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TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYK GÜNI

MöhüM wakalar
20 / 09 / 2021

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň
taslamalaryna garaldy.

20 / 09 / 2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de
Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Armen
Sarkisýana we Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana hem-de bu ýurduň
dostlukly halkyna Ermenistan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli
gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

21 / 09 / 2021

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan
sergä gatnaşyjylary gutlady.

23 / 09 / 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň NýuÝorkda ýerleşen BMG-niň Ştab-kwartirasynda açylan 76-njy mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyş etdi.

25 / 09 / 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmeginde Aşgabatda
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi.

25 / 09 / 2021

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň Karary bilen Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç
Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý
medaly we ýadygärlik nyşan — Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglanyldy.

25 / 09 / 2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we
medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär
sekretary Çynar Täjiýewna Rustemowa «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at dakyldy.

WAGTA HÖKÜM ETMEK

Aslynda, wagt düşünjesi
juda özboluşly. Biz wagty
özümize bagly edip bilemzok.
Faraonlar asyrlardan aşyp gelen
piramidalary gursalaram, wagta
höküm edip bilmändirler diýilýär.
Haçan-da biz wagty tygşytladyk
diýenimizde, oňa täsirimizi ýetirip
bilemzok-da, öz durmuşymyza
üýtgeşme girizýäris. Ine, şol
üýtgeşmeler, özgerişlikler hem
her bir adamyň ömrüni düzýär.
Men ýörite bezeýär diýmedim.
Çünki biziň ömrümizi bezeýän
bolsa, ol hökman eziz Diýarymyz
Türkmenistany bezemeli. Muny
bolsa ýene-de biziň «başbermezek
bäsdeşimiz» wagt kesgitleýär.
Sportda gazanylan üstünlikleriň
diňe biriniň mysalynda-da, dünýäniň
ösüşine Türkmenistanyň mynasyp

goşant goşandygyny nygtap bileris.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty
boýunça V Aziýa oýunlarynyň
Aşgabatda geçirilmeginiň özi uly
sport wakasydyr. Çünki «Aşgabat
— 2017» oýunlary Panamerika
oýunlary, Bütinafrika oýunlary,
Ýewropa oýunlary ýaly dürli
yklymlaryň sport oýunlarynyň
taryhynda iň wekilçilikli ýaryş
hökmünde hasaba alyndy.
Okeaniýadan 19 döwletiň we
Afrikadan bosgunlar toparynyň
gatnaşmagy Aşgabatdaky Aziýa
oýunlarynda 3 yklymyň türgenleriniň
duşuşmagyny üpjün etdi.
Olimpiýa oýunlaryndan soňra
iň wekilçilikli bäsleşik bolan bu
sport ýaryşlaryna 65 wekiliýetiň
gatnaşmagy, yklymlarda geçirilýän
ähli oýunlaryň taryhynda ilkinji

gezek Aşgabatdaky ýaryşlarda
bosgunlaryň çykyş etmegi taryhy
waka boldy.
30 ýylyň wagt ölçeginde
näçeräk menzillik ýoldugy ony
kimiň nähili ulanýandygy bilen
baglydyr. Eger bir başa bakyp,
bir maksada gulluk etseň, bir
ýylda däl, her aýda, her günde
ösüş gazanyp bolýandygyny,
olaryň hemmesiniň birigip, 30
ýyllyk menzilde geçilen ýoly
şan-şöhrata besleýändigini
Türkmenistan Watanymyzyň
ösüşli ýyllarynyň mysalynda
bilýäris. Şol ösüşleriň gözbaşynda
Gahryman Arkadagymyzyň
durandygy biziň hemmämiziň baş
buýsanjymyzdyr.
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27-nji IÝUL

goşa üstünlik

tUrkMEnistan
and UnitEd
nations
strEngtHEning
CooPEration
in tHE FiEld oF
yoUtH PoliCy
The Joint Programme of the
Government of Turkmenistan and United
Nations on «Empowering and Engaging
Youth to Mitigate the Multi-Dimensional
Threats of the Health Pandemic» was
launched on September 21, 2021. In this
regard, the first meeting of the Steering
Committee of this programme was held
in an online format.
The representatives of ministries and
public authorities, NGOs of Turkmenistan,
as well as United Nations agencies,
international experts took part in the first
meeting of the Steering Committee.
As it known, the Ministry of Sport and
Youth Policy of Turkmenistan has been
appointed a responsible structure from
Turkmen side for implementation of the
Joint Programme.
The participants of the online
meeting discussed issues related to the
organization on a high-level of events
in the field of youth policy, as well as
the successful achievement of the
expected results planned under the Joint
Programme.
www.msy.gov.tm.
Türkmenistanyň
Telekommunikasiýalar we
informatika institutynda 2024-nji
ýyla çenli halkara derejeli ýokary
okuw mekdepleriniň sanawyna
goşulmak boýunça ýerine ýetirilmeli
çäreleriň işlenip taýýarlanmagy, şu
ýylyň sentýabr aýynyň 2-ne bolsa
dünýäniň abraýly ýokary okuw
mekdepleriniň reýtinglerini düzýän
«Times higher education (THE)»
žurnaly tarapyndan Türkmenistanyň
Telekommunikasiýalar we informatika
instituty abraýly ýokary okuw
mekdepleriniň nobatdaky sanawyna
habarçy-agza hökmünde girizilmegi
ýetip gelýän Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllyk baýramyna
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POLINA GURÝEWA TÜRKMENISTANYŇ OLIMPIÝA
OÝUNLARYNDAKY ILKINJI MEDALYNY GAZANDY.

Türkmenistanly türgenler beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda
dünýä çempionatynyň altyn medalyny, Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyny gazandylar

EXHiBition dEdiCatEd to
tHE glorioUs datE

On the eve of the 30th anniversary of independence of
Turkmenistan, an exhibition dedicated to this glorious date took
place at the Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan.
On this occasion, the President of Turkmenistan addressed a
welcoming message to its participants.
The members of the Government, heads of the Parliament,
ministries and departments, Turkmen business companies, media
representatives attended the opening ceremony.
The exhibition showcases the potential of various sectors of
Turkmen economy in implementing the state programmes. The
exhibition also gives an opportunity to learn about the achievements
in sports. The pavilion of the Ministry of Sport and Youth Policy
of Turkmenistan provides detailed information on the Olympic
achievements of Turkmen athletes.
www.msy.gov.tm.

toýa MynasyP sowgat

baýramçylyk sowgady boldy.
Hormatly Prezidentimiziň: «Türkmen
ýaşlarynyň geljekde-de halkara ders
bäsleşiklerinde, olimpiadalarda baýrakly
orunlara mynasyp bolup, ýurdumyzyň
abraýyny has belende göterjekdigine
berk ynam bildirýärin» diýen ajaýyp
jümlelerinden ugur alyp, ýaşlarymyzyň
ylymly-bilimli bolup ýetişmekleri üçin
gujur-gaýratymyzy gaýgyrman zähmet
çekeris. Parahat zeminiň üstünde, asuda
asmanyň astynda ýurdumyzda toýlar
toýa ulaşsyn!
Aýnabat AMANOWA,
Balkanabat şäherindäki daşary
ýurt dillerine ýöriteleşdirilen
23-nji orta mekdebiniň
mugallymy.

«7/24.tm» // «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Ýurdumyzyň her bir güni şanly senelere, taryhy wakalara
beslenýär. Ine, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly hem biziň üçin ýatdan çykmajak
taryhy wakalar bilen başlandy. Şu ýylyň başynda türkmen
türgenlerimiz agyr atletika boýunça Ýulduz Jumabaýewa
altyn medala mynasyp bolup, türkmen sportunyň taryhynda ilkinji çempionlyk derejesi gazanan bolsa, ildeşimiz Polina Gurýewa Tokioda geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, türkmen sportunyň taryhynda
ilkinji olimpiýa medalyna mynasyp bolmagy başardy.
Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga
uly goşant goşan türkmen sportunyň wekilleriniň ýeňşiniň
şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan
ýylyna gabat gelmegi aýratyn mana eýe boldy.
Garaşsyzlyk eýýamy türkmen halkynyň taryhynda düýpli
özgertmeleriň, özgerişleriň döwrüdir. Döwletimiziň özygtyýarlylygyny yglan etmegi bilen, ýurdumyzyň taryhynda täze
eýýam — Garaşsyzlyk eýýamy başlandy. Taryhyň ölçeglerine laýyklykda, 30 ýyl uly bolmadyk möhletdir. Ýöne bu
ýyllaryň içinde ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri uly bolup,
manysy we ähmiýeti boýunça ol tutuş eýýama deňdir.
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylynda gazanylan üstünlikler, dünýäniň iň abraýly
sport ýaryşlarynda indiki ýetjek belent sepgitlerimiziň
başlangy jy bolmagyny arzuw edýäris.
Ahmet ANNAMURADOW,
sport synçysy.

Bagtyýarlygyň Binýady
Ber karar döw letimi ziň bagtyýarlyk döwründe zeminiň tyl la jyga sy
bolan yn san mer tebe sini baýdak
edinip, belent sepgit lere bar ýan Garaş syz, baky Bitarap Türk menistan
Gahryman Arkadagymyzyň başda
durmagynda durmuşyň ähli ugurlarynda barha rowaçlyklara beslenýär.
Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda parahatçylyk we asudalyk,
bagtyýar halkymyzyň öz güý jüne
we ýagty geljegine bolan ynamynyň
has-da pugtalanmagy adaty ýagdaýa
öwrüldi. Munuň özi her säher Aşgabat şäheriniň kaşaň ymaratlarynyň
belentligi bilen al asmana göterilýän

Günüň çogly şöhlelerini bollugy bilen
eçilişi deýin anyk hakykatdyr.
Garaşsyzlyk ýyllarynda ösüşiň
türkmen nusgasyny ýörelge edinen
merdana milletimiz döwrüň peşgeş beren ajaýyplyklarynyň şaýady
bolýar. Ynsanper wer ýüregi «Watanym, halkym – bagtym!» diýip urýan
Milli Liderimiziň «Öňe, diňe öňe, jan
Watanym, Türkmenistan!» şygaryny
nusga edinip, geljegiň arzyly sepgitlerine gadam urýar.
Geljege ynam geçmişe sarpa
goýmakdan başlanýar. Milletimiziň
bol sa buýsançly taryhy kökleri bar.
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk
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toýunyň uludan dabaralandyrylýan
ýylynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
diýlip atlandyrylmagynyň özeninde
şol buýsançly taryhy köklerimize,
parahatçylyga beýik söýgi, synmaz
sarpa bar. Döwlet Baştutanymyzyň
bu taglymaty ýaş nesli terbiýelemegiň özboluşly mekdebine öwrüldi.
Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt,
ýaş nesil hakynda edýän taýsyz tagallalaryna çäksiz sagbolsun aýdýarys.
Tylla GER MA NOWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň mugallymy.
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WATAN

MUNDA BIR MAKSADA KÖKERLEN KALPLAR,
ÝAGŞYLARYŇ MEKANYDYR BU TOPRAK!

arkadagyň nUsgawy
watançylyk saPagy
Mu kad des Ga raş syz ly gy my zyň
şan ly 30 ýyl ly gy nyň bel le nil ýän ýyly nyň al tyn güý züniň il kinji säherinde
hor mat ly Prezidentimiz ýaş nesliň hakydasynda müdimi orun aljak taryhy duşuşygy geçirip, özüniň gymmatly pikirlerini
paýlaşdy, ýaş nesle öwüt-nesihatlaryny
berdi. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de
wezipeleri barada geçiren umumy sapagy
diňe bir mekdep okuwçylary ýa talyplar
üçin däl, eýsem tutuş jemgyýet üçin möhüm ähmiýetli taryhy waka öwrüldi.
30 ýylyň dowamynda ýurdumyzda ýetilen beýik ösüşleri, gazanylan üstünlikleri
özünde jemlän okuw sapagynda ähli pudaklar boýunça aýratynlykda durlup geçildi.
Pudaklaryň ösüşi bilen birlikde Garaşsyzlygymyza hem-de hemişelik Bitaraplygymyza eýe bolmagymyz, döwlet nyşanlarynyň
hem-de Baş Kanunymyzyň kabul edilmegi
bilen baglanyşykly taryhy wakalar barada
gymmatly pikirler orta atyldy.
Hormatly Prezidentimiz bu umumy
okuw sapagynyň dowamynda ahlak
taýdan arassa, edep-ekramly, giň dünýägaraýyşly, medeniýetli ýaş nesilleri
terbiýeläp ýetişdirmek barada çuňňur
many-mazmunly öwüt-nesihatlaryny
berdi. Bu taryhy umumy okuw sapagy
ýurdumyzyň ýaş nesillerinde belent buýsanç döretdi. Gahryman Arkadagymyzyň
umumy okuw sapagynyň dowamynda her
bir aýdan sözi, jümlesi biz mugallymlar
üçin gollanmadyr, nusgalyk mekdepdir.
Jahan SÖÝÜNOWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň mugallymy.

