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GARAŞSYZLYK ALYP
GALKYNAN WATAN
Oguz handan gelýän däp şeýle:
türkmen döwleti toýlar yny uludan
tutýar. Indi 30 ýyl bär i her Ga
raşsyzlyk toý una hem hormatly
Prezidentimiziň başt utanlyg yn
da uly sowgatlar bilen gelinýär.
Bu ýyl bolsa, Diýar ymyz öz Ga
raşsyzlyk toý uny Köpetdag şaýo
lunyň ugr unda bina edilen täze

Döwlet münber i bilen garşylaýar.
Kaşaňlyg y bilen haýrana galdyr
ýan, umumy meýdany 20 müň 450
inedördül metre barabar bolan bu
ajaý yp toý sowgadyny synlanyň
da şahyr Kakamyrat Rejebow yň
goşg usy hyýalyňda janlanýar:
Nazar aýladym ýurduma,
ýalkawly günler göründi,

				
Arkamda arz yly menzil,
alnymda Münber göründi,
				
Depesinde owsun atyp,
tyllaýy gümmez göründi,
				
Garaşsyz ýurt, eziz ilim,
mübärekdir toýlar saňa!
Hawa, Döwlet münber i aja
ýyp. Bu gün 27-nji sentýabrda
Döwlet münber iniň öňünde ýaý
baňlanan şanly baýramçylyk
bolsa has hem belent ajaý yplyk
bolup, şöhratly senenamamyza
girýär. Garaşsyzlyg ymyz yň şanly
30 ýyllyg y mynasybetli hormatly
Prezidentimiziň Garaşsyz, he
mişelik Bitarap Türkmenistanyň
halk yna gutlag ynda şeýle diýil
ýär: «Umuman, geçen 30 ýyl ber
karar Watanymyz, mähr iban hal
kymyz üçin şan-şöhratly ýyllar
boldy. Biz ýeten belent sepgitler i
mizden, gazanan ajaý yp üst ünlik
ler imizden ruhlanyp, Garaşsyz,
Bitarap ýurdumyz y mundan beý
läk-de ösdürmegiň ýolunda häzir
ki we geljekki nesiller imiziň bag
tyýar durmuşynyň hat yrasyna,
berkarar döwletimiziň binýadyny
has-da berkitmek, halkara abra
ýyny yzygiderli ýokarlandyrmak,
ykdysady kuwwat yny artdyrmak
üçin öňümizde has uly wezipeler i
goý up, ösüşler iň täze belentlikle
rine tarap ynamly gider is».
Baýramçylyk lybasyna beslenen
Döwlet münberiniň öňünde ýaý
baňlanan ajaýyp görnüş bu aýdylan
nurana sözleriň aýdyň subutnama
sy bolup gör ünýärdi.
Baýramçylyk ýör işinde es
gerler iň nyzam bilen ruhubelent
geçip bar yşlar ynda, iň häzirki

Syýasy teswir
zaman tehnikalar yny görkeziş
ler inde Watanyny gözler iniň gö
reji ýaly gorajakdyklar yna ka
sam bardy. Ynha, baýramçylyk
ýör işinde bu ýere ýygnanlar yň
hormatly Prezidentimizi ruhu
belentlik bilen mübäreklemeler i,
baýramçylyk ýör işiniň barşynda
asmanda uçarlar yň 30 ýyllyk ýaz
gyny emele getirmekler i, ýerde
«Türkmenistan – parahatçylyg yň
we ynanyşmag yň Watany» ýyly
nyň şygar ynyň şekiliniň döredil
megi, ýurdumyzyň ministrlikleri
niň we pudaklaýyn edaralar ynyň
işgärleriniň, bäş welaýatyň: Ahal,
Balkan, Mar y, Daşoguz we Le
bap iliniň bir bitewilige jem bo
lup, «Arkadaga şöhrat!» – diýip
geçmegi, egindeşleriniň adyndan
hormatly Prezidentimize «Garaş
syz» atly gyr atyň sowgat beril
megi — bular yň hemmesi muka
ddes Garaşsyzlygymyzyň ajaýyp
miweleri bolup, gözlere röwşen
lik çaýyp, baýramçylyk şatlygyny
goşalandyrýardy.
...Hawa, bu gün baýram, bu gün
toý. Şular ýaly ajaýyp dünýä ýaň
salýan baýramçylyk toýuny halky
myzyň uly dabara bilen belleme
gine ähli şertleri döredip berýän
hormatly Prezidentimize «Şanly
Garaşsyzlyk baýramyňyz gutly bol
sun, Arkadag!» – diýesim gelýär.

Gurbanjemal
ÖDEGURBANOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň III ýyl talyby.

ÝAN KITABYNA ÖWRÜLJ EK
GYMM ATLY ESER

öwr üljekd ig in i, ylmy işler inde baş çeş
me bolup hyzmat etjekd ig in i nygt ady.
Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň
Döwlet, huk uk we demokratiýa instit ut y
nyň direktor y, huk uk ylymlar ynyň dokto
ry Ýagmyr Nur yýewiň, Türkmenistanyň
Daşar y işler ministrliginiň Ýewropa ýurt
lar y bölüminiň geňeşçisi, Adatdan daşar y

