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گزارش

محفل انس با قرآن در مجتمع فرهنگی و 
هنری گنبد کاووس

گنبدكاووس – منصور آق: محفل انس با قرآن كريم در ماه مبارك 
رمضان در تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى گنبدكاووس برگزار گرديد.

اين محفل معنوى با حضور دكتر عباسى نماينده مجلس، مهندس 
فرهنگ  مديركل  فضيلت  االسالم  گنبد، حجت  ويژه  فرماندار  حميدى 
و ارشاد اسالمى گلستان، استاد حكيمى مفسر سرشناس قرآن و جمعى 
از عالقمندان در مجتمع فرهنگى و هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

شهرستان گنبدكاووس برگزار گرديد . 
رضا شجاعى رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى گنبد كاووس ضمن 
عرض خير مقدم گفت: رمضان بهار دل است و سرچشمه فضائل. نسيم آن 
خوشگوار است و شميم آن مشك بار. در كوله بار آن هر لحظه صد انبان 

عطر عشق نهفته و صد غنچه معطر شوق شكفته است.
وى افزود: به فرموده مقام معظم رهبرى وقتى انس باقرآن ايجاد شد 
مجال تدبر، تأمل و تفكر در معارف قرآنى به دست خواهد آمد. قرآن احتياج  
به تدبردارد و انسان هر چه بيشتر در آن تأمل كند انس بيشترى پيدا مى كند.
دكتر عباسى نماينده مردم گنبد كاووس و داشلى برون در مجلس 
شوراى اسالمى طى سخنانى گفت: اگر جامعه بشرى و جوامع اسالمى با 
مشكالتى در دنيا مواجه است به خاطر اين است كه از قرآن فاصله گرفته 

شده است.
وى افزود: قرآن چشمه زالل و درخشش نور الهى است و براى هدايت 
بشر آمده و همه ما بايد آن را مطالعه كنيم. ايشان از تمام كسانى كه در زمينه 

هاى قرآنى فعاليت مى كنند؛ تقدير و تشكر كرد.
استاد محمد حكيمى از مفسران برجسته استانى نيز طى سخنانى تفسير 
قرآن را بهترين نوع تفسير برشمرد. وى تدبر در قرآن كريم را عامل مهمى 
در فهم قرآن برشمرد و در ادامه به تفسير آياتى از كالم اهللا مجيد پرداخت.

اجراى تواشيح توسط گروه معراج، قرائت قرآن توسط استاد عاليشاه 
قارى بين المللى كشورمان، مسابقه قرآنى بين شركت كنندگان، قرعه كشى 

و اهدا جوايز از ديگر برنامه هاى اين محفل بود.

افتتاح كتابخانه ي تخصصي زبان هاي 
خارجي در گنبدكاووس

آنا محمد بيات داشلي برون - عصر اول مردادماه در گنبدكاووس 
كتابخانه ي تخصصي زبان هاي خارجي به مديريت، مدير آموزشگاه نشر 
زبان ايران افتتاح گرديد، آموزشگاه مذكور عالوه بر تدريس و آموزش 
زبان انگليسي، زبان هاي: تركمني، تركي استانبولي، آذري، فرانسوي، روسي، 

اسپانيايي و ... را با اساتيد مجرب آموزش مي دهد.
مدير اموزشگاه نشر زبان در اقتتاح كتابخانه ي تخصصي گفت: كتابخانه  
فعلي كه توسط جمعي از عالقمندان به زبان هاي خارجي و اساتيد صاحب 
چنين  استان  شرق  در  و  مي باشد  گنبدكاووس  نياز  مي شود،  افتتاح  نام 
كتابخانه اي وجود ندارد، با افتتاح اين كتابخانه، چندين نياز، زبان آموزان و 
عالقمندان به زبان هاي زنده ي دنيا برآورده مي شود. كتابخانه ي تخصصي با 

قيمت نازل كتاب هاي ضروري زبان آموزان را در اختيار آنان قرار مي دهد.
آموزشگاه نشر زبان ايران به مديريت توي محمد مخت چندين سال 
است عالوه بر آموزش زبان هاي انگليسي، روسي، عربي و ... زبان تركمني 
عبدالقهار  از جمله  مجرب  اساتيد  استخدام  با  تخصصي  به صورت  را 
صوفي راد به تدريس آن همت گمارده و از استقبال خوبي نيز برخوردار 

