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تقریظ

سخنی چند در آغاز...

از

محترم دکتور عبدالغفور روان فرهادی

خدای مهربان را سپاسگزارم که به من زندگی نصیب فرمود تا درین سن ۸۲ سالگی به 
مناسبت تٔالیف و نشر »دل سوزلری« )سوز دل( بقلم دوست دیرینه ام دکتور فیض اهلل ایماق سخنی 

چند بنگارم. 

پیش از همه سخنان، باید بگویم دوست دیرینٔه دیگرم دکتور عنایت اهلل شهرانی تقریظ و 
مقدمه ای شامل بسی نکات نگاشته است. همچنان نویسندٔه ارجمند داکتر اسد اهلل شعور  و محترم 

همایون باختریانی نیز مطالب عمده را، بهمین سلسله نوشته اند.

 این بندٔه خدا، در مقدمه ای برای »دردانه های خلق« در سال 1359 خورشیدی مطابق 
19۸0 م، کوششهای دوست گرامی فیض اهلل ایماق را در نگارش این ُدردانه ها تقدیر کرده ام. 

آرزو مندم خوانندگان بآن مراجعه فرمایند. الزم نیست درینجا مقالٔه خود را تکرار کنم.

با استفاده ازین احوال، اینک مطلب خود را در بارٔه زبان اوزبیکی و ضرورت های فرهنگی 
مربوط آن می نویسم.

آنچه میخواهم بنویسم اولویت زیاد دارد و آن ضرورت تٔا لیف یک کتاب کوچک دو زبانه در 
دو بخش می باشد، یعنی »فرهنگ اوزبیکی ـ فارسی / دری« در یک جلد، با بخش فارسی/ دری ـ 
اوزبیکی.  دریغ آنکه چنین  فرهنگ هنوز هم تٔا لیف نشده است و باید از سالها باینسو تٔا لیف میشد.  

تٔالیف  برای  ندارد  فارسی  اگرچه  آلتای  نوراهلل  اثر جناب  اوزبیکی  به  اوزبیکی  یک فرهنگ 
چنین فرهنگ بحیث منبع بدرد می خورد. باید یاد آور شد که حلیم یارقین و دکتور شفیقه یارقین در 
این اواخر فرهنگ اوزبیکی به دری را بچاپ رسانیدند که قابل قدر می باشد.  در یک کشور هر قدر 

تعداد فرهنگها زیاد باشد، خوب است . 

محلی    پروگرامهای  در  زمانیکه  امروز،  از  قبل  وی چهل سال  ایماق،  داکتر  اظهارات  قرار 
رادیو افغانستان ایفای وظیفه میکر د، فرهنگ اصطالحات اوزبیکی را با ترجمٔه دری و پشتو آماده 
چاپ نموده، جهت نوشتن تقریظ به دکتور عارف عثمان اوف سپرده بود .این لغتنامه حاوی 5000  
که  گفت  بجوابش  او  خواست،  او  از  را  لغتنامه  ایماق  که  وقتی  بود.  اوزبیکی  اصطالحات  و  لغات 
فرهنگ را برای نظر خواهی به آقای عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی  څارنوالی وقت 
سپرده است. در آن وقت آقای شرعی در بازداشت به سر میبرد. بهر حال فرهنگ ایماق دوباره 

بدستش نیامد. جای افسوس اینکه ایماق نقل فرهنگ را نیز با خود نداشته است.

دکتور  فیض اهلل ایماق، طی سالیان مدید، به زبان اوزبیکی در رادیو های افغانستان سخن 
گفته است و مقاله نوشته و همسر مهربان او انابت جان با او همراهی کرده است. بعداً در طول سالها 

در شهر تاشکند این کار را کرده است. 

وی بخوبی میداند که موجودیت چنین فرهنگ یکی از ضرورتهای عمدٔه  فرهنگی و اجتماعی 
ملت افغانستان می باشد.

باید بگویم که هدف آن نیست فرهنگ دو زبانٔه چند جلدی در هزاران صفحه درین  فوراً 
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زمینه اکنون چاپ شود. تٔالیف آن کار یک کمیتٔه علمی می باشد و چندین سال را در بر می گیرد. 
این کار باید فردا، بلکه پس فردا  اجرٔا شود }در حال حاضر تٔالیف یک فرهنگ، در یک جلد با دو 
بخش، یکی اوزبیکی ـ فارسی/ دری و دیگر بخش فارسی/ دری- اوزبیکی، حتمی و الزم می باشد 
لیاقت این کار را دکتور فیض اهلل ایماق دارد. مسوولیت فرهنگی او نتیجٔه  و اولیت مطلق دارد.{ 

همین لیاقت اوست.

دایمی  نمایندگی  در  زمانیکه  عرفانی،  ایوب  محمد  عزیزم  دوست  قبل  سال  ده  حدود  در 
آغاز کرد و  را  این کار  اثر خواهش من  بود، در  با من همکار  )نیویارک(  افغانستان در ملل متحد 
تاحدی پیش برد. دران  زمان تعداد مامورین نماینده گی اندک و امکانات مالی بسیار ضیق بود، و 

آن عزیز گرامی  وقت آنرا نیافت که کار را پیش ببرد )تاچه رسد که آنرا به انجام رساند(.  

در حال حاضر، آن اوراق که دوست گرامی من ایوب عرفانی نگاشته و جمع کرده است و 
نیز کتب منابع او، باید مورد استفاده دکتور فیض اهلل ایماق باشد.

مطلب من این نیست دکتور فیض اهلل ایماق کار فرهنگ دو زبانه را تا حاصل کردن اوراق 
کار دوست گرامی من ایوب عرفانی معطل کند و به تٔاخیر بیندازد. کار فرهنگ دو زبانه  باید بدون 

معطلی آغاز شود. 

سپس دکتور فیض اهلل ایماق با جناب ایوب عرفانی که غرق کار رسمی در وزارت خارجه در 
کابل است )و این حالت شاید سالها دوام کند( با تیلفون و مکاتبه داخل تماس شود و نقل اوراق را 
او کار کرده است، کتاب های منابع آنرا، بدست بیاورد و هرچه را الزم دانست ازان داخل فرهنگ 

کند و در مقدمه فرهنگ خدمت ارزندٔه او را تقدیر نماید.

***

محتویات فرهنگ باید شامل واژه هایی که در زندگی هر روز بکار می رود و نیز همه کلماتی 
که برای رساله ها  )مطبوعات، رادیو، تیلویزیون( سودمند است، و در موارد الزم بعد از واژه و معنی 

آن جمالت و ترکیبات مفید که دران واژه استعمال شده باشد، اضافه شود. 

در آغاز این فرهنگ باید یک مجمل دستور زبان )در حدود بیست صفحه( که شامل رهنمایی 
اشکال و حاالت اسم، تعریف فعل و دیگر مواد الزم دستوری باشد، اضافه شود .

با نشر این  فرهنگ مردم افغانستان که اوزبیکی را نمی دانند ویااندک می دانند در می یابند 
که اوزبیکی زبان دشوار نیست و میتوان به آسانی به آن پی برد و به تکلم آن پرداخت.

هزاران پسر و دختر که در کابل و دیگر شهر ها زندگی می کنند و پدر و مادر شان اوزبیکی 
زبان است، در اثر تٔا ثیر محیط، در پی تحصیل زبان اوزبیکی نیستند. موجودیت چنین فرهنگ دو 
زبانه، ایشان را در این راه رهنمایی و تشویق  میکند و شاید فردا بزبان اوزبیکی بخوانند و بنویسند 

و حتی تٔا لیف و ترجمه کنند.

در باره فرهنگ مصرع شاعر را می آورم: 

»چرخ فلک درنگ ندارد، شتاب کن«! 

مراحل نخستین و مابعد چنین است:

1- نخست: تٔالیف این فرهنگ دو زبانه در دو بخش، شاید چند صد صفحه.

۲ – مرحلٔه دوم : باید یک خود آموز شامل محاورات روزمره، بصورت دو زبانه.

) اوزبیکی  ـ فارسی / دری ( تٔالیف و چاپ شود . آن جمالت محاوره که در چنین خود آموز 
درج می شود، باید به عبارتی باشد که در هر درس بصورت تدریجی و موازی دستور زبان اوزبیکی 

را نیز به شاگرد تلقین کند.

3 – مرحلٔه سوم: تقدیم اشعار عامیانه اوزبیکی و نیز افسانه ها و داستانها )بشمول گور 
اوغلی( و ضرب المثل ها و چیستان ها همه )و بعضی ازین مواد در »دردانه های خلق« آمده است. 

بصورت مجموعه یا رساله های دو زبانه.(
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 ۴ – مرحلٔه چهارم : شعر کالسیک است بشمول گزیدٔه اشعار بزرگوار امیر علیشیر نوایی با 
متن اصلی که به ترکی شرقی است با ترجمٔه فارسی به خواننده گان تقدیم شود .

***

یک موضوع دیگر، چاپ کردن مجدد ترجمٔه ترکی شرقی قرآن کریم )البته یکجا با متن 
اصلی عربی( است که بیش از نیم قرن پیش یکی از علمای دین انجام داده است و به چاپ رسیده 
است . من این ترجمه را مالحظه کرده ام جناب محمد اکبر اندخویی، که در نیویارک تشریف دارد، 
از موضوع اطالع دارد. این ترجمه باید از طرف یک دو عالم دینی که به معنی کالم اهلل مجید به 
نیکویی پی می برند، ) زبان مادری شان اوزبیکی یا ترکمنی باشد( بدقت مالحظه شود و با تعدیالت 

و ایزادات الزم، به همت مومنان ما، درافغانستان بچاپ برسد.

از خدای پاک برای دکتور فیض اهلل ایماق توفیق مزید و طول حیات می خواهم تا در خدمت 
وطن عزیز در زمینهٔ  فرهنگ باشد .

داکتر روان فرهادی / شمال کلیفورنیا. فبروری ۲01۲ 

تقریظ

محترم داکتر عنایت اهلل شهرانی

یار آشنا از اقلیم اندخوی

داکتر فیض اهلل ایماق

بیش از پنجاه سال است که دانشمند گرامی و دوست نهایت عزیز و مهربان داکتر فیض 
اهلل ایماق را از نزدیک می شناسم.

ایماق که زادگاهش شهر اندخوی یا جاییکه حضرت بابا ولی مرشد اعلی صاحبقرانی در آنجا 
خفته است می باشد. اندخوی از جملٔه مناطق پُربار و برکت تورکستان زمین است .

ورد  نامش  ایندم  تا  نوجوانی  و  آوان خورد سالی  از  می شناسم  را طوریکه  گرامی  ایماق 
زبانها، زیب و نقش دبستانها، رنگ بخشندٔه اخبارها، مجالت، کتب و نشرات رادیو تلویزیون بوده 
و بسان درخت با ثمر در هر مرحله ای از حیاتش جلوه های خوبی کرده است. و چون کلمٔه »ثمر« 
داخل این مقاله شد با اتفاق نیک که ایماق عزیز مدتها با تخلص »نهال« مقاالت و مضامین خود 

را بنشر میرسانید.
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 فیض اهلل جان در آوان صغارت، پدر محبوب خود را که در تربیٔه آیندٔه  او باید نقشهای 
اساسی رابازی میکرد از دست داد و تربیٔه او بدوش مادر داغدیده و قهرمان می افتد . مادریکه در 
طول حیات خود  داغ بر باالی داغ زیسته، آن زن از آوان خورد سالی از دست ظلم ها و استعمار 
روس های اشغالگر از پدر و مادر جدا گردیده و در افغانستان هجرت نموده، مهاجر شدن خودش 
داغ دل و غم و اندوه است شوهر جوانمرگش چهار پسر باوی به دنیا آورد، که دو طفل کوچکش 
از دلش نرفته بود که فرزند  آنها  باختند، هنوز داغهای ازدست دادن  بمرض مهلک چیچک جان 
دیگرش در کابل توسط سموم زغال جان باخت، و تنها او ماند و ایماق، آن زن آنقدر محروم از 

نعمات خداوندی گردید که اگر او را کسی میدید و صحبت میکرد ازوجناتش غم می بارید.

آن مادر تاتار زادٔه اصیل که طبیعت بوی طبع شعری داده  و با لهجٔه تاتاری ابیات زیبا می 
سرود ایماق یا فرزند گرامی اش را به حدی در فراگیری علم و ادب تقویه و تحریص نمود که اینک 
آن طفل یتیم شده و کوچک به نام نویسندٔه شهیر،  ژورنالیست نامدار، شاعر خوش قریحه، فولکلور  

نویس و عامیانه شناس با شهادت نامٔه دوکتورا در منطقه و اقصای دور شناخته شد.

در طبیعت هر انسان به صورت اختالفات فردی از نظر روانشناسی خصوصیات خود را دارد 
و صفات بعضی اشخاص به مانند ایماق زیاد است.

یک  عمر می توان سخن از زلف یار گفت

در بند آن مباش که مضمون نمانده است

»صایب تبریزی«     

اندخوی و نواحی  اطراف  آن چونکه از اقلیم بلخ نامی می باشند شخصیت های نامی دیگر 
را باخود داشته که از ذکر نام صد های آن میگذریم و معدودی را با احترام خاص نام می بریم:

استاد عبدالکریم بهمن، عزیز اهلل جان آرال، نوراهلل جان آلتای، مجید توران، محمد عالم 
لبیب، محمد امین متین اندخویی، صالح محمد راسخ، محمد اشرف  عظیمی، عبدالقیوم رحمانی، 
محمد اکبر اندخویی، داکتر امان جان عصمتی و .... روز هایی را بیاد دارم که در کنفرانس های ادبی 
و علمی دارالمعلمین کابل، فیض اهلل نهال ایماق و عبدالقیوم رحمانی در ردیف اول گوینده گان قرار 

داشتند. طوریکه گفته آمد شخصیت ارجمند و عالی داکتر فیض اهلل ایماق را به درجٔه قدرت بشری 
خویش می شناسم و رشتٔه تخصصی ام روانشناسی است، ایماق با وفا و مهربان به دوستان خود 
محبت زیاد داشته و با آنها صادق می باشد. در علم و ادب، نویسنده گی و کتاب خوانی،  در میان 

دوستان شهرت   داشت. وی از شیؤه حیاتی بزرگان علم و ادب پیروی میکرد.

ما بسی اوقات با قاسم جان شعله، عمر جان حیدری، عبدالبصیر بلوچ، خضرقل نصیحی  
و  دوستان  دیگر  دید  وادید  ها داشتیم که ایماق این مجالس دور جوانی را تعقیب میکرد. سخن 
از عشق ها بحد افراط به میان می آمد، و آنقدر عشق های مجازی غلبه داشت که همه درآن حلقه 

قید و بندی داشتیم.

ایماق گرامی از خورد سالی قریحٔه عالی شعر سرایی داشت. دل پر عاطفٔه او در فن شعر، 
وی را در آغاز نو جوانی وادار به سرودن اشعار سلیس و زیبا میساخت اگر  چه  ایماق تورکی االصل  
تالیفاتش به  آثار و  اکثر  و به زبانهای )لهجات( مختلفٔه تورکی میداند و میگوید و مینویسد. مگر 
شمول اشعار محدود او به فارسی دری به مشاهده میرسد و طبعاً به زبان تورکی اوزبیکی یادگار 

های زرین دارد و او شاعر و نویسندٔه ذواللسانین است.

ایماق با شمولیت در فاکولتٔه ادبیات دانشگاه کابل از طریق مطبوعاتیان کابل جذب گردید.
ایماق هم درس میخواند و هم در عالم مطبوعات جلوه گری میکرد، مقاالت و مضامین  می نوشت و 
آنهارا در نشرات به زیور طبع آراسته میکرد، شعر های زیبا می سرود و مصاحبات انجام میداد که 
با این جالیش و درخشش در مطبوعات بیکباره اقبال شهرت مشروع در پی اش آمد و دولت نامه 

نگاری به دستش رسید.

مقاالت  و  کتاب  من  بود،  نگارنده شده  من  و  ایماق  نصیب  که  بود  پر سعادت  ایامی  چه 
فولکلوری می نوشتم و منحیث یک نقاش با استعداد در مطبوعات نام  میکشیدم و ایماق نامه نگاری 

و فولکلور نویسی میکرد:

 ما و مجنون  هم سبق بودیم  در دیوان عشق    

 او بصورت محو گشت و من به معنی سوختم
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در آن آوان آنقدر صورتگری را در کنار تحصیالت و روانشناسی و تعلیم و تربیه به پیش 
بردم که شبها و روزها نقش های رنگ ـ رنگ خلق میکردم و هر پارچه تابلو هایم به قیمت های 
گزاف خریداری شده و به خارج برده می شدند. در آن ایام  جوانی که از استعداد خدا داد در نقاشی  
و صورتگری بهره داشتم  دوستان مشوق مرا به ارژنگ مانوی و جان بخشیدن بهزاد به صورت 

جمادی تشیبه میکردند.

ایماق و من نگارندٔه این سطور، در ایام جوانی اگر چه دور از زادگاهایمان حیات بسر می 
بردیم، ولی ازنشاط و فرحت و غرور ایام  شباب برخوردار بودیم. گاهی از زمانٔه کج روش، گاهی 
از زخم جگر و خون دل، گاهی از ناسازگاریهای مردم  با مقامات حکومتی، از نواقص دوران و عقب 
مانده گی ها سخن میگفتیم. تبصره های ما بی غرضانه همه با صدق و صفا صورت می یافت که با 
قلوب بی آالیش فیصله ها میکردیم که فارغ از دغدغه ها و دغا بازی و عصبانیت هابه پایان میرسید. 

آن هنگام اوقات تولدات احزاب راستی و چپی بود که شاهد همٔه آنها بودیم و تا این دم از 
آن حرکات در آغاز زیبا و در فرجام به شکل مرض جانکاه سرطان خالصی نداریم .

از علم و عرفان، از تصوف، از شعر، تاریخ و لغت و ادب بحث ها انجام  از جانب دیگر 
بزرگان  نامهای  نیمه های شب گفته هایمان دوام میکرد،  تا  ایام خون گرمی،  میدادیم که درآن 
دانش، چون قاری عبداهلل، استاد بیتاب، استاد حبیبی، سلجوقی، خلیلی و شعرای معاصر دیگر و از 
بزرگان گذشته ها نظامی گنجوی، خاقانی، حافظ، سعدی، موالنا، ناصر خسرو، امیر خسرو، جامی، 
رودکی، فردوسی، فرخی، عنصری، بیدل و غالب و اقبال و واقف و دهای دیگر یاد میکردیم و از 

الطاف الهی صدها بیت از سروده های آنها را در حافظه داشتیم.

یک تعداد مجالس ما در سرایچٔه مرحوم عبدالقدیر پور غنی صایب شناس بزرگ که من 
آنجا بسر می بردم با بزرگان چون محمد اعظم حفی، محمد عارف عارف، غالم محی الدین شبنم  
غزنوی، حضرت الدین طالب، عبدالحبیب حامی، محمد کریم مجاهد و دیگران صورت میگرفت ولی 
بابزرگان مطبوعات، چون جمشید شعله، مولوی خسته، عبداالحد جاوید، مولوی قربت، عبدالرووف 
فکری سلجوقی، و دها عالم و دانشمند دیگر ارتباط های داشتیم. و داکتر ایماق  با ابوالخیر خیری، 
نظرمحمد نوا،  داکتر روان فرهادی، کریم نزیهی، میرزا محمد یوسف اندخویی، غبار، موالنا قربت، 

صدیق فرهنگ، قیام الدین راعی »برالس« و یونس سرخابی نیز ارتباطات علمی داشت.

چون بحث ها و نظریات من در بارٔه حیات و زندگینامٔه پر بار ایماق دوست مهربان و عزیز 
ادبیات تورکی در شهر مزار  بیاد آوری میدانم که بوقت سیمینار انکشاف زبان و  ماست لذا الزم 
شریف طی یک مسافرت و سفر های دیگر در سر زمین مرد خیز مزار شریف و نواحی آن با دو 
شخصیت فرشته صفات و وارسته مالقات ها و صحبت ها انجام دادم، که در بارٔه آنها به نام های 
فیاض مهر آیین و صالح محمد خلیق بارها درنشرات برون مرزی قباًل آشنا شده بودم، این هر دو 
دوره های نو جوانی را پشت سر گذاشته ، پای به میدان جوانی نهاده بودند، در قسمت   جدیداً 
وارستگی این دو شخصیت ممتاز افسوس کردم که ای کاش حضرت افصح المتکلمین سعدی هم 
عصر ما میبود که به جای زحمات زیاد و ابتکارات در نوشتن سلوک عالی و سمبول خیالی انسانی 
در کتاب »گلستان« اطوار و کردار انسانی این دو  موجود بی آالیش و پاک طینت را به نام »گلستان 
ادب« مینوشت. تا مردم از روش انسانی و تفکرات و دانش و سلوک علمی و هنری هر دو واقف 

میشدند.

این دو جوان دانشمند مهر آیین و خلیق که سخت در پردٔه حیٔا قرار دارند دارای مغز های 
دارند ولی در مجالس  آفرینی  ادبی حماسه  بزرگ  باشند که در میدان های  مبتکری می  و  متفکر 

خصوصی معصومیت و محجوبیت خاص شان از نگاه روانی هویدا میگردید.

مهر آیین و خلیق در ادبیات و سیاست روز آشنا و  هر کدام  در ادبیات  زیبای  فارسی دری 
آیتی بودند که مثال نداشتند. یکی از آن گوهران نایاب از تاجیک تباران تاجدار،  دو دیگرش از 
شاهرخیان نامدار تاجیک شده که به فارسی تاجیکی سخن میگفتند و به معنی گفتار تورکی اوزبیکی 

پی می بردند.

و  تعصبی  بی  اعلی  های  سمبول  بودند،  پایه  بلند  دانشوران  که  ارجمند  و  عزیز  دو  این 
دارای وسعت نظر به شمار می آمدند که بی گمان تاریخ وطن مان را با مناطق آسیای مرکزی که 
هزاران سال باینطرف دو قوم تورک و تاجیک ویا )تن و جان( که  حیات مشترک داشتند، به خو بی 
میدانستند. از اختالفات حاضره و تعفن و گنده گی های آن نفرت داشتند و به رابطه تورک و تاجیک 

یا جسم و جان به مصداق بیت امیر خسرو بلخی دهلوی هم نظر بودند که میگوید:
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من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدیتا کس  نگوید  بعد  از ین  من  دیگرم  
تو   دیگری حقیقتاً وقتیکه انسان مقام اصلی بشریت را به دست میآورد و به مقام واقعی انسانی پا 
میگذارد و چون صاحب کمال میگردد احتیاجی به انجام کارهای نا بخردانه ندارد و تعصب داران به 

خاطر فقدان مقام انسانی شان به کارهای ناروای تعصب دست میزنند .

اکنون گرامیان استاد خلیق و استاد مهر آیین هر دو چون ستاره های پر فروغ در آسمان 
وطن مان میدرخشند و باعث افتخار من و مردم مان می باشند.

ایماق کتابهای زیادی  ایماق.  بارٔه معلومات حیاتی داکتر گرامی فیض اهلل  بر میگردیم در 
تالیف و گرد آوری نموده است که بعضی از آن کتب  حتا چهار مرتبه به طبع رسیده اند.

در میان تالیفات آقای داکتر ایماق جای مجموعٔه شعر دوران متعلمی اش خالی بود و اینک 
وی به خواهش دوستان و همدالنش یک تعداد اشعارش را که به دسترس آمده، جمع آوری نموده 
و به زیور طبع می آراید. همچنان  گزیدٔه از سخنرانی ها، مصاحبه ها و مقاالت تحقیقی اش را که 
زیاد تر در بارٔه ادب شفاهی مردم تورک اوزبیک می باشد تحت عنوان »دل سؤزلری« )سوز دل(   

به چاپ میرساند.

به قرار فرمودٔه ایماق به دوران  تحصیل دوره های مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه اشعار 
زیادی سروده بود و استعداد زیادی در شعر سرایی داشته و به مصداق قول شاعر که میفرماید:

 چو استعداد نبود کار از اعجاز نکشاید

 مسیحا کی تواند ساخت بینا چشم سوزن را

از  بعد  از دوام ندادن  با آب و تاب سروده است که خود  آنهمه صغر سن اشعار  با  واقعاً 
فراغت  از دورٔه لیسه رنج میبرد .  زیرا  او  می توانست یک شاعر توانا و ورزیده در وطن قد علم 
کند ، اما مصروفیت های جمع آوری ابیات و دوبیتی های عامیانه ، سروده های عوام و دیگر جهات 
فولکلوری وی را اجازٔه شعر سرایی نداد، که البته کار های جمع آوری ادبیات عامیانه که دایم من 

آنرا ُدردانه های عوام میگویم ، ارزش واال دارد. 

باید گفت داکتر ایماق اولین کسی بود که ازرسالٔه دوکتورای خود در ادب شفاهی اوزبیکان 
افغانستان دفاع نمود.  

داکتر ایماق نیز نخستین کسیست که به معرفی فولکلور  اوزبیکان افغانستان همت گماشته  
و در این عرصه، تحصیالت اکادمیک دارد.

واقعاً داکتر ایماق بود که برای  بار اول با چاپ مجموعٔه ادب شفاهی اوزبیکان افغانستان  
تحت عنوان »خلق در دانه لری« با ترجمه دری آن در افغانستان و تحت همین نام بخط سریلیک 

در جمهوری اوزبیکستان مصدر خدمات شایسته و بایسته گردیده است.

جناب ایماق در کانادا نیز آرام نه نشسته، در سال ۲010 کتاب علمی  و تحقیقی پر ارزشی 
را تحت عنوان )افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری( )سرود های شفاهی اؤزبیکان افغانستان( در 

تورنتوی این کشور به چاپ رسانید.

نوشتٔه باال بدون تردید از روی احساسات دوستانه و برادرانه تحریر یافته،  ولی از آنجاییکه 
باید در هر حالت حق  گفته شود، سعی گردیده است آنچه را که در طول پنجاه و اند سال دیده ام 

بنویسم.

در آرزوی سعادت صحت و سالمتی دوست و برادر گرامی داکتر ایماق 

داکتر عنایت اهلل شهرانی
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محترم داکتر اسداهلل شعور

جناب داکتر فیض اهلل ایماق از ژورنالیستان پرکار و پژوهشگران فعال عرصه های مختلف 
فرهنگ کشور عزیز ما هستند که در تداوم نیم قرن اخیر در هیچگونه شرایطی دست از کار نکشیده 

و دل از قلم و نوشتن نبریده اند.

در سال 13۴3خورشیدی که نگارنده تازه پا به لیسه ی نو تشکیل نادریه گذاشت؛ استاد 
مضمون دری وی جوانی بود که تازه از دارالمعلمین کابل  فراغت  یافته، روز های  نخست  تجربه ی  
معلمی  خود را موفقانه می گذراند. این جوان خوش سیما و خوش پوش که اشعار کتاب درسی را 
به صورت دیکلمه تدریس می کرد و شعر الله ی آزاد استاد محمد ابراهیم صفا را به صورت تمثیلی 
می خواند  تا  مضمون  عالی  و  پر  از مفاهیم استعاری آن را به شاگردانش حالی سازد؛ کسی به 

جز از داکتر فیض اهلل ایماق نه بود.

استاد از همان آوان با مطبوعات نیز همکاری نزدیک داشت. یکی دو سال پس که جناب 
ایشان به دیپارتمنت ژورنالیزم فاکولته ی ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل برای آموزش دوره ی 
تحصیالت عالی پذیرفته شدند؛ همزمان به حیث مهتمم ماهنامه ی اخبار عرفانی که ارگان خبری 
وزارت معارف کشور بود، به عنواِن کارمند قراردادی استخدام گردیدند. طی چهار، پنج سالی که 
استاد در پهلوی تحصیالت دوره ی لیسانس عهده دار این وظیفه بودند، ده ها نوشته شان درین 
ماهنامه و سایر نشرات مرکز و والیات کشور به نشر رسید که از مصاحبه و گزارش و خبر و مضامین 

فرهنگی گرفته تا شعر و زنده گینامه نگاری را در بر میگرفت. 

یکی از ارزنده ترین کارهای داکتر ایماق که اکنون فراموش خود شان نیز شده است، اثر 
ارزشمندی در باره ی زبان، ادب و فرهنگ اوزبیکان افغانستان بود که به عنوان پایاننامه ی تحصیلی 
دوره لیسانس شان پذیرفته شد. استاد ایماق در گردآوری مواد این رساله ی علمی زحمات زیادی را 
متقبل شده بودند؛ زیرا از نوشتن  زنده  گینامه ی  سخنوران و هنرمندان اوزبیک در مرکز  و  والیات 
گرفته تا سرود ها و ترانه های شفاهی مردم شمال افغانستان را در بر می گرفت. موادی که درآن 
رساله گرد آورده شده بود، در هیچ منبع دیگر شاید وجود نداشته باشد؛ به گونه ی مثال معلوماتی 
که درین رساله از هنرمندان بزرگی چون سعداهلل آغای قندزی، ضیا خواجه منصوری  ، استاد غفار 
کمال و دیگران و معلومات آنها در باره ی موسیقی مقامی حوزه های هنری اندخوی و قندز نوشته 
شده بود ، ارزشی منحصر به فرد داشتند و مانند اینها ده ها گونه مطالبی که نگارنده طی چهل سال 
گذشته در هیچ منبع دیگر ندیده است. ایکاش استاد این کتاِب شان را که شاید نسخه ی  تایپی  
آن در بخش افغانستانشناسی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه کابل موجود خواهد بود، به چاپ برسانند 
تا نسل امروز که  به اثر بدبختی های چهل ساله ی اخیر از گذشته هایپرافتخار خویش بریده شده 

اند، به  میراث های  گرانبهای  فرهنگی  حوزه ی  اندخوی  آشنایی بیشتر حاصل کنند.

