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يريم سن 
اِترک  گوٌرگن قادئم گزن يرلريم 

آتا  بابا اؤيناپ اؤسن يريم سن
توپرانگنگا داماندئر دامارغانالرئم 

اؤتن پوشتوم يايراپ اؤتن يريم سن

سندن اؤنيأر ايجک،  گيجک گره گيم
سن ديپ اوريارغورساقداقي يوٌره گيم

باتئرالر  مسکني آرقام ديره گيم
غئلئچ  اوروپ غان دؤکٌوشن يريم سن

سني واطان دييپ آدادي آتام
سانگا  سارپا غُويماق عاداتي قادام  

سانگا غئيا باقسام گچيلمز خاطام
اينر  يوٌکوٌن دنگ چکيشن يريم سن 

سنده ياتئر اهلي اوروغئم  تيرأم
گوٌن دُوغار، گوٌن باتار ايلري غايرام

ماغتئمقولي،  مالنپس، کمينأم 
شاهئرالرئنگ شئغري آقان يريم سن 

ساناردان کؤپ سنده صونغات ايه سي
ياشاپدئر  اؤسوٌپدير ادب ماياسي 

دوٌنيأني  آنگق اِدن  توٌرکمن باالسي
غوم  ِگرشيندن  عارشا چئقان يريم سن 

عالئمالرئنگ باري توٌرک يا- دا توٌرکمن
پاجارالن عئلئمدان اؤروٌلن اؤرک من

بايداغنئنگ  نشاني گؤک بؤري غورت من
پيل   بورنوندان   يره  غاچان  يريم سن

آخ  بُولسادي سنگ - ده غُولونگي توتان 
تاپئالردي دوٌنيأ غاتانجئن  غاتان

ير يوٌزوٌنده دؤرأپ  خود شو گوٌنه ِچن
اِکيپ، غوروپ، دُوقاپ ياتان يريم سن

کوٌرن ايللر گچدي غُويون  دوٌيه لي
بگلي، خانلي، عالئم عارئپ ايه لي
بدوآتلي  تُوي بايراملي  سايالي 

عارلي نسل اورباپ اؤسن يريم سن

سايامدا ياشاپدئر عجيزألپ گلن
سئنامدا بُولماندئر ياشئرئق، ياالن

ياو  گوٌنلرده بِِدو آتالرئم  بيلن
غئزئل غانا  اؤزوٌم اوران يريم سن 

باشئمي  اگمأني شاالرا، شره
آق  اؤيلنگ غاپئسئندا چکيليپ دارا

انه لرمينگ  آينا غورساغي  پارا
آتاالرمئنگ غُولي  کسيلن يريم سن

ينه سانگا  باغرئم  اُويقادئم  مودام 
ايل گوٌنه غارئشئپ  دنگله ديم ياقام 

آداما  دُوس، دُوغان، غارداشدي قادام
ناچارالرا پنا بُوالن يريم سن

دگديلر، اوردوالر، اوٌتديلر مني 
بُوينوما يٌوپ  داقئپ ساتدئالر مني 
اؤزوٌم - أ   انسانا  عجيزألن  گوٌني

دگِمرين ديپ  قاسام  ايچن يريم سن

توٌرکمن ديپ تانالدئم  يرينگ يوٌزوٌنده
تاريخئنگ ثبتينده  قاالم  سؤزوٌنده
داغ، دامانا، جوٌلگه، بايئر دوٌزوٌنده 

غارئش - غارئش  آياق باسان يريم سن 

صنملرينگ گچدي سنده سوٌلموٌرأپ
تُوپوقالرنا  دٌوشن زوٌلپوٌني داراپ 

عاشقالرئنگ  ماغشوق يُولونا غاراپ
نأزلي يارا غوجاق آچان يريم سن

يازالرئندا  چؤلده چمنلر بُوغوپ
تُوموسئندا غئزغئن گوٌنه شي دُوغوپ
گوٌيز،غئشئندا ياغئش، غارالري ياغئپ

آسمانئندان دورنا گچن  يريم سن

اينه  شيله گلديم  گچيرن  يُولوم
   دارغادي، آونئدي، آزالدي ايليم
اهللا نئنگ قانوننا غالدئرئپ غُولوم

پأک تُوپراغنا دوٌينأپ  دٌوشن يريم سن 

اينگ سُونگقي ماقصادئم باردئرئن ديمک 
شو واطانا وپاداردئرئن  ديمک 

بير يوٌزوٌم سئالنا زار دئرئن ديمک
شهيد غانئم  سانگا سينگن  يريم سن

ير يوٌزينده  داش يوٌرکلر اره سه
آراالرد ا دنگ حقوقلئق  يؤره سه  

بار چاغاالر  اؤز ديلينده اُوقاسا 
دييپ سانگا  آرزوو اِدن يريم  سن

١٩٩١ـ نجئ يئلئنگ ماي آيئنئنگ١٧ ـ سي گوٌني 
ماغتئمغولئنئنگ قبورئنا زئيارات اتِمک اوٌچين گيِدن٨٠  
ِچمه سي آدامدان عئبارات تُوپارئنگ آراسئندا ِمن هم 

باردئم.
داش دٌوشه لِن تأزه يُول بيلِن باريان آوتُوبوسئمئز 
آق تُوقايا طاراپ اوغور آلدئ  . ِچپيميزده پئراغئنئنگ:

«اي، سؤودوٌگيم، سُونگو داغئ،
داغدانلئدئر بيلينگ ِسنينگ»

ـ آدامالرئنگ «حئذماتئ»  ديييپ، واصپ اِدن داغئ 
بيلِن داغدانئندان، گؤرک ـ گؤرمه گينِدن جئدا دٌوِشن 

سُونگوداغئ غارالئپ دوردئ.
  داغئنگ ايلِرسينده ايلکي بيلِن اوٌنسوٌميزي ِچِکن 
انگنگيتلِرينده، دوٌزلوٌکلرده  لرده، داغ  زات جوٌلگه 
آرپادئر بوغداي مايساالرئنئنگ پارچ بُولوپ 
اُوتورماغئدئ .اؤزوٌميزينگ شُوالر بيلِن ِسرِحتِدش 
نه گؤِزل يرلريميزينگ غوغارئپ ياتانئنئنگ شايادئ 
بُوالنسُونگ، حئرچئنگئ ديشألنينگي دويمان 
غاليارسئنگ .يُوغساـ دا، دوٌمه اکين اکيلمه سينِم بيز 

اونودايانـ  آ دألديريسـ  دأ ِهرنأ؟!
ـ  ده بأش  سُونگ، ِپس جوٌلگه  لِن  بيرنِمه يؤره 
اُون سانئ توٌرکمنينگ بيزه تاراپ اللِريني غووانچلئ 
اُوالر ايران  بوالياندئقالرئنا گؤزوٌميز دٌوشدي . 
تُوپراغئندا گؤِرن ايلکينجي ايلِدشلِريميزدي . سوس 
اُوتوران زئياراتچئالرئنگ شوندان سُونگ غُوورئ 
سي ِگچيلِن  اُون کيلُوِمتر ِچمه  (ِسسي) آرتدئ . 
سُونگ، غارشئمئزدان چئقان مُوتُورلي يتگينِجک اُوق 
ِکسسيرمه ِگچيأن يالئ، آوتُوبوسئمئزئنگ داشئندان 
بير ساپار آيالندئ ـ دا، ِگلن يُولئ بيلِن ائزئنا تاراپ 
له  اُونونگ اُوباداشالرئنا سؤيوٌنجه  زئمدئرئاليدئ . 

ِمک اوٌچين غئپ باساندئغئ بِلليدي.
ايرانئنگ کوٌِرن اُوباسئنئنگ اوزاقدان گؤرنٌوپ 
انِگن  اوغرانام شُولدئ ِولين، اُول يرِدن بيزه تاراپ 
سانسئزـ ساجاقسئز مُوتُورلي پيدا بُولدئ . هأ دييمأنِم 
ايکي تاراپئمئز حُورماتلئ اوغرادئجئالردان دُولدئ .  
ياپُونييانئنگ اؤنوٌمي بُوالن «ياماها» قئسئملئ ياالنگتار 
اوٌچِدن آتالنان يتگينِجکلرينگ  ـ  مُوتُورالرا ايکيِدن 
اوالغالرئنا ارک اديشلري، چاقغان ِحرِکتلري سيرک 
آوتوبوسئنگ بير  داربازالرئنئ يادا سالياردئ . 
سينه چاالسئنلئق بيلِن ِگچيأن  سينه، بير بيله  ايله 
سوٌروٌجيلر، گؤونوٌنگه بُولماسا، موٌنٌوپ باريان 
اوالغالرئنئ ماشئنئمئزئنگ آشاغئندان ِگچيرأيديميکأ 
ديين دويغئنئ دؤِرديأر . اوغرادئجئالرئنگ بِِگنجيني، 

شاتلئغئنئ يوٌزلريندن اُوقاپ اُوتورمالئدئ.
که يُولئ باغالدئ  نيميزده آغئر مأره  اُوبا يته 
عاالچ ساقالندئ  دوروِبردي .آوتُوبوس بي 
سوٌروٌجينينگ يانئندا اُوتوران آژانئنگ (اُورغان 
ِرسمي  دي  .  ـ گؤزي اوٌيتگه  ايشگأرينينگ) يوٌزي 
باغالشئالن ائالالشئق بُويونچا يُولدا ساقالنماق 
آينا الرئندان  بُولماياردئ .آوتوبوسئنگ غاپدال 
گؤرِکزيليأن صوراتالر، آدِرسلر اوٌيِشن مأِحلألنينگ 
اُوالر  يوٌِرک ائزاسئندان حابار ِبريأردي . 
ـ غارئنداشالرئنئ  بيزينگ ايليميزدأکي دُوغان 

سُوراغالياردئالر.
يُول آيرئتالرئنا تُوپالنان ميلِلت، «تُويُوتا» 
ماشئنالرئنئنگ اٌوستوٌندأکي کؤپ سانلئ ِجِمنده، 
ال چارپئشئپ باشالدئالر.   ِشن يالئ،  اؤنگدن ديلله 
اديشيپ، شاتلئغئنئ  يلِنگلر بُولسا تانس  ـ  ياش 
داشا چئقارياردئالر، کأبيرلري بيزي صوراتا 

دوٌشوٌريأردي.
  غوربان م . اُورازُوف أينه گيني آلدئ ـ دا، اُونئ 
دن  تأک پِنجيره  ـ  سوٌروٌجينينگ غاپدالئنداقئ يکه 
ايرانلئ غارداشالرا اوزاتدئ .شوندان سُونگ بيله 
کي زئياراتچئالر ِهم آلئپ باريان سُووغاتالرئنئ 
اوٌيشٌوپ دوران ِجماغاتا غُووشورماغئنگ آالداسئندا 
الينه  بُولدئ .سُووغاتالرئ آالنالرئنگ بارئسئ 
دٌوِشن ِپشگه شي بيرنأچه يُوال اِدپ بيلِن مانگاليئنا 
ِدگريپ آيئرياردئ . بيز انه تُوپراغا، آتا واطانا داحئللئ 
ِهر بير زادئنگ سايرئ/يات يورتدا موقادِدسلليگه 

اؤوروٌليشينينگ گؤزلي شايادئ بُولدوق.
بو گؤرنٌوش ايرانئنگ شارالووق اُوباسئندا ِهم 
ده بار)غايتاالندئ.   ـ  (آتداش اُوبا ِسرِحتدن بأرده 
ايکي اُوبانئنگ مُوتُورلي، ماشئنلئ آدامالرئنئنگ بارئ 
ديين يالئ بيزينگ ائزئمئزا دٌوشدي . مونئ سئنالپ 
باريان شاهئر ِگلين گؤِزل شاغولئيوا :«ايلِدشلِريميز 
حأضير بيزينگ دأل ـ ده، واطانئنگ ائزئنا دٌوشٌوپ 
باريارالر» ديييپ، بو گؤرنٌوشي اُوبرازلئ بيان اتدي.  
جايدار آيدئالن سؤز، دُوغرودانـ  دا، بيزينگ موٌنٌوپ 
باريان آوتُوبوسئمئز گوٌِنشلي توٌرکمنيستانئنگ بير 
تُوقايا سوٌيشٌوپ  اوٌلشي(نوسغاسئ) بُولوپ، آق 

بارياردئ.
ايرانلئ ايلِدشلريميز آوتُوبوسئمئزا شيله بير 
غُوالي ِگليأرديلر ِولي، بيز «ياراما ز حادئثا بُولماسا 

ياغشئدئر» ديييپ أتيياچ اديأرديک.
  آق تُوقايئ آلقئمالپ اُوتوران اترک ِدرياسئنا ِهنيز 
کؤپري غورولمان اِکن . اوالغئ سووونگ ِپس يريني 
چاقالپ سوٌرمه ليدي .شُوبادا يرلي توٌرکمن ييگيتلِري 
اشيکلِري بيلِن سووا گيريپ، سوٌروٌجأ يُول  ـ  اگين 
گؤرِکزيپ باشالدئالر . اُوالر ائزا ِتسيپ بارئشالرئنا، 
اللري بيلن «ِگليِبرـ ِگليِبر» ديين ائشاراتئ اديپ، بيله کي 

ِکنارا ساغـ  آمان آلئپ چئقدئالر.
ماشئنئنگ ِکنارا چئقانام شُولدئ ِولين، مورتئ تابان 

بير يتگينِجک : «آتاباي،آتاباي» ديييپ، غاپدالئمداقئ 
آينانئ اوروپ باشالدئ .يانئمدا اُوتوران ت س س 
ر يازئجئالر سُويوزئنئنگ پراولِنييه سينينگ بيرينجي 
ِسکره تارئ آتامئرات  آتابايف اؤزوٌني تاناندئقالرئنئ 
آتامئرادئنگ يانگاغئندان بِِگنچ  بات دويدئ .  باداـ 
گؤزياشئ تُوغاالندئ . اُول غُوش هالتاسئندان تأزه 
دا، شُول يتگينِجگه  ـ  کيتاپالرئنگ بيريني چئقاردئ 
غُووشورماق اوٌچين اؤنگدأکي آچئق پِنجيرأ يتمأگه 

غئسساندئ.
  ماغتئمغولئنئنگ قبورئنا ِگِچن ايلکئ ِگليشليکدن 
ايلِدشلِريميزينگ کؤپٌوسي بيحابار غالئپدئر . بو ِگِزک 
ِولي، آق تُوقاي آرماندا غاالن آدامالردان يانا هئنگ 
گيني توٌرکمن  زئياراتچئالرئنگ ِگلجه  ِبريأردي . 
راديُوسئندان اشيدن ايرانلئ غارداشالرئمئز بير ِهپده 
ِدن بأري بو يره تُوپالنئپ، غاراشئپ يؤِرن بُولساالر 

نأتِجک!
آدامالر چئتئرـ چئتئر بُولوپ، بيزدأکي دُوغان ـ 
غارئنداشالرئنئنگ صوراتئدئر آدِرسيني گؤرِکزمأگه 
چالئشياردئالر .«حُوش ِگليپسينيز!»، «بوالردان 
اترکدن کيم بار؟ نِبيت  تانايانئنگئز بارمئ؟»، غئزئل 
ها دألسينگ؟»، «شارالووقدان کيم ِگلدي؟»  ـ  داغلئ 
«آرانگئزدا حُوجادان بارمئ؟» يالئ سُووالالر ِهر 
آشغاباتلئنئ سُوراغاليانالر  اشيديليأردي .  أديمده 
سيِرگرأِگم بُولسا مارئدا، تاغتابازاردا،  کؤپدي . 
داش حُوووزدا ياشايان  ايلِدشلِريني ايِدگاليأنلِر ِهم 

دوشياردئ. 
  اُورتا ياشان ِبرداشلئ پئيادا بُوينوما  تُوووسدئ 
ـ دا، مأکأم غوجاقالپ، سيلته نيپ ـ سيلته نيپ اسلي 
سالئم ِسسسيز آغالدئ .اُونيانچا يانئما ِگلِن ايکي 
ياپئشئپ  سانئ اُورال عايالئنگ بيريسي چيگنيمه 
اؤزه لِندي :«جان باللئم، بأرينگه ـ ده ناظار آيالسانا، 
ديدارئنگدان بير دُويالئ ـ ال، ِگپله، غوزئم، ِسسينگ 

غوالغئمئزدا غالسئنـ  دا».
دا بير تأثيرلي دوشوشئق  تُوقايدا باشغاـ   آق 
بُولدئ .آغاج ات، اوزئناق پئيادا يانئما ِگليپ، ايکي الي 
بيلِن مأکأم گؤرٌوشدي :«حُوش ِگليپسينگيز، صاپا 
ِگليپسينگيز ! ِمن حاجئمأمِمت غئزئل ـ  دؤولِتمأمِمت 
زأحِمت گؤرمأن، آشغاباتلئ  آغتئغئ .  بالغئزئلئنگ 

عالئم آلالِبردي اُورازتاغانا ساالمئمئ يتيره ِورينگ» 
دييدي.

ماغتئمغولئ بيلِن دؤولِتمأمِمت آزادئنئنگ 
قوبورالرئنا تاغظئم اديپ، آيات — تؤوهير اُوقادئالندان 
سُونگ، بيزي ِسکينينگ اٌوستوٌنده غورالن ِتألره تاغام 
داتماق اوٌچين چاغئردئالر . شُول واغت سازالشئقلئ 
ال  اشيديليپ باشالندئ .  ال چارپئشماسئ  چئقيان 
آسمانا غالدئ.   ـ  چارپئشماسئنئنگ شُووحونئ آل 
گؤرِسم، داش حُوووزلئ شاهئر قاقاباي ائلياس ِتألره 
تاراپ باريار . ايکي تاراپا ِسرپيليپ، اُونگا ِگچمأگه يُول 
آچان آغئر مأره که بُولسا هئجوو بيلِن ال چارپئپ، 

شاهئرئ موٌبأِرکله يأر.
دٌوشه گه ِگِچنيميزه مأِهتدل ساچاغئنگ اٌوستوٌنه 
آق ساقغاللئ غُوجا  ِچنلي آدامدان دُولدئ .چووـ 
بيزينگ ِگنگيرِگنيشيأنديگيميزي آنگدئمئ، نأتديمي، 
غاراض، ساچاغا موٌنِنلرينگ آدئندان اؤتوٌنچ سُورادئ.  
اُوالرئنگ ياغدايئنا دٌوشوٌنِمزليک موٌمکين دألدي. 

ساچاقدان اؤزگه يرينگ مأِحلله سي گوٌو ِبريأردي.
ـ ٤٠ياش ِچمه سينده بُوالن ايرانلئ  ِمنينگ يانئما٣٥ 
ايکي توٌرکمن ِگليپ اُوتوردئ . تانئشدئق . اُوالرئنگ 
بيري گوٌرِگن اونيِوِريتِتينينگ پارس اِدبيياتئ موغاللئمئ 
کيسي بُولسا ايران پارالِمنتينده  شاقاضئ، بيله 
اديأن ايکي ِدپوتاتئنگ بيري  توٌرکمنلِره ِوکيلچيليک 

يوسوپ ِبِسنجيده اِکن.
  آشغاباتدا ِگچيريلمه لي بوٌتين دوٌنيأ توٌرکمنلِرينينگ 
سينه ايران تاراپئندان غاتناشمالئ يدي  کُونگره 
آدامئن بيري اديليپ، شاقاضئ بِللِنيپدير، يؤنه بأرِدن 
باران چاقئلئق ايرانئنگ اوٌچ ِوکيلينينگ کُونگره سه 
ائقبال بو ساپار  اديپدير .  غاتناشمالئدئغئنئ مأليم 
اُونگا گوٌلوٌپ باقماندئر، امما اُول گؤونيچؤکگوٌنلِرينگ 
حيلينِدن دأل . شاقاضئ بو گوٌن بُولماسا، ارتير آتا 

واطانئ گؤرجه گينه حالئص يوٌِرکدن ائنانيار.
اِدبييات موغاللئمئدئغئمئ   شاقاضئ ِمنينگ 
اشيِدنده، چاغا يالئ بِگه نيپ، يانئنا ِگلِنلِرينگ بارئنا ديين 

يالئ :«آتاـ دا اِدبييات اِکن» ديييپ بوشالياردئ.
زئياراتدا بِللي توٌرکمن ساتيريگي پئحي تاغانئنگقئ 
غُوشا ِگتيردي . اُول1933 ـ نجي يئلدان بأري گؤرمأن 
يؤِرن ناچار دُوغانئ نأزبي بي بيلِن دوشوشدئ .غُوجا 
شاهئرئنگ گوٌرروٌنگينه گؤرأ، تأ١٩٣٣ ـ نجي يئال ِچنلي 
ِسرِحد آچئق اِکن . اُونونگ ياپئلماغئنا يژُووئنگ آلئپ 
باران سئياساتئ ِسبأپ بُولوپدئر .«ِمنينگ ساچاغئم» 
کيتابئنئ مئراتدوردئ قاضئ تاراپئندان ايراندا چاپ 
اديلِنديگيني اشيدنـ  ده بُولسا، پئحئ آغا شاتلئغئندان 

اوچارلئ گؤروٌندي.
ـ ده  سينِدن اؤزلرين  زئياراتچئالرئنگ بيرنأچه 
غاالن تأثيرلر بارادا گوٌرروٌنگ ِبرِمکلريني حايئش 

اتديم، 
 قاقاباي ائلياس، شاهئر:   

