
 
 

 فیلوسوفیمیز یمیز ھمیک شاھیرـتیندا بیـھر یئلئنگ مای آیئندا بولوشی یالی بو یئالم تورکمنیستانینگ پایتاغ    
-طوی" دونیا تورکمنلری نینگ گومانیتار بیرلشیگی نینگ"ماغتیمغولی نینگ شانلی داباراسی نینگ یانی بیلن 

"  تورکمن یایالسی-اؤزگریش اۆلکھ سی"آپریلده آشغاباتدا  نجی -٢۵ خبر بریلشینھ گؤرأ . دا گچیریلیأر-اصالحاتیم
 قونگشی ،اونگا اوزالقی ساویت سایوزی نینگ چأگینده. )بو یئل ایرألپدیرلر (آتلی حالقارا فستیوال باشالنیپدیر

 دا -دان یاشایان تورکمن بوسغونالریناروپادا تورکمنلینگ یانی بیلن  یاشایان، تورکیھ ده، عراقدا، سیریادادولتلرده
بو فستیوال تورکمنیستانینگ پره زیدنتی و دونیأ تورکمنلری نینگ گومانیتار بیرلشیگی .  سی چاغیریلدیبیرنأچھ

  .)آلطین عصر اینترنت سایتی(نینگ پره زیدنتی بردی محمدوف ینگ یولباشچیلیغیندا و حواندارلیغیندا گچیریلیأر

 تورکمنیستانینگ شول واقتقی پره ماصالحاتالری نینگ بیرینده ایلکینجی "گومانیتارینگ" نجی یئلداقی -١٩٩٢   
ایندی آتا واطانلی ! چار طاراپا یایران تورکمنلر": دیدیپ نیازوف شئیلھ أھنگده چیقیش ازیدنتی ساپارمیرات

".آتا واطانا گلیپ دورونگ، آرقانگیزدا واطان، الینگیزده تورکمن پاسپورتی بوالر. بولدونگیز  

پره زیدنتلیک کورسی " یتارینگگومان" ده - أ تورکمنیستانینگ ھم- تأ دونیأسینی تأزه لھ یأنچأ ھم   یؤنھ نیازوف
اوستی بیلن اؤز شخصیت کولتینی دونیأ تورکمنلری نینگ " گومانتیارینگ "اول . ی روا گؤرمدی باشغاسینسینا

 آتا گییپ، اؤنگونده باش اگیأن تورکمنلر تاخیا/دینگھ اونی اؤویأنلر و بؤریک.  دا یایماغا سیناشیپ گلدی-آراسیندا
تورکمنیستانینگ غاپیالری بولسا دینگھ .  دینگھ سانلیجا آداما تورکمن پاسپورتی نصیب اتدی. چاغیریلیاردیواطانا

. غاپی یاپیق دوریار ھنیزمشوالرا و شوالرینگ اینام بیلدیریأنلرینھ آچیلدی، غاالنالرا بولسا  

ردی محمدوف ینگ دؤورینده اؤزگرشیکلر بوالر، یوردا باریپ گلمک یئنگیللشر دییدیک نیازوف ینگ یرینھ گچن ب    

حتی  یوردونگ اوزالقی داشاری ایشلر . ، اویتگأن زات بولمادی"اؤنگی تاس، اؤنگکی حمام" ده -ولی یئنھ
وغصات  دا ر-عبدی قولیف ینگ جسدی نینگ یوردا آشیریلماغینامرحوم منیسترینی، گؤرنیکلی سیاساتچیسی 

   .ینگ ساویق توپراغیندا جایالندیژ نرو بولسااول بنده. مدییلبر

. تورکمنیستان گیتمک اوچین داشاری یورتالردا بار بوالن تورکمنیستانینگ ایلچی حاناالریندان ویزا سورامالی    
دان باشغا یرلرده لژیک ینگ پایتاغتالرین باروپا دولتلرینده بولسا دینگھ آلمانینگ، اطریش ینگ، انگلستانینگ،

ایکینجیدن ویزا آلماق اوچین تورکمنیستاندان چاغیریش حاط گرک، اوچونجیدن . تورکمنیستانینگ ایلچی حاناسی یوق
 ده داشاری -تورکمنیستانا ایبرملی و اول چاغیریان آدم ھم) بالنکتی(ویزا اوچین ایلچی حانادا دولدوریالن فورمی 

اونسونگ گیتجک آداما . طاراپیندان ماخولالنمالی/) ک گ ب/ی حاوپسوزلیقحاص دوغروسی مل(ایشلر منیسترلیگی 
 غاراشسیزلیغینا قاوشان بئیلھ کی دولتلره مثال اوچین آذربایجانا گیتمکچی بولیانالر ویزانی .مگی ممکینویزا بریل

رگی ؤگیتمک اوچین گ دا گؤروشمأگھ -یؤنھ تورکمنیستانا سیاحت اتمک یا.  آلیپ بیلیأرلرنباکووینگ آیروپورتیندا
.ه یأررھنیزم ادیل ساویت دؤوری نینگ دوزگونلری یؤ. بارینی گؤرکزیأرلر  



غنانشماغینی ئ   بیزینگ پیکریمزچھ تورکمنیستانینگ یولباشچیالری دونیأ تورکمنلری نینگ بیر ساچاغینگ باشینا ی
 دونیأنینگ چار کونجونھ یایران تورکمنلرینگ پرابلئماالری یاگر دوغوردانام اوالر. ایسألنوقالریورکدن 

اول بیرنأچھ گرک تھرانھ ( ایرانا باراندا  مثال اوچینقیزیقالندیریان بولسا اوندا اینگ بأرسیندن بردی محمدوف
. ره ردیروحی تایدان اوالرا قولداو ب طاغامالشاردی ھم - دا باریپ اوالر بیلن دووز-تورکمنلرینگ آراسیندا) باردی

 ادبی چأره لر گچیریپ گلیأر، پارس دیلینی و مدنیتینی -ایران دولتی، تورکمنیستانینگ دورلی والیت الریندا مدنی
.پروپاگاندا ادیأر، اما تورکمن دولتی تورکمنلرینگ یاشایان شھرلرینده کنسول حانا آچیپ بیلمأن گلیأر  

الباسی دیین یالی ایرانینگ دیکتاتور رژیمینھ غارشی گؤره  تورکمنیستانا چاغیریالن تورکمنلرینگ آغاروپادان   

البتھ اوالر آتا واطان دییلیأن تورکمنیستانا . دن سیاسی باش پناه آالنالرلرشیپ، داشاری یوردا غاچانالر و بو دولت
شؤھراتینا - شان یؤریتھ چاغیریلیپ، یول حاراجاتی بریلیپ گتیریلیأنلر، دینگھ پره زیدنتینگگیتمأگھ دولی حاقلی، یؤنھ

سبابی نأمھ؟/ منطقھ سیغانوق-بو بولسا عاقیال. حشللھ قاقیارالر  

غینانساغام تورکمنیستاندا آدم حقوقالری گؤدک بوزولوپ گلیأر، یکجھ ارکین سؤزه، .  بیر زادی اونوتمالی دأل  
زیدنت ینگ اؤوگوسی بیلن  تلھ گپلھ شیکلری دینگھ پره - رادیو،ریلھ نوق، غازیت صاحیپاالریب یول ، جمعیتھنشره
گازدان گلیأن .  حومسی یاشایار-تورکمنیستان بای دولت ھم بولسا ایالتی حور. آدمالرینگ قوالغی قاماتا گلدی. دولی

ایشسیزلیک، نشھ . جک بیناالری قوراماغا صارپ ادیلیأرھ اتمک اوچین، گره کم" وردوم شالیق" بولسا یپولالر
 سیاسی بندی لره بولسا داشاری یورت . دیقین-زندانالر بولسا حیرین. پلدیکش لیک، جلب چیلیک حددن آشا کؤ

 دا انسان حقوقالرینا گؤزگچیلیک ادیأن ھیومن رایتس واچ یالی -قوراماالر شول ساندان حالقارا گناه گچیش یا
وزالقیسیندان ا. صوراتی آسیغلیأپت نیرأ سراتسنگ بردی محمدوف ینگ . قوراماالر بیلن دوشوماغا یول بریلھ نوق

کتابی حالقینگ بوینوندان آسیالن بولسا ایندی بردی محمدوف ینگ ساغلیق " روح نامھ"ؤنگ ا. اویتگأن زات یوق
تالری آ حاقیندا یازان کتابالری، اؤنگ نیازونگ قاقاسی آتامراد بولسا ایندی مونونگ آتاسی نینگ ھم قاقاسی نینگ

.گ آیدیپ اوتورمالیقاراض آیتسان. داقیلیار لره و متجیدلرمکتب  

   تورکمنیستانداقی شئیلھ یاغدای دونیأ جمعیتچیلیگی نینگ گؤزیندن و اونسوندن دوشھ نوق، اوالر باشاردیغیندان 
رلر، شوالر تورکمن حالقی نینگ اینگ ایلکی انسان حقوقالری نینگ برجای ادیلمگی اوغروندا پروتستلرینی بیان ادیأ

سھ لر اونگا ر تورکمنلر پره زیدنت ینگ شانینا آیدیم آیدیپ، ذکیر چکیپ یؤ، آلماندان بارانیالی یاغدایدا
أ تورکمنصحرانینگ آزاتلیغی اوغروندا -حانی، بوالر دوین"تورکمنیستاندا یاشایان دوغانالری نأحیلی بھا بره ر؟ 

کتاتورینگ سایاسیندا  دییآردیلر، ایندی ھم یئنھ باشغا بیر دی-رژیم ینگ الیندن قاچیپ گلدیکدیکتاتور گؤرشدیک، 
  دییمزلرمی؟" حشللھ قاقیارالر

.اویالنیپ گؤرینگ ھم وجدانگیزینگ سسینی دینگألنگ  

 آقمیرات گورگنلی

 


