
         تاييارالن: عبدالرحمن قزلجه

  ماغتئم غولي پئراغئنگ ديوانئنا گؤز آيالنگدا 
تاريخي   ، بيلن  تاريخ  الر  غُوشغي  بيرنأچه 
غُوشغي  اُول  باغالنشئقلي  بيلن  الر  شاخص 
الردان مئثال اوٌچين آيتساق " عرش اعاليه ، 
چُوودئرخان اوٌچين، گچدي ديديلر ، سيزينگدير 
و٥٠-  نجي  عاصرئنگ ٤٠-  نجي  و..."  ١٨- 
طبرســــتان  آسترآباد،   ، الرئندا  يئل  نجي 
خان  محمدحسن  ادن  حرکت  الرئندا  واليات 
آدلي بيرخان دؤره يأر . آتاسي فتحعلي خان 
قاجار اجه سي توٌرکمن ، اُول بِگنج عالي بگينگ 
عايال دُوغاني . نادرشاه، فتحعلي خان قاجاري 
عالي  بگنج  چئقاران سُونگ  آرادن  اؤلدوٌريپ 
بگ يگني محمدحسن خاني تربيه له ِمگي اؤز 
خان  محمدحسن  الر  واقت  اُول   . آليار  الينه 
٦-٥ ياشلي اُوغالن اکن . محمدحسن خان اؤز 
عؤمروٌنينگ کؤپ بؤلِگني گوٌرگن ده، توٌرکمن 

لرينگ آراسئندا دايي الرئندا گچيريار .
 محمدحسن خانئنگ تاج و تخت اوغروند اقي 
گؤره شي اوزاغا چکيأر .  ٤٠- نجي يئل الرئنگ 
اُورتا الرئندا فتحعلي خانئنگ اُوغلي محمدحسن 
خان قاجار الرئنگ هم اُوالرا غُوشوالن توٌرکمن 

يُول  لرينه  گؤِرش  غارشي  نادرشاه  لرينگ 
باشچي لئق اديأر. اُول آسترآباد دا  نادرشاه 
نئنگ آدام الرئني هم اؤزوٌنينگ يُوقاري ياشلي 
قوم الرئني حأکميت دن قُوويار. نادرشاه نئنگ 

آسترآبادا ، ايبرن غُوشوني محمدحسن خانئنگ 
و  سُووئريار  اديپ  کوٌل  گوٌيجوٌني  غُوشون 
باسئالندان  اوروشدا  بو  خان  محمدحسن 
سُونگ توٌرکمن صحرا غاچئپ غايديار . ماغتئم 

غولي بو واقاالردان دُولي خابارلي مئشئن .
 -١٧٥٨-١٧٥٥ اساسا   ، خان  محمدحسن 
نجي يئل الردا ، گوٌيچ له نيپ باشاليار . اُول 
ايرانئنگ دميرغازئق طاراپي خازار دنگيزينگ 
آراسئندا  لرينگ  توٌرکمن  ياقاسئنداقي  کنار 
توٌرکمن  غولي  ماغتئم   . يأر  ديره  آياق  ِبرک 
محمدحسن  اؤِسن  اواللئپ  آراسئندا  لرينگ 
خاني غاتي غُووي تانايار . ١٧٥٨- نجي يئل 
الرئنگ ايکينجي يارئمئندا محمدحسن خانئنگ 
سؤِوش لري شُووئنا دٌوشٌوپ ، توٌرکمن لرينگ 
غولي  ماغتئم  گي  اجيزلمه  الرنئنگ  دوشمان 
سيزينگدير"   " اُول   . گؤتريأر  روحوني  نئنگ 
تارئپ  ديِين غُوشغوسئندا محمدحسن خاني 

اليار.
سٌور فتح علي سردار اُوغلي گلدي واقت

ينه بو دؤوران عالي سيزينگدور
كؤنه آغئر دؤولت تأزه ايدأر باغت 

بييك ليك ، سردارلئق يُولي سيزينگدور.
و ....

