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شاهئر ابراهيم بدخشان 
   

اؤزگريش

آلغئرالر غايئپ يؤر آيالنچاغئندا،
غالنگايان بولوتالنگ توٌمه ليأر رنگكي،

يايرانگ اوٌمسوٌمليك دن دارئغيار كؤنگلوٌنگ.
تاشاليار

اينگ سُونگقي كوٌلٌون
بارماغا يته نني دويمادئق چيلمينگ.

دألي ليگينگ داغالرئندان آشئپ سن،
اُوتئرسئنگ يورُوپانگ بير اُوباسئندا.

آغتاريانگ ـ آغتاريانگ
جّنت كؤپي سينينگ دپدر ياپراغئن ،

گيدن بير گؤزل ليك گؤزلر اؤنگوٌنده،
آلغئرالر غايئپ يؤر آيالنچاغئنگدا،

غالنگايار بولوتالر گؤك اُوجاغئندا.

بيرسس،بير سؤز ،بير سؤزلم،
بير ائنجي 

گؤكدن پرواز اوروپ اُويونگا غاچار،
بُوزار اوٌمسوٌم ليگينگ غالئنگ غايماغئن

سؤيگي ال لري نينگ كسگير غئلئجي.

يؤنه سن بير اييأم آرانگي آچان ،
داغالرئني آشان 

سسينگ ،سؤزوٌنگ،
سؤيگينگ،

صؤحبتينگ ـ سازئنگ.

اُويونگ گؤيأ آالداالر آداسي 
غالنگايان بولوتالر،
توٌمه ليأن تُوقاي ،

چاتاليان اوٌمسوٌمليك،
آغاليان آقار،
٠٠٠٠٠٠٠٠٠

گؤزلرينگ 
سُوراغالرئنگ يُوداسي.

اوٌموٌر دٌوشيأر دپه لرينگ گرشينه ،
سُولدورئپ دور تُوقاي الرام رنگكيني.

برسه گوٌنش اؤز اُورنوني توٌملوٌگه 
گؤزل ليك

اوٌيتگه در اؤنگكي گؤركوٌني.

گوٌنش گؤزلوٌگيني اؤتوٌرن دك گؤزه 
سنگ گؤزوٌنگده بُوزولئپ دور صاحناالر،

دردلي دره لرينگ داغلي دميندن ،
گؤز ياشئنگا سينگيپ آجي آحمئرالر

كؤز دورقونگا دُوليار
دوٌنيأ حاسراتي.

اُويونگدا شُول اؤنگكي چؤزگٌوسيز سُوراغ
غايتاالنيان ،غايتاالنيان
يُوداالرئن ائزالپ دور!

اوٌيتگه يأر هُووا ،
يؤنه اوٌيتگأرمي؟
يالنگئش سس لر،
يالنگئش سؤيگي،

يالنگئش ائنسان الر،
اوٌيتگأرمي ؟

ائنساني حاراليان ياساما دوٌنيأنگ
                                  يالنگئش عاداتي،

اوٌيتگأرميكأ؟
زميني هُوراليان ترس دوٌزگوٌنلرينگ 

                                        يالنگئش قاداسي.

آلغئرالر غايئپ ،
گوٌنش لر غايئپ،
تانگرالر غايئپ،

يالنگئش كچ پله گينگ كچ آيالنچاغي ،
يايرانگ اوٌمسوٌمليك دن دارئغيار كؤنگلوٌنگ،

تاشاليار 
اينگ سُونگقي كوٌلٌون

اونودئالن 
ينه بير چيلمينگ.

     بردي ناظار خداي ناظار

 ، کي  بيله  غولئني  ماغتئم 
شاهئرالردان  بييک   ، بييک 
ياغداي  بير  الندئريان  تاپاوت 
بار. اُوني اؤوره نيجي عالئم الر 
گنيال(ف.  اُونگا   ، يارانوق  ديل   ،
/ Genius ) شاهئر دييأر  نابغه 
دييأرلر.فيلسوف  عاقئلدار   ، لر 
شاهئر  واطانچي   ، شاهئر 
خالقئمئز  بيزينگ  اما   ، دييارلر 
اٌوچين ماغتئم غولي ، شاهئردان 
بيز   . بيرزات  دأکي  يوقارراق 
اُونونگ   ، بيلن  دٌوشوٌنجه  صاپ 
اؤزوٌميز يالي باشي آمانات آدام 
 ، بُولمان دئغئنا گؤز يترسک ده 
اؤزوٌنه  نينگ  اُونونگ شئغئريتي 
چکيش قودراتئني دويوپ بوزات 
عاداتي(ف.  سي  همه  الرئنگ 
معمولي) بيرآدامئنگ يوٌره گيندن 
چئقان دئغئنا ، عاقئل يتريپ بيله 
عاصئردا  لئقلي  ، ظولوم  ميزوق 
لي  کأرچيليک  آدام  الرئنگ  آدام 