جناب داکتر ایماق پس از فراغت از تحصیل به کار در رادیو افغانستان وقت پرداخته،  برنامه 
های متعدد رادیویی را تهیه می کردند. خوب به یاد دارم که  در سالهای 13۴۸ و 13۴9 شاگردان 
مکاتب که نگارنده خود نیز یکی از آنها بود؛ منتظر شام های سه شنبه می بودند که برنامه ی »ما 
و کشور ما« از رادیو پخش می شد. این برنامه را جناب استاد ایماق به چنان دقت همه جانبه گی 
می نوشتند که کمتر  سخنی در مورد قرا  و  قصبات  کشور ناگفته می ماند و شیوه ارائه برنامه نیز 
چنان متنوع بود که شنونده را فرصت نمی داد تا سلسله ی  افکارش از محور مطالب برنامه به دور 
برود . استاد  جغرافیای  ما جناب عبدالرزاق خان معروف به بابه رزاق می فرمودند که اگر شاگردان  
به  این  برنامه  به دقت گوش فرا دهند، ضرورتی به  تکرار درس های ایشان باقی نخواهد ماند، 
و چنین نیز بود؛ زیرا مطالب برنامه ی ما و کشور ما جزئیات مناطق کشور را بیشتر از درس مکتب 
را القاء می نمود . مصاحبه  با  دانشمندان در مورد وجه تسمیه ی مناطق؛ معلومات منابع وزارت 
های زراعت، داخله، احصائیه ی مرکزی و مانند اینها در مورد وضعیت اقتصادی، زراعت و مالداری، 
پیداوار، نفوس، زبانها، مربوطات و امثال اینها تازه ترین مطالبی را ارائه می کرد که در کتب درسی 
اثری از آنها دیده نمی شد. آرزومندم که جناب استاد این برنامه ها را که در آرشیف برنامه های 
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رادیو به خط زیبای خود شان  موجودست گردآورده ، زمینه چاپ آن را فراهم سازند که نسل نو 
را سخت بدان نیازست . این  برنامه  هنوز  در اوج موفقیت بود که در سال 1350 زنده یاد محمد 
ابراهیم عباسی وزیر اطالعات و فرهنگ کشور در حکومت نور احمد اعتمادی به سعی این وزیر 
دانشمند اداره ی برنامه های رادیویی به زبان های محلی را اساس گذاشت و استاد ایماق که در 
زمینه ی کار فرهنگی به زبان مادری خود یعنی اوزبیکی تجربه یی اندوخته بود، مدیریت این اداره 
را به عهده گرفت و این رویداد بود که داکتر فیض اهلل ایماق را ساخت یعنی او را به سوی کار های 
اکادمیک در عرصه ی زبان و ادبیات اوزبیکی سوق داد. ثمره ی کارهای علمی این برهه ی زمانی 
استاد کتاب دردانه های خلق )خلق ُدردانه لری( بود که در سال 1359باترجمه ی دری آن اقبال 
چاپ یافت و پژوهشی اکادمیک در محتوای این کتاب که رساله ی علمی دوره ی کارشناسی ارشد 
)دوکتورا( ی ایشان در اکادمی علوم جهموری اوزبیکستان شوروی وقت بود؛ و  پسانها نمونه های 
آثار مردمی این کتاب با تجدید نظربه خط کریلی یا سریلیک در تاشکند به نشر رسید و در سالهای 

اخیر به رسم الخط معمول کشور خودمان دو بار در شهر مزارشریف والیت بلخ.

استاد افزون برین، مجموعه ی سوزوان های داستان یازی و زیبا را نیز به شیوه اکادمیک 
فراهم آورده در اوزبیکستان به چاپ رسانده، دیکلمه این دوبیتی های زنانه را در شکل سی دی نیز 

انتشار دادند.

جناب داکتر ایماق که بیشتر از یک دهه مدیریت برنامه های زبانهای محلی رادیو افغانستان 
را به عهده داشتند در ایام مهاجرت و تحصیل در تاشکند بیش از دو دهه مدیریت برنامه های دری 
رادیو بین المللی تاشکند؛ و مدت مدیدی وظیفه ی کاردار فرهنگی سفارت افغانستان در آن شهر 
نیز بر عهده ی  با  کفایت  شان  بود؛ و در پهلوی آن صدها مقاله در مورد افغانستان و زبان و ادبیات 
اوزبیکان آن به ویژه در ساحه ادبیات شفاهی نوشته اند که در نشریات اوزبیکستان و رادیوی بین 

المللی تاشکند به زبانهای دری و اوزبیکی به نشر رسیده است.

باید گفت استاد ایماق، در دوران اسپیرانتوری خود در دانشگاه اولوغبیک تاشکند، به حیث 
استاد زبان دری فاکولته ی شرق شناسی شهر تاشکند ایفای وظیفه نموده، همچنان بحیث محرر 
داستان   بزرگ  کتاب  دو  کرده،  کار  »رادوگا«  نشراتی  موسسه ی  ترجمان  و  »آیدین«  ماهنامه ی 
ماکسیم گورکی و واسیلی شکایف به نامهای »پادو« و »شربت توس« را از زبان اوزبیکی به دری 

ترجمه کرده است.          

کتاب حاضر که از یادداشت قابل دسترس استاد تهیه شده است؛ اثر تحقیقی و اکادمیک 
نیست؛ بلکه بیشتر تجارب اولیه ی ادبی ایشان در آن بازتاب یافته و برخی از نوشته ها و یاد داشت 
های ژورنالیستیک و بیانیه های کوتاه شان در مجالس و محافل فرهنگی افغانها در غربتست. چون 
این نوشته ها در اغلب موارد حاوی مطالب معلوماتی می باشد، خواندن آنها برای عزیزانی که درین 
محیط زنده گانی ماشینی مجال مطالعه ی آثار مفصل را ندارند؛ خالی از مفاد و دلچسپی نخواهد 
بود. به ویژه نسل جوان که  سر و کار بیشتری با زبان و ادبیات جوامع میزبان دارند؛ متون پژوهشی 
مفصل برای شان زیاد قابل فهم نیست ازینرو چنین اشاره  های مختصر به فرهنگ و تاریخ و ریشه 
های شان، دلچسپی آنان را بر می انگیزد تا چشم عنایتی به زبان ها و فرهنگ خویش نیز داشته 

باشند.

عمر استاد دراز و فراورده های قلمی و فکری شان افزونتر باد که بیشترین قسمت  آن را 
صرف کار های فرهنگی کرده اند.

داکتر اسداهلل شعور

تورنتو، ۲1 دلو 1390ش/10 فبروری 101۲م
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محترم همایون باختریانی 

بزرگان و دانشمندان چون داکتر روان فرهادی، داکتر عنایت اهلل شهرانی و داکتر اسداهلل 
شعور در شرح احوال و آثار داکتر فیض اهلل ایماق ُدر های سفتند و سخنهای گفته اند نمیخواهم 

آنهمه را تکرار کنم و دامن سخن را  دراز آهنگ سازم، ازمدخل دیگری سخن خواهم گفت.

داکتر فیض اهلل ایماق که زمانی هم نهال تخلص میکردند  در باغ بی برگی زاده شد و در 
بوستان بی ریایی نمو کرد. شرنگ تلخ جدایی را یکی پی دیگری مزید، پدر مهربان و برادرانش ویرا 
درین کوره راه هستی تنها گذاشتند و خود عازم محیط دیگری شدند  یعنی به دیار ابدیت شتافتند؛ 
هرکدام  سوزی بر سوزی دیگر در دل داغدیده ی او افزودند. همین سوز های دل، او را در عالم فقر 
غنی ساخت و از چشمه سار ایمان سیرابش کردند. او از فرهنگ غذا خورد  و از شعر باده نوشید. 
بلی، او از زمان صباوت  غوطه ور دریای تخیل شده و زمانیکه متعلم صنف چهارم مکتب ابتدائیه ای 
قورغان اندخوی والیت فاریاب بود شعرگفت و خوب هم گفت ؛ همچنان عشق کنجکاوی و تحقیق  
فولکلور که در نهاد وی سرشته شده بود، این  عطش به ادراک حقایق اختیاری نبود  بلکه فطری و 

جبلی بود. کتاب »سوز دل« بازتابگر همان سوز های است که دردل او ماوا گزیده اند.

کامل.  هنریست  نمیشناسد  را  مادی  بعد  هیچ  دارد،  معنویت  در  ریشه  شعر  آنجاییکه  از 
شعرای واقعی از آالیش مادی جهانی بر کنار و به عالم باال و معراج اندیشه ها می اندیشند از هر 

گونه تعصبات دنیوی و برتری طلبی حیوانی مبرا  اند  و بنی آدم را به قول سعدی اعضای یکدیگر 
میپندارند. به محل مربوط نیستند و به قول موالنا نیمی ز ترکستان اند و نیمی هم از فرغانه؛ اما یک 

سینه سخن دارند. 

داکتر فیض اهلل ایماق فرهنگی و هنر مندیست دو زبانه؛ گزاف نه گفته ایم اگر بگوییم که 
همین هنرمندان دوزبانه هستند که آسمان فرهنگ کشور ما را ستاره باران کرده اند و ما را افتخارات 
بزرگی  آفریده اند در عالم به کارنامه های اوشان  با سر بلند افتخار میکنیم  البته نام هر کدام شان 
به خط زرین بر افق آل گونه ی و تاریخ  و فرهنگ ما منقور است.  نمیدانم از کدام  زود تر نام ببرم 

از رابعۀ بلخی )ذین العرب( که فارس عرصۀ  ادب

 دری و تازی بود یا بو علی سینای بلخی و فارابی و مولوی از ملکه گوهر شاد که سبک 
نقاشی معروف خود را بمیان کشید و فرزندان هنرور به وطن تربیه کرد یا از علیشیرنوایی شاعر 
دو زبانه که هنرمند چون بهزاد نقاش را تربیه کرد و صد ها هنر جو را به باالکشید از بابر شاهنشاه 
سخنور که کابل را دیار فرشته گان نامید و مردم کابل را پدرگونه نوازش کرد یا از ابوالمعانی بیدل، 

از احمد شاه کبیر نام ببرم و یا از غالم محمد خان مصور و ... که همه هنرمندان دو زبانه بودند. 

استاد فیض اهلل ایماق نیز از همین قوم و پیرو همین طایفه است که زمانی در لیسۀ نادریه به 
دانشجویان فارسی تدریس میکرد و زمانی هم در فاکولتۀ شرق شناسی دولتی تاشکند اوزبیکستان  
اوزبیکی   ترکی  و  فارسی  زبانهای  به  زیادی  مقاالت  داشت،  را  دری  فارسی  زبان  استادی  سمت 
نوشته اند و حتی بعضی از مقاالت این شخصیت گرانمایه در دائرة المعارف آریانا نیز به چاپ رسیده 
است. بنده تنها نوشته های فارسی شانرا خوانده ام ایکاش لغتنامۀ که اوشان در زبان اوزبیکی- 
فارسی ، پشتو نوشته بودند مفقود نمیشد، تا از نوشته های اوزبیکی شان نیز فیض میبردم. خداوند 

به استاد توفیق مزید عنایت نماید تا این راه بی پایان را برود.

 دال عشـق  راهیست دور و دراز        دران بـــار غم سالکان رابدوش

   اگـر عاشقی دل بـه محنت بنه       و گر نه درین دیگ خود را مجوش

همایون »باختریانی«
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کریش سؤزی 

)مقدمه(

عزیز و حرمتلی کتاب خوانلر!
اولوغ  گی  اؤتمیشده  بعضاً  ایدیم.  سیور  بیلن  دلیم  و  جان  نی  شعر  یاشلیگیمدناق،  مین  
شاعرلریمیز شعرلرینی اؤقیگه نیمده »مین هم شونده ی عالیجناب شعر ایجاد ایترمیکین من«،- 
دیب آرزو- هوس قیلر ایدیم. خلقیمیزده »آرزوگه عیب یوق« دیگن گپ بار. مینی هم یاشلیگیمدن 
منه شو آرزو - هوس، شعریت بوستانیگه ییتکله گن ایدی شعر نی، چؤغ آتشگه اؤخشه تیشه دی. 
مین به جان و دل بو اوگیتنی قؤهلل ب – ُقوتله یمن . کمینه تورتینچی صنف دن شعر ایتیشگه باشله 
گن من. اؤرته مکتب و لیسه ده اؤقیب یورگن پیتلریمده ایجادایتگن شعرلریم سانی انچه گه ییتیب 

قالدی.  

استاد   موالنا  اندخویی،  متین  استاد  قربت،  استاد  مرحوم  شعرلریمنی  یازگن  دورلرده  بو 
محمد اسحاق »انور«، عبدالقیوم رحمانی، حاجی اشرف عظیمی جنابلری  تؤغریله ب  بیرر ایدیلر. 

کیزی کیلگنده، استادلرنینگ بیغرضانه رهنمالیکلریدن اؤز منتدار چیلیگیمنی اظهار ایته من.

شونی  قید ایتیب اؤتیشیم کیره ککی، مینینگ شعرلریم بیرین- کیتین  والیتلر جریده لریده 
باسیلیب چیقه باشله دی. لیکن افسوس که فاکولته دوریده شعر یازیش ذوقیم اؤز گریب، آهسته - 
سیکین شعر یازیشدن اؤزاقله شیب کیتدیم. فاکولته میز ژورنالیزم بؤلگه نی باعث، بو دورده شعر 
یازیش اؤرنیگه مقاله یازیش، تدقیقی ایشلر بیلن شغله نیب قالدیم. کؤپراق مینی فولکلور و آغزه 

کی ادبیات اؤزیگه جلب ایتدی. 

کیتمسلیگی  یوقالیب  شعرلریم  موجود  گی  یانیمده  دؤستلریم  بیر  بعضی  وقتلرده  کیینگی 
گرچه  باعث،  شو  بیردیلر.  مصلحت  ایتتیریشیمنی  چاپ  صفتیده  تؤپلم  بیر شعری  اولرنی  اوچون 
چاپ  شعرلریمنی  بار  قؤلیمده  ده،  بؤلسه  کیتگن  یوقالیب  سببلی  لر  مهاجرت  شعرلریم  کؤپگینه 

ایتتیریشگه جزم قیلدیم .

مینینگ بونده ی جزمیمنی، مهربان استاذیم داکتر روان فرهادی جنابلری، ایللیک ییل لیک 
قدردان  اؤزبیکستانلیک  و  شهرانی  اهلل  عنایت  داکتر  پروفیسر  برادریم  قدردان  دؤستیم،  صمیمی 
استاذیم پروفیسر رحمن خواجه انعام خواجه یف، دانشمند  شاگردیم داکتر اسد اهلل شعور  و مهربان 
دؤستیم همایون باختریانیلر ایجابی بهاله ب، شعری تؤپلم بیلن بیرگه لیکده، اگر اعالن قیلینگن  
ایتتیرسم،  نشر  قیلیب  قؤشیمچه  نی  لریم  مصاحبه  لریم،  خطابه  لریم،  مقاله  تدقیقی  بیر  بعضی 

مقصدگه موافق بولور ایدی،- دیب تٔاکیدله دیلر. 

مین  بو دانشمند لر نینگ عالیجناب فکر- مالحظه لرینی انابتگه آلیب ، شعری  نمونه لریم 
بیلن بیرقطارده ، افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی باره سیده یازگن تدقیقی مقاله لریم 

همده بعضی بیر خطابه لر و مصاحبه لریمنی هم قؤلینگیزده گی  تؤپلمگه  کیریتدیم .  

شونینگ دیک، بو مجموعه گه1359- نچی ییلی » خلق دردانه لری « مجموعه سیگه یازگن 
داکتر روان فرهادی جنابلری نینگ تقریظی نی، همده آنٔه زاریم مفتوحه ایماق نینگ ترجمٔه حالی 
و فولکلور اسلوبیده ایجاد ایتگن بیتیکلری نی، اؤزبیکستانلیک  تنیقلی ژورنالیست و شاعر خالدار 
ولقان جنابلری قلمیگه منسوب تاشکینت ده کریل خطیده چاپ بؤلگن مجموعه گه یازگن تقریظینی 

هم کیریتدیم .

مصاحبه لرگه کیله دیگن  بؤلسک، بو تؤپلمگه، نیچه ییل لر  آلدین بو جهاننی ترک ایتگن 
شاعر لر، یازوچیلر و خلق خواننده لری بیلن قیلگن مصاحبه لریم هم جایلشتیریلگن.  

مین اؤیله یمنکی بو تؤپلم، نیچه ییل برون عالمدن کؤز یومگن خواننده لریمیز، شاعر و 
انسانلر  سیور  صنعت  و  هنردؤست  اؤریغلری،  قرینداش-  یقین  نینگ  استادلریمیز  یازوچیلریمیز، 

قؤلیگه ییتیب بارگه نیده اولرنی ینه بیر بار ایسلب خورسند بؤله دیلر دیب ، امید قیله من .

بو تؤپلمدن جای آلگن مینینگ کمترین منظومه لریم، مقاله لریم، خطابه لر و  مصاحبه لریم 
بعضی بیر خطا و کمچیلیکلردن خالی بؤلمسلیگی ممکن، چونکی »ایش بار جایده خطا بار«، دیگن 
دانا خلقیمیز. خطالریم اوچون محترم کتابخوانلردن کیچیریم سؤره ب، بو کتابنی اغماض کؤزی بیلن 

کؤریش لرینی التماس قیلر ایدیم. 
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تقریظ  کتابگه  بو  اتلگن  دیب  لری«  سؤز  »دل  مسدن  ایه  وقتلرینی  قیمتلی  اؤز  آخرده، 
یازگن لری اوچون  داکتر روان فرهادی، داکتر عنایت اهلل شهرانی، داکتر اسد اهلل شعور و همایون 

باختریانی جنابلریگه اؤز منتدار چیلیگیمنی اظهار ایتیشگه رخصت سؤره یمن .

اعتبارینگیز اوچون کؤپدن - کؤپ تشکر.

    فیض اهلل ایماق 

 اشعار دری

)دریچه شعر لر(
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نفع مردم

بیش از این غفلت مکن در کار باما یارباش      از شـر و افسـون جهـل و تنبلـی بیزار باش

از پی تحصـیـل دانش پافشاری کن و لیک              یکـقـدم بیـرون مکن پارا و چون پَرکار باش

در طـریق جسـتـجو  دانش بجوی و آگهی          نی پی چـشـمان شهال، نی پی رخسار باش

در طـریق زنده گـانـی شیـؤه مردان گزین              بهـر نـفع کشور خود، روز و شب پُرکار باش

چند باشـد زنده گـی در ورطـٔه لـهو و لعب              ای چـراغ عـلم بـرکـف واقـف اسـرار باش                                              

بربنای دانـش و فن، روز و شب خشتی بنه             از پی تعـمـیـر این  ویرانه، خود معمار باش                                         

از رٔه  عـرفـان بدفـع دشـمـنان آماده شو              دشـنـٔه تـیـز دو دم، اند ر دل اغـیـار باش                                             

پردهٔ  غفلت زپیش چشـم بردار ای »نهال«       همچو مه بر سیر منزل، روز وشب بیدار باش 

»منتشره ستوری میمنه13۴0« 

آواز اندخوی 

           بـیـا بـشـنــو زمن آواز انـدخوی            توانی گر کشیـدن ناز اندخوی  
           به وادیهـای هـمـوارش گـذر کن             چو دشت لیلی و آبباز  اندخوی
           به کلک پر هنـر قالـیـن بســازند         زنان و دخـتـر طـناز اندخـوی

           اگـر پـرســی ز انـواع قـره قـل           بمهمان است پای انداز اندخوی
           همی خربـوزه و انگـور و انجـیـر             بَُود وافر به»قیش و یاز« اندخوی
           بـنــازم مــرقــد بـابـا ولـی را             همان بابای صاحب راز اندخوی
           میان بزکشان بس شهره منداست             نهیب اسـپ چاپاند از اندخوی
           چـو قـربـت اوسـتـاد شـعر دارد             متینش جلوه کرد از ساز اندخوی
            بسـان عـالـیـه پـرورده شـاعـر             ببین بر شهر شاعر ساز اندخوی

            »نـهـــال« آرزوی مـا رســانـد             ز امـواج هـوا، اعجـاز اندخوی 

----

1- به زبان اوزبیکی زمستان و تابستان معنی میدهد.

رادیو  از  »ماوکشورما«  پروگرام  در  اندخوی  شهر  معرفی  ضمن  سال1350  در  شعر  این 
افغانستان به صدای ایماق دکلمه گردید.
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رسم خوبان
در سیاهی دیده ات چشم غزاالن بوده است                      

منفعل از روی تو خورشید تابان بـوده است

از فراق روی تـو جـانا بـســان کـاکـلـت                               

روزگاری شد که حال من پریشان بوده اسـت 

ای پری خود میُکشی و خنده ات بخشد روان                                               

بهر درد عاشقان بوس تو درمان بوده اسـت

ای عزیزان امتحان کردم بسی در عمر خود                                                

بی وفایی از ازل مرسوم خوبان بوده اسـت

ُکـشـتـه عشـق توتنهانیست "ایماق" حزین   

بلکه عشاق  تو در هر جا فراوان  بوده است

منتشرٔه شمارٔه ) ۲۶۲(۲۴ سرطان سال 133۷ در روز نامٔه پروان

رشک خورشید
زند صد طعـنـه بر خورشیـد تابان ماه سـیمای  

خجل میگردد هر سـر و چـمـن از نخل باالیش

حجـاب از چهره بردارد گر آن لیلی وش شیرین                            

شود فرهاد و مجنون همچو من مفتون شیدایش

شـراب ارغـوانـی را مده سـاقی به بزم امشب                                    

که غـرق روزگارم از غم هـجـران و سـودایش

به گلـگـشـت چـمـن با ناز بنمـوده قدم رنجه                                     

جـبـیـن پر عـرق دارد گالب از رنگ لبـهـایش

 گر آن کان حـیـا آیـد ز بهـر پـرسـش حـالم                                            

سر خـود را نهـد  "ایماق" ما زیر قـدمـهـایش
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یاد وصال

نالـم ز غـم فـرقـت ای یار کجـاستی

از لطـف بـیـا سـویم، دلدار کجـاستی                                                         

باری بگـذر سـویم، از بـهـر خدا ایگل

مـانـدم ز فـراق تـو، در نـار کجاستی

عمریسـت به افغـانـم، بریاد وصال تو

پژمـرده شـده جانم، غمخوار کجاستی 

از بهر عالج من، یک شب تو بیا سویم

هستم ز غـم رویت، بیمار کجـاسـتـی

از هـجـرگل رویت، مانند هـزار امـروز

»ایماق« چـقـدر نالد، ای یار کجـاستی                                           

این شعر زمانیکه شاگرد صنف ۸ مکتب متوسطٔه ابن سینای کابل بودم، سروده شده ، و به 
تاریخ 1۴ جوزای سال 133۷ در جریدٔه ستوری میمنه به چاپ رسیده  است .

پاس آشنایی
بمن تاکی روا داری، گلـم درد جدایی را

شـعـار خود نگـردانم عزیزم بیوفایی را                                         

بیا ای دلـبر شیرین و حالم را تماشا کن

ز هجـرانت کشم هردم فغان بینوایی را                                          

بـیـا جـانـا شبی از بهر پرسان دل زارم

مبـر از خاطرت ایشوخ، پاس آشنایی را

گدای آسـتـان تو شدم تا از سـر لطفی         

نوازی با دو سـه بوسـت غـرق بینایی را

اگر ایماق میخواهد ز ایزد وصل عشق تو

نوای مـرغ آمین هم کند این همنوایی را

منتشرهٔ  شماره ) 1۶9( ۲9 میزان سال 133۸جریدٔه بیدار مزار شریف
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آمد و رفت  

دوش آنشوخ نگار آمد و رفت   

پی نبـردم، به چکار آمد و رفت     

مرغ دل صید نگـاهش گردید            

             بگـمـانم به شـکار آمـد و رفت                                                    

آن شٔه حسن که با فوج مـژه   

بهـر فـتـح دل زار آمده و رفت                                                         

دیدن عـارض گلگـون نگـار   

                 شانس برمن، زقمار آمد و رفت                                                   

چون بدیـدم رخ زیـبـای ورا   

                بر دلم مـوج شـرار آمـد و رفت                                                     

قد سروش همگی رشک چمن   

                            باخـم زلـف، چو مار آمد و رفت                                                    

کرده مدهوش چو »ایماق« مرا   

                             تاکه با چشـم خمـار آمد و رفت                                                   

څنگه یی
)شعر ملمع(                                        

ای  دلـربـا و دلـبـــر  و دلــدار څنـگه یی   

ای آشــنـا و محـــرم اســــرار  څنـگــه یی                                                                     

عمــریسـت  از  فـراق  تو ای معدن جفا   

                                     خون میچکم زدیدۀ  خونبار  څنگه یی

مشق جفا بمن کنی پیوسته؛ ای دریغ                               

      لطفی به دشمنان و  به اغیار څنگه یی

   آرام  نیـســت  در  دِل سـیـمـاب واِر من 

تاکی به عاشق این هـمـه آزار څنگه یی      

مــردم  در آرزو  کــه بـرانـی تــو بـر زبان           

دلداده  و مســافـر و بـی  یـار څنگـه یی                                  

دارالمعلمین کابل

    سال ۱۳۴۰
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کشتی عشق

بخت و طـالـع مگرم، بر سر کار آمده است  

بهـر پرسـش  زرٔه لطف، نگـار آمده اسـت      

کـار مـا بـود چـو بسـمـل، به تپش اما یار   

به تـمـاشـای من خسـتٔه زار آمـده اسـت     

غوطه در بحر فـراقـش زدم و غـرق شـدم  

کشتی عشـق که دیده، بـکنار آمـده اسـت     

از خـزان زردی گل هسـت ز فیض قدمـش  

بر سر مرقد من، فصـل بهـار آمـده اسـت     

نـقـد جـان تـحـفـه بپایش نکنم آه چکنم  

کـان جـفـاجـو، بـدیـار من زار آمده است     

دل مـن بـنـد بـزلـفـش مگـر از بی خبری   

بـت صیـد افگن من، بهر شکار آمده است     

شـام گه رفت زپیشم، بت  خورشیـد جبین  

تا سـحـر نالـٔه مـن، از  دل زار آمده است     

باچـنـیـن چشم چو آهو، حذر از صید رقیب  

بی خبر برطرفـم، رو به فـرار آمـده اسـت     

بسـکـه محـوم من »ایماق« بمـهـر رخ او  

کـی تـوانـم که ببینم بـچـکـار آمـده است      

حالم پریشان کرده ای

ای ستـمـگر از غمت، حالم پریشان کرده ای

خـانٔه صـبـر و قرارم، سخت  ویران کرده ای

شـب به بالـیـنـم بیـا، پرسـان حال من بکن

چون زعشق خویش مارا زار و حیران کرده ای 

آن گل پـر رنگ و عطـری در بهـار دل که باز

عندلـیـب آسـا مـرا، از عشق ناالن کـرده ای

داد از دسـت جـدایی، میکشـم آه هـر نفـس

کـز غـمـت ما را قـرین، آه و افغان کـرده ای                                  

از فـراق روی تو، دیـریـسـت ای لـیـلی من

کـوی »ایـمـاق« حزین را، در بیابان کرده ای                            

منتشرٔه روز نامٔه فاریاب میمنه سال 133۶ خورشیدی این شعر را در صنف ۸ مکتب متوسٔط 
ابن سینای کابل سرودم.
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گلستان محبت

جـانـا زغـمـت واله و حـیـران شده ام من  

هـمـچـو سـر زلف تو پریشان شده ام من     

لـطـفـی بـنـمـا و نگـهـی سـوی من انداز  

کز هجر رخت، بی سر و سامان شده ام من      

دیـریـسـت چـو بلبل به گلـسـتـان محبت  

بـریـاد گـل روت، غـزلـخوان شده ام من      

پـرهـیـز، ز عـاشــق نبـود شـرط مـروت  

سر گشته چـو مجنون، به بیابان شده ام من     

بر مـن نظـری کن ز سـر لطف چو »ایماق«  

دلـداده ات ای خسـرو خـوبان شـده ام من     

منتشرٔه روز نامٔه بیدار مزار شریف

سال 1339

 ما و مکتب

مکتب مـا بـهـتـر است، از جـان ما    

هـم به دنـیـا، هم به عقبی، شان ما      

هـسـت مـکـتـب، آبـروی دنـیـوی   

پس بـکـن، قـانـون او را پـیـروی      

کـار مشـکل، سـهـل گردد از کتاب   

روی خـود را، از کتاب هـرگـز متاب      

گـر تـو خـواهی، کوریت یابد نجات   

کسـب کن عـلـم و عمل یابی نجات      

موضـع عـلـم و درایت، مکتب است   

مـرکـز فـضـل نجابت، مکتب است      

هسـت مکتب جـای تحصیل و کمال   

شیخ و شاب از وی شود فرخنده فال      

شـان آدم دانش و علم هست و بس   

علـم مـی جـو تـا بتـن داری نفـس      

گـر تـو میخـواهی شوی اهل سخن   

رو به مکتب، هـسـت کان علم و فن      
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تا کـه گـردی، بـا وقـار و مـعـتـبـر                 

دسـت بزن، بر دامـن عـلـم و هنـر                                              

باش دایـم، در پـی عـلـم و کـمـال   

تا شـود آیـنـده ات با حسـن حـال      

آدمــی را عـلـم بـاشـــد، راهـبـر    

مـی شــود از راز گـیـتـی با خـبـر      

تـا کـه بـاشـی محـتـرم نزد عموم   

عمـر خـود کن، صـرف در راه علوم      

منتشرٔه روز نامٔه پروان

سال 1339

غنچٔه گل

چـقـدر زار و غـمـیـن، از غـم جانان گشتم  

الله سـان داغ به دل، از غـم هجـران گشتم     

تاکه بشـگفـت لبش غنچه صفت حین سخن  

من چـو بلبل زغـمـش، واله و حیران گشـتم      

پـس از ان، سـوی بـیـابـان پـر از خار جفا  

سر زده  قیس صفت، بی سر و سامان گشتم     

یارب این حـور بـهـشتست نه از نسـل بشر  

کـز گل عـارض او خـویـش گلـستان گشتم     

دامـنـش کـی نـهـم از دست زکویش نروم  

در غـم عـشـق اگـر بـخـت پریشان گشتم     

نـالـٔه خـوشـتـرم از عـشـق از آن مـیخیزد  

که چـو نی قـاق چـو ایماق بدینسـان گشتم     
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بیدار می بود، بد نبود

      حاکـم شـهـر، اندکی بیدار مـی بود، بد نبود

زیر دستش مامورین، هوشیار می بود بد نبود     

       نالٔه بـیـمــار از هــر گـوشـٔه ملکسـت بلند

داکـتـر مـا گر کمی، غمخوار می بود، بد نبود     

       از صـدای نـالـٔه بـیـمـار مـی گـریـم بسی

نـرس مـا گـر انـدکی، جرار می بود، بد نبود     

       اغـنـیـا بـاکـی نـدارنـد از سـتـم بـر بینوا

حـاکمان از رشوه خوار، بیزار می بود، بد نبود      

       هر کسی مصروف پَر بازیست یاکه سـه ُبجل

گـر به دست هـر یکی، اخبار می بود بد نبود     

       دزد و رهـزن از قـبـاحـت هایشانند در گزاف

این گـروه بد اگـر بـردار مـی بـود، بـد نبود     

          جـامـٔه مـاهـسـت لـیالمی، غذا از ملک غیر

مـردم مـا را مـیـسـر، کـار می بود، بد نبود     

       نی کـسـی پرسد ز اعمال کسی از خوب و بد

گـفـتـن پـاسـخ اگـر دشـوار میبود، بد نبود     

این شعر انتقادی را در صنف هفتم ابن سینا سرودم.     