شاه محمد يلقي 

آغشام آرا آق توقايئنگ آيدئم ـ سازلي گيجه 
ادبيات  صاحرانئنگ  توٌرکمن  باشالنيار.  سي 
تاييارلئق  يؤريته  طاراپئندان  الري  موشداق 
گؤروٌنن جاي الردا توٌرکمن صاحرانگ ادبياتچئ 
شاهرئنگ  الري  باغشي  شاهئرالري،  الري، 
اُوجاغي  اُونونگ  و  تُويالماغا  تُويوني  دابارالي 
نئنگ يئلي سئنا  ايمرينمأنه گلن موشداق الرئنگ 
غاشئندا آيدئمـ  سازلي و صؤحبت گيجه سي اؤز 

ايشني باشاليار.
ايچينده  اؤيونگ  آق 
آغشامي  ساز  ـ  آيدئم 
گچيريليپ دور. توٌرکمن 
صحرانينگ ياش باغشي 
الري نئنگ بيري آيدئم 
الري   سازموشداق  ـ 
اوز  اؤنگوٌنده  نئنگ 
چئقئشئني باشاليار. بير 
ِپس  آيدئم  حالق  نأچه 
يانگالنان  بيلن  سايلئق 
ماغتئم  باغشي  سُونگ 
باشالدي.  غوالگچئپ 
 » که  مأره  اُوتوران 
اٌوستوٌندن!  باردئنگ 

غايرات ات!» ديييپ تُولقونئپ سس لنيأرلر، بار 
کيشي نئنگ غوالغي باغشي دا، هامانا دييرسينگ 
آغئزالرئندان غان آلدئرجاق يالي آنگق ـ تانگق 

بُولوپ اُوتئرالر.
دور.  گيديپ  غئزئقلي  ديسنگ  ساز  ـ  آيدئم 
دان ساناپ  ماغتئم غولي  آيدئم الرئني  باغشي 

اوتير: 
اُووالـ  مال ياغشي، مال دان باش ياغشي. 

باش دؤولتين تاپان ماال سرتمز. 
ياغشي،  داش  دُوغان  اُوغولدان،  دُوغمادئق 

نادان اوغول آتاسئنا سرتمز....
اُوتوران مأره کانئنگ ايچينده بير نأچه ياشولي 
آرامـ  آرام: « هأ، حاق-دا ، حاق دئر ماغتئم غولي 
!» ديييپ يوودئنئش يارالر. دينگه آيدئپ اُوتوران 
نئنگ  لري  گؤوين  لرينگ  هممه  باغشي  ياش 
آچاري بير اؤزوٌنده يالي ، جُوشوپ گيديپ اُوتئر:

ماغتئم غولي غارئپ گؤونٌون باي اديپ،
قاناغات اوٌلکه سين بنده جاي اديپ،
هرکيم اؤز يارئني دُوغان آي اديپ، 

آيئن گؤزالر، باشغا آيا سرتمز.
آيدئم غوتاريار مأره که ينهـ  ده ياش باغشئنگ 
آيتجاق آيدئمئنا صابرسئزلئق بيلن غاراشيارالر. 
يري گلنده آيتماغي مئناسئب بيلدئم، ايل آراسئندا 

يؤرگوٌنلي بير ناقئل بار:  
آيدئم- ساز داراغت بولسا،
 ساياسي- ماغتئم غولي ...

تاسين  دوٌنيأ  باشالنيار؟  دن  شئغئرنامه 
دوٌنيا  باشالنيار؟  دن  نامه  ساز  دان.  غاتماق 
ايکيسي  بو  دن.  مک  دينگه  آسودالئغئني  نئنگ 
يالي. چوٌنکي  يارادئالن  اکيز  بيلن سازـ  شئغئر 
سازام-  بار.  طبيغاتئندا  سازئنگ  شاهئرانالئق 

شئغرئنگ طبيغاتئندا. هر نيچيگم بُولسا ، يؤرگوٌنلي 
سؤز« يؤرأپ» گليأر: شئغرئنگ  توٌكه نن يرينده  