اٌوچين ماغتئم غولي  بُولماغي  باغتلي  ، خالقئنگ 
يالي اونکي سوٌنگنگي بيلن ديش ـ دئرناق بُولوپ 
غولي  ماغتئم  اوغروندا  عاداالتئنگ   . سؤوشن 
يالي چارپ اوران . ايلينگ آغئ سئنا ماغتئم غولي 
يالي باغرئني پاراالپ آغالن باشغا بيرساخاوات 

کرداني تاپماق قئن .
ماغتئم غولي ني کأته XX(٢٠) عاصئرا ياقئن 
ـ  ده  ـ  (١٨)عاصئردان   XVIIIدئرماق،کأته داش 
آنگئرراق آلئپ گيتمک ميلي يوٌزه چئقيار.  امما اُوني 
اؤز ياشان ( خاص دُوغروسي يانان ) عاصئرئندان 
باشغا بيريره گؤچير جک بُولماق کوپت داغي ، 

مرکزي غارا  غوما سوٌيشوٌريپ أکيتجک بُولماق 
ديلي  ادبي  بيزينگ  غولي  ماغتئم   . بيرزات  يالي 
ميزي هم  ـ ده ملي شئغئريتيميزي  کأميل يُوال 
خالقئنگ  ده  هم  تارئخئنگ  بو   ، گؤنوٌگديردي 

اؤنگوٌنده اديلن بييک خئذمات دئر.
گينه  يوٌره  آيتماغي  سئرئني  ايچکي  اؤزي 
دوٌون باهارگٌول آماتلي پورصات تاپئپ ماغتئم 
گليأر.ساغلئق،آمان  اوسساحاناسئنا  نينگ  غولي 

لئقدان سُونگ ماغتئم غولي اُوندان :
سُورايار.   دييپ  ؟ـ  گلدينگيزمي  يوموشلئجا 
بوٌتينلي سرخُوش  دن  ميين  گٌول عشقئنگ  بهار 
دُولي  ده  اديأنيـــني  نأمه  ننيگ  اؤزي   ، بُولوپ 

بيــــر  جيک  کيچي  هُووا   : يأن  بيلمه 
يو موش دا بار . يوٌزوٌگي مينگ غاشي 
غاچئپ دير شُوني ياســـــان آدامئنگ 
اؤزي غاشالسا  ديين  پيکير بيلن گلديم 
ـ دييپ . اوزئن بارماغئندان غُوشا غاش 
شاهئرا  اوسسا   ، سُوغورئپ  يوٌزوٌگي 
اماي  يوٌزوٌگي  غولي  ماغتئم   ، اوزاتدي 
اوتوردي.  غاشالماغا  ـ  دا  آلدي  بيلن 
بير  ينه  لي  باغالنشئق  بيلن  مونونگ 
بلالپ  هم  آيدئنگ الشدئرئلشي  ياغداي 
باهار  . ماغتئم غولي،  گچمگه مئناسئپ 
غاشالتماغا  يوٌزٌوك  دينگه  گوٌلوٌنگ 
حالئنا   غئزئنگ  دوييار.  ديگيني  گلمأن 
شاهئرئنگ  چوٌنکي   . آغئريار  نپسي 
شُونگا  بار.  سي  منگلي  برن  گؤوين 
ياغدايي   ، ائنجئتمان  گوٌلي  باهار  گؤرأ 
. اُوني اوٌميدگأر بُولوپ  دٌوشوٌنيپ دير 
يؤرمز يالي اتمه لي . اُول موني دا اؤز 
آنگالتماغئنگ  باغالپ  بيلن  زرگأرليگي 
مونونگ   : باهارگٌول   . تاپيار  اوغروني 
دييپ  ـ  دئر  بُولمالي  نأچه  مزدي 

يوٌزلندي .
دأل.  آغئر  مزدي  شاهئرمونونگ 
منينگ بيرخايئشئم بار . شُوني يرينه يترسنگيز 
مونونگ مزديني آرتئغي بيلن تؤله دينگيز بُوالر . 
اُول هم بُولسا مننيگ سالمي مي اؤزبُويداشئنگئز 
منگلي خانا يترينگ ديدي. بوپورصات دا ماغتئم 
ده  خاصيتي  لي  کأرچيليک  آدام  نينگ  غولي 
آيدئنگ الشيار . اُول هر هيلي يُول بلين ائنساني 

ائنجئتماز لئغا چالئشيار. 
چشمه :

ماغتئم غولي حقينده علمي ماقاالالر/ خال محمداف 
                     تاييارالن بايرام قليچ فرزام 

يوسف  دكتر  آيئندا،  دي  يئلئنگ  نجي   -١٣٨٩
آزمون ايرانا گلدي. بير آيالپ اؤز دُوغدوق مكاني 
گنبد شهرينده بُولدي. بهمن آيئنگ اُون بيري گٌون 
گنبدده جناب عبدالخالق حجازئنگ اؤيوٌنده، بيزه 
و باشغا بير نأچه دُوستالرمئزا، دكتر آزمون بيلن 
محمد  آنا  دُوستومئز  اتدي.  نصيب  دوشوشماق 
بيات هم بير ساغاتاليئن دكتر بيلن گوٌررونگدش 
صوراتا  ويدئو  دشليگي  گوٌررونگ  بُولدي. 
ده  بُولوم   اوٌچ  گوٌررونگدشليگي،  دٌوشوٌرديك. 
صحرادا چاپ اتمك اٌوچين تاييارالدئق. بيرينجي 
بؤلومي صحرانگ ٣٧٤ـ نجي سانئندا و ايكينجي 