آفت جان

قـدت را آفـت جـان مـی نویسم         رخـت را، مـاه تـابـان می نویسم  

به لـبـخـنـدی بـهـار نـو میآری         لـبـت را لـعـل خندان می نویسم  

صدف دندان، تنت مرمر، رخت گل         لـب لـعـلـت بدخشـان مینویسم  

بـرفـتـارت بسی حیرانم ایدوست         کـه مـن آنـرا خرامان می نویسم  

نگـاهـت را که سـرتـای نـازست          بسـان چـشـم ترکان می نویسم  

صـفـاتـت را اگـر گـیـرم سیاهه          هـزاران در هـزاران مـی نـویسم  

شـدم حـیـران ابـروی سـیـاهت         کـه آنـرا ُدم مـاران مـی نـویسم  

چـو شـمشادست و سرو اندر بلند         قـدت را آفـت جـان مـی نویسم  

به این نـاز و ادا و دلـبـری هـات         تـرا از کـوی خـوبـان می نویسم  

»نهـال« از ژرفـٔه دل این غـزل را         به وصـف شـاه خوبان می نویسم  
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 اشعار اوزبیکی

)اؤزبیکچه شعرلر(

هجران  

جـان و دلـنـی عـاقـبت، یؤلینگده قربان ایله دیم  

کؤز یاشیمنی سر به سـر، بغریم کبی قان ایله دیم     

نـالـٔه زاریـم مـیـنـیـنـگ بـارور فلک لر قاشیگه  

لیک ایشیتمه یسن جفاجو، شونچه افغان ایله دیم     

اسـتـخـوانـیمدین قلم ایله ب، یوره ک قانی بیلن  

عـرض حـالـیـمنی یازیب، تقدیم سلطان ایله دیم     

ای کؤزیم نینگ روشنی، جـانلر فدا بؤلسین سـنگه  

عـمـر لـر مجنون کبی، اؤزیمنی سـرسان ایله دیم     

عمری اؤتدی انتظاره، باقمه دینگ »ایماق« سـاری  

بیر کیلر سـن دیب  یؤلینگده، قنچه ارمان ایله دیم     
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حیات خاطره لری

)خاطرات زنده گی(

خواننده گان ارجمند ! 

ادبیات به خصوص ادب عامیانه و فولکلور داشتم،  به  بنابر عالقٔه مفرطیکه ازخورد سالی 
تصمیم گرفتم به جمع آوری و ثبت ادبیات  شفاهی مردم  خود  بپردازم. مردم اندخوی، باالخص 
اهل باغبوستان مربوط شهر قورغان اندخوی والیت فاریاب، در جمع آوری و ثبت ادب عامیانه، 

بامن از هیچ گونه همکاری و همیاری مضایقه ننموده اند.

کاکایم  های  مهمانخانه  در  زمستان  دراز  های  شب  باغبوستان  گان  باشنده  از  یی  عده 
عبدالعزیز بای و عاشور بای  گردهم  جمع شده، باعالقه و صمیمیت زاید الوصفی نمونه های از ادب 

شفاهی مردم اؤزبیک را بازگو میکردند. من بدون خستگی آنهارا درج کتابچه می نمودم.

اینجانب جریان نشست را یادداشت کرده، باالخر، به رشتهٔ  نظم کشیدم. آنانیکه اسمای 
شان قید نظم گردیده ،اشخاصی بودند که با بیان نمونه های از ادب مردم با من همکاری  بی شایبه 

نموده اند.

نمونه هایی ادب مردم را که از زبان مردم جمع آوری وثبت کرده بودم، در سال 1359 
خورشیدی به شکل کتاب باترجمه دری آن تحت عنوان )ُدردانه های خلق( در مطبعٔه دولتی کابل از 
طرف وزارت اطالعات و کلتور وقت به زیورطبع آراسته گردید.این اثر در سال های بعد، با تجدید 
نظر، دو بار درشهر مزار شریف و یکمراتبه در شهر تاشکند پایتخت جمهموری اوزبیکستان با خط 

کیریل- سریلیک به نشر رسید.

اینک این گزارش منظوم به توجه شما تقدیم میگردد :

مـیـن ایالیین داسـتـانـیمنی ایندی فاش  

قـوالق سـالـینگ کتته - کیچیک قرینداش     

آتـیـمـنـی دیـدیـلـر، »فیض اهلل« مـینی  

مـعـنـاسـی دیـر، اولـوغ آتیم نینگ مینی     

»فـیـض« نـیـنـگ مـعـنـاسی دیر برکت  

بـرکــت دیــر، بـرکــت دیـر، بـرکـت     

کـه بـیـز، تـیـنـگـری نـی دیر میز »اهلل«  

قـوالق سـالـیـنگ که خدا گه دیر میز، اهلل     

که ایمدی سؤره سنگ، آتیم معناسین سن  

کـه »اهلل نـیـنـگ بـرکـتـی« تـورور مـن     

یـتـتـی یـاشـده، کـریـشدیم من علمگه  

»اوچ ایککی«1 ییل ده ایـریشدیم بیلیمگه     

حـیـاتـیـم اؤزگه ریب کیتدی، شو نی بیل  

کـه بـاردیـم ایککی - اوچ کونده، به کابل     

کـه قـیـلدیـم آلـتی ۲ ییل نی شانه گردان  

اون ایـکـکـی صنـف دن چیقدیم، عزیزان     

بـیـر – ایـکـکـی ییـل ایدیم کابلده معلم  

کـه دؤسـتـلـر ایـتـر ایـدیـلـر »مـعلـم«     
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کـؤپ ایـردی تورت یریم مینگدن معاشیم  

»بالـه باقـیـب، یـامان آغریدی باشیم! 3«     

یـنـه فـاکـولـتـه گـه کیردیم، مین اؤزیم  

حـقـیـقـت دیـر، مینینگ بو بر چه سؤزیم     

یـارانـلـر ایـنـدی تینگلنگ باشقه سؤز لر  

کـه تینگلنگ باشـقـه سؤزلر، ینگی سؤزلر     

»عاشور بای« ۴ نینگ اوییده، بیز نیتر میز؟  

بـو یـنـگـلـیـغ شـعـر و صحبتلر بیتر میز     

»رجـب بـلـی« 5 اورر نـعـره یـاتـوبـان۶  

او ایـتـر: بیت! غزلیمنی ایا جان:     

رسـول قـل »پـیـشـقـه« ده بـار ایـدی بیر نر  

که اونگه مقرر ایردی بیر نیچه لر     

ینه »بلی« کوکیر ده ب، ایتدی سین بیت!  

که بیتمه سنگ، چیقر یادیمَدنم بیت:     

»قیز گینه قیزیل قیادن، باشله مه  

بیر ییگت نی مالی کؤپ دیب، خوشله«     

بو »کروان باشی« ۷ تاغه میز  

بیتینگ قنی، یازینگ قنی، دیدیلر:     

شغال دیگن اؤزی، پیاده کاپر )کافر(  

نماز شامدن بویان، همراهین تاپر     

ینه پالوان »عاشور« ۸ ایتدی بیتیب قؤی  

که توشدی یادیمه ایندی، بیتیب قؤی:     

»بی وفا دوران ایکن اؤلمه ی توریب ایریلگه نی  

گل میدی آچیلگه نی خیمچه میدی َقیریلگه نی«     

»محمد نیاز« 9 دیر لر، یاش ییگیت  

که ایماقلر ارا دور لر باش ییگیت      

  بو مرد دیر هم، خرابات، هم مناجات

که یاشلر بیرله یاشدیر، هم خرابات     

نیمه دیسم قره ب، مین بو جوانگه  

قوالق سالر، قؤشیق ایتر، بو مینگه     

بو بیلمس کتته لیک هم، ُغر و فیش نی  

اوزاتر، گیله میگه، کاووشینی      

باله لر گه دیبان: »ایتینگ غزللر   

نَقللر هم، متللر هم، غزللر«     

شونینگ دیک یاش اولوغ بؤلسه، بو یورتده  

کالن کارلر، قاچر لر »جیرته - جیرته«     

او، مقتر کوره ش و اوغالغ، قباغنی  

»تَقلتَم تام، تقلتم تام« بولر نی     

او، ایتر: »ذکر صوفی نی َخره پلَه ب  

که کیلسه صاحب گندم تره پلَه ب«                  
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»ظاهر ِمرری« 10 قؤشیق نی دیدی ایته ی        

که او نی ایتیب ایردیلر، نیمه ایته ی؟         

گوریلله ب کیلدیلر، اکه ی »میرآب« 11         

بچه لر قالدیلر گپدن، چو کورآب     

اگر سؤرسه »میرآب« اؤز سؤزینی  

همه اونگه تیکر، ایککی کؤزینی 1۲     

میراب باشی گپیگه دیر، کؤپ عاشق  

چنان عاشق که معشوقلر گه عاشق     

»گدای« سؤزیگه برچه قوالق توتر  

بیران کیم باشقه سؤزله سه، او »یاتر«13     

ایا جانلر بو گپلر کؤپ ساووقدیر  

گپیرسه بار، ایشیتماققه او، یؤقدیر     

گدای ایتر: »بو ایشدن بؤلمس ایشلر«   

اگر بیلسنگ، بو ایشلر، یخشی ایشلر      

  قچان ایتدیک: »یامان« دیب بیز سؤزینگیز

نیگه دیر سیز، یامان، بیزنینگ سؤزیمیز                       

بیزینگ »ایرگش« 1۴ حقیقتاً جواندیر          

که »کل جبار« 15نی قؤشماققه یاماندیر1۶     

که بول ایتر: »ِکل جبارنی ساسیب   

که یاتیبدیر »نصیرکور« 1۷کؤزینی قیسیب        

  »جمعه خان« 1۸ هم بیرر، مقتب »ده لَینی« 19  

ده لَی دیگن، ده لَی  دیگن،  ده لَی  نی      

»کیشی بیلمس، بو ده له ی نینگ ایشی  نی  

تانیمه یدی قوم و قرینداشینی      

باریب ایتینگ بو ده له ی نی اؤلدیرسین  

تیشلر ینی امبور بیلن سوغیر سین«      

  »مله بای« ۲0 هم، مقته ماققه اوسته کار

متللر گه، نَقللر گه، قؤلی بار:                                      

  مقتب بیرر »اهمبا یاله - یاله«         

     ایتیب بیرر: »آچیلدی گل الله«           

»فیض محمد خان« ۲1 اؤز لری دیر، اؤلنگچی  

نای – نای  دیبان،  یار ـ یار دیبان، ایتووچی                             

یاغمیر یاغر شتیر – شتیر، سؤره نگلر             

کیسه سیده مشک عطر سؤره نگلر                                                              

ایماقلر ده »سیللی قوتیر «۲۲ نی سؤره نگلر  

بارسنگ شول اؤغالننی سؤره نگ، سؤره نگلر      

»نبی صوفی« ۲3 چر باغیگه سوو آچیر            

متل بیلمه ی، غزل بیلمه ی، او قاچر                             

»صادق کؤر« ۲۴ هم بیلر - بیلمس گپیرر           

تؤرت نان بیلن ُخمده ی چاینی صاف اورر                                           
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  میرگن اؤقی تیگمس کوهی کفتر گه       

خدایقل ۲5 نینگ گپی سیغمس دفترگه          

فیض اهلل ایماق

باغبوستان قیشالغی- قورغان شهر.

 دلو آیی، 13۴۶ - نچی ییل

ایضاحلر:

1- آلتینچی صنف نی توگتدیم

۲- اؤرته مکتب و لیسه نی تمامله دیم.

بچه  کولیب: »سین  ایشیتگنده،  بیتنی  بو  م  والده  ایتیلگن.  مطایبه شکلده  هزیل-  و  آمیز  طنز   -3
باقدینگ« دیب، کولیب گپیرردی. 

۴- قیش کیچه لری باغبوستان خلقی عاشور بای و عبدالعزیز بای نینگ منزیلیده ییغیلیب، صحبتلشر 
و کتاب اوقیشنی ایشیتر ایدیلر.

5- فیض محمد و سیللی قوتر نینگ آته سی.

۶- رجب بلی، هر دایم یاباشله ب یاتر ایدی، چونکی اونینگ یاشی کتته ایدی.

۷- گدای نینگ ایککی لقبی بار ایدی: بیری کروانباشی وینه بیری میرآب دیر.

۸- مله بای نینگ اکه سی.

9- بو کیشی ایماقخانه ده »ارباب« وظیفه سینی اؤته گن.

10- هم قیشالقلریمیزدن بیری. بعضاً اونی ظاهر ِمری هم دیب چه قیررایدیلر.  

11- میراب نینگ اصلی آتی گدای بای بؤلگن.

1۲- گدای بای فقط اؤزی گپیررایدی، باشقه لرنی سؤ زلشگه رخصت بیرمسدی. 

13- او، بیراو گپیرگنده یاتر ایدی.

1۴- محله میز باله لریدن بیری.

15- محله میز ده گی کل بچه.

1۶- جوده مهارتلی دیگن معنا ده.

1۷- محله میز ده گی بیر کؤزی عاجز شخص.

1۸- جمعه  صوفی نبی نینگ بؤیی اؤسمه گن برادری. 19- قؤشیق نامی .

۲0- عاشوربای نینگ اوکه سی. اونی مله سریغ هم دیردیلر.

۲1- رجب بای نینگ اوغلی. ۲۲- رجب بای نینگ قوتیر اؤغلی .

۲3- غالم سخی ارباب نینگ آته سی.

۲۴- محله میزده گی بیر کؤزی عاجز شخص.

۲5- خدایقل باغبوستان قشالغیده یشه ب، 1355 - نچی ییل، حمل آییده دنیادن کؤزیومدی .
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بهار نینگ وقتی کیلدی

بهار کیلدی سیویندی       قوالچین یازیب کیلدی                         

  قوالچ یازگن وقتیده       یوره گیم، قانگه تؤلدی                         

تؤپ ـ تؤپ نینگ وقتی کیلدی                                     

چیللیک نینگ وقتی کیلدی                                      

    چمن ایچره آچیلدی        گل ریحان    ساچیلدی                           

 تؤپ نی آلگن وقتیده       یارنینگ باشی آچیلدی                           

اُول یار نینگ وقتی کیلدی                                      

گلیار نینگ وقتی کیلدی                                       

                               تؤلدی یوره گیم قانگه        سالملر دیدی مینگه                          

  سالم علیک دیگنده       مدار قالمه دی جانده                          

بهارنینگ وقتی کیلدی                                      

گللر نینگ وقتی کیلدی

         »ایماق« بهار فصلیده        گل نو روز آچیلر                            

            گللرنی تیره ـ تیره       درد دلیم ساچیلر                             

بهار نینگ وقتی کیلدی                                      

نور روز نینگ وقتی کیلدی                                      

این شعر اولین شعر منست. آنرا در صنف چهارم مکتب ابتدایی سرودم .  

 کیلین سالم

قیزه الغیم »ثریا جان ایماق«ـ   13۸3- انچی هجری شمسی ییلی ، تاشکند نینگ  »ماشینه 
سازلیک و  کسب ـ هنر  کالجی «ده طلبه ایدی.  شو ییل  نوروز بیره می، مذکور کالج اوقوچیلری 

تامانیدن مناسب کوتیب آلیندی.

مکتب اوقوتوچیلری  هر بیر اوقوچی نی مذکور طنطنه گه حصه قؤشیش لرینی سؤرر ایکن، 
ثریاگه »کلین سالم« مراسمی نی بجریش وظیفه سینی تابشیردیلر. شونده کمینه »ایماق« قوییده 
گی  »کیلین سالم« سرودینی یازیب بیردیم. ثریا ایسه مذکور شعرنی نوروز مراسمیده قرٔات ایتیب، 

کیلن سالم  بورچینی باشقه طلبه لر اشتراکیده، عملگه  آشیردی. سرود قوییده گیچه:

بیزنی یؤقدن بار ایتگن، ییر و کوکنی تره تگن            

اهلل تعالی گه بیر سالم                                                       

قیامت نینگ شافع سی، گناهکارلر واسع سی     

پیغمبریمیز »ص« گه بیر سالم                                                                           

محمد  »ص« نینگ یاوری اسالم دینی باوری         

چاریار لرگه بیر سالم                                               

افغانستان پادشاه سی، اسالم اکه 1 آشناسی     

حامد کرزی گه بیر سالم                                                   

اؤزبیکستان پادشاه سی، حامد کرزی ۲ آشناسی        

اسالم اکه 3  گه بیر سالم                                              

صاحبقران - نوایی، ملک غزلی نینگ بایی                            

نوایی - تیمور گه بیر سالم                                            
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منجم لر سرداری جهان نینگ ایلک سرداری                          

اولوغ بیککه بیر سالم                                                   

مشرب ـ بابر نینگ نامی مشهور دیر الخوارزمی                           

             شاعرلریمیز   گه  بیر  سالم                                         

مدیریمیز بر کمال اونینگ عقلی ماال مال                           

            روشن 3  اکه گه   بیر سالم                                          

روس تیلی نینگ معلمی دانگ تره تگن بیلیمی                           

            دالرام  آپه ۴ گه  بیر سالم                                         

مکتبیمیز ده معاون سؤز لری مثل قاوون                            

            ُمشریم 5 اکه گه بیر سالم                                         

مدنیت صاحبی معرفت نینگ نایبی                             

            مطلوبه ۶ آپه گه بیر سالم                                          

جهانده مشهور دیر اُول، رستم و دستاندیر بول                             

            رقیب کمانده ۷ گه بیر سالم                                        

سالم بیره یلیک سیزگه، زال۸ ده گی برچنگیزگه     

                              ثریا دن بیر سالم                                         

           کلین سالم، سالم ، سالم                                         

ایضاحلر:

1- اسالم کریف اوف اؤزبیکستان جمهور رییسی

۲- افغانستان جمهور رییسی

3- مکتب مدیری

۴ مکتب معلمی

5- مدیر  اورین باسری

۶- معرفت و قدریت اوقوتوچیسی

۷- رقیب گروپ

۸- مکتب سالونیده ییغیلگن مهمانلر 
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سینما 

گر  بؤالسه، سینما توصیفی بیل      

             َقیسی بیر وصفین ایتر بیچاره تیل                                                      

سـیـنـمـا دیر، رهنمـا و راهبر                   

              سینما دیر، کؤرکه زیر، یؤِلِ بشـر                                                   

سینما کؤپ نرسه لر، ایلر بیان                      

           سینما، پؤشیده لــر ایلــر عیـان                                                    

سینما دیر جای تفریح و طرب             

            نی کی، جای جــاهالن و بی ادب                                                   

ساده لوح بیلمس فلملر، قدرینی            

         اهمیت بیرمس کی اندین حـرفی نی                                                

مردم جاهل نه بیلسین، قدر علم              

                     راه گـم دیر، راه گـمــدیـر، راه گـــم                                                    

آدیمیلر، ایش قؤلیدن خسته دیر               

         خـسـتـه لیغی، اؤز ایشیگه بـسـته دیر                                             

روز و شب بیکار تورمس هیچ کیشی           

                             کـــار دمــاغـی و جـسـمی ایتمیـشی                                                    

بیرته میز، خـیـاط ایـرور کاال تیکر            

                                     دؤسـتـیـمـیز کؤپ، اُول تورر کاال بیچـر                                            

بـیـریمیز وظیفه سـی خـرادلـیـک          

            یـنــه باشـقـه میز ایتر، بنجاره لیک                                                 

فرقه میز بار، اُول اؤزی زرگر تورور           

                 طایفه لر کؤپ، اُول اؤزی مسگر تورور                                                                                 

کـــاتـبـیـن و مامورین و معلمین           

                خسته دیرلر، ایش بیلن، شول مسلمین                                        

هیچ کیم یؤق، دنیا ایچره، بی حزین              

        بی حــزیـن و بـی حـزین و بی حزین                                              

کاش بؤلسه، دافع  شول درد و غم             

          ســیـنـمـا دور، سـیـنـما دور، بیل بَلَم                                                 

اَیله گیل »ایماق« دعـای بـیـشمار                               

                          ســیـنـمـا بؤلـسـیـن همیشه، برقرار                                                  

ایسله تو:
 ایلک بار اندخوی نینگ قورغان تومه نی ده سینما نمایش ایتیلگنده ، اوشبو شعرنی سینما 

میکروفونی آرقه لی تماشابینلرگه تقدیم قیلدیم .

فیض اهلل ایماق- ۶-انچی صنف اوقوچی سی،133۸-انچی ییل .
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جان ایله نه ی جان
کیچه سـیـنـیـنـگ خیالینگده، حیران بؤلور من   

آرزونگده، اؤیقو کؤرمه ی، سرسان، اؤلورمن                                               

یاریم سینی، جانیم سینی، کؤرسم سـیـنی جان               

جان ایله نی، جان ایله نی، جان ایله نی جان                                                 

بؤلیب سی نینگ غمینگدن، زار و پریشان   

یاریم گـل کـبـی سـؤلـدیـم، کؤزلریم ناالن                                               

جانیم سینی، یاریم سینی، سیوســم سینی جان              

جان ایله نی، جان ایله نی، جان ایله نی جان                                                                 

وصالیندین اوزاق توشدیم، کؤریب بیلمـس مـن   

الم بیلن غـمـیـنـگـدین، یوریب بیلمس من                                                

کؤرسم سینی، توتسم سینی، اؤپسم سینی جان             

جان ایله نی، جان ایله نی، جان ایله نی جان                                                         

»ایماق« بو گون، یار هجریده مجـنـون بؤلیبدیر    

چؤللر کـیـزیـب لـیلی سیگه مفتون بؤلیبدیر                                                           

یاریم سینی، جانیم سینی، کؤرسم سینی جــان                 

جان ایله نی، جان ایله نی، جان ایله نی جان       

اوشبو تصنیفنی خان چهارباغلیک خواننده مجید خان133۸ ییلی، اجرا ایتگن.

ماتمنامه

بو  اگرده،  کیره دی.  نینگ مراسم قؤشیقلری سیره سیگه  اهالی سی  اندخوی  نامه،  ماتم 
دیارده بیران کیشی، اینیقسه یاشلر بی وقت عالم دن کؤز یومگن تقدیرده  عیاللر تامانیدن  ماتم 

نامه سرودی ایتیله دی.  

بو ماتم نامه، بیر یاشی  اولوغ  عیال  تامانیدن  بلند  آوازده ، اجرا  ایتیلیب، اؤلیم مراسمیگه 
قتنشگن عیاللر ایسه، »ای شاه حسن، ای شاه حسین« نقارتی نی بیر آوازده تیلگه آلیب اونگه جور 

بؤله دیلر.

 – فعل  یخشی  آشیرگن  گه  عمل  دوریده  حیات  شخصنی  بؤلگن  جوانمرگ  ده،  ماتمنامه 
اطواری، هه لیگی یاشی کتته و گوینده عیال تامانیدن تیلگه آلینیب، داد  واوایال دییشه دی. شونی 
ایسله ب اؤتیش جایزکی، اندخوی نینگ قورغان تومه نی، باغبوستان قیشالغیده گی، اؤلیم مراسمی 
نی آلیب باروچی عیال، »معراج ینگه« دیگن عیال بؤلر ایدی. مین او تامانیدن اؤلیم مراسمیده ایتیله 
دیگن، حزن انگیز ماتمنامه لرنی اؤز قوالغیم بیلن کؤپ مراتبه ایشیتگن من. معراج کمپیر مینینگ 
پدر بزرگوارم و اوکم اوسته محمد اهلل جان نینگ بی وقت عالمدن اؤتگن کونی هم، عزا توتیب، 
ماتمنامه سرودی نی بیان ایتگن ایدی. معراج ینگه میز یاتگن جایی نی فردوس برین بؤلیشی نی، 

یره تگندن سؤره ب قاله میز.

محترم کتابخوانلر!
بوندن آلتمیش ییل مقدم ، همراه دهمرده ناملی بیر شخص، اند خوی نینگ قورغان توَمنی، 
الفی – باغبوستان قیشالغیده استقامت قیلر ایدی. قیش موسمی ده اونینگ سیگری »کوته رنگ 
بؤلیب« یاتیب قاله دی. همراه اونی جایدن کؤته ره مندیگنده، بیل آغریق بؤلیب یاتیب قاله دی. 

همراه اکه نینگ بیل آغریق خسته لیگی شفا تاپمه ی، بو دنیانی ترک ایته دی.

همراه وفات ایتگن کونی، اونینگ یقین قرینداش - اوریغلری،سحر چاغی کاغذ پول نی، 
تنگه پولگه المشتیریش نیتیده بیزنیکیگه کیلیشه دی.
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 دیمک قبله گاهیم کاغذ پولنی تنگه گه المشتیریب بیره دی.

 اوشه زمانلری وفات ایتگن آدم نینگ جنازه سیگه  قتنشگنلرگه، تنگه پولی نذر ایتیلرایدی. 
بو پول اسقاط »َدوره« پولی دیب اته لر ایدی.

دوره پولینی المشتیریب، آتم  بیلن مین، ایچکری حویلیمیزگه قه یتیب کیلدیک. آتم همراه 
نینگ یاش عالمدن اؤتگه نی، کاغذ پولنی تنگه پولگه المشتیریب بیرگه نینی آنمگه حکایه ایتیب 

بیردی.  شو پیتده مین همراه گه رحمیم کیلیب آنمگه قره ب، دیدیم:

»آنه جان! مین همراه نینگ اولگه نینی ایشیتیب اونگه هوسیم کیلدی؟« 

شو آنده آتم نینگ جهلی چیقیب مینی بیر شپات اوردی. آنم آتمگه قره ب دیدی: آته سی 
نیمه قیله یپسیز، نیگه یاش باله نی اوردینگیز، فیض اهلل یاش باله. او، بیلمسدن، »رحمیم« کیله دی 
اؤرنیگه، »هوسیم کیله دی« دیدی. اونی کیچیرینگ. باشقه او، بو سؤزنی ایشلتمه یدی،هیچ قچان؟ 

شو واقعه یوز بیرگنده، مین تورت - بیش  یاشیمده بؤلگن من . لیکن شپات مسٔاله سی، 
هنوزگچه یادیمدن چیقمه یدی.

آتم جنابلری همراه وفاتی دن بیر - ایککی ییل اؤتر – اؤتمس، ۴۷ یاشده بو جهاننی ترک 
ایتدی.    

وا عجا! بیش یاشیمده آتم نینگ بی وقت وفات ایتیشینی سیزگن ایکن من... یوز افسوسلر 
ایککی یاش  آتم رحمتلی  تاپدی.  افاده سینی  اؤز  بؤلسینکی، زودلیکده »هوسیم کیلدی« سؤزی، 
فرزندی و والده منی تشله ب، اؤزی دارالبقا گه سفربر قیلدی. یره تگندن آتم نینگ روحینی شاد و 

یاتگن جایینی ایسه، جنت مکان بؤلیشینی سؤره ب قاله من.

نینگ  مکتبی  باشلنغیچ  قورغان  اته ب،  گه  دهمرده  نی،همراه  اولیمنامه  گی  قوییده  مین، 
بیشینچی صنف اوقوچی سی بؤلگن پیتیمده بیتگن ایدیم:  

ای شاه حسن، ای شاه حسین

          قــنـی هـمراه دیگن آتلیق؟       قـنـی یـؤقـدیـر، همـراه آتلیق؟ 

          اؤلیب کـیتدی بـو نـو جـوان       ای شـاه حسن، ای شاه حسین

          قنی بؤلـســـه، اؤغیل قیزی       ایـســله ب یورسـه، آته ایزی

          ایـشـیـتـینگلر غریب حالین       ای شـاه حسن، ای شاه حسین

                      آته سـی یؤق نیته ی شـونده      برادر یؤق بـیـلـیـنـگ بـونــده

          چاپیب یورسه، شونداق کونده       ای شاه حسن، ای شـاه حسین

          قوالق سـالـیـنگ ایا دؤستلر      رحـــم ایـلـنـگـلـر ایا دؤستلر

          بو محشردیر، بیلینگ سـیزلر       ای شاه حسـن، ای شـاه حسین

          هـمــراه اؤزی بیر مرد ایدی       مــردلــر ایچره، بیر درد ایدی

          اوپیب یاتر، خــاک لـحـــد       ای شــاه حسن، ای شاه حسن

          اؤلیم قورسین، نیته یلیک بیز       قـاچـیـب قییرگـه کیته یلیک بیز

           اجــل بـیـِن قــاش و قـباغ      ای شـاه حسن، ای شـاه حسین

          قــالـیـب اونده، عـاجـز آنه      عـــاجـــز آنـه، عــاجــز آنه

           یوریب بیلمس،کؤریب بیلمس      ای شـاه حسن، ای شـاه حسین

         هــمـراه اؤزی بیر دیو ایدی       قـؤلـیـده بـیـش سیر بیل ایدی

        اؤلـیـم یـانیده، فیل مثل مور       ای شـاه حسن، ای شـاه حسین

          کـویـیـب - بیشیب، آنه یانر       اوکـه سـی بـیـش بـدتـر یانر
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          َقـلـلـیـغی دیـر یامان حالده      ای شـاه حسن، ای شـاه حسین

          هـمـراه  اؤزی، اؤلیب کیتدی      دشـمـنـلـری کـولـیـب کیتدی

          عزیز دؤسـتلر کولمنگ زنهار       ای شـاه حسن، ای شاه حسین

          »ایـمـاق« ایـتـر دعـا اونگه       درود ایـتـر، کـیـچــه – کونده 

         یاتگن جــایی جنت بؤلسـین      ای شـاه حسن، ای شـاه حسین

مقاالت و خطابه ها

)مقاله لر و بیانات(
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تقریظ

از داکتر روان فرهادی

  به کتاب »در دانه های خلق«

چاپ سال 1359- کابل 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

آوری و  ایماق در گرد  اخیر شاهد کوششهای دوست گرامی فیض اهلل  در طی چند سال 
نگارش این مجموعٔه  نفیس  بودم . در روزهای حبس در زندان پلچرخی  ، گاهی در اندیشٔه عاقبت 
سر نوشت این کتاب بودم و هیچ وسیلٔه اتصال با بیرون زندان فاشیستان نداشتم تا از جریان آگاه 
شوم. چون ازبند زندان بیرون شدم، در یافتم که فاشیست های امینی بی کلتور و دشمن کلتور باین 
جهات عمدٔه فرهنگ مردم اوزبیک عالقه ٔ نداشته، بلکه رساله های قطور بزبان اوزبیکی و دیگر 
زبانهای   این وطن  در تبلیغ  قبایح خویش با تحمیل مصارف کالن بر خزینٔه  این کشور فقیر، چاپ 

کرده اند و بس .

این مجموعه گرچه کوتاه است، اما نمونه است و آغاز کار سودمند بلکه الزم و آیینهٔ  زندگی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی مردم نیکودل، پاک فطرت و سرشار محبت و شفقت است 

که صفات برازندٔه شان جٔز ارزشمندی از گنجینٔه بی نظیر سجایای ملت افغانستان میباشد .

اهداف این کتاب متعدد است، از آنجمله:

1 – کتاب مطالعه برای اوزبیکی زبانان بزرگسال و عادت گرفتن ایشان به مطالعه.

۲- کتاب معاون تدریس برای کودکان اوزبیکی زبان .

3- مرجع مطالعات جامعه شناسی، بشر شناسی و فلکلور .

را  اوزبیکی  مبادی  که  زبان  اوزبیکی  غیر  اشخاص  برای  اوزبیکی  زبان  تحصیل  معاون  رساله   -۴
آموخته اند .

5- نمونه برای تهیهٔ  رساله های مشابه فولکلور ترکمنی، قرغیزی، قزاقی و ترکی افشاری افغانستان.

۶- مرجع مقایسه و مقابله فولکلور اوزبیک به فولکلور دیگر مردمان افغانستان  عزیز و دیگر مردمان 
این نقطهٔ  آسیا .

اشعار  اوزان  و  کلمات  نحو  و  فولوژی  مور  زبان شناسی مشخصات صوت شناسی،   ٔ مطالعه   -۷  
عامیانٔه زبان گفتاری اوزبیکی افغانستان .

۸- نمونه برای پیشبرد مطالعه فولکلور و گرد آوری متن های فولکلوریک اوزبیکی تا سر جمع آن 
شکل یک مجموعٔه وسیع را بگیرد . 

  9- نمونه برای مطالعات مشابه در فولکلور دیگر زبانها و مردمان افغانستان مانند بلوچی، اورمری، 
پراچی، پشه یی، پنج زبان نورستان و چهار زبان پامیر افغانستان  و عربی گفتاری  بلخ و برهوایی 

هلمند، نیمروز و غیره.