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda
Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen
täze Döwlet münberiniň toplumy açyl
dy. Onuň umumy meýdany 20 müň 450
inedördül metre barabardyr, granit we
ak mermer bilen örtülen bu toplum üsti
gümmezli iki gatly binany, Prezident mün
berini hem-de myhmanlar üçin niýetlenen
2 müň orunlyk münberi öz içine alýar.
***
Paýtagtymyzdak y A.Nyýazow şaýoly
bilen Hoja Ahmet Ýasaw y köçesiniň de
mirgazyk-günbatar tarapynda ýerleşýän
döwrebap seýilgäh hem-de ýerasty ge
çelgeler açylyp ulanylmaga berildi. Täze,
döwrebap seýilgähiň eýeleýän meýdany
10 gektara golaý bolup, onuň merkezi
böleginde Oguz hanyň ýyldyzy şekilinde
ýerleşdirilen suw çüwdürimler toplumy
bina edildi. Jemi 4 sany ýerasty geçel
gede dükanlar yň ençemesi ýerleşdirildi.
Şeýle hem duralgalar guruldy.
***
Şu ýylyň diňe ýanwar – sentýabr aýla
rynda 56 sany iri desga, şol sanda ýaşa
ýyş jaýlary, döwrebap senagat, durmuş–
medeni, ulag-aragatnaşyk we beýleki
maksatly desgalar ulanylmaga berildi,
olar milli Liderimiziň baştutanlygynda
üstünlikli amala aşyrylýan toplumlaýyn
döwlet we pudaklaýyn maksatnamala
ryň aýdyň nyşanlaryna öwrüldi.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY
halkara gatnaşyklar ynda gazanylan ösüş
leriň üst ünde durlup geçildi. Şeýle-de ta
nyşdyr ylyş çäresinde instit ut ymyzyň mu
gallymy Gülälek Çopanowa we halkara
žurnalistikasy fak ultetiniň 2-nji ýyl taly
by Gytja Atdaýewa üç dilde neşir edilen
täze kitabyň ähli türkmen halky üçin baý
ramçylyk sowgady bolandygyny buýsanç
bilen bellediler.
Dabaranyň ahyr ynda oňa gatnaşyjy
lar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygy mynasybetli şeýle çuňňur ma
ny-mazmunly gymmatly eseri türkmen
halkyna sowgat edendigi üçin hormatly
Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşar y işler ministrli
giniň Halkara gatnaşyklar y inst itut ynda Türkmenistanyň Daşar y işler ministr
liginiň guramag ynda milli Liderimiziň mukaddes Garaşsyzlyg ymyz yň şanly 30
ýyllyg y mynasybetli halk ymyza peşgeş beren «Garaşsyzlyk — bagt ymyz» atly
täze kitabynyň tanyşdyr ylyş dabarasy boldy. Bu dabara Türkmenistanyň Daşar y
işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokrat iýa
inst it ut ynyň ylmy işgärleri, inst it ut ymyz yň professor-mugallymlar y, talyp ýaş
lar y, şeýle-de ýerli we daşar y ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri gat
naşdylar.
Tanyşdyr ylyş dabar asyny Türkmen is
tanyň Daşar y işler min istrlig in iň Halka
ra gatnaşyklar y inst it ut ynyň rektor y, ta
ryh ylymlar ynyň kand id at y Jumamyr at
Gurbangeld iýew gir iş sözi bilen açyp,
bu tar yhy ähm iýetli, filosof ik gar aý yş
ly, döwletlilik ýörelgeli gymmatly eser iň
halkar açy talyp ýaşlar yň ýan kit abyna

AJAÝYP SOWGATLARA
BESLENEN ŞANLY
GARAŞSYZLYGYMYZ

we doly ygt yýarly Ilçi Nurberdi Aman
myradow yň eden çykyşlar ynda hormatly
Prezidentimiziň gymmatly eseriniň ma
ny-mazmunynyň, ylmy we terbiýeçilik
ähmiýetiniň, Garaşsyzlyk ýyllar y içinde

Miwe NABATOWA,
Türkmenistanyň Daşar y
işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklar y
institut ynyň mugallymy.
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TÜRKMENISTAN — PARAHATÇYLYGYŇ WE
Garaşsyz Diýarymyzyň
Gahrymanlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Ç.T.RUSTEMOWA «Türkmenistanyň Gahr ymany»
diýen ady dakmak hakynda
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny,
konstitusion gurluşyny we döwlet Garaşsyzlygyny, hemişelik
Bitaraplygyny pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşandyny, döwletiň
hem-de jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryny we
gazanan üstünliklerini, şeýle hem uzak ýyllaryň dowamynda çeken
yhlasly we tutanýerli zähmetini nazara alyp, karar edýärin:
Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça
guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň
jogapkär sekretary Çyn ar Täj iýewn a Rustemowa Türkmenistanyň iň
ýokary tapawutlandyryş derejesini — «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen
ady dakmaly we oňa «Altyn Aý» altyn medalyny gowşurmaly.