 — گؤِرن ـ اِشيِدنلريميز بارادا حأضير ِکسگين 
ويِدنييأ  اِگر تِله  بير زات آيتماق انگسات دأل، 
صوراتا دٌوشوٌِرن يُولداشالر، شو گوٌنکي آحواالتئ 
لر، اُوالردان  سه  تُوماشاچئالرا دُولولئغئنا يتيرمه 
غاتئ ديلگير بُوالرئن . ايکي دوٌنيأ بار ديييأرلِر ِولين، 
اُول توٌرکمنلِر اوٌچوٌنجي دوٌنيأني — بيزي کوٌيسه 
يأرلِر . اُوالرئنگ واطانچئلئغئ ِچنينگ ـ چاقئنگ دأل.  
ِطبيغاتالرئ يالئ پأکيزه . ِمن اُول يرده اؤزوٌميزينگ 
بيِرگه  ـ  ييتيِرن زاتالرئمئزئ گؤردوٌم .بيِرک 
اِگر پِرزيِدنتيميز  حُورماتئنگ نوسغاسئنئ گؤردوٌم، 
ديک  صاپارمئرات آتايويچ نئيازُوو غُولتغئ ِبرمه 
بُولسا، بو زاتالرئ گؤرٌوپ بيلِمزديک . بوالر اُونونگ 
توٌرکمن اِدبيياتئنا، سازئنا، ِمده نييتينه چونگنگور سارپا 
غُوييانلئغئندان نئشان . بيله دييِسم، ِمني يارانجانگلئقدا 
عايئپالجاقالر ِهم تاپئالر  . امما دُوغرا — دُوغرئ 
دييمه لي آحئرئ . نُووروزئ بِلله ِمکليگه، ماغتئمغولئ 

گوٌنلِريني ِگچيرِمکليگه اجازا ِبِرنِم پِرزيِدنتيميز.
ِبگجان نئيازُوو، پِرزيِدنتينگ يانئنداقئ حوقوق  
اُورغانالرئنئنگ ايشيني اوتغاشدئريان سُوِوتينگ 

باشلئغئ:
 —بيِرک ـ بيِرکِدن آيرا دٌوِشن غارئنداشالرئنگ 
زارئنئنگ شايادئ بُولدوم، ايرانئنگ ِهم  ـ  آهئ 
بيزينگ ِسرِحتيميز بيلِن باغلئ ِمسه ألنينگ دؤولِتلي 
چؤزگوٌديني تاپماق اوٌچين ِهر بيريميزينگ اؤز يرينده 

اؤزوٌم بارادا آيتسام، بو  اتِمگيميز ِضرور .  ياردام 
اوغوردا تاغالالمئ غايغئرمارئن..

چارئ قولئيو، عالئم. !
غارئنداشالرنئ سُوراغالپ ِگلِن  ـ   —دُوغان 
ايرانلئ ايلِدشلِريميزينگ جودا کؤپ بُوالنلئغئ 
ِضرارلئ، ماغتئمغولئ بيلِن آزادئنئنگ قوبورالرئنا 
اتمأگه موٌمکينچيليک  ده زئيارات  جه  ِدگيشلي ِدره 
قوبورالرئنگ يانئنا غُواليالشماق ِهم  بُولمادئ . 
کؤپيميزه ينگيل دٌوشمه دي . شُونونگ اوٌچين ِگلِجکده 
زئياراتا باريانالر بيلِن گؤرمه ـ گؤرشه ِگليأنلرينگ 
گوٌنلرينينگ بيريـ  بيرينه غابات ِگلِمزليگيني غازانمالئ 
نييت  توٌرکمنيستاندا، ايراندا توٌرکمنلِرينگ ِمده   . 

گوٌنلِريني ِگچيرمه گي يُوال غُويمالئ. 
ماغتئمغولئنئنگ قوبورئنئ آبادانالشدئرماق 
ـ ِبريپدير.   اوٌچين اُوالرئنگ ِوالياتئ ِسريشده غُوي 
بو ماقصات بيلِن بيزده ِهم بيرِنچه ايشلِري دورموشا 
ِگچيرِمک گؤز اؤنگوٌنده توتوليار . ِمنينگ پيکيريمچه، 
بو ِمسه له ده ايکي تاراپئنگ تاغالالسئنئ بيريکديرمه 

گي ِضرور.
عئلئمالرئنئنگ  آنناِنِپسُوو، تارئح  مئرات 

دُوکتُورئ:
 —شو گوٌن شايادئ بُوالن واقامئز 
توٌرکمنيستانئنگ اوزاق تارئحئندا آيراتئن مؤهوٌم بير 
زات بُولدئ .آق تُوقايا کوٌللي توٌرکمن اوٌيشدي . اُول 
غارداشالرئمئز يرـ يورت آتالرئنئ توتوبام ايِدشيأرلر 
اساسان، اتِِکِدن، سارئقدان، سالئردان،  ِولين، 
يُوموتدان، ِگرِکزدن ... کيم بار ديييپ يوٌزلِنيأرلِر . بو 
گوٌن ماغتئمغولئنئنگ قوبورئنئنگ باشئندا کوٌللي 
توٌرکمن سُوراشئپ، ايده شيپ بيري ـ بيريني تاپدئ 
 . بو گوٌن توٌرکمنلِرينگ ِجبيسله ِشن گوٌني بُولدئ.  

ماغتئمغولئنئنگ تيرسه گينه غاالنئنا ِشک يُوق.
ـ ينگ آت غازانان آرتيستي: ِبردي مُولاليو، ت س س ر

 —توٌرکمن تِاترئندا ماغتئمغولئنئنگ اُوبرازئنئ 
ايلکينجي بُولوپ دؤِرتِمک باغتئ ِمنينگ پايئما دٌوشدي. 

شاهئرئنگ قبورئنا زئيارات اتِمک ياشلئغئمدان 
آرزووئمدئ .شُول آرزووئم شو گوٌن حاصئل بُولدئ.  

ائقبالدان يوٌزه - موٌنگ راضئ.
اؤِوزموحامِمت مأمِمت نورُوو، توٌرکمنيستانئنگ 

ديزاينِرلر سُويوزئنئنگ باشلئغئ:
اوزاق ياپُونييا ساپارئم ِهم شونونگ يالئ   — 
ده  ـ  شيله غارشئالنما دوٌيشومه  تأثير اتمأندي . 
گيرِجک زات دأل .ايلِرکي توٌرکمنلِر آتا واطانا شيله بير 

ِتشنه بُولوپدئرالر.
قاقا اطراپئندا حُوجاغاال، ميرغاال آتلئ اُوباالر 
بار .ايراندا يرِلشيأن ميرغاال اُوباسئندا ياشايان 
بيزينگ ياقئن غارئنداشالرئمئزئ سُونگ بوجنوردا 
گؤچوٌريأرلر . اينه، طألِي بو گوٌن بيزي بيِرکـ  بيِرگه 
دوشوردئ .دُوغان اُوغالنئم بيلِن غوجاقالشئپ 
سي سؤزله  داماغئمئز دُولوپ، اُون مينوت ِچمه 
شيبيلمأن دورساق نأتِجک .آيرئلئشان ماهالئمئز 

يادئگأرليک اوٌچين ساغادئمئزئ چالئشدئق.
اينه بير ياتدا غاالن پورصاتئ آيدايئن . يانئما بِندر 
توٌرکمنلي ياش يازئجئ حاجئ دوردئ کؤسه ِگلدي.  
بو حکايانئ  اُول بير حکاياسئنئ اليمه توتدوردئ . 
گيمي  اشيتديرمأگه ياردام اتمه  «ِمنينگ واطانئمدا» 

حايئش اتدي.
شئخدوردئ اُورادُوو، هودوژنيک:

اُوالر «ِمنينگ واطانئم» راديُوستانسيياسئنئنگ، 
توٌرکمن تِله ويِدنييه سينينگ ايشينِدن غاتئ بير راضئ 
دأل اِکنلِر، «بُوش گوٌرروٌنگه کأن اُورون ِبريليأر، آيدئم 
ويِدنييأنگيزينگ  سازئ آز غُويِبريأرسينگيز، تِله  ـ 
ِبرناماسئندا يووان ِگپِلشيکلِر کؤپ، گؤرِکزيليأن 
کينُوالرئنگ آغرامئ اُورس ديلينده، باغشئالرئنگئز 
ديک دوروپ آيدئم آيديار» ديييپ، قانونئ نأگيله ليک 

بيلديريأرلِر.
آتامئرات  آتابايف، شاهئر، تٌورکمنيستانئنگ 

لِنين کُومسُومُولئ بايراغئنئنگ الوِراتئ:
 —ِمن بو يرده شاهئرا آيراتئن سارپا 
غُويولياندئغئنا گؤز يتيرديم . بيزينگ تِله ويزيُونئمئزا 
تُوماشا اديأنديکلري اوٌچين، اُوالرئنگ بأرِدن 
بارانالردان تانايانالرئ بار اِکن . ِمنينگ بيلِن 
صؤحبِتدش بُوالن بير ييگيت عئراقـ  ايران سؤِوشينه 
غاتناشئپ يؤِرن ماهالئ توٌرکييه آرقالئ اؤزوٌنه 
«غومساغات» کيتابئمئنگ غُووشاندئغئنئ، «دُووامات 

ـ دُووامئ» کؤپ اُوقاياندئغئنئ آيتدئ.
ويِدنييه سي اوٌچين شُول يرده     توٌرکمن تِله 
ـ  جُوغابئندا ِمن شاهئرالرئنگ ايل  ـ  ِبِرن سُووال 
بيرليگه چاغئرماقدا  گوٌني بيرِلشديرِمکده، آغزئ 
ِهميشه اولئ حئذماتالرئنئنگ بُوالندئغئنئ، مونئ 
ماغتئمغولئ بيلِن آزادئنئنگ دؤره ديجيليگينينگ ِهم 
تاصصئقالياندئغئنئ آيتدئم .«ابئرسئز واغت ِگِچنليگينه 
غارامازدان، بو ِگرِچکلِرينگ قوبورالرئ ـ دا ايلِرکي 
ِو غايراقئ توٌرکمنلِري بيرِلشديريپ دوران کؤپري 

بُولوپ حئذمات اديأر» دييديم.
ِمنينگ غُوشغوالرئمئنگ بيرينده ِشيله ِسطيرلر بار:

آيدئم ارکين بُولمالئ،
آدام ارکين بُولمالئ، 

يؤنه اِرکين بُولماق اٌوچين 
واطان ديييپ اؤرکوٌنگ بُولمالئ.

اُول يرده ياشايان توٌرکمنلره واطان ديييليأن 
موقادِدسليک يته نُوک.

آتلئ تأسين  ساپار واغتئ آيدئ آُوونوق 
توٌرکمن شاهئرئ بيلن تانئشدئم . آيدئ عاراپ اليپ 
ـ بييينينگ اساسئندا توٌرکمن اليپبيييني دؤره ديپدير.  
شُول اليپبيي بُويونچا چاپ اديلِن بير کيتاپچاسئنئ 
يادئگأرليک اوٌچين ِبردي . ناظار غولاليو يالئ آتلئ 
عالئمالرئنگ بو اليپبييه ِدگيشلي باها، کأميلِلشديرِمک 
اوٌچين ماصالحات ِبرِمکلريني حايئش اتدي.  
حُوشالشمازئمئزنگ اؤنگٌوسئراسئ بُولسا پئراغئنئنگ 

«بولودا غاردئ ِمني» شئغرئنئ ياتدان اُوقاپ ِبردي.
  ايرانلئ توٌرکمنلر بيلن صوراتا دٌوشدوٌم. 
يادئگأرليک يازغئالرئنئ يازئپ، کيتاپالرئمئ سُووغات 
ايش يريمينگ آدِرسيني سُورانالرا بُولسا:  ِبرديم . 
«غاررئ مُولالنئنگ آدئنئ ياتالنگ» .آزادئ کؤچه 
سي، شاهئر آتابايفه » دييِسنگيز، حاطئنگئز غُووشار» 

دييديم.
بير  تُوقاي آدامدان يانگا هئنگ ِبريأر .    آق 
غاپدالدا توٌرکمنينگ ِمشهور ِزنانالرئ : ماياگؤِزل 
آيِمدُووانئنگ، مارال آمانُووانئنگ داشئنا اگريلِن ِگلين 
ـ غئزالرئنگ سانئ ـ ساجاغئ يُوق . باشغا بير ياندا 
يازئجئ ـ شاهئرالرئمئزئنگ : آقِجمال عُومارُووادئر 
آتامئرات  آتابايفينگ، قاقاباي ائلياسُووئنگ تؤوه ره 

گينينگ مأِحلله سي  اگسيلِر يالئ دأل.
  زئيارات تامام بُولدئ .ايرانلئ ايلِدشلِريميز بيلِن 
حُوشالشدئق .ساپارئمئزئ غوراماغا ِحمايات ِبِرن 
موٌنگ آلقئش ايدئپ، ائزا دُوالندئق.   آدامالرا يوٌزـ 
ِسرِحت ياقاسئندا ِسلِنگألپ اُوتوران سُونگوداغئ 
دومانالپ گؤروٌنيأر . اُوندان آنگئردا  ِعزيز واطانئمئز 
گوٌِنشلي توٌرکمنيستانئنگ گينگ صأحراالرئ يايئلئپ 

ياتئر.
آلنان چشمه: سُوِوت اِدبيياتئ ژورنالئ٥   /١٩٩١

چاپا تاييارالن:
آرنه غُولي.
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