سازباشالنيارـ ديييليار.
آيدئما  شئغئريتي،  نئنگ  پراغي  غولي  ماغتئم 
حالقئنگ توپراغي نئنگ اينگگيلدي سيني عارضي- 
حااليئق،  هاو،  ـ  گلينگ   » گيريزدي.   حالئني 
پلک  قاهبا  بو  يُوغسام  پايالشايئن،  دردينگيزي 
ماييرجآق سيزي » ديييپ، آسمان دان اينن يالي 
بيرپأهيمدار  ديييپ  دئر  بُولوپ  شاهئر   پراغي 
داشي  ـ  ايچي  اؤيوٌنگ  آق  ده  ـ  ينه  دير.  آيدئپ 

هوٌمر مأره که، آق تُوقايئنگ بلندليک يرلرينده ياش 
باغشي نئنگ يکه اؤزسسي حؤکوٌم سوٌريأر. اُول 
دوتاري نئنگ صاپئني بواليالپ، شلپه سيني غالغا 
دئپ، غئزئشئپ باريار. ينه ـ ده ساناپ اوغراندا، 

سؤزلري دأنه ـ  دأنه بُولوپ آنگالري ائرااليار: 
آصال آدامزادا آجي سؤز اورمانگ، 
پاخئراـ  ميسگينه دالالت ياغشي،
باخئال اوغراما، يوزوني گؤرمه، 

مؤهٌوم بيتيرماگه کيپايات ياغشي.
دينگليجي لرينگ  امنچک جئالوي اييأم اُونونگ 
عؤمروٌنده  اوٌندو  ماني-  غارئليان  اُووازا  الينده. 
باغشئني  ديک  اشيتمه  سؤز  حُوش  بايارئندان 
گينه  يوٌره  چُوپانئنگ  غارئپ  اُوتوران  دينگالپ 

جوٌنگک بُوليار.
واخ، غارئپلئق بيردرددير، آدام اؤلدٌورمز

اؤلدٌورمسه، ديري ليکده گوٌلدٌورمز.
 ايت هم آررئق لئغئني غوردا بيلديرمز،

 البتده، دوشمانا سياسات ياغشي.
يار،  دينگله  ياپئرئلئپ   ، توتوپ  دميني  اُول 
عادئل   ، ده  ـ  دأل  سسي  نئنگ  باغشي  سبأبي 
هم دانا پريشيدأنينگ سسي غوالغئندا يانگالنيان 
يالي. نأديپ شاهئر چوپان  ـ چُولوغئنگ غارئپ 
آنگدئ  سؤزلري  گؤونينداکي  غاسارئنگ  ـ  
بيلديکأ؟  ادينئپ  ايلينگ درديني درد  ناديپ  قا؟  
آيدئبر  باغشي،  آيدئبر   » کرامات.  شاهئردال، 
يأر.  دينگله  اُول چوغوتدئرئپ  غوالغئم سنده!». 
آيدئم اُونگا « اُوتالپ يوٌره ن مال چا» يُوق. آدام 
الرئنگ باردئغئني، سبأبي اوالرئنگ ايل درديندن 
بي خابار دئغئني، اؤزگه لره قدئر غُويوپ بيلمک 
دن ماخروم دئغئني آيديار. شو تتل لي لري اُول 
چُوپان عؤمروٌنده گؤره ـ گؤره گليأر. ايچيندن 

اُوالري آدماـ  آد ساناپ اُو تورانئني اؤزم بيله نوق. 
محمد اومماتي مال سئزبُولماسئن،

 مال سئزبُولسانگ ، دوغان- غارداش ياد بوالر،
 غاچار آقانگ، اينينگ ، بُولماز خاطئرانگ،

 غووانار دوشمانئنگ، دُوستونگ مات بُوالر.

غارئپ آياق ياالنگ، واخ، کندير غوشاق دئر- اي،
بير مأره کأ بارسا، اُورني آشاق دئر، 

غارئپ الر آت موٌنٌوپ دپسه- اشک دئر،
دؤولتلي لر اشک مونسه، آت بوالر.