بؤلومي، ٣٧٥- نجي سانئندا چاپ بُولدي.
گنبد  يئل  نجي   -١٣١٧ آزمون،  يوسف  دكتر 
ده  كالج  كوئيز  آمريكادا  اينيأر.  دوٌنيأ  شهرينده 
شهرينگ  سياتل  سُونگ  اُوقايار.  ديل  اينگليس 
واشينگتن يُوقاري اُوقوو جايئندا ديل اُوقوالرئني 
اُوقوالرئني  يُوقاري  ينه  سُونگرا  اتيأر.  دُووام 
استانبول  توٌركيأنينگ  اٌوچين،  ائزارالماق 
بار.  اُوغلي   ٢ بُوليار.  ايه  درجأ  دكترا  شهرينده 
اُول انگلستاندا، توركيه ده ياشاپدئر و حأضير هم 

قبرس دا ياشايار.
و  اٌوچونجي  ليگينگ  گوٌررونگدش  ايندي 

سُونگقي بؤلوٌميني سيزه هؤدوٌرله يأريس.
                                          خليل يزداني   

آنا محمد بيات: ماغتئم غولئنگ 
غُوشغوالرئني نأهيلي سايغارمالي. 
غُوشغي،  ديِين  "توٌركمنينگ"  بِللي 
دييأرلر.  دأل  دان  غولي  ماغتئم 
فاكت  نأمه  اٌوستوٌنده  شُونونگ 

بار؟
اُونگا  آزمون:  يوسف  دكتر 
دن،  بيرينجي  بار.  واريانت  ايكي 

يازانالرئندا:
 آالمانا گيدر يُولي تٌوركمنينگ 
دييپدير. سُونگ بو بُولمايا، توٌركمن 
آالمانچي ـ چاپجي دييمأيلي دييپ، 
يُولي  دئر  يُوو  اٌوستٌونه  يُوو 
ديپ  اوٌيتگه  دييپ  تٌوركمنينگ. 

ديرلر.
شعر.  غاوي  بير  ِشيله  اُول 

دور.  گؤرنٌوپ  شعر.  مدرن  يؤنه  شعر.  آوادان 
بُولمالي.  لي  ماري  مئللي  غئلئچ  يازان   موني 
بار.  الري  اصطالح  نئنگ  ماري  ايچينده  چوٌنكي 
اورماق  بارق  دييأر.  ايسي  عنبرينگ  اُورار  بارق 
ماري نينگ اصطالحي. بارق اورماق ايسي گلمك 
ديمك. يؤنه بيزده بارق اورماق يالقئم ساچماق. 

ائس بارق اورمايا. نور بارق اوريا. 
كٌوكه ييپ بارق اورار عانبارئنگ ايسي دييأر. 
كوٌكه ِمك اِترك گوٌرگه نينگ  ديلي دأل، آخالئنگ 

يادا ماري نينگ ديلي. كوٌكيِمك بُولمالي.
كأبير ِگلشيك سيز يرلري هم بار.

پدري  دير  مرد  دئر  اُوغلي  مردينگ  اُول   
دأده  دئر،  اُوغلي  دُوكترئنگ  اُول  سيز.  گلشيك 
سي طبيب دير ديِين يالي. ماغتئم غولئنگ آيتجاق 
ايچينده  نينگ  غُوشغئ  بو  يؤنه  دأل.  سؤزلري 
سنتزلرـ آنتي سنتزلر آودان اويتگه شيك گليپدير. 

گوٌيچلي غُوشغي. 
غئلئچ  غُوشغئني  (توٌركمنينگ)  شو  آ.بيات: 

ميللي دان دييپ آرقايئن آيدئپ بُوالرمي؟
يؤنه  دأل.  بيلجك  آيدئپ  من  دكترآزمون: 
بيلن  اِلي  مئللينگ  غئلئچ  بيرجه  غُوشغي،  شو 

باشغا  بيلجك  آيدئپ  شوني  بار.  يرينده  يازان 
آدام  نابغه  بير  مئللي  غئلئج  يُوق.  يرده  بير  هيچ 
فيلوسُوف. سووِيت  ِگني،  داهي،  بير  دئر.  بُولوپ 
بيري.   فيلوسُوفينگ  اولي  اينگ  دؤوروٌنينگ  لر 
اولي  ليگي،  يادكش  بير  شيك  اوٌيتگه  اُونونگ 
ياغني  دأل.  يالي  بُوالر  بارمئش.  بير حافظه سي 
يئلدان سُونگرا  اُون  اُوقي،  بير حكايا  سن شُونگا 
سانگا باشدان سُونگونا اُوقئپ بريأر. حاتتا غايرا 
اؤنگ  موندان  يئل   ٣٠-٢٠ دريايوونگ  خ.  ايبرلن 
بريپدئر.  اُوقاپ  آياغا  باشدان  حكاياسئني  اُوقان 
حافظا  بير  يالي  بيلن. شونگ  ويرگولي  نقطاسي، 

