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            غـُوشــغو ال غـُوشــغو ال رر   

    تٌورکِمن خالق سازالرئنئنگ تارئخئندان
  

      * نارغئلئچ خوجاگلدی 
توٌرکمن خالق سازالرئ اؤرأن بايدئر ِو کؤپ 
سازالرئ  خالق  توٌرکمن  بيرنأِچه  دوٌرلوٌدير. 
اُونالرچا  اُوالر  ِو  دؤرأپدير  واقتالردا  اير  خاس 
ِده  ـ  ِهم  تيمارالنئپدئر  دُووامئندا  يئلالرئنگ 
دؤووٌرلِرده  دوٌرلي  اُوالرئنگ  دئر.  بايالشئپ 
ياشان آيرئ ـ آيرئ سازانداالرئنگ آتالرئ بيلِن 
ِعِملِه  نوسغاالرئ  ِانِچمه  بُوالن  لئ  باغالنئشئق 
گليپ دير. توٌرکمن خالق سازالرئ نئنگ بيرنأِچه 
سي بُولسا بيري ـبيرينِدن بوٌتينلِي تاپاووتالنيان 

بيرتُوپار سازئ اؤز ايچينِه آليار. 
بُوالن  بِللي  بيلِن  آدئ  "قئرقالر"  ِو  "موقامالر" 

توٌرکمن خالق سازالرئ ِشيله سازالردئر. 
دؤِرييش  "موقامالرئنگ"  ماقاالدا  شو  بيز 
تارئخئ ِو اُونگا گيريأن سازالر حاقئندا گوٌرروٌنگ 

ِاتِمکچي ديريس. 
يچينِه  اؤزا  سازئ  سانئ  يدي  "موقامالر" 
"موقامالر"  نينگ  ِهمِمسي  سازالرئنگ  بو  آليار. 
ِسبأبي  ِاساسئ  نئنگ  لئغئ  آتالندئرئليان  دييليپ 
اُوالرئنگ آيدئم سئز سازالردئغئندان عئباراتدئر. 
ِهم  چئقئشئ  گليپ  آدئنگ  ديين  "موقامالر" 
شونونگ بيلِن باغالنئشئق لئدئر. ِسبأبي "موقام" 

دييِمک "ساز" دييِمک دير. 
"موقامالرا" گيريأن سازالرئنگ کؤپٌوسي ريتم 
سازالردئر.  چئلشئرئملئ  اؤرأن  تايدان  تِمپ  ِو 
اي)  پرُوِفسسيُونال(ف.حرفه  چالماق  اُوالرئ 

اوسساتلئغئ طاالپ ِاديأر. 
کيمينگ  ايلکي  سازالرئ  گيريأن  "موقامالرا" 
آنئق مأليم دأل.  يوردئمئزئنگ  بيِزه  دؤِرِدنليگي 
ِو  تأچمئراد  مئللئ  سازانداالرئ  اوسسات 
اؤز  "موقامالر"  گؤرأ،  آيتماغئنا  سارئنگ  پوٌرلي 
موندان  يئل  ٩٠ـ١٠٠  تاقمئنان،  باشالنغئجئنئ، 
اُوزال ياشان گؤک ِدپِه لي ِسيدمأمد اوسسادان 
آلئپدئر. "موقامالرا" گيريأن سازالرئنگ دؤِريشي 
باراداقئ رُووايات الرئنگ ِسيدمأمد اوسسانئنگ 
اؤِسن  ـ  اؤنٌوپ  اُونونگ  ِو  اؤز دورموشئ  خود 
دئغئ  باغالنئشئقلئ  بيلِن  ِدپِه  گؤک  بُوالن  يري 
دؤِرِدنديگي  اوسسانئنگ  ِسيدمأمد  بو سازالرئ 
شاياتلئق  دُوغرودئغئنا  ماغلوماتئنگ  حاقئنداقئ 

ِاديأر. 
اؤزوٌنينگ  "موقامالرئ"  اوسسا  ِسيدمأمد 
آداما  ديين  غئر  نياز  محمد  بؤرِملي  شأگيردي 
سازالرئ  بو  سُونگ  اُوندان  دير.  اؤوِرديپ 
اوسسا  مئراد  امان  بامئلئ  دان  غئرـ  نياز  محمد 
اؤوِرنيأر. امان مئراد اوسسادان بُولسا ِمشهور 

سارئ باغشئ اؤوِره نيپ دير. سارئ باغشئ 
ِهم اؤز گِزه گينِده "موقامالرئ" مئللئ 

تأچمئرادا ِو پـوٌرلي سارا اؤوِره ديپ دير. اينِه، 
"موقامالر"  گچيپ،  ِنسِل  ِنسيلِدن  ِليکِده،  ِشيله 

بيزينگ دؤوروٌميِز ِچنلي گليپ يتيپ دير. 
ـ  بيري  "موقامالر"  يالئ،  آيدئشئمئز  اُوزال 
سازدان  سانئ  يدي  تاپاووتالنيان  بيرلِرينِدن 
"موقامالر  بيرينجيسي  اُوالرئنگ  عئباراتدئر. 
سازئنگ  بو  دير.  مأليم  بيلِن  آت  ديين  باشئ" 
آدئ نئنگ گليپ چئقئشئ حاقئندا بِللي ماغلومات 
بِيلِه  "موقامالرا"گيريأن  ها  ياـ  ساز  بو  يُوق. 
ياـدا  اٌوچين،  دؤرأني  اؤنگ  سازالردان  کي 
ايلکي  باغشئالرئنگ  الرئندا  چاالن  "موقامالرئ" 
شو سازدان باشالياندئق الرئ اٌوچين ِشيلِه آت 

آلئپدئر. 
"شاديللي  ساز  ايکينجي  گيريأن  "موقامالرا" 
دير". بو سازئنگ ِهم آدئ نئنگ دؤِريشي حاقئندا 
آنئق ماغلومات يُوق. "شاديللي" شوٌکوٌر باغشئ 
يارئشدا  باشاـباش  بيلن  باغشئ  غوالم  نئنگ 
قئن  نئنگ  باغشئ  شوٌکوٌر  دئر.  سازئ  چاالن 
يوٌزلِنِمگي  سازا  چئلشئرئملئ  ِشيلِه  پورساتدا 
ِو  چئقماغئنا  اٌوستٌون  باغشئدان  غوالم  اُونونگ 
آغاسئنئ زئنداندان بُوشاتماغئنا موٌمکين چيليک 

ِبريپدير. 
"آيرالئق  سازا  اٌوچوٌنجي  گيريأن  "موقامالرا" 
بُوالن  بار  آراسئندا  خالق  ديييليأر.  موقامئ" 
مأمد  دؤِرِمگي سيد  بو سازئنگ  گؤرأ،  رُوواياتا 

اوسسانئنگ خود اؤز دورموشئ بيلِن باغالنئشئق 
مأمد  سيد  آيدئليار.  ِشيلِه  رُوواياتدا  اُول  لئدئر. 
ييگيدي  سؤيٌوشيأن  اؤز  غئزئ  اوسسانئنگ 
چونگنگور  اوسسانئ  واقا  بو  دئر.  غاچئپ  بيلِن 
اوسسانئنگ  مأمد  سيد  دئر.  غايغئالندئرئپ 
ديرلِر  ايسألپ  اؤلدوٌرِمک  غئزئ  غارئنداشالرئ 
اُونگا ماصالخات سالئپدئرالر. سيد  بارادا  ِو بو 

مأمد اوسسا اُوالرا: 
اوچين  غاچانئ  غئزئ  اؤلدوٌرمأنگ.  يُوق،  ـ 
اؤلدوٌرِمک بُولماز. اُول اؤلدوٌِرر يالئ گوٌنأ ِاِدنُوق. 
يؤنِه  ِبرمأنگ.  آزار  هيلي  هيچ  اُونگا  ايندي سيز 
يِر  يوٌزوٌمي  ِمنينگ  ِو  غاچانئ  غگنِگشمأن  مانگا 
يوٌزوٌني  اُونونگ  ِمن  ايندي  ِزرارلئ  ساالندئغئ 
گؤرٌوپ بيلِمرين. ِمن اؤز چاغامدان اوزاق واقت 
لئق آيرا دٌوشدوٌم ـ ديييپ جُوغاپ ِبريپدير. اُول 
يؤريتِه  غئنانئپ،  دٌوِشنليگينِه  آيرا  غئزئندان  اؤز 
بو سازئ دؤِرديپ دير ِو اُوندا شو واقا ِزرارلئ 
"آيرالئق  ِديپدير.  بِيان  غئنانجئنئ  چئقان  يوٌِزه 
موقامئ نئنگ" اؤرأن زارئن يانگالنيان دئغئ ِهم 

شُونونگ اٌوچين دير. 
گيريأن سازالرئنگ دؤردوٌنجيسي  "موقامالرا" 
"گؤک ِدپِه موقامئ دئر. " گؤک ِدپِه موقامئ نئنگ" 
آدئ نئنگ گليپ چئقئشئ سيد مأمد اوسسانئنگ 
گؤک  بُوالن  يري  اؤِسن  ـ  اؤنٌوپ  اؤزوٌنينگ 
ِدپأنينگ آجايئپ طبيغاتئ بيلِن باغالنئشئق لئدئر. 
"غُونگورباش  بأشينجيسي  "موقامالرئنگ" 
موقامئ دئر". غُونگورباش غئرتئچ دئر(ياز آي الردا 
گؤگريأن حاشال اُوت). تِکيز گؤگِرن غئرتئچ يازئنگ 
اينِه،  اُوتوريار.   ائغشئلداپ  تأسين  بير  ِشمالئنا 
نئ  اوسسا  مأمد  سيد  گؤرنٌوشه  آجايئپ  شو 
گؤرنٌوِشه  آجايئپ  بو  اُول  دئر.  جُوشدورئپ 
ساز  اُول  ِو  دؤِرديپدير  ساز  بير  باغئشالپ 

"غُونگورباش موقامئ" ديين آدئ آلئپدئر. 
گيريأن  "موقامالرا"  موقامئ"  "اِرککليک 

سازالرئنگ آلتئنجئسئ دئر. 
بو موقام گؤک ِدپِه پاجئغاسئ بيلِن باغالنئشئق 
لئلئق دا دؤرأپدير. "موقامالرا" گيريأن سازالرئنگ 
موقامئدئر".  بِگينگ  "گلدي  سُونگکوسئ  اينگ 
بوسازئنگ دؤِريشي ِو اُونونگ آدئنئنگ نأِمه بيلِن 
باغالنئشئق لئ ِعِملِه گلِنديگي حاقئندا گوٌرروٌنگ 
مونونگ  يُوق.  ماغلومات  هيلي  هيچ  ِبريأن 
ِاساسئ ِسبأبي ِهم توٌرکمن خالق سازالرئ نئنگ 
تارئخئ حاقئندا ائغتئبارلئ ماغلوماتالرئنگ بيِزه 
ليگينِدن عئباراتدئر. توٌرکمن خالق  يتمأن  گليپ  
ِو  ِمه ـ جيک  سازالرئ نئنگ تارئخئنئ جيک 
دوٌيپلي اؤوِرنِمک گلِجگه ِدگيشلي وظيپِه دير. 

                                تاييارالن: غفور خوجه

چئقئپ  گؤنشه   ، غاپئسئندا  اؤيوٌنگ  غارري 
ايک اگريب اُوتوران غاررئجا انه، منينگ گؤبک 
ياشان  شونچا  الرايچنده  دي.غُونگشي  انم 
سگسن  دي.  يُوق  آرامئزدا  زنان  ياشولي 
مايا  آق  الرئندا  ساچ  انأنئنگ  آرقاآتان  ياشي 
دوٌنيا  باشدا  کشبي،  آغاران  ،چووآق  چؤکٌوپ 

اينه نده آق ساچلي دُوغان يالي دي.
اٌوستوٌنده  يازئالن چاقالنگجا کئلئمئنگ  غاپا 
ياشماغي،  آغزئنداقي  انأنئنگ  شن  يرله 
غئلئق  ياغشي  ـ  اؤيي  حايانئنگ  ادبينگ 
آستئندان  ياشماق  دي.  نشاني  سئالغ  ئنگ 
ياقا،  گٌول  يالي  اُوقارا  دوران  گؤرنٌوپ  چتي 
ياسان  چپرصوراتدا  اوستاالرئنگ  کٌومٌوش 
ييتمزيأديگأرليگي دي. اُونونگ يٌوزوٌنه قاقئالن 
صونغات  شُول  الري،  غاش  يالي  هوٌنجي 
بزأب  اثرئني  ياسان  سئز  تاي  اوستاالرئنگ 
ياغدايي  کؤپ  چئلشئرئملي  اؤنگ،  دوردي. 
سُونگ  بوياشدان  ايندي  انا،  گچرن  باشدان 

اگيرمک حاجات دألدي.  ايک 
بُوليارمئش»  جنگ  نپسه  غارراسا  «آدام   
بو  اُول،  ايسم  دي.  يُوق  اُوندا  پأهيم  دييلن 
اُوزال،  غارامازدان  سينه  گيرديجي  ايشئنگ 
ديمک  قارارادينيأردي.  بيليب  گؤيمنچ  اؤزوٌنه 
يؤنگئنگ  غارا  آق  بؤزمنکلي  ده،  بيردؤور 
بيلن  ساغاچ  سايالپ،  گيني  بؤزمنه  غاالپا 

دأکي  توٌينک  آيرانمئش.  گني  چؤپره  سايئپ 
ايکماچ  ايکماچ-  گچرئپ  ارشي  دان  تُوينوق 
گچميشني  شُول  بوگٌون  انه،  بٌوکدٌورن  ارش 
عؤمري  آالنئنگ  «آلقيش  ياشاياردي.  يادالپ 
انه،  گؤبک  يالي  دييلشي  بُوليارمئش»  اوزاق 
انتک  بيلن  يتمزياشي  ييگريم  بيرعاصئرا  
کأسأسي  عاقئل  ييتي،  اشتگير، گؤزي  غوالغي 
غالجانگ  اوزاپ،  بايلئغي  باش  غُوزاماني 
ايل  ديمک،  ساقالنمئش.  ساغات  اُوني  لئق 
اؤز  آالن،  لئق  آق  يئغناپ  آلقئش  خالقئندان 
آرقا-  نمأگه  ديره  چاتئنجاالرا  ياش  دؤورئنده 
من  انچمه  دئر.  بُولوپ  سؤيگ  سؤيوٌنمأگه 
کسن،  گيني  گؤبه  لرينگ  ييگيت  غُوچ  ديين 
غُولداو  لره  انه  کؤپ  دٌوشن  غايغا  سوٌيجي 
ليک  بي  پاراوبي  ادن،  ليک  يتيشگن  بُولوپ 
ايشني بيترن لوقمان انه دي. اُونونگ آي يالي 
آق  آالن،  کؤپ  دُوغاني  حايئر  کشبي،  نورانا 
الرئنگ  ائنسان  غارايئشلي  ياغشي  يؤرکلي 
اُونونگ  دُوغرئسي  دي.  سئپاتي  آيدئنگ 
ساالما  باسئم  باسئم-  غاشئنا،  حُورماتلي 

اُول  ديمک،  سُورانياردئم.  ياغدايئندان  بارئپ 
من  انه،  گؤبک  مأهرئبان  ادن  غوللوق  مانگا 

اُوغولدئم. گؤبک  اُونگا  بُولسام 
گٌورروٌنگ  رأگه  شيله  بيرگزک  انم  گؤبک 
آغئرآياق  آيتسام،  سانگا  اُوغلوم  دي:  بريب 
ساغ  چاغا  تأ  اوٌيتگأپ  ياغدايي  انأنئنگ 
الربيلن  زنان  آنگللي  بيلکي  اينيأنچأ  آمان 
اؤرأن  بوياغداي  دورلياردي.  غوللوغئندا 
آغئر، بارئنگا اولي غايغئ دي.اُونسونگ گؤبک 
دينگه گؤبگيني کسيپ  اينن چاغانگ  انه، دؤنيأ 
نينگ غوجاغئنداقي  انه سي  ايسم،  غايتمازدي! 
چاغا يارپي انه ليک اديأردي. اُونونگ انه سي 
اؤنگکي ياراوئنا گليپ، يريندن غالئپ غُوپيانچا 
داشئندا بُولياردي. چاغا ، يِـل دگيرمأني قئرق 
چيله دن چئقارماق آنگسات بُوالن ايش دألدي. 
شُول  دييپ،  نيليأردي  کؤسه  دنگ  بواوغوردا 
ادن  ليک   يتيشيک  دا  پورصات  غئسساغلي 
سئني  دويغي  آدام  سؤزلري،  انأنئنگ  لوقمان 

الترليأردي.
دان  تانگرئ  تاماسئزسئالغي  اوالرئنگ 

غايتسين.
پايخاسلي  پأهيم   ، اؤنگ  اٌوچين  شونونگ 

آتاالرئنگ «آدامئنگ يدي انه سي بُوالر، 
١- دُوغران انه 

انه، ٢- غايئن 
لره  انه  بييک  دييپ   ... و  انه  گؤبک   -٣
شونچا بلند سارپا غُويماق الري مگرده بُولسا 

دألميدي؟. دُولي حاقي  اُوالرئنگ 

                   عبدالرحيم آنامرادي

لرينِدن  ِتجريبِه  دورموش  اؤز  باباالرئمئزئنگ  آتاـ  لر  يديليک 
سوسوپ آالن پأهيم ـ پاراسات الرئنئ سوٌننأألپ، چوغدامالپ، 
بيريدير.  نئنگ  خازئناالرئ  روحئ  غالدئران  ميراث  لِره  ِنسيل 
اُوالردا دورموشئنگ، آدام حأصييت لري نينگ دوٌرلي اوغورالرئ 

بارادا دُوغايئ پأهيم لر اؤنِگه سوٌروٌليأر. 
کأبيريني  الرئندان  پاراسات  نئنگ  اوممانئ  لر  يديليک 

اُوقئجئالرئمئزا يتيرمگي ماقول بيلديک. 
ائنسانئنگ موقادِدس يدي بُورجئ: 

١.ِپرورديگأرينگ اؤنگوٌندأکي بُورجئ. 
٢.گچميشينگ اؤنگوٌندأکي بُورجئ. 
٣.گلجه گينگ اؤنگوٌندأکي بُورجئ. 

٤.واتانئنگ اؤنگوٌندأکي بُورجئ. 
٥.ماشغاالنئنگ اؤنگوٌندأقي بُورجئ. 

٦.خالقئنگ اؤنگوٌندأقي بُورجئ. 
٧.اؤز اؤنگوٌندأقي بُورجئ. 

شو يدي ايشي اِدن سُوغاپ غازانار: 
١.پِِدرلِريميزينگ ائنام ـ اعئغتئقادئنئ، دينيني ساقالن. 

٣.يُول، کؤپري غوران. 
٤.غويئ، کأريز غازان. 

٥.اُوغالن اُوقادان. 
٦.ِترسله ِشني ياراشدئران. 

٦.حأکيم بُولوپ،حالق اٌوچين گيِجه گوٌنديز آالدا اِدن. 
٧.حاسسانئنگ حالئنئ سُوران. 

شو يدي زاتدان اهللا نئنگ اؤزي ساقالسئن: 
١.اُود ِبالسئندان. 

٢.خان غازابئندان. 
٣.سوو جُوشغونئندان.

٤. ناحاق تهمت دن
٥.نبيس گئردابئندان

٦.قابئر عاذابئندان
٧.عايالئنگ شرمنده سيندن

شو يدي نأرسأني اؤزٌونده جمألنه مرد کيشي دطسه بُوالر 
١.اؤزي نينگ کيم ديگيني تانايايان.
٢.غُويِبِرن هاتاسئنئ بُوئنونا االن. 

٣.غاهارئنئ يووودئپ بيلِن. 
٤. ايل ـ گوٌنوٌنينگ آغئرئسئنئ سوٌنگنگي بيلِن سئزان 

٥.ايل ـ گوٌنوٌنه آزارئنئ يتيرِمديک. 
٦.اُوزگأنينگ باغتئنا غووانئپ بيلِن. 

٧.ايل بأهبيديني اؤزوٌنينگکي ِدن ايلِري توتان.
 

ناماردئنگ يدي سئپاتئ: 
١.گوٌيچليني گوٌيچلي سايمادئق. 

٢.سؤزوٌنينگ ائزئندا دوروپ بيلمه يأن، 
٣.ايين دوزونا ايکيليک اِدن. 

٤.ايل بأهبيتلي سؤِوشِدن اؤزوٌني گيزألن. 
٥.حاقئقاتئنگ يوٌزوٌنه دُوغرئ باقئپ بيلمه يأن. 

٦. اجيزه غانئم. 
٧. کيشي نينگ زادئنا گؤز غئزدئرئپ، اُوغورلئق اِدن. 

يدي سانئ اؤتٌولِمز گٌونأ: 
١.واطانا دؤنوٌکليک اِتِمک. 

٢.آتاـ انأني آغالتماق. 
٣.اؤولوٌيأ کِسک آتماق. 
٤.چاغانئ أت غُويماق. 

٥.آقار سووئ هاپاالماق. 
٦.نأحاق غان دؤکِمک. 

٧.تُويئ بوالماق. 

تٌورقِمن ِزنانئنا ماهسوس يدي هأسييت: 
١.اوتانچ ـ حايالئلئق. 

٢.پأکيزه ليک. 
٣.سئپايئ چئلئق. 

٤.آغراسلئق. 
٥.الي ِچِپرليک. 
٦.دٌوشبوٌليک، 

٧.سوٌيجي سؤزلوٌليک. 
شو يدي هأسييتلي کيشي ِشره ياقئن بُوالر: 

١.ِمي ـ ِشراپ يِچن. 
٢.غئبات بيِچن. 
٣.دعوا توتان. 

٤.نِبسه باتان (چاپان). 
٥.اُوغرئ ـ حارام. 

٦.آزغئن يؤِرن. 
٧.گوٌمان بيِچن. 

شو يديني اؤزٌونده جمألن کيشي مرتبأ يتر: 
١.اولوسئني سئالن
٢.اؤز حّديني تانان
٣.کؤپ بيليم آالن
٤.اجيزي غُولدان

٥.زأحمتي سؤين 
٦. مأره که ده آز سؤزألن

٧. ايل آلقئشئني آالن 
                                                    تاييارالن: غفور خوجه

  يدي ليک لر اومماني   

موقامالرئنگ يدي  گؤرنإشي      

گٌونده ليک 
گوٌنده ليک يازيارئن ياشلئقدان بأري،

 قيتاپالر دؤِرديأن اؤز ِاليم بيلِن. 
تأِزِدن ديِرلديپ اؤِتن گوٌنلِري،

 کاغئذئنگ يوٌزوٌنده ياشاديارئن ِمن. 

گوٌنده ليک يازيارئن. 
گوٌنده ليک نأِمه؟ 

اؤِتن گوٌنلِريمينگ مازارئستانئ. 
کأته بير عؤموٌرِدن بيِزه ِعزيز دير 

اوزاق گچميش لِرينگ غئسغا ِدسسانئ. 

گچميش شايادئ دئر شاتلئغئنگ، غامئنگ،
 گوٌن گِچر، 

ائز غاالر کاغئذ يوٌزوٌنده.
ياقئپالرـ ياندئريان دويغوالرئمئنگ
 کوٌللِري غاراليار کاغئذ يوٌزوٌنِده.

گوٌنده ليکـ  ياسالرئنگ، شاتلئقلئ تُويالنگ
 ِهرگيز غوالغئمدا يانگالنيان ِسسي.

سؤزلِرِده ديل آچئپ، دينِگن گوٌن ـ آيالنگ
 آجئ هوٌنگوٌرديسي، شيرين ناغماسئ. 

گوٌنده ليک يازيارئن ... 
خايئر ِمن، ِشر ِمن. 

شا کيمين اوتانماق پايئمدئر، بِلکي. 
هيچ بير کيشأ آيدئپ بيلِمديق سئرئم
 مئدام اُونگا عايان بُولياندئر ايلکي. 

بيرجه عامالئما اورمارئن هئنا،
 سوٌرمأ مأتأچ دألدير حاقئقات گؤزي. 

ياالن سؤزِلِسک ـ ِده باشغاالرئنا،
 آلداماق قئن بُوالر اؤزـ اؤزوٌميزي. 

بُوالنئ يازيارئن، اورمايارئن الپ.
ِشيلِه بِييک ميکأ دوٌينِدن شو گوٌنوٌم؟
 غاالمئم اؤزوٌمي باريار سايخالالپ،

 دوٌينوٌمي غاراالپ، چئقاريار حؤکوٌم. 

گِچن گوٌنلِريمي آچيارئن دورمان،
 ِهر ِسطيري ِسبأپ اوٌنجوٌدير غاما. 
بأشينجي صاخاپدا ير آالن گوٌمان،

ا ُونونجئ صاخاپدا دؤنمٌوش ائناما. 

بيرآز سُونگ عايان بُور شوٌبهه ِلِر، سئرالر، 
گوٌنده ليکلِم أهلي بايلئغئمـ  بارئم. 

عؤمروٌمينگ يُولالرئ آجئ ِسطيرلِر 
اؤزوٌمينگ ؤزوٌمه ياتالدانالرئم. 

کأته آرزووالرئم سُوالر يوٌِرکده، 
کأ حاقئقات بُوالر باشقئ گوٌمانئم. 

ياتئرالر بيلِجه شو گوٌنِدليکِده، 
آجئ ساغاتالرئم، سوٌيجي گوٌن ـ آيئم.

 
گوٌنده ليک! 

يوٌکلِه نيأر غاتالر اٌوست ـ اٌوسته:
کأميلليگه ِچنلي بِيگه لِر اُوالر. 

کأبير صاخئپاسئ ِمني ِايألپ تِنگ، 
اؤزغأنگ الي بُولوپ يومروغئن ساالر. 

گوٌنده ليک يازيارئن. ساپاق ِبِريين
ائنانئپ آخئرسُونگ اؤز اؤلِجه گيِمه. 

آياق ائزالرئمئ بارئپ گؤِريين 
گچميشيم ِدرس بُولسون، غُوي، گلِجه گيِمه.

عؤموٌر يُولدور، بيِزم يُوالغچئ موندا،
نِه اؤنِگه ِسِراديأس، نِه ـ ِده بير ائزا. 

کاغئذدا ير آالن عامالئمئزدا 
آياق ائزالرئمئز گؤروٌنيأر بيِزه. 

ِهر کس يؤنِه کي دير اؤيتِسه ـ ده مانگا، 
قازا اؤوروٌليأرين ستُول باشئندا. 
کأتِه ينگيليأرين اوتانچ دان يانگا 

ستُول باشئنداقئ سؤز سؤِوشينِده. 

کاغئذا گچيِرن غُووئ ايشيمِدن 
ِدپأم گؤک ديِريأر، بِلِنت يُوق ِمنِدن. 

غُوي، عألِمـ  جاهانئ ياغشئلئق توتسون، 
يوٌزبِه ـ يوٌز دورسون ـ دا خايئردئر ِشريم. 

غُوي، ِشيلِه ياشايئن: ِدلمورئپ باقسئن
اؤِتن گوٌنلِريمه غاالن گوٌنلِريم.

                                         تاييارالن: غفور خوجه 

وهابزاده  باختيار  شاهئر  شئغرئيتيني  آذربايجان 
سيز گؤز اؤنگوٌنه گتيرِمک موٌمکين دأل. آِذربايجانئنگ 
باختيار  شئناس  ادبييات  دراماتورگ،  شاهئرئ،  خالق 
يئلئنگ ١٦ـ نجئ  نجي  اُوغلئ وهابزاده ١٩٢٥ـ  محمود 

اوگوستئندا شأکي شأِهرينده دوٌنيأ اينيأر. 
نينگ  دانشگاسي  دؤوِلت  آِذربايجانئنگ  زاده  وهاب 
تاماماليار.   سيني   دانشکده  بيليمچي)   فيلُولُوگييا(ديل 
آتلئ  ِشکيل"  ِو  "اِنه  يازان  يئلدا  ١٩٤٣ـنجي  اُونونگ 
ِزهينينگ  بير  تأزه  ِميدانئنا  دؤِرديجيليک  شئغرئ 
سُونگرا  شُوندان  بوشاليار.  غُوشوالندئغئنئ  گليپ 
ِمطبوغاتدا  اثرلِري  بيلِکي  دئر  شئغئرالرئ  شاهئرئنگ 
نئنگ  الرئ  عئلئم  فيلُولُوگييا  باشالنيار.  اديليپ  ِنشير 
دُوکتورئ،پرُوِفسور باختيار وهابزاده٢٠٠١ـنجي يئال ِچنلي 
آذربايجانئنگ دؤولت دانشگاسئندا استاد بُولوپ ايشله ِيأر. 
کيتابئ  شئغئرالر  غُووراق  ٧٠ـِدن  واهابزاده  باختيار 
پوبليسيستيک(نشر  ـ  عئلمئ  غُووراق  دان  نئنگ،١٠ـ 
ماقاالنئنگ،  يوٌزلرچه  کيتابيئنگ،  دگيشلي)  ايشلرينه 
ِدن  ٢٠ـ  مُووضوقلئ  زامان  حأضيرکي  و  تارئخئ 
بواثرلِري  شاهئرئنگ  يازارئدئر.  منظومانئنگ  غُووراق 
اُول  و  غالدئردئ  ائز  اولئ   ِادبيياتئندا  آِذربايجانئنگ 
بيرينه  نئنگ  شاهئرالرئ  سؤيگوٌلي  اينگ  خالقئنگ 

اؤوروٌلدي. 
ِفورالئندا  نجي  يئلئنگ١٣ـ  ٢٠٠٩.ـنجئ  وهابزاده  ي 

آرادان چئقدئ. 

شاهئر باختيار وهابزاده 

تتتتيتم  گگگگنگگگنگنگنگ کؤپٌوسيسيسي ر ئئئئئرئ أأيأأنننننن سسساساززالززالزالزال ر
ررررئر. سازززالردرد ئئرئمملئئئئ  چئئئئئلشئ چ  چچ  رؤرأنأنأنأنأن ا

اي)  ررحرفه  پرُوِفسسيُونال(ف. ق 
الپ ِاديأر.

ميميينگگ  ک ککک  ايييييلکيکيککي الالزالرئ  سا يريأنننن 
يليممم دأل.  يوررردئمئزئئئنگ أمأ آنئق   

ِو  تأچمئراد  مئللئ  انداالرئ 
اؤز "مووووقامالر"  گگؤرأ،  غغاغئنا  متم آي  

مونوونوندانننن  مم  يئل ي  ٩٠٩٩ـ١٠٠ تاقمئنئناان،
ؤک ِدپِه لي ِسيدمأمد اوسسادانننن 
الرا" گيريأن سازالرئنگ دؤِريشي

ِ

ئرئنگنگنگنگ ِسيددمأأمد ااوسسسسسسانئنگگگ  ت ال
ؤؤؤاؤِِِِسن ـ  اؤنؤنووٌوپپ  اُوننونونونگ  ِو  وشئئئ 
دئغئ باغالنئشئقلئ  ب  بيلِن ِدپِه  ک 
دؤِرِدنديگي اوسسانئنگ  يدمأمد 

ِ

شاياتلئق دُوغرودئغئنا  وماتئنگ 

اؤزوٌنينگگ  "موقامالرئ"  سسا 
آداماا  ديين  غئر  نياز  محمد  ملي 
سازالرئ بو  سُونگ  اُوندان 
اوسسا مئراد  امان  بامئلئ  دان  ـ 
مئراد اوسسادان بُولسا ِمشهور

ؤوِره نيپ دير. سارئ باغغغغغشئ 
المالمالمالرئ" مئللئ ِده "موقا

"غُونگور بأشينجيسي  "موقامالرئنگ" 
ئئئمئ دئر". غُونگورباش غئرتئچ دئر(ياز آي ووموقا
گؤگريأن حاشال اُوت). تِکيز گؤگِرن غئرتئچ يا
اُوتوريار.  ائغشئلداپ  تأسين  بير  ِشمالئنا 

اوسس مأمد  سيد  گؤرنٌوشه  آجايئپ  شو 
گؤرن آجايئپ  بو  اُول  دئر.  جُوشدورئپ 
اُول ِو  دؤِرديپدير  ساز  بير  باغئشالپ 
"غُونگورباش موقامئ" ديين آدئ آلئپدئر.
گي "موقامالرا"  موقامئ"  "اِرککليک 

الالزالرئنگ آلتئنجئسئ دئر.  سا
بو موقام گؤک ِدپِه پاجئغاسئ بيلِن باغالنئ
لئلئق دا دؤرأپدير. "موقامالرا" گيريأن سازال

ِِ

موقامئ بِگينگ  "گلدي  سُونگکوسئ  اينگ 
بوسازئنگ دؤِريشي ِو اُونونگ آدئنئنگ نأِمه
الالغالنئششئق لئ ِعِملِه گلِنديگي حاقئندا گوٌرر با
مو يُوق.  ماغلومات  هيلي  هيچ  ِبريأن 
ِاساسئ ِسبأبي ِهم توٌرکمن خالق سازالرئ
تارئخئ حاقئندا ائغتئبارلئ ماغلوماتالرئنگ
عع عئباراتدئر. توٌرکمن ليگيندنننِن يتمأن  گليپ  

ِمه ـ جي ئئرئخئنئنئنئ جيک  تا نئنگ  سازالرئ 
يلي اؤوِرنِمک گلِجگه ِدگيشلي وظيپِه دوٌيپ
تاييارالن: غفور خو    

ك انه ـِ گؤبـ


