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“Gaýra1, gaýrada galdy, 

Oklar ýarada galdy, 

Biziň bilen deň-duşlar, 

Bizden gaýrada galdy.” 

                                I.Türkmenistan gelin-gyzlarynyň lälesinden 
 

Türkmen topragyny bölmek baradaky Britan-Orsýet ylalaşygy 

biziň halkymyzyň garaýşyndan hiç hili hukuga eýe däldir. 
 

Bu ylalaşyga türkmenlerden gizilinlikde gol çekildi, oňa ýekeje 

türkmen wekili-de gatnaşdyrylmady. 

 

Bu gün ne Gajar d;wleti bar, ne-de rus tzarlary, şoňa görä Türkmen 

halkynyň topragyny bölmek baradaky şertnama öz-özünden ýatdy 

hasaplanmaly. 

 

Ikä bölünen Wietnam, Ýemen, Germaniýa birleşdiler, üçe bölüne 

Türkmen topragy-da hemişelik üzňelikde galyp bilmez. 

  

   Gökdepe galasy basylyp alnandan takmyn 11 aý soňra ýagny 1881-nji ýylyň 9-njy 

dekabrinde/1299-nji hijri ýylyň baş aýynyň 29-ynda Eýran tarapyndan daşary işler 

weziri mürze Seýit han Motemen-ul molk, Orsýet tarapyndan ýörite ilçi İwan Zinowiýew 

basylyp alnan Türkmen topragyny öz aralarynda paýlaşmak we araçäk bellemek 

baradaky şertnama Tahranda gol çekýärler. Şeýle-de bu şertnamanyň maddalaryny doly 

ýerine ýetirmek üçin 1894-nji ýylyň 9-njy noýabrinde Aşgabada baran Eýranyň wekili 

Muhommetsadyk han Emir Tümen, Rus wekilleri bilen duşuşyp, goşmaça bir ylalaşyga 

gol çekýär. 
  

 

Mirza Seýit han Motemen-ul molk                     I.Zinowiýew 

                                           
1 Araçäk çekilenden soňra, serhediň Eýran tarapynda galanlar, ors tarapyna “Gaýra” diýip at beripdirler we 
ol häzir bugüne çenli şol at ulanylýar. 
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1881-nji ýylyň 9-nji dekabryndaky ylalaşygyň maddalary şulardan ybarat2: 

 

   Hazar deňziniň gündogaryda Eýran-Rus araçägi şeýle kesgitlenýär: 
 

1-nji madda: 
 

  Esengulydan Çata çenli Eterk derýasy araçäk bellenýär, Çatdan demirgazyk-gündogara 

tarap, araçäk ugry Soňudagy hem Segremdagyndan geçip, demirgazykda Çükgän 

galasynda, Çendir akaryna baryp ýetýär. Bu ýerden demirgazykda Çendir bilen Sumbar 

akarlarynyň arasyndaky daglara dogurlanyp, gündogara tarap, şol daglary yzarlap, 

Sumbara tarap ugrugyp, Sumbar bilen Ajy akýan akarynyň birigýän ýerine baryp ýetýär. 

Bu ýerden gündogara Daýna metjidiniň harabaçylygyna çenli araçäk, Sumbar derýasy 

bolar. Daýnadan Köpetdaga çenli içeri tarap uzanan bir ýol araçäk belligidir. 

   Bu ýerden, araçäkbelligi Köpetdagyň ýany bilen syrygyp, günorta-gündogara tarap 

uzaýar, Germap deresine ýetmänkä günorta tarapa aýlanyp, Sumbar bilen Germap 

arasyndaky daglaryň örküjünden geçip, günorta-gündogara tarap uzanyp, Meýsene we 

Çöp-best daglarnyň üstünden aşyp, Robatyň 1.6km demirgazygynda Germapdan Robata 

barýan ýola biriger. Bu ýerden araçäk belligi daglaryň örküjünden aşyp, Dalança 

dagynyň örküjünden hem geçip, Haýyrabat galasynyň demirgazygyndan geçip, 

demirgazyk-gündogarda Gök-gaýtalyň golaýyna ýetip, ondan Pöwrize akarlarynyň 

gözbaşyna gönükdürlip, ol ýeri, Pöwrize obasynyň demirgazygynda keser. Bu ýerden 

dmirgazyk-gündogarda araçäk belligi günortalykda ýerleşen Aşgabat-Pöwrize arasynda 

ýerleşen daglaryň örküjüne ugrukdyrlýar. Araçäk belligi bu ýerden aşyp, gündogara 

tarap uzanyp, Aslama-dagynyň iň demirgazyk belentliginden geçip, günorta-

gündogarlykda bu dagdan aşyp, Kelete-çynar obasynyň demirgazygyndan aýlanyp, 

Zirkuh bilen Gyzyldagyň çatylyşýan ýerine baryp ýetýär. Bu ýerden araçäk belligi 

                                           
2 W.Mazenderani. Taryhy şertnamalar; Akemenitlerden Pählewi döwrüne çenli. Parsça. Eýranyň daşary işler 
ministerliginiň neşri. S.143,  Şeýle-de Muhammetali Muhberiň Merzhaýe- Iran. Tahran 1344 eserine serediň. 
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günorta-gündogarlykda Zirkuh dagynyň örküjünden geçirlip, Babadurmaz akarynyň 

geçýän deresine baryp ýeter. Bu ýere baryp ýetenden soň demirgazyga tarap uzanyp, 

Baba-durmaz galasy gündorgarynda galmak şerti bilen, Gäwürs-Lotof-abad arasyndaky 

ýola baryp ýeter. 

 

2-nji Madda: 

   Her iki döwletiň bellenjek ýörite wekilleri, araçäkde bellikler oturtmak üçin serhede 

baryp edil bellenip geçilişi ýaly nyşanalary oturdarlar. Bu işiň wagty we her iki döwletiň 

komissarlarynyň duşuşjak ýeri belli edilmeli. 

 

3-nji madda: 

   Germap we Gulgulap obalary, Türkmenistan jülgesini suwarýan akarnyň 

demirgazygynda ýerleşýändikleri üçin, Eýran döwleti bir ýylyň möhletinde bu obalary 

boşaldar. Eýran bu möhletiň dowamynda öz raýatlaryny alyp gider, Rus döwleti 

boşaldylan obalara Türkmeniň göçüp gelmegini gadagan edip, ol ýerlerde harby bina 

gurmaz. 

 

4-nji madda: 

  Türkmenistany suwarýan Pöwrize we beýleki akarlaryň gözbaşynyň Eýranda bolany 

üçin, Eýran döwleti bu akarlaryň kenarynda täze obalaryň bina edilmegini gadagan edip, 

ekeran meýdanlaryny köpeltmän, özlerine gerek bolan suwdan köp mukdar 

almajakdyklaryny boýun alýar. 

 

5-ni madda: 

   Türkmenistan bilen Horasan arasynda söwda meselesiniň ösmegi üçin her iki döwlet 

gatnaw ýollaryny abadanlaşdyrmaly. 

 

6-nji madda: 

   Eýran döwleti Astrabad we Horasan welaýatlaryndan her dürli ýaragyň ýurt daşyna 

çykarylmagynyň öňüni almaly, şeýle-de Eýran çägine düşen türkmenlere ok-ýarag 

ýetmeginiň öňüni almaly. Eýran döwletiniň bellän serhet garawullary bu hakda Orsýet 

tarapyndan gizlin ýarag söwdasyny edýän adamlaryň öňüni almak ugrunda Eýran bilen 

hyzmatdaşlyk etmeli. 

 

7-nji madda: 

   Bu şertnamanyň maddalarynyň doly ýerine ýetirilmegi we serhediň golaýynda 

ýaşaýan türkmenleriň hereketlerine kontrollyk etmek üçin, Orsýet döwleti, Eýran 
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serhedine garawul bellemäge haklydyr. Basylyp alnan topraklarda asuwdalygy goramak 

üçin her iki döwlet bellenen wekillere doly ygtyýar berýär. 

 

8-nji madda:  

  Kabul edilen bütin kararlar we ylalaşygyň şertleri öz güýjünde saklanýar. 

 

9-nji madda: 

   Bu şertnama iki nusgada ýazyldy, oňa iki döwletiň wezirleri goluny goýup, möherlerini 

basdylar. Orsýet we Eýran patyşalary tarapyndan tassyklanandan soň ol güýje girer. 

Tassyklanan şertnama 4 aýyň-hatta ondanam çaltrak wagtda- Tehranda her iki döwletiň 

wezirleriň arasynda çalşylar. 
 

Tehran: 9 dekabr 1881             22 Mäherrem 1299 

                                           Zinowiýew – goly         Mürze Saýid han - goly 

 

   Bu şertnamanyň 2-nji maddasyny ýerine ýetirmek üçin dört ýyl soňra 1885-nji ýylyň 

aprel aýynda iki döwletiň arasynda bir protokle gol goýlup, Babadurmaz galasynyň 

harabaçylygyndan tä Esenguly aýlagyna çenli araçäge bellik oturtmak üçin Eýran 

tarapyndan Suleýman han Sahyp-yhtyýar, Orsýet tarapyndan bolsa polkownik Nikolaý 

Kormin Karabaýew bellenýär. şeýle-de Çekişlerde gol çekilen bir ylalaşykda Etrek 

derýasynyň aşaky akymyndan tä Esenguly aýlagyna çenli araçäge bellik oturtmak üçin 

Eýrandan polkownik-injinýer mürze Ali-Eşref han, Rus komissarlary bilen duşuşýar we 

araçägiň geografik kartasy 1:84000 möçberinde çyzylýar. 

