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 بـیــز کــیـــم؟

 حاقیندا کالم آغیز گوررینگ( لیق)مانگـقـورت

 

 ه ربابا دأپلریندن داشالشدیریپ، گچمیشینی اونوتدیریپ، اؤز حالقی نینگ ملی و روحی بایلیقالرینا دوداق چؤویر -بیرینی آتا   

 سیاسی ترمینولوگیادا "الینه اتمک" دییلیأر. أگهدرجه سینه یتیرم

الیناسیون سؤزی نینگ مانیسینا دولی دوشونمک اوچین قیرقیزیستانینگ دونیأ بللی یازیجیسی چنگیز آیتماتوف ینگ البنه/  

"عاصیرا بارابار گون
1

تورکیه  -" رومانینی اوقاماغینگیزی ماصالحات بریأرین. شول رومان اساسیندا تورکمنیستان

ه دیسنگ تأسین. شول فیلمده تورکمنیستان مشور آرتیستکاسی د -کینوماتوگرافالری نینگ اورتاق صوراتا دوشورن فیلیمی

مایاگؤزل آی مأدوا و حوجادوردی نارلیف، تورکیه لی طارق تارجان یالی آرتیستلر اؤز رولالرینی دیسنگ باشارجانگلی یرینه 

 یتیریپـدیرلر. 

 -ن طاراپیندان سیل یالی آقیپ گلین "ژوانده فیلم شئیله باشالنیار. پاراخات اوتوران تورکلرینگ اوستونه چی -رومان یا    

ژوان" دیین واغشی بیر توپار هجوم ادیپ، اوالری غیریار، مالالرینی تاالیار و ییگیتلرینی قول اتمک اوچین یسیر آلیپ گیدیأر. 

  .)فیلمده یول آمان/طارق تارجان( بار دا -یسیر دوشنلرینگ آراسیندا طوی توتوپ اؤیله نیپ دوران حانینگ اوغلی

الرینی سیریپ، تأزه سویوالن دویأنینگ حامینی تلپک یالی ادیپ چژوان" الر یسیر آلیپ گتیرن ییگیتلرینگ سا -"ژوان  

آیاقالرینی دانگیپ گونینگ آشاغیندا یاتیریارالر. بیرنأچه گوندن سونگرا حام -ال پ،اوالرینگ باشینا یاپشیران یالی ادیپ داقی

نگ ساچی بولسا ترسینه یاغنی به ینسینا طاراپ اؤسیأر. غاراض نوغینایار. اوغاتی  ییلن آداماونی گه یدیر باشالیار و غاتاپ

ه سی جشئیدیپ اول اؤز گچمیشینی اونودیپ، تأزه حوجایین ینگ قولونا اؤوریلیأر. بو واقعادان آی، یئل گچیأر. یول آمانینگ ا

وپانه اؤریلن حان اوغلونی تاپیار. اونی آلیپ غاچجاق بولیار. اما )فیلمده مایاگؤزل آی مأدوا( اوغلونینگ گؤزله گینه چیقیار. چ

یول آمان اؤز اجه سینی تانامایار. اجه سینی چاغالیقدان اونونگ بوینونا داقیالن دوومأنی جینگگیردادیپ باشالیار. یول آمان 

سنگ دوشمانینگ، اونی آتیپ اؤلدیر" : "اول عیال سرکرده سیبیرآز اویالنیپ گچمیشینی یادالجاق بولیار ولی واغشی حانینگ 

ییگیت گؤزینی غیرپمانی، اجه سینی اوقا توتوپ اؤلدوریأر. اینه بو ییگیت دولی مانگقورتالشان  یأر.دییپ یول آمانا بویروق بر

 یاغنی مانگیزی/ به ینیسی غوران)مانگ = مانگیز، قورت = غوریماق(

 

ونجه دویبوندن یوق. اول بریلن ش، اوندا بو زاتالرا غارشی دویارمأ بویون بولمانگقورت بوالن آدم سؤگونجه، کأیینجه، کمسید   

بویروغی، گؤرکزمأنی گؤز یوموپ یرینه یتریأر، بریلن بویروق حاقیندا اویالنانوق، اونونگ اویالنماغا حاقی یوق، اونگا 

أر". مانگقورت یاد مدنیتی اؤزینگکی یالی . "تلپک گتیر دییسنگ، کله گتیریده یته نوق. باریپ یاتان "لـپـبه ی آقا" -گؤزی

 سؤییأر، اونگا ایخالص بیلن حیذمات ادیأر.

یورت باسارالر حالقینگ گرچک اوغولالرینی سایالپ اوالری اؤز "اؤسن" مدنیتلرینده یتیشدیرمک! اوچین مرکزه     

یوویارالر و اوالری صادیق غوال  ایبریأرلر. اوالرینگ آنگینی زأهرألپ، اشیتمه دیک حوش سؤزلری بیلن به یینلرینی

اؤویریأرلر.)آتش بدون دود سریالینده تهرانده اوقاپ دکتر بولوپ تورکمنصأحرا اؤوریلیپ گلن پاالس ینگ رولی(.  بیز بو تراگه 

یدینی آلیپ دیانینگ ارضاشانینگ دؤورینده عاماال آشیریالندیغینی بیلیأریس. تهراندا اوقاتماق بهاناسی بیلن بیرتوپار تورکمن ییگ

گیتدیلر. بندرشاه )حأضیرکی بندرتورکمن( و آستراباتدا )حأضیرکی گورگن( شأهرلرینده به یینلری یوویان مرکزلر دؤره تدیلر. 

دا "دموکرات" پارتیانینگ آکتیویستلرینه اؤوریلیپ، اوالرینگ  -شول مرکزلرده اوقاپ یتیشن تورکمن ییگیتلر سونگرا "توده" یا

یخالص بیلن، جان ادیپ یؤره تدیلر. بو پروسس حتی پهلوی رژیمی آغداریالندان سونگام، بو گونلرم دوام ادیپ پروپاگانداسینی ا

                                                 

  اول پارسچا "روزی به درازی قرن" آدی بیلن ترجیمه بوالندیر. -
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دا قوربانی بولدوالر و بولوپ  -دا پارسالرینگ باشغا بیر سیاسی پارتیاسی نینگ یا -گلیأر. نه باتیر ییگتلریمیز فدایی الرینگ یا

 گلیأرلر. 

ن باسیپ آلیپ بولمایشی یالی، تاالنگچیالر گؤز دیکن یوردی نینگ آدمالرینی "واغشی"، بیر یوردی غان چایقامازدا   

"غالتامان" ... دییپ اوالری غاراالپ، هجوم اتمأگه اساس دؤره دیأرلر. کولونیالیستلر ایلکینجی تاپغیردا بویون اگن حالقینگ 

، ملی بویسانجینی قالپالشدیریپ، اوالری یوق اتمگینگ اوغرونا بارا اول حالقینگ تاریخینی، دیلینی -بایلیغینی تاالیارالر، دورا

چیقیارالر. عالیم سوماقالرینی یولالپ، ازیلن حالیقینگ آراسیندا اؤز مکیرلی پالنالرینی عاماال آشیرماغا سینانشیارالر. 

لن اول یرده اوقادیپ، به ارضاشانینگ دؤورینده تورکمنصأحرادا حاربی مکدپلر یوال قویولیپ، تورکمن ییگیتلرینی زور بی

ده اوالر باسیبالجیالرا  -حومسی ساقالنیار. مونگا غارامان اگر -یینلرینی زأهرله دیلر. آیاغا غالماز یالی ازیلن حالق حور

یاراغ ایشألپ باشالیار. بو گزک باسیبالجیالر بار گویجی بیلن ازیلن  -غارشی غوزغاالنگ توروزایساالر غیزغین گوهلل، اوق

داود رشیدی نینگ،  -ماسغاراالپ، اوستوندن گولیپ، ینگیشلرینی طویالیارالر. )شیالت دیین فیلمده حوجامحمدینگ حالقی

اختیار، مردلیک قاداالری بوزولیار.  -قدکچیان طاراپیندان ماسغارا ادیلیشی یالی(. موندان یئیألک ارک -شیالت ینگ رئیسی

یولوگیک قوللوقالری بار گویجی بیلن ایشله دیلیأر. پهلوی رژیمی نینگ حکم بئیله یاغدایی دؤرتمکده باسیبالجیالرینگ پسخ

یئللیق دؤرینده بو شوم سیاست اؤز میوه سینی بردی. سونگقی دؤویرلرده حتی تورکمنچه گپله مأنی اونودان  05سورن 

 ماشاالالرا دوش گلیندی.

ر دورلی فاکتورالردان حتی دین دن هم پئیداالنیارالر. اوالرا یورت باسارالر یسیر بوالن حالقی مانگقـورتالشدیرماق اوچین ه   

ده حأضیرکی دؤورده شایات بولدوق. رژیم طاراپیندان کأبیر  -مفتی لر گرک. مونگا بیز هم پهلوی هم -اؤزینی ساتان مال

رینه اؤویریأر. اونسونگ مزدا ماشین و ... اوالری رژیمینگ حیذماتکأ -آخونالریمیزینگ آغزینا امگزیک بریلیأر. انتک سیالغ

اتدیلیگینه "یوق" دییپ بیله نوقالر. اوبادیر، شأهر آدالریمیزی  -جمعیتـده تأثیرلی بولوپ بیلجک روحانیالر رژیمینگ ادن

پارسالشدیرسینالر، دریادان قاچاق بالیق آوالیارالر دییپ ییگیتلریمیزی پایخین اتسینلر، تاپاودی یوق اوالر بو یاغدایا غارشیلیق 

گؤرکزیپ بیله نوقالر. باسیبالجیالرینگ ظالیم سیاساتینا بویون اگمه دیک حاقیقی روحانیالریمیز بولسا ایزارالنیار، اوالرا اؤلوم 

 حاوپی آباندیریلیار.

ی دا، اؤز حالق -دا یازیجی بوالندا -مانگـقورت بوالن آدم "حأ، دوغـریدیر" دیمکدن باشغا زادا یارانوق. اول حتی عالیم یا   

اوشاق مسئله لر بیلن گویمنیأر. شئیله اومیدسیز یاغدایدا حالق -نینگ حاقیقی، اینگ دروایس طاالپالری بیلن مشغولالنمان، آونیق

ایسلگلرینی دویشلرینده، دسستانالرینا، اپوسالریندان گؤزله یأر. سالئرغازان، گؤروغلی، ماغتیموقولی یالی -اؤز آرزو

یاتیپ توریارالر. "قاهریمانا مأتأچ بوالن حالقینگ داد گونینه" دیین ناقیل بو یرده اؤز آیدینگ شاخصیتلرینگ اوبرازالری بیلن 

 میثالینی تاپیار.

مانگقورت " یل نیردن اؤسسه شول طاراپا غیشاریار". شئیله یاغدایا دوچار بوالن بیر اینتلله گنتینگ دورموشینی شئیله    

 صوراتالندیرسا بوالر:

 ا داشاردان آبانان مدنیتینگ آراسیندا اریپ، آسسیمیله بولیار. اول ایلکی باد   

دا بارسا گلمز" یولونگ چاتریغیندا دوراندیغینی  -ایکینجی تاپغیردا اونگا سانجی دگن یالی شوکه بولیار. ایندی "بارسا گلر یا

یار. اما مونی تویس یؤره گی بیلن دأل، آنگیپ غالیار. بو تاپغیردا اول اؤز حالقی نینگ چکیپ گلیأن جبرینی اؤورنمأگه سینانش

کیچی دیلدن بأرده ادیأر. شول سبأپدن حالقینگ یؤره گینده اورناشیپ بیلمه یأر. جانسیز ماشین یالی  -مکانیکی گؤرنیشده

 دویغوالنیار.

ینی بیان ادیپ آرزوالر-اوچونجی تاپغیردا جادیالنان دونی سیریپ تاشالپ، سؤوش دونونی گه ییأر و اؤز حالقی نینگ ایسلگ

باشالیار. چاغاالری بیلن انه دیلینده گورلشیأر. یئلالر بویی "اینترناسیونالیزمه" "حالقالرینگ دوستلوغینا" ادن قوللوغی نینگ 
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پوچدیغینا دولی گؤز یتیریأر. موندان بویانا اول اؤز ناسیونینا/ حالقینا قوللوق اتمأگه ائمتیلیار. شونلوق بیلن اول اؤزینی تاناپ 

 باشالیار. "اؤزینی تانان ولی" دییلیپدیر.

 

قورقـی دوگمی/ عاالماتی آیریلیپ باشالنسونگ اول یورت باسارالرینگ غارشیسیندا باشینی دیک توتماغی باشاریار. ایندی   

سؤیگوسی مؤچ گون"  -اول اؤزینی تأزه دن دونیأ اینن یالی، حاقیقی انسان یالی دوییار. اونونگ هر بیر سؤزینده "واطان"، "ایل

بیریندن آیریلماز" اوغورداش  -اوریار. حالق اونونگ داشینا یئغنانشار. اونونگ دوشونجه سینده "ارکینلیک" بیلن "حالق" بیری

ده تاپالنیپ  -سؤزلره اؤوریلیأر. کؤمورینگ مونگ غات یرینگ آستیندا الماسه اؤریلیشی یالی، بیزینگ بو اینتلله گـنتیمیز

لمازا اؤریلیأر. شئیله لیک بیلن تأزه بیر اینانچ دؤره یأر. اینه اوندان سونگ اول "بیز کیم؟" دییپ اؤزینه باشالیار، کسگیر آ

 سوراغ بریأر. 

 

تؤوه رگینی تاناپ باشالنسونگ اونونگ آنگیندا مونگ دورلی سوراغ دؤره یأر. اول ایلکی  -آدم پاخیر گؤزونی آچیپ داش   

قوالمینی تاناماغا سینانشیار. حاص دوغروسی اؤزینی تاناماغا سیناشیار.  -نینی، قونگشییاقی -آتاسینی، یادینی-بادا انه

تورکلرینگ ایلکینجی سؤزلیگینی دوزن کاشغارلی ماخمیدینگ "دیوان الغات تورک" اثرینده ایکی آدم دوشوشاندا "کیملردن 

قاسینی" تاناتمالیدیغینی بلألپ گچیأر. گچمیشینی بیلمه بولیارسینگ" دیین سوراغینگ بریلیأندیگینی، سوراالن آدم بولسا "یـدی آر

دیگینگ، گلجگی بولماز" دیین آتا سؤزدن پأهیم آلیپ، خیوه حانی ابولغازی نینگ بویروغی بیلن یازیالن "شجره تراکمه" دیین 

 اثریندن بیر میثال گتیریأریس:

حالقی غیریار. غیرغینچیلیقدان سانلیجا آدم غوتولیپ، بیر ماحال آسوده اوتوران تورکلرینگ اوستونه دوشمان  چوزوپ، بار  

گور جنگله غاچیپ آتیار. اوالر اول یرده یاغنی "ارگنه قون دا" یاشابریأرلر. سانالری کؤپلیأر. بیرباردا اوالرینگ آنگیندا: " 

ینگ ایچینده نیرأ گیتجکلرینی بیز کیم" دیین سوراغ دؤره یأر. اوالر آتا یورتالرینی تاپماق اوچین یوال دوشیأرلر. گور جنگل 

ده شو اولی داشینگ آرقاسیندا اوت یاقسانگیز کؤمور داش  -بیلمه یأرلر. شوندا "بوزقورت" )بوز= خاکستری( اوالرا: " اگر

آمان آتا یورتالرینا آشیریأر. اوالرینگ آتا یورتالرینا باریپ طوی توتان گونی -اریپ، سیزه یول آچیالر" دییأر هم اوالری ساغ

ده آیدیلیار. شوندان سونگ هر یئلینگ شو گونینی یؤریته دابارا بیلن بلألپ  -نجی مارسه/ تأزه یئال غابات گلندیگی -21

گلیپدیرلر. ارگنه قون دان یورتالرینا گلیشلرینه اولی داغیینگ آرقاسیندا اوت یاقیپ گچلگه تاپیالندیغینی یاتالماق اوچین، حان، 

 ورماق بیلن طویی باشالپدیر. اوتـدا غیزیپ دوران دمیری ا

دا تأزه یئلینگ باشغاچا آیدیالندا نوروزینگ تورکلرینگ آراسیندا اولی دابارا بیلن بلله نندیگینه بیر دلیل. یؤنه  -اینه بو   

 دوشمانالرینگ یاالن تأثیرینه دوشوپ، "نوروز پارسالرینگقی، کردلرینگکی" دیین پروپاگانداسی و بیزینگ آخونالریمیزینگ

 اسالمدا بار بوالن بایرامچیلیقالری یاوار ادنلیگی سبأپلی تأره یئل/ نوروز بایرامینی بلله مأن گلدیک.

بو روایاتی یاتالتماقدان ماقصادیم هر بیر حالقینگ اؤزینی تانیماغا ایچدن سیزیپ گلیأن دویغوالری نینگ باردیغینی    

ده کیم باشیمیزا اؤرتیلن غارا  -کأن تاپاوتلی بولیار. کیم -غاتالقالردا آزگؤرکزمکدن عبارت. بو پأهیم دورلی آدمالردا، دورلی 

 دا تیز اؤزینی تاناپ ولی لیک درجه سینه یتیأر. -پردأنی تیزرأک سیریپ، اوندان حاالص بولسا، شونچا

لر. حاقیاقات بیر ماحال دوغوسی، حاق یولونی، حاقیقاتی تاپماق آنگسات هم دأل. اونی "یدی غات یرینگ آستیندا" گیزألپدیر   

دا ماغتیمغولی شاهیر  -سووا اوروپ، قاالندار اشگینه گیریأر، یا -"قیرات" بولوپ گلیأر، گؤروغلی بگ اونی تاپماق اوچین اودا

دا  -حاقیقاتی دوشونده گؤرن ارنلردن سورایار. ارتکی لریمیزده "حاقیقاتینگ"، "دیرلیک سووینگ" گؤزلگینده دیین تئماالردا

 گؤرسه بولیار. اونی
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 -م دردلریمیزه ام بولجاق درمانی اؤز آرامیزدان دأل -کأماحال " یر غاتی بولسا، اؤکوز اؤکوزدن گؤره ر" دییلیشی یالی بیز    

بترینگ سبأبینی دینگه داشاردان آبانان حاوپالردا  -ده شول بالنی باشیمیزه ساالن دوشمانالردان آرایاریس. باشیمیزا اینن بال

 ده اونودیاریس. بو بارادا شئیله روایات بار: -نی، " بالنینگ صاپی نینگ اؤزمیزده دیگینیگؤرمأ

" بیر ماحال گور جنگل ینگ ایچینده آال غالماغال توریار. کیچی آغاچالر باریپ غارری آغاجا: "پالتا دیین بال تاپیلدی،    

غاچ: " بارینگ گؤرینگ اونونگ بیر زادی حؤکمان باریمیزینگ کؤکونی کسیپ گلیأر، نأتسک" دییأرلر. اوندا غوجا آ

دا چویشانینگ جانی اونیق چأگه دن، داشدان، اونونگ  -اؤزومیزدن دیر" دییأر. گؤرسه لر پالتانینگ ساپی آغاچدان اکنی".  یا

 دا داش دیغینی یادالیلینگ. -غانیم دوشمانی

وشمانالریمیزینگ حشلله قاقایپ بگنجکلری ایکوچسیزدیر. اوندا بیز اؤز انه دیلیمیزه، ملی مدنیتیمیزه کم بها غاراساق، د   

 گلینگ دوستالریمیزی شاد، دوشمانالریمیزی مات" ادیلینگ.

                                                                      *********** 

            

 

 ملی دیلیمیزه قووانـمالـی 

 

 ارخی یوقدور.  دیلسیز انسان حایواندان پ

 

هم بای گیچمیشه ایه  غادیمیمین بیزینگ گؤزل توركمن حالقی میزینگ هم قووانیپ بویسانار یالی، اؤرأن یهر ملتده بولشی ك   

توركمنلرینگ ملی دؤولتلری  یحت سیمیزینگ اؤز نسیللرینه یأدیگأرقالدیران بو اگسیلمیز حازینایباباالر -بوالن دیلی بار.  آتا

نجی  -25. نگ روحی ستونی بولدیادیلیپ، ازیجیلرینگ آستیندا حورالنان دؤورینده هم مردانا دوروپ، حالقیمیزینینگ دارغ

عاصیرینگ چیلشیریملی یاغدایی، توركمنلرینگ سیاسی هم مدنی دورموشیندا آغیر ضاربا اوردی. بیر یاندان روس 

پشتون آقالیغی، ایراندا بولسا پارس شوونیزیمی حالقیمیزینگ دیل  مپریالیزیمی آیری طاراپدان آوغانیستاندا یؤردیلیپ گلینیأنیا

یردی. اینهأ بو گون، شول الهنچ سیاساتینگ نتیجه سینی بار تینیمیز بیلن چكیپ گلیأریس. ایراندا هم یتبایلیغینا یاویز تأثیر 

دوغری گپألپ اونگات، لری اوچین توركمنچأنی آوغانیستاندا یاشایان میلیونالرچا توركمنلر اؤز انه دیللرینده اوقوو آلیپ بیلمدیك

دا پشتون سؤزلری قوشولیار. بو دؤولتلرینگ قول آستیندا یاشاپ  -یأرلر. هر نأچه سؤزونگ آراسینا پارس یاه دا یازیپ بیلم -یا

رینا گؤز یتیریپ گلیأن حالقیمیزینگ ملی تاریخی و قادیمی مدنییتی گیزلنیپ ساقالنیانی اوچین توركمن باالالری اؤز حاقیقاتال

یأرلر، ادیل بو یاغدایدان پیداالنیپ گلیأن عالیم سوماقالر، ملتیمزینگ دیلینی، تاریخینی كیمسیدیپ، ماسغاراالپ، اونونگ ه بیلم

. بو لیأرلرمیزینگ آنگالرینی زأهربیایرادیپ، اؤسوپ باریان یاش نسیللر بزأپ،یرینه اؤز اویدورما هم یاساما تاریخالرینی 

نیلیپ آیدیلماغا مجبور ادیلدی. ه یله بولدی. مثال اوچین بوتین حالقارا ترمینلر روسچا آیدیلیشینا اؤیكئتوركمنستاندا هم شیاغدای 

میز التیچادان روسچا اویتگدیلدی. گؤیه بو دیلدین باشغا دونیأده دیل یوق یالیدی. روس دیلینی "بییك روس حالقی ییازوو حاط

. بیز توركمنلرده هر حیل سسی جار چکدیردیلرت" دیلی، "زأحمتكش پرولتاریانینگ" دیلی دییپ نینگ" دیلی، "انترناسیونالیس

 -بوال، ادیل روسالرینگ آیدیشی كمین حایدارا گایدار، اسنقوال، گاسانقولی، هونگ -آیدیپ بیلیأن بوقورداق سازالشیغی بوال

 بیلن آقیپ نگ دویپ كؤكینی بارالمادان بو آقیمئام بو یاغدایكونگه، گونگ كونك دیدیریپ گلینیأر و بیزینگ اینتلله گنتسیامیز

پارس ترمینلری /آدالقاالری دیل  -نه بیر میثال. توركمنیستان اؤز ملی اركینلیگینی جار ادیندین سونگ، عاراپئ. یباریارالر

بایلیغینا لی دیلیمیزینگ بایلیغمیزی ازیپ باشالدی، مرو، روزنامه، موضوغ، طالیپ، والیت، حأكیم، اطراپ یالی سؤزلر م

 .سانجی بولوپ گلیأر
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میز عمرینی یتوركمن دیلی نینگ ادبی دیلی، اونونگ یازوو حاطی، گرامری و سؤزلوگی نینگ اوستونده بیزینگ عالیمالر   

یالی  یفمشالی بؤرآتیلدیالر، باسیلدیالر، آغیر حوپباتالرا، كمسیتمیلره اوچرادیالر. كواستالین نینگ غانلی تروریندا كول اتدیلر، 

باراسیندا گیجه لرینی گوندیز اتدیلر.  ی دوزمکدیلینادبی  نجی ییلالردا توركمن -1122یاتان یرلری یاغتی بوالنالر باریپ 

 چؤزگوت آغتاریلیپدی: 3ـأل ئشول دؤورده بو مس

لقالرنینگ ادبی دیلینی اساس ادیپ چیقیشی و دیلی بیر أهلی توركی حا -نجی: توركمن ادبی یازوو دیلینه توركمنلربیلن گلیپ -1

 آلماق و شونونگ بیلن اوتغاشیپ اؤسمگینی قازانماق،

نجی: توركمن ادبی دیلینه اكتبر انقالبدان اؤنگ كالسیكالرینگ اوزالی بیلن بییك ماغتیمغولی نینگ دیلینی اساس ادیپ آلماق  -2

 و دیلینگ شول اساسدا اؤسمگینی قازانماق،

 تأزه چه توركمن طایپاالری نینگ گپلشیك شیوه سی اساسیندا اؤسدورمك. ییازوو دیلینی بوتینل -نجی توركمن ادبی -3

 -توركمن ادبی دیلی نینگ أهلی توركمنلره دوشنوكلی بولماغی اوچین بوتین تیره یعالیمالر ینگ دیلچیشول دؤور   

 یناه سوریپدیلر. اما كامونیستیك پارتیانینگ ایده یاالرطایپاالرینگ آراسیندا بار بوالن سؤزلر هم ترمینلردن پیداالنماغینی اؤنگ

الرینی سجده یدیلر. اوالرینگ قبله  گأهلری و مانگال گینه دینگه روس آدالغالردان پیداالنماغی اوندهه قول بوالنالر، مونینگ در

نجی توركمن دیل  -1چیریلن ندا آشغاباتدا گئلینگ مای آیئنجی ی -1135ماسكوانینگ كرملینیدی.  /اوریانتاتسیاسییری ناد

پ قارارالر قابول ادیلدی، شوالردان بیریسی بولسا، توركمن ادبی دیلینی یاد و آلینما سؤزلردن اساسانام ئندا عاجایئقورولتای

پارس ترمینلردن آراسساالپ، اونونگ یرینه قادیمی توركی دیللرده بار بوالن سؤزلردن پیداالنماق گؤز اؤنگونه  -عاراپ

طایپاالرینگ دیل بایلیغی اساسیندا اؤسدورمك، حالقارا ترمینلرینی آوروپا  -. شول قاراردا توركمن دیلینی أهلی تیرهتوتولدی

بو عاداالتلی  له لر ماقصات ادیلدی. اما قینانساغام ئاساسیندا دوزمك و اونی دیلی نینگ قاداالرینا اویغونالشدیرماق یالی مس

دولت سیاساتی نینگ بأهبیدی اوغروندا قوربان ادیلدی، و بو پیكیرلری آرا آتان  شول واقتقـی وطاالپالر كامونیستیك پارتیانینگ 

 كیشیلر بولسا ملتچیلیكده یانالیپ بارسا گلمز یوال ایبریلدی.

بو آدینا بیر دولت بار،  ینگینده توركمنـایندی بو گون توپراغمیزینگ اینگ اساسی بؤلومینده یاغنی توركمنیستان جمهوریت   

یله هم ایراندیر، آوغانیستاندا یاشایان توركمنلرینگ دیللرینی ئدولت ملتیمیزینگ دیلینی آراسساالشدیرماقدا، بایالشدیرماقدا، ش

 اؤسدورمك یولوندا آغیر بورجی نینگ باردیغینی اونوتمالی دأل.

                                       ******************* 

 

 سوادلی بولمالی -حاطلیوركمنلر اوز انه دیللرینده توركمنصأحرالـی ت

 

 -بو یورتدا یاشایان حالقالرینگ اوز انه دیللرینده سوادلی بولماغینا حاق انجی ماده سیند -15ایرانینگ باش قانونی نینگ      

اساسیندا عاماال آشیریلیپ گلیأن  باسغیالرینگ بیر طاراپی یاویز پولیتیكاالری بولیانلماغینا قارامازدان ملی دیلیمیزه اتان حقوق

نه شول الهنچ سیاساتدان الهام آلیان مانگقورتالشماق یاغنی كألرینگ اؤز انه دیلینه دوداق ئگؤرنوشی ی باشغا بولسا، اونونگ

قغینجا ئپ اونگا یئدن اوستون ساینچؤوریپ، آقالیق سوریأنلرینگ دیللرینی اؤز آیدان آری، گوندین دوری، بالدان سویجی انه دیلی

 ار. ریلیادمك یولی بیلن عاماال آشی

آتیالن شو بیرنأچه سوراغا جوغاپ تاپماغا  آرا اوچین گلینگ ی بیلمکنغییدیاغدایی نینگ نیردن گؤزباش آلیان وب  

 سینانشایلینگ:

 

س دیلینده پار نینگ گلجگی اوچین اوالرینگ اؤز چاغاالرینی ییر توركمن ماشغاالالرـشأهرلرده یاشایان كأب -الف   

 پارس دیلی نینگ توركمن دیلیندین نأمه آرتیقماچلیغی بار؟ سوراغ: .مگینی اونده یأرلرگورل
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دا  -دوشونجه لرینی سازالشدیریان بیر قورالدیر. شول اساسدا پارس یا -انسانالرینگ آراقاتناشیغینی، دویغی ،دیل جوغاب:

ا كمچیلیگی بولوپ بیلمیز. بو دیللرینگ هرسی نینگ اؤزونه گؤرأ د -بیریندین آرتیقماچلیغی یا -بیری نینگ توركمن دیلی

دا آستینلیغی حاقیندا  -یأر. شونگا گؤرأ اوالرینگ اوستونلیگی یاه ده گورللر، بو گون میلیونالرچا انسان اول دیلبارتاریخی 

 دا باشغا بیر -لیگینی ثبوت اتمأگه یاوناوست دیلدن ده كیم اؤز گورلیأن دیلی نینگ باشغا بیر -كیم . دیرگوررونگ ادمك گلشیكسیز

نینگ آقماقلیغینی گؤركزیشی كیمین، شوونیستیك بیر ایده یانینگ ی چالیشسا هر زاتدان اؤنگ اؤز ، کمسیتمأگهدیلی پسلیتمأگه

 .ده اونوتمالی دأل -دیگینیپروپاگانداسینی ادیأن

یمی ژونیسم سیاساتینی عاماال آشیرماقدا یاقاسینی تانادان پهلوی رلالپ حكم سوروپ، ظالیملیقدا هم پارس شوئی 55البته ایراندا    

یله بیر پروپاگاندا ادیلدی ولین ئآستینا آلنیپ، آقالیق ادیأن پارس دیلی ش نینگ نینگ دؤورینده بیزینگ ملی دیلیمیز آغیر باسغی

دن ینشوپ، اؤز انه دیلی نینگ پارس دیلهم بو سیاساتیتنگ آلداوچ دوزاغینا دو اینتلله گنتسیاسی/ روشنفکری كأبیر توركمن

یؤرگونلی بولوپ،  )اوبا، شأهر(ینگ یاشایان یرلریندهؤزلری نوالر توركی هم توركمن دیلی نینگ دینگه اا. یناندیالرا دیغیناآستین

میزینگ یدا ماقاال. بو یالنگیش دوشونجه باراسینگلدیلر قاراپ حؤکمیندهبیر دیل  یورت مؤچبرینده اوالنیلیان ه بولساپارس دیلین

 دوامیندا دوروپ گچریس.

