
دُوغدوغي کمين

آتاشئم يانمادان، توٌتوٌنيم توٌتأر
بولودئنگ هُووادا غايدئغي کمين.
يارئنگ باقجاسئندان بيلبيللر اؤتر

آيئنگ اُوندؤردينه دُوغدوغي کمين.

اُول يار ينه بيزه ناما يُولالمئش
عارف بُوالن سؤزلريندن آنگالمئش

آل يانگاقالر بورچاق ـ بورچاق درله ميش
رحمتينگ گوٌللره ياغدئغي کمين.

غاراجا اُوغالن ديير باشالرئنگ تأجي
آيرالئق شربتي زهردن آجي

بوروم ـ بوروم اُولمئش زوٌلپوٌنينگ اوجي
آل ملوشأنگ بُوينون اگديگي کمين.

اي ضالئم پلک
شو ياالن دوٌنيأگه گله نيم بأري

شاد بُولوپ گوٌلمه ديم اي ظالئم پلک.
هر نه توتدوم ديسم، آلدئنگ اليمدن

حايپ بير ديوانا بُوالنئم پلک.

ايللر غُوشون چکدي، من هيچ گؤچمه ديم
ياراليندن دُولي بادا ايچمه ديم

بيلِمن حاطا اتديم، تِلک ايشله ديم
جاهئالم، قئماتئنگ بيلمه ديم پلک.

غاراجا اُوغالن ديير بُولمادي گوٌذز
سُووولدي سويوم ـ دا غازئلدي مازار
ايللره يار بردينگ، غُول سالئشئپ گزر

غاضابئنگدان دينگه اؤلمه ديم پلک.

سئل گرک مانگا
سؤودوٌگيم عارضئمي ديمکچي سانگا

بيلبيل سؤيله ديگي ديل گرک مانگا.
واخ باغرئم کٌول بُولدي چوخ يانا ـ يانا

اُودي سؤندوٌرمأگه سئل گرک مانگا.

ياندئم، ياقئلدئم ـ دا من آتاشالرا
باردئم ـ دا داقئلدئم ـ دا من بير نشتره

ديليندي جيگريم، يازئلدئم يره
مني غالدئرماغا اِل گرک مانگا.

حالئم آنگالر بُولسانگ ، حالداش بُواللي
انه سيز ـ آتاسئز غارداش بُواللي

ياد ايل ِگِزم ديسنگ يُولداش بُواللي
اوجي يار زوٌلپوٌنده يُول گرک مانگا.

غاراجا اُوغالن ديير باي بورت ايللري
اؤسٌوپ ـ اؤسٌوپ بيزه گلن يِللري

بورماالنمئش يار زوٌلپوٌنينگ تِللري
اُونگا باغالناجاق گٌول گرک مانگا.