سي بارمئش.
غولئنگ  ماغتئم  بار.  گوٌررونگ  بير  اُوندان   
شونونگ  بيليأرمئش.  ياتدان  غُوشغوالرئني 
اساسئندا، اُول: ـ منينگ دأده مينگ يانئنا آدامالر 
شُوندا  گليأردي.  مُولالالر  آخونالر،  گليأردي، 
اُوقيياردئالر.  غُوشغئالر  دان  غولي  ماغتئم 
شُوندان يادئمدا غالدي ـ دييپدير. اُونونگ  يادكش 
ديگيني هم بيليأرلر. سُونگرا بير اُوتاغ بيريپديرلر. 
زاد  هيچ  باشغا  يُوق  هم  كيتاپ  اوتاغدا  شُول 
نينگ  غولي  (ماغتئم  اوتوروپ  اؤزي  يكه  يُوق،  هم 

غُوشغوالرئني) تأزه دن يازئپ دئر.
اُوقئنگ   بُولسانگئز، غايتادان  ادن  يؤنه دئققات 
بير گؤزِدن گچيرِسينگيز، ماغتئم غولي دا (غُوشغئ 

ـ  تكه  يُوق.  سؤزي   « توٌركمن   » هيچ   ( الرئندا 
ـ  گوكلِنگ دييأ، يؤنه « توٌركمن » سؤزي  موت  يوُُ

هيچ گؤرمه ديم.
حاقدا  غولي  ماغتئم  توٌركمنيستاندا  آ.بيات: 
ايكي ساني فيلم بجرديلر. گؤردوٌنگيزمي؟ شُونگا 

غارايشئنگ نأهيلي؟
اُونگ بيريني گؤردوٌم. اُول شو  دكتر آزمون: 
سُونگقي دؤورئنگ ماغلوماتي اساسئندا يازئالن. 
تاييارالن خوجا غولي نارلي مئقا دييأرين. ِشيله 
بُولسا ِگِرك. فيلم غاوي چئقئپ دئر. شُو دؤويرده 
ماغلوماتي  يئغنان  غولئنگ  غئلئچ  كؤسه،  مأتي 
باردي. فيلم هم شو ماغلوماتالر اساسئندا يازئلئپ 
دئر. منگلينگ اٌوستوٌنده كأن دوريار. منگلي بُولسا، 
(اشيدن خابارالرئما گؤرأ) چئن آدي ياني ِبگ. منگلي 
اُونونگ القابي بُوليا. ياني ِبگ بير پألوانئنگ غئزي. 
ياني بِگي شيخيم آرپئق، اُوغلي مأمد شُونگا آليار. 
دول  هم  غئز  سُونگرا  اؤليأر.  سُونگرا  هم  مأمد 
بار. شو  بير غُوشغي سي  غاليا. ماغتئم غولئنگ 
دول  منده  دول،  ِسنده  نُوق،  دٌوِشه  يادئما  واقت 
شُوندا  باردي.  غُوشغي  بير  ِشيله  يالي.  دييأن 
ياماشغادان شُوني چاغئريارمئقا  اديأ،  آدام ِشك 

دييليأر. يؤنه آيدئپ بُولجاق دأل، اُول غُوشغئ دا 
نأمه ديگي بِللي دأل. شيخيم آرپئغا، نادرشانئنگ 
ديرلر.  بريپ  كؤشك(ف.قصر)  بير  طاراپئندان 
گينگيشله  گوٌرروٌنگي   ) يرده.  بير  گينده  اِته  داغئنگ 
اؤلدوٌريأرلر.  اُوني  توٌركمنلر  شُوندا  باردئر).  يين 
منگلينگ دأده سي شُونگ باغرئني اييأ. اؤزي ده 
 . بُوليا  مسموم  يا  اديأ،  تايدا سكته  شُو  يا  اؤليأ. 
غاراز بير زاد بُوليا شونگا. شوالر يالي گوٌرروٌنگ 

بار. 
اِيه  بايراغا  آدئندأكي  غولي  ماغتئم  آ.بيات: 
بُولدونگئز. توٌركمنيستانا نأهيلي بارانئنگئز بارادا 

گوٌرروٌنگ براسانگئز.
دانشگاه  لندن  يئلدا  نجي  ١٩٩٠ـ  دكترآزمون: 
توٌركمنيستانا  عايال  آدلي  آكنر  شرين  سئندان 
ده  پاكيستانلي.اورسِيت  آصلييتي  گيديپدئر، 
بير  ويولونيست.  بِللي   دوٌنيأ  آكنر  دئر.  اواللئپ 
سُونگ  شُوندان  چئقيا.  آرادان  أري  دا  تصادف 
گوٌيمه  بيلن  زادالر  باشغا  غُوييا.  ويلون چالماني 
نيأر. اورس ديلي غاوي بيلن سُونگ، بوٌتين اورتا 
توٌركمنيستانا  ـ  دئر.  چئقئپ  آيالنئپ  آسياني 
بارانگدا يوسف آزمون ديين بيري باردئر، ماغتئم 
شُونگاخابار  دييپ  ـ  ايشألن  اٌوستوٌنده  غولي 
چاغئردئالر.  مني  يئلدا  نجي  ـ   ٩٠ بريأرلر. 
لر  ِگپله شيك  بُولدي،  گوٌرروٌنگلر  اونيورسيتده 
اِِدنلريمي  نأمه  مني  يرده  شو  اتديك. 
يئلدا  ٩١-نجي  اساسئندا  شو  تانئدئالر. 
برديلر.  بايراغئني  غولي  ماغتئم  مانگا 
من  بيرينجي  بريلن  يورتدن  داشاري 

