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پروفيسر احمد جان قران بيكوف 

فياللوگيه فنلرى دوكتورى، تاشكند دولت شرق شناسليك انستيتوتى 
ایران افغان فياللوگيه كافيدره سى مدیرى نينگ »سوزوان قؤشيقلرى« 

حقيده یازگن تقریظی:

بير خلق نينگ آغزه كى ایجاد نمونه لرى، اؤشه خلق نينگ عصرلر دواميده یره تگن  هر 
مدنى ميراثيدیر. بو آغزه كى ایجاد نمونه لرى، عادتده اؤشه ملت نينگ وكيللرى یشه یدیگن كتته 
بير حدودده ترقلگن بؤليب، اولرنى تؤپله ب اعالن قيليش خلق آغزه كى ایجادى نينگ جانكویرلرى 

و فولكلور شناس عالملرى تامانيدن عمل گه آشيریله دى.

یاشليگيدناق  او  عالملر سيره سيگه منسوب.  فولكلورشناس  انه شو جانكویر  ایماق  داكتر 
خلق آغزه كى ایجادیگه قيزیقيب، اولرنى تؤپله شگن. 

ف. ایماق نينگ 2۰ یيل مدتی ده تؤپله گن خلق ایجادى نمونه لرى19۸۰-اینچی یيل »خلق 
دردانه لرى« نامى آستيده درى ترجمه سى بيلن بيرگه، كابلده نشر ایتتيریلگن. او 19۸۶-اینچی  
یيل »افغانستان اؤزبيكلرى نينگ خلق قؤشيقلرى« موضوع سيده دوکتورليک علمى ایشينى حمایه 

قيلدى.

ایماق كابلده باسيليب چيققن »خلق دردانه لرى« مجموعه سينى بعضى بير ینگى قؤشيقلر 

منت دارچيليك

خلق آغزه كى ایجادى، معنوى ميراثيميز نمونه لریدن بيریدیر. شونينگ اوچون هم بونده ى 
ُدردانه اثرلرنى تؤپله ش واونى خلققه یيتكزیش، خيرلى عمللردن دیر.

 - ب  قوهلل  جهتدن  مادى  ریليشيده،  چيقه  نشردن  نى  كتابى  قؤشيقلرى«  »سوزوان  مين 
قووتله گن )غضنفر بنيادی( گه اؤز منت دارچيليگيم نى اظهار ایته من.

داكتر فيض اهلل ایماق
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آستيده  عنوانى  لرى«  دردانه  »خلق  نام  اؤشه  اؤزگرتيریب  خطيگه  كریل  حالده،  تؤلدیرگن  بيلن 
منسوب  داستانيگه  یازی  و  زیبا  اثرده،  مذكور  ایتتيردى.  چاپ  ده  تاشكند  نشریاتيده  غالم  غفور 
)سوزوان( قؤشيقلرى هم اؤرین آلگن ایدى. داكتر ایماق بو سوزوان لرنى ینه ینگى تورلرینى تؤپله 
ب »سوزوان« نامى بيلن عرب الفباسيده افغانستان اؤزبيكلرى اوچون 2۰۰3- اینچی یيلی تاشکنده 

چاپ ایتتيردی.

او- بو مجموعه نی ایککينچی مراتبه چاپ ایتيش گه موجلله گن.

بيزنينگ نظریميزده بو كتاب، اوچ دهه دن کؤپراق نا تينچليکلرنی باشدن کيچيریب،  معنوى 
جهتدن قشاقلشگن افغانستان خلقی اوچون چاپ ایتيلسه عين مدعا بولور ایدى ، چونكه اونده خلق 

نينگ اینگ یوكسك آرزو ـ ارمانلرى ، اؤز عكسينى تاپگن.

***

تقریظ محترم نذیر احمد ظفر

شاعر و نویسنده ی شهير کشور، بر مجموعه ی »سروده های سوزوان« 

مندان  درد  بر  شاعرانه  زمزمه  و  ميشود  عاشقانه  هاى  ترانه  مونس  باخته  دلهاى  وقتيكه 
هجران مرحم ميگذارد، از دلى شورى بپاه ميخيزد و ازهر زبانى سرودى. 

از هر دهكده و مزرعه این ترانه ها بگوش ميرسد.

ترانه هاى كه از سينه هاى سوزان وتب آلود سر ميكشد و تامزرعه ی آسمان كبود نقش ميبندد.

در وادى نا محدود دو بيتى هاى عاشقانه وعاميانه هر دلى، به دلبا خته متوسل مى شودكه 
حكایت آنان سينه به سينه و نسل به نسل به ما مى رسد.

خواننده گن ارجمند!
ها یست كه مردم عوام  بيتى  دو  دارد،  قرار  اینمجموعه كو چكى كه تحت مطالعه شما 
آنرا به »یازی و زیبا« دو عاشق دلبا خته نسبت ميدهند. داستان هيجان انگيز »زیبا و یازی« كه 
بنام »سوزوان« مشهوراست همانند داستان هاى »سياه موى و جاللى«، »وامق و عذرا«، »ليلى و 
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مجنون«، »روميو و ژوليت« و غيره در اذهان پير و جوان، زن و مرد والیات فاریاب، سرپل، جوزجان 
و بعضى از والیات دیگر تركى زبان نقش بسته و اثراتى بجا گذا شته است.

این دو بيتى ها عموماً توسط زنان و دختران در وقت بافتن قالين و گليم، پختن سمنك، 
سوزن دوزى، آرد كردن غله توسط دستاس، خياطى و خامك دوزى خوانده مى شود.

قسمتى از ین دو بيتى ها توسط دانشمند گرامى و فولكلور شناس مشهور كشور محترم 
زبان  اوزبيك  مردم  هى  شفا  ادبيات  و  فولكلوریك  آثار  یر  سا  پهلوى  در  ایماق  اهلل  فيض  داكتر 
افغانستان چون انواع سرود ها، داستان ها، قصه ها، سرود و بازى هاى اطفال، ضرب المثل ها، 
چستان ها و غيره در سال هاى گذشته از مناطق اوزبيك نشين كشور عزیز ما افغانستان جمع آورى 
و در مجموعه بنام »دردانه هاى خلق« كه از طرف وزارت اطالعات و كلتور وقت در سال 1359 
در كابل به چاپ رسيد، گنجا نيده شده بود. و جاى افتخار است كه این دو بيتى ها امروز به قطع 

گسترده تر و به شكل كتاب جداگانه تحت عنوان »سوزوان« اقبال چاپ یافته است.

این دو بيتى ها بيا نگر سرور و شادى، غم و اندوه، رنج و زحمت، هجران و فراق، محبت و 
صميميت، اخالص و اعتماد دو محبوب دلبا خته كه در والیات شمالى افغانستان چشم بد نيا گشوده 

و در راه نيل به آرزو هاى خود جان شيرین خود را از دست داده اند، مى باشد.

براى داكتر ایماق در جمع آورى و طبع چنين آثار گرانبها موفقيت هاى مزید آرزو مى نمایيم.

تقریظ نينگ مضمونی:

لرنى  خيرگاهى  گووچى  اورته  دلنى  و  ترانه  عاشقانه  لر  كونگل  ایلنگن  اسيریگه  محبت 
ایشيتگنده هجران اؤتيده شكسته بؤلگن قلبيگه ملهم تاپگندیك بؤله دى و هر بير دیلدن و تيلدن 

قؤشيق ینگره یدى.

مذكور ترانه لر ایسه، وطن نينگ هر گوشه سيدن هر بير قيشالغيدن، ده له لردن قوالققه 
چه لينه دى. هجر اؤتيده كویگن عاشق یوره گيدن آتيليب چيققن بونده ى ترانه لر، ماوى آسمان و 

ایكين زارلرنى ینه ده هم مفتونكار قيله دى.

هر بير تيلدن تره لگن خلق تيرمه لرى، دو بيت لر یعنى عاشقانه تورتليكلر، بى پایان وادیده 
عشق یؤليده كویگنلرنى شكسته بؤلگن هر بير قلبيگه یيتيب باره دى و اولر حقيده گى ایرتك و 

حكایه لر یوره كدن- یوره كکه، نسل دن- نسل گه اؤتيب كيله دى.

عزیز كتابخوانلر!

قؤلينگيزده گى اوشبو موجزٔ  گينه مجموعه، خلق آغزه كى ایجادیده گى تورتليكلردن عبارت 
ترنم  نى  محبتى  صاف  نينگ  قلب  ایككى شكسته  یعنى  زیبا«  و  »یازی  اونى  خلق  عادى  بؤليب، 

ایتووچى عاشق و معشوق لر صفتيده بيله دیلر.

» یازی و زیبا » نينگ هيجانلی عشقى داستانى  )سوزوان( نامى بيلن اته له دى. »سياه موى 
و جاللى«، »وامق و عذرا«، »ليلى و مجنون«، »روميو و ژوليت« و باشقه عاشقانه داستانلر سينگه رى 
فاریاب، جوزجان، سرپل و باشقه تركى زبان والیتلری خلقلرى نينگ یاش و قرى سى، ایركک و 

عيالى نينگ دليدن جاى آلگن.

كشته  تؤقيش،  قالين  قيزلرنينگ  خاتين-  كؤپراق  لرى  نمونه  تورتليكلرى  داستان  مذكور 
چيليك و تيكوچيليك بيلن شغللنگن وقتلر، سومه لك پيشيریش و یاورچاق تارتيش جریانيده ایتيله 

دى.

مملكت نينگ اؤزبيكلر استقامت قيلووچى منطقه لریدن فولكلور شناس عالم داكتر فيض اهلل 
ایماق تامانيدن یازیب آلينگن خلق آغزه كى ایجادى نينگ ُدردانه لرى یعنى مقاللر »ضرب المثللر«، 
ایرتكلر، داستانلر، باله لر قؤشيقلرى و اویين لرى و تاپيشماقلرنينگ اَیریملرى افغانستان مدنيت 
وزیرليگى طرفيدن 1359 = 19۸۰- اینچی یيل ده »خلق ُدردانه لرى« نامى آستيده عليحده كتاب 

حاليده نشر ایتيلگن.

اوشبو قؤلينگيزده گى كتابده ایسه،« یازی و زیبا« داستانى نينگ تورتلكلرى كتابخوانلرگه 
حواله قيلينه دى.
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لرنينگ  معشوق   - عاشق  یعنى  نينگ  قلب  سيووچى  ایككى  ليك  افغانستان  ده  كتاب  بو 
شادليك و قيغولری، محبت آرقه سيدن تارتگن عذاب عقوبتلرى، هجران و فراقلرى، صاف محبتى و 
اؤز محبتلریگه ایریشه آلمه گن ایككى سيووچى دلنى اؤز شيرین جانلرینى قربان قيلگنلرى یارتيب 

بيریلگن. 

اهلل  فيض  عالم  فولكلورشناس  كيلتيرگن  حاليگه  كتاب  تؤپله ب  ایجادینى  كى  آغزه  خلق 
ایماق گه ایسه، بوندن كيينگى ایجادى ایشلریگه آمدلر تيله ب قاله ميز. 

***

متن برنامه ی رادیویی بخش دری رادیو تاشکند 
به مناسبت چاپ کتاب »سوزوان« در شهر تاشکند 

اوزبيکستان

)در گلشن شعر و ادب(

عاشق ترانه های مردم

     اینجا تاشکند است

     شنونده گان گرامی!

بعد از سالم و آرزوی عافيت شما و اهل و عيال شما به بر نامه ی امروزه ی )در گلشن شعر 
و ادب( آغاز ميکنيم.

     برنامه ی امروزه ی ما به نام )عاشق ترانه های مردم( مسمی شده است. دراین پروگرام 
در باره ی ميراث فولکلوریک مردمان ترکی گوی، به خصوص مردم اوزبيک که در صفحات شمالی 
افغانستان سکونت دارند و محقق و گرد آورنده ی آن داکتر فيض اهلل ایماق که از 3۰ سال باینطرف 
بدون خستگی ناپذیر، آنها را مثل غواص یک یک از بحر خالقيت مردم جمع آوری کرده وبه اختيار 

مردم قرار داده است، صحبت ميشود.

تهيه و ترتيب کننده ی برنامه:                                                                                                           

داکتر احمد قرآن بيکوف مدیر بخش زبان و ادبيات ایران و افغانستان در انيستستوت شرق 
شناسی دولتی تاشکند.

گوینده گان:
آیم خان بابا جانوه و نذیر ظفر.
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موزیک

ميگویند انسان شفته ی واالی دو گنج است. یک طایفه شفته و فریفته ی گنج مادی، زر و 
زیور، ُدر و گوهر، پادشاهی بحر و بر است، و طایفه ی دیگر مفتون و مجذوب گنج معنوی است.

فيض اهلل ایماق، از طایفه ی دوم است. گنج مادی خوبست ولی ناپایدار. تاریخ شاهد آنست 
که بسا از مردم، در راه کمایی و دسترسی به گنج بی پایان، تب و تالش کردند، نصف جهان را 
تسخير کردند و مثل اسکندر نامدار با دست خالی از دنيا برگذشتند. ولی کسانيکه مثل ابو شکور 
بلخی ، موالنا جالل الدین رومی، عليشير نوایی، بابر و هزاران علما و فضال ی دیگر در طول عمر 
خود دست به اندوختن و انباشتن گنج معنوی زدند که گنج به دست آورده ی آنها هميشه پایدار 

است.

داکتر فيض اهلل ایماق، از جمله ی اشخاص سعادتمند است که برای انباشتن زر و زیور وقع 
نگذاشته و تمام زنده گی خویش را در راه جمع آوری و پخش سرود های ملی اوزبيکان افغانستان 

نثار کرده است.

طبعيت انسان چنان سرشته شده است که کودکی وقتی نميتواند احساس و عواطف خود را 
ابراز دارد، او گریه ميکند و خنده ميکند. ولی بعد از اینکه از هویت خود آگاهی پيدا کرد، او شادی 
و درد خود را به زبان می آورد و آنرا به یار و یاورانش بازگو ميکند. ولی چه رسد به اشخاص با 

استعداد خدا داد. این مردم دیگر خوشبختی و بد بختی خود را با شعر و آهنگ بيان ميکنند:

موزیک
     آی یوزینگه قاره زلفينگ قونغيراق

     سينی دردینگ مينگه اورسين، کيل بيراق

     مين سينی یاریم دیدیم، جانيم دیدیم

     مبارک قدملرینگ قؤیگين بيراق

ترجمه:

در رخسار تابانت زلفان تابدار، آویزان

دردت به جانم، خود را پيشم، زود رسان

تو یار منی، جان و جانان منی

قدمهای مبارکت، بروی چشمان!

به  آنرا  با رنگ و جالی ملون می خوانند و  با صدای مليح و جانگداز،  را  ابيات  این  مردم 
یاد ميکنند. یکجا می گویند غزل، جای دیگر ميگویند سرود،  نامهای مختلف، در مناطق مختلف 
جای دیگر ترانه. وبه اندازه و تعداد ابيات آن ميگویند : دوبيتی، چهار بيتی، داستان و امثال آن. ولی 
ماهيتاً آنها یک چيزند و آنهم مردم صاحب نبوغ و برخوردار از استعداد کمياب غزلسرایی احساس و 
عواطف خود را در یک چند لحظه فی البدیهه ابراز می دارند و آنرا با چنين لحن مالیم و دلنشين ادا 

ميکنند و شنونده از شنيدن آن لذت می برد و ضمن محتوای سرود به اعماق قلب ميرسد.

اینک خود قضاوت کنيد که یک شخص برای شما با الفاظ ساده و نا تراشيده ميگوید:

از غم و اندوه، دلم درد ميکند. نزد خود فکر ميکنيم که آیا کسی بيدرد وغم هست در این 
دنيا یا خير؟ و این افکار را حاال به شکل سرود بشنوید:

موزیک
ای خدایا، آسمان بی ستون

شودنيا ده، بار ميکين بغری بوتون

شو دنيا ده بؤلسه گر، بغری بوتون

کاغذ دن قلعه سالی، قاردن اوتين
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ترجمه:

ای خدای من، در این آسمان بی ستون

در دنيا دلی هست سالم و شادمان

گر دراین دنيا دلی باشد سالم و شادمان

از  کاغذ قلعه سازم و از برف هيزم

موزیک

گوینده ی این ابيات ، گفته های خود را با وزن و قافيه، تشيبه و استعاره آراسته ساخته 
است که مظهر عالی ترین استعداد شاعری اوست. شاعر کيست؟ شاعر کسيسيت که شعور عميق 
دارد و تمام حوادث و جریانات محيط اطراف خود را از نگاه خود تحليل ميکند و موقف فردی خود را 
نسبت به این حوادث ابراز ميدارد و چنين شيوه و فهم را بيان ميکند که از درد وغم و اندوه، مردم 

گریان ميکند و از شادی او خوش ميشود و احساس سعادت و خوشبختی ميکند:

واخ دیدیم، ای واخ دیدیم، کویدیم خدا

     عشق اوچون کؤپ جانيمدن، تؤیدیم خدا

     ليلی– مجنون نی کؤرماقده ایدیم

     ليلی- مجنوندن بدتر قيلدینگ خدا

ترجمه:
     ای خدای من، از خاطر عشق سوختم

     از دست عشق از جان خود سير شدم

     داستان ليلی و مجنون را شنيده بودم

     ای خدا، حال مرا از آنها بدتر ساختی

موزیک
تفاوت شاعر و شاعر مردمی و بيسواد این است که شاعر، سروده های خود را روی کاغذ 
می آورد و بعداً ترتيب و تدوین کرده ، در خدمت مردم قرار ميدهد ، ولی شاعر مردمی که خود از 
سواد بهره نداشته، گفته های خود را در جایی ثبت نمی کند بلکه در اذهان شنونده گان ثبت ميشود 
و دهان به دهان رسيده در ميان مردم پخش ميشود ولی بسياری از آنها نيست و نابود شده، از 

بين ميروند.

برای همين ملحوظ به دلباختگان فولکلور الزم است مثل فيض اهلل ایماق در ميان مردم 
گشته، آنها را جمع آوری ، تحليل و تفکيک نموده  برای نسلهای آینده با احتياط تمام برسانند.

اخيراً داکتر ایماق کتابی را تحت عنوان ) سوزوان( به چاپ رسانيده است که در آن چهار 
بيتی های از داستان تراژیدی یازی و زیبا جمع آوری گردیده است.

در این کتاب، سرود های مردمی  و تمام جنبه های زنده گانی انسان با شادی و خوشحالی، 
غم و اندوه، اميد و یأ س، آرزو، ناکامی، کار و زحمت، مردی و متانت جاگزین گردیده است.

فيض اهلل ایماق در امر جمع آوری و نشر آثار فولکلوریک مردم اوزبيک زبان افغانستان، کار 
های مثمری انجام داده است. قباًل وی دو مجموعه ی دیگری از سرود ها و ترانه های فولکلوریک 
خلق را به نام )خلق در دانه لری( در کابل و تاشکند بچاپ رسانيده بود. عالوه بر آن، ده ها مقاالت 

پژوهشی و تحقيقی او در مطبوعات افغانستان و اوزبيکستان اقبال چاپ یافته اند.

ما اميدواریم مجموعه ی )سوزوان( آخرین کار خالقی فيض اهلل ایماق نباشد و در آینده، به 
کار های بنيادی خود ادامه دهد.

موزیک
اینجاتاشکند است.

شنونده گان گرامی!

شما پروگرام )در گلشن شعر و ادب( را شنيدید. در این پروگرام در باره ی کتاب سوزوان، 
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دو بيتی های یازی و زیبا به شما معلومات ارایه گردید. تا برنامه ی آینده شما را به خداوند کریم و 
رحيم می سپاریم.

موزیک

***

متن برنامه ی رادیویی رادیو »وطنداش« اوزبيکستان به مناسبت 

چاپ کتاب »سوزوان« در تاشکند در سال 2۰۰3 ميالدی.

تاشکند دن گپيره ميز.

عزیز رادیو تينگالووچی وطنداشلر!

بو گون اعتبارلرینگيزگه حواله ایته دیگن صحيفه ميزنی )سوزوان قؤشيقلری( دیب، نامله 
دیک، مرحمت تينگلنگ

موزیک

افغانستانليک اؤزبيکلر ده شونده ی روایت بار:

قدیم زمانلرده فاریاب  والیتيگه قره شلی المار قيشالغيده، »یازی« اسملی بير یيگيت یشه 
گن ایکن. او، والیت نينگ گلجان صياد قيشالغيده توغيليب اؤسگن »زیبا« اسملی بير قيزگه کونگل 
قؤیيبدی. قيزنينگ قلبيده هم اونگه  نسبتاً محبت چيچکلری اؤنيبدی. افسوس بو معصوم و پاک 
ازلدن  اؤرته سيده،  لری  قبيله  و معشوقه  نيگه که، عاشق  ایدی.  تيکنلر غاوو  قاره  یؤليده  محبت 
ماجرالر حکم سورردی. اولر بير- بير لری نينگ وصاللریگه یيتالمسدیلر. یازی، زیبا هجریده یانيب 
– کویيب مجنون بؤليب شعرلر توقيردی، حسرتلی قؤشيقلر کویلر ایدی. آخر عاقبت ، هجران اؤتی، 

یازی نی اميد سيزليک گردابيگه تشله دی، او اؤزینی اؤلدیردی.