باغشي ماغتئم غولي دان ساناپ 
گيديپ اوتئر. اُونونگ آيدئم الري 
 ، دورئپ  اور  يره  گينگي  تلپه 
الردان  آيدئم  قاقدئريان  هشلله 
«ايچيکديريان».اويالندئريان  دأل. 
چشمه  حاييات  الردان.  آيدئم 
ألپ،  سيلکه  چوٌمدوٌريپ،  سينه 
آيدئم  چئقاريان  سارقدئرئپ 
الردان. غئسغا عؤمروٌنگي ، ائنسانا  
رُووا مانئلي عؤمره اؤويرمه گينگ 
آيدئم  بريان  لي ساپاغئني  ، رجه 
الردان. «ماغتئم غولي نئنگ آيدئم 
الرئني دينگالپ ، غئسئر غاالرئن 
اداييار»  بُوغاز  ـ   يُوق  ميلتينگ 
ناقئل  بير  آراسئندا  ايل  ديييپ، 

غاتئپ دور، هاوا ،« بوغاز اديان » آيدئم الر....
الردان  آيدئم  اديان  بُوغاز  بو  شيديپ  اينه 
آغدي  يارئندان  گيجه  اُوتورشئمئزا  دينگالپ 
آيدئم  غئزئشئپ،  ولين  باغشي  ياش  گيتدي. 
ائزئندان آيدئما توتوپ باريار. شُول آق اؤيوٌنگ 
آيدئمـ  سازي  آغشامئنا غاتناشان أهـــلي مأره 
که توٌرکمن حالقي نئنگ ميللي شاهئري ماغتئم 
غولي پئراغي نئنگ « ايچيکديريان»،اويالندئريان 
آيدئم الرئندان دينگألپ، حاييات چشمه سئنئنگ 
سوووئندان ايچيپ دانگئنگ ســـــــازواغتي آق 
تُوقا يئنگ اينگ بلند ليگينده غورالن آق اؤيي ترک 

اديپ گيتدي لر....
بلند  ـ  بلند  ايليميزينگ  توٌرکمن  ماخالصي 
داغالري باردئر. اُول داغالرئنگ گؤرکـ  اُووادان 
لئغئني گؤرماگه گؤز گرگ .كأبيري گؤك داغئنگ 
اُوني   ، دا  ـ  دورقا  سرديپ  باشئنا  غارلي  آق 
بؤوري  هينلي  آالقا  غاپدالئنداقي  نئنگ  اُوباسي 

دشيک دپه دن اِنايي گؤره نوق....
باشي بلند آدام الرم بُوليا. اوالرئنگ بلند ليگيني 
آنگجاق بُولسانگ، اؤزوٌنگـــم بؤوري د شيک دپه 
بُولماجاق بُولمالي... باغشي ايليني غالقئندئرئپ، 
سيلکينديرن شاهئر. اُونگا ديل بيتيرسنگ، داغي 
 ، بُولسا  داراغت  ساز  ـ  آيدئم  يالي...«  تاياقالن 

ساياسي ـ  ماغتئم غولي » .
زاتالردان  آيدئنگ  ـ  آپ  يؤنه  عؤمري  آدام 
يتمز  عاقئل  اُونونگ  کأشگأ.  بُولسا  دوٌزوٌليأن 
دٌوشوٌنجک  اُوالرا  نأتجک!  لريني  طيلسيم 
شاهئري  آ!   ـ  کوٌيسأرسينگ   ، باي  بُولسانگ، 

کؤيسه مأنم بير گؤر...

تـإ ركمن ادبـيياتي 
turkmenedebiyat@gmail.com
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�اِگر گيجه لرده سن حاقداقي پيكيرلريم يالي بُولسا، اُوندا 
هيچ هاچان دانگ آتمازدي. 

***                                
�تِنيم و عاقئلئم اؤزوٌمينگكي بُولسادا، يوٌره گيم ِسنينگكي دير.

***                                
گؤزلِر  اُووادان  اينگ  بُولمايار؟!.  لِر  نأمه  گؤر  �جهاندا 

ِمنگ خاطالرئمي اُوقييار.
  ***            

�سؤز بيلن سؤيِسـنگ پوچ بُوالر. يوٌِرك بيلن سؤيِسنگ تأچ.
***                                  

�هاني ايندي سؤيگي بارمي دييأرلر. باردئر، بُوالر هم، 
***بُولمالي هم.