   Araçägi kesgitlemek baradaky protokollaryň dowamynda Pöwrize we Hasar ýerleriniň 

statusyny bellemek üçin 1893-nji ýylyň 27-nji maýynda Tehranda baş wezir mürze Aly 

Asgar han Eminolsoltan bilen Orsýetiň doly ygtyýarly ilçisi Potsow bir ylalaşyga gol 

çekilýär. Ylalaşykda şu maddalar ýerleşdirilýär: 

 

1-nji madda: 

   Eýranyň patyşasy özi hem-de miýrasdüşerleri tarapyndan Pöwrize obasyny we 1881-

nji ýylda ylalaşylan ýerleri, araçäkdäki dagyndan ”Biýz” derä çenli uzaýan topraklary, 

alyhezretler rus patyşasyna berýär. Şeýlelik bilen 1881-nji ýylda gelnen ylalaşygyň bu 

ýerlere degişli maddasy ýatyrlyp, beýleki maddalar el degrilmän saklanýar.  

 

2-nji madda: 

    Alyhezert Orsýet patyşasy özi hem-de mirasdüşerleri tarapyndan Hasar obasy hem-de 

onuň töweregindäki Hasar we Şilgan akarlaryny, obanyň gündogaryndaky degirmene 

çenli tä obanyň ileri ýüzündäki Zeňňanly töweregini Eýrana berýär.  
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3-nji madda:  

   (Ylalaşygyň bu maddasy Azarbaýjan serhedine degişli bolany üçin getirmedik. AG) 

 

4-nji madda: 

   Iki döwlet tarapyndan bellenen wekiller Pöwrize we Hasar etrabynyň araçägini şol 

ýerlere baryp doly we dogry bellemeli, almaly ýerleri alyp, bermeli ýerleri berip, serhet 

belligini oturtmalydyrlar. 

 
 

5-nji madda: 

   Araçäk belligi Baba-durmazdan, Zirkuh dagynyň örküjünden geçip, günorta-

gündogarda Haýyr-abad obasyna gönükdürlip, oňa ýetmänkä, Durun deresiniň çep 

kenaryndan geçip, Mir galasynyň gaýra ýüzünden aýlanyp, Durun akarynyň sag ýanyny 

siýryp, Gökleň we Şor-gala obalaryndan geçip, gaýrak aýlanyp, Lotef-abadyň aşak we 

gaýra tarapyndan we Küren obasynyň ileri ýüzünden aýlanýar. Soň, günorta-

gündogarda Şilgan obasyny aýlanyp, günorta tarapa aýlanyp, Şilgan we Mäne 

obalarynyň ortarasyndan geçip, Hoşaba belentliklerine çenli ýetip, Şilgan obasynyň 

daşyndan aýlanýar. Araçäk belligi bu ýerde şeýle kesgitlenýär: ilki Hasar-Şilgan 

akarlarynyň gyralaryndan geçip, soň şol akarlaryň sol kenaryna baryp ýetip, günorta-

günbatarda uly gädigiň arasy bilen günortalykda Zeňňanly çaýyna ýetişýär we 3km 

geçip, Gozgan obasyndan, günorta-gündogara tarap çekilýär Etek obalarynyň iň ileri 

tarapyndan geçip, Tejen deresine tarap uzanýar, soň serhet belligi gündogarda Tejen 

deresinden, günortalyga aýlanyp, Gowşut galasynyň harabalygyndan, Tejen derýasyna 

baryp ýetýär we ol ýerden Owganystanyň serhedi bolan Zulpykara baryp ýetýär. 

Agzalan ýerleri alyp, berilenden soň, iki döwletiň kommiserleri serhet belliklerini 

araçäge baryp oturdarlar. 
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6-nji madda: 

  Şu ylalaşygyň iki döwlet weziýrleri aralarynda gol çekilenden bir ýyla çenli Eýran-Rus 

döwletleri Pöwrize we Hasar obalarynyň ilatyny boşadyp, olary degişli bolan ýurduna 

bereler. Her iki döwlet agzalan obalarda harby galalar bina etmeli däl we ol ýerlere 

Türkmen göçürüp getirmeli däldirler. 

   Bu ylalaşyga gol goýlandan soň, Eýran tarapyndan Muhommetsadik han Emir nezam, 

Emir tümen, Rus wekilleri bilen işleşmäge bellenýär we şertnamanyň maddalaryna doly 

düşünmek üçin 1984-nji ýylyň ýanwar aýynda Hasar obasynda bir protokola gol 

çekýärler. 

  Şeýle-de gol çekilen Hasar protokolyň yýzyndan iki sany ylalaşyga gol çekilýär, olaryň 

birinjisi Aşgabatda 1894-nji ýylyň 8-nji noýabrinde, 2-nji bolsa şol ýylyň 9-njy 

noýabride. 

   Eýran taryhçylary şertnama baglaşylan mahaly ruslaryň özlerini aldadandyklaryny 

öňe sürýärler. Olaryn aýtmaklaryna görä, göýä ruslar Eterk akarynyň ýerine biraz 

günortalykda ýerleşýän Musa han akaryny serhet komisserlerine görkezenmişler. 

Esasan serhet meselesiniň çözülmedik punktlary soňky döwürlere çenli dowam edýär. 

 

Etek (Daraýgez) tebigaty 
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Araçäk kesgitlenden soň, serhetiň iki tarapynda 

 galan türkmenleriň ýagdaýyna syn 

 

                   “Janym gezeň düzi, 

                      Hem goýun otlar hem guzy, 

                      Guwrasyn orsyň ýüzi, 

                      Sürdi çykardy bizi.”      (Läleden) 

 

   Araçäk kesgitlenip, garawulhanalar, harby postlar we gümrükhanalar oturdylandan 

soň, türkmenleriň durmuşynda birgiden agyr ýagdaý döredi. Eýran döwleti, Etrek-

Gürgen türkmenleri, hatta orsýete tabin edilenleri öz raýaty hasaplaýar. Türkmenler her 

ýylyň 6 aýyny Etregiň gaýrasynda gyşlap, galan 6 aýyny bolsa Gürgende ýazlaýardylar. 

Rus serhet komissarynyň tassyklaýşy ýaly:  
 

 «Biz bu ýerleri basyp almagmyzdan öňem beýle göçüp, gonmalar 

bolýardy...araçäk kesgitlenenden soň olar iki döwlete salgyt 

tölemeli boldular, türkmenler iki ýurda tabin edildi, bu ýagdaý 

olaryň sosýal durmuşyna agyr urgy boldy. Beýle bölünşik 

Orsýetiň bähbidine bolup bilmez diýip guman edilýär, sebäbi 

türkmenler öz erkinligini gazanmak ugrunda aýaga galyp her iki 

döwlete-de salgyt tölemekden boýun gaçyryp bilerler»3  
 

   Serhetdäki berkitmelerk güýçlendirlenden soň türkmenleriň arasynda ozaldan gelýän 

söwda-satyk gatnaşygyna, kerwen we deňiz arkaly söwdasyna agyr zarba urulýar. Öňler 

Balkan türkmenleri Kümüşdepä we Hojanepese gelip çaý, kand, tüwy, uwn, nebit, mata… 

satyn alýardylar, rus haryt mallaryny satýardylar, gümrük tölegleri ýokdy, ýöne 

tikenekli syým çekilip, gümrük postlary döredilenden soňra haryýt mallara salgyt 

tölemeli edilýär.  

  Türkmenleriň araçägi äsgermeýändigini gören her iki döwlet çäräni gutaryp, olaryň 

Etregiň iki ýanyna edýän ýaýlag-gyşlag göçleri üçin Ýagly-ulum, Köne-kesiýr, Gyzyl-

ymam, Çat, Soňy-dagy, Göwdan, Kaka, Pöwrize we Hywa-abad ýaly ýerlerde geçelge 

nokatlaryny döredýärler. 
 

   Eýran döwleti, Maşada barýan haryýtlara agyr salgyt belleýär. Kaka geçelgesiniň 

komissary ýüzbaşy Seýitnazar Halyk oglunyň bellemegine görä, «Eýranlylar 1884-nji 

ýylda Türkmenleriň her bir haryt malynyň 20-den bir bahasyny salgyt hökmünde 

                                           
3 Bibi Rabia Logaşowa: Turkmeni Irana. Rusça. Moskwa. Nauka neşriýaty. 1976. S. 110 Moskwa. 1976. 
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alýardy. Sygyrdan 40 kopek, goýundan 10 kopek, ýylkydan 5 gyran (2 rubl), taýdan 10 

gyran, ýüpek we ýüň matalaryndan 40-dan bir basyny salgyt hökmünde alýardylar. 

Salgytlaryň mukdaryny Deregez we Kelatyň häkimleri kesgitleýärdiler.» 
 

 

   Orsýet grawullary bolsa gyşlak üçin Balkan tarapa idilýän süri goýunlardan “paç” 

alýardylar, her 100 goýundan 5 rubl, puly bolmadyklardan iki goýun alynýardy. 