یشی ه ده كؤپ انسانالرینگ بو دیلده گورل -بیزینگ دیلیمیزینگ قادیمیتی هم تاریخچی عالیمالر، دیل شناسالر/لینگویستلر   

-5دا آزیندان . یر یوزوندأكی توركی دیللی انسانالرینگ سانی پارسالرا قارانگانکار ادیپ بولجاق فاکتالری گتریأرلرباراسینده 

اوالر دا آز،  -دان بیراز کؤپ یامیلیون 55یأن انسانالرینگ سانی ه حاسابا گؤرأ پارس دیلینده گورلچاقالنگجا اسسه كأن.  4

 .گچیأر اممیلیوندان 255بولسا توركی دیللی انسانالرینگ سانی  ،ایران، آوغانیستان هم تاجیكستاندا یاشایانالر

یجیالری شول ساندان ناظم حكمت، یاشار كمال، عزیزنسین و باشغاالر اینگ یوقاری حالقارا آیری طاراپدان تورك یاز    

بایراقالری قازاندیالر و قازانیپ گلیأرلر. بو یازیجیالرینگ اثرلری انچمه داشاری یورت دیللرینه شول ساندان پارس دیلینه هم 

گیریزیلدی.  بو یاغدای مدنییتینگ باشغا پوداقالرینی شول ساندان كأبیر یورتالرینگ اوقوو ساپاقالرینا هم  یترجیمه ادیلیپ، حت

آلدار "، "مجنون -لیلی"میز ینجی ییلالردان باشالپ بیزینگ مشهور كامپوزیترالر -55ایچینه آلیار. باریپ  دا اؤز -سازی -آیدیم

زیتر نوری حال مأمدینگ مودیمی لیك بللی كامپو ی،لدیزئینگ اؤچمجك یسازی ن . توركمندؤره تدیلریالی اپرا اثرلری  "كؤسه

  .اثرلری ملتیمیزینگ شانینا شان قوشدی

 

اوچونجی اوروندا قویولیانینگ سبأبی،  یب: توركی دیللی حالقالری نینگ انه دیللری نینگ أهمیتدن دوشورلوپ ایكینجی حت

 ایراندا پارسالرینگ سانی نینگ كؤپدیگی اوچین می؟

 

یله كی ئیأنلرینگ سانی به أن رسمی سانینا گؤرأ پارس دیلینده گؤرلگؤرکزیدا دؤولتینگ یوق، بییله دال. ایران جوغاپ:

آمارینده پارس دیللی استاتیستیکا/. میثال اوچین كؤپ ملتلی تأهرانینگ یاشایجیالری نینگ باریسی دؤولت ؤپحالقالردان ك

ی هم توركمنلرینگ یساندان میلیونالرچا آذربایجانلی، قاشغا دییلیأر. بو حاساباتدا تأهراندا یاشایان میلیونالرچا توركی دیللی شول

بیزده اول أر و دیغینی گوركزیوثال دؤولیتینگ بیریأن ماغلوماتالری نینگ نأدرجه ده دوغریلمایار. شوجاغاز مغزاباردیغی آ

 .بارگینه اساس أنلیسانالر باراسیندا اینامسیزلیق دؤردی

یالن رادو طاراپیندان یایـلدا یونسكئنجی ی -1111وماتالر دویبوندین باشغاچاراق. مثال اوچین بو بارادا حالقارا استاتیستیك ماغل  

% دییپ بلله نیأر. حاساباتدا 5/36% ، پارسالر بولسا 37حاساباتا گؤرأ ایراندا توركی دیللی آذربایجانلی الرینگ سانی 

أر. اما مونگا قارامازدان پ گؤرکزیلیاولی ملتلری دییلیآذربایجانالردان سونگ كردلر، بلوچالر، توركمنلر یوردینگ اینگ 

 ایراندا میلیونالرچا انسان اؤز انه دیللرینده سوادلی بولماقدان ماحروم ادیلیپ گلینیأر.
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اونچاقلی  نینگ دن مدنیتیه ، دؤرنینگ ی، اوالرینگ ایرانینگ تاریخینده قالدیران ایزیگج: توركمن دیلی نینگ كمسیدیلم

 مادیغی اوچین می؟گویچلی بول

 

یمی نینگ اساسی سیاساتیدی. ژپأهلوی ر ،مكتتوركی دیلینی شول ساندان بیزینگ توركمن دیلیمیزی كمسیدیپ یوق ا جوغاپ:

كؤپ اونس بریپ، چندان آشا ا قالرینهم مدنی غاتناشی یناغوقینانساغام بیزینگ روشنفكرلریمیز یورتدا یاشایان حالقالرینگ دوستل

ـأل سره ساپ بولمادیالر. البته دوش گلن پورصاتالردا اوالر ئنینگ ازیلمیگینه كم باحا قاراپ، بو مهم مس اؤز انه دیللری

. شول مقدس گؤرشلرینگ اولوسی گلیأرلر حأكمییتینگ بو ظالیم سیاساتی نینگ قارشیسیندا مردانا دورماغی هم باشاریپ

طاراپیندان قیناغ  "ساواكرژیم ینگ گیزلین قوللوغی بوالن "گ ، اونالرچا توركمنینبولدیندا ئلینگ گویز آیئنجی ی -1171

باباالری حاساپالنیان سومرلر،  -توركمنلرینگ ایركی آتا موندان باشغا،آستینا چكیلمیگی بیلن تأزه بیر صاحیپا آچیلیپدی. 

ن استپی نینگ مدنیتی نینگ دن مدنیتلری، بوتین ایراه یله كی توركی حالقالرینگ دؤرئپارتالر)اشكانی الر(، حازارالر و ب

 -یلهئحامیرمایاسی حاساپالنیار دییپ كأبیر انصابینی یووتمادیق ایرانلی تاریخچیالر شول ساندان مرتضی راوندی بویون آلیار. ش

اپ توپراقالرینی داشاردان آبانیان حاوپالردان، هجوملردین قور یانشول ساندان اؤز یاشا چأکلرینی ده توركمنلر بو گونكی ایران

شیپ، ه گؤر غایعاراپالرینگ هجومی نینگ اؤنگونده باتیر چؤل حانكوم سوروپ گچن ؤ. قادیمی دهسیتان اولكه سینده حدیلرگل

بو یولدا جانیندان مایا قوشودی. سلجوقلی توركمنلرینگ حأكمیت سورن دؤورینده توپراغینگ قورانماغی بیلن بیر حاطاردا، 

سلجوقلی  ه ممكینچیلیك دؤریدیلدی.کلرینوزیر وكیل لیك درجه سینه یتم یسمیگینه حتپارسالرینگ دیلی هم مدنیتی نینگ اؤ

لالریندا توركی دیلی نینگ یانی بیلن پارس ئصفویتلرینگ حؤكوم سورن ی سولطان مألیک شانینگ باش وزیری نظام الملک دی.

دؤورینده قاجار توركلری نینگ  بو یاغدای دیمك، هر ایكی دیل رسمی دیل حاساپالنیپدی. .یددیلی هم رسمی أهمیته ایه بول

 75-25 گچن ا دوام ادیپ گلدی، اما شوغداریلیانچا  ایراندا تورك حأكمیتی آدلالرینئنجی عاصرینگ ییگریمینجی ی -25یاغنی 

للگنتلری"  لالریندان بأری، شوونیستیك سیاساتی اساسیندا اوالرینگ "اینتهئلینگ دوامیندا پارسالرینگ حأكمیت باشینا گچن یئی

 باشاردیقچاالر تورك دیلینی مدنیتینی یوق ادمأگه سینانشیپ گلدیلر.

 

دیپ دؤره د: توركمن دیلی نینگ اورنونی نینگ پس توتولماغی، اوالرینگ ادبیات و صونغات عألیمینده گویچلی اثر 

 دیگی اوچین می؟أنبیلم

 

جك گتیرمگی آخمال، اما آشاقدا ه شوپهأنینگ دؤر -ه شكیلئادبیات هم صونغات عألمیندین حابارسیز آدامالردا ش جوغاپ:

 .أریله دألدیگینه گواه گچیئمونونگ ب یمیزبیرنأچه فاكت

، میز شول ساندان گنجه لی نیظامی، موحاممت فیضولی، موالنا جالل الدین روملی، شمس، نوایییكالسیك شاهیرالر   

بو  یده دورسون حت -یلهئأ ب-یلینی هم سوو ایچین یالی آراسسا گورلمكباشغاالر اؤز انه دیلیندین باشغا پارس د ماغتیمغولی و

نجی  -16ل ئنجی ی -1115ندان ئغازال هم دوزوپ ، دونیأ ادبیاتینا اولی حیذمات اتدیلر. شول اساسدا یونسكو طاراپ-دیلده قوشغی

تربیه بریأن  -انینگ چاغداش تألیمایر اساسانیپ ایغالن ادیلدی. للی دیئعاصیر توركمن شاهیری موحاممت فیضولی نینگ ی

ایرانینگ پایتاغتی نینگ  ت. بو آدیین شاخصیتـدیر یاغنی ماریلی حان حان مرویمدرسه لرینگ دویبونی توتان  -مكتب

 لرینگ اساسینجی عاصرینگ آیاغیندان باشالپ توركمن -11ده  -یلهئش قی یوقاری مکدبینگ آدینی گؤتریپ گلدی.اورتاراسیندا

، آدامالرینگ لدیقورو یالرجایاشایئش  ه ده  یوقاری درجه لی آرخیتیكتورا)معماری( پد كومیش بوالن یأهراوتروملی ش

 -زهره"كینجی گزك اوستاتلیق بیلن لاتر جایالرینی دؤرتمك، ایئبارا ت -ینمیك، سونگالر دوراه گ اشیک-آوروپا استیللی اگین

ده توركییأ اوقوچی ایبریپ سوادلی  -توركیه دن موغاللیم گتریپ، هم الری)نمایشلری( یرنه یتیرمك،ـیالی اسپیتاكل "طاهر

بولماق، مكتبلرده نوایی دان، ماغتیمغولیدان، حوجا آخمات یاساویدان توركمنچه ساپاق برمك و شونگا منگزش ایشلر بیزینگ 
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حأكمیتی  رژیمی یسی، ظالیم پأهلویشایادی دیر. بو آالداالرینگ بار آیدینگ مدنییته قویان صارپاسی نینگ -حالقیمیزینگ علمه

. ایراندا مشروطه انقالبینی دؤره دیلدیاولی بؤوت  ینهایه ألندن سونگ دویپ آرادان گؤتریلیپ، حالقیمیزینگ مدنی اؤسوش

لرینگ حاطاریندا گؤرشن دوشونجه سی نینگ اؤسمگینده -حالقینگ آنگ نی صارپ ادیپ،ی، اوقیبیونعاماال آشیرماقدا بار گویج

شول ساندان آی  یمیز. چاغداش یازیجیالردا باردی -جان آخون یارالی، عثمان آخون و رجب آخون یالی تورکمن وکیللریآننا

نینگ ی . كوممت قاویزلی آی محمدی اؤزاولی تأثیر غالدیردیآی محمدی پارس دیلینده یازان اثرلری بیلن ایران ادبیاتینده  دمحم

بولسا  حأضیربوتین ایرانلی الرینگ آلقیشینا میناسیپ بولدی.  بیلن چویون" یالی اثرلریاتر اوچین یازان " سنت" هم " قارا ئت

بیرینجی اورنی ایه ألپ  یورتدا حكیم بهرامی نینگ یازیان اثرلری چیأترئسوری)كارگردانی( تسیژكلی توركمن ریگؤرن

 حالقمیزینگ شانینا شان قوشیار.

 

 نینگ آزلیغی اوچین می؟ی لوبی اوالرینگ ایرانینگ سیاسی قوزغاالنگالریندا ره: توركمن دیلی نینگ كمسیدیلیأنی نینگ سبأ

 

نجی  -3تورك ملتی نینگ شول ساندان توركمنلرینگ ایرانینگ قادیمی تاریخیندا قالدیران تأثیری باراسیندا   جوغاپ:

تاریخیندا اویناپ گلیأن سیاسی رولی ندا بیرآز دوروپ گچیپدیك. اما بیزینگ حالقیمیزینگ ایرانینگ چاغداش ئسوراغینگ جوغاب

الری بو  سانی توركمن آطلی 555الردا ئنجی ی -1155دیسینگ قووانارا میناسیپ. ایراندا مشروطه انقالبی دؤورینده یاغنی 

نینگ(  عاداالتلی گؤرشدن آرقا چیقیپ اؤز آق ساقغال الری نینگ یولباشچیلیغیندا آستراباد شأهری نینگ)حأضیركی گورگن

اؤزی نینگ "انقالب مشروطه نینگ تاریخی"  بی گویچلرینه قوشوالندیغی باراسیندا ایران تاریخچیسی عبدالحسین نواییانقال

 )سندی(دا -بیر آرشیو ماتریالیتورکمنلرینگ شأهره گلیپ انقالبدان آرقا چیقیاندیقالری بارادا بلألپ گچیپ،  دیین اثرینده

" بو  چی یتمه یأن گویچلر حالقیمیزینگ بو مردانا حركتینی یانگسا آلماق اوچین:)سندده( كأبیر ای یأر. شول فاكتدهگؤرکز

ن ویوتوركمنلردن هم ایزدا قالیپ بوالرمی؟" دییپ، توركمنلرینگ بو گؤرشه قاتناشاندیغینی آچیق ب !ده واغشی -قوزغاالنگدا هی

ق اوغرونداقی گؤرشلر باراسیندا توركمنیستانلی یندا توركمنلرینگ جمهوریت قورمالیغلالر آرائنجی ی 1116-1125. آلیارالر

لالر آراسیندا رضاشانینگ دیكتاتورچیلیق ئنجی ی 1137-1145ر. ریلیأینگ ایشلرینده دولی ماغلومات بـمت آتایفـعالیم ه

ساپار  ، آنناقلیچ بابایی،Siveriسیوری  دمیز شول ساندان حاجی حان اوغوزی، قوربان محمیسیاساتینا قارشی انچمه ییگیتلر

لدا ئنجی ی -1145ده  -، اوالردان سیوری قیناغ آستیندا زنداندا شهید بولدی. شییلهدیطیبی یالی الر آغیر قیناغ آستینا چیكیلخ

مدرضا شانینگ حپ، شول دسالپدان ماولی رول اوینامرحوم سروان عبدالرحیم ندیمی  داقوزغاالنگین ینگفسرلراگؤرشجنگ 

یم آغداریلیانچا یاغنی ژبو ر گؤزه شی. حالقیمیزینگ پأهلوی دیكتاتوراسینا قارشی وزیپدیقوزغاالنگ توریمینه قارشی ژر

 كؤپلره مألیم بولسا گرك. بولسا ال چنلی ایزی گیدرلی دوام ادیپ گلدی، اوندان سونگقی یاغدایئنجی ی -1172

 

 آوروپادا یاشایان یده حت -گ ایچینده دألمیز انه دیلیمیزه قووانماغینگ ده رگینه، یوردینییر ایلدشلرـو: نأمه اوچین كأب

 مأگه مجبور ادیأرلر؟تدا بو دیلده گپل -ده پارسچا گورألپ، چاغاالرینی -اؤیلرینده بوسغونالرینگ

 

، بلوچالر، عاراپالر، چهلر كرد تـالر توركچه، پارسالر پارسچا، كور جانلیگایران، كؤپ ملتلی بیر یورت، اوندا آذرب جوغاپ:

بو دیلده  ، أسگرمزچیلیک ادر یالیلرینده گورله یأرلر. اوالری اونسدن دوشوریر یالیلید و توركمنلر هر قایسی اؤزقاشغایی الر 

 -اوالری بو عاداالتلی حاقهیچ کیمینگ  دا -یاغدایئندا دا ایكی یوز دال، سانالری آز بوالن -رینگ سانی بیر یالگورله یأن

 حأضیر. الرچامیلیونبولسا ایسیسی نینگ سانالری ها آدی آغزاالن حالقالرینگ هر یوق. یوقاردحاقی مأگه تدان ماحروم احقوق

نگ دؤرمگینده ظالیم پأهلوی اروغی نینگ ئیله یاغدایئ. ببولوپ دوریار بیریسی پرابلئماالرینگله اینگ اساسی ئایراندا ملی مس

ادیق حالقالرینگ دیللری، ملی مدنیتلری كسگیتلی تأثیری بولوپ، اوالرینگ شوونیستیك سیاساتی اساسیندا پارس بولم

نگمك یبو بـالنی ندیغینی، شول یردن اوغور آلیا نینگ ـألنینگ دویپ كؤكیئدرجه سینه یتریلدی. بو مس کكمسیدیلیپ، یوق ادیلم
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زلرینی " دمكرات" ده اورتا چیقیپ، اؤ -نهئقاچانالری اوتانمادان ی -بو گونلر، پادشانینگ قاالن بی، سبأاونوتمالی دألایسله یأنلر 

دا شونگا منگزش پارس  -( بو و یاینگ)روشنفكرلریمیزینگ بیزینگ آیدینگالریمیز . ارالرآدامالر دییپ تانیتماغا سینانشی

لالپ یورتدا ظالیملیق بیلن ئی 65. تدیمتیلمالی دألدیگنی تاریخ انچمه گزك ثبوت ائشوونیزمی نینگ طاراپینی چالیان گویچلره ا

نیپ باریالن یینگ قارشیسینا آلتورکمنلریك حالقالرینگ شول ساندان تـننینگ دؤورینده ارژیمی هلوی پأ سورنحؤكوم 

بولماق اوچین پارس  "حاالص"كمسیدیجی سیاسات بو گون میوه سینی بردی، سبأپ، انچمه توركمن ماشغاالسیندا بو باسغیدان 

دا مكتبده پارس دیلینی آكسنتسیز)لهجه سیز( آراسسا گپألر یالی،  -كؤچه ده یا دا -ینا، چاغاالرمگی قاوی گؤردیلردیلینده گؤرل

 ر.لدیترؤاویده اوالرا پارسچا ا

 

 ادیپ بیلرمی؟ کمکچؤزومأگه  پرابلئمانیز: كأبیر توركمن ماشغاالالری نینگ بو ادیأن ایشلری، یورتدا بار بوالن بو 

 

یدی بولوپ بیلمز، ترسینه اونونگ چیلشیریملی بولماغینا آلیپ ألنینگ چؤزگئبوالر یالی ایشلره باش قوشماق آصال مس جوغاپ: 

كراتیك، آدامكارچیلیكلی ومانی دینگه دمئبار بوالن پرابل حاقیندا. ایراندا یاشایان كؤپ ملتلی حالقالرینگ دیللری اربار

 پرنسیپلره)اصولالرا( دایانیپ چؤزوپ بوالر.

سبأپ قینچیلیقالرینگ دؤرمگینه  یینگ آنگینی بوالشدیریپ، گلجكده باشغا حیلیاد بیر دیلی اؤورتمك اوالر چاغاالرا زور بیلن  

 مه سانگا نگ توركمندیگیالریدا اوالرینباشالن پپارسچا گورأل لر. اساسان توركمنبولیار دییپ پسیخولوگالر آیدیپ گلیأرلر

گپألنلرینده  دهعی زات باشغاالرام توركمن دیلینم آكسنتینی باسریپ بیلمز. البته بو بیر طبی -اوالر هر نأدسه لر بولوپ دوریار،

آستیندا پارس دیلینی اؤوردیپ، اوالرینگ ملی كیملیگینی  یشسغیاوالرینگ آكسنتیندن توركمن دألدیگی اییام بیلینیأر. چاغاالرا 

بو ربا اوریارالر. اوسوش پروسسه سینه ییتی ضا (رمالون) قادالی اونونگ ده -باسیرماقچی بولیانالر چاغاالرینگ روحونا هم

یؤنه توركمن بولوپ هم اؤز انه دیلینده گپألپ بیلمه یأنی اوچین آغیر  ،اوالالندا اؤزونینگ پارس دألدیگینی چاغاالر

قارشی ایكیلیك دؤرأپ  -بیرینه قاپما -ر. چاغانینگ كاراكترینده)شاخصیتینده( بیررالپسیخولوگیك)روحی( باسغیالرا دوچار بوال

ده پارسالر یالی  -" من توركمن بولسام نأمه اوچین اؤز انه دیلیمده گپألپ بیلمه موق، پارس دیلینی: ونهباشالر، اول اؤز

پ باشالر. اكسپرتلرینگ آیتماقالرینا واول اؤز روحی كاراكترینده اولی بیر بوشلیق دوی گورألپ بیله موق، اوندا من كیم؟".

 لی بولوپ بیلمه یأرلر.جانگلی اؤورنمكده هم اونچاقلی باشارگؤرأ اؤز انه دیلینی بیلمه یأن چاغاالر باشغا دی

د دؤولتی نینگ بو یورتدا یاشایان داشاری یورتلی چاغاالرینگ انه دیللری باراسیندا قازانان تجریبه سی و بو ئدا سو -آوروپا   

نه دیللرینی اؤورنمك باباتیندا ادیأن چاغاالرینگ اؤز ا بوسغون دهاوغوردا آلیپ باریان سیاساتی اؤورینمأگه میناسیپ. بو دؤولت

اونگات گورألپ بیلمه یأن  یندهیأر. انه دیلیلده د دیلینی آنگساتلیق بیلن اؤورنمأگه ممكینچیلیك دؤرئتاغالالسی نتیجه سینده سو

ساغات گؤچمن  3ده  -د دؤولتی نینگ ماغاریف سیستماسی هفته ئ. سوغا دوچار بولیارایكینجی بیر دیلی اؤورنمكده قینچیلی ،چاغا

 دئاوالرینگ سو بیلن چاغاالرا اؤز انه دیللرینده علیم آلماغا ممكینچیلیك بریأر. گؤچمن چاغاالرینگ اؤز انه دیلینی اؤرینمگی

 .آلیپ گلیأر )انطباق تاپماغا(لنمگینهریاینتگ هجمعیت تیز واقتداگینه و شول اساسدا مهم چالتلیقدا اؤورن دیلینی

میلیونالرچا توركمن اؤز یاشایان توپراقالریندا اؤز انه دیللرینده سوادلی بولماقدان ماخروم  ایراندالر بارقا  شوالر یالی تجریبه   

ایزدا قاالق شوونیستیك ایده یا دایانیان پان ایرانیست توپارالری، بو حالقالرینگ ملی  باریپ یاتان. اوسته سینه ادیلیپ گلینیأر

ق ادمأگه، حاص بولماندا اونی پارس مدنیتی نینگ آراسیندا آسسیمیله)اریدیپ یوق( ادمأگه ی و كیملیگینی یوین، مدنیتنیدیلی

 سینانشیپ گلیأرلر. 

 

 احالقالرایندی  ینگ زاماناسی.اؤسوش تایدان و سوسیال ینگ، مدنیتینگمیز آدامكأرچیلیگینگ، علمیبیزینگ یاشایان دؤور    

، ی، كردلریالر جانلیگآذرب بوالن ، ایرانینگ اوچدن ایكی بؤلگیمتیلیارالرائ اسوادلی بولماغ -حاطلی اؤز انه دیللرینده
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تمک انسانیته سیغمایان أن بو ناغماتیندین ماحروم الیتسیاسی نینگ اچیلیزاو ... دونیأ سیوی ی، عاراپالری، توركمنلریبلوچالر

 . ایش

اسالم  ی. بو بارادا حتقوقی حاسابالنیاركی هم اساسی حسوادلی بولماق، هر بیر انسانینگ اینگ ایل -حاطلیاؤز انه دیلینگده   

انسان حقوقالری نینگ أهلی  ده بیرلشن ملتلر قوراماسی نینگ -یلهئش دا -، یوردینگ اساسی قانونیندادا -دینی نینگ تاغلیماتیندا

هم ملی  نینگ وحی بایلیغیر. چاغانینگ اؤز انه دیلینده سوادلی بولماغی اونونگ رأادیلیدا ایقرار  -جارناماسیندا عمومی

. ایراندا اتنیك رول اوینایاربولوپ یتیشمگینه اولی  الرذهینلری نینگ اؤسمیگینه، گلجكده عالیم آدام، ینگ تآپالنماغیندای نكیملیگ

 بیلن: غیحالقالرینگ اؤزانه دیل لرینده سوادلی بولما

 مدنی حاقالرینی قازانیپ بیلر؛دن ایكی بؤلگی اؤز ملی كیملیكلرینی، اینگ ایلكی  3ایرانینگ  -1

 و صونغات ینگ پارجاالپ اوسمگینه ممكینچیلیك دؤرأر؛ ینگ ، علمینگ مدنیت نینگ؛كراتیك آتموسفراودم -2

سیاسی، مدنی، اقتصادی تایدان  اؤزلری نینگ یورتدا یاشایان میلیونالرچا انسان اؤزلرینه قویولیان بو حورماتی دویوپ، -3

آراسیندا دوستلیقلی آراقاتناشیغینگ اؤسمگینه یول  ینگبارا حالقالر -ینانیپ باشالرالر. بو یاغدای دوراا گویچدیکلرینهاساسی 

 *********************                   .آچار

 ملی منتالیتت)دوشونـجه( و انه دیلیمیز

 
     

ینه ایه بولمالی. باشغا سوز بیلن آیتساق هر بیر ته هر بیر توركمن اوز ملی كیملیگینی قوراپ ساقالماق اوچین، دیل منتالیت   

 سیاستان ظالیم لیپ بارینیتوركمن اوزونینگ عاصیرالر بویی قوراپ، ساقالپ و اوسدوروپ گلیأن انه دیلی نینگ بو گون آلی

 .ا دولی گؤز یتیرملییوز دوراندیغین -اساسیندا یوق بولماق حاوپی بیلن یوزبه

روحی بویسانچالردان بوشادیپ اوالری قوال  یمیزیحالق پالنالری اساسی بأری یوردیپ گلیأنلدان ئی 75شوونیستالرینگ    

ینگ بیر گؤرنیشی یین روحی یوق ادیش . كوپچیلیكلهدیغینا هر بیر تورکمن باالسی دولی گؤز یتیرملی ورمكدن عباراتؤا

 اتمک بولسا، دار آغاچالریندا فیزیكی تایدان یوق نگدیکتاتور رژیملری دا -گاز اوطاقالریندا یازأهرلی  هیتلرچی فاشیستلرینگ

یین یوق  ی قاداغان ادمك بیلن عاماال آشیریلیار. بو كوچیلیكلهنانه دیلیاونونگ باشغا گؤرنیشی اوقوو کالسالریندا حالقالرینگ 

 بولسا رلوم بویروغینی برن، رادیو، تلویزیون و مطبوغاتدیر. اولپروگرامماسیادیش میدانالری بولسا اوقوو كالسالری، مكتب 

انگلستانینگ شوغولچیلیق اداراسی نینگ ایچالیالری اردشیر و اونونگ اوغلی شاپور ریپورترالردان باشالپ محمود افشار، 

ده یاساما هم  -اولوم گوهلل سی، قورشون دأل ینا )دلقکلرینه( باریپ یتدی،، قالیبیرسه كوچه سویتورالرالر احمد كسروی یالی

- یوق ادیش كامپانیاسینی عاماال آشیرماق اوچین "یوردینگ بیته یین كوپچیلیكلهتایدان  روحی دی.یریالن تاریخ بولقالپالشد

 مك. ترؤد سینیسیستیما یشاساسی ماقصات، مركزلشن بیر دولت دوالندیر لیأر.سی باهانا ادی لهئویلیگینی" قوراماق مس
 

 دان عبارات:یین روحی یوق ادیش متدالری شوالركوپچیلیكله

 مزلیك؛یلحقوق بر -حاق ، مدنیسیاسی حیلی هیچا كوپ سانلی توركی حالقالر قیایراندا -1

 ؛ه اؤویرمکلرده گورلشیلیأن دیلكوچهاؤیلرده، اونی دینگه  برمأن،استاتوس)حقوق(  رسمی هدیلینحالقالرینگ  اتـنیک -2

 آراالشدیرماق. ینیزلرؤپارس س هدیلین اوالرینگ -3
 

 ینهملی دیلاؤز ملتینگه اونونگ . یورگینگده یارامدینگه اوقوو كالسالریندا قازانیپ بول دییلیأن دوشونجأنی منتالتیتملی    

غایرات اتملی، کؤسنملی بولسا  أگهلری یازووا گچیرم دوشونجه -دأكی دویغیگ. اوز انه دیلینینگ غایناپ جوشمالیسویگ

آغیر شرطلرده اؤز بالدیر گویچلرینه و  انه دیللرینده سوادلی بولماق اوغروندا اوز یمیز.  توركمنصأحرالی توركمنلرؤسنملیك

گونکی یاش تأثیرینی بو  ینگشوم سیاست دوام ادیپ گلیأنلالپ ئی 75 غینانساقدا. ه شیپ گلیأرلررؤگ غایراتالرینا دایانیپ
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آز  چینده اوز انه دیللرینده یازیان توركمنلررسه بولیار. قوی، حأضیركی یاغدایدا یوردینگ ایؤگ اؤسمرلری میزینگ آراسیندا

ده  -ـألنینگ سیاسی أهمییتیئ، مسیازیپ بیلمه سینلر، اما انه دیلده گپلمأگه هم یازماغا چمه لشسینلر دوزو  بولسون، قوی اوالر

  .شوندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینگ اولـمـگی بیلن اوز كیملیكلریــــنـیلردیل

 ا آرتیاردا بارح -ییتـریأن حالقالرینگ سانی 

 
   

نجی آگوست سانیندا  -22ینگ ی نلئنجی ی -1117قازیاتی اؤزونینگ    Frankfurter Rundschauآلماندا چاپ بولیان    

اؤلن هر بیر »سالغیالنیپ  Ostavo Pezدا نوبل ادبی بایراغینی آالن مكزیكلی یازیجی "سینیوقاردا آغزاالن سؤزباشیلی ماقاال

دیللر و شونونگ بیلن بیرلیكده بیر حالقینگ  غازیت دوام اتدیریأر: دییپ بلالپدی. «كشبی اؤچیأردیل بیلن آدامالرینگ بیر 

یله چالت یتیپ گیدمأندی. میثال اوچین موندان ئكیملیگی نینگ سالداملی بؤلگی گچن عاصیرالردا هیچ حاچان حأضیركیسی یالی ب

مونگ دیل بولوپدیر. حأضیركی واغیتدا بولسا  15شایارقا ل اوزال یر یوزونده بیر میلیون چمه سی آدام یائمونگ ی 15

دیلچی  نینگ تیـمونگ تؤورگی. آلمانینگ بیلیفیلد اونیورسیت 7اكسپرتلرینگ چاقالماالرینا گؤرأ یر یوزوندأكی دیللرینگ سانی 

 وغالیپ گیدر.بوالرینگ هم اوچدن بیری ی دوامیندالینگ ئی 155ینگ پیكریچه گلجك  -"Christian Lehmann" یعالیم

ینگ  -نی آرادان گیدر دیین پیكیردن اوغور آلیار. دوسلدورف -15دیللرینگ یوزدن  ییمیستیك)بدبینی(  چاقالماالر حتسپس    

"Heninrich-Heiene آدینداقی اونیورسیتیتی نینگ  عالیمی "Dieter Wunderlich- ینگ پیكریچه آمان قالجاق دیللرینگ

 .655سانی دینگه 

ونگا گونأكار میگی. اكسپرتلر لتوتوش دونیأده دیللرینگ بیرسیخلی یوغالیپ گلیان .مألیم -ده بولسا، بیر زات مسه -كهرنیچی   

ریش سریشده لرینی بآال توتولماغی بیلن كؤپچولیكله یین حابار حأکمیتدأکی رژیملر طاراپیندان ملتلرینگ داقیدییپ آزلیق

نجی  -12غانچ. یی نیتینده)قاره سینده( دیللرینگ اؤلوپ آرادان گیدمگی دیسنگ آیلاسترالیا كونت یتربدا  -گؤركزیأرلر.  حاص

.   25ینگ آیتماغینا گؤرأ بــوگون ایندی دینگه  -Lehmannبوالن بولسا،  255عاصرینگ آیاغیندا اول یردأكی دیللرینگ سانی 

دا  -آدام. دمیرقازیق هم التین آمریكادا 4سانی دینگه یأنلرینگ ه " دیلی. بو دیلده گورلJaminjungدا "  -اینگ پاجــیغالــیسـی

آقالیق ادیأن كولونیال گویچلر طاراپیندان بیرسیخلی باسغیالنیپ گلیأر. میثال اوچین گواتماالدا بولشی  ،قیزیل دریلرینگ دیللری

یله كی دیللرینگ یوغالماغینا سبأپ ئیالی كؤپ حكومتلر اوزاق واقتالپ دینگه بیر دیلی رسمییته تانیپ گلدیلر. بو كونتی نینتده ب

دیله  225دیلدن دینگه  1555یله لیكده بو یرده ئیله كیلری یوودیار. شئبولیان آوروپا دیللری آفریكادا بولسا بیر یرلی دیل ب

 چینالقای اؤلوم حاوپی آبانیپ دور.
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ده  یوغالیار.  -ممكینچیلیگی کم ماغلومات ادینمبیر دیل یوغاالن حاالتیندا شول دیلده گورله یأن آدامالرینگ تاریخی حاقدا ه   

بیر حالقینگ حیـی اؤز انه دیلیندین نجی عاصیردا بللیشی یالی "  -12ینگ  -Johan Gottfried von Herderفیلوسوف 

، جانیپیكیر بایلیقالری،  ،دسسوری، تاریخی، دیلی و دورموش پرینسیپلری -نگ دأپالریحرم زادی بوالرمی؟ اوأباشغا م

 ی، بآرجا زادی شوندا یاشایار آخرین."حور

 رن: آراز( و)ماقاالنی توركمنچأ اؤ

 

 

 

 

 

 

 ملی دیلیمیزی بایالشدیرمالـی

 
   

دوینی، بو گونی هم اولوسینگ -. اؤز ملی دیلی بولمایان ایلبولیدیل انسانینگ بارلیغی، كیملیگی هم دؤردیجیلیگی نینگ سیم    

. ملی دیل، انسانی اؤز كؤكونه باغالپ، اونی اؤز بار دییپ بولمازهم كؤكی  ی تاریخیگچمیشاول حالقینگ  گلجگی بولماز.