10- نمونه برای مطالعات مشابه در فولکلور محلی پشتو و دری پکتیا، 

کنر، هزاره جات، غور و بادغیس و دیگر محالتیکه مشخصات قابل توجه دارد .

ارزش  عمدٔه چنین مجموعه ها این است که دولت مستعجل را شامل  گنجینٔه  ملی  می کند .

فرهنگ شفاهی، گذرا، متغیر و در معرض فناست و اگر آنرا جمع نکیم، ثروت ملی خود را 
از دست داده ایم و چون جٔز غنای فرهنگ همه بشریت است نزد همه بشریت مسوول خواهیم بود.

درین مجموعه )و مجموعه هاییکه مانند آن تالیف شود( روح آدمی یعنی روح کودک، جوان 
و پیر و روح پدر و مادر )و بطور خاص مادر که نگهبان فرهنگ گفتاری همه زبان های جهان است  
متجلی ( میشود و بوسیلٔه آن مردمان افغانستان  یکی  دیگر  را  می شناسند ، یکی  دیگر را  دوست 
میدارند و وحدت ملی استوار می شود و اگر وحدت ملی نماند و استوار نشود ، از ما چه خواهد ماند.
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 ادب شفاهی زبانهای ترکی

و

 کار های داکتر شعور درین زمینه

 نمیدانم این حرف پر از حکمت که از چندین دهۀ پیش در حافظه ام نقش بسته است 
گفتۀ کدام دانشمند است که می گوید: ملت های  زنده از زندگان خود قدردانی میکند. و این حرف 
کاماًل بجاست. طی سه  دهۀ اخیر که  در  های همه جهان به روی ملت ما باز شده  و امروز در هیچ  
یکی از قاره های  پنجگانۀ جهان  نیست که عده یی از مردم ما زیست نداشته باشند، و این امر 
در پهلوی عناصر منفی چیز های مثبتی نیز داشته است و در پرتو همین عناصر مثبت است که با 
فرهنگ دیگران نیز آشنایی حاصل کرده و می بینیم که به درستی ملت های زنده از زندگان خود 
قدر  می کنند تا بین آنانی که جز خورد و خواب هدفی دیگر ندارند و آنانی با تالش پیگیر در صدد 
باال بردن آگاهی جامعۀ خویش در ساحات  گوناگون   زندگی اند، فرقی نهاده باشند.  پس عزیزانی 
را که با تدویر محفل امروز در پی تعمیم دادن این اصل نیکو در جامعۀ ما برآمده اند، سپاس باید 

گذاشت و تهنیت باید گفت.

 صاحب جشن امشب را از سال 13۴3بدینسو  می شناسم، در آن هنگام که نگارنده ، تازه 
تعلیمات خویش را در دارالمعلمین کابل به پایان رسانده و برای نخستین بار در  لیسۀ جدیدالتشکیل  
نادریه به حیث استاد زبان و ادبیات دری مقرر گردیده بود، نگرانی یکی از صنوف هفتم را نیز به 
عهده داشت که شاگردان الیق و بیداری در آن گرد آورده شده بودند که در سالهای بعدی شخصیت 
های ناموری از میان شان تبارز کرد. یکی از شاگردانی که بیشتر از دیگران فعال بود و مسؤولیت 
جریدۀ دیواری صنفش را نیز به عهده داشت و در پهلوی آن به صورت پیگیر با صفحات اطفال 
روزنامۀ انیس که تحت نظر مرحوم غالم عمر شاکر  هر  جمعه زیر عنوان د وړو انیس به نشر می 
رسید و همچنان با مجلۀ د کوچنیانو ژغ  یعنی آواز اطفال همکاری قلمی داشت اسداهلل نام داشت 
که ابتدأ شهیر تخلص می کرد و بعد آنرا شعور ساخت. این جوان سه چهار سال بعد با جراید ملی 
همکار شد و پس از ورود به فاکولتۀ ادبیات و علوم بشری هر چند مانند این قلم رشتۀ ژورنالیزم را 
بر گزید ولی به مجالت علمی و اکادمیک کشور راه باز کرده به نشر نوشته های پژوهشی در زمینۀ 

فرهنگ مردم پرداخت که تا آن زمان برای بسیاری از روشنفکران ما ناشناخته بود.

 در سال 13٥٥ نگارندۀ این سطور مدیریت برنامه های محلی رادیو را به عهده داشت و 
داکتر شعور نیز بعد از اخذ لیسانس در رشتۀ ژورنالیزم تازه به عنوان ادیتر اخبار رادیو مقرر شده 
بود که روزی دانشمند بزرگ کشور جناب داکتر روان فرهادی که هفتۀ یکی دوبار به رادیو می آمد 
و برخی از برنامه های رادیو را می نوشت ضمن صحبت در مورد کتاب دردانه های خلق که زیر کار 
داشتم گفتند که یکی از  جوانان  شعبۀ اخبار  رادیو  مواد زیادی از ادب شفاهی زبان اوزبیکی را 
گرد آورده است و در   تدوین آنها  به همکاری ضرورت دارد؛ زیرا به صورت کامل با زبان اوزبیکی 
آشنا نیست؛چون شنیدند که او شاگرد من بوده، گفتند پس در ترجمۀ این مواد اورا کمک کنم که با 
وجود نا آشنایی با زبان اوزبیکی آثار زیادی ثبت و گردآوری کرده است. و از آن روز به بعد، روزهای 
جمعه که هم محیط رادیو خلوت تر از روزهای دیگر بود و هم فشار کار زیاد نبود، از ساعت نه صبح 
تا یک بعد از ظهر می نشستیم و مواد گردآوردهء او را می خوانیدم و من ترجمه دری آنهارا برایش 
می گفتم و او نیز برای سرعت در کار گفته های مرا روی نوار تیپ شعبه ی اخبار ثبت می کرد و 
بعد هرگاه فرصت می یافت آنها را به روی کاغذ انتقال می داد و با جمع و جور کردن جمالت شان 
اوراق تایپ شده را از نظر من می گذراند تا در پس و پیش ساختن جمالت در معنای آنها تغییری 
نیامده باشد. چندین ماه گذشت و باآلخره کتاب ترانه هایی از کرانه های آمو شکل گرفت که با 
تشبث شعور و همکاری حبیب اهلل رفیع و داکتر عنایت اهلل محرابی به پشتو و انگلیسی نیز ترجمه 
شد و کتاب کاملی به دست آمد و دریغا که تا کنون نیز چاپ نشده باقی مانده که این امر نیز قصهء 

درازی دارد.

آثار داکتر شعور در مورد زبانهای محلی کشور و منطقۀ ما در سه مورد خالصه می شود: 
آثارش در مورد زبان اوزبیکی، زبانهای کم نفوس افغانستان و زبان ترکی آذری.

آثار او در مورد ادب شفاهی اوزبیکان افغانستان سه کتاب اند: ترانه هایی از کرانه های آمو، 
نمونه های ادب شفاهی اوزبیکان افغانستان و تابتی متل لر یا چیستان ها.

کتاب آمو بویی  قوشیق لری یا ترانه هایی از کرانه آمو که مجموعه دو نوع شعر شفاهی 
اوزبیکان کشور است صرف سوزوان ها یا دوبیتی های زنانه و قوشیق یا توره را در بر می گیرد که 
عمدتاَ نظم مردان است. مواد این کتاب در سالهای 13۴9 تا 13٥٥ توسط داکتر شعور از شمال 
این  بیشتر  فایدۀ هر چی  برای  یافته است.  کتابی تدوین  و در یک  و گردآورده شده  ثبت  کشور 
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مجموعه مواد و مطالب کتاب توسط اینجانب به زبان دری، توسط حبیب اهلل رفیع به زبان پشتو و به 
وسیلۀ داکتر عنایت اهلل محرابی و انجینر محسن عابدی به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردیده است. 
بخش نخست این کتاب حاوی ۲33 قطعه سوزوان است که با مقایسه و مقابله در 10۶ نمود یا 
تیپ خالصه ساخته شده اند و در بخش دوم ۲۲3 قوشیق مردانه در 10۶ نمود مقابله گردیده اند.

این قطعات که عمدتاً از چهار منطقۀ شبرغان، اندخوی، جمعه بازار شیرین تگاب  والیات 
جوزجان و فاریاب گرد آورده شده هر یک مرکب از یک تا شش نسخه بوده ؛ تفاوت نسخه های 

آنها در پاورقی هر صفحه نشان داده شده اند.

کتاب مقدمۀ تحقیقی مفصلی دارد از قلم داکتر شعور که در آن  ها بعد از معرفی این دو نوع 
ادب شفاهی مردم اوزبیک  کند و کاوی در بارۀ سابقۀ تاریخی آنها صورت گرفته بعد وجه تسمیه، 
شیوۀ کاربرد، ساحۀ اشاعه و ساختار این دو ژنر مورد بازشناسی قرار گرفته اند. توفیق داکتر  شعور 
در تألیف و تدوین مجموعه های آثار شفاهی زبان های مختلف کشور در آن است که او نه تنها 
با اساسات فولکلورشناسی به عنوان تحصیل یافتۀ این رشته دقیقاً آشنایی دارد، بلکه با موازین 
ادبیاتشناسی، نسخه شناسی و پژوهش در ادب نوشتاری نیز در حد تخصص آشنایی دارد و این 
امر زمینۀ آنرا برایش فراهم می آورد تا به اتکأ بر نسخ خطی و آثار چاپی تاریخی و فرهنگی ریشه 

های بسیار از نمودها ادب شفاهی را در گذشته ها نیز پیگیری کند.

در مقدمۀ کتاب مورد بحث او ریشه قوشیق های اوزبیکی را تا نهصد سال پیش نیز پی 
گیری کرده نمونه های آن را از دیوان لغات الترک محمود کاشغری  به دست می دهد و در مورد 
سوزوان نیز فرضیه ای پیش می کشد که آن را با دالیل و اسناد به کرسی می نشاند. او بدین باور 
است که سوزوان همان نوع ادبی تویوغ و یا تویوق است که امیر علیشیر نوایی در محاکمه اللغتین 
و ظهیر الدین محمد بابر در عروض رساله سی از آن یاد کرده و آن را خاصۀ شعرای ترکی زبان 
خوانده اند. داکتر شعور با بررسی و مقایسۀ ساختار وزنی تویوق و سوزوان اینها با هم مطابق یافته، 
یگانه تفاوت آنها در تالزم صنعت تجنیس در تویوق ها می داند و می نویسد که در رسالۀ عروض 
بابر با آنکه بر تکیۀ تویوق سرا ها را بر استفاده از انواع جناس درین نوع شعر تاکید صورت گرفته 
و این هنر شاخصۀ اصلی تویوق شناخته شده است؛ ولی در نمونه ها قطعاتی آورده شده است 
که سوزوان اند و در آنها جناسی وجود ندارد و از طرف دیگر او می نویسد که خوانش تویوق ها با 

موسیقی با استناد مقاصد االلحان عبدالقادر گوینده معروف به ابن غیبی موسیقیدان دربار شاهرخ 
در هرات ، در قرن نهم هجری در کشور ما معتدلیات نامیده می شد، به قول ابن غیبی طبع اتراک 
را به این نوع موسیقی میل تمام بوده است. این نوع شعر که در بحر رمل محذوف سروده می شود 

نمونه یی از آن از قرن نهم چنین است: 

سورمه مندن کیم نو بولمش یانه دور

کاتش عشقینگ جانم یانه دور

باردی دل بلمان که خانسی یانه دور

عمر کجدی ینه خاجن یانه دور

داکتر شعور نتیجه می گیرد که نوع شعری تویوق اوزبیکی که پنجصد سال پیش با این همه 
وسعت در ادب و موسیقی ترکان وجود داشته طبیعی است که باید ریشه در فرهنگ مردم و ادب 
شفاهی داشته باشد که بعد ها شاعران با التزام تجنیس آن را نوعی از ادب نوشتاری نیز ساخته 
اند. و از طرف دیگر او با بررسی وجه تسمیۀ » سوزوان « عقیده دارد که این واژه   در اصل سوزه 
بان یا سبزه بان  بوده است ، زیرا زنان در شب  های نگهداری مزارع خربوزه بیشتر این نوع شعر را 
برای سرگرمی دور از خانه میخوانده اند  که از یک طرف آن را صبغۀ  زنانه  داده  و   از سوی نامی 
مرادف فعالیت های زنان در فصل حاصل برداری از مزارع خربوزۀ شمال کشور گرفته است. چنین 
خالصه ها و نتیجه گیری ها که برای نخستین بار توسط داکتر شعور پیش کشیده شده است  در 
پژوهش های ادب شفاهی اوزبیکی نه تنها که در افغانستان بلکه در اوزبیکستان نیز بی سابقه است.

لغات  فرهنگ  و  کتاب  مواد  ثبت  منابع  و  ها  سال  محالت،  رهنمای  های  فهرست  ترتیب 
اوزبیکی  که در اشعار متن کتاب آمده اند از خصوصیات منحصر به فرد این کتاب غنیمت است و 
جای بسا خوشی است که امشب انجمن فرهنگی اوزبیکان افغانستان چاپ این اثر ازرشمند را که 
از سال 13٥۶ تا کنون منتظر طبع مانده است، بعهده گرفتند. امید است که این کتاب هرچی زود 

تر به دسترس عالقه مندان قرار گیرد.

دو کتاب دیگر شعور یکی نمونه های ادب شفاهی اوزبیکان افغانستان که شامل بیشتر از 
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یک هزار سوزوان و قوشق، چهار صد تابتی متل یا چیستان و بیش از پنجاه سرود کار و محنت ، 
پارچه های تمثیل زنان و دختران اوزبیک، اشعار در قالب های دیگر و پارچه های اله یا للو ست 

و دیگری مجموعۀ چیستان های اوزبیکی هر دو خصوصیت ها کتاب باال را دارند. مواد این 
دو کتاب توسط داکتر اسداهلل شعور و استاد رحیم ابراهیم پروفیسر دانشگاه بلخ به صورت مشترک 

گردآورده شده است.

در زمینۀ زبانهای دیگر کشور کتاب »نمونه های ادب شفاهی زبان های کم نفوس افغانستان« 
نیز کار ارزشمندی از جناب داکتر شعورست که شاید دوستان دیگر در مورد آن صحبت کنند و من 
صرف این نکته را در مورد مواد این اثر وی یادآوری می نمایم که مؤلف درین کتاب برای نخستین 
بار نمونه های از سروده های زبان های شغنی، بلوچی، پشه یی، کاتی نورستانی، ترکمنی، پراچی 
و مانند اینها را گردآورده با ترجمه تحلیل و تفسیر آنها پرداخته است که فصل ترانه های شغنی 
آن یک بار در مجلۀ صریر چاپ هالند و بار دیگر با اضافات در شمارهء سوم مجلۀ مردمنامهء باختر 
چاپ تورنتو به نشر رسیده و فصل بلوچی آن نیز به صورت فشرده در مجلۀ آشیان و سپس هفته 
نامۀ شهروند چاپ شهر تورنتو منتشر گردیده است. امید واریم چاپ مستقل این اثر را که برای 
نخستین بار نمونه های وافر آفریده های شفاهی ملیت های با هم برادر  افغانستان را ارائه می دهد 

شاهد باشیم.

بایاتی الری« که مجموعۀ در  از کرانه های خزر« یا »خزر قیراغی نین  کتاب »ترانه های 
حدود 3٥0 بایاتی زبان آذری است که به شیوۀ معیاری و سیتماتیک تألیف یافته و گنجینه ی دیگری 
از فرهنگ و هنر مردمان ترک تبار را جلو روی خواننده قرار می دهید. چون دانشمند ایرانی استاد 
پناهی سمنانی در مورد این کتاب تقریظ مفصلی نوشته اند نظریات خود را پیرامون این کتاب داکتر 

شعور فعال ازین مقاله حذف می کنم تا برای مجلس تجلیل از شصتمین زادروزش تکراری نباشد.

برای این شاگرد و همکار و همرشتٔه عزیز خود عمر طوالنی و پربارتری آرزو می کنم و از 
خداوند برایش توانایی  های زیاد تر استدعا  دارم تا در روشن ساختن هرچه بیشتر زوایای فرهنگ 
و ادب توده های زحمتکش و همیشه تحت ستم کشور عزیز ما افغانستان مثمر کار های بیشتر و 

نکوتری گردند.

نوت:

این بیانیه، در همایش نقد و بررسی کارکرد های داکتر اسد اهلل شعور  که به مناسبت 55 
مین سالروز تولد وی، به تاریخ1۷ دیسمبر سال ۲005 در دانشگاه تورنتو برگزار گردیده بود ، 

ایراد شد .

»ایماق«
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امیر علیشیر نوایی

خطابه 

 به مناسبت 550 - مین سالگرد تولد  امیر علیشیر نوایی 

آدمی ایرسنگ دیما گیل آدمی           آنی کیم یؤق خلق غمیدین غمی

»نوایی«        

دانشمندان محترم، مهمانان عزیز و حضار گرامی السالم علیکم و رحمت اهلل و براکاته!

متفکر  نوایی شاعر شهیر،  علیشیر  امیر  آثار(  و  )حیات  دربارٔه  که  را  مقالٔه خود  میخواهم، 
بزرگ و شخصیت ادبی افغانستان به زبان مادری نوایی  بزرگمرد تاریخ نوشته ام بخوانش بگیرم. 

 اجمالی از آنچه که برشتهٔ  تحریر در آمده است:

باید گفت امیر علیشیر نوایی اگر چه از فامیل بزرگان به شمار میرفت ولی هیچگاه از مردم 
عادی دوری نگزیده است. او با ده نشینان ، کسبه کاران و  قاطبهٔ  مردم عالقه و رابطهٔ  حسنه و 

نیکو داشته است.

مکتب  اساسگزار  دارد.  ناگسستنی  رابطٔه  نوایی  علیشیر  امیر  بانام  هرات  تیموریان  دورٔه 
میناتوری هرات استاد کمال الدین بهزاد در این دور، شهرهٔ  آفاق گشت. مدارس، مساجد، شفاخانه 
و  گان  نویسنده  شاعران،  او،  بود.  برافراشه  قد  نوایی  حضرت  زمان  در  ابنیه،  سایر  و  پلها  ها، 

دانشمندان را دور خود جمع کرد و به تشویق و ترغیب آنان همت گماشت.

مردم  افغانستان، به  شخصیت عالی و انساندوستی نوایی ارج میگذارند. نام و آثار  نوایی 
در اد بیات شفاهی مردم ما به خوبی انعکاس یافته است. 

دولت جمهوری افغانستان به پاس خدمات  ادبی و فرهنگی این بزرگمرد تاریخ کشور، آثار 
گرانبهای او را به زیور طبع آراست و محافل ادبی را  به راه انداخت. ازجمله میتوان سمپوزیم شاندار 

امروزه را یادآور شد.

حضار گرامی!

 مقالٔه من دربارٔه آنچه که در باال تذکار یافت به زبان تورکی اوزبیکی نبشته شده است. حال 
به اجازٔه شما به خوانش آن میپردازم:

امیر علیشیرنوایی  اولوغلر  عایله سیدن بؤلسه ده، محنتکشلر، ایل ـ اولوسدن اوزاقلشمه  
گن .قیشالق و آوول ده یشیدیگن لر، کسبه کارلر، شهرلیکلر و برچه محنتکش اولوس بیلن نه فقط 
عالقه ده بؤلگن بلکی، اولرگه، جودده هم رابطه سی یخشی  بؤلگن  لیگی ، تورکی تیل و دری تیلده 

گی  ایجادیات و اثر لریدن یققال نمایان بؤلیب توریبدی.

اونینگ آثاریده ، بو مطلب نینگ گواهلیگی نیچه شکلده کؤزگه تشله نه دی. بیری بوکی 
خمسه مثنوی سی نینگ شرح و بیان و مضمونی نی مخصوص صورتده ، مطالعه  ایتیش  و ۶0۶- 
انچی  هجری ییلده  امیر علی شیر نوایی حیاتی نینگ سؤنگی وقتلریده کسبه کارلر و استادلر  و  
تورلی  ـ  تومن  مسلکلر  ایگه لری  شانیگه  تٔا لیف قیلگن » محبوب القلوب « اثریگه  دقت  ایتیش 

بیلن یوقاریده گی فکریمیزنی اثبات ایته آله میز.
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علیشیرنوایی یاشلیگیده آسایشته، کونگلده گیدیک، علم آاللمه ی مشققت چیکدی. هراتده 
یشش خوفلی بؤلگه نی باعث، سمرقندگه جؤنه ب کیتدی. لیکن  کیینچه لیک، دولت ایشلری گه  

اره لشدی، سیاسی و اجتماعی حیاتگه اؤز تاثیرینی اؤتکزدی .

او، بیرنچه مراتبه  اؤز التماسیگه بنٔا ً وزیرلیک لوازمیدن چیکلندی،سیاستدن قؤل تارتدی 
و خلققه یقین بؤلیشگه اوریندی. سیاسی دایره دن چیکله نیب، خلق بغریگه اینتیلدی. نوایی اؤز  
قصیده لری نینگ بیرقسمیده شاهلیکنی قاره له یدی. شاهلیک نینگ آرتیقچه مصرفی و خره جه 
تینی تنقید آستیگه آله دی و بولرنی مملکت سقوطی )مملکت تؤنتریلیشی - توبن لیککه یوز توتیشی( 
دیب بیله دی. اینیقسه اونینگ »فانی« تخلصی بیلن دری تیلیده یازگن و عبدالرحمن جامیگه بغیشله 
بدیعی  نی  کیلیشی  گرچیلیک  ویرانه  فقط  شاهلردن  سیده،  قصیده  ناملی  تحفه سی«  »تفکر  گن 

یوکسک بیتلر آرقه لی افاده لب بیره دی:

آتشین لعلی که تاِج خسروان را زیور است  

 اخگری بهر خیال خام پختن در سر است  

شه که، یادی  مرگ نارد زوست و یرانی ُملک  

خسرِو  بی عاقبت خسر بالد و کشور است

قید زینت مسقط فر و شکوه خسرو یست  

 شیر زنجیری ز شیر بیشه، کم صولتر است  

الزم ِشاهی نباشد خالی از درد  سری  

کوس شاه خالی و بانگی غلغلش درد سر است  

مضمونی:
یالقین لنگن لعل، شاهلر تاجیگه بیزه ک بؤلسه، باشده گی خام – خیاللر ُعمانیگه داش 
بیروچی چوغ هم دیر. خسرو - پادشاه  سؤزی عاقبت سیز بؤلسه، یعنی اونینگ آخرگی حرفی  )بو 

بی  »خسرو  نیدیک،  بؤلگه  ویرانلیک  ِخسر-  قالسه،  توشیب  قیلینگن(  عمل  صنعتیگه  معما  ییرده 
عاقبت«، عاقبتی نی اویله مه ی دیگن پادشاه هم مملکت گه ویرانه گر چیلیک کیلتیره دی. زینت گه 
بیریلگن شاهلر نینگ قصری، تیزده ویرانه لیککه یوز توته دی. نیگه کی، زنجیربند شیردن کؤره، 

چؤل - بیابانده یورگن شیرنینگ هیبتی و َصولتی زؤر و کوچلیراقدیر.

پادشاهلیک، باش آغریلیلک دن اؤزگه، نرسه ایمس. آخر ایچی بوم – بؤش ناغاره نینگ 
َشو قینی باش آغریته دی، خالص. 

امیر علی شیر نوایی وزیرلیگی دوریده، هراتده و قؤشنی شهرلرده هنر، همده مدنیت مجموعه 
سی، انچه گینه شهکار لر وجودگه کیلدی. چنانچه هرات، اؤشه وقتده خطاطلیک صنعتی بؤییچه 
اینگ یوقاری درجه گه کؤته ریلدی. صنعت شناس عالم و دانشمند لرنینگ گواهلیک بیریشلریچه 
بؤنده ی چیرایلی کتابلر دنیا نینگ هیچ  بیر پوچماغیده یره تیلمه گن، فقط تیموریلر دوریده گینه  

منه شونده ی نقاشلیک صنعتی، اینگ یوقاری پاغانه گه ییتگن. 

هرات میناتور لیک مکتبی نینگ اساسچی سی، بوتون جهان میناتورلیگی صنعتی نینگ آته 
سی استاد کمال الدین بهزاد هم خوددی شو دورده علیشیر نوایی قؤل آستیده تربیه تاپیلگنلیگی، 

بونینگ یارقین دلیلیدیر. 

اولوغ متفکر علی شیر نوایی زمانیده معمارچیلیک، شهر سازلیک صنعتی کؤپ ترقی ایتدی. 
ییتیشتیریلدی.  نیب  له  تربیه  درادگارلر  نقاشلر،  معمارلر،  لی  استعداد  گینه  ده هم کؤپ  بو ساحه 
دانشمند شاعر، ذّکا سیاستچی، تدبیرکار وزیرنینگ بیواسطه ترغیباتی و تشبثی بیلن مهابتلی مدرسه 
لر، شفاخانه لر، کروانسرایلر، کوپروکلر ، حماملر و باشقه کؤپ گینه عاموی بناء لر قوریلدی، تورلی  
یازوچیلرنی، شاعرلرنی،  اطرافیگه مشهور  اؤز  نوایی  یتیریلدی.  کؤپه  اثرلر  و هنری  کتابلر، علمی 
دانشمند عالم لرنی تؤپله دی. موسیقی نی کوچه یتیریشیگه علیحده  اعتبار بیردی. اونینگ اؤزی 
اولوس و خلق منفعتی نی کؤزله ب فقط گینه  آلگنده،  بیلر ایدی. عموماً  هم موسیقی نی یخشی 
جمعیکی  ایمس،  گینه  خلقلرنینگ  تورکی  نوایی،  شیر  علی  امیر  قوردیرگن.  بناء  خراسانده3۷0 
شو  قؤشدی.  اولکن حصه  هم  ترقیاتیگه  مدنی  خلقلر  برچه  گی  لریده  منطقه  ایران  و  افغانستان 
باعث، بو اولوغ متفکر افغانستان و اؤزبیکستان خلقلری اوچون مشترک بیر شخص حسابله نه دی. 
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اینیقسه بیز افغانستانده یشه یدیگن اؤزبیکلر و باشقه تورکی خلقلر، نوایی نی بغایت حرمت قیله 
میز- اعزازله یمیز، اونینگ اثری نی سیویب اؤقیمیز. 

محترم دانشمندلر! 

سیز لرگه معلومکی، افغانستان تورکلری مملکتیمیزنینگ شمالی منطقه سیده یشه یدیلر.
بولرنینگ سانی انیق ایمس. 

افغانستان نینگ مشهور یازوچیسی وتاریخچی عالمی پروفیسر داکتر عنایت اهلل شهرانی، 
اؤزی نینگ »تاریخچٔه نژاد ها و اقوام در افغانستان« اثریده شونده ی یازه دی: »بوگونگی کونده 
جهانده  اوچ یوز  ایللیک  میلیوندن  آرتیق خلق، تورکی تیلیده سؤزلشه دی.« اونگه کؤره، افغانستانده 
امتیاز خواهالوچی خلقلر سانیدن انچه  بیلن،  گی تورکی خلقلر سانی، »بیز اکثریت میز« ادعاسی 

کؤپدیر.«

خلقلر  تورکی  یاتگن  قیله  استقامت  افغانستانده  کیچمیشده،  بؤلسینکی،  افسوسلر  مینگ 
تیلی رواجی  یؤلیده  تورلی  دولتلر  تامانیدن  تؤسقینچیلیک  و قره مه قرشیلیک قیلینگن، شو باعث  

خلقیمیز سواد سیز بؤلیب قالیشگه مجبور ایتیلگن. 

 شونگه قره می، تورکی خلقلر اینیقسه اؤزبیکلر اؤز قصبه لریده  اوزین قیش کیچه لری 
نوایی خوانلیک مجلس لرینی اویوشتیریب،تانگ آتگونچه اونینگ شعرلرینی اؤقیشدن، تینگلشدن 
نوایی  لریده  مدرسه  محله  نیتیده،  ریش  چیقه  سواد  یاشلری  اؤزبیک  اصال.  ایدیلر،  مس  چرچه 

شعریتی اؤقیشر دی . 

بوتون افغانستان خلقی جمله دن افغانستانده یشیدیگن اؤزبیک ملتی اولوغ شاعر و متفکر 
علی شیرنوایی نی صدق دلدن سیویشلری نی حیات کتابی دیب بیلیش لری نی کؤرسه تو چی  مثاللر 
کؤپله ب اوچره یدی. چنانچه مراسم فولکلوریگه منسوب کیلن سالمیده قوییده گی مصراعلرنی 

اوچره ته میز: 

 خمسه لری یانیده 

انگشوانه قؤلیده

تورت اوغیل نینگ آنه سی

کتته باغ نینگ ایگه سی

آق کشمش نینگ نینگ غوره سی

مال بچه ایگه سی

اؤغیلشاه مالگه بیر سالم

خلق – شو  طریقه  سادده  صمیمی  نشانگه  اوروچی سؤزلر یارد میده ،معنا برکمال،نورانی 
آنه تصویری نی ماهرانه چیزدی.  علیشیر نوایی اثر لری خلق کتابلری بؤلیب قالگن لیگی نی جانلی 

تصویر ایته دی .

نینگ  اندخوی  میمنه گی رپیورتوریده گی  اینگ سیوملی قؤشیقچیمیز عزیز اهلل  نینگ  بیز 
قالین لری قؤشیغیده ایسه:

قؤلیده نوایی، بیدل،

میده - میده اؤقیدی

اندخوی جان نینگ قیز لری،

عجب قالین تؤقیدی

عصرلر  هم  سیده  اره  لری  اؤزبیک  افغانستان  خوانلیک  نوایی  زیرا  دی.  نه  کؤیله  دیب    
دوامیده عنعنه گه اَیلنگن عادت، مدنی میزان حسابله نه دی! 
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محترم دؤستلر! 

افغانستان جمهوریتی باش قانونی نینگ ایککینچی بابی، 1۴-انچی مادده سیده قید ایتیلگه  
نیدیک: »دولت خلق  مدنیتی، تیل و ادبیاتی نی رواجلنتیریش مقصدیده کیره کلی تدبیر - چاره لر 
کؤریب، برچه ملتلر، اوریغ - ایماقلر، قبیله لر مدنیتی، عرف - عادتلری، تیل، ادبیاتی، فولکلور و 

شایسته میراث لرینی سقله ب، انکشاف بیره دی«.  

جمهوری دولتیمیز، افغانستان کلتوری جمله دن افغانستان خلقی نینگ افتخاری گه قازانگن 
اؤلمس  نوایی  علیشیر  امیر  سیاستمدار  بویوک  سلطانی،  نینگ  ُملکی  سؤز  متفکر،  شاعر،  اولوغ 
سیماسینی ارداقلش و 550 - ییللیگی تولدی مناسبتی بیلن دییرلی کؤزگه کؤرینه دیگن، آلقیشگه 
سزاوار ایشلرنی عملگه آشیریب کیلدی. جمله دن مینینگ بیلیشیمچه، ُقندوز والیتیده گی اؤزبیک 
ترغیباتی   نوایی  علیشیر  اتلدی.  بیلن  نامی  نوایی  آلدین  ییل  نیچه  کؤچه سی  محله  یشیدیگن  لر 

ایشلریگه یخشی یول آچیلدی.  