Grawullaryň esasy aladalary Türkmenleriň köp mukdarda ok-ýarag geçirmeginiň öňüni 

almakdan ybaratdy (her kişiniň özüni goranma ýarag daşamaga rugsat edilýärdi) 

 Araçäk gesgiýtlenenden soň her iki döwletiň türkmenleriň garşysyna alyp barýan 

syýasatlary düýpli özgerýär. Orsýet döwleti öz kanunlaryny ýöredip, esasy aladasy 

gümrük postlarynda haryýt mallardan, sürülerden... Paç-salgyt ýygnamak bolýar. Bu 

ýagdaý köp sanly türkmenleriň Orsýet tarapyndan gaçyp, Etrek-Gürgen türkmenleriniň 

arasynda ýerleşmäge alyp geldi. 1898-nji ýyldaky bir raportda şeýle diýilýär:  

   «Garry-galadan 20 sany serdar öz tiredeşleri bilen Maşada  we 

1500 öýli ýomutdyr gökleň Türkmenleri bolsa göçmäge taýýar. Rus 

serhet komissarynyň 1900-njy ýyldaky habaryna laýyklykda 

Jafarbaýlar Etrege göçmäge gaty höwesli, şu ýylda 60 öýli Jafarbaý 

Etrege göçdi. Olaryň göçmeginde Astrabad häkiminiň biziň ýöretýän 

kanunlarmyzyň garşysyna ýaýradýan propagandalary täsirli rol 

oýnaýar.»4  

  

   Şeýlelik bilen Zakaspi ülkesinde ýaşaýan türkmenler Orsýede tabyýn bolmagy islemän, 

çem gelen porsatdan peýdalanyp, Etrege göçýärler. Bu türkmenler Eýran çäginde-de 

dürli zulumlardan amanda däldiler. Eýran hökümeti ruslar bilen bilelikde alyp baran 

syýasaty esasynda türkmenleri gysaja salyp ezýär. Eýranyň patyşasy Naser etdin şa,  

ruslaryň Gökdepdäki ýeňişini!! gutlap olara telegramma iberip, ýörite ilçisini Peterburga 

ýollaýar. 

 

   Araçäk kesgitlenenden soň, Eýran döwleti Etrek-Gürgen türkmenleri doly boýun 

egdirmek üçin olaryň üstüne yzygiderli jezaberiji goşun iberip durýar. Etrek-Gürgen 

türkmenleri 1881-nji ýyldaky ylalaşykdan soňra Eýranyň raýatlary hasaplansalar-da, 

şoňa çenli “hiç bir eýranlynyň boýny ýüpsiz, goly bagsyz Türkmen topragyndan geçen 

däldir” diýip, türkmenler büýsanýarlar. 

  20-nji asyryň başlarynda Etrek-Gürgen türkmenleri erkinlik gazanmak ugrunda ýene-

de aýaga galýarlar. Gozgalaňy basyp ýatyrmak üçin Astrabadyň häkimi türkmenleriň 

                                           
4 Bibi Rabia Logaşowa: Turkmeni Irana.Moskwa  
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arasynda agzalalyk oduny tutaşdyrýar. Atabaýlar, japarbaýlara, ýomutlar, gökleňlere 

garşy öjükdirilýär. Japarbaýlara, Hajymuhommat Paň, Atabaýlara bolsa 1980-nji ýylda 

Balkandan Etrege göçüp gelen Musa han ýolbaşçylyk edipdir. Bu dawa-jenjellere soňlar 

iki tarapyň ahunlary-da goşlup, ýedi Atabaýy öldüren Japarbaýyň ýa-da tersine ýedi 

japarbaýy öldüren Atabaýyň göni jennete gitjekdigini wagyz edýärler. Häzirki Akgalanyň 

günbataryndaky Sähene obasy bolsa iki taýpanyň araçägi yglan edilýär. 

 

Araçägiň iki tarapyna gatnalýan-Kümüşdepe–Balkan 
 arasyndaky ýol belligi  

 
  

  Orsýediň Astrabatdaky konsulynyň tassyklamagyna görä Eýran döwleti köp ýyllardan 

bäri türkmenleriň üstünden hökmümini ýöredip bilmän gelipdir. Tahranyň permanlary 

diňe Gara-suwa çenli ýöreýär, ondan başga ýerde hiç kim häkimiň permanyny 

äsgermändir.  

  Astrabadyň häkimi sowgat-serpaý bilen käbir Türkmen han-beglerini öz tarapyna 

çekmäge synanşyp, salgytdan boşatmak, ýygnanan salgytlardan paý bermek we başga 

serpaýlar bilen olary özüne bakna etmegi başarýar.     Kümmetgowuzda Rus-Eýran 

komissýon edarasy guralýar. Ruslaryň bu ýerleri berk kontrol etmegi netijesinde, Eýran 

hökümeti Türkmen topragynda telegraf we gümrük edaralaryny gurup başlaýar we 
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Sährada esgerlerini ýerleşdirýär. Dörän bu ýagdaýdan peýdalanyp, baryp 100 ýyldan 

bäri hiç bir Astrabat häkiminiň aýagy ýetmedik Gürgen jülgesine ilkinji gezek aýak basan 

häkim Omid-et-döwle, başda Gökleňleri horlap olardan salgyt ýygnaýar. 1903-nji ýylda 

türkmenler Hojanepesde bina edilen Eýranyň gümrükhanasyny ýykýarlar. Aýaga galan 

Türkmen halkynyň bu hereketiniň öňüni alyp, olary ezip horlamak üçin hem rus hem-de 

eýran döwleti täze karar Kabul edýärler. Orsýetiň Tahrandaky ilçisi tarapyndan bir 

perman ýaýradylyp, Eýran döwletine garşy göreşen türkmenleriň serhetden aşyp 

Balkana gitmekleriniň öňüniň alynjakdygy bildirilýär. 

 

  Kümmetgowuzdaky Rus-Eýran komissýon edarasy 

 

   Kümmetgowuzda ýerleşen rus goşunynyň hemaýeti astynda, Astrabat häkiminiň 

Türkmen topragynda iş alyp barmagyna mümkinçilik döräp, dura-bara türkmen 

topragyna parslar göçürlüp getirilýär. 
 

1916-nji ýylda 1-nji jahan urşy wagtynda, ruslaryň Eýranyň demirgazyk 

welaýatlaryndaky harbylary şeýle-de Eýranyň ýerli häkimleri güýç-kuwatdan düşýär, 

ýagdaýyndan peýdalanan türkmenler açykdan açyk öz ýaşaýan topragynda erkinlik 

yglan edýärler. Rus siýahatçysy G.F.Çeýirkin 1916-nji ýylda Etrek-Gürgen 

türkmenleriniň arasynda bolup, olaryň erkinliginden we Eýran hökümetine salgyt 

tölemeýändiklerini ýazypdyr. 
 

1916-nji ýylyň 25-nji June aýynda rus tezary söweş meýdanlary üçin esger we at 

ýygnamak permanyny jar edýär, bu permana görä 19-24 aralaryndaky bütin orta asialy 

ýigitler söweş meýdanyna gitmeli diýilýär.Bu zalym permana garşy türkmenler aýaga 



A.Goli                                                                                                    Türkmeni Öwreniş Merkezi 

 

12 

 

galýarlar.Permana görä häzirki türkmenistanda 15 müň adam şol sandan Marydan 5 

müň,Tejenden 2300,Aşgabatdan 2500, Şagadamdan 1960 we Müň-gyşlakdan 3240 

adam söweşe çagyrylýar.Türkmenler bu permana gulak asman rus hökümetine garşy 

aýaga galýarlar. Şol ýylyň 15 we 16-nji August aýynda Etrek türkmenleri Çekişlerde 

ýerleşen Gurban kez harby serkerdä garşylyk görkezýärler. Türkmenler zora daýanyp 

esger ýygnajak bolan saldatlara ok atýarlar, şonda 2 saldat ölüp, 3 sanysy bolsa 

ýaralanýar, türkmenler Çekişleriň telegraf siýmlerini-de kesýärler. Bu wakadan soň 2 

müňe golaý türkmen maşgalasy Etrege göçmäge mejbur bolýarlar. 
 

Baryp 1907-nji ýyldan bäri orsýet döwleti edil orta asiada edişi ýaly Etrek-Gürgende 

hem täze bir rus kloniýasyny döretmek maksady bilen orsýetden, Volgadan we 

demirgazyk Kafgazdan, malaganly işçileri Gürgen-Gara suw arasyndaky mes-mele 

toprakly ekeran ýerlere  göçürüp getirýär we olary bu ýerdäki harby goşun topary bilen 

goraýar. 1914-nji ýylda Etrek-Gürgende 2 müň we Astrabat etrabynda 200 öýli 

göçrülýär. General Laurovyň bellemegine görä diňe 1913-nji ýylda 700 sany rus 

Türkmensähra göçrülýär. 
 

Şondan soňra türkmenler ruslara garşy aç-açan gozgalaň turuzýarlar, sebäbi 

Türkmenler olaryň bu zalym syýasatynyň düýp maksadyndan habardardylar. 

Türkmenlere baştutanlyk eden Babgylyç, Şiýhy han Düýeji, Esen han, Mergen Arçyn 

ruslar bilen diş-dyrnak bolup söweşýärler, olaryň harby we beýleki binalaryna agyr 

zarba urýarlar, uly harby kerwenlerini talaýarlar. 
 