GAHRYMAN ADYNA MYNAS YP BOL AN
DIPLOM AT ZENAN

— Okyjylar ymyz siziň durmuş ýoluňyz bilen lemek, okatm ak we hün är öwr etmek bilen meşg ullandym.
gyzyklanýarlar?!
— Siz başga nähili döwlet sylaglar yna mynasyp bolduňyz?
— Men 1954-nji ýylda Lebap welaýat ynyň Dar
— Ilk inji gezek 1994-nji ýyld a döwlet im iz men i «Gaýrat»
ganata etrabynda dog uldym. l975-nji ýylda Seýitna med aly bilen sylaglady. Soňra 1996-njy ýyld a «Wat ana bolan
zar Seýdi adyndak y Türkmen döwlet mugallymçylyk söýg üsi üçin» med aly bilen sylaglandym. Bulardan başgainstit ut ynyň Dil we edebiýat fak ultetiniň Türkmen da, Türkmen ist anyň Garaşsyzlyg ynyň ýubileý med allar yna
dili we edebiýat y hünär ini tamamladym. Talyplyk mynasyp boldum.
ýyllar ym tamamlanandan soňra zähmet ýoluma il
— Siz diplomat hökmünde haýsy dilleri bilýärsiňiz?
kinji gadamlar ymy ätläp başladym. 1976 — 1978— Men öz ene dilimden başga rus, iňlis we hindi diller ini
nji ýyllarda Balkan welaýaty nyň Eseng uly etraby
suwara bilýär in.
nyň Ekerem şäherçesiniň orta mekdebinde türkmen
— Rus, iňlis dillerini bilmegiňiz düşnükli. Hindi dilini nä
dili we edebiýat y mugallymy bolup işledim. 1978
— 1980-nji ýyllarda Lebap welaýat ynyň Seýdi şähe hili we nirede öwrendiňiz?
Türkmenistanyň Prezidenti
rinde we Dänew etrabynyň orta mekdepler inde mu
— Maňa 1995 — 2012-nji ýyllar aralyg ynda Türkmenis
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
gallym bolup zähmet çekdim. 1982 — 1985-nji ýyl tanyň Hindistan Respublikasyndak y Ilçihanasynyň geňeşçisi
Aşgabat şäheri. 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry.
larda etrap partiýa guramasynyň işgär i we sekretar y wezipesinde işlemek miýesser etdi. Diplomat hökmünde meniň
wezipeler inde işledim. Soňra
esasy ýörelgelerimiň bir i haýsy ýurtda
1985 — 1988-nji ýyllarda
ilçi bolsaň, şol ýurduň halk ynyň dilini,
Mukaddes Garaşsyzlyg ymyz yň şanly 30 ýyllyg y
Sowet Soý uz ynyň Kommu
däbini, medeniýetini bilmekden ybarat
nistik partiýasynyň Merkezi Komiteti
nyň giňden toýlanylýan günlerinde Türkmenista
bolup durýar. Çünki, dil arkaly şol hal
niň ýanyndak y Jemg yýetçilik ylymlar y
kyň diňe bir aňyna däl, eýsem kalbyna
nyň Prezident iniň Permany bilen Birleşen Milletler
Akademiýasynda okadym we filosof i
hem aralaşyp bolýar.
Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça
ýa ylymlar ynyň kandidat y alymlyk de
guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkme
— Siz biziň inst it ut ymyzda işläni
rejesini aldym. 1988 — 1995-nji ýyllar
nistanyň milli topar ynyň jogapkär sekretar y Çynar
ňizden soň, Birleşen Milletler Gura
aralyg ynda Türkmenistanyň Kommu
Täjiýewna Rustemowa Türkmenistanyň iň ýokar y
masynyň Bil im, ylym we medeniýet
nistik partiýasynyň Lebap welaýat Ko
tapawutlandyr yş derejesiniň – «Türkmenistanyň
boýunç a guramasynyň (ÝUNESKO)
mitetiniň bölüm müdir iniň orunbasar y,
işler i barada Türkmenist anyň mill i
Gahr ymany» diýen adyň dak ylmag y we oňa «Alt yn
şeýle-de
welaýat Komitetiniň sekretar y
topar ynyň jogapkär sekret ar y wezipe
Aý» altyn medalynyň gowşur ylmag y büt in il-hal
wezipeler inde zähmet çekdim.
sinde zähmet çekmek bilen, ol ýerde
kymyz bilen birlikde biziň Halkara gatnaşyklar y
— Ilç ilik bilen bagly ykbalyňyz ba
nähil i işler i alyp barýarsyňyz?
inst it ut ymyz yň professor-mugallymlar yny we ta
rada gürrüň beräýseňiz?
lyp ýaşlar yny örän begendirdi. Çünki, döwrümiziň
— Häz irk i wagtd a Türkmen ist an
— Ilçilik bilen bagly ykbal ýo
bilen ÝUN ESKO-nyň aras ynd ak y
Gahr ymany diňe bir halypa ilçi däl, eýsem, birnäçe
lum geçen asyr yň 90-njy ýyllar ynd an
gatn aş ykl ar gitd ig iç e giň eýär we bu
ýyllap biziň inst it ut ymyzda zähmet çeken alym, mu
başlandy. Has tak yg y, 1995-nji ýylyň
hyzm atd aşlyk täz e-täz e ugurl ar ark a
gallym hökmünde hem giňden tanalýar. Şuňa laýyk
ba
ş
yn
d
a
Türk
m
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n
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n
yň
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d
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t
an
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net ijel i ösd ür ilýär.
lykda, biz gazet imiziň nobatdak y sanynda Türkme
Respublikasynd ak y Ilçihanasynyň ge
Mäl im bolş y ýaly, Türkmen is
nistanyň Gahr ymany Çynar RUST EM OWA bilen
ňeşçisi wezipesine bellend im we bu
tan 1993-nji ýylyň 17-nji awg ust ynd a
bolan söhbetdeşligimizi size ýet irýäris.
wezipede 2012-nji ýyla çenli işled im. Soňra men 2012 — 2013- ÝUN ESKO-nyň doly huk ukly agz asy boldy. Geçen ýylla
— Çynar Täjiýewna, ilki bilen sizi Garaşsyzlyg ymyz yň nji ýyllar aralyg ynd a Türkmen ist anyň Täjig ist an Respublika ryň dowamynd a ÝUN ESKO-nyň ýard amy we gold aw y bilen
şanly 30 ýyllyg y hem-de hormatly Prezident imiziň Permany synd ak y Adatd an daşar y we Doly ygt yýarly Ilçisi wezipesin ýurdumyz yň mill i meden i mir asyny öwrenmek, dikeltmek
esasynda «Türkmenistanyň Gahr ymany» diýen belent ada de işled im. 2013-nji ýylyň sentýabr aýynd an Türkmen ist anyň hem-de olar y Adamz adyň maddy we maddy däl meden i mi
eýe bolmag yňyz bilen tüýs ýüregimizden gutlaýar ys. Bu Şa Hyt aý Halk Respublikasynd ak y Adatd an daşar y we Doly rasynyň sanaw yna goşmak babat ynd a birnäçe anyk işler ama
serpaý y — belent at bilen sylaglananyňyzda nähili ajaý yp ygt yýarly Ilçisi wezipesinde, şeýle hem 2014-nji ýylyň few la aşyr yldy. Gadymy Merw iň, Köneü rgenjiň tar yhy-meden i
ýadygärl ikler in iň we Nusaý yň galalar ynyň ÝUN ESKO-nyň
duýgular y başdan geç irdiňiz?
ral aýynd an Türkmen ist anyň Mongoliýad ak y Adatd an daşar y
Büt indünýä mir asynyň sanaw yna gir iz ilmeg i, «Görogly»
— Gutlag yňyz we mäh irli sözler iň iz üçin köp sag boluň! we Doly ygt yýarly Ilçisi wezipesinde, şol bir wagtd a 2016- dessançylyk sungat ynyň, «Küştdepd i» aýdym we tans dessu
Elbetde, döwlet im iziň iň naýbaşy baýramy bolan Garaşsyzly njy ýylyň iýun aýynd a Türkmen ist anyň Wýetnam Sosialist ik rynyň, türkmen mill i halyçylyk sungat ynyň Adamz adyň mad
gymyz yň 30 ýyllyk ýubileý toý unyň çäkler inde dabaraly ýag Respublikasynd ak y Adatd an daşar y we Doly ygt yýarly Ilçisi dy däl meden i mir asynyň sanaw yna goşulmag y munuň aýdyň
daýd a geçir ilen Halk Maslahat ynyň mejlisine gatnaşan eziz wezipesinde, şol bir wagtda 2018-nji ýylyň maý ynd an Türk subutnamasydyr.
wat and aşlar ymyz yň öňünde şeýle belent sylag y hut hormatly men ist anyň Koreýa Halk Demokrat ik Respublikasynd ak y
(Dowamy bar).
Prezident im iziň öz elinden kabul edip almak, bu iňňän tolg un Adatd an daşar y we Doly ygt yýarly Ilçisi wezipesinde işled im.
Söhbetdeş bolan: Aýlar ATAJ YKOWA,
dyr yjy we asla ýatd an çykmajak tar yhy bir pursat. Munuň üçin
— Siziň zähmet ýoluňyzyň biziň inst it ut ymyz bilen bagly
men hem, ilk i bilen, Gahr yman Arkad ag ymyza çäksiz alk yş ýeri hak ynda näme aýdyp bilersiňiz?!
Türkmenistanyň Daşary işler
sözler in i aýdýar yn. Men bu sylag y diňe özüm iň çekýän zäh
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
— Ilki bilen mugallymçylyk kärimiň meni bu abraýly ýokar y
met ime däl, eýsem, tut uş türkmen diplomat iýasyna berlen ýo
institut ynyň Halkara žurnalistikasy
kar y baha diý ip düşünýär in. Milli Lider im iziň belent ynamy okuw mekdebi bilen berk baglaýandygyny unutmaly däldiris. Bu
fakultetiniň II ýyl talyby.
na we sylag-sarpasyna mynasyp görlend ig im üçin men özüm i ýerde men 2019-njy ýyldan tä şu ýylyň fewral aýyna çenli dip
lomatik gullugynyň geljekki halkaraçy hünärmenlerini terbiýe
dünýäde iň bagtly ynsanlar yň bir i hasaplaýar yn.
«Ýaş diplomat yň sesi».

ŞA SERPAÝLY HALYPAMA
BUÝSANÝARYN
Türkmen diplomatiýasynyň şan-şöhradyny
dünýä ýaýmakda uly goşant goşýan Ilçi-halypa
myza birnäçe ýyllar yň dowamynda çeken yhlas
ly zähmeti üçin hormatly Prezidentimiz tarapyn
dan «Türkmenistanyň Gahr ymany» diýen belent
adyň dak ylmagy we onuň «Alt yn Aý» altyn me
daly bilen sylaglanmagy bizi — Türkmenistanyň
Daşar y işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y
institut ynyň ähli professor-mugallymlar yny we
talyp ýaşlar yny örän begendirdi.
Maňa Halkara gatnaşyklar y institut ymyzda
Çynar Täjiýewna bilen işleşmek bagt y nesip et
di. Bu ýerde işleşýän döwrümizde ol halypa ilçi
hem mugallym hökmünde mähirliligi, parasat
lylygy, zähmetsöýerligi, Watana wepalylygy,
ruhubelentligi bilen bize nusga görkezýärdi. Ha
lypanyň ruhlandyr yjy maslahatlar ynyň netije
sinde maňa şu ýyl Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y institut ynyň
aspirant y bolmak miýesser etdi. Gönüden-göni
halypa diplomat bilen işleşmek hem ylmy göz
leglerimiň türkmen diplomatiýasynyň möhüm

ugr y bilen baglanyşykly bolmagyna itergi berdi.
Häzirki wagtda, «Türkmenistan» teleýaýly
mynda «Türkmenistan – ÝUNESKO: Diýardan
ýaýran ýollar” atly gepleşikler toplumynyň üs
ti bilen ýurdumyz yň ÝUNESKO guramasynyň
hyzmatdaşlygyny halka ýetirmekde Çynar Tä
jiýewna esasy ugrukdyr yjy, guramaçy halypa
hökmünde bize ýak yndan ýardam berýär. Şeýle
hem onuň bäş çaganyň enesi, öý bikesi, türkmen
zenan diplomat y hökmünde ähli gelin-gyzlara
nusgadygyny hem nygtasym gelýär.
Halypa ilçimizi hormatly Prezidentimiziň Şa
serpaý y bilen tüýs ýüregimizden gutlaýar ys.
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda al
nyp bar ylýan parahatsöýüjilikli daşar y syýasat y
durmuşa geçirmekde, halkara abraý yny ýokar
landyrmakda, türkmen diplomatiýasyny dünýä
ýüzünde dabaralandyrmakda alyp barýan işle
rinde üstünlik arzuw edýäris.

Aýgözel ÖWEZOWA,
Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary
institutynyň aspiranty.

Şägirtleriniň göwün
guşy galkyndy
Mähriban Arkadagymyzyň Şa serpaýyna my
nasyp, çuňňur syýasy bilimli, giň diplomatik ga
raýyşly, söýgüli kärini özüne ykbal edinip, kynçy
lykly, emma ýeňişli menzilleri geçip gelýän ussat
halypa diplomatymyz Çynar Täjiýewna Rustemo
wanyň «Türkmenistanyň Gahrymany» adyna eýe
bolmagy, ilki bilen, biz — şägirtleriniň göwün gu
şuny galkyndyrdy.
Filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, Türkme
nistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi
Çynar Rustemowanyň ady maňa orta mekdepde
okan ýyllarymdan bäri tanyş. Öz kärine düýrme
gi bilen berlen bu zehinli zenany Täjigistan Res
publikasyndaky, Hytaý Halk Respublikasyndaky,
Mongoliýadaky, Demirgazyk Koreýadaky we
Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Türkme
nistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi
hökmünde gaýybana tanaýardym. Ýüzi nura
na bu halypa diplomat bilen ýüzbe-ýüz bolmak
bagty maňa talyp bolanymdan soň miýesser et

di. Geljekki kärimde özüme nusgalyk halypa edi
nen diplomat zenanymyň öz hünärimiz boýunça
bize sapak bermegi, baý tejribesini paýlaşmagy
durmuşymda täze bir sahypany açdy. Manyly ga
raýşy, çuňňur synçy nazary bilen kalbyňa ýol ýa
saýan mähirli mugallymymyzyň köp ýyllaryň
dowamynda gazanan iş tejribesine salgylanyp
aýdýan pikirleri, berýän maslahatlary geljekki kä
rime bolan söýgimi artdyrýardy. Bu duşuşyklary
ykbalymyň özüme eçilen bagtly pursatlary hasap
edýärin.
Gahryman halypamyzy ähli şägirtleriniň
adyndan tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmenis
tanyň daşary syýasatyny ösdürmek — halkara
abraýyny ýokarlandyrmak, türkmen diplomatiýa
syny dünýä ýüzünde dabaralandyrmak alyp bar
ýan işlerinde halypa ilçimize rowaçlyklary arzuw
edýäris.

Aýbölek KAKABAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institutynyň
Halkara gatnaşyklary
fakultetiniñ IV ýyl talyby.

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI

YNANYŞMAGYŇ WATANY

Dünýä ýüz ünde dost-doganlyg yň mekany hökmünde
adygýan eziz ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen
parahatçylyg yň we ynanyşmag yň ýolunda giň hyzmatdaş
lygyalyp barýar. Ählimiziň bilşimiz ýaly, geçen ýyl Türk
menistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisine
wise-başlyklyk etdi. Şonda milli Lider imiziň oýlanyşyk
ly we parasatly teklipler i netijesinde «Halkara parahat
çylyg y, howpsuzlyg y saklamakda we pugtalandyrmakda
hem-de durnukly ösüş işinde
bitaraplyk syýasat ynyň or
ny», «Birleşen Milletler
Guramasynyň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş
diplomatiýasy boý un
ça sebit merkeziniň
orny», «Koronawir us
keseliniň (COVID-19)
pandemiýasy we ondan
soňk y döw ürde durnukly
ösüş üçin üznüksiz we ygt y
barly halkara ýük daşamalar y üpjün etmek maksady
bilen, ulag yň ähli görnüşler iniň arabaglanyşyg yny ber
kitmek», «Birleşen Milletler Guramasynyň we Ykdysady
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» at
ly Kararnamalar yň 4-si kabul edildi.
Mälim bolşy ýaly, 23-nji sentýabrda hormatly
Prezidentimiz
BMG-niň
Baş
Assambleýasynyň
76-njy mejlisinde sanly ulgam arkaly çyk yş edip, Baş
Assambleýanyň «Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy,
durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady
bilen, sebit we halkara hyzmatdaşlyg y pugtalandyrmak»
atly Kararnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak
baradaky başlangyjy hem-de «Merkezi Aziýa – Hazar se
biti» atly parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zola
gyny döretmek hak yndak y teklibi öňe sürdi.
Elbetde, bu başlangyçlar yň öňe sür ülmegi, ilkinji no
batda ýurdumyz yň alyp barýan ynsanperwer syýasat ynyň
dünýä ýüz ünde goldanylýandyg ynyň aýdyň subutnama
sydyr. Nesip bolsa, parahatçylyg yň we ynanyşmag yň ýo
ly bilen öz halk yny röwşen geljege sar y alyp barýan milli
Lider imiziň bu öňe sürýän täzeçil teklipler i, başlang yçlar y
dünýä ýüz ünde ykrar tapar.

Bakydurdy GARAÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň Halkara žurnalistikasy  
fakultetiniň II ýyl talyby.
«Ýaş diplomat yň sesi».

Şu ýylyň 15-nji iýulyndan 15-nji
sentýabry aralygynda Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň Halkara gat
naşyklary instituty tarapyndan guralyp,
ýurdumyzyň hem-de Garaşsyz Döwletle
riň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýokary
okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen

Maslahatyň dowamynda Gahr yman Arkadagymyzyň «Ga
raşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabyny ýazyp gutarandygy
ny aýtmagy bolsa, bize ähli işde görelde we nusga bolan milli
Liderimiziň türkmen halkyna beren
baýramçylyk sowgady boldy. Garaş
syz, hemişelik Bitarap Türkmenistan
atly ajaýyp ýurtda ýaşamaga, okamaga,
öwrenmäge döredip berýän mümkinçi
likleri üçin mähriban Arkadagymyza
köp sagbolsun aýdýar ys. Gahr yman Arkadagymyzyň jany sag,
belent başy aman, alyp barýan il-ýurt bähbitli, aýdyň maksatly
beýik başlangyçlar y mundan beýläk hem rowaç bolsun!

BAGT YMYZ SEN –
GARAŞSYZLYK

Gytja ATDAÝ EWA,
Türkmenistanyň Daşar y işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y
institut ynyň Halkara žurnalistikasy
hünäriniň II ýyl talyby.

ARK ADAGYŇ TOÝ SERPAÝY

BEGENJIMIŇ ÇÄGI ÝOK

Men indi birnäçe ýyl bäri Türkmenistanyň Daşar y
işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y institutynda
zähmet çekmek bilen, milli Liderimiziň amala aşyrýan
daşar y syýasat ugrunyň belent sepgitlerini, uly üs
tünliklerini köpçülikleýin habar beriş serişdeleri
niň, hususan-da milli telewideniýäniň üsti bilen
giň halk köpçüligine wagyz etmek, düşündirmek
işlerine gatnaşyp gelýärin. Institutyň okuw stu
diýasynda ýazgy edilýän «Hazar — dostlugyň
we hyzmatdaşlygyň deňzi» atly telegepleşi
gini, «Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty»
atly maglumat seljeriş we syýasy gepleşi
gini, şeýle hem Türkmenistanyň hormatly
Prezidentiniň dünýä ýurtlar yna amala aşyr
ýan resmi, döwlet, iş saparlar ynyň barşyna,
netijelerine bagyşlanan hem-de ýurdumyzyň daşar y syýasatynyň dür
li ugurlar yna degişli syýasy telegepleşikleri türkmen we rus dillerinde
alyp barýar yn.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly
diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygynyň toýlanýan günlerinde «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň
30 ýyllygyna» atly ýubileý medalyna, Türkmenistanyň Prezidentiniň
«Türkmeniň Altyn asyr y» atly bäsleşiginiň ýeňijisi hökmünde Şa serpa
ýyna eýe bolmak bagty miýesser etdi. Munuň özi gözel Diýar ymyzyň
zähmet çekseň gadyr yň bilinýän ýurtdugynyň ýene bir aýdyň subut
namasydyr. Arkadag Prezidentimize diplomatik gullugyny ösdürmek
we kämilleşdirmek meselelerine uly üns berýändigi, ýaş hünärmenlere
zähmet çekmäge döredýän ähli şertleri, beren Şa serpaýlar y üçin tüýs
ýürekden alk yş aýdýar ys! Parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçy
lyk ýörelgelerine esaslanýan daşar y syýasaty alyp barýan Gahr yman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun!

«Türkmenistan — parahatçy
lygyň we ynanyşmagyň Watany»
diýlip yglan edilen ýylda «Türk
meniň Altyn asyry» atly dörediji
lik bäsleşiginde ýeňiji bolmak
durmuşymda ýatdan çyk
majak pursatlaryň biri
boldy. Elbetde, Şa ser
paý yny almak diňe bir
meniň däl, eýsem pro
fessor-mugallymlar y
myň, deň-duşlarymyň
hem üstünligidir. Maňa şeý
le uly bagtyň miýesser edenine buýsanjymyň
çägi ýok. Bagtyýarlyk zamanasynda ýaşlar üçin
döredilýän mümkinçilikleriň çäksizdigine ykbal
ýolumda ozal alan baýraklarym hem şaýatlyk
edýär. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Mag
tymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi
Geňeşi tarapyndan Gulbaba adyndaky Çagalar
baýragyna, 2019-njy ýylda bolsa Türkmenista
nyň Ýaşlar baýragyna mynasyp boldum.
Men çagalykdan bäri telewideniýede çyk yş
edip, birnäçe gepleşikleri alyp bar ýar yn. Häzir
ki wagtda bolsa «Türkmen owaz y» teleýaýly
mynda gepleşikleri taý ýarlaýar yn. «Türkmeniň
Alt yn asyr y» atly döredijilik bäsleşiginde ýeňiji
bolmagym meni täze üstünliklere ruhlandyrdy.
Nesip bolsa, geljekde hormatly Prezidentimiziň
biz — ýaşlara bildir ýän ynamyna jogap edip,
kämil derejeli hünärmenler bolup ýetişeris.

Gülälek ÇOPANOWA,
Türkmenistanyň Daşar y işler ministrliginiň Halkara
gatnaşyklar y institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň
mugallymy, «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi.

Altyn BERDIÝEWA,
Türkmenistanyň Daşar y işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y
institutynyň V ýyl talyby, «Türkmeniň
Altyn asyr y» bäsleşiginiň ýeňijisi.

üç sany üçünji orna Halkara ynsanperwer
«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk – ösüşiň goşa ganaty» atly bäsleşiginiň jemi
ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby
Sülgün Bazarowa, ýokary okuw mekde
bäsleşige žurnalistika hünärinde okaýan bimiziň Halkara žurnalistikasy fakulteti men döwlet mugallymçylyk institutynyň tika institutynyň 2-nji ýyl talyby Allana
talyplar birinji ugur, beýleki hünärlerdäki niň 3-nji ýyl talyby, «Ýaş diplomatyň se Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň zar Allanazarow eýe boldular. Şeýle hem
talyplar bolsa ikinji ugur boýunça makala si» gazetiniň döredijilik toparynyň agzasy 5-nji ýyl talyby Aýgözel Garlyýewa we bäsleşigiň birinji we ikinji ugry boýunça
Inž en er-teh talyplaryň ençemesine höweslendiriji
laryny hödürlediler.
niki we ulag baýraklar gowşuryldy.
Eminler toparynyň yglan eden netije
Bäsleşigiň laureatlaryna degişli dip
k o m m u n i 
lerine görä, baş baýraga institutymyzyň
lom
lar, Hormat hatlary we gymmat baha
k
a
s

i
ý

a
l

a
r

y
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji
inst it ut yn yň ly sowgatlar gowşuryldy.
ýyl talyby, «Ýaş diplomatyň sesi» gazeti
Dabaranyň ahyrynda bäsleşige gatna
2-nji ýyl taly
niň bölüm müdiri Mätgurban Matkur
by Maksat şyjylar ýaş nesilleriň ukyp-başarnykla
banow mynasyp boldy. Birinji ugur bo
geldi Geldi ryny açyp görkezmekleri üçin uly müm
ýunça birinji ýere Magtymguly adyndaky
ýew, iki sany kinçilikleri döredip berýän hormatly
Türkmen döwlet uniwersitetiniň Türkmen
üçünji ýere Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.
dili we edebiýaty fakultetiniň žurnalisti
Myrat Garry Bägül MERDANOWA,
ka hünäriniň 3-nji ýyl talyby Toýly Mu
hammetdurdyýew, iki sany ikinji orna Tawus Akjaýewa we şol fakultetiň 2-nji ýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet
Türkmenistanyň Daşary işler
Türkmenistanyň Daşary işler ministrli ýyl talyby, «Ýaş diplomatyň sesi» gazeti lukmançylyk uniwersitetiniň pediatriýa
giniň Halkara gatnaşyklary institutynyň niň jogapkär kätibiniň orunbasary Aýlar fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Mamagül ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Koşakowa, S.A.Nyýazow adyndaky institutynyň Halkara
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 2-nji Atajykowa eýe boldular.
Bäsleşigiň ikinji ugry boýunça birinji Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň žurnalistikasy
ýyl talyby, «Ýaş diplomatyň sesi» gaze
tiniň işgäri Gunça Hamedowa we Mag ýere Türkmen döwlet maliýe institutynyň Dokma önümçiligi fakultetiniň 4-nji ýyl
fakultetiniň II ýyl
tymguly adyndaky Türkmen döwlet uni talyby Ogulnur Pirjikowa, iki sany ikin talyby Sapar Ummadow, Türkmenista
wersitetiniň talyby Süleýman Kowusow, ji orna Seýitnazar Seýdi adyndaky Türk nyň Telekommunikasiýalar we informa talyby.

LAUREATLARYMYZY GUTLAÝARYS!
2021-nji ýylyň 24-nji sentýab
rynda Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynda mukaddes Garaşsyz
lygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy
mynasybetli geçirilen «Garaşsyz
lyk, Bitaraplyk – ösüşiň goşa gana
ty» atly çeper-publisistik makalalar
bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak
dabarasy boldy. Oňa emin agzalary,
ýeňijiler, Halkara gatnaşyklary ins
titutynyň professor-mugallymlary we
habar beriş serişdeleriniň wekilleri
gatnaşdylar.
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Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjynyň teswiri

ÝEŇIJILERI

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde sanly
ulgam arkaly sözlän sözi we öňe süren
başlangyçlary taryhy ähmiýete eýe boldy.

Garaşsyzlyk baýramynyň toýlanýan günlerinde Türkme
nistanyň Halk maslahat ynyň mejlisi ýokar y derejede geçirdi.
Bu maslahatda Gahr yman Arkadagymyzyň hem-de türkmen
leriň aksakal gojalar ynyň, ýurdumyzyň dürli pudaklar yn
da zähmet çekýän watandaşlar ymyzyň her bir aýdan pähim
li jümlelerini diňlemek, olar y goldamak bagt yna eýe bolmak
biz — talyp ýaşlar yň ýüregimizde
Garaşsyz Watanymyza, hormatly
Prezidentimize bolan buýsanç duý
gular yny has-da joşdurdy. Halk mas
lahat yna gatnaşmak bagt y maňa-da
miýesser etdi.
Gahr yman Arkadagymyz Halk maslahatynda eden tar yhy
çykyşynda belleýşi ýaly, dünýäniň syýasy kartasynda mundan
30 ýyl ozal Garaşsyz, özbaşdak Türkmenistan döwleti peýda
boldy, şol gysga döwr üň içinde ýurdumyzda dünýä ýaň salan
ägirt uly işler bitirildi. Garaşsyzlyk milli ruhy we maddy gym
matlyklar ymyzy dikeltmäge, müňýyllyklardan gözbaş alyp, ne
silden-nesle geçip gelýän parahatçylyk, dostluk-doganlyk we
ynsanperwerlik däplerimizi Ýer ýüzünde giňden dabaralandyr
maga mümkinçilik berdi.

«TÜRKMENIŇ ALTYN ASYRY» BÄSLEŞIGINIŇ

PAR AHATÇYLYGYŇ WE
YNANYŞMAGYŇ
ÝOLY BILEN

2021-nji ýylyň 30-njy sentýabry
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2021-nji ýylyň 30-njy sentýabry

Her ýylyň güýzünde Garaş
syzlyk baýramy gelip, ýaşyl baý
dagymyz has belentden parlan
da, meniňem aňymda okuwçy
döwrümde bolan bir waka baý
dak deýin parlap gidýär. Garaş
syzlygyň 30 ýyllyk baýramynyň
bellenilýän şu ýubileý ýylynda
bolsa, men şol taryhy wakany
okyjylar bilen paýlaşmagy mü
wessa bildim...

...1993

-nji ýylda 6-njy synpda
okaýardyk. Şu günki ýaly
ýadymda: ýaz günleridi öz-ä. Fizika mugal
lymymyz öýe tabşyrylan ýumuşlary synpyň
bir ujundan barlaşdyryp, maňa tarap ýetip
gelýärdi. Edil öňümdäki partada oturan synp
daşymyzyň depderini barlap durka, gapy ka
kyldy. Işikden iňlis dilinden okadýan Tamara
mugallym mekdebimiziň pioner wožatysy
Tylla bilen, iki bolup girdiler. Tamara mugal
lym çalgyrdyrak gürläp başlady:
— Bize şu Geldiýew gerek. Etrap boýunça
geçirilýän ders bäsleşigine iňlis dilinden git
meli okuwçymyz ýarawsyz diýdiler. Şunuň
bilşem ýaman däl. Direktoryň habary bar,
gyssagly gitmeli — diýdi.
Etrabyň şähere golaý mekdepleriniň biri
niň howlusyna girenimizde agaçlaň kölege
sinde elleri kitaply-depderli özümiz deň-duş
okuwçylar hümer eken. Eli «Iňlis dili — 6»
ýazgyly kitaply bir oglanjygyň ýanynda otur
gyja çökdüm. Boýnumy süýndirip, näme
okasa, menem şonuň açan sahypasyny oka
ýan. Bir sagat çemesi wagtdan soň iňlis dili
boýunça ders bäsleşigine girmeli okuwçyla
ryň familiýalary okalyp başlandy. Ahyry «G»
harpa-da ýetdiler.
Girdik. Dört sany sowala jogap ýazdyk.
Topik ýazmakda maňa «Our capital» (Biziň
paýtagtymyz) diýen tema düşüpdi. Ýazyş
dyrdym. Çykdyk.
Günortandan soň okuwçylary, mugal
lymlary mekdebiň öňündäki meýdança üý
şürip, ders bäsleşikleriniň netijelerini okap
ugradylar. Içimden «Aý, iňlisçe saýrap oturan
okuwçylar bar. Munça okuwçyň içinde baý
rakly orna düşesim ýok-la. Üçünji orun dagy
berilse-de monça boljak. Mugallymlarymyzy
begendirip bolaýsa...» diýip, öňe çykyp Hor
mat haty bilen sowgat alýanlara gözigidijilik
bilen seredip durun.
— Iňlis dili boýunça 6-njy synplar: 3-nji ýer
— Mary etrabynyň pylanynjy orta mekdebi
niň okuwçysy Pylanyýew Pylany!
El çarpyşdylar. «Boljak däl-ow» diýdim
içimden.
— 2-nji ýer — Mary etrabynyň 3-nji orta
mekdebiniň okuwçysy Geldiýew Seýitmyrat!
«Bäh, etrapda başga-da 3-nji mekdep, ondada atdaşym dagy barmyka?» diýýän içimden.
Tamara mugallym:
— Idi, wyhodi — diýip, arkama kakdy.
Öňe çyksam hamana ýalňyşlyk bolaýjak
ýaly, ysgynsyz ätledim. Her ädenimde ýum
ry-ýumry daşlary çykyp duran betonyň ýü
zünde sandalym taýyp barýan ýalydy. Ilki
Hormat hatyny, soňam bir çelpek ýalyjak ki
tap gowşurdylar. Begenjimden dylym-dylym
eden bolsam gerek.
Birinji orna mynasyp bolan gyz öňe çykyp,
sowgat-sylagyny alanynda özümiň ikinji orna
mynasyp görlenime begendim. Sebäbi onuň
sowgady küýzejik, meniňki bolsa kitapdy. Ki

Gar aşs yzlyg yň tar yhynd an
tabyň ady: «Soýuz hem Garaşsyzlyk», awtoryda Täçgeldi Gutlyýewdi.
Ol ýyllarda häzirki ýaly kompýuter ýa
smartfonlar ýok. Ba
ry-ýogy
iki
sany
ýaýlymdan görkezýän
«Gorizont» telewizory
myzam hemişe düzüw
işlänok. Öýümizde 40
— 50 sany kitap bar
dy. Üç do
gan bo
lup,
ejemiň okamaýan ki
taplaryny
paýlaşyp
okaýardyk. Çaga agyrartyk iş buýrulanok,
her kimiňem etmeli işi
kesgitlengi. Mellekden
mallara ot ýygamsoň,
kileň boş bolýardym.
Boş wagtymam, köp
lenç, kitap okardym.
Ýurdumyzyň Garaş
syzlygyna eýe bolan
ilkinji ýyllarynda uly adamlaryň üýşen ýerin
de öňki soýuzyň hem garaşsyzlygyň gürrüňi
gyzyşansoň, entek syýasy wakalara akyl ýeti

Seýitmyrat GELDIÝEW,

hem
Garaşsyzlyk» –

«Biznes reklama»
gazetiniň baş
redaktory.

—okuwçykam ilkinji gazanan
üstünligimiň serpaý y
rerden oglan bolsamam, «Soýuz hem Garaş
syzlygy» uly gyzyklanma bilen elime aldym.
Hawa, üstesine-de, bu kitap meniň ilkinji ga
zanan üstünligimiň serpaýydy.
Kitaby okadygymça soýuzyň hem ga
raşsyzlygyň parhy, getirilýän deliller, sanlar,
maglumatlar, suratlar, wakalar... özüne çekdi.
Enem pahyr ömrüniň agramly bölegini soýuz
döwründe ýaşan adam. Ol ilki-ilkiler «Okama.
Okasaňam, hiç kime görkezmän okaber. Heý,
ýumruk ýaly çaga-da şular ýaly kitap berer
lermi?!» diýip zeýrenerdi. Kitaby okap bolup,
eneme mazmunyny gürrüň berdim. Bir-iki aý
dan soň elimde ýene «Soýuz hem Garaşsyzly
gy» görüp, «Ýaş kelläňe agram salma» diýerdi.
Ozal ertekidir Rejepmyrat Durdyýewiň «Ora
gatdysy» ýaly çeper eser okap ýören oglan
bolsagam, bu kitaby okamsoň, töwerekde ýa
şulular üýşüp, şu temadan gürrüň gozgasalar,
gulagymy gabardyp oturardym. Maý tapdy
gym, Täçgeldi Gutlyýewiň sözleri bilen gürrü
ňe goşuljak bolardym. Käte goňşularymyzyň
arasynda öz sözüni gögertjek bolýan ýaşulu
laryň käbiri «Tur, ýok bol. Ulularyň gürrüňine
goşulma. Sen nämä düşünýäň şu wagt?!» di
ýip, kowardy. Emma soňa-baka özleri jedele
girselerem sözüni kitapdaky maglumat bilen
tassyklamak isleýänler: «Eý, Orazyň ogly, gel,
hany, bärik» diýip, meni çagyryp ugradylar.
Ýyllar geçdi. Garaşsyzlygyň eşretine, bäh
bidine ähli halk düşündi. Soň ýigit çykybam,
ulalybam oglankam ders bäsleşiginden sow
gat alan kitabymdaky sanlary, delilleri, mag
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lumatlary gürrüňdeşlikde ulanyp ýörmelem
bolmadym. Ol maglumatlary, wakalary, belki,
«Soýuz hem Garaşsyzlyk» atly kitabyň awto
ry, halypa žurnalist Täç
geldi Gutlyýewem ýat
lap ýörmeli bolan däldir.
Sebäbi soýuz döwründe
doglan her bir türkme
nistanly-da
Garaşsyz
Türkmenistanyň erkin
liginiň, eşretiniň taga
myny hiç bir diýdimzor
lugyň boş wadalaryna
çalyşmaz.
Ençeme ýyldan soň
žurnalistika hünärinden
bilim almak höwesi bilen
paýtagta gadam basa
nymda, 12 ýaşly oglankak
mekdep okuwçylarynyň
ders bäsleşiginde «Biziň
paýtagtymyz» diýen te
madan iňlis dilinde ýazan
şol ýazgymdaky sanaýmaly söz bilen beýan
edilýän şäher däl-de, mermere beslenen ak
paýtagtymyzyň çagakak okan ertekilerimiz

«Soýuz

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI
Biziň baş maksadymyz Watana gulluk etmekdir!

ÝAŞ DIPLOMATYŇ SESI

Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Baş redaktor Täçgeldi GUTLYÝEW.

esasynda hyýalymda bina bolan şähere ça
lymdaşlygy hakda pikir etdim. Bu beýik Ga
raşsyzlygyň serpaýydy.
Paýtagtymyzyň Garaşsyzlyk şaýolunyň
ugrunda ýerleşýän «Erkin döredijilik meka
nyna» talyplyk tejribesini geçmek üçin köp
gatnardyk. Bu ýerde çagalyk ýyllar ymda ga
raşsyzlyk hak yndak y ilkinji okan publisistik
eserimiň awtor y, žurnalist Täçgeldi Gutly
ýew bilen ilkinji gezek gabatlaşanymda, sa
lamdan soň «Sag boluň!» diýdim.
Hawa, «Soýuz hem Garaşsyzlyk»
kitaby üçin çagalygymdan bäri gö
terip ýören amanadymy — «Sagbol
sunymy» köp ýyllardan soň eýesine
gowşurdym.
Türkmenistanyň mukaddes Garaş
syzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň
uly dabara beslenýän ýylynda, has dogru
sy sentýabr aýynyň başynda Türkmenis
tanyň Daşar y işler ministrliginiň Halkara
gatnaşyklar y institut ynyň halkara žurna
listikasy hünärinde okaýan talyplara žur
nalistika boýunça güýjümiziň ýetdiginden
mugallymç ylyk etmek niýeti bilen gapydan
ätlänimde-de, institut yň Halkara žurnalis
tikasy fakultetinde halypam — Türkmenis
tanyň at gazanan žurnalisti Täçgeldi Gutly
ýew bilen gabatlaşanyma az begenmedim.
Begendim hem kybla seredip, içimden
«Ene, men şol kitaby ýazan adam bilen bir
ýerde işleýän» diýip pyşyrdadym.

Redaksion geňeşiň agzalary: Begmyrat ATAÝEW,
Merdan BERDINYÝAZOW, Mekanmyrat KENANOW,
Rahym BÄŞIMOW, Baba SARYÝEW,
Akmuhammet JUMAGULYÝEW,
Tatýana DÖWLETOWA, Merjen GURBANNAZAROWA,
Bazar MESOW, Mergen MÄMMETJUMAÝEW,
Miwe NABATOWA.

«Garaşsyzlyk, Bitaraplyk — ösüşiň
goşa ganaty» atly bäsleşigiň
çägindäki şygryýet bossanyndan

TÜRKMENISTANYM
Belent maksat tutunyp, aýdyň geljege sary,
Bütin dünýä ýaň edýäs, owazaň, şöhrat-şanyň.
Iň arzyly islegleň hasyl bolan Diýary,
Baky gülle, rowaçlan, eziz Türkmenistanym!
Oguz han, Gorkut atam, Göroglynyň mekany,
Pyragyň şygyrlary waspyň belent mukamy,
Bu gün Gahryman Ogluň haýran etdi dünýäni,
Baky gülle, rowaçlan, eziz Türkmenistanym!
Ylym-bilim hem sport ösýär uly bat bilen,
Sportumyz dünýäde tanaldy şöhrat bilen,
Biz seniň ýaş nesilleň, başymyzyň täji sen,
Baky gülle, rowaçlan, eziz Türkmenistanym!
Uzady alyslara dost-doganlyk ýollary,
Eşret-nura beslenýär, ýaşaýşyň aý-ýyllary.
Ömür sürýär sapaly bu topragyň illeri
Baky gülle, rowaçlan, eziz Türkmenistanym!
Çar ýanyň läle-reýhan, göýä jennet mysaly,
Ak şäherim Aşgabat — ak arzuwlaň wysaly.
Agtarsak-da dünýäni, Watan ýok seniň ýaly,
Baky gülle, rowaçlan, eziz Türkmenistanym!
Tawus AKJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

GARAŞSYZLYK,
BITARAPLYK GANATY
Gül Diýarda gül dek, gülüp dur gözler,
Bagt yýar Watanda bagt yýar ýüzler,
Sözlenilýär diňe bal, şirin sözler,
Watanymyň haýran edýär zynat y,
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk ganat y.
Hasyl boldy hyýallar y pederleň,
Ruhlar y Watana tagz ym ederler,
Kalplar Ýerde Göge telwas ederler,
Älemi aňk edýär ol bedew aty,
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk ganat y.
Amal boldy iliň dileg-dogasy,
Tämiz, hoştap Garaşsyzlyk howasy,
Bitaraplyk bagta öwürdi gowgasyn,
Topragy bereket, dermandyr oty,
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk ganat y.
Arkadag gondurdy bagt guşuny,
Watan haýran edýär ýak yn, daşyny,
Il agz ybir, bile iýýär aşyny,
Haktagala beren öňden halat y,
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk ganat y.
Aýgözel GARLYÝEWA,
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet
mugallymçylyk institutynyň Türkmen dili we
edebiýaty fakultetiniň Türkmen dili we
edebiýaty hünäriniň V ýyl talyby.
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