13۶0 - انچی ییلده بؤلیب اؤتگن »علیشیرنوایی واونینگ  زمانه سی« موضوعیده گی علمی 
مجلس زمینی  بویوک شاعر ایجادینی اؤرگه نیشی نینگ اؤن ییلگه مولجلنگن تدقیقات باشلنگن 
قتنشگن  جنابلری  اوف  قیوم  عزیز  محترم  عالم  شناس  نوایی  اؤزبیکستانلیک  گه  مجلس  ایدی. 
دیوانی  یازیلگن  بیلن  تخلصی  »فانی«  نینگ  نوایی  علی شیر  بیلن   مناسبتی   بو  مجلس  ایدیلر. 
تیلیگه  نوایی و سیاسی حیات« کتابی دری  نینگ »میرعلی شیر  بارتولد  اثری،  »مکارم اال خالق« 

ترجمه  قیلینیب، چاپ ایتیلدی.

شو نینگ دیک دری، پشتو و اؤزبیک تیللریده اولوغ شاعرنینگ ایجادیگه عاید کؤپگینه مقاله 
لر اعالن قیلیندی. 

بیلن  مناسبتی  ییللیگی  تولدی550  نوایی  علیشیر  امیر  میز حضرت  بابا  اولوغ  بو گون  منه 
و خمسه  النفایس  مجالس  اللغتین،  محاکمته  نینگ  نوایی  کؤریلدی.  تیارگرلیک  کتته  افغانستانده 
برادر  شوراسی  وزیرلر  والیتیده،  بلخ  دیک،  نینگ  شو  چیقدی.  باسیلیب  تامانیدن  دولت  کتابلری 

ملیتلر ایشی عمومی ریاستی، کابلده شورالر اتفاقی مدنیت اوییده، کابل دارالفنونیده علمی ییغیلیشلر 
بؤلیب اؤتدی. شونینگ دیک اطالعات و کلتور وزارتی قاشیده گی رادیو تلویزیونی آرقه لی خاص 
پروگراملر عملگه آشدی. شوکبی مطبوعات واسطه لری روزنامه - مجله لرده کینگ ترغیبات ایشلری 

آلیب باریلدی. 

بوگون ایسه، اولوغ شاعر میر علیشیر نوایی تولدی 550 ییللیگی مناسبتی بیلن اویوشتیریلگن 
شکوهلی سمپوزیم شاهدی بؤلدیک. بو سمپوزیم  توزیلیشیده نوای اخالصمند لری نینگ ماددی و 

معنوی حصه لری اولکن .

 عزیزلر! 

صفتیده،  اوالدی  صافدل  و  ارادتمندی  بیر  نینگ  نوایی  من،  ایکن  یکونلر  نی  صحبتیم 
افغانستان جمهوریتی  فنلر اکادمی سی، باشقه دولت موسسه لری و نوایی اخالصمندلری نینگ بو 
اولوغ توی - طنطنه سیگه کؤرستگن ماددی -  معنوی  یاردملریدن صمیمی منتدار چیلیگیمنی اظهار 

ایتیشگه رخصت بیرگه یسیز . 

اعتبارلرینگیز اوچون تشکر 

 این خطابه در سمپوزیم 550 - مین

سالگرد تولد امیر علیشیر نوایی 

در سال 1391- در کابل ایراد شد
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کانادا مملکتیده، »ففتا« تشکیالتی آچیلیشی 

مناسبتی بیلن داکتر ایماق نینگ بیاناتی

               

داکتر ایماق – صحبت چاغیده

السالم علیکم عزیز وطنداشلر و تیلداشلر!

اوالً بار سیزلرنی نوروز عالم افروز بیلن صمیمی مبارکباد ایتیب، بو اولوغ ایامده سیزلرگه یره 
تگندن، تن سالمتلیک، بخت - سعادت تیله ب، جانه جان آنه وطنیمیز افغانستانگه ایسه، آسایشته 

لیک و فراوانلیک تیله یمن.

نینگ  ففتا  اشتراکیده  برادرلریمیز  قانداش  سیز  شهریده  مملکتی،گووالف  کانادا  بوگون 
بیرینچی ییغیلیشی بؤلیب اؤتماقده .

بو ییغیلیشگه ایککی بویوک شخصیتلریمز امریکا قؤشمه ایالتلری اندیانا ایالتی، همده کانادا 
مملکتی کلگری شهریدن تشریف بویورگنلر. بو جنابلر محترم پروفیسر داکتر عنایت اهلل شهرانی 
و استاد محمد ایوب ساعی بؤله دیلر.اینگ اوال بو جناب لرنینگ اوزاق منزللرنی باسیب کیلگنلری 

اوچون تشکرلر اظهار ایتیب، قدملریگه حسنات دیمن . 

محترم دوستلر، عزیز اینی – آغه لر!
بو ییغیلیشده سیز تماندن مذکور فدراسیون نینگ کانادا بؤیله ب وکیلی نماینده سی سه 
)افغانستان تورکلری  بؤیله ب  کانادا  آوازده کمینه »ایماق« نی  بیر  بو، سه یالوو ده  یلندی. سیز، 
مدنی فدراسیونی( عمومی رییسی ایتیب سه یله دینگیز. دیمیک مینینگ ذممگه ینه ده یوکسک، 
مسوولیتلی مدنی وظیفه لر یوکلندی. مین بو آغیر و مسوولیتلی بورچ نی به جان و دل قبول قیله 

من، البته .

مینی وکیلینگیز ایتیب، سه یله گه نینگیز مناسبتی بیلن چیندلدن تشکر بیلدیره من. سیز 
نینگ مینگه نسبتاً بیلدیرگن ایشانچینگیزنی آقله یمن، خدا خواهله سه. مین سیز نینگ خذمتگارینگیز 

من. »من  چاکر شما  هستم برادران گرامی!« 

اجازه تینگیز بیلن تورک اؤزبیک خلقی مدنیتی نی رواجلنتیریش یؤلیده گی عملگه آشیرگن 
کمترین خذمتلریمنی قیسقه چه، ایسله تیب اؤتماقچیمن.
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اما،  دهقان  کمبغل  بیر  قیشالغیده  باغبوستان  نی،  تومه  قورغان  نینگ  اندخوی   – کمینه 
مدنیت سیور عایله سی ده تولد تاپدیم . تورک اؤزبیک فرزندی من.

ایلک مراتبه، هجری 1350- نچی ییلی، افغانستان رادیوسی قاشیده محلی راد یو دستورلر، 
لرگه  برنامه  گی  تیللریده  یی  پشه  و  نورستانی  بلوچی،  تورکمن،  اؤزبیک-تورک  تورک  دن  جمله 
اساس سالدیم و باشقه دؤستلربیلن بیرگه لیکده، اؤزبیک پروگرامی نینگ نطاقی صفتیده خذمت 
انابت  بی حاجی  بی  یولداشیم  ایشیتتیریشلرده عمر  رادیو  اؤتیش جایزکی،  ایتیب  قیلدیم. شونی 

ایماق مینگه یانمه - یان یاردم بیریب کیلگن. 

ایلک مراتبه  »خلق در دانه لری« ناملی مجموعه م، اوزبیک – دری تیللریده 1359- ییلی 
کابلده باسیلیب چیقدی.

ایلک مراتبه، اؤنله ب اؤزبیک و تورکمن خواننده لری نینگ قؤشیقلری، اینیقسه، فولکلور 
عمر  مین،  مراتبه،  ایلک  ایتیردیم  ثبت.  ستدیولریده  افغانستان  رادیو  قؤشیقلرینی،  گی  ژانریده 
یؤلداشیم و قیزیم بیلن بیرگه لیکده  ، تاشکند رادیو سی ده اؤزبیک، دری و پشتو تیللریده نطاقلیک 

قیلیب،افغانستان خلقی، اینیقسه، تورکی خلقلر مدنیتی نی جهانگه تنیشتیریشگه حرکت قیلدیک.

ایلک مراتبه، »خلق دردانه لری« مجموعه سی، تاشکندده کریل  سریلیک خطی ده باسیلیب 
لریدن  دانه  ادبیاتی در  آغزه کی  اؤزبیکلری  افغانستان  چیققن دن سؤنگ، مرکزی آسیا خلقلری، 

خبردار بؤلدیلر.

ایلک مراتبه، تاشکندده )افغانستان اؤزبیکلری آغزه کی ایجادلری( عنوانی آستیده تدقیقات 
آلیب باریب، دوکتورلیک علمی درجه سینی آلیشگه موفق بؤلدیم.

ایلک مراتبه، تاشکند ده »سوزوان« ناملی مجموعه سینی چاپ ایتتیردیم.

ایلک مراتبه  سوزوان  قؤشیقلری یازیلگن سی دی نی تاشکند رادیو سی ستدیولریده تیار 
له دیم.

ایلک مراتبه، تورک اؤزبیک، تورک تورکمن آغزه کی ادبیاتی نمونه لری، مینینگ یاردمیم 
بیلن، کانادا مملکتی، تورنتو شهریده باسیلیب چیقه دیگن اندیشٔه نو آینامه سیده باسیلیب چیقماقده. 
۲00۶- نچی ییل دن باشله ب حاضرگه قدر ایلک مراتبه افغانستان تورک اؤزبیک خلقی آغزه کی 
ایجادینی ترغیبات قیلیش مقصدیده ، ویب سایت آچیشگه موفق بؤلدیک. بو سایت  ده  افغانستان  
تورک  اؤزبیک شاعر لری حیاتی و  ایجادینی تنیشتیریش نیتی ده »ادب گلشنی« نامی آستیده رادیو  

میز هم بار.

www.dordanalar.info :ویب سایت آدرسی قویده گیچه
ایلک مراتبه،  افغانستان تورک اؤزبیک شاعرلری حیاتی وایجادیگه عاید مقاله لریم اؤزبیک 
و دری تیللریده، تورنتو شهریده باسیلیب چیقه دیگن آشیان، اندیشٔه نو و نایاب مجله لری، همده 
بیر جلد ده(  ایککی کتاب  )بیدلستان و گلدسته  بؤله دیگن  بیر مراتبه چاپ  ییلی  استانبول ده هر 

مجموعه سیده،  اوزیل - کیسیل چاپ بؤلماقده.

ایلک مراتبه  ۲00۶- ییلدن باشله ب   )نوید( دستوری، )آریانا افغانستان (خلق ارا تلویزیونی 
آرقه لی اؤزبیک تیلی ده  کؤرسه تو لرنی یؤلگه قؤیدیم.

ایلک مراتبه، )افغانستان ملی تلویزیونی( اؤزبیک پروگرامی آرقه لی سه شنبه گونلری تورنتو 
وقتی بیلن ظهر ساعت 3:۲0 ده  ترقه له دیگن )فولکلور- خلق قلبیده گی  دینگیزدیر( دستوری نی 
آچیشگه موفق بولدیم. ۲009 - ییل ۲۴- مارچ کونی1۲- نچی پروگرامنی تیارله ب جونتگن برنامه 

م  مذکور تلویزیوندن نشر بؤلدی.

ایلک بار، تورنتو شهریدن ترقه له دیگن )سیمای شرق( دستوری، )پیام  افغان( چینلی آرقه 
لی چهارشنبه کونلری تورنتو وقتی بیلن کیچ ساعت ۷-9 ده نشر بؤله دیگن »آیدین« ناملی کؤرسه 

توولرینی آچیشگه موفق بؤلدیم.
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عزیز وطنداشلر و قدردان مهمانلر!

دانا خلقیمیز ده »خلق یخشیلیک نی اونیتمس« دیگن مقالی- ضرب المثلی بار. بو گون مین 
شو ضرب المثل نینگ حیاتده تطبیق بؤلیشی، اؤز عکسینی تاپیشینی  شاهدی بؤلدیم، دیسم مبالغه 

بؤلمه یدی.

آلیب،  گه  انابت  ایشلریمنی  مدنی  کمترین  گی  یوقاریده  مینینگ  وطنداشلر،  سیز  بوگون 
»ففتا«  نینگ کانادا بؤیله ب وکیلی ایتیب ، سیله گه نینگیز- بیر نیچه عصر آلدین،آته - بابالرینگیز 

تمانیدن ایتیلگن مقالگه رعایه ایتگه نینگیزدن یارقین دلیلدیر. 

هه، خلق - یخشیلیکنی اونیتمس ایکن، هیچ قچان!

محترم ایلداشلریم!

ینه بیر کرره، سیزدن اؤز منتدار چیلیگیمنی، اظهار ایتیشگه رخصت بیریشینگیزنی سؤره یمن.

حاضر ایسه، اجازه تلرینگیز بیلن، تورک تیلی تاریخی و اونینگ منزلتی حقیده قیسقه چه، 
سیزلرگه معلومات بیرماقچی من.

تورک تیلی تاریخی و اونینگ منزلتی:
تورک تیلی، جهان تیللری مابینی ده، اینگ قدیمی و قاعده لی تیللر سیره سیگه کیره دی.

ایلکبار انسانلر بو تیلده سؤزلشگن و جهان تیللری نینگ اکثریتی، تورکی تیلی ایلدیزیگه مالکدیر.

بو تیل ییگیرمه مینگ ییللیک تاریخگه ایگه بؤلیب، قدیمی قیزیل تیریلیکلر قریب ییگیرمه 
لریده  آلگن  یؤل  تمانگه  شرق  لریدن،  منطقه  مغلستان(  )شرقی  آسیا  مرکزی  مقدم،  ییل  مینگ 
)برینگ( آره لیغی آرقه لی امریکا االسکاسیگه ییتیب بارگنلری ده ، تورکی تیلیده سؤزله شر ایدیلر.

اهلل  عنایت  داکتر  پروفیسر  دانشمندي  تاریخچی  یازوچیسی،  اتاقلی  نینگ  افغانستان 
شهرانی، اؤزی نینگ )تاریخچهٔ  نژاد ها و اقوام در افغانستان( اثریده شونده ی یازه دی:

بو گونگی کونده جهانده )اوچ یؤز و ایللیک میلیون( دن آرتیق خلق، تورکی تیلیده سؤزله شه 
دی. شونینگ دیک، افغانستانده استقامت قیله یاتگن تورکی خلقلر سانی، باشقه قوم و ایلتلردن کم 
ایمس،- دیسک مبالغه بؤلمه یدی شونی ایسله تیب اؤتیش کیره ککی ، تورکی تیلی نی توزیشده، 

اینگ مشکل فورموللردن فایده له نیلگن.

نیکتا هایدین خانم، یورتوم ناملی اروپالیک موسسه سی نینگ تیلشناسی گپی گه قره گنده، 
انسان، بو تیلنی ایشله ب چیقاریش کوچیگه قادر بؤلمه گن پیتده، کوکده گی موجودات، بو تیلنی 

یره تیشگه اورینگنلر.

شو ییرده تورکی تیلی بؤلینمه لری حقیده تؤخته لیب اؤتماقچی من. بو تیل قوییده گی آلتی 
گروه گه بؤلینه دی:

تورکی سی   قارلوق   -۴ تورکی سی  سایبریا   -3 تورکی سی  قبچاق  تورکی سی۲-  اوغوز 
5-ساحاد یا یاقوت تورکی سی ۶- چاووش تورکی سی.

افغانستان نینگ بویوک یازوچیسی و تدقیقاتچیسی برهان الدین  نامققه کؤره، تورکی تیلی 
قوییده گی 1۶ شیوه - لهجه یا که تیل گروهیگه بؤلینه دی:

اؤزبیکلر،  اویغورلر،  یاکی  تورکلری  تورکستان  شرقی  قزاق،  قیرغیز،  چاووشلر،  یاقوتلر، 
تورکمنلر، قازان تورکلری، باشقرد ، غرب تورکلری، تورکیه تورکلری، آذربایجان، عراق و سوریه 
تورکلری، قفقاز شمالیده گی تورکلر )قوموق- نوقای(، کریمیه تورکلری، بالقان، تورکلری، قاقاوزلر 
یا گوک اوغوزلر ) رومانیه ده گی مسیحی تورکلر( آلتای تورکلری، خاکاس تورکلری، آبا قان ، تووا یا 
سوبون تورکلری. بو تورکی تیللری  و شیوه لری آره سیده فقط یاقوت و چوواش تیلی باشقه تیللردن 
فرق قیله دی. تورکلر نینگ تورلی قوم لری جهان نینگ )۸( ینگی مستقللیککه ایریشگن جمهوریتلر 

و )۲0( دن آرتیق  مستقل جمهوری و خود مختار مملکتلرده استقامت قیلیشه دی.
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آذربایجانلیک عالم محمد صادق نایبی اؤزی نینگ )یک هزار واژهٔ  اصیل تورکی در فارسی( 
کتابیده شونده ی یازه دی:

انگلیس تیلی تکنالوژي تیلی بؤلیشیگه کؤره، کؤپ تیللر نینگ علم – فن سؤزلیکلرینی افاده 
الووچی تیل حسابله نه دی. تورکی تیلی سؤزالووچی لری ایسه، مینگ ییللر دوامیده شرق عالمیده 
حکومت قیلگنلری، انگلیس، اسپانیا، ختای، روس، آلمان و باشقه خلقلر نی اؤز بیراغی آستیده سقله 

گه نی باعث ، تورکی تیللر اؤرنی یققال نمایان بؤلیب توریبدی ، البتته.

تورکی تیلی نینگ ایزی سیزیلمه یدیگن تیل، ییر ُکرره سیده یؤق دیسک مبالغه  اساساً 
اروپالیکلر  بیلیملیک  و  بارگن علملیک  آلیب  تدقیقات  تمانله مه  باره ده چقور و هر  بو  بؤلمه یدی. 

شونده ی خالصه چیقرگن:

ایتالیا تیلی نینگ ۴0 ٪ ، انگلیس تیلی نینگ ۲0 ٪، آلمان تیلی نینگ 1۷ ٪، و باشقه تیللر 
هم تورکی سؤزلیکلر و لغتلردن تشکیل تاپگن. اگر تورکی تیلی بؤلمه گنده ، مذکور تیللرنینگ بیر 

قسمی آلیب تشله نر ایدی.

فارسی(  در  تورکی  اصیل   ٔ واژه  هزار  )یک  نینگ  نایبی  صادق  محمد  عالم  آذربایجانلیک 
کتابیدن فارسی تیلیده ایشله تیله دیگن تورکی لغاتلردن مثال کیلتیرماقچی میز:

آیین: اویون = جشن معنا سیده . ختای تورک لری نینگ اینگ قدیمی جشنی بؤلمیش بیره م لریدن 
حسابله نه دی.

آتش: آت )آتماق- انداختن( + یش = پرتاب دو طرفه ، جرقه.

اوتو: اوت ) اوتمک = پاک کردن، زدودن ناپاکی، به آتش گرفتن پشم. وسیلٔه صاف کردن چین و 
چروک(.

آشامیدن: )وام گرفته شده از مصدر تورکی( آشاماق )خوردن( معادل فارسی آن نوشیدن.

آغاز: آغیز ) دهان، مطلع، ابتدای هر چیز(.

شونینگ دیک، اتاق، اُوجاق، اخته، آذوقه، اؤردک، اردو، آرزو، استاد، آستر، آستین، آسمان 
و یوزله ب تورکی لغتلر فارس تیلی ده ایشله تیله دی.

پروفیسر داکتر قیام الدین راعی برالس گه کؤره، بعضی بیر مغل و تورکی سؤزلیکلری پشتو تیلیده 
فایده له نیب کیلماقده. مثال صورتده:

خان: بو سؤز مغل لرنینگ لقبی صفتیده فایده له نیب، مملکت نینگ بیرینچی شخصی گه ایتیله دی. 
بو سؤزنینگ معادلی- شاه دیر. خان نینگ زوجه سی – عیالی خانم بؤله دی. یعنی ملکه.

شونینگ دیک، بیک، تورک قبیله لری نینگ رییسی لقبی دیر. رییس نینگ عیالی بیگم . بو لقب، 
هند و پاکستان مسلمانلری اؤرته سیده کینگ طرزده فایده له نه دی.

اولوسی  تیله دی.  ایشله  تیلیده هم شو معنا ده  بیره دی. پشتو  تیلیده )ملت( معنا  اولوس: مغول 
جرگه. ملی مجلسگه ایتیله دی.

لوی : مغول تیلیده تمساخ معنا بیره دی. مجازی معناده )بزرگ( دیر.

آنا- آنه: تورک تیلیده )مادر( معنی بیره دی. بو سؤز پشتو تیلیده هم ایشله تیله دی. نازو آنا. احمد 
شاه درانی نینگ آنه سی.

اتن: آتماق دن آلینگن. تورکی تیلیده ) انداختن، دست و پا انداختن ( معنی بیره دی. بو گونگی اتن 
ملی، تورکیه نینگ شمالی منطقه لریده ملی رقص صفتیده تانیلگن.

خیل: )عشیره- طایفه( معنی بیره دی. طوطا خیل، ابراهیم خیل. بو کلمه ایل شکلیده ایران مغوللری 
اؤرته سیده فایده له نیلگن.

کوچ: کوچی )چادر نشین( کؤچماق سؤزیدن آلینگن.
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یرغل: مغل تیلیده )حمله - تجاوز( معنی بیره دی. اؤنله ب، بونده ی مثاللرنی کیلتیریش ممکن.

قدردان وطنداشلر و تیلداشلر!

جان استوارت شونده ی یازه دی:

اگر استعمار بیر ملتنی اؤزیگه قره م قیله دیگن بؤلسه، بیرینچیدن او ملت نینگ اؤزلیگی 
)هویت( و تیلی نینگ رواجله نیشیگه تؤسقینلیک قیله دی. چونکه اقتصادی و اجتماعی استعمار، 

مدنی و فرهنگی استعماردن باشله نه دی.

مینگ افسوسلر بؤلسین که، جهان بؤیله ب تورکی خلقلر مدنیتی و تیلی نینگ گلله ب یشنه 
تیب  دولتلر ضدیت کؤرسه  استعمار چی  بیر  بعضی  بو گونگی کونده هم  و  اؤتگن دورلرده  شیگه 
کیلگن و کیلماقده. اهلل گه مینگ قتله شکرانه لر بؤلسین که، آنه تیلیمیز بؤلمیش تورکی اؤزبیکی و 
تورکی تورکمنی تیللری افغانستان باش قانونی نینگ تصویب قیلیش و کوچگه کیریش قوریلتایی 
)لویه جرگه( سیده، تورکی خلقلر استقامت قیله یاتگن منطقه لریده، اوچینچی رسمی تیل صفتیده 

رسماً تن آلیندی.

محترم دوستلر!
افغانستان  سیده  اولکه  هالند  مقدم  ییل  بیر  بولسک،  دیگن  گپیره  سیده  باره  فدراسیون 
یازوچی  ییتوک  نینگ  افغانستان  بو فدراسیونگه  ایدی.  تاپگن  تورکلری مدنی فدراسیونی تشکیل 
سی، دانشمندی، دپلوماسیه ساحه سیده دوکتورلیک علمی مقام نی ایگلله گن داکتر همت فاریابی 
کفالتخانه  نینگ  فدراسیون  مذکور  کؤره،  خبرلرگه  چیققن  ده  میدیا  ایدی.  لری سیلنگن  جنابعالی 
لری حاضرگه قدر، تورلی غرب مملکتلریده آچیلدی. بو گون ایسه، بیز- سیز بیرگه لیکده مذکور 
فدراسیون نینگ وکالتخانه سینی کانادا مملکتی، آنتاریو ایالتی نینگ گووالف شهریده آچیش نیتیده 

ییغیلگن میز.

دوستلر! مین گووالف شهرینی، افغانستان نینگ تورکی زبان خلقلری استقامت  قیله  یاتگن  
اندخوی یا که، میمنه یا که، شبرغان شهریگه تققاسله یمن. بو شهرده افغانستان نینگ تورکی زبان 
خلقلری تؤپلنگن. بو خلق، یعنی سیزلر، اؤز آنه تیللرینگیز بؤلمیش تورکی اؤزبیکی، تورکی تورکمنی 
تیللرده گپله شه سیز. شو نینگ دیک، گووالف خلقی نینگ برچه عنعنه لری، رسم - رسوملری، توی  

حشملری و مرکه لری  تورکانه اؤزبیکانه، تورکانه تورکمنانه، اؤتکه زیله دی.

 خواهی نخواهی ملی عنعنه لر، رسم - رسوملریمیز زمان اوتیشی بیلن اؤزگه ریب باره دی. 
اینیقسه غرب نینگ ناجایز عادتلری، یاشلریمیزگه سلبی تاثیر کؤرسه تیشی ممکن.

انه شونده ی ناروا عادتلرنینگ آلدینی آلیش، آته -بابالریمیزدن بیزگه میراث بؤلیب قالگن 
عنعنه لرنی سقله ب قالیش، و بای مدنیتیمز نی یاشلریمیزگه اؤرگه تیش، آنه تیلیمیز و ادبیاتیمیز 
نی رواجلنتیریش مقصدیده، )افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی( تشکیل تاپگن دیسک، مبالغه 
بؤلمه یدی.پس شونده ی ایکن،بو فدراسیوننی جان و دلدن قوهلل ب - قوتله شیمیز درکار، حمایه 

قیلیشیمیز الزم.

محترم قرینداشلر ! مدنی فدراسینیمیز نی حمایه قیلیش اوچون اینگ اوال نیمه قیلیشیمیز 
کیره ک بؤله دی؟

توتیشیمیز، طلب  قوالق  نصیحتلرگه  و  پند  قالگن  بؤلیب  میراث  بیزگه  بابالریمیزدن   - آته 
قیلینه دی.

لریمیز  بابا   - آته  بؤله دی.  قیلیشیمیز الزم  نینگ کوزی مقالیگه رعایه  لر سوزی عقل  آته 
نینگ »اتفاق بیتر، نا اتفاق ایتر« - دیگن بی بها، دردانه سؤزی بار. فدراسیونیمیزنی امان سقله ش 
تویغولرینی پرورش  ایزگولیک  اتفاق  برادرلیک،  دلیمیزده محبت، صمیمیت،  بیریمیز  او چون، هر 

قیلیشیمز کیره ک بؤله دی.
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حرمتلی برادرلر!

وکیلینگیز-  بؤیله ب سیزنینگ  کانادا  ویرسه،  قاله  فرهنگی شخص صفتیده،   بیر  مینینگ 
خذمتکارینگیز صفتیده سیزلرگه و چیت ایلده گی فدراسیون محترم اعضالریگه ایته دیگن سؤزیم 
شوکه ، هر بیریمیز اهیل بؤلیب یشه یلیک. باغلریمیزگه صمیمیت، دؤستلیک و برادرلیک چیچکلرینی 
قده ب، اونی مهر، محبت، ایزگولیک سووی- آب حیاتی بیلن سوغاریب، پرورش قیلیب، بیر- بیراو 
لریمیزگه ساوغه ـ تارتیق  قیله یلیک.شونینگ دیک، فدراسیون باقی لیگی و رواجی اوچون هیچ 
فدراسیونیمیز    ، گینه  شونده  یلیک.انه  تارتمه  باش  یوروغلریدن   - یول  فدراسیون  مذکور  قچان 

رواجله نه دی، اعتبار قازانه دی.

اعتبارینگیز اوچون کتته کان رحمت.

کانادا مملکتی آنتاریو ایالتی، گوالف شهر، ۲009 – انچی ییل ،  حمل آیی  

نو روز بیره می مناسبتی بیلن گووالف

شهریده اؤقیلگن بیانات

)باغ وطن(

وطـنـداش بـاغـیـنـگگه بیر نهال قده        

بو نـهــال نامـی نـی یخـشی لیک اته      

نـهـال نینگ یانیگه بیر گل ایکیب قؤی        

بو گل نینگ نامینی گوزه لیک دیب قؤی      

گل و نـهـالینگگه بـخـش ایتیب حیات      

سوو بیر و بو سوو گه مهردیب قؤی آت      

سیندن فرزندینگه باغ قالسین ایدؤست     

باغینگ وطن دیگن نام آلسین ایدؤست      

» ایرکین واحدوف «

السالم علیکم عزیز و محترم وطنداشلریم!

 اوالً بار نوروز عالم افروز بیلن سیز قدردان آپه - سینگللریم، اینی- آغه لریمنی چین  دلدن 
میز  اولکه  جانه جان  - سعادت،  بخت  تن سالمتلیک،  ایامده، سیزلرگه  اولوغ  بو  ایتیب،  مبارکباد 

افغانستانگه ایسه، تینچلیک- تاتولیک و آسایشته لیک تیله یمن.
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 حرمتلی دوستلر!

 وقتدن فایده له نیب، سیزلرگه نوروز بیره می حقیده معلومات بیریشنی خواهلر ایدیم.

نو روز بیره مینی نشانله ش باره سیده قیسقه معلومات: 

معلومکه، نوروز بیره مینی نشانله ش، بوتون شرق خلقلریگه عنعنه بؤلیب قالگن. جمله دن 
افغانستان خلقی هم بو اولوغ ایامنی مناسب کوتیب آلیشه دی.

خلقیمیز آره سیده، نوروز پیدا بؤلیشی حقیده تورلی فکر - مالحظه لر موجود. بعضی روایتگه 
بناً آریایی لیکلرنینگ بیرینچی حاکمی کیومرث، نوروزنی بیره م صفتیده ایلک بار نشانله گن دییشه 
دی. نوروز بعضاً هم جمشید تمانیدن ایلکبار نشانلنگن دیگن گپ بار. روایتلرگه قره گنده، نوروز 
تورگن  تیب  کوزه  تاجده  یاغدونی  بو  تاجی »جم« گه ساچه دی.  نی جمشید  نوری  اؤز  قویاشی، 

اهالی، یاغدونی »شید«، »جم« نی ایسه، جمشید نامی بیلن اته ی باشله یدیلر.

جمشید دن سؤنگ، بو بیره منی ، فریدون و گشتاسپ دوام ایتتیره باشله یدی. شونینگ 
دیک، اولوغ »ُکروش«  دیگن شاه، نوروز نی اولوغله ب، اونی، جوده مناسب نشانله گن.

قیرغی نی هوا گه   مانه طرزده نشانلنگن. شاه، آق  بیره  بیره م،  بو  ساسانیلر دوریده هم 
اوچیریب، مجرم لرنینگ گناهینی عفو و قماقده گیلرنی آزاد ایتیشگن. نو روز بیره می سککیز گون، 
ملکشاه  الدین  دوریده، سلطان جالل  اسالم  نشانلنگن.  اوچ گون  اون  نهایت  و  آلتی گون،  بعضاً 

سلجوقی، بیرینچی بؤلیب نوروزنی مناسب کوتیب آلگن.

آلدین،  تاپمسدن  تشکیل  امپراتورلیگی  هونلر  تورکلر،  کؤره،  معلوماتگه  بیر  باشقه  ینه 
ختایلیکلر شکنجه سی طفیلی، تاغلرگه پناه کیلتیریب، بیر نیچه سالله لری، ایککی تاغ آره لیغیده 
قرار تاپگن )ایرکنگ( منطقه سیگه باریب، جایله شه دی. همده او ییرده تیمیرنی کشف ایتیشگه 
ایریشه دی. شونینگ دیک، جنگ میدانیده فایده له نیش مقصدیده، اؤزلریگه قورال - یراغ یسشگه 
موفق بؤلیشه دی. نهایت ، تورکلر )گوگ بوری( یاردمیده تاغدن چقیب، توران اولکه سی تمان یؤل 
آله دیلر و آته - بابالریدن میراث قالگن ییرنی ختایلیکلر شریدن قوتقه زیب، حاضرگی مغلستان ده 

گی )اتوکن( منطقه سیده، هونلر امپراتورلیگی نی تشکیل بیره دیلر. )ایرکنگ( تاغیدن چیققن  گون، 
)ینگی ییل( باشله نیشی دیب، حسابله نه دی.