بُولدوم. سُونگرا باشغاالردا برديلر.
آ.بيات: ماغتئم غوال نأهيلي غارايانگ؟ 
فيلسوف  يادا  شاهئرمي  غولي  ماغتئم 

مي؟ نأمه دييمك غاوي ياراشيار.
فيلسوفدا.  شاهئرالر  آزمون:  دكتر 
شاهئرالر فلسفأني ديله ِگتيريأرلر. كيچي 
جيك بير جوٌمله آيديار، اُول جوٌمألنينگ 
ماغتومغوال  بار.  فلسفه  آرقاسئندا 
يؤنه  دأل،  يالنگيش  ديمك  فيلسوف 
ماغتئمغولي بِللي بير فلسفي مكتبينگ ايه 
لري  دٌوشونجه  فلسفي  يؤنه  دأل.  سي 
توٌركمنيستاندا  البته  شاهئر.  اولي  كأن. 
اُوني عالئم حؤكمينده ـ ده گؤريأرلر، بُولوب بيلر 

عالئم لئغي دا بار. 
آ. بيات: توٌرك ديل لي خالقالرئنگ ماغتئمغوال 
بار  زادالرئنگ  آيتجاق  حاقدا  الري  غارايئش 

بُولسا...
ادن  چاپ  فاني  محسن  شيخ  آزمون:  دكتر 
غاوي  هم  اُول  تانئدئالر.  غولئني  ماغتئم  سُونگ 
لريندن  متن  سايالنان  وامبرئنگ  چئقارمادي. 
آلئپدئر. اُونگ هم يالنگئشي كأن. اُونونگ اٌوستوٌنه 
اؤزلري هم يالنگئش غُوشوپدئرالر. سُونگقي واقت 
الردا تانئپ باشالدئالر. چوٌنكي ادبي يئغناقالردا، 
ادبي مجلله لرده ماغتئم غولي حاقدا كأن يازدئالر، 
بيري فضولي بيلن دنِگشديريأر، بيري باشغا بير 
شاهئر بيلن ِدنِگشديريأر. يؤنه حأضيركي مدرن 

شاهئرالرئنگ آراسئندا كأن تانئلمايارمئقا دييأن.
بُولونگ. كؤپ  ،كوپ ساغ  آقا  آ.بيات: يوسف 
لرينگيز   گؤررونگ  هممه  بردينگيز.  گوٌرروٌنگ 
ماشغاالنگا  ايچر  و  سانگا  تأسين.  ديِسنگ  بيزه 

يكه تانگريدان جان ساغلئق ديله يأريس.
ده  من  بُولونگ.  ساغ  بُوليار  آزمون:  دكتر 

سيزينگ  بارئنگئزا اٌوستوٌنليك آرزو اديأن.  

تـإ ركمن اده بـيياتيتـإ ركمن اده بـيياتي
turkmenedebiyat@gmail.com

شــغو الشــغو ال 

    بردي ناظار خداي ناظار

 ، کي  بيله  غولئني  ماغتئم 
شاهئرالردان  بييک   ، بييک 
ياغداي  بير  الندئريان  تاپاوت 
بار. اُوني اؤوره نيجي عالئم الر 
گنيال(ف.  اُونگا   ، يارانوق  ديل   ،

ج کيچي  هُووا   : يأن  بيلمه 
يو موش دا بار . يوٌزوٌگي م
غاچئپ دير شُوني ياســـــ
اؤزي غاشالسا  ديين  پيکير
ـ دييپ . اوزئن بارماغئندان

اوس  ، سُوغورئپ  يوٌزوٌگي 
يٌو غولي  ماغتئم   ، اوزاتدي 

                    قـالبــا حــأکيم ليک اديأن

يانگ
گ دپدر ياپراغئن ،

ك گؤزلر اؤنگوٌنده،
ر آيالنچاغئنگدا،

 گؤك اُوجاغئندا.

ؤسؤززلمم، ،بيبيرر 

وپ اُويونگا غاچار،
ينگ غالئنگ غايماغئن

نگ كسگير غئلئجي.

 آرانگي آچان ،

ن ر ( ) ق ر ش
آنگئرراق آلئپ گيتمک ميلي يوٌزه چئقيار.  امما اُوني 
اؤز ياشان ( خاص دُوغروسي يانان ) عاصئرئندان 
باشغا بيريره گؤچير جک بُولماق کوپت داغي ، 

لئقدان سونگ ماغتئم غولي اوندان :
سُورايار.   دييپ  ؟ـ  گلدينگيزمي  يوموشلئجا 
بوٌتينلي سرخُوش  دن  ميين  گٌول عشقئنگ  بهار 
دُولي  ده  اديأنيـــني  نأمه  ننيگ  اؤزي   ، بُولوپ 

چ
ماغتئم غولي حقينده علمي ماقاالالر/ خال مح
                    تاييارالن بايرام قليچ فر

يوسف  دكتر  آيئندا،  دي  يئلئنگ  نجي   -١٣٨٩
آزمون ايرانا گلدي. بير آيالپ اؤز دُوغدوق مكاني 
گنبد شهرينده بُولدي. بهمن آيئنگ اُون بيري گٌون 
گنبدده جناب عبدالخالق حجازئنگ اؤيوٌنده، بيزه 
و باشغا بير نأچه دُوستالرمئزا، دكتر آزمون بيلن 
محمد  آنا  دُوستومئز  اتدي.  نصيب  دوشوشماق 
ونگدش گٌو بيلن دكت اغاتاليئن بي هم بيات

باشغا بيلجك  آيدئپ  شوني  بار.  يرينده  يازان 
آدام نابغه  بير  مئللي  غئلئج  يُوق.  يرده  بير  هيچ 
فيلوسُوف. سووِيت ِگني،  داهي،  بير  دئر.  بُولوپ 
بيري. فيلوسُوفينگ  اولي  اينگ  دؤوروٌنينگ  لر 
اولي ليگي،  يادكش  بير  شيك  اوٌيتگه  اُونونگ 
ياغني دأل.  يالي  بُوالر  بارمئش.  بير حافظه سي 
ا گ ُ ا ل ُ ا ُ ا ا كا گا ُ

دييليأر. يؤنه آيدئپ بُولجاق دأل، اُول غُو
نأمه ديگي بِللي دأل. شيخيم آرپئغا، نادر
بريپ كؤشك(ف.قصر)  بير  طاراپئندان 
گوٌرروٌنگي  ) يرده.  بير  گينده  اِته  داغئنگ 

اؤلدٌو اُوني  توٌركمنلر  شُوندا  باردئر).  يين 
منگلينگ دأده سي شُونگ باغرئني اييأ. ا

ا أ ا ك ا ا ُ ا أ ل ا

            يوسف آزمون بيلن گٌوررونگدشليك (٣)

 
   

   
   

بردي ِكربابا اُوغلئ
(١٨٩٤-١٩٧٤)

تٌوركِمن مِدرن اِدبيياتئ نئنگ ِكرِونباشئ سئ
 

 توٌركِمن ميللي ديل واِدبيياتئ نئنگ دوٌيبوٌني توتان ِهم ِكرِونباشئ سئ بِييك 
ماغتئم غولئ بُولسا، توٌركِمن مِدرن ديل واِدبيياتئ نئنگ دوٌيبوٌني توتانالرئنگ 
اينگ  اساسئ شاخصييتي ِهم ِكرِونباشئ سئ-دا، شاهئر، يازئجئ، دراماتورگ 

ِو اولئ ِمِدني ايشكأر بردي ِكربابا اُوغلئ حاساپالنيار. 
ِرنگ  قُووقئزه  نينگ  سي  شِهرچه  ِتِجن  يئلدا  ١٨٩٤-نجي  ِكربابا  بردي 
اُوباسئندا دوٌنيأ اينيأر. اُول، ايلكي بيلِن اُوباسئنداقئ ديني ِمكِدپده، سُونگرا ِتِجن 
ِو بوخارا ِمدِرسه لِرينده اُوقاپ عالئم لئق ِدرجه سينه يتيأر. اؤز انه ديلي نينگ 
اؤوِرنيأر.  غُووئ  اؤرأن  ده  ـ  لِريني  ديل  پارس  ـ  عاراپ  ِو  روس  داشئندان، 
شُونونگ يالئ-دا اُول، توٌركِمن فُولكلُوريك اثرلِريني اُوقايار، باغشئالرئنگ و 
ِدسسانچئ الرئنگ آيديان حالق غُوشغوالرئ دئر رُوواياتالرئنئ ائزئ گيِدرلي 
لِري-ده  ِنشريه  يازئالن  لِرينده  ديل  آذربايجان  ِو  تاتار  اؤزِبك،  يأر.  دينگله 

تاپدئغئندان اُوقايار.   
بردي ِكربابانئنگ دؤره ديجيليك ايشينه باشالن يئل الرئ، توٌركِمنيستاندا 
اؤز  اُول  ده  نِتيجه  گليأر.  غابات  بُولماغئنا  حأكيم  نينگ  سيستِمي  سُوِوت 
دؤوري نينگ ِشرط لِرينه، ياغنئ ايِدُولُوژيك ِهم ميللي باسغئ الرا بِللي درجه 
اشيِدنلِريمه  الردان  ياشولئ  ِمنينگ  حاتدا  بُوليار.  ِمجبور  اتمأگه  اگليشيك  ده 
گؤرأ، استالينيزمينگ غئرها ـ غئرلئق دؤوروٌنده اُونئ ـ دا "كُومونيزمه غارشئ 

پيكيرلي آخون" ديين باهانا بيلِن يامانالپ باشالپدئرالر. 
امما بو بِييك شاخصييتينگ، ِشيله دؤووٌرده- ده، سُونگقئ ِنسيل لِره ساپاق 
ِهم گؤِرلده حؤكموٌنده بيتيريپ گيِدن أگيرت اولئ ايش لِري ِهم آلقئشا مئناسئپ 
يؤِرلگه سي بار. ياغنئ، بير تُوپار يارانجانگ الر يالئ، شاخصئ بأهبيت لِري 
اٌوچين ِكسه كي لِره غُووئ گؤروٌنِجك بُولوپ اؤز ميللي دأبيني، ديليني ِهم بِييك 
شاخصييت لِريني ِكمسيتمه گينگ يرينه: اؤز ميللي دويغوسئنئ ِبرك ساقالپ، 
بير طاراپدان يُوقاردا آغزاالن كأ بير باسغئالرا بِللي ِدِرجه ده اگليشيك اديأر، 
ِهم دؤِرِدن  اُونگايلئ طاراپالرئندان  بُولسا دؤوروٌنينگ  بير طاراپدان  ينه  امما 
لِرينِدن پِيداالنماق آرقالئ اؤز مأهريبان ميللِتي نينگ ديلينه ِهم  موٌمكينچيليك 
ميللي ِمِدنييتينه أگيرت اولئ خئذماتالر اديأر ِو باهاسئنا يتيپ بُولماجاق اثرلِري 

دؤره ديپ گيديأر. 
آتابائ"  سئز  "غائغئ  ِو  أديم"  "آيغئتلئ  اٌوچين  يتيرِمك  گؤز  حاقئقاتا  بو 
آرتئق  اٌوچين  مئثال  دير.  يِترليك  ِبرِمك-ده  اوٌنس  چاالراق  رُومانالرا  يالئ 
اؤرأن  اُوالرئنگ  لئ دويغوالرئنگ،  آراالرئندا گچيأن غارشئلئق  آينانئنگ  بيلِن 
ديلي  توٌركِمن  آلئنئشئ،  قاالما  نئنگ  ياغدايالرئ  ِهم  نينگ  لِري  حِرِكت  اينچه 
نينگ عاداتدان داشارئ گوٌيجي نينگ، قودراتئ نئنگ ِهم گؤِزلليگي نينگ آيدئنگ 
ِهم  ديليني  توٌركِمن  نينگ  ِاثرلِري  ِكربابانئنگ  بردي  دا  حاقئقات  دئر.  مئثالئ 
دأپ ـ ِدسسورالرئنئ اؤوِرنِمك اٌوچين انسيكلُوپِديك(ف. دايره المعارف) قئمماتئ 
باردئر. خوت شُونونگ اٌوچين ِهم، ١٩٦٢-نجي يئلدا چاپدان چئقان "توٌركِمن 
ديلي نينگ سؤزلوٌگينده"اينگ كؤپ يوٌزله نيلِن ِچشمه لِرينگ آراسئندا اُونونگ 

اثرلِري آيراتئن يره ايه دير. 
ب. ِكربابا حاقدا توٌركِمن-سُوِوت انسيكلُوپِدياسئندا شيله اِستيل لِره غابات 

گليأريس:
" ب. ِكربابايُوف ٢٧ـ  ١٩٢٤يئلالردا توٌركِمنيستان غازياتئ نئنگ ِرداكسيياسئندا 
ايشله يأر. ١٩٢٧ يئلدا لِنينگرادئنگ گوٌندُوغارئ اؤوره نيش اينستيتوتئنا اُوقووا 
گيريأر. ٥٠ ـ ١٩٤٢، ٦٢ ـ ٥٩، ٧٤ ـ٦٥ يئلالردا توٌركِمنيستانئنگ يازئجئ الر 

شُووراسئ نئنگ باشلئغئ ِوظيپه سينده ايشله يأر…
١٩٦٧-نجي يئلدا توٌركِمنيستانئنگ حالق يازئجئسئ ديين اولئ آدئ غازانيار، 
 ١٩٧٠ بايراغئ،  دؤوِلت  بوٌتين شووِروي  گزك  ايكي  ١٩٥١يئلالردا  ِو    ١٩٤٨
بيلِن  بائراق الرئ  آدئنداكئ دؤوِلت  توٌركِمنيستانئنگ ماغتئمغولئ  بُولسا  يئلدا 
سئالغالنئلئار. ١٩٥١-نجي يئلدا توٌركِمنيستانئنگ عئلئم الر آكاِدميياسئ نئنگ 

آكاِدميگي ديين آدا مئناسئپ بُوليار…
دوٌرلي  اِدبيياتئنگ  گؤرنٌوشينده  نثر)  (ف.  پرُوزا  ِهم  غُوشغئ  ِكربابا  ب.  
"غئزالر  اٌوچين  مئثال  دؤِرديأر.  اثرلِري  انچمه  آليان  ايچينه  اؤز  ژانرالرئنئ 
دوٌنيأسي" (١٩٢٧)، "ياز مُووسوٌمينده بير گؤزل "  (١٩٢٩) ، "آمئ ِدريا" (١٩٢٩) 
دراماتورگييا  پرُوزا،  اِدبيياتئنگ  يئلالردا  (ف.منظومه).شُول  پُواماالر  يالئ   …
ژانرالرئ بيلِن ِهم ايش سالئشيار، حكاياالر، دراماتورگييا ژانرالرئ بيلِن -ده 
ايش سالئشيار، حكاياالر، اُوِچرك لِر ، پُوِوست دير پِيساالر دؤِرديأر. اُوالردان 
"اُوبادا بُوالن واقا" حكاياسئنئ (١٩٢٦)، "تيريك ِكش ِو طبيبپ" پييساسئنئ(١٩٢٨) 

، "حاقئقات" آتلئ اُوِچرك لِر يئغئندي سئنئ (١٩٣١) …گؤرِكزِمك بُوالر. 
٣٠-نجئ يئلالردا بير تُوپار غُوشغئ، حكايا، پُوِوست "كيم ينگدي؟"، "عادات 
دألمي؟" يالئ غُوشغئ الرئ، "نِِپس"،"غابانجانگ انه " يالئ حكاياالرئ، "بايرام"، 
اِدبيياتئنا  چاغاالر  توٌركِمن  بيرليكده،  بيلِن  دؤِرتِمك  لِري  پِوست  يالئ  "باتئر" 
يئل الردا  ِكربابا شُول  بيلميِشك؟" ديين كيتابئنئ چئقاردئ. ب.  "كيم  ِدگيشلي 
نينگ  بيرنأچه سي  نينگ  لِري  ِوكيل  گؤرنوٌكلي  نئنگ  اِدبيياتئ  ِو روس  دوٌنيأ 
اثرلِريني توٌركِمن ديلينه گچيريأر. اُوالرئنگ آراسئندا ماكسيم گؤركي نينگ "انه" 
رُومانئ، ل. تُولستُوئ نئنگ "حاجئ مئراد" پُوِوستي، م. شُولُوخُووئنگ "گؤِتريلِن 

طارپ" رُومانئ، و.اُوينيچينگ "گؤگبِيين"اثري، آ. حايدارئنگ حكاياالرئ بار. 
١٩٤٠-نجئ يئلدا ِكربابانئنگ ِمشهور "آيغئتلئ أديم" رُومانئ نئنگ بيرينجي 
دؤره  اُونونگ  يئلالرئندا  اورشئ  جاهان  ايكينجي  چئقيار.  چاپدان  كيتابئ 

ديجيليگي واطانچئلئق تِماسئنا باغئشالنيار…
ايكينجي جاهان اورشوندان سُونگقئ يئلالردا ب. ِكربابانئنگ دؤره ديجيليگي 
حاص-دا اؤسيأر. اِدبيياتئنگ دوٌرلي ژانرالرئندان اُونالرچا اثر دؤِرديأر، دوٌنيأ 
ِو شووِروي حالقالرئ نئنگ اِدبيياتئندان انِچمه اثري توٌركِمن ديلينه گچيريأر. 
عُومار  ِجليلينگ غُوشغئالرئ،  رُومانئ، موسا  گلِر"  گوٌنلِر  "اُول  ابراهيمينگ  م. 
خاييامئنگ روباغئ الرئ ِو باشغاالر . اُول، "آيغئتلئ أديم" تريلُوگيياسئنئ يازئپ 
غوتاريار. بواثرده توٌركِمن حالقئ نئنگ آزاتلئق ِو اؤزباشداق لئق اوغرونداقئ 
بوٌتين شووِروي  يئلدا  بواثري ١٩٤٨-نجي  اُونونگ  اديليأر.   بِيان  ِچِپر  رُولئ 

نينگ دؤوِلت بايراغئنا مئناسئپ بُوليار…
ب.ِكربابا عؤمروٌنينگ تأ سُونگقئ گوٌنلِرينه ِچنلي اؤز ِچِپر دؤره ديجيليگي 
غاراغوم  ِهم-ده  آتاباييف"  سئز  "غائغئ  .اُونونگ  اتدي  خئذمات  حالقئنا  بيلِن 
كانالئنا باغئشالپ يازان "سوو دامجاسئـ  آلتئن دأنه سي" رُومانالرئ مونونگ 

آيدئنگ شايادئ دئر…
اوسسات يازئجئ نئنگ اثرلِري شووِروي حالقالرئ نئنگ ِهم داشارئ يورت 
ديل لِري نينگ انچه مه سينه ِترجيمه اديلدي. شووِروي اِدبيياتئندا اُونونگ آدئ 
يالئ گؤرنوٌكلي  غُونچار، س.آيين،م. عِوضُوف  م. شُولُوخُوف،اُو.  فاِديوف،  ا. 

اوسساتالرئنگ آتالرئ بيلِن ِدنگ حاطاردا دوريار..."   
بردي  آقانئنگ ياتان ِيري ياغتئ بُولسون،آق يُولئ اوزاسئن!  

                              
                                                                               ب.گري 

                             ياغشئ الرئ ياتالياس        
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