H
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döwlEt MünBEriniň toPlUMy
Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Köpetdag
şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberiniň
toplumy ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň
öňüsyrasynda açyldy.
Ýurdumyzyň taryhyndaky şanly seneler mynasybetli
dabaraly çäreleriň geçiriljek ýeri bolan bu toplum Aşgabadyň
günorta böleginde kemala gelýän täze edara ediş-medeni
merkeziň ajaýyp binagärlik toplumy bilen sazlaşykly utgaşdy.
Täze desganyň ajaýyp keşbinde milli binagärligiň iň gowy
däpleri hem-de häzirki zamanyň binagärlik çözgütleri ajaýyp
sazlaşygy emele getirýär.
Bu toplum kaşaňlygy bilen haýran galdyrýar. Onuň umumy
meýdany 20 müň 450 inedördül metre barabardyr, granit
we ak mermer bilen örtülen bu toplum üsti gümmezli iki
gatly binany, Prezident münberini hem-de myhmanlar üçin
niýetlenen 1 müň orunlyk münberi öz içine alýar.
Ýörite enjamlar, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze
toplumda köpçülikleýin çäreleri geçirmek hem-de olary onlaýn
görnüşde şöhlelendirmek üçin ähli şertler döredilipdir.
Altyn GATYÝEWA,
«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.

dünýä ýaň salan taryHy waka
Häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Türkmenistan özüniň halkara hukuk ýagdaýyna eýerip, sebitde we dünýäde parahatçylygy,
howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek
ugrunda täze başlangyçlar bilen çykyş edýär we
uly işleri durmuşa geçirýär. Ählumumy häsiýete eýe bolan şeýle meseleleri çözmäge mynasyp
goşant goşýan ýurdumyz halklary birleşdirmäge,
dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn üns
berýär. Ata Watanymyzyň taryhy sahypasynda we
halkara giňişliginde Garaşsyzlygymyz dünýä ýaň
salan waka boldy.
Garaşsyz, Bitarap Watanymyz geljekde hem

dünýäniň çar künjüne dostluk ýollaryny gurup,
umumadamzat bähbitli başlangyçlary öňe sürmekde nusgalyk işleri durmuşa geçirer.
Döwrümize baky bahary bagyşlap, göwünlere
gül bitiren, galamlara dil bitiren, şöhratly geçmişimiziň şuglasy bilen beýik özgertmeleriň ýeňişli
ýollaryndan ynamly öňe barýan Garaşsyz Watanymyzy ak ertirlere ataran hormatly Prezidentimize alkyşlarymyz çäksizdir.
Tawus GOÇMYRADOWA,
S.A. Nyýazow adyndaky
TOHU-nyň mugallymy.
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TÜRKMENISTANDA SPORTUŇ OLIMPIÝA
GÖRNÜŞLERI DURNUKLY ÖSDÜRILÝÄR

üstünligE Uzan ýollar
Gahryman Arkadagymyzyň
öňdengörüjilikli syýasaty hem-de sport
pudagynda amala aşyrylan düýpli
özgerişlikleriň netijesinde Türkmenistanda
durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň
çäginde ýurdumyzda olimpiýa ätiýaçlygyny
ösdürmek maksady bilen, 2012-nji ýylyň
6-njy aprelinde hormatly Prezidentimiziň hut
özüniň gatnaşmagynda Ýaş olimpiýaçylary
taýýarlaýyş mekdebi dabaraly ýagdaýda
açylyp ulanylmaga berildi.
Milli Liderimiziň açylyş dabarasynda
mekdebiň ýadygärlik kitabynda ýazan
jümlesinde: «Bu sport mekdebini tamamlajak
ýaşlarymyzyň geljekde biziň sport ugrunda
başlan beýik işlerimizi, ynsan durmuşynda
sportuň we sagdynlygyň ähmiýetiniň örän
uludygyny ykrar edýän taglymatlarymyzy
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan
Watanymyzyň döwlet baýdagynyň astynda
belent sepgitlere ýetirjekdiklerine, iri halkara
sport ýaryşlarynda altyn medallara we
baýrakly orunlara mynasyp boljakdyklaryna
berk ynanýaryn» diýip, belläp geçipdir.
Milli Liderimiziň bu dürdäne sözleri
mekdepde zähmet çekýän ähli
mugallymlary we tälimçileri, şeýle hem
bilim we tälim alýan okuwçy-türgenleri
döredilip berlen bu ajaýyp şertlerden
peýdalanyp, iri halkara sport ýaryşlarynda
üstünlikli çykyş edip, ýaşyl Tugumyzy
belentde parlatmaga has-da ruhlandyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň uly ynamyny
ödemek üçin hemişe yhlas bilen
işlejekdigimize ynandyrýarys.
Juma JUMAÝEW,
Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş
mekdebiniň direktory.

Baş BaýraMa sowgat
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda ýurdumyz şanly Garaşsyzlygynyň 30
ýyllyk toýuny toýlaýar. Halkymyz bu baramçylygy özleriniň zähmet ýeňişleri bilen garşylamak üçin irginsiz zähmet çekdiler. Baýramçylyk mynasybetli Watanymyzyň
sebitlerinde birnäçe desgalar gurlup ulanylmaga berildi.
Ýurdumyzda giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň
durmuşa geçirilmegi netijesinde gurlan desgalar Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesine mynasyp toý sowgady boldy.
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýy mynasybetli
gurlup ulanylmaga berlen desgalar ýurdumyzyň binagärlik keşbini baýlaşdyrdy. Ýurdumyzda gurulýan häzirki

zaman desgalarymyz Watanymyzyň sebitde we dünýäde
iň owadan hem-de ösýän ýurt hökmünde öňe çykmagyna
itergi berýär.
Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda gurulýan binalaryň bezeg aýratynlyklary milliligimiz bilen utgaşmagy
netijesinde ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap
ynamly gadam urýandygynyň nobatdaky güwäsidir. Şeýle
ajaýyp döwürde ýaşamaga, zähmet çekmäge döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyzyň işleri rowaçlyklara beslensin!
Rüstem ÝAZLAKOW,
Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Aşgabat
şäher gümrükhanasynyň harby gullukçysy.
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AÝDYM

ÝAZSAŇ, MÜŇ DESSANA SYGMAZ TARYPYŇ,
GARAŞYP, GÖREŞIP BOLDUŇ GARAŞSYZ.

garaşsyzlygyň
ilkinJi BUşlUkçysy!
Ata Wa tan. Bu jüm le her bir yn sa nyň kal by nyň törün de orun alan diý seň uly baý lyk. Is len dik ül ke de
bol saň-da özüň ki ýa ly sy tap dyr maz. Mun da dog lan
adam mun da git me giň ar zu wyn da. Şahyr gur sa gynyň iň eziz ýe riniň eýe si Wa ta ny nyň agy sy na ag lap,
gül kü si ne gü len adamdyr. Şeý le şahyr ýürekli yn sanla ryň biri 1991-nji ýy lyň güý zün de türk me niň bag ty
bo lup do gan ku ýa şyň il kinji buş lukçy sy. Ol — Türkme nis ta nyň halk ýa zy jy sy Ata my rat Ata ba ýew. Şahy ryň güýz pas lyn da ýa zan «Ga raş syz» at ly goş gu sy
bi ziň şan ly Ga raş syz ly gymyz ha kyn da ka gy za ge çiri len il kinji şy gyrlaryň biri hasaplanýar. Bu şol wagt
baý ram çy lyk üçin ba ha sy na ýe tip bol ma jak sow gat
bo lup dyr. Hä zir bol sa Ata my rat aga nyň şol şyg ry
aýdym bolup ýaňlanýar.
Goý, güller açylsyn sähraň ýüzünde,
Asmanam, goý, rehmet nuruny saçsyn.
Müň dokuz ýüz togsan biriň güýzünde
Türkmenistan — ata mekan Garaşsyz!
Dünýäň kartasyna türkmeniň ýurdy,
Täze kürtäň keşdesi deý ýaraşsyn.
Daglaryň arslany, çölleriň gurdy —
Türkmen, bu gün gadym ýurduň Garaşsyz!
Atamyrat Atabaýew ýöne-möne buşlukçam däl. Ol
buşluk habaryny çeper sözleriň üsti bilen, ýokary duýgy
täsiri bilen berip bilen buşlukçy. Munuň şeýledigini aşakdaky setirlerem bir kemsiz beýan edýär:
Türkmen aga, telpegiňi göge zyň,
Gyňaçlaram baýdak kimin parlaşsyn.
Aýdym aýdyň, at çapdyryň, saz çalyň,
Türkmenistan — ata ýurdum Garaşsyz!
Şahyr goşgusynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bagtyna eýe bolandygy hakyndaky habary ýeke bir öz adyndan buşlaman, eýsem, tutuş agzybir türkmen halkynyň
adyndan seslenipdir:
Halk arzuwy hasyl bolar ahyry,
Men bu güne kän asyrlap garaşdym.
Men bu gün garaşsyz ýurduň şahyry,
Türkmenistan — söwer ýurdum Garaşsyz!
Ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk güni üçin
her bir şahyryň kalby joşgunly. Çünki bu bagta guwanyp
ýaşamagyň özi hem ümmülmez bagt. Şeýle bagtyň hözirini görüp, döwran sürýän döwürdeş şahyrlarymyzam
özleriniň behişdi mekanda ýaşaýandyklaryna buýsanyp,
XXI asyryň türkmen edebiýatyna altyn harplar bilen ýazyljak ajaýyp eserleri döredýärler.
Atamyrat Atabaýew ýaly halypa şahyrlar şanly Garaşsyzlygymyzyň buşluk habaryny halkymyza ýetiren bolsa, döwürdeş şahyrlarymyz Garaşsyzlygyň bize beren miwelerini,
ösüşlerini beýan edýän goşgularyny halka ýetirýärler.
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Gadymy Oguzdan gaýdan bu ýurduň,
Asyl ýoly saýlap, ykbaly çüwmüş.
Rysgaly, ygrary, ykrary bilen,
Ady şan-şöhratly ummana çümmüş.
Şahyry joşdurýar görki-görmegi,
Säherdir şamyny söýýändir ýürek.
Ylla her kim arzuwlaýar görmegi,
Zyýada bu ýurdy görmegňiz gerek!
Lowurdar güneşe mermer saraýy,
Ylham çeşme gül-pürçükli bossany,
Künç ýokdur köşk boljak şu künje derek.
Gah ry man Ar ka da gy my zyň sa ýa syn da ag zy bir
türk men hal ky myz «Türk me nis tan — pa ra hat çy lygyň we yna nyş ma gyň Wa ta ny» ýy lyn da mu kad des
Ga raş syz ly gy my zyň şan ly 30 ýyl lyk baý ra my ny
bel leýär.
Hor mat ly Pre zi den ti miz: «Ga raş syz lyk Türk menis tan Wa ta ny my zyň, mer da na hal ky my zyň ady ny
dün ýä ta nat dy, şöh ra ty my zy, mer te bä mi zi äle me
ýaý dy. Ga raş syz lyk hal ky my zyň mil li buý san jy dyr.
Ber ka rar döw le ti mi ziň mi ze mez li gi niň, il-gü nü mi ziň
ag zy bir li gi niň we aba dan çy ly gy nyň bin ýa dy dyr» diýip, buý sanç bi len bel läp geç ýär.
Bi zem öz ge ze gi miz de kül li türk men hal ky my zy,
mil li Li de ri mi zi mu kad des Ga raş syz ly gy my zyň 30
ýyl lyk baý ra my bi len tüýs ýü rek den gut la ýa rys. Baha sy na ýe tip bol ma jak şeý le bag ty mun dan beý läkde aýap sak la jak dy gy my za, döw rü mi ziň hoş ha barla ry nyň buş luk çy la ry, wasp çy la ry bol jak dy gy my za
ynan dyr ýa rys.
Kerimberdi HAKBERDIÝEW,
Magtymguly adyndaky
TDU-nyň žurnalistika hünäriniň
3-nji ýyl talyby.
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GARAŞSYZ, BAKY BITARAP DIÝARDA OKAMAK,
IŞLEMEK, ÝAŞAMAK BAGT!

KYSSA

dil döwlEtdir
Dil — milleti millet edýän, onuň
asyrlar dowamynda apalap saklan, baýlaşdyran, öz aladalaryny, şatlygyny, gam-gussasyny,
arzuw-hyýalyny, mährini, buýsanjyny ynanan hazynasydyr.
Her kim öz ene dilinde hemaýatkärlerini, howandarlaryny
söýüpdir. Diliň gudraty-da onuň
şu zatlary ylalaşyk arkaly amala
aşyrmaga ukyply güýçdüginden
gelip çykýar. Şu günki parahatçylyk, asudalyk syýasaty-da diliň
şu aýratynlygyny nazara alýar.
Döwletleriň, halklaryň arasyndaky dartgynlyklary, gapmagarşylyklary gepleşikler arkaly
çözmek syýasaty, eýsem, diliň iň
ygtybarly, gudratly ýaragdygyny görkezmeýärmi näme?! Hatda
ýaragly çaknyşyklardan soňky
ýaraşyk şertnamalary-da dil arkaly amala aşyrylýar, taraplaryň
lebzi, ygrary, borjy, wezipesi dil
bilen berçinlenýär.