 Gürgen türkmenleriniň gozgalaňy barha möwç alýar, Balkan türkmenleri ýardama 

gelýärler, Gökleňler gozgalaňçylara esger berýärler. Bu gozgalaňy basyp ýatyrmak üçin 

general Volkovnikov 1916-nji ýylyň Desemberinde modern ýaragly 6 uly goşun 

aterýada, şeýle-de 15 atly topara general Madritovy baştutan edip Gürgene ýollaýar. 

Madritow rehimsizlik bilen türkmenleri gyrýar, mallary talaýar. Bu ýagdaýa Eýran 

hökümeti garşylyk görkezmen, tersine ruslaryň, özlerini türkmenlerden gorany üçin 

begenýärler. Tehran, öz raýatlary diýip salgyt ýygnaýan halkyny ruslardan goramaýar. 
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Kommunistler we araçäk meselesi5 

 

                      Orslar geldi bu ýurde, 
                      Dawa gurdy obada, 
                      Bu ne bela bilmedik 
                      Halkyň agzy tobada.   (Läleden) 

 
 

1917-nji ýylda Orsýetde kommunistlar häkimiýeti eýeleýärler. Adyl bir düzgüni ýola 

goýjakdyklaryny jar eden kommunistlar, araçäk babatynda rus patyşalarynyň 

siýasatyny üýtgetmän dowam etdiýärler we araçäk bölünşigini doly suwratda ykrar 

edýärler. Kommunistlar araçäk bellenmek sebäpli aýra düşürlen milletleriň ajy 

ykballary hakynda hatta kelam agyz söz etmediler, tersine 1921-nji ýylyň 26-nji 

Februarý aýynda Moskovada Eýran döwleti bilen dostlyk ylalaşyga gol çekdiler. Bu 

ylalaşyga Eýran tarapyndan Alyguly han Muşaver-elmolk, Orsýet tarapyndan bolsa 

Georgi V.Çiçerin bilen birlikde M.Gara han gol çekipdirler. Gelnen ylalaşykler 

netiýjesinde araçägi has berkitmek üçin birnäçe protokola gol goýulýar. Baglaşylan bu 

şert-namanyň iki sany möhüm maddasyny getirýäris: 

 

3-nji madda: 

 

 “Her iki döwlet 1881-nji ýylda gelnen araçäk ylalaşygyny doly kabul edýärler. 

SSSR döwleti Tezarlaryň basybaljylykly syýasatlaryny ret etýänleri üçin olaryň basyp 

alan Hazar deňzindäki Aşyr-ada we beýleki adalary Eýran döwletine gaýdyp berýär. 

Şeýle-de 1893-nji ýylyň 28-nji Maý ylalaşygynda Orsýede berilen Pöwrize we onuň 

töweregindäki ýerleri, Eýrana gaýtarýar. Eýran döwleti Köne Saragyt we onuň 

ýanyndaky akarlaryň we ekeran ýerleriň orsýetiň erkinde durmagyna razy bolýar. Her 

iki döwlet Etrek we serhet ýakasyndaky beýleki akarlaryň suwlaryndan deň mukdarda 

peýdalanar.” 

 

11-nji madda: 

 

“SSSR döwleti, Tezarism siýasatyny ýazgarmak bilen baryp 1828-nji ýylyň 10-nji 

Februarýsynda baglaşylan Türkmençaý ylalaşygy esasynda Eýranyň harby gämileriniň 

Hazara giýrmek baradaky gadagançylygyny ýatyrýar we munda buýana her iki döwletiň 

gämileri öz baýdaklary astynda Hazar deňzinde gatnap bilerler.” 
 

                                           
5 Eýranly çepçi “kommunistleri” (Tuda partiýasy, Fedaýilar...) ýekeje gezek Türkmen topragynyň 
bölünmegine garşylyk görkezmediler. 
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  Serhet ýakalaryndaky akar suwlaryndan nähiýl peýdalanmagy hakindaky şert-nama 

Eýran wekilleri Ahmad Mo-äzzemi, Hamid Saýýah, Ahmad han Mäsumhany, SSSR 

wekilleri Alexander Feodroviç, Ivan Aristoviç German gol goýýarlar. Ýlalaşygyň 

maddalary: 
 

A. Tejen akarynyň suwy 10 bölnüp, 7 böleginden SSSR, 3 böleginden Eýran 

peýdalanmaly. 

B. Çäçe akarynyň suwundan iki tarap deň peýdalanmaly. 

J. Mäne(ozalky ady Garatiken) suwundan deň peýdalanmaly. 

D. Kelete çaý (Nefte), Ärçeňňan, Laýyn-suw akarlarynda deň  peýdalanmaly. 

E. Gozgan çaý (Zeňňanly) akarynyň suwy, 5 bölnüp 3 böleginden SSSR, 2 

böleginden Eýran peýdalanmaly. 

F. Çendir we Sumbar (Gulan suwy we Daýna çeşmeleri) akarlaryndan deň 

haýyrlanmaly. 

G. Pöwrize akaryndan Pöwrize obasy peýdalanmaly. 

H. Etrek akaryndan deň peýdalanmaly. 

 

Bellenen araçäklerdir serhet garawullary, halkymyzy doly gysyp saklap başarmady. 

1917-1924 nji ýyllar arasynda kommunistlara garşy bolanlar, soň bolsa kolhoz gurulşyk 

ýyllarynda, topar-topar türkmenler, araçägi bozup, Eýranda, Owganystanda ýaşaýan 

doganlarynyň ýanyna sygyndylar. Bu hereketler 1945-nji ýyllara çenli dowam edýär. 
 

1917-1925 nji ýyllar aralarynda Etrek-Gürgen türkmenler öz-erkinlik ugrunda diş-

dyrnak bolup, merkezi hökümete garşy baş göterýärler. Gozgalaňa baştutanlyk eden 

Osman-ahun, ähli türkmenleri birleşdirmegi başaryp, 1924-nji ýylyň 20-nji Maýynda 

erkin/awtonom Türkmen Jemhuriýetini gurmagy başarýar. Eýranyň baş weziri we 

goşun başlygy hökmünde Yrza han 1925-nji ýylyň Oktoberinde Türkmensährany basyp 

alýar, obalar odlanýar, ülkä gan çaýkalýar. Köp sanly türkmenler serhetden aşyp, Garry-

gala, Gyzyl-Etrege, Esengula sygynýarlar. 
 

1936-nji ýylda Eýranyň serhet garawullary, açlyk-horluk sebäpli, köp sanda türkmeniň 

Türkmensähradan Türkmenistana sygynýandyklary hakynda Tehrana raport beripdir. 

                                                         (Bu hakda goşmaça bölümide arkiv dekumentleri getirdik) 
 

Araçägiň iki tarapynda oturan türkmenler 37-nji ýyllara çenli gatnaşyp bilipdirler. 

Aşgabatda ýaşaýan ýaşuly medisin doktory Abdyrahman Abdylla ogly Ahundow (Rejep 

ahunyň agtygy) bu barada maňa şeýle gürrüň beripdi:” Soňky gezek 1937-nji ýylda Atam 

Rejep ahunyň aradan çykanyny eşdip, Kümüşdepä gitdik, şol wagytlar serhediň iki 
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ýanyndaky garawullar elimize bir bölejik kagaz berip, şol rugsat hat bilen gelip, 

giderdik.” 
 

Dürli sýýasy wakalar araçägiň iki ýanynda ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda öz 

täsinirini galdyrýardy. Görülýän berk çäreler, dogany, dogandan barha aýra salýardy. 

Eýranda gurlan we kommunistik ideologiýa gulluk edýän “Tuda” partiýasyna goşlan, 

Türkmen intellegentleri, öz halkynyň bähbidini bu partiýanyň hatarynda elgermäge 

synanşýar. 1949-nji ýyllarda bu partiýa hökümet tarapyndan gadagan edilýär, 

aktivistleri bolsa yýzarlanýar, netijede onlarça Türkmen syýasy aktiwisti, 

Türkmenistana sygynýar. Şondan soň merkezi hökümet türkmen topragynda berk harby 

düzgün girizýär, ädim-ädim žandarma postlaryny döredýär. hatta serhet ýakasyndaky 

öwülýaçylyklara we obalara barmak üçin žandarmadan ýörite hat alyp, barjak öýüň 

eýesi bolsa geljek adamlaryň atlaryny ýerli žandarma bildirmeli bolýar. 
 

Türkmenistan jemhuriýetinde Stalinyň alyp baran ganly terror sýýasaty astynda 

halkymyza agyr zulumlar edildi. Halkymyzyň wepaly ogullary Gaýgysyz Atabaýdyr 

Nedirbaý Aýtaklar atylyp öldürüldi, topar-topar ildeşimiz zyndana dykyldy ýa-da sürgün 

edildi, milli baýlygymyz talandy, serhet ýakasyndaky obalar boşadyldylyp, weýrana 

öwrüldy, ene dilimiz we milli medeniýetimize agyr zarbalar uruldy. 
 

Dogany, dogandan juda etmek siýasaty taryhymyzyň iň ajy sahyýpalaryndandyr. 