زیباچی؟

او سيوگليسی اؤلگه نينی ایشيتيب، بير نيچه دوگانه لری بيلن اونينگ مزارینی زیارت قيلگه 
نی باره دی، قيزلر قيته یاتگنده، زیبا دوگانه لریگه:       

بير پای کاووشيم قبر نينگ یانيده قاليبدی، - دیب بهانه قيليب، آرتيگه قيته دی ده، کتته 
تاشنی باشيگه اوریب اؤزینی هالک ایته دی. ایککی یاش نينگ حياتی شو زه یل  زوال تاپه دی. بو 
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پاک محبتدن حرارت و حسرت گه تؤليق قؤشيقلر قالدی. خلق اولرگه »سوزوان قؤشيقلری«،- دیب 
نام بيردی.

سوزوان، انسان عمری نينگ یم یشيل بهاری، پاک و معصوم تؤیغولر، بی غبار کيچينمه لر، 
کيشی حياتيده فقط بير مرته گينه دوچ کيله دیگن کوچلی محبت. سوزوان ، یازی و زیبا توغيليب 
اؤسگن یيرنينگ قدیم نامی. سوزوان قؤشيقلر، کؤپچيليک بؤليب گيلم تؤقيلگنده، نو روز کونلری 
سوملک قيلينگنده، چرخ یيگيریلگن پيتلرده، باشقه تورلی یيغينلرده، خاتين- قيزلر، بو قؤشيقلرنی 

نفيس آهنگلر گه ساليب ایته دیلر:

شمال تورسه، قاره زلفينگ قؤنغيراق

حسرتينگده، کویيب اؤلدیم کيل بيراق 

باره ی دیسم دؤست و دشمن کؤره دی 

کؤرسه کؤرسين، کویيب اؤلسين کيل بيراق 

موزیک

شمع چيراق، شمعدن چيراغيم مينگگه باق

یامان یاردن، اوزاقراغيم مينگگه باق

یاوویق بؤليب کویيب یانيب یاتگونچه

اوزاق بؤلگن انتظاریم یخشيراق

موزیک

آق گل ایدیم، قيزیل گلگه، چيتدیلر

غریب باشيم، بندی قيليب ساتدیلر

باریب ایتينگ آتم بيلن آنمگه

مينی ساتيب، نی مرادگه یيتدیلر

موزیک

افغانستانليک وطنداشيميز، حاضر تاشکند ده استقامت قيله یاتگن دوکتور فيض اهلل ایماق، 
یقينده بير خيرلی ایشگه قؤل اوردیلر. یعنی افغانستان ليک اؤزبيکلر فولکلوری نينگ گوزه ل نمونه 
لریدن بؤلگن »سوزوان« قؤشيقلرینی تؤپله ب، نشر ایتتيردیلر.اصليده خلق آغزه کی ایجادی، خلق 

در دانه لری، فيض اهلل ایماققه باله ليکدن تانيش- قدردان.                       

ایماق نينگ سؤزلری:                                                                       
»مين اوقوچيليک، طلبه ليک دوریمده، شهرمه - شهر، قيشالقمه - قيشالق، اویمه – اوی 
کيزیب، بدیعی آغزه کی ایجادی نمونه لرینی یازه باشله دیم. اؤز آنه خلقيم افغانستان اؤزبيکلری 
فولکلوری نينگ آدملر کونگليده ساچيليب یاتگن خزینه سيدن قؤليمگه کيلتيرگن نمونه لر بير کتاب 
بؤليب قالدی. بو کتابده اؤزبيک خلقی نينگ بدیعی آغزه کی ایجادی نمونه لری، جمله دن قؤشيقلر، 
داستانلر، ایرتکلر، مقاللر، باله لر اویينلری، تاپيشماقلر، یار – یارلر، نای – نایلر، کيلين سالملر و 
سوزوانلر جای آلگن. بو اثرلرنی ایضاحله ب، اولرنينگ مضمونلرینی دری تيليده هم بيان قيلدیم. 
مدنيت  افغانستان  یيلی  اینچی   – اثر 19۸۰  بو  دیم.  نامله  دیب،  لری(  دانه  ُدر  )خلق  تؤپلمنی  بو 
وزیرليگی تامانيدن )خوشحالخان ختک( ناميده گی عالی مکافاتگه سزاوار بؤلدی و مذکور وزیرليک 

تامانيدن کابلده چاپ ایتيلدی.

علی  محمد  داکتر  عالم  شناس  فولکلور  اینيقسه  دؤستلریم،  اؤزبيکستانليک  کتابنی  بو 
قؤشماقوف یاردميده، اؤزبيکستان فولکلور شناسليگی طلبلری نقطه ی نظریدن قيته کؤریب چيقدیم، 
سره له دیم، خلق دن کيينگی یيللرده یازیب آلگن اثرلر حسابيده بایيتدیم. شو طریقه اؤزیگه خاص 

بير مجموعه وجودگه کيلدی.

بو اثر غفورغالم ناميده گی ادبيات و صنعت نشریاتيده 19۸۶ – اینچی یيلی کریل خطيده 
)خلق در دانه لری( عنوانی آستيده باسيليب چيقدی.
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مذکور اثر ده یازی و زیبا داستانيگه منسوب )سوزوان( قؤشيقلری هم اؤرین آلگن ایدی. بو 
سوزوانلرنی ینه ینگی تورلرینی تؤپله ب سوزوان نامی بيلن عرب الفبا سيده، افغانستان اؤزبيکلری 
اوچون 2۰۰3- اینچی یيل نينگ اکتوبر آیيده »زر قلم« نشریاتيده چاپ ایتتيردیک. بو تؤپلمده 3۸۷ 
سوزوان قؤشيقلری اؤرین آلگن. بو کتابنی ایلکبار نشردن چيقریليشده ماددی جهتدن قؤهلل ب – 
قووتله گن ملی سوداگر محترم حاجی عبدالجليل رشيد زاده جنابلری نينگ اؤرنی تحسينگه الیقدیر.

مين بو وطنداشيميزنينگ ادبياتيميز نينگ فولکلور و آغزه کی ایجادیميز نينگ رواجلنتيریشده 
اولکن حصه قؤشگنلری اوچون اؤز منتدارچيليگيمنی اظهار قيله من. بو کتاب »23« یيل اوریشدن 
ایندی آزاد بؤلگن، معنوی جهتدن افغانستان خلقيگه آز گينه  بؤلسه هم یاردم بؤله دی،- دیب اؤیله 

یمن.«

موزیک

سخندان:

هه، سوزوان قؤشيقلریده، عاشق و معشوقه نينگ یوره ک دردی عکس ایته دی. ليکن بو 
قؤشيقلرنی برینی هم فقط عشقی دیب قبول قيليش او قدر تؤغری ایمس. نيگه که، اونده اوچره 
یدیگن بعضی تورتليکلر یازی و زیبا قصه سيگه عموماً عالقه سی یؤ قليگی نی هم کؤریش ممکن. 
ایتيله دیگن  آليش فرصتلرده  آره سيده، تؤی و عزا مراسملریده عاددی، دم  سوزوان قؤشيقلری 
تؤرتليکلر هم بار، زیرا سوزوان قؤشيقلری نينگ کویله گن خواننده لر، اؤزی لری هم ینگی تورتليکلر 
یره تگنلر، ليکن بو خلقانه بيتيکلر، بير – بيرلریگه ماس توشگن و بير – بيرینی تؤلدیرگنلر. شو 
طریقه هم افغانستان اؤزبيکلری نينگ عليحده سوزوان قؤشيقلری تورکومی  کينککه یيب – عامه 

له شيب باره ویرگن.

موزیک

سخندان:

شرق شناس عالم پروفيسر احمد بيک قرآن بيکوف بو تؤپلم خصوصيده شونده ی دیدی:

»هر بير خلق، هر بير ملت اؤزی نينگ غم–تشویشلری، عشق محبتی، کؤرگن – کيچيرگنلرینی 
شعر بيلن و تورلی اولن – اوشوله لر بيلن بيان قيله دی. بو بير گينه اؤزبيک یا افغانستان خلقيگه 
خاص بؤلمه سدن، بوتون جهان خلقلریگه منسوبدیر. ایندی بو یره لگن ُدر دانه لر نی اگر تؤپله ب 
خلققه یيتکزیلمه سه، او، ایسدن چيقه دی، او، یؤق بؤليب کيته دی. فقط اونگه فدایی آدملر کيره 
ککه، بونی یيغيب، بولرنی سره سينی- سره گه، پوچه گينی- پوچککه اجره تيب، اولرنی نشرگه 

تيارله ب چاپ ایتسه گينه بوندن خلق بهره آله دی.

»سوزوان«  چيقرگن  ایماقنی  اهلل  فيض  بؤلسک،  قریدیگن  نظردن  نقطٔه  شو  منه  اگر 
قؤشيقلری، منه شو فدایی محنت نی نعمتی و اونی ثمره سيدیر.

بو سوزوان قؤشيقلریده، یازی و زیبا ناملی عاشق- معشوقلرنی بير- بيرگه بؤلگن محبتی 
اظهار قيلينه دی.

فيض اهلل ایماق 3۰ یيلدن زیاد عمرینی منه شو افغانستان شماليده یشه یدیگن ترکيگوی 
بيز  گن.  ایتيشگه صرفله  همه سينی چاپ  له ب  اونی سره  فولکلورینی جمعله شگه،  خلقلرنينگ 
دوکتور فيض اهلل ایماق گه منه شو فداکارليک محنتلریده دایما موفقيت تيله یميز، اولرنی منه شو 

ایشلریده، هارمه ی ـ تالمه ی ینگی – ینگی نشرلر تيارله ب خلققه یيتکزیشگه تيلکداش ميز.«

موزیک
سخندان:

لریدن  دانه  نادر و گوزه ل در  نينگ  ایجادی  آغزه کی  قيليب تاشکند ده، خلق  شونده ی 
بؤلگن افغانستان اؤزبيکلری فولکلوری نينگ نفيس قؤشيقلری تؤپله می نشردن چيقدی. بو قؤشيقلر 
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دللردن- دللرگه، تيللردن- تيللرگه کؤچه دی، تورميش- اورینيشلردن هاریگه نيميزده مدد بؤله دی، 
حيات قووانچلریدن بهره مند بؤلگه نيميزده سيوینچيميزگه سيوینچ قؤشه دی، - دیگن اميد ده ميز.

اگر بو در دانه لردن بهره مند بؤليش ایسته گيده بؤلسنگيز مرحمت بيزگه مکتوب یؤللنگ، 
تؤپلمنی قؤلگه کيریتيشينگيزده ، یاردم بيره ميز، عزیز مخلصيميز!

موزیک

عزیز رادیو تينگالووچی دؤستلر!

سيزگه  اونی  دینگيز.  تينگله  ایشيتتيریشيميزنی  ناملنگن  دیب  قؤشيقلری  »سوزوان«  سيز 
مملکت خان اکمل قيزی تقدیم ایدی. پروگرامنی یازیب تيارله گن : موجوده خان یؤلداش قيزی.

موزیک 

***

نوت:

دوستان گرامی!

اگرميخواهيد CD دوبيتی های داستان یازی و زیبا و تقریظ رادیویی رادیو تاشکند را به 
را  نموده، قسمت» سوزوان«  مراجعه  ذیل  به ویب سایت  لطفاً  بشنوید،  اوزبيکی  و  زبانهای دری 

کليک نمایيد:

باید گفت که، درقسمت 9 و 1۰ سی دی، برنامه های دری و اوزبيکی رادیو تاشکند  در باره 
ٔ کتاب سوزوان، ثبت شده است.

www.dordanalar.info

 Savzivon 

باید گفت سروده های این سی دی، توسط  فيض اهلل ایماق و انابت ایماق نطاقان سابق 
رادیوی بين المللی تاشکند ، دکلمه گردیده است.

***
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خلق محبت نامه سى

)مقدمه(

افغانستانده یشه یدیگن اؤزبيك لرنينگ نقل قيليش لریچه، یازى اسملى عاشق، فاریاب 
والیتيگه قره شلى المار قيشالغيده دنياگه كيلگن. او زیبا دیگن قيزگه عاشق بؤليب، یار هجریده 
مجنون دیك شعرلر تؤقيب یورگن. یازی و زیبا گه نسبت بيریله دیگن عشقى شعرلر حاضرچه خلق 
خاطره سيده  »سوزوان« قؤشيقلرى نامى بيلن سقلنماقده. كؤپچيليك بؤليب قالين، گيلم تؤقيلگنده، 
باشقه  و  پيتلریده  تارتيلگن  یاورچاق  و  یيگيریلگنده  پيشيریلگنده، چرخ  لك  كونلرى سومه  نوروز 

تورلى یغينلرده خاتين - قيزلر، بو ليریك قؤشيقلرنى اؤزیگه خاص دلربا كوى بيلن ایته دیلر.

روایت ایتيش لریچه ، زیبا- فاریاب والیتى ده گى گلجان صياد قيشالغيده توغيلگن ایميش. 
اونينگ آته سى قيپچاقليك مال آرتيق بؤلگن ایكن. عاشق ومعشوقه قبيله لرى اؤرته سيده ازلدن 
ماجرالر موجود بؤلگه نى طفيلى زیبا بيلن یازی بير بيرلرى نينگ وصاللریگه یيتيشه آلمه ید یلر. یازى 
زیبانينگ هجرى گه برداش بيره آلمه ى اؤزیني اؤلدیره دى. او غوره یى یقينيده گى المار قيشالغى 
قبرستانيگه د فن قيلينه دى. زیبا یازي نينگ هالك بؤلگه نيدن خبر تاپيب، بير نيچته دوگانه لرى 
بيلن سيوكلى سى نينگ مزارینى زیارت قيلگه نى باره دى. قيزلر قيتيشه یاتگه نيده ، زیبا دوگانه 
لریگه: »بير پاي كاویشيم قبرستان یانيده قاليبدى«، - دیب بهانه قيليب، آرتيگه قيته دى وكتته 

تاشنى باشيگه اوریب اؤزیني هالك قيله دى.

اؤغلى هم یخشى كؤریشليگى حكایه  نينگ  قيزنى، عمكى سى  روایتيده   زیبا  بيلن  یازی 
سيگه  اؤرته  نينگ  قبرلرى  یازى  بيلن  زیبا  »مينى  هم:  یيگيت  تاپگن  خبر  دن  فاجعه  دى،  قيلينه 

كؤمينگلر«، - دیب وصيت قيليب، اؤزینى اؤلدیره دى.

اؤزبيكستان ده هم زیبا بيلن یازی محبتى حقيده حكایه قيلووچى بير نيچه واریانت لرگه ایگه 
ليرا - ایپيك داستان نينگ بارليگى قيد ایتيلگن. خصوصاً، 19۶2 یيلده »یاش گواردیه« نشریاتى 
»یازی بيلن زیبا« نامى بيلن فياللوگيه فنلرى نامزادى آخوند جان صابروف تيارله گن داستان نى نشر 
ایتگن ایدى. داستان نينگ سؤز باشى سيده، اثر بيرینچى مرته 1925 یيلده، ر. مؤمن اوف تمانيدن 

اوچ قورغان ده گى پایتاق قيشالغيدن یازیب آلينگن ليگى، كيينچه ليك فولكلور شناس عالملر م. 
علویه، و  م. افضل اوف لر ایریم پرچه لرنى جمهوریت نينگ شهرسبز، كتاب، چراقچى، دهنو ناحيه 
لریدن یازیب آلگن ليكلرى حقيده معلومات بيریله دى.عالملر یازیب آلينگن داستان 19 واریانتگه 
ایگه بؤليب، اونده واقعه لر معلوم سوژیت چيزیغي آرقه لى باغله نه دى. كمبغل یيگيت یازي نى زیبا 
نينگ آته سى پاینده باى اونى الده ب ایشله ته دى، اما قيزینى اونگه بيرمه یدى. ایكکى سيویشگن 
لر اؤز بخت لرى اوچون كوره شه دیلر. اولر پاینده باى دن هم، اؤشه یير نينگ پادشاه سى عبد اهلل 

خان دن هم اوستين چيقه دیلر و مراد مقصد لریگه یيته دیلر.

افغانستانده یشاووچى اؤزبيكلر ایجادیده گى زیبا و یازی نامى بيلن عالقه دار اثرلر ایسه، 
اوالً ژانر جهتدن »یازی بيلن زیبا« داستانيدن فرق قيله دى. اگر داستانده سيویشگن لر سرگذشتى 
»سوزوان«  گى  ده  ایجادى  نينگ  اؤزبيكلر  ليك  افغانستان  قيلينسه،  حكایه  لر  واقعه  باغليق  بيلن 
جایله ش  ده  ترتيب  بير  معلوم  لرنى  قؤشيق  عبارت.  لردن  پرچه  ليریك شعرى  فقط  قؤشيقلرى 
ممكن ایمسليگى سيزیله دى. شونينگ اوچون هم بيز قؤشيقلرنى تؤپله ب، باشله نيش حرفيگه بناء 

الفبا اساسيده ترتيب لشتيردیك.

و  داستانى  زیبا«  بيلن  »یازی  قالگن  نيب  سقله  والیتيده  دریا  سرخان  دریا،  قشقه  البته، 
افغانستان اؤزبيكلرى نينگ »سوزوان« قؤشيقلرى اؤرته سيده تاریخى یقينليك سيزیله دى. داستان 
ده گى ایریم ليریك پرچه لر نينگ مضمونى، قافيه له نيشى، توزیليشى قؤشيق نمونه لریگه اؤخشه 
آغزه كى  نينگ  اؤزبيكلر  اؤزبيكستانده یشاووچى  و  افغانستانده  اوچون هم  كيته دى. شونينگ  ب 

ایجادى نى مكمل تيكشيریش ایریم مهم خالصه گه كيليش امكانينى بيره دى، دیگن فكرده ميز.

افغانستانده یشاووچى اؤزبيكلر كویله گن قؤشيقلرده عاشق و معشوق نينگ یوره ك دردى و 
المى عكس ایتگن. اما اولر نينگ همه سينى هم فقط عشقى یوناليش ده گى ليریك شعرلر صفتيده 
قبول قيليش توغرى ایمس. خلق تمانيدن یره تيلگن، بعضاً یازی بيلن زیبا اؤرته سيده گى مناسبتگه 
خصوصا«سوزوان«  اوچریدى.  حاللر  آلگن  اؤرین  توركومدن  شو  هم  تؤرتليكلر  یؤق  سى  عالقه 
قؤشيقلرى آره سيده توى، عزا  مراسملریده، حتى عاددى دم آليش فرصتلریده ایتيله دیگن قؤشيقلر 
بار. اولرنينگ قه ى طرزده مذ كور توركومدن اؤرین آلگه نينى ایضاحله ش مشكل ایمس. سوزوان 
قؤشيقلرینى كویله گن قؤشيقچيلر، كيزى كيلگنده ینگى تورتليكلر هم یره تگن لر و كویله یاتگن 
قؤشيقلر گه قؤشيب اجرا ایتگنلر. كيينچه ليك بو ینگى تورتليكلر سوزوان توركوميدن مهم اورین 
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ایگلله ب قالگن. سوزوان لر عموًما عيال لر، خاتين- قيزلر تمانيدن ایتيله دى.

افغانستان اؤزبيكلرى تامانيدن ایتيله دیگن قؤشيقلر تورى، خيلمه - خيل بؤليب، بو قؤشيقلر 
و  دیر.  و مشهور  معلوم  بيلن  ناملر  باشقچه  و  توره  ناى،  ناى-  اولنگ،  یاریار،  نقش،  بيت،  غزل، 

سوزوان قؤشيقلرینی ایسه، یازی و زیبا گه نسبت بيرگنلر.

سوزوان قؤشيقلرى نينگ یارقين خصوصيتلریدن بيرى اولرده یازی بيلن زیبا اسملرى نينگ 
قيته - قيته تكرارله نيشى دیر. تينگالووچيلرده بو قؤشيقلر ایكکى سيویشگنلر نينگ اؤزیگه خاص 
دیالوگيدن یاكه محبت موضوعيده گى ایتيشوولردن عبارت، - دیگن توشينچه حاصل قيله دى. اولر 
نينگ ایریم لریده عاشق و معشوق اوزاق دوام ایتگن ایيریليكدن سؤنگ اوچره شيش اشتياقيده 

ایكن ليكلرى كویله نه دى:

چؤلده كؤرد یم چؤل بؤرى نينگ اویينى،

ساغينيب من یازى جان نينگ اؤزینى.

ساغينسم - ساغينمه سم ایرته كيلر ،

سولگين آليب سوپيره ى آق یؤلينى.