شونچادا، باشغا  اوندا گورألپ، یازیانالرینگ سانی کؤپ بولسا ینگ دیلی هر نأچه بای بولسا، ت. بیر ملاریاركؤكوندن سوو

 دوشونكلی. اؤزیندن -اؤزبو آیدیالن زاتالر  غارانگدا حالقالرینگ یانیندا حورماتالنیپ سیالنار. دیله، سؤزه بای بوالن ملتلره

قینانساغام هنیز بو گونه چنلی دیلیمیزینگ  یؤنهبیزینگ توركمن دیلیمیزده هم عاصیرالر بویی یازیلیپ گلینیأر.     

اولی -زده اولی. دیلیمیاؤرأن آز ایش ادیلدیو سؤزلوگی حاقیندا  ، فنوتیکاسی)دوغری یازووی( سیی، اورفوگرافیااتیکاسگرام

قارانگدا، اثرلر یازیلماغینا قارامازدان اوندا بار بوالن عاراپ، پارس، روس و باشغا یاد دیللردن، دیلیمیزه گچن سؤزلره 

ـیله بیر ئیأر. بو یاد سؤزلر دیلیمیزینگ قورلشیغینی بوزوپ، شایلحاصام گؤزه  دیلیمیزی آراسساالماقدا هنیز بأردن قایدیالندیغی

میز بولسا یرمایاریس. بیر توپارالرامیز بوالیماسا، اوالرینگ یاد سؤزدیگینی هم سایغیعالمالر گهر ولین بیزینگ دیناورناشیپدی

ریس، ادن یادؤشومیزی گریپ اؤزومیزی یوقاری بیلیملی آدامالر سای ،دا بیلمأن یاد و آلینما سؤزلردن پیداالنیپ -بیلیپ یا

ه ، حازار توركلرینگ -"قدیمی مرو"" مارینی"،  درورلردن بأری آیدیلیپ گلیأنیركی ایشیمیز، ساالن ناغشیمیز بولسا اؤرأن ا

 .و ش م یه اویتگتمك  "كاسپی"دنگیزه بریپ بیزه میراث قالدیران بو آوادان سؤزی  بویاشاپ اؤز آدالرینی 

گلیأرلر.  و پالنی عاماال آشیریپمیزام شبیر حالقی یوق ادمك اوچین ایلكی باشدا اونونگ دیلی یوق ادیلیأر. دوشمانالری    

قیزالری اونی گؤز  -توركمن آقانینگ حاالل سویت امن اوغول ه باسغی بوالن هم بولساملی دیلیمیز مدنیتی توركمنیستاندا روس

 مونجیغی یالی قوراپ گلدیلر.

القمیز هم اؤز ملی بویسانچالرینی شدی. یر شاریندا یاشایان أهلی ملتلر یالی بیزینگ شانلی حیتوركمنیستان اركینلیگینه قاو   

 جیبورایندی اؤز ی آلینما سؤزلردن حاالص ادیپ، اونی چاغداش مدنی بیر دیله اؤوریپ، قوراپ ساقالماغی نشول ساندان دیلی

دا حاطاردان ساقالپ بیلریس. آوغانیستاندیر ایران -. بیز دینگه شو آالداالر بیلن اؤز ملی اركینلیگیمیزی حاوپدانحاساپالیار

ینگ دوام ادیپ دوران بیر کمسیدیجی سیاساتدا، قتدوران بیر وا اورلوپیاشایان میلیونالرچا توركمنلرینگ دیللرینه زنجیر 

گؤز یوموپ بوالر؟ سیاست ، پولوتیكا و دؤولتلر آراغاتناشیغی دییلیأن زات قارشیلقلی  یاغدایندا نأدیپ آسودا اوتوروپ اونگا
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ی پارس بولمادیق توركمنیستاندا ایران دؤولتی انچمه پارس دیلینی ساپاق بیریأن كورسالر یوال نأمه اوچین یكه سان .بولمالی

 ماغیقویوپ بیلیأرده، بیزینگ اركین دؤولتیمیز میلیونالرچا ایرانلی توركمنلرینگ آراسیندا یكجه ده توركمن دیل كورسینی آچ

 باشارمایار؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولدی؟ ایراندا پارس دیلی نأدیپ رسمی دیل

 

یأن ایراندا تورك دیلینده گپله ده قاوراغی -%5/37ایالتدان  چمه سی میلیون 65كمینده تانالیپ، اوندا یاشایان ؤیورت آدی ح   

نوق ل هم گیچهئی 75نینگ رسمی دیل استاتوسینی قازانماغیندان پارس دیلی
2

، اما یوردینگ اوزاق تاریخیندا توركی دیل اؤز 

، حاربی نظام دوزگونینده توركی دیلی اوالنیلیپدیر، شول دؤوردن قاالن اونالرچا گلیأر باشاریپ دا -اغیبارلیغینی ساقالم

 آدی نجی عاصرا چنلی ایران دیین  بیر یورت -15ترمین/آدالغا)اصطالح( بو گون هم شول دورقینی ساقالپ گلیأر. باریپ 

منلیگی باردی، شول والیاتدا یاشایان حالقینگ دیلی  نگ اؤز حقوقی، ایهیوقدی اونونگ یرینه اركانا والیاتالر بولوپ، هر والیاتی

غناپ، علمی، مدنییتی ئیؤرگونلیدی. تورك آصیللی غازنالی سولطان مأخمیت اؤز كؤشگینده اونالرچا شاهیردیر عالیمی ی

توركلرینگ  بو مسئله یول بردی و دا -نینگ میدان آلماغیناونونگ یانی بیلن دری دیلیا دی، امااتاؤسدورمكده اولی حیذمات 

( عدلیهیرینی دولدوریپ بولماجاق كیمستمیلره آلیپ گلدی. عمومان غازنالی پادشاالر اؤز آلیپ باریان پولیتیكاسینی، سود) ،زیانینا

و گون هم میدان برمك كسلی/اول ب فارسچا -/دریادبیاتدا بولسا كسكی دیله دیلینده یؤردمأندیرلر.دوشونجك ینگ حالق دوزگونینی

. اوندان سونگراقی توركی سولطانالر شول ساندان سلجوقلی سلطانالرام ملی ادبیاتیمیزه غاتی اورغی بولدی سبأپلییله/ ئش

یؤرگونلی  نینگ نینگ یرینه پارس دیلیالر و توركی دیلیدیحوجه نظام الملك یالی پارس دیللی كیشینی اؤزلرینه وزیر ادیپ آل

حالق آراسیندا یؤرگونلی بولوپ قالماغینا قارامازدان شیغیر، ادبیات و دؤولت  نینگ لر. توركی دیلیدیبربولماغینا ممكینچیلیك 

. دیبارا أهمیتدین دوش -باباالریمیزینگ عاصیرالرینگ دوامیندا دؤردن دیلی دورا -اوچین آتا آلنیپ باریالنی ندهدیلی پارس دیلی

عاصیرالرینگ توملیگینه سینگیپ  ،لتدن حمایت گؤرمأنوحالق دؤردیجیلیگی دؤ توركچه آیدیلیان آیدیمالر، فولكلوریك أهنگدأكی

یازوو  بولسا "آلطینا غاپالنیپ"یازان قوشغیالری  اؤیپ پادشاالریینگ سرپای تاماسی بیلن دی. كؤشك یازیجی، شاهیرالرتگی

حازینا حؤكمینده قـُورالیپ  "ملی"اثرلر  ده شول -نهئسونگراقی دؤورلرده یپ گلدی. اوندان پ، دیوانحاناالردا ساقالنیلییرگچ

                                                 
2
فارسی زبانان درایران با  هستند، و میلیون نفر، اکثریت نسبی اهالی کشور ایران را دارا  5.32ترکان آذربایجانی با سی وهفت وچهاردهم درصد، و،  

سال، یعنی ازسال  21دیگران درطی  از وحل چهارمیلیون ترک آذربایجانی وهمین مقدار )ضمن جذب میلیون نفراکثریت نیستند: 55سی وپنج درصد و 

اعراب خوزستان )بقول  رها، گیلکها و مازندرانیها ولدها، رملل متحد، به ترتیب نوبت به : ک سازمان 1112تا به امروز(. آنگاه مطابق همان آمار  135۱

 و دوملیون نفر بلوچ ها حدود و تا سه میلیون نفرند وسپس: ترکمن ها با دو و نیم میلیون نفر  ن پنجخودشان اهوازی ها( وسواحل جنوب میرسد که بی

 -درکشورما حدود نیم میلیون هم اقلیتهای دینی و گاه زبانی. درنهایت، قشقائی ها با یک و نیم میلیون ولَک ها با یک میلیون والرستانی ها با نیم میلیون نفر

 ایران و مسائل ایران( -کتر ضیاء صدراالشراقی)د دینی وجود دارد
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سونگ گچمأن غایاز... حوودیلرلر،  اللهحالق دؤره دیجیلیگی نینگ آغالباسی، ، اما اوزانالرینگ، باغشیالرینگ، گلیأر

 . گیتدیبارا یتیپ  -دورا آغالباسی

ی اولی رول اوینایار. موغان چؤلینده اوروغ لر تورك آصیللی صفوی یرمکدهیتاستاتوسینی  نینگ رسمیایراندا توركی دیلی   

الرا یوزلینیپ اؤزونینگ ایرانینگ شاسی دییپ ایغالن ادنده، دابارا قاتناشان یش داباراسیندا شاه اسماعیل یاشولییـتأچ گ

آدی بیلن  یأریس، اونونگ آدی دینگه شاهنامادا تورانینگ "بیز ایران دیین بیر یوردینگ باردیغینی بیلمه یاشولوالر گنگ قالیپ:

"ایندی من شول  نلرینده، شاه اسماعیل:ـیلیكده آغزالیپدی، بیز خوراسان، آستراباد، كرمان یالی یورتالری بیلیأریس" دی بیله

مكچی" دییپ جوغاپ بریپدیر.تداغنیق والیاتالری بیرلشدیریپ، مركزلشن بیر ایران یوردینی دؤر
3
نینگ تورك سردارالری 

سانی تورك  7بارا اوالرینگ گویچلرینی آزالدیار،  شول اساسدا  -شاالری دورا یرینه صفونماغینگ یاگویچلرینه دای

 اسیندان عمله گلیپ، باشالریندا قیزیل بؤریكلری بوالنی اوچین قزیلباش آدینی آالن توپارینگ یرینه، شاه عباس، شاه سؤینپطای

أر. اول پایتاغتی تورك توپراغی تؤوریزدن، اصفهانا ی دیین یؤریته توپاری دؤردیپ، اوالردان حارای گؤزله )شاهسون(

یله یاغدایینگ ئأر. یورتدا بریدیتدییپ جار ا یاویتگدیأر، شایی مذهبینی یوردینگ رسمی مذهبی، پارس دیلینی بولسا رسمی دیل

دؤولتی گونباتاردا،  نینگ باردیغی آیدینگ، سبأپ دیسنگ عثمانلی توركخیلالریانی انگلیسلرینگ دؤگ -نیدینؤعمله گلمگینده گ

آسیاداقی غونجونا غور قوییاردی. اوالر  ینگانگلیسلردا تورك دؤولتی نینگ عمله گلمگی  -ایندی بولسا ایراندا

حایال ادمأن بو ایكی تورك  شونگا گؤرأكولونیالیستیك)استعماری( سیاساتالرینا قاتی ضاربا اورولجاغینی گؤریأردیلر. 

 لرینگ مذهبلریی ده صفو -، نتیجهباشالیارالر آغتاریپ یبیلجك بهاناالر دونی توتاشدیریپاوقارداشینگ آراسیندا اوروش 

الردان تاپاوتلی بولماغی یولوندا قولالرینی قاوشیریپ، شاه اسماعیلینگ حضورونا گلیأرلر و بیر عثمانلی نینگ هم دیللری نینگ

الدران دیین یرده اولی سؤوش توریار. انگلیسلر اورشدا ینگیلن لر آراسیندا چی الر بیلن صفوگچمأنكأ عثمانلی -ت گچیپواقآز 

برمك ماقصادی بیلن توپ یاساپ بیلیأن دوغانالر آنتونی هم رابرت شرلینی شاهینگ كؤشگینه  "یاردام"شاه اسماعیال 

"من  گلن انگلیس وكیلینه: گأرچیلیكی سیاسات یول آلیپ باشالیار. شاه عباس بریتانیادانبارا بو حیله-رادویدیپ ئیولالیارالر، ش

لردن سونگ آوشار ی پدیر. صفوـرین" دیی نگ كؤوشی نینگ نالینی، عثمانلی پادشاسی نینگ تأجینه برمهنی بیرانگلیسلی

ییش داباراسیندا پارس ـنینگ بأهبیدینی آیاق آستینا سالیپ، موغان چؤلینده تأچ گده اؤز سویداشالری -بوالن ندیرشاه نتوركلریند

سؤزونده  برنهم شایی مذهبینه قوللوق اتدجگینه سؤز بریأر. ندیرشاه توركمن توپراغینی انچمه گزك قانا چایقایماق بیلن  دیلینه

 تاپیلیار.

ألن قاجارالر حأكمیت باشینا گچن گونیدن بیـألك دینگه تاغتینی ایه -توركمنلرینگ قیلیجی نینگ سایاسیندا یوردینگ تأج   

ن گلستان هم توركمنچای لیکلداقی روسالر بیلن قول چئنجی ی -1221. قورادیالری ینبأهبید سه کیلرینگتورکمنلرینگ زیانینا، ک

یدیپ، ئبؤلونیأر. ش ایکأ ابرینده بولسا توركمن توپراغیکنجی د -1لینگ ئنجی ی -1221 ،جانگندا آذرباساسی ایالالشیقالری

ن اؤسیأر. ناصرالدین شانینگ وزیری ئدیلی هم مدینیتی گون سای توركی دونیأسینه ییتی ضاربا اوریلیان بیر واغتیندا پارس

نینگ اؤسمگینه اولی حیذماتالر امیركبیر پارس دیلینده دارالفنون آدیندا اولی آكادمیانینگ دویبونی توتوپ، پارس دیلی هم مدینیتی

 ینگ نأمه دیگینی آنگالمان قالیارالر. دا یاتان قاجار شاالری نأمأنسینلت اوقـووـفـیپ، توركی دیلینی پسه دوشوریأر. غادی

لالریندا انگلیسلرینگ پالنی دولی عاماال آشیریلیپ، هر ایكی توركی دؤولت یاغنی هم عثمانلی ئی اورشیبیرینجی جهان   

-دؤولتی، عثمانلی یگأرلیكی سیاساتی آنادولیدا پاشمان. یؤنه اوالرینگ حیلهدارغادیلیارده قاجار دؤولتی دویپ  -ایمپریاسی هم

سی ایراندا انگلیسلرینگ دیكمه قورولیار.نینگ یرینه مصطفی كمال آتاتوركونگ یولباشچیلیغیندا بوگونكی مدرن توركیه 

                                                 
3
مطرح شد )روی تمبرها، سکه ها  ایران"  "ممالک محروسۀ بعنوان اززمان قاجارها بین المللی، تنها امانام سرزمین ایران واقعی بصورت رسمی و 

نام کشورما، چنانکه خود می گفتیم  ، رسما  سلطنت رضا شاه اواسط  از هجری قمری ( و ۵.5۱هجری شمسی=  ۵5۲۱م / ۵۰۹2در قانون اساسی  و

داشت. گفتنی است   درمقابل خارجیان کاربسیارخوبی بود، ولی تالی فاسد هم لغوگشت. ازیکسو یو واژۀ یونانی "پرس" تحمیل تنها ایران نامیده شد،

مغول مرکزی،  "قوبیالی قاآن" و درمقابل "منکوقاآن" و زمرگزبانی( سازان ما، این ایلخانیان مغول بودند که بعدا -) باستانی ونژادی ازبدشانسی ایران  

 )ض. اشرافی. ایران و ...( خودرا پادشاهان کشورایران نامیدند و بعنوان واحدسیاسی به این نام، هویت سیاسی مشخصی دادند
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أر. اینها، بیزینگ اساسی لیدی توركلره قارشی آنگیرباش شوونیستیك سیاسات یؤره ندن سونگراألارضاشاه گویجی ایه

 نیار. یـألك باشالئصؤحبیتیمیز هم بو دؤوردی ب

ده توركی حالقالرینا قارشی آلیپ باران شوونیستیك  -اؤنگ اورسیتده بولشویكلرینگ باشالمازدانبیز اؤز گوررونگیمیزه   

 سیاساتینا دگیپ گچمگی ماخول گؤردوك.

    

ه دركی جمهوریتلردوزگونینگ تو فدراتیو، بؤلوپبولشویكلر اورسییتده فدراتیو دوزگونی جار ادن بیر واغتیندا اورتا آسیانی   

 "زأحمتكشلرینگ دیلی"دیلر. أهلی اداالردا، مكتبلرده روس دیلی بیرینجی اوروندا ساقالندی، اونگا  یول آلماغینا روغصات برمه

توپار ادیپ،  -توپار ...جانالریگباشغیرتالری، آذرب -تاتارتورکمنلری، . اویتگه دیلدیكریل حاطینا /روس ،دیدیلر، التین حاطی

 سیاستیله ظالیم ئی. بیلدپ گتیریلیوز مونگلرچه روس گؤچر هرلكی توركی جمهوریتیلهئسورگون ادیپ، قازاغیستانا و به یسیبر

نن  ده تكنولوگی تایدان روسالرا اؤركله-ركمنیستاندا پسیكولوگیكی، همتو اساسیندا قورالن توركی جمهوریتلرده شول ساندا

بولسا هنیزه  تورکمنیستان قاراشسیزلیغینا غاوشاناماؤز میوه سینی بردی،  دؤوردهسیاست سونگقی  و. ببوركراتالر عمله گلدی

 أر.نیه باقنا سیاسات یؤردیلیپ گلیـتچنلی اورسی

ی قازانیپ بیلدی؟ پارس وننأدیپ بوگونكی اورن تیمیزه اؤوریلیپ گلسك. حاوا، ایراندا پارس دیلیبایندی اؤز اساسی صؤح     

گ شول ساندان توركی دیللی حالقالرینگ دیلیندن بای هم قادیم دیلمی؟ بیز بو و شونگا منگزش كی حالقالرینیلهئدیلی ب

 سوراغالرا جوغاپ برمأگه سینانشیاریس.

 

، رلیتعنینگ قوراغینگا چیقیان جمقالریقوایكینجی جهان سؤوشیندین سونگ آوروپادا تكنولوگیانینگ هم شول اساسدا انسان ح    

. بو ینی، آرزان ایش گویجونی تاالماق بیلن بولدوالرچیگ مال نینگالن بیر دؤورینده، كاپیتالیستالر آسیااؤسوپ باش قوراماالر

. حالقالر اؤز دیآنگالماغا آلیپ گل ه اویالنماغینا و اونونگ سبأبینیلر بولوپ گچیأندیگین پروسس ازیلن حالقالرینگ دونیأده نأمه

 یالی . انگلیسلرینگ بأهبیدینی قوراماق اوچین اوتوردیالن ارضاحانآیاغا قالدیالرحقوقالرینی قازانماق اوغروندا  -ملی حاق

دیكمه، ایراندا پارس بولمادیق حالقالرینگ بو گؤرشلرینی دینگه یاراغ گویجی بیلن باسیپ یاتیرماق بیلن چأكلنمأن، ایسم فارس 

، انگلیس جاسوالری اردشیر كیملیكلریندین داشالشدیرماقشوونیسم سیاساتینی بارها یایبانگالندیریپ، توركی حالقالری اؤز ملی 

 -اوقوو جایالردا، قازیات مکیرلی پالنالر دوزدی. گوندیز دیمأن -گیجه و شاپور ریپورتر لر یالی الرینگ کؤمگی بیلن

اوسته یار. لپ اوغرانیراالمدنیتیلری ماسغا و كی حالقالرینگ دیللرییلهئپ، بلیورنالالردا، پارس مدینیتینی پروپاگاندا)تبلیغ( ادیژ

مثال  .ولدیپ، پارسالرینگ تاریخینا هم ادبیات قوشنیبو حالقالرینگ عاصیرالر بویی دؤوردن ملی مدنیتلری اوغورالسینه 

 دا ایرانینگ اورتاق مدنیتی دییپ، الیمیزدن آلماغا سینانشیارالر. -اوچین ایندی مختومقولی شاهیریمیزی

ایغتیارالری بیلن  -بیرگه دوشونمك اوچین اؤز ارك -انداالریندا ایراندا یاشایان حالقالر بیركمركزی حؤكومت اؤز پروپاگ   

قابول ادندیكلرینی، هم اونی اؤسدورندیكلرینی، اؤز انه دیللرینی بولسا دینگه یاشایان  حؤکمیندهپارس دیلینی اورتاق دیل 

 سینده اؤسدورمأندیكلرینی اؤنگه سوریأر. ینی و اونی ادبی دیل درجهشیك حؤكمینده ساقالندیقالر لیك گپلهتوپراقالریندا گونده

یله یاالن واغیظالرا ئدا ب -ساییان سیاسی توپارالرینگ الریینگ اؤنگده باریجیراؤزلرینی پارسالیؤرن و داشاری یورتالردا    

نتلر" ـگ للهـ. بو "اینتآچان گؤرکزیأر-دیغینی آچبو سیاستینگ بیر یردن گؤزباش آلیان شول آقیم بیلن آماقالری ده -اینانماقالری هم

حقوقالریندان آرقا چیقانكیش بولیارالر، آیری طاراپدان ادیل -بیر طاراپدان سؤزده ایراندا یاشایان اتنیك حالقالرینگ ملی حاق

یلینده آلیپ باریپ، سیاساتینی تاصصیقالیارالر. بوالر اؤز نشیر اورگانالرینی پارس دحالقالرا غارشی ازیجیلیک یمینگ ژر

 دیلدیگینی نینگ بای بیردا یازماغا روغصات برمأن، پارس دیلی -یكجه سؤز هم اتنیك حالقالرینگ دیللرینه یازمایارالر یا

كی حالقالرینگ یلهئنینگ باونونگ یورتدا اورتاق دیل بولماغی اوغروندا آرریقالرینی قینایارالر. اوالر پارس دیلی نیغتاپ،

 اوغروندا آغزالریندا آش قاتیقالدیارالر.   "یغیدآرتیقماچ" دیللریندین
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نیك حالقالرینگ شول ساندان توركمنلرینگ ـمشروطه قوزغاالنگی نتیجه سینده ات قیندا ایرانداغییللالر آرائنجی ی -1111-1155

نگ ئبو یاغدای دوزگونو والیاتی  دا مشروطه انقالبیندا گؤز اونگونه توتوالن ایالتی -الیتائسی اؤسیأر. ا دوشونجه -ملی آنگ

لی یر دا یاشایان حالقالراالراول والیات ا بؤلونمگی اقرار ادیلیأر ووالیاتالر ادا، یوردینگچالتالشماغیندا رول اوینایار. بو سیستم

سی رینگ دیكمهگچمأنكأ ایلكی روسال -. اما آز واقت گچیپأگه ممکینچیلیک بریلیأررمبای لرینیوكیلاؤز ق تانیلیار. مجلیسه حقو

قازاق بولوپ یتیشین، گیزلینلیكده  ایأن مأمدعلیشاه، سونگ بولسا روس قشونیندنیندین چیقیپ بیلمه بولوپ اوالرینگ دییـه

بیر یولوپ، اونی ماضمون تایدان پووچا  -الرینی بیرنینگ برن میوهمشروطه انقالبی ،انگلیسلرینگ قولونا اؤوریلین ارضاشاه

لدا عثمان آخونینگ باشتوتانلیغینداقی توركمن ئنجی ی -1125باشینا گچمگی  حأکمیتدا ارضاشانینگ  -الیتائ. االرچیقاریار

ی باسیپ یاتیرماق بیلن همراه بولیار. توركمنلرینگ اركینلیك اوغرونداقی حركتلرینی باسیپ یاتیرماقدا دینگه ینجمهوریت

جی ارضاشاه دأل ایسیم روس بولشویكلری هم اوالر بیلن اورتاق ایش ئسی بولوپ، پارس شوونیزیمینی یای انگلیسلرینگ دیكمه

وف هم ندیربای آیتاك ف ینگر. بو ملی حركتدن آرقا چیقماقچی بوالن توركمنینگ مردانا اوغولالری قایغیسیز آتابایالآلیپ باردی

نینگ قوزغاالنینگا یاردام  توركمنلریگورگن  -ینگ اتركف . آتابایودیقولالری باغلی دیین یالی یاغدایدا قویول -ینگ اللری

ینگ توركمنیستانینگ ف نینگ اؤنگونی آلماق باراسیندا اونونگ اگیندش یولداشی حالمیرات صأحتمیرادبرجك بولوشی

ی )صورتجلسه( حاساباتینداق نوگرافیكنینگ استه نومی لیكدأكی پله نینگ بیله كامیتتی اجرایئه نینگ مركزیكامونیست پارتیاسی

دییلیپدیریله ئدكومنتده ش
4
: 

 

: ایندی آتابایف ایكیمیزینگ آرامیزداقی گؤرش حاقیندا، یوغسام بو گؤرشی حأضیره دنگیچ " صأحتمیرادوف

 پارتیا لینیاسی بیلن گؤرش دییپ حاساپالپ گیلدیلر. ،یولداش آتابایف و اونی قولدایان یولداشالرینگ

؟ بیرینجیدین، ایكینجیدین، اوچونجیدین )دییپ صأحتمیرادوف نأحیلی آغزآاللیق باردی [بیرودا]حزبده   

 سوو رفورمالری حاقیندا گوررونگ قوزغایار( -توركمنیستاندا یر

بیلن  کمگیآتابایف توركمن یاراغلی گویچلرینگ  ؛یموتالرینگ گورگیندأكی قوزقاالنگی :لهئدؤردونجی مس

ـألنی باشغاچا ئتده مسـسینی قویدی. بیز مركزی كامیت لهئاوالرا یاردام برمك و اوالری بیزه بیریكدیرمك مس

 -گنتسیانینگ واز اینتللهژتللی چؤزگودینگ بورـیگینگ ملتچیلیكدیگینی، بو تک لمتیله ائقویدوق، یاغنی ب

ولوگیاسینی ئیأندیگینی آیتدیق. "آتابایف، سن اوالرینگ اید ایسله -لرینگ بردیف کیبایفالرینگ، بكعؤض

-تاریات دیكتاتوراسیـمك بولماز، بو بیزینگ پارتیامیزینگ  پرنسیپلرینه قارشی، بو پرولتله ایئیؤردیأنگ، ب

 . نینگ بأهبیتلرینه ترس گلیأر"

"نأمه اوچین بیز اؤز مأحریبان دوغانالریمیزینگ قوراغینا چیقمالی دأل، شئیله جوغاپ بریأر:  آتابایف   

بو  یداسی بولمالی دألدیر".ـتار سیاساتینگ پـسیدیر بیر پرولملی، توركمنلر حایتبیز اوالرا حوكمان كؤمك ا

نینگ  مركزی كامیتتی ،ألئنینگ قاوی یادیندادیر. بو مس[ بیرونینگ آغضاالری]مدیریتدوالندیریجی

ینگ پارتیانینگ چیغریندان چیقیان بو تكلیبینی قولداپ آتابایووینگ اؤزی و ف بیروسیندا سرادیلدی، آتابایو

نوگرامما یازغیسی یؤردیلمدی. دوالندیریجی بیرونی غناغینگ استهئس بردیلر. حایپ، شوندا یآیتاكوف س

ـألنی ئكؤپلیك بولوپ گچیرنیمیز سبأپلی، آغزاالن یولداشالرینگ آبراینی قاچیرمازلیق اوچین، بیز بو مس

اقاتناشیقالر بوزولدی، اوالر نومدا قویبام اوتورمادیق. شو اساسدا یولداش آتابایف و آیتاكوف بیلن آر سونگ پله

 بو گؤرشده توپارالیین گؤرشی گؤردولر.

                                                 
4
 تورکمنیستانینگ کمونیست پارتیاسی نینگ آرخیوندن 
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داشكنده  ایفیب عـؤض سیدمراد نینگ باشیندا آتابایف اوزالقی آفیسر : گورگن قوزقاالنگیلهئبأشینجی مس

ایف ب رمأگه سینانشدی. بیز عـؤضبردی و توركمنلرینگ یولباشچیلیغینی قورماق اوچین اونی اورگنجه اییچاغ

 نینگ اونگونی آلدیق". نگ  ایبریلمگیی

ادیل ایرانداقی پارس شوونیستالری كیمین  ده -نینگ حاوا، بو و شونگا منگزش مونگلرچه حاقیقات روس بولشویكلری    

 دیر. نینگ ملی بأهبیدینه ضاربا اورماقدا اورتاق ایش آلیپ باراندیقالری نینگ آیدینگ میثالیتوركمن حالقی

گچمزدن اؤنگ رسمی یاغدایدا اتنیك حالقالرینگ دیللرینه قیسیش گؤركزیأن هیچ بیر قانونی ماده  حأکمیتهضاشاه ایراندا ار   

لدان سونگ أهلی اوقوو جایالردا، دؤولت اداراالریندا توركی دیلی قاداغان بولوپ، بوتین اوقوو ئنجی ی -1125یوقدی، اما 

اوزاغا چكن  پالئی 25الرا قارامازدان شبو باسی یؤنهر ادیلیپ باشالندی. ورنالالر پارس دیلینده نشیژ -كتاپالری، قازیات

، ترسینه بادلی موج ادیلیپ بیلنمه دیاوغرونداقی حركتلریمیز یوق  لیکده اركین -ملی دیلیمیز، هم ،دیكتاتوراسی نینگ ارضاشاه

ستانییاش تورك"ان ده چاپ بولیینداشاری یورتالردا توركی دیل یگنتلری حت آلدی. توركمن اینتلله
5
ورنالالری ژیالی  "

 حاجی حان اوغوزی و سیوری یالی الر ییگیتلریمیز شانینگتوركمنصأحرالی اوقیجیالرینگ آراسیندا یایراتیاردیالر، 

 . دوام اتدیریدیلراركینلیك یولونداقی گؤرشلرینی  ،مأنددان حاوپ اینزندانالر

ورشی دؤورینده انگلیسلردن یوز دؤنده ریپ، آلمانالرینگ طاراپینا گچن ارضا نجی جهان ا -2، لینگ آگوستیندائنجی ی -1145  

ندین یشاه بوینی بوكوك یوردی ترك ادن گون شاه، انگلیسلر طاراپیندان توسساغ ادیلیپ گونورتا آفریکا سورگونه ایبریلیأر.

ن ت گورگق. شول وارایموج آل گؤرشلر داقیآزاتلیق اوغرون ایرانینگ دؤرت كونجینده شول ساندان توركمن توپراغیندا ،یآلكئب

 بیلنینگ تاغالالسی  نینگ كنسولی بولوپ ایشألن توركمنیستانینگ گورنوكلی یازیجیسی مرحوم قلیچ قولیف ینده شورویشأهر

الریندا سازنداالر گتریلیپ، توركمنصأحرانینگ انچمه شأهردیر اوبا -باغشی ساخی جبار، نورجمال آدی یوا یالی توركمنیستاندان

 آدیندا قازیات چاپ بولدی و شونگا منگزش اونالرچا ملی حركتلرینگ باشی باشالندی.  "سیـتوركمن س"كانسرت بریلدی، 

نینگ  ن مركزی حكومت، هم اوالرینگ شوونیستیك سیاساتینیاد یله عاداالتلی حركتلرینگ بارها موچ آلماغیندان حواطیرئب   

نینگ جارچیسی حؤكمینده دؤردیلن توده پارتیاسی، توركمنلرینگ آراالرینا  روی دؤولتیشو یایراماغینیا یاردامچی بولوپ،

 ده بولماغیندا -نینگ فسری سروان عبدالرحیم ندیمیاتوركمن آراالریندا ر. اقوشولوپ، بو حركتی باشغا یانا چكیپ باشالی

كوممت قاویزدا  -ده آسترآباد -توده پارتیاسی نه رکته نه. بو حكوممت قاویزدا باسیلیپ یاتیریلدی" فسرلر قوزغاالنگی"ا باشالنان

 بوالن قیزیل قشون یاردام بردی. 

. بو دؤورده ایرانینگ ایه له دیلرالر انگلیسلرینگ یرینی سونگ، ایراندا آمریكالی تمام بوالندانشی رواایكینجی جهان     

لرده پاكستاندا بلوچالرینگ،  الن هم بولسا قونگشی اولكهآزات ادیش حركتلری باسیلیپ یاتیری -ایچیندأكی حالقالرینگ ملی

اوالرینگ بو حركتی  .كردلرینگ قوزقاالنگی موچ آلیپ اوغرایارتورکمنلرینگ و عاراپ یورتالریندا عاراپالرینگ، عراقدا 

مأمدرضاشاه بیر طاراپدان  بللی درجه ده ایرانینگ ایچینده یاشایان اتنیك حالقالرا اؤز تأثیرینی یتیریأردی. ارضاشانینگ اوغلی

ینگ گویجی بیلن، آیری طاراپدان بولسا ایچ آلی لیق ایشلر بیلن مشغولالنیان س. ا.و.ا. ک )سازمان امنیت و اطالعات کشور(

مگی بیلن بو عاداالتلی حركتی باسیپ یاتیرماغا سینانشیاردی، شول ؤینگ كی نولوگالرئپارس شوونیزیمینه قوللوق ادیأن اید

یوردینگ آدینی ملتینگ آدینا بریپ، یورتده دینگه "ایران ملتی  نینگ بیریسی، الرینگ اورتا آتان الهنچ سیاساتیولوگئاید

نگه سوروپدیلر، ؤیله سیاساتی روس بولشویكلری هم ائدی. ادیل شیغییاشایار" دییپ، یاساما گؤرنوشیده بیر ملت دؤرتمأگه سینانش

عمله گتیرمأگه  " )ساویت حالقینی(شوروی حالقینی"ملتلری یوغروپ، بیر  اوالر هم اوزالقی شورویده یاشایان أهلی

م یوردینگ آدینی بیر ملتینگ آدینا بیریپ، آوغان ملتی دیین یالی ترمینی توسالپ تاپدیالر.  -. آوغانیستاندا پشتونالرالرچالیشیپدی

                                                 
5
نجی یئلالر آراسیندا چاپ  1127-1137یأن و پاریس ده گؤرشجنگ ییگت مصطفی چوقای طاراپیندان  تورکیستانی بلشویکلردن خاالص اتمگی اونده 

 بوالن ژورنال.
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ؤرشلری قانا چایقالیپ، اوالرینگ دیللری قاداغان نینگ عاداالتلی گیدیپ ایراندا، پارس بولمادیق اتنیك حالقالریئاینهأ، ش

 ادیلیپ، پارس دیلی یورتدا اورناشیپ اوغرایار.

 

بیرگه دوشونشمك  -ایراندا یاشایان اتنیك حالقالر بیرك ،ألن مركزی حكومت اؤز سیاسی پروپاگانداالرینداتأهراندا قدرتی ایه     

-رلر. بو دویبوندن یاالن، سبأپ پارس دیلیأمینده پارس دیلینی قابول اتدیلر دییایغتیارالری بیلن اورتاق دیل حؤك-اوچین اؤز ارك

 ألندیگی باراسیندا یوقاردا مازالی دوروپ گچدیك.  نینگ نأحیل ستملر بیلن بو گونكی اورنی ایه

ده،  -تین دأل یلهئینگ مـبو دیل "عالیمالری هم یازیجیالری"ینی توتیان تأسیبكش پارس ـنینگ طاراپپارس دیلی هم مدینیتی   

ینگ، پادشاالر گچن. حأكمیت باشینا دان بولیارالریین اونو بیلگشله كی حالقالرینگ آنگینا سینگدیرلیندیگینی یلهئایسیم زور بیلن ب

ا كی حالقالرینگ یازیجیالرینی، شاهیرالرینی پارس دیلده یازماغا مجبور ادندیكلری باراسیند یلهئب سولطانالرینگ، -حان

لی نظامی شاهیرا، شیروانشاه جلالل  نینگ یازیجیسی، گنجهاثری "مجنون -لیلی"  . بیر مثال:بار و ثبوت ناما اونالرچا دلیل

 :شوندا شئیله دییلیأردیر. پیایبر  حایبات حاطبیر الدین ابوالمظفر اختسا قوشغی اوستی بیلن 

  غالمی، ه"كأی محرم حلق

 جادو سخن جهان نظامی.

  بیاد عشق مجنون، خواهم كه

 رانی سخنی چو در مكنون.

   در زیور پارسی و تازی،

 این تازه عروس را طرازی.

  توركی صفتی وفای ما نیست،

 توركانه سخن سزای ما نیست"

 ترجیمه:

  "ای بیزینگ وپالی مأحرم قولومیز

 جهاندا سؤز اوستادی نظامی

  مجنون عشقی حاقیندا ،آرزوم 

 ن زیاداوگكؤگینگده بارینی ده یؤر

   پارسی هم عاراپ دیلینده

 بو تأزه گلنی آراسسان گیه بز

  توركی صیپاتلیق بیزه یاراشماز

 توركانا سؤزلمك بیزه گلیشمیز". 

 

مجنون اثری، پادشانینگ حایباتی بیلن پارس دیلینده یازیلیار. بو یرده  -نینگ توركی دیلینده یازیلمالی لیلی شونلیق بیلن نظامی   

نینگ حالق یازیجی، حالق شاهیری، حالق باغشی  دا باغشی -یادالماغیمیز یرلیكلی بوالر، اول هم یازیجی، شاهیر یا بیر زادی

 دوزگونده، ودالئ. كؤپ عاصیرالپ اوزاغا چكن فگیدا حان یازیجی، حان شاهیری، حان باغشی دییپ ایكی قاتالغا بؤلونم -یا

دا حانالرینگ، سردارالرینگ حایباتیندان قورقانالر،  -شاهیرالر، یا -شیان یازیجیسرپایه قارا -كؤشگه دایانیپ، كؤشكدن سیالغ

ایوانالردان اوزاقدا، حالقینگ آراسیندا اؤنوپ، اوالرینگ -یلر. كؤشكیدزادینی یازیپ گل حاالجاقاوالرا یاپجا بولوپ، اوالرینگ 

روحی  ،اومیدیمیزدار گونده   زور، گ ملی بویسانجیمیز،دیلینده یازان ماغتیمغولی یالی ساریسماز قایاالر، المیداما بیزین

 ملی دیلیمیزینگ بارلیغینا گواه گچیأن دلیل بولوپ گلیأر.  قولداومیز،

      ************** 
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 م بای دیلدیر -بیزینگ دیلیمیز                         

   

لدا قیزغین جدللر آلنیپ باریلدی. توركمنیستان اركینلیگینه ئنجی ی -21ندا توركمن دیلی نینگ دؤولت دیلی بولماغی اوغرو    

ایران بیلن سیاسی هم اقتصادی تایدان  شول بیر واقتداقاوشاندان سونگ توركمن دیلینه دؤولت دیل حقوقی بریلدی. 

 پارسیوال قویدی. مونگا گویه  یرتوركمنیستاندا پارس دیلینی ساپاق بریأن انچمه كورسالتهران،  دا اؤسدی. -آراغاتناشیقالر

ـیله أهمیت بریلیأن پارس دیلی ئ. بو دوغرومی؟ گلینگ، بسبأپ گؤرکزیلدی أهلی گوندوغار ادبیاتی نینگ بای دیلی دییلیپ یدیل

 نینگ نأحیلدیلدیگی باراسیندا بیر آز دوروپ گچیلینگ:

نده دورلی آكسنتلر/لهجه لر بیلن پیداالنیلیار. پارس دیلی نینگ بو گون پارس دیلی تأجیكیستان، آوغانیستان و ایرانینگ كأیرلری   

 )غزنوی(كؤكی حأضیركی آوغانیستاندا یؤرگونلی بوالن دری دیلی دیر. دری دیلی آوغانیستانینگ تورك آصیللی قازنالی

. بیلشیمیز یالی سلطان سلطانالری نینگ ایسلگی بویونچا دؤولت دیلی بولوپ، بو دیلده یازان شاهیرالر حمایت آستینا آلیندی

بیلن دورلی ملتلرینگ شول ساندان  "اوسساتلیق"دا  -، فردوسیه شاهنامه اثرینی یازماغی بویریار، اول)محمود(ماخمیت

 ادیپ گؤرکزیأنتوركلرینگ ملی اپوسالریندان)حماسی داستانالریندان( پیداالنیپ، توركلری قورقاق، پارسالری بولسا باتیر 

، اونی اویتگه دیپنینگ آدینی افراسیابه ه توركلرینگ ملی قهرمانی آلپ أرتونگنگ سیندادوسی شاهنامه یازیار. فر ینیاثر

 ده -سبابی بیربیر آدام حوكمونده صیپاتالندیریار. قازنالی توركلرینگ پارس دیلینه أهمیت برنلری نینگ  ، قورقونچییگرنچ

. قازنالی سلطانالر دری دیل بیلن تورك بولمادیق گی بولوپدیرسدشلیاوستونده با حأکمیتاوالرینگ توركیستانلی توركلر بیلن 

نینگ باشغا بیر  اوالنیلماغینا چكمگی نیت ادینیپدیرلر. دری دیلی نینگ تورك سلطانالری طاراپیندان ئملتلری هم اؤز طاراپ

رمات قوییان یولباشچیالر دییپ ده حو -ه و دیللرهباشغا ملتلراؤزلرینی  یانیندانگ حالیپاتالری نی سبأبی بولسا، عاراپ

 بولوپدیر.  گؤرکزمأگه سیناشیغی

بو دؤوردن سونگ دری دیلی عاراپ، تورك و باشغا دیللردن تأثیر آلیپ اورتا چیقیار. اونونگ گرامری عاراپ، تورك    

بو گون گرامرسیز بیر  دیللری نینگ اساسیندا دوزیلیأر. اگر تورك آصیللی چاغداش عالیمی دهخدا بولمادیق بولسا پارس دیلی

علیشیرنوایی  یپنجی عاصیردا پارس دیلی بیلن توركی دیلینی دنگیشدیر -15. باریپ ده بار -دییأنلر  دیل بولوپ قاالردی

. پارس گؤرکزدییغی باراسیندا قاناحاتالندیریجی دلیللر لتوركی دیلی نینگ بایاول   ی یازدی. شوندااثرین "محاكمه الغتین"

" توركی دیلده آنگساتلیق بیلن  :فکریچه نینگ بو گونه چینلی بو اثره جوغاپ بریپ بیلمأن گلیأر. احمد كسروی دیلچیلری هنیز
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میثال اوچین  درست دوشوندیرمگی باشارمایار".  -حأضیركی پارس دیلی دوغری دوشوندوریپ بولیان سؤز مانیالرینی

 "برادر بزرگ"، پارسالر اونی ایكی سؤز بیلن یاغنی گالدیان سؤز بارآندا اینی مانیسینی  -یكه جه سؤز بیلن آقا یا دهلرمنتورك

 .و ش. م سؤزلری بیلن دوشوندیریأرلر "برادر كوچك"دا  -یا

علمی، فیالسوفیك و منطق اثرلری عاراپ دیلینده یازیالن، بو علمی پوداقالر باراسیندا پارس دیلینده اثر  عاصیردااورتا    

، اپ، مانیسینا دوشونیپ بیلمه یأرتأك اثر بار بولسا اونی عاراپ دیلینی بیلمه یأنلر اوق -ده یكه -، اگردألدیر دیسه بوالر یازیالن

نی عاراپ سؤزلری عمله گتیریأر. مشهور تورك عالیمالری ابن سینا، ابوریحان البیرونی و  -%25سبأپ پارس دیلی نینگ 

 س دیلی ، علمی و فیالسوفیك مانیلی اثرلری بیان ادمگی باشارمایار.پار سبأبی خوارزمی نینگ اثرلری عاراپ دیلینده یازیالن.

دیلینگ اساسیندا یاغنی قورولیش سیستیماسیندا لوگیكا)منطق( حأكیم بولمالی. عاراپ، تورك و آلمان دیللری بو قاعده    

ه بیر حیل،  -1دن  -1لینده سانالری اویغوندیر. اما پارس دیلینده بوالر یالی لوگیكانی گؤروپ بولمایار. میثال اوچین پارس دی

 .دألسانینی آرتدیریپ آیدیارالر، سانینگ آیدیلشی بیلن گؤركزیلیشی دنگ  15ه چنلی باشغا حیل یاغنی كیچی سانا  -25 ند -11

یار. سانالر، دمانی سینی آنگال 1ده  -دأل 11ه )یازده( یاغنی یك از ده)اوندان بیر( دییأرلر، اوندان بیر بولسا -11پارس دیلینده 

دن یوقاری سانالرینگ آیدیلیشی  -155آراسی هم باشغا حیل یاغنی اولی سانا كیچی سانی قوشوپ آیدیارالر.  155بیلن  25

 25سانی  15بیست یاغنی  15ه )دو بیست( یاغنی ایكی ییگریم دییأرلر، اگر بو سؤز  -255دوغوردان گولكونچ. پارس دیلینده 

ده اوچ یوزه )سی صد( یاغنی اوتوز سانی یوز دییأرلر.  -ـیلهئمونگ بولیار. ش 2ینگ یرینه  -255ییگریم بولسا اوندا اول 
6

   

، )زمین خوردن(، تاییپ ییره ییقیلماغا)سرما خوردن(، هم ساویقالماغا)آب خوردن(اوالر خوردن)ایمك( سؤزینی هم ایچمأگه

 بیر توپار سؤزلرده پیداالنیارالر.  ده -ـنهئی و وردن()بهم خ، ایكی كیشی نینگ آراسی دگمگینه)گول خوردن(آلدانماغا

مرکزلشن حکومتی اساسالندیریپ رضاشاه یالی دیکمه لرینی حأکمیته گتریپ، یوردی تاالماق  نجی عاصرینگ باشالریندا-25 

 نهی، توركی دیلیدمقص اساسیاوالرینگ بو ایشدین  !اللریندن گلنینی قایغیرمادیالر دهاؤسدورمك نیدیلی پارس انگلیسلراوغروندا 

مینی یپادشاسی مأمت ارضاشاه، پارس شوونیز ینگ. ایرانضاربا اورماقدیم آنادولیدا  -چأگینده هم ینگهم ایران نه،و مدنییتی

. پارس دیلی ایراندا یاشایان ماقدا یاقاسینی تانادیپدیاؤنگه سوروپ، پارس بولمادیق ملتلرینگ آغیزالریناهم دیللرینه زنجیر اور

و مدنییتی نینگ طاراپدارالری  نی نینگ، عاراپ دیلییكمنلرینگ قانیم دیلی بولوپ گلدی. حتی بوگونلر اؤزلرینی اسالمچتور

م داشیندا دینگه پارس  -ایچینده هم دینگتی، یوردینگ ملی بودجتیندین میلیونالرچا دوالری هم یورومكؤساییپ گلیأن ایران ح

پ ادیپ گلیأر. پارس بولمادیق ملتلره شول ساندا توركمنلره اؤز ملی مدنییتینی و صار غرونداو یلمگیاؤسدور نینگ دیلینی

 .ده غاداغان -اؤورنمگی أ بئله ده دورسون حتی-دیلینی اؤسدورمك

                                                                           **** 

 

                                                 
6
بنا بنظر"نوام.چامسکی"،ازنظرساختارزبانی: )اصوات،گرامرولغات بسیط اصلی وواژه های اساسی(، مقایسۀ زبان فارسی بازبان عربی، ترکی   

فعل  22555درفارسی، درمقابل   فعل )کارواژۀ( بسیط 3۶5مقایسۀ " فیل و فنجان" و یا "شیروروباه " است. با :  آذربایجانی ویا زبان ترکمنی، مثل

درترکی ازهرفعل بسیط معموالً پنج وگاه شش فعل بسیط دیگرمی توان ساخت که برای  بسیط درترکی آذربایجانی: )لغتنامۀ استاد محمدعلی فرزانه(

درموارد استثنائی وجود ندارد و بیان آنها به جمله سازی نیازمند است. مثالً: از"یازماق" )نوشتن(: "یازیلماق")نوشته شدن(، اكثرآنها مترادف فارسی جز

"یازیشماق " )مکاتبه کردن که مترادف باب ُمفاعلْه عربی است که بین دویا چندنفرمیگذردودرزبان فارسی موجودنیست، )آیندۀ نزدیک = 

ماق" )نویسانیدن(وباالخره، "یازدیدیرماق")بزورنویسانیدن یا گفتن به کسی که اوكاتب را بنویساند( میاید. درمورد  -رد(،"یازدیر"یازارام"نیزوجودندا

"یووونماق " است، یعنی آنچه درفارسی با جملْه "خود را شستن" بیان می کنیم. درفارسی   فعل"یوماق ")شستن( شکل ششم فعل بسیط ترکی را داریم که

یران "ا)به نقل از مقاله ورفتانیدن، و از گفتن،گفتاندن وگفتانیدن و... آورد!  ل "خوردن"، خوراندن و خورانیدن می آید اما از"رفتن" نمی توان رفتاندنازفع

 (ضیاء صدراالشرافی  "و مسائل ایران
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 یر !ملی دیلیمیزده یازماق ملی بورچد
   

 یله سطر بار: ئ"منینگ داغیستانیم" آدلی اثرینده ش حمزاتوف نینگبللی داغیستان یازیجیسی رسول     

لالر ئ"ایكینجی جهان سؤوشینده قفقازلی بیر عسگر، سؤوش اسیری بولوپ، فرانسادا قالیار. آرادان ی

اریار، سرگأ شول اسیر دوشن آدام گچیأر، باشغا بیر قفقازلی نقاش اؤز اثرلرینی سرگیلمك اوچین پاریسه ب

آمان گزیپ یؤرندیگینی بیلدیرمك اوچین -هم قاتناشیپ، نقاش بیلن ایچگین تانیش بولوپ، اؤزونینگ ساغ

اسن -ساوغات ایبریأر. نقاش گلیپ مونونگ اجه سی بیلن دوشوشیپ، اوغلونینگ آمان -اجه سینه ساالم

"اوغلوم سنینگ بیلن هایسی دیلده گورلشدی"،  وراغی :یاشاپ یؤرندیگینی آیداندا، اجأنینگ ایلكینجی س

بولیار. نقاش  "اوغلونگ فرانس دیلینده گورلدی" دییپ جوغاپ بیریأر. انه سی یاقاسینی سیریپ، "اوندا 

 اونونگ بو گووسدن امن سویدی حاالل بولماسین" دییأر.

 

 حأضیر کأبیریازمالی. ده  -گؤرألپ هم بولسا اؤز انه دیلیمیزده حاوا! اگر حاقیقاتدانام انه میزدن امن سویدومیز حاالل بولجاق    

اؤز انه دیللرینده یازماغا ایمتیلیارالر. یؤنه قینانساغام كؤپ حاالتالردا یازیجیالریمیز نه  غیندانباشاردی یازیجی شاهیر توركمن

، بایالری، ارته كیلری پارس دیلینه ترجیمه دا -یا یگؤزل توركمن ادبی اثرلرینی، مثلم توركمنیستاندا نشیر بولیان قوشقوالر

سین ادسینگ مونینگ، دینگه پارس دیلی  اونگاتـأل ئادیپ، ایراندا چاپ ادیأرلر. بو ایش گؤرایمأگه زیانی یوق یالی، اما مس

جوقلی ی تاریخ بویی گؤروپ گلدیك. بللی سلنومنینگ اؤسمگینه حیذمات ادمكدن باشغا زات دألدیگینی آنگسه بولیار. بیز 

قاجارالرینگ  همسدوردی. بو یاغدایا صفویتلرؤانالرینگ وزیری نظام الملك كؤشك دیلینی پارسالشدیریپ، بو دیلی اطسول

 كی مدینیتی بایالشدیرماقدان باشغا زات ادیلمدی.  ه اوندان بأرده هم شایات بولوپ گلیأریس، كس دؤورینده

یللرینده یازیپ بیلمأن گلیأرلر. مونگا قارامازدان كأبیر یاش ییگیتلر اؤز ملی ایراندا یاشایان توركمن یازیجیالر اؤز ملی د   

مدنییتی اوغروندا حیذمات ادمگی  پارس دیلینه قوللوق ادمك یولوندان آغتاریپ، نه گؤزل توركمن ادبی اثرلرینی پارس دیلینه 

م ادیأرلر. اگر ایران حؤكومتی بوالر یالی ادبی روحترجیمه ادیپ، توركمنلری بولسا اؤز انه دیلینده یازیالن ادبیاتدان ما

یأر. یازجیالریمیز هر ه ایشلرینگ چاپ بولماغینا روغصات بریأن بولسا اوندا نأمه اوچین اثرینگ توركمنچه سینی چاپ اتدیرم

 نأدیپ اؤز انه دیلینده یازماغا چالیشمالیدیرالر. ملتیمیزینگ اؤسوش  یولی دینگه شوندادیر.
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ن بولسا، اوندا یاد بیر دیله حیذمات ادمكدن و ه یأجمألپ آیتسام، اگر اؤز انه دیلیمیزده یازماغا ممكینچیلیك بیریلمسوزومی      

 بو دیلده یازماقدان قاچا دورماق یاغشیراق.

                                                                    ************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هم بایلیغی حاقینداتییدیلیمیزینگ قادیـم

    

توركی دیلی نینگ شول ساندان بیزینگ گوركانا توركمن دیلیمیزینگ اؤرأن بای هم قادیملیغی باراسیندا انچمه علمی  »   

لدا یازان تورك دیلی بیلن باغالنشیقلی ئنجی ی -Kuşay 1172ینگ ی دیرنگوو ایشلرینگ آراسیندا تورك عالیمی دكتر قوشا

ایزالر( آدلی مقاالسی اؤرأن أهمیته ایه. عالیم اؤز ایشینده توركی دیلینی اینگ  کی)تاریخدان اؤنگ ك ایزالر""پروهیستوری

دیللری بیلن دنگشدیریپ، قیزیقلی ماغلومات بریأر Basqueهم باسك  İlamitقادیمی دیللر شول ساندان ایالمییت 
7
. 

 

I  

ینا گؤرأ بیزینگ غآیتما Landsbergerوفسور ب. الندزبرگره نینگ پر الرینگ تاریخی بویونچا کؤپ ایشلر یازانآشور   

آدلی بیر حالق آكاد دؤولیتینی آغداریار. بو، قوت  Kut-yum  لدا دمیرقازیقدان گلن "قوت یومئنجی ی -2555اییامیمیزدان اؤنگ 

نینگ  رنأچه سولطان آدالریبیه ساق، قوت سؤزی قالیار. قوت دیلیندناظارا آلمابؤلومینی  Akadیوم آدی نینگ آكادچه 

 دیغینیآكادچه الشدیریالن آراسیندا آسسیمیله بولوپ،حالقی نینگ  Babilionبابیلیون بابل/ ، ینگ. بو آدالرباردیغینی بیلیأریس

 ل و كأبیرئی 2555قالیار. بو آدالرینگ كأبیری چن بیلن بیزینگ اییامیمیزدان اؤنگ  دآسانی  12 دینگه ساق،توته دگؤز اؤنگون

، اوالردا دینگه کاراکترلرینا سین اتسک(. بو آدالرینگ 71)ص  ل بیلن باغالنشیقلیئنجی ی -2555ل شونگا یاقین ئبیرنأچه یوزی

-گان")آ -گان"، "آ -دین "اگینتوركچه ایشلی دا -توركچه سؤز یاساما فورماالری نینگ باردیغینی گؤرسه بولیار. موندان باشغا

 بیلن دؤرأن صیپاتالر بوالندیغینی آنگساتلیق بیلن بیلسه بولیار. غان(، میش، ایش قوشماچاالری

 (:72قوت سلطانالری نینگ آدالری نینگ كأبیرلری شوالردیر)ص    

 یارالغان)حابار برن(: اورحون یازغیالرینی یادا سالیار. -

 .گ هقارش. توركمنچه دیر نگه گن)یاردام ادن( قارش. اویغورچا تیره تیر -

 رالق)قوش آدی( حأضیر توركمن دیلینده اوالنیلیار.شارالق، چا -

 ایل اولوموش) ایل اولومیش( -

 یارال -

                                                 
7
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 «یارالغاندا -

 

" اؤزونینگ " ری"بگمراد. گ ایلدشیمیز اوستونده بارالغ ایشینی گچریپ یؤرن نینگ و تاریخی نینگ سومرلرینگ مدنییتی   

 را آتیار:آ أنینتیج  ئیلهلن سومر دیلینی دنگشدیریپ، شمیز" آدلی ایشینده تورك دیلی بییباباالر -ایركی آتا

)ایكی سووینگ/  گورنوشلرینده یازیلیپدیر. اونی عالیمالر، مزوپوتامیا Sumer و سوومر Sümer "سومر: بو سؤز، سومر  

دیلینده "ایكی" . سوو سؤزی مألیم، "مــر" بولسا، قادیمی تورك دوشوندیریأرلرینگ( آراسیندا یاشایانالر دییپ دریانایكی 

)زادی( كؤپ سانامالی بوالندا، بللی بیرچنه باراندا " مر،  الر بیر نأرسه نیچاغا، افولكلوریند حالقی نینگ دیمكدیر. توركمن

اساسدا سومرلی دیمك "ایكی سووینگ  ل. شوامرره"، بو یرده حد/چأك مانیسیند نی قایتادان باشالیارالر. "مر/و)مرره( دییپ اوی

لی بل .گریرا بگعاراپجا بین النهرین( مونونگ گؤنی ترجیمه سیدیر".  سون -)مزوپوتامیادیمک یاشایانالر ا "آراسیند

 سومرشناس آ. پبیلینگ "سومر دیلی نینگ گراماتیكاسی آدلی 

A.Poebel: Grundzgüe der Sumerischen grammatik 

 اورتاق سؤزلردن بیرنأچه میثال گتیریأر: ر بوالنبا آراسیندا نینگ ، تورك دیلی بیلن سومر دیلیسالغیالنیپاثرینه 

 تورك دیلینده سومر دیلینده

 ده گلمگی(، قایماقیدویأ نینگ بودالپ سو غا)سویت مانی سیندا(

 ایل حایوانلیق سنه  Mü+çe  12 (مو)ایل/سال مانی سیندا

 قالماق آیاق اوستونه تورماق قال)قالقماق(

 )توركمنده، بیراغ آط( بار سوزوندن، بیراغ انیشت حیویباراق)بار+اق(= چابك، به

 بارماق، یتیشمك (بارالماق ،بار)گؤرمك

 )توركمنده( اكینجی، اكرانجی )دایحان( ایكارو

 پالتا، بالتا بال)بالتا(

 كمگیپ اورماق، گپلش گورلشمك -كاپو)كیپو(

 دل)توركمنچه ده( (آدم )یادDel دل

 (كیر)توركمنچه ده گر)بوالشیق حاپا(

 چه ده(نآیاغی باغالماق)توركم-ال Güylemek گو)طناب(

 آری، آرلیق، آرتماق/آرتینماق)توركمنچه ده( (بوشاماق ،آیاق یوال گیدیپ ،آرو)بوشاتماق

 دمیر دینگر)دمیر(

 توغورماق)دوغورماق( تو)دوغورماق(

 سوبای سوب)حورماتلی آدام(

 بـی، بگ، باتیر به)اركك آدام(

 داگیزه، جی مك  سوزیندین،گیر گیرو)نیزه(

 )صفت(، اینگ گوزل  ان/ اینگ ان)بییك، كؤپ(

 

)گراماتیك(  دكتر قوشای، ایالمیتالر دیلینی اؤورینیپ یؤرن واغتیندا بو حالقینگ دیل حازیناسیندا توركچه بیلن بیچیم   

 ی آلیپ گؤریلینگ:ینمیثال الر ثبوت ادیأر. اونونگ گتیرن كأبیر ده -)مانی( تایدان كأبیر منگزشلیكلریامتوآنگال

 زلرؤآراسینداقی  كأبیراورتاق س نینگ بیلن آكاد دیلی یتوركی دیل
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 توركچه ایالم چه

 آتا آتا

 ایل، اولوس آلو/ آلی

 زیندنؤاؤی س )بارلی، اولی( اویلوم

 ارین) توركمنچه ده حمایتچی، یاغشیالر( (ارین)قشون بؤلومی، توپار

 دولدورماق دوللوق

 قول قوللو)بنده( قول،

ایشاك)روحانی درجه سی و 

 القامی، ایشان هم یازیلیپدیر(

 ایالم پادشاسی نینگ بیری نینگ آدی "لوه ایشان" بولوپدیر. (ایشان)توركمنچه ده

 مك -گیت گیتا -ال

 (Ekeاكه) اكه

 گؤك)آسمان( كؤكی

 (Götermek)گؤترمك  اورمك-گوت كوت

 یتشیمك(ماق) بارماق،  -بار پاری، پارو

 اوشاق، چاغا شاق

 (Diñlemekلمك)دینگلمك  -نه ت (Te-enان ) -ته

 یكمك(د)اوتورتماق،  مك -تیك تیكا

   

. اوستونده كؤپ لربیلن دنگشدیریپدیر دیلی تورك ده -باسك دیلینیعالیمالر الریندان باشغا، ـن بو میثالریتدكتر قوشای نینگ گ 

و اسپانیادا یاشایان  داایچنلی فرانس هقارامازدان حأضیر بوگون ندیگینهگچیریل ینگنگ بولوپ، انچمه بارالغ ایشلریگورر

 .انوقآنیقالن ی دولینینگ كؤك یدیل الرینگباسك

 

 آراسینداقی كأبیر اورتاق سؤزلر نینگ تورك دیلی بیلن باسك دیلی                       

 تورك باسك

    رـسیـغی سوكور

   Süytسویت  مانی سیندا(ت زوتا)سوی

 نن حام(ه ایشل( Gönگؤن   Gunaگونا 

 توركمنچه()چاغتایچا(، قورباقا )باقا  پوكا

 آتا آیتا

 اینی آنای

 )اولی آیال دوغان( آپا آپا

 kempöاؤپمك   Apun  آپون 

 Erkekاركیك   آرگوكیا

 ärأر  آر
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 Börükبؤروك   بوروكو

 دیمك/ آیتماق/سؤزلمك دای

 )قارانگقی/ گیجه( Tünتون  Dün düدون دو  

 آقا Egaşuاگاشو  

 Bu günبو گون  Egünاگون  

 )یاریم( Ýarty یارتی  Erdiاردی  

 آریق )سوو آریغی/ آقاری( Erekaاره كا 

 كیشی، كیسی)یاقوتچه(، گیش)سومرچه/سوبارچه( گیزا

 Gelگل  )ه= گ(Helهیل 

 گلن )ه= گ  ،  ر= ل( Herenهرن 

 اؤلمك   ایل

 läş، ألش  kipöاؤلیك   یلكیا

 قیزغین، قیزماق كیزكین

 ساغیر)قوالغی آغیر، كر( Sogirسوگیر 

 

II   

( دییپ آدالندیردیقالرینی ایتالیانینگ اولی Goz, Uzز، اوز" )ـوعاراپ چشمه لری اوغوزالری "قوت" و بیزانتین الر هم "غ   

هم "قوت"الردان گوررونگ ادیأر و  A.Yarutرولوگ "آ. یاروت"  آیدیپ گچیپدیر. آشو E.Rossiدا  -توركولوگی "ا.روسی"

نه "تونجان"، "قوت" و اوغوز حالقالری باراسیندا آیدیلیپ ئآدلی حالقا منگزشدیگینی آغزاپ گچیأر. ی Kasiاوالرینگ "كاسی"  

 :پیکری اورتا آتیارباشغا شو آشاقداقی  ماغلوماتالردانگچیلن 

-Mezeoلالریندا مزوپوتامیادا ئنجی ی -3555زینی ایلكینجی گزك، بیزینگ اییامیمیزدان اؤنگ تاریخدا "قوتی" الرینگ ای -1

potamiyaریگینده گؤریأریس. قوتی الر اؤز  -)بوگونكی جغرافیادا گوندوغار آنادولی(، قارص و وان كؤلی نینگ تؤوه

 ا چنلی ساقالپ بیلیپدیرلر.دا اوندانام سونگقی یوز ییلالر -بارلیقالرینی بو یرده بیرمونگ ییل و یا

مزوپوتامیادا، آشور بانی پال بیلن ایالمیتالر آراسیندا مسگن توتان، بو یردن گوندوغارا اوزانان توپراغینگ مزوپوتامیا  -2

لالریندا ئنجی ی -2255تاریخیندا "كاسی" الرینگ یوردی )اوغوزالرینگ یوردی( دییپ آدالندیریالندیغینی و بو آدالندیرمانینگ 

"خوزستان"، "هوزیستان" یاغنی "اوز، اوغوز نجی عاصیردا بو آدالندیرمانینگ  -11پ گؤریأریس. اباشالناندیغینی اوق

خوزستان حأضیر ایرانینگ گونورتاسیندا بیر والیاتدیر. اونونگ ایالتی  .چاق ادیأریسایلی" گؤرنوشینه اویتگأندیگینی 

للینگ دوامیندا آلیپ باریان الهنچ سیاساتی نتیجه سینده بو ئی 65-75عاراپالردان دوریار. مركزی حكومتینگ سونگقی كؤپلینچ 

یره كؤپ سانلی پارس دیللی ایالت گؤچورلیپ، یوردینگ ایالت سانینی عاراپالرینگ زیانینا كؤپلتدیلر. مونگا بو یرده بار بوالن 

 آ.گ -ت بایلیغی سبأپ بولدیفن

لالریندا مزوپوتامیادا یاغنی سومر)سوبار( زامانیندا "غـودی" )قوتی( ئنجی ی 2255-2555یزینگ اییامیمیزدان اؤنگ ب -3

یایسیز بیر ساز اینسترومنتدین)آبزالیندان( گوررونگ ادیلیأر. یوز ییلالر سونگ، آشور بانی پال زامانیندا بیزینگ  -آدیندا دیللی

عباداتحاناسیندا چالنان سازالر قورالالر آراسیندا سومرچه "غودی"،  Mardukا ماردوك نجی عاصیرد -7اییامیمیزدان اؤنگ 
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یوق. یؤنه  ماغلوماتآسورچا "اینو")انیو( دییلین قورالدان صحبت ادیلیأر. شو واغتا چنلی بو قورالینگ یاسالشی حاقیندا 

 . چن اتسه بولیاری ینقورالینگ آدینا باقسانگ اوغوزالرا دگیشلی بوالندیغ

 آلتای حالقالریندا هم "قوت" سؤزی اوالنیلیار. بو گونكی توركمن فولكلوریندا یاغمیر/یاغین دوغاسیندا "قوت سؤزی آغزالیار:   

 قوت، قوتینی گؤردونگمی،   

 قوتا ساالم بردینگنی، 

 شو آی دوغانی بأری  

 یاغین قاراسین گؤردونگمی؟"   

 یله دیلیأر:ئا یاغین دوغاسی شد -توركیه توركلرینده هم "قوت، قوتی" یا

 قودویو گؤردون مو؟-قودو 

 قودویا ساالم وردین مو؟ 

 قودو قاپیدان گچینده، 

 باشینا بیر سوو دؤكدوین مو؟ 

 

III 

، سومرلی الرینگ دیلینی Vinglerسومر دیل نینگ اوستونده یازیالن كتابالرینگ سانی آز دأل. بللی عالیم "وینگلر"    

سانی سومر و تورك سؤزلری  F.Hummel 1272 ل توپارینا گیریزیأر. اوندان باشغا، عالیم " ف. هومل"  آلتای" دی-"اورال

 نینگ دنگشدیرمگی بیلن سومر آكاد و تورك دیل لری نینگ آراالریندا قارینداشلیغینگ باردیغینی اؤنگه سوریأر. 

الرینگ آتا یورتالری سرالغالری اساسیندا ایسكیموانیستیتوتی نینگ با Smith Sonianینگ " اسمیت سونیان"  واشنگتن   

الر هم قیزیل دری لر یالی قادیمی چاغالردا آمریكا گؤچوپ سسیبری، اورتا آسیا و اسكاندیناویادیغی ثبوت ادیلیپدیر. ایسكیمو

اغتا چنلی دیلچی آراسینداقی منگزشلیكلر شو و ی نینگگلیپدیرلر. مكزیكان قیزیل دری لری نینگ دیل لری بیلن توركی دیللر

 عالیمالر طاراپیندان چونگنگور اؤورنیلمأن گلیأر. 

IV 

بیرنأچه یرده اوالنیان دیلی بیلن  دا -" آت استكچه" دن باشغا، " كیچوآ" چه، یاغنی قیزیل دری لرینگ پرو یوردیندا و باشغا   

بولسا گرك. " ه.  ان كأبیر منگزشلیكلر بارآراالریندا گراماتیك هم مانی تاید نینگ توركی دیلی شول ساندان توركمن دیلی

روسویت" طاراپیندان توریستالرینگ پیداالنماغی اوچین یازیالن "كیچوآ" آدلی كتابیندان توركی دیلینه منگزش بیرنأچه سؤز 

 گتیرمگی ماخول گؤردوك.

زادا آد  بیر طبیغاتا سین ادیلیپ، ردهقیزیل دری لرینگ دیلی تورك دیلی یالی اینگ طبیغی دیللرینگ حاطاریندادیر. بو دیلل     

. شول سبأپدن كیچوآ دیلینده بیشیرمك، قارا، اؤدون )هیزم( سؤزلرینگ آراالریندا منگزشلیك بوالنسونگ اوالرینگ همه داقیلیار

ق"، "اود"، سینده "یان" كؤكی اوالنیلیار و دورلی سوفیكس)پسوند( بیلن گرك بوالن سؤز یاسالیار. توركمن دیلینده هم "اؤدالما

"اود" بولوپ، تاپاوتالر دینگه سوفیكسده  دویپ سؤز "اودون" و شونگا منگزش كأبیر باشغا سؤزلرینگ كؤكی منگزش، یاغنی

گؤرنوشینده  öwrüm )قورولشیغی( اؤرومیده اوالرینگ استروكتوراس -لری نینگ سبأبی کشو دیللرینگ قینلیق بیلن دگیشم

 ر.گی دیدی

آراسیندا دینگه سؤز تایدان دأل، گراماتیك دا هم منگزشلیكلری گؤرسه بولیار.  نینگ رینگ دیللریتورك و قیزیل دری ل   

پارالق مدنیت بیلن باغالنشیغی نینگ باردیغینی گؤركزیأر. سوراغ  ،نینگ ایركی مدنیتیا ، تورك دیوقاردا گتیریلن میثال الر
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ولوگ ئلینگویست، اتنولوگ، آنتروپولوگ و آركبو مسئله، دیلچی/  .یره دنده دیگی-دینگه بو باغالنشیقالرینگ نأحیل و نأدرجه

 ر.  نیالی علیمالرینگ اورتاق ایش بیرلیگی اساسیندا چؤزلیپ بیل

  

 آراسیداقی اورتاق سؤزلر نینگ چوا دیلیئك نیلبتورك دیلی 

 تورك دیلینده چوآ دیلیندهئك

 میشیك/پیشیك، میسیك)قازاقچا(  میسی

 یانماق، پیشمك دن(نیان كؤكو ،ك) بیشیرم اوی -یان

 قارا یانیق، یان كؤكوندن ، یان كؤكوندن(مانیسینداآ)قارا -یان

 ، یان كؤكوندن  Odunاؤدون  ، یان كؤكوندن(مانیسینداتا)اؤدون  -یان

 دیدی ، دأده، آتا  تیتی، (مانیسینداتایتا)آتا 

 )اؤرتگی(توتوق)یوزی توتوق آینا(، توتی (مانیسینداتوتا) قارانگقی 

 هاوا)توركمنچه ده( (مانیسیندادیمك  هاواآوآ) 

 اركك (مانیسیندااوركو) اركك 

 ساری رنگ ون/ اونون ساری رنگی اوچین؟(ه سارا) ج

 ، كو=؟ üçغی) بلكی آچ، اوچ -آچ كو= آچغی -اوچ

 دایی (مانیسینداتیو )دایی 

 قوری مانیسیندا( را )قوری -كور

 یاالماق (نیسینداماوای) یاالماق  -ایالك

 قوری=كورا؟ كورتوپ/ كارتوفیل پاپا)قوری یر آلما -كورا

 قارغیش، قاراقوش (مانیسینداگو) سؤگونچ  -كارا

 ر)بوالشیق، حاپا، زبیل(یك مانیسیندا(كری) بآش، یارا 

 تیترمك  (كاتاتای)تیترمك

 مك(تمك)یایا گیتیؤری، یؤریپ گی (مانیسینداری)گیدمك 

 یآریق،)یاغـتی، آیدینگ( (یسیندامانیوراك)آق 

 قوالی، قوالیالماق (مانیسینداكایال) قوالی، یاقین 

 قیرا، چت، داش، اوزاق (مانیسینداكارو) داش، اوزاق/دور 

 آز (مانیسینداپیسی، آس) آز، كم 

 حاتین) آروات، عایال( (مانیسینداحاتون) بییك 

 هاوا)هوا؟( (مانیسینداهاوا)داشاری )ایشیك 

 جار)سوو كانالی( (مانیسیندااركا) یاپ/كأل ی
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 ملی دیلیمیزه ایه لیق قیالیلینگ

 )آوستا دیلی حاقیندا(
 

اونچاقلی باراسیندا یازیـالن علمی ایشلر  استراکتوراسیبوالن دیلیمیزینگ دویپ كؤكی و  یملی كیملیگمیزینگ اساسی ستون   

 سا تورکمن دیلی نینگ عاصیرالرینگ جوممشیندن غایناپ چیقاندیغیندان آز حابار بریلیأر.نده بول، ایشلرینگ كؤپوسیکؤپ دأل

غیندا دؤرأندیگی باراسیندا اینگ قادیمی دینی تكست بوالن زوراییستالرینگ وبو مقاالدا ملی دیلیمیزینگ عاصیرالرینگ چونگل

اوغروندا  ی و مدنیتیینانشیاریس. بو بارادا توركمن ادبیاتوستا كتابیندان دلیل لر گؤركزمأگه ساباشغاچا آیتساق زردشتالرینگ 

ورنالیندا یازان مقاالسیندان پیداالنیپ، ژ "یول" نینگ ایراندا چاپ بوالن مدیحآی م حمدآی م بیر نأچه ایشلر بیتیرن ایلدیشیمیز

آتیالن ماصالحاتالر باراسیندا دیلچی  وستا دیلی نینگ توركمن دیلی بیلن باغالنشیغی باراسیندا دوروپ گچیأریس. بو آرااقادیمی 

 .دوروپ گچسه لر قاوی بوالردی گینگرأکمیز یعالیمالر

  

 خوانیرث= حأضیركی حیوه و مارگیانا=" زورایستلرینگ بلی آوستا كتابیندا بو گونكی اورتا آسیا تورك اولكه لریندین    

دا میترایسم دینی اساسیندا دؤرأندیر)میترا سؤزی توركمن آوستا آصلین رینگ آدالری آغزالیپدیر.التیالی یور حأضیركی ماری

توركی دیلی  ،سؤزی تانگریدیلینده تانگری سؤزیدیر، تانگ یا دانگ و گونش سؤزی بیلن باغالنشیقلیدیر(. اهورمزدا یاغنی 

 "آق اودی"یارادانینگ دا  -، یاغی"آق ایشی"ناظارا آلساق، انسانی یارادان  أندیگینیدوامیندا اویتگئلینگ مونگ ی 5-6نینگ 

 یمعناسیندادیر. آوستا دیلی بو باقیمدان حأضیركی توركمن دیلی نینگ گراماتیكاسینا اؤرأن یاقین. بو بارادا شو آشاقداقی میثال

پ گلیأن پارس دیلی ئتأك میراثدارالری سای -آوستادان آلنان بو سؤزلمی توركمن و اؤزلرینی آوستانینگ یكه آلیپ گؤره یلینگ و

 ایر یه ما اویشو)أرلر ییغناغی(  یلینگ:ه لن دنگشدیریپ گؤربی

 ایشیو یه ما ایر  آوستا دیلینده

 اویشیأ ای مه ایگ أر توركمن دیلینده

 انجمن، جمع از برای اصیل زادگان نر  پارس دیلینده
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 قاقیلشیان، ایلتشیأن یری یوق. پارس دیلی بیلن ینگگؤرشیمیز یالی بو سؤزلر   

 

 آوستاداقی " واستر" یاغنی آبادانالشدیرماق و " اپستاك" یاغنی اولولیق ایسلمك سؤزلرینی آلیپ گؤریلینك:  ده -یئنه  

)پارسالر بو  دیری، حأضیركی آقا سؤزآبـادیر. چاغداش توركمن دیلینده ی بولسا ایسلگ سؤز ایستاویوقاری، اولی،  = اپ"

 ،آیری-آپیاغنی اؤرأن یواش و  آسسا-پییرالنیارالر( آپ سؤزی بولسا آسؤزونده حا "آبا و اجداد"سؤزی توركمنلردن آلیپ 

 و اؤز/ایسلگ سؤزی قادیمی آوستادا اوالنیالن  یاغنی ایستك "خواستن"یالی سؤزلرده گلیأر. بو گونكی پارس دیلیندأكی  آق-آپ

ر. آوستادا سؤزونگ باشیندا گلیپ بیریكدیریپ آیتساق خواستن سؤزی و دویبی توركچه دی خود و استنیاغنی پارسچا  ایستاك

یاغنی  " آن آپ"سؤزی هم بوگونكی توركمن دیلینده اوالنیلیار. مثلم آوستاداقی  " آن"ا اؤوریأن ناول سوزی نگاتیو)منفی( ما

= ان آپپأك سؤزلردأكی "آن" سؤزی بو گونكی توركمن دیلینده  عایپ سیزیاغنی  آن آهیتا دا -سووسیز، تاپ سؤزی یا

 "خفه"میزی یزبیل سؤزیدیر، پارسالر بیزینگ بو سؤزو حاپا،آراسسا سؤزونده گلیأر، آپ سؤزی  غاریندیسیز، ،آشغارسیز

 ،یاغنی بوغولماق ماناسیندا آلیپدیرالر. آناهیتا سؤزی بولسا بیزینگ دیلیمیزدأكی انه سوزوی بیلن بیر كؤكدندیر، آناهیتا دیمك

بابا، ارویز  -سؤزی  هم توركجه دیر. آپ= یوقاری، آنگیرباش، آتا اپرویزن انه دیر. بسـالپ سویتدین قاندیران انه، آیدیم آیدیا

)پارسالر آیتمیشالیین قادیمی ایران( سؤزوی هم توركی دیر، آری هم  آری یان ویچ ینگن معناسیندا دیر. حته بولسا اوران، ی

لغی برمكدیر، ایلری یانی، آشاق یان و ش.م لر، ویچ یانی سابیر آراسسا هم أر ماناسیندا، یان بولسا یورت هم بیر طاراپی، 

گلمزدن  آریایی الر ده ایك ، ایگ سؤزودیر. جمعألپ آیتساق ایرانویچ  "ایگلرینگ یوردی" دیمك.  -سؤزی توركچه ده ویك یا

چه توركی ملتلرینگ فردوسی بیر نأ دا آغزالیار.  -فردوسی نینگ شاهناماسیندااشایاندیغی  حوت توركلرینگ یبو توپراقدا اونگ 

 دندیگینی بیان ادیأر. ه ینی آغزاپ، اوالرینگ ایران پادشاسی خسرو شاهاهه یازماغی اؤورالرآد

گنگ پ قاال آدالندیرالن " ئآغزاالن آلتین، كوموش، گوهر، بهالی داشالر و پارالق سویشه لردن عمله گلن و عجای آوستادا    

 سوزیدیر.  /عجایپن دیلیندأكی گنگسؤزی توركم "گنگ" أکی( سؤزویند")قاالژد

لیان كیومرث سؤزی، كیه، كؤك، گؤك، آسمان و مرت یاغنی آسماندان اینن ایلكینجی مرت ئآوستادا ایلكینجی آدام سای  

و بو سؤز هم توركچه دیر.  میترایست دینی نینگ یولباشچیسی كیكاوس یدی اولكا حكومت ادنده،  یؤزلریندن عمله گلیأر

ده شول دؤورده گوكده  -ده اوچان جسیم دیلیپدیر، بو بلكیـ( یاغنی گؤگكوی كی اوسنپدیر، آوستادا اول )ادی آرزو غیاوچما

گؤرنوشینده  یم خشیت"ـیآدی آوستادا " ینگالن جمشیدئاوچوپ بیلن كیچی بیر جسمی آنگالتماقچی بوالندیر. ایلكینجی پادشاه سای

توركمنچه ده قوشات یاغنی  خیشات سؤزی خشیتمكدیر. تاغنی توپارالیین حكومت ای ییغیم قوشا ادیو بیان ادیلیپدیر. بو سؤزلر

غنانماق، توپارالنماق مانیسینده دیر. كیچی آوستانینگ یثااهو)یالنگیز باشلیق( ئبولسا ی غیمیی آلماق و / غاباپشاپربیر یری قو

 ـیله دییلیأر:ئقوشغیسینی آلیپ گؤریلینگ. اوندا ش

 مك(ت)یاغنی توپارالنیپ حكومت ا ت"" یییم دریگو بیو ددا

 ددات بیو دریگو یییم آوستادا

 دوغوش بییك دورشی ییغیم توركمن ده

 زایش به بلندای وضعیت جمعی پارس دا

 یوقدیغی گورنوپ دور. نینگ آصال قاتناشیغی بیلنپارس دیلی  هم بو قوشغی نینگ

شیندا " حوشنوثره اهورمزدا" سؤزلمی گلیأر. بو "دؤورانی سور بییك ن دوغاالرینگ باادیلیآیت قكیچی آوستادا گونده بأش وا   

ت توركمن دیلینده قساق؛ بو بأش واتباراسیندا آی اوالرینگ آیدلیان واقتیی و دالراهورمزدا تانگری" سؤزودیر. دوغاالرینگ آ

 ـیله:ئبو گون پیداالنیلیان سؤزلر بیلن بیر كؤكدن، اوالر ش
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ادیلن بو سؤز، گیجه یاریسیندان گوندوغار آراسینی گؤركزیأر. بو سؤز دوغری اوقیلسا "اوشاهین آی" اوشهین: آوستادا بیان  -1

 )آی سؤزی، یاغتیلیق، ایشیق ماناسیندا گلیأر( دا اوچاغان آی بولمالی. -یا

یمك بو سؤز " اونونگ" اوانـی" بولمالی. د-هاون: گون دوغاندان گونورتا آراسینی بیان ادیأر. بو سؤز دوغری اوقیلسا " هاو -2

)آننا گونی  أ چیقماغینی آنگالدیار. بیزینگ حأضیركی آنناپ)آبانماغی/ حأكیم بولماغی، یوقاری قالماغی(، گونونگ د آوانـی

 .دیلیپدیر آنگههمیز( آوستادا یسؤزو

 ر. توركمن دیلینده  تون: آوستادا گونورتا واغتینی آنگالدیار. اونونگ آیری گورنوشی "رپی ثوین آی" سؤزودیرـرپی -3

آراپی ، بو سؤز هم دوغری اوقیلسا ا آلساقرندیگینی ناظادیلیأ ، رادیو یرینه ارادیوگلیپ رجب یرینه ارجب اسؤزونینگ باشینا 

بولمالی. آر، آرا توركمنچه ده اورتا مانیسیندا، آپ بولسا اوزاالم آیدیپ گیچیشیمیز یالی یوقاری دیمك، سؤین آی یاغنی  سؤین آی

 شیق، جمألپ آیتساق اینگ آرادا دوران ایشیق دیمكدیر.ای

یرین آی" دییلیپ آوستادا بیان ـنین ماناسیندا دیر. بو سؤزونگ باشغا گؤرنوشی "اؤزیـی یـازیرین)اؤز یایران(: ایكیننی/ایكین -4

سسی بولماندیر، بو سس  لنده  یاییالن ایشیق دیمك. آوستا دیلی دا یوزی یایران/ -ادیلیپدیر. بو گونگی توركمنچه ده اؤزی یا

سونگرا آرتدیریلیپدیر شونگا گؤرأ بو سؤز یوزی یاییالنینگ یرینه، یوزی یایران ایشیق بولمالی. سبأپ گونینگ یوزی ارتیر هم 

بیزدین آلیپ خوذ/خود گورنوشینده  اونی ایكینین گینگرأك گؤرونیأر. اؤز سؤزی بولسا باشدا آیدیشیمیز كمین پارسالر

 رالر.اوالنیا

ؤیه اسریك سوریم" دیمك دیر. ا" اویسروثرم: پأك/ آراسسا قوشغوالرینگ آیدیلیان چاغی/ آغشامارا. بو سؤز دوغری اوقیلسا -5

 یاغنی چوپانالرینگ مالالرینی یاغشی باقیپ، اسریدیپ، اؤیه دؤنیأن چاغیدیر.

 

ا دایانماغا گره گی یوق. یؤنه اوالرا ایه لیک اتمه سک باشغاالر میز بارقاالریگؤرشیمیز یالی بوالر یالی باریپ یاتان حازینا

 .بوالر یالی حازینامیزینگ اوغورالنجاغی ایکوچسیزدیر

                         ************* 
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 عالشیرنوایی:

 نینگ بایلیغیتوركی دیلی

 

نینگ پارس دیلیندن بای هم اوستونلیگینی، سی( اثرینده تورك دیلی رمه"محاكمه الغتین" )سؤزلر دنگشدی ی نینگنوایی اؤز   

اؤنگه سوریأر. حأضیره چنلی پارس دیلچیلر  اؤز پیکرینی تورك دیلینده بار بولوپ، پارسچادا قارشیلیغی بولمادیق سؤزلر بیلن

 طاراپیندان بو كتابا جوغاپ بریلمأن گلیأر.

رات ـه آیئندا نجی فوریه -1لینگ ئنجی ی -1441لیمی نوایی میالدی حاسابا گؤره نینگ مشهور عا تورك دیل و ادبیاتی  

جك ایز ـ  یاشدان عبارات بوالن عمرونی تورك دیل و ادبیاتی اوغروندا صارپ ادیپ، بو میداندا اؤچم 62شأهرینده دونیأ اینیأر. 

ی گشول ایكی دیلینگ دنگشدیرم بایلیغینینلیگینی هم نینگ اوستو نجی عاصیردا پارس دیلیندن تورك دیلی -15قالدیریار. نوایی 

گتیرمگی ماخول  مثالیایكی -. بو یرده شول مشهور اثردن بیرسینانشیار ده ثبوت اتمأگه"محاكمه الغتین" اثرین یازان اساسیندا

 گؤردوك:

باشایارالر، اما پارسالردان  مگیدوز وادان قوشغوالراپارس دیلینده  سی ادیل بیر پارس یالی تورك شاهیرالرینگ بیرنأچه "...

 -سؤزلرینگ مانیسینا دوشونمزلر. یوزده یا یتورك بولسامز، اینگ اونگات گورألپ بیلیأنلری پ بیلهیچ بیریسی توركچه گورأل

سی  نیپ گورلشمأگه دورسا اونونگ تورك دألدیگی ایلكی سوزوندن بللی بولیار و اؤز لهجه چأنی اؤورهکدا مونگده بیری تور

 لن اؤزونی گولكونچ یاغدایا سالیار...بی

دا  -هدع[، می ایچمك قا]گؤزل سؤزلر اوالنیپدیرالراولی شاهیرالرینگ كأبیریسی "می" یی تاریپالپ، مبالغه قیلیپدیرالر-اولی   

تاپا، آز  -آنگیرباش لذت تاپا»مـثلم "تامیشماق" یاغنی  لیك ظاهر قیلیپدیرالر. هج[ این]دورلی سؤزلر گتیریپسوزگوپ سوروپ

 یله سطیر بار:ئده ش مانیسیندا توركچه «مکایچ

 تامشی اونی قیلغای نوش" -تامشی ،ایچیپ، مانگا توتار گوش می "ساقی چو 
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یاغنی درد بیلن یاشرین، یوواشجا آغالماق سؤزلرینگ  «سینگراماق»، «نگراماقیا»ده –شئیله "،بوغساماق" "،تامشیماق"  

اوالردا قارشیلیغی  ده -یاغنی قاتی سس بیلن آغالماق سوزلرینگ «اوكورمك»، «سیغتاماق»دور. ـقارشیلیغی پارسالردا یوق

غالماغینگ قارشیسینا، اینچه سس بیلن ئنه یئرومدیرالر. یحیوقدور و پارس شاهیرالری بوالر دك عجپ ماضمونلی سؤزلردن ما

و  «كمسینمك»آلیارالر. توركلرده  دندیین تورك سؤزونهای" -بار. پارسالر آغالماق سؤزونی "های  «یرماقـینچغح»آغالماق 

رومدیرالر. بوینی قیشاردیپ، زارین باقماق حیالی سؤزلر بار. پارسالر مونداق عجپ ماضمونلی سؤزلردن ما «قیسغانماق»

دیأرلر، مونگا  «قاباق»دییأرلر. پارسالردا اونونگ قارشیسی یوقدور. توركلر گؤز بیلن قاش آراسینا  «تلمورماق»سؤزه توركلر 

برق و "یوقدور و عاراپ دیلی بیلن  لری)ییلدیریم چاقماق( سؤز« چاقین و ییلدیریمه»پارسچا سؤز بولماز. پارس دیلینده 

آدلی  "میزان االوزان"گه)خال( پارسالردا سؤز بولماز، عاراپالدان خال دییپ آلیپدیرالر.  -دییرلر. یوزدأكی منگ "صاعقه

قاداسی بار، قوشغودا ایكی منگزش  «تویوق» هتجنیسد گچیپدیم. دوروپ باراسیدانینگ قاداالری لیتوركی دی دا -كتابیمدا

 سسلری یوقدور.  ü،ö، بو دستور پارسالردا بولماز. پارسالردا بار اصولی غی نینگسؤزونگ اولالنما

 وردن" دییأرلر.دییأرلر. پارسالر ایمگی هم ایچمگی "خ «ایگولیك»توركلر هر دورلی طاغامغا  ئنه ی   

دییأرلر. پارسالر اولی و كیچی قیز  «اینی»، كیچینی «آقا»پارسالر اولی و كیچی قارداشا "برادر" دییأرلر. توركلر اولینی    

دا  -دییأرلر. توركلر آتانینگ آقا یا «لـگیگسین»، كیچی قیز دوغانینا «جی اكه»دوغانینا خواهر دییارلر. توركلر اولوسینا 

یرلر. پارسالر هیچ حایسینی بللی قیلمان، عاراپ دیلی بیلن عمه و خاله ـدی «دایی»دا اینیسینه  -، انأنینگ آقا یا«آپاغا/آبا»اینیسینه 

 دییرلر.