Aragatnaşyk kesilenden soň köp trajedik wakalar boldy. Ýaş gelinler ýan 

ýoldaşlaryndan, körpe çagalar, neresse balalar ene-atalaryndan mahrum bolup, 

ölýänçäler zaryýnlap geçdiler, Ene-ata, aýaldogan, biri-biriniň diýdaryna zar galdylar. 

Esengulyda, Eýranyň Gürgen radiosyndan öz hostarlarynyň atlaryny eşider oý edip, 

ölünçäler radiony diňläp ömür geçirenleri diýersiňmi, Gyzyl-Etrekde, araçägiň ol 

ýanynda Daşly-brunda ölen doganynyň jaýlanyp duranyny gözi bilen görüp, emma ýasa 

baryp bilmäni üçin içi-bagry gan bolup tütäp geçenlerini ýa Jergelanyň serhet 

ýakasyndaky obalarda, orak orup ýören mahaly, serhet garwullary düşünmez ýaly 

aýdym bilen dogan-garyndaş biri-biýrleriniň atlaryny tutup ”pylan agam ölümi ýa 

diýri?” diýip habar alyşlaryny... aýdarsyňmy. Hoja-nepesde bir ýaşuly ölmeziniň öň 

ýanynda: ”ýüzümi gaýrak bakdyryp jaýlaň” diýip wesýet edipdir. Ol bende tä ölünçä 

Gaýrada galan uýasynyň zaryny çekip, ahyry hem görüp bilmän ýagty dünýä bilen 

hoşlaşýar. Bular ýaly edilen jenaýatlar sanardan gaty köp... 
 

Eýran döwleti türkmenleriň garşysyna şaunistik syýasaty amala aşyrmak üçin Gürgen 

radio stansýýasyny ýola goýýar. Serhet garwullar pars we ors milletlerinden bellenýär. 

Türkmenistanda kimde-kim bir iýşe alynjak mahaly, oňa:”daşary ýurtde dogan-
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garyndaşyň barmy” diýen soragy berýärler.Bolaýan ýagdaýda-da ”ýok” diýip jogap 

bermese eýýam dönük tagmasynyň uruljakdygy ikujsyzdy. 
 

 Aragatnaşygyň kesilmegi hem sýýasy hem-de yktysady taýdan halkymiza agyr urgy 

bolýar. 1935-nji ýyllara çenli Türkmensähraly söwdigärleri Hywa, Buhara, Aşgabat, 

Astrahan we Bakuw ýaly söwda merkezler bilen gatnaşýardylar. Araçäk ýapylandan soň 

türkmenleriň öndürýän haryt mallary, matalary bazarlara girizilmän, ýerine parsdyr ors 

söwdigärleri türkmen topragyna aralaşyp, baýlyklarymyzy talap başlaýarlar, halkymyz 

maddy taýdan agyr ýagdaýa duçar boldy. Türkmen milli buržuaziýasynyň ösmegine 

päsgelçilik döreýär. Esasanam Türkmenistanly söwdigärlerine agyr zarba boldy. Eýran 

çäginde ýaşaýan türkmenler soňky döwürlerde kapitalist sistemaly bu ýurtda içerki we 

daşky bazarlara aralaşmagy başardylar. Karhana eýeli, belli söwdigär baý türkmen 

gatlagy emele gedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ýene şertnama, ýene bölünşik... 

 

Eýran, SSSR serhet komissiýa agzalary. September 1955 
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 II-nji jahan söweşi gutaryp, Gyzyl goşunyň Eýrany terk etmegi bilen ejiz düşen Eýran 

hökümeti bu gezek Amerika we beýleki günbatar ýurtlaryň hemaýatyna daýanyp, 

täzeden serhet meselesini ara atýar. Tehranda çap bolýan “Ettilaat” gazeti 1955-nji 

ýylyň oktober aýy 8797-nji  sanynda araçäk meselesi hakynda şeýle habar beripdir: 

”Araçäk meselesi ugrundaky topar, polkovnik Jahanbanynyň baştutanlygynda Oktober 

aýynyň başlarynda Goçana şäherine baryp, ol ýeriň gubernatory bilen  serhet 

golaýyndaky Lutf-abada tarap ugradylar”. Şeýlelik bilen serhet meselesi gaýtadan ara 

alnyp maslahatlaşylýar we täze şert-namalar baglanýar. 
 

 Eýranyň patyşasy M. Reza Pählävi ýurdiň esasy kanunyny kämileşdirýän bölüminiň 27-

nji maddasyna salgylanyp şeýle karar kabul edýär: 
  

1-nji bap: Ýurduň senat we şura mejlisleriniň tassyk eden Eýran-SSSR döwletleri 

arasynda baglaşylan serhet we malyýa meselelerini çözmek barasyndaky şert-namalary 

garşy tarapa gowşurmaga hökümete rugsat edilýär 
 

2-nji bap: Hökümet organlari bu işi ýerine ýetirmeli. 
 

                                                                 29.12.1333 Ş         19.2.1955  

 

  Eýranyň senat we şura mejlisleriniň tassyk eden kanuny: 
 

Ýörite madda- Eýran bilen SSSR döwletleriniň arasynda serhet we malyýa meselelerini 

çözmek ugrunda gelnen ylalaşyk 5 madda bilen bir protokoldan ybarat bolup 1333-nji- 

ýylynyň  penşenbe güni Azer aýynyň 11-ne/ 1954-nji ýylyň 2-nji Desember aýy tassyk 

edildi we ony ýerne ýetirmäge hökümete rugsat edilýär. 
 

Ýokarda agzalan ýörite kanun we protokol 1333ş-nji ýylyň 19-nji isfänd aýynda/1954-

nji ýylyň 9-nji Fevral aýynda senat mejlisinde tassyk edildi. 

Senat mejlisiň başlygy: Ybrahyým Hekimi 
 

Ylalaşyk 
 

Eýran-SSSR arasynda bar bolan dostlukly gatnaşygy nazara alyp, baryp 2-nji jahan urşy 

ýyllaryndan myras galan araçäk we malyýa meselerini çözmek ugrunda şu ylalaşyga 

gelnip, her iki döwlet öz ýörite wekillerini belleýärler: 
 

                    Alyhezret Eýran patyşasy tarapyndan Beýik iýlçi Hamid Saýýah. 
 

          SSSR tarapyndan Eýrandaky doly ygtyýarly ýörite iýlçi Anatoli Ýusofoviç Lavrantiv. 
 

Ady agzalan wekiller ynanç hatlaryny gowşuranlaryndan soň şu aşadaky ylalaşyga gol 

çekýäler: 
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1-nji madda: 
 

“Her iki döwletiň wekilleri araçägiň geçýän nokatlary hakynda bar bolan problemleri iki 

döwletiň bähbiýtlerini nazara alyp, “Ýedi öýler-Saragyt” we Etrek etrabynda-Seňňer-

depeden Hazara deňzine çenli täze bir araçäk belligini oturtmaga razylaşýarlar. Bu täze 

nokatlar şu ylalaşygyň 2-nji maddasynda görkezilýär. 
 

Her iki tarap beýleki nokatlarda bellenen araçäk bellikleriniň üýtgedilmejegini kabul 

edýärler. Şeýlelik bilen Hasar we onuň etrabyndaky ýerler Eýranyň erkinde galyp, 

Pöwrize we onuň etrabyndaky ýerler bolsa SSSR-iň çäginde galýar. 
 

Her iki döwlet mundan bu ýana araçäk meselesini çözüldi hasap edýär we serhet 

meselesi hakynda birek-birekden dawagär bolmazlar. 
 

 

2-nji madda: 
 

   Şu ylalaşigyň 1-nji maddasyna salgylanyp, Eýran-SSSR arasynda araçäk şeýle 

kesgiýtlenýär: 
 

    B: Hazaryň gündogary: 
 

  Eýran-SSSR araçägi, edil Owganystan serhet birleşigi nokadyndan başlanyp, tä Tejen 

akarynyň günbatarynda bölünýän ýerinde-takmyn “Uly-Baba” metjidiniň 2.7 km  

demirgazyk - gündogarynda we SSSR Saragtynyň 5.8 km Demirgazyk, demirgazyk-

günbatarynda, Tejen akarnyň iň çuňlugyndan- 1894-nji ýylyň 3-nji June aýynda 3-nji 

protokolda bellenşi ýaly- Zulpykardan Hymly-depä çenli araçäk kesgitlenýär we 

goşmaça hödürlenen kartada hem belli edilýär. Şu nokatdan tä Hymly-depäniň 3.4 KM  

gündogaryndan tä Kysy depäniň 4.1 km demirgazyk-gündogaryna çenli dowam edýär. 

Şu ýerden araçäk günbatara tarap gyşaryp, 3.4 KM dogry uzanyp, Hymly-depäniň çür 

depesine ýetip, täze serhet belligi şu ýerde gutarýar. 
 

(Saragyt etrabyndaky täze serhet belligi hödürlenen goşmaça kartada 1:100.000 görkezilýär) 
 

 

  Hymly-depeden 1886-nji ýylyň 30-nji ýanwarynda Aşgabatda gol çekilen Hazar 

deňzinden, Babadurmaz aralygy bellenen şertnama esaslanyp, tassyklanýar. Şeýlelik 

bilen Hasar we onuň etrabyndaky ýerler Eýranyň çäginde galýar. 
 

  Bu ylalaşyk Tehranda rus hem pars dillerinde ýazlyp, her iki nusga deň hukuga eýedir. 
 

Eýran patyşasynyň wekili: Hamid Saýýah 

                              SSSRniň ýokary şurasynyň wekili: A. Lavrentov 
 

                                                  Baş weziýr: polkovnik Zahedi  
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    Araçägi berk kontrol etmek üçin Eýran döwleti SSSR-den abanýan kommunism 

howpyndan amanda galmagyny bahana edip, Amerikanlaryň ýurtda doly ýerleşmegine 

rugsat berýär, SSSR bolsa Eýranda bar bolan Amerikan harby we razvetkalaryny orta 

atyp, bahana agtaryp ugraýar, netijede “iki at depişer arasynda eşek öler” diýilşi, 

Türkmen halky iki ýerden gysylýar we bu mesele olaryň syýasy ugrundaky göreşlerine 

oňaýsyz täsir ýetirýär.  
 

Türkmensähranyň müňläp hektar ekeran ýerlerini patyşa we köşk emeldarlary basyp 

alýarlar, obalaryň töweregindäki ýaýlym we öre meýdanlar ekiş ýerlerine öwrülýär. 

Maldarlar ýaýlym meýdan gözläp serhet ýakalaryna tarap süýşmäge mejbur bolýarlar, 

ýöne iň soňky obalardan (Kümüş-depäniň Galajyk, ýa-da Kelle-pos) serhete tarap 

ugraňda ”Serhet mantagasy/zonasy girmek gadagan” diýen bellik bar. 
 

Türkmenistanda ”pagran zona”(Ýapyk yglan edilen zona) diýen düzgün köp ýyllap 

adamlary kösäp geldi. Oba daşynda gurlan garawul postlary girip-çykmak möhleti 

gutaran şol oba adamlarny öz obasyna göýbermän köseýärdi. Aşgabat uniwersitetinde 

okap ýören Ogultäç, obasy Ajy-ýaba dolanyp baranda onuň giriş-çykyş möheletiniň 

gutarany üçin oba göýbermän gijäniň içinde gyzy köseýärler.  

   Birinji gezek Esenguly we Ajy-ýaby göremde Hitleriň konst lagerlerini göz öňüne 

getirdim. Obanyň dört ýany 3 meter tikenekli simler bilen gabalypdyr, adamlar mal-

garalaryny ýaýlyma çykarmakçy bolanlarynda diňe iki ýany simler bilen gabalan 

ýoljagazdan geçmeli edilipdir. Çeleken, Şagadam, Garry-gala, Bäherden, Duşak, Kaka, 

Saragyt, (hatta 1975-nji ýyllarda-da Aşgabadyň özi hem ýapyk zona bolupdyr). Bu 

şäherlere baryp gelmek üçin it ýaly kösenip, rugsat hat almalydy. 
 

  Meniň pikrimçe dünýäde örän az millet biziň halkymyz ýaly şeýle horluklara uçrandyr. 

Bir halky ejizletmek, dogany, dogandan aýyrmak baryp ýatan uly jenaýatydyr. Edilen 

jebirler halkyň beýnisine ornaşyp, nesiller boýy ýatdan çykmajak tragediýe öwrülýär. 

Biz häli, häli hem jigilermiziň lälerinde ýaňlanýan nalalary eşidip duwrys: 

   

                      Gaýra, gaýra bakar men, 

                      Dokma darak kakar men, 

                      Şol gaýrany görmesem, 

                      Eräp, eräp akar men. 
 

                      Ekmekçidim patrak, 

                      Barysy boldy çetrek, 

                      Gowşyýr meni ilime 

                      Däli Gürgen, Etrek. 
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 Tikenekli simler goparylýar 
 

Awyşdy-ýa, awyşdy, 

Owlak-guzy emişdi, 

Janym hudaý, jan hudaý, 

Azaşanlar gowuşdy.       Läleden 

 

 

 

 1979-nji ýylda Eýran patyşasy halkyň gahar-gazabyna duwçar bolup tagytdan 

agdarylýar. Dörän ýagdaýdan peýdalanyp, türkmenler öz milli talaplaryny orta atýarlar. 

Türkmenler ”Medeni–syýasy Ojak” we ”Oba şuralaryň merkezi karargähi” ýaly 

guramalar döredýärler. Tehranyň reaksiýon hökümeti, türkmen topragynda bolup 

geçýän öz-erkinlik ugrundaky göreşleri görüp bilmän 1979-nji ýylyň Mart we 1980-nji 

ýylyň Fewral aýlarynda iki gezek topragymyza gan çaýkaýar. Şeýle bir agyr ýagdaý 

döreýär, ýerden tanklar, artilleria, pilomutlar, depäňden bolsa fantomlardyr 

holikopterler bilen ot ýagdyrýarlar, ýüzlerçe türkmen heläk bolýar. Hökümet hilegärlige 

baş urup, gepleşmek bahanasy bilen 4 sany sýyasy liderimizi; Şirli Tumaç, Hekim 

Magtym, Tuwak Wahedi we Söýün Jürjänini namartlarça duzaga salyp, gyýnag astynda 

gyým-gyým edilen jesetlerini düze taşlaýar. Eýran döwleti bu jenaýat üçin jogap 

bermelidir. 
 

 Şular ýaly agyr ýagdaýda kime el uzadyp, kimden haraý sorajak? Elbette 

Türkmenistandan başga kim hossar bolup biljek. Emma gynansagam Moskowyň basgysy 

astynda duran türkmen döwletimiz bu jenaýatlary bile-bile dil ýaryp bilmedi. Aşgabadyň 

gazet-žurnallary, radio-telewizýony edilen zulumlar hakynda kelam agyz gürrüň berip 

bilmedi, şonda milli serdarymyz Gaýgysyz Atabaýyň 1924-nji ýylda Etrek-Gürgen 

türkmenlerinden hemaýat etmeli diýen geçiren halk maslahaty ýadyňa düşüp, şol mert 

ýigidi häzirki ýolbaşçy sumaklar bilen deňeşdirýärsiň. 
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1985-nji ýyldan başlap, Türkmenistanda birnäçe esasy özgerişler ýüz berýär. 11 ýyllap 

türkmenlere baş bolup oturan Muhommetnazar Gapurowyň ýerine Saparmyrat Niýazov 

geçýär, ol hem kommunist partiýanyň 1-nji sekretary hem-de ýokary şuranyň başlygy 

edilip bellenýär. Garbaçowyň “aç-açanlyk”, “aýanlyk” hem-de “üýtegedip gurmak” 

syýasaty astynda Türkmenistanda biraz demokratiýanyň ýeli ösýär. Baryp 1950-nji 

ýyllarda esassyz gadagan edilen milli eposymyz “Gorkut-Ata”, Atagowşudyň belli 

Perman romanyň çap edilmegine, şeýle-de ”Mukamlar başy”, ”Seni” ýaly milli sazlaryň 

radiodan ýaňlanmagyna rugsat berilýär. Baryp 1924-nji ýyldan soň ilkinji gezek 

türkmen dili döwlet dili diýlip jar edilýär... 
 

1990-nji ýylyň April aýynda Azerbaýjan halky Araz çaýynyň iki ýanynda çekilip, ol halky 

bir-birinden aýra düşren tikenekli simleri goparyp taşlaýarlar. Edil şol günler 

Türkmenistanyň ýokary şurasy her ýylyň Maý aýynyň soňky ýekşenbesini milli 

şahyýrymyz Magtymgulynyň günleri diýip ykrar etdi hem Aşgabadyň iň uly köçesine 

Şahyýryň adyny dakdy. Şol ýylyň Maý aýynyň 18-ine prezident Niýazowyň 

ýolbaşçylygynda 60 adamdan ybarat bolan sýyasy we ylmy topar Garry-galanyň 

Şarlawuk obasynyň üstünden geçip, Marawa-depäniň günbatarynda ýerleşen Ak-tokaýa 

baryp, Döwletmämet Azady bilen Magtymgulynyň mazaryny ziýarat etdiler.  
 

1990-nji ýylyň 28-nji Maýynda ozalky SSSR-iň serhetçiler güni mynasybatly ”Ýaş 

kommunist” gazeti- 30-nji Maý 21-nji sanynda- Orta Aziýanyň serhet bölüminiň baş 

komandiri Boris-Gribanowa salgylanyp, şol ýylyň ýanwrynda Gyzyl-Etrek, Gowdan, 

Aşgabat-Goçan, Duşak we Saragytdan geçelge nokatlaryň açyljagyny habar berdi. 

Aýdylan dört nokatdan diňe Gyzyl-Etrek geçelgesiniň ol tarapynda türkmenler ýaşaýar. 
 

 Türkmenistan öz milli garaşsyzlygyna gowşandan soň Eýran Aşgabatda öz ilçi-hanasyny 

şeýle-de Türkmenistanyň birnäçe şäherinde konsulhanalaryny açyp başlady. Emma 

Türkmenistan, Eýranly türkmenleriniň ýaşaýan şäherlerinde ilçihanadyr 

konsulhanasyny açyp bilmän gelýär. Eýranlylar Aşgabatda pars dilini sapak berýän 

birnäçe okuwlary ýola goýdular, muňa garşylyk türkmen döwleti, Eýranly türkmenleriň 

arasynda hiç hil medeni çäre geçirip bilmän gelýär. 
 

 Eýranyň daşary işler ministerligi tarapyndan neşir edilýän ”Orta asia we Gafgazy 

öwreniş ” jurnalynyň her sanynda diýen ýaly “Orta aziýa/uly Horasan Eýranyňky, 

Eýrana gaýdyp berilmeli” diýen samramalar çap edilýär. Yslamy hökümet bar güýji bilen 

Türkmenistanda ”Eýrano-fil” ideýasyny propaganda edýär, türkmen halkyny gul etmek 

üçin neşe maddalaryny ýaýradýar... muňa garşy biziň Türkmenistanly ýolbaşçylarmyz 

olara ”dogan” diýip, atdyr haly serpaý ýapýarlar. Eýranyň häzirki hökümeti ozalky 
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patyşalyk düzgüni ýaly hiç haçan türkmeniň dosty-dogany bolup bilmez, sebäp olaryň 

Etrek-Gürgen türkmenlerine salan ýaralaryndan heniz bugüne çenli ganlar akyp duwr. 
 

Biz ýakyn tarymyzdan köp zatlary öwrenmeli. Bir zat bolsa aýan; ol-da Eýran-Rus 

döwletleriniň ortak siýasatlary astynda biziň ykbalymyz kesgiýtlenipdir.Eýran döwleti 

Orslaryň Türkmenistany basyp almagyny şadyýanlyk bilen garşy alyp, olara gutlag 

hatlar ýolapdyrlar, gerek bolan ýagdaýynda ilerden çozuşlar gurnap türkmenleri gysaja 

salypdyrlar. Bu gün haýsy ýüz bilen utanman türkmen topary ozal biziňkidi, ony orslar 

bizden basyp aldy ”diýärler, bular ýaly ýalan töhmetlerine ýekeje delil hem 

görkezenoklar, görkezip hem bilmezler, sebäbi bu baryp ýatan galp pikir. Ýöne bizi gaty 

geň galdyrýan zat ol hem bütin dünýäde terrory goldaýan döwlet hökmünde ýigrenilýän 

Eýran bilen biziň erkana döwletimiziň şeýle ýakyn aragatnaşykda durmagydyr. Orsýet, 

Hazar deňzine ýakyn ýerlerde Eýrana ýadro merkezini gurup berýär, eger-de Çernobil 

ýaly heläkçilik döraýsa soňuny Alla bilsin. 
 

 Türkmenistan garşsyzlygyna gowşandan soň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň 

ykballary bilen gyzyklanyp, öňki “Dosluk” we “Watan” jemgiýetlerini ”Dünýä 

Türkmenleriniň Humanitar Birleşigi” adly gurama üýtgedildi, başlygyna bolsa Niýazov 

geçdi. Gaynansagam “Gumanitar” jar eden wezipesinini ýerine ýetirip bilmän gelýär.  
 

Türkmenistanyň şol wagytky prezidenti Saparmyrat Niýazow 1994-nji ýylyň 

Oktoberinde “Dünýä Türkmenleriniň Humanitar Birleşiginiň” 3-nji konfrensiýasynda 

şeýle çykyş edipdi: 
 

  “Eýranda, Owganystanda, Türkiýede, Yrakda Ýewropanyň dürli 

döwletlerinde, Amerikada we beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenler Ata 

watanynda, Türkmenistanda ýaşaýan dogan garyndaşlaryňyz, 

arkadaşlaryňyz bilen doly deň hukuklysyňyz. Türkmenistanyň 

ýolbaşçylary, Türkmen döwleti, halkymyz sizi hiç wagyt myhman hasap 

etmez. Türkmenistanda ýer almaga, jaý gurmaga, maşgala tutunmaga 

türkmen topragy siziň üçin açykdyr. Türkmenistanda häzir 5 milliona 

golaý ilat bar. Meniň maksadym 2000-nji ýyla çenli türkmenleriň 2 

milliona golaýyny Türkmenistana göçürüp getirmekdir”. 
 

 

  Biziň döwrümiz koloniýalistik, baknaçylyk syýasaty esasynda bölnen ýurtlaryň 

birigýän döwrüdir, inha ikä bölnen Wiýetnam, Ýemen, Alman ýaly döwletler birleşdiler. 
 

Bar güýjümiz bilen zalymlykda üçe bölnen milli topragymyzyň gaýtadan bir döwlete 

birikmegini talap edip, şol ugurda göreşeýliň. 

 

Soňy 
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Goşmaça 
 

1 
 

1723-nji ýylyň 12-nji Septemberinde  

Eýran-Rus arasynda baglaşylan ylalaşyk6 
 

Orsýet patyşasy baryp 18-nji asyryň başlaryndan bäri, türkmenleri gysyp saklamak 

üçin Eýran döwleti bilen ylalaşyp gelipdirler. Aşakdaky ylalaşyga Säfäwitler 

urugundan bolan Tahmasp 2-nji patyşanyň Sankt Peterborge iberen ilçisi Ysmaýyl 

beg Etimad-äldöwle bilen Orsýet wekilleri arasynda gol çekilipdir: 

 

  Allanyň ady bilen 

 “Eýranyň indi ençeme ýyldan bäri agyr ýagdaýdadygy hemme kişä aýan, Eýran halky beýle 

ýagdaýa tap getirmän patyşanyň alyp barýan syýasatlaryna nägiýlelik bildirýär. Beýle ýagdaý ol 

ýerde söwda işleri bilen maşgullanyp ýören rus täjirleriniň janyna we malyna howp abandyrýar, 

hatta olardan birnäçesi öldürlüp, mallary talanypdyr. Eýran patyşasy ýurt asudalygyny üpjün 

edip bilmäni, alyhezret orsýet patyşasy bilen gadymdan däp bolup gelýän dostlyk ylalaşyga 

daýanyp, gozgalaňçylaryň orsýet serhedine ýetnez ýaly, Eýran patyşasy goramak maksady bilen 

Hazar ýakalarynda bar bolan goşunlaryna ol gozgalaňy basyp ýatyrmak üçin erkin hereket etmek 

burugyny berdi. Eýran patyşasynyň ilçisi alyhezret orsýet patyşasyndan şu haýyşlary ýerine 

ýetirmegi ara atyp, iki döwlet arasynda şu ylalaşyga gol çekildi: 
 

1. Gozgalňy basyp ýatyrmak üçin Orsýet tarapy haýal etmän Hazar kenaryna atly we piýada 

goşun ibermeli. 

2. Bu ýardama garşylyk Eýran tarapy, Bakuw, Derbend we onuň etrabyndaky ýerler bilen 

birlikde, şeýle-de Hazar ýakasyndaky Gilan, Mazenderan we Astrabad welaýatlaryny 

müdümilik Orsýet patyşasyna berýär. Ady agzalan welaýatlar ömür-baky Orsýediň 

erkinde durar. Bu ýerler ors goşunlarynyň ýerleşmegi/bazasy üçin gereklidir. 

3. Aly-hezret orsýet patyşasyna berlen welaýatlarda, goşun sürsatyny daşamak üçin deňiz 

ýoly ýeterliksizdir. Bu ýerlerde köp sanda at bar, her atyň bahasy 12 rublden artyk 

bolmaly däl. Şeýle-de aly-hezret Eýran patyşasy ýük daşamaga gerek bolan 

düýeleri mugtyna üpjün etjegine söz berýär”.7 
 

Bu ylalaşykdan 6 ýyl soň 1729-nji ýylyň 13-nji Februarý aýynda Eýranyň Reşt şäherinde 2-nji bir 

şert-nama gol goýulýar.Şert-nama, Orsýet patyşasy Pioter 2-nji tarapyndan Orsýedyň Giýlan we 

Hazar kenaryndaky goşun baslygy, Sankt Alehande medalyň eýesi Vasili Lovaşova bilen Eýrany 

basyp alan Owganystanly Mahmud afganyň tarapyndan  Muhammet  Seýid aly han gol çekilipdir. 

                                           
6 Eýran taryhy. Petroşewski...Rus ýazyjylary. Parsça terjime eden Keşawez. Peýam neşriýaty. 
7
 Düýe türkmenlerde bar. 
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“Her iki ýurduň bähbidi, ylaýta-da biziň garşymyza göreşýän halklaryň eline her hil ok-ýaragyň 

geçmezligi üçin biz şu şetnama gol goýýarys: 
 

1. Bellenen araçäkler we onuň iki tarapyndaky kesgitlenen şäherler müdümilik şu ýagdaýda 

galmaly. 
 

2. Aly-hezret Orsýet patyşasy, dostluk ýagdaýyny göz-öňünde tutup, şeýle-de olary başga bir 

döwlete bermezlik şerti bilen Mazenderan, Gilan we Astrabad welaýatlaryny Eýrana gaýdyp 

berýär. Eger bu ýagdaý ünsden düşürlse Orsýet, agzalan welaýatlary gaýtadan müdümilik öz 

erkine geçirer. 
 

3. Eger-de araçägiň her iki ýanynda ýaşaýanlardan biri öz maşgalasy we, mal-mülki bilen 

serhediň ol bir tarapyna geçip pena sorasa, oňa pena bermän, mal-mülki bilen gelen döwlete 

gaýtaryp bermeli”. 
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Goşmaça 

2 

Türkmenistana sygynan türkmenler 
 

 

Astrabadyň häkimi Hasan Ardelan 1926-nji ýylyň 29-nji Noýaberinde Ak-galnyň harby häkimine 

salgylanyp, türkmenleriň Türkmenistana sygynýandyklaryny içeri işler ministerine bildiripdir: 

 

 

“Içeri işler ministerligi! 
  