 کوشانیلر دوریگه کیله دیگن بؤلسک، بو دورده ، عظمتلی تورکلر سالسی، میالد دن اول، 
همده میالد دن سؤنگی ییللر مابینی ده، حاضرگی افغانستانده دولت حاکمیتی نی ایگلله یدیلر. اولر 
نینگ یازگی پایتختی کاپیسا و قیشگی پایتختی ایسه، حاضرگی پاکستان نینگ  تکسیال شهری بؤ 
له دی. بغالن والیتیده گی )سرخ کوتل( و او زمانده گی باشقه کتیبه لر، ینگی ییل و نوروز بارلیگیدن 
داللت بیره دی . شونی تٔاکیدله ب اؤتیش کیره ککه، او پیتده گی مذهبی رسم - رسوملر افغانستان 
نینگ بودا و زر ُدشت عبادتگاه لریده نشانله نر ایدی . مثال صورتده ) نوبهار بلخ ( نی تیلگه آلیش 

ممکن.

استاد دقیقی زردشت نینگ کیلیب چیقیشینی )نو بهار بلخ( دیب بیله دی: 

به  بلخ  گزین شد بدان نوبهار          که یزدان پرسـتـان آنـروز گار   

   مر آن خـانه را داشتندی چنان          که مر مکه را این زمان، تازیان 

غزنویلر دوریده هم نوروز و ینگی ییل، مناسب کوتیب آلینگن. بو عظمتلی و مدنیتلی تورکلر 
حاکمیتی پیتیده، منطقه ده اسالم دینی رواجله نیب، فارس تیلی، اینیقسه فارس شعریتی گلله ب 
یشنه یدی. شونی ایتیش ممکن که، شو دورده، نوروز، ینگی ییل، مذهبی و ملی حییتلر شاعرلر 
شعریتیده ییترلی درجه ده اؤز عکسینی تاپه دی. نوروز عنعنه لری گه کیله دیگن بؤلسک، افغانستان 
خلقی، باشقه خلقلر سینگری، نوروز عرفه سیده همه جایلرده تازه لیک اؤرنه تیشگه حرکت قیلیشه 
دی. خاتین - قیزلر ِکر یوویشه دی،اوی قاقیشه دی، مس ایدیشلرنی قازان- توواقلرنی آقرتیریشه 

دی.

 خلقیمیز کیچمیشده نوروزده گلخن یاقیب، اؤت اوستیدن سکره شیب بونده ی دییشر دی:

 زعفران رنگیم سینیکی

 قیزیل رنگینـگ مینیکی
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شونده ی قیلیب، ایسکی ییل نینگ غم - الملرینی، اؤتگه - آالوگه تابشیریب، اونینگ قیزیل 
یوزلیگی نی بخت - سعادت رمزی صفتیده اؤزلریگه آلیشنی امید قیلر ایدیلر.

شونینگ دیک نوروز ده، عایله -اعضالر، ایسکی کؤزه چه ایچیگه قاره تنگه - چقه سالیب، 
کؤزه چه نی باشلریدن اوچ کرره اَیلنتیریب، ییرگه اوریب، سیندیریب تشلرایدیلر، شونده ی قیلیب، 

اؤزلرینی غم - الم و کسللیکدن آزاد قیلر ایدیلر.

افغانستان تورکی خلقی نینگ نوروز مراسملریدن بیری ییتی خیل میوه تیارله شدیر. خلقیمیز 
دیلر.  قؤیه  تیلگن سووگه سالیب  قینه  قرون  کیچ  یوویب،  نی یخشیله ب  میوه  قوریق  ییتی خیل 
نوروزده، بو ییتی خیل میوه نی هم اؤزلری تناول قیلیب، همده قؤنی- قؤشنیلریگه ترقه ته دیلر. بو 

ییتی خیل میوه بولردن عبارت:

ینغاق، جیده، بادام مغزی، قوریتیلگن اؤریک یا زردالو،قیزیل مگیز یا مییز، پسته و زردالو 
نینگ دانگی یا دانه سی.

)ییتی  ایامیده.  نوروز  قالگن  بؤلیب  پیشیریش خلقیمیزگه عادت  سومه لک، کؤک سامسه 
سین( دستور خوانی، نو روز مراسیمیدن بیریدیر. ییتی سین دیگنده، سین حرفی بیلن باشله نه 

دیگن ییتی خیل قوریق میوه، نظرده توتیله دی:

سبزی یا ایسمه الق، سیر یاکه سریمساق، سیرکه، سمارق یا که قؤزی قرین، سمنک، 
آلمه، سنجد یاکه جیده دستورخوانگه قؤییله دی. شونینگ دیک، دستورخوانگه قرآن  سیب یاکه 

شریف، تورلی شرینلیکلر، تنگه -چقه، سیر پیاز، تخم - یومورته، آیینه یا کؤزگو هم قؤییله دی.

 قرانکریم نی اعتقاد، ایمان/ شیرینلیکنی خوش بختلیک و شرینلیک/ تخم- ییل اؤنوملیگی، 
مول- کؤللیگی/ آیینه ایسه، صمیمیت، پاکلیک، حالللیک رمزی صفتیده  قؤهلل نیله  دی.

نوروز موسمیده، بابا نوروز، نوروز ایشیگینی قاقیب کیله دی و بوتون جهاننی خرملیکدن گلله 
تیب یشنه ته دی. شاعر، بوحقده شونده ی دیگن:

 بهار  است  و  زُخرمی جهان میخندد

 هر  قطره به بحر بیکران می خندد

 بو، درگل و، نشه درمی و، می در ساغر

 از شوق، زمین  و  آسمان می خندد

 مضمونی:

رملیکدن ، جهان کوله دی  بهار کیلدی ُخِ

 هر  بیر قطره کینگ  دینگیزده کوله دی

گلده هیدو ، می ده نشه ، ساغرده می

ذوق و شوقدن ، ییر و آسمان کوله دی

 خلقیمیزنینگ نوروز ده گی اینگ اساسی مراسملریدن بیری 

اهلل  کرم  علی  مزارشریف شهریده حضرت  مراسمده  بو  مراسمیدیر.  ریش  کؤته  »جنده« 
وجهه نینگ مبارک علملری کؤته ریله دی. مذکور مراسمگه افغانستان نینگ تورلی والیتلریدن حتا 
چیت ایللیک مهمانلر و زیارتچیلر قتنه شه دی. شونینگ دیک مهمانلر )میلٔه گل سرخ( یعنی الله 

سیلی بیره میگه اشتراک ایتیشه دی. بو  بیره م ۴0  گون دوام ایته دی.

 شونی  ایسله تیب اؤتیش جایزکه، اولوغ پیغمبریمیز محمد مصطفی

 »ص« حضرتلری نینگ تورتینچی  یار- یاوری   بؤلمیش حضرت علی

 »رض« نینگ مبارک روضه لری - تیموریلر دوری نینگ بویوک سلطانی، سلطان حسین 
میرزا بایقرا و اونینگ دانشمند وزیری امیر الکالم میر علی شیر نوایی حضرتلری تشبث بیلن بنٔا 

ایتیلگن.
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 عزیز لر! 

ی  قه  نوروزنی  خلقی  اندخوی  ب،  ایسله  یاشلیگیمنی  اوچون  نیم  بؤلگه  اندخویلیک  مین 
طرزده نشانله ش لری حقیده  تؤخته لیب اؤتماقچیمن.

اندخویلیکلر باشقه شهرلر خلقلری کبی نوروزنی مناسب کوتیب آلیشه دی.  

اندخویلیکلر نوروز بیره میده شاهیمردان دشتیگه چقیب، او ییرده میله و خورسند چیلیک 
قیله دیلر. شاهیمردان یا که تواچی دشتلریده نوروز گونلری اوالق یا اوغالق مسابقه سی بؤلیب اوته 
دی. یاش قیزه چاغلریمیز  نوروزده گل الله تیریب تیرگن گللرینی ساچباغلریگه تقیب، بیر- بیرلری 

بیلن اویین- کولگی قیلیشه دی.

شونینگ دیک، نوروزده اندخوی شهریده چرخ فلک اویینلری یاش باله لر و قیزلرنی اؤزیگه 
اوریش و قوچقار  اوریش، خوراز  تویه  اندخوی شهریده  نوروز ده  ایته دی. قدیم زمانلرده،  جلب 

اوریش لری بؤلیب اؤتگن. 

محترم دؤستلر! 

کولگی   - اویین  بیلن  تینگداشلری  اؤز  موسمیده  بهار  عموماً  ده،  نوروز  لریمیز  باله  یاش 
قیلیب، قؤشیقلر ایتیشه دی. مین شونده ی قؤشیقلردن آت توتیب اؤتماقچیمن  

آفتاب چیقدی عالمگه، یوگیریب باردیم خالمگه/ چقمه – چقیلداغ، ایپک سر انداز / قلدیر 
غاچ قناتینگ ییتی قوالچ/ قوشیم باشی مونچه گینه، باری یاغی شونچه گینه/ باغان- باغان، جانیم 
باغان/ تپر- تپر قره قوش، باریب دیوالگه یاپیش / یامغیر گدایی کیلدی، عصاسینی چه لیب کیلدی/ 
سیل کیلدی، سیالن کیلدی، مه یسه نی باسیب کیلدی/ آق تیره ک - کؤک تیره ک، سیزدن بیزگه، 

کیم کیره ک و هکذا لر. بو قؤشیقلرنینگ تولیق متنی »خلق دردانه لری« کتابیده موجود. 

باله،  بیلگن  بولرنی  بار.  اویینلری  و  قؤشیقلری  خلق  ب  یوزله  خلقیمیزنینگ  دیک  ونینگ 
حقیقی تورک اؤزبیک فرزندی بؤلیب ییتیشه دی، کمال تاپه دی. 

 عزیز وطنداشلر!

یوقاریده  ذکر ایتیلگه نید یک، افغانستان نینگ تورکی خلقلری استقامت قیله یاتگن منطقه 
لریده، نوروز بیره میده، تویه اوریش مسابقه سی عملگه آشگن. بوندن تخمین بیر عصر آلدین، 
اندخوی شهریده بؤلیب اؤتگن تویه اوریش مسابقه سی حقیده خلق  شاعرلری  شعرلر توقیگن. بو 

شعرلردن بیرینی اعتبارلرینگیزگه حواله قیلماچی من.

بیلن چین  ایامی  نوروز  مراتبه سیز عزیزلرنی  بیر  ینه  آلدین،  قیلمسدن  تقدیم  بو شعرنی 
یوره کدن قوتله ب - تبریکله ب، بونده ی فیضلی موسمده برچنگیزگه تینگری تعالی درگاهیدن تن 
ساغلیک، سالمتلیک،بهاری کیفیت و جانه جان اولکه میز افغانستان گه ایسه، امانلیک، آسایشته 

لیک تیله ب قاله من.

ایتیلگن  تمانیدن  شاعرلری  خلق  گی  حقیده  اوریش  تویه  اؤتگن  بؤلیب  اندخویده  حاضر 
قؤشیققه توجه لرینگیزنی جلب ایته میز:

 تیوه )تویه( اوریش مسابقه سی

 رسو ل قل پشقه ده، بار ایردی بیر نر

 اونگه مقرر ایدی،  بیر نیچه لر

 تربیت ایله دی شام و سحر لر

 کیلتیردیلر، باالحصار اوستیگه

حاکم نی کونگلیگه کیلدی بیر خواهش

 خالیققه، بیر تماشا  نمایش

 تویه اوریش بؤلسه، بؤلر یخشی ایش 

عوض بای نینگ نری بیلن قؤشدیلر 

 ایککی نر میدانده کؤپ سوریشدیلر
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 قاچگه نی جای تاپمی هریانگه قره ب

اریلله ب بیر صدا کیلدی، یارانلر

کم غیرتلر اویان – بویانگه قاچیب

 پشقه نینگ نریگه پیچاقلر سوقیب

 آله قرغه لر دیک هر جایدن چاقیب

 کونگلیگه کیلگه نین قیلدی یارانلر

عرب خانه، باال خانه بیر طرف

 اورردی بیر- بیرین شرپپه ـ شرپ

 گدامدارنینگ انباری نینگ تگیده

 غمغومه لر بؤلیب قالدی یارانلر*

عزیزوطنداشلر! 
بیز اوتگن غمغمه لرنی-کدورتلرنی بوتونله ی اونیته یلیک. هر بیریمیز باغلریمیزگه صمیمیت، 
دؤستلیک و برادرلیک چیچکلرینی قه دب، اولرنی مهر- محبت، ایزگولیک سووی بیلن سوغاریب، 

پرورش قیلیب، بیر- بیراولریمیزگه ساوغه قیله یلیک.

 هر تونینگیز قدر اولوبان 

 هر گونینگیز بؤلسین نو روز. 

*مین بو داستان قوشیغی نی 13۴۶- نچی ییل اندخوی نینگ قورغان تومه نی، باغبؤستان  
قیشالغیده استقامت قیله یاتگن »رجب بلی«  دیگن شخصدن یازیب، )خلق دردانه لری( مجموعه 

سیگه کریتگن ایدیم.

یره تگندن رجب بای نینگ یاتگن جایینی، جنت مکان بؤلیشی نی تیله ب قاله من. 

 »ایماق«

    آنه کونی مناسبتی بیلن       

بی بی حاجی انابت ایماق نینگ تبریک سؤزی                                                

کانادا »ففتا« سی )بیگملر( تشکیالتی نینگ مسؤولی بی بی حاجی انابت ایماق  نینگ خلق 
ارا »آنه« گونی مناسبتی بیلن  ففتا تامانیدن گوالف شهریده، تشکیل ایتیلگن ییغیلیشده گی بیان 

ایتگن، قیسقچه تبریک سؤزی:

عزیز آنه جانلر، محترم آپه ـ سینگللر، حرمتلی برادرلر، السالم علیکم!

کچیره  کون  شرایطیده  آغیر  نینگ  افغانستان  ویرسه،  قاله  جانلرنی،  آنه  سیز  اوال،  اینگ 
آنه  بیؤه زار لرنی،  اؤرتاغی نی یؤقتگن  آنه سی، تورموش  باله سی،  یاتگن، همده جنگلر طفیلی 
کونی بیره می بیلن چیندلدل مبارکباد ایتیب، برچه آنه جانلریمیز گه ایسه، اولوغ تینگری تعالی در 

گاهیدن، تن سالمتلیک ، بخت- سعادت تیله یمن.

دانا خلقیمیز نینگ آنه لر حقیده عجایب حکمتلی سؤزلری بار. شونده ی دردانه سؤزلردن 
نمونه لر کیلتیرماقچیمن:

آنه سیز نینگ عمری، خوار

آنه راضی خدا راضی

آنه مهری – دریا 

آته سی بؤلمه گن بیر کون ییغلر، آنه سی بؤلمه گن هرکون

آنه سی نی کؤریب قیزینی آل ، ملکی نی کؤریب بؤزینی  آل

آنه تیلیم- جان و دلیم

یخشی خاتین اوی نینگ گلی
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یخشی خاتین عمر با لی، یمان خاتین- جان زوالی

یخشی خاتین خزینه

یخشی خاتین همیشه بهار

یخشی خاتین، یریم رزق

یخشی خاتین اوی زینتی، یمان خاتین توی زینتی

یخشی خاتین اوی بوستانی، یمان خاتین اوی زمستانی

یخشی روزگار جنت، یمان روزگار دوزخ

یخشی خاتین ییگیت نامین کوته رر، یمان خاتین نامینی یوقاتر

یخشی خاتین ایرنی ایر قیلر، یامان خاتین ایرنی ییر قیلر

یخشی خاتین یؤق نرسه نی بار ایتر، یمان خاتین کینگ اوی نی تار ایتر

یخشی خاتین ایشلیک بؤلور، یمان خاتین تیشلیک بؤلور

یخشی خاتین ایرنی ایلگه باش قیلر، یمان خاتین ایرنی گدا قیلر

یخشی خاتین ایرنی یاشر تیره ر، یمان خاتین ایرنی تیز قریتر

یخشی خاتین یوزیده آی کورینر، یمان خاتین قواغیدن قار یاغیلر

عزیز آنه جانلر ، محترم اینی- آغه لر!

قؤشمه  امریکا  نینگ،  زار  آنٔه  بیر  یاتگن  قیله  استقامت  شهریده  کابل  سیزلرگه  حاضر 
ایالتلریده یشه یدیگن خلیل ناملی باله سی بیلن تیلفون آرقه لی اؤتکزگن یومیریستیک - طنزآمیز 
صحبتی نی اؤقیب ایشیتتیر ماقچیمن. صحبت  جریانی ، استاد صباح نینگ هزل- مطایبه دن تؤلیق 

شعری بیلن افاده لنگن. صحبت دری تیلیده بؤلیب اؤتگن. لطفا ًتوجه قیلینگلر:

صحبت تیلفونی )طنز آمیز( یک مادر با پسرش در امریکا:

خـلـیـل از امــریکــا دالــر روان کـو          

بـرای خـویـش و قـوم یکسر روان کو      

اکـه قـدوس نـشـسـته دست راسـتم          

سـالم گفتـه که یک مــوتــر روان کو     

بـرای پـاسـپـورت شـیـر محمـد خان            

پـول ویــزه و راجـســـتـر روان کـو     

مـلـنـگ، بـدمـاشـی دارد بـیـن خانـه         

ز آرنـولـد یک دو سـه پوسـتر روان کو     

شـفـیـقـه مـیـزنـد دیگ را به کاســه           

دوصـد دالـر بـه این لـچــر روان کـو     

به امــریکــا میایـم یک دو ســال باد               

دولک دالــر، به قـاچـاقـبـر روان کـو     

جـمـیـلـه مـدهــوری را دیده در فلـم            

هـمـان شـکل، دامن و جمـپر روان کو     

عـزیـز قــواره دارد مـثــل رامــبــو          

ز رامــبــو کـســت بهـتــر روان کو     

بــرای مــادرت جــاکـــت و دامــن           

بـه وقــت مـیــلــه و چکــر روان کو      
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خــدا داد، تـمـریــن آب بــازی دارد         

بـرایـش عـیـنــک و نیـکــر روان کو     

اســامـه را بـگــو در قـصــر سفـیـد             

بـه کـابــل عسـکــر بیشـتر روان کو     

ز لـنـدن و ز امـریکــا بــه مـیـهــن             

بـه اشغـال وطـن عـسـکــر روان کو     

بگـیـر الـمــاس کـــوه نــور مــا را             

بـدسـت  مـارگـــرت تاچــر روان کو     

امـیـن در بـام خـانـه پـوســتـه دارد             

بــرایـش راکـــت ســکـر روان کـو     

ز ایــران و ز پـاکـســتـان و عــرب           

بــرای وطــنــــت رهــبــر روان کو     

کـلـیـنـتـن را اگــر دیــدی به حمـام                 

بـگــو طـیــاره بـر حــیـدر روان کـو     

به جــورج بوش هـم رسانی این پیامم            

کــروز را بــرســیـد اصـغـر روان کو     

تمـام لـیـســت مــا را جــان مــادر                          

بـرایــم هــر چـــه عاجـلتـر روان کو     

هـمـیـن شـعـر )صباح( را خوب نوشته        

حـکـاکــی کـرده در مـرمـر روان کـو      

خط اورخون و آثار مکتوبٔه

 دیگر در زبان ترکی

با پخش و انتشار السنٔه ترکی قدیم در قرنهای )5-۶( میالدی، زبانهای اوزبیکی و ترکمنی 
آثار مربوط باین دوره که حثیت  ارتباط داشت نیز بوجود آمد.  که به دستٔه زبانهای ترکی شرقی 
ادبیات شفاهی یا روایی دارد در بعضی از منابع چون سنگ نوشته ها، کتب و آثار علمی تاکنون 
محفوظ مانده و بما رسیده است. یکی از اینگونه منابع آبده های ) اورخون( میباشد. ریشٔه دو زبان را 
میتوان در آبده های »ینی سی اورخون« مشاهده کرد که در سال )۷3۲( برسم الخط خاص اورخونی 

نوشته شده است.

خط اورخون

اساساً خط اورخون بین قرنهای )5-۸( بعداز میالد بوجود آمده است. از وجود یادگاری های 
اوایل قرن 1۸ میالدی یکعده دانشمندان در  آبده های اورخون( در  با این خط نوشته شده )  که 
آثار و تالیفات خود معلومات داده بودند مگر در طول مدت خیلی زیاد دانشمندان نتوانسته بودند به 
خواندن این کتیبه ها موفق گردند. در ربع اول قرن )19( مقالهٔ  گریگوری سپسکی  دربارٔه آبده های  
اورخون ـ ینی سی در مجلٔه »سیبرسکی و یستنیک« )خبرهای سیبریا( به نشر رسید. این مقاله 
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به زبان التین ترجمه شد. معلوماتیکه در پیرامون این آبده ها به دست آمده بود بدین وسیله به 
اختیار دانشمندان بسیاری از کشور های جهان قرار گرفت. مگر هنوز فعالیتهایکه در زمینهٔ  آموختن 
و تحقیقات در اطراف این نوشته ها به عمل می آمد، به نتیجٔه نرسیده بود، زیرا هنوز کلید »راز« 

نوشته ها به دست نیامده بود . 

طور  و  نشر  را  سی  ینی  ـ  اورخون  های  آبده  اطلس  فنلند  دانشمندان   )1۸۸9( سال  به 
تخمینی ادعا نمودند که این آبده ها بمدنیت فنلند متعلق است.  مگر این تخمین دانشمندان فنلند 
دیری نپایید، زیرا درهمان سال )1۸۸9( نویسنده و جهانگرد روسی ن. م . یدرنتسیف موفق شد از 
کنار دریای اورخون که در وادی کاشا سیدم مربوط مغولستان واقعیست آبده های زیادی به دست 
آورد، که با آبده های »ینی سی« شباهت داشت، یکجا با »نوشته های نامعلوم« یک سلسله متن 
های جداگانه نیز به زبان و عالیم چینی نوشته شده بود، به دست آمد.این تصادف برای کشودن  

»راز« این آبده ها کمک بزرگی انجام داد.

به سال )1۸90( انجمن علمی فنلند، در سواحل دریای اورخون یک هیٔات علمی باستان 
شناسی را فرستاد. به سال )1۸91( اکادمی علوم روسیه هیٔات علمی بزرگی تحت رهبری اکادیمسین 
و. و. ردلوف به اورخون  اعزام داشت . نتیجٔه  کاوشها و تحقیقات این دو هیٔات به سال )1۸9۲( 

به شکل اطلسی نشر شد.

در اطلس ها تصویر آبده های نامعلوم، ساختمان و نقشه مواضعی که این آبده ها از آنجا 
به  بار  نخستین  برای  تامسون  ویلیم  دنمارکی  دانشمندان  از  میشد.  داده  نشان  بود  آمده  بدست 
خواندن این آبده ها موفق شد. او برای خواندن آنها به انواع الفبا ها اتکٔا نداشت. برعکس نخست 

از همه، خواست شباهت و مناسبات باهمی این حروف نامعلوم را برای خود معلوم نماید.

او، پس از یک سلسله تحقیقات موشگافانه توانست در ) ۲5 نوامبر 1۸93( پرده از اسرار 
مکتوم آنها بردارد. تا این زمان اکادیمسین ردلوف نیز توانسته بود )15( حرف کتیبه های مذکور را 

بخواند . 

 و. و. ردلوف با اتکٔا به کشفیات خود و کشفیات و. تامسون برای نخستین بار متن کتیبه ها 
یی را که از سواحل دریای اورخون به دست آمده بود ترجمه کرد. کتیبه ایکه توسط ن. م. یدرتسیف 

به دست آمده بود عبارت بوده است از لوحه سنگ آرامگاه خاقان ترک  بیلکه قاآن- ماغلیان ) متوفی 
در سال ۷3۴ع ( و برادر کوچک او  کو ل ـ تکین )متوفی درسال ۷3۲ ع(  بعد از آن تاریخ آثاریکه 
از کناره های دریای اورخون ـ ینی سی بدست آمده بود به نام» آبده های ینی سی ـ اورخون«  

شهرت یافت.

ترجمٔه سطری چند از این نوشته ها که به نام »سرود قبرستان« یاد میشود:

»من مردمان  بی نوایی را که از پا درآمده بودند به پا ایستاد کردم )گرد آوردم( آنها را توانگر  
ساختم. قومی را که عده ی شان محدود بود به جمعیت بزرگی مبدل ساختم. در سخنان من تی 
یک دروغ هم نمیتوان یافت.« »اگر کول - تکین وجود نمیداشت همٔه شما نابود شده بودید. برادرمن 
کول ـ تکین در گذشت. از این جهت من سخت اندوهگین شدم، چشمانم بینایی خود را از دست 
داد، تیزی فکر و خرد از کـفـم رفت. غرق اندوه گردیدم، سرنوشت هر کس از طرف آسمان کبود 
)خدا( تعیین میشود. فرزند انسان برای مردن زاده شده است.« )رجوع شود به »اوزبیک ادبیاتی 
تاریخی« به زبان اوزبیکی. تٔالیف ن. م. مله یف، جلد اول، چاپ تاشکند سال )19۶5 . از ص ۷۸- 
۸1( طبق آخرین کشفیات و تحقیقات باستان شناسی که در قصبٔه »ایسیق« در نزدیکی الما آتا  
پایتخت قزاقستان  شوروی صورت گرفته پیالٔه نقره یی گرانبها یی به دست آمده که در تهٔ  آن )۲۶( 
حرف شبیه خط قدیم ترکی در قرن )5-۸( قبل از میالد حک شده است. طوریکه دانشمند معروف 
اولژاس  سلیمان اوف در شمارٔه 5  سال 13۴9 نشریهٔ  اداره مطبوعات سفارت اتحاد شوروی در 

تهران می نویسد: 

الفبای ایسیق شباهت زیادی به الفبای خطی اورخون- ینی سی دارد ... با استفاده به خط 
ایسیق میتوان گفت، ترکهای قدیم در نیمهٔ  هزار قبل از میالد خط خود را از آرامیان اقتباس کرده 

اند.

همچنان غنای لغوی و اشکال گرامری آبدهٔ اورخون تاکنون هم در زبان ترکی موجود است. )1(

کاشغری  محمود  شناس  زبان  بزرگ  دانشمند   اثر  الترک(  لغات  )دیوان  دیگر  مهم  منبع 
)۲( است که درسال )۴۶9 هجری(  به زبان عربی نوشته شده است. از آثار مهم دیگر کالسیک 
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میتوان نام داستان منظوم »قوتادغو  بیلیک« )دانش رسیدن به سعادت(تٔالیف یوسف خاص حاجب 
)3( )۴۶۲ هجری( کتاب »هبة الحقایق«، تٔالیف احمد یوگنکی )اواخر قرن 1۲( یا اوایل قرن )13 
میالدی(» قصه ربغوزی « تٔالیف ناصرالدین بن برهان الدین  ربغوزی ) قرن 1۲ و 13 م( را در اینجا 

قید کرد.

»زبان  نام  به  روزگاری  بود  گردیده  منشعب  »چگل«  زبانهای  گروپ  از  که  اوزبیکی  زبان 
ترکی« یاد می گردید. اما بعداز قرن پانزدهم 

میالدی اصطالح »زبان چغتا یی« که همان )زبان اوزبیکی قدیم( میباشد بر آن اطالق گردید 
و اصطالح زبان اوزبیکی بعد از قرن )1۷( در پهلوی این نام به کار برده شد و به مرور زمان بیشتر 
متداول گردید. از آثار و شعرای  مهم کالسیک زبان اوزبیکی قدیم و زبان ترکمنی میتوان از »محبت 
ابوالکالم لطفی  نامه«، »لطافت نامه«، »دربیک« و »یوسف و زلیخای« او، سکاکی و »دیوان« او، 
هروی و »دیوان و داستان گل و نوروز« او، امیر علی شیرنوایی و آثار جاویدان و فنا ناپذیر او، سلطان 
حسین میرزا بایقرا و »دیوان« ظهیر الدین  محمد بابر و» بابرنامه« و سایر آثار گرانقدر او، مخدوم 

قلی و »دیوان اشعار« او، نام برد.

فاصله بین قرن)1۴- 1۷( دوره ایست که طی آن فرهنگ و از جمله زبان و ادبیات اوزبیک  
شاهد پیشرفت و ترقیات شگوفانی میگردد. ادبیات بدیعی در تکامل زبان اوزبیکی نقش عمده را 
بازی میکند و آنرا به زبان زندٔه ادبی و علمی مبدل میسازد. شاعر و متفکر بزرگ اوزبیک  علیشیرنوایی 

)1۴۴1- 1501( که یکی از شخصیت های بزرگ ادبی افغانستان و جهان محسوب میشود 
و نام و آثار وی در پهلوی نام و آثار شاعران و نویسنده گان بزرگ چون هومر، دانته، شکسپیر، 
فردوسی، سعدی، بالزاک ، پوشکین، ابن سینا، و دیگر سخن سرایان بزرگ جاویدان خواهد بود، 
به حیث دانشمند کبیر، سیاستمدار ورزیده و هنرمندی چیره دست رهبری نهضت علمی و ادبی و 
هنری قرن )15( افغانستان را در هرات به دوش میگیرد و ادبیات کالسیک اوزبیک را نیز به صورت 
اساسی پایه گذاری میکند و چون استادی توانا و دانشمندی ذوفنون این زبان را به عالی ترین 

مراحل تکامل می رساند. و با) 3۴( اثر علمی، ادبی و تاریخی خویش چنانچه میگوید: 

و  زمان  دستبرد  از  همیشه  برای  که  نهد  می  بنٔا  زبان  این  برای  ناپذیری  حصار شکست 
حوادث روزگار در امان خواهد بود. )۴(

در ترکیه تحقیقات دانشمندان بزرگ پروفیسر زکی ولیدی طوغان » دایرة المعارف اسالمی« 
و پروفیسر محمد فواد کوپرولو، ضمن مقاالتیکه در باب زبان و ادبیات ترکی نوشته اند و همچنان 
اهمیت  دارای  ترکی(  زبان  )بولتن  اتاالی  بسیم  آقای  اماجی(،  )تورک  اوغلو  احمد جعفر  پروفیسر 

زیادی میباشد.