Oguz han türkmeniň dil hakda
aýdan parasatly sözleriniň birnäçesini ýatlap geçmek dil barada
söhbet edýändigimiz üçin ýerlikli
bolsa gerek. Galyberse-de, ol aýdylan sözler şu günem öz zerurlygyny üýtgedenok.
Dil bolmasa — il bolmaz.
Dil baýlygy — il baýlygy.
Adamyň akyllysy dil öwrener.
Köp dil bilen köp biler.
Ýola çyksaň, diliňi gora.
Dil döwletdir.
Çagaňa dili manysy bilen öwret.
Dogrusyny aýtmaly bolsa,
türkmen dili öz labyzlylygyna,
gulaga hoş ýakýan owazyna
Garaşsyzlykdan soň eýe boldy.
Biziň ata-babalarymyzyň gündelik
ýaşaýşynda ulanylan sözler we
aňlatmalar gaýtadan öz mülküne
dolanyp geldi. Öz dilimiziň mümkinçiligine daýanylyp, mümkin

bolan halatynda, diliň tebigatyna
laýyk ülňüde täze sözler döredildi.
Türk meniň buýsanjy, gu wanjy
bolan türk men dili mil letimi ziň
ruhy medeniýetiniň geç mişi we
gel jegidir. Hal kyň öz pynhan
syr laryny ynanan genji-känidir. Türk men dili hal kymy zyň
geç miş taryhy, däp-des sury,
sypaýyçylygy-sylany şygy, päk
ýürek liligi, dosta wepalylygy,
watansöýüjiligi, söýgüsi, zähmete bolan hor maty, yn sançylyk bilen bagly ähli gylyk-hä siýet leri ne sil ler den-nesle ge çiren
janly ensik lopediýa sydyr. Ony
öwrenmek, bil mek, özüňden
soňky ar kalaryňa-ne sil leriňe
baýlaş dyryp ge çir mek hä zir ki
nesliň bor judyr, türk mençiligi
ýitir mezligiň iň ygtybarly daýanjydyr.
Sapar GÜJÜKOW,
dilçi alym.

asal zyBanyM Bar MEniň

T

Türkmen dili türki dilleriň oguz
diller toparyna degişlidir. Bäş
müňýyllyk taryhy bolan dilimiz
öz köküni gaty gadymdan alyp
gaýdýar. Bu günki günde bol sa
dilimiz dünýä ýüzünde dabaralanýar.
Hormatly Prezidentimiziň
zehininiň miwesi bolan kitaplaryň dünýä dilleriniň ençemesine
terjime edilip, dünýäniň ýüzüne
ýaýradylmagy buýsandyry jy
wakalaryň biridir. Türkmeniň dilini, milliligini dünýä ýüzüne ýaýmakda ýurt Baştutanymyzyň
bu gymmatly kitaplary bahasyz
baýlykdyr.
Hä zir ki zaman türk men dili
barada gürrüň edil se, il kinji
nobat da, söz us sady Magtymguly Pyragy hakydaňa dol ýar.
«Asal zybanym bar meniň»
diýip, dür däne döre dijiliginden

myna syp orun beren Magtymguly Pyragynyň eser leri dünýä
dil lerine ter jime edil di. Onuň
eser leriniň kuw waty, ylahy
güý ji söz us sat larynyň ençeme siniň gymmat ly tes wirine,
öwgüli söz lerine köp gezek
myna syp bol dy.
Türkmen diliniň häzirki wagtda
daşary döwletleriň uly okuw jaýlarynda okadylmagy bizi hasam
buýsandyrýar. Meselem, 2000nji ýyldan başlap, Russiýa Federasiýasynda Mosk wanyň döwlet
halkara gatnaşyklar institutynda
(MGIMO) türkmen dili ikinji daşary ýurt dili hökmünde öwredilýär.
Türkiýe döwletiniň hem käbir
ýokary okuw mekdeplerinde
türkmen dili okadylýar, şeýle-de
2020-nji ýyldan başlap, Ýaponiýa döwletiniň ýokary okuw
mekdebinde hem türkmen dili
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sapaklary girizildi.
Garaşsyz döwletimiziň günsaýyn ösmegi bilen türkmen diliniň
dabaralanmagy, baýdagymyzyň al-asmanda pasyrdamagy,
döwlet Senasynyň belentden
ýaňlanmagy, bularyň barysy
bagtyýarlygyň alamatydyr. Parahatçylyk bar ýerinde, özbaşdaklyk bar ýerinde hemişe bagt
bardyr. Garaşsyzlyk bize köp
zady berdi, öňi bilen türkmeniň
ruhy dikeldi. Ruhy hazynalaryň
biri bol sa türkmeniň milli döwlet
dilidir. Halkymyzy ýagty ertirlere
alyp barýan hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys.
Aý jahan ANNABAÝEWA,
Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet
uniwersitetiniň žurnalistika
hünäriniň talyby.
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owadan otUz

türkmen elipbiýiniň 30 harpynda ýazylan buýsançnama
Çaý

Aşgabat

A

Ç

şgabadyň asyrlara aýdym bolan
adyna innesiň ütindüný
rekordlar kitabynda en eme
ge ek gabat gelmek bolýar. u
bolsa türkmen paýtagtynyň
er ýü ünde gaýtalanmajak
t sinlikleriň eýesidiginiň düný de
ykrar edilendigini subut edý r.
«Türkmenistan
parahat ylygyň
e ynanyşmagyň atany» ýylynda
ar yly ar u laryň hasyl bolýan ak
ş heri şgabat 140 ýaşady.

aý i ilende adamyň ş hdi
a ylyp on iki süňňi ynjalyk
tapýar. ta-babalarymy s hel
ynjalyksy lygy aý i ip ýeňip
bolýandygyna ynanypdyrlar.
slynda « aýlaşmak» düşünjesi
halkymy da birek-birege
düşünişmegi m hirli gatnaşygy
aňladýar. u aýdylanlar barada
hormatly re identimi iň
« aý
melhem hem ylham»
atly kitabynda giňişleýin beýan
edilý r.

Dynçalyş
merkezleri

Bitaraplyk

B

itaraplyk bi iň baky
bagtyýarlygymy yň badalgasy.
1991-nji ýylda araşsy lyk alyp
galkynan iýarymy 199 -nji
ýylda itaraplyk alyp beýgeldi.
2017-nji ýylyň 2-nji e ralynda
-niň aş ssambleýasynyň
71-nji mejlisinde milli iderimi iň
beýik başlangyjy bilen 12-nji
dekabr « alkara itaraplyk güni»
diýlip yglan edildi. unuň i
umumadam at jemgyýetinde
itaraplygyň hmiýetiniň uludygyny
g rke ý r.
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D

ahryman rkadagymy yň
tagallasy bilen ýurdumy da
il-güne hy mat edý n d rebap
şypahanalar ulgamy hereket
edý r. hal elaýatynyň ginde
ýerleşý n « r man» e « yly
su » alkan elaýatyndaky
« ollagara» e « a a»
iýarymy yň demirga yk
elaýatyndaky « aşogu » ebap
elaýatyndaky « arap» ary
elaýatyndaky « aýramaly» hemde şgabat ş herind ki « er eňňi»
şypahanalary ynsan saglygynyň

berkidilmeginde m hüm
orun eýeleý r. 2020-nji ýylyň
-njy noýabrynda hormatly
re identimi iň gatnaşmagynda
a ylan « agabat» şypahanasy
halkymy yň saglygyny goramak
ugrunda alnyp barylýan işlere
d rebap hy matlary bilen
goşant goşup başlady.

Eksport

E

irki d ürde ýurdumy da
diňe bir i erki ba arlary oba
hojalyk nümleri bilen bolelin
üpjün etmek bilen klenm n
eýsem bu nümleri daşary
ýurtlara hem eksport etmek
babatda do amly işler alnyp
barylýar. u nukdaýna ardan
hem d letimi de ndürilý n
nümleriň daşary ýurtlara
iberilý n m berini
artdyrmak boýun a
let
maksatnamasy işjeň durmuşa
ge irilý r.
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Fakultetler

Älem

Ä

201 -nji ýylyň 17-nji maýynda
Türkmenistanyň ilkinji
«Türkmen lem 2 »
aragatnaşyk emeli hemrasy
şgabat agty bilen irden 7 sagat
10 minutda lem giňişliginiň
gündogar u aklygynyň 2-nji
nokadynda er üstünden 3 müň
kilometr beýiklikde üstünlikli
ýerleşdirildi. u milli hemranyň
ku atlyklary teleýaýlymlaryň
onlar asyny g rke m ge e
beýleki ugurlarda netijeli
işlem ge mümkin ilik berdi.

illi iderimi iň atalyk aladasy netijesinde
ykdysadyýetiň hli pudaklary ü in erur bolan
hün rmenleri taýýarlamak maksady bilen ýokary
e orta hün r oku mekdepleriniň akultetlerinde
2021-2022-nji oku ýylynda t e hün rleriň
32-si a yldy. u t e hün rleriň a ylmagy
ýurdumy da k mil bilimli so atly hün rmenleriň
t e tapgyrynyň kemala geljekdigine olaryň
ýurdumy yň güll p süşlerind ki şo ly
gadamlaryna mynasyp goşantlaryny
goşjakdyklaryna ynam d redý r.

Goraghanalar
anly tebigatyň ekologik deňagramlylygyny
baýlygyny e k pdürlüligini şeýle-de daşky tebigy
gurşa yň peýdaly h siýetlerini aýap saklamak
e dikeltmek maksady bilen ýurdumy da d let
goragyna alnan aýratyn tebigaty goraýyş ylmy
medeni- reniş dyn alyş-sagaldyş estetiki
gymmaty bolan tebigy gurşa yň ýer b lekleri
(ýerler tokaýlar su lar ýerasty baýlyklar ho a
giňişligi) bolan 9 sany goraghana hereket edý r.
lar « myderýa» « athy » « aplaňgyr»
« a ar» « petdag» « ýtendag» « epetek»
«Sünt- asardag» « ereketli garagum» d let
goraghanalarydyr.
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Harbylar

u ýyl harby e hukuk goraýjy
edaralarda hmet eký n harby
gulluk ylar ü in Türkmenistanyň
«Türkmenistanyň atan
gorag ysy» diýen hormatly ady
« araşsy Türkmenistanyň atan
gorag ysy» atly Türkmenistanyň
ýubileý medaly d redildi.

Işewürler

I

ormatly re identimi iň
ýolbaş ylygynda ýurdumy da
amala aşyrylýan giň gerimli
gertmeleriň ginde e i
iýarymy da ndürilý n
nümleriň m beri gün-günden
artýar. a ar ykdysadyýeti
şertlerinde ba ar-ykdysady
gatnaşyklaryny uňlaşdyrmak
d let eýe iliginiň dolanyşygyny
y ygiderli k milleşdirmek
süşleriň erur şertidir.
kdysadyýetiň netijeliligini
ýokarlandyrmakda teleke ileriň
alyp barýan işleriniň hmiýeti
uludyr.

Jumabaýewa

J
10

girt uly guşuň
la ynyň şekilini ýatladýan
paýtagtymy yň alkara ho a
men ilinde syýahat ylar ü in
hli oňaýly şertler d redilen.
u halkara ho a men iliniň
esasy ýolag y terminalynyň
ýokarsynda 70 ined rdül
metr bolan iň uly haly
g lüniň şekillendirilmegi
netijesinde ol « ň uly g l»
diýlip atlandyrylan binag rlik
aýratynlygy ü in 201 -njy
ýylyň 11-nji sentýabrynda
innesiň ütindüný rekordlar
kitabyna giri ildi.

Türkmenistanda «Türkmeniň
nusgalyk alabaýy» atly žurnalyň
birinji sany apdan ykdy.
lkinji sany milli iderimi iň
türkmen alabaýyna bagyşlanan
goşgusy bilen a ylan žurnal
alkara «Türkmen alabaý
itleri» assosiasiýasy tarapyndan
esaslandyryldy. u neşir
okyjylary t e d redilen e
düný niň dürli ýurtlaryndan
kinologlary hataryna
birleşdiren assosiasiýanyň işi bilen
tanyşdyrmaga ýardam etdi.

Küştdepdi

üştdepdi ýaşlyk joşgunynyň
o adanlygyň alt e eýe
hereketiň tansy. Türkmen halky
küşdepdi tansyny sungat derejesine
enli g terip geldi. 2017-nji ýylyň
7-nji dekabrynda « üştdepdi
aýdym e tans dessurynyň»
S -nyň maddy d l medeni
mirasynyň sana yna giri ilmegi
sungaty s ýý n e sarpalaýan
aýdyň maksatly türkmen halkynyň
başyny g ge diredi.

enanlaryň arasyndaky agyr atletika boýun a düný
empionatynyň ýeňijisi uldu umabaýe anyň ady her
birimi e tanyşdyr. üný rekordyny t el n bu ehinli
türgen ata atanymy yň sport abraýyny düný ýaýyp
her birimi iň ýüregimi de uly buýsanjy d retdi.