  78 nomerli gizlin hata jogap hökmünde, Ak-galanyň harby häkiminiň habar bermegine gärä, 

goşunmyzyň bu ýer amala aşyran ýörişleri netijesinde türkmen ýagylary SSSR-e gaçyp gidýärler 

we ol ýerden arkaýyn bärik gelip-gidip duwrlar. Bu ýagdaý bir tarapdan goşun ýöretmäge 

ummasyz çykajy bolsa aýry tarapdan olaryň bu hereketi boýun egdirlen türkmenlere erbet täsir 

galdyrýar. Çaltlykda hökman bir iş etmeli, SSSR olary ýa-ha ol ýerden kowup çykarsyn, onda, biz 

derhal olary tutup ýaragsyzlandyrarys. Ýadymda huzuruňyza baramda ruslar basmaçy 

türkmenleri öz ýurduna salmajak diýip size söz beren eken. Ýa-da olary tutup, bize bersinler. 

Eger çäre görülmese döwletiň we goşunyň ähli zähmetleri puwç bolar.  

   Nr.161. 

                                            Astrabad häkimi: Hasan 

 Raportyň aşagynda şeýle ýazlypdyr: 

Demirgazyk edarasy! 
Hat okaldy.Ondan bir nusgany gizlin görnüşde daşary işler  
ministerligine iberiň. 
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Goşmaça 

3 

Baklandan Kümüşdepä sygnanlar 
 

1931-nji ýylyn 17-nji Oktober/1310ş-nji ýylyň 26-nji Mehr aýynda Türkmensäranyň harby 

häkiminiň Astrabad häkimine ýollan raporty. Bu hatda ol ýaňy golaýda Baklandan gaçyp Kümüş-

depä gelenler hakynda maglumat berilýär: 

 

 

 “Nr.1719                 26 Mehr 1310 
 

Astabd goşun başlygy  we Sähranyň harby häkimi jenaplaryna 
 

13.2.1310    

1758 nomerli hata salgylanyp, ýaňy golaýda Kümüşdepä gelen türkmenleriň atlaryny iberýärin. 

Bularyň Kümüşdepede hemeşelik galmak hyýallary bar”. 
 

                                                                                                                       Sähraniň häkimi 

Hatyň gyrasynda şeýle höküm edilipdir: 

 “Gelen mollalar sellelerini taşlap, pehlewi telpegini geýmeli. 

Suwatsyzlaryň selle goýmaga haklary ýok”. 

 

Balkandan gelenleriň atlary: 
 

1. Söýün Berdi-aly ogly 2. Garaja Halligurban 3. Muhammetgurban 4. Annamuhammet 

Annadurdy 5. Abdyrahym Kemal ahun 6. Muhammt-kerim Kemal ahun 7. Rahmatguly Şyh 

ahun  8. Sapar Halat 9. Atamämet Guldan              
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Goşmaça 

4 

“Mekdep okuwçylar Türkmenistana gaçyp gidýärler” 

 

 1932-nji ýylyň 23-nji Noýaberi/1311ş-nji ýylyň 3-nji Azer aýynda Ak-galanyň harby häkimi 

Türkmensähradaky okuw jaýlar hakynda Astrabadyň harby komandyryna ýazan raporty: 

 

 

“Nr. 661/11.9.3 

Çalt                 
 

Sähra hökümetiniň aly jenaplaryna 
 

613-nji Nr. raportyň dowamynda Daz obasynyň mektebi örän gözgyýny ýagdaýda. Mekdep 

müdüriniň alyp barýan berk darama hereketleri netijesinde okuwçylar mektepdir öýlerini terk 

edip, SSSR-e gaçyp gidýärler. Geçen aýda 3 okuwçy Düýeji-Bähelke obasyndan 2 sany okuwçy 

bolsa Ak-degişden gaçyp gidipdirler. Olary gaýtaryp alar ýaly henize çenli nirededikleri belli däl. 

Ozalky mekdep müdüri Mirza Nasr-ulla han Maksudlu çetleşdirlenden soň, häzirki müdür 

Fetholla han Bähri siz aly jenaplardan ýagdaýy düzeltmek üçin ýardam soraýar. T.Sähra hakynda 

magaryf işleri dolandyrýan adam bilen maslahatlaşyp, bir düşünjeli müdür ibermegiňizi haýyş 

edýäris. Beýle ýagdaýyň dowam etmegi beýleki okuwçylarada erbet täsir galdyrýar. 

 

                                               Ak-galanyň häkimi: Maýor2. Mäjd 

Hatyň gyrasynda şeýle jogap berlipdir: 

 “Ozalky müdüri işine ýolap, halkyň razyçylygyny gazanyň.” 
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“Türkmenistanly bosgunlaryň açlykdan hem sowukdan ölmekleri mümkin...” 

 

1947-nji ýylyň Janwarynda Eýranyň polis merkezinyň baş karargähi tarapyndan içeri iýşler 

ministerligine ýazylan we giýzli diýlip bellik edilen raportda, onlarça türkmen maşgalasynyň aç-

hor gyşyň sowgünda Eýrana geçişleri we SSSR döwletiniň islegi boýunça olaryň göz 

tussaglygynda saklalandyklary  hakynda habar berlipdir: 

 
 

Içeri işler ministerligine 

 

“Maşat polis bölüminiň habar bermegine görä, 60 sany türkmen öz çagalary bilen SSSR 

serhedinden aşyp Maşadyň Turbet Haýdary şäherine gelipdirler. SSSR döwletiniň haýyşy 

boýunça olar göz öňüne alnyp, Maşada getiriljek, ýöne şu gyşyň sowgunda olaryň açlykdan we 

horlukdan ölmekleri ahmal, olaryň käbirleri bu ýagdaýa çydaman öz watanlaryna öwrülmegi 

isleýärler. Ýagdaýy boluşy ýaly sizlere ýetirýärin. 
 

                                                 Polis ştabynyň başlygy: 

       Polkovnik Zarraby 
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Türkmen, pars araçägi     فارس( مرز بین تورکمن و والیت( 

 جـَـر به معنی جای بریده، دریده و کنده را گویند.    (jarr-e kolbad) ادجـَـر ُکـلب .1

در زمان صفویه به منظور تعیین محل مسکونی ترکمنهای سمت گرگان و استرآباد و جلوگیری از حرکت آنان به سمت بهشهر قدیم   

تا آب دریا خندقی به طول چهار فرسخ و فرمان داد که از حد کوه البرز  1622ه.ق/1032)اشرف(... شاه عباس صفوی در سال 

عمیق ده زرع ساختند و راهی باریک از معبر خیابان گذاشتند که دو طرف آن جنگل است در آن جا مستحفظی و قالع و نگهبانی 

ز آن گماشتند و در واقع سد راهی برای ترکمانان ایجاد کردند. به این ترتیب سوار و پیادۀ تورکمن نمی توانست بطور گروهی ا

 جانب به کلباد، اشرف و سایر مناطق رفت و آمد نمایند.

اکنون به مرور زمان آن جـَـر آکنده و پر شده و درختان روئیده و عبور سوار از آن به سختی ممکن است بنابه نظر پژوهشگران،   

ده است. هنوز آثار و بقایای این خندق این جـَـر اولین بار در زمان انوشیروان احداث شده و آخرین بار در زمان صفویه مرمت گردی

 این خندق مرز ایالت گرگان و مازندران بوده است.قابل مالحظه است 

 http://tabarestan.ir/dictionaryمنبع:

در آرامش بسر برد؛  م ترکمن هان از هجون مازندراوسیله آ  ایجاد کرد تا به ی بندرگزهمچنین شاه عباس دیواری عظیم در نزدیک

 در سفرنامه خویش از این دیوار سخن گفته است. )ویکی پدیا( 1617یتالیایی پیترو د الواله سیاح ا

 دو فاکت دیگر:

وزیر " :رهبر ترکمنهای خزر قیات خان در نامه خویش به فرماندار نظامی گرجستان چنین نوشت 1837ر سال د فاکت نخست:

گرگان را متعلق به ایران اعالم نمود. این ایلچی که دیروز به کار خود مختار روسیه در ایران در مالقات با شاه سرزمین اترک و 

چندین ساله را یکشبه حل نمود! در این سرزمین مزار چه کسانی  )اختالف( منصوب گردید امروز فورا پیشگویی داهیانه کرده جدل

ا بیابد. ما امیدواریم جنابانی امثال شما با این وجود دارد، ترکمنها یا فارسها؟ ما از شما عالیجناب میخواهیم که پرسش این پاسخ ر

  ی نخواهید شد."أگرگان متعلق به ایران است همر -فکر که سرزمین اترک

پس از یورش وحشیانه و تصرف ترکمنصحرا وارد کومیش دپه شد. وی در خاطرات  1924/1303در سال  شاهرضا فاکت دوم:

 ا یکنفر شیعه زندگی میکند..."" در کمیش تپه تنهخود که بعدا چاپ شد نوشت: 

 شاه مرز .2

 شرح سفر کنسول بریتانیا ه.ل. رابینو -تعیین حدود تورکمن و والیت از کتاب: "مازندران و استراباد"
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