پروفیسر داکتر بکر چوپانزاده )5( در سلسلٔه مقاالتش  که در سال )19۲۶ م( در باکو انتشار 
یافته می نویسد:

زبان ترکی در دورٔه اسالمی چهار مدافع بزرگ داشته است. محمود کاشغری مٔولف » دیوان 
لغات الترک« و شیخ عاشق پاشا، صاحب »غریب نامه« و نوایی و قدری صاحب »مسیرة العلوم«، 
آسیای صغیر  و  آسیای وسطی  تاریخی  ادوار  گان  نماینده  این چهار تن   که  تاریخی  دورٔه  چهار 

میباشند. )۶( 

پروفیسر چوپانزاده پس از تلخیص و تجزیه و تحلیل محاکمة الغتین، همچنان اضافه میکند. 
لیون کاهون میگفت: »در هیچ قاموس و فرهنگی نمیتوان لغتی در مقابل همه لغات مربوط به شکل 

اراضی و نباتات و حیوانات و غیره که در زبان ترکی موجود است، یافت.« )۷( 

ادبیات عامیانٔه اوزبیکی:

ادبیات روایی یا شفاهی یک بخش مهم تاریخ ادبیات زبان ترکی و از جمله زبان اوزبیک )۸( 
و ترکمن را تشکیل میدهد. این بخش ادبیات مشتمل بر ترانه ها، سرود ها، داستانها ی منظوم، 
ضرب المثل ها و افسانه ها، اشعار غنایی، پارچه های مٔوثر و زیبا و  امثال آن میباشد که یک قسمت 
آن پیش از ادبیات کتبی به وجود آمده از دهانی به دهانی، از نسلی به نسلی از دو ره یی  به دوره یی 
انتقال نموده است. باید گفت ادبیات عامیانه به شکل سابق خود باقی نمی ماند بلکه به مرور زمان  

و ایجابات محیط تغییر شکل مینماید.
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از آسیای وسطی آثار و منابع فولکلوریک زمان قدیم به دست ما رسیده است . این منابع 
عبارت اند از کتب تاریخ،آثار علمی و یادگار های نوشته شده و امثال آن میباشد. در کتب مورخین 
مشهور )هرودوت(، )کتزی (، )پولین(، )هاریسم ایتلن ایسکی( و غیره از مضامین و آثار فولکلوریک        
تذکار رفته است .مورخین چون الردن،حمزه اصفهانی، طبری، مسعودی، بیرونی، ثعالبی، بلعمی و 

غیره آثار شان از ادبیات روایی یاد آوردند.

در کتاب »اوستا«، »بیهستون«، »بوند اخیشن« و »دینکرد« و امثال آن یادگار و نمونه های 
و منجمله  روایی ترکی  ادبیات  منابع مهم و سرشار کهن  از  نظر میرسد. یکی  به  ادبیات عامیانه 
اوزبیکی اثر جاویدان محمود الکاشغری »دیوان لغات الترک« است که حاوی نمونه های گوناگون     
و مهم سرودها- اشعار حماسی و ضرب المثلها مربوط به زمانهای خیلی قدیم میباشد.   ابتدایی 
ترین سرودها را  که در ابتدایی ترین جوامع به صورت  دوبیتی ها  سروده شده ، این اثر  به ما 

انتقال داده است که ما ذیاًل آنرا با ترجمٔه دری آن قید میکنیم 

     چغیر بیریب  قوشله تو      تایغان  ایزیت  تیله تو

  تیلکی تونغیز تاشله تو       اردم  بیله  اوکله لیم

ترجمه: مرغهارا به دست جوانان دهیم و هزم شکار کنیم.

 سگهای شکاری را از پی مرغان شکاری برای آوردن صید رها سازیم .

 به سوی روباه و خوکها سنگ اندازی کنیم.

 وانگاه آورد های خود را بستاییم و برآن مباهات کنیم.

 آلپ اره ن نی اوزور دیـم       بوی نین انینگ قیزیردیم

لتـون کوموش یوزور دیم       سوسی  قلین کیم توتر 

نقره  به اطاعت وا داشتم طال و  را  آنان  پراگنده ساختم و  را  ترجمه: عساکر دلیر دشمن 
)غنیمت( به دست آمده را با خود آوردم گذشتن از صفوف عساکر آنها خیلی دشوار بوده است.

ییگیت لریک ایشله تو      ییغیچ ییمیش ایرغتو

قـولـن، کییک  اوله تو       بزرم قیلیب،  اولینم

 ترجمه: جوانان را به کار اندازیم توسط آنان میوه های درختان را بتکانیم. به صید خرگوش 
و آهو بپردازیم و آنگاه جشن شادمانی بپا داریم. این سرود ها آنقدر قدامت دارد که حتی هنوز شکار 
دراین    کلماتیکه  اکثر  بوده است.  آن( معمول  ترین شکل  )ابتدایی  حیوانات توسط سنگ و چوب 
منجمله  ترکی  زبانهای  در  تغییرات جزیی  با  یا  و  عین شکل  به  تاکنون  میرسد  نظر  به  ها  سرود 

اوزبیکی وجود دارد.

این اثر و بعضی آثار دیگر که قدیمیترین آثار گرانمایه به شمار میرود به دست ما رسیده 
است. همچنین از کار های ارزنده علمی دانشمندان  معروف اوزبیکستان )ن. م. مله یف( م. عبداهلل 
یف، غ.ک. کریموف که باکار پیگیر و خستگی ناپذیر خویش در پرتو آخرین دست آورد های دانش 
و فن تاریخ ادبیات زبان اوزبیکی را در سه جلد تٔالیف کرده اند و در سالیان )۶۴،۶5،۶۶( در تاشکند 

به طبع رسیده و همچنان از تٔالیفات متعدد سایر دانشمندان اوزبیک میتوان یادآوری کرد.

عزیزما  مملکت  در قسمت شمال  که  است  معلوم  بهتر  ادب  وزین  مجله  گان  خواننده  به 
افغانستان مردم ترکی زبان که به لهجه اوزبیکی، ترکمنی، قزاقی، قیرغزی و امثال آن تکلم میکنند 
به سر میبرند و هر کدام از این اقوام از خود ادبیات عامیانه به خصوص و به لهجٔه خود شان دارند.

مجلٔه ادب:

نشریٔه دوماههٔ  فاکولتهٔ  ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل

شمارٔه )5 و ۶( سال 135۲   
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پی نوشت ها:

.......

)1( زبان ترکی به طور عموم از نگاه لهجه به سه دسته منقسم میگردد:

 ترکی عثمانی، ترکی آذری، ترکی چغتایی یا اوزبیکی قدیم.

)۲( محمود بن حسین بن محمد الکاشغری در اوایل قرن )یازدهم میالدی در بالساغون( 
و  پرداخت  دانش  تحصیل  به  از خردی  وی  زاده شد.  قیرغیزستان  مربوط  قماق  درنزدیکی شهر 
مخصوصاً به علوم ادبی عربی احاطٔه وسیع پیدا کرد. او از آغاز به فراگرفتن همه جانبٔه زبان های 
اقوام مختلٔف ترک عالقمند شد. برای این منظور در سراسر مناطق ترک نشین به سیاحت پرداخت 
و برای تدوین اصول گراماتیک، عرف و عادات و ادبیات عامیانه ایکه در زبان آنان معمول بود، همت 
گماشت و با اکثر طوایف و قبایل ترکی زبان در تماس شد و بعد از آنکه در بغداد اقامت گزید با 
استفاده از مجموعه  اندوخته های خود، کتابی بزرگ دیوان )لغات الترک( را به زبان عربی تٔالیف 

کرد.

برای معلومات بیشتر مراجعه شود به )اوزبیک ادبیاتی تاریخی( تٔالیف ن. م. مله یف، جلد 
اول، ص )135(، چاپ تاشکند، سال 19۶5 م.

)3( یوسف خاص حاجب ، شاعر نامدار، دانشمند بزرگ و سیاستمدار ورزیدٔه قرن » م« 
است. یگانه اثری که از وی به جا مانده داستان منظوم »قوتاد غو بیلیک« است. این اثر طوریکه 
از خود آن مستفاد می شود دربین سالهای )10۶9- 10۷0( به رشتٔه تحریر کشیده شده است. با 
برسی محتوی این اثر، می توان تخمین کرد که یوسف خاص حاجب در سال بیستم  قرن )11( م. 
متولد شده،  یکی از دانشمندان پیش آهنگ زمان خود بود و به زبانهای ترکی، دری و عربی تسلط 
کامل داشت و  همچنان به علوم تاریخ ، نجوم، هندسه، الجبر، طبیعیات، جغرافیا و دیگر رشته 

های علوم وقت، وارد بود.

صفحٔه 1۴3 ) تاریخ و ادبیات اوزبیک( .

)۴(- از مآخذ و مقاالت محترم شرعی جوزجانی استفاده گردید.

)5(- چوپانزاده، از دانشمندان آذربایجان شوروی و استادپوهنتون باکو بوده است و دارای 
تٔالیفات متعدد  در اصول تدریس و دیالکتو لوژی زبان ترکی میباشد که از آن جمله می توان کتاب 

) ترک – تاتار لسا نیاتینه مدخل ( طبع باکو، سال 19۲۴ را یاد آوری کرد .

)۶(- متن فارسی محاکمة اللغتین نوایی، تر جمٔه تورخان گنجه ای ، صفحه ۶ ،چاپ تهران 
سال 13۲۷.

)۷(- رجوع شود به محاکمة اللغتین نوایی صفحٔه ۴.

)۸ ( ـ اوزبیک ـ قوم معروف ترک است که در آسیای وسطی سکونت دارند و این نام  از 
شش صد سال به اینطرف بر اوشان اطالق گردیده است. اصاًل اوزبیک خان پادشاه معروف قپچاق 
که بین نهر ) اورال وجو( زیست می نمودند از طرف شیبانی، نواسٔه چنگیز خان در اینجا ساکن 
ساخته شد )131۲- 13۴1م ( رقبه قلمرو اوزبیک خان از )یابیق( تا دانیوب و از بحر اسود و بحر 
خزر تا دامنه های قطب شمالی امتداد داشت. در سال ) 131۲م ( جلوس و در  )13۴1( وفات 
کرد. این شخص علم دوست بود و  علما را احترام می نمود. قوانین و نظامهای عادالنه طرح کرد 
و بر تطبیق آن موفق شد. مرکز  او شهر )شرای( گفته شده، این شهر و یکعده شهر های بزرگ 
دیگر در قلمرو قپچاق از حیث تجارت خیلی ترقی داشت . اوزبیک خان در سیاست خارجی خود 
با خانواده های سالطین مصر و امپراتوری بیزنتین وصلت کرد و باین طریق روابط خارجی خود را  
بسط و توسعه داد و شورشهایی را که در مقابل حکومت وی برخاست، فرو نشاند. در قرن )1۶( 
که برای تسلط ممالک موروثه امیر تیمور بین اوالد او کشمکش و هرج و مرج برپا بود شخصی 
موسوم به محمد شیبانی ظهورکرده از موقع استفاده نمود و در صدد تشکیل دولت اوزبیک برآمد و 
باالخره دولت اوزبیک را به وجود آورد. )1500م (. محمد شیبانی بعد از اینکه نفوذ و اقتدار حاصل 
کرد به فکر توسعه قلمرو خویش افتاد، اراضی متصرفٔه تیموریان هرات را در ماورای جیحون به 

تصرف خود در آورد. 
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  ) لیکن در راه پیشرفت او ، شاه اسماعیل صفوی مانع گردید. چنانچه وی در سال )1510
علیهٔ  محمد شیبانی اعالن جنگ داد و باالخره دراین جنگ ، او به قتل رسانید. ساللٔه شیبانی که از 
طرف آنها دولت بزرگ قپچاق و اوزبیک تٔاسیس گردید گرچه در اثر انقرض ایندو دولت از بین رفت 

ولی توانست بعدازین  بمدد قوم اوزبیک در بخارا وخیوه،حکومتی را تشکیل دهد. 

) دایرة المعارف آریانا( ، جلد سوم، ص 9۸5 

حاضرگی ُترک اؤزبیک تیلیگه اساس 

بؤلگن کتبی و یازمه اثرلر 

۶-5 میالدی عصرلرده، قدیمی تورکی تیلی نینگ نشری و رواجله نیشی بیلن بیرگه، شرقی 
تیللرنینگ گروهیگه کیره دیگن اؤزبیک و تورکمن تیللری اؤرته گه کیلدی. بو دورلرده گی اثرلر، 
آغزه کی و یازیلمه گن ادبیات دیب، اته له دی. بونده ی اثرلر بوگونگی کونده، بعضی بیر تاش 
یازمه منبعلر، کتابلر و علمی اثرلرده سقله نیب، بیزنینگ دورگه چه ییتیب کیلگن. بو منبع لردن بیری 

)اورخون( آبده سیدن عبارت.  بو تیللرنینگ اساس وایلدیزینی

ایلدیزی )۷3۲( م.   آبده لریده کؤریش ممکن. چنانچه بو تیللرنینگ  “ینی سی اورخون“ 
ییلده  اورخون خطیده  یازیلگن “ینی سی“  آبده  لریده سقلنماقده.اساسا“ اورخون خطی )۸-5( 

م. ییللر مابینیده اؤرته گه کیلگن.

بعضی بیر دانشمندلر، 1۸ میالدی ییل نینگ باشله نیشیده ، اؤز اثر و تٔالیفلریده، “اورخون 
آبده لری“ یادگارلیکلری بارلیگی باره سیده معلومات بیرگن ایدیلر. مگر کؤپ وقتگچه دانشمندلر، 
بو کتیبه نی اؤقیشگه موفق بؤلمه گنلر.19- نچی عصر چاره گیده گریگوری سپسکی مقاله سی، 
“اورخون ینی سی“ آبده لری حقیده سیبریسکی ویستنیک )سایبریا خبرلری( ناملی مجله ده چاپ 
بؤلدی. بو مقاله التین تیلیگه هم ترجمه قیلینگن. بو آبده لر باره سیده گی ینگی لیکلر شو طریق 

بیلن جهان دانشمندلری نینگ اختیاریگه قؤییلدی.

 براق  بو یازو لرنی اؤرگه نیش و تدقیق ایتیش فعالیتی، بیر نتیجه گه ایریشمه دی، چونکه، 
یازولرنینگ کلیدی)راز( قؤلگه کیلمه گن ایدی.

1۸۸9- نچی ییلده، فنلند دانشمندلری، اورخون - ینی سی آبده لری نینگ اطلسی نی نشر 
فنلند  تعلقلیدیر.براق  فنلند مدنیتی گه  لر  آبده  بو  ایدیلر که،  قیلگن  ادعا  ایتیب، تخمینی صورتده 
لیک دانشمندلرنینگ تخمینی ،اونچه دوام ایتمه دی. نیگه که،اوشه ییلده)1۸۸9(،روس یازوچیسی 
وجهانگردی ن. م. یدرنیتسف اورخون دریاسی نینگ یانباشیده گی مغلستان نینگ کاشا- سیدم  
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وادیسیدن کؤپ گینه، آبده لرنی تاپیشگه موفق بؤلدی. بو آبده لر ”ینی سی“آبده لریگه اوخشش 
ایدی. یدرنیتسف شو ییرده بیر سلسله بیلینمه گن ختای – چینی تیل و یازولریده یازیلگن متنلرنی 

تاپدی. بو تصادف بو آبده لر“رازی“نی توشینب آلیشگه کتته یاردم بیردی.

نی  هیات  لیک  باستان شناس  علمی  بیر  انجمنی  علمی  نینگ  فنلند  ییلده  نچی   -  1۸90  
بیر  اکادیمیه سی،  فنلر  روسیه  ییلده  نچی   -  1۸91. یوباردی  گه  نینگ ساحلی  دریاسی  اورخون 
کتته علمی هیاتنی اکادیمیسین و.و. رادلف رهبرلیگیده اورخون گه جونتدی. بو ایککی هیات نینگ 
تحقیقات ایشلری نتیجه سی بیر اطلس شکلیده  1۸9۲ -نچی ییلده نشر بؤلدی.بو اطلسده نامعلوم 
لرنی  کتیبه  بو  تیلگن.  ییری، نقشه و توزیلیشی کؤرسه  تاپیلگن  لرنینگ  آبده  بو   ، آبده لرصورتی 
لرنینگ  کتیبه  بو  تامسن  بؤلدی.  موفق  تامسن  ویلیم  عالم  لیک  دنمارک  قتله  بیرینچی  اؤقیشگه 
اؤقیشیگه تورلی الفبالردن فایده لنمه ی، بو نامعلوم حرف لرنینگ بیر- بیریگه شباهت و مناسبتی 
نینگ ۲5  بیر سلسله تحقیقلردن کیین 1۸93 - نچی ییل  آلدی.تامسن  اؤقیب  لرنی  بو  اساسیده 
رادلف هم مذکور  اکادیمیسین  پرده کؤتردی. عین شو وقتده،  رازلر یوزیدن  یاشیرین  نوامبریده، 
یوزه  کشفیاتی  تامسن  و  کشفیاتی  اوز  رادلف  و.و.  بؤلدی.  موفق  اؤقیشگه  حرفینی  لرنینگ  کتیبه 

سیدن بیرینچی مرتبه اورخون دریاسی نینگ ساحلی دن تاپیلگن کتیبه لرنی ترجمه قیلدی.

 ن.م. یدرنیتسف وسیله سی بیلن قؤلگه کیلگن کتیبه لر، بیلکه قاآن – ماغلیان تورک خاقانی 
)وفاتی ۷3۴م.( و او، کول - تگین نینگ کیچیک اوکه سی )وفاتی ۷3۲م.( نینگ آرامگاهی تاش 

لوحه سیدن عبارت ایدی.

 اوندن کیین او اثرلر اورخون ینی سی دریاسی نینگ یانیدن تاپیلگه نی اوچون اورخون ینی 
سی نامیگه شهرت تاپدی . قبرستان نامیده گی سرود لرنینگ نیچه سطر مضمونی:

نی  قشاق خلق  )اویغتدیم(،  توغیزدیم  بوتونلی)ایاققه(  خلقنی  قشاق  بؤلگن   ”مین هالک 
بای قیلدیم، آز سانلی خلق نی کؤپ سانلی خلققه ایلنتیردیم . مینینگ سؤزلریم نینگ بیرار یالغانی 

بؤلمس!…“

”اگر کول- تگین بؤلمه سه ایدی همه نگیز هالک بؤلرایدینگلر. مینینگ اینیم کول- تگین 

اؤلدی، مین قتتیق قیغوردیم، کؤزلریم عاجز بؤلدی. عقل فهمیم اؤتمس بؤلیب قالدی، اؤزیم قیغور 
دیم. قسمت)وقتی( نی کوک سما )خدا( تعیین قیله دی، آدم باله سی اؤلیش اوچون توغیلگن…)1(

اینگ آخرگی کشفیات و تحقیقاتگه کؤره، قزاقستان مرکزی آلماتا نینگ »ایسیق «قیشالقیده 
ایچیده )۲۶( حرف )۸-5(  اونینگ  تاپیلگن که،  پیاله  بها کومیشدن یسلگن  قیمت  تاپگن  صورت 
م.عصرده گی قدیمگی تورکی خطیگه اوخشش خط یازیلگن. 13۴9 - نچی هجری شمسی ییلده 
تهرانده گی سابق شوروی سفارتی تمانیدن چاپ ایتیلگن مجله سی نینگ بیشینچی سانیده ،شاعر 

اولژاس سلیمانف یازه دی:

“ ایسیق الفباسی اورخون ینی سی الفباسیگه کؤپ شباهتی بار…“

ایسیق خطی یوزیدن معلوم بؤله دیکه، قدیمگی تورکلر اؤز خطلرینی میالد دن 500 ییل 
آلدین آرامیلردن اقتباس قیلگنلر. شو کبی اورخون آبده سی نینگ گرامری شکلی ولغوی غناسی 

حاضرگچه هم تورکی تیلده موجود دیر.

 باشقه مهم منبع، مشهورتیل شناس عالم محمود کاشغری)۲( نینگ اثری )لغات الترک( 
دیوانیدیر که، بو دیوان 3۶9 - نچی هجری ییلی، عرب تیلیده یازیلگن. 

 باشقه مهم کالسیک اثرلر:

خاص  یوسف  داستانی،  منظوم  بیلیم(  دیگن  باره  آلیب  )سعادتگه  بیلیک“  غو  ”قوتاد   
حاجب)3( تالیفی 3۶۲ -نچی هجری ییلی، “هبته الحقایق“ کتابی احمد یوگنکی تالیفی )1۲ عصر 

نینگ آخرلری یا 13م عصر باشیده .(

”ربغوزی“قصه سی،ناصرالدین بن برهان الدین ربغوزی تالیفی ،)1۲ و13م.عصر (.

 قدیمی اؤزبیک و تورکمن تیللری نینگ مهم کالسیک اثر و شاعرلری بولردن عبارت:
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 ”محبت نامه“ و“ لطافت نامه“دربیک نینگ ”یوسف و زلیخاسی“، “سکاکی“ و اونینگ 
علی شیر  “امیر  داستانی“،  روز  نو  و  گل  و  دیوانی  اونینگ“  و  هروی“  لطفی  “ابوالکالم  دیوانی، 
نوایی“ و اونینگ ابدی اثرلری،سلطان حسین میرزا بایقراء ، و ظهیرالدین محمد بابر نینگ دیوانی 

و “بابرنامه سی“ و باشقه ارزشلی اثرلری، مخدوم قلی و اونینگ» شعرلر دیوانی«.

)1۴-1۷( عصرلر مابینیده، فرهنگ و تورک اؤزبیک تیلی و ادبیاتی بدیعی ادبیات اؤزبیک 
تیل نینگ تکاملی گه مهم رول اوینه گن و اونی ادبی و علمی تیلگه اؤزگریب یشنه ته دی. تورک  
ادبی  بویوک  )1۴۴1-1501( جهان  نوایی  علیشیر  میر  متفکری حضرت  اولوغ  و  اؤزبیک شاعری 
شخصیتلریدن بیری حساب له نه دی. اونینگ نامی و اثرلری اولوغ شاعرلر و یازوچیلر هومر، دانته، 
شکسپیر، فردوسی، سعدی، بالزاک، پوشکین، ابن سینا و باشقه بویوک سیمالر  ینگلیغ ابدی یشه 
وادبی  علمی  نینگ  افغانستان  صفتیده  هنرمند  اتاقلی  سیاستمدار،  مشهور  دانشمند،  یدی.بویوک 
رهبرلیگی نی هراتده اؤز ذمه سیگه آله دی و تورک اؤزبیک  کالسیک ادبیاتی نی اساس قؤیه دی. 
توانا استاد، ذوفنون دانشمند کبی بو تیل نی اینگ عالی تکامل باسقیچیگه کؤته ره دی. اؤزی نینگ 
قالیش  امانده  لریدن  روزگار حادثه  و  زمانه  بیلن  اثری  تاریخی  و  ادبی  )3(علمی،  کؤره،  سؤزیگه 

مقصدیده ، بو تیلگه یوقالمه یدیگن مستحکم قورغان و حصار بناسینی قوردی.

چنانچه نوایی حضرتلری لسان الطیراثریده شونده ی دیدی:

 تورک نظمیده چو تارتیب مین علم

 ایالدیم  اول  مملکت نی یک  قلم

ییریک شرق شناس عالم پروفیسر زکی ولیدی طوغان“دایرة المعارف اسالمی“اثری،پروفیسر 
پروفیسر  لری، شو کبی  مقاله  و  یازگن تحقیقات  بابیده  تیلی  و  ادبیاتی  فواد کوپرلو تورک  محمد 

احمدجعفر اوغلو )تور ک( بسیم اتاالی )تورک تیلی بولتنی( کؤپ اهمیتگه ایگه دیر.

پروفیسر دکتور بکر چوپانزاده )۴( اؤزی نینگ 19۲۶ م. ییلی باکو ده نشربؤلگن مقالی سیده 
بونده ی یازه دی:

 تورک تیلیده اسالم دوریده، تورت بویوک مدافع سی بولگن.محمود کاشغری“لغات التورک 
دیوانی نینگ مٔولفی“شیخ عاشق پاشا »غریب نامه« مٔولفی، و نوایی و قدری“مسیرة العلوم“ مٔولفی، 
تورت تاریخی دورده تورت کیشی نماینده صفتیده  اؤرته آسیا وآسیای صغیرنینگ پارالق دوره لریده 

بویوک مدافع حساب له نه دی)5(

 ترک اؤزبیک آغزه کی ادبیاتی:

آغزه ی ادبیات ترک اؤزبیک ادبیاتی تاریخی نینگ بیر مهم و اجره لمس قسمینی تشکیل ایته 
دی. آغزه کی ادبیات اؤزی نینگ آلدینگی شکلده قالمسدن، زمانه نینگ اوتیشی بیلن و ایجاباتیگه 
کؤره، اؤزگه ریب باره دی. آسیادن، قدیم زمان نینگ فولکلوریک اثر و منبع لری قؤلیمیزگه ییتیشگن 
بو منبعلر، گؤراؤغلی، طاهر و زهره، عاشق غریب و شاه صنم، گل و صنوبر، سلبی صیاد، یوسف 
بیک احمد بیک، یوسف زلیخا داستانلریدن عبارتدیر. بولرنینگ اؤرته گه کیلیشی تاریخی، اینگ 
قدیم زمانلرگه ییتیب باره دی. تورکی جمله دن اؤزبیک خلقی نینگ آغزه کی ادبیاتی نینگ ایسکی، 
سرشار و مهم منبعلردن بیری محمود الکاشغری نینگ جاودان اثری ”لغات الترک“ دیواندیر. اونده 
اینگ قدیم زمانگی رنگ به رنگ و مهم سرودلر، حماسی شعرلر، ضرب المثللر شاملدیر. بو مهم 

اثرده قدیمی تورک لغاتی محفوظ سقلنگن. 

ییرده  بو  بیز  اؤزیده سقله گن.  قؤشیقلرینی  و  لرنینگ سرود  جامعه  باشلنغیچ  اینگ  بواثر 
اولردن بیر نیچه نمونه لرنی مثال صفتیده کیلتیره میز:

             چغری بیریب قوشله تو         تایغان ایزیب تیشله تو

       تیلکی  تونغیز تاشله تو         اردم بیله اوکله لیم 

)قوشلرنینگ(  نی  ایتی  آو  آولیلیک.  قوش  بیریب  )آوقوشی(  چغری  )ییگیتلرگه(  مضمونی: 
ایزیدن سالیب تیشله تیلیک. تولکی، تونغیز)لر( نی تاش بیلن اوریلیک، یوتوق لریمیز بیلن مخته 

نَیلیک.
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             آلپ اره ن نی اوزوردیم،           بوی نین انینگ قزیردیم.

         آلتین کوموش یوزوردیم،           سوسی قلین کیم توتر. 

ایگدیردیم،  بویونلرینی  یوباردیم،  توزیتیب  عسکرلرینی  باتور  نینگ(  )دشمن  مضمونی: 
)اولجه( آلتین- کومیش نی آرقه له تیب )کیلتیردیم(، آدم اوتالمس درجه ده عسکری قلین ایدی.    

        ییگیت لـریک ایشله تو،           ییغیچ ییمیش ایرغتو،   

          قـولـن، کییک  اوله تو،           بزرم  قیلیب اونه لـیم. 

مضمونی:ییگیت لرنی ایشله تَیلیک، درخت )لر( دن میوه )لر( نی قاقتیریلیک، قولن کییک 
اَوله تیلیک، )سؤنگ(بیره م قیلیب آونیلیک.

بو سرودلر انچه قدیم دور، حتی هنوزگچه حیوانلرنی اَوله ش، )چوب و تاش اینگ ابتدایی 
شکل( بیلن معمول ایکن. بو سرودلرنینگ کؤپ سؤزلری حاضرگچه عین شکلده و آزگینه اؤزگریلیش 

بیلن تورکی تیللرده موجود دیر.

بیزنی خشنود  اثرلر بوگون هم  بؤلگن  ایگه  اهمیتگه  باشقه کتته  اثر و مونگه اوخشش  بو 
قیله دی. شو کبی اؤزبیکستان جمهوریتی دانشمندلری )واحد زاهدوف، ن.م. مله یف، و. م. عبداهلل 
یف، و.غ.ک. کریم اوف( نینگ علمی و قیمتلی ایشلری )اؤزبیک ادبیاتی تاریخی( نی اوچ جلد ده 
تالیف قیلگنلر و ۶۴، ۶5، ۶۶ ییللرده تاشکندده چاپ بؤلگن و شوکبی اؤزبیک دانشمندلرنینگ کؤپ 

تالیفاتلریدن یادله ش ممکن. 

عزیز اوقوچیلرگه معلوم که، گوزه ل اولکه میز افغانستان نینگ شمالی قسمتلریده تورکی 
)۶( یعنی )اوزبیک، ترکمن، قزاق، قرغیز، ایماق، بیات، تاتار، قره قلپاق…( و باشقه تیللرده سؤزله 

یدیگن قوملر یشیدیلر. بو لرنینگ هربیری اوز لهجه لریگه خاص آغزه کی ادبیاتلری بار.

 پاورقیلر: 

)1(- اوزبیک ادبیاتی تاریخی“ن. م. مله یف تالیفی. بیرینچی جلد تاشکند چاپی، 19۶5 ییل، ۷۸-
۸1 ص.

)۲( محمود بن حسین بن محمد الکاشغری 11نچی م. عصر باشله نیشده قرغیزستان  قماق شهری 
مخصوص  کریشدی،  نیشگه  اؤرگه  علم  یاشلیگیدناق،  او،  توغیلگن.  قیشالقیده  بالساغون  نینگ 
صورتده عرب اجتماعی علملرینی یخشی اؤرگندی. او، اَولدن تورک نینگ تورلی اویماقلری نینگ 
تیلی نی اؤرگه نیشگه عالقه کؤرستدی. شو منظورده تورکلر یشیدیگن منطقه   لرگه سیاحت ایتدی. 
گرامری اصولنی تدوین ایتیش اوچون اولرنی رسم و رواج و آغزه کی ادبیاتلرینی اؤرگندی. تورکی 
تیلده گی اویماق و قبیله لرنی یقیندن کؤردی. اوندن سؤنگ، بغدادگه باردی. اؤرگنگن نرسه لریدن 
فایده له نیب، عرب تیلیده )لغات التورک دیوانی( نی یازدی. )اؤزبیک ادبیاتی تاریخی( ن. م. مله 

یف تالیفی، بیریچی جلد، 135 ص. تاشکند چاپی،  19۶5نچی ییل.

)3( یوسف خاص حاجب )11م. (عصرنینگ اتاقلی شاعری، دانشمندی و سیاستمداریدیر. اوندن 
عصر  داستان11م.  بو  داستاندیر.  )قوتادغوبیلیک(  میراث  ادبی  یگانه  کیلکن  “ییتیب  قدر،  بیزگه 
ادبیاتی و ادبی تیل نینگ نادر یادگارلیگی بؤلیب، زمانه سی نینگ ترقی پرور اجتماعی، سیاسی و 
اخالقی تعلیمی قره شلرینی بدیعی مجسم ایتدی. تاریخ، نجوم، هندسه، الجبر، طبیعات، جغرافیا 

و باشقه ساحه لرگه دایر قیمتلی معلوماتلر بیره دی. اؤزبیک ادبیاتی تاریخی 1۴3 بیت.

)۴( چوپانزاده آذربایجان دانشمندلریدن بیری بؤلیب، باکو دارالفنونی نینگ استادی بؤلگن. تورکی 
تیلی نینگ تدریس و دیالکتولوژی اصولیده کؤپ تالیفاتلری بار. جمله دن )تورک تاتار لسانیاتینه 

مدخل( ، باکو چاپی، 19۲۴- ییل.

)5( محاکمة اللغتین نوایی نینگ دری متنی، تورخان گنجه یی ترجمه سی ۶ بیت، تهران چاپی، 
13۲3نچی ییل.