Nowruz

Laçyn

Žurnal

Meýdanyndaýel
deýbedewler

M

anatly bede ler türkmen
tebigatynyň g elligi. khan
atly bede imi iň 201 -nji ýylda
innesiň ütindüný rekordlar
kitabyna giri ilmegi ahalteke
atlarynyň düný ýü ünde ykrar
edilendiginiň alamatydyr. u
gün tutuş düný de meşhur
bolan ýelden ýü rük ahalteke
bede lerini seýislemek
sungatyny
S -nyň
dam adyň maddy d l medeni
mirasynyň sana yna giri mek
ü in hem erur işler amala
aşyrylýar.
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30ýaşlyWatanym

N

O

başyny Türkmenistandan
alyp gaýdýandygy taryhy
maglumatlar esasynda
birn e ýola subut edilen
o ru baýramy 2009-njy
ýylyň 30-njy sentýabrynda
24 d letiň goldamagynda
S -nyň dam adyň
maddy d l medeni mirasynyň
sana yna giri ildi. u
baýram halkara derejesinde
Türkmenistandan daşarda
birn e d letlerde hem
giňden bellenilý r.

27-nji sentýabr. 2021-nji ýyl.
undan 30 ýyl o al düný
inen araşsy
atanym tababalarymy yň başdak d letli
bolmak baradaky ar u larynyň
amala aşmagyna ýol a yp
sen k p asyrlyk milli e ruhy
gymmatlyklarymy y şeýle hem
ar yly ynsanper er d plerimi i
dikeltm ge mümkin ilik berdiň.
Seniň mi eme ligiň halkyň
jebisliginde jemlený r. ndi sen
ü onýyllyk b ri ykdysadyýetde
medeniýetde bilimde ylymda
sportda... taryhy süşleri üpjün
edip süşli men iller bilen ňe
barýaň. oý bu ýoluň asyrlara
u asyn tu ýaşyň gutly bolsun
atanym

Iňňedençykan
sungat

«Öý—öwlüýä»

Türkmen halylary türkmeniň
düný meşhur bolan iň uly
milli gymmatlygy. Türkmen
halylarynyň düný d ki
meşhurlygy baradaky
maglumatlara gadymy
d ürlerden b ri syýahat ylaryň
hem alymlaryň işlerinde
duşmak bolýar. 2003-nji ýylda
« ltyn asyr» halysy düný de
elde dokalan iň pet haly
h kmünde innesiň ütindüný
rekordlar kitabyna türkmen
milli haly ylyk sungaty 2019njy ýylda
S -nyň
dam adyň maddy d l medeni
mirasynyň sana yna giri ildi.

Ö

« ý
lüý » diýý n
halkymy yň şanly ýylynda
hli elaýatlarymy da gurlup
ulanylmaga berlen «Türkmeniň ak
ýi» binalarynda meň eşliklerem
her elaýatyň ýerli medeniýetine
mahsus aýratynlyklaram bar.
as t sin ýeri şol meň eşlikler
e aýratynlyklar biri-biri bilen
utgaşyp milli bite iligi emele
getirý r. Türkmeniň kalby
ýaly o adan «Türkmeniň
ak ýi» binalarymilli
gymmatlyklarymy y ünde
jemleý r.
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Pyragy

araşsy lygymy y e baky
itaraplygymy y ga anan
ilkinji günümi den başlap
agtymguly yragynyň
d redijiliginiň renilmegi
ü in giň ýol a yldy.
ahyryň eserleri dolulygyna
birn e ge ek neşir edilip
okyjylara ýetirildi. kyldar
şahyryň 300 ýyllyk
toýuna taýýarlyk g rülý n
günlerde paýtagtymy yň
günortasynda petdagyň
g el künjeginde gurulýan
agtymguly yragynyň
beýik heýkeli
türkmen
halkynyň dana gluna bolan
s ýgüsiniň hormatynyň
nyşanydyr.

Rowaýataöwrülen
oýunlar

ormatly re identimi iň
taýsy tagallasy bilen
ýurdumy yň sirk sungaty
uly süşlere beslendi.
uny « alkynyş»
milli at üstünd ki
oýunlar toparynyň e ber
türgenleriniň düný niň
en eme ýurdunda ge irilen
halkara b sleşiklerinde
ga anan ýeňişleri hem subut
edý r.
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Ýürekmähri
siňensungat

S

u ýyl Türkmenistanyň
let
medeniýet merke iniň
let
mu eýinde hormatly re identimi iň
m hriban k besi gulabat ej niň
işl p bejeren kürtesiniň bu mu eýe
go şurylmagyna bagyşlanan dabara
e bu aka mynasybetli « ürek
m hri siňen sungat» atly maslahat
ge irildi. 1971-nji ýylda gulabat eje
tarapyndan keşdelenen bu kürte 20
günüň i inde taýýarlanypdyr.

Akyllyşäher

Tokio

T

gyr atletika y olina
urýe a araşsy
Türkmenistanyň taryhynda
limpiýa medalyna mynasyp
bolan ilkinji türgen boldy.
l 9 kilograma enli agram
derejesinde ykyş edip Tokio
ş herinde ge irilen limpiýa
oýunlarynyň kümüş medalyna
mynasyp boldy. Türgen gy
ştangany g termegiň iki
g rnüşiniň jemi boýun a
217 kilogramlyk netije bilen
şahsy rekordyny hem t eledi.
olina urýe a ştangany
silterl p g termekde 9 itekl p
g termekde 121 kilogramlyk
netije g rke di.

Üzärlik
ormatly re identimi iň şu
ýylyň 2 -nji maýynda gurluşygyna
ak pata beren « şgabat-siti»
taslamasyndan belli bolşy ýaly
«akylly» ş heriň ýerleşjek
meýdany 744 gektar bolup onuň
dü üminde ýaşamak hem-de dyn
almak ü in hli erurlyklar üpjün
edilen dürli maksatly binalaryň
e desgalaryň 240-dan go ragy
gurlar. u ýerde «akylly» ýleriň
«akylly» duralgalaryň gurluşygyna
m hüm hmiýet berler. ormatly
re identimi iň belleýşi ýaly
bu ýaşaýyş toplumynyň esasy
girelgesi aýla ly k pri g rnüşinde
bolar. l demirden gurnalan
ak ý şekili bilen halkymy yň
myhmans ýerliginiň hem-de dostdogan ü in gapysynyň hemişe
a ykdygynyň nyşanyna rüler.
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Ü

Ussat

Yzlar

U

Y

erkarar d letimi iň
bagtyýarlyk d ründe ahryman
rkadagymy halypa-ş girtlik
ýoluny esaslandyrmakda uly
ý relge mekdebini d retdi.
ormatly re identimi iň
esaslandyran bu mekdebinde
taryhdan şu güne enli
halypa-ş girtlik ýolunyň dürli
d ürlerd ki orny halypa ylygyň
e ş girtligiň aýratynlyklary
k millige gol beren ynsanlara
bolan uňňur s ýgi ýokary ahlak
sypatly ynsanlara d redijilik
adamlaryna bolan sarpa t e
d rüň düný garaýşy esasynda
renilý r.

Ýadygärlikler

illionlar a ýyl
mundan o al ýaşap
ge en dino a rlar
Türkmenistanyň
günorta-gündogarynda
begistan e
ganystan serhedinde
ýerleşý n ýtendagda
ýaşap ge ipdir. unuň
şeýledigini subut
edý n iň uly delil
ýagny y lar ot ul
dino a rlara degişli.
laryň iň ulusynyň 40
metr u ynlygyndaky
dino a ra degişli
bolandygy ak edilý r.

Ý

Z

ilşimi ýaly araşsy baky
itarap Türkmenistan d letimi
1994-nji ýylda
S -nyň
« ütindüný medeni e tebigy
mirasyny goramak baradaky»
on ensiýasyna goşuldy.
irki
agtda Türkmenistanyň ginde
taryhy e medeni hmiýetli
1000-den go rak ýadyg rlik
ýü e ykaryldy e hasaba alyndy.
ta atanymy yň birn e
taryhy ýadyg rlikleri e milli
gymmatlyklary
S -nyň
dam adyň maddy d l medeni
mirasynyň g rnükli nusgalarynyň
sana yna giri ildi.

Welosipedboýunça
rekordlar

Zeminiňabatlygy

i iň ata-babalarymy ýaşaýşyň
eşmesi bolan g el tebigatymy
bilen sa laşykda ýaşamagyň
in e usullaryny d redipdirler.
erkarar d letimi iň bagtyýarlyk
d ründe ýurdumy da alnyp
barylýan d let ekologiýa
syýasatynyň esasy maksady
diňe halkymy yň d l düný
ilatynyň arassa daşky gurşa da
ýaşamagyny üpjün etmekden
tebigy baýlyklarymy y aýa ly
peýdalanmakdan e geljekki
nesillerimi e has g el g rnüşde
ýetirmekden bu ugurda sebit
e halkara derejede ygtybarly
hy matdaşlygy alyp barmakdan
ybaratdyr.

Sülgün BAZAROWA,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

ykdysady ösüş üPJün Edildi

rlik müň derdiň
dermany. u barada
hormatly re identimi iň
«Türkmenistanyň dermanlyk
sümlikleri» atly k p tomluk
ylmy-ensiklopedik kitabynda
giňişleýin gürrüň berilý r.
rligi diňe dermanlyk ü in
d l hatda senagat hajatlary
ü in hem ulanyp ondan reňk
alypdyrlar. ne-mamalarymy
mukaddeslik h kmünde
ü rligi ýleriniň gapysynyň
ýokarsynda asyp goýupdyrlar.

innesiň ütindüný rekordlar
kitabynda elosport boýun a
Türkmenistan iýarymy yň
ady iki ýerde ag alýar.
lar 201 -nji ýylyň 1-nji
iýunynda « şgabat» k pugurly
stadionynda elosport
boýun a 324 adamyň
gatnaşmagynda ge irilen
oku sapagy e şgabatdaky
limpiýa ş her esinde 2019
elosiped iniň gatnaşmagynda
ge irilen « ň do amly bir
ny amly elosipedli ý rişdir».
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d

aşary s dany sdürmek
hormatly re identimi iň
durmuşa ge irý n ykdysady syýasatynyň m hüm ugurlarynyň
biridir. Türkmenistanyň daşary
syýasaty bu d ürde ykdysadyýeti tehnologik e inno asion
h siýetde d rebaplaşdyrmaga
t e iş orunlaryny d retm ge
hmet ndürijiligini ýokarlandyrmaga e d letiň süşiniň
hil taýdan altlandyrylmagyna
g nükdirilendir.
urdumy yň ykdysadyýetinde depginli süşleri ga anmak
ü in diňe d letimi iň i ki
ba arynyň mümkin iliklerine
daýanmak ýeterlik bolmaýar.

aşary s da dolanyşygynda
ýurdumy yň milli haryt ndürijileriniň ňünde harytlary
(hy matlary) ýerlemek ü in t e
ba arlary leşdirmek meseleleri ýü e ykýar. illi eksport
mümkin iliklerimi i artdyrmak
boýun a ýurdumy da toplumlaýyn işler alnyp barylýar.
süşiň h irki tapgyrynda
kabul edilen maksatnamalarda
bellenilen e ipeleriň üstünlikli durmuşa ge irilmegi ü in
eksporty h eslendirmek babatynda maliýe-kar gurallarynyň
peýdalanylmagy ajyp hmiýete eýedir. Türkmenistanda
eksport işine maliýe golda yny
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bermegiň ulgamyny d retmek
ü in ilkinji nobatda şeýle goldayň esasy g rnüşlerini ünde
jemleý n kadalaşdyryjy hukuk
namalary işl p dü mek erurdyr.
urduň ykdysadyýetiniň düný hojalygyna ygtybarly amatly
ugurlarda e ýokary netijeli
utgaşdyrylmagyny üpjün etmek
babatynda strategiki maksady
amala aşyrmak boýun a durnukly daşary ykdysady syýasaty
amala aşyrylýar.
AnnadursunÝEGENoWA,
Türkmendöwletmaliýe
institutynyňmugallymy.
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ŞYGYR

saglyk – Baýlyk
ÝoL
HEREKETINIň
HoWPsUZLYGY
Milli Liderimiziň
baştutanlygynda her ýylyň
sentýabr aýynda ýurdumyzda
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy
— ömrümiziň rahatlygy» atly
biraýlygyň geçirilmegi asylly
däbe öwrüldi. Bu biraýlygy
guramaçylykly geçirmek
maksady bilen, Ýöriteleşdirilen
Olimpiýa ätiýaçlyk sport
mekdebinde zähmet çekýän
işgärleriň arasynda ýol
hereketiniň howpsuzlyk
kadalaryny hemişe we hemme
ýerde berk berjaý etmek barada
wagyz-nesihat işleri geçirildi.
Ýurdumyzyň
welaýatlarynda, etraplarynda
we şäherlerinde bar bolan
ýollaryň durkunyň täzelenmegi,
täze şaýollaryň gurlup
ulanylmaga berilmegi —
bularyň hemmesi ýol-ulag
hadysalarynyň öňüni almakda,
ýol hereketiniň howpsuzlygyny
üpjün etmekde uly ähmiýete
eýedir. Ýol hereketiniň
kadalarynyň doly we dogry
berjaý edilmegi biziň her birimiz
üçin hökmanydyr.
Röwşen HÜMMEDOW,
Ýöriteleşdirilen Olimpiýa
ätiýaçlyk sport mekdebiniň
tälimçisi.
***
Mary welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň
we Mary welaýat polisiýa
müdirliginiň gurnamagynda
wagyz-nesihat duşuşygy
guraldy. Duşuşyk «Ýol
hereketiniň howpsuzlygy —
ömrümiziň rahatlygy» atly
şygar astynda geçirildi.
Çärä welaýatyň jemgyýetçilik
guramalarynyň hünärmenleri,
Mary welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirligine degişli
sport mekdepleriň tälimçileri
gatnaşdylar.
Nedir JUMAGELDIÝEW,
Mary welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň esasy
hünärmeni.
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Häzirki wagtda güýz pasly dowam edýär. Jöwzaly tomsuň
öz ornuny salkyn güýze beren häzirki günlerinde howa
çalyşýandygyny göz öňünde tutup, saglygymyzy goramak üçin
lukmanlaryň maslahatlarynyň käbirlerini size ýetirýäris.

sPort —
saglyk

HowPsUz aralyk
Ýiti respirator keseliniň ýüze
çykmazlygy üçin arassaçylyk
düzgünlerini doly we dogry berjaý ediň!
2 mert araçägi saklaň we agyz-burun
örtüklerini talaba laýyk peýdalanyň!
Bu siziň we töwerek-daşyňyzdaky
adamlaryň kesellerden goranmagyna
oňaýly täsirini ýetirer.

