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            غـُوشــغو ال غـُوشــغو ال رر   

   توٌرکِمن حالقئ نئنگ ِگچميشينده دُولئ دوٌزگٌون ِلشديريلِن يئل 
نئنگ آراسئندا  بُولمان دئر. گوٌندُوغار حالق الرئ  حاساپ الرئ 
آدام الرئنگ ياشئنئ حاساپ الماقدان، تارئخئ واقاالرئ بِلله ِمکِدن 
حاسابئ  يئل  دييليأن  حاسابئ)  (چاروا  يئلالرئ»  «مٌوچه  اؤتري 

اوالنئلئپ دئر.
  مٌوچه يئلالرئ : 

يئلئنا  بير  ِهر  يئلئنگ  دييليأر. شُول ١٢  بير مٌوچه  يئال  ِهر ١٢    
بير حايوانئنگ، جاندارئنگ آدئ داقئلئپ دئر. اُوالر شو آشاقداقئ 
يئلقئ،  يئالن،  لوو،  تُووشان،  بارس،  سئغئر،  سئچان،  دئر:  الر 

قُوي(غُويون)، بيجين، تاقئق(تُوويق)، ايت، دُونگوز.
 مٌوچه يئلالرئ نئنگ آدالرئنئ ياد توتماق اٌوچين، آشاقداقئ ايکي 

ِسطيرلي غُوشغئنئ اؤوِرنِمک يِِترلي دير: 
 يئل باشئ سئچان، سئغئر، بارس، تُووشان، لوو، يئالن،
 يئلقئ، قُوي، بيجين، تاقئق، ايت، دُونگوز ـ بُولدئ تامام. 

 يئل آدالرئنئ جوٌبٌوت ـ جوٌبوٌتِدن ساناپ، ياد بِکلِِمک ِهم بُوالر. 
ِمثِلِم: سئچانـ  سئغئر، بارسـ  تُووشان، لووـ  يئالن، يئلقئـ  قُوي، 

بيجين ـ تاقئق، ايت ـ دُونگوز. 
 سئچاندان دُونگوزا ِچنلي ١٢ يئل بِوليار، ١٣ ـ ينجي يئال ِگِچنده 
يئلئندان  سئچان  بير  دييِمک،  غايتاالنيار.  باشالپ  سئچاندان  يِنه 
ياش  گؤرأ  شُونگا  بُوليار.  يئل   ١٣ باراندا  يئلئنا  ايکينجي سئچان 

حاساپ الناندا: 
 بيرينجي مٌوچه (چاغالئق مٌوچه سي) ـ ١٣ ياش. 

    ايکينجي مٌوچه (جاهئل لئق مٌوچه سي) ـ ٢٥ ياش. 
اٌوچوٌنجي مٌوچه (ييگيت ليک مٌوچه سي) ـ ٣٧ ياش.

 دؤردوٌنجي مٌوچه (اُورتا ياش مٌوچه سي) ـ ٤٩ ياش. 
 بأشينجي مٌوچه (آق ساقغال لئق مٌوچه سي) ـ ٦١ ياش. 

 آلتئنجئ مٌوچه (غارتانگ لئق مٌوچه سي) ـ ٧٣ ياش. 
يِدينجي مٌوچه (غاررئ لئق مٌوچه سي) ـ ٨٥ ياش. ـ ديِين يالئ 

توپارالرا بؤلوٌنيأر. 
اُونونگ  گوٌرتي  بيلِمک  ياشئنئ  آدامئنگ  بيلِن  حاسابئ  مٌوچه    
يئل  مٌوچه  غاراپ،  يوٌزوٌنه  آدامئنگ  سُونگرا  سُورامالئ.  يئلئنئ 
ِسلِجرِملي.  ديگيني  ِگليأن  غابات  تُوپارئنا  هايسئ  نئنگ  الرئ 
ِکشبينه  يوٌز  ده  ـ  اؤزي  بُولسا،  ايت  يئلئ  اُونونگ  اٌوچين،  مئثال 
غارانونگدا اُورتا ياش مٌوچه سينه غابات ِگليأن بِولسا، اؤنگي بيلِن 
اٌوستوٌميزدأکي يئلئنگ آدئنئ بيلِملي. مئثال اٌوچين، ١٣٩٢ ـ ينجي 
يئل ـ يئالن يئلئ. دؤرت مٌوچأني يا ـ دا ٤٩ ياشئ بِيله ده غُويوپ، 
ايت يئلئندان يئالن يئلئنا ِچنلي سانامالئ، ديِمک: دُونگوز، سئچان، 
سئغئر، بارس، تُووشان، لوو، يئالن ـ ٧ يئل بُوليار. اُونئ ُهم ٤٩ 

ياشئنگ اٌوستوٌنه غُوشسانگ، شُول آدامئنگ ياشئ ٥٦ بُوليار. 
ِگِچن عاصئرالردا ياشاپ ِگِچن کالسسئک شاهئرالرئنگ هايسئ 
ـ دا بُولسا بيري نينگ دُوغالن يئلئ نئنگ يئل آدالرئندان هايسئ 
دُوغالن  اُونونگ  دا  ـ  يا  بيلِمکِدن  ديگيني  ِگليأن  غابات  بيرنه 
ايکينجي  اؤتري  آنئقالماقدان  ديگيني  ِگِچن  يئل  نأچه  يئلئندان 
يئلئ  دُوغالن  اؤز  سالغئالنئپ،  ِجدِوله  شُول  غارامالئ.  ِجدِوله  
نگئزئنگ ِهم آدالرئ نئنگ هايسئ سئنا غابات ِگليأن ديگيني بيليپ 

بيلِرسينگيز. 
 هاماال دييه لي، بيري نينگ نأِچنجي يئلدا دُوغالنئنئ بيليأريس، 
غارامان،  ِجدِوله  يئلئنئ  اُونونگ  بُويونچا  حاسابئ  مٌوچه  اِمما 

نأهيلي بيلمه لي؟ 
شُول آدامئنگ دُوغالن يئلئنئ ١٢ ـ أ پايالمالئ. اُون ايکأ غالئندئ 
سئز پايالنسا، اُونونگ يئلئ بيجين بُوليار. بيرينجي  ِجدِول ده بيجين 
٩ يئل. شو هيلي پايالناندا، بيجينِدن سُونگقئ يئل الرئنگ اٌوستوٌنه 

ِهر ِگِزک بير سان آرتئپ باريار. مئثال اٌوچين، پايالناندا: 
صفر (٠) غالسا ـ بيجين (٩ يئل)، 

١ غالسا تاقئق (١٠ يئل)، 
٢ غالسا ايت (١١ يئل) و ش. م. 

بو حاسابئ بيرينجي ِجدِول دأکئ يالئ گؤرِکزِمک بُوالر. 

ِمثِلِم : ١٨(١٣ـ١٢) عاصئر شاهئرالرئندان شابِنده «گٌول ـ بيلبيل» 
ِدسسانئ نئنگ يازئالن واغتئ حاقئندا ِشيله آيديار: 

«موٌنگ ايکي يوٌز اُون دؤرت بُولدئ تارئخدا، 
بيجين يئلئ يازدئم قئصصانئ، بِگلِر. »        

 بو ِير دأکي ١٢١٤ ـ ي ميالدئ حاسابئنا (حأضيرکي اوالنئليان 
حاساب) اؤويرِسک، ١٨٠٠ ـ ينجي يئال دٌوشيأر. ١٨٠٠ ـ ي اُون 
ايکأ پايالساق، دُولئ پايالنيار، صفر (٠) غاليار. دييِمک، شاهئرئنگ 
بيجين  ِدسسان  اِديليأن  گوٌرروٌنگي  يالئ،  آيدئشئ  ِهم  اؤزوٌنينگ 

يئلئندا يازئلئپ دئر.

يئل آدالرئنا حايوان آدالرئ نئنگ داقئلماغئ : 
نئنگ  بُولماغئ  باغلئ  بيلِن  آدالرئ  حايوان  نئنگ  آدالرئ  يئل 
ِسبأبي، شو حاسابئ اوالنيان حالق الرئنگ چارواچئ لئق، آوچئ 
دا،  ـ  باشغا  اُوندان  دئر.  الرئندان  بُوالندئق  ِمشغول  بيلِن  لئق 
غادئمئ حالق الرئنگ تُوتِميزم (دوٌرلي زاتالرا، ِهر هيلي جاندارالرا 
چُوقونماقلئق) يالئ ائنانجاالرئ بيلِن باغالنئشئق لئ دئر. شُونونگ 
دأل،  آدالرئنا  يئل  بير  دينگه  آدالرئ  جاندارالرئنگ  ده  ـ  اٌوچين 
بِلکي چاروا ِهم دايخان الر آراسئندا اوالنئليان آي آدالرئ نئنگ 
تاالرئنگ)،  (پالنه  ده، ساييارا الرئنگ  ـ  غالئِبرسه  ِهم کؤپٌوسينه، 
يئلدئزالرئنگ ِهم بير نأچه لِرينه داقئلئپ دئر. ِمثِلِم : اِکيز اُووالقلئ 
ِگچي، غوزئ آغئلئ، آق آت، بُوز آت، آق مايانئنگ يولئ، اؤکوٌز 

گؤزي، ِکرِون غئران و ش. م. 
دا،  ـ  نئنگ  حاسابئ  يئل  دا،  ـ  نئنگ  حاسابئ  آي  ليکده،  ِشيله 
گٌون حاسابئ نئنگ ـ دا آيئنگ، گوٌنوٌنگ، ِيرينگ ِحِرِکت لِري بيلِن 
ِيرينگ  ايچينده  يئلئنگ  بير  آي  گؤروٌنيأر.  لئدئغئ  باغالنئشئق 
دئر.  پايالنئپ  آيا  اٌوچين ١٢  آيالنيار، شُونونگ  ِگِزک  داشئنا ١٢ 
گيجأنينگ ١٢ ساغات بُولماغئ، گوٌنديزينگ ١٢ ساغات بُولماغئ، 
مٌوچه يئل الرئ نئنگ سانئ نئنگ ١٢ بُولماغئ ـ دا آيئنگ بير يئلدا 

ِيرينگ داشئنا ١٢ ِگِزک آيالنماغئندان ِگليپ چئقئپ دئر. 
يئلدئزالرئنگ  آيئنگ،  اُوالر  بُولوپ،  لِر  ُمِنّجم  زامانالردا  قادئمئ   
آيالنئشئنا غاراپ، يئل يازغئسئ (تقوي) حاسابئنئ دوٌزٌوپ ديرلِر. 
اينه، شو حاساپ الرئنگ ِهممه سي نينگ نُوجوم (آسترُونُومييا) 

عئلمئ بيلِن باغالنئشئق لئدئغئنئ گؤريأريس. 
باشئ) خاص  (تارئخئنگ  ِهم  اِرامئزدان  بيزينگ  الر  لئ  خئتاي   
اُوالرئنگ  دئرالر.  تاپئپ  اُويالپ  نما)  (قطب  قئبالنامانئ  اؤنگ 
يئل  مٌوچه  بيزينگ  يوٌزوٌنده  نئنگ  قئبالناماالرئ  واغتداقئ  شُول 
الرئ مئزئنگ آدالرئ توتوليان جاندارالرئنگ صورات الرئ بار. 
ِترتيبي ِهم بيزينگ مٌوچه يئل الرئ  ِبرليش  اُول صورات الرئنگ 

مئزئنگ ِترتيبينه دُوغرئ ِگليأر. 

اٌوچوٌنجي ِجدِول ـ مٌوچه يئل آدالرئ نئنگ بير نأچه حالق الردا 
اوالنئلئشئ ِهم اُوالرئنگ مانئ الرئ :    

کؤپٌوسي  جاندارالرئنگ  داقئالن  آدالرئنا  يئل  يالئ،  گؤرشوٌنگيز 
سيزه تانئش. اِمما لووا بير نأچه حالق الردا (خئتايدا، هينديستاندا) 
اُول  بُولسا  الردا  حالق  نأچه  بير  دٌوشوٌنيليأر،  دييليپ  «آژدارها» 
بالئق، آقوال، کرُوکُوديل، لِنگنِگچ، بالئق غوالق . . . ديِين مانئ الردا 

اوالنئليار. بيزده ِهم لووا «بالئق» ديييپ دٌوشوٌنيأرلِر. 
 توٌرکِمن لِرينگ اِپ ـ اِسلي بؤله گي بيجينه «مايمئن» ديييپ ِهم 

دٌوشوٌنيأر. 
يئل آدالرئ نئنگ نأمه اٌوچين حايوان آدالرئنا باغلئ دئغئ بارادا 
ِمثِلِم،  بار.  ِهم  الر  رُووايات  ِحکاياالر،  آيدئليان  آراسئندا  حالق 
قادئم زامان الردا حايوان الرئنگ آراسئندا : «کيم اؤنگوٌرتي يئلئ 
گؤرسه، شُونونگ آدي يئل آدالرئ نئنگ بيرينجي سي بُولمالئ» 
ديِين ِشرط غُويالن مئش. بو ِشرطي دوٌيه اِشيديپ : «ِمن حايوان 
الرئنگ ِهممه سينِدن اولئ، شُونونگ اٌوچين يئلئ ايلکي ِمن گؤره 
رين، ِمنينگ آدئم بُولسا حؤکمان يئل آدالرئ نئنگ بيرينجي سي 
يئلئنگ  اِمما  ميش.  اؤوِنن  بيلِن  لئق  اولومسئ  ديييپ،  ـ  بُوالر» 
گؤروٌنِملي واغتئ غُواليالندا، سئچان دوٌيأنينگ اؤرکٌوجينه چئقئپ، 
آدالرئ  يئل  ليکده،  ِشيله  ميش.  گؤِرن  اؤنگوٌرتي  ِدن  دوٌيه  يئلئ 
نئنگ بيرينجي سينه سئچانئنگ آدئ داقئالن مئش. سئچانئنگ بو 
سئچان  تُوپوليار،  سئچانا  ِگليپ،  غاهارئ  دوٌيأنينگ  ايشينه  اِِدن 
بير گوٌرروٌنگده کوٌله) گيريپ گيزلِنيأر،  (کأ  بُولسا غاچئپ، غوما 
چؤکٌوپ  اٌوستوٌنه  کوٌلوٌنگ  اٌوچين،  مئنجئراتماق  اُونئ  دوٌيه 
ـ  آغئناماغئ  چؤکٌوپ  گؤرسه  کٌول  دوٌيأنينگ  ِهم  ِهنيز  آغئنايار. 

شُول سئچان دان آرئنئ آلجاق بُولوپ يؤرشوٌميشين. . . 
اينه، شو ِحکايا اِساسئندا حالق الرئنگ آراسئندا : «دوٌيه بُويونا 

بويسانئپ، يئلدان کؤر غالئپ دئر» ديِين ناقئل ِهم دؤرأپ دير. 
بورياتـ  مُونغُول الردا ِهم شونگا ِمنگِزش اِرتِکي نينگ باردئغئنئ 
آ.  آغضاسئ  خابارچئ  نئنگ  آکاِدمي سئ  الر  عئلئم  قازاقئستان 
اؤنگوٌرتي  کيم  «گوٌني  ده:  اِرتِکي  اُول  ِبريأر.  خابار  ماشانُوف 
گؤرمه ِشک» دييپ، دوٌيه بيلِن سئچان ِجِدل ِلشيأر. دوٌيه سئچانا 
ِمن  دأل،  آرتئق  ِدن  کيرپيگيم  ِمنينگ  بُويونگ  «ِسنينگ  غاراپ: 
بُولسام سانگا غاراندا بير ياتان داغ يالئ أِپت زات» دييأر. سئچان 
يالئ،  ديِين   «! بويسان  اُويونگا  دا،  ـ  بويسانما  «بُويونگا   : اُونگا 
گؤزوٌني  طاراپا  دُوغار  گٌون  گيجه  اوزئن  دوٌيه  گؤرِکزيأر.  گؤز 
چئقئپ،  اؤرکٌوجينه  دوٌيأنينگ  بُولسا  سئچان  ِسراِديأر.  آيئرمان 
دُوغسا،  گٌون  اُول  ِسبأبي  دوريار.  غاراپ  طاراپا  باتار  گٌون 
نينگ دٌوشِجک  اؤويشغيني  اُونونگ  داغا  داقئ  باتار طاراپ  گٌون 
ديگيني بيليأردي. ِشيله ليکده، سئچان اؤويشغينه غاراپ، گوٌنوٌنگ 
مُونغُول  ـ  بوريات  بأري  شُوندان  گؤريأر.  اؤنگوٌرتي  دُوغانئنئ 
الردا  (مُونغُول  دييليأر.  آيئ  سئچان  آدئنا  آيئنگ  بيرينجي  الردا 
يارئ گيجه ِدن سُونگ باشالنيان ايلکي ساغادا «ساغات بيره» ِهم 

سئچان ساغادئ دييليأر، بيرينجي آيا ـ دا سئچان آيئ دييليأر).
حايوان الرئنگ گؤرِجک بُوليان يئلئ آي، گٌون يالئ گؤرأيمه لي 
بير زات بُولمان، اُول موشاقغات لئ غئشئ باشالرئندان ِگچيِرن 
ياز مؤوسوٌمي  بيلِن غاراشيان  اولئ هؤِوس  جانلئ ـ جاندارئنگ 
گوٌني  ايلکي  يئلئنگ  تأزه  بُويونچا  حاسابئ  چاروا  ِسبأبي  دير. 
شُول  باشالنيار.  مارتدان)  ينجي  (٢٢ـ  ِدن  حمل  ينجي  ١ـ  بُوالن 
گٌون گيجه بيلِن گوٌنديز ِدنگِلشيأر، ِهر بيري نينگ اوزئن لئغئ ١٢ 
ساغات بُوليار. شُول گوٌنه «نُوروز» دييليأر (فارس ديلينده نُو ـ 

تأزه، روزـ گٌون بُولوپ، تأزه گٌون ـ تأزه يئل دييِمک دير). 
اِنِچمه  آراسئندا  حالق  ِدگيشلي  آيالرئنا  چاروا  ِهم  يئلئ  چاروا 
دير.  دؤرأپ  لِر  دٌوشوٌنجه  دوٌرلي  ِهم  ناقئل  ِحکايا،  رُووايات، 
بايلئغئنگا، بيجين باردئر اؤنگوٌنده» دييأرلِر.  ِمثِلِم، «بويسانماغئن 
مونونگ مانئسئ ـ بايلئغئنگا بويسانما، چوٌنکي اؤنگوٌنگده بيجين 
يُوق  مالئنگ  بار  يانگا  لئقدان  غوراقچئ  باردئر، سُوويقدان،  يئلئ 
دييِمک  ـ  گيِدر  بُولوپ 
کؤنه  ِسبأبي  دير. 
بيجين  گؤرأ،  دٌوشوٌنجأ 
لئق  غوراقچئ  ِهم  يئلئ 

بُولمالئ مئش. 
تُووشان،  بيجين،   
غُويون،  يئالن،  تاقئق، 
آغئر  يئلالرئ  سئغئر 
يئل الر حاساپالنئپ دئر. 
تُووشان ئنگ تُوويغئنگ، 
الرئ  آياق  نئنگ  يئلقئ 
آياغئ،  ِهم  (تُوويغئنگ 
غاتئ،  چوٌنگکي)  ِهم 
يئل  بو  اٌوچين  شُونونگ 
مايئل  اُورتاالرئ  الرئنگ 
بُولساـ  دا، باشئـ  آياغئ 
اُونگارمئش.  ياالپ  غوم  غئشئنا  يئالن  مئش.  بُولمالئ  سُوويق 
شُونونگ اٌوچين يئالن يئلئ گؤيأ غوراقچئ لئق بُوالرمئش. قازاق 
الر  يئل  کي  بِيله  دييأرلِر.  الرئ  يئل  «ژوت»  بوالرا  چارواالرئ 
بُولسا اُونگات يئل الر حاساپالنئپ دئر. اُوندان باشغا ـ دا : «ايت 
يئلئ اِک، دُونگوز يئلئ اُور !» دييأرلِر. بو يئل الر اُونگات يئل الر 
حاساپ النئلمئش، حاصئل کؤپ «بُولمالئ مئش» دييپ دٌوشوٌنيپ 
ديرلِر. قازاق الر اُونگات يئل الرا «قوت» (باغت، دؤوِلت) يئل الرئ 

دييأرلِر. 
الرئ  کأبيرناقئل  ِدگيشلي  چئلئغا  دايخان  ده  ـ  ِهم  چارواچئلئغا 
آلئپ گؤره لينگ. ِمثِلِم، «اِِسد، ِبس اِت». يوقاردا گؤرشوٌميز يالئ، 
اِِسد اييول آيئنا دٌوشيأر. ناقئلئنگ مانئسئ: اِِسد آيئندا اِکين اِکمه گي 
ِبس اِتِملي، ِسبأبي شُوندان سُونگ اِکيلِن اِکين لِر حاصئل ِبرمأگه 
(اُوکتيابر)  اِِسدِدن سُونگقئ ٣ ـ ينجي آي  يِتيشمه يأرلِر. چوٌنکي 
عاقراپ دئر. عاقراپدا بُولسا کؤپلِنچ گؤک چؤپي سُوويق اوريار. 
ناقئلئ سيز  ديِين  اورمارئن»  ده  ـ  آخئِرتده  اورماسام،  «عاقراپدا 

اِنِچمه ِگِزک اِشيِدن بُولسانگئز ِگِرک. 

ِسنه. 
حأضير ِسنه ـ ٢٠١٣ ـ ينجي يئل. بو ِسنه حاسابئ نيره ِدن ِگليپ 

چئقئپ دئر؟  
دييليأر  حاسابئ  ميالدئ  ِسنأ،  دوٌنيأليک  اوالنيان  حأضيرکي 
حاساپ  بو  دير).  دييِمک  لئق  دُوغولماق  دُوغلوش،  ـ  (ميالد 
يئلئندان  ِدن دُوغالن»  «اِنه  پيغامِبرئ)  لِرئنگ  (ِمسيحي  عيسانئنگ 
يئلئنا)  ينجي  (١ـ  يئلئنا  باشالنان  حاسابئنگ  شو  باشالنيار. 
دوٌنيأليک ِسنأنئنگ باشالنان واغتئ دييليأر. اِِگر گوٌرروٌنگ ميالدئ 
يئلئ نئنگ باشالنان واغتئندان اُوزالقئ واقا بارادا باريان بُولسا، 
اُوندا ميالدئ ِسنه ِدن اؤنگ پئالنئالنجئ يئل دييليأر. ِمثِلِم، ايسِگنِدر 
ذواٌلقارنايئن (الِکساندر ماِقدُونسکيي) ميالدئ ِسنه ِدن اؤنگ ٣٥٦ـ 

٣٢٣ـ ينجي يئل الردا حأکيم ليک اِديپ دير و ش. م. 
ميالدئ ِسنه سي نئنگ باشالنالئ بأري ٢٠١٣ يئل ِگچيپ دير. 

 XIX يئل  ينجي  ١٩٠٠ـ  دييليأر.  عاصئر  بير  يئال   ١٠٠ بير  ِهر   
عاصئر بُوليار، ١٩٦٢ ـ ينجي يئل بُولسا XX عاصئرئنگ ايکينجي 

يارئمئنا گيريأر. 
لِرده،  اؤزِبک  لِرده،  توٌرکمن  اؤنگ  انقالبئندان  اُوکتيابر  اِمما   
بِيله کي بير نأچه حالق الردا «هيجري» ِسنه  آِذربايجان الردا و 
ـ  هيجران  (هيجري،  دئر  اوالنئلئپ  حاسابئ  يئل  دييليأن  سي 
گوٌندُوغار  ِهم  بو حاساپ حأضير  دير).  دييِمک  آيرالئق  عاراپچا 
حالق الرئ نئنگ بير نأچه سينده (اُووغان الردا، عاراپ الردا و 

باشغاالردا) اوالنئليار. 
ميالدئ ِسنه سي ٦٢٢ ـ ينجي يئال باراندا، اييول آيئ نئنگ ١٥ـ 
ينِدن ١٦ـ سئنا ِگچيلِن گيجه ِدن ـ محمد(ص)ينگ ِمکگه ِدن ِمدينأ 
گؤِچن گيجه سينِدن «هيجري» ِسنه سي باشالنيار. ٢٠١٣ـ ينجي 
يئلدا هيجري ِسنه سي١٤٣٤ بوليار. اِمما بو حاساپ بُويونچا بير 
شُول  النيار.  حاساپ  گٌون   ٣٦٠ ٣٥٥ـ  ده،  ـ  دأل  گٌون   ٣٦٥ يئل 
ِسبأپلي بو ِسنه لِري بيري ـ بيرينه ِگچيرِمک اٌوچين يؤريته ِجدِول 
يالئ  آشاقداقئ  شو  بُولسا،  واغتدا  بُولمادئق  ِجدِول  اوالنئليار. 

حاساپالمالئ.
 ِمثِلِم، ِسييد ناظار ِسيدي «خُوش ايندي» ديِين تارئخئ غُوشغئ 

سئندا : 
«يوٌز اِللي يئل واطان دييپ ِگزيلدي،

اِکين لِر اِکيلدي، ياپالر غازئلدئ. 
موٌنگ ايکي يوٌز بير ِکم قئرقدا يازئلدئ، 

تارئخئن اِتِسنگيز حاساپ، خُوش ايندي.» ـ 
ِسنه  هيجري   ١٢٣٩ گؤرِکزيلِن  ِسطيرلِرده  بو  يازيار.  دييپ 
حاسابئ دئر. هيجري يئلئنئ ميالدئ حاسابئنا اؤويرِمک اٌوچين، 
١٢٣٩ـ ئ ٩٧ـ أ کؤپِلتِملي، چئقان سانئ يوٌزه پايالپ، شُونگا يِته 

نينه ِهم ٦٢١/٥٤ ـ اي غُوشمالئ. 
ِمثِلِم : 

 ١) ١٢٠١٨٣ = ٩٧× ١٢٣٩
 ٢) ١٢٠١/٨٣ = ١٠٠ : ١٢٠١٨٣

٣) ١٨٢٣/٣٧ = ٦٢١/٥٤ + ١٢٠١/٨٣
غُوشغئ  آلماساق، شُول  اُوونوق سانالرئ حاسابا  آخئرئنداقئ 

١٨٢٣ـ ينجي يئلدا يازئلئپ دئر. 
يوقارقئ حاسابئ اِزِبرلِِمکِدن اؤتري آشاقداقئ بِندي يات توتمالئ 

 :
          «تُوغسان يِدي گؤِتر بيلِجک ِسنأنگي، 

          چئقان نِتيجأني پايالغئن يوٌزه؛
          آلتئ يوٌز ييگريم بير اِللي دؤرت سانئ، 
          اٌوستوٌنه غُوشسانگئز ِجم چئقار يوٌزه .»

بُولسا، شو  اٌوچين  اؤويرِمک  هيجري حاسابئنا  يئلئنئ  ميالدئ   
آشاقداقئ يالئ اِتمه لي:

١.اؤويرِمک ايسله نيليأن ميالدئ يئلئندان ٦٢٢ـ يني آيئرمالئ 
(٥٤/ ٦٢١ـ اي ٦٢٢ دييپ آليارئس). 

٢.غاالن سانئ ٣٢ـ أ پايالمالئ. 
٣,٣٢ـ أ يِتين سانئ يوقارقئ (بيرينجي) غاالن سانا غُوشمالئ. 

مئثال اٌوچين، ١٨٦٢ـ ينجي يئلئ آاللئنگ : 
١)١٣٤٠ = ٦٢٢ ـ ١٩٦٢ 

٢)٤١/٨٧ = ٣٢ : ١٣٤٠ (بؤِلک ٨٧ ـ يني بير بيتين سان حاساپ 
اِديأريس). 

 ٣)١٣٨٢ = ٤٢ + ١٣٤٠
يئلئنا  هيجري  ينجي  ١٣٨٢ـ  يئلئ  ميالدئ  ينجي  ١٩٦٢ـ  دييِمک، 

غابات ِگليأر اِِکن. 
آي حاسابئ / ِشمسي .

دايخان الرئنگ  ده چارواالرئنگ،  ِجدِول             دؤردوٌنجي 
آدالرئنئ  آي  آدالندئرئليان  دييپ  «ِشمسي»  اوالنان  ِگچميشده 
دير).  دييِمک  «گٌون»  ديلينده  ـ عاراپ  (ِشمس  لينگ  ِگچه  گؤرٌوپ 
ِشمسي حاسابئندا ِهر بير پاصلئنگ بِللي آيئ، گوٌني بُولوپ، اُوالر 
مئداما بير واغتدا ِگليأرلِر. بو آيالرئنگ آدالرئ نئنگ ـ دا کؤپٌوسي 

نينگ آدالرئ بيلِن باغالنئشئق لئ دئغئنئ گؤره ريس. 

قامارئ  
الردا  زامان  قاديم 
تارئخچئ  بيزينگ 
شاهئرالرمئز  الرئمئز، 
آدالندئرئليان  «قامارئ» 
آي حاسابئنئ ِهم اوالنئپ 
عاراپچا  ـ  (قامار  دئرالر 
«آي» دييِمک دير). ِسبأبي، 
بو آيالر آسمانداقئ آيئنگ 
بيلِن  ياشانئ  ـ  دُوغانئ 
شُونونگ  حاساپالنيار. 
آي  قامارئ  اٌوچين 
بُوليان  بير  حاسابئندا 
 (١١)  ١٠ يئل  ِهر  واقا 
گٌون اؤنگه سوٌيشيأر. بير 
يئلئنگ اوزئن لئغئ بُولسا 

اِدينگ).  ِسر  ِجدِوله  (بأشينجي  النيار  حاساپ  گٌون   (٣٥٥)   ٣٥٤
ِهر يئل ١٠ (١١) گٌون تاپاووت اِِدني اٌوچين، ِهر ٣٦ يئلدا بير يئل 

آرتيار. شُونگا گؤرأ ٣٦ يئال بير قارئن دييأرلِر.

             
  آنچه ندارد عوض اي هو.شيار

عمر عزيز است غنيمت شمار
( سعدي )

 اي عاقيل آدام، دُوالنمايان زاد، 
دينگه عزيز عؤمرونگ دير، اُوني 
غانيمات بيل !              ( ساغدي)

   داما داما کؤل بُوالر

ساتئجي  هُوز  آدام  بير 
نئنگ يانينا باردي ـ دا: 

هممه  مانگا   » ـ 
موغتئندان  هُوزالرنگئزي 

بريپ بيلر سينگيزمي؟»
ـ «هممه هُوزالرينگي يؤنه 
سانگيز  ِبراي  مانگا  جه 

نأديأر؟!» 
ساتئجي  هُوز  ديدي. 
قاراپ  اُونگا  غالئپ  ِگنگ 
،جُوغاپ ِبرمه دي. اُول ينه 

سُورادي: 
ـ «هُوزينگيزدان يکه جه بير 
کيلوسيني موغتئندان مانگا 

بريپ بيلر سينگيزمي؟» 
دئرسلئق  دئم  آرا  ينه   

دٌوشدي. 
اِديارين  «خايئش  ـ 
آزئندان يکه جه بير هُوزي 
ِبراي  مانگا  موغتئندان 

سانگيزال.»
آخئر  بيلن  کتجالئق  اُول 

سُونگي بير هُوزي آلدي. 
ِبرسه  بيريني  ينه   » ـ 
هُوز  جه  نگيزألنگ،يکه 
دأل  زاد  قئممات  سيزه 

آخئر.» 
ينه  آيدا  ـ  آيدا  ِشيديپ 
ديله  ينه  آلدي.  بيريني 
دا  هُوزي  اٌوچونجي  دي. 
چمه  آلماغا  موغتئندان 

لشدي. 
قاهاري  ساتئجئنگ  هُوز 

ِگلدي ده، ديدي: 
شيوه   شو  «زانگنگار!  ـ 
بيلِن بيرـ  بير هممه هُوزيمي 

آالسئنگ گليأرمي؟» 
کتجال آلئجي ديدي: 

بير  سانگا  «دُوغروسي،  ـ 
ساپاق ِبرِمک ايسله يارديم. 
ده،  عؤمريميز  بيزينگ 
دورموشيميزدا  ِشيله رأک. 
اِگر سانگا عؤمرونگ هممه 
ديِسم،  سات  مانگا  سيني 
ايشي  بو  بيرقيماتا  هيچ 
عؤمرونگ  اّما  اِدِمرسينگ. 
گٌون لِرينه اسوان اتمأن ،بير 
ِبريارسينگ.  الِدن  بيرِدن 
گؤرسه  دُوالنئپ  اؤزينگه 
عؤمرونگيزينگ  نگيز، 
بارئسي الِدن گيِدن دير.»   

  حکاياالر     

  توٌرکمن ديلي نينگ سؤزلوٌگيندن تاييارالن: تنقر قلي يلقي     

  ترجيمه ادن: ت.ق. يلقي     

يئل اؤويرمك     

 کيم بيليأر

گلدي غُوجا ،غارراپ گيدن ،
ناچار دُوغانئن گؤرمأگه

ائسغئن ـ مجال غالماندئر
ايندي اُونگ غاتناپ يؤرمأگه.

توردي بير کأسه چاي ايچيپ
اُوغشاپدئر غُوجانئنگ سالي 
داش چئقدي عايال دُوغانام

کوٌيکوٌريپ الي حاصالي .

شئبئرداشئپ دور ياپراق الر 
بُولوپ غئزغئلت پيشمه جيک دي

حُوشالشدي دُوغانالر غايدئپ
هيچ هاچان گؤرٌوشمه جک دي .

آق يالئغئنگ 

اوزينلي گوٌن اُوت اُوراردئق چالغئلي 
بُولوپ اديل جانئمئزدان ايرن دک

گوٌن ياشسا-دا دييردينگ سن نأزيرگأپ
بير آزاجئق ايشاليلي اير انتک !

من اُوراردئم ، سن اوٌيشوٌردينگ اُوت الري 
توٌته شر ياتاردي چئغلي دسته لر 

گچيريپ گؤيبأرديک دوشومئزدان بيز 
اُوراقچئ الر ائزئمئزدان يتسه لر 

سُونگ گوٌذره  سُوولوپ  شاپئردئسئني 
دينگألرديک بيز تُووسوپ چئقيان بالئغئنگ

باردي سنگ باشئنگدا  گوٌم گؤک يُورونجانگ 
ائسي اُورناپ گيدن آپ ـ آق يالئغئنگ

چئرپئپ ، سئقئپ،چئلتدئرئپ سن اُوني 
غايدانمئزدا گرده نينگه آتاردئنگ

بُولسا حأضير شُول يالئغئنگ  بيلن من
آغالن واغتئم يوٌزوٌم ياپئپ ياتاردئم.

باغت دييله نده 

گؤک کؤينه گينگ ياز شمالي يالي دي 
دينگه سن دينگ شُو يازالرئنگ گلشيگي

من هنيزم گؤز اؤنگوٌنه گتيريأن
گؤک اُوتالنگ چئغالرئن سچه ألپ ،

 سنينگ
 دريانگ کنارئنا ائلغاپ گلشينگي.

سنينگ گردنلنگه دؤکوٌليپ دوران 
ملمتيل ساچالرئنگ تُووار ـ تُووار دي 
شُو گيجه لنگ آي ـ ام کؤنه حارازئنگ

آنگئرسئندان لُووالپ ـ لُووالپ دُوغاردي.

دييرديم من سني باسئپ باغرئما
"تيزأللي تُوي يا سن غارشي مي؟"
سن آيانگي دُوداقالرما غُوياردئنگ

گنگ گؤريأن دي اؤلٌوپ ـ ايچيپ بارشئمي!
هم دييردينگ سئنالپ غوماق يُول الري 

" هايسي قا بوالرئنگ باغتا يتريأن؟"
منأ شيندم باغت ديله نده، بير سني ،
 دينگه سني، گؤز اؤنگوٌنه گتيريأن.

داغدان آغاچ 

چاغاقام "گؤز ـ ديلدن غُوراسئن" 
دييپ ، داغدان آغاچ داقاردئالر بؤروٌگمه

ييگيت چئقدئم، بير گؤزله ساتاشدئم
اُوت اُوقالنان يالي بُولدي کؤروٌگمه.

داغدانجئغام اُودا آتدئم گؤرسه ده ـ
هيچ کيم اُونگ سبأبين سُوراپ بيلمه دي! 

خئرلئجا داغدانجئق باري بير مني 
بير غئزئنگ گؤزوٌندن غُوراپ بيلمه دي.

انه مينگ اٌوچ سارغئدي 

 "گوٌنينگ دُوغوپ باريان واقتي، 
گوٌنينگ ياشئپ باريان واقتيـ  

ياتماغئن " اُوغلوم دييردي.
"آتانگ دان ، بابانگدان غاالن زاتالري 

آياپ ساقالغئن ، ساتماغئن" اُوغلوم دييردي.
"هم زيان بريأن بُولساـ دا 

هيچ هاچان بُوغاز جانداري
 آتماغئن" اُوغلوم دييردي.

چاپا تاييارالن : غفور خوجه
                           

شاهئر آتاجان آنا بردی  