)۶( ازبک، اؤزبیک، اؤغوزبک، اؤغوزبیک اوغوز قومی نینگ خانی حساب له نیب، بی باک، صاف، 
پاک و صادق معنی بیره دی. کیلیب چیقیشی تورکی قوملرگه باریب، تقه له دی. 
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اؤزبیکلر و باشقه تورکی زبان خلقلر یشیدیگن شمالی افغانستان نینگ عمومی ییر میدانی 
۷5 مینگ مربع کیلومترگه برابر. مذکور میدان نینگ ۸0٪ تاغلیک منطقه لری بؤلیب، فقط ۲0٪گینه 

ایکین ایکیشگه یراقلی حسابله نه دی )*(

سمنگان،  تخار،  بغالن،  بدخشان،  سرپل،  جوزجان،  قندز،  بلخ،  اساسا“  خلقلری  تورکی 
فاریاب و باشقه والیتلرید ه یشه یدیلر. اولر افغانستان ده گی تورلی تیللر و لهجه لرده گپله شه 

دیلر.

افغانستان اؤزبیکلری ایسه نیمن،قطغن،قوشچی،قوره مه، منیگ، سری، برالس، قوالق، 
توبایی،  بیرکه،  تیمور،  قیات،  لی،  می  اچه  قنگلی  اوتارنگ،  تومه،  قولترات،  منغیت،  قونغیرات، 

قیپچاق ارغین، قوتر، توگل، یوز، جالیر، و اوترچی کبی قبیله لرگه بؤلینه دی.

افغانستان نینگ اؤزیده )19۶0( ییلده باسیلیب چیققن بیر معلوماتگه گه کؤره، افغانستانده 
استقامت قیله یاتگن تورکی خلقلرنینگ سانی تورت یریم ملیون دیب کؤرسه تیلگن. )**( براق 
تاریخچه ی   ( نینگ  اؤزی  داکتر عنایت اهلل شهرانی  پروفیسر  تاریخچی عالم  و  یازوچی  مشهور 
نژادها و اقوام در افغانستان ( اثریده شونده ی یازه دی : » بو گونگی کونده جهانده قریب اوچ  یوز 
ایللیک ملیون خلق تورکی تیلیده سؤزله شه دی.  افغانستانده گی تورکی خلقلر سانی، بیز اکثریت 

میز ادعاسی بیلن تورگن و امتیاز خواهالوچی خلقلردن انچه کوپدیر. «

)*( – پ الکسینوف. افغان ترکستانیده زراعت مساله لری.

)**( – داکتر عارف عثمان.افغانستان اؤزبیکلری حقیده بعضی بیرمعلومات. ”عرفان“ مجله 
سی . سنبله، میزان آیی 135۷نچی ییل.

موالنا جالل الدین محمد بلخی نینگ
 صورتی و سیرتی و اونینگ بویوک

 ُترکی دیوانی حقیده قیسقه نظر
موالنا جالل الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسین الخطیبی، مولوی رومی لقبی بیلن 

شهرت قازانیب، بلخ نینگ خوارزمشاهی تورکلریدن حسابله نه دی.

موالنا ۶0۴ هجری قمری ییلی بلخ شهریده دنیا گه کیلدی. او باله لیگیده -ناق، آته سی 
بیلن کیچیک آسیاگه سفر قیلیب، قونیه شهریده استقامت قیله دی. ۶۷۲ هجری قمری ییلده ایسه، 

مذکور شهرده جهاندن  کؤز یومه دی.

موالنا- ترکیه گه بارگه نیده ترکیه خلقیگه خطاباً شونده ی دیگن ایدی   

 بیگانه مگویید را ز این کویم 

 در شهر شما خانٔه خود میجویم

 دشمن نیم هرچند که دشمن رویم            

 اصلم ترک است اگر چه هندی گویم

مضمونی: بیگانه دیمنگ، مین بو دیاردن بؤله من. سیزنینگ شهرینگیزده، اؤز اؤییمنی ایزله 
یمن. باشقه اولکه اهلی بؤلیشیم و هند تیلیده سؤزله شیمدن قطع نظر، مینینگ کیلیب چیقیشیم 

ُترکد یر. 
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حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی سریقدن کیلگن و آزغین شخص بؤلیب، بیرگون 
حمام گه توشگه نیده، اؤز بدنی نی کؤرگچ، اؤزیگه رحم و شفقت نقطٔه نظردن باقیب، ضعیف لیگی 

حقیده شونده ی دیگن ایدی:

“مین عمر بؤیله ب، هیچ بیرکیمسه دن خجالت قیلمه گن من، اما بؤگون ایسه، اؤزیم نینگ 
آزغین لیگیمنی کؤریب، بغایت اویه لدیم”... او آزغین لیگیگه قره مسدن، نهایت نورانی و صالبتلی 
توشگن  کؤزی  اؤنگه  آلمسدن،  قره  تیک  کیم  هیچ  کؤزلریگه  شهامتلی  اونینگ   . بؤلگن  شخص 

شخص، ییرگه باقرایدی.

او، باشیگه دانشمنلرچه سلله اؤره ب، کؤیله گی نینگ یینگی، کینگ بؤلگن .موالنا طریقت 
یؤلینی تنله ب، شمس نی تانیگه نیدن کیین، کتته سلله نی باشیگه قؤییب، ماوی رنگلی چپن کی 
یردی . بو عمری نینگ آخیریگچه، دوام ایته دی. سیرت و اخالق نقطهٔ  نظریدن موالنا، دنیاده مثلی 

کؤرینمه گن شخص ایدی. 

او دانا آته سی سلطان العلما بهاء ولد  تربیه سی، مذهبی  و عرفانی  محیط تٔاثیری  آستیده، 
آته  سؤنگ،  نیدن  باسگه  قدم  گه  طریقت  و  سلوک  چراغی،  دل  موالنانینگ  ذات.  تاپگن  تربیت 

میراثی و تینگری تعالی عزیز بنده لری معرفتی دن نورگه تؤله دی.

او جهان نینگ تورلی- تومن خلقلری و مذهبلریگه نسبتاً صلح و آسایشته لیک و برادرلیک 
یؤلینی تنله ب، مسلمانلر، یهودیلر و ترسالرگه حرمت کؤزی بیلن باقه دی. هیچ قچان هیچ کیم 
نینگ هر قنده ی سوالیگه اچچیق جواب بیرمه گن و اونی خفه قیلمه گن. من - من لیک، قیصر لیک، 
اؤز بیلرمانلیک، اونینگ شٔا نیگه تؤغری کیلمه سدی. او، آدملر بیلن تواضع و مهربانلیک ده گون 
کیچیرردی. یاش- قری، مٔومن  وکافرلر ارا، فرق قایل بؤلمسدی. دیمک همه نی بیر کؤزده کؤرردی.

کؤریشیشنی  دیدار  بیلن  قیلیب،اونینگ  موالنانی جوده حرمت  امیرلری  و  پادشاهلری  روم 
آرزو قیلر دی. شونگه قره مسدن او، کمبغللر و محتاج کیشیلر بیلن یقین عالقه ده بؤلیب، اکثریت 
ُمریدلرینی پست قتلمدن تعیین قیلردی. او ذات اولرنینگ تربیه سی  یؤلیده، باش - قاش بؤلیب، 

اولرنی اهلل یؤلیگه چارلر ایدی.

یاولرنینگ: »موالنا نینگ مریدلرینی عجایب انسانلر تشکیل بیره دی. 

هر جایده تیکوچی، گزله مه ساتوچی و بققاللر اونینگ بیلن عالقه ده بؤلیب، علمالر و دانا 
شخصلر اصال اونینگ یانیگه کیلمه یدی«،- دیگن تهمتلریگه نسبتاً، قوییده گیچه جواب قه یته رر 

ایدی:

 »اگر مینینگ مریدلریم یخشی آدملر بؤلگه نیده، مین اولرگه مرید بؤلرایدیم، اما، یامان 
آدملر بؤلگه نی طفیلی، مین اولرنی اؤزیمگه ُمرید صفتیده تنله گن من و نهایت اولرنی اهلل یؤلیگه 

ییتکله یمن«.

موالنا ُمدرسلیک و اوقوتوچیلیک یؤلیدن گون کیچیرردی. بیراونینگ منتی نی اصال اؤزیگه 
یؤل بیرَمسدی و قؤلگه توشگن آقچه لرنی کمبغل شخصلرگه ترقه تر ایدی. مبادا اوییده آذیق- 
اوقات )اقوت( بؤلمه گن تقدیرده، او جوده خورسند بؤلیب، ایندی بیزنینگ اوییمیز پیغمبرلر اوییگه 

اوخشه ب قالدی«،- دییه، سؤز یوریتردی.

او، عهد پیمانگه اعتبار بیره دیگن آدملرنی سیویب، »وفادار شخصلر حقی اوچون« دیگن 
معنا ده آنت ایچردی. ریاضت چیکیش مفکوره سیگه قرشی چیقیب، هیچ قچان مریدلرینی چلله 
ده اؤلتیریشلرینی خواهله مسدی. او بارعمری نی تهذیب، اخالق و جماعه آسایشته لیگی یؤلیده 
صرفله گن. موالنا اخالق و خیرخواهلیک نقطٔه نظردن اینگ اولوغ پیغبرلرگه اؤخشر ایدی. بیر سؤز 
بیلن آتگنده، او، توغری سؤزلیک و تؤغریلیک ده انسانیت نینگ اولوغ یولباشچی سی و رهبری 

صفتیده قرار تاپگن ایدی .

موالنا حقیده گی آیتیلگن قوییده گی سؤزدن همه میزنینگ خبریمزبار:

         مــثــنــوی مـعـنوی مـولـوی         هسـت قرآن در زبان پهلـوی   

         من چه گویم وصف آن عالیجناب         نیست پیغمبر ولی،  دارد کتاب    
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قیمتگه  قدر-  قرآنشریف دیک  تیلیده   پهلوی  مثنوی سی،  معنوی  نینگ  مولوی  مضمونی: 
مالکدیر. مین او ذات نینگ وصفی حقیده نیمه دییشیم ممکن. او ذات پیغمبر ایمس، مگر مثنوی 

دیک اولوغ کتاب صاحبیدیر.

موالنا نینگ ترکی تیلیده گی دیوانی:

بعضی بیر منبعلرگه کؤره، موالنا نینگ تورکی تیلیده گی اولوغ دیوانی و شونینگ دیک اونینگ 
قلمیگه منسوب تورکی شعرلری تیلگه آلینه دی. سامی نیهات بانارلی »تورک ادبیاتی تاریخی« ده 
یازیشیچه، موالنا اناتولی ده تورکی تیلیده بیر بویوک دیوان یره تگن. بو دیوان فارس تیلیده بؤلیب، 
اونده عربی و یونانی تیلیدن عالوه، ۲00 گه یقین تورکی بیتلر )غزل، قطعه، بیت و ملمع( شعرلرهم 
موجود دیر. شونی آیتیش جایزکی، بو شعرلر حاضرگچه ایرانده باسیلیب چیققن دیوانگه کیریتیلمه 
گن. داکتر ح. محمد زاده صدیق »دوزگون« اؤزی نینگ مولویه مکتبی ده گی تورکی شعرلر کتابیده 

بو نکته گه اورغو بیریب، شونده ی یازه دی:

بؤلیب،  انسانلر حقیده  عالیجناب   و  برچه شعرلر خیرلی  قیلینگن  اعالن  ده گی  دیوان  بو 
اونینگ تورت لیکلرینی، صوفی لر و درویشلر، ترجیع بند طرزده تضمین قیلیب، خانقاه لرده اجرا 
ایتیشه دی. موالنا نینگ بیرقنچه لیریک شعرلری و غزللری عرب، فارس، تورک و ارمن تیللریده  

ملمعات شکلیده، بیتیلگن. منه شونده  ی شعرلردن نمونه لر کیلتیره میز:

یالغیز سینی سیورمن 

دانی که من به عالم، یالغیز سینی سیور من      چـون در بـرم نـیـایـی، اندر غمت اؤلرمن

مـن یـار بـا وفـایـم، برمن جـفا قیلورسن      گـر تـو مرا نخواهی، من خود سنی تیلرمن

رویـی چـو مـاه داری، مـن شـاد دل از آنم      زان شـکـریـن لبانت، بیر اؤپگه نی تیلرمن

تو هـمچـو شیر مستی، منیم قانیم ایچرمن        مـن چـو سـگـان کویت، دنبال تو گیزر من

 فـرمـای غـمزه ات را، تا خـون من نریزد        ورنه سینینگ ایلینگدن مـن یارغیگه بارر من

هردم به خشم گویی، بار کیت منیم یانیمدن       من روی سـخـت کرده، نـزدیک تو توررمن

روزی نشست خواهم، یالغیز، سینینگ قاشینگده        هم سن چاغیرایچرسن، هم من قمیز چیلرمن

روزی کـه من نـبـیـنم، آنروی همچو ماهت      جـانـا! نـشان کویت، از هر کسی سؤرر من

آن شب که خفته باشی، مست و خراب شاها      نوشین لبت به دندان، قی یی-قی یی توتورمن

ماهی چو شمس تبریز، غیـبـت نمود، گفتند      از دیگری نپرسید، مین سـؤیله دیم آریرمن
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آیریلیق اودو 

مـاهـسـت نـمـیـدانـم، خورشید ُرخت یانه  

بـو آیـریـلـیـق اودونـا، نیچـه جگـریم یانه     

مـردم ز فـراق تـو، مـردم کـه هـمـه دانند  

عشق اودو نهان اولماز، یانار دوشه جک جانه     

سـودای ُرخ لـیـلـی، شـد حـاصـل ما خیلی  

مجـنـون کـیـمی واویال، اولدوم گینه دیوانه     

صـد تـیـر زنـد بـردل، آن تورک کمان ابرو  

فـتـنـه لـی آال گوزلـر، چون اویخودن اویانه     

ای شاه شجاع الدین، شمـس الحق تبریزی!

رحمتدن اگرنوال، بیر قطره بیزه دامه این مقاله در مجلٔه » راه نیستان « به پیشواز هشت 
صدمین سال تولد موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی در بهار سال 13۸۶= ۲00۷  در شهر انقرٔه 

ترکیه اقبال چاپ یافته است . 

بابا رحیم مشرب
همه میز، اولوغ شاعر بابا رحیم مشرب حیاتی و ایجادی باره سیده آزمی- کؤپمی معلوماتگه 
ایگه میز. بو آتش نفس شاعر، هجری شمسی 1050- نچی، میالدی 1۶۴0- نچی ییلی، اؤزبیکستان 
نینگ نمنگان والیتی، بؤزچی عایله سیده دنیا گه کیلدی. و هجری شمسی 11۲3 - نچی، میالدی 

1۷11- نچی ییلده  بلخ حاکمی محمود  قتال حکمی بیلن دارگه آسیلگن.

خلققه  غزللری  اوتلوغ  ایتگن  المثلدیر.  ضرب  سیده  اره  ایل  حیاتی،  بوتون  نینگ  مشرب 
ایتیله دیگن قؤشیقلر، هر کونی خواننده لر تامانیدن کویله نه  یادداشتدیر. مشرب شعرلری بیلن 

دی. بو قؤشیقلر تؤیلرگه فیض بغیشله یدی، عزالر ده غم دیده لرنینگ دردینی یینگیللشتیره دی.

مشرب غزللری بیلن ایتیله دیگن اشوله لرنی ایشیتگنده، دردینگیز اریدی، کونگلینگیز یاریشه دی.

مشرب تصوف طریقه سی نینگ نورلی نماینده  لریدن بیریدیر. مشرب »قطب العالم« آفاق 
گی  شعرلریده  اونینگ  یدی.  تنله  صفتیده  مرشدی  پیر  نینگ  اونی،اؤزی  بیریب،  قؤل  گه  خواجه 

تصوف جلوه لری شو یؤلده چیققن ریاضت لری میوه سیدیر .

شاعر قیرق ییل عمرینی سیر مشققت دربه درلیکده، غریب لیکده اؤتکزدی. اونینگ حیاتی 
بغیشلنگن  سرگذشتلریگه  عجایب  بو  اؤنینگ  تاشگندیر.  تؤلیب  بیلن  لر  حادثه  و  واقعه  عبرتلی  
یریم افسانوی »قصٔه مشرب« کتابی موجود. بو کتاب اؤزبیکستان استقاللیدن سؤنگ، اؤزبیکستانده 

سناقلی موقعگه ایگه بؤلگن »شرق یولدوزی« مجله سیده چاپ بؤلدی.

حاضر بیز اوشبو کتابدن بیر روایتنی محترم کتابخوانلر دققتیگه حواله قیله میز. امید قیله میز، 
بو روایتلر تورک اؤزبیک ادبیاتی نینگ بویوک نماینده سی نینگ زبر دست قلمیگه منسوب  ایجادینی 
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چوقورراق انگله ب آلیشگه کمکله شه دی:

مشرب بخارا شهریگه قدم قؤیگچ، بیر مقبره گه کؤزی توشه دی -بونیچوک آستانه دیر؟- 
دیدی - حضرت نقشبند آستانه لریدیر دیب، جواب بیریشدی اونگه. شونده بابا مشرب بو بیتلرنی 

اؤقیدی:

بخارا را بخارا میتوان گفت          بهارش را زمستان میتوان گفت                  

بهٔاالدین   نباشد  در بخارا          فرنگ  کافرسـتان میتوان کفت                  

مضمونی:

بخارانی بخارا دییش ممکن

بهارینی قیش دییش ممکن

بـخـاراده بـهـٔاالدین )نقشـبند( بؤلمه سـه ایدی

 کافرستان نینگ فرنگی یورتی دییش ممکن ایدی.

روایت قیلیشه دیکی، مشرب بیر محل قره سه، صوفی مسجد دروازه سینی ُقلفله یاتگن 
ایکن. شاه مشرب اوندن التماس قیلدی:

ای صوفی! مسجدنی بیکیتمه. مین بیر مسافرآدم من، کیچه سی مسجدده تونه ماقچی من.

اؤزی  تابشیریب،  اونگه  نی  کلیتی  اؤشه وقتده مسجد  توریبتی.  قلندر  بیر  صوفی قره سه 
باشقه ایشلر پَییدن کیتدی. شاه مشرب مسجد نینگ ایشیگینی آچیب، محرابگه کتته قازیق قاقتی 

و ایشه گینی آلیب کیریب باغله دی، اؤزی منبرنی تیپه سیگه چیقیب، اوخله دی.

ایچیدن  نینگ  مسجد  سه  قره  کیلدی،  مسجدگه  سحرده  تانگ  بؤییچه،  عادتی  صوفی 
نینگ  قره سه، مسجد  کیریب  ایچکریگه  بیلن  فانوسی  یاپتی.  َچلینه  قوالققه  تاووش  غرایب  بیر 

محرابیگه بیر آق ایشک نی باغله ب قؤییشیبدی. احوالنی کؤرگن صوفی رنجیب:

باغله ب کیتیشیبدی- ده- دیدی. صوفی ایشکنی  بو ییرگه  بو ایشکنی  واه دریغ! دشمنلر 
ایچریگه  اؤزی  سؤنگ  دی،  باغله  درختگه  بیر  چیقیب  آلیب  تشقریگه  ب،  کلتکله  بیلن  عصاسی 

کیریب قره دی کی کیچه کؤرگن قلندری بیر بورچده دانگ قاتیب اوخله ب یاتیبدی.

های قلندر!تور نماز وقتی بؤلدی،- دیدی.

قلندر اویغانمه دی. صوفی اوچ مرته بار آوازی بیلن َچقیردی، لیکن مشرب باشینی کؤترمه دی.

صوفی نینگ جهلی چیقیب، 5-۶ مرته عصاسی بیلن اوردی، مشرب اویقودن تورمه دی.

قه نه قه قلندر سن، فرض نمازی وقتی بؤلدی،- دیدی صوفی. دیواردن صدا چیقسه - چیقدیکی، 
لیکن اوندن چیقمه دی.

شاه  آنده  شو  یالوردی صوفی.  کؤتر!-  باشینگی  یمن،  سؤره  اؤتینیب  سیندن  یؤلیگه  خدا 
مشرب باشینی کؤتردی، کؤزلریده ندامت یاشلری ییلتیرردی.

ای قلندر! ییغله سنگ اؤرنی بار، لیکن ایشکنی آلیب کیریب مسجدگه باغله گه نینگ نیمه 
سی؟- سؤره دی صوفی .

کیریب  آلیب  مسجدگه  قؤرقیب  کیتیشدن  اؤغرله ب  کاوویشینگلرنی  لیک  تنگه   ۶ سیزلر 
آلدینگیز گه  قؤیه سیزلر، مین بو ایشکنی 15 تنگه گه آلیب ایردیم، مینی ایشه گیمنی اؤغری آلمه 

یدیمی؟- ایشه گیم محرابگه چیققن بؤلسه، حیوانلیگیگه باریبدی،- دیدی.

صوفی مشرب نی باشله ب مدرسه ده گی امام نینگ آلدیگه آلیب کیلدی. مشرب شونده 
بو بیتلرنی اؤقیدی:
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اناالحق گویی ایجادم

تجلی پرور عشقم

مدام از خون منصورم

میی در ساغر عشقم

مضمونی:
اناالحق دییوچی من

عشق نینگ تجلی پروری من

منصور قانیدن بؤلگن من

عشق قدحیده من

مال، اونی کؤریشی بیلن، همانا او زمانه اولیا لریدن ایکن لیگینی انگله دی، لیکن اؤزی نینگ 
اولیا لیگی نی همه گه آشکار بؤلیشیدن تیه یاتگه نینی توشیندی. صوفی نینگ کؤنگلی رنجیمه سین 

، دیب مشربگه یوزله نیب دیدی:

ای، دیوانه! بولر نیمه لر دییشیپتی؟
آلگن  پولگه  آلتی  تورورلر.  راست  زیبدیلر.  اوتکه  دیب  امام  ایشکنی  بیر  محرابگه  بولر 
کاوویشلرینی اوغری آلمه سین، دیب اؤز لری آرقه لریده قؤیمه ی، آلدیلریگه قؤیوب، نماز اؤقیدیلر، 

مین ایشه  گیمنی 15 تنگه گه ساتیب آلگن بؤلسم، کیشی آلیب کیتمه یدیمی؟- دیدیلر. 

بو جوابدن مالنینگ کیفیتی آچیلدی.
ای، مشرب بخاراگه پای قده مینگیز مبارک، خوش کیلیب سیز.

شوندن سؤنگ اولرنینگ آرقه سیدن عجایب صحبت باشلندی.

ای قلندر،اول نیمه ایردینگ ؟-

 ایشک ایدیم-

کیین نیمه بؤلدینگ؟-

 آت بؤلدیم ! -

کیین نیمه بؤلدینگ؟ -

تویه بؤلدیم!- 

شونده مال:

ایا الناس، بخارا خلقی، بیلینگلرکی بو قلندر خوجم پادشاهمدن کیلیبدور، عذر ایتینگلر! - 
دیدی. شوندن سؤنگ همه اؤرنیدن توریب، اوندن کیچیریم سؤره شدی. 

 شونده مشرب بو غزلنی اؤقیگن ایکن:
نگاریم وصلی نی ایزله ب، طلبده بیر قلندرمن

کیچیب دنیای فانیدن، طلـبـده بیـر قلندر من

سؤنگ  شاه  مشرب مالگه یوزله نیب دیدی:
یگانه مقصدیم جنابینگیزنی زیارت قیلیش ایدی. کؤردیم زاهدلر کؤپ ایکن. دعای فاتحه 

بیرینگلر تاکی حجگه باریشنی اراده قیله ی، دییه مشرب بو غزلنی اؤقیدی: 

نیست غیر از عاشقی درکار ما 
 نیسـت جـز  بار مالمت با رما

 نقد جان داده، محنت میخریم

راحـت جان نیست در بازار ما
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مضمونی:

بیزنینگ ایشیمیزده عاشق لیکدن اؤزگه نرسه یؤق

مـالمـت یـوکـیـدن  اؤزگه، یـوکـیـمیز هم یؤق

جـان دولـتـیـن  بـیـریب، محنت ساتیب آله میز

بیزنینگ بازاریمیزده، جان نینگ راحتی بؤلمه یدی  

مشرب غزللری خلق نینگ درد و المی بیلن یوغریلگن . اونینگ مستزاد، مربع، مخمس، 
مسدس، ومسبح لرینی اؤقیگن کیشی ، یخشی انگله ب آله دیکی، مشرب حقیقتده، خلق شاعریدیر. 

اونینگ شعرلریده انساندؤستلیک و ایزگو لیک غایه لری ترنم ایته دی.

خلق بخشیلری مشرب یازگن داستانلرنی خلق داستانلری بیلن برابر کویله شه دی. قوییده 
گی مصراعلرنی بارلیق وجودینی حس- هیجان قاپله می اؤقیب بؤله دیمی!؟

دلـی تـیـغ ستمدین یاره بؤلگن خلق نی کؤردیم 

تنی درد و المدین پاره بؤلگن خـلـق نی کؤردیم

کؤزی وقت سحر سیاره بؤلگن خـلـق نی کؤردیم 

مـحـبـت دشـتیده آواره بؤلگن خلق نی کؤردیم

جنون طغیان ایتیب دور هربیری سی بی خبر تنها 

مشرب نینگ اؤلیمی اونینگ خلقیگه بؤلگن محبتی نی یققال نمایان قیلگن حادثه دیر.

بلخ نینگ حاکمی محمود خان ، مشرب نی آلدیگه َچقیره دی.

 ای، محمودخان ! بو تاج و تختینگ نی مینگه بیر مرته بیر، مین هم اوتیره ی، - دیدی .

محمود خان مشرب نینگ بو التماسینی جان- دلی بیلن قبول قیلیب، اؤزی ارک نی ترک ایته دی. 
مشرب تختگه اوتیرگچ اونینگ اوستیگه یازیله دی و ارکدن چیقیب :

 ای محمود! آل بو تختینگنی؟،- دیدی .

 وزیر کیلیب قره سه ، تخت نجاستگه باتیبدیر.

وزیر یقه سینی ایرتیب پادشاه غه ایتدی:

ای پادشاه ! قیسی ییردن کیلگن بنگی قلندرگه اخالص قیلیب توریب سیز. فرغانه زمینی 
دن بیر قلندر کیلیب پادشاه محمود خان نی تختی نی نجاستگه بولغه ب دیر دیب، ابداالبد بد نام 

لیککه قالورسیز. اگر ایشانمه سنگیز اؤزینگیز باریب کؤرینگ دیدی .

پاد شاه محمود خان نوکرلری بیلن آتله نیب کیلدی، قره سه، تخت نی اوستی نجاستگه 
باتیبدی. پادشاه محمود ایتدی :

ای مشرب بو نیمه قیلغانینگیز؟
یخشی قیلدیم. سین مملکتینگی رسوا قیلگنده، مین بیر تختینگی رسوا قیلسم نیمه بوپتی؟- 

دیدی مشرب.

پادشاه، مشرب نینگ سؤزلرینی ایشیتیب، غضبی قؤزغبدی و جالدلرگه مشرب نی دارگه 
شیبدی.  باغله  آیاغینی   - قؤل  نینگ  مشرب  توشیب،  ایشگه  حال  در  جالدلر  بویوردی.  آسیشنی 

شونده مشرب، شاه گه قره ب:

ای پادشاه! سین مینی  اؤلدیره سن، لیکن سین هم اوچ کونگه ییتمه ی اؤله سن دیبدی.

مشرب نینگ اؤلیمیدن 3 کون اؤتگچ، محمود قتال اویقوگه کیته دی . توشیده »القصاص 
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من الحق  « دیگن آواز کیله دی. او اؤرنیدن سکره ب توریب قاچماقچی بؤله دی، لیکن اوی قوله 
ب قضاسی ییته دی. شو طرزده محمود قتال عالمدن اؤته دی ! 

ای- وای کیمنی اؤلدیردینگ و، اؤزینگ اؤلدینگ زار!

ای وای کـی را کـشـتـی، تـا کـشـتـه شـدی زار!

این مقاله در سال ۲00= 13۸۷ درمجموعٔه »بیدلستان هفتم، گلدسته هشتم«- دوکتاب در 
یک جلد،در شهر استانبول ترکیه چاپ گردیده است.  

 امیر تیمور صاحبقران                     

جاری ییلده )199۶- انچی ییل ( امیر تیمور تولدی نینگ ۶۶0 ییللیگینی بوتون جهان نشان 
له ماقده. بونینیگ اؤز سببی، اؤزیگه خاص اهمیتی بار. 

امیر تیمور بیلن فقط اؤزبیکستان خلقی ایمس، بل که جهانده گی برچه ترک اؤزبیکلر،شو 
جمله دن تورکی خلقلر حقلی روشده فخرله نه دیلر. مینگ شکرانه لر بؤلسین، تاریخیمیزده امیر 
تیمور، علیشیرنوایی، میرزا اولوغبیک، میرزا بابر، ابن سینا، البیرونی، الخوارزمی، فرغانی، یسوی، 
نقشبندی، البخاری، الترمذی کبی عالمه لریمیز کؤپله ب تاپیله دی. منه شو ، هر  بیری  بی تکرار  
سیمالر کروان باشی سی حضرت صاحبقران امیر تیموربؤله دیلر. امیر تیمور فقط بویوک سلطنت 
توزگه نی، سمرقند، بخارا کبی شهرلرده گی تاریخی آبده لرنی قالدیرگه نی، ییلکه سی ییر، ایسکه 

مه گن سرکرده بؤلگه نی اوچون گینه  قدرلی ایمس.

اینگ اوال تورکی خلقلر نینگ نامینی جهان صحنیگه آلیب چیققن اولکن سیما صفتیده هر 
که،  شونده  اؤرنی  تاریخی  لرنینگ  سرکرده  ییریک  اربابلری،  دولت  دیر.  قدرلی  اوچون  بیریمیز 
اولرنینگ فعالیتی فقط بیرتمانله مه بؤلیب قالمه یدی.  امیر تیمور فعالیتی جمعیت حیاتی نینگ برچه 

- برچه ساحه لرینی قمره ب آلیشی بیلن دقتگه  سزاواردیر.

دیمک، تاریخده اسکندر مقدونی، ناپلیون و باشقه اولوغ سیمالرکبی ییریک سرکرده لر، 
دولت اربابلری اؤتگن. بولر نینگ بیرانته سی کینگ قمراو معنا سیده سیز بیلن بیز نینگ فخریمیز 
بؤلگن امیر تیمور  حضرتلری بیلن بؤیله شه آلمه یدی. امید قیله میز تورکی خلقلر یشه یدیگن زمین 
نینگ فرزندینی  بیرخلق  بیران  بیره جک.  ییتکه زیب  تیمورلرنی  بیزلرگه بی حساب  ، کیلگوسیده 
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کم سیتمه گن حالده ،آیتیش کیره ککه ،امیر تیمور فقط تورکی خلق لرنینگ تاریخیگه ایمس، بل 
که، باشقه  خلقلرنینگ، یعنی ترقی پرور انسانیت نینگ تاریخیگه نامی، زرحل حرفلربیلن بیتیلگن 
بارلیگی همه  سیما ایکه نینی هم آیتیب اؤتیش نی ایستردیم. بونینگ تیره ن تاریخی ایدیزلری 
میزگه عیان. امیر تیمور باشله گن اولوغ ایش نی میرزا اولوغبیک علم نجوم و دولت چیلیک ساحه 
سیده رواجلنتیردی. خوددی شونده ی میرزا ظهیرالدین بابر، ییریک سