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6-njy

«TÜRKMENISTAN
T SPORT»
TAN

7 24.
TM

1-nji OKTÝABR

01 / 11 / 2021

03 / 11 / 2021

2021-nji
ÝYLYŇ
AÝYNDA
TÜRKMENISTANDA
ÝA
ŞULU
LA10
RYŇ
HAL
KARA GÜ NIJEMI IÇERKI
ÖNÜMIŇ ÖSÜŞ DEPGINI 6,2 GÖTERIME BARABAR BOLDY.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň sanly ulgam arkaly
nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de paýtagtymyzy
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek hem-de öňde boljak şanly senelere görülýän
taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2021-nji
ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

03 / 11 / 2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar
Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyna
gatnaşyjylaryň Glazgo şäherinde geçirilýän maslahatynyň (COP26) 26-njy mejlisinde
çykyş etdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

04 / 11 / 2021

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky
işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz
wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata degişli ministrlikleriň we
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

05 / 11 / 2021

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini
geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň 10 aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri
jemlenildi, hödürlenen resminamalara seredildi, şeýle-de ýurdumyzy durmuşykdysady taýdan ösdürmek boýunça gündelik wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

06 / 11 / 2021

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Eziz
Diýarymyzyň giňişliklerinde täze baglyklaryň we seýilgähleriň düýbüni tutmak boýunça
giň gerimli çäre ekologiýa abadançylygyny pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

Ata Watanymyzda sporty ösdürmäge we ony dünýä derejesine
çykarmaga uly üns berilýär. Milli
Liderimiziň şahsy göreldesine eýerip,
sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany gün-günden artýar. Munuň özi sagdyn durmuş
ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagyna
ýardam berýär.
Ýurdumyzyň sport binýadyny
ýokary derejede ösdürmek döwlet
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň
biridir. Biziň türgenlerimiz halkara
derejeli sport ýaryşlaryna işjeň gatnaşýarlar, olar gazanan ýeňişleri bilen
ýurdumyzyň at-abraýyny artdyrmaga goşantlaryny goşýarlar. Mundan
başga-da, Bütindünýä Saglyk güni
mynasybetli «Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy»
diýen şygar astynda sagdyn durmuş
ýörelgesini wagyz etmek boýunça
köpçülikleýin bedenterbiýe we sport
çäreleri geçirilýär.
Gahryman Arkadagymyzyň

ýurdumyzda amala aşyrýan giň
gerimli maksatnamalarynyň özenini
ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň baş
baýlygy bolan adam hakyndaky alada
düzýär. Sport we sagdyn durmuş ýörelgeleri bolsa adamyň ähli mümkinçiliklerini doly açmaga ýardam edýär.
Ynsan saglygy we ýokary derejeli
sporty ösdürmek babatda yzygiderli
alada edýän milli Liderimiziň jany
sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri
elmydama rowaç bolsun!
Leýli ORAMOWA,
Sport çärelerini guramak we
utgaşdyryş guramasynyň hünärmeni.
***
Hormatly Prezidentimiziň 2021-nji
ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly
ulgam arkaly geçiren mejlisinde ýaşlar
syýasaty boýunça beren tabşyryklaryny
ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty

№ 45 (76) // 2021-nji ýylyň 8-nji noýabry

ministrliginde maslahat geçirildi.
Maslahata Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň,
degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn
dolandyryş edaralaryň, jemgyýetçilik
birleşikleriň we syýasy partiýalaryň
wekilleri gatnaşdylar.
Maslahatda ýaşlar syýasaty babatda
kanunçylyk namalaryny seljermek
boýunça alnyp barylýan işler, ýaşlary
döwlet tarapyndan ýa-da şahsy
başlangyçlary boýunça daşary ýurtlara
bilim almaga ibermek meselesinde
maýa goýumlary gönükdirmek, olaryň
daşary ýurt dillerini öwrenmeklerine
aýratyn üns bermek boýunça alnyp barylýan işler, şeýle-de birnäçe meseleler
dogrusynda çykyş edildi.
Maslahata gatnaşanlar Türkmenistanyň Prezidentine alkyş sözlerini
aýtdylar.
Altyn GATYÝEWA,
«Türkmenistan Sport»
halkara žurnaly.
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2021-nji ýylyň 6-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ählihalk bag ekmek
çäresi geçirildi. Onuň dowamynda saýaly, pürli we miweli agaçlaryň nahallary oturdyldy. Ählihalk
bag ekmek çäresi ýurdumyzyň ekologiýa durkuny gowulandyrmaga we howanyň üýtgemegi bilen
bagly ýagdaýlary kadalaşdyrmaga ýardam eder. Häzirki wagtda Aşgabat bagy-bossanlyga bürenip
oturan şäher hökmünde bellidir. Sebäbi howanyň yssy günleri saýaly baglaryň goýry kölegesi we
suwçüwdürimleri gözel görnüşi emele getirýär. Paýtagtymyzyň etegindäki ýerleri bezeýän ajaýyp
daragtlar we halyny ýatladýan güller Aşgabat şäheriniň ajaýyp görnüşiniň aýrylmaz bölegi bolup
durýar. Şeýlelikde, Köpetdagyň eteginde arçaly, saýaly we pürli agaçlaryň hatary uzaýar.

Hasyl toýunyň toýlanylýan ýurdy
hakynda näme aýdyp bolar? Bu baýram
ýurtda bol-elinligiň, durnukly ösüşiň
höküm sürýändigini görkezýär. Şol ösüşler
hakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy
Laçyn Ahmedowanyň taýýarlan çykyşynda
giňişleýin beýan edilýär.
Häzirki wagtda eziz Diýarymyzda
gazanylýan üstünliklere oba hojalyk
ulgamynyň wekilleriniň hem saldamly
goşantlaryny goşýandyklaryny bellemek
gerek. Şonuň üçin hem her ýylda Hasyl
toýunyň bellenilýän güni hasyl ussatlaryny
sylaglamak dabaralary geçirilip, medeni
köpçülikleýin çäreler, maslahatlar we
sergiler guralýar.
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy
esasynda obasenagat toplumynda
amala aşyrylýan giň möçberli
özgertmeler öz miwesini berýär.
Daýhanlara ýeňillikler berilýär, ulgamy
tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmak
işi amala aşyrylýar, ata-babalarymyzyň
ýeri oýlanyşykly peýdalanyşlary
baradaky köp asyrlyk tejribeleri bilen
sazlaşykda işjeň durmuşa geçirilýän
innowasiýalar oba hojalygyny ýokary
depginde ösdürmegiň berk binýady
bolup durýar. Ýurdumyzda oba hojalyk
önümlerini öndürijilere berilýän
yzygiderli döwlet goldawlary, türkmen
obasyny mundan beýläk-de ösdürmegiň
kuwwatly ykdysady binýat bilen üpjün
edilmegi pudagyň önümçilik möçberiniň
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has-da ýokarlanmagyny kepillendirýär.
Topragyň bereketliligini we ekinleriň
hasyllylygyny ýokarlandyrmakda
ylma möhüm orun degişlidir. Häzirki
wagtda ýurdumyzyň alymlarynyň
ygtyýarynda pudaklaýyn ylmy-barlag
institutlarynyň, tejribe hojalyklarynyň,
ylmy-barlag merkezleriniň uly ulgamy
bardyr. Olar dünýäniň iň öňdebaryjy
tejribelerini öwrenmegiň, barlaglary
geçirmegiň, iň esasy bolsa, geljegi uly
işläp taýýarlamalary durmuşa geçirmegiň
ulgamyna öwrüldi.
Oba hojalyk pudagynda alnyp
barylýan düýpli özgertmeler,
oýlanyşykly kabul edilýän çözgütler
ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün
etmäge hem-de türkmen topragynda
öndürilýän ýokary hilli önümleriň daşary
ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga
gönükdirilendir. Edermen oba
zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz
tarapyndan yzygiderli edilýän alada
yhlasly zähmetler bilen jogap berýärler,
ekinleriň bol hasylyny öndürmek arkaly
ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmäge
mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Hormatly Arkadagymyzyň ilýurt bähbitli alyp barýan döwletli
tutumlarynyň hatarynda ýurdumyzda
bag ekmek boýunça ählihalk
ýowarlaryny geçirmek asylly däbe
öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, 6-njy
noýabrda hormatly Prezidentimiziň
başlangyjy bilen ýurdumyzda agaç
nahallaryny oturtmak boýunça
ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi.
Halkymyz bu giň möçberli çäräni
uly ruhubelentlik bilen garşylady.
Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň
ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek
maksatnamasynyň nobatdaky
tapgyrynyň durmuşa geçirilmegine
özboluşly badalga berdi.
Milli bag ekmek maksatnamasyny
durmuşa geçirmäge mynasyp
goşant goşmak maksady bilen, bu
dabaraly çärä ýurdumyzyň ähli

künjeklerinden müňlerçe adam
gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz
tagallalary bilen ýurdumyzda daşky
gurşawy goramaga, tebigata aýawly
garamaga, onuň gözelligini we
baýlyklaryny geljekki nesiller üçin
saklamaga aýratyn ähmiýet berilýär.
Munuň özi döwlet syýasatymyzyň
ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.
Milli Liderimiziň başlangyjy bilen ata
Watanymyzda BMG-niň «2030-njy
ýyla çenli Gün tertibiniň» möhüm
ähmiýetli ugry, adamlaryň abadan
durmuşynyň möhüm şertleriniň biri
hökmünde ekologiýa aýratyn üns
berilýär.
Bag ekmek dabarasynda ýerine
ýetirilen joşgunly halk aýdymlary,
tanslar, gadymy däp-dessurlaryň
gözelligi baýramçylyga özboluşly

öwüşgin çaýyp, bu wakanyň
ähmiýetini has-da artdyrdy.
Ýazmuhammet BEGLEKOW,
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň mugallymy.

WAGYZ-NESIHAT
DUŞUŞYGY

Türkmenistanyň Döwlet
energetika institutynyň
mejlisler zalynda wagyznesihat duşuşygy guraldy.
Duşuşyk «Sagdyn
durmuş ýörelgesi»
şygary astynda Mary
welaýat Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň
we Türkmenistanyň
Döwlet energetika
institutynyň bilelikde
guramagynda geçirildi.
Guramaçylykly geçirilen
duşuşyga institutyň
professor mugallymlary,
talyplary, Mary welaýat
Sport we ýaşlar syýasaty
Baş müdirliginiň
hünärmenleri işjeň
gatnaşdylar. Dabarada
çykyş edenler Gahryman
Arkadagymyzyň
ýadawsyz aladalary
bilen ýurdumyzda sport
ulgamynda gazanylýan
üstünlikler dogrusynda
giňişleýin gürrüň berdiler.
Dabara Gahryman
Arkadagymyza ýürekden
çykýan buýsanç sözleri
bilen tamamlandy.

Ogulşirin NURYÝEWA,
Türkmengala etrap
Sport we ýaşlar syýasaty
bölüminiň tälimçisi.

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

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyşdurmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak ugrunda
edýän tagallalary bilen ýurdumyz ösüşleriň belent
sepgitlerine ýetýär. Bu wezipeleriň oňyn çözülmegi
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň düzümine
girýän «Türkmenenergo» Döwlet elektroenergetika
korporasiýasynyň paýyna düşýär.
«Türkmenenergo» Döwlet elektroenergetika
korporasiýasy elektroenergetika desgalaryny
ulanýan we olara hyzmat edýän, halk hojalygynyň
sarp edijilerini elektrik energiýasy we birnäçe
şäherleri ýylylyk energiýasy bilen üpjün edýän,
şeýle-de türkmen elektrik energiýasyny daşary
ýurtlara eksport edýän ulgamlaýyn gurama
bolup durýar. Bu wezipeleri «Türkmenenergo»
Döwlet elektroenergetika korporasiýasy özüniň
garamagyndaky elektrik stansiýalarynyň, önümçilik
birleşikleriniň we beýleki düzüm bölekleriniň üsti
bilen ýerine ýetirýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda durmuşa
geçirýän giň möçberli özgertmeleriniň netijesinde
durmuş we önümçilik maksatly ýaşaýyş jaýlaryny, senagat
kärhanalaryny, ýurdumyzyň sarp edijilerini elektrik
hem-de ýylylyk energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek,
artykmaç elektrik energiýasyny daşary ýurtlara eksport
etmek babatda Türkmenistanyň Energetika ministrligi
tarapyndan meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar.
Merdan AKMUHAMMEDOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň mugallymy.

Ýaşlaryň arasynda bedenterbiýe we sporty
wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň
Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan
yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Munuň
şeýledigini ministrligiň we onuň garamagyndaky
edara-kärhanalaryň guraýan duşuşyklary hem
şaýatlyk edýär.
Şeýle duşuşyklaryň biri «Tälim berer, tärin biler
halypa» şygary astynda Türkmenistanyň Sport we
ýaşlar syýasaty ministrliginiň muzeýinde guraldy.
Ýurdumyzyň sport ulgamyndaky gazanýan
üstünlikleri barada söz açýan duşuşyk Beýik
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag»
sport toplumynyň guramagynda geçirildi.
Ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak,
arassaçylyk işlerini geçirmegiň ähmiýetini wagyz
etmek maksady bilen Aşgabat şäheriniň Sport we
ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Milli Olimpiýa
sport köşgüniň bilelikde guramagynda wagyznesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşyk «Sagdyn
jemgyýet — bagtyýarlygyň daýanjy» şygary
astynda guraldy.
Ýaşlary innowasion işlere çekmek, sanly
ulgamyň çäksiz mümkinçiliklerini dogry
peýdalanmak dogrusynda Gyşky oýunlar sport
toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy guraldy.
Duşuşyk Gyşky oýunlar sport toplumynyň,
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty
ministrliginiň Sport mekdebiniň bilelikde
guramagynda geçirildi.
Ýörite habarçymyz.
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Glazgoda BMG-niň howanyň üýtgemegi barada ky Çarçuwa ly Konwensiýasy nyň
tarapdarlary nyň 26-njy sessiýasy geç ýär.
Oňa gatnaşýanlar birnäçe günüň dowamynda Pariž yla laşygy nyň we BMG-niň
howanyň üýtgemegi barada ky Çarçuwa ly
Konwensiýasy nyň maksat lary na ýetmek
boýunça işleri çalt laşdyrmak mümkinçi lik lerini ara alyp masla hat laşýarlar.
Türk menistanyň weki liýeti bu masla hata
Ministrler Kabinetiniň Başlygy nyň Orunbasary S. Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda gatnaşýar.

1. COP26-DAN BIZ NÄMÄ GARAŞMALY?
Milli ýolbaşçylar taşlandylary azaltmak,
maliýeleşdirmegi çugdamlamak we çydamlylygy
ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmelidirler. Şeýlede, ýurtlara 2030-njy ýyla çenli taşlandylary azaltmak
boýunça ägirt uly maksatlary kesgitlemek teklip edilýär.
Bu maksatlara ýetmek üçin ösen ýurtlar 2020-nji ýyla
çenli ösýän ýurtlar üçin howany maliýeleşdirmäge
ýylda azyndan 100 milliard dollar toplamak baradaky
wadalaryny ýerine ýetirmeli bolarlar. Taraplar Pariž
şertnamasynyň şu asyrda howanyň bütin dünýäde
ýylamagyny 2°C-den pes derejede saklamagy maksat
edinýän birnäçe maddasyny ara alyp maslahatlaşýarlar.
2. ÝUNEP HOWA BOÝUNÇA GEPLEŞIKLER
TAMAMLANANDAN SOŇ, NÄME GAZANMAGY
UMYT EDÝÄR?
ÝUNEP, COP-26 syýasatyň üç esasy ugry: zelelleri
azaltmak, uýgunlaşmak we maliýeleşdirmek boýunça
bütin dünýäde çäreleriň işjeňleşdirilmegine alyp barar
diýip, umyt edýär. Bu her bir ýurduň milli taşlandylary
azaltmak we milli derejedäki kesgitlenen goşantlar diýlip
bilinýän howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak üçin edýän
tagallalarynyň artmagyna alyp barýan ygtybarly syýasy
ygrarlylygy aňladýar.
3. METAN NÄME ÜÇIN MÖHÜM?
Ýakynda ÝUNEP-iň 2021-nji ýylyň taşlandylary barada
çap edilen «The Heat Is On» atly hasabatynda howanyň
üýtgemegine garşy göreşde gysga möhletli çäreler üçin
metanyň möhüm ähmiýetiniň bardygy aýdylýar. Onuň
global ýylylyk mümkinçiligi kömürturşy gazynyň 20
ýyldakysy bilen deňeşdirilende, 80 esse köpdür. Ýöne ol

Bu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, paýtagtymyzyň
töweregindäki dag eteklerinde el bilen döredilen ýaýlalar gök
öwüsýär. Çünki daşky gurşawy goramak, tebigaty aýawly
saklamak ýurt sy ýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň hatarynda durýar.
Häzirki döwürde tebigaty gorap saklamakda, ýurdumyzy
bagy-bossanlyga öwürmekde giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyna laýyklykda,
her ýylda ýurdumyzda agaç nahallarynyň millionlarça düýbi
oturdylýar. Ýurdumyz saýaly baglaryň, miweli agaçlaryň we
ekologiýa syýasatynyň nyşany bolan tokaý zolaklarynyň mekanyna öwrülýär. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň daşky
gurşawy goramaga möhüm ähmiýet berýändiginiň nobatda-
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Glazgo – Şotlandiýanyň iri
şäherleriniň biri. Ol özüniň 25
sany muzeýleri we sergileri bilen
sungatyň merkezi derejesine
ýetirildi. Bu ýerde dürli mazmunly
festiwallaryň ençemesi yzygiderli
geçirilip durulýar. Bu şäheriň
medeniýet we bilim ojaklary
barada Halkara ynsanperwer
ylymlary we ösüş uniwersitetiniň
mugallymy Ogulnabat Kakaýewa
gürrüň berýär.
atmosferada bary-ýogy 12 ýyl galýar. Bu bolsa kömürturşy
gazynyňkydan has azdyr.
4. EÝÝÄM GIÇMI? INDI NÄME EDIP BOLAR?
Häzir gaty giç däl. Emma ÝUNEP-iň ýerine ýetiriji
direktory Inger Anderseniň belleýşi ýaly, bu indi geljegiň
meselesi däl, häzirki döwrüň meselesi. Geljekki sekiz
ýyl global maýlamagy 1,5°C-e çenli çäklendirmek
mümkinçiligine eýe bolmak üçin aýgytlaýjy ýyllar bolar.
Ýyladyşhana gazlaryny iki esse azaltmaly. Iş ýüzünde bu
täze kesgitlenen milli derejedäki goşantlardan başga-da,
CO2-niň 28 gigaton möçberinde azaldylmagyny aňladýar.
Taşlandylaryň ýylda CO2-niň 13 gigaton möçberinde
azaldylmagy temperaturanyň 2°C-e çenli ýokarlanmagyny
çäklendirmek üçin zerurdyr.
5. HOWANYŇ 2.7°C-den KÖP MAÝLAMAGY
PLANETAMYZ ÜÇIN NÄMÄNI AŇLADAR?
Temperaturanyň 2,7°C-e çenli ýokarlanmagy diňe bir
adamzat üçin däl, eýsem planetanyň beýleki jandarlary
üçinem betbagtçylyk bolardy. Howanyň üýtgemegi
boýunça hökümetara bilermenler toparynyň (HHBT)
maglumatlaryna görä, temperaturanyň 2°C ýokarlanmagy
azyga, howpsuzlyga we adam saglygyna çynlakaý
täsir eder. Oba hojalyk ekinleriniň we ösümlikleriň
tozanlanmagy üçin wajyp bolan mör-möjekleriň 1,5°C
derejesinde ýaşaýan ýerleriniň ýarysyny ýitirmegi ähtimal,
temperaturanyň ýokarlanmagy bilen, guraklygyň,
tupanlaryň we howa hadysalarynyň ýygylygy hem
täsirliligi-de ýokarlanar.
Taýýarlan Aýjahan ATABALLYÝEWA,
(www.turkmenistan.gov.tm)

ky subutnamasydyr. Milli Liderimiz tebigatyň gözelligini we
baýlygyny geljekki nesiller üçin saklamagy Türkmenistanyň
döwlet sy ýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda goý ýar.
Häzirki wagtda hem ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek,
paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň saklanmagyny
gazanmak ugrunda birnäçe işler amala aşyrylýar.
Ekologiýanyň ýagdaýy adamlaryň durmuş ulgamynyň hemme
ugurlary üçin zerur şertleriň biridir. Bu ugurda düýpli işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlarynyň
elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris!
Gözel NURMYRADOWA,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we
gaz uniwersitetiniň talyby.
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GLAZGO UNIWERSITETI
Bu uniwersitet özüne birnäçe
fakultetleri bolan 4 sany kolleji
birleşdirýär we dürli ugurlar boýunça
ökde hünärmenleri taýýarlap
ýetişdirýär.
MITÇEL KITAPHANASY
Bu kitaphana Ýewropanyň iň iri
kitaphanalarynyň biri hasaplanýar. Ol
XX asyryň başlarynda gurlup, eýýäm
köp ýyl bäri şäheriň iň ajaýyp esasy
ýerleriniň birine öwrüldi. Binadaky
heýkelli ýaşyl gümmez Glazgonyň
nyşanlarynyň hatarynda durýar.
TRANSPORT MUZEÝI
Bu muzeý lokomotiwleriň, gämileriň,
awtoulaglaryň we maşynlaryň dürli
modellerinden 2500 sany eksponatyny
öz içine alýar. Mundan başga-da,
muzeýe gelýänler bu ýerden transportuň
taryhyna degişli gyzykly maglumatlary
bilmäge ýardam berýän interaktiw
gollanmalary tapyp bilýärler.

Ilkinji globusy nemes geografy we
syýahatçysy Martin Býohaým (14591507) döretdi. Onuň 1492-nji ýylda
ýasan globusynyň diametri 54 santimetre deň bolupdyr. Häzirki wagtda
bu globus Germaniýanyň milli muzeýinde saklanýar.

AÝBROKS
50000 adama niýetlenen bu
stadion dünýäniň iň gadymy
stadionlarynyň biridir. Ol 1987-nji
ýylda oýun görmäge baranlaryň
sany boýunça dünýäde rekord
goýdy. Şol gün bu stadion 100 müň
adamdan gowrak tomaşaçylar
bilen dolduryldy.
LOH-LOMOND WE
TROSAHS
Loh-Lomond — Şotlandiýanyň
iň iri kölleriniň biri. Kölüň
kenarynda gezelenç etmek we dynç
almak üçin ähli mümkinçilikler
döredilendir. Seýilgähiň tebigaty
hemmelere ýaraýar: kölüň aýna
ýaly tekiz ýüzi tokaýyň ýaşyl reňki
bilen utgaşyp, görenleriň ruhuny
göterýär.
MERÇANG-CITY ETRABY
Gadymy ajaýyplyklary bilen
şöhratlanýan gözel ýerleriň içinde
Glazgo-kross aýratyn orny eýeleýär.

larynda hasaba alyndy. Ol 11,5 metre
barabar bolupdyr.
1952-nji ýylyň 15-16-njy martynda
Hindi ummanynyň Reýunon adasynda ýagşyň iň köp mukdary hasaba
alyndy. Ol 1870 millimetre deň bolupdyr.

Bulutlaryň kümüş görnüşi ilkinji gezek rus astronomy W.K.Seraski
tarapyndan 1885-nji ýylda açylypdyr.
Ondan öň şeýle görnüşli bulutlaryň
bardygyny hiç kim bilmändir.

1861-nji ýylyň iýulynda Çerapunjide
(Hindistan) aýda ýagýan iň köp ýagyş
mukdary hasaba alnypdyr. Ol 9299
millimetre deň bolupdyr.

Iň ýokary gar örtügi 1911-nji ýylyň
9-njy maýynda Kaliforniýa (ABŞ) dag-

Howanyň temperaturasynyň iň
ýokary derejesi bolan 58,7 gradus
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Bu ýerde şäheriň 5 sany merkezi
köçeleri kesişýär. XVII-XVIII
asyrlarda bu etraba temmäki we
şeker söwdasynyň hasabyna baýan
söwdagärler göçüp barýar.
POLLOK SEÝILGÄHI
Ýurduň iň bir iri seýilgähleriniň
biri hem Pollok seýilgähidir. Beýik
Britaniýanyň we Ýewropanyň iň
gowy seýilgähi hökmünde ykrar
edilen bu seýilgähiň çäginde
ispan sungatynyň we dürli
halklaryň durmuşynyň meşhur
suratlarynyň, heýkelleriniň
toplumy bilen doldurylan iki
sany muzeý ýerleşýär. Mundan
başga-da, içinde seýrek duş gelýän
gülleri we ösümlikleri bolan baglar
seýilgähiň töweregini gurşap alýar.
Taýýarlan
Akbäbek PÜRÇEKOWA,
Halkara ynsanperwer
ylymlary we ösüş uniwersitetiniň
mugallymy.

1922-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda
Liwiýanyň El-Aziziýa şäheriniň töwereginde hasaba alnypdyr. Howanyň
iň pes temperaturasy bolsa 1983-nji
ýylyň 21-nji iýulynda Sowet Antarktidasynyň «Wostok» stansiýasynda -89,2
gradusda hasaba alnypdyr.
Londonyň «Times» gazeti 1875-nji
ýylyň 1-nji aprelinde gazetleriň arasynda dünýäde ilkinji bolup, howa
maglumatyny çap etmäge başlapdyr.
Taýýarlan Merjen ATAÝEWA,
talyp.
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Adamyň iň uly gazanyp biljek
gymmatlygy ylymdyr. Ylymbilim almagy bolsa kitapsyz
göz öňüne getirip bolmaýar.
Kitap ynsanyň iň wepaly
dostudyr. Ähli kalplara barýan
ýollaryň syrlary kitaplarda
saklanýar. Kitap ýok ýerinde
ylym bolmaz. Ylym ýok ýerinde
ösüşleri kepillendirip bilmeris.
Çagalykdan kitaby özüne
dost tutunýan adamlaryň
dünýägaraýşy has kämil, köňli
tämiz bolýar.
Her bir adam öz milletiniň
taryhy ýoluny, halk
döredijiligini, şygryýet äleminde
uly yz galdyran şahyrlaryň
goşgularyny, ýazyjylaryň
eserlerini okamak arkaly
öwrenip bilýär. Kitap ömrümize
nur, ýolumyza ýagty çaýýar.
Türkmen topragy dünýä
halklaryna bilimde-ylymda
nusga bolan alymlaryň,
ýazyjylaryň, danalaryň kemala
gelen mukaddes topragydyr. Bu
toprak ösen bilim ojaklarynyň
mesgeni bolupdyr.
Kitap gowy häsiýetleriň
gözbaşydyr. Akyldarlaryň biri
bu barada: «Kitaby söýüň! Ol
siziň durmuşyňyzy ýeňilleşdirer,
çylşyrymly duýgularyň,
meseleleriň çözgüdini tapar,
özüňize we adamzada hormat
goýmagy öwreder» diýip, belläp
geçýär. Nusgawy şahyrymyz
Magtymguly Pyragy hem:
«Kitap okan gullar magnydan
dokdur» diýip, kitabyň
ähmiýetini beýan edipdir.
Kitaby köp okaýan adamyň
dünýägaraýşy giň, ruhy belent
bolýar. Çünki kitap bizi täze
üstünliklere ruhlandyrýar.
Gunça
GURBANMÄMMEDOWA,
Türkmen döwlet
bedenterbiýe we sport
institutynyň talyby.
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Gelniň ýaşynyp gezmegi onuň
düşen maşgalasynda özünden ululara goýýan hormatyndan nyşandyr. Şeýle-de, ol şol öýüň agzybirliginiň, gelniň edep-ekramynyň
alamatydyr.
Uzak taryhyň dowamynda Lukman Hekim, Muhammet Gaýmaz
Türkmen ýaly ençeme beýik tebipdir lukmanlaryny adamzat jemgyýetine
bagyş eden türkmen halkynyň lukmançylyk ýörelgeleri öz gözbaşyny has
gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Muny heniz dünýä ýüzünde lukmançylyk
ylmy peýda bolmanka, halkymyzyň öz gündelik durmuşyna ornaşdyran
edim-gylymlary aýdyň görkezýär. Meselem, çaganyň doglanyndan berkje
gundalmagy onuň fiziki taýdan durnukly ösmegine, süňkleriniň göni
berkemegine ýardam edýär. Köýneklerde ýagyrniçligiň tikilmegi işläp
derlenen mahalynda şemalyň ýiti, göni täsirinden gorap saklaýar. Biliň guşak
bilen berk guşalmagy oňurganyň göni saklanmagyna, ýaş gyzlaryň gupba
geýmegi bolsa kaddynyň dik saklanmagyna ýardam berýär. Şu sanalyp
geçilenleriň arasynda türkmen gelinleriniň ýaşmagynyň mynasyp orny
bardyr.
«Ýaşmak» sözi «gizlemek», «ýygşyrmak» manysyny berýän «ýaşyrmak»
sözi bilen kökdeş bolup, aýallaryň, gelinleriň adamsynyň ýaşy uly
dogan-garyndaşlaryna, özünden ululara hormat goýup, agzynyň üsti
bilen aýlaýan gyňajujyny aňladýar. Şonda gelinler gyňajynyň ujuna
ildirgiçli kümüş şaýjagazy dakyp, onuň ykjam durmagyny gazanypdyrlar.
Gelniň ýaşynyp gezmegi onuň düşen maşgalasynda özünden ululara
goýýan hormatyndan nyşandyr. Şeýle-de, ol şol öýüň agzybirliginiň,
gelniň edep-ekramynyň alamatydyr. Gelniň ýaşmak arkaly sözlemezligi,
diňe mylaýym hereketi, yhlasly hyzmaty, düşen ojagyna bolan aýratyn
mähir-aladasy bilen özüni tanatmagy onuň bilen gaty mylakatly
çemeleşilmegine, şol ojagyň asudalygyna, abadanlygyna esas bolup,
hyzmat edýär.
Bu däbe lukmançylyk ylmy jähetden seredilende bolsa, ýaşmak gelniň
öz saglygy bilen birlikde çaganyň hem saglygynyň goraglylygyny üpjün
edýär. Gelin içde-daşda iş bilen köp hereket edýär. Bäbeginiň ýanyna
baranynda hem gelniň ýaşmakly bolmagy çagany dürli ýokançlardan
gorap saklaýar. Şeýle-de, sowuk howada agyz boşlugynyň, bokurdagyň
sowuklamagynyň öňüni alýar. Mundan başga-da, iki örüm saçyň yza atylyp,
ýaşmak ýaşynylmagy biş-düş işlerinde arassaçylygyň berk saklanmagyny
şertlendirýär.
Ýaşmagyň şular ýaly ähmiýetli tarapyna has ir göz ýetiren türkmen halky
ony ylmy esasda gönümel ýüze çykarmasa-da, milli aňyýetinde gymmatly
baýlyk, syr hökmünde aýap saklap, gündelik durmuşyna ornaşdyryp, bu däbi
nesilden nesle geçirip gelýär. Ýaşmakly türkmen gelinleri uýat-haýalylygy,
mylaýymlygy bilen görenlerde mähir, höwes, guwanç duýgularyny oýarýar.
Gülşat JORAÝEWA,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň žurnalistika
hünäriniň talyby.
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TÜRKMENISTANYŇ
KUBOK UGRUNDAKY
BÄSLEŞIGE BADALGA
BERILDI. BU
ÝARYŞY WE ONUŇ
AÝRATYNLYKLARYNY
SPORT SYNÇYSY ROZYBAÝ
ŞATLYKOW TESWIRLEÝÄR.
Türkmenistanyň Futbol
federasiýasynyň resmi saýtynyň
berýän maglumatyna görä,
ýurdumyzyň kubogy ugrundaky
ýaryşyň ähli tapgyrlarynyň, ýagny
çärýek final, ýarym final hem-de
final duşuşyklarynyň ýeňijileri
diňe bir oýunda kesgitlener.
2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň
Kubogy ugrundaky bäsleşige Ýokary
liga wekilçilik edýän toparlardan 8
topar gatnaşar: «Altyn asyr», «Ahal»,
«Aşgabat», «Şagadam», «Nebitçi»,
«Merw», «Energetik», «Köpetdag».
Kubok ýaryşynyň şu

202 nji
Antonio Konteniň
«Tottenhemiň» baş tälimçi
wezipesine bellenendigi
baradaky habary sport
synçysy Bähbit Abdullaýew
taýýarlapdyr.
«Biz A.Konteniň baş tälimçi
wezipesine bellenendigini
buýsanç duýgusy bilen mälim
edýäris. 2023-nji ýylyň tomsuna
çenli uzaltmak mümkinçiligi
bilen şertnama baglaşyldy» diýip,
klubuň metbugat gullugy habar
berýär.
Konte «Çelsi», «Inter» we
«Ýuwentus» ýaly Ýewropanyň iň
güýçli toparlarynda tälimçilik
edenligi bilen hem bellidir.
Angliýanyň Premýerligasynyň 10-njy tapgyrynda
«Tottenhem» «Mançester
Ýunaýtetden» 0:3 hasabynda
ýeňleninden soň, Nunu Eşpiritu
Santu toparyň baş tälimçisi
wezipesinden boşadyldy.
Topar gyşky transfer
möwsümi üçin italýan
hünärmenine, takmynan, 180
million ýewro bölüp bermäge
taýýardygyny habar berdi.

möwsümdäki ilkinji oýunlary,
ýagny çärýek final duşuşyklary
5-nji noýabrda geçirildi. Şol gün
4 oýun oýnalyp, ýarym finalda
çykyş etmeli toparlar kesgitlenildi.
Ýarym final duşuşyklary 7-nji
dekabrda oýnalar.
Türkmenistanyň Kubogynyň
finaly 2021-nji ýylyň 22-nji
dekabrynda geçiriler.
TÜRKMENISTANYŇ
KUBOGY.
1/4 FINAL
«Nebitçi» – «Altyn asyr»-2:2
(penalti 3:4)
«Aşgabat» – «Ahal»-1:2
«Merw» – «Şagadam»-1:3
«Energetik» – «Köpetdag»-1:1
(penalti 3:4)
BELLIK: Çärýek final duşuşyklary
ady birinji görkezilen toparlaryň
meýdançalarynda geçirildi.

RUSSIÝANYŇ KUBOGY
UGRUNDAKY ÝARYŞYŇ 1/8
FINALYNYŇ BIJESI ÇEKILDI
Russiýanyň Kubogy ugrundaky
ýaryşyň 2021/2022 möwsüminiň 1/8
final duşuşyklarynyň bijeleri çekildi. Oňa
Russiýanyň milli ýygyndysynyň öňki
futbolçylary Dmitriý Aleniçew we Diniýar
Bilýaletdinow gatnaşdy.
Russiýanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň
1/8 finalynyň bije çekişliginiň netijesi:
«Dinamo» — «Nižniý Nowgorod»
«Spartak» — «Kuban»
«Lokomotiw» — «Ýeniseý»
«Zenit» — KAMAZ
«Baltika» — «Çaýka»
«Rubin» — «Rotor»
«Alaniýa» — «Arsenal»
«Soçi» — SSKA
Duşuşyklar 2022-nji ýylyň 1-3-nji
marty aralygynda geçiriler.
«7/24.tm»

75th
e
Numerous readers have
received the jubilee 75th issue of
the 7/24.tm weekly e-supplement
of Turkmenistan Sport
International Magazine.
The e-supplement covers
the implementation of the state
physical education policy and
fosters commitment to a healthy
lifestyle among citizens of the
country, particularly young
people.
The weekly also regularly
covers the awareness raising
campaigns in the velayats
conducted by the heads of the
sports departments.
The 7/24.tm weekly
e-supplement of Turkmenistan
Sport International Magazine
published in three languages –
Turkmen, English and Russian
reaches a wide readership.
Of special note is a journalist
Gurbangeldy Mametsahadov who
places the articles on the issues of
sports journalism on the pages of
the periodical.
We would like to wish the team
of the e-supplement to continue
preparing new interesting articles
for its readers.
www.msy.gov.tm

2021 2022
Представлен зимний мяч, который
будет задействован в матчах английской
Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
Основным цветом мяча является
жёлтый. На его поверхность также
нанесён необычный узор, состоящий
из синих, красных, и белых элементов.
Производителем является американская
фирма Nike.
В нынешнем розыгрыше чемпионата
Англии после 10 туров лидирует
лондонский «Челси», в активе у которого
25 очков. Ближайший преследователь
«аристократов», «Ливерпуль» отстаёт
на три очка. В четвёрке также находятся
«Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед»,
у которых по 20 очков. В еврокубковой
зоне располагаются «Манчестер
Юнайтед», «Арсенал» и «Брайтон
энд Хоув Альбион». Действующим
чемпионом Англии является «Манчестер
Сити», набравший в прошлом сезоне 86
очков в 38 матчах.
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LUKMANLAR KESELLERDEN GORANMAK ÜÇIN AGYZ-BURUN ÖRTÜKLERINI
DAKYNMAGY WE HOWPSUZ ARALYGY SAKLAMAGY MASLAHAT BERÝÄRLER.

Gender deňligi – demokratiýanyň
binýatlaýyn esaslarynyň biri.
Onuň durmuşyň ähli ugurlarynda
höweslendirilmegi ýaşaýyş hiliniň
ýokarlanmagyna amatly şertleri
döredýär. Bu günki gün zenanlar
ylmyň ähli ugurlarynda yhlasly
zähmet çekýärler. Aslynda, şöhratly
taryhymyza ser salsak, ylym-bilimiň,
edebiýatyň ösmegine goşant goşan
şahsyýetleriň arasynda zenanlar hem
köpdür.
Häzirki wagtda zenan alymlar
tutanýerli zähmet çekmek bilen
halkymyzyň müňýyllyklara
uzaýan baý geçmiş-taryhyny,
medeni mirasyny, maddy we ruhy
gymmatlyklaryny ylmy esasda
öwrenmäge mynasyp goşant
goşýarlar.
Türkmen halky owal-ahyrda
gelin-gyzlara, zenanlara uly sylagsarpa goýupdyr. Muňa halkymyzyň
geçmiş taryhy dogrusyndaky
ýazgylar, türkmen topragyna gelip
gören özge ülkeli syýahatçylardyr
jahankeşdeleriň galdyran ýatlamalary,
ýolýazgylary doly şaýatlyk edýär. Olar
öz eserlerinde türkmenlerde zenan
sarpasynyň belent tutulýandygyny,
aýallaryň jemgyýetçilik durmuşyna,
hatda döwleti, jemagaty dolandyrmak
işlerine hem gatnaşýandyklaryny
belläpdirler. Bu taryhy tejribe Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
hormatly Prezidentimiziň taýsyz
tagallalary bilen üstünlikli dowam
etdirilýär.
Türkmen zenanlarynyň
maşgaladaky ornunyň uly bolşy ýaly,
olaryň jemgyýetdäki orny hem uludyr.
Şunlukda, bedew bady bilen öňe
barýan ýurdumyzda zenan sarpasy
has-da belentde tutulýar. Şonuň
üçinem olar halk hojalygynyň dürli
ugurlarynda yhlasly zähmet çekýärler
hem-de milli Liderimize ak ýürekden
alkyş aýdýarlar.
Aýlar WALIÝEWA,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky
Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniň talyby.
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Güýz paslynda kesellere garşy durmak ukybymyzy artdyrmak
üçin öz saglygymyz ugrunda, mümkin boldugyça, köp alada etmegimiz
gerek. Munuň üçin bereketli türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän
ynsan saglygyna peýdaly bolan gök önümleriň we miweleriň peýdasy
hakda belläp geçmek zerurdyr.
Lukmanlaryň maslahat bermegine görä, kädi, kelem, şugundyr, alma,
nar, armyt, hoz iýmek bilen özüňizi duýşuňyzy düýpli gowulandyryp
bilersiňiz. Çünki ady agzalan gök önümler we miweler adamyň
saglygyny berkidýär. Kelemiň peýdasy hakynda belläp geçsek, bu gök
önüm minerallaryň hakyky hazynasydyr. Kelemiň düzüminde askorbin
kislotasy limondakydan ýa-da mandarindäkiden hem has köpdür. Egerde adam her gün kelem iýse, onda ençeme hassalyklaryň ýüze çykmak
howpy peseler. Kelemiň içinde iň peýdalysy ak kelemdir.
Mundan başga-da, nar juwanlygy saklamaga we işdäňi açmaga
kömek edýär. Bu bolsa iýmitiň gowy siňmegine getirýär. Nar ýürekdamar ulgamynyň kadaly işlemegine ýardam edýär we gemoglobiniň
derejesini ýokarlandyrýar. Sözümizi jemläp aýtsak, «Görk agyzdan»
diýlişi ýaly, bu nygmatlar sagdyn bolmagymyza öz täsirini ýetirer.

ELMAN TAGAÝEW («AHAL») AFK-nyň KUBOGY UGRUNDAKY ÝARYŞDA IŇ KÖP
TAPAWUTLANAN OÝUNÇYLARYŇ SANAWYNDA 2-nji ORNA DÜŞDI (5 GOL).

AFK-nyň Çempionlar Ligasynyň
finalçylary belli boldy. Ýarym
finalda Saud Arabystanyň «AlNasseri» bilen «Al-Hilalyň»
arasyndaky oýunda olaryň soňkusy
2:1 hasabynda ýeňiş gazandy.
Koreýa Respublikasyna wekilçilik
edýän klublaryň arasyndaky
oýunda «Pohang Stilers» oýundan
soňky 11 metrlik urgular arkaly
«Ulsan Hýundaýdan» 5:4 hasabynda
üstün çykdy. Bu oýnuň esasy we
goşmaça wagty 1:1 hasabynda
tamamlandy.

Şeýlelikde, «Al-Hilal» 8-nji gezek,
«Pohang Stilers» 4-nji gezek finala
çykyp, olaryň hersi 3 gezek AFKnyň kubogynyň ýeňijisi bolupdyr.
«Al-Hilal» 1991-nji, 2000-nji, 2019njy ýyllarda, «Pohang Stilers» bolsa
1997-nji, 1998-nji, 2009-njy ýyllarda
çempionlyk gazanypdyr. «Al-Hilalyň»
4 gezek finalda utulandygyny hem
bellemek gerek (1986, 1987, 2014,
2017).
«Al-Hilal» we «Pohang Stilers»
klublarynyň arasyndaky final
duşuşygy Saud Arabystanyň paýtagty

Er-Riýad şäherindäki «Mrsool
Park» stadionynda geçiriler. Öz
meýdançasynda çykyş edýänligi
arabystanly futbolçylara artykmaçlyk
berermikä? Bu sowalyň jogabyny final
oýnunyň geçiriljek güni, ýagny 23-nji
noýabrda alyp bileris. «Öz öýüňde
diwarlar hem goldaýar» diýen futbol
aýtgysynyň näderejede hakykatdygyny
aýan etjek oýunda Aziýanyň iň güýçli
futbol kluby belli ediler.
Parahat BAKYÝEW,
sport synçysy.

Täçnabat ARRYKOWA,
TMÝG-niň Murgap etrap Guramaçylyk
bölüminiň esasy hünärmeni.

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde
ähli ulgamlarda bolşy ýaly, gurluşyk we binagärlik pudagynda
hem uly işler alnyp barylýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynda 30 ýaşyny dolduran mähriban
Diýarymyzyň ähli künjegi sebitiň ýaşaýyş üçin juda amatly ýerleriniň
birine öwrüldi. Şu ýylyň 25-nji maýynda 140 ýaşyny dolduran
ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat günsaýyn gözelleşip, täze binagärlik
keşbine eýe bolýar. Çünki täze gurulýan döwrebap desgalar, binalar,
gür bagly seýilgähler, awtomobil ýollary, ýaşaýyş jaý toplumlary
paýtagtymyzyň beýik ösüşlerini dabaralandyrýar. Aziýanyň merjen
şäherine öwrülen gözel paýtagtymyzda, sözüň doly manysynda,
jümleýi Älemi haýrana goýýan şäher gurluşygy üstünlikli amala
aşyrylýar.
Ata Watanymyzyň paýtagty Gahryman Arkadagymyzyň
tagallasy bilen täze keşbe girip, täsin bir şähere öwrülýär hemde gün-günden gözel görke girýär. Onda alnyp barylýan düýpli
özgertmeler dünýä ýaň salyp, görenleri haýrana goýýar. «Aý dogsa,
älem görer» diýlişi ýaly, mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda
gurlup ulanylmaga berilýän owadan, gözüňi dokundyrýan binalary
göreniňde, mähriban Watanymyzda bedew batly ösüşleriň amala
aşyrylýandygyna aýdyň göz ýetirýärsiň. Ak şäherimizdäki binalaryň
birnäçesi dünýäniň täsinliklerini özünde jemleýän Ginnesiň rekordlar
kitabyna hem girizildi.
Ata Watanymyzy gysga wagtyň içinde tanalmaz derejede
özgerden, halkyny ösüşiň täze belentliklerine sary alyp barýan
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!
Laçyn ATABAÝEWA,
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki
31-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi.
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Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary hem-de asylly işleri
durmuşymyzda bütin aýdyňlygy bilen şöhlelenýär. Berkarar döwletimiziň
bagty ýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy
netijesinde ýurdumyzyň ähli pudagynda bolşy ýaly, sport ulgamynda-da uly
ösüşler gazanylýar.
Bu günki gün hormat ly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda
amala aşyrylýan her bir ägirt uly işler bagtly durmuşymyzyň badalgasydyr.
Şoňa görä hem, häzirki wagtda Türkmenistanyň sagdyn ýaşaýşyň we sagdyn
ösüşiň mekanydygy hakyndaky hakykat buýsanç bilen beýan edilýär. Hormatly Prezidentimiziň sargytlaryna wepaly nesil ýetişdirmek üçin gujur-gaýratly zähmet çekýäris!
Gurbanguly SÜLEÝMANOW,
Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar sy ýasaty
Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň müdiri.
Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagal lasy esasynda ýurdu my zyň sport ulga mynda belent
sepgit lere ýetilýär. Ýurdu myzda spor ty dünýä derejesi ne çykarmak
döwlet sy ýasaty nyň aý ryl maz bir bölegi ne öw rüldi. Arkadag Prezidenti miz ta rapyndan öňe sürlen baş wezipeleriň biri-de, jemgy ýetde
sagdyn durmuş ýörelgeleri ni ornaşdyrmak, köpçü lik leýin bedenterbiýe
we spor ty, ýaşlar sy ýasaty ny ösdürmek bi len ýaýbaň landy rylýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek
boýunça giň gerimli işler ýaýbaňlandy rylýar. Aşgabat şä heriniň Sport
we ýaşlar sy ýasaty Baş müdirliginiň 4-nji sport mekdebinde her hepdede wagyz-nesihat duşuşyk lary geçirilýär. Şol duşuşyk lara mekdebiň tä limçileridir türgenleri gatnaşýarlar. Olar Gahry man Arkadagy myzyň özleri
ha kynda ky alada lary na jogap edip, has yhlasly işleýändik lerini buýsanç
bilen dile getir ýärler.
Azym GURBANOW,
Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar sy ýasaty
Baş müdirliginiň 4-nji sport mekdebiniň müdiri.

Hormatly Prezidentimiz diňe
bir halkymyzyň däl, eýsem dünýä
jemgyýetçiliginiň bähbidini nazara alyp,
öňe sürýän başlangyçlary giň goldawa eýe
bolýar. Munuň şeýledigini şu ýylyň 16-njy
aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň
59-njy mejlisinde Türkmenistanyň
başlangyjy esasynda «Birleşen Milletler
Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit
merkeziniň orny» atly Kararnamanyň
biragyzdan kabul edilmegi tutuş aýdyňlygy
bilen tassyklaýar.
Hormatly Prezidentimiz «Parahatçylyk
sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly
kitabynda meşhur Şükür bagşy bilen
baglanyşykly rowaýaty töwerekleýin açyp
görkezýär. Rowaýatda bagşynyň keşbiniň
üsti bilen türkmeniň her hili ýagdaýda-da
öz milli häsiýeti bilen baş alyp çykandygy
açylyp görkezilýär. Ata-babalarymyz berk
ynam arkaly öz durmuşlarynda ýüze
çykan kynçylyklary ýeňip gelipdirler. Ol
hakykat ynsanlaryň arasyndaky ylalaşykly
gatnaşyga, maksatlaryň myrat tapmagyna,
tutumlarynyň amala aşmagyna bolan berk
ynamyň esasynda kemala gelipdir.
Milli Liderimiziň öňe süren
başlangyjynda dünýä jemgyýetçiligi üçin
ösüş we ynsanperwerlik, doganlyk we
dostluk öz beýanyny tapýar. Munuň üçin
milli Liderimize alkyş aýdýarys.
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Eziz TORUMOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň uly mugallymy.
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Futbol boýunça milli çempionatymyzyň 29-njy möwsüminiň
başlan gününden bäri oýnalan ilkinji 9 oýunda 7 dürli hasabyň
şaýady bolduk. Şol oýunlarda 16 futbolçy öz garşydaşlarynyň
derwezesine 24 gezek gol geçirdi, 25-nji bolsa... Ol hakynda soňra
gürrüň ederis.

Ýurdumyzda sport ulgamyny
ösdürmek ugrunda Gahryman
Arkadagymyz ähli mümkinçilikleri
döredip berýär. Gurlup ulanylmaga
berilýän stadionlar, desgalar, türgenleşik
zallary, sport mekdepleri sporty
özüne hemra edinýän ýaşlaryň saýlap
alan sport görnüşlerinde ezber bolup
ýetişmeklerine itergi berýär.
Göwnejaý türgenleşikler sportda
gazanylýan ýeňişleriň girewidir.
Biziň ýurdumyzyň ähli künjeginde
sporty hemra edinýän ýaşlaryň
türgenleşik geçmekleri üçin uly
mümkinçilikler döredildi. Munuň
şeýledigini 8-nji sport mekdebiniň
woleýbol bilen meşgullanýan
türgenleriniň Türkmenistanyň at
gazanan tälimçisi Baýrammuhammet
Ataýewiň ýolbaşçylygynda geçiren
türgenleşikleriniň mysalynda göz
ýetirmek bolar. Şol türgenleşik okuwlary
bolsa Türkmenistanyň «Sport»
teleýaýlymynda görkezildi.
Aşgabat şäher Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň 8-nji
sport mekdebiniň woleýbol bilen
meşgullanýan türgenleriniň
türgenleşikleriň yzygiderli geçirilmegi,
munuň özi türgeniň fiziki ukybyny
güýçlendirmek bilen täze-täze ýeňişlere
iterýär.
Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri
döredip berýän Gahryman
Arkadagymyza alkyş aýdýarys!
Arslan DURDYMYRADOW,
Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň 8-nji sport
mekdebiniň müdiri.
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Häzir bolsa geçirilen iki tapgyrda ünsümi çeken esasy iki oýun
hakynda aýdaýyn. Birinjisi, ilkinji tapgyrdaky «Ahal» — «Nebitçi»
oýny. Bu näme üçin üns çekiji boldy? Sebäbi balkanabatlylar şu
möwsüme taýýarlyk döwründe öz düzümini «Ahalyň» esasy
futbolçylary bilen güýçlendirdiler.
Milli ýygyndymyzyň we «Ahalyň» (elbetde, ozalky ýagdaýy göz
öňünde tutýarys) esasy derwezeçisi hökmünde gözümizde galan Batyr
Babaýew, goragçy Serdar Annaorazow, ýarymgoragyň esasy işini
egnine alýan Süleýman Orazow, tejribeli hüjümçi Guwanç Abylow
häzirki wagtda «Nebitçiniň» düzüminde çykyş edýär.
Dogry, «Ahalyň» düzümine gelip goşulan futbolçylar hem at
babatda-da, häzirki wagtdaky sport formasyny hasaba alanyňda-da
peslär ýaly däl. Emma, barybir, ýokarda ady agzalan futbolçylaryň
ozalky toparyna garşy nähili çykyş etjekdigi janköýerler üçin gaty
gyzyklydyr. Üstesine, 6 futbolçysyny ýaşlar ýygyndymyz bilen saýlama
ýaryşa ugradan «Ahala» balkanabatlylara garşy oýunda kyn düşjekdigi
görnüp durdy. Hakykatdanam, olara ýeňil düşmedi. Ilýa Tamurkiniň
we Elman Tagaýewiň gollary köp gyzyklanmalara azajygam bolsa
jogap boldy. Bu hasapdan soň ikinji aýlawda Balkanabatda boljak
oýnuň has-da uly ähmiýete eýe boljakdygy şübhesizdir.
Ikinji bir agzalmaly oýun bu, gürrüňsiz, «Altyn asyr» — «Ahal»
oýnudyr. «Aragatnaşykçylar» soňky birnäçe ýylyň dowamynda
«Ahala» garşy gaty güýçli çykyş edip gelýärler. Bu gezek oýun
babatynda «Ahal» olardan rüstem geldi. Bu ýagdaý oýnuň netijesindede görnüp dur: «Altyn asyr» — «Ahal» — 1:3.
Şu oýunda «Ahalyň» bir futbolçysy (Elman Tagaýew) iki gol geçiren
bolsa, «Altyn asyryň» iki futbolçysy «bir» gol geçirdi. Has dogrusy,
Selim Ataýew «Ahalyň» derwezesini anyk nyşana aldy. Mekan
Saparowyň geçiren golunyň öz derwezesiniň torunda gaýmalanlygy
sebäpli ol pökgi şu möwsümiň ilkinji awtogoly hökmünde hasaba
alyndy. Çempionyň ýeňlişi çempionatyň has-da çekeleşikli häsiýete eýe
boljakdygyny habar berýär.
Bu ýagdaý umumylykda ýurdumyzyň 29-njy futbol möwsüminiň
gyzgalaňly geçjekdigini aňladýar. Yklym ýaryşynyň saýlama
oýunlaryna gatnaşan ýaşlar ýygyndymyzyň düzüminde milli
çempionatymyzyň esasy futbolçylarynyň çykyş edendigi toparlara azdakände kynçylyk döretmän durmady. Ýöne meseläniň beýleki tarapy,
ýagny ýaş futbolçylaryň ýygyndynyň düzüminde halkara oýunlarda
çykyş edip durmagy türkmen futbolyna öz gowy täsirini ýetirer.
Şöhrat ÝOMUDOW,
sport synçysy.
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Türkmeniň milli buýsanjy,
beýik danasy Magtymguly
Pyragy türkmen edebiýatynyň
düýbüni tutujydyr. Türkmeniň
ruhy sütüniniň öwüşgini —
Magtymguly Pyragynyň şygyrlary
halkyň kalbynyň owazydyr.
Magtymgulyny okan her bir ynsan
jahana başgaça göz bilen garaýar.
Magtymguly Pyragy sarpasy
belentde tutulýan, ilki türkmeniň,
soňra bolsa umumadamzat
şahyrydyr.
Onuň şahyrana dünýäsi
müňýyllyklaryň dowamynda kemala
gelen türkmen pelsepesine, milletiň

kalbynyň owazyna, türkmen
ruhunyň synmaz sütünine öwrüldi.
Akyldar şahyrymyz Magtymguly
Pyragy özüniň döredijilik älemi
bilen her bir ynsanyň göwnüni
galkyndyrmagy başarýar.
Halkymyzyň akyldar şahyra
bolan beýik söýgüsiniň nyşanyna
öwrüljek Magtymguly Pyragynyň
medeni-seýilgäh toplumy hem
ýokarda aýdylanlaryň üstüni
ýetirýär. Häzirki wagtda
hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda
Magtymguly Pyragynyň medeniseýilgäh toplumynyň gurluşy

Ýaz geler, wagt-da gider, gaflata çykmyş gözlerim.

Açaýyn diýsem açylmaz, ne agyr uýkulydyr;
Bilmeýen soranlara aýdyň, bu garyp adymyz:
Asly – gerkez, ýurdy – Etrek, ady – Magtymgulydyr
– diýen setirler türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly
Pyragynyň ömrüniň, onuň gelip çykyşynyň aýdyň
görkezijisidir. Munuň özi beýik şahyryň ildeşleri bolan
bizi has-da çuňňur buýsanja besleýär.
Balkan welaýatynyň Magtymguly etraby we
onuň obalary gadymy Sumbar derýasynyň ýokarky
akymynyň ugrunda ýerleşýär. Dag tebigatynyň
gözellikleri, gojaman çynarlary, ýazyna daglardan
çasly akýan çeşme-bulaklary, güýzüne alýaňakly
almadyr narlary bilen adygan Magtymguly etrabynyň
Gerkez obasynda şahyra bagyşlanan muzeýde
onuň dürli döwürlerde, dürli dillerde neşir edilen
kitaplary, eserleriniň daşbasma nusgalary we gadymy
edebiýatlaryň golýazmalary ýerleşdirilendir. Şeýle hem
akyldar şahyr barada ýazylan köpsanly çeper eserler,
ylmy işler we Magtymgulynyň ýaşan zamanasyna
degişli gymmatlyklar bar. Esasan hem, bu muzeýde
şahyryň öz uýasy Zübeýda Hindistandan getiren
çäýnegi aýratyn gymmatlyk hökmünde saklanylýar.
Munuň özi diňe bir öz halkymyzy däl, eýsem dünýäniň

we onuň ýanaşyk ýerleriniň
abadanlaşdyrylyşy uly depginde
alnyp barylýar we ösen binagärlik
çözgütlerini durmuşa geçirmek
ugrunda birnäçe işler amala
aşyrylýar.
Türkmen halkynyň asyrlaryň
jümmüşine uzap gidýän çuň taryhy
köklerini sarpalap, ýaş nesillere
geçirmek ugrunda irginsiz zähmet
çekýän Gahryman Arkadagymyzyň
tutýan tutumly işleri elmydama
rowaçlyklara beslensin!
Gülälek SÖÝEŞOWA,
Magtymguly adyndaky
TDU-nyň magistraturasynyň
1-nji ýyl talyby.

jahankeşdeleriniň ünsüni özüne çekýär.
Muzeý 2014-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldary
Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllyk toýy mynasybetli
şahyryň döredijiligini öwrenmek babatda täze neşirler,
şeýle hem taryhy maglumatlar bilen baýlaşdyryldy.
Magtymgulynyň döredijiliginde agzybirlik, Watan,
il-gün baradaky eserler esasy orun tutýar. Beýik şahyr
öz halkynyň ykbaly barada uly alada edip, türkmeniň
erkinlik, özbaşdaklyk baradaky asylly arzuwumytlaryny, isleglerini ussatlyk bilen beýan edipdir we
halky agzybirlige çagyrypdyr.
Halkynyň beýik şahsyýetlerini özüniň pähimparasada ýugrulan pikirleri bilen mertebelendirýän eziz
Arkadagymyzyň ýörite tabşyrygy esasynda 2024-nji
ýylda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300
ýyllyk senesini ýurdumyzda dabaraly bellemek üçin
eýýäm köp wagtdan bäri uly taýýarlyk işleri geçirilýär.
Biz hem halkymyzyň dünýä belli şahyrynyň ajaýyp
eserlerini ýaş nesillere öwretmek işinde öz yhlasymyzy
gaýgyrmajakdygymyzy ynandyrýarys.
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Balkan PIGOWÝEW,
Magtymguly etrabyndaky
11-nji orta mekdebiň mugallymy.
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(Başlangyjy geçen sanymyzda)
Mekdepde okaýan çaga
döwürlerimdi.Men «Men derýa
gaçamda», «Men derýa-da gaçypdym»
diýip, özümiň derýa gaçanlygymy deňduşlarymyň ählisine diýen ýaly aýdyp
çykypdym. Mugallymlarymyňam
diňlemekden gaçmadyklaryna-ha
gürrüň berip çykdym. Ep-eslije
bolýançam bu gürrüňime öýdäkiler
känbir üns beren däldirler-dä, ýogsa,
maý tapdygymdan öýde-de ony
zol-zol yglan edip durýardym. Dagy
näme, derýa gaçybam gezip ýörenim,
gaty täsinlik bolmaly. Sebäbi gürrüň
beremde, deň-duşlarym agyzlaryny
açsalar, mugallymlarym başlaryny
ýaýkaýardylar.
Bir günem ýene öýdäkileriň edip
oturan gürrüňleriniň arasyna usullyk
bilen girdim-de, «Men derýa gaçamda»
heňime başladym. Halys çydamadyk
bolarly, oglan doganym atama ýüzlendi:
— Ata, şu gyzyň haçan derýa gaçyp
ýör-aý?
Atam ýylgyryp, menden sorady:
— Gyzym, haçan derýa gaçdyň sen?
Biz bilemzok-la?
— Bäşim dädemiň toýunda gaçdym.
Ata, sen bilýäň-ä, soň guraýançam
enem öýde saklad-a?!
Atam geňirgendi.
— Bäşim dädeň toýy güni sen derýa
gitdiňmi, gyzym?
— Ýok, ata. Derýa gidip
gaçmadym-a. Tans edip ýörkäm
gaçdym.
Men derýa özüm ýaly gyzjagazlar

bilen gaty gyzygyp, tans edip ýörkäm
görmän, yzlygyna ýykylyp gaçypdym.
Aslynda-ha, menden ýerli-ýerden
edilen soraglardan soň ol gaçan
suwum derýa hem däl-de, öýlere suw
çekmek üçin suw hojalygy işgärleriniň
gazan çukury bolup çykdy. Nämede bolsa, meniň derýa gaçanlygym
hakyndaky waka ýalan eken. Iň
esasy zat, men soň özümiň derýa
gaçman ekenligimi mugallymlaryma
aýtmasamam, deň-duşlaryma buşlap,
olaryň özüme «derýa gaçanlygym»
üçin nebsagyryjylyk bilen seredýän
bakyşlaryndan dyndym. Arkamdan
agyr ýük aýryldy diýseňem boljak...
Soň-soňlar, çylşyrymly ýagdaýlara
düşsem ýa-da kyn görünýän
meselä gabat gelsem, şol derýa
gaçyşymyň çukura gaçmak bolup
çykyşyny ýatlaýan, ol meselelere-de
başardygymdan ruhubelentlik bilen
çemeleşmäge çalyşýan. Dogrudanam,
durmuşda köp mesele daşyndan
görnüşi ýaly kyn hem däl eken. Ony
diňe hemmämiziň siňe seredip, dogry
seljermegimiz gerek eken.
Bir-biregi diňläp bilmek, aýdyň
düşünip, dogry kabul etmek, gerek
bolsa, başarsak, bir-biregi dogry
ýola, dogry işlere ugrukdyrmak
duýgudaşlygyň adamkärçiligiň
belentliklerine tarap äkidýän
ýoludyr. Biziň hemmämiziňem
bagtlydygymyza şek ýokdur. Ol bagty
diňe duýup bilmek gerek. Muny bolsa,
biz biri-birimiz arkaly duýmaly, birbiregi öz bagtlylygyna ynandyrmaly.
Biziň hemmämizem şeýle

Aziýanyň klublaryň arasyndaky ikinji derejeli ýaryşy
hasaplanýan AFK-nyň kubogynyň finalynda türkmenistanly
futbolçy Artur Geworkýanyň ozal üstünlikli çykyş eden
kluby «Nasaf» (Özbegistan) bilen Bahreýniň «Al-Muharrak»
kluby duşuşdy. Şol oýunda 3:0 hasabynda üstün çykan «AlMuharrak» AFK-nyň kubogyna mynasyp boldy. Şu oýnuň
öňüsyrasy «Nasafyň» taryhyndaky iň netijeli çykyşlaryň
gözli şaýady Artur Geworkýan bilen pikir alşanymyzda,
2011-nji ýylda bu topar bilen AFK-nyň kubogyna mynasyp
bolandyklaryny ýatlap, ýene-de şol üstünlige garaşýandygyny
aýdypdy. Emma bu gezek «Nasaf» ýeňlişe sezewar boldy.
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ynandyrmalara mätäç. Sen mende
şeýle mähriban doganyň, dostuň,
joranyň, goňşyň, işdeşiň bardygyny
duýduryp bilmek bilen meniň bagt
guşumy göge uçurýarsyň. Menem
öz gezegimde seniň bagt guşuňy
öz ýürekdeşligim, aladam, söýgim,
mährim bilen göge uçurýaryn.
Ol hem öz gezeginde şeýder, olar
hem şeýderler... Şeýdibem, göwün
göwünden gönener, ýürek ýürekden
ýylynar. Ynsanlaryň ýürekdeşliginiň,
pähim-paýhasynyň güýji, duýgy
dünýäsiniň niçiksi çäksizligi, mähir
ummanynyň neneňsi çuňlugyna
ýene-de bir gezek göz ýetiresiňiz
gelýärmi?!
Deňeşdirip gördüm iki çanagy:
Bir çanaga bir çanaklyk çal sygdy.

Ýaşasyn, ýaşasyn kelle çanagy —
Içine müň jogap, müň sowal sygdy.
Deňeşdirip gördüm iki saçagy:
Bir saçaga bir saçaklyk nan sygdy.
Ýaşasyn, ýaşasyn göwün saçagy —
Bir saçak başyna müň myhman sygdy.
Deňeşdirip gördüm iki nokady:
Bir nokada bir nokatlyk san sygdy.
Ýaşasyn, ýaşasyn göreç nokady —
Her nokat içine Ýer, Asman sygdy.

Şahyr şeýle bir mamla welin, özözüňden utanyp, ýygrylyp gidýärsiň.
Alaga-da, täzeden ýaşap başlaberesiň
gelýär...
Aýgül GARAÝEWA,
žurnalist.

Şu ýaryşyň ýarym finalynda «Nasaf» Gonkongyň «Li
Man» toparyny goşmaça wagtda 3:2 hasabynda ýeňmegi
başarypdy. Bahreýniň «Al-Muharrak» topary ýarym finalda
Kuweýtiň «Al-Kuwait» klubuny 2:0 hasabynda ýeňip,
3-nji gezek AFK-nyň kubogynyň finalyna çykypdy. «AlMuharrak» 2008-nji ýylda kubogy eýeläpdi.
AFK-nyň kubogynyň 2021-nji ýyldaky final oýny 5-nji
noýabrda Bahreýniň Arad şäherindäki «Al-Muharrak»
stadionynda geçirildi.
Yhlas IKARGELDIÝEW,
sport synçysy.
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TÄÇMYRAT AGAMYRADOWYŇ
OGLY ÖZBEGISTANA GIDER
Türkmenistanyň ýaşlar
ýygyndysynyň (23 ýaşa çenli)
futbolçylary Aziýa kubogynyň final
tapgyryna çykdylar. Ammanda üç
toparyň gatnaşmagynda geçirilen
«F» toparçadaky saýlama ýaryşyň
netijelerinden soň olar ajaýyp
üstünlige ýetdiler. Bu barada sport
synçysy Şanazar Nurmyradow
gürrüň berýär.
Birinji oýunda türkmen
futbolçylary iordaniýaly deňduşlaryndan 0:1 hasabynda
utuldylar, ikinjisinde bolsa
palestinaly garşydaşlaryndan 3:1
hasabynda üstün çykdylar. Ýaryşyň

jemleýji oýnunda iordaniýalylar we
palestinalylar özaralarynda deňmedeň oýnadylar — 1:1. Şeýle-de bolsa,
soňky oýnuň netijesine garamazdan,
beýleki toparçalardaky duşuşyklaryň
netijelerinden görnüşi ýaly,
Türkmenistanyň ýygyndysy ýaryşyň
final tapgyryna ýollanma aldy.
Ozal atylan bijä laýyklykda, 42
ýygyndy 11 topara bölündi, ýeňijiler
we ýaryşda 2-nji orny eýelänleriň
4-si ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň
kubogynyň aýgytly böleginde
oýnamaga hukuk gazandylar.
Türkmenistanyň toparyny bu
üstünlige ýetiren 42 ýaşly baş
tälimçi Ahmet Agamyradow dürli
toparlar bilen işlemekde uly tejribe

ÖŇDE FINAL OÝNY BAR
Daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanly
hünärmenleriň çykyşlary hemişe janköýerlerde uly
gyzyklanma döredýär. Gazagystanyň kubogy ugrundaky
ýaryşyň çärýek finalynyň jogap duşuşygyna bolan
gyzyklanma hem «Kaýrat» futbol kluby we onuň türkmen
hünärmeni Gurban Berdiýew bilen baglanyşyklydyr.
«Kaýrat» çärýek finalda myhmançylykda «Kaýsardan» 2:0
hasabynda üstün çykdy.
Olaryň arasyndaky birinji duşuşyk hem «Kaýratyň»
peýdasyna tamamlanyp, şol oýunda Gurban Berdiýewiň
tälim berýänleri garşydaşynyň derwezesine jogapsyz 3

toplady. Ozal onuň ýolbaşçylygynda
ýaşlar ýygyndymyz 2015-nji ýylda
Arkalaşygyň kubogynda ýarym finala
çykypdy.
Ahmet Agamyradowyň
Özbegistanyň dürli klublarynyň,
şol sanda «Pahtakoryň» täze
taryhyndaky uly üstünlikleriniň
gözbaşynda duran Türkmenistanyň
at gazanan tälimçisi Täçmyrat
Agamyradowyň ogludygyny
ýatladýarys.
Ýaşlaryň arasyndaky Aziýa
kubogynyň final bölegi 2022-nji
ýylyň 1-nji iýunyndan 19-njy iýuny
aralygynda Daşkent şäherinde
geçiriler. Şol ýaryşa bolsa ilkinji gezek
türkmen futbolçylary gatnaşarlar.

pökgi girizipdi. Şeýlelikde, «Kaýrat» ýarym finalda milli
çempionatdaky ezeli bäsdeşi «Astana» bilen duşuşdy.
3:0 hasabynda «Kaýratyň» peýdasyna tamamlanan
ilkinji oýna tomaşa eden janköýerler 20-nji noýabrdaky
jogap oýnuna hem sabyrsyzlyk bilen garaşsalar
gerek. Çünki Gurban Berdiýewiň toparynyň finalyna
çykmagyna garaşylýar.
Türkmenistanly tälimçi Gurban Berdiýewiň 2021-nji
ýylyň awgustyndan bäri «Kaýrat» klubuna ýolbaşçylyk
edýändigini ýatladýarys.
Güýçgeldi NEDIROW,
sport synçysy.

ÇEMPION ÝENE-DE ÝEŇILDI
Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji
tapgyrynda «Şagadam» «Altyn asyr» toparyny kabul
etdi. Duşuşyk Türkmenbaşy şäherindäki «Şagadam»
stadionynda geçirilip, 4:2 hasabynda meýdança
eýeleriniň peýdasyna tamamlandy.
Şu tapgyrda «Altyn asyr» bassyr 2-nji gezek ýeňlişe
sezewar boldy. Türkmenistanyň çempiony 2-nji
tapgyrda ezeli bäsdeşi «Ahaldan» utulypdy (1:3).
3-nji tapgyryň beýleki oýnunda «Ahal» öz
meýdançasynda «Energetikden» üstün çykdy – 3:1.
Duşuşyk Aşgabat şäherindäki «Nisa» stadionynda
geçirildi.
Aşgabatda geçirilen «Köpetdag» bilen «Nebitçiniň»
arasyndaky oýunda hasap açylmady.
«Aşgabat» topary bolsa öz meýdançasynda
«Merwden» 3:1 hasabynda üstün çykdy.
«Ahal» 10 utuk toplap, ýaryş tablisasynda öňdeligi
eýeleýär. 2-nji orny eýeleýän «Şagadamyň» 7 utugy bar.
«Altyn asyr» 3-nji orunda barýar (6 utuk).
Alymullah ÝAGŞYMYRADOW,
sport synçysy.

№ 45 (76) // 2021-nji ýylyň 8-nji noýabry

13

OKYJYLARDAN GELÝÄN HATLAR BILEN TANYŞDYRÝARYS.

TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap
Geňeşiniň guramagynda Enäni we çagany sagaldyş
ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň mejlisler jaýynda
hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk
ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň 13-nji
jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Sülgün GARAGÖZOWA,
TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap
Geňeşiniň buhgalteri.
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap
Geňeşiniň, etrap bilim we polisiýa bölümleriniň bilelikde
guramagynda «Edebim — mertebäm» atly wagyz-nesihat
çäresi geçirildi. Duşuşyk 57-nji orta mekdebiniň mejlisler
jaýynda guraldy.
Çary KAKABAÝEW,
TMÝG-niň Gubadag etrap Geňeşiniň başlygy.
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat
Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň, etrap bilim we polisiýa
bölümleriniň bilelikde guramagynda «Nesil terbiýesinde
millilik ýörelgelerimiziň tutýan orny» ady bilen wagyz-nesihat
duşuşygy geçirildi. Duşuşyk 94-nji orta mekdebiniň mejlisler
jaýynda guraldy.
Mährijemal TOÝMEDOWA,
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat
Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň
esasy hünärmeni.
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä
dilleri institutynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk —
bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Näzik ATAÝEWA,
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň
guramaçylyk bölüminiň müdiri.
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk—
bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
geçirildi.
Mähriban ŞYHMYRADOWA,
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň guramaçylyk
bölüminiň baş hünärmeni.

ÇILIÇ ATP ÝARYŞYNDA
IKINJI GEZEK
ÇEMPION BOLDY
Sankt-Peterburgda geçirilen
baýrak gaznasy 860 müň dollardan
geçýän tennis ýaryşynyň finalynda
horwatiýaly Marin Çiliç amerikaly
Teýlor Fritsden üstün çykdy. Duşuşyk
7:6, 4:6, 6:4 hasabynda tamamlandy.
Bu professional tennisçileriň
birleşiginiň (ATP) reýtinginde 35-nji
ýerde durýan 33 ýaşly Çiliçiň sport
ýolundaky 20-nji ýeňşidir. Sankt-
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Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebinde
hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk—bagtymyz» atly
täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Baýramgül BAÝRAMDURDYÝEWA,
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň guramaçylyk
bölüminiň esasy hünärmeni.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň
«Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş
dabarasy geçirildi.
Aýgül SALYHOWA,
TMÝG-niň Aşgabat şäher Geňeşiniň guramaçylyk
bölüminiň esasy hünärmeni.
TMÝG-niň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap Geňeşi
etrabyň Aýböwür geňeşliginiň çäginde pagta ýygymy
möwsümine işjeň gatnaşýan oba hojalyk işgärleriniň,
kombaýnçylaryň armasyny ýetirmek maksady bilen,
aýdym-sazly dabara geçirdi. Dabara «Daýhandan
hereket — ýerden bereket» şygary astynda guraldy.
Oguljahan BABAÝEWA,
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat
Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň uly buhgalteri.
TMÝG-niň Magtymguly etrap Geňeşiniň guramagynda
etrabyň 4-nji çagalar bagynda zähmet çekýän terbiýeçileriň
arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşyk «Sport
— sagdynlyk, dostluk, ruhubelentlik» şygary astynda
guraldy.
Serdar MYRADOW,
TMÝG-niň Magtymguly etrap Geňeşiniň başlygy.
«Bagtyýar biz Arkadagly Diýarda» şygary astynda
Magtymguly etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň
terbiýeçileriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Duşuşyga TMÝG-niň Magtymguly etrap Geňeşiniň, Kärdeşler
arkalaşygynyň, etrabyň Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň
wekilleri gatnaşdylar.
Gülruh BABAÝEWA,
TMÝG-niň Magtymguly etrap
Geňeşiniň uly buhgalteri.

Peterburgda geçirilen ýaryşda Çiliç
2011-nji ýylda-da ýeňiji bolupdy. Şeýle
hem ol 2021-nji ýylda Ştutgartda
geçirilen ýaryşda-da ýeňiş gazanypdy.
Penamyrat HOJAMYRADOW,
sport synçysy.
NORRI SPORT
ÝOLUNDAKY 100-nji
ÝEŇŞINI GAZANDY
Dünýäniň 13-nji raketkasy Kameron
Norri Federiko Delbonisden (6:2, 6:1)
üstün çykyp, Pariždäki «Mastersiň»

ikinji tapgyryna çykdy.
Bu üstünlik 26 ýaşly britan
tennisçisiniň sport ýolundaky 100nji ýeňşidir. Onuň bu möwsümde
görkezen netijesi 49:21-e deňdir.
Norri 2017-nji ýyldan bäri ATPniň ýaryşlarynda oýnaýar. Onuň şu
ýyl ATP-niň ýaryşlarynda iki gezek
çempion bolandygyny hem bellemek
gerek.
Kuwwat HOWMEÝEW,
sport synçysy.
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ÝEWGENIÝ NA SY ROWY MEŞHUR EDEN PURSAT
2005-nji ÝYLDA SURATA DÜŞÜRILIPDIR.

Sportuň sambo görnüşi bilen meşgullanýanlar we ony
söýüjiler bu surat bilen öňden tanyşdyrlar. Ol öň saýtlarda, afişa larda, diplomlarda, kubok larda, ýaryşlaryň
medallarynda, hatda sport klublarynyň resmi nyşanlarynda hem dürli görnüşlerde şekillendirildi. Ony gözleg
ulgamlarynda «sambo» sözüni ýazmak arka ly ýeňillik
bilen tapyp bolýar. Ýöne onuň taryhy ny welin hemmeler
bilenok.
Ýewgeniý Nasy row sambo jemgy ýetinde tany mal şahsy ýet. Ol Russiýanyň 18 ýaşa çenli gyzlar ýygyndysynyň
tä limçisi. Gresiýada geçirilen ýaşlaryň arasynda ky sambo
boýunça dünýä birinjiliginde onuň topary 1-nji orny eýeledi. Şonda Ýewgeniý žurna listlere beren interw ýusynda
bu suratyň nähili peýda bolandygy ny gürrüň berip, bu
meşhur surat üçin pul gazanyp bilmeýändigini aýtdy.
«Suratda meniň ýaryşlarda ýygy-ýygydan ulanýan iň
gowy ýerine ýetir ýän emelim görkezilýär. Şol tilsimim
arka ly tas hemişe diýen ýa ly ýeňiş gazanýaryn. Bu surat
ýaryşda däl-de, fotosessiýada düşürilipdi. Ol 2005-nji
ýylda Russiýanyň döwlet bedenterbiýe uniwersitetinde bolupdy. Näme üçin surat beýle meşhurlyk gazandy?
Megerem, meniň tilsimim täsir edendir. Hernäme-de
bolsa, bu suraty ha laýaryn, sebäbi onda meniň saçym bar
(gülýär). Bu surat üçin hiç kim maňa pul tölänok. Ýöne

Gazagystan Respublikasynyň
Al-Farabi adyndaky gazak milli
uniwersiteti häzirki wagtda özüniň
bilim beriş derejesi boýunça dünýäde
öňdeligi eýeläp gelýän ýokary
okuw mekdepleriniň biridir. Geliň,
bu bilim ojagy barada gyzykly
maglumatlar bilen tanyş bolalyň!
Ýakynda Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersiteti we
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
instituty bilen Al-Faraby adyndaky
gazak milli uniwersiteti täjirçilik
maksatly bolmadyk paýdarlar
jemgyýetiniň arasynda Özara
düşünişmek hakynda Ähtnama sanly
ulgam arkaly gol çekildi.
***
Al-Faraby adyndaky gazak
milli uniwersiteti 1934-nji ýylda
döredilýär. Şol ýylda uniwersitetde
biologiýa, fizika we matematika
derslerinden ilkinji giriş synaglary
geçirilýär.

haçanam bolsa bir wagt töläýseler hök man paýlaşaryn»
diýip, Nasy row «www.news.ru» saý ty na beren interw ýusynda aýdýar.

***
Gazagystan Respublikasynyň
gürrüňi edilýän ýokary okuw mekdebi
dünýäniň öňdebaryjy 200
uniwersitetiniň sanawyna girýär.
***
Al-Faraby adyndaky gazak milli
uniwersitetiniň resmi saýtynda habar
berlişi ýaly, ol ýerde türkmen
talyplarynyň 400-e golaýy bilim alýar.
***
XX asyryň 40-njy ýyllaryndan
soňra ýokary okuw mekdebinde täze
fakultetler açylyp başlaýar. Häzirki
wagtda uniwersitetde jemi 16
fakultetde 86 hünär boýunça talyplara
bilim berilýär.
***
Uniwersitetiň şäherçesinde
häzirki zaman bilim binalary, ylmy
infrastruktura, kitaphana, internet
merkezi, sport toplumy, talyplara
hyzmat merkezi, talyplar köşgi, harby
bölüm, basseýn we «Ýaş alymlar öýi»
ýerleşýär.
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Terjime eden Aýperi ANNAÝEWA,
talyp.

***
Uniwersitetde okuwlar üç dilde,
ýagny gazak, iňlis we rus dillerinde
alnyp barylýar. Bu ýagdaý bilim
ojagyna bolan gyzyklanmany artdyrýar.
Taýýarlan Aýlar ATAJYKOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň
Halkara gatnaşyklary
institutynyň talyby.
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6-njy NOÝABRDA TÜRKMENISTANDA ÄHLIHALK
BAG EKMEK ÇÄRESI GEÇIRILDI.

СЕРДАР АЗМУН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПРИЗ ЛУЧШЕМУ ИГРОКУ МИРА ПО ВЕРСИИ IFFHS.

01.11.2021. Duşenbe. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda
Türkmenistanyň milli manady döredildi.
02.11.2021. Sişenbe. Awstraliýada «Melburn kubogy» ady bilen
at çapyşyk geçirilýär. Melburn kubogynyň geçirilýän güni ýaşyl
yklymyň meşhur sişenbesi hasaplanyp, ol 2021-nji ýylda 2-nji
noýabrda guraldy.
03.11.2021. Çarşenbe. Ýaponiýada Medeniýet güni bellenilýär.
Adatça, bu günde ýaponiýalylar dynç alýarlar. Şeýle-de,
medeniýetde we sungatda tapawutlananlara baýraklar gowşurmak
adaty ýörgünlidir.
04.11.2021. Penşenbe. Panamada Baýdak güni bellenilýär.
Panamanyň döwlet Baýdagy 1903-nji ýylda döredilip, ol 1925-nji
ýyldan bäri baýram edilýär.
05.11.2021. Anna. 2019-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Aşgabatda
Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet
günleri geçirildi. 1967-nji ýylda Moskwadaky Ostankino
teleminarasy açyldy.
06.11.2021. Şenbe. 1492-nji ýylyň 6-njy dekabrynda, ýagny 529
ýyl mundan ozal Hristofor Kolumb Gaiti adasyny açypdyr.
07.11.2021. Ýekşenbe. 1982-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Türkiýe
Respublikasynyň konstitusiýasy kabul edilipdir. Şeýle-de, 1931nji ýylyň 7-nji noýabrynda Mao Szedun tarapyndan Hytaý Halk
Respublikasy yglan edildi.
08.11.2021. Duşenbe. Her ýylyň 8-nji noýabrynda bütindünýä
pianinoçylaryň güni bellenilýär. 1895-nji ýylyň 8-nji noýabrynda
Fizik Wilgelm Rentgen rentgen şöhlelerini tapdy.
Taýýarlan Gyzlargül ANNAGURDOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara
gatnaşyklary institutynyň talyby.

«Mançester Ýunaýtediň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldu oktýabr
aýynda bassyr ikinji gezek «Toparyň iň gowy oýunçysy» diýlip, yglan
edildi.
Janköýerleriň ses bermeginiň netijelerine görä, portugaliýaly
futbolçy 57 göterim ses alyp, birinji orny eýeledi. Ikinji orna derwezeçi
Dawid de Hea (14 göterim), üçünji orny hüjümçi Markus Reşford (13
göterim) eýeledi.
Ronaldu oktýabrda bäş duşuşyga gatnaşyp, iki pökgi geçirdi, bir gola
ýardam etmegi başardy.
«Mançester Ýunaýted» Angliýanyň Premýer-ligasynda 10 aýlawdan
soň 17 utuk bilen 5-nji orunda barýar.
Yhlasmyrat ATAÝEW,
sport synçysy.
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(Soňy. Başlangyjy geçen sanymyzda)
ÝAZ. Baharyň gelmegi bilen tebigat
janlanýar. Daglaryň käýeri al-ýaşyl dona
bürense, käýeri gyrmyzy gülälekden
düşek düşelýär. Asmanda birden Gün
çykar, birden hem bulutlaşyp, güýçli
ýagmyr geler. Tebigata jan girip, daştöweregiň ýaşyl dona bürenmegi her
bir ynsana ruhy lezzet berýär, göwnüňi
göterýär. Ýazda agaçlar gülleýär,
howanyň temperaturasy ýokarlanyp
başlaýar.
TOMUS. Tomus pasyllaryň içinde
iň yssysydyr. Demirgazyk ýarym şarda
iň uzyn günler tomusda bolýar. Iň
yssy günler bolsa, adatça, iki aýdan
soň ýüze çykýar. Çünki ýer ýylylygy
saklaýar. Ynsan saglygy üçin uly peýdasy
bolan D witamini Gün şöhlesinden
alynýar. Tomusda adamlar deňizleriň
kenarýakalarynda dynç alýarlar. Günüň
güýçli şöhleleri köp keselleri ýok edýär
we bejerýär. Miwe we gök önümleriň
köpüsi bu möwsümde ösdürilip
ýetişdirilýär.
Meýlis SADYKOW,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara
gatnaşyklary institutynyň talyby.

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

Sambo amateurs and
professionals are well aware
of this photo. In various
treatments, it visited
websites, posters, diplomas,
cups, competition medals
and even logos of sports
clubs. It is always easy to
find it in a search engine for
the word «sambo», but not
everyone knows the history
of its creation.
Meanwhile, at least one of
the sambists captured on it
is a well-known personality
in the sambist community.
This is Evgeny Nasyrov,
coach of the Russian
national team among girls
under 18 years old. At the
World Youth and Junior
sambo Championships held
in Greece, his wards won
the first team place, and
Evgeny told in an interview
to reporters how that photo
appeared, and whether he
manages to make money on
its popularity.

68

«The picture shows
my signature throw,
which I often used in
competitions, it is very
amplitude, beautiful.
Due to this throw, I
almost always won.
This photo was taken
not at a competition,
but at a photo shoot.
Somewhere in 2005, it
was on the basis of the
Russian State University
of Physical Culture. Why
did photography become
so popular? I don’t know,
maybe my shot impressed
people. I like this picture
myself, I still have hair
on it (laughs). Nobody
pays money to me for
using photography. But
if they suddenly pay
someday, I promise to
share,» Nasyrov said in
an interview for
«www.news.ru».
www.sambo.sport

Нападающий сборной Ирана и санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун стал одним из претендентов на приз лучшему игроку мира по версии
международной федерации футбольной истории
и статистики (IFFHS). Всего в списке кандидатов
32 футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обладатель приза станет известен в конце
ноября. В прошлом году лучшим игроком мира
был признан Роберт Левандовски.
Азмун в 2021 году сыграл за «Зенит» 23
матча, в которых забил 16 голов. Он также стал
с командой чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России. За сборную Ирана в 2021 году
провел 7 матчей, забив 4 мяча.
Портал «www.transfermarkt.ru» оценивает
иранского форварда в 25 миллионов евро.
ТАКЖЕ В СПИСОК КАНДИДАТОВ ВОШЛИ:
Доннарумма (Италия, «Милан»/ ПСЖ);
Жоржиньо (Италия, «Челси»);
Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ);
Левандовски (Польша, «Бавария»);
Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
Роналду (Португалия, «Ювентус»/ МЮ);
Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд);
Месси (Аргентина, «Барселона»/ ПСЖ);
Неймар (Бразилия, ПСЖ);
Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);
Сердар Азмун (Иран, «Зенит»);
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

«Bir gol bilen meşhur bolmak» diýen jümlä kim nähili düşünýär?
Adatça, aýgytly oýunda tapawutlanan, finalda gol salyp, toparyny
çempion eden futbolçylar göz öňüne gelýär. Emma «SentEtýen» toparynyň hüjümçisi Wahbi Hazri Fransiýanyň futbol
çempionatynyň 12-nji tapgyrynda «Mets» (1:1) bilen geçirilen
oýunda taryhy pökgini derwezä girizdi. Onuň 68 metrden depip
tora salan goly Fransiýanyň çempionatynyň taryhynda iň uzak
aralykdan geçirilen pökgi hökmünde hasaba alyndy.
Ýokarda ady agzalan duşuşygyň 16-njy minutynda Wahbi
Hazri topy öz jerime meýdançasynda alansoň, garşydaş toparyň
derwezeçisiniň derwezeden öňe çykanyny görüp, topy uzak
aralykdan derwezä gönükdirdi. Netijede, top derwezeçiniň
üstünden aşyp, derwezä girdi. Resmi maglumatlarda aýdylyşyna
görä, 2006/2007-nji ýyllaryň futbol möwsüminde Fransiýanyň
çempionatynyň statistikasy ýöredilip başlanypdyr. Şondan bäri
tora salnan pökgüleriň arasynda Wahbi Hazriniň goly iň uzakdan
derwezä girizileni bolupdyr.
«Sent-Etýeniň» hüjümçisi Hazriniň taryhy goly toparyny
ýeňlişden halas edipdir. Bu bolsa şol goluň gymmatyny has-da
artdyrýar.
Amangeldi BAÝRAMMÄMMEDOW,
sport synçysy.
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ÝYLDA ORTAÇA 0,5 TRILLION TONNA SUW ÝAGYŞ
WE GAR GÖRNÜŞINDE ÝERE DÜŞÝÄR.

...

Güýz paslynyň esasy aýratynlygy diýilse,
ýagyşly günler göz öňüne gelýär. Şol aýratynlykdan
söhbet açýan gyzykly maglumatlary Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň talyby Aýtäç Garlyýewa
taýýarlapdyr.

Ýagyş ýagmagy üçin ilki bilen çyglylyk atmosferada
bir zadyň töweregine ýygnanyp, bulutlary emele getirmeli.
Adatça, ýagşyň damjalary ownuk tozan bölejikleriniň
töwereginde jemlenýär.
Iň uly ýagyş damjalarynyň ölçegi 6-7 millimetrden uly
bolmaýar.
Köp haýwanlar ýagyşly günleri halamaýarlar.
Ginnesiň rekordlar kitabynda hasaba alnan iň uzak
ýagan ýagyş, takmynan, 247 gün dowam edipdir. Bu waka
Gawaý adasynda 1993-nji ýylyň 27-nji awgustyndan
1994-nji ýylyň 30-njy apreli aralykda bolupdyr.
Atakama çölüniň käbir sebitlerinde 400 ýyldan gowrak
wagt bäri hiç hili ýagyş ýagmandyr.
Dünýädäki iň güýçli ýagyş 1970-nji ýylyň 27-nji
noýabrynda Gwadelupada, ýagny Karib deňzinde hasaba
alyndy.
Dünýädäki iň ýagyşly ýurt Kolumbiýa diýip atlandyryp
bolar.
Älemgoşara ýagyş damjalaryndan geçýän Gün
şöhleleriniň döwülmegi arkaly syn edýäris.
Biz saýawan bilen ýagyşdan goranýarys. Aslynda,
saýawanlar Günden goranmak üçin oýlanyp tapylypdyr.
Ýewropanyň iň ýagyşly şäheri Belgiýadyr, ol şeýle-de
Ýewropanyň çygly ýurtlarynyň biridir.

ABŞ-nyň
radiostansiýalarynyň biriniň eýesi
duýdansyz ýagyşda galyp, munuň
öňüni alyp boljakdygy hakda
oýlanypdyr. Şeýlelikde, howa
maglumaty baradaky çaklamalar
ýüze çykypdyr.
ABŞ-nyň Ogaýo ştatynyň
Uaýnsberg şäherinde ýüz ýyldan
gowrak wagt bäri ýagyş ýagmandyr.
Aslynda, ýagşyň ysy ýokdur.
Biziň alýan ysymyz ýagyş suwuny
getirýän sianobakteriýalardan
emele gelýär.
Iki şäherçe «Dünýäniň iň
ýagyşly şäheri» diýen at ugrunda
bäsleşýär. Olaryň biri Hindistandaky
Çerapunji şäheri, beýlekisi bolsa
Kolumbiýanyň Buenawentura
şäheridir.
Ýagyş bulutlarynyň emele
gelmegi üçin çygly howa gerekdir.
Şonuň üçin olar diňe howanyň
çyglylyk bilen dolýan uly suw
howdanlarynda ýüze çykýar.
Güýçli ýagyş sebäpli ýaýçylaryň
ýaryşy ýatyrylypdyr. Ýagyş diňýänçä
garaşmaly bolan türgenler
wagtlaryny geçirmek üçin elleri bilen
nyşana ok atyp başlapdyrlar. Şeýdip,
darts oýny oýlanyp tapylypdyr.
Birleşen Arap Emirliklerinde,
Abu-Dabide ýagşy emeli usulda
ýagdyrmak üçin dünýäde ýeke-täk
üstünlikli synag geçirildi. Emma
ýagyş ýagdyrmak üçin tapylan bu
tehnologiýa gurak ýerlerde ulanmak
üçin gaty gymmat düşüpdir.
Taýýarlan Rozygeldi
HALLYÝEW,
Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň uly mugallymy.
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Первый гол Карима Бензема в ворота «Шахтера» – уже в истории «Реала»
и всего европейского футбола. «Мадрид» забил 1000-й мяч в Лиге чемпионов с учетом квалификационных
матчей (и Кубка европейских чемпионов, конечно, тоже).
Во втором тайме добавили и 1001-й –
оба раза забил Бензема, а ассистировал
Винисиус. Эта пара разрывает на старте
сезона.
Но главное – фантастические цифры
«Реала».
• Мадридцы не только первые, кто
добрался до красивого юбилея, они еще
и в огромном отрыве от конкурентов:
«Бавария» остановилась на 768 голах, а
«Барселона» забила всего 655. После идут
МЮ (529) и «Ювентус» (468), «Ливерпуль»
(434) и – внезапно – «Бенфика» (428).
• Первый гол «Реала» в 1955-м забил
легендарный Мигель Муньос в матче
со швейцарским клубом «Серветт», а
предыдущие юбилейные, 800-й и 900-й,
на счету Криштиану Роналду.
• Добавка к величию Криштиану: португалец забил 105 из 1000 голов «Реала»,
то есть больше 10% всех мячей клуба за
66 лет выступления в турнире. Всего в
ЛЧ за «Реал» отличилось 153 игрока.
Для Бензема это 12-й гол во всех
турнирах сезона: больше Карима в
топ-лигах забили только Салах и Левандовски – 15 и 20 голов соответственно.
Карим забил свои 74-й и 75-й голы в ЛЧ
и оторвался Рауля (71) в списке лучших
бомбардиров за всю историю турнира.
Подготовил Джора
ДЖУМАКУЛОВ,
спортивный обозреватель.

Türkmenistanyň milli futbol çempionatynyň ilkinji tapgyrlarynyň
duşuşyklary geçirildi. 3-nji tapgyrdan soň bu möwsümiň has-da
çekeleşikli geçjekdigi duýlup başlady. Sanawyň başyny çekýän
«Ahalyň» ýeňiş gazanmagyna («Energetik» 3:1) köp janköýerleriň
söýgüsini gazanan Resul Hojaýew bilen Pirmyrat Soltanow öz
goşandyny goşdy.
«Şagadamyň» ýeňşi bolsa «Altyn asyryň» şowsuz çykyşynyň
dowamy hökmünde hasaba alyndy. «Aragatnaşykçylar» bassyr
iki oýundyr iki top tapawudy bilen utulýarlar. Üns bermeli tarapy
bolsa, şowsuz oýunlaryň ikisinde-de «Altyn asyryň» oýunçylary öz
derwezelerine pökgi girizdiler.
«Ahala» garşy oýunda Mekan Saparow öz derwezesini anyk nyşana
alan bolsa, «Şagadam» bilen geçirilen oýunda Myrat Ýagşyýew
garşydaş toparyň hüjümçileriniň «wezipesini ýerine ýetirdi». Ýene-de bir
bellemeli zat, Türkmenbaşy şäheriniň futbol klubuna wekilçilik edýän
«Şagadam» indi iki oýun bäri öz meýdanynda şol bir hasap bilen, ýagny
4:2 hasabynda ýeňiş gazanýar.
«Köpetdag» bilen «Nebitçiniň» oýnunda hasap açylmadygam bolsa,
şol oýun Serdar Annaorazowyň (41-nji minutda) gyzyl petek alanlygy
bilen köpleriň ünsüni çekdi. Oýun wagty meýdandaky ýoldaşlaryna
rus dilinde gaty sesli ýygy-ýygydan ýüzlenýänligi bilen tapawutlanyp
durýan bu futbolçyny «Altyn asyrdaky» we «Ahaldaky» oýunlary
boýunça gowy tanaýarlar. «Nebitçide» bolsa goragçy gyzyl petek
almak bilen tapawutlanyp başlady. 33-nji minutda sary petek alan
Serdara petegi gyzyla öwürmek üçin bary-ýogy 8 minut ýeterlik
boldy. Her näme-de bolsa «Köpetdag» ýokary netijäni owadan sanlar
bilen «çalyşdy». «Köpetdag» 3 oýun geçirdi. Gollaryň tapawudy 3-e 3.
Toplanan utuk hem 3-e deň.
«Aşgabat» bilen «Merwiň» arasyndaky oýunda hem myhmanlar 31-nji
minutdan soň bir oýunçy kem bolyp çykyş etmeli boldular. Şu ýagdaý,
elbetde, «Aşgabadyň» ilkinji ýeňşini (3:1) baýram etmäge goşant goşdy.
Döwran Hojamämmedow bilen Toýmämmet Sähetmämmedow şu
möwsümde ilkinji gezek tablo öz atlaryny ýazdyrmagy başardylar. Şatlyk
Gurbanow bolsa eýýäm möwsümdäki ikinji goluny geçirmegi başardy.
Görşümiz ýaly, gaty bir myhmansöýerlik bilen geçmedik 3-nji tapgyr
4-nji tapgyryň ähmiýetini has-da artdyrdy. Has dogrusy, «Ahal» bilen
«Şagadam» toparlarynyň arasyndaky oýnuň näderejede uly ähmiýete
eýedigini janköýerlere düşündirmegiň hajaty bolmasa gerek.
Jangeldi IŞANGULYÝEW,
sport synçysy.
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GYŞYŇ HABARYNY BUŞLAP JAHANA,
ÝENE BIZIŇ BILEN JOŞÝAR NOÝABR.
(Başlangyjy geçen sanlarymyzda)
Maglumatyň azlygy göwnaçyjy
žanrlaryň hemmesine däl-de,
olaryň belli bir bölegine, mysal üçin,
tok-şou tomaşalaryna degişli. Bu
toparyň aýry-aýry žanrlary bolsa
maglumat berijiligi boýunça beýleki
üç toparyň žanrlaryndan hem
has ýokarda durýar. Muňa mysal
hökmünde, göwnaçyjy žanr bolan,
teletomaşaçylaryň uly isleginden
peýdalanýan intellektual oýunlar
(paýhas oýunlary) žanryny görkezmek
bolar. Bu oýunlar tomaşaçylara
hödürlenýän gyzykly maglumatlara
baýdygy bilen tapawutlanýar.
Ozal mysal getiren, dowamlylygy
bir sagada deň bolan «Paýhas
synagy» teleoýnunyň her sanynda
tomaşaçylaryň dykgatyna sowallaryň
we ol sowallara düşündirişleriň
hem-de jogaplaryň ýüzden gowragy
hödürlenýär. Şeýlelikde, bu teleoýnuň
her minudynda tomaşaçy özüne
gyzykly bolan sowallara jogap alýar.
Bu bolsa maglumat berijilik taýdan
ony ýokary derejeli gepleşige öwürýär.
Şonuň bilen birlikde hem, bu ýerde-de
berilýän maglumatlaryň, žanrlaryň
beýleki üç toparyndaky ýaly, derwaýys
häsiýete eýe däldigini görmek bolýar.
Munuň özi göwnaçyjy žanrlaryň
adaty, nusgawy žanrlardan düýpli
tapawutlydygyny görkezýär.
Ýene-de bir bellemeli zat, ol hem
žurnalist döredijiliginiň hut göwnaçyjy
toparynda adaty žanr usullarynyň,
görnüş alamatlaryna öwrülýändigini,
žanr bilen görnüş düşünjeleriniň bolsa
biri-birine gitdigiçe ýakynlaşýandygyny
görmek bolýar. Bu ýagdaý häzirki
döwrüň ösen şertlerinde, köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň işinde

žanrlar bilen görnüşleri has takyk
tapawutlandyrmagyň zerurdygyny
ýüze çykarýar. Şonuň üçin hem,
mediaulgamlaryň dürli görnüşlerinde
işleýän žurnalistleriň öz iş tejribesinde
ýüzbe-ýüz bolýan esasy görnüşleriniň
üstünde giňişleýin durup geçmek
zerurdyr.
HÄZIRKIZAMAN
ŽURNALISTIKASYNDAKY
GÖRNÜŞLER
Häzirki wagtda köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň neşir
önümlerine temalaýyn sahypalar
ýa-da gazet-žurnallaryň ýörite tema
bagyşlanan sanlary ýaly görnüşler
mahsusdyr. Gazet-žurnallaryň ýörite
tema bagyşlanyp çykarylýan sanlaryna
ýa-da olaryň birnäçe sahypalardan
ybarat goşundylaryna köp sahypaly
neşirlerde, şol sanda sport neşirlerinde
hem häli-şindi duş gelmek bolýar. Öz
işini diňe bir ugur boýunça amala
aşyrýan aýry-aýry neşir önümleri
hem häzirki döwürde giňden
ýaýrandyr. Muňa mysal hökmünde,
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar
syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan
Sport» halkara žurnalyny we bu
žurnalyň «Türkmenistan Sport 7/24»
elektron goşundysyny, şeýle hem
«Türkmen sporty» gazetini görkezmek
bolar. Bu neşirleriň esasy ugry diňe
sport ulgamy bilen baglanyşykly.
Olaryň arasyndan «Türkmenistan
Sport» halkara žurnalynyň üstünde
biraz giňişleýin durup geçeliň.
Köpsanly okyjylar, esasanam, ýaşlar
türkmen we dünýä sporty, türgenleriň
durmuşy, sportuň taryhy, onda
gabat gelýän haýran galaýmaly täsin
ýagdaýlar, sportuň, şol sanda sport
žurnalistikasynyň nazaryýeti, usulyýeti
we ýene-de bu ugurdan örän kän

Kesewini hem gögerdýän bereketli türkmen topragyndan
bu günki gün bol hasyl alynýar. Edermen daýhanlar oba
hojalyk önümleriniň bol hasylyny ýetişdirmek bilen ata
Watanymyzyň azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegine
mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Golaýda bolsa oba hojalyk
ekinlerinden bol hasyl almak üçin döredilýän şertleriň
netijesinde ýurdumyzyň ekerançylary güýzlük bugdaý
ekmek üçin bölünip berlen 690 müň gektar meýdanda
bugdaý ekişini doly tamamladylar. Bu barada Lebap, Ahal,
Mary, Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň gallaçylary
buýsanç bilen hasabat berdiler.
Şu möwsümde ýurdumyz boýunça dünýäniň öňdebaryjy
«John Deere», CLAAS, «Case» kompaniýalaryndan satyn
alnan ýer sürüji traktorlaryň 1972-si, ekijileriň we bejergi
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gyzykly maglumatlary berýän, gözüň
ýagyny iýip barýan owadan, lowurdap
duran jiltli bu žurnaly uly höwes bilen
satyn alýarlar. Žurnalyň halk arasynda
uly islege eýe bolmagynyň esasy
sebäbi, Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
tarapyndan öňe sürülýän döwlet
syýasatynyň netijesinde, sportuň
ýurtda güýçli depginler bilen ösmegi,
sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ilatyň
arasynda köpçülikleýin häsiýete
eýe bolmagy bilen baglanyşyklydyr.
Şonuň bilen birlikde hem, bu žurnalyň
ýaşlary gyzyklandyrýan dürli
meseleler baradaky täsirli makalalary
hem-de beýleki žurnalistika
önümlerini öz sahypalarynda halk
köpçüligine giňden, yzygiderli esasda
hödürleýändigini, bu ýagdaýyň
bolsa dörediji ýaşlaryň žurnal bilen
içgin aragatnaşyk saklamagyna
getirýändigini bellemek gerek.
Onsoňam ýurduň durmuşynda bolup
geçýän sport bilen baglanyşykly, sözüň
doly manysynda, taryhy wakalar
köp sahypaly žurnalyň mazmunyny
iň bir gyzykly, höwes bilen okaljak
materiallar bilen baýlaşdyrmaga doly
mümkinçilik berýär. Dünýäniň ösen
ýurtlarynyň sport žurnallarynda
bolşy ýaly, iri sport ýaryşlaryna,
ýagny Olimpiýa oýunlaryna, ýurtda
geçirilýän iri halkara ýaryşlaryna,
dünýä çempionatlaryna bagyşlanan
ýörite goýberişler «Türkmenistan
Sport» halkara žurnalynda hem
okyjylaryň dykgatyna hödürlenilýär.
(Dowamy bar)
Gurbangeldi
MÄMMETSÄHEDOW,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we
sport institutynyň mugallymy.

traktorlarynyň 1545-si hem-de daýhanlaryň zähmet
öndürijiligini artdyrmak üçin beýleki serişdeler ulanyldy.
Üstümizdäki ýylda türkmen gallaçylary şertnamalaýyn
borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Geljek ýylda
ýurdumyzda 1 million 400 müň tonna bugdaý hasylyny
ýygnap almak göz öňünde tutulýar. Ýokary derejede
geçirilen möhüm oba hojalyk möwsümi şol borçnamanyň
abraý bilen amal ediljekdigine bolan ynamymyzy berkidýär.
Sebäbi hormatly Prezidentimiz tarapyndan döredilýän
mümkinçilikler zähmetsöýer oba hojalyk işgärleriniň
ruhuny belende göterip, olaryň gujuryna gujur goşýar.
Ogulbeg HANYWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

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

NOÝABR HAKYNDA
Noýabrda güýç peseler adamda,
Gündizler gysgalyp, gijeler uzar.
Öňküden azalar gelim-gidim-de,
Käte ýekelikden çekersiň azar.

Şuwlaýan ýelleriň bilen ýaňy bir
Bitip barýan ýaralarmy dördüň-ä!
Çep gursagym tutup iňläp ýatyryn,
Göýä ýaralanan durna mysaly.
Çagyrma sen meni menzilhanaňa,
Ýol aşyp bilmerin elim hasaly!

Käte ýel öwüser, gar gatyşykly,
Käte sowuk damja depäňden iner.
Käte daş çykarsyň agyr eşikli,
Baharyň nagyşly käsesi synar.
Hiç kim höwes etmez seýil baglary,
Guşluk bolsa, soňra öýle-de bolar.
Ýagmyr ýagar, bulut bürär daglary,
Dünýä dörär şeýdip, şeýle-de bolar.
Ýylgaý DURDYÝEW.
NOÝABR
Bu şemal ýüregmi sypalap geçdi:
«Başyň galdyr, geçýän ömri duý-a bir».
Köp wagt görüşmedik dostum mysaly
Ýene noýabr.
Gör, sary ýapraklar owsunyp gitdi,
Pynhan syryn açjak ýaly göýä bir.
Nämüçindir, ýüregim gobsunyp gitdi—
Ýene noýabr.
Honha, gökde düzüm-düzüm durnalar
Ýazyp barýar täleýleriň dowamyn.
Ýaşaýyş nähili täsin gurnalan,
Ýene noýabr.
Ilkinji jägildi... hüwdi sesleri...
Men sägindim, eşdip tanyş owazy.
Duşuşyklaň, aýralyklaň mesgeni —
Ýene noýabr.
Kakamyrat REJEBOW.
NOÝABRDA...
Noýabrda üýtgeşikdir duýgular,
Noýabrda eden işim ugruna.
Güýz geläýse taý tapylmaz bagtyma,
Men-ä haýran, kämil çykýar şygrymam.
Noýabrda ýüzüm düşer agtyga,
Hem bu aýda yşgym süýde ýugrular.
Nämüçindir has tiz geçýär wagtymam.

Ah, şol güýzde çemen bolup boguldym.

Noýabrda bolupdyryn aşyk men
Noýabrda doguldym...
Baýramsoltan GURBANOWA.
***
Şeýle bir, şeýle bir ýüregim gysýar,
Noýabr, sen öňler beýle däldiň-ä!

Duýgularym ary galana meňzäp,
Çalýar ýaňagyma goşa şarpygy.
Gazap donly, ah, noýabr, senden-ä
Gowy eken, tomsuň yssy sörtügi!
Gaçbatalga gözläp, perişan halda,
Waspyn eden ýapraklarym ygyp ýör.
Düýnki bir-birini serinden geçip
Söýenlerem bir-birinden irip ýör.
Jogap tapjak bolup kösenmäýin men,
Ýürek gysýan bolsa bardyr sebäbi.
Tegelek ellini arkama atyp,
Gazanjak bolýan men indi sogaby.
... Şeýle bir, şeýle bir ýüregim gysýar,
Ah, noýabr, tapylmazmy alajy?!
Indi bir ses edip aglamaýyn men,
Gujaklap ýalaňaç galan agajy.
Ogultäç ORAZTAGANOWA.
NOÝABR
Ýazmazlyga ýok hiç hili bahana,
Al galamy, ak kagyzy boýaber.
Gyşyň habaryny buşlap jahana,
Ýene biziň bilen joşýar noýabr.

Bakman sagada.
Ýürek diýýär:
Barlyk şunlugna dursa,
Hem durmasa ýyllar ömre nobata.
Gurbanjemal ANNAKOWA.
GEREKLIDIGIŇI
ÖZÜŇEM DUÝ!
Güýz aýlarnyň arasynda ulusy,
Sentýabryň, oktýabryň dogany.
Öz mähriňden sowa geçirmäweri,
Güýzüň gujagynda dünýä geleni —
Meni.
Seniň gazabyň ýok, ýaza çalymdaş
Mähriň bar, saçymy sypaýaň her gün.
Seň baryňda kalbym tapmaz gozgalaň,
Ýüregim salamat, gursagym gurgun.
Şonuň üçin asla gysganman maňa
Mähriňi bergin!
Gör-ä, gyşam senden birugsat gelmez.
Agalarnyň arasynda ekabyr
Hasaplanýan, şol gazaply dekabr
Seniň igenjiňden biraz eýmener
Şonuň üçin ilki gelen çaglary
Birazajyk şemal bilen güýmener...
Garaz, täsiriň bar juda köp zada,
Sen hem çylşyrymly, hem biraz sada.
Dünýäň sazlaşygy üçin noýabr
Gereklidigiňi özüň duý-a bir!
Aýjahan ANNABAÝEWA.
(Doglan günümde ýazylan goşgy)

Ýakymy başgaça çygly howanyň,
Bu günler köp gezmeleýäň daşarda.
Oýlandyrýar gowy eserleň dowamy,
Gijelerne uklamaýaň başarsaň.

Soň şoňa göwünjeň, men şoňa mejbur.

Alada hem ýok-la uklamaz ýaly,
Müň şükür, ähli zat ýerli-ýerinde.
Altyn güýz toý edýär, duşýar wysaly,
Çykyp arly ýylky bergilerinden.

Hoş gal, ýeke ýyllyk ýoldaşym meniň,
Hoş gal, meniň bir ömürlik ýatlamam.
Boldy seni aşa kösän ýerlerim,
Ödelmän galannam bagyşla tamaň.

Şemal jaýlaň aýnasyny kakyp ýör,
Guýýar ýagyş soňky damjasyna çen.
Gury ýer ýok, daş-töwerek misli köl,
Adyllygy şu pursatdan öwrenseň.

Gitseň, ak ýol arzuw edýärin saňa,
Bilýäň-ä, başga zat gelmez elimden.
Barsaň salam ýetir şo-ol meň aslyma,
Ýigrimi ýedi ýaşan kölegesinden.

Guşlar uçmaz, göwün uçar bu pursat,
Üns bermän senä,
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Noýabr ýygnap ýör goş-golamyny,
Dekabr digdiräp bosagada dur.
Diýmek, biz ýollary başgalamaly,

Mätgurban MÄTGURBANOW.
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GALAMY BATYRYP GÜN ŞÖHLESINE,
ASMANYŇ ÝAŇAGNA GOŞGY ÝAZÝARYN.

Şygyr sungatynyň ýazylmadyk kanunlary bar. Ol
öz eýesiniň kimligini, haýsy basgançaga ýetenligini,
gylyk-häsiýetini, dünýägaraýşyny, nähili howadan
dem alýanlygyny, haýsy kitaplary okaýanlygyny, nähili
ýüregi göterip ýörenligini... edil rentgen şöhleleri ýaly
okyjynyň öňünde paş edýär oturyberýär. Şahyr Goçmyrat
Orazberdiýewiň goşgularyny okap, döredijilik dünýäsi
bilen dem alyp ýören, daşky gurşawyny özüne mahsus
bolmadyk endiklere, gürrüňlere dözesi gelmeýän,
ýörelgelerine wepaly, lebizli bir ýigit göz öňümize geldi.
Onuň şygyrlarynda ykbal bar, diriligiň nepesi bar. Şeýle
goşgulary okan okyjynyň edil ruhy täzelenen ýaly bolýar.
Ýazan her setiriniň, her bendiniň Goçmyradyň ýüreginiň
we ruhunyň, duýgusynyň we pikiriniň, şeýle-de uzak
tolgunmalarynyň miwesi ekenligini onuň şygyrlaryndan
aňmak kyn däl. Köňlüniň yzyna düşüp, akylyň ýoluny
saýlan şahyr bu iki beýik güýji birleşdirmäge synanyşýar.
Döredijilikden kimler sungat, kimler hikmet, köpler
şöhrat gözleýär. Şygyr dünýäsinden Perwerdigäriň
rehmetini gözläp ýaşaýan şahyryň goşgularyny okanyňda
onuň mydama döredijilik gözlegleri bilen gümradygyny
aňmak kyn däl.
Goçmyrat köňle gelen sözlerini şygryň diline geçirip,
ruhuny päkleýär. Söz oňa syrly gapyny açyp berýär
welin, bu gapynyň aňyrsynda çykasy gelmeýän şahyra
özüni açmaklyga mümkinçilik döreýär. Ol şygryýetiň
hatyrasyna diňe özüni däl, döredijilik dünýäsini,
söz goruny goramaga çalyşýar. Öz aýdyşy ýaly, onuň
terjimehaly döredijilikden ybarat.
Ýaş galamdaşymyzda ýaşlygyň özüne serpaý ýapan
duýgularyny sünnäläp biljek inçe şahyranalyk bar.
Şahyrlyk keseli hemme kime hem nesip edýän bagt

däl. Ömürboýy seni gynap duran dert bilen okyjynyň
syrdaşyna öwrülmek şahyr üçin bagtdyr. Goşgynyň
nähilidigini, ykbalyny, ýetjek menzilini köplenç okyjy
kesgitleýär. Eger haýsydyr bir setir tirsekläp ýatan kişini
ýerinden galmaga, özünden biygtyýar «Bäh» diýmäge
mejbur edýän bolsa, onda şol setirlere poeziýa diýip
çekinmän aýtsa bolar. Gahrymanymyzyň «Deňiz» atly
goşgusynyň şeýle güýje eýedigini aýratyn nygtasym gelýär.
Goçmyradyň «Günüň şöhlesini boýnuma orap»,
«Gün ýaprak däl Gökden üzüler ýaly, asylyp dur arşyň
ezeneginden», «Ýüregime golaý üýşen ýyldyzlar, Sen
gelersiň öýdüp Arşa üýşüpdir»... ýaly meňzetmeler onuň
özboluşly pikirlenýänliginiň güwäsi.
«Umydy üzlen şahanyň inçe kölegesini» görýän şahyryň
ezber synçylygyny aýratyn belläsim gelýär. Çünki onuň
güýz hakdaky goşgusynda gussa däl-de, şahandazlyk
duýulýar. Şu çaka çenli güýzi aýralygyň pasly diýip göz
öňüne getiren okyja «Uzaýar diýmeseň ömrümiz bir ýyl,
Ýok ekeni aýralyk bu pasylda» diýip ynandyrmak üçinem
şahyrana ýürek bilen ýiti pikir öwrümlerini ýerlikli
ulanyp bilmek başarnygy gerek.
Ine, şeýle owadan, kir-kimirsiz ýüregi göterip ýören
şahyr özi bilen özi galanda iň dogry pikirleri ýüze
çykarýar. Beýle kysmaty götermek, elbetde, aňsat däl.
Men zehinli şahyr Goçmyrat Orazberdiýewe käte akylyň
özi pent berip ýörse-de, köňlüň küýüne girip azaşmazlygy
arzuw edýärin. Duýgularyny akyl terezisinde ölçäp, şygyr
ýazýan şahyryň galamy ýiti bolsun!
Aýdyp ýetişmedik sözlerimizi bolsa siz onuň
şygyrlaryndan tapyp bilersiňiz.
Mahym ROZYÝEWA,
şahyr.

2021
Оксфордский словарь английского языка назвал
понятие vax, сокращенную версию от глагола,
существительного и прилагательного, связанного с
вакцинированием, главным словом 2021 года. Об этом
сообщается на официальном сайте словаря, который
по традиции в ноябре называет свою версию слова
года.
«Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе
текстов в прошлом году, к сентябрю [2021 года]
использовалось в 72 чаще, чем в это же самое время
в прошлом году. Оно вызвало много производных
форм, которые мы сегодня можем увидеть в большом
числе неформальных контекстов», - отмечается в
распространенном заявлении. Среди примеров
употребления этого слова называются такие
выражения, как vax sites («места для вакцинирования»)
или fully vaxxed («полностью привитый»).
В прошлом году Оксфордский словарь не смог
выделить только одно важнейшее слово, опубликовав
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вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих
это время понятий. Важное место в списке самых
популярных слов 2020 года заняли понятия, такие
как сам coronavirus («коронавирус»), COVID-19,
карантинные меры, вводимые властями для
сдерживания распространения COVID-19), social
distancing («социальное дистанцирование»), reopening
(«возобновление»).
В 2019 году Оксфордский словарь выделил
словосочетание climate emergency («климатическое
ЧП»), которое определяется как «ситуация, при
которой необходимо принятие срочных мер для
предотвращения изменения климата и недопущения
связанного с этим потенциально необратимого ущерба
для окружающей среды».
Подготовила Аймарал ИШАНГУЛЫЕВА,
студентка ИМО МИД Туркменистана.
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DURALGADA
Günüň şöhlesini boýnuma orap,
Säher bilen işe barýan keýpiçag.
Duralga. Adamlar göwnüme ýarap,
Mähir, söýgi... gussalarma goýdy çäk.

Kapasada elewreýän ýürek men.
Yşka akylyny berip bir pursat,
Tebil tapan telbe — özgä gerekmez.
Joşup, hanasyna sygmadyk derýa,
Gözbaşyndan çogup gaýdan bir çeşme.
Ganat açyp, Arşa owsunyp barýan
Bir guş — gök asmana uçmaga teşne.

Deň uçdum bagdaky serçeler bilen,
Ýüregimem guş dilinde saýrady.
Tanyş bolmasam-da ençe ýer bilen,
Bu barlyk gözüme juda aýrydy.

Sähel ýele uçup, gögi gujaklan
Ýaprak — ýaza çenli ýere düşmejek...
Kim men?! Heniz özüm bilemok çaklap,
Belki umytdyryn ýeke üýşmejik.

Joşsam gerek şygyr, aýdym-heňe çen,
Sebäp kän buluda boýuň deňläre.
Ýaşap ýörseň bagtyň bilen deňeçer,
Ýeri, şondan gaýry islärsiň näme?!

Ummana sygmadyk balykdyr göwnüm,
Owsunyp, kenara dikip gözüni.
Hristofor Kolumby bolup bu ömrüň,
Materik deý açaryn men özümi...

Gözelligi sorup howa ýerine,
Duýdum gyşyň deminde-de ýaz baryn.
Galamy batyryp Gün şöhlesine,
Asmanyň ýaňagna goşgy ýazýaryn.
Ýazmak gerek ylham gursaga dolsa,
Joşgunyň senden öň hiç kimse görmez.
Duralga hemem men. Hyýallam bolsa
Meni nirelerde uçuryp ýörler.
GÜÝZ GÜNI
Gün ýaprak däl,
gökden üzüler ýaly,
Asylgy dur arşyň ezeneginden.
Tomus ýagyrnysy bez bolan baglaň
«Jüýje sanamaly» gezegi indem.
Öňküden has gögeripdir çal asman,
Suw damaýjak ýaly gözlerinden oň.
Ýapragyny mäkäm gysymlan şaha
Gorkýar wagtyndan ir üzlerinden oň.
Ýapraklaň keýpi kök, başy asmanda,
Ýere-göge seçilip dur ýagyş deý.
Ýaprak çöpläp ýadan depeler, go:llar,
Bilermi baglara ýapyp halat, heý?!
... Bagyň asty.
Aýak basara ýer ýok,
Ozalkydan inçelipdir kölege.
Gözlerine çenli saralan güýzüň
hem bu baglaň aşygy men ölemen.
Oturyp umydy üzlen şahalaň
Elim ýaly inçe kölegesinde.
Güýzüň gujagyna özümi atdym,
Garşylady ol öz köne heňinde.
Umydymy däne-däne çöpledim,
Öňkä görä agraslandym, asyl-ha.
Uzaýar diýmeseň ömrümiz bir ýyl,
Ýok ekeni aýralyk bu pasylda...
ÖZ-ÖZÜŇI AÇMAK
Menmi?
Içi jümşüldiden doly bir gursak,

TERJIMEHALA
Ýaşadykça uzar terjimehalyň,
Men näme ýazaryn ömür beýdime.
Günleriň şowhuny ýeňletmez halyň,
Şygyr ýazyp, ýaşap bolmaz beýdibem.
Pikirlerden özge ýer ýok gidere,
Bu göwräni ýükçi kimin daşadym.
Men özümi toplap bilmän bir ýere,
Tutuş ömri bölek-büçek ýaşadym.
Indem bakyp bilmän gözgyny ha:la,
Ony öz adymdan öçüräýmesem.
Men näme ýazaýyn terjimehala
Ýazan şygyrlarmy göçüräýmesem.
ARZUW
Guşlaň däne çöpleýşi deý, durmuşda
kapyýa, meňzetme... çöpläp ýörşüme
Gowşak setirlere paýladym ähli
arzuwlarmy – ýerleşmedik döşüme.
Başym egip başly-barat pikire,
Gözümden asyldy ukusy gijäň.
Belki galamymdan dökülen setir
Meni has hyjuwly ýazmaga tijär.
Durmuş çap bolmadyk goşgy mysaly,
Berýär şygra täze mazmun, düşünje...
Şu şygyrlar, çalamydar setirler
Meniň ähli zehinime düşenje.
Pikirlerme çapraz gelýär arzuwlam,
Kä arzuwlaň galýaryn men soňuna.
Şonuň üçin goşgy ýazyp ýörenleň
biriçe ýokdugma ýanýar janymam.
Guşlar saýramaýar säherleň yşkyn,
gözelligin ýürek bilen syzýança...
Ýaşaryn il-günüň ynamy bilen,
Ýaşaryn iň gowy şygry ýazýançam...

DEŇIZ
Ine, deňiz, barmak basara ýer ýok,
Kenar iç-içine sygman güwleýär.
Asmanyň döşünde uçýan çarlaklar
Bir zat gürleýär.
Kenaryň öz derdi özüne ýetik,
Tolkunlary kowup-kowup ýadapdyr.
Üst-başyn öl-myžžyk eden gamyşlar,
Başyn salyp dur.
Topugny kenara ogşadan bir gyz,
Her gün deňze gelip, ýüregni dökýär.
Şol pursat deňziňem süňňi gowşaýar,
Tapyşýar Gök-Ýer.
...Ine, säher.
Deňiz yşka düşüpdir,
Bu gün gyz gelmändir...
geljekdir ertir!
Garaşyp, ýüregi üzülen deňiz
Suw bolup ýatyr.
SEN GELERSIŇ
Sensiz günleň içi gysýar, bilýärin,
Başyn nirä urjagyny bilenok.
Bu ýollaryň gözi ýolda galypdyr,
Sensiz ýollaň gözüne zat ilenok.
Bagda guşlar saýramaýar, nämüçin?!
Ýüregine dowul düşen serçeleň.
Ir säherde gözi gyzaran şapak,
Seň ýoluňa gözün dikdi ençeler.
Gözleri ýitije Arşdaky Aýyň,
Ýollaryňa ak şöhlesi düşüp dur.
Ýüregime golaý süýşen ýyldyzlar
Sen gelersiň öýdüp, Arşda üýşüpdir.
Gelmegiňi men däl, daglar isledi,
Baglar, guşlar dil açsa, heý, bilmezmiň?!
Meniň weli... parhyma däl, ynanaý,
Ýöne sensiz içi gysýar günlermiň.
KAÝYLLYK
Şowhunly öýleler boldy ikindi,
Biz birek-birege keseki, ýa:tdyk.
Geýilmän taşlanan köýnek deý indi,
Sen meniň kalbyma bereňok şatlyk.
Ýüregňi gyýmasyn inçejik gussa,
Nämä gerek bir-biregi örtemek?!
Käte kalbyň sojap, ýüregiň gyssa
Şatlan, öz janyňy ýakanňa derek.
Ýatlamalar bermez soňsuz şatlygy,
Gaýta olar seni irizer basym.
Sen maňa bagty däl, hut betbagtlygy
Bereniň üçinem minnetdardyryn!
Goçmyrat ORAZBERDIÝEW,
şahyr.
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НОВЕЛЛА (ИТАЛ. NOVELLA — НОВОСТЬ), — ОСНОВНОЙ ЖАНР МАЛОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЗЫ. АВТОРА РАССКАЗОВ ПРИНЯТО ИМЕНОВАТЬ
НОВЕЛЛИСТОМ, А СОВОКУПНОСТЬ РАССКАЗОВ — НОВЕЛЛИСТИКОЙ.
Агагельды АЛЛАНАЗАРОВ

НОВЕЛЛА

Проснувшись рано утром,
Мерген, подойдя к окну, увидел, как
внезапно выпавший снег покрыл
в белый цвет всю окружность. На
вершине стоявших в один ряд на
правой стороне дома и под прохладной тенью которых они отдыхают в
летний зной, трех огромных тутутовых деревьев, оглядываясь, сидели
три-четыре ворона. Повернув голову
в сторону скотного двора, Мерген
увидел отца, который, конечно же,
встал раньше него, и теперь накормив скот, опираясь на свои вилы,
окутавшись дымом папирос, наблюдая, стоял рядом с матерью, которая
доила корову.
В это время к нему опять вернулись
вчерашние, душетрепещущие размышление об Айпери, которые всю
ночь не давали ему покоя... Перед его
глазами появилась худощавая девушка, в светло-зеленом платье. Сейчас
ее лицо было не как вчера, сердитое
и обиженное, а наоборот, веселое. Ее
серые глаза сияли от счастья. Выходя
из кривых кустов, которые росли за
клубом, Айпери, присущей взрослым
девушкам нежной походкой, подошла к школе. Входя в здание, вдруг
остановилась. Едко посмотрела в
лицо Мергена. Словно говоря «Ну,
скажи что-нибудь, если не проглатил
язык!», она, язвительно усмехнулась.
«И все таки, Айпери хорошая девушка». Еще немного созерцав в своих
мыслях, Мерген понял, что даже
после вчерашнего «урагана», он не
изменил своим намерениям относительно девушки. Такое происходила
в его душе, с тех пор как он влюбившись, не оставил там место другим
девушкам.
Вчера, во время перерыва, Мерген увидел как Айпери в классе,
одна, сидела за партой, и возилась с
тетрадкой. Это был тот редкий случай, о котором мечтал он. Мергену
захотелось воспользоваться удачей.
Он колеблясь подошел к девушке и
окликнул ее:
– Айпери.
– Что? – Девушка, не отрываясь от
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своего занятия, спросила его.
– Ты знаешь, Айпери?
– Что я должна знать?
Когда Айпери подняла голову, то
увидела рядом с собой, вспотевшего, исстрадавшегося одноклассника
Мергена.
– Хорошо это или плохо, но я тебя
люблю…
Вдруг случилось непредвиденное.
В недоумении выслушав Мергена, от
безысходности, девушка вдруг гневно
закричала:
– Сейчас приду домой и расскажу
все отцу, и он покажет тебе, как ты
влюбился в меня! – Она опустила
голову на парту.
Мерген опешил. «Если узнают
одноклассники, мне несдобровать»
подумал он. В сию же минуту, ему
захотелось убежать на все четыре
стороны, исчезнуть. Но он не успел
этого сделать, как только направился к двери, тут же зазвенел звонок.
Ничего кроме «пусть что будет» не
оставалось.
Приподняв от журнала глаза и увидев грустное лицо Айпери, учитель
спросил:
– Что с тобой, Айпери?
Ей показалось, что, если сейчас
укажет на Мергена, расскажет все что
произошло, тогда будет стыдно среди
подруг.
– Ай, что-то зубы разболелись –
проворчала она.
– Тогда иди, покажись доктору!
– Сейчас уже прошло, после уроков
пойду.
После этих разговоров, Мерген,
запал духом, и не мог прийти в себя.
(Продолжение следует)

Öz saýlap alan ugrundan halypalyga
ýeten hünärmen Dörtguly Myratgulyýew
hünär ýolunyň dowamynda ýaşlar bilenem,
çagalar bilenem, edebiýat we sungat
işgärleri bilenem iş salyşdy. Soňky ýyllarda
ol sportda gazanýan üstünliklerimizi
«Türkmen sporty» gazeti, «Türkmenistan
Sport» halkara žurnaly, Türkmenistanyň
Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň
resmi saýty arkaly şöhlelendirmäge
mynasyp goşandyny goşýar.
Dörtguly aga Türkmenistanyň Sport we
ýaşlar syýasaty ministrliginde, Türkmen
döwlet bedenterbiýe we sport institutynda
guralýan duşuşyklardyr maslahatlaryň
hemmesine diýen ýaly fotograf hökmünde
gatnaşmak bilen bir hatarda sport
ýaryşlaryny surat almaga-da wagt tapýar.
Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň
guraýan çempionatlarydyr kubok ýaryşlaryny
şöhlelendirýän mahalyň onuň alan suratlary
neşirleriň sahypalaryna bezeg berýär.
Ol redaksiýamyza diňe futbol
eminleriniň suratyny alyp gelmek bilen
täze bir bölüm açmagy teklip etdi. Sebäbini
soranymyzda, adatça, futbolçylaryň
hemmeleriň üns merkezindedigini,
oýunlaryň ýokary derejede geçmegi üçin
tagalla edýän eminleriň ýatdan çykarylýan
pursatlarynyň seýrek bolmaýandygyny
düşündirdi. Şeýlelikde, bu günki bölüme
«Dörtguly aga eminleri surata düşürýär»
diýip, şygar goýduk. Halypa fotograf
Dörtguly Myratgulyýewiň bu ugurdaky
gözleglerini dowam etdirjekdigini aýtmagy,
žurnalymyzda täze-täze bölümleriň
dörejekdigine umyt etmäge esas boldy.
«7/24.tm»

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: 08.11.2021. / A-108119

Перевод с
туркменского
Какамурада
ГЕЛЬДЫЕВА.

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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Многочисленные читатели смогли познакомиться с юбилейным 75-м номером «7/24.tm» еженедельного электронного приложения международного журнала «Türkmenistan Sport».
По сложившейся традиции данное приложение
освещает ход реализации государственной политики в области физического воспитания, формировать у населения страны, и прежде всего молодежи приверженность к здоровому образу жизни,
приобщать юношей и девушек к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, рассказывать
о спортивной жизни Туркменистана, крупных международных
и национальных и велаятских
турнирах, пропагандировать достижения туркменистанцев на
спортивных аренах мира.
Кроме того, еженедельник
регулярно освещает встречи
агитационно-разъяснительного
характера, которые проводят
руководители спортивных ведомств в велаятах.
Еженедельное электронное
приложение «7/24.tm» международного журнала «Türkmenistan
Sport» выходит на трех языках
– туркменском, английском и
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русском. Что делает его доступным для всей категории читающих.
Отдельно хочется отметить журналиста Гурбангельды Маметсахадова, который регулярно на
страницах издания публикует материалы, посвященные вопросам спортивной журналистике.
Хочется пожелать творческому коллективу электронного приложения и дальше знакомить своих
читателей с новыми интересными статьями.
www.msy.gov.tm

.