بوده است.
در افتتاح كتابخانه ي مذكور: جمعي از  عالقمندان و اساتيد زبان هاي: 
عربي (آخوند نيك نهاد)، تركمني (صوفي راد)، فرانسوي (بغدادي)، انگليسي 
انجمن ها،  مديران  و...  قاضي)  آخوند   ) استانبولي  تركي  هيوه چي)،   )
NGO ها و تشكل هاي فرهنگي شرق گلستان و تركمن صحرا حضور 

داشتند.
در اين كتابخانه كتابچه هاي قواعد ادبي و نوشتاري زبان هاي فوق الذكر 
به صورت تخصصي موجود مي باشد شايان ذكر است، زبان تركمني با 
قواعد التين و عربي و به صورت دكلمه  براي غير تركمن ها نيز تدريس 

مي شود و مخاطبان بسياري را جذب كرده است.
براي مديريت و اساتيد آموزشگاه نشر زبان ايران آرزوي توفيق داريم.

با سرمايه گذارى فرهنگى توسط شهردارى گرگان
۱۰۰۰ جلد بسته آموزش ترافيکی برای 

دانش آموزان گرگان تهيه شد
شهردارى گرگان يك هزار جلد بسته آموزش ترافيكى را براى توزيع 
و  ارتباطات  مركز  گزارش  به  است.  كرده  تهيه  شهر  آموزان  دانش  بين 
اطالعات روابط عمومى شهردارى گرگان ، سرپرست واحد ترافيك اين  
شهردارى اعالم كرد: به منظور سرمايه گذارى براى آموزش فرهنگ ترافيك 
در بين دانش آموزان شهر امسال بسته آموزشى جديدى را با عنوان » راه 
ايمن ، زندگى سالم « تهيه و سفارش داده است.محمد كريمى نژاد افزود: 
اين بسته آموزشى شامل 6 جلد كتابچه تمام رنگى با موضوعات سرويس 
مدرسه براى آشنايى كودكان با مقررات داخل سرويس، لباس مخصوص 
با هدف آشنايى و آموزش پوشش كودكان در شرايط جوى، تلفن هاى 
ضرورى براى آگاهى دانش آموزان با شماره تلفن هاى ضرورى، پليس 
مدرسه براى اطالع دانش آموزان از نحوه برقرارى نظم و ايمنى در عبور و 
مرور، من و پليس براى آشنايى با مقررات ايمنى عبور و مرور و دوچرخه 
من براى اطالع دانش آموزان با تجهيزات ايمنى دوچرخه است.به گفته وى، 
اين بسته آموزشى كه در قالب داستان به صورت ساده تهيه شده است، 
قرار است در بين دانش آموزان مقطع ابتدايى و به ويژه دانش آموزانى 
كه به عنوان پليس مدرسه فعاليت خواهند كرد، توزيع شود.كريمى نژاد 
تصريح كرد: در فعاليت ديگر فرهنگى توسط شهردارى گرگان به تعداد 
300 جلد دفترجه يادداشت ترافيكى با پيام هاى ترافيكى ساده و كاربردى 
به همراه تصاوير جذاب تهيه شده است كه مى تواند در يادگيرى مهارت 
هاى زندگى به دانش آموز نقش موثرى را داشته باشد. شهردارى گرگان با 
اعتقاد بر اينكه آموزش هاى پايه و اساسى در هر موضوعى اگر از كودكى 
آغاز شود تاثير ماندگارى در ذهن افراد خواهد داشت، فعاليت هاى متعدد 
آموزشى براى آگاهى و ايمنى دانش آموزان از جمله تهيه سى دى، لمينت 
هاى تابلوهاى راهنمايى و رانندگى، كتابچه آموزش قوانين عبور و مرور، 
تهيه كتابچه و تجهيزات به دانش آموزان پليس مدرسه و پيام هاى آموزشى 
و نيز براى خانواده ها  برنامه هاى آموزشى و فرهنگى متعددى در خصوص 
نظم، احترام به حقوق ديگران و رعايت قوانين در رفت و آمدهاى شهرى 
با حضور كارشناسان مجرب راهنمايى و رانندگى كشور، روانشناسان و 
پژوهشگران صاحب نظر در مسائل اجتماعى  براى باال بردن فرهنگ ترافيك 

خانواده ها، معلمان و مديران برگزار كرده است.

يادمان

به بهانه ۲ مرداد سالگشت وفات احمد شاملو
(قسمتى از نامه احمد شاملو به همسرش ايدا در سال42)

اما رفتن ما به فرانسه، به اتفاق هم.
حداقل پولى كه با خودمان داريم پنج هزار تومان است كه از آن، در 
حدود هزار تومانش خرج سفر مان خواهدبود.(البته تا تركيه با تى بى 
تى، واز ان جا تا مارسى با كشتى) كه چون با كارت سردبيرى معتبرترين 
روزنامه هاى ايران حركت خواهيم كرد، تا75 به هر دومان تخفيف مى 
دهند وغيره.... وبا بقيه اش، الاقل شش ماه مى توانيم به طرز متوسطى 
زندگى كنيم، بدون اين كه احتياج به كار كردن داشته باشيم.... اما روى 
هم رفته، حداقل مدت بى كارى من در پاريس پانزده روز تا سه هفته 

خواهد بود زيرا كه:
اوال- ميشل مالرو، برادر زاده ى اندره مالرو وزير فرهنگ فرانسه، 
راديو  دستگاه  ودر  است  من  قوم وخويش  دختران  از  يكى  كه شوهر 
بارها  دارد،  مهمى  وشغل  كند  مى  كار  اف  تى،  ار،  فرانسه  وتلويزيون 
وبارها قبل از سفرش به فرانسه، به من گفته بود كه در پاريس، حتى يك 
ساعت هم بى كار نخواهم ماند وبه قول خودش"آدمى متل مرا روى 
قلب وچشم خود مى گدارند". از تعارفات او كه بگدريم، بايد قبول كرد 
كه براى امتال من اگر در ايران كار وجود نداشته باشد، در جايى متل 

فرانسه نه تنها كار هست بلكه "سلطنت" هم هست!
تانيا،اصوال چه الزم است كه ما به اتكاى كسى به آن جا برويم؟-من 
به زودى خواهم توانست در موسسات سينمايى پاريس براى خود كارى 
دست وپا كنم. زيرا پيش از راه افتادن، الاقل دو تا سناريو كه به درد آن 
ها بخورد، نوشته و تايپ كرده و ترجمه شده همراه خواهم برد و تو 
خوب مى توانى حدس بزنى كه در آن جاها، حتى با فروش يك سناريو 

مى توانيم نصف عمرمان را در كمال رفاه واسايش بگدرانيم.
..........................................
از كتاب"متل خون در رگهاى من"
صفحه80و81

اولين نشريه رسمي گلستان 
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بررسي مختصر خلط مبحث در تاريخ ادبيات توركمن
بايرام قليچ فرزام

عرف  از  خارج  مقدمه: 
نوشتن  در  نويسي،  تاريخ 
تاريخ ادبيات يك ملت خلط 
مبحث كردن و آثار شاعري 
ديگري  شاعر  نام  به  را 
نوشتن خطا و كاري عبث است. خصوصاً در عرصه 
ادبيات آن ملت محققان و عالمان بزرگي چون مأتي 
كوسايف – كربابايف- قارريف و ... بوده اند كه مي 
توانستند، حق را از ناحق درست را از نادرست و غث 

را از سمين تشخيص دهند.
ادبيات  عرصه  در  پيش  دهه  درچند  اينكه  كما 
زبان فارسي محقق جواني (در آن دهه) چون شفيعي 
را  اشعار حزيني الهيجي  داد كه  كدكني تشخيص 
فردي ناشناس به نام خود در نشريات آن عصر به 
چاپ مي رساند، اين محقق مطلع بود كه از آن امر 

خالف و غير واقعي جلوگيري بعمل آورد.
لذا محققان شعر و ادب كالسيك تركمن وظيفه 
ادبيات  تاريخ  دارند. هر گاه خلط مبحث هائي در 
اخيراً  كنند.  بايد جلوگيري  آن  از  باشد  آمده  بعمل 
(البته چند دهه پيش) مردف (آشورپور) در خصوص 

تفكيك آثار دو شاعر بزرگ تركمن به نام هاي:
آرتيق محمد سيدي  سيد نظر سيدي 2-   –  1
به  و  است  داده  انجام  را  ادبي خود  خوجه، وظيفه 
و  يازيده  نام سيدي خوجه دست  به  كتابي  تأليف 
خطاي نابخشودني مؤلفان تاريخ ادبيات تركمن را ياد 

آور شده است.
حال مطالب كتاب سيدي خوجه تأليف مردف( 
ادبيات  تاريخ  كتاب  در  مندرج  مقوله  و  آشورپور) 

دانشگاهي تركمن را به اختصار بررسي مي نمايد:
مردف (آشورپور) در مقدمه كتاب تحقيقي خود 

كه ديوان سيدي خوجه نام دارد، مي نويسد:
مال موخي پير مرد هفتاد ساله اهل پيشكمر، از 
توابع گنبدكاووس كه آثار سيدي خوجه را خوب مي 
شناخت و از بيوگرافي او كامًال آگاه بود، شعر « پريم» 
را يكي از مستندات آثار او مي دانست كه چنين گفته 

است:
   آرزيمـانينگ من ميهمـانينگ شـو گيـجـه
 آديم آرتيق محمد، نظم اتديم سيدي خوجه

 سـونـام آصلينگ چـاقئـر آدينـگ خـديجـه
 لبينگ شكر، دوداقالرينگ بال پريم

توضيح: چاقئر، تيره اي از طايفه بيگديلي گوگالن 
است و نام روستائي است در كناره جده گنبد، مشهد 
و درباره مسكن و ديار و سرزمين سيدي خوجه به 

شعر قال ايندي استناد شده است.
     ازلـده قسمتيم منينگ شو بولدي

      اعتبارسيز ياالن،  جهان قال ايندي
     منزليم، مسكينم، يورديم، وطنيم

استرآباد، مازندران قال ايندي
پيرمرد، آرامگاه سيدي خوجه و دو فرزندش به 
نام هاي: ميرحيدر، ميرحسن را كه 51-02 كيلومتري 
شرق گنبد ( در قسمت شرقي روستاى چكر آتا) واقع 
است نشان مي دهد. و دربارة دوستي ذليلي و سيدي 
خوجه مؤلف (مردف) به شعر قال ايندي استناد مي 

كند كه مي گويد:
  قيامت قارداشيم مال ذليلي   
 سن ايزيمده دوزوب داستان قال ايندي

 و مؤلف (مردف) باز به تراژدي نامة: ميرحيدر و 
ميرحسن استناد مي كند و مي نويسد: سيدي خوجه، 
در تراژدي نامه خود نامه ذليلي را در رديف نام هاي: 
اهللا  قليچ سردار- خان دوردي و  قليچ، طاغن  امان 

بردي كه از بزرگان قوم هستند ذكر مي كند. و يا ذليلي 
به دوست خود  بوده  خود كه در خيوه در اسارت 

سيدي خوجه چنين مي گويد:
گرگانينگ دوزينده توي - توي آرتالشيپ

ينه سورسك بيله دوران سيدي
و يا درباره سرزمين آبا و اجدادي خود و دوستش 

سيدي خوجه چنين مي گويد:
   آتا باباگچن جايالري گؤرسم   

 گرگاندا نان ايسم اتركده يؤرسم
دگمه سه لر آت اوستوندان بير بارسام   

هيچ بولماسا اتسم سيران سيدي
در تراژدي نامه ميرحيدر و مير حسن كه نويسنده 

آن سيدي خوجه مي باشد چنين آمده است:
يموت، گوگالنگ، يانگاق، سنگريك مريديم

قوللوق اديان ايليم، اوبام خوش قالينگ
كه در اين بيت از اقوام و طوايف تيره هاي چون 
يموت، گوگالن، يانگاق و سنگريك نام برده است 
كه از اقوام و طوايف و تيره هايى هستند كه در ايران 
زندگي مي كنند، كه اين خود داللت بر آن مي كند 
شعر خوش قالينگ از آن سيدي خوجه است نه از 
آن سيد نظر سيدي اهل لباب و يا اينكه سيدي خوجه 

خود را از نسل شاه مردان مي داند و مي گويد: 
شاه مردان نسلي، آرسالن بچه سي

 شير حيدريم، نه ايش گلدي باشينگا
در صوريتكه سيد نظر سيدي وقتيكه از شاه مردان 
نام مي برد، او را پير خود مي داند و خود را از نسل 

ارساري بابا به حساب ميآورد و چنين مي گويد:
بابا ميز ارساري باي نينگ قوليني
ساتيب پايالشماغا آليب پوليني

و يا سيد نظر سيدي از سرزمين و ديار خود چنين 
ياد مي كند:

يوز اللي ييل وطن ديپ گزيلدي
اكينلر اكيلدي يابالر غازيلدي

مونگ ايكي يوز بيركم قيرقدا يازيلدي
تاريخين اتسنگز حساب خوش ايندي

بنا به استناد اين ابيات، سيد نظر سيدي در سال 
ميالدي  حساب  به  كه  داشته  سال  چهل   -9911
0281- مي شود و در مقوله مورد بحث سيد نظر 
سيدي در سال 6381 – از جهان فاني چشم فرو مي 
بندد كه در واقـع در پنجـاه و شش در گذشتـه است 
در صورتيكـه در آن مقولـة تاريخي در شصت و يك 
سالـگي در مي گذرد كه اين مورد هم چون موارد 

ديگر يكي از مسائل مغشوش تاريخي است.
ادبيات  تاريخ  كتاب  در  مندرج  مقوله  از  حال 

تركمن نكاتي را نقل مي كند
1 – در شجره نامه سيد نظر سيدي نام پدر اين 
شاعر حبيب خوجه آمده و هم چنين نام دو فرزند 
اش هم مير حيدر و ميرحسن نوشته شده. لذا جاي 
تعجب است كه چگونه نام پدر و نام دو فرزند اين 
دو شاعر عين هم هستند و در ضمن پدر سيد نظر 
سيدي از قوم خوجه نيست زيرا سيد نظر سيدي بر 
ارساري بودن خود در شعرش انگشت گذاشته نه بر 

خوجه بودن خود.
در صفحه 191 در مقولة مندرج در كتاب تاريخ 
آمده  ذليليم  شعر  خصوص  در  تركمنستان  ادبيات 
است كه سيد نظر سيدي از اينكه دوست اش ذليلي 
اسير دشمن شده متأثر مي شود و تحمل ناپذير بودن 
جدائي از دوست و زهراگين بودن جدائي را در آن 
از شعر  بيان مي كند. در صورتيكه  به خوبي  شعر 

مذكور فقط به ذكر يك بيت اكتفا مي نمايد.

 ايل گون آغالر، گورسه منينگ حاليما 
سنينگ اوچين سر قويار من اؤليمه

در صورتيكه شعر ذليليم سيدي خوجه مشتمل بر 
چهارده بيت است كه دوستش ذليلي در سال 6181 
– م- اسير محمد رحيم خان خيوه مي شود و سيدي 
خوجه آن چهارده بيت شعر را به دوستش ذليلي مي 

فرستد.
و  ميرحيدر  مادر  نام  سيدي  نامه  شجره  در 
ميرحسن خديجه آمده ولي در تراژدي نامه سيدي 
خوجه نام مادر ميرحيدر و ميرحسن طوطي ذكر شده 

است.
و يكي ديگر از نكات مورد بحث اين مقوله لبابي 

بودن سيد نظر سيدي است كه خود مي گويد:
سيدي ديير حاييپ لباب

قالدي ايل سيز ، گون سيز قاراب
در شعر ديگري هم سيدي از اهل لباب بودن خود 

سخن مي گويد:
كوپ عشرتلي لباب ديين 

بير قدردان دان آيريلديم
در مقوله مورد بحث شعر « قال ايندي» را به حق 
از سيدنظر سيدي دانسته اند و فقط به ذكر بيت ذيل 

اكتفا كرده اند.
غوغاگوني رستم كيب قيز ديغيم   

      توره دوشيب جاندان اميد اوزديگيم
خوجه  سيد  ايندي  قال  شعر  كه  صورتي  در 

مشتمل بر بيست و شش بيت است.
از ابيات ديگر آن شعر كه در ديوان سيدي خوجه 
مذكور است خبري نيست و همچنين دنباله مصراع: 

بنده ليكده اعتبار يوق بيزلره
 نوشته نشده و به همين يك مصراع اكتفا شده 
نام  به  اينكه سيدي خوجه  كالم  ما حصل  است.  
خديجه چند نوع شعر سروده است كه عبارتنداز: بتر 

خديجه، سلطان خديجه – خديجه
در مقوله سيدنظر سيدي شعرهايى چون جوان 
خديجه، سلطاني خديجه و بستر خديجه از جهت 
سيدي  خديجه  نام  به  شعرهايى  و  شده  ذكر  مثال 
خوجه در بين تركمن هاي ايران از شهرت خاص 
بر خوردار است. خصوصاً شعر خديجه: چندين دهه 