گینه "بوغا"، اورقاچیسینا  ونینگ اركهـسوغ گینه "حونا"، اورقاجیسینا "قولچاقچی" دییرلر. یك نینگ اركهیـتوركلر ك   

دن باشغا زات آیتمازالر. توركلر  "آهو و گوزن"دا اورقاچیسینی بللی ادمأن  -ك یا الر اركه. پارسلر"مارال" دییر

 "خوك و گراز"سینی  جین" و چاغاسینا "چورپا" دییرلر، پارس همه كهمـگینه "قاپان"، اورقاچیسینا " نگ اركهیدونگنگوز

« مرغابی»ده  -رچین" دییر، پارس مونگا هم آد قویمان ایكیسینهگینه "سونا"، اورقاچیسینا "بوـه ینگ ارك . تورك اؤردكلردییر

چوركه، ایركه سوغدور، آلماباش، چاقیرقانات، دمیرقانات، آالالتغا، آالپیكه،   ،ینگ دییر. توركلرده اؤردك []سوو تاویغی

توركچه سؤز  الرتالندیرجاق بولسابیریندین تاپاو -ده بیری -آد بار، پارس بارسینی مرغابی دییر. اگریالی گؤرنیشلرینه  باغچال

 اورش اسبابینا یؤریته سؤزلری یوقدور... گورنیشلرینه حتی دورلی ، قویونینگبیلن آیدارالر. پارسالردا آتینگ، دویأنینگ

  

، باشغا هونأرسیز تورك ییگیتلری آنگسادینا باقیپ پارس دیلینده قوشغی آیدارالر. ایكی دیلی اونگاریانالر اؤز دیلینده كؤپرأك   

سه بوالردی. اما كأبیر تورك ـیله زادا یول برمئحاص بولماندا ایكی دیلده دنگ آیتساالردی، ب ،دیلده آزراق قوشغی آیتساالر

عادات ادیپ باشالیارالر،  ،نیپ یللهئیدیپ هم اول طاراپا مئیازیجیالری پارس دیلینده قوشغی یازیپ، تورك دیلینده آیتمایارالر. ش

نینگ واصپی حاقیندا و توركی و پارسی دیللرینگ ك قین بوالر... شول سبأپلره گؤره توركی دیلیکلملیغی هم اؤرعادات ادن قی

نینگ سویجی و آد قویدوم تا تورك ایلی، تورك دیلی «محاكمه الغتین»اساسیندا بو كتاپچانی جمع قیلدیم و اونگا  گیدنگشدیرم

]کمسیتمه  ونچالریندانـو پارسالرینگ اوالرا ادیأن توق الر نینگ بایلیغینا اینانسیندیلی و اؤز الر بایلیغینا قایتادان ناظار قیلسین

 قوتولسینالر..." لریندن[ سرکوفت -لریندن

                                  *********** 
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 عاماال آشـیـریلمالـی اپلی رفورمـتوركمن ادبی دیلینده دوی
 

و باشغاالرینگ مردانا تاغالالری بیلن دؤره دیلن توركمن  یفرؤ، كومشالی بوفراز تاش ناظاراولالردا ئنجی ی -35باریپ    

ی و سؤزلوگی شول دؤورینگ باسغیـالری آستیندا اونچاقلی دولی ایشله نیپ بیلینمه دی. ادبی دیلیمیزه اتیکاسدیلی نینگ گرام

گش یپارس دیلیندن گیرن سؤزلر قاتی یالن -ری گیریزیلدی. اساسان عاراپپارس هم روس سؤزلری و ترمینل -بیرتوپار عاراپ

رس یرینه ئد -مئزلزله نی زمزله، حاالل خور یرینه حااللخون، دیر ائرانما سؤزی بوالن  دا -یا لم یرزمین،ثندی. میگؤرنوشینده آل

 جیم، و ش. م-جیم یرینه الل -س، المئرئد -مئلئد

نی، دیلینی یوق ادمك یدستورینی، ملی تاریخ -توركمنلرینگ دیلینی، دأپ یدؤولتایران ه دیپ گلیأن نی یؤریشوونیستیك سیاسات    

 گوندیز دیمأن مكیرلی پـالنالر دوزیپ گلیأر.  -اوغروندا گیجه

 اؤزلرینی آدامكأرچیلیگینگ بییك سیمبولی سایان روس بلشویكلری هم ادیل قونگشی دؤولتلردأكی یالی "بییك روس ملتی"   

كیم روس مكتبینده  ده -یله بیر دؤور بولدی، كیمئغتا قوللوق اتدیلر. توركمنیستاندا شوندا روس شوونیزیمینه پیشیـغاری آست

لمسه روسچانی آكسنتسیز)لهجه سیز(، آراسسا گپ ، رادیو و تلویزیون دیكترلریبریلمه دییرده ایش هیچ سا اونگات دیق بولمااقاو

نجی  -2تورکمن دیلی بولسا  یله لیك بیلن توركمنیستاندا روس دیلی دؤولت دیلی بولوپ گلدی،ئش .لر اوالرا اورون بریلمه دی

گلمز "ر، دیالباهاناسی بیلن ایزارال آتیارق یـقارشی بوالنالری بولسا "سوسیالیستیك اینترناسیونالیزیمینه" شلت اوروندا دوردی،

ی بو گونلر هم اؤزونی گؤركزیپ گلیأر، توركمنیستاندا مونگلرچه توركمن یرثایبردیلر. بو الهنچ  هم یاویز سیاساتینگ تأ "یوال

. روس مدنییتی نینگ باسغیسی آستیندا حالقارا دا ساقاوالپ گپله دیلر -أن گلدیلر یاتوركمنچه گپألپ بیلم باالالری توركمن

الری روسالرینگقی تیورت و آدام آ -، یربوال -ترمینلر دینگه روسالرینگ آیدیشی كمین آیدیلمالیدی. توركمنلرده "ح" سسی بوال

 )اسن، گاسان، حایدار، گایدار و ش.م( یالی "گ" سسی بیلن آیدیلدی

 

طایپاالری نینگ آراالریندا یؤرگونلی بولوپ گلیأن  -نه بیر اساسی  بألپ گچملی زات، توركمن دیلینی نینگ دورلی تیرهئی   

غنانیپ توركمن دیلی نینگ سؤزلوگینه ئی ی دولیو آدالغاالر ی. بو سؤزلرنینگ یورگونلی لیکدن غالدیریلماغی دیر سؤزلری
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گچن باشیسی بولوپ . بو ایشینگ كرونگیریزیلمگی و گونده لیک گپله شیکده اوالردان پئیداالنماغی واجیپ مسئله بولوپ دوریار

 قاتی یرلیكلی بوالر. ه گیمیزگچم آغزاپ  بؤریف یالی أگیرتلری ایشلر بیترن كومشالی اولینجی ییلالردا  -35 عاصرینگ

دا اؤنگه  -مین دیلی باباتیندایأهلی علمی پوداقالردا بولیشی ك راتوركمنیستان اؤز ملی غاراشسیزلیـغینی جار ادندن سونگ   

لی پارس سؤزلری  توركمن دی -گیدیپ یاتان عاراپ دوامیندالینگ ئشو بیر نأچه ی غایدیشلیق بولدی.زا یگیدیشلیگینگ یرینه ا

یندا یؤرگونلی بوالن سنینگ اؤز بولوشلی كاراكترینا سانجی بولدی. بوالرینگ یرینه ایركی دؤورلرده توركی حالقالرینگ آرا

ده، دونیأده گینگ  -دال دان. حأضیركی زامان سؤزلری و ترمینلری بولسا دینگه روسچایلسا یرینه دوشوردیسؤزلردن پیداالن

 .دییاردام بریپ بیلر وشه کؤپآلینسا اؤس ندیلیندلم انگلیس ثمؤچبرده اوالنیلیان م

 

 الر نأحیل عاماال آشیرلیپ بیلنیر؟اتوركمن ادبی دیلینده رفورم

 ی؛ملت. دیلچی عالیمالر توركمن ادبی دیلینی آلینما سؤزلردن باشاردیقچاالر آراسساالماق اوغروندا تاغالال ا1

رادیو، تلویزیون و مطبوغاتدا یان ما  یله لیکدهلیپ گلیأن سؤزلر بیلن بسؤزلری و ترمینلری، اؤنگكی آیدی دؤره دیلن. تأزه 2

سؤزلری سایالپ آالر. بو اوغوردا توركیه لی  تورکمنچهبارا حالق آلینما سؤزلرینگ یرینه  -یان)پارالل( اوالنیلمالی، دورا

 دیلچی عالیمالرینگ قازانان تجریبه لریندن پیداالنسا بوالر.

تی گلیپ یتدی. قیز بوگونه چنلی گیدیپ یاتان مانیسیز سؤزلر اوالنیـلیپ گلینیأر. اوالری دوزلتمه گینگ واتوركمنیستاندا هن   

دا " یر ایرانما" سوزونگ یرینه  -أ یر، زمین بولسا پارسچا یر. یا-یلینگ، یرمیثال اوچین "یرزمین" سؤزی آلیپ گؤره

) اونونگ آصلی زلزله(، نه گؤزل قادیمی تامدیرا سؤزونگ ییرینه "زمزله" دیمك عاراپچادان آلنیپ، بولوغسیز گؤرنوشینده

 پارسچا دوتار سؤزونی آلماق نأمأ گرك؟ و ش. م

 

اوالرا گـزك گلنده  یؤنهدا بیز باشغا دیللردأكی ترمینلری ادیل بولشی یالی آیدیپ بیلیأریس  -بولیار ینأحیل .نه بیر زاتئی    

و... ایراندا بولسا  "گاسان ،اسنی"، "لیاال ،لیالنی"، "بیأشیم ،بأشیمی"یوییارالر، روسالر میزی ییورت و آدام آدالر -بیزینگ یر

 "سی"یالی آدالری پارسچا  "بأشیم"دا  -گؤرنوشینی سجیلده یازیارالر "اوتوز" یا ادیلن نینگ ترجیمهی كأبیر توركمن آدام آدالر

یاقاسیندا حؤكوم سوروپ گچن و اؤز  یان اوزال حازار دنگیزل موندئدییپ یازیارالر. باریپ ایكی مونگ ی "پنج"دا  -یا

 گولکونچ. لریكمدی دا مازندران -" یاكاسپی"میراث قاالن آدی یویوپ، اونی  دنآدالرینی بو دنگزه برن حازار توركلرین

    ******************************* 

 

 دیالتكلرینگ أهمیتی باراسیندا كالم آغیز سؤز

 

قاتی بای هم اوالر شول دیل بایلیقالرینی گؤز مونجیغی یالی ساقالپ  سؤزه طایپاالری دیین یالی -گ أهلی تیرهتوركمنلرین   

ینی دولی اؤره نیپ اونی حأضیر یؤرگونلی لرر و تكه لرینگ گپله شیك شیوه یر. أرساری، یوموت، گؤكلنگ، ساریق، ساللگلدی

لشویكلرینگ "بوتین شورویده بیر دیل یؤریمه لی و شیوه لره قارشی وایندی ب بولوپ گلیأن آلینما سؤزلرینگ یرینه اوتورتمالی.

 و برك گؤرشمه لی" دیین واغظیندان اوبا گؤچدی. بوتین اؤسن یورتالردا بو مسـأل چینالقای اونس بریلیپ، هر شیوه ده گپله یأن

ر و لدیل حازیناسینا اؤزلشدیردی ییغناپ، یازیانالرا حورمات قویولیار. شول یورتالردا أهلی شیوه لردأكی سؤز بایلیغی

اقرار  ی تایدانپ اونی رسملیسانالری قاتی آز بوالن "سامه"لرینگ دیلینه هم حورمات قویو یدده حتئاؤزلشدیریپ گلیأرلر. سو

 اتدیلر و بو دیلده بار بوالن سؤزلری یوردینگ دیلچی عالیمالری اؤرنمأگه سینانشیپ گلیأرلر. 

 بولوپآستیندا یوق بولماق حاوپینا دوچار  نینگ بای سؤزلر ادبی دیلینگ آلبیری -قینانساغام شیوه لردأكی بایتوركمنیستاندا    

توركمنیستانینگ  حایال ادمأنولجاقی ایكوجسوزدیر. بنگی آلینماسا ملی دیلیمیزه ییتی ضاربا ؤینگ چالتلیقدا ایاغداگلیأر. بو 
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گیریزملی،  یکلرهی دولی اؤره نیپ اوالری سؤز بایلیغینا و سؤزللرپله شیك شیوه دورلی كونجكلرینده یاشایان طایپاالرینگ گ

ـغنالیپ ئاوالر یولین  یله بیر قادیمی سؤزلر بار، ئقالیبیرسه توركمنصأحرادا هم آوغانیستاندا یاشایان توركمنلرینگ آراالریندا ش

 .یدوزمینه گیریزلسا گؤر نه اولی ایش بوالرددیلی نینگ  ادبی توركمن

اشیك، قادیمی  -. اگیندییپ دیلچی عالیمیالر، لینگیویستلر آیدیپ گلیأر ریأبیر ملت اوز بارلیـغینی ملی دیلی بیلن ساقالپ بیل   

یأر، اما دیل بولسا ملی دؤولتلره دیرك بولوپ حیذمات ادیپ گلیأر. قیـینانساغام گون گچدیكچه اویتگه دوزگونیدورموش 

 -لیپ گلینیأر. اوزالقی پیداالنیپ گلینیأن یاریمیق جار ادیلیندین سونگ گؤدیك دیل سیاساتی عاماال آشیرتوركمنیستاندا قاراشسیزلی

اطراپ، حأكیم یالی دا  -یاوالیات، رایون یرینه اوتوردیلدی.  آدالغاالریپارس  -یالتا حالقارا ترمینلرینگ یرینه عاراپ

ایلباشی،  اولوس )آوغانیستاندا حأکیمه اولوسوالی دییلیأر( یایال،ایل،  بوالنیرینه نه گؤزل توركمن سؤزلری  ینگسؤزلر

 اورتای بولمازمی؟ اونیورسیتت استیودنتلرینگ آدالری ادیل دوغرسا یلرك یالی سؤزلردین پیداالنه اطرابینگ ییرینه تؤو

پرایکت یرینه میل نامه...  دکومنت یرینه رسمی نامه، لرده آیدیلیشی یالی طالیپ سؤزونه اویتگه دیلدی،درسه م دأکیعاصیر

 -باریپ آلتی غاراض سؤزلوگیمیزی "نامه" سؤزیندان دولدوروپ باریارالر. "نامه سؤزلریندن قوالغیمیزی قامادا گتیردیلر.

لیپ گلیأن دونیأ بللی شأهـرمیزینگ آدی عاراپ، پارسالرینگ الدان بأری ماری، مارگیانا، مارگوش آدی بیلن تانئیدی مونگ ی

 آدینا اویتگه دیلیپ باریار. "مرو"الی آیدیشی ی

 

 فرصته غاراشیپ اوتورانالر غاتی کؤپیر. بیر میثال: اوچین  یوق اتمکده بیز اؤز ملی كیملیگمیزه ایه چیقماساق، اونی  -اگر   

نجی یئلدا بولسا  -1113 دهگینایران تلویزیونی نینگ بیرینجی كانالی نینگ تاریخ بؤلومی طاراپیندان "مسلمانالر" آدلی گپله شی

ر، اوندا توركمنیستانینگ تاریخی باراسیندا باریپ یاتان قالپ ماغلوماتال .دکومنتال! فیلم گؤرکزیلدیتوركمنیستان حاقیندا  -گرک

دییپ سامـرادیالر. پارس "تاریخچیـالری"  نینگ بیر بؤله گی ، توركمنیستانی قادیمی ایران یوردیتوسالنان روایاتالر آغرالیپ

اوروغیمیزا  ردا سلجوقلی توركمن پادشاال -یا (اشكانی پارفیا) فاكتالری قالپالشدیرماقدا قاتی اؤگده. مـثلم بیزینگ تاریخی

. حاساب ادیأرلرتوركوستانی هم ایران توپراغی  ،یغایرانلی پادشاالری دییأرلر و شول اساسدا اوالرینگ قایناپ چیقان توپرا

فرات توپراقالرینی سورامالی  -ده، ایسم أهلی ایران، دجله -ا بیز توركمنلر دینگه ایران دألی بولستملاگر توپراق اوستونده داوا 

آشغاباتدا بیر  "دک.منتال" فیلمدهتوركمن پادشاالری نینگ حؤكومروانلیـغیندادی. یانگقی آدی آغزاالن  -سبأپ اول یرلر تورك

ده جهنم، دیل  -ر. بار، بوکزیلیأرندیقالری گؤارسچا ساپاق آلیاپ ینگاوقوو جایدان آلنان بؤلومینده گل یالی توركمن چاغاالر

بابا خون داد، بابا اؤورنمه گینگ زیانی یوق دییه یلی، مكتپده ادیل ایراندا چاغاالرا اؤوره دیشی یالی توركمنیستلنلی چاغاالرا "

؟ باریپ یكه سانی پارس سینا نأمه دیملیینگ پروپاگاندارژیم ی" دیین اسالمیدی، باباالر جان بردآتاالر قان بر خون داد...

توركمنلرینگ دا آوغانیستانداقی  -ایراندا یا بولساتوركمنیستان دؤولتی دیالر. پارس دیل كورسینی آچ هچبیرنأبولمادیق آشغاباتدا 

گمیزه اؤورلیپ ینرسؤزدین اوزاقالشمایلی. ملی دیل باراسینداقی گـور ر؟أیأن گلموپ بیلبینی یوال قویدآراسیندا توركمن دیل مك

یله ایشی ئبیلن شأهر آدینی اویتگه دیپ بولیان بولسا، ش یجه پرمانبیر ده تورکمنیستانینگ پره زیدنتی نیازوف ینگ -گلسك. اگر

آلتی یوز ییل  -رملی. مـثلم اؤز توركمن كیملیگمیزی قـوراماق اوچین باریپ بیزینگ اییأممیزدان بأشیعاداالتلی طاراپا گؤنوكد

 دویبی توتوالنپادشاسی آرشاكینگ/أرته كینگ تاغـالالسی بیلن  بللی پارالر/اشكانی دؤولتی نینگ حؤکوم سوریپ گچن اوزال

دأل، كسیكیلره هم باشارسانگ  یملیتوسالنیپ تاپیـالن " عاشیقالر شأهـری" دییپ اونونگ یوز نأچه یاشی بار د ،آشغابادا

اغی  كبود داغ)آال داغ(، دوشاغی، دوشاخ)ایكی شاخا، سووینگ ایكأ آیریـالن پارسالر كؤپت د. دوغروسینی دیدیرتجك بولمالی

 یری( بایرامالینی بایرامعلی، آلیلینی، آل علی)علی نینگ اوالدی( دییأرلر و یازیارالر.

                              *********** 
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 د )تأچمراد آقا(:تأچمرا دمرا

 كلر و دیالكتیزیم باراسیـنداتوركمنیستاندا دیالت

 

ماغاریف باباتیندا اولی ایشلرینگ ادیلیندیگینه ایقرار بولماق گرك. شونونگ نتیجه  -پدساویت دؤورینده توركمنیستاندا مك   

بیر  ادبی دیلیمیز عمله گلدی و اؤسوپ یتیشدی. اما شو-سوادلی بولدی. اؤز ملی -سینده حالقیمیز اوچدان توتما دیین یالی حاطلی

شیوه لر عمومی حالق دیلی نینگ  -. شو دیلكتلرینه آز بها بریلدیدیالكتلردورلی طایپاالریمیزینگ بیزینگ  ؤزیندهتینگ اقوا

 می؟ی ملدالیپ گیغعمومان یو اوالر دار. اونایوالر، ادبی دیلده اوالنیلماا ،پوداغیدیر

"دیالكتلرینگ اوالنیلماغی بیزی دینگه ایزا  کأبیر دیلچی عالیمیالر:. رد ادیلیأر ی تایدانً یوردومیزدا دیالكتلر عمومان و رسم   

. شو أرلرچیكیپ بیلر، بیز ادبی دیلیمیزینگ عمله گلن قاداالرینی، نورماالرینی بركیتمگینگ دره گینه، اونی قاوشاتیاریس" دیی

 نیلیپ بارماقلیغینگ ضروردیغینی آیدانلیغیمیناسیبتلی، اینه مـثلم ماكسیم گوركی نینگ دیالكتیزیمه قارشی بارلشیقسیز گؤرش آ

 ادیلیپ گؤركزیلیأر.ریق توتا

غورالیپ ده بولسا، شیوه لر -یلهئمألیم بولیشی یالی، بیزینگ یازیجیالریمیز اؤز اثرلرینی ادبی دیلده دؤردیأرلر. اما ش   

دینگه بیر اونی یازیجیالریمیز اؤز اثرلرینده دا بیزینگ دیلیمیزینگ بایلیغی نینگ چشمه سیدیر. مونی -، چونكی اوالرساقالنمالی

دا بللی بیر  -یداالنماقالری گرك. سونگراـنده دأل، ایسم شوالرینگ یوغالیپ گیتمزلیگی اوچین پمیرچیلیك سریشده سی حؤكوـپـچ

 الرینگژدا بللی بیر طایپانینگ وكیلی بوالن یازیجی، اؤز اثرلریندأكی پرسونا -دیالیكتی قاوی بیلیأن یا -شیوأنی

 )شاخیصالرینگ( بیرینی شول دیالیكتده سؤزله دیپ، گورله دیپ بیلردی آخرین!

دا بار و شول یورتالردا دیالكتیزیم حورماتالنیار و  -ینگ گردشینه گؤرأ، دیالكتلر دینگه بیزده دأل، ایسم باشغادا یورتالرداـگپ   

 16مومی نمس ادبی دیلی بار. اما ولین آلمانی عمله گتیریأن اؤسدوریلیأر. اینه مـثلم آلمانی آلیپ گؤره یلینگ. شونونگ ع

دا اوالنیلیار.  -شوالر گونده لیك دورموشدا ،صارپا قویولیار ده -والیاتینگ ایالتی نینگ اؤزبولیشلی دیالكتی بار و شول دیالكتلره

اترالرینگ اؤز ئرالری بار و شول تاتئشول والیاتالرینگ هر بیرینده دیین یالی، اؤز دیالكتینده اویون قویولیان حالق ت

 -یپ گؤركزیلیأر. موندان باشغایندا آل -یله كی والیاتالردائتلویزیون آرقالی ب یتوماشاچیالری بار، اوالرینگ پروگرامماالری حت
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دیالكتده یازیالن ورنالالریندا، ژدیر ـده، هر والیاتینگ قازیات -یلهئدا دینگه اؤز دیالكتینده یازیان یازیجیدیر شاهیرالر بار. ش

 حكایاالرا و بللیكلره گینگ اورون بریلیأر.

أ شیوه -یله ادیلسه، بو بیرینجیدنئده ش -یله ادمك بولماجاقمیش؟ بیزینگ پیكریمیزچه، اگرئنأمه اوچین توركمنیستاندا ب    

لالرینگ اوقیجیالری نینگ سانی ورناژ-، شول قازیاتایش دی. ایكینجیدین بولسا بومزبر یوللریمیزینگ یوقالیپ گیتمیزلیگینه 

 نینگ آرتماغینا آلیپ گلردی.

ك اوالر ـتـ)موضوعیندا( گویچلرینی سینایان یازیجیالریمیزینگ كأبیرلرینی، "ان انرینداژ)قوشغی(  ده پاییزیا -شونونگ اوچین   

قیپ بیلمه یأرلر" دییپ عایپالماقلیق دیالكتیزیمدین دولی حاالص بولوپ بیله نوق، اؤز گپله یأن دیالكتلری نینگ تأثیریندین چی

 دوغری بولماسا گرك. ترسینه، اوالرا شونگا یول برمك گرك.

یداالنیان یازیجیدیر شاهیرالر ئآبرایدان پ-آلماندا اؤز اثرلرینی اؤز یاشایان والیاتی نینگ شیوه سینده یازیپ گون گچریأن و آد   

 .دا یترلیك بار -قاتی كأن و اوالرینگ اوقیجیالری

اوستونده پوغتا اویالنیشماق ضرور دییپ  نینگ دا، دیالكتلر و دیالكتیزیم پرابلماسی -شونونگ اوچین توركمنیستاندا   

 حاساپالیاریس.

ده یوغالیپ گیتملی دأل. قوی بو  -ادبی دیل، ادبی دیل بولوپ قالمالی و هر طاراپالیین اؤسدوریلملی، اما شیوه لریمیز   

یمالریمیز، یازیجیدیر شاهیرالریمیز و ادبیات ایشگأرلریمیز گینگیشله یین و چینالقای آرا آلیپ پرابلمانی دیلچی عال

 ماصالحاتالشسینالر.

******* 
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 پارس دیلینه گیـرن توركی سوزلر

 

دا مدنی  -صادی ایـالیتات. سیاسی، اقهیچ بیر دیل یكه باشینا یاشامایار هیندیوزیر  دیل دییلیأنی جانلی اورگان شونگا گؤرأ  

 تورکیستانا نینگم اسالم دینی-. شونگا گؤرا بیزینگ دیلیمیزبیریندن تأثیر آلماغینا سبأپ بولیار -دیللرینگ بیری داقاتناشیقالر

مدنیتلردن تأثیر بو اسایندا  ...قاتناشیقالر پارسالر بیلن آلنیپ باریالن الردیرروسسونگرا یایراماغی، موغولالرینگ چوزوشی، 

بیلن شوونیستیك سیاساتی  گویجی. بیز مونی آدامزادینگ تاریخیندا اؤسوش دییپ دوشونیأریس. اما بار بولوپدیرآلماغا مجبور 

گنتلری! توركی دیلیندن آالن سؤزلرینی اؤزلشدیرمك اوچین هر حیل  هم اینتلله "عالیمالری"آلیپ باریان كأبیر پارس دیلچی 

چیقیشینی  -دیپ، اونونگ گلیپ ثال اوچین بو سؤزلرینگ یازیلیش فورماسینی و آیدیلیشینی اویتگهیأرلر، معأمأل ادیپ گلی

  یأرلر.ایسله باسیرماق

 

بار بوالن تینه ایخالصالرینی گؤركزمك اوچین اؤزلرینده ـشاهیرالریمیزی عاراپ مدنی -گچن عاصیرالردا كالسیك یازیجی    

گلدیلر و بیرتوپار  عاراپالداقی یالی فورمادا یازیپ)گؤنگول یرینه كونكول، پالتا یرینه بالتا..( سسلرینی ادیل «، پژچ، گ، »

بیسیندن  -تورکمنیستاندا تورکمن الیپ سونگقی دؤورده والر. آیری طاراپداندیوق بولماغینا سبأپ بول ،میزینگ یتیپیسؤزلر

 .یسبأپ بولد المازلیغیناری اوقاوالرینگ دوغ تاشالنماغی بللیگینی نینگ اوزین چكیملی سس

ده یؤنه كی بیر علمی درنگووچی  -دأل حؤکمینده)سؤزلرینگ دویپ كؤكونی بارالیان عالیم(  بیز بو ماقاالدا، اتیمولوگ   

 لرینهكی( و فرهنگ عمید آدلی سؤزل1112جلدلیك "معین")تهران  6چاپ بوالن  دؤورده ونده پارسالرینگ اینگ سونگقیمحؤك

ده بو سؤزلردن  -سا بلكییلـأل بیر اتیمولوگ گؤزی بیلن باقئ. اگر بو مسگؤرکزدیکتوركی سؤزلری  قیاقیپ، اوندای ب یوزله

بوالردی. حأضیر "تایاق  سهنه بیر گزك دولی گؤز یترئنینگ بایلیغینا ی اون اسسه آرتیق سؤز تاپسا بوالردی و توركی دیلی

 یأریس. گیزا حؤدورلهنت یبو سوزلری دق یالییتیأنچا یومروق" دیلیشی 

 بیرنأچه دوشوندیریش:

سنگالخ، قشالخ" ، "  -پارس سؤزیندأكی "چی"، " باشی"، " لو"، " تاش/ بكداش، قارداش"، " الن/گوكالن"، " الخ/الق -1

 دیر. سی توركچه تك/ گورتك" ... قوشماالرینگ همه

 بك، بیكی، بیگی توركچه دأكی بگ سؤزوندن آلناندیر. -2
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دیپ گلیأرلر. بیزینگ هم "ق" بیلن باشالنیان  الر، تورك سؤزوندأكی "ق" بیلن باشالنیان سؤزلری "غ" سؤزونه اویتگهپارس -3

 "غ""ق" نینگ یرینه پارسالردا دیر. لیقسؤزلری "غ" ادیپ یازماغیمیز، مثلم "قایچی" نی غایچی ادیپ یازماغیمیز اولی یالنگیش

 یریلیار.بیلن یازماق پروسسی بو گون چالتالشد

 پارسالرداقی كوپ سؤزلر توركچه دن ترجیمه ادیلیپ آلناندیر. میثال اوچین توركچه ده یكه سوز بیلن آیدیلیان "قوراغ" -4

Gooragبولمانی اوچین بیرنأچه سؤز بیلن بیان ادملی بولیارالر. اونونگ غارشیلیغی )بیر یری قوراپ ساقالماغی( پارسالردا 

سأ آت تاپمان اونی فورما گؤرنیشینده بیان ادیأرلر، میثال اوچین "حوز" تگه لک بوالنی اوچین اونگا پارسالر بیر توپار نأر -5

 "گردو" دییأرلر.

نینگ اؤنگونده "مغ/مغولی" دییپ بللیك ادیلیپدیر، اوالرینگ قاالپینی گینده توركی سؤزلرینگ كؤپوسییفرهنگ معین سؤزل -5

 توركچه دیر.

قاچانی سبأپلی یازیلشی نینگ نأحیلدیگینی بیلمه دیك توركی سؤزلرینگ التینچا یازیلشی نینگ اؤنگونده بوگونلر اولالنیشدان  -6

 )؟( بللیگی قویدوق.

 پارسچا دوشوندیریشلری دولوراق بیلمك اوچین "معین" نینگ كتابینا یوزلنیپ بیلرسینگیز. -7

یقارسانگ، اوندا بو دیلینگ نأدرجه ده "بایدیغینا" گؤز ده چ -پارس دیلیندأکی تورکی سؤزلریندن باشغا، عاراپ سؤزلری -2

 یترسه بوالر.

 

 چه یازیلیشینتوركم پارسچا بریلن مانیسی پارسچا یازیلیشی

 A آ آ

 Aba ابا و اجداد آبا

 Bajy همشیره، خواهر آباجی/آبجی

 Atabeg  آتابك/آتابیك

 Atalyk مربی آتالیق

 Aada جزیره آداك

 Direg ستون تیرك

 Açar وسیلى باز كنندى قفل آچار

 Açmaz: sadrançda bir hereket ای در بازی شطرنجمرحله آچمز

 Agtaçy عقیم كردن حیوانات مأمور آخته چی

 Aatdaş همنام آدداش

 Arassa پاكیزه آراسته

Erdel, /ilmmeki مأمور فراخوان سپاهی آردل/اردل  Batyr 

 Eriş ریسمان آرش/ارش

آری/پاكیزه و یا  هاز كلمشاید  آریا؟

 أر بمعنی مرد شجاع؟ه از كلم

Ary+a 

 Aş خوراك آش

 Aş+gal (aşyñ galyndysy) آشه ته ماند آشغال

 Agaç, bir agaç yol كیلومتر 6مسافت  آغاچ

 Tuty eýesi پرده دار آغاجی

 Aagyl, guzy ýatagy آغل آغل

 Yzgar, nem رطوبت آغار

 Aagr: A:gar, agar çäkmen, düýe ýüñünden dokalan نوعی عبا آغار

çäkmen 

 Awuz شیر اول آغوز

 Ak+guş نام مردان در تركی آقوش آغوش/

 Ak etmek, südüñe tabşyrmak, gargyş etmek نفرین آق كردن

 Ak banuw ای ابریشمی یا نخی پارچه آق بانو

 Ak per, çaýyñ bir görnüşi نوعی چای آق پر

 Aga/Agasy: Eýesi احبمنصبص آقاسی آقا/
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 Aakça نام پول آقچه

 Aaksakgal ریش سفید آقسغال

 Ak sungur/ şunkar پرندى شكاری= شاهین آق سنغر

 Agşam شب آقشام

 A:l al baýdak رنگ قرمز آل/آال

 Alaw: alawlap durmak شعله آالو

 A:l tagma مهر دولتی آل تمغا

 Altyn, gyzyl طال آلتون

 Alça/Helçek آلوچه آلچه

 Alamançy غارتگر آلمانچی/المانچی

تودى خاك كه نشان تیر بر آن  آماج

 نصب كنند.