                                
�اينگ ياقئملي سؤزلري قابول اد. چونكي دوٌنيأده ِسندن 

عزيز آدام يُوق.
***                                

دينگه  چئقاراندا،  يادئندان  كيشي  ِهممه  ِسني  �هاچاندا 
يوٌِرك يادالر. اُول يوِرك هم من بوالرئن.

***                                
�غوشالرا غانات ِگِرك. بالئقالرا سوو ِگِرك. آـ مانگا سن. 

***                                
دييپ  دأل  سؤيجك  بُولماز.  سؤيوپ  دييپ  �سؤيجك 

سؤيمأن بُولماز.
***                                

�سؤيگي حاقدا آيدئالن زاد كأن، آيدئلمادئق زاد اُوندان 
ِهم كأن.

***                                
�سؤيگي دورموش دئر، دورموش بُولسا، سؤيگي.

***                                
�دينگه سؤيگي چئن يوٌِركـِدن آغالدار.

***                                
�سؤيگي بيلن اُويون اتمه، اوتوالرسئنگ.

***                                
�سؤيگي، غئشي يازا اؤورٌوپ بيلر، يازي بُولسا غئشا.

***                                
هر  ِگلِـر،  واغتي  دأل،  ِگِرك  اؤوِرتِمـك  �سؤيگيني 

كيشينينگ اؤزي دٌوشوٌنِر.
***                                

� سؤيمه يأن، سؤييأنه دٌوشوٌنِمـز.
***           

اُونونگ  ِدريادئر.  سؤيگي  دئر.  عوممان  �سؤيگي 
اوغروندا غارق بُوليان كأندير.
***                                

اٌوچين  نأمه  اُوندا  دييپدينگ.  دئر  توغاالق  دوٌنيأ  �مانگا 
بايرام  شو  بيزي  بِلكي،  سؤيگيم؟  دينگ  ِگلمه  دُوالنيپ 

دوشورار.
***                                

ياالندان هم  دييپ  ِسني سؤييأن»   » ِگِزك  بيرجه  �مانگا 
بُولسا آيتسادئنگ! من بو ياالني دوٌنيأنينگ بوٌتين حاقئقاتئنا 

چالئشمازدئم.
***                                

گؤزلليگني  دوشدئم.  گوٌله  بير  يُولدا  �شوگٌون 
گؤِجنگلِيشي، «دوٌنيأده ِمنِدن اُووادان بارمئقا؟» دييأن يالئدي. 
گٌول  اُول  غُوي،  مهريبانئم.  ِبرمكچي  سانگا  گوٌلي  اُول  من 

اؤزوٌنِدن خاص اُووادان گوٌلوٌنگ باردئغئني گؤرسٌون.
***                                

اٌوچين،  غوراماغئنگ  بُولسانگ،  گٌول  بيِتن  چؤلده  �سن 
گؤزياشالرئم بيلن سووارارئن.

              ***                                
الري  عاجايئپلئق  آنگئرباش  ايـنگ  دونيأدأكي  �بوگٌون 
اِممأ ِسني اؤزوٌنگه  سـانگا ســُووغات بِـرِمك ايسله يأرين، 

نأديپ سُووغات ِبِريين.
***                                

�آسمانئمدا دومان ـ دومان بولوتسئنگ، سؤِين گؤونوٌم 
ِسني نأديپ اونوتسئن.

***                                
بيلبيل  يُوق.  كوٌلوٌم  بار  آتاشئم  بأري،  دوشانئم  �سانگا 
يُوق،  گوٌنوٌم  چكمديك  آخ  يادالپ  سني  يُوق.  ديليم  بُولدوم 

عزيزيم سن نيِرده؟
***                                

سني  سُوليانچا،  گوٌلي  هرگٌون.  سني  گٌون،  بير  �گوٌلي 
اؤليأنچأم سؤِيرين.