هم  ليگى  قيلگن  تصور  اؤرنيده  یازی  یاكه  زیبا  اؤزینى  شخص،  ایتووچى  قؤشيق  بير  هر 
قؤشيقلر مضمونيدن سيزیليب توره دى. قيزیغى شونده كه ، قؤشيق توقياتگن خلق شاعرلرى اؤز 
ناملرى نينگ یاشيرین قاليشينى افضل كورگنلر و اؤز حياتلرینى روایت قهرمانلرى نينگ تقدیرى 
واز  سيدن  سيویكلي  اؤز  نينگ  یازى  قهرمان  اساسى  گى  روایتيده  اؤتميش  قؤیگنلر.  تينگ  بيلن 
وفا  تؤرتليكلرده  ایریم  حالده،  نى  بؤلگه  انيق  نينى  ایكه  حادثه  گن  بؤلمه  ممكن  مطلقا  كيچيشي 

سيزليك حقيده عهد و پيمان نينگ بوزیليشى حقيده حكایه قيلينه دى:

دروازه نگيز دروازه مگه باقه دى،

اؤرته سيدن آب زمزم آقه دى.

آب   زمزم سوویدن ایچگن یازى،

خاتين آليب زیبا دن كيچگن یازى.

معلوم بؤله دى كه، اؤز سيویكليریدن اجره لگن معشوقه لر، ایيریليك درد لرینى قؤشيقلر ده 
عكس ایتتيریشگه اورینگن لر. سوزوان قؤشيقلرى اؤزى نينگ موضوع دایره سيگه خلق آره سيده 
كينگ ترقلگن ليریك تورتليكلرنى هم قمره ب آله دى. بونده ى پرچه لرده عادى محنتكش یيگيت 
یاكه قيز نينگ حياتى حقيده گى ایچكى حس - تویغولرى عكس ایته دى. استعدادلى یاشلر طبعيت 
واقعه حادثه لرى بيلن انسان حياتيده گى مشترك نقطه لرنى تاپيشگه و بدیعى گوزه ل شعرلرده 
عكس ایتتيریشگه حركت قيله دى. بو مقصدنى عملگه آشيریشده آنه طبعيت ده گى دریا و تاغلر، 

آت و نار تویه لر، قلدیرغاچ و طوطى قوشلردن زیرك ليك بيلن فایده له نه دیلر:

دریا نينگ نر یاغيدن سوو كيله دى،

سوو بيلن ایککی اؤردك تينگ كيله دى.

اؤردککه  اؤردك مناسب، غازگه غاز،

یيگيت گه قلليغ  مناسب، قيزگه ناز.

اجتماعى  اولرده  بيرى  لریدن  مهم خصوصيت  نينگ  اثرلر  گى  ده  ایجادى  كى  آغزه  خلق 
حيات حقيده گى فكر- مالحظه لر نينگ عكس ایتيشيده دیر. محنتكش خلق نينگ ایجادیگه خاص 
 ، روحى   له ش  قاره  نى  ليك  تينگسيز  اجتماعى  ناليش،  شرایطدن  موجود  هم  لرده  اثر  ليریك 
یققال سيزیليب توره دى. سوزوان قؤشيقلرده رویابگه چيقمه گن آرزولر پایمال بؤلگن بخت حقيده 

ایتيلگن قؤشيقلر كم ایمس:

آق گل ایدیم ، قيزیل گل گه چتد یلر،

غریب باشيم  بندى  قيليب ساتدیلر،

باریب ایتينگ آنم مينن آتم گه،

مينى ساتيب، نى مراد گه یيتد یلر.

خلص، سوزوان قؤشيقلرى افغانستانده یشاووچى اؤزبيكلر بدیعى آغزه كى ایجادى نينگ 
ایمس، بل كه، كيزى كيلگنده  بو قؤشيقلر فقط زیبا و یازی حقيده گينه  نمونه لرى دیر.  عجائب 
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حيات گوزه لليكلرىدن بهره آليب یورید یگن، وقتيده آرزولر آغوشيده مست بؤلگن، شو بيلن بيرگه 
قره ش  بيلن  ایشانچ  كيله جككه  اما  قالگن،  عذابده  لریدن  قيينچيليك  تورموش  موجود  بعضيده 
حسی نى یوقاتمه گن زیبالر و یازیلر حقيده گى قؤشيقلر دیر. اولرنى اؤقيش ، كتابخوانگه ذوقلى 

دقيقه لر انعام ایته دى، دیگن اميد ده ميز.

داكتر فيض اهلل ایماق 

سوزوانلر
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- آ -

ایت دیگنده ایتيب بيرمس مى، كيشى

كيشينى قربانى بؤلمس مى، كيشى

ایت دیگنده ایتيب بيرسه رازینى

یيسنگ چاقيب بير بادامنى مغزینى

یيسنگ چاقيب بير بادامنى مغزینى

یيگيت بؤلسنگ كؤتر، قيزلر نازینى

*****

ایت دیگنده ایتيب بيرمس مى، كيشى

یخشينى قربانى بؤلمس مى، كيشى 

یخشى نى آغزى تيككن پياله گه

اؤخشه یدى سحر آچيلگن الله گه

*****

آهسته-آهسته باره ميز، گؤر باشيگه

قوالق سالينگ یازى جان ناليشيگ

خدادن حكم بؤليب، یاریلسه گؤر

من توشسم یازى نينگ یانباشيگه

*****

آنه جانيم مافه دن نان اوزه تدى 

سيور یارگه تخِت روان توزه تدى 

خدا بيرسين بابا دهقان مالينى 

سيور یارگه كؤپ ساوغه لر اوزه تدى 

*****

آى یوزینگگه قاره زلفينگ قنغيراق 

سينى درد ینگ منگه اورسين كيل بيراق 

من سينى: »یاریم« دیدیم، »جانيم«، دیدیم 

مبارك قد ملرینگ قویگين بيراق 

*****

آى یوزینك آى لرده بؤلسين، دوگانم  

تقدیرینگ بایلرده بؤلسين، دوگانم 

باى لرنينگ كتته - كتته قيزلرى بار 

ایشيگينگگه چؤرى بؤلسين، دوگانم 

*****

آلتى آیليك چوپان اید یم، هاره من 

شولكيچه ، قؤیلرنى، هيده ب باره من 

خبر بيرینگ سيور یاریم اؤزیگه 

شولكيچه دیدار كؤرماققه باره من 

*****
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آلمه دیب قؤید یم ایاق زرداليگه 

یار قره مس غریبلرنينگ حاليگه 

یار قره سه غریبلرنينگ حاليگه 

بؤیى اؤخشر پسته نينگ نهاليگه 

*****

آلمه د یب قؤید یم ایاق زرداليگه 

چيان چا قدى چيدالمه دیم درد یگه 

هر عالج بار دیر، چيان نينگ درد یگه 

هيچ عالج یؤقد یر جداليك درد یگه 

*****

آلمه د یب قؤیمه ایاق زرداليگه 

اختيار بيرمنگ كيشى نينگ قؤليگه 

اختيار بيرسنگ كيشى نينگ قؤليگه 

آسيلرسن ظالم لر نينگ داریگه 

*****

آلمه لر آقيب كيلر پؤستى بيلن 

آغينيم اوینه ب كيلر دؤستى بيلن 

امبارینى تؤلدیرر طال بيلن 

قلپاغينى تيكه یين، بسم اهلل بيلن 

*****

آسماند ن یانغاق توشدى - تاقه سى یؤق 

یارانلر، بو د نيا نينگ وفاسى یؤق 

یارانلر، یخشى ایينگ یخشى كيينگ 

ایرته بير كویلك كيلر یقاسى یؤق 

*****

آسماند ن یانغاق توشيب چاقيلمه سين 

قؤى اؤليب قؤزى سى منگره ب قالمه سين 

قؤى اؤليب قؤزى سى منگره ب قالسه گر 

یيگيت اؤليب یارى َجوره ب قالمه سين 

*****

آیينه دن آلتين تراغيم بار مينى 

اندخوى جانده بير سوراغيم بار مينى 

اندخوى جانده بير سوراغيم زیبا جان 

بير كوره ى د یب انتظاریم بار مينى 

*****

آیينه دیك آلتين تراغيم بار مينى 

قؤش تيره كده، بير سوراغيم بار مينى 

قؤش تيره كده، بير سوراغيم یازى جان 

بير كوره ى د یب انتظاریم بار مينى 

*****
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آته داش قلعه سيدن آتيلدى تاش 

باشيمده الماس قيليچ كؤزیمده یاش 

كؤزیمنى آچه ى د یسم كؤپ قرینداش 

قرینداشدن نى فایده، جان آته داش

*****

آته -آنم شهریده سيور ایدیم 

تنگه دن بيش تاش قيليب اوینر ایدیم 

تنگه دن بيش تاشيمنى یاشيردیلر 

آنه جانيم شهریدن آشيردیلر

*****

آسمانده گى آیگه قره نگ ینگه جان 

چاینكلرگه چایلر قؤیينگ ینگه جان 

آغه گينم كيلر وقتى بؤليبدى 

چپركت گه جایلر سالينگ ینگه جان 

*****

آتگه ميند یم ، قؤليم یيتمس یاليگه 

صدقه بؤله ى لبگيننگ نى خاليگه 

داد و بيداد آته - آننگ قؤليدن 

رحمى كيلمس مين غریب نينگ حاليگه

*****

آق بيله ككه بيله ك اوزوك یره شر 

یينگى تار بؤلسه، بيله ككه چرمه شر 

مين باشينگدن ایله نى گلدیك یاریم 

سيزگه دولت، بيزگه كولِگى یره شر 

*****

آق بيله ككه، قيزیل عقيق تاقرمن 

هم نفسيم، سيزنى قييردن تاپرمن 

یؤل اوستيده مكتب بيلن اداره ،

َدم - بد م ایلچى نى قه یدن تاپرمن 

*****

آق بيله ككه، قيزیل عقيق تاقه من 

آیجماليم سينى قه یدن تاپه من  

ایككى ميز نينگ اره ميز توققيز فرسخ 

هر زمان ایلچى نى قه یدن تاپه من 

*****

آق گل اید یم، قيزیل گل گه چيتد یلر 

آزاد اید یم بندى قيليب ساتدیلر 

باریب ایتينگ، مينى ساتگن آنه م گه 

مينى ساتيب نى مراد گه یيتد یلر 

*****
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آتگه ایگر سالدى حيرانليك بيلن 

جلودن توتدى پریشانليك بيلن 

مين باشينگدن ایله نى یككه یيگيت 

چيقدى اویدن، دیده گریان ليك بيلن 

*****

آق ایپك قيزیل ایپك نينگ تارى من 

شهرده گى شاه جوان نينگ یارى من 

شهرده گى شاه جوان یاریم دیسه 

كيچه نى كوندوزگه قؤیمه ى باره من 

*****

آق ایپك قاره ایپك نينگ تارى من 

شبرغانليك شاه جوان نينگ یاریمن 

شبرغان ليك شاه جوان یاریم دیسه 

كيچه نى ایرته گه قؤیمه ى باره من 

*****

آق آتينگ دن بوز آتيم یخشى راق 

تيلپه گينگد ن كله پوشيم یخشى راق 

بير نيچه نامرد گه محتاج ایتگونچه 

چرخ یيگيریب نان یيگه نيم یخشيراق  

*****

آق پخته  - مله پخته ایگيره من 

توت درخت تنه سيگه، یوگيره من 

توت درخت نينگ تنه سى سينمس ميكن 

سفر قيلگه نيم یيلى تؤلمس ميكن 

تؤلمه سه - تولمه ى كيتسين اونى یيلى 

قوم و خویش كؤره من د یب كيلمس ميكن 

*****

آق تاميزده قيزیل آلمه تيره من 

گل ایسكه یسيز گل نى اوزیب بيره من

گل ایسكه سنگيز گليز قؤليمده دیر

یارگينم محبتى دليمده دیر

*****

آق اوزیم قاره اوزیم نى اوزد یلر 

شيره سينى سيم سبتدن سوزدیلر 

قيرقيلسين یمان آدملرنينگ تيلى 

ایلليك یيل ليك عمارت نى بوزد یلر

*****

آق اوزیم قيزیل اوزیم غجوم - غجوم 

سفرگه كيتيب باره دى یلغيزیم 

اولتيرگن كتته كيچيك قؤل كؤته رینگ 

ساغ باریب سالمت كيلسين یلغيزیم
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آق ایپك قاره ایپك آلدیره یليك

پوته گه نقش و نگار سالدیره یليك

پوته نى آغينينگيزگه باغله تيب

دشمن لرنى خوارو زار یيغله ته یليك

*****

آق یوزیمگه قاره زلفيم توشيبدیر

سایه سيده قيزیل آلمه بيشيبدیر

بازار بارسم قيمت آلينگ ارزان من 

یيتيم بچه سيزگه عشقيم توشيبدیر

*****

آق كاغذ ده ى، قه سيرده یدى تؤنينگيز

تؤلگن آیده ى،  تونيب بارر یوزینگيز

مين بيلمه دیم نيمه سير بار ایكن

یوره گيم گه سيغدى شيرین سوزینگيز

*****

آغه گينم درخت گه یلمه شه دى 

درایى كویلك - ایشتان یره شه دى

درایى كویلك - ایشتان بخيه قيله ى 

اویقونگيز كيلسه تيزه م تكيه قيله ى 

*****

آق یوزینگه قره زلفى توشيبدى

سایه سيگه قيزیل آلمه پيشيبدى

بازارایلتينگ بهاء سينى كؤپ قؤیينگ

خریدارنى اونگه عشقى توشيبدى

*****

آغه گينم رومال یوباردى اؤزیگه 

مين بونى قنداق تيكه ى اندازه گه

مين بونى تيكسم تيكه ى اندازه گه

بيليگه باغله ب چيقسين دروازه گه 

*****

آغه گينم دن كيلر گلنی ایسى

باله لرى ایککی كؤزیم بهرى سى

باله لرینى بير- بيریدن كم كؤرسم

سيتيليب تورسين كؤزیم نينگ قره سی

*****

آغه جانيم بيرتام سالدی پسگينه

ایچيگه گل ایكيبدى یيدسگينه

گليدن آله ید یسم تيكانى بار

لبيدن اؤپه ید یسم شکری بار

*****
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آغه جان مين سرینگدن ایله نى

مين سينى تاِج سرینگدن اؤرگيله ى 

قؤششه كاكل نى خيالينگ گه آليب

آپه د یگن تيللرینگد ن اؤرگيله ى 

*****

آغه جانيم بير قيز بار الچينى

باغ ایچيده او اوره دى ساچينى

یوره گيم ده بار ایدى یاریم بؤلسه

یوره گيم ایته دى آليب قاچ اونى

*****

آغه جانيم نيگه كيلمس بؤلدینگيز

كيلسنگيز هم اویگه كيلمس بؤلدینگيز

نيچه بير دشمن نى سوزیگه كيریب

سالم بيرسم عليك آلمس بؤلد ینگيز

*****

آغه جانيم آق اوینگگه قورى بار 

هر قوریده لعل و جوهر دری بار 

آتگيننگدن اؤرگيله ى آغه جانيم

راست یوزینگ ده خاكه طال نورى بار 

*****

آغه جانيم اویدن چيقر ایال مينن

كركى دن تؤى كيلر ليرا مينن

كركيدن كيلگن تؤى قندالت دور

آته سيدن قيز آلماق سلطنت دور

*****

آغه جانيم اؤن سككيزده یاشينگيز 

ینگى چيققن آى گه اؤخشر قاشينگيز 

چتر دولت سایه سيگه باشينگيز

آته نگيز هم آننگيز، یؤلداشينگيز

*****

آه اورسم آهيم مالمت د یر منگه

یيغله سم کونلر قيامت د یر منگه

تيریكليكده آته - آنم دن ایریلد یم

بو نيچوك قيامت د یر منگه

*****

-الف -
اكه جانيم قؤش ارغيمچاق اوچه دى 

قؤليده چينى كاسه سوو ایچه دى

چينى نى نادانگه بير سنك سيند یرر

اوكه جانيم قچان كونگيل تيند یرر

*****
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الوان كویلك كيدیم، حاليم بيلمه دى

خسته یاتدیم، بير كيليب سوره مه دى

خسته یاتسم، بير كيليب سوره مه سه

هيچ كيم هم آته -آنم دیك بؤلمه دى

*****

الموریت نينگ شاخه سى سينمس ميكين

نامرد گه، توشگن قيزى تينمس ميكين

نامرد گه، توشگن قيزنينگ رنگى سریق

كؤزیدن یاش آقه دى مثل اریق

*****

اندخوى جان یؤليگه توشدى اوزیگيم

قچان كيلر مينى كؤزى سوزیگيم

قچان كيلسه مينى كؤزى سوزیگيم

صداغه ى سریم گه ایتگن اوزیگيم

*****

اندخوى جان، یؤ لينگ اوزاق، سووینگ ساوویق

آغه جان، یوبارگه نينگ بير جفت تاوویق

بيرى نى سویه ى د یسم مهرى ساوویق

آغه جان ، كيليب كيتينگ، كابل - یاوویق

*****

اندخوى نينگ كروانى كيلگه یمى شو گون

درد گينم درمانى كيلگه یمى شو گون

درد گينم درمانى د یر عزیز جانيم

اویگينم سلطانى كيلگه یمى شو گون

*****

اریغ نى او باشى بار، بو باشى بار

تيوه چينى كؤك تيكان گه خوشى بار

قؤليده اره سى بار، تيشه سى بار

باشيده مينگ تنگه لى سلله سى بار

*****

اوزیگينگنى كؤزلرى یيتر منگه

دؤست دن هم دشمن سؤزى اؤتر منگه

ساغ بؤلينگ امان بؤلينگ اى دؤستلریم

هر یيرده آوازه نگيز، یيتر منگه 

*****

اوزیگيمنى كؤزلرى مرمرى تاش

مينى تشله ب كيتگن آغم بغرى تاش

مينى تشله ب، كيتگن آغم بغرى تاش

قؤليمده ایپك رومال كؤزیمده یاش

*****
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اوي گينيگ آلدیده، اؤچاق دلبریم

قؤى گيننگ یيمه یدى پؤچاق، دلبریم

چاقيب بيرسم یيدى، ینغاق مغزى نى

یيگيت بؤلسه، كؤتر سين قيز نازینى 

*****

اؤى، سوپرینگ اویگه مهمان كيله دى

مهمان ایمس مهربانيم كيله دى

مهمان ایمس، مهربانيم یازى جان

َچب بيریب، اوزاق یؤلدن كيله دى 

*****

او باغدن بو باققه اؤتدیم، آلمه دیب

ایگه سى قيچقيره دى: توت - قؤیمه دیب

اگر ده من شول بال دن قوتيلسم

قيته دن توتمم آتينگنى، آلمه دیب 

*****

اوزاقدن كؤرینه دى كؤك تؤن ليگيم

یيگيتلر ایچيده قيزیل یوزليگيم

یيگيتلر نينگ زورى بار و زرى یؤق

یيگيتلر ایچيده زرباغ  تونليگيم 

*****

اؤلتيریب من كتته تامنى تؤریده،

ایككى كؤزیم سرپل جان نى یؤليده.

سرپل جان نى تاغ و تاشى اویيلسين

آغه جانيم بؤیى - باشى كؤرینسين.

*****

ایگنه گينم ایتدى دیب اوردینگ آنه جان

مين كيتر من ساغ - امان قال گين آنه جان

آق سوتينگگه راضى بؤلگين آنه جان 

امان كيته ى دعا بيرگين، آنه جان 

*****

ایککی درخت بير- بيریگه باقه دى 

اؤرته سيدن آِب زمزم آقه دى 

آِب َزمَزم سوویدن ایچگن تاَغم 

خاتين آليب بيزلردن كيچگن تاغم 

خاتين آليب بيزدن كيچمس اید ینگيز 

غم بيلن درمان ده بؤلگن سيز تاغم 

*****

ایککی درخت بير - بيریگه سایه دى 

اؤرته سيده زیبا جان ِكر یایه دى 

یخشى نينگ بيرگن پولى دستمایه دى 

هميشه یمانگه عمرینگ ضایه »ضایع« دى 

*****
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ایککی كؤزیم یؤلده قالدى، خدا جان 

مينينگ یاریم نيرده قالدى، خدا جان 

مينينگ یاریم جایدادیگه یيتيشدى 

مينى بورده، یككه قؤیدى، خدا جان 

*****

ایشيكيدن بؤیله دیم، كؤردیم اونى 

كاكلى و چون عجب گلزارى نى 

كاكليگه یره شر مشكين تراغ 

اؤزى اونده كؤرمه دیم دیدارینى 

*****

ایشيگيمنى كؤزیگه توت پيشيبدى 

دشمنيم نى كؤزیگه گل توشيبدى 

اویى كویگور باى قيزى نى قؤليدن 

خير آباد كؤچه سيگه خون توشيبدى 

*****

اى دؤستلریم خواجه خيران كيته ميز

باره - باره باغ و بوستان یيته ميز

عزرائيل كيلسه جانيم نى آلگه نى

جان نی بيریب، ارواح آليب قيته ميز 

*****

اى یيگيت آتينگ نيمه مخصوم زاده

سن كه كؤپنى كؤرگنسن ُمال زاده

سين اؤزینگ كؤپنى كؤرگن مال زاده

مين كه بير آچيلمه گن گلى الله 

*****

اى خدا یا من نيچون دیوانه من

تندرى توسنگگه توشمه ى یانه من

بو دنيا ده  بار ایدى ایككى دؤستيم

بيرین كؤرسم بيرین كؤرمه ى اؤله من 

*****

اى فلك سين مينى قيلد ینگ ناتوان

پاده وانليكدن بؤليب من ناتوان

ناتوان ليك زخمى نى كؤرگن اید یم

اؤلتيریب تورماققه حاليم، نى گمان 

*****

اى خدایا یاشليگيمده، اؤلسم ایدى

بهشت نى اوچمه قوشى بؤلسم ایدى

بهشت نى اوچمه قوشى اوچر كيتر

بهشت نى بلبل قوشى بؤلسم ایدى 

*****
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اى خدایا دولتيم زیاده قيل

قؤى بيرسنگ بَرى سينى، قؤزى قيل

تيوه بيرسنگ اوندن هم اضافه قيل

آت بيرسنگ دشمنيم، پياده قيل 

*****

اى خدایا ! بير مرادیمنى شوگون

غصه لر قيلدى یوره گيمگه، توگون

غصه لر قيلسه یوره گيمگه توگون

توگونلر آچيلسين تيله گيم، شوگون 

*****

اى خدایا ! آسمانى بى ستون

شو دنيا ده بار ميكن بغرى بوتون

شو دنيا ده بؤلسه گر بغرى بوتون

كاغذ د ن قلعه سالى، قاردن اؤتين 

*****

اى خدایا ! قد رتينگنى شيوه سى

فرزند دور آدميزاد ميوه سى

آدمى گه اؤغيل فرزند بؤلمه سه 

سبيل قالر آتى بيلن تيوه سى 

*****

ایشيگينگه سوپه ساله ى چيم بيلن

من كيته من - سن قاله سن كيم بيلن

من كيته من یؤلده یؤلداشيم بيلن

سن قاله سن اویده كؤز یاشينگ بيلن 

*****

ایشيكد ن بؤیله د یم - كؤرد یم من اونى

كاكل و چون عجيب گلزارنى

كاكيليگه یره شر مشكين تراغ

اؤزى - اؤیده كؤرمه د یم د لدارینى

*****

ایشيكد ن بؤینينى غاز ایتگن چيليم

قه یيریليب آغمگه ناز ایتگن چيليم

باشيگه بير چوغ آالونى قؤیدیریب

دود ینى یوره ككه جاى ایتگن چيليم 

*****

اوراق سالد یم ارپه - بوغداى بؤیيگه

سوراق سالد یم قيصارجان نينگ یؤليگه

باریب ایتينك قيصار جان نينگ خانيگه

زیبام نى یوبارسه لر ،اؤز اویيگه 

*****
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اؤلتيریب من كتته اوى نينك توریده 

ایككى كؤزیم دروازه نينگ یؤليده 

خلق ایته دى: »سينى كؤزینگ نى یؤلده؟«

مينى كؤزیم زیبا جانيم یؤليده

*****

اؤق آتد یم اچيق تماكى آنه جان

عشق دل، اچيق ماكى آنه جان

من كه كوید یم باشقه منگه كویمه دى

كویگه نيم بغریم نى چاكى آنه جان 

- ب -

بيركه ده اوزدى تونيم نينگ باغينى

اؤرته گه قؤیدى جداليغ داغينى

آغه جانيم، مهمان بؤليب کيلسه لر

مشعل یاقسم ایليگيم نى یاغينى

*****

بير گل اوزدیم باغ گلى نينگ باشيدن

خوش خبر كيلدى یاریم نينگ قاشيدن

خوش خبر كيلسه یاریم نينگ قاشيدن

گل بيلن بادام ساچه یين باشيدن

*****

بير گل اوزدیم بير درخت نينگ باشيدن

بير خط كيلدى آغه گينم قاشيدن

بير خط كيلسه آغه گينم قاشيدن

اوچ ایله نيب بادام ساچه ى باشيدن

*****

بير كيسك آته ى دشِت ميدان اوستيگه

بير غزل ایته ى شو اؤليم قصدیگه

بو دنيا دن نا اميد كيتگن آنم

گل آچيلسين مزارى نينگ اؤستيگه

*****

بازار باریب اوقاله یدى كؤزى نى

آليب كيلدى استرى آق بؤزى نى

من قييمه دیم استر آق بوزى نى

كؤترمه سين، بيوفا نى سؤزى نى

*****

باالخانه اوستيده بوغدائيم بار

عسكر یازیم كيتسه لر یوز وائيم بار

عسكر یازیم كيتسه لر حق یؤليگه

كمر بندى یره شر، آق بيليگه

*****
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باشگينم آغریب كيله دى نرید ن

خوش خبر كيلمه یدى اكه م سرید ن

خوش خبر كيلسه اكه م سرید ن

سویونچى بيره ى ساچگينم نى تارید ن

*****

باققه باردیم، اوزیم اوزدیم شيره دار

من نيمه قيلدیم، یازیم گيله دار؟

من نيمه قيلدیم، یازیم گيله دار

یازیم گه قلپاق تيكه ى ، زنجيره دار

*****

باققه باردیم، اوزیم اوزدیم یگانه

مينينگ اؤزیم سيزگه بؤلسم دوگانه

زیبا جانيم ایله نه یين بؤیينگدن

كيتر بؤلسنگ بيریب كيتگين نشانه

*****

باققه كيردیم باغ گلى نى تاپمه دي

 زیبا جان شفتالى قؤیدى تاپمه دیم

 زیبا جان  شفتالينگيز هم بؤلمه سه

بيزگه بيرگن وعده یالغان بؤلمه سين

*****

باققه كيردیم اوزیم اوزدیم شول زمان

سایه سيگه زلفيم اؤینه یدى یامان

باریب سؤره نگ یخشى كؤرگن آنم دن

كيلينى اؤلتيریبمى، ایسان - امان

*****

باغ ایچيده باغ نما یانيم اوزه ت

گل ایچيده گل نما یانيم اوزه ت

اولتيریبمن غم و غربتگه چوميب

بلبليم، جانيم، غزلخوانيم اوزه ت

*****

بو درخت قنداغ درخت بير برگى یؤق

همه نينگ آنه سى بار بير مينده یؤق

آنه ليكلر خلق ایچيده دانه دیر

بى آنه من بغریم اؤتد یك یانه دیر

*****

بو دنيا دلدار ایكن، مين بيلمه دیم

درختلر گلزار ایكن، مين بيلمه دیم

سایه سيگه بير زمان اؤلتيرمه دیم

شول زمان دوران ایكن مين بيلمه دیم

*****
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بو كون اوچ كون بؤله دى آغم كيتگن

قيرق بير حجره گه تؤله ناریم كيتگن

اى دؤست لر، گپيرینگلر ، دیوانه من

تنيمدن سوغيریليب جانيم كيتگن

*****

بخارانى قؤیلرى ُدر دانه قؤى 

الله قلپاقنى آليب باشينگه قؤى

الله قلپاق قاقمه جيلك ليك یاریم

سين تانگدن خط یازیب آلدیمگه قؤى

*****

بو قنده ى درخت دیر برگى یؤق

همه لرنى یارى بار ، بير منده یؤق

همه لرنى یارى اول كؤز اوستيده

مينينگ یاریم بهشت نينگ اؤرته سيده

*****

بوغداى سالدیم تيگيرمان دى بؤغزیگه 

مهمان بؤلدیم سيور یاریم اویيگه

مهمان بؤلسم سيور یاریم اویيگه

اون ایله ب، خمير قاره یين تؤیيگه

*****

- ت -

تنيمگه بخمل كؤیلك كييب باره ى 

آغه جانيم تؤیينى بيليب باره ى

آغه جانيم تؤیينى بيليب بارسم

باشيمگه سرپایينى قؤیيب باره ى

*****

تخته كؤپریك دوگور - دوگور ایته دى

چيقيب قره نگ آغه جانيم اؤته دى 

آغه جانيم آلد یده آشنالرى

شوندن باریب سخى جانگه ایته دی  

*****

تخته كوپریك تقير - تقير ایته دى

اوستيد ن قيرق آلتى آتليك اؤته دى 

آغه جانيم آلد یده آشنالرى

خطگه قره ب غزل اؤقيب اوته دى 

*****

تخته كؤپریك سيل باسيبدى دوگانم

آق یوزینگنى خال باسيبدى دوگانم

آق یوزینگنى خاللرى دانه - دانه

سينى كؤرگن یيگيت، بؤله دى دیوانه 

*****
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تخته كؤپریك اوستيده بوغدایم بار 

مينينگ یاریم كيته دى د لداریم بار

مينينگ یاریم باره دى حق یؤليگه

بيليده چيگيرت گللی رومالى بار 

*****

تخته كؤپریك اوستيدن بيگلر اؤتر

بيگلر یانباشيدن آغه م اؤتر

راست ُقوليده كتابى اؤقيب اؤتر

َچپ ُقوليده بلبلى َسيره ب اؤتر 

*****

تيمير اصال كؤرینه دى یَلدیرله ب

كتته دولت لرنى آل! خالق دین تيله ب

طالعيم گر كتته دولتلر، بيرمه سه

خان قيزى نى آله من زلفين سنه ب 

*****

تام گينه م آرقه سيده بازار یؤلى

بازارچيلر سوره یدى كيم نينگ تؤیى ؟

سوره سه - سوره مه سه، یاریم تؤیى

یاریمگه یره شه دى كياو تؤنى .

*****

تامگينم آرقه سيده زنبور چه لر

ایسكه ب - ایسكه ب، اؤته دى، باى بچه لر

باى بچه نينگ قاشيده َعَمكيسى

بيليده زرین پؤته، تما كيسى 

*****

تامينگيز آرقه سيده بازار یؤلى

بازارچيلر سوره یدى كيم نينگ تؤیى ؟

سوره سه - سوره مه سه، آغم تؤیى

آغمگه یره شه دى، كيياو تؤنى 

*****

تامينگ نينگ آرقه سيده سيل اؤته دى

سيل مينن ایككى اؤردك تينگ اؤته دى

اؤرده ك نى باغله ماققه ایپك كيره ك

عاشق نى سوره ماققه یوره ك كيره ك

*****

تام اوستيده ناغاره تؤنتر دیلر

آغه جانيم اِیتتى دیب، اختر دیلر

آغه جانيم اِیتگه نى یالغان ایكن 

خانيمى نينگ قوینيده یاتگن ایكن 

*****
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تام اوستيگه كيم قؤیيبدى تيشه نى

همسایه جان ایككى كؤزینگ روشنى

آقسقال لر كيلدى قلين بيچگه نى

بو د نيا نى مالى گه بيرسم سينى 

*****

تام اوستيده تيك توره دى قيزگينه

اكه م اوچون جان اوره دى قيزگينه

شبرغان نى یيگيتى نى كوید یریب

مزارليكنى یاش كؤره دى قيزگينه 

*****

تام اوستيده تورگه نينگ د ن اینه لى

گلى قاه قاه یوره گينگ د ن اینه لى

گلى قاه قاه هر طرف نينگ ميوه سى

خمچه د یك لرزان بؤیينگدن، اینه لى 

*****

تاغده، ارچه مينگ یيل، عمر قيليبدى

كونده سى نى زرگر، كومير قيليبدى

زرگر قيلگن كومير، ادا بؤلمه یدى

خدا قؤشگن تقدیر جدا بؤلمه یدى 

*****

تاش اوستيگه كيم توكيبدى غوزه نى

توته یليلك مى، توتمه یليك مى، روزه نى

آغمگه بيرسين بير شهزاده نى

نان اِیمه ى، نهار توته یليك روزه نى 

*****

تاقچه گه پياله قؤید یم بيلمه دى

بيك آغم گه خط یوباردیم كيلمه دى

بيك آغم نينگ یؤللرى پيچك - پيچك

كيلين جانگه یره شر، طال كجك 

*****

تاققه چيقدیم گل بنفشه تيرگه نى

خيال قيلد یم، آى یوزینگنى كورگه نی

آى یوزینگ گه آشنا قيلمه دینگ منى

مهربانيم حققه تابشيردیم سنى 

*****

تاققه چيقدیم  تاغ بادامنى  تيرگه نى

خيال قيلدیم  آى یوزینگنى  كؤرگه نى

آى ایمس من، توینوگينگدن  توشگه نى

سوو، ایمس من اِیشيگينگدن آققه نى

*****

تاققه چيقدیم تاغ نينگ اوستى الله مى ؟

كيته ى د یسم نازلى زیبام قاله مى ؟
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خدا بيرگن منى گلى زیبامگه

مين سيومه سم یوره ك كيننگ قاله مى ؟

*****

تاقچه گه پياله قؤیدیم تؤلمه دى

من یاریم گه خط یوباردیم كيلمه دى

كيلسه كيلسين شو آى نينك اؤن بيشيگه

كيلمه سه او -  اؤزیم باره ى قاشيگه

*****

تاقچه گه پياله قؤید یم تورمه دى

من آغم گه خط یوباردیم كيلمه دى

آغه گينم یؤللرى پيچك - پيچك

ینگم گه یره شه دى، طال كجك

*****

تاغ اوستيده تاغاره تؤنتردیلر

دوگانم نى اِیتّدى دیب، اختر دیلر

دوگانم نى اِیتگه نى یالغان ایكن

سيور یارى قؤینيده، یاتگن اِیكن 

*****

توتگه چيقسه تؤكيله دى، سيور یار

قيزیل كؤیلك سيتيله دى، سيور یار

اگر یارنينگ آق بيله گيد ن اوشله سه

شاده مرجان توكيله دى سيور یار 

 -ح -

حياتينگ آشيرمه - تاشير، آه یيگيت

دیوارینگدن منى آشير، آه یيگيت

آته جانينگ چيقسه عدالت تختيگه

گل انار تؤنينگ گه یا شير ،آه یيگيت 

*****

-خ -

خط بيته من، من بلبل نينگ باليگه

یوباره من قيصار جان نينگ شهریگه

یوباره من یازى جانيم اؤقيسين

جوابى نى تيزراق منگه بيتيسين 

*****

خواجه المار اوستيگه قار یاغه دى

بير كيلين اویدن چيقيب، قؤى ساغه دى

یا كيلين اویدن چيقيب قؤى ساغمه گين

سينى كؤرگن لرنى ایسى آغه دى 

*****
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  -چ -

چرخ گينم آلمه شيقيلداق اؤرگيله ى

آته نگيز بيزگه قرینداش  اؤرگيله ى

آته نگيز دن بيتته قيز تيله ب، ایدیك

آته نگيز كؤزلریده، یاش اؤرگيله ى 

*****

چرخ گينم  قوالغيده خمير توریش

مين سينى تينگگينك ایمس، غوزه فروش

سينى تينگينگ چؤلده گى چؤل بچه لر

مينى تينگيم باغده گى گل غنچه لر  

*****

چرِخ گردان اَیله نه دى، زیل بيلن

یامان آدم اؤلدیردى، تيل بيلن

یخشى نى تارتسه كيله دى قيل بيلن

یامان قورسين، كيلمه یدى فيل بيلن 

*****

چرخ گينم اَیله نه دى اؤز بادیگه

بير آغم آلمه یدى منى یادیگه

بير آغم آلمه سه منى یادیگه

یقه سيگه گل تيكه ى اندازه گه

 *****

چرخ یيگيریب چارباغ آلگن اؤزگينم

سایه سيده رومال تيككن اؤزگينم

من ایشيتدیم كيتگن آغم كيلدى دیب

یؤليگه جانيم نى تيككن اؤزگينم 

*****

چرخ یيگيریب چارباغ آلگن اؤزگينم

سایه سيده رومال تيككن اؤزگينم

مين ایشيتدیم كيتگن آغم كيلدى دیب

قؤى آليب خدایى قيلگن اؤزگينم

*****

چرخ یيگيریب - چرخ یيگيریب هاره من

چرخ دن توریب دوگانمگه باره من

دوگانم شيرین تيلينى بيرمه سه

خنجر آليب یوره گيم نى یاره من 

*****

چرخيم نى قوالغيدن اوچدى قوشيم

چرمگر چارباغيگه توشدى قوشيم

چرمگر چارباغيدن گل كيلتيرینگ

گل نى قویيب بيزگه بلبل كيلتيرینگ

*****
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چرخ یيگيریب - چرخ گينم اَیله نه دى

اویگه كيرسم قره ساچ تؤلغه نه دى

قؤي سویيب كاكل تره ب ، آلگن یاریم

اوليا نينگ گيردیدن اَیله نه دى 

*****

چرخيم نينگ قوالغيدن اوچدى قوشيم

قلندر چارباغيگه توشدى قوشيم

قلندر چارباغيدن گل كيلتيرینگ

گل نى قؤیيب بيزگه بلبل كيلتيرینگ

*****

چرخيم نى قوالغيده بلبل قوشى

كيشى یارى كيشى نينگ كونگيل خوشى

كيشى یارى كيشى گه قيلمس وفا

اوشبوغم بيلمس یيگيتلر نينگ ایشى 

*****

چرخيم نينگ سرپره سى ِسّكيز توگون

ِسّكيز آى كيتگن یازیم كيلگى شوگون

ِسّكيز آى كيتگن یازیم كيلسه شوگون

باشيدن اوچ اؤرگيله ى اؤشه شوگون

*****

چقماق چاقسم اؤت بيره دى تنم گه

باریب اَیتينگ آق سوت بيرگن آنم گه

شام و سحر یوره ك بغریم د یر، كباب

مين بارگونچه خد مت قيلسين صنم گه 

*****

چينریليب چيققن ِچنار برگيز قنی

عشق بيلن آلگن یاریم ِمهریز قنی

اَوله گی عشقيز بيلن آلد یز منى

آخرى غمخانه گه سالد یز منى 

*****

چيليم نى چيككن یاریمدن اَیله نى

تماكى توككن یاریمد ن اَیلَه نى

شهرنينگ اؤرته سيگه د كان قوریب

سلطنت قورگن یاریمدن ایله نى

*****

چيمد یلله ب، چيققن ِچنار برگينگ قنى

همه ده بار دیر  یارى - یارینگ قنى

یارليكلر ایل ایچيده ُدردانه دیر

یارى یؤق نينگ بغرى اؤتد یك یانه د یر 

*****
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چيغچيد ن چيققن نهاليم كيل بيراق

ِخمچه دیك نازیك - نهاليم كيل بيراق

ِخمچه دن نازیك - نهاليم كيلمه سنگ

د سته - د سته گل بؤله ی زلفينگ گه تاق 

*****

چيليم نى چيككن آغم د ن اورگيلَى

كيفينى بيلگن آغم دن اورگيلَى

مزارجان یازلریده َچَكر اوریب

سلطنت سورگن آغم دن اورگيلى

*****

چيليم چيكسم باشگه چيَقر ُخمارى

یار كوینيده قالدى بوینيم طومارى

هيچ بهانه تاپمه د یم ینه بارسم

بير نشانه بؤلسين بؤینيم طومارى

*****

چيغه دن چيققن نهاليم كيل بيراق

خيمچه دیك نازك نهاليم كيل بيراق

خمچه دیك نازیك - نهاليم كيلمه سنگ

دسته - دسته گل بولَى زلفينگ گه تاق 

*****

چاپيب چيقسم دریچه لر آچيلر

اؤرته سيده لعل و مرجان ساچيلر

اؤرته سيگه لعل و مرجان ساچيلسه

قيزیل گل ُمغچه ده بؤلسه، آچيلر 

*****

چار دیوارده َچرخى قالگن دوگانم

قازیق ده ساچيغى قالگن دوگانم

قاچيب كيتدى یارى بيلن قؤشيليب

شبرغانده آتى قالگن د وگانم 

*****

چار شنبه چاشگاهسيده آتيلدى یار

آتينى تِياغى هرد م بيقرار

اؤز قؤليمده یؤق ایكن هيچ اختيار

قسمتيم ده بار ایكن بيگانه یار

*****

چارباغ نينگ اُول یاغيده اچچه یاغاچ

اوستيده الحمد اوقيدى قلد یر غاچ

قلد یرغاچ اوچر بؤلسنگ یانيم دن اوچ

قناتينگگه خط بيته ى آَغمگه اوچ 

*****
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چار شنبه كون تورت طرفگه َقره یمن

پنجشنبه كون عنبر كاكل تََره یمن

ایشيتيب من كيتگن جانيم كيله دى

دوبيل قاقيب بازارچى دن سؤره یمن.

*****

چار شنبه نى چاشيگه  من اؤرگيلَه ى

ایپك َسلله، باشيگه  من  اؤرگيله ى

كيم كيليبدى منى یاریم نى كؤریب

سيور یاریم قاشيگه من اؤرگيله ى

*****

چارباغ ایچره كؤرینه دى َقد ینگيز

یككه ليكد ن سرغه یيب دیر، رنگينگيز

سوره سنگيز »اِیككم اؤتتيز« یاشيميز

غصه و محنت نى چيكدى باشيميز 

*****

چؤلده گى ایالن نى آتيب اؤلد یرینگ

یازى ده ى غریب نى آتگه ميندیرینگ

یازى جان سيز هم غریب، بيز هم غریب

ایاغى تؤلدى تيكاندن - ميندیرینگ 

*****

چؤلده كؤردم چؤل بؤرى نى اویينى

ساغينيب من آغه جانيم بؤیينى 

ساغينسم ساغينمه سم اِیرته، كيلر

جاروب آليب سوپيره ى، آق یؤلينى 

*****

چؤلده كؤردیم چؤل بؤرى نى اویينى

ساغينيبمن یازى جان نينگ اؤزینى

ساغينسم ساغينمه سم ایرته كيلر

سولگين آليب سوپيره ى آق یؤلينى 

*****

چؤلده كؤرد یم چوچى مامه سایه سى

نار توغيبدى یازى جان اروانه سى

نارميكن لؤكچه ميكن تَيالقچه سى

طالد ن بؤلسين مونى بؤسا غه سى 

*****

چشلده كؤردیم چوِچى مامه، سایه سى

نار توغيبدى آغه جانيم تيوه سى

نار توغيلسه آغه جانيم تيوه سى

طالد ن بؤلسين اونينگ بؤسا غه سى 

*****



6768

چؤلده كؤردیم چوچى مامه، سایه سى

مين بؤالیين یارگينم صداغه سى

مين بارگونچه قؤى بؤلسين - قؤزى بؤلسين

مين بؤالى گوهر قؤلينى َقمچيسى 

**********

 -  د -

دریا نينگ نریاقيده قؤش هيده گن 

قؤشينى قالغينى بؤش هيده گن 

بيليده پؤته سى یؤق، ایپ باغله گن 

كيسه سيده پولى یؤق قيز خواهله گن

*****

دریا نينگ نریاقيده یّكه شيبيت 

یّكه شيبيت تگيده ميرزا یيگيت

باریب كؤرینگ آنه جان قنده ى یيگيت

قؤليده ليلى كتاب برنا یيگيت

*****

دروازه نگيز دروازه مگه باقه دى

اؤرته سيدن آب زمزم آقه دى

آب زمزم سویدن ایچگن یازى

خاتين آليب زیبا دن كيچگن یازى

*****

دریا گه تاش تشله مه، آقر كيتر

بيگانه گه قيز بيرمه، آلر كيتر

بيگانه گه قيز بيرسنگ رنگى سریغ 

كؤزیدن یاش آقه دى مثل اریغ

*****

دریا دن آقيب بارر آق بليغيم 

بي پيچاق حالل بؤلگن، جان بليغيم

خدا دن تيله گه نيم اؤز الیغيم 

ناخواستدن كيریب كيلدى ناالیغيم

*****

دریا نينگ نر یاغيده دیر قيزیل گل

ایریم سرى كيته دى منه شو یؤل

بو یؤل نينگ رهبر لرى كيم لر بؤلسه

یار آلدیگه بيزلرنى ایلتيب قؤیسه

*****

دریا نينگ نر یاغيدن عطار كيلر 

آق ایپك ، قيزیل ایپك ساتيب كيتر

آق ایپك ، قيزیل ایپك تيله ته یليك

كتته تاغم بيليگه، اوره ته یليك

*****
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دریا نينگ نر یاغيده بير كؤزه ماش 

آتيمنى ایگر له یدى بير قلم قاش

آتيمنى ایگر له یدى ، یوگن له یدى 

ایاغى اوزنگيده ، كؤزیده یاش

*****

دریا نينگ نر یاغيده یاتگن یيگيت 

خدا نينگ رحمتيگه، باتگن یيگيت 

تگيده قالين گيلم ، َملله كيگيز 

مدرسه ده اؤقيگن، مال یيگيت

*****

دریا نينگ نر یاغيده كؤردیم سينى 

چادرى چمبر بيلن سيودیم سينى 

بير سيودیم ، ایّكى سيودیم، سؤكدینگ مينى 

نامرد نينگ اؤغلى بؤله ى، قؤیسم سينى

*****

دریا نينگ نر یاغيده، ميانه من 

ميانه گه ته یه نيب، گل   یایه من

یریمى طال، یریمى نقره، پياله من 

یازیگه سالم بيرسم، اویاله من

*****

دریا نينگ نر یاغيده سيِل بوران 

گل تيریب ، دسته قيله دى بير جوان

عزت و اكرام بيلن بيردیم سالم 

سالم عليك آلمه ى بؤلدى روان

*****

دریا نينگ نر یاغيده تال بار ایكن 

تال تگيده بير كيلين یاتگن ایكن 

ایزیدن بير آتليغ باره ویرسه

یوزیگه گل رومالين یاپگن ایكن

*****

دریا نينگ نر یاغيدن سوو كيله دى

سوو  بيلن ایّكى اؤردك تينگ كيله دى

اؤرد ككه اؤردك مناسب، غازگه غاز

یيگيت گه قلليغ مناسب، قيزگه ناز

*****

دریا نينگ نر یاغيده، شفتالى زار 

شفتالى زار تگيده، قيزلر بازار 

اى ، قيزلر اوریش منگلر، ایپك اوچون 

یيگيتلر جان بيره دى سيزلر اوچون

*****
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دریا نينگ نر یاغيده چيليم غؤزه،

چيليم غوزه تگيده، طال كؤزه.

طال كؤزه آلماققه بيله ك كيره ك،

یار بيلن یوریماققه یوره ك كيره ك.

*****

دریا نينگ نر یاغيده قسم یاغاچ 

قسم یاغاچ اوستيده قوش قلدیرغاچ 

قوش قلدیرغاچ اوچر بؤلسنگ یانيمدن اوچ 

خط بيره من قوانيب، یاریمگه اوچ 

*****

دریا نينگ او باشى بار، بو باشى بار 

تيوه چى نينگ كؤك تيكانگه، خؤشى بار

قؤليده اره سى بار، تيشه سى بار 

باشيده مينگ تنگه لى سله سى بار

*****

دریا نينگ اُول یاغيده، شمع یانه دى 

شاهى تؤنليك، بيداو آتليك كيله دى 

شاهى تؤنليك، بيداو آتليك بيك آغم 

چپ بيریب، َجو خانه دن كيله دى

*****

دریا نينگ سين وقيگه، مين بقيگه 

تماكى تارتر بؤلسنگ كؤز اوستيگه 

تماكى تارتر بؤلسنگ باشيم چيليم 

ایچيده گى قور قورى بؤلسين دليم

*****

دریا نينگ سين وقيده، مين بقيده 

قؤل توتيشيب قيچقيره ى: اؤت بقيگه

مين بارسم، ایللر مالمت قيله دى 

كؤرسه كؤزى كؤر بؤلسين، اؤت بقيگه

*****

دوگانم د لدل درخت نينگ دانه سى 

دوگانمنى ایرگه، بيرمنگ آنه سى 

دوگانمنى ایرگه، بيرمنگ آنه سى 

زر آليب زرگرگه، بيرمنگ آنه سى 

*****

دریا نينگ اول یاغيده اچچه یاغاچ 

اوچيده الحمد اؤقيدى قلدیر غاچ 

قلدیر غاچ اوچر بؤلسنگ، یانيمدن اوچ 

قناتينگه خط یازه ى آغم گه اوچ

*****
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دریچه دن قره ب تورگن دوگانم 

قره  كه جك، تره ب تورگن دوگانم 

یارى نى كيليشينى او ایشيتيب 

قلدیر غاچ دیك سيره ب تورگن دوگانم 

*****

درایى كویلك كييب توت قاقه دى 

دشمنلر اؤلگن كونى گل تاقه دى 

دشمنلر، اؤلسين، اؤرنيدن تورمه سين 

قيرقى تؤليب، قيرق آشينى كؤرمه سين

*****

دره - دره آق بيله گيم ، قيزگينه 

قانگه تؤلگن دیر یوره گيم قيزگينه 

قانگه تؤلگن دیر یوره گيم، دیمس من

نور دیده تاج سریم ، قيزگينه

*****

دشت ارا تورگن گياه سن، دلبریم 

نظریمگه توتيا سن، دلبریم

بؤی گيننگ نى، راست قيلگين - بير كوره ى

گوهر قيمت بهاء سن ، دلبریم

*****

دیوالدن بؤیله ب، قریدى بو یيگيت 

كؤنگليده اؤیله ب قریدى بو یيگيت

كؤنگليده اؤیله گه نى مناسب یار 

مناسب یارگه قریدى بو یيگيت

*****

دیوالينگدن بؤیله ب - بؤیله ب باقه من 

قيرِغى بؤليب شاه قناتيم قاقه من 

قيرِغى بؤليب شاه قناتيم قاققنده 

زامبير بؤليب شيرین ایتدن چاقه من

*****

دوگانه جان ایكيميز بيردیك گينه 

كاوشيميز نينگ نعلى قيلدیك گينه

ایكيميزنى، بير قفسگه سالسه لر

ایكيميزنى طوطى مينا دیسه لر

*****

دوگانمنينگ دوگانه سى بار ایكن 

دوگانم نينگ هم نفسى بار ایكن 

دوگانم نيكيگه، باره ى دیب ایدیم 

اویى قورغور، بخشيده سى، بار ایكن

*****



7576

دنيانى دنيا دیب اؤتگن، بار ميكن 

دنيانى پایانيگه یيتگن، بار ميكن 

دنيانى پایانيگه یيتگن  بؤلسه گر 

مينينگ دیك ارمانده اؤتگن بارميكن

*****

دریانى شمالى بؤلدیم آنه جان 

یخشيلر یمانى بؤلدیم آنه جان

قؤليمده طال چيليم سرخانه سى 

یازى جان ُخمارى بؤلدیم آنه جان

**********

- ز -

زر دوزى كویلككه زامبير اوچ بؤلر 

صنم جانگه اویدن تورسه كيچ بؤلر 

صنم جان نى جایدن تورسه كيچ بؤلر 

قير ميزى لبيگه آغم اوچ بؤلر 

*****

زیبا جان باغينگگه كيردیم اوزیم د یب  

ایگه سى قيچقيره دى ها قيزیم د یب 

اى فلك من شو بالدن قوتيلسم 

دو باره توتمه ى آتينى اوزیم دیب 

*****

زیبا جان ساچين ترر، ساچين ترر

ساوچيلر كيلمه دیب یؤلگه قرر 

بير قرر، ایککی قرر - تاكى قرر 

اویگه كيریب زلفينى ، بير بير سنر 

*****

زیبا جان تام ساله دى، پست پست گينه 

ایچيكه گل یایه دى ادرس گينه 

ُگليدن آله ید یسم تيكانى بار 

سوویدن ایچى د یسم ، ایالنى بار 

*****

زیبا جان زیبا بؤینگ دن اَیله نى 

یانه گه تيككن اویينگدن اَیله نى 

  یانه گه تيككن اویينگ طال بؤلسين 

ایچيده اؤغيل - قيزینگ ُمال بؤلسين 

*****

زیبا جان ، زیبام سينگه پيوسته من 

سينى كورماققه اؤزیم هوسده من 

اگر سينى كؤرمه ى اؤلسم ، زیبا جان 

قيامت كونلریده دل خسته من 

*****
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زیبا جان نينگ اوچ قميشده اویى بار 

ینگى چيققن نو نهال دى بؤیى بار 

ینگى چيققن نو نهال نينگ دانه سى 

یازى نى بدرغه قيلمنگ آنه سى 

*****

زیبا جان هيده قؤشينگنى من باقى 

ایشيگيندن دریا بؤليب من آَقى 

ایشيگيندن دریا بؤليب آقمه سم 

بؤى گيننگدن مرجان منچاق لر تاَقى 

**********

- س ـ
سوزى پاكد یك یرقيره یدى تؤنينگيز

جوهر جانيم نى آلدى كؤزینگيز

اؤزینگيزدن بير شيرین سؤز ایسته دیم

قره د یم جهان گه آیينه، اؤزینگيز 

*****

سمرقند سایيگه توشدی اوزیگيم

قچان کيلر منينگ کؤزی سوزیگيم

قچان کيلسه ، مينينگ کؤزی سوزیگيم

صداغه ی سریمگه ایتگن اوزیگيم

*****

سوزوان اَیتماق مينى یاد یم ده دور

نيچه بير ماه پریلر یانيمده دور

نيچه بير ماه پریلر كيلر - كيتر

كيلمه گنلرنى، داغى جانيمده دور 

*****

سوزوانيم یؤق اِیكن ساز ایله سم

قناتيم یؤق اِیكن، پرواز ایله سم

قنى مينينگ یخشى فعل و یمانيم

تانگلر باریب آلد یگه راز اَیله سم

*****

سوزوان اَیته - اَیته، كویدى تيليم

سوزوان آیتماق منى جان و د ليم 

سوزوان ایتمه سنگ، سن تور جایينگگه

دوگاننگ مالمتين آل بؤینينگگه 

*****

سوزوان اَیتر یوره ك نينگ توغرى سى

من بؤله ى گوزه ل جوان نينگ اؤغرى سى

كيچه پيتى منينگ یاریم كيلدى د یب

بيلمه سم، َقيسى یوره ك دیر توغرى سى 

*****
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سوزوان سبز ستاریمگه سالم

بؤیى تال كؤزى خماریمگه سالم

بؤیى تال كؤزى خمار، صاحب جمال

بؤیينگه كؤز تيگمه سين آلى طومار 

*****

سوزواننى   ایته من، اؤخشه ته من

بير چيليم تماكى بيرسنگ چيكه من

بير چيليم تماكى نى كيفى بار

نيچه بير اؤتكن لرنى یاد اِیته من 

*****

سوزوان نينگ من ایته من كانى نى

مزارى مسگر، یه سه گن، جامى نى 

مزارى مسگر، یه سه گن، جامى نى

سين بيله سن، قيمت و ارزانى نى 

*****

سمرقند سایيگه قالدى، له گندیم

َقيده قالدى مينينگ بؤیى بلند یم

كيتسه كيلر مينينگ بؤیى بلند یم

صدغى سریمه قالسه، له گندیم 

*****

سریغ ارپه سمند آت تيشى ایمس

عاشق ليك هر بير نامرد، ایشى ایمس

قؤل اوزه تسم اوزاق - اوزاق قاچه سن

مينى قؤليم یؤلبرس نينگ تيشى ایمس

*****

سریق كؤیلك سرو نازیم بؤى گينم

قيچقيرسم بلبل آوازیم  یارگينم

قيچقيرگنده بلبل آوازیم بيرمه سنگ

تانگ ده آچگن تازه غنچم اؤزگيننگ

*****

سرغه یيب من، سرو درخت نينگ برگى َدى

اَیله نيب من قؤش پيچاق ُگلبنَدى َدى

ایشيته من: »كيتگن یارینگ كيلدى« د یب

آچيليب من، گِل الله، برگى دى 

*****

َسرغه یيب من سرو درخت نينگ برگى َدى

َقيریليبمن، قؤش پيچاق، گلبندى َدى

اِشيتيب من زیبا جانيم كيلدى دیب

آچيله من، باغ گلى نينگ رنگى دى 

*****
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سرغه یيب، سریغ سمان بؤلد یم شوگون

سنى دیب شو جایلرگه كيلد یم شوگون

سن منى كيلگه نيم نى خوش كؤرمه سنگ

اََوْل هم خسته اِید یم سؤلد یم شوگون 

*****

سخی جان تورت بورجى ده تورت دروازه

اِكه جان مزار كيليبدى آوازه

اكه جان مزار كيلگه نى راست اِیكن

تانگى تيل كؤچه سيده یورگن ایكن 

*****

سيور یاریم منى حویليم یؤلينگيز

ینه یاریم » تيره مه« ده تؤیينگيز 

آغه جانيم كيلمه سنگيز كيلمه نگيز

جان گينم كيمدن قاليبدى، كؤنگلينگيز 

*****

سينى اونده مينى بونده یره تدى

اؤرته ميزده آَقر دریا یره تدى 

آقر دریا ایدى كيم آقدى كيتدى 

بى وفا یار اِیكن تشله دى كيتدى 

*****

سرغه یيب من، سرو درخت نينگ برگى َدى

قه ره یيب من ، آش پيچاق نينگ َد مى دى

ایشيتيب من كيتگن آغم كيلدى دیب

آچيليب من گِل الله برگى دى 

*****

ساچمه ساچيب یؤل آچد یم كيلمه دینگيز

پيستاقيد ن تؤن بيچد یم كيمه د ینگيز 

پيستاقى نى تونينى قاره كؤریب

یقين یؤليم نى ینه، یيراق كؤریب

*****

ساچ و زلفينگ الله باتسين قيز گينه

سلسله نگ َچككنگگه باتسين قيز گينه

یارینگنى سيویب آلگن بؤز كویله گى

آلتى یيل صند یق ده یاتسين قيز گينه

*****

سایه َقيتدى یورینگ بيزلر، قه یته یليك

آغم كيتدى دردین كيم گه ایته یليك

آغم كيلسه رومالين، قؤیيب كيتر

رومالين تيزه گه آليب درد اَیته یليك 

*****



8384

سایه َقيتدى منم َقيتدیم اِیزیدن

زیبا جان نى كؤیلك - اِیشتان تيزیدن

زیبا جان نى كؤیلك - ایشتان تيزیدن

َقه یيریليب موچچى آلر من، یوزیدن 

*****

سوو ایچيده ميلدیرله یدى، قيز گينه

یارى اوچون جان اوره دى، قيز گينه

یارى نينگ آلر خيالى یؤق ایدى 

اؤزیدن َجوچى یوباردى قيز گينه 

*****

سوو ایچيده سليمان لر بؤى بيرر

تار اویيده اكه جانيم تؤى بيرر

بَره كلله، اكه جان همتينّگه 

قره مه یدى برنج نينگ قيمتيگه 

*****

سوو نى قره نگ انيل - چنيل آقه دى

یارنى قره نگ دریچه دن باقه دى 

بير باقيب ایككى باقيب، خوش یاقه دى

قه یریليب قلم قاشى نى، قاقه دى 

*****

سوو، تگيده شيلدیرله یدى، قيز گينه

آغم اوچون جان بيره دى قيز گينه

آغم نينگ آلر خيالى یؤق ایدى

اؤرته گه ساوچى یوباردى قيز گينه

**********

 - ش-
شبرغان یؤلى یيتيب دور اؤرگيله ى

یؤليگه گياه بيتيب دور اؤرگيله ى

آیده - اِیلده كيله دیگن سيور یاریم

كيليشى نى اونيتيب دور اؤرگيله ى 

*****

شمال تورسه قره زلفينگ قؤنغيراق

حسرتينگد ن كویيب اؤلدیم ، كيل بيراق

باره ى دیسم دؤست و دشمن كؤره دى 

كؤرسه كؤرسين كویيب اؤلسين كيل بيراق 

*****

شمع چيراغ - شمعد ن ِچراغيم منگه باق

یخشى یاردن اوزاق راغيم - منگه باق

یقين بؤليب كویيب یانيب یاتگونچه

اوزاق بؤليب انتظاریم یخشى راق 

*****



8586

شام بؤلسه شاه درخت لر تؤكيلر

اؤليم كيلسه، تنده جانيم سؤكيلر

گل ِخمچه دن اوزگن لر زار یؤللریم

اِیرته بارسم - تار لحد گه تيقيلر 

*****

شاه مردان دن كيله دى بير نََفس

طوطى قوش جوالن اوره دى در َقَفس

طوطى قوش، اوچر- كيتر قالر قفس 

طوطى قوش نينگ ایگه سى مال نفس 

*****

شاه مردان دن كيله دى تيوه لر

اوستيده ليالى شيدا - ميوه لر

ميوه لرنى خيرات ایتسنگ تيوه لر

خسته كونگليم شاد ایتسنگ - نى بؤلر 

*****

شاهى مردان شاخيگه اِیلدى تؤنيم

قه یریليب آله ى د ید یم سيندى قؤليم

بير طبيب ایّكى طبيب - بيتمس قؤليم

آخيرى یار قؤینيده بيتگن قؤليم 

*****

شاهى مردان شاخيگه اِیلدى تؤنيم،

قه یریليب آله ى د ید یم سيندى قؤليم.

كيچه - كوندوز دائيما قيلد یم دعا

سخى جان مراد بيرینگ بيتسين قؤليم .

*****

شام بؤلدى خان قيزى قيميرله مس، 

وقتى نى بيلمه سه ُقمرى ناليمس

یاشليگيم ده منى كوید یر گن آنم

درد - حال ایتمسدن، یوره ک، خاليمس 

*****

شام بؤلسه شام درخت پيدا بؤلر

عاشق ليك اِیّكى كؤزدن پيدا بؤلر

عاشق ليك قيله من د یب، قيلمه غرور

کؤپگينه، مشكل ایشلر پيدا بؤلر 

*****

شام ده شهزاده د ن كيلدى خبر

مست اید یم اویقودن اویغندیم سحر

مست اید یم اویقودن اویغنمس ایدیم

یارگينم جانيمدن، كيلدى خبر 

*****
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شام بؤلسه شام ایيراغيم بار منى

شامده گى یاردن سوراغيم بار منى

باشگنينگ دن اَیله نى جانيم یاریم

بير كوررگه اضطرابم بار منى 

*****

شمع ایيراق شبنم چيراغيم یخشى راق

یامان یارد ن اوزاق راغيم یخشى راق

یاوویق بؤليب كویيب - یانيب یاتگونچه

اوزاق بؤليب - انتظاریم یخشى راق 

*****

شو كيچه بير توش كؤریب من آنه جان

قؤلينگيزده قوش كوریب من آنه جان

قؤلينگيزده قوشينگيز فرزند ینگيز

باشينگيز ده تاجينگيز - دولتينگيز 

*****

شو كيچه یارگه باریب توشيلگه نيم

مينگ تنّگه یارِغى بيریب قوتيلگه نيم

مينگ تنگه، هر بير بؤسنگ نينگ صد قه سى 

قلپاغيم گيَراو، بيریب قوتيلگه نيم 

**********

 - ط -
طوطى قوش ُقوندى دیوارنينگ غاریگه

كؤپ نظر قيلمنگ كيشى نينگ یاریگه

كؤپ نظر قيلسنگ كيشى نينگ یاریگه

آسيله سن حكومت نينگ داریگه 

*****

طاقچه ده پياله قؤید یم بيلمه دى

بيك آغم گه خط یوبارد یم كيلمه دى

بيك آغم نينك یؤللرى پيچك - پيچك

كيلين جانگه یره شر طال كجك

**********

 -ع -
عاشق بؤلدیم، همسایه نينگ قيزیگه 

كشته نى اَیلَنْتيَره دى، تيزیگه 

آليب اورد یم آلمه بيلن یوزیگه 

آنه سى كوليب قره دى قيزیگه 

*****

عاشق بؤلد یم همسایه نينگ قيزیگه 

آلمه نى آتيب یوباردیم یوزیگه 

آنه سى كوليب قره دى قيزیگه 

آته سى اؤليم تيله دى اؤزیگه 

*****
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عشق دل بيلن اِشارت قيلدى یار 

گل سووى بيلن طهارت قيلدى یار 

بير اِشارت قيلدى یار ، آلمه نى آل 

آلمه لر كؤز اوستيگه ، كوید یر دى ، یار 

**********

 -غ -
َغلله سالَى یاویر چاغيم ُدوليگه

مهمان بؤلَى آغه جانيم اویيگه

مهمان بؤلسم آغه گينم اویيگه

دسته لب رومال تؤتَى گل یوزیگه

**********

- ق -
قلدیرغاچ كيلدى قلعه نى آلگه نى

عزرائيل كيلدى جانيم نى آلگه نى 

عزرائيل آتنگ اؤلسين آننگ اؤلسين

قؤیمه د ینگ آته - آنم نى كؤرگه نى 

*****

قلد یرغاچ قناتى نى قه یر د یلر

گوشتينى استخوان د ن اَیيرد یلر

نيچه بار كؤره آلمه گن بنده نى 

دؤست لریمد ن بيزلرنى اَیير د یلر 

*****

قلدیرغاچ قناتينى، قه یر د یلر

استخواندن گوشتى نى  ایيرد یلر

بى وفاد ن بونچه اميد یؤق ایدى

آخرى پيشاخه ده، ساویرد یلر 

*****

قاره زلفينگ حلقه سى بار بير قوچاق

آنه یورتد ن، كيلتيردیم بير پيچاق.

ایكمه گير پاليزدى ایكد یم سيز اوچون 

یاریم نينگ قؤلى نى كيسدى شول پيچاق 

*****

قر- قره ى، ده ى، قره ب تورگن، ینگه ميز

قره  كجك، تره ب تورگن ینگه ميز

اكم نينگ بلبل آوازین اِیشيتيب

قلد یرغاچ دیك، سه یره ب، تورگن ینگه ميز 

*****

قره قوش كيلدى درخت گه قؤنگه نى

عزرائيل كيلدى جانيم نى آلگه نى 

عزرائيل جان، آق یوزینگ دن ایله نى

بير فصل قؤى ، یار و دؤستيم، كؤرگه نى 

*****
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قره اوى نينگ چيزمه لرى چيزیلسين

اكه جانيم كياو بؤليب سوزیلسين

َقين آته سى، كياو سرپا كيد یرسين

َقين آنه سى، هزار اِسپند كوید یرسين 

*****

قبله د ن تورگن شمال قار كيلتيرر

كابل جان كيتگن آغم مال كيلتيرر

كابل گه كيتگن آغم مالينگ قه نى؟

ساققالينگيز آقه ردى، یارینگ قه نى؟

*****

قيزگينه قيزیل قياد ن باشله مه

بير یيگيت نى مالى كؤپ د یب، خوشله مه

مال د یگن قؤل چيركيده ى، یوسه كيتر

قيزیل گل نى هر طرفگه تشله مه 

*****

قيزگينه حرصينگنى قؤیمه تنگگه گه

ِسرینگنی  ایتمه ینه، ینگگه گه 

دؤست بيليب سرینگنى ایتسنگ ینگگه گه 

ینگگه ساچر، جمله عالم بنده گه 

*****

قيز دیگن قيزیق بؤلمس مو، آنه جان

رومالى یازیق بؤلمس مو، آنه جان

قيز دیگننى َقيریليب، بير اؤپسه لر

آلتى آى ضيق بؤلمس مو آنه جان

*****

قيزیل بوغداى دیك پيشيب سن قيزگينه

كونداش اوستيگه توشيب سن قيزگينه

بير كونداش ایككى كونداش اؤتر- كيتر

ناقابل یارگه توشيب سن، قيزگينه

*****

قيزیل گلدن اِیدى بيزنينگ شاخه ميز

گاهى تؤلدى گاهى تاشدى كاسه ميز

گاهى تؤليب گاه تاشسه ، كاسه ميز

بو گون - كونده ، كيره ك بؤلدى آته ميز 

*****

قيپ - قيزیل دیمه قؤلينگگه آلمه من

قاپ - قاره د یمه كؤزینگگه سوره من

ایسته سنگ قؤلينگ ده گى یارینگ اؤزیم

ایسته سنگ قؤلينگ ده گى تارینگ اؤزیم 

*****
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قيزیل گل آچيليب نشانه بيردى

سينى عشقينگ مينى دیوانه قيلدى

سينى عشقينگ مينگگه َقه یدن یاپيشدى

یوره ك بغریم آالو آلدى توتَشدى 

*****

قرشى دن اَیيق آقه دیر، قيز گينه

تورنه لر پرین قاقه د یر قيزگينه

بخارا یيگيت لرى پيوسته دیر

استخوا نينگ نى چاقه دیر قيزگينه 

*****

قيزیل گل نى سوو گه تشله سوليمس

شو شهرده، بير مسافر یوریمس

بو شهرده بير مسافر یوریسه

قؤلده رومال، كؤزده یاشى، قوریمس 

*****

قيزیل گل آچيليبدى بير ریشه دن

كيلينگ یار جان، كيته یليك بير گؤشه دن

قؤلينگيزدن كيلمه دى، یار اسره ماق 

بير گپ اوچون قؤیدینگيز اندیشه دن 

*****

قيزیل گل آچيليب نشانه، بيرسين

الف دیك قامتينگ جانيم گه اورسين

الف دیك قامتينگ جانيم گه اورسه

سينى توققن آننگ بهشت گه بارسين 

*****

قيزگينه تامدن اؤزینى تشله دى 

قونغيراق زلفين آرقه گه تشله دى

او، اؤز تاغه بچچه سينى، خؤشله مه ى

قيير ده گى بيگانه نى خؤشله دى 

*****

قيزگينه قيزیل قيادن، باشله مه 

مالى كؤپ دیب هر یيگيت نى خؤشله مه

مالى كؤپ دیب هر یيگيت نى خؤشله سنگ

قره زلفينگ هر طرفگه تشله مه 

*****

قيزیل گل بته ده  بؤلسين ُسولَْمه سين

بى سالم اؤتگن نينك یؤلى بؤلمه سين

هر كيشى عزت بيلن بيرسه سالم

پيغمبر یاشين یه شه سين، اؤلمه سين 

*****
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قيزگينه آتينك نيمه؟ مولمول یاقوت

مين سينگه َقلين بيره ى بوغداى ساتيب

سين مينگگه تاِقى تيككين َجره قلَه تيب

مين سينكه كویلك آلى یره قلَه تيب 

*****

قيزگينه قيزیل نى كييمه، ِكير بؤلر

مين اؤلسم آنم نى قيزى كيم بؤلر

مين اؤلسم آنم نى قيزى - كيلينى

هفته اؤتمه ى سيند یره دى سؤزی نى 

*****

قيزگينه قيراچگه قؤیمه، یوزینگ نى

سوداگرگه  كؤرستگن سين اؤزینگ نى

هر یيگيت نى مالى كؤپ دیب كؤزله مه

قيزیل گل نى هر تمان گه تشله مه 

*****

قاشى نى قراسيگه پيوسته من

من اونى كؤرسم د یب، هوسده من 

من اونى بير كؤري د یب، كؤرالمه د یم

طوطى قوش باله سى دیك قفسده من 

*****

قاشى قرا قييردن كيلد ینگ قاشيم گه 

قاشيق اورَمى ایچمه ى تورگن آشيم گه

عاشق ليك اصل اول دن بارایكن

توگنمس سودانى سالد ینگ باشيم گه 

*****

قاشى قرا ليغيدن قراریم یؤق منى

یؤل اوزاق ليگيد ن آراميم یؤق منى

اِیشيتيب من ینگى یاریم كيلدى دیب

اولتيریب تورگنگه حاليم یؤق منى 

*****

كيلين جان اوزین بؤیينگدن اَیله نه ى 

تراغيم شيلد یر سيسينگدن اؤرگيله ى

پيچاغيم تيز- تيز باریب كيله ویرسه

َقيچى نی توتگن قؤلينگدن اؤرگيله ى

*****

قاقمه چوپ نى سوو  باسيبدى دوگانه

آق یوزینگ نى خال باسيبدى دوگانه

اویى كویسين بو شيطانلر قؤليدن

یارگيننگ نى، غم باسيبدى دوگانم 

*****
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قره ساچلى یازى جانيمگه سالم

بيداو آتلى یازى بيگم گه، سالم

بيداو آتلى یازى بيگم گه سالم

خطگه ساليب یوباره ى  دعاى سالم 

*****

قپقرا د یر َككليگينگ نينگ كؤزلرى

روپه روده اؤلتيریبدى اؤزلرى

بير گپيم بار یوزمه - یوز ایتالمه یمن

عقلى بؤلسه انگله ب آلسين، اؤزلرى 

*****

قاپ - قاره د یمه ، كؤزینگده سورمه من

قيب - قيزیل د یمه، قؤلينگده آلمه من

آى چيقسه، عالم نينگ آفتابى من

مجلس ایچره قيزلرنينگ سلطانى من 

*****

قالين توقيب قيریليبدى برماغيم

چيتمه چيتيب پوده بؤلدى تيرناغيم

یازى جانيم نيرگه كيتدى كيلمه دى 

كيلمه سه، اهلل گمانيم كؤرماغيم 

*****

قالين تؤقيب اؤنگ برماغيم قوریدى

یازى منگه یاشيرین خط  یوبار دى

اؤقيب كؤرد یم خطلرینى بيرمه - بير

اؤقيگونچه یوره ك - بغریم كؤَكردى 

*****

قاشينگنى قره سيگه چيت دینگ منى

عاشق ليك سوداسيگه ساتدینك منى

عاشق ليك سوداسيگه آلمه دى دیب

تاش پلخمان گه ساليب آتدینگ منى 

*****

قاش گيننگ قره سيگه قوندوز بؤله ى

كيچه لر یورالمه سنگ، یولدوز بؤله ى

كيچه نينگ یولدوزیگه یورالمه سنگ

قؤليمگه مشعل آليب كوندوز، بؤله ى 

*****

قاشينگ نينگ قرا سيگه پيوسته من

من سينى آله ى دیب، هوسده من

من سينى آله ي دیب آاللمه سم

طوطى قوش باله سيده ى، قفسده من 

*****
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قاشينگيزنى قره سى، یوسه كيتمس 

سيزدی  ده ى، تازه گل، باغلرده بيتمس

سيزدی  ده ى، تازه گل باغلرده، بيتسه

سوره ب بارسم باغبانينگيز، ساتمس 

*****

قؤليم ده گى اوزیگيم بيلرزیگيم 

چاشگاه یؤلگه كيتگن نازليگيم

مين ساغين سم قيزیل یوزیم سرغه یَر

سن ساغين سنگ خط یوبارگين نازگيم 

*****

قؤى كيله دى قؤزى چه سى اِیزیده

تترون كویلك ، تاغه جانيم تنى ده 

مين اَیله نى قيزى بيلن اؤغليد ن

عمه دیب كيلسه، اؤپى یوزیدن 

*****

قؤليمده كى اوزیگيم بيلك اوزیگيم 

هفته ليك یؤل گه كيتيبدى یالغيزیم

اؤلتيرگن كتته - كيچيك قؤل كؤته رینگ

ساغ باریب سالمت كيلسين یالغيزیم 

*****

قؤليمده كى اوزیگيم یيتر منگ

دؤست دن هم د شمن سؤزى اؤتر منگه

ساغ بؤلينگ - آمان بؤلينگ اى دؤستلریم

هر یيرده آوازه نگيز، یيتر منگه 

*****

قؤليم ده باردیر ُگليم  قيزدیك كينه

زیبا جان چيككه لرى گل د یك كينه

چيككه سيدن موچچى لرینى آلسم

شول زمان آچيله دى گل دیك كينه 

*****

قؤليم ده بار بير رومالى اوچقونى

مين بونى قنداق تيكه ى، قيش كونى

مين اونى شونده ى تيكه ى، اندازه گه

آغه جان باغله ب چيقر دروازه گه 

*****

قؤليمده گى روماليم دیر اوچقونى

اوچيگه، چييریب بيردیم ، ُمشكى نى

ُمشكى نى شونده ى تيكه ى، اندازه گه

آغه جان باغله ب چيقر، دروازه گه 

*********
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 - ك -
كيچكينه چرباغ ایچيده آلوچه 

قيچقيره من تا آوازیم باریچه 

قيچقيرسم ، تا آوازیم باریچه 

كابل جانده بابر جان مكتب بچه 

*****

كيچكينه چرباغ ایچيده آچيليبدى نو بهار 

مين یاریمنى ایتيریب من ، مشك عنبر تونى بار 

اوستيده قاسيمى كویلك ، یقه سيده چاكى بار 

راست یوزیده پشه خورده ، چپ یوزیده خالى بار 

*****

كوكه ریب كؤرینه دى كؤك نى باشى 

قه یيریليب كؤرینه دى یارنى قاشى 

اون ده مى اونبيرده مى ، اونى یاشى 

گوهر قيمت بهاء هر بير قاشى 

*****

كركيدن تویيمگه آرتدیم قيرق قزان 

بير یار اوچون بؤليبدى رنگيم خزان 

یاتبيدیم سحر چاغى یار قؤینيده 

اویى كویسين بير ُمال ایتدى اذان 

*****

كيچگينه اریقچه دن تایيب توشدیم 

قؤليمده طال َقيچى بخمل پيچد یم 

بخمل بيچگن قؤليم نينگ بندى بشقه 

آغه گينم آتينى تایى، قشقه 

*****

كياو تونينگ باغلرى سچاق - سچاق 

مينينگ یاریم قؤليده طال پيچاق 

طال پيچاق ُگلبندى عقيق ميدى 

گوزه ل یاریم یوره گى تقيق ميدى 

*****

كاشكى من قره چييبن بؤلسم ایدى 

قه یریليب قباغينگه قؤنسم ایدى 

شونچه كه رومال آليب كيش - كيشله سه 

اؤلد یریب دیداریدن تویسم ایدى 

*****

كاشكى اویيم بيركه ده بؤلسه ایدى 

همه اویدن اؤرته ده بؤلسه ایدى 

اؤلتيرسم گل زیبا بيلن تيز مه - تيز 

دؤست كوليب، د شمن، ادا بؤلسه ایدى 

*****
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كؤز یاشيم كولّر بؤليبدى، یازى جان 

روماليم هوللر بؤليبدى، یازى جان 

بو رومالنى یازى آليب یيغله سه 

بو رومال ميندین نشانه، باغله سه

*****

كوككينه كپتر بؤله یليك، بيز ایكاو  

هواگه پرواز قيله یليك، بيز ایكاو 

ایكکى دریا بير قؤشيليب كيلگنده 

دریاگه كوپریك بؤله یليك، بيز ایكاو

*****

كؤك كينه كپتر بؤليب اوچه ى یاریم 

آق بيله گينگيزگه، باریب قؤنه ى یاریم 

آق بيله كنى كؤته ریب، خط یازسنگيز 

صد قه یى یازگن خطينگيز بؤله ى یاریم 

*****

كؤككينه كپتر كؤزینى سوزه دى 

مينينگ یاریم ميندن كونگل اوزه دى 

یارگينم هرگيز كونِگل اوزمس ایدى 

آلدیده گى سيور یارى بوزه دى 

*****

كوكه ریب كؤرینه دى َميسه لر 

بيزنى اِیلتيب یار قاشيگه قؤیسه لر 

كيم نينگ اؤغلى، كيم نينگ قيزى، د یسه لر 

عمه بچچه، تاغه بچچه، دیسه لر 

*****

كؤچه دن اؤتراید یم، حور اوچره دى 

سورمه كؤیلك بير پریزاد اوچره دى 

یوره گيمده كهنه درد یم بار ایدى 

هم سببكار ، هم طبيب كار، اوچره دى 

*****

كؤچه دن اؤتگن یيگيت - قه یتگن یيگيت،

خدانينگ رحمتيگه باتگن یيگيت.

قدمى نينگ قؤیگه نى علم و هنر،

یخشيلرنى یاد ینى ، ایتگن یيگيت.

*****

كؤچه دن اؤتيب باره دى اله چه تؤنليككينم 

قه یریليب بير باقمه دى َقرچيَغى بؤیليككينم 

َقرچيَغى بؤیليك كينمگه كيم بيریبدى خام شراب 

كؤزلرى اؤتده ى یانه دى ، قيلدى  بغریمنى كباب

*****
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كؤچه دن اؤتيب باره دى، بير گينم 

كفتيده ميلتيغى بار، ميرگن گينم 

ایاغيده ایتيگى بار ، قونچى بار

قؤليده كتابى بار ، ُمال گينم

*****

كؤچه دن اؤتيب باره دى باى قيزى 

ایته گى چيم كشته دن، آیده ى یوزى 

مين سينگه قلين بيره ى ، قؤیدن قؤزى 

سين مينگه قلپاق تيككين تاوویق كؤزى 

*****

كؤچه دن اؤتيب باره دى اوچ كيشى 

دومبيره چيرتر ایكن، اؤرتنچيسى 

دومبيره چيرتگن قؤلينگ، ناليشده د یر 

سيویشگنلر همه سى بِهشتده د یر 

*****

كؤچه دن اؤتيب باره دى اوچ كيشى 

كيسه سيدن تؤكيله دى كيشميشى 

كيشميشيدن ایگيليب آله ى د ید یم 

قلپاغيدن بورك اوره دى مشكيسى 

*****

كؤچه دن اؤتيب باره دى اوچ كيشى 

كيسه سيدن تؤكيله دى كيشميشى 

كيشميشيدن تيرگيله ب آله ى دیدیم 

اول مينى یاریم ایكن ، اؤرتنجيسى 

*****

كؤچه دن اؤتر اید یم چارله دى قيز 

چرخينى تنابيگه باغله دى قيز 

شونچه كه جيگيلله دیم قؤیمه دى قيز 

آخرى ناليشيمگه یيغله دى قيز 

*****

كؤچه دن اؤته ى دیدیم كيپك اوچون 

ایّكى قيز اوریشه دى، ایپك اوچون 

اى ، قيزلر اوریشمنگلر، ایپك اوچون 

عطارلر جان بيره دى سيزلر اوچون 

*****

كؤچه دن اؤتر اید یم، آت اوچره دى 

آت اوستيده بير پریزاد اوچره دى 

یوره گيمده بار ایدى، كهنه درد یم 

هم طبيب و هم سببكار اوچره دى

*****
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كؤچه دن اؤتر اید یم، تاپدیم  قوریت 

كيتيمدن هه یقيره دى: »چه ینه مه ى یوت«

چينه سم، چينه مه سم شيرین قوریت 

اؤشه اؤتگن كونلریم ، بؤلدى اونيت 

*****

كؤچه دن اؤتر اید یم، بير باقمه دى 

تونينى كيفتيدن آليب قاقمه دى 

تونينى كيفتيدن آلسه خالى بار 

اویگه بارسه، قرچيغه یده ى یارى بار  

*** `*****

- گ -

گِل الله آچيليبدى رنگ- برنگ

آغه گينم اؤرته بؤیلى سبزه رنگ

آغه گينم نيمه كيسه یره شر

سبزه رنگگه یره شه دى رنگ - برنگ

*****

گل الله قانگه اؤخشيدى آنه جان 

چنغه راق بؤستانگه اؤخشيدى آنه جان

چنغه راق زلفى یيشيلدى آنه جان 

یوره گيم قينه ب تيشيلدى آنه جان

*****

گل بيلن  بلبل مناسب اؤلتيرر

گل شاخه سين بلبل باسيب اؤلتيرر

گل ایته دى: »سيره، بلبليم، سيره«

سيره سم ، عاشق اؤزینى اؤلد یرر

**********

 - ل -
ليلی جان  تندیرگه  قره ب  نان  یاپر 

پاشنه بلند كاویشيدن سوو آقر 

پاشنه بلند كاویشيم قيلدیك گينه 

ليلی  جان یارى بيلن بيرد ك گينه

*****

الچينى یه - الچينى یه - الچينى 

كؤك تيره ك  تگيده  اؤردیم ساچينى 

بير خيال قيلدیم كه آليب قاچ اونى 

اوستيدن لعل و جواهر ساچ اونى 

**********
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 - م -
ميمنه كؤچه سى تار دیب، یيغله یمن 

بؤیيمگه مناسب یار  دیب یيغله یمن 

بؤیيمگه مناسب یارنى بيرمه سنگ 

امانت جانيمنى آل دیب یيغله یمن 

*****

مين باره من، بيوفانى كؤرگه لى 

درد حاليم روماليمگه تویگه لى 

بيوفا، رومالينگ آلگين ، مين كؤره ى 

درِد حاليم رومالينگگه تویگه لى 

*****

مين زیبامگه، تخِت روان یوباره ى 

خط بيتيب  نامينى پنهان یوباره ى 

تؤلمه گن، توقيز  شيشه نى، تؤلدیریب 

زیبا جان، دردینگگه، درمان یوباره ى

*****

مينى آتيم یازى د یگن باى بؤلر 

بؤلگن یورتيم ُكوْكلَم قوتن ساى بؤلر 

اى بولوت ایلنمه گين، یار اوستيگه

نونهاليم موزه »ایتيك« لرى الى بؤلر 

 *****

مينينگ یاریم پسته مغز دانه سى 

یيتى پيردن تيله ب آلگن آنه سى 

یخشى كون نينگ هواسى، ترانه سى 

قيزیل گل ده ى، اوى ساله دى، آنه سى 

*****

مينينگ یاریم آت مينه دى، تویى چاغ 

آتينى بوینيده، تقر كؤز مونچاغ 

آتينى بؤینيگه تاقسه كؤز مونچاغ 

باله جاننى آنه سى گه، اویينچاغ 

*****

مينينگ آغم ميسه نى باسيب اؤلتيرر 

بؤینيگه َقلَمپير آسيب اؤلتيرر 

بؤینيده گى َقلَمپيرى مينيكى 

لبيده گى جوره خالى سينيكى 

*****

مين اؤلسم اؤليگيم گه كيملر كيره ك 

باله م د یب یيغله ماققه آنم كيره ك 

باش اوستيمگه مهربان تاغم كيره ك 

واوایال  كؤترماققه  آتم كيره ك 

*****
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مين كوید یم، مينگه هيچكيم كویمه دى 

كویگن جانيم كویيب ادا بؤلمه دى 

كویگن جانيم كویيب ادا بؤلمه سه 

باشيم یاستيق، كوكسيم كؤرپه بؤلمه دى 

*****

مين كيچكينه تاملردن طباق آله ى 

اؤزیم تينگى قيزلردن سباق آله ى

اؤزیم تينگى قيزلرنينگ پُخته سىمين 

سيور یاریم آتى نينگ نُوخته سى مين 

*****

مين تاغمگه تخِت روان توزه ته ى 

خط بيتيب قلمده ، سوزوان اوزه ته ى 

مسافر یورگن آه تاغه جانيم 

یككه دیب یالغيزگه، همراه اوزه ته ى 

*****

ُمالجان ُمال باشينگد ن ایله نه ى

اؤسمه قؤیگن دال قاشينگد ن ایله نه ى 

اؤسمه قؤیگن دال قاشينگ، یوسه كيتر 

لب عقيق مرجان تيشينگدن ایله نه ى 

*****

مونداغم، موندیالوچى  موز بؤله مى 

مونداغم دینگيالوچى قيز بؤله مى 

هه لى باره ى آته سينى قاشيگه 

نيچه بير سؤزلرنى ایته ى یازیگه  

********

- ن -
نى عجب د یر آسمانى بى ستون،

بو د نيا ده بارميكن بغرى بوتون.

بو د نيا ده بار بؤلسه بغرى بوتون،

قاغذ د ن اوتين قيله ى گل دن توتون.

**********

 - ه -
همسایه كوچيگى ، ده یِدى قاپه دى

یه شيریب  قویگنلریمنى  تاپه دى

آت گيننگ دن اؤرگيله ى، آغه جانيم

سيور یارینگ مينگگه ُتهمت تاقه دى 

*****

هوا ده  شرشر، باران یاغه دى 

زیبا جان چادر ده اِینَك ساغه دى
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زیبا جان نى كؤزلرى قاپ قاره د یر

یازى جان نى یوره گى صد پاره د یر

 **********

  - ى -
یا ور چاغ تارته ى دیدم، تارتالمه دیم 

قرنيم نينگ آچليگيدن، یاتالمه دیم 

بو سينينگ ظالم آتنگ نينگ َجوریدن 

چيقه ریب اوچ تنگه گه، ساتالمه دیم 

*****

یازیده  بير آتى بار جيره ن قشقه 

اوستيده طال ایگر بندى بشقه 

بير سالم، ایّكى سالم قرینداشگه 

مسافرليك توشيبدى، عزیز باشگه

*****

یازى جان یاز ایله دى، باز ایله دى

تاققه چيقيب حققه فریاد ایله دى

قوالق سالدى، یار آوازى كيلمه دى 

پيچاق آليب سينه سين چاك ایله دى

*****

یازى جان یاققن یارینگ كيلد یا 

غمگه تؤلگن، غمگسارینگ كيلد یا 

غمگه تؤلگن، غمگسارینگ زیبا جان 

زیبا جان دیب سيور یارینگ كيلد یا 

*****

یازى جانيم كؤچه ده اؤ ینر آشيق 

قلپاغينى دال قؤیيب ایتر قؤشيق 

قلپاغينى دال قؤیيب ایتسه قؤشيق 

شبر غان نينگ قيزلرى اونگه عاشق 

*****

یازى جان رومال یوباردى قوش گلى 

من اونى قنداغ تيكه ى بو قيش كونى ؟

هر قنداغ بؤلسه ، تيكه ى ، بو یازى گه 

یازى جان باغله ب چيقسين ایازگه

*****

یازى جان مين سينينگ خاله نگ بؤله ى 

سحر چاغى آچيلگن الله نگ بؤله ى 

سحر توریب سين مينى خاله دیسنگ 

صدقه ی  خاله دیگن تيلينگ بؤله ى

*****

یازى جان آتدى پلخمان تاشينى 

پاليز ایكدى، سرچشمه نى باشينى 
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زیبا جان كيریب اوزر بير جفت قاوون 

كيم گه كيره ك بؤلسه آلسين الشينى

 *****

یازى جان آچگيل یره نگنى، من كوره ى 

چؤلده یوریب طبيب لردن مين سوره ى 

طبيب ایتسه ، یوره ك قانى دارى د یر 

خنجر آليب بول یوره گيم نى یاره ى 

*****

یارگينم یاریم د یمه دى، نى قيله ى 

قؤل آچدیم تنگه تيله دى، نى قيله ى 

بير تنگه ، ایّكى تنّگه، د یر صدقه سى 

روماليم اویده قاليبدى نى قيله ى 

*****

یارگينم، یار ایله دى، باز ایله دى 

كوك رومال آلدى، كؤزینى باغله دى 

كؤك رومال آليب كؤزینى باغله سه 

مينى ایلتيب، غمخانه گه تشله دى 

*****

یارگينم یاریم دیمه دى، اؤله من 

آلتى آى یاتگن كسل دیك بؤله من 

آلتى آى یاتگن كسل تيرلر تورر 

زردالي نينگ رنگى دیك سرغه یيب من 

*****

یارگينم مزار جانگه باردیميكن 

جایينى شمالگاه دن سالدیميكن 

جایينى شمالگاه دن سالسه یاریم 

یككه یاتيب اویقوسى كيلدیميكن 

*****

یارگينم رومال یوباردى آسمانى 

اوچيگه توگيب یوباردى اؤسمه نى 

اؤسمه سى خراب ایكن، هيچ توتمه دى 

وعده سى یلغان ایكن، بير كيلمه دى 

*****

یارگينم حویلى ساليبدى پست گينه 

ایچيگه گل ایكيبدى یكدست  گينه 

گل تيره ى ليك، گل تيكانى بؤلمه سين 

یار توته یليك، طلبگارى بؤلمه سين 

*****

یار دید یم، یار ادا قيلدى منى 

عقيق ایدیم كهربا قيلدى، مني 
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آته – آنه  قؤليده، بير گل ایدیم 

یيرگه تشله ب كمبها، قيلدى منى 

*****

یار دیدیم، یار ادا قيلدى مينى 

عقيق ایدیم كهربا قيلدى، ميني 

قطيده گى عطارى ایپك، اید یم 

یيرگه تشله ب كم بهاء ، قيلدى مينى 

*****

یار دیمنگلر یار ادا قيلگن مينى 

عقل و هوشيمدن جدا قيلگن مينى 

عقل هوشيمنى او بيردن آليب 

ساغ ایدیم دیوانه قيلگن مينى 

*****

یار - یار، یار مكارینگ بؤله ى 

یار جانيم، برگ شفتالينگ بؤله ى 

كيچه لر قوینينگ تؤليب یارینگ بؤله ى 

كوندوزى عاشق زارینگ بؤله ى 

*****
یاریم كيلدى قاش و قباغينى یيغيب 

بيليگه طال قمچينى، قيستيریب 

اََولَدن كویگن باشيم آزمى ، مينى 

اولتيریبدى دروازه ده، قيچقيریب

*****

یاریمگه رومال یوباردى - باغله سين 

اوچيده گى خط نى كؤریب، یيغله سين 

اوچيده گى خط نى كؤریب، یيغله سه 

مين بار گونچه، یوزى خاطر سقله سين 

*****

یا خدا یا مين نيچون دیوانه من 

تند یرى قيزغينگه توشمه ى یانه من 

بو دنيا ده بار ایدى ایّكى دؤستيم 

بيرین كؤرسم ، بيرین كؤرمه ى اؤله من 

*****

یا خدا یا بو آسمان بى ستون 

بو دنيا ده بارميكن بغرى بوتون ؟

 بو دنيا ده بار بؤلسه بغرى بوتون  

كاغذ دن اوچاق قيله ى گلدن اوتين 

*****

یارگينم چوپ ارغيمچاق اوچه دى 

قؤليده چينى كاسه چاى ایچه دى 
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چيني نى نادانگه بيرمنگ، سيند یرر 

جيين گينم قچان كؤنگل تيند یرر 

*****

یؤللرده چوچى مامه ، بوى بيره دى 

آغه جانيم اؤغليگه تؤى بيره دى 

یوز آفرین آغم نينگ همتيگه 

قره ميدى برنج نينگ قيمتيگه 

*****

یؤللریده چوچى مامه نى سایه سى 

نار توغيبدى، آغه جانيم اروانه سى 

نار ميدى نارچه ميدى، اروانه سى 

طالد ن بؤلگن ميدى دروازه سى 

*****

یيغله ب - یيغله ب روماليمنى هول ایتدى 

قبله دن تورگن شمالگه قوریتدى 

قبله دن تورگن شمال چنگ و غبار 

نى گناهيم بار ایدى پرورد گار 

*****

یوگوریب چيقد یم اریق نينگ باشيگه

ایككى قيز اؤسمه قؤیه دى قاشيگه

آنه سى كؤليب قره دى قيزیگه

آته سى اؤليم تيله دى باشيگه 

*****

یوگوریب چيقد یم اریق نينگ راشيگه

ایاغيم، قه یریلدى، چقماق قاشيگه

اؤليم كيلدى یازى نينك گل باشيگه

آتينى سوغاره دى كؤز یاشيگه 

*****

یوزگيننگ خالدار اِیكن دور بيلمه دیم

باشقه نى كؤردیم - كؤزیم گه اِیلمه دیم

شونچه قيلد یم تال درختنى پرورش

سایه سى بار، ميوه سينى كؤرمه دیم 

*****

یوره گيم تایيب تيشيلدى آنه جان

قؤنغيراق زلفيم یيشيلدى آنه جان

بى وفانينك َجورى گه كویدى یوره ك

ناله ميز كؤككه  قؤشيلدى آنه جان 

*****

یورینگ ینگه، بيله، آت نى چاپه یليك

آت نى چاپيب یازى جان نى تاپه یليك
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یازى جانيم بویير لرده بؤلمه سه 

چؤلگه چيقيب یازى جان نى تاپه یليك

*****

یورینگ قيزلر باره یليك اولياگه

باشيميزنى اوره یليك زنجيرگا ه گه

ایزیميزدن خضر آته چيقسه لر

سالم بيرسك، شاه خوبان د یسه لر 

*****

یوریب - یوریب مينگه كروان بؤلمه دى

تاشقرغان شهریگه مهمان بؤلمه دى 

آق سوتينى  ایه مه ى  بيرگن آنم

بير زمان د ردیمگه  درمان  بؤلمه دى 

*****

یوقارى بارسم بوویم نينگ باغى با

قه یگه بارسم، شو، اوليم نينگ داغى بار

آه اوليم! قه یگه باره سن بوزگه نى

گل نى قویيب ُمغچه سينى اوزگه نى 

*****

یوقاریدن كيله دى یارنى اؤزى

یيته گى چوم كشته ليك آى دیك یوزى

آتنگگه َسنه ب بيرسم، بير مينگ قؤزى

خدایيم سينى قيلمس مينگه راضى

*****

یوقاریدن كيله من سيز بيلمه یسيز

چادیریم  كير بؤليبدى، سيز یومه یسي

چادیریمنى  كيرینى، یامغير یوسين

یوراگيم نى دردى نى خدا بيلسين 

*****

یوقارید ن كيله من كيپك اوچو

ایّكى قيز اوریشه دى ایپك اوچون

یا قيزلر اوریش منگلر ایپك اوچون

یيگيتلر خذ مت قيلر، سيزلر اوچون 

*****

یوقارید ن كيله من، آتيم تورسين

مس تواققه سو سالَى، تينيب تورسين

زرگرگه  یوبارگند یم، طال حلقه

ایچيگه مس قؤشيبدى قؤلى سينسين 

*****

یوقارید ن كيله دى، آت اؤینه تيب

ُقلفى تون كييد یم، مين بيل باغله تيب
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ینگه لر آش پيشيرینگ هول و قتتيق

ایچمه گنگه  ایچيره ى، درد یم ایتيب

*****

یوقاریدن كيله من : اؤِقيى - اؤِقيى 

قيرميزى هيكل باغى تؤِقيى - تؤِقيى 

قيرميزى هيكل باغى بيللر باغى،

یوزینگگه گللر سيپه ى، قالسين داغى 

*****

یاورچاقنى تارته من كانى بيلن 

بير تاواق شوروا، كيلتير نانى بيلن 

بير تاواق شوروا گيننگگه تؤیمه دیم

اوستيگه قتله مه، قؤى، دانى بيلن 

*****

یاورچاق اؤزى یخشى َگردى یامان

هر یيرده عاشق بؤلسه دردى یامان 

عاشق بؤلسه معشوق بارر قاشيگه

رومالى تؤلدى كؤزیم نينگ یاشيگه 

*****

ینگه جان، ینگه جمالينگنى كؤره ى 

آغم گه تيككن رومالينگ نى كؤره ى 

آغم گه تيككن رومالينگ بؤلمه سه 

بوغچه آچينگ زیب سازینگ نى كؤره ى 

*****

ینگه جان، ینگه جمالينگنى كؤره ى 

آغم گه تيككن رومالينگ نى كؤره ى 

آغم گه تيككن رومالينگ بؤلمه سه 

بوغچه آچسنگ ساز تارینگنى كؤره ى

**********
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    داکتر فيض اهلل ایماق

نينگ قيسقچه بيوگرافيسی
شاهيمردانقل اؤغلی فيض اهلل ایماق 132۴- نچی هجری شمسی یيلده فاریاب والیتيگه 

قره شلی اندخوی شهر ، قورغان تومه نی ، باغبوستان قيشالغيده تولد تاپدی . 

او اندخوی شهریده گی قورغان ناملی باشلنغيچ مکتبنی توگه تيب، کابل ده گی ابن سينا 
اؤرته مکتبده و دارالمعلمين ده تحصيل آلدی. ایککی یيل نادریه ليسه سيده اوقيتووچيليک قيليب، 

کابل یونيورستی سی نينگ تيل و ادبيات فاکولته سيگه اؤقيشگه کيردی. 

ایککينچی  نينگ  بؤليمی  ژورناليزم  فاکولته سی،  ،ادبيات  اوقویورتی  کابل  ایماققه،  ایلکبار 
صنف طلبه سی بؤلگن پَيتيده،افغانستان رادیوسيگه همکارليک قيليش یؤليی آچيليب، او ـ صدای 
معارف »معارف آوازی« پروگراميده،ایشله ی باشله دی. کيينراق، مذکور رادیو نينگ )روزنه( اداره 
اولکه ميز (عنوانلی  بيز و   ( باریله دیگن ما و کشور ما  آليب  سی چوکاتيده دری و پشتو تيللریده 
پروگرامی نينگ متصدی بؤليب اؤز ایشی نی دوام ایتتيردی. بو بير ساعتليک پروگرام ، هفته ليک 
بؤليب،اونده افغانستان والیتلری و شهرلری هر تامانله مه،  دری و پشتو تيللریده تنشتيریلرایدی.

ایماق، فاکولته نی تمامله ب، 135۰ یيلی اطالعات و فرهنگ وزیرليگی نينگ والیتلر نشراتی 
اداره سيده، اؤز ایشينی رسمی شکلده باشله ب یوباردی. ایککی آی اؤتر- اؤتمس، اوشه پيت نينگ 

مذکور وزارت وزیری محترم محمد ابراهيم عباسی جنابلری بویوریغه گه بناً، او، رادیو ایشلریده 
ملََکه لی تجربه گه مالک بؤلگه نی باعث،  افغانستان  رادیوسی محلی برنامه لر ) اؤزبيکی، ترکمنی، 

بلوچی، پشه یی، نورستانی  (گه اساس ساليش مقصدیده، رادیوگه  کيلدی.

آمری، رسمی جوابگویی  رادیونينگ محلی دستورلر  تامانيدن  وزیرليک  ایماق، دستله ب، 
صفتيده تعيينله نيب، بيشه له پروگرام اعضالرینی کابل اوقویورتيده تحصيل کؤره دیگن طلبه لر، 
همده، تورلی والیتلرده آنه تيللریده یازیش- چيزیش نی بيله دیگن کدرلرنی اؤز اطرافيگه جمعله 
ب،اولر یاردميده، 135۰ یيل، ميزان آیی نينگ 1۰ سيده، یوقاریده ناملری تيلگه آلينگن پروگراملرنی 
افغانستان رادیوسی چوکاتيده باشله ب یوباردی. شونی ایتيب اؤتيش کيره ککه، محلی دستورلر 
اعضالری نينگ رسمی وظيفه لری کابل دارالفنونيده یاکه دولت نينگ باشقه اداره لریده بؤلگه نی 
پروگراملر ده فقط  ایدی. محلی  نر  الزحمه «تؤله  تامانيدن ایش حقی » حق  رادیو  سببلی،اولرگه 

ایماق رسمی شکلده ایشلر ایدی ، خالص.

دیمک، ایماق نی محلی پروگراملر اساسچيسی و مسوولی دیسک مبالغه بؤلمه یدی. 135۴  
بویيچه  ایشيتتيریشلری   تربيوی  رادیوسی  افغانستان   - او  سببلی،  یاپيليشی  پروگراملر  بو  یيلی 

مدیری لوازیميده ایشله ی باشله دی .

بير نيچه یيلدن سؤنگ »مليتهای برادر« پروگرامی تيکلنگندن کيين، ینه اؤز ساحه سيده 
قيلدی.  نطاقليک  تيارله ب،  یاردميده  باشقه همکارلری  پروگراملرنی  قطار  ایتتيردی.  دوام  ایشنی 

رادیو ده ایش فعاليتينی کوزه تگن رهبرليک، اونی باش مدیر ایتيب تعيينله دی.

داکتر ایماق مينگگه یقين قؤشيقلرنی، جمله دن فولکلور ژانریده گی قؤشيقلرنی  همکارلری 
بيرليگيده، رادیو ده ثبت قيلدی. بو قؤشيقلر حاضرهم افغانستان رادیوسی نينگ آرشيفيده سقلنماقده.
یوقاری سویه  ایشيتتيریشلرنينگ  تامانيدن  وزیرليگی  وکلتور  اطالعات  افغانستان  او، 1351یيلده 

ليگی اوچون فخری یارليق وپول مکافاتی بيلن تقدیرلندی.

داکتر فيض اهلل ایماق نينگ قطار علمی و تحقيقی مقاله لری افغانستان و جهان مطبوعاتيده 
نشر ایتيلگن. اونينگ مقاله لری »ادب مجله سی«، »انيس«، »ژوندون«، »عرفان«، »آواز«، »مليتهای 

برادر« و والیتلر جریده و مجله لریده چاپ بؤلگن.
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ایلده باسيليب چيقه  ایماق نينگ اؤزبيک و دری تيللریده گی مقاله لری و شعرلری چيت 
دیگن مجله لرده هم باسيليب چيقماقده. جمله دن، ترکيه نينگ استانبول و انقره شهرلریده گی 
»پيمان«،  دیگن  بؤله  چاپ  ایالتلریده  قؤشمه  امریکا  لریده،  مجله  نيستان«  »راه  و  »بيدلستان« 
»کاروان«، »اميد«، »کيوان« مجله لریده، کانادانينگ تورنتو شهریده باسيليب چيقه دیگن«اندیشه 
ٔ نو«، »آشيان«، »نایاب« مجله لریده و تورلی ویب سایتلرده اونينگ قطار مقاله لری چاپ ایتيلگن.

یاتگن  کيله  قؤشيب  حصه  رواجيگه  فولکلوری  و  تيلی  اؤزبيک  کؤپراق  ایماق  اهلل  فيض 
شخصلر جمله سيدندیر.

دوکتور ایماق قلميگه منسوب اثرلر رؤیخطی:
1 ـ  خلق دردانه لری:

 افغانستان اؤزبيکلری خلق آغزه کی ایجادی نمونه لری دریچه ترجمه سی بيلن، 1359 - نچی یيل، 
اطالعات و فرهنگ  وزیر ليگی تامانيدن  کابل نينگ دولت مطبعه سی ده چاپ ایتيلدی. کتاب  3۸۰ 
بيتدن عبارت . بو کتاب چاپ بؤلمسدن آلدین، یعنی1355-انچی یيلی اطالعات وفرهنگ وزیرليگی 
تاماندن اویوشتریلگن ) مطبوعات جایزه سی ( انجمنيده ، »خوشحال خان ختک« ناميده گی  عالی 

مکافات و نقد پولگه سزاوار بؤلگن.

2 ـ خلق دردانه لری:

لر کریتيلگن حالده، 19۸۶  لریگه قوشيمچه  اؤزبيکلری خلق آغزه کی ایجادی نمونه  افغانستان   
چاپ  خطيده،  کریل  ده،  نسخه  مينگ   »1۰« نشریاتيده  غالم  غفور  گی  تاشکنده  یيلده  ميالدی 

ایتيلدی. کتاب،22۶ بيتدن عبارت.

3 ـ خلق دردانه لری:

اؤشه موضوع، بو کتاب13۸2-نچی یيل، جهانی همکارليکلراداره سی تامانيدن  مزارشریف شهریده 
باسيليب چيقدی. مهتمم: استاد نوراهلل آلتای.

۴ – خلق در دانه لری: 

ليکده،  بيرگه  بيلن  مطلبلر  ینگی  و  مقدمه  عبارت  بيتدن   1۸ مجموعه  مذکور  موضوع،  اؤشه 
ایتيلدی.  چاپ  تامانيدن،  سی  اداره  همکارليکلر«  جهانی  سيده،»  خانه  باسمه  اولوغبيک  ميرزا 

کتاب1۶۶بيتدن عبارت .

5 ـ شربت توس: 

ایماق ترجمه سی، مذکور داستان  اؤزبيکچه دن دریچه گه  اثری.  نينگ داستان  واسيلی شکایف 
کتاب 59۰  ایتيلدی.  لی، چاپ  آرقه  نشریاتی  لک«  »کمه  رادوگه  نينگ  تاشکند  یيل،  19۸۶نچی 

بيتدن عبارت.

۶ – پادو:

ماکسيم گورکی قلميگه منسوب  داستان. اؤزبيکچه دن دریچه گه ایماق ترجمه سی، اوشبو داستان 
کتابی 19۸۷- یيل، »رادوگه« نشریاتی تامانيدن تاشکند ده باسيليب چيقدی. کتاب ـ ۴5۴ بيتدن 

عبارت.

۷ ـ گارد جوان:  

فادیيف قلميگه منسوب  داستان. دری تيليده گی مصحح و ایدیتور: ایماق. بو اثر، 19۸۶- نچی یيل، 
تاشکند نينگ » رادوگه «نشریاتی تامانيدن چاپ ایتيلدی. کتاب 391 بيتدن عبارت.

۸ ـ نرودنی پيسنی اؤزبيکوف افغانستانه:

ریفيره  »افتو  تيليده  روس  یيلی،  نچی   -19۸۷ نيتيده،  ریش  کؤته  سينی  درجه  دوکتورا  ایماق   
تامانيدن  سی  شورا  علمی  سی  اکادیميه  فنلر  اؤزبيکستان  رساله  بو  یازدی.  رساله(  )علمی  ت« 

تصدیقلنگندن سؤنگ، مذکور اکادیميه ده چاپ ایتيلدی. رساله ـ 2۸ بيتدن عبارت.

9- سوزوان:

بو کتابده، »زیبا و یازی« داستانی نينگ 3۷9 ته ینگی تورتليکلری اؤرین آلگن. یازیب آلؤوچی و 
نشرگه تيارالووچی: ایماق . بو مجموعه، 2۰۰3- اینچی یيل، تاشکند ده گی »زرقلم« نشریاتيده،  
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چاپ ایتيلدی. مجموعه ـ 115 بيتدن عبارت. 

مذکور کتاب  ، 2۰۰۴ -انچی یيل 21 - انچی آگست ده »بنياد جهانی ژورناليستان آریانا افغانستان 
« اداره سی تامانيدن اطریش مملکتی، ویانا شهریده »نخستين جشنواره بين المللی کتاب در تاریخ  
ناملی    ) بخارای  انجمنده،)عمعق   ارا  خلق  ایتيلگن  تشکيل  آستيده  عنوانی  افغانستان«  فرهنگ 

مطبوعات مکافاتی نی ایگلله دی .

1۰ ـ سوزوان قؤشيق لری نينگ »سی دی« سی:

رادیوسی   تاشکند  یيلی  تامانيدن2۰۰۴-اینچی  ایماقلر  انابت  و  اهلل  فيض  قؤشيقلری،  دی  سی 
ستدیولریده، دیکلمه قيليندی. 

11ـ افغانستان اؤزبيکلری خلق قؤشيقلری:

 بو علمی تدقيقی رساله ،  2۰1۰-اینچی  یيل ، محمد بابر جان ایماق حامی ليگيده ، کانادا نينگ 
تورنتو شهریده 5۰۰ نسخه ده باسيليب چيقدی.   کتاب، 13۷ بيتدن عبارت.

12 – سوز دل ) دل سؤزلری(:

گزیدٔه اشعار، مقاالت، مصاحبه ها و بيانيه های دری و اؤزبيکی ایماق. ) آمادٔه چاپ (

13 – شگوفه های ادب :

مشتمل بر  تک بيتی ها، دو بيتی ها و رباعيات گلچين ) دری ، پشتو و ترکی ( )آمادٔه چاپ(.

1۴ -  اؤزبيکچه، دریچه و پشتوچه کيچيک قاموس: )آمادٔه چاپ(.   

15 - افغانستان اؤزبيک شاعرلری نينگ حياتی و ایجادیاتی: )آمادهٔ  چاپ(    

1۶ - افغانستان اؤزبيکلری  رسم ـ رسوملری : ) آمادهٔ  چاپ (.

1۷ - )گور اؤغلی داستانی( ) آمادهٔ  چاپ( .    

 1۸ - ُترک اؤزبيک مقاللری نينگ دریچه  ترجمه سی : ) آمادهٔ  چاپ( .

19 - ما و کشور ما :

معرفی شهر ها و والیات افغانستان. )آمادهٔ  چاپ( .

2۰ ـ پروگرامهای محلی رادیو افغانستان:

    مونوگراف »پایان نامٔه دورٔه ليسانس« فاکولتهٔ  ژورناليزم. )آمادهٔ  چاپ( .

فيض اهلل ایماق افغانستان رادیوسی نينگ ملی پروگراملریده عمومی مدیر صفتيده ایشله ب تورگن 
پيتلریده) 13۶1یيلی  ( تاشکند گه اسپيرانتوره گه اؤقيشگه یوباریلدی.او پروفيسر محمد نادرخان 
خلق  اؤزبيکلری  »افغانستان  قاشيده  دارالفنون  گی  ناميده  بيک  اولوغ  ميرزا  رهبرليگيده  سيعدوف 
قؤشيقلری« عنوانی آستيده، علمی ایشی نی حمایه قيليب، داکترليک علمی عنوانگه سزاوار بؤلدی. 

محترم فيض اهلل ایماق تاشکند ده اسپيرانتوره ده گی پيتده قویيده گی مدنی ایشلرنی بجردی:

اوچ یيل »رادوگه« )کمه لک( نشریاتيده ترجمانليک وظيفه سيده ایشله ب، ایککی کتته داستانلر 
کتابينی اؤزبيک تيليدن دری تيليگه ترجمه قيلدی. 

تاشکند دولت شرقشناسليک انستيتوتيده دری تيليدن درس بيردی. 

کؤپ مقاله لری اؤزبيکستان مطبوعاتيده چاپ ایتيلگن. 19۸۶م. یيلی »گلستان« مجله سی اداره 
سی تامانيدن »فخری یارليق« بيلن مکافاتلندی. مذکور آینامه ده اونينگ بير قطار مقاله لری باسيليب 

چيققن.

تاشکند ده چيت ایلليک وطنداشلر اوچون چيقه دیگن »آیدین« جریده سيده محرر بؤليب ایشله دی.

اؤزبيک فلم« ده2۰ ته حجتلی و هنری فلملرنينگ دری و اؤزبيک تيليده گی ترجمه و دبالژ ایشلریگه 
اشتراک ایتدی.
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داکتر ایماق نينگ تاشکند ده گی اؤقيش مدتی توگه شی بيلن ، او 19۸۷ یيلی کابل گه قه 
یتيب باردی و1991- نچی یيل نينگ آخریگه چه افغانستان رادیوسيده ایشله ب، آنه وطن ده نا 

تينچ وضعيتی یوزه گه کيليشی سببلی 

ایشيتتيریشلر  اوچون  افغانستان  نينگ  رادیوسی  تاشکند  کيليب،  اؤزبيکستانگه  یتيب  قه 
بؤليميده دری تيليده نطاق و ژورناليست صفتيده ایشله دی.

ایماق 1995-2۰۰5 یيللر مابينيده افغانستان جهان هنرمندلری اویوشمه سی نينگ مرکزی 
ریيسی  بؤیله ب فخری  اؤزبيکستان جمهوریتی  نينگ  اویوشمه سی  ژورناليستلری  و جهان  آسيا 

صفتيده ایش آليب باردی.

نينگ  جمهوریتی  اسالمی  افغانستان  یيل،   9 دواميده،  یيللر  مذکور  ایماق  دیک  نينگ  شو 
تاشکند ده گی ایلچيخانه سيده مدنيت ایشلری اتشه سی لوازیميده هم ایشله گن.

ف. ایماق 1۴یيل تاشکند رادیوسيده گی افغانستان اوچون دری تيليده گی برنامه سيده،  
کيریتگن  قؤلگه  یؤليده  مدنيت  گی  اؤتميشده  نينگ  خلقی  اؤزبيکستان  و  افغانستان  ب،  ایشله 

یوتوقلرینی جهان مملکتلریده استقامت قيله یاتگن اؤزبيک و دری زبان خلقلریگه تنيشتيردی.

چيت ایلده گی وطنداشلر هر دایم ایماق نينگ بونده ی مدنی خذمتلریدن خورسندچيليک 
لرینی اظهارقيليب  مکتوب یازر ایدیلر. جمله دن تهرانده استقامت قيله یاتگن افغانستانليک مهاجر 
رادیو شنونده لریدن بيری عبدالرحيم حافظ زاده ، اؤزی نينگ تاشکند رادیوسيگه یؤهلل گن مکتوبيده 
ایماق نينگ شانيگه قویده گی نظمی سطرلرنی یازگن ایدی. بو مکتوب 199۷- اینچی یيل،12- 
اینچی نومبر آیيده )ما و شونده گان ( برنامه سی  آرقه لی تاشکند رادیو سيدن نشر بؤلدی. مکتوب 

نينگ متنی قویيده گيچه:

                    مـرحبا ای محترم »ایماق« ما             ای نشـاط بخش دل غـمناک ما

                   از دل مـا غصه هـا بيرون کنی             مهر لطف و عشـق را افـزون کنی  

                   ما ز فيضت فيض ها آمـوختيم              درس هـایـی از وفـا آمـوخـتيـم  

            باتو ما هرصبح وشام یاریم هميش             با تو گر نيستيم بيماریم هـميش  

            تـو دوای رنـج و درد و غـصـه  هـا           مـونـس قـلـب حـزین بی دوا  

            بار دیگـر من سـالمـت مـيـکـنم             خـویـشتن را من غالمت ميکنم  

            عـمـر طـوالنـی بخـواهـم از خـدا             بر تو فيض »ایماق« دایم هرکجا 

            »حافظ زاده« سـخت بيمار جفاست             چارٔه درد و عـالجــش را نـمـا

داکتر فيض اهلل ایماق 2۰۰5 یيل نينگ اوکتوبریدن باشله ب، عایله اعضاسی بيلن بيرگه 
ليکده، کاناداگه سفر قيليب، بوگونگی کونده تورنتو شهریده استقامت قيلماقده. او کانادا گه کؤچيب 
کيلگه نيده - ناق، اؤز مدنی- کلتوری فعاليتلرینی دوام ایتتيرماقده. او نينگ علمی تحقيقی مقاله لری 
تورنتوده باسيليب چيقه دیگن: »اندیشه ی نو«، »آشيان«، »نایاب« ناملی مجله لریده اؤزبيک و دری 

تيللریده چاپ قيلينماقده. 

قؤشمه  امریکا  ایماق  همدیر.  اعضاسی  هياتی  تحریر  نينگ  سی  نو(آینامه  )اندیشٔه  او 
ایالتلریده نشر بؤله دیگن خلق ارا افغان تلویزیون کورسه تؤو لریده هم قتنه شيب توره دی. شو 
نينگ دیک ایماق افغانستان ملی تلویزیونی، اؤزبيک پروگرامی چوکاتيده » فولکلور- خلق قلبی ده 
گی دینگيزدیر«ناملی دستور متنی نی 2۰۰۸ یيل سپتمبر آیی نينگ 9 نچی تاریخيدن باشله ب، )3 
یيل( گچه جماعتچيليک اساسيده، یازیب – تيارله ب ، ایميل آرقه لی افغانستان ملی تلویزیونی 
اؤزبيک بؤليميگه جونتدی . مذکور پروگرام متنی هر سه شنبه کونلری کابل وقتی بيلن ساعت 3 ده  

ُفروزان خليليار تامانيدن اؤقيب، ایشيتتيریلدی. 

شونی ایتيب اؤتيش کيره ککی،2۰۰9-نچی یيل، مارچ آیی نينگ 21- نچی تاریخيده خلق 
ارا )افغانستان تورکلری مدنی فدراسيونی ( نينگ کانادا بؤیله ب وکيلی نی سيله ش مناسبتی بيلن 
کانادا مملکتی آنتاریو ایالتی، گوالف شهریده افغانستان تورکلری نينگ یيغيليشی بؤليب اؤتدی. بو 
نينگ ریيسی  )ففتا(  افغانستان تورکلری مدنی فدراسيونی  بؤیله ب  ایماق کانادا  یيغيليشده داکتر 

يلندی.  صفتيده، بير آوازده ِسَ
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داکتر ایماق خيرخواه و مدنيت سيور انسانلر سيره سيگه کيره دی.اونينگ خير خواهانه و 
مدنيت پرور ایشلرینی اثباتلش اوچون ، توجه لرینگيزنی »اصالح« روز نامه  سی ده چاپ بؤ لگن 

بير خبرگه جلب قيله ميز:

 داکتر فيض اهلل ایماق ریيس »ففتا« کشور کانادا، )3۶۸( جلد کتاب را به وزارت اطالعات 
و فرهنگ اهداء کرد. 

یکتن از افغانان مقيم در کشور کانادا )3۶۸( جلد کتاب را غرض افزایش غنای کتابخانه 
عامه، به دکتور سيد مخدوم رهين وزیر اطالعات و فرهنگ جمهوری اسالمی افغانستان، اهداء کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتب شامل ترجمه و تفسير قرآن عظيم الشان،لغت 
نامه ها، ادبيات زبانهای دری، پشتو، تورکی، اوزبيکی، انگليسی، روسی و کتب هنری  و معلوماتی 

ميباشد.

دکتور سيد مخدوم رهين وزیر اطالعات و فرهنگ، حين تسليمی کتب مذکور، این اقدام 
دکتور فيض اهلل ایماق ریيس فدراسيون فرهنگی ُترکان افغانستان در کانادا و خانم وی را نشانه یی 

از دوستی و عالقمندی آنان به فرهنگ پُر بار کشور دانسته گفت:

» اميدوارهستم که هموطنان دیگرما نيز با اهدای کتاب به وزارت اطالعات و فرهنگ و از این 
طریق به کتابخانه های عامه افغانستان کمک کنند«.

داکتر رهين افزود: »ما احتياج زیاد به تاسيس کتابخانه های جدید در پایتخت و والیات 
کشور داریم و برعالوه آنچه کوشش ميکنيم که از منابع خارجی به دست بياوریم، کمک هموطنان 

نيز برای ما اهميت زیاد دارد«.

دکتور فيض اهلل ایماق و بی بی حاجی انابت ایماق خانمش گفتند که این کتب را در مدت 
سی سال گذشته از خارج و داخل کشور خریداری نموده بودند و اکنون مایل اند که این کتابها از 

طریق کتابخانه عامه به دسترس هموطنانيکه عالقمند مطالعه ميباشند قرار بگيرد.

داکتر رهين کتب مذکور را غرض غنامندی کتابخانه عامه، به عبدالحميد نبی زاده ریيس 
کتابخانه های عامه تسليم نمود.

)آژانس باختر(

اقتباس: »شماره 19۴3 مورخ شنبه اول جوزا 13۸9 = 22 می 2۰1۰، روزنامه اصالح چاپ کابل «.

شونی قيد ایتيب اؤتيش درکارکه، داکتر فيض اهلل ایماق، 2۰12- نچی یيل نينگ مارچ آیيده 
کانادا دولتی نينگ الماس و آلتين مدالی بيلن آلقيشلندی . بو تقدیر نامه – ایوارد، کانادا ملکه سی 
ایککينچی اليزابت سلطنتی ۶۰ یيلليگی مناسبتی بيلن جماعتچيليک ـ رضاکارانه - ولنتير اساسيده 

خذمت کؤرستگن شخصلرگه مولجللنگن آلتين  و بيرلين» الماس« مداليدیر .

سوسا  چارلس  وزیری  ستيزنشيب  و  اميگریشن  ایالتی  آنتاریو  دولتی،  کانادا  یارليق،  بو   
تامانيدن داکتر ایماققه، مدنی و کلتوری فعاليت لری اوچون، تقدیم قيلينگن.

شونينگ  دیک  داکتر ایماق 2۰13  – اینچی یيل نومبر آیی نينگ 15- نچی سيده ، کانادا 
فعاليتلری  کلتوری  و  نی  قنتشگه  فعال  ميدیالریده  لی جهانی  آرقه  گورنری  ایالتی  آنتاریو  مملکتی 

سببلی تقدیرنامه، ایوارد  و مدال  بيلن تقدیر لندی.                                       

فيض اهلل ایماق اویلنگن، ایککی اوغيل، ایککی قيزنينگ آته سی دیر. اونينگ فرزندلری 
حاضرگی پيتده ، کانادا مملکتی گه تيگيشلی آنتاریو ایالتی ، تورنتو شهری اوقویورتلریده تحصيل 
و  رواجلنتيریش  ایجادینی  کی  آغزه  اؤزبيکلری  افغانستان  نيدناق،  کيلگه  کاناداگه  او  لر.  آلماقده 
عامه لشتيریش مقصدیده اؤزبيک و دری تيللریده بير»ویب سایت « آچيشگه موفق بؤلدی. مذکور 
سایت »ادب گلشنی« عنوانی آستيده انترنت رادیوسيگه ایگه. بو رادیو ده افغانستان اؤزبيک زبان 

شاعرلری حياتی و ایجادی باره سيده معلومات بيریله دی. بو سایت نينگ آدرسی قویيده گيچه:

www.dordanalar.info
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