Amaç 

تركی  هآننا از كلم)روز جمعه آدینه

 . گ(مادر است  انه

Anna:Türklerde Tañry ady, ene sözünden 

 Anahita: Ene sözünden نام خدای باستان زردشتی آناهیتا؟

 Aybeg, dolan aý كامل ماهقرص  آی بگ

 E ا ا

 ?Ablak اسب رنگ كهر ابلق

 Otag سرا اتاق/اطاق

 Otaga/ Otagaly gyz كاله دخترانه اتاقه

 Otrag (oturmak sözunden) محل استراحت اتراق

 Atlyk سوار دالور اتلیغ

 Ojak اجاق اجاق

ماه  16آتش افروخته. روز  اجغار

)حیوا(  چهارم مغان خوارزم

در شب این روز مانند سده 

آتش افروخته بر گرد آن باده 

 نوشیدند.می

Ajgar/Ajgar/Eçgar/Ejgar? 

Türk şamanlarynyñ ot ýakyp daşynda kymys içmekleri 

 Agta /etmek حیوانات ناخته/ كرد اخته

 Araba عرابه ارابه/عرابه

 Ortak شریك ارتاغ/ارتاق/ارتق

 Orda beg سپه ساالر اردو/اردوبیكی

 Arslan شیر ارسالن/اصالن

 .Argaly (Argaly gäw bolar maly Gürgeniñ. Magtymguly قوچ كوهی ارغالی

Gürgeniñ goşgusy) 

 Urug طایفه تیره/ اروق

 Örümjek عنكبوت ارومجك

 Üzüm انگور ازم

 Üzeññe, gurçusy )اسب( ركاب قورچیسی اوزنگو/

 İgdeş. İgdeş atyñ şanynda (Zeliniñ goşgusynda) یوان دورگهانسان یا ح ایكدیج ایكش/ اكیش/

 Eke, ekeji دایه اكه

 A:l, alaja قرمز ال)آال، آالجا(

 Ulaw/ulag االغ االغ

 Alamançy غارتگر المانجی

 A:l tagma مهر رسمی و دولتی آل تمغا

 Oljamyşy (olja almak sözünden) اطاعت الجامیشی

 Olja غنیمت جنگی الجه

 İljar (il+jar) اجتماع گروهی الجار

 Almaz, almaz daş ـّراالماس/ شییی ب الماس

 Emzik امزیك امزیك

 Ynak(ynamly adam) نمئآدام مط اناق

 Eneke دایه اناكا/اناكه

 Yeññe دنباله رو عروس ینگه انگه/

 Öý ogly, sadyk kişi خانه زاد اواوغلی
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 Ubay, meýdanda dikilen ok برپا كنندتیری كه در میدان  اوبای

 Oba منزل تركمان! اوبه

 Tumar, boýna dakylýan bezeg. Ozal permanlary şolar طومار اتورك

ýaly bezegde ýeleşdirerler eken. 

 Örmek بافتن اورمك

 Örünjeñ, örmek sözünden ساعی در بافتن و ریسیدن اورنجن

 Bekre (parslarda bu balyga at bolmansyñ onuñ burnuna نوعی ماهی اوزین برون

garap at dakypdyrlar) 

 Uşak, ownuk-uşak غالم اوشاق

 Ok تیر اوغ/اوق

 Ugur(uguna bolmak) سعادت اوغر

 Ugrur haýyrly تمنای آرزوی خوب اوغور بخیر

 ,Uka با عقل اوكا/اوگه

 Öwey, öweý dogan ناتنی یی اوگه

 Öleñ (öleñ, öleñ haý öleñ- folklordan) ارچمنز اولنگ

 Ülke موطن الكه

 Ulus, il-ulus ایل اولوس

 Onbaşy فرماندى ده تایی در ارتش اون باشی

 Oýmak(oýmak-oýmak obalar), bölek طایفه اویماق

 Aýaz یخبندان ایاس ایاز/

 Aýak, şerap goýulan aýakly närse شرابخوری هپیال ایاغ

 Yz ýitirmek گمراه كردن تعقیب كننده م كردنایز گ

مقامی در سررشته داری و  ایداج/ایداجی

 خدمات ارتش

İdeç? idaç 

 İt burun, ösümlik گیاه نسترن ایت بورنی

 Eşek خر ایشك

 İşik agasy/eýesi, hyzmatkär خدمتكار ایشك آقاسی

 Ygaak? (yklap ýörmekden?) سخن چین ایغاغ

 Aýgyr (esrik) مست حیوان ایغیر

 İl دوست، یار، طایفه ایل

 Ýylky اسب وحشی و آزاد ایلخی

 Ý:aýlag (mallary ýaýlaga çykarmak) ییالق ایالق

 İlbegi بزرگ ایل ایل بیگ

 İlçi سفیر/سفارتخانه ایلچی/ایلچی خانه

 İlhan بزرگ ایل ایلخان

 İlgar (il+gar. Gar sözüne T goşulmagy, ony sypat غارت ایلغار

görnüşine öwrüpdir) 

 Ylgamyş, ylgamak, ýörtmek sözünden  ایلغامیش

 Ýylgyn agajy, ösümlik نوعی بوتى گیاهی است ایلغین آقاجی

زمین خالصه كه خان به افراد  اینجو

 صادق هدیه میكند.

İnji (gelin bolan gyza ata tarapdan berilýän sowgat, 

injilik) 

 B ب ب

 Baba پدر بابا

 Bäbek بابای كوچك بابك

 Bajogly (bajy+ ogly = ýegen) طالی عثمانی باج اوغلی/باجاقلو

 B:aja باجناق باجناق

 Baja, häzir parslarda sinema ýa-da beýleki ýerlerde bilet كوچك هپنجر باجه

satylýan kiçijik penjereli jaýa diýýärler- gişe 

 Bajy خواهر باجی

 Däri (bar, gümpüldi sesi + T goşulmasy) باروت بارود باروت/

 Baslyk, süýji köke نوعی شیرینی باسدق/ باسلوق

 Baskak, salgyt ýygnaýan adam مأمور مالیات باسقاق

 Baslyk? Hozdan bişirlen imit خوراكی از مغز گردو باسلق

 Basma, basmahana = çaphana چاپ باسمه
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پای افزاردار، سازمان  اق قورچیسیباشم

 حكومتی عهد صفویان

Başmak goraýjy (başmak, aýak gap = köwüş) 

 Başlyk/ baş börük كاله بزرگ بارانی باشلق

 Başlyk (baş, ýolbaşçy sözünden) سردار باشلیق

 Başa (algyr) پرندى شكاری باشه

 Başy, ilbaşy سردار باشی

 Batlak, batgalyk ýer باطالق باطالق

 ? قیاس طال و زر هوسیل بالش/بالشاق

 Bay غنی بای

 Bayguş جغد بایغوش/بایقوش

 Bagyş etmek, bölmek تقسیم كردن بخش

آواز دوم از اصول موسیقی  بحر ترك

 تركی

Bähr-e türk 

 Buwg/ buwgarmak بخار بخار

 Bagty, iner maýa (adam ady, Bagty han) شتر قوی و سرخرنگ بُختی

مرد دارای اطالع وسیع،  بخشی

 روحانی

Bagşy, köp zady bilýän adam 

زنجیریكه بر دست وپای  بخو/ بخاو

 بندند.چهارپایان می

Bukaw (atyñ aýagyna dañylýan demir zynjyr, gyzlaryñ 

boýun bezegi. “ýedi ýyl aşyl boldum boýny bukawly 

gyza. Folklordan) 

 Gylyksyz القبداخ بدقلق

 Bire-bir, deñ برابر برابر

 ,Barak, baryjy, barmak sözünden, «eşekden uludyr اسب تیزرو براق/ باراق

gatyrdan kiçi     ýörise bilinmez ýzy bragyñ. 

Magtymguly» 

 Bezemek آرایش دوزك -بزك

 Barangar? Goşunyñ sag tarapy سمت راست سپاه برانغار

 Bossaançy, bagban باغبان بستانچی

 Beş/ Bäş? Küşt oýny بازی نرد بش

 Boşgap, gap-gaç بشقاب بشقاب

 Boş+ke, çelek بشكه بشكه

 Başmak/ köwüş كفش بشماق/باشماق

آب باریكه كه دو قسمت دریا  بغاز

 را بهم وصل میكند

Bogaz (Hazayñ kenaryndaky Garabogaz köli) 

 Bukça/düwünçek بغچه بغچه

 Bugra, erkek düýe, iner شتر نر بُغرا

 Bogma? Bugma? aýallaryñ bezegi نوعی زیور زنانه بغمه

 Bükewül? Bekewül?, ýaşuly, aksakgal بزرگ و ریش سفید مطبخ بقاول/بكاول

 Buga گاو نر اصیل بقه

 Bekdaş, han خان مانند بكتاش

 Bekter/ Begter, urş dony نوعی لباس جنگ بكتر/بگتر

 Begler begi خان خانان بكلربك/بیگلربیگی

 Beg خان بگ

 Begres, bir hil mata/ parça نوعی پارچه بگرس

 ?Bagmaz غم، اندوه بگماز/بكمز

 Bulgur پیاله بلغور

 Bulak چشمه بالق

 Bulak ot نوعی گیاه، ترتیزك بوالغ اوتی

 Bulamak آش بی گوشت بلماچ

 Ýol beledi, galawuz راهنما بلد

 Bölek بخشی، قسمی بلوك

 Monjuk زیور آلتی است بنجاق

 Bonjuk/Bonjyk=at ýatagy طویله بنجیك

 Bonçak سند مالكیت بنچاق
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 Bondukçy? Tüpeñçi تفنگچی چیبندق

 Beñ بنگ بنگ

 B:orany, imit خورشتی از اسفناج و ماست بورانی

 Burky, gamyşyñ bir görnüşi, ösümlik نوعی نی  بورغو

 ?Boza? buza كفك روی نان بوز/بوزه

 .Buwza, şerap «Bozahor ýamany ýasy näbilsin نوعی شراب از برنج و جو بوزه

Magtymguly»  

 Batyr بهادر بهادر

 Baýram بهرام بهرام

 Biýaban, y:aban صحرا بیابان

 ایست تركینام طایفه-1 بیات/ مقام بیات

عامه پسند، بیات  آوازیست -2

 ترك، بیات اصفهان...

Baýat/ Baýaty, Oguzlaryñ 24 taýpasynyñ biri 

 Hatyn خاتون بی بی

 T:aysyz بی تا بی تا

 Baýdak پرچم بیدق/بیرق

 Beglik مقام و رتبه بیكی

 Begim, patyşanyñ ecesiniñ lakamy مادر هملك بیگم

 P پ پ

 Papak, telpek كاله پاپاخ

 Patuk, üýşülýän yer, baýdagyñ dikilyän ýeri جای نصب پرچم قپاتو

 Barys یوز پلنگ پارس/بارس

 Barysçy, awçy صیاد یوز پلنگ بارسچی

 Parça-parça, bölek-bölek پاره -پاره پاره-پاره/ پاره

 Paşay, han (häzir gökleñlerde tire ady) خان پاش/پاشالیق/پاشای

 Palyk, dolak ستبافنوعی جوراب د پالیك

 Palan, eşegiñ palany پاالن پاالن

 Peýnir پنیر پنیر

 Boş پوچ پوچ

 Pyçak كارد پچق/پچاق/پچك

 Porbinçi/ Parbinçi, kesellän itleri sagaltmak üçin okalýan دعا برای شفای سگان بیمار پربین

doga 

 Perçem, Baýdak پرچم پرچم

 Perwançy, gaznaçy خزانه دار پروانچی

 Peş (ak peşeneli adam), selle عمامه مانند پش/فش

 Garawulbaşy سرنگهبان پیش قراول

 Pekmez, begmaz? şerap دوشاب، شراب پكمز/ بگماز

 T ت ت

 T:araj, yagmalamak تاراج تاراج

سالم خاصی كه افراد با سر  تابوغ

باز و برهنه، دست راست را 

كنان به گوش رسانده، كرنش 

 هكلم به سران ترك میدادند.

سرباز محتمالً از اینجا آمده 

 .آنست هو ترجمه شد

Tabuwg, esgeriñ çes bermegi 

 Taba, yaglawy, balyk bişirilýän gap نوعی ظرف، ماهی تابه تابه

 T:abak, gap-gaç ظرف تاباق

 D:ag كوه تاخ/تاغ/داغ

 Taşak, çapar, ýyndam چابك تاشاك

 Tag, yumur(togalak+tag, sypat) yumurtga م مرغتخ تاغ

 Talañ تاراج تاالن

 Tazy سگ شكاری تازی

 Tañry توانگری تانگری

 Tow, tow bermek, towlamak پیچ تاو
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 Taý, jübit جفت تای

 Tanyk, siñe syn etmek, şaýat در كاری خوب نگریستن تانق

 Tagta gapy, göçebe halky zor bilen bir ýerde oturtmak اسكان اجباری ایالت تخته قاپو كردن

 Tokmak پتك تخماق

 Der, derlemek متضاد خشك تر

ترك معاف از  هشاهزاد ترخان

 مالیات

Tarhan, Türk şazadasynyñ lakamy, erkin adam 

 Türkäne, Türken hatyn لقب زنان ارجمند ترك تركان

صدایی كه بهنگام خروج تیر  ترناس

 ز كمان ایجاد میشود.ا

Tarnas, ok ýaýdan çykandaky sesi 

 Tasma, tesme رشتى چرمین تسمه

 Täk, syñar, jübüt däl فرد تك

 Tike, bölek بخش تكه)تیككه(

 Dikleltge, dikeltgi, eýer astyndaky keçe نمد زیر زین تكلتو

 Düwme, ilik دگمه تكمه/دگمه

 Teke بز نر تكه

 Tegin= şazada ن، شجاع/ آلپ تكینپهلوا تكین

 Tagma, möhir مهر تمغا

 Tomus, rimlerde aý ady تابستان، نام ماه در رومی تموز

 …Tañsyk, palçykdan ýasalýan küýze هر چیز نفیس تنسق/تانسوخ

 Teññe آهن سفید، نام پول تنكه

 Torba توبره توبره

 Top/Topçy توپ جنگی توپ/توپچی

 Topuz, gürz زگر توپوز

پوست نازك و محكم تیر كه  توز

 بندندبه كمان و زین اسب می

Tuwz? Toz (Beýrek altyn tozly ýaýny aldy = Gorkut ata 

dessanynda) 

 Düşek توشك، زیر انداز توشك

 Perçem, baýdak پرچم توغ/توغ

 Tük, tüy یك دسته پشم و مو توك

 Teleke etmek, erbet ýagdaýa düşürmek غارت كردن تلكه كردن

 Tulama/nasus تلمبه تلمبه

 Temen, biyz جوالدوز تمنه

 Topuk, säginmek توپوق زدن هنگام سخن توپوق

 Tütün توتون توتون

ده هزار، فرماندى ده هزار  تومان

 سرباز، امیر تومان

Tümen, müñ esgeriñ başlygy, Eyranda pul birligi 

 Taýýar مهیا تیار

 Direg  تیرك

 Timaç, tumaç? G:ön چرم دباغی تیماج

 Demir آهن تیمور

واگذاری زمین از سوی  تیول

 پادشاه به افراد خدمتگذار

Tiýuwl? Wepaly esgerlere şa tarapyndan berilýän mülk 

 J ج ج

منظور مغرب است. مثال:  جابلسا

سفر پهن كنید از 

جابلقا)شرق( تا جابلسا و 

آن وسعت مكان منظور از 

 میباشد.

Jabolsa, maksat günbatar. «Saçak ýazyñ jabolgadan tä 

jolbolsa çenli»  

 Seññer, buky سنگر جان پناه

سوراخ كه بر سر ستون  هتخت جاتاغ/چاتاق

 خیمه گذارند

Jatak/çatak, öý direginiñ üstünde goýulýan deşik tagta 

 J:atda, ýol راه جاده

 Jar/ jar çekmek ندا جار

 Jar/ýap, ýap gazmak جوی كندن جار كندن
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 Jar boljar, wadasynda durmagy islemek طلب وعده جار بُلجار

 Jüpbe/ d:on نوعی لباس جبه

 Jyda/ ide, jadyçylañ ulanýan daşy سنگ جادو جدا/یده

دعا و سحر مخصوی نزول  جدامیشی

 برف حتی در زمستان

Jydamyşy = jadylamak, jadyçylañ gar ýagdyrmak üçin 

okaýan dogasy 

طرف چپ سپاه، متضاد  جرانغار

 برانقار

Jyrangar, leşgeriñ sol tarapy 

 Jigin, gamyşlyk نیزار جگن/جیگین

 Jul, atyñ july پوشش اسب جل

 Jyn:ak: Eyeriñ gaşy ركاب و زین هتسم جناغ

مسكوك مسین كوچك عهد  جندك

 قاجار

Jinnek, mis pul (jinnek zadym ýok) 

 Çuwal بزرگ هكیس جوال

 Köp, çok زیاد جوخ/چوق/چوخ

 Juha, esgerler topary, çoh sözünden bolsa gerek گروه نظامی جوخه

 Jöwşen, demir don لباس رزم جوشن

 Julh, ýüñden dokalan mata, jul sözünden نوعی پارچى پشمین جولخ

 Jyga, börük (jygaly gyz, Göroglydaky Jygaly beg = başy كاله دخترانه جغه

demir börükli ýigit) 

 Jeñ, urş جنگ جنگ

 J:oya جوی~آب جوی

 J:oşmak sözünden جوش~یدن جوش

 Jeren آهو جیران

 Ç چ چ

 Çapmak, çabuk چابك چابك

 Çabuksowar, atoglan چابك سوار چابك سوار

 Çapaty, çelpek نوعی نان روغنی چاپاتی

 Çapar اسب هتازند چاپار

  Çatak, 1.ýoluñ çatylýan ýeri, 2. kyn, iş çatak  چاتاغ/جاتاغ

 Çadyr, çatma. “Öz çatmajygym, garynym açyp چاتمه/ چادر چاتمه

ýatmajygym” (nakyl) 

 Tüpeñleri çatyp goýmak اصطالحی در ارتش چاتمه فنگ كردن

 Çakan, ýalançy, ýylan ýaly çakan بازچاخان/ حقه  چاخان

 Çargat, baş örtgi روسری چاخچور/چاقچور

 Çakmak, çakmak daş سنگ آتشزنه چاخماق/چخماغ

 Çadyr چادر چادر

 Çarwa, maldar چاروا، مالدار چاروا

 Çaryk چاروغ، نوعی كفش چاروغ/چاروق

 Ç:ag. (çagdyr bu çaglar- Magtymguly) سالمتی، فربه گی چاق

 Ç:ag, çagdaş, döwrebap زمان چاق

 Çaky چاقو چاقو

 Keypi çag سرزندگی چاقی/ كیف چاقی

 Çäk, dilnen پاره گی چاك

 Çatyr, şatyr. Şanyñ buýrugyny bir kemsiz ýerine ýetirýän نوكری چاتر

 Çekiç چكش چاكوچ/ چكوچ

 Ç:al, çal goýun دو رنگ چال

 Çalak, çalt sözünden چاالك چاالك

 Çalyjy, tamdyrany çalan bagşy نوازنده چاالنچی

 Çalyş, çalyşmak sözünden زدوخورد چالش

دو تكه چوب كه كودكان با آن  چالیك

 بازی میكنند

Çalyk 

پول كاغذی رایج زمان  چاو

گیخاتو خان در ایران سال 

 ه. ق 613

Çaw? Gihatu döwründe ýörgünli bolan kagyz pul 
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 Çowdur, ösümlik نوعی علف چاودار

 Çawuş, kerwönbaşy قافله ساالر چاوش

 Çypar دو رنگ چپار

 Çapak, kiçijik balyk نوعی ماهی كوچك چپاغ

 Çapawul غارت چپاول

 Çeperi نرده چپر

 Çebiş یكساله هبزغال چپیش

 Çopuk چپق چپق

 Çapmak, talamak غارت چپو

 Çetir, çetremek, agaç çetredi (çetridi). Ýagyşa garşy چتر چتر

ulanylýan çetir şu sözden 

 Çatylan goş, göçmäge taýýarlyk, ýük بارو بنه چاتالن قوش

 Çiçek, gül (Banu çiçek- Gorkut ata dessanynda) گل چچك

 Çagala? Badam چغاله~بادام چغاله

 Çörek چورك/ نان چرك

 Ýeni (täze) çeri, çeri+k, meýletin esger سربازان داوطلب چریك

در ارتش ایران تا اوایل  چخ صاغل

پهلوی صاحبمنصبان برای 

ابراز رضایت از سربازان 

 اطالق میكردند.

Çok(köp) sag bol, harby salam 

پرده ایكه از چوبهای باریك  چیغ

 میسازند.

Çyg, ýele, ýagyşa garşy penjerä tutulýan tuty 

نوعی ماست كه آب آنرا  غراتچغرات/ج

 بگیرند

Çygrat? çekize 

 Şugul, şugulçy خبرچینی چغل/چوغول

 Çykçyga, jykjyga, sesden dörän söz ابزار سازیكه از چوب سازند هچقچق

 Çakyr, şerap شراب چقر

 Çekme, ädik چكمه چكمه

 Jik/ jyk(azajyk) بسیار كوچك چكه

ها رایج سازیكه نزد تركمن چگر/چوغور

 است.

Çegur, tamdyra 

اسبی كه دست راست و پای  چل

 چپ آن سفید باشد

Çel? Sag eli, sol aýagy ak reñkli at 

 Çolak, leñ, çalynan, çapylan, ýolunan sözlerden لنگ چالق

 -Çelpase, kelpeze (Kelpezä ýuwtdurmaz ajdar maslygyn مارمولك چلپاسه

Magtymguly) 

 Çelek چوبین، سطل آبكشی هكاس چلك

 Çalman, ynanjañ زودباور چلمن

 Çille, ýaýyñ çillesi زه كمان چله

 Çmmalmak, çommalyp oturmak چنباتمه زدن چنباتمه

 Çem, çem geren ýerde چم پیدا كردن چم

 Çomak, gürzi, çommak چماق چماق

كوچكی سربازان در آن  هكسی چمچاق

 .شانه و سوزن گذارند

Çemçakı? Esgerleriñ darak bilen iññe goýýan 

haltajyklary 

 Çemçe قاشق چوبی  چمچه

 Çemhal, hyrly tüpeñ تفنگ سرپر قدیمی چمخال

 Çanta, gapjyk كیف دستی چنته

 Çöp, ot-çöp نوعی علف چوبلمه

 Çopan چوپان چوپان

 Çük, erkeklik organy آلت مردانگی چوك

 Çöl, çöl-biýaban بیابان چول

  Zañ, ýañ, jañ زنگ زنگ

 H خ خ

 Hatyn خاتون خاتون
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 H:akan, Türk soltanlarynyñ tituly عنوان پادشاه تركان خاقان

 Hakanlaryñ hakany, titul اصطالح: شاه شاهان خاقان الخواقین

 Han خان خان

 Hyrly, hyrly tüpeñ تفنگ هنیل خان تفنگ

 Hanlyk خانخانی خانخانی

 Hanym, hanym-janym عنوان احترام به زنان خانم

 Hana (Han+öyi) خانه خانه

  Hytaw? Şyrmaýy دندان دراز/عاج ماهی وال ختو

 Gazna, hazyna خزانه خزانه، هزینه

 Goç قوچ خوچ/قوچ

 Gulbaş, leşger başy فرمانده خیلباش

 Hyltaş (ta, daş = topardaş, atdaş, boýdaş, ýoldaş همگروه خیلتاش

sözlerinde gelýän daş= deñlik manysyda) 

 D د د

 Daýy دایی دایی

 Dädeş داداش داداش

 Dadbeg (d:dayña ýetişýän beg) رییس قاضی دادبگ

غالمیكه از كودكی خدمت  دادو

 كند.

Dädew, şalaryñ ogluny terbiýeleýän hyzmatkär 

 D:aruga? Garawul نگهبان داروغه

 Dädeş مخفف داداش اش)اصطالح لوطیها (د

 Dag çekmek, tagmalamak. (“Mañlaýyna arap dagy داغ كردن اسب وغیره داغ

çekilen. Nakyl) 

 Dag كوه داغ

 Dargan ویران، پراكنده داغان/داغون

 ?Dakuw هیاپینج -2تیر بی پر -1 داقو

 Tanyş, tanyşmak, d:neşgaah-da tanyş, bilim alynýan ýer علم، آگاهی دانش

 Däde, Däde gorkut پدر، پدربزرگ دده

 Tussag زندان دوستاخ دوستاق/

 Düşek زیرانداز تشك دشك/

 Dikel/Dikeltge دكل دكل كشتی دكل/

شیری كه بعد از مایه بسته  دلمك

 شود.

Dolamak, maýa atylan süýt 

 Dolama, üzümiñ ýapragyna dolap bişirilýän imit نوعی غذا دلمه

 Dymmak/ dymmak sözünden گرفتگی دمغ/دمغ شدن

 Dümmük, dep, deprek دنبك دنبك

 اسب اكدش، دورگه دودرغه

 تركمن هنام طایف

D:odurga, gökleñlerde taypa ady, igdiş at 

دوغ و ماستی كه در آن شیر  دوراغ/دوراق

 دوشیده باشند.

Durak, üstüne täze süýt guýlan çal ýa-da gatyk 

 İki gul, ekiz çaga دوقلو تركی( -دوقلو)فارسی

 Duman, gay, tupan طوفان دومن/دومان

 Direg تكیه گاه دیرك

اوچ  نام بازی: -2دوختن  دوز/دوخت و دوز

 دوزوم

Düzmek, üç düzüm oýny 

 Dilmaç, terjimeçi مترجم دیلماچ

 Reñk رنگ رنگ

 Zülük, sülük خون هزالو: مكند زالو

 Zer+düşt(zyr =1.köp, 2- zyr =sary reñk زردشت زردشت

Düşt: düye. Zerdüşt = Köp sary düyeli adam 

 S س س

 Satgen? Uly şerap käsesi بزرگ باده نوشی هپیال ساتگن ساتكن/

 S:aç, çörek bişirilýän uly hem ýasy gap نان پزی هتاب ساج

 Saçakجامه و لوازم آرایش كه  ساچق
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یكروز پیش از عروسی 

خانوادى داماد بمنزل عروس 

 میفرستد

 Seçme, aw tüpeñiñ okjagazlary ساچمه ساچمه

عوارض مخصوص پذیرایی  ساجوق

 آق قویونلو هدور

S:ajuk? salgyt 

 Saklaw, saklamak, goramak sözünden نگهبانی ساخلو

نوعی سالح چوبی كه بر سر  سالیخ ساریخ/

 كوتاه می بستند.آن زنجیر 

S:aryk? Uwjuna zynjyr dañylyp agaçdan ýasalýan ýarag, 

Türkmenlerde taýpa ady 

 Suwbaşy, subaý رییس نظمیه سوباشی

 Sygrak, şerap küýzesi (Kapryñ gyzlaryna sygrak لوله دار هكاسه و كوز سغراق

sürdürdiler. Gorkut ata dessanynda) 

مشت بسته  ضربه زدن با سقلمه

درحالیكه انگشست شست 

 بیرون باشد.

Syklama? Ýumruk urmak 

 Syknak, sygynmak sözünden bolmagay ahmal اختیار سقناق

ی از دوبهم پیوسته كه اتخته  سل

برای گذر از آب استفاده 

 ككند.

S:al, agaçlary bir-birine dañyp ýasalýan gämi. (Suw 

ýüzünde gezdirer saly sen- Magtymguly) 

 Sallana-sallana, näzli ýöremek خرامیدن سالنه -سالنه

عنوانی كه به ملكه اطالق  سلطانم

 میشود.

Soltanym, bike 

 Sanjak, baýdak پرچم -2سوزن  -1 سنجاق

 Temenlik, mör-möjek حشره ایست سنجاقك

باز  -2نام پادشاه تركمن -1 سنجر

 فروبردن -3 شكاری

Sanjar/ sançmak, sünçmek 

هشت ستاره كه منجمان آنرا  سكز یلدوز

 منحوس میدانستند.

Sekiz ýyldyz, şum görülýän ýyldyzlar topary 

 Señk/ señsiremek sözünden bolmagy mümkin سنگ سنگ

 Sawar/sürmek سوار~شدن سوار

 Sürmek, döwrany sürmek, hoş geçirmek جشن و سرور سور~چهارشنبه سوری

 Sürtme, buzda, garda sürçüp gidýän arabajyk نوعی ارابه سورتمه

 Sürüji, paýtunçy درشكه ران سوردی

 Sürsat, sülsat آذوقه سورسات

 Süren, hüjüm wagty edilýän gyk-bak یورش، غوغا بهنگام حمله سورن

 Sowgat سوغات سوغات

 Soluk, ýan torba خورجین همراه سفر سولوق

 Söýgüli سوگلی لیسوگ

زمینی كه شاه به اطرافیان  سیورغال

 بخشد

Surgal? Şanyñ töweregindäkilere berýän mülki 

 Söýer+gamyş, söýülmek عنایت سیورغامیش

 Sag, sag-aman خوب و سالم صاغ

 S:agar, şerap bulgury ساغر، ساغری صاغری

 Ş ش ش

پیشبندی که زنان هنگام پخت  شاماق شمق/

 و پز به دامن میبندند

Şamak «agşamyñ şamagy solak görüner- aýdymdan» 

 Şuluk, çokluk, köplük, ýitirmek از دست دادن شلوق

 Şyltyk atmak تهمت زدن شلتاق

 Şapalak, şapbat سیلی زدن شپالق

 Çorba ذاغـ نوعی شوربا

 İşşek ماهه 6بره  شیشك

 Çyşlik, çişe düzmek كباب شیشلیك شیشلیك

 T ط ط

 Tabur, topar sözünden gelen bolmagy ahmal صف، فوج، كتیبه طابور

 Tahya/ börük كاله دخترانه طاقیه
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 Targan, tarhan, Tarkan, leşer انبوه لشكر طرغان

 Tirmek, düýrmek, ýygnanmak گرد آمدن طیرمك

 Targur? sowgat پیشكش طرغور

 Targak, garawul محافظ و نگهبان طرقاق

 Torumtaý, aw guşy, (Oguzlarda ungun (mukaddes باز شكاری طرمتای

saýylan haýwan) 

 Tuwgun, aw guşy, (Oguzlarda ungun (mukaddes saýylan شاهین طغان

haýwan) 

 Tagra? Togra? Şanyñ permany ýazylan hat نوعی مكتوب طغری

 Torgaý? perman فرمان، منشور طرقه طورغای/

 Togrol, aw guşy, Seljukly soltan اسم پادشاه، باز شكاری طغرل

 Toý جشن طوی طو/

 Top توپ جنگی توپ طوپ/

 Tozgu? Atly-abraýly adamlara hödürlenýän hanar طعامیكه پیشكش بزرگان كنند طوزغو

 Tuwg, baýdak پرچم توغ طوغ/

 T:agan, gazynyñ tagany اجاق هسه پای طغان طوغان/

 Apy tupan طوفان طوفان

 Uly, uly gapy, köşk, saraý بزرگ، عالی قاپو عالی

 Alyk? Azyka sözünden bolmagy ahmal خوراك اسبان علیق

 غ

در نوشتار فارسی دخیرا 

كلمات  هبرای زدودن ریش

عربی، نوشتن غ  / تركی

 .بجای ق رواج یافت

 ]گورگنلی[

 G غ

 Garym-gatym قاراشمیش غاراشمیش

 G:aret, talañ غارت غارت

 Gazayagy, otuñ ady نوعی گیاه غاز ایاغی

واحدی برای مسكوك در عهد  غازبیكی

صفوی كه آنرا پول هم 

 میگفتند

Gazbegi, puluñ bir görnişi 

 G:azan دیگ قازان غازغان/

 Gazalak, deñiz guşy مرغ دریایی سواحل خزر غازاالق

 Galy/ haly قالی غالین

 Aara çöp atmak مزاحم شدن غامیش گذاشتن

 Gangara-lanmak بیماری سیاه شدن خون غانغرایا

 Gajar, aw guşy, palçy باز شكاری -2فالگیر -1 غجر

 Gajarçy, awçy, belet راهنما غچرچی

 Gyjak كمانچه كـژغچك/ غ

 Gyzylala-balyk ینوعی ماه قزل آال غزل آله/

 Goç قوچ غوچ

 Guwrt, möjek گرگ غورت

 G:owra, üzüm suwy آب انگور غوره

 Gorag, goralýan ýer محل حفاظت شده قرق غورق/

 Guşat, gabamakdan, bir ýere dolap salmakdan, agyl نوعی آغل قوشات غوشاد/

 Gultaş/ guldaş, urş börügi كاله خود غولتاش

 Gygaç, gyýyp, kesip gaçmak زیگزاك غیغاچ

 ق

این حرف در فارسی 

 نیست)معین. زیر حرف ق(

 Q ق

 G:an, Hakan پادشاه بزرگ قاآن

 Ga-aanjy, Hakanyñ goraýjysy محافظ اموال قاآن قاآنجی

 G:ap, aşyk قاب بازی -2 ظرف -1 قاب

 Gapturga, hat saklanýan gapjyk صندوقچه نامه قابتورغه
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 Gapyjy, garawul نگهبان در قاپوچی قابجی/

 G:aplyk, altyn gapyrjak كوچك زرین هجعب قابلق

 G:aplama, nahar bişirilýän gaplama نوعی ظرف قابلمه

 G:abyk, agajyñ gabygy پوست درخت و... قابوق

 Kapak, bir hil kädi نوعی كدو قاپق

 Gapy در قاپو

نوعی خورشت با ماست و  قاتق

 اسفناج

Gatyk, ysmanakdan we gatykdan bişirilýän nahar 

 Gatma, atyñ ýaly we gurugy موی ُدم و یال اسب قاتمه

 Gatmak, garmak درهم آمیختن قاطی قاتی/

 Gatym-gatym اصطالح:درهم آمیختن پاتی -قاطی

 G:aç, dilim خربزه هقطع -2 قاچ زین -1 قاچ

 Gaçak, bikanun iş كار غیرقانونی قاچاق

 Gaç-gaç, bölek-bölek قطعه -قطعه قاچ -قاچ

 G:ar برف، سفید قار

 Garatäç, ösümlik گیاهی است قاراتاج

 Garyşmak بهم ریخته قاراشمیش

 Garpyz هندوانه قاربوز

در فارسی ق و در عربی چ  قارچ؟

نیست، شاید این كلمه تركی 

 آ. گ باشد؟

Garç, kömelek 

 Garsak, torsuk جانوریست قارساق

كه برسر دام ماهی  یچنگكك قارماق

 نصب كنند.

Garmak, balyk awlanýan çeññek 

محلی در  -2گیاهی است -1 قارنی یاروق

 شمال آق قاال تركمنصحرا

Garny yaryk, ösümlik, Türkmensähranyñ Akgala 

şäheriniñ 10km dermirgazyndaky uly depe 

 G:az, guş ady پرنده ایست قاز

 G:aş, göz-gaş ابرو قاس]قاش[

 Gaşyp çemçe قاشق قاشق

 Gaşgarly, gap-gaç نوعی ظرف چینی قاشغری

از مراسم شب چهارشنبه  قاشق زنی

 سوری تركان

Gaşyk urmak däbi 

 Kak, gawunyñ kaky گوشت و یا میوه خشك شده قاق

عقب ماندگی عقلی، عقب  قاق/قاق شدن

 ماندن اسب در مسابقات

G:ak, añkaw 

 Galpak, telpek ه نوعی كال قالپاق

 Galtak, galtga زین اسب قالتاق

 Galynja, guş ady فاخته = پرنده ایست قالنجه

 G:aly, haly قالی قالی

 Gama, hanjar خنجر قمه قامه/

 Gamyş نی قامیش

 Gawluk, gapjyk كیف دستی قاولوغ

 Gawut, köke, şeker شیرینی قاووت

 Gawun خربزه قاوون

 Gaýyk قایق قایق

 G:aýyn زن برادر شوهر/ قاین

چوبی بلند كه در میدان نصب  قباق

 كنند.

Gabak? Meýdanda dikilyän uly agaç 

 Gapçur, salgyt مالیات، باج قبچور

 Gybrak, çabyk, ýyndan چابك قبراق

 Gapyrga استخوان پهلو قبرغه

 Gapan توزین هقپان: وسیل قپان

 Gapy در  قپو

 Gopuz, gowuz ساز نوعی قپوز
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 Gatyrmak, peýdasyz بی مصرف قترماق

 Gatsyz, bagtsyz بدبخت قتسز

 Gutly, mübärek مبارك قتلغ

 طایفه ایست از تركان -1 قجر

یكی از گوشه های  -2

 باز شكاری -3موسیقی شور  

Gajar, Türk taýpalaryndan, aw guşy, saz mukamy 

 Goçgar قوچ قچقار

 Gadagan, yasak قدغن قدغن

 Gyran, pul birligi واح پول  قران

 Gyrgawul, guş ady قرقاول قرقاول

 Gara agaç, ösümlik گیاهی است قره آغاچ

 Garabuga, urş esbaby منجنیق جنگی قرا بغا

 Garaçory, söweşjeñ شمشیردار قراچوری

 Gara sungar, aw guşy باز شكاری قراسنقر

 Garasüren, kerwön garawuly ن قافلهمحافظی قره سورن

 Garatat, ösümlik گیاهی است قاط قرا طاط/

 Garatawuk سیاه سار قراطاوخ

 Garatuwgun باز شكاری قراطغان

 Garakçy سارق قراقچی قراق/

 Garaguş, aw guşy باز شكاری قراقوش

 Garagurt آب گرفته هماست جوشاند قراقورت

 Gurban تركش قربان

 Gurt/ yuwdum یك جرعه آب... قورت

 G:orçy, gorhanaçy, ýarag saklaýan adam اسلحه بان قورچی قرچی/

 Gyrgy, aw guşy باز شكاری قرقی

 Gyrmyz, gyzyl نوعی رنگ است قرمز

 Gurrumsak, sögünç نوعی فحش قورمساق

 ?Garmut مخلوط كاه و جو قرموت

نوعی خورشت با گوشت و  قرمه

 سبزی

Gowurma, imit ady 

 Gyrnak كنیز قرناق

 Gara سیاه قره 

 Garabiyn, tüpeñ ady نوعی تفنگ بینا/ كارابین قره بینه/

 Garapazy, ösümlik نوعی علف قره پازی

 Garatiken نوعی علف قره تیكان

 Garagulak, ösümlik علفی است.  قره قوالغ

 Gargy tüýdük ابزار موسیقی قره نی

ملزومات و اسلحه در  هرسانند راققره ی

 قشون صفویان

Garaýarag 

 Gyzyl/ Gyzylala قرمز. نوعی ماهی قزل آال  قزل/

 Gyzylbaş نام دسته و طایفه ای تركی قزلباش

 bir hil ilik, düwme ? نوعی دكمه قزن قفلی

 Gysrak مادیان قسراق

 Gyşgyramak, goh-galmagal turuzmak جار و جنجال قشقرق

 Gyşlak قشالق قشالق

 Gyşlamak كوچ زمستانی قشالمیشی

 Goşun قشون قشون

 Kaşañ, owadan قشنگ قشنگ

 Gaşaw/gayeap قشو~كشیدن بر اسب قشو

 Kant قند قند

 Gul بنده قُل

 هوسیل -2كشش كمان.  -1 قالچ/كالج

 دنده عوض كردن در ماشین

Kelaç 

 Gulaç? At ýörişi, ýörtme جستن اسب قالچ
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 Gulaçuw جام و ظرفی از چرم قالچو

 Gallaç, sergezzan بی نام و ننگ، میخواره قالش

 Kelak, garga كالغ قالغ

 Golan/Gulan? Süri maldan alynýan salgyt مالیات گله قالن

 Gulan قالن[ هگورخر ]ترجم قالن 

 Galwuz راهنمای راه قالغوز قالووز/

 Gylyç شمشیر قلیچ قلج/

 Gulçak, gürz آهنی سربازان قدیم هدستان لچاقق

 Guldur, urşak batyr قلدر~محله قلدر

 Gullak, pul tygşytlanýan küyezejik پس انداز پول هصندوقچ قلك

 Gulmaş هرزه قلماش

نام شهر. قم بمعنی خاك و  قم

 كویر

Gum\ Gumdag 

 Gamçy تازیانه قمچی

 Kymys نوعی شراب از شیر مادیان قمیز

 Gangala, salgydyñ bir görnüşi نوعی مالیات قنغال

 Gundag, gundamak قنداق~بچه قنداق

 Gonuk, myhman مهمان، طایفه ای از اوغوزان قنق

 Guw, guş ady پرنده ایست قو

 G:oz, hoz قوز~پشت قوز

 Guty, gap قوطی قوتی/قوطی

 G:orhana اسلحه خانه قورحانه

 Gurbaka قورباغه قورباغه

 Gurultaý انجمن قورلتای

 Gurmaç, bugdaý گندم بریان قورماچ

 Goz/hoz گردو قوز

 Guş شكاری هپرند قوش

 Güýçli پرزور قوی

 Gahryman قهرمان كهرمان قهرمان/

 Gytul?Gaytawul?  leşgeriñ dynç alýan ýeri محل استراحت اردو قیتول

 Gaýçy برش هوسیل قیچی

سلمانی تیغ تیز چرمی كه  قیش

 كند.

Gaýyş 

 Gaýmak قیماغ[ هسرشیر]ترجم قیماغ

 Gyma, gymmak ریز -گوشت ریز قیمه

 Gynamak شكنجه قین]شاید كین از این باشد[ 

 K ك ك

 Arany sazlaşdyryjy (termin) اصطالحیست كار چاق كن

 Qaqa برادر؟ كاكا

 Kalbas(gol+bas) نوعی غذا كالباس

 Kepir, balygyñ bir görnüşi ینوعی ماه كپور

 Köpek ogly, sögünç دشنام كپه اوغلی

 Görnüş, egilip salam bermek تعظیم كرنش

حلقه زدن، میدان اسبدوانی،  كرندزدن

 جای صف كشیدن سپاه

Kelent, çeper çekmek, küren obasی 

 Keşik, nobatçy نگهبانی كشیك

 Kelte كوتاه كلته

 Külçe كلوچه كلوچه

 Kümeçden, tüwüden bişirlýän bir hil köke نوعی شیرینی كماج

 Kempir پیرزن كمپیر

 Geñeş مشورت كنكاش

از عهد مشروطیت این كلمه  كنكاشستان

اینكه فارسی است  به تصور

اطالق شد  به "مجلس شورا"

Geñeşistan, parlament 
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و گروهی آنرا بكار بردند 

 ولی بزودی متروك گشت

]وقتی فهمیدند تركی است 

 .ستعمالش را گرفتندجلوی ا

 گ[

 Kutal? Goşmaça at اسب سواری، اسب یدك كوتال

 Kötek, köteklemek, urmak هاون، ضربه هعصا، دست كوتك

 Kötel, dag ýamajy تپه، گردنه كوتل

 Göç كوچ كوچ

 Köçe, geçmek, göçmek sözünden bolmaly كوچه كوچه

 Kiçi كوچك كوچك

 Gödek, akly kämilleşmedik كودك دككو

 Köse كوسه: مرد بی ریش كوسه

 Goş, goşuşmak, gaýrat etmek كوشش كوشش كوش/

 Gök reñk كبود كوك

 Kök, dikişde düwün bilen bir ýeri belli etmek كوك~زدن بر لباس كوك

 Gökleñ, Türkmende taýpa ady علفی است. طایفه تركمن كوكالن

 Gögüldaş, süýtdeş dogan برادر رضاعی)شیرخواره( اشكوكلت

 Kulak, g:om, tolkun كوالك كوالك

 Kömek كمك كومك

 G گ گ

 Geplemek گپ زدن گپ

 Getir, getirmek, esgerleriñ jalbarlaryny çekmek گتر كردن شلوار در ارتش گتر

شكاف. نام محلی در كوه  گدوك

 البرز

Gädik, Alburz dagynda ýer ady 

 Gerek-ýarag حامی، پشتیبان یراق-گرك

قطعه ایست ضربی در  گریلی

دستگاه موسیقی شور كه در 

پردى شهناز نواخته میشود. 

 طایفه ای تركی 

Gereyli, Türklerde tire ady, saz mukamy 

 هكارد كوچك دسته دار. پرد گزلیك

درمی كه بر طرف خارجی 

 چشم اسب نهند.

Gezlik, sapy süñden owadan pyçak 

 Gezme, garawul پاسبان شب گزمه

 Gül/gülmek, açylmak گل~الله گل

وسیله ای در تفنگ. رونده و  گلنگدن

 آینده

Gelen-giden, tüpeñdäki mäşe 

 Gubalak, ösümlik گیاه سماروغ گوبلك

 Oturýer سرین، كفل تركی(-گوت)آرامی

 Güýç زور گوچ

 Gude, göwre تن و بدن گوده

قره  لقب شاهان گورحانی/ گور حان

 ختایی

Gürhan/Gurhan? Gurhanly Türk döwleti, Gara Hytaýly 

 Görk, gözellik زیبایی گورك

 Köreken, giýewi داماد گوركان

حلقه ایكه در لشكر در گرد  گورن

چیزی تشكیل دهند. نوعی 

 اردوگاه سنگربندی شده

Güran? Goşunyñ halka guran wagty 

 Görnüş, egilip salam bermek تعظیم گورنش

 Göz چشم گوز

 Gözkerme, hoza zyýan berýän närse آفت گردو گوزكرمه

 Gözgulak, ösümlik درخت سرو همیو گوزكالغ

 Gök, mawy آبی، آسمان گوك

 Gö:l/ Köl تاالب گول

 Kulak, g:om, tolkun موج بزرگ گوالك
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 Giç, ýetişmedik, akyl käsesi dolmadyk عقب مانده گیج

 L ل ل

 Lap: lap dogry, tüýs dogry عیناً: الپ سفید الپ

 Laçy, ösümlik گیاه هل )آالچی( الچی

 Laçyn, aw guşy شاهین. نام مردان در تركی الچین

 Läş, talañ تاراج، غارت الش

 L:ak atmak, degişmek هزل و شوخی الق

 Läle الالیی الالیی

 Läliksiretmek, hanlaryñ lälik ogluny terbiýeleýän للگی بزرگان كردن  بگیهلل

نانی كه آب بسیار داشته و  لترتمه

خوب برشته نباشد. نان را در 

 چای لترمه كردن

Letirtmek? Çöregi çaýa batyrmak 

 Leçek, çadyr, baş örtgi چادر لچك

 Kagşaeap, titremek لرزه لخشه

یكی از گوشه های مخصوص  ماوراءالنهر

راست پنجگاه كه شباهت به 

 افشاری دارد.

Mavera un-nahr, saz mukamy 

 Mäşe, ot tutgyç, tüpeñ mäşesi ماشه~تفنگ ماشه

 Maral, keýik گاو كوهی! مرال

 Mesge yag روغن ناگداخته مسكه

قبه ایكه برسر پرچم نصب  منجوق

 كنند.

 زیور زنانه

Monjuk, baýdagyñ başynadaky gupba, aýal bezegi 

 Maññal منقل منقل

 Näçag, näsag, keýpi ýerinde däl بیمار ناچاق

 Yz ýitirmek اصطالح: رد گم كردن.  نعل وارونه زدن

 Now bäbek, täze dogan bäbek نوباوه نوباوه

 Otag خیمه، اتاق وثاغ

 Otakbaşy سردستى غالمان وثاق باشی

 gelin ? عروس بیوك ویو/

اصطالح: در هر كاری  هر دیگی چمچه

 دخالت

? Her işe goşulmak 

 Ý ی ی

 Ýaby یابو یابو

 Ýatagan, motordäki aýlam-aýlam demir یاتاغان،ابزاری در موتور یاتاغان

 Ýatugan? Saz guraly تار 17نوعی ساز  یاتوغان

 Ýarag اسلحه یراق

اصطالح: كسیكه هویتش  یاردانقلی

 هول باشد، افراد پخمهمج

Ýardanguly, añyrsy belli bolmadyk kişi, samsyk 

 Ýargylamak, bir dürli salgyt نوعی عوارض یرغو یارغو/

 Ýasak, gadagan قدغن یاساق یساق/

 Ýasama, salgyt نوعی مالیات یاسامه

 Ýasamyşy, düzgün نظم یاسامیشی

 Ýasawul, garawul قراول دربار یساول یاساول/

 Ýaşmak, ýaşykeap روسری، روگرفتن عروس یاشماق یشماق/

 Ýagy, duşman یاغی یاغی

 Ýalançy دروغگو یاالنچی

 Ýalñyyz, sallah adam تنها، مجرد یالغوز

 Ýaman بد، ضعیف یامان/یمان

 Ýam, post چاپارخانه، پست یام~خانه

 Ýuwaş آهسته یاواش یواش/

 Ýawar سرگرد یاور

 Ýatak نگهبانی اقیت

 Ýabugu, Türk şazalarynyñ lakamy لقب شاهزادگان ترك یبغو
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 Ýokary باال یخاری

 Ýahna, ýahana نوعی غذا یحنی

 Ýaka یقه یقه یخه/

 İdeg, itmek یدك یدك

 Ýortma, ylgamak یرتمه رفتن یورتمه یرتمه/

 Ýöriş یورش یورش یرش/

 Ýorga یورغه، رهوار یرغا

 Ýargu, salgydyñ bir görnüşi نوعی عوارض یارغو

 Ýargyç, sudiýa, garalawjy بازپرس، دادستان یارغوچی

 Ýarlyk, patyşanyñ permany فرمان شاه یرلیغ

 Ýerendak? ýumşak içege نرم و سفید هروده، تسم یرنداق

 Ýasal, sap, hatara durmak صف یاسال یسال/

 Ýatak خوابگاه یطاق

 Ýogur, ýogyn كلفت، خشن غوری یغر/

 Ýaglaw, içi ýasy gap-gaç ماهی تابه یغالوی

 Ýaglyk? Ýaýyñ oky تیر پیكاندار یغلق

 Ýagma, ýagmalamak, talamak غارت یغما

از مصدر یغورماق، خمیر  یغور

 كردن

Ýugurmak 

 İljar, jar çekmek جار كشیدن ایلجار یلجار/

 Ýylky اسبان هگل یلخی

 Ýyldyz ستاره وزیلد

 İlgar, talañ غارت ایل ایلغار یلغار/

 Ýalmak, birnäçe bölekden ybarat demir don دارای چند تكه هزر یلمق

 Ýalwaç, pygamber پیغمبر یلواج

 Ýeni çeri/ çerik قشون داوطلب ینی چری ینگی چری/

 Ýeññe روسـرو ع هدنبال ینگه

 Ýeni(täze) dünýä, Amerşkadan maksat مقصود آمریكا ینگه دنیا

 Ýuwka/ Gawyk, kädi میان تهی، قاواك یوخه/ كاك

 Ýurt سرزمین یورت یورد/

 Ýurtçi, täze ýurduñ nirde gonulmagyny bilýän adam یورت  هشخص تعیین كنند یورتچی

 Ýüzbaşy سركرده صدتایی در قشون یوزباشی

 Ý:aýlamak, ýaza çykmak ییالق~كوچ به ییالق ییالق
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 بـیی لری -تورکمنینگ یازوو حاطی نینگ دورلی الیپ

 

1 Latynça Krilçe Arapça Mysal Мысал مئثال 

2 A a А а آ ـا Adam Адам آدام 

3 B b Б б ب ـبـ بـ Baba Баба بابا 

4 Ç ç Ч ч چ ـچـ ـچ Çemçe Чемче چمچه 

5 D d Д д د ـد Däde Дәде دأده 

6 E e Э e  ا ـا Eje Эҗе اجه 

7 Ä ä Ә ә أ ـأ Ädik Әдик أدیک 

8 F f Ф ф ف ـفـ فـ Ferhad Фархад فرهاد 

9 G g Г г گ ـگ ـگ Gülgün Гүлгүн گلگون 

10 H h Х х ح ـحـ ـح Hemra Хемра همراه 

11 İ i И и  ایـ ـیـ İki Ики ایکی 

12 J j Җ җ ج ـجـ ـج Jäjek Җәҗeк أجـکج 

13 Ž ž Ж ж ژ ـژ Žurnal Журнал ژورنال 

14 K k К к ک ـکـ ـک Kömek Көмек کؤمک 

15 L l Л л ل ـلـ ـل Leýla Лейла لیال 

16 M m М м م ـمـ ـم Mahym Махым میحمان 

17 N n Н н ن ـنـ ـن Nirden? Нирден? نیردن؟ 

18 Ň ň Ң ң نگ Meñli Меңли منگلی 

19 O o О о او و Odun Одун اودون 

20 Ö ö Ө ө اؤ  ؤ Ördek Өрдек اؤردک 

21 P p П п پ ـپـ ـپ Pamyk Памык پامیق 

22 R r Р р ر ـر Radio Радио رادیو 

23 S s С с س ـسـ ـس Sary Сары ساری 

24 Ş ş Ш ш ش ـشـ ـش Şemşat Шемшат شمشات 

25 T t Т т ت ـتـ ـت Tuty Туту توتی 

26 U u У у او و Uly Ули اولی 

27 Ü ü Ү ү او و Üzüm Үзүм اوزوم 

28 W w В в و ـو Watan Ватан واطان 

29 Y y Ы ы  ائـ ـئـ Yz Ыз ائز 

30 Ý ý Й й ی ـیـ ـی Ýelek Йелек یـله ک 

31 Z z З з ز ـز Zöhre Зөхре زؤهره 

  Ю ю یو  Юваш یوواش 
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  Я я یا  Ялкап یالقاپ 

  Ё ё   یو  Ёл یول 

  Ъ ъ   Дүнъе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توركمنینگ دیلی باراسیندا قوشوالن قوشغوالر:

 

 شیدایی:            

یگریم بأشـگؤزل ی
۲
 

  دیم، گؤزل ییگریم بأش،ه ـیله قوالغا یوقوملی، سؤزلئش

 نیچه اووازی چیكیملی، ایزالدیم، گؤزل ییگریم بأش.

 

 للی،ـپ -للیـبو گون اورنونگ بولدی بللی، بول آمانات ت

 اؤسدوریپ شول گونه چنلی، گیزلدیم، گؤزل ییگریم بأش.

 

 توتا بیلمن، ،رنوپ دورؤآرزو ادیپ، یته بیلمن، گ

 مالی دونیأ ساتا بیلمن، ایزالدیم، گؤزل ییگریم بأش.

 

 یدیسیندین آواز چیقیپ، اون ایكیسیندین تارتار چیكیپ،

 اوچ مونگ یاشدا عؤمرونگ یاقیپ، گچیردیك، گؤزل ییگریم بأش.

 

 ماتام، مرثیه شاقاندی، یازیپ گچمیش نیچه بندی،

 اوقیپ یاد ادیرلر شیندی، ایزالییپ، گؤزل ییگریم بأش.

 

 شیدایی دییر، بار بترلر، سنینگ اوچین یاس توتارالر،

 كأس توتارالر، یترسن گؤزل ییگریم بأش. -بو واقیت كم

------------------ 

 

                                                 
2
 حارپی نینگ باردیغی آیدیلیار. 20قوشغودا، بیی سی باراسیندا یازیالن بو  -تورکمن الیپ  
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 شیدایی:   

 سایران دیللریم                                       

 سانلی دوزگون بیلن سایران دیللریم،  عاراپ، عجم هر بیر زادا قوشولدی،

 ایندی دین اؤیونده حایران دیللریم.  كم اؤزون چكیپ، یوغا داشیلدی، -كم

 

 دوغری دیسم، زاماناما یاقانوق،  له تینگ قوالغینا یوقانوق،یهیچ م

 گنگ بولوپدیر شیندی، سایران دیللریم.  مانی چیقانوق، كمین یازسام، دولی

 

 قویوپ یازسام، آندا آچیلماز پرده،  گی ایچرده،ه چیستان بیلن بیر دیل

 ده گلرمینگ هر یان دیللریم. -ینه   دیلیم یارالیپدیر، قالمیشام درده،

 

 اوقوو آچیپ، هر میللته بیلدیریپ،  نألر سانینگ آلدیم دوزلر دولدوریپ،

 قارایر آستیندا چویرأن دیللریم.  گون ایندی پلك سنی اؤلدوریپ، بو

 

 ایندی اونی هیچ كیم گلمیز دیه سی،  شیدایی دییر، كالم، منطق ایه سی،

 دارتیشیپ دؤرت یانا سویرأن دیللریم.     عاراپ دیلی بولدی سؤزلر گویه سی،

                                  ------------------------- 
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 نپس: كریم قوربان
 

 انه دیل مودادان قاچیار دییدیلر...

 

 م مودادان قاچار اوغوشیان!ـحیی، دیل

 گنگ گؤروپ اوتورمانگ! كأبیر پورصاتدا

 شوالم مومكین اكن. حاوا، باغیشالنگ

 

 اینها، بیر اداره. قاشانگ اداره.

 اولی مینیسترلیك. ادیل كؤشك یآلی.

 -رینگده عاجاییپ كیوسك بآرگیریأن ی

 ورناللی.ژیوز دورلی كیتاپلی، قازت 

 

 ایر بیلن شول جآیا ساویلیان هر گون.

 = قاره Materik   ریكدنـمات دورلی نشیرلر بآر بأش                                  

 آدام آدی Vera:           ورایرندی كیوسكچی ه بیر گزك ز                         

 " توركمنچه زآت آلیان... سآنلیجا توركمن.

 = اینهVot         سن. وتده   -كأته                                   

 

 ایكی یوز ایشگأرینگ كؤپوسی توركمن.

 كیف                    كیشی.   پاپكالی جنتلمن، اینتلله گنت.                      

 نداناما شول پاپكاالنگ بیر توپاری

 توركمنچه تاپماق قـین درمانلیق اوچین..."
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 حاوا، لنین دیلین اینترناسیونال،

 دوستلوق دیلی دییپ اوقایار اوالر.

 -گ دیلین كیمسیتیأن بولسانگه نیؤنه ان

 لنین نأدیپ سنینگ بیلن دوست بوالر!

 

 ر.یدیپ قـورولیان دؤوـمیز اویتگیدؤور

 گؤرك قوشمالی یوردومیزینگ گؤركونه.

 قوشمالی آدامالرینگ اركینه. ارك

 بویسانچ، اینام پآیالمالی هر كیمه.

 -یؤنه انینگ دیلین بیلمییأن بولسانگ

 كیم اینانار گیپینگه؟

 

 بیر گزك اولی ییـغناقدا بولدوم

 عاداتا قارشی، قالینگا قارشی.-دین

 اوشوپدیر انه لر، گلینلر، قـیزالر.

 كلوبه گؤرك بیریأر یاقالنگ ناغشی.

 

 كمیته سی( /بخش)رایون          وكیلی هم بآر، رایكومـغناقدا ئی                                

 دا بردیلر گزك. -آخیر اونگا

 )بیرینجی سكره تار مثـلم قوچوف(

 آچدی پاپكاسینی. اوقادی اوزاق.

 نه دأبه غارشی گؤرشغالینگ، کؤ    یتوك... بروتسیا نادو!..."ژ"كالیم... پره                            

 دی قوراق...ه لپكله سین قالدیرمان... گ

 اینگ سونگوندا بولسا، كأبیر قـیزالرا

 آدالرینی اوقاپ، قاوشیردی بایراق:

 زل" دیمأگه درك.ؤ" گیوزل" دیدی " گ

 " دوندی" دیدی "دؤندی" دیمأگه درك.

 چیقیش آ دأل، اؤز آدینا دوشونمأن              -داكالدا               

 لك.ه چ -ده -كه زنانالر بولشدی ال

 

 انه لر آنگق بولوپ قـیزالرینا باقدی،

 قـیزی هم آنگق بولوپ سراتدی انأ...

 " كیم گونأكار؟" سوراغ بردیم اؤزومه.

 دا گونأ. -م جوغاپ بردیم: "اوندا -هم

 ده گونأ! -ده گونأ بار، سنده -دهنم

 ***ده گونأ!..." -همه
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 انه دیلیم                                              

 

   لرده، بویالریم بوكولدی یاد اولكه

 آیرالیغینگ دریاسینی بویالدیم.

         ساغ بول، انه دیلیم، باقی بویسانجیم،

 گیمی یكه قویمادینگ.ه سن مینگ یور

 

   یپ چیقدینگ قیندان قیلیچ دك،كأ سیریل

 كأ قیزیل گول بولدونگ، كأ یاشیل یاپراق.

    ایكأ بؤلونینده توركمن توپراغی،

 انه دیلیم، بولدونگ بؤلونمیز توپراق.

 

   انه دیلده یایان شاتلیغیم، قوصصام،

 آراچأكده بودرأپ قاالندا گؤزلر.

   دیك گونی، آرزوالرمینگ گچیپ بیلمه

 ملری بؤسوپدی سؤزلر.نكلی سی تیكه

 

             دی یوپك  هنگینه، گوهلل كأر اتمه

 دی قانیمالرینگ بوغماسی، اؤلدورمه

       -گؤزل ییگریم بأش -نینگ آخمیری شیدایـی

 كلرنینگ تاغماسی !ه بولدی توركمن یور 

 

   قایراق، -ایلریك، ایلردین -قایرادان

 آراچأگی بؤوسدی اركین یل یالی.

   گینده سؤیگی اركیندیر،ه ورآدام ی

 باشغا اركینلیك یوق انه دیل یالی.

   دینگ، ماغتیمغولینگ سؤزلرین دینگله

 انه دیلیم، سندن منگ تامام اولی.

   تنیم تابشیریالر بیر گون توپراغا،

 یؤنه سانگا تابشیرین روحومی.

 

 آ.گورگینلی 

 د ئسو -گوتنبرگ            

 ۵۰۰۲ر نجی یانوا -ا           

 

 