تـإ ركمن ادبـيياتيتـإ ركمن ادبـيياتي    
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تٌورکمن اده بيياتي
بيياتالرئنگ  بيياتي اينگ غادئمي اده  توٌرکمن اده 
بيريدير .اُول اؤزوٌنينگ تارئخئني غادئمي زامانالردان 
بيياتي بيزي غادئمي  آلئپ غايديار .توٌرکمن اده 
زامانالردان باشالپ، شو گوٌنلِره ِچنلي حالقئنگ 
ياشايئشي، دورموشي، دوٌرلي واقاالرا غاتناشئشئ، 
قاهرئمانچئلئقالرئ، پاجئغالي ياغدايالرئ، آرزوـ 
شادلئقلئ دورموشالرئ بيلن  ـ  ايسلِگلري، باغتلئ 
چپر تانئش اديأر .حالقئنگ دؤره ِدن شاهئرانا اثرلري: 
«غُورقوت آتا»، «اُوغوزناما» ، « گؤراُوغلي» ، «شاصنم 
غارئپ» يالي اُونالرچاپُوسدئر دسسانالر کؤپ  ـ 
عاصئرالر موندان اؤنگکي قاهرئمانچئلئقلئ، دورموشي، 
تارئخي واقاالري حابار ِبريأر .ـ اؤز تارئخئني غادئم 
بيياتئنگ حاص اؤِسن  زامانالردان آلئپ غايديان اده 
بو عاصئرالردا اُورتا  دؤوري اُورتا عاصئرالردئر  . 
آسئيادا محمود قاشغاري «ديوان ـ لغات الترک « ، ابو 
ـ)١١٥٧  ١٠٨٣) معزي (١٠٤٧ـ١١٢٧ ، سانجار  عبدا ... 
ـ )١١٦٦، علي  «سلجوقناما»، خوجه احمد ياساوي (١١٠٣
ـ)١٣٢٦،  «قصه يوسف» (١٢٣٣)، محمود پألوان (١٢٤٧
احمد برهان الدين سيواسلئ (١٣٤٥ـ )١٣٩٨حُوِرزملي 
نامه» (١٥٥٣)، ِسييد ِنسيمي (١٣٧٠ـ١٤١٧)،  «محبت 
ـ )١٥٠١،وپايي «رُوونق االسالم  عليشير نُووايي (١٤٤١
« ( )١٤٦٤، محمد فضولي (١٥٠٠ـ١٥٦٣)، محمد بايرام 
حان اُوغلي  حان (١٥٠٥ـ .)١٥٦١عبدالرحيم بايرام 
(١٥٥٦ـ١٦٢٦)، برخوردار توٌرکمن «رعنا و زيبا» غاراجا 
يالي بِييک شاهئرالر ياشاپ  اُوغالن (١٦٠٦ـ )١٦٧٩ 
بيياتينئنگ آلتئن حازئناسئنئ  اثرلري بيلن دوٌنيأ اده 
بايالشدئرئپدئرالر .اُورتا، عاصئرالرئنگ اينگ 
گؤرنوٌکلي تاالنتالرئنئنگ بيري محمد بايرام حاندئر .اُول 
دينگه بير شاهئر، باغشئـ  سازاندا دألـده ، هينديستاندا 
مُوغولالر کؤشگوٌنينگ باش وزيري ، حاربئ ِسرکرده 
حانئنگ توٌرکي،  ـ حانان»ِهم بُولوپدئر .بايرام  ـ»حان 
پارس، اوردو ديللِرينده يازان غُوشغوالري عاصئرالر 

ِگچيپ، بيزينگ دؤوروٌميزه يتيپدير.
بيياتينئنگ اؤزبُولوشلئ   ١٨عاصئر توٌرکمن اده 
اؤِسن دؤوروٌنده ياشان گؤرنوٌکلي، پرُوگِرسسيو 
آزادئنئنگ  مأمد  پيکيرلي سؤز اوسساتالرئ:»دؤولت 
ـ )١٧٦٠«وعظ آزاد» ، «ماغتئمغولي پئراغئنئنگ»  ١٧٠٠)
ـ)١٧٧٠  عندليبينگ (١٧١٠ ، نورمحمد  (١٧٣٣ـ )١٧٨٣ 
زليخا» ، «اُوغوزناما» ،  ـ  مجنون»، «يوسف  و  «ليلي 
( ١٧٢٠ـ )١٨٠٠، «گوٌل « بيلبيل»،  شابندأنينگ  عبدا... 
«شابهرام» ، سئياحاتناما ، «ِشيدايئنئنگ( ١٧٣٠ـ١٨٠٠ 
ـ)١٨٠٠  )« ، «گوٌل ـ ِصنوِبر» محمود غايئبئنئنگ (١٧٣٤
، «اُوتوز ايکي تُوحوم قئصصاسئ» ، قوربانعالي 
ِمدحال  ـ  الملک  ماغروفئنئنگ (١٧٤٠ـ )١٨١٠«سيف 
ِجمال» ، «دؤولِتيار»، «يوسفـ  احمد» ، «عالي ِبگـ  بالي 
ِبگ» يالي اثرلري توٌرکمن اده بيياتئنئ ، ديليني و ِمده 
نييه تيني بيچاق اؤسدوٌريأر ١٨ .عاصئر توٌرکمن اده 
بيياتئندا آغزئ بيرليک، ايل ـ يوردئ سؤيِمک و اُونئ 
غُوراماق ، بير بيته وي دؤولِته بيرِلشِمک ، ِمرتليک ، 
باتئرلئق ، وپالئلئق ، آرـ نامئسلئ بُولماق باش تِماالر 
بئياتدا ميللي اؤزبُولوشلئلئق ، تأزه  چپر اده  بُوليار. 
ماضمونلئ پِوزييا ، ِراليستيک اوغور ، پرُوگِرسسيو(ف. 

مترقي)  ايِدياالر حاص آيدئنگ دوزوليار. 
 ١٩عاصئردا توٌرکمن اده بيياتي دؤوره باپ اؤسٌوش 
يُولونئ ِگچيأر .بو دؤوروٌنگ توٌرکمن اده بيياتئندا١٨  
عاصئردا دوٌيبي توتوالن اساسئ تِماالر، پرُوگِرسسيو 

اؤسدوٌريليأر ، کأميلِلشديريليأر.
 ١٩عاصئردا اؤزلِرينينگ دوٌردأنه اثرلري بيلن 
کوٌللي توٌرکمنه اؤزوٌني تانادان کالسسئک شاهئرالر: 
مأمدولي کمينه ، سيدناظار سيدي، قرباندوردي ذليلي 
مأتأجي و باشغاالر ياشاپدئر.  نپس ، آنناقئلئچ  ، مال 
بو تاالنتلئ شاهئرالرئنگ دورموشي دُوغروچئل بِيان 
اديأن ، زأحِمتِکشينگ دويغئـ  دٌوشوٌنجه سيني، يوٌِرک 
اُووازئنئ چپر آنگالديان غُوشغوالري يوٌِرکلِره ِتِسللي 

ِبريپ، ديلِدن ـديله ِگچيپ ِگليپدير.
 ١٩عاصئردا توٌرکمن تُوپراغئ دوٌرلي تارئخي 
واقاالرئنگ شايادئ بُولوپدئر .مونئ عبدالستار غازئنئنگ 
«ِجنگناما»    پُواماسئ تاصصئقاليار .«ِجنگناما» ()١٨٦٢  
پُواماسئنئنگ اٌوستي بيلن بِييک عاقئلدار ماغتئمغولئنئنگ 
وي  لِريني بيرِلشديرِمک ، بير بيته  توٌرکمن تيره 
توٌرکمن دؤوولِتينهـ  ينگيلِمز گوٌيجه اؤووٌرِمک باراداقئ 
پرُوگِرسسيو ايِديالرئنئنگ ١٩ عاصئردا دورموشا 

ِگچيپ باشالندئغئنئ آچئق آنگيارئس.
 ٢٠عاصئرئنگ باشئنداقئ (١٩٠٠ـ )١٩١٧ توٌرکمن 
غئزئل ،  مأمِمت بال  بيياتينئنگ تارئخئني دؤوِلت  اده 
قئلئچ  شاهئر ، کؤرمال، دوردي  مالدوردي ، بايرام 
يالي حالق آراسئندا گينگِدن تاناالن شاهئرالر ِبزه يأر 
اساسان دورموشي ،   .بو شاهئرالر اؤز اثرلريني ، 
سُوسيئال ِدنگسيزليک تِماالردا دوٌزٌوپ، توٌرکمن اده 

بيياتينا اؤز غُوشانتالرئنئ غُوشوپدئرالر.  
ـ )١٩٩٠ اؤزوٌنينگ  توٌرکمن سُووت اده بيياتي (١٩١٧
دؤره ييش و اؤسٌوش باشالنغئجئنئ مُولالمورتئنگ، 
ِبردي ِکربابايوينگ آتا غُوووشدُووئنگ، آغاحان 
ناظارُووئنگ، حئدئر  يوينگ، اُوراز تأچ  دوردئ 
ِدريايوينگ، نورمئرات سارئحانُووئنگ، آتا صاليحئنگ، 
يوينگ، تُووشان  آمان ِککيلُووئنگ، غارا ِسييتلي 
اِسنُووانئنگ، ِکريم قوربان نِِپسُووئنگ و باشغاالرئنئنگ 
دؤره ديجيليک تاالنتئ بيلن ِبرک باغالنئشيار .توٌرکمن 
بيياتي ِگِچن تارئخي دؤوروٌنگ ايچينده  سُووت اده 
چپرچيليک جانر تايدان حاص اؤسيأر و  تِما، ايِدياـ 

کأميلِلشيأر. 
اُوراز  يازئمُوف 
پداگُوگيک عئلئمالرئنگ کانديداتي 

صصونغغات   صونغات                    

يُوالغچي
بير  يُوالغچي  بير  زامانالردا  قاديم 
ساتاشيار.  آداما  بير  باشغا  باريارقا  گچيپ  يردن 
اوحال  حال  ديييشيپ  وأليک،  سالومأليک، 

سُوراشيارالر. : دايي نير أ باريانگ؟، دييار.
- شُول گؤروٌنيأن اُوبا باريان.

- آي اُوندا من هم سانگا يُولداش بُواليئن، 
من بو يُوال نأبلد. 

- بُوالر ـ بُوالر، ديييپ اُول آدام غايتارغي 
بريار. بير نِمه يُول يؤرأنلريندن سُونگ، يُوالغچي: 

دايي يُولي ِکسسنه، دييأر. 
باقدي  بيلن  غئتاغي  گؤزوٌنينگ  آدام  اُول 
دييأنگ سن؟  نأمه  ِکِسرله مي،  يُولي  ده،  دا: هي  ـ 
بير  ينه  گيديبريأر.  چئقارماني  ِسسين  يُوالغچي 
ايکي  لر  گؤرسه  سُونگ،  يؤرأنلريندن  يُول  نِمه 
اهللا  "هاي!  يؤرلر.  سوٌرٌوپ  ير  بيلن  اؤکوٌز  تايحان 
قووات آرمانگ"دييأرلر. ِدنگلريندن ِگچندن سُونگ، 
يا  اييأرلرمي،  سُونگرا  اکيپ  شوالر،  يُوالغچي: 
اؤنگوٌندن اييپ سُونگ اِکيأرلرمي؟ ديييپ سُورايار. 
اول آدام: هي ده اِکمه ديک زادئنگي ايييپ بُولجاقمي، 

نأمه دييأنگ سن؟ دييأر.
 ينه يُوالغچي ِسسين چئقارمان گيديبريار. 
اؤليني  بير  لر  گؤرسه  باريارقاالر،  يتيپ  اُوبا 
جايالماغا آلئپ باريارالر. ينه يُوالغچي: شو آلئنئپ 
بارئليان آدام، اؤلوٌمي يا ديريمي؟ ديييپ سُورايار.  
اُول آدام ينه ده غئياـ غئيا باقئپ: اي!  جان ُدوغان 
اؤلِنسنگ آلئپ باريارالردا، هي ده ديريني گؤمٌوپ 

بُوالرمي؟ دييأر.
چئقارمان  ِسسين  ده  ينه  يُوالغچي   
دا،  آدام چاالراغاـ  اُول  گيرنلرينده  اُوبا  گيديبريار. 
چاي  «بير  بُولسا  يُوالغچي  دييأر.  گيِديلي»  «اؤيه 
ائزئنا  اُونگ  ديييپ  دأل»  يُوقجاق  يامان  ايچأيسگأ 
دٌوشٌوپ اوغرايار. اُول آدام ايچيندن عاجاپ «تُورا 
باشئمدان  نأهيلي  سامسئغي  بو  اُوو،  ـ  دٌوشأديم 
اؤيوٌنه  نأألچ  اؤکوٌنيأر.  آيدانئنا  ديييپ  ساوارقام» 
التيأر. «بار گيريبر» ديييپ، بير اُوتاغئنگ غاپئسئني 
ياتاغا  سئغئر  أسِگرمأني  اُوني  سُونگرادا  آچيار. 
بير  اؤيده  امما  بُوليار.  اِدن  موني  ـ  اُوني  گيريپ 
غئزي بارمئش. اُول مئهمان گله نيني گؤرٌوپ، هايدا 
ـ هاي چاي داماق تاييارلئق گؤريأر. واقت گچيأر، 
اُوتورماني شُول  هنيز دأده سي مئهمانئنگ يانئندا 
داشاردا گوٌيمه نيپ يؤر. آخئر دأده سينينگ يانئنا 
غُويماق  يکه  مئهماني  يؤنگ  نأديپ  «دأده  بارئپ: 

بُوالر. گلن مئهمانا حُورمات غُويمالي،  ادبسيزليک 
سي:  دأده  اُوندا  دييأر.  دير»  اُوتورمالي  يانئندا 
دأليمي،  يأن  بيلمه  ساتاشايدي.  يُولدا  غئزئم  آي 
بيلمه  ساوجاغئمي  باشئمدان  نأديپ  سامسئقمي. 

ديم، دييأر. 

نأمه اٌوچين ِبي دييأنگ دأده؟ ديييپ، غئز 
ساتاشامئزدا  باشدان  «ايلکي  سي:  دأده  سُورايار. 
دأده!  «آي  غئزي:  اُوندا  ديدي».  ِکس  يُولي  مانگا 
نيني  گچه  واقت  ِبر،  دييأني، گوٌرروٌنگ  ِکس  يُولي 
ديديگي  بُوالر  يالي  کسيلن  يُول  غاالرئس،  بيلمأن 
بوغداي  ير سوٌرٌوپ،  آدام  «ايکي  دأده سي:  دير». 
اکيپ يؤردي. مندن، شوالر اِکيپ سُونگرا اييأرلرمي 
ياـ دا اؤنگوٌندن ايييپ سُونگرا اِکيأرلرمي؟» ديييپ 
اؤز  شُوالر  دييأني  «اُونگ  غئزي:  اوندا  سُورادي. 
دا  ياـ  اييأرلرمي  سُونگرا  اِکيپ  بيلن  ياغدايالري 

ِبرگأ، گؤرگأ گيريپ اِکيأرلر مي، ديديگي دير.» 
دُوغئرالدا.  قاراز  سنده  غئزئم!  -آي 
مونگا نأمه دييأنگ، يُولدا گؤرِسک بير جنازا آلئپ 
اؤليمي  آدام  بارئليان  آلئنئپ  باريارالر.مندن، «شو 
ده  هي   »  ، هم  من  ديييپ، سُورادي،  ديريمي؟»  يا 
بارئليار»،  آلئنئپ  اؤلِنِسنگ  گؤِمرلرمي،  ديريني 

ديديم. غئزئم ايندي آيئد، شو آدام ساغمي؟
اُونگ  دٌوشوٌنمأنسينگ،  دأده!  واخ   -  
ياغشي  آد،  ياغشي  آدامدان  اؤلِن  شُول  آيدياني، 
غاالن  غالمادئمي؟  دا  ياـ  غالدئمي  غئز  اُوغول، 
اؤلٌوپ  چئندان  يُوغسا  ديري،  آدام  شُول  بُولسا، 

دير، ديديگي دير.
بو گپلر غوتاراندان سُونگ، غئزئنگ دأده 
دئغئني  عاقئللي  غئزئنئنگ  گيديأر.  پيکيره  سي 
يالنگئشان  من  بيله  شيله  «وه،  بيليأردي.  هم 
يالنگئشئپسئنگ،  غاتي  «دأده  غئزي:  دييأر.  مئقام» 

مئهمانئنگ يانئنا بار، گرک زادئنگداغي بُواليماسئن 
مئهمانئنگ  گزک  بو  آدام  اُول  اُوتور.»  يانئندا  دي، 
يانئنا بارئپ، يانگادان حال ـ اوحال اديپ، حُورمات 
داماق  چاي  يازئپ،  ساچاق  آرتديريار.  سئالغئني 
اده  اؤنکي  بريپ،  ادبليجه جُوغاپ  ِگپله سه  بريپ، 
نيني يوجاق بُوليار. مئهمان، بير زادئنگ اوٌيدگأنيني 
بُولدي،  نأمه  «دايي  سُورايار:  اُوندا  آنگيار. 
يؤرٌوشينگ، بُولوشئنگ اوٌيتگه دي ده؟» اوندا اول 

آدام:
زادالنگا  آيدان  يُولداقي  سنينگ  آي،   -

دٌوشوٌنمأنديم، ايندي دٌوشوٌنديم. مئهمان بُولسا: 
- نأهيلي دٌوشوٌندينگ؟ 

- غئزئم دٌوشوٌنديردي، ديار. مئهمان:
گؤرٌوپ  غئزي  باشلي  ـ  عاقئللي  شو   -
چاغئريار،  غئزئني  آدام  اُول  دييأر.  بُولمازمي، 
گرک»،  نأمه  «دأده  آنگئرسئندان:  غاپئنگ  غئزي 
دييأر. اُوندا: «ِگل شو ساچاغي يئغنا»، دييأر. غئزي 
اوتانجئراپ گيريپ ساالم بريأر. مئهماندا ساالمئنا 
قادئردانلئق  طاغامئندان  بيشيِرن  بريپ،  جُوغاپ 
سيراتي  بُوي  ِگي،  گؤرمه  بير  گؤرسه  بيلديريأر. 

يترليک، آوادانجا غئزمئشئن.
غئز اؤيدن چئقاندا، مئهمان، اؤي ايه سينه 
اُوغلوم  ادرمن  ادبلي،  بير  «منينگده  نيپ:  يوٌزله 
غارئنداش  بيز  يؤرٌون،  گؤزألپ  غئز  شُونگا  بار 
بيلن  غئزئم  «اُوني  سي:  ايه  اؤي  نأهيلي؟  بُولساق 

ماصالحاتالشمالي بُوليارئن»، دييأر.
راضي  غئزدا  آخئر،  غئسغاسي،  گپينگ 

بُولوپ، دورموشا چئقدئالر. اولي تُوي توتدوالر.
........

گچيپ  اُوبادان  شُول  منده  بيلن،  ِسبأپ 
اشيديپ،  ِسس  شوغاالنگ  ـ  شاغاالنگ  بارشئما. 
اديپ  شادلئق  چالئپ،  النگنگئرا  گؤرسم  بارسام 
تُويالرئني  ديديلر.  گليبر»،  ـ  گليبر  «آي  دورالر. 
اوزاق  بيرليکده  آغزي  و  ساغلئقدا  جان  غوتالپ، 
غازانالري  سُونگ  اتديم.  آرزوو  ياشاماقالرئني 
دُولدورئپ،  ِچکديرمأني  لرده  ِمجيمه  دٌوشوٌرديلر. 
غارنئمي  منده  غُويدوالر.  اؤنگوٌنده  مئهمانالنگ 
گليأرکأم،  خُوشالشئپ  اتديم.  دعا  دُويورئپ، 
آلئپ،  سوٌنک  اتيلجه  بير  بيريندن  غازانالنگ 
کؤک  بيري  دن  بيري  اُوقوجئالرئنئنگ   صحرانگ 
گٌوجٌوِجک  بير  گليأرکأم  ديييپ،  بِررين  دٌوِشر، 

اليمدن آلئپ غاچدي.

خالئ دُوقار اِللريم 
ِکيتاپ اوقار ديللريم

واتان اٌوچين خالق اٌوچين
 دئنمان ايشألر ايللريم

تُووشان اِسنُووا توٌرکمن زنانالرئنئنگ آراسئنداقئ 
ايلکينجي شاهئردي ِهم ايلکينجي نمايشنامه نويس 
غئسغاچا  حالئني  ِترجيمه  اُونونگ  بيلِن  ايلکي  دي. 

گؤرنٌوشده.
اينيأر،  دؤنيأ  اِطراپئندا  قاقا  يئلدا  ١٩١٥نجي  اُول 
آليار.  ِمکدپده  اُوباالرئنداقئ  بيليمي  باشالنغئچ 
عايال- آشغابادئنگ  يئلالردا  نجي   -١٩٢٨-١٩٣٢

سُونگ  شُوندان  اُوقايار،  سئندا  دانشکده  غئزالر 
راديودا،  غازيت-ژورنالالردا،  يوووردئنگ 

تلويزيوندا ايشله يأر.
تآترئنئنگ،  ِدراما  آکاِدميکي  آدئنداقي  نِپس  مُولال 
سُونگ غول مأمِمدوف آدئنداقئ ياشالر تآترئنئنگ 
يأر  ايشله  بُولوپ  موٌديري  بؤلوٌمينينگ  بييات  اِده 
. عؤمروٌنينگ سُونگقي يئلالرئندا بُولسا يازئجئالر 

شوراسئندا ِگنگشچئ بولوپ ايشله دي.
1938- نجي يئلدا اُونونگ «پُوالت غئزالرا» آتلي 
«اوزاقالرا  اِديلدي.  چاپ  يئغئندئسي  غُوشغوالر 
غاراغوم  يئغئندئسي،  غُوشغوالر  آتلي  ناظار» 
آچيان  صؤحبت  حاقدا  غورلوشئغي  ِدرياسئنئنگ 
بِِدن رُوواياتي» آتلئ منظومه سئ، تُووشان  «کلته 
شوروي  اثرلر  بو  ِگيتردي.  مشهورلئق  اِسنُِووا 
يورتالرئنگ  داشاري  ِهم  شيله  يورتالرئنئنگ 

بيرنأچه سينده ترجيمه اِديلدي
گينه  اٌوسمه  تآترئنئنگ  توٌرکِمن  اِسنووا  تُووشان 
شمشات»   » اُونونگ  غُوشدي.  غُوشانت  اؤنجيلي 
توٌرکِمن زنانالرئنئنگ اؤزباغتلئ اوغرونداقئ گؤره 
گليأر»  «گلين  اشئغئنگدا»،  «سنينگ  حاقداقي  شي 
طاراپئندان  توٌماشاچئالرئ  توٌرکِمن  طنزالري 

غئزغئن غارشئالندي.
گؤز  خئذماتالرئني  بتيِرن  بيياتدا  اِده 
١٩٤٠يئلدا  اِسنُووا  تُووشان   ، توتوپ  اؤنگوٌنده 
غازانان شاهئري-1974 « آت  «توٌرکِمنيستانئنگ 

يازئجئسئ»  خالق  «توٌرکمنيستانئنگ  يئلدا  نجي 
ديِين خُورماتلي آت داقئلدي.

دول  بيلِن  اِسنووا  تُووشان  الپ  يئل  کؤپ  ِمن 
گزک  کؤپ  ياشادئم.  بُولوپ  غُونگشئ  ِدگشير 
دؤولت  ِگزک  نأچه  بيز  بُولدوم.  گؤرروٌنگِدش 
بيله  يورتالرا  داشارئ  غُوشولوپ  تُوپارالرئنا 

گيتديک.
زناندي،  حأصيتلي  مئاليئم  سُوواتلئ،  اُول 
خاص  ايشلرينه  چيليک  جمغيئت  ايشنگنگيردي، 

کؤپ غاتناشياردئ.

آراسئندا  ِزنانالرئنئنگ  توٌرکمن  اِسنووا  تُووشان 
گچيريليأن  سونگ  بُوالن  شاهئر  ايلکينجي 
کؤپٌوسينه  لرينينگ  چأره  سئياسئ-جمغيئتچيليک 
واغتئنئنگ  کؤپ  اؤزوٌنينگ  اُول  چاغئرئلياردي. 
ديجيليک  دؤرده  ِگچيأنديگينِدن،  يئغناقالردا 
آزبُوليانلئغئندان  واغتئنئنگ  ماشغولالنماغا  بيلِن 

زيِرنيأردي.
ِزنانالرئنئنگ  توٌرکِمن  آزاد  اِسنُووانئ  تُووشان 
ِشيله  سوٌروٌپديلر.  اؤنگه  حؤکموٌنده  سيمبولي 
آلپينيستلِر  دؤوروٌنده  اؤز  اُول  سُونگ  بُوالن 
اوچاردان  چئقئپدي،  داغالرا  غُوشولئپ  تُوپارئنا 
يوٌزوٌپدي .ماخالصي،  سوودا  بؤکوٌپدي،  چترلي 
اوسسات،  اُوغورالرئندا  أهلي  جمغئتينگ  اُوني 
اُول  يأرديلر.  ِزنان حؤکموٌنده گؤرِکز  باشارجانگ 
الردا،  غازيت-ژورنال  يازياردئالر.  کؤپ  حاقدا 

صوراتالرئ چکيليأردي
تُووشان  يئلالردا  يِتميشينجي 
ماقاالسئ  آتلئ  غالئنگ»  اِسنُووانئنگ«ييگرنجي 
آرا  غئزغئن  يوردومئزدا  بو  و  اديليپدي  چاپ 
منينگ  يئغناقالردا  ماصالحاتالشئلئپدي،  آلنئپ 
آرا،  اؤز  يؤنه  اِديأريلِر  چئقئش  غُولداپ  ماقاالمئ 
پيکريمي  ِمنينگ  ِهم  آدام  يکه  صؤحبتِدشليکلِـرده 
منينگ  گؤِرش  غارشئ  غالئنگا  واخ  غولداماندئ 

آدئما دووالنئلئپدي.
يازجاق  ماقاال  يالي،  اُونونگ  ِمن  ولين  آصلئندا 
جانئقماسئ  دايزانئنگ  تُووشان  دييپ  دأل  ِزنان 

يادئمدان چئقانُوق.
تـُووشان اِسنُووا ٣٠- نجي-٨٠- نجي يئلالرئنگ 
نوسغاسئ  گؤِرلده-  زنانئنئنگ  توٌرکمن  آراالرئندا 

بُولوپ ياشادي.
مئخمانالرا  ِگليأن  يورتالردان  داشارئ  اُوني 
اُونونگ  يورتلوالر  داشاري  گؤرِکزيأرديلر. 
بيلن  ماشغاالسئ  اؤيي،  عؤمري،  ديجيليگي  دؤره 

غئزئقالنياردي.
شوراسئندا  يازئجئالر  اِسنُووا  تُووشان 
بردي: گوٌرروٌنگ  شيله  مانگا  يئلالرئندا  ايشألن 

توٌرکمن  بؤليأرين:  گه  بؤله  ايکي  عؤمروٌمي  من 
و  يئلالرئم  ياشان  بُولوپ  ِسمبولي  ِزنانالرئنئنگ 
دُوغروسي،  مانگا،   . عؤمروٌم  سُونگقئ  اُوندان 
ِمن  ِسبأبي  لِذذتلي.  خاص  عؤمروٌم  سونگقي 
راخات،  آسودا،  آلئپ،  لِذذتيني  دورموشئنگ 

ياشايارئن.
دييپدي،  دييسه-ده،  بوسؤزلِري  شاهئرا، 
آچئق  يأنديگي  کؤيسه  يئلالرئنئ،  ياشلئق  يؤنه 
باردي:  ائنـام  بِرک  بير  شيله  اُوندا  دويولياردي. 
دؤره  يُولوم،  دورموش  منينگ  ِگلِر  دؤووٌر  «بير 
مونگا  ِمن  ِسبأبي  اؤِرنيلِر  دوٌيپلي  ديجيليگيم، 
پيکيره  بو  ِهم  ِمن  بيتيرديم».  ايشلري  موناسئپ 

ائنانيارئن.
يازان: قاييوم تانگرئ غولئف

چشمه سي: ،غاراغوم ژورنالئندان 

 

يازان: احمد گرگاني

غاراجا اُوغالن
١٠٥٨ - ٩٨٥ ش

تُووشان ِاسنُووا 
چاپا تاييارالن: آي ناز سعديان(١٩٨٧-١٩١٥ )                                         