Sport bilen
yzygiderli
meşgullanýan
adamlaryň
kesele garşy
göreşmek ukyby
ýokary bolýar.
Şonuň üçin
arassa howada
gezelenç
etmek, sport
maşklaryny
ýerine ýetirmek
maslahat
berilýär.

sAGDYNNEsIL–sAGDYNRUH
Ösüp gelýän nesil, onuň sazlaşykly ösüşi we saglygy barada
hemmetaraplaýyn alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň
esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Bu babatda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda tutumly işler durmuşa geçirilýär.
Ýaşlaryň sagdyn bedenli we sagdyn ruhly bolmagyny gazanmak
üçin hormatly Prezidentimiz ýaşlara görelde bolýar.
Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmak diňe bir
saglygyň girewi bolman, eýsem özüňde tertip-düzgüni, maksada
okgunlygy we zähmetsöýerligi terbiýeleýär. Sport durmuşyň hilini
gowulandyrmaga, adama özünde ynamy artdyrmaga, köp arzuwlary hakykatda amala aşyrmaga, saýlap alan hünärinde üstünlik gazanmaga ýardam edýär. Şonuň üçin hem bu günki gün ýaşlar milli
Liderimiziň göreldesine eýerip, sporty dost tutunýarlar.
Aýjeren AGAJANOWA,
Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň
şepagat uýasy.
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GARAŞSYZLYK — IL-ÝURDUMYŇ GANATY,
BITARAPLYK — HAKDAN GELEN HALATY.

«ylHaM sEýilgäHinE» wirtUal syýaHat
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen birlikde,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň binýadynda döredilen,
hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýän «Sanly
çözgüt — IT meýdança» hojalyk jemgyýetiniň
agzalary, institutyň talyplary Allanur
Baýramdurdyýew bilen Ilýasbek Täjibaýew
paýtagtymyzdaky «Ylham» seýilgähine wirtual
syýahat etmek boýunça taslamany taýýarlady.
Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi.
Bu syýahat şanly Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllyk şanly toýuna özboluşly sowgat boldy.
Ol «Krpano» programmasynda döredilipdir.
«Ylham» seýilgähiniň çägi 3 bölege bölünip,
olaryň hersinde dürli döwürlerde ýaşap geçen
türkmen şahsyýetleri hakynda maglumat
berilýär.
Seýilgählerde wirtual gezelenç etmek giňden
ýaýran tejribe bolup, gije-gündiziň dowamynda
islendik wagtda internete birigip, dünýäniň çar
künjeginden syýahat edip bolýar.

«YLHAM» SEÝILGÄHI

tä zE sE ýil gäH wE ýE ras ty gE çEl gE lEr
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Aşgabady
häzirki zaman derejesinde ösdürmegiň esasynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde paýtagtymyzda
gurlan döwrebap seýilgäh hem-de ýerasty geçelgeleri
ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk senesi mynasybetli halkymyza ajaýyp
toý sowgady boldy. Ak mermerli paýtagtymyz sebitiň
we dünýäniň iň owadan hem-de amatly şäherleriniň biri
hökmündäki derejesini barha pugtalandyrýar.
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda
ýerleşýän döwrebap seýilgähiň hem-de Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy
köçesinde gurlan ýerasty geçelgeleriň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen ajaýyp paýtagtymyzyň
gözelligi has-da artdy.
Täze gurlan döwrebap seýilgähiň eýeleýän meýdany
10 gektara golaý bolup, onuň merkezi böleginde Oguz
hanyň ýyldyzy şekilinde ýerleşdirilen suw çüwdürimler
toplumy bina edildi. Bu ýerde suw çüwdürimlerinden
başga-da, suw howdanlary, bassyrmalar, dynç alar ýaly
ýerler gurnaldy, yşyklandyryş sütünleri dikildi.
Ýerasty geçelgeleriň ýer böleginiň umumy meýdany
6 müň 270 inedördül metre barabardyr. Jemi 4 sany
ýerasty geçelgede dükanlaryň ençemesi ýerleşdirildi.
Şeýle hem duralgalar guruldy.

Paýtagtymyzyň toplumlaýyn ösdürilmegine, şäher
düzüminiň maksatnamalaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýän milli Liderimiziň
başlangy jy bilen amala aşyrylan bu taslama baş şäherimizde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işleriniň
üstünlige beslenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Bular barada täze desgalaryň açylyş dabarasyna gatnaşanlaryň çykyşlarynda hem aýratyn nygtaldy.
Kakamyrat KERIMBERDIÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk
institutynyň talyby.
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ÝAŇLANÝAR, ÇAR ÝANA ÝAŇ SALÝAR MUKAM,
ADYŇ DÜNÝÄ DOLDY, GARAŞSYZ MEKAN!

ŞYGYR

MUkaddEs garaşsyzlygyMyzyň
30 ýyllygy: ildEşlEriMiz ýürEk
BUýsançlaryny Paýlaşýarlar
wagt mydama hem
badyny gowşatman hereket
edýär. Soňky 30 ýyl bäri hem
wagt öz maýdalyna ýoluny
dowam edip gidip otyr. Şol
onýyllyklaryň içinde Ýer
ýüzünde, hatda ondan
daşarda hem ençeme
täzelikler boldy. Bu ýerde asly
türkmenistanly kosmonawt,
Türkmenistanyň Gahrymany
Oleg Kononenkonyň hormatly
Prezidentimiziň şadiwanyny
kosmos giňişligine
çykarandygyny ýatlamak
isledik. Mundan başga-da,
türkmen emeli hemrasy öz
işini dowam edip dur. Diýmek,
30 ýylyň dowamynda,
esasanam, onuň soňky
onýyllyklarynda Türkmenistan
Watanymyzda diňe bir Ýer
ýüzünde däl, eýsem, onuň
çäklerinden daşarda-da
seslenme döreden
özgerişlikleriň amala
aşyrylandygyny aýtmak gerek.
BMG-niň belent
münberinden hormatly
Prezidentimiziň dünýä
ýaýylan döwletli teklipleriniň
Türkmenistanyň başlangyjy
hökmünde ykrar edilmegi
ata Watanymyzyň atabraýyny belende göterdi.
Bütindünýä welosiped gününiň
döredilmeginden başlap,
dünýäniň möhüm meselesi
bolan daşky gurşawy goramak
we döwletara gatnaşyklary
bilen bagly teklipleriň BMGniň resminamasy hökmünde
kabul edilýändiginiň özi hem
Türkmenistanyň syýasy
giňişlikde möhüm ornunyň
bardygyny görkezýär. Şonuň
üçin milli Liderimize ak
ýürekden alkyş aýdýarys!
Aksoltan RejepowA,
talyp.
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Garaşsyz ösüş ýoluna
düşen döwletleriň her birinde
öz milli buýsanjyna öwrülen
binalaryň, milli gymmatlyklaryň
bolşy ýaly, Türkmenistan
watanymyzda hem
Garaşsyzlyk binasy her
birimiziň buýsanjymyza
buýsanç goşýan desgalaryň
biridir. Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň
mizemezliginiň nyşany bolan
bu bina paýtagtymyza aýratyn
bezeg berýär hem-de özüniň
özboluşly binagärlik çözgüdi
bilen göreni haýrana goýýar.
Uzaklardan seleňläp
görünýän Garaşsyzlyk binasy
ata Watanymyzyň Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe gazanýan
üstünliklerini, ýetýän belent
sepgitlerini alamatlandyrýar.
Ata-babalarymyzyň
garaşsyz döwlet gurmak
baradaky arzuwisleglerini hem-de nurana
geljegimize bolan ynamyny
özünde jemleýän beýik
baýramçylygyň — mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň aýdyň
nyşany bolan Garaşsyzlyk
binasy Aşgabat şäheriniň
dünýäni haýran edýän
gözelligini goşalandyrýar.
Ata-babalarymyzyň
yhlasy siňen keramatly
topragymyzda agzybirlikde
ýaşaýan halkymyz mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllyk baýramyny ýurt
möçberli dabaralara besleýär.
Bu nurana pursatlary
döredip beren Gahryman
Arkadagymyza alkyş
aýdýarys!
Baýmyrat AtAýew,
Daşoguz şäheriniň
ýaşaýjysy.

SPORTY ÖSDÜRMEK — DÖWRÜŇ SUNGATY,
TÜRKMEN DOSTLARYNY TOÝA ÝYGNADY.

SPORT

türkMEnistan garaşsyzlyk
BaýraMyny garşylaýar

MagtyMgUly
Pyragynyň
HEýkEli

Eziz Di ýa ry my zyň halka ra
ab raýy ny has be len de göter ýän,
onuň keş bi ni düýp göter özgerdýän düýp li özgert me ler ama la
aşy rylýar. Milli Liderimiziň
Türk me nistany ykdysady taýdan
güýç li döw let edip ke ma la
getir mek, halkyň hal-ýag daýy ny
ýo kar lan dyr mak ug run da ky
taýsyz ta galla la ry di ňe bir öz
ýur dumyzda däl, eýsem, onuň
çä gin den uzak lar da-da uly
gy zyk lanma dö redýär.
Döwleti we jemgy ýeti hil taýdan özgertmek boýunça köpugurly we örän netijeli işleriň
üstünlikli alnyp barylýandygynyň
netijelerini mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny
uludan tut ýan halkymyzyň durmuşynda görmek bolýar.
Garaşsyzlyk toýunyň öňüsyrasynda paý tagtymyzda we
ýurdumyzyň welaýatlarynda
ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň ulanylmaga berilmegi
baş baýrama mynasyp sowgat
boldy. Şeýlelikde, milli Liderimiziň taýsyz tagallalarynyň
netijesinde ata Watanymyz ähli
pudaklarda ösüşiň täze belentliklerine çykdy.
Türkmenistan jemi içerki önümiň öndürilişi boýunça dünýäde
ýokary ösüşlere eýe boldy. Şonuň netijesinde, gadymy we müdimi topragymyz özgerip, ajaýyp
görke eýe bolýar, jemgy ýetimiz
barha kämilleşýär. Şol ösüşleriň gözbaşynda duran hormatly
Prezidentimize hoşallygymyzy
bildir ýäris.
Akmyrat AtAýew,
Lebap welaýatynyň
Türkmenabat şäheriniň
ýaşaýjysy.
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Köpetdagyň eteginde
Magtymguly Pyragynyň
beýikligi 60 metr bolan äpet
heýkeli gurulýar. Bu heýkel
baradaky habary Türkmen
döwlet binagärlik we gurluşyk
institutynyň talyby Eziz
Gazakow teswirläpdir.
Türkmenistanyň halk
nakgaşy, heýkeltaraş Saragt
Babaýewiň döredýän täze eseri
türkmen paýtagtynyň günorta
böleginde, ýagny Saglyk ýolunyň
golaýyndaky tebigy baýyrda
oturdylar.
Hormatly Prezidentimiz
bu ajaýyp sungat eseriniň
gurulmagy hakyndaky teklip
bilen çykyş etmek bilen
Gündogaryň görnükli şahyry
we filosofy Magtymguly
Pyragynyň dünýä dursa durjak
ajaýyp eserlerine uly hormat
goýulýandygyny görkezdi. Şonuň
üçin hem türkmen paýtagtynda
Magtymguly Pyragynyň
heýkeliniň gurulýandygy çuňňur
many-mazmuna eýedir.
Milli heýkeltaraşlyk mekdebiniň
ussady Saragt Babaýew
Daşoguzdaky Göroglynyň
heýkeli, paýtagtymyzyň Halkara
howa menziliniň golaýyndaky
Ginnesiň Bütindünýä rekordlar
kitabyna giren «Oguzhan we
onuň ogullary» çüwdürimler
toplumy, «Ylham» seýilgähindäki
tanymal ylym we medeniýet
işgärleriniň heýkelleri we başgada ençeme işleri bilen halk
köpçüligi tarapyndan ykrar edildi.
Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny
berkitmäge goşan goşandy we
jemgyýetçilik işleri üçin oňa
Türkmenistanyň Prezidentiniň
Permany bilen «Hormatly il
ýaşulysy» diýlen at dakyldy.
Magtymguly Pyragynyň
Stawropoldaky, Astrahandaky
we Ankaradaky heýkellerini hem
Saragt Babaýewiň döredendigini
bellemelidiris.

Mary şäheriniň 8-nji sport
mekdebiniň direktory Eziz
ANNADURDYÝEW:
— Hindistanda sportuň
garyşyk söweş sungaty
boýunça geçirilen dünýä
çempionatyna Mary welaýat
Sport we ýaşlar syýasaty Baş
müdirliginiň garamagyndaky
sport mekdeplerinden 20-den
gowrak türgen gatnaşyp, olar 3
altyn medala, 6 kümüş medala
eýe bolmagy başardylar.
***
Daşoguz welaýatynyň
Sport we ýaşlar syýasaty Baş
müdirliginiň baş hünärmeni Rejep
DOWULOW:
— «Hormatly Prezidentimiziň
sport syýasaty şan-şöhrata
beslenýär» ady bilen ХХХII
tomusky Olimpiýa oýunlarynda
agyr atletika boýunça kümüş
medalyň eýesi bolan türkmen
türgeni Polina Gurýewanyň
hormatly Prezidendimiziň Şa
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serpaýyna mynasyp bolmagynyň
hormatyna maslahat geçirildi.
***
Mary şäheriniň 3-nji sport
mekdebiniň tälimçisi Şöhrat
PIRJANOW:
— Mary welaýat Sport we
ýaşlar syýasaty Baş müdirligi
hem-de Türkmenistanyň
Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Mary welaýat birleşmesiniň
guramagynda Türkmenistanyň
Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan
«Garaşsyzlyk — ganatym» atly
baýramçylyk dabarasy geçirildi.
***
«Türkmenistan» Ýaşlar
bedenterbiýe-sport guramasynyň
Ahal welaýat bölüminiň
hünärmeni Bäşim ÇOPANOW:
— Şanly Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllygy mynasybetli Ahal
welaýatynyň orta mekdepleriniň
bedenterbiýe mugallymlarynyň
arasynda «Ussat bedenterbiýeçi»
ady bilen bäsleşik geçirildi.
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27-nji SENTÝABR

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYK GÜNI

adyň asyrlara Uzasyn watan!

Watandaşlarymyzbaşbaýramymyzymübärekläp,ýürek
buýsançlarynybeýanedýärler

2021-NJI ÝYLYŇ 27-NJI SENTÝABRY TÜRKMENISTANYŇ MUKADDES GARAŞSYZLYGYNYŇ
30 ÝYLLYK ŞANLY SENESI HÖKMÜNDE TARYHYŇ SAHYPALARYNDAN ORUN ALDY. ŞANLY
SENE MYNASYBETLI ÄHLI ÜSTÜNLIKLERIMIZIŇ RUHLANDYRYJYSY BOLAN GAHRYMAN
ARKADAGYMYZY WE TUTUŞ TÜRKMEN HALKYNY MÄHIRLI GUTLAÝARYS!
Ýur dumy zyň her bir güni
toýdur baýramlara bes lenýär. Şol günler her bir adamyň
dur mu şynda ýat dan çyk majak
pur sat lara öwrül ýär. Ol pursat lar bol sa bi ziň gel je gimi zi
nur landyr ýar. Şeýle ajaýyp
döwür de ýa şap, şat lyk ly pursat laryň şaýady bol mak bi zi
diý seň be gendir ýär. Ýur dumy zyň iki sany aýratynlygy
bolan Garaş syz lygymyz we
hemi şelik Bitaraplygymyz nurana gel je gimi zi ýene tükenmez eýýamlara alyp git jek liginiň gü wä sidir. Bu hal kymy zyň
gel je gini ösüş ler de, parahat
ýa şaýyş da gör me gine iter gi
ber ýär.
Türk men hal ky şeý le ajaýyp mu kad des li gi mi ziň bi ri
bo lan Ga raş syz ly gy nyň 30
ýyl lyk şan ly to ýu ny toý la ýar.
Ga raş syz ly gy my zyň nu ry ýolu my za çy rag bol dy. Ga raşsyz lyk di ňe bir bi ziň röw şen
gel je gi mi ziň gü wä si bol man,
eý sem, dün ýä döw let le ri niň
yg ty bar ly gat na şyk la ry nyň
hem ny şa ny dyr. Mu ňa bol sa
ýur du my zyň goň şy döw letle ri bi len ýo la goýan sy ýa sy
gat na şyk la ry na ser sa lanyňda hem aý dyň göz ýe tir mek
bol ýar.
Şanly Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllyk toýuna ýurdumyzyň
her bir raýaty zähmet üstünlikleri bilen bardy. Ata Watanymyzda halal zähmetiniň miwesini
görýän halkymyz döwletimiziň
bu aýratynlygyny aýap hem gorap, nurana geljege sary ynamly
gadam urýar.
Oguljennet ÖWEZOWA,
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.
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Ine, sentýabr aýynyň gelmegi bilen
türkmen halkynyň durmuşynda beýik
baýrama — mukaddes Garaşsyzlygyň
şanly toýuna taýýarlyk işi, toý aladasy... başlanýar. Her bir toý-baýramy
giňden belleýän türkmen ili Garaşsyzlyk toýuny hem uludan belläp, özüniň
ykbal toýunyň şatlyk-şowhunyny
dünýä ýaýýar. Tylla güýzüň gujagynda baky bagtyýarlygyna, beýik
Garaşsyzlygyna gowşan türkmen halky tutuş ýyly zähmet üstünliklerine,
beýik ösüşlere besläp, toýy sowgatly
garşylaýarlar.
Garaşsyzlyk — biziň galkynan ykbalymyzyň keşbi, döwletimiziň nurana
ýüzi. Ol ýolumyza hemişe ýagtylyk,
ruhy dünýämize gözellik çaýýan
gymmatlykdyr. Ak şäherimiziň salkyn
saýaly seýilgählerine, şaýollaryna
seýle çykanymyzda, adamlaryň ýüzlerindäki şatlyga, bagtyýarlyga şaýat
bolmak, gör, nähili bagt. Eýsem-de, bu
şatlyk, bagtyýarlyk — ykbalyň bize
gülüp bakmasy, bagtyň çüwmesi dälmi?! Bu — Garaşsyzlygyň bize beren
bagty, miwesi ahyry.
Bu gün her bir adamyň kalbynda Garaşsyzlyga bolan beýik söýgi,
ynam kök urdy. Ol söýgi bizde öňe
gitmäge, täze menzillere ýetmäge uly
höwesi, ymtylyşy oýarýar. Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
bedew bady bilen öňe barýan her bir
günümiz şowly ýeňişlerden, üstünliklerden doly. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny uly üstünlikler,
ýeňişler bilen garşy alýan il-günümiz
bu toýuň dabarasyny, at-owazasyny
hem dünýä ýaýmagy başarýar. Goý,
ykbalymyza nur çaýan, ýolumyza
röwşenlik beren Garaşsyzlyk toýumyzyň şan-şöhraty dünýä dol sun! Garaşsyzlyk baýramyňyz gutly bol sun, eziz
watandaşlar!

Garaşsyzlyk — biziň bagt
hakyndaky soňlanmajak aýdymsazymyz. Ol diňe bir bagtyýar günleriň şirin owazy bolman, eýsem
ata-babalarymyzyň asyrlarboýy
dilinden düşürmän gelýän köňül
aýdymy, ajaýyp owazydyr. Her bir
güni toý-baýrama beslenen türkmen halkynyň bagt toýuny — Garaşsyzlyk baýramynyň tutumyny
uludan tutuşy-da diýseň üýtgeşikdir. Göwni ýaly saçagyny-da giňden
açýan bu garagöz illeriň toý şowhuny, şatlygy dünýä ýaýylýar.
Bu gün ak şäheriň toý lybasyna
beslenen nurana keşbini, ajaýyp
görküni görmek diýseň ýakymly.
Kalby päkize duýgulara, beýik buýsanja beslenen türkmen halkynyň,
bagtyýar ýaşlaryň dillerinde bu
bagtyýar döwre, ata Watanymyza
hem-de Arkadag Prezidentimize
bolan söýgüsi, buýsanjy aýdym bolup, mukam bolup ýaňlanýar.
Garaşsyzlyk ýyllary içinde gözel
ýurdumyzyň hem-de ak şäherimiziň
keşbi has-da özgerdi. Beýik toýuň
öňüsyrasynda açylyp ulanylmaga
berlen durmuş maksatly binalar,
ymaratlar hem-de ýaşaýyş jaýlary
il-günümiz üçin ajaýyp toý sowgady
boldy. Göwünleri galkynan türkmen
iliniň Arkadag Prezidentimize bolan
hoşallygy, alkyş sözleri bu gün göwünleri, ýürekleri joşa getirýär.
Goý, baky bagtyýarlyk ýoluna düşen türkmen halkynyň ýoly
dowamat dowam bol sun! Il-günüň
nurana geljegi, bagtyýarlygy ugrunda uly işleri durmuşa geçirýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak bol sun! Garaşsyzlyk
toýuňyz gutly-mübärek bol sun,
bagtyýar türkmen ili!

Nedir ATAÝEW,
Gökdepe etrabynyň ýaşaýjysy.

Gazakbaý BABYROW,
Balkanabat
şäheriniň ýaşaýjysy.

«7/24.tm» // «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy

27 СЕНТЯБРЯ

270-Й ДЕНЬ ГОДА ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ

День в истории:
Это было 27 сентября
Всемирный день туризма.

чатный орган — газета «Свобода».

Бельгия — Праздник Франкоговорящего культурного сообщества.
Монголия — День телевидения.
Россия — День работников дошкольного образования.
Украина — День туризма, День
воспитателя и дошкольных работников.
1821 — Мексика получила независимость от Испании.
1822 — Жан Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке
Розеттского камня.
1825 — в Англии началось
движение по первой общественной железной дороге. Паровоз,
сконструированный Джорджем
Стефенсоном, провёз поезд с 450
пассажирами из Дарлингтона в
Стоктон со скоростью 24 км/ч.
1829 — Иоганн Фридрих Паррот
впервые совершил восхождение
на Большой Арарат.

1905 — Альберт Эйнштейн
опубликовал работу «Зависит ли
инерция тела от содержащейся в
нём энергии?».
1912 — в Киеве открыт стадион «Спортивное поле» на 3000
человек.
1937 — в городке Альбион (штат
Нью-Йорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.
1941 — Сирия провозглашена
независимым государством.
1960 — заложены первые железобетонные блоки в основание
Останкинской телебашни — самой
высокой башни в Европе.
1961 — Сьерра-Леоне стала сотым государством — членом ООН.
1967 — один из самых больших
лайнеров «RMS Queen Mary» препровождён в Калифорнию, где из него
сделали плавучий ресторан и музей.

1863 — в Санкт-Петербурге открыт первый в России детский сад.

1983 — Ричард Столлмэн объявил, что в рамках проекта GNU
должна быть создана UNIX-совместимая операционная система.

1893 — в Джерси-Сити начал
издаваться первый украинский пе-

1998 — была основана компания
«Google».

«KAÝRAT»
BERDIÝEWIŇ
TÄLIMÇILIGINDE
ILKINJI ÝEŇŞINI
GAZANDY
Türkmen tälimçisi Gurban Berdiýew «Kaýrat» bilen «Kyzyl-Žar»
toparynyň garşysyna geçirilen
duşuşykda 1:0 hasabynda ýeňiş
gazanyp, 40 utuk toplady. Topara
ýeňiş getiren pökgini duşuşygyň
77-nji minudynda Artur Şuşenaçew geçirdi.
22-nji sentýabrda «Kaýrat»
Gazagystanyň çempionatynyň çärýek finalynda «Kaýsar»
bilen duşuşdy. Bu oýun 3:0
hasabynda «Kaýratyň» peýdasyna tamamlandy.
Türkmen hünärmeni Gurban Berdiýew «Kaýratyň» baş
tälimçisi wezipesine bellenildi.
1994-1995-nji ýyllarda Berdiýew bu toparda işläpdi.
Duşuşykdan soňky metbugat
maslahatynda Gurban Berdiýew
şeýle diýdi: «Garaşylyşy ýaly,
oýun ýönekeý bolmady. «Kyzyl-Žar» diýseň guramaçylykly
topar. Umuman, men oýundan
nägile däl. Biz goragda hem,
hüjümde-de ýeňil bolmasa-da,
dürs oýnadyk».
Bähbit ABDUL LAÝEW,
sport synçysy.

2001 — правительство Норвегии
учредило премию за математические исследования — Абелевскую
премию.
2007 — с космодрома Канаверал
с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС
Dawn (Рассвет), предназначенная
для исследования астероидов
Веста и Церера.
Подготовил Кыяс
АКМАММЕДОВ, студент.
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owadan
otUz
näHili
dörEdi?
Işjeň awtorymyz Merdan Baýat
žurnalist Rejep Pirjanow bilen ýakyndan gatnaşyk saklandygyny, döredijilik barada pikirini sorap, ýanyna
baryp-gelip durandygyny kän gürrüň
beripdi. Ine, şeýle günleriň birinde
telefonyma «sms» arkaly «Owadan
otuz» diýen jümle gelip gowuşdy.
Merdan, adatça bol şy ýaly, ünsi çekjek bir sözbaşy ýa pikir tapsa, hökman
paýlaşýar. Eger özi ýazmasa, kimiň
şol pikiri has oňat açyp biljekdigini
aýdýar.
Telefonyma gelen jümleden söz
açsam, agşam, ine-ganalykda şol
goşgynyň özüni tapyp bolmazmyka diýip, Merdana jaň etdim. Merdan
goşgyny tapmagy boýun aldy, soňam
onuň döreýşini aýdyp berdi:
— Bir gün Çary Ýegenmyrat bilen
Ilmet Gurban Rejep agalarda (Pirjanow) duşuşypdyrlar. Gürrüňdeşlik
gyzyşan çagy Rejep Pirjanow Şeýdaýynyň türkmen elipbiýine bagyşlanan
«Gözel ýigrim bäş» atly ajaýyp goşgusynyň bardygyny aýdyp, şahyr kärdeşlerine şonuň ýaly şireli, akgynly

okalýan goşgy ýazmagy teklip edýär.
Özi hem bu özboluşly «şygyr bäsleşigi» şol ýerde yglan edilip, şol ýerde,
ýagny Rejep Pirjanowlaryň döwletli
ojagynda hem «jemi jemlenilýär».
Döredijilik adamlarynyň ýanynda,
onda-da Çary aga bilen Ilmet aga ýaly
şahyryň ýanynda bu işiň mähetdeli
barmy? Ikisi iki ýerden goşgy ýazmaga oturýar. Ine-de, goşgy taýýar
bolýar. Täze ýazylan goşgyny ilki
bilen Ilmet aga okaýar. Rejep aga bilen
Çary aga diňleýär. «Owadan otuz»
diýip, adyndan başlap, her bir setiri
aýdym ýaly akyp barýan goşgyny
diňläp, Ilmet aganyň öwgüli sözlerden
ýüki ýetirilýär.
Sportuň we edebiýatyň muşdagy
Merdan Baýadyň gürrüň beren wakasynyň netijesinde dörän şol goşgy
soňra «Türkmen dili» gazetinde çap
edildi. Türkmen elipbiýine bagyşlanan
«Owadan otuz» atly goşgy, şeýdip,
bir üýşmeleňde döräp, soňlugy bilen
Ilmet Gurbanowyň döredijiliginde mynasyp orun alypdyr.
H.APBAÝEW.

Ganyp dur teşne mährim,
Söýenim, owadan otuz.
Siňdirdiň türkmen pähmin,
Söýegim, owadan otuz.
Bu gün ornuň boldy belli,
Däl gymmatyň telli-pelli,
Ösdürip buýsanja çenli,
Uýanym, owadan otuz.
Manysyna aklym-elek,
Üwäp bilmez çarhypelek,
Gözel ýigrim bäşe derek,
Öwezim, owadan otuz.
Dokuzy düzüw, çekimli,
Ýigrimi birem ýakymly,
Tymsallar tapyp nakylly,
Öwenim, owadan otuz.
Kän matam tutduň, Şeýdaýy,
Kabul eýle zer serpaýy,
Okap, öwrendigim saýy,
Höwesim, owadan otuz.
Ýagtylykdyr göýä tümde,
Ýagşylykdyr öwüt-ündew,
Rowaç alyp günbe-günden,
Ösenim, owadan otuz.
Ilmet GUR BANOW.

ŞEÝDAÝY

20

OWADAN OTUZ

Şeýle gulaga ýakymly,
Sözledim, gözel ýigrim bäş.
Niçe owazy çekimli,
Yzladym, gözel ýigrim bäş.

Arzuw edip, ýetebilmen,
Görünip dur, tutabilmen,
Maly-dünýä satabilmen,
Uzladym, gözel ýigrim bäş.

Matam, mersiýe, Şakandy
Ýazyp geçmiş niçe bendi,
Okyp ýat ederler şindi,
Gözledim, gözel ýigrim bäş.

Bu gün ornuñ boldy belli,
Bul amanat, telli-pelli,
Ösdürip şol güne çenli,
Gizledim, gözel ýigrim bäş.

Ýedisinden owaz çykyp,
On sekizin tartar çekip,
Üç müñ ýaşda ömrüñ ýakyp,
Bozladym, gözel ýigrim bäş.

Şeýdaýy diýr, bar beterler,
Seniñ üçin ýas tutarlar,
Bu wagt kem-käs tutarlar,
Ýiter sen, gözel ýigrim bäş.
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AŞGABATDA TARYHDA IŇ WEKILÇILIKLI (3 YKLYM, 65
WEKILIÝET) AZIÝA OÝUNLARY GEÇIRILDI

aşgaBatdaky sPort
BaýraMyndan söHBEt
açýan 7 MaglUMat
Türkmenistan 2017-nji ýylda Merkezi Aziýada ilkinji gezek Aziýa oýunlaryny kabul etmek hukugyna eýe boldy.
Aziýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek Aşgabat Aziadasynda bosgun türgenlere çykyş etmäge mümkinçilik döredildi.
«Aşgabat-2017» oýunlarynyň ýene
bir aýratynlygy, 1978-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Aziýa oýunlarynda umumytoparlaýyn ýaryşda (ähli medallaryň sany boýunça) ýaryşyň guramaçysy ýeňiji
boldy. Şeýlelikde, Türkmenistan Aziýa
oýunlaryny 1-nji orunda tamamlady.
Aýratyn alnan yklymlaryň sport ýaryşlarynyň (Bütinafrika oýunlary, Panamertika oýunlary, Ýewropa oýunlary,
Aziýa oýunlary we başgalar) taryhynda ilkinji gezek yklym ýaryşyna 3 yklymdan wekil gatnaşdy. Aziýadan 55,
Okeaniýadan 19 döwlet hem-de Afrikadan bosgunlaryň topary (jemi 65 wekiliýet) Aşgabatdaky ýaryşda çykyş etdi.
«Aşgabat-2017» oýunlary ýörite şu
bäsleşik üçin gurlan Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde geçirildi. Onuň esasy artykmaçlyklarynyň biri sport desgalarynyň
arasynyň ýakynlygydyr. Bu bolsa ýaryş
wagtynda bir desgadan beýleki desga tiz
wagtda barmaga mümkinçilik berýär.
Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde monorels desgasy hereket edip, ol
Merkezi Aziýadaky ilkinji monorels hökmünde hasaba alyndy. GDA-nyň giňişliginde bolsa 2-nji monorels desgasydyr.
1-nji bolup Mosk wada monorels desgasy gurlupdyr.
Aşgabatda ýerleşýän Olimpiýa şäherçesiniň çägindäki sport desgalarynyň
2-si Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Taýýarlan Merdan AKMURATOW,
TDBGI-niň talyby.

DÖWREBAP DESGALAR
Gahryman Ar kadagymyz ýur dumyzda köpçülik leýin be denter biýe we spor ty ös dür me gi, ony ilatymy zyň gündelik dur muş
ýörel ge sine öwür mek lerini ga zanmagy ýurt syýa satynyň ileri
tutulýan wezipeleriniň hatarynda goýýar. Bu babat da bol sa düýpli
iş ler dur mu şa ge çirilýär. Dür li hal kara guramalar, fe dera siýalar
bilen dost luk ly gat na şyklar ýola goýulýar, ýurdumyzda tür genlerimi ziň hal kara ýaryş lar da üstünlik li çykyş et mek leri, türk men
spor tunyň abraýyny belende gal dyr mak lary ugrunda ähli mümkinçilik ler döre dilýär.
Muny bolsa ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurulýan sport desgalaryň, türgenleşik zallarynyň, stadionlaryň mysalynda hem görmek
bolýar. Gurulýan desgalaryň dünýä ülňülerine laýyk gelmegi türgenlerimize baý tejribe bolmak bilen bir hatarda halkara ýaryşlarda
üstünlikli çykyş etmeklerine hem itergi berýär.
Sport desgalarynyň hataryna özüniň aýratynlygy bilen goşulan,
häzirki güne çenli sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesinde gurlan Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň şekili iň uly atyň nyşany hökmünde hem-de Olimpiýa suw sport
toplumynyň ekologiýa taýdan arassa materiallary bilen tapawutlanan
binasynyň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi ýurdumyzyň täze sport üstünliklerine tarap ynamly gadam bilen barýandygynyň alamatyna öwrüldi.
Stadionlar, atçylyk sport toplumlary, awtodromlar, tennis kortlary, ýüzüş howuzlary, döwrebap sport toplumlary ýurdumyzyň ähli
künjeginde il-günümize hyzmat edýär.
Watanymyzyň bezegine öwrülýän sport desgalarynda netijeli türgenleşmek bilen bir hatarda, halkara derejesindäki iri ýaryşlary geçirmekde hem uly mümkinçilik bar. Munuň şeýledigini bolsa ýurdumyzda ýokary guramaçylykda geçirilen halkara ýaryşlary subut edýär.
Aýgül AMANGELDIÝEWA,
talyp.

KENARÝAKA AZIÝA OÝUNLARY— 2023
Hytaýyň günorta böleginde — Haýnan welaýatynyň Sanýa
şäherinde geçirilmeli VI kenarýaka Aziýa oýunlary 2023-nji ýyla
süýşürildi. Bu barada Aziýanyň Olimpiýa Geňeşine salgylanyp,
Gazagystanyň MOK-y habar berýär.
Meýilnamasynda sportuň 16 görnüşini (suwda ýüzmek,
suw pökgüsi, ýeňil atletika, basketbol, woleýbol, futbol, göreş,
ýelkenli sport, gaýykly ýüzüş, serfing we beýlekiler) jemleýän bu
oýunlarda 40 döwletden 2 müň töweregi türgeniň çykyş etmegine
garaşylýardy. Sanýa şäheri ýaşlary 2020-nji ýylda kabul etmelidi.
Ýöne belli sebäplere görä, ol 2021-nji ýyla süýşürilipdi.
Ilkinji Aziýa kenarýaka oýunlary 2008-nji ýylda Indoneziýanyň
Bali şäherinde geçirilipdi. Şondan bäri hem iki ýyldan bir gezek
geçirilip gelinýär. Hytaý Halk Respublikasy eýýäm bu oýunlary
kabul edipdi. 2012-nji ýylda Aziýa kenarýaka oýunlaryny bu ýurduň
Haýýam şäheri kabul edipdi. Şeýle hem ýaryşlar mundan ozal
Indoneziýada (2008 ý), Omanda (2010 ý), Tailandda (2014 ý) we
Wýetnamda (2016 ý) geçirilipdi.
Şamyrat ALLABERDIÝEW,
sport synçysy.
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27 СЕНТЯБРЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Туризм имеет многолетнюю
историю, и международным
сообществом выработаны определенные принципы и нормы,
регулирующие эту сферу. Эти
правила зафиксированы в многосторонних и двусторонних
договорах государств, а также
в решениях международных
организаций, в первую очередь,
Всемирной туристической организацией (UNWTO), созданной
в 1975 году. В настоящее время
она объединяет около 160 государств мира, в том числе и
Туркменистан.
С деятельностью Всемирной
туристической организации
связан профессиональный
праздник работников этой сфе-

тУрКМенистАн тУристиЧесКиЙ

ры – сотрудников туристических
компаний, гидов, руководителей
и персонала гостиничных комплексов. Одним словом всех, кто
профессионально обеспечивает
комфортный и безопасных отдых.
Начиная с 1980 года 27 сентября ежегодно отмечается как
Всемирный день туризма.

Наша страна способна поразить любого путешественника.
В Туркменистане есть такие места,
которые покажутся туристам просто фантастическими.
Захватывающим для любителей природы предстает расположенный в окрестностях селения
Нохур водопад Хурхури, низвер-

гающий с 53 – метрового обрыва
свои озорные брызги. Это настоящее произведение природы,
которым с удовольствием любуются как местные жители, так и
путешественники.
Сердар АКИНИЯЗОВ,
журналист.

WELAÝATLARDAN GOWŞAN HABARLAR
Mary şäheriniň Ýöriteleşdirilen
Olimpiýa ätiýaçlyk sport
mekdebinde Türkmenistanyň
«Saglyk» Döwlet maksatnamasyna
we 2021-nji ýylyň iş
meýilnamasyna laýyklykda ilatyň
arasynda ýiti sowuklama we dümew
keselleriň ýaýramagynyň öňüni
almak, sagdyn durmuş ýörelgesini
üpjün etmek maksady bilen wagyznesihat duşuşygy geçirildi.
Mary welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň
guramagynda geçirilen duşuşyga
sport mekdepleriň tälimçileri we
sport lukmanlary gatnaşdylar.
Duşuşykda ýokanç keselleriň
döremeginiň we ýaýramagynyň
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öňüni almak üçin arassaçylyk
düzgünlerini berjaý etmegiň
aýratynlygy dogrusynda gürrüň
berildi.
Jumageldi HUDAÝGULYÝEW,
Mary welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň bölüm
müdiriniň orunbasary.
***
30 ýyl. Nurana geljege, çägi
bolmadyk kämillige barýan
özbaşdak ýoluň 30-njy basgançagy.
Ädim-ädim öňe gidilýär. Ilkinji ädim
hemişe her bir işde aýdyňlaşdyryjy
orny eýeleýär. Garaşsyzlygyň
saýasynda geljegine ynamly gadam
goýan halkymyz agzybirligiň, bir

başa bakmagyň, jebisligiň nusgalyk
göreldesini görkezip, özbaşdak ösüş
ýolunyň her bir basgançagyny uly
netijelere, zähmet üstünliklerine
besleýär.
Dünýäde parahatçylygy
berkitmek, ählumumy abadançylygy
üpjün etmek, özara ynanyşmak
esasynda ynsanperwer
gatnaşyklary pugtalandyrmak
ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan
hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak, belent başy aman bolsun.
Täzegül SEŇIRMÄMMEDOWA,
Gumdag şäheriniň Sport we
ýaşlar syýasaty bölüminiň
iş ýörediji kätibi.
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FUTBOL

Türkmenistan Ýewraziýanyň futbol kartasynda

«şEriF»

Moldowanyň «Şerif» futbol
klubynyň UEFA-nyň Çempionlar
ligasynda uly gowur turzan oýnuny
synlap, sport žurnalistleri «Altyn
asyr» klubynyň hüjümçisi Altymyrat
Annadurdyýewi ýatladylar. Ol «Altyn
asyr» klubynyň Türkiýede geçirilen
barlag oýunlarynyň birinde Tiraspolyň «Şerif» topary bilen duşuşanda,
tapawutlanmagy başarypdy.
Türkmenistanyň çempionatynyň iň
netijeli oýunçylarynyň biri Altymyrat
Annadurdyýew: «Şerif» şol oýunda

türkMEnistanyň
çEMPionatynyň ozalky
BäsdEşi gowUr tUrUzýar

«PaMir-sska»

Täjigistanyň «Pamir-SSKA» toparynda çykyş
edýän türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow täze
toparynda şowly oýnap başlady. Ýaş derwezeçimiziň
täjik futbolynda näderejede täsir galdyryp biljekdigini
teswirläp bermegini Futbol boýunça geljekki
olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler
sport mekdebiniň derwezeçileriniň tälimçisi
Maksatmyrat Şamyradowdan haýyş etdik. Ol bize şeýle
gürrüň berdi:
— Rahat «Buharadan» Täjigistana giden dessine
«Pamir-SSKA» toparynyň derwezeçiler boýunça

Nurgeldi HAJYÝEW,
sport synçysy.

türkMEn
dErwEzEçisiniň
aýagy düşdi

tälimçisi köne tanşym bolansoň men bilen habarlaşdy.
Menem Rahat Japarowyň häsiýeti, aýratynlygy,
artykmaç taraplary hakynda bilýänlerimi aýdyp
berdim. Ol Türkmenistandan gidensoň Gyrgyzystanyň,
Özbegistanyň çempionlarynda çykyş etmek bilen
oňat tejribe toplady. Munuň öz netijesini berýändigini
türkmenistanly derwezeçiniň täze toparyndaky ilkinji
çykyşlaryndan görmek bolýar. Oňa geljekde hem
üstünlik arzuw edýäris!
Seýitnazar ABAÝEW,
sport synçysy.

«kaýrat»

«Kaýrat» futbol kluby Konferensiýa ligasy ýaryşynyň öňüsyrasynda aşakdaky hünärmenler bilen
şertnama baglaşdy:
Dmitriý Kiriçenko – baş tälimçiniň
kömekçisi.
Eduard Kunduhow – reabilitolog
tälimçi.
Iki hünärmen hem 2021-nji ýylyň
sentýabr aýyndan Gurban Berdiýe-

ryny synagdan geçirendigini unutmak
bolmaz — diýip, türkmen futbolçysy
sözüni dowam edýär.
Ýewropanyň kubok ýaryşlarynda garaşylmadyk oýun görkezýän
toparlar hemişe-de gabat gelýär.
Bu gezek gowur turuzmak türkmen
futbolçylarynyň ozalky bäsdeşleriniň
biri bolan Tiraspol «Şerif» futbol klubynyň paýyna düşüpdir.

2:1 hasabynda üstün çykdy. Şol bir
goly hem der wezeçi bilen başa-baş
çykyp, tora salypdym» diýip,
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň saýtynyň habarçysy bilen
söhbetdeş bolanynda gürrüň beripdir.
– Garşydaşymyzyň Ýewropa kuboklarynda oýnaýandygy mesaňamälimdi. Guramaçylykly oýunlaryndan başlap, her ädimde olaryň ynamly
hereketlerini duýmak bolýardy. Ýöne
oýun barlag duşuşygy bolansoň, iki
tarapyňam oýunçylary oýun usulla-

türkMEn HünärMEni
gazagystanda işE
girişýär

wiň tälimçiler toparyna goşuldylar.
Konferensiýa ligasynyň «H» toparçasynda çykyş edýän «Kaýrat» topary
ilkinji duşuşygyny Kipriň «Omoniýa» topary bilen geçirip, deňme-deň
oýnady. Şeýle-de, bu toparçada Azerbaýjanyň «Garabah» hem-de şweýsarlaryň «Bazel» toparlarynyň hem çykyş
edýändiklerini ýatladýarys.
Ýeri gelende bellesek, türkmenis-
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tanly futbol hünärmeni Gurban Berdiýew 2019-njy ýylyň mart aýynda
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar
syýasaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň
çagyrmagy boýunça Aşgabada iş
sapary bilen boldy.
Mergen AMANOW,
sport synçysy.
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LIONEL MES SI: «FUTBOLDA MENIŇ ÜÇIN IŇ KYN
IŞ – INTERW ÝU BERMEK DIR»

FUTBOL

diňE FUtBol Hakynda
Futbol ýyldyzlarynyň interwýularyndan, metbugat hem-de
internet sahypalaryndan alnan bu jümleleri toplamagymyň
ýeke-täk sebäbi — futboly SÖÝ ÝÄN. Şonuň üçin käbirleriniň sadarak, käsiniň gönümeldigini hasaba almazlygyňyzy
isleýärin!
Begenç ANNAÝEW,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.
Eger Gwardiýola maňa «Kamp Nou»
stadionyndan özüňi aşak okla diýse, bu
barada, elbetde, pikirlenerin. Belki, bu işiň
aňyrsynda peýda bardyr.
Dani Alwes, futbol ýyldyzy.

Men Pariže geldim. Diýmek, parižlilere «Mona Lizadan» başga tomaşa
etmäge adam tapyldy.
Zlatan Ibragimowiç, futbol
ýyldyzy.

***
Eger kimdir birinden täsirlenen bolsam, ol kişi şübhesiz Maradonadyr.
Lionel Messi, futbol ýyldyzy.

***
Adamlar men hakda näme aýdýan bolsalar – şol hakykatdyr.
Joze Mourinýo, tälimçi.

***
Şwesiýada 2 çagam bar. «Milanda»
bolsa 25.
***
Eger uçmagy başarsaň, ylgamak nämä
gerek?!
***
Meni tanaýan owadan gyzlar futbol
stadionyna hökman gelýärler.
***
Men garramaryn, eger ölsem ýaşlygymda ölerin.
***
«Ferrari» müneniňden ne peýda. Eger-de
ony «Fiat» ýaly sürjek bolsaň.
***

***
Ynsanyň zähmete bolan garaýşy, ilkinji
nobatda, özi üçin möhümdir.
***
Bularyň bary meniň islemeýändigimi
aňlatmaýar. Ýönekeý «häzir» bilen «soňra»nyň arasynda ençe ädimleri ätmek zerurdyr.
Ýurgen Kloop, tälimçi.
***
Eý, gadyrly derweze. Men seni goramak
üçin elimde baryny ederin!
Janluýiji Buffon, derwezeçi.
***
Owadan go:ly hiç haçan ikinji gezek
gaýtalap bolmaz.

gysgaJyk söHBEtdEşliklEr
Žurnalist:
— Siz Pep Gwardiýoladan gorkýaňyzmy?
Kloop:
— Ýok.
Žurnalist:
— Näme üçin gorkaň--zok?
Kloop:
— Aý, ol gorkunç däl-ä...
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***

Žurnalist:
— Siz näme üçin «Milan» toparyna
geleniňizde «21» belgidäki lybasy
saýladyňyz?
Zlatan Ibragimowiç:
— Menmi?.. Men Ronaldudan (№7
belgide çykyş etdi) 3 esse ezberligim
üçin...

***
Ýüregi bar adam «Liwerpulyň» oýnuny görsün!
Haýrulla Hamidow, ýazyjy,
futbol kommentatory.
***
Ýaş – bu bary-ýogy resminamadaky san.
Týago Silwa, futbolçy.
***
...Durmuş futbola meňzeýär, sebäbi ikisiniňem özeni
meňzeş, iň uly meňzeşlik ikisiniňem adalatsyzlygy...
Diýego Maradona, futbol ýyldyzy.

***
Güýçli bolmagy isleseň, 14-nji bölümde ýeňmegi başar.
Hosep Gwardiýola, tälimçi.
***
Bu gün wagt gapyma gelip, şeýle diýdi: «Biz indi ulalmaly.
Ertirden başlap, sen uly adam bolmaly. Futbol eşikleriňi we aýakgaplaryňy çykar, sebäbi şu günden başlap, sen erkek kişi, indiden
soň beýle golaýjakdan meýdança otunyň ysyny almarsyň».
Françesko Totti, futbol ýyldyzy.
***
Ökde futbolçy şol bir wagtyň özünde topy, topardaşlaryny, garşydaşlaryny, derwezäni, ýene-de tribunanyň 7-nji
hatarynda oturan gözel gyzy görmäge ukyply bolmalydyr.
Erik Kontana, futbol ýyldyzy.
***
Gwardiýola 4 dürli çempionatlarda ýeňiş gazanansoň,
meni oýaryň!
***
Futbolyň lezzetini diňe stadiondaky we telewizora
tomaşa edýän janköýerler duýýarlar.
Joze Mourinýo, tälimçi.

Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Sport
we ýaşlar syýasaty ministrligi
«7/24.tm» — «Türkmenistan Sport» halkara
žurnalynyň hepdelik elektron goşundysy.
Salgy: Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 54.
Taýýarlanan senesi: 27.09.2021. / A-107750
Žurnaly elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm»
we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan
hem-de «Türkmenmetbugat» mobil
goşundysyndan okap bilersiňiz.
Телефон: +99312 22-81-38
e-mail: turkmenistansport@list.ru
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MIRAS

TÜRKMEN HALKYNYŇ DÜNÝÄ NUSGALYK MILLI MIRASY BAR

Milli
Mirasa
sarPa
Ynsan ogly gözellikden doýmaýar. Ony
otlary parç bolup duran sonarlyk meýdanda, jümjümeli, çigildemli baýyrlarda, edil şol «keteni geýen sähralar ýaly»
türkmen el halysy hem özüne kökerýär.
Türkmenistanyň owadan tebigatyna
çykyp, gezelenç etmek, guş-gumrularyň,
dal-daragtlaryň, dag çeşmesiniň sesini
diňlemek bolsa ýaş kalplary owazlandyrýar.
Aslynda, gözellige bolan söýgi,
ymtylyş, hyjuw adamy zähmetsöýerlige, ruhubelentlige, ak ýüreklilige,
ynsanper werlige imrindir ýär diýseň
hiç kim inkär edip bilmez. Gözelligi
söý ýän adamyň juda duýgur, şahandaz, şahyrana bolmagy hem ylym
tarapyndan subut edilen hakykat.
Şular hakda oýlanyp, ata-babalarymyzyň pähim-parasadynyň umman ýaly
giňdigine göz ýetir ýäris. Haly, palas,
keçe, dutar, gyjak, dep, dürli küýzegärçilik önümleri, gelin-gyzlarymyzyň
gözelligine gözellik goşýan şaý-sepler
— bularyň ählisiniň nesil terbiýesinde
tut ýan orny uludyr. Bularyň arasynda
keşdeçilik sungatynyň hem özüniň mynasyp orny bar. Keşdeçilik sungaty milli
medeni mirasyň aýrylmaz bölegi bolup,
türkmen halkynyň däpleriniň özboluşlylygyny şöhlelendir ýär. Bu sungatyň
dünýä üçin ähmiýetiniň ykrar edilmegi
ony aýawly saklamaga ýardam edip,
halklaryň medeni gatnaşyklaryny hasda berkider.
Müňýyllyklaryň içinden baý tejribe
toplap gelen halkymyzyň dünýä nusgalyk mirasy, milli gymmatlyklary, edimgylymy we ajaýyp däp-dessury bar. Bu
gymmatlyklar ösdürilip, kämilleşdirilip,
biziň günlerimize ýetirilipdir.
Gadymy hem-de baý milli mirasymyzy ählitaraplaýyn öwrenmäge, olaryň
ähmiýetini dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak,
döwletli işleri hemişe rowaç bolsun!
Jeren DÖWLETOWA,
talyp.
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şöhratly geçmişimizi, nurana şu günümizi we watanymyzyň röwşen geljegini aňladýan mukaddes garaşsyzlygymyz döwletimiziň berkararlygynyň hem-de halkymyzyň
agzybirliginiň mizemez esasy bolup durýar. ata-babalarymyzyň garaşsyz döwlet gurmak baradaky arzuw-isleglerini, halkymyzyň buýsanjyny hem-de nurana geljegimize
bolan ynamyny özünde jemleýän beýik baýramçylygy
türkmen halky uly dabara bilen belleýär.