                                                        تاييارالن: خ. يزداني 
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شُول حاساپ  

دينگه اؤز درديني دويساالر کؤپ لر
درتله شيب ايل بيلن ِگزسه نگ شُول حاساپ.

بار يردن برمأني هر كيم باشارار
يُوق يردن بار اديب ،دؤزسنگ شُول حاساپ.

 
آلسانگ بو عألم  ـ دن يِتر، گره گينگ

سُورماسانگ آرتئقماچ، چئقسا دره گينگ
اؤلجه گينگ يادالنگدا ! يومشان يوٌره گينگ 
گؤزلرينگ ياشئندان اِزسنگ شُول حاساپ.

 
آغالن بيلن آغالپ، شاد بيلن گوٌلسنگ
غاريپ دئر يتيمينگ کؤنگلوني آلسانگ

هؤدوٌرألپ سؤيگينگي،سؤيليپ اؤلسنگ
يوٌرنگدن کيناني چؤزسنگ شُول حاساپ.

 
کؤنگول لر داش بُولسا، بيني ده اؤلسه

سؤييلمك پيس بُولسا، سؤيگي ده سُولسا
گؤزلر ـ ام ياش يرينه ،غان بيلن دُولسا

محبت اُوجاق دان غئزسانگ شُول حاساپ.

دٌويش لريم

سحر کؤنگل بيلن هرگٌون دوشوشئپ
غارشي ـ غارشي اُوتوريارالر دوٌزلرده

غُوشغي الم يوٌرگدن آيدئما چالشئپ
المدام گؤزلريم دادلي سؤزلرده.

سؤزليگ لردن ياساپ سؤيگي دوٌنيأمي 
دويغي النگ شهرينده کأماحال دوريان

دوٌيشلريمده دؤرأن سوٌيجي رُويامي
دنيأده بار زاتدان چئن القاي گؤريأن.

دينگه دُوستليق بودوٌنيأمينگ حأکيمي
سؤيگي دن باشغا زاد گله نُوق ديله

سئالنماني آصال پاسئق ظالئمي
ياراغ يرنه گٌول  ديرآلئنيان اِله.

شيله بير اويقي دان تُوروزمانگ مني
غُوي کؤنگلوٌم باغالردا اُويناسين گوٌليپ
دوٌيشلريم ائنجئق دئر اوٌرکوٌزمأنگ اُوني

گيجه سين گچرسين من بيلن ِگليپ.

                       

حمن قزلجه

گؤزآيالنگدا ديوانئنا

آسترآبادا ، ايبر
گوٌيج غُوشون 
خ محمدحسن

تـإ ركمن ادبـيياتيتـإ ركمن ادبـيياتي
turkmenedebiyat@gmail.comtu

          ماغتئم غولي و تاريخ  

رئندا فتحعلي خانئنگ اُوغلي محمدحسن 
جار الرئنگ هم اُوالرا غُوشوالن توٌرکمن 

نئنگ آدام الرئني هم اؤزونينگ يوقاري ياشلي 
بييك ليك ، سردارلئق يُولي سيزينگدور.قوم الرئني حأکميت دن قُوويار. نادرشاه نئنگ 

و ....

حمد يلقي 

گيجه ازل آيدئ قايئنگ ت آق ا آ

شئغرئنگ طبيغاتئندا. هر نيچيگم بُولسا ، يؤرگوٌنلي
سؤز« يؤرأپ» گليأر: شئغرئنگ  توٌكه نن يرينده

ديييليا ازباشالنيا

اُوالري آدماـ  آد ساناپ اُو تورانئني اؤزم بيله نوق. 
محمد اومماتي مال سئزبُولماسئن،

بوال ياد داش غا دوغان سئزبُولسانگ مال

            آق توقايئنگ آيدئم – سازلي گيجه سي

     جمال الدين صحنه  

سؤيگي حاقدا آيدئالن زاد كأن، آيدئلمادئق زاد اُوندان ِهم كأن.