پيش بوسيله خوانندگان اينگونه خوانده مي شد :
  ياتيرديم من دانگ سسينه   

اويانديم من جانگ سسينه
زلفين تاشالب ينگسه سينه

زلف لري تيمار خديجه
    سيدنظر سيدي هم چون سيدي خوجه در داستان 
مراثي خود از وفات دو فرزندش به نامه هاي ميرحيدر 
و ميرحسن از غم سخن مي گويد به سوگ مي نشيند 
و تأثرات خود در شعر واي ايندي و در داستان «غوشا 
پوداغ » بسيار غم انگيز بيان مي دارد. ناگفته نماند سيدنظر 
سيدي در عرصه ادبيات كالسيك تركمن يكي از نام 
آوران بزرگ است در خصوص مردي و مردانگي و رزم 
آور و وصف طبيعت و جوانمردي (قوچاق ها) اشعار ... 
دارد ولي علت مغشوش شدن اشعار و آثار او و سيدي 
خوجه به درستي معلوم نيست. سيدي خوجه چهار بار 
ازدواج ميكند نام همسران او: دوندي، خديجه، طوطي 
و شمشاد است و نام دو فرزندش ميرحيدر و ميرحسن 
است – و سيدي هم همسراني بنام خديجه و شمشاد 
دارشت. بطور كلي سيد نظر سيدي با سيدي خوجه  از 
لحاظ آثار ادبي و در امر خانواده مشابهات فراوان دارند 

لذا بهتر است كه اين مشابهات روشن گردد.
.........................

منابع : ديوان اشعار سيدي خوجه تأليف مردف- مقوله 
مندرج در كناب تاريخ تركمنستان درباره سيد نظر سيدي

در سالهاي 1360 بهنگام تحقيقات ميداني مربوط به 
تاريخ و فرهنگ ملتم، در شهرستان كالله (نام اصلي آن 
آيدرويش مي باشد) با خانوادة صأحت قلي سعيدي آشنا 
شدم. آنها مرا  بگرمي  پذيرا شده هر آنچه را كه درباره 
ايشان  مي دانستند در طبق (تاباق) اخالص گذاشته مرا  

مديون خويش ساختند.
برطبق اطالعاتي كه اين عزيزان در اختيارم گذاشتند، 
مرحوم سعيدي به سياست هاي ضد توركمني رضاشاهي 
امالك  اداره  هاي  زورگويي  به  مخصوصا  نداده  در  تن 
اعتراض  بشدت  گوگالن  اهالي  از  كشيدن  بيگاري  در 
مي كند. در نتيجه اعتراضات و افشاگري هاي ايشان در 
گوشه و كنار مناطق گوگالن جنبش هاي خودبخودي و 
پراكنده صورت مي گيرد كه در ادبيات رضاشاهي از آنها 
بعنوان ياغي و «قالتامان» ياد مي شود. رژيم رضاشاهي 
اين  هاي  افشاگري  تحمل  تاب  منطقه  در  وي  عمال  و 
عراق  به  را  اش  خانواده  و  وي  نياورده  را  فاضل  مرد 

تبعيد مي كند.
مشقت  سالها  از  پس  سعيدي  قلي  صأحت  مرحوم 
 1320 سال  در  باالخره  تبار  و  ايل  و  وطن  از  دوري 
باز  توركمن  سرزمين  به  رضاشاه  سقوط  با  همزمان 
ميگردد و تا هنگامي كه در قيد حيات بودند به تعليم و 
اين مرد شريف و فرهنگ  پردازند.  نونهاالن مي  تربيت 
دوست در سال 1355 فوت مي كنند. حيف كه در اين 
فرصت عكسي از ايشان در اختيار ندارم  تا بهمراه اين 
را  نقيصه  اين  اميدوارم  نمايم.  تقديم خوانندگان  يادنامه 
دوستانم در توركمنصحرا جبران كرده براي شناخت بهتر، 

عكس آن مرحوم را  ضميمه اين نوشته نمايند.
مرحوم سعيدي صاحب قلمي فصيح بوده و سري در 
شعر و ادبيات نيز داشتند. در يكي از اشعارش كه با الهام 
از «شجره تراكمه»  سروده شده، تمامي طوايف توركمن 

ها را به اتحاد دعوت مي كند. 
× حاجى مراد آرخى

..................
نيجه زامان ياغي بولدونگ، اورشدونگ

اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.
اصالح بُولدونگ، بير- بيريگه بيرلشدينگ

اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

يومودي،گؤگلنگي بُولسون، تکه سي
بيلمزدي آصلين، نه ملت دير کيمديگي

ايندي بيلر اُوقان شوندئغي
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

آدام دان سُونگ شيث و انوش و قينان
مهالئيل، بارد، اخنوع دير ادريس دييلن

متوشلح، المک، نوح دير صاحب طوفان
ائنان! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

آدم و شيث ادريس نوح بوالر نبي
حام، سام، يافث بوالر نوح اُوغلي

بُولدي مشهور تاريخ دوٌنيأده بللي
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

يافث اُوغلي توٌرک، سُونگرا توتک سُونگ ايلجه
سُونگ باقوي، سُونگرا گؤک دير الينجه

تاتار، مغول الينجه اُوغلي اکيزجه
دينگله! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

تاتار اوغلي دير بؤکه، بؤکه اُوغلي يلينجه حان
يلينجه اُوغلي آتلي، آتلي اُوغلي دير آتسيزحان

آتسيز اُوغلي اوردو، اوردو اُوغلي بايدوحان
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

مغول دؤرت اُوغلئنئنگ حاني غاراحان
دُوغوپ انه دن اُوغلي بُولدي مسلمان

آتاسين اؤلدوٌردي، آدي اُوغوزحان
ائنان! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

غاراحان غارداشي اويغوردا دئر، آق اويماق
اويغور معني سي بير- بيريگه يئغئشماق

کسبي شاه اٌوچين حاسابدار منشي بُولماق
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

گٌون حان، آي حان، يئلديز اولوغ اٌوچٌوسي
گؤک حان، دنگيز، داغ حان، اٌوچوٌنگ کيچيسي

آلتي بُوالر اُوغوز اُوغلي بارچاسي
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

آلتي اُوغالنا بُوز اُوق، اوٌچ اُوق آت بردي،
تفأل اديپ وصيت نامه غويدي

وصيت ايله گن، اُوغوزبابا ايدي
ائنان! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

آلتي اُوغولدان ييگيريمي دؤرت دير آغتئغي
اٌوچي ياي تاپاندان، اٌوچٌوسي اُوقي

بو حکايا تاريخ ابوالغازئنگقي
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

غايي، بايات، آلقا اؤيلي، غارا اؤيلي
يازئر، ياپئر، دُودورغا، توٌکه بهادري

قارقين، آوشار برله قئرئق، بگديلي
دينگله! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

آي حان آغتئقالرئندان، چنگيز گلر
يئلديز، منگلي، دنگيز ايلي حان ديألر

اُوتوز آرقا آشاقدا چنگيزه بارادير
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

بايندار، بِــجِـنه، چـِــکـِـنه، چاودير
سالئر، ايمير، آال يونت، اورارکر

اوه، قنئق، بيرله ايگدير، بؤکدوٌر
ائنان! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

گٌون حان نسلي سلطان محمود غزنوي
يئلدئز اُوغلي آوشاردان نديرشاه بللي

دنگيز اُوغلي قنئقداندئر سلجوقلي
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

توٌرکيه دير توٌرکيستاندان گيدنلر
موورخالر عثمانلي ات آيدانالر

اهل صليب يورتالرئني داغئدانالر
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

اللي موٌنگ اؤيلي شاه سليمان گيدندير
گيديپ دجله سووئنا دٌوشٌوپ اؤلندير

بأش يوٌز غالئپ، کؤپي اطراف داغئالندئر
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

يِنه سُونگوندان اُون اوٌچ سارئق دير، ساقار
آق- غارا غُويونلي، آلقا، غارا اؤيلي بير دير

گؤگلنگ، يازئر، ايل تکه، يوموت، أرساري دير
گريلي، آليلي، اشيت! غارداشدئر.

ديينلريم اؤز- اؤزوٌمدن دييمه ديم
دايره المعارف دير ِسنديم

ينه نيجه تاريخ بُولسا گؤزله ديم
بيلگين! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

"سعيدي" آغتارئپ گؤرٌوپ بيلن دير
دوٌز بُولماسا، بُولمايار بيزده تقصير

خطا دٌوشوٌلن بُولسا مغفرت ديألر
اشيت! يوموت، گؤگلنک، تکه غارداشدئر.

******             

     يادي از  صحت قلي سعيدي فرهيخته اي از آيدرويش (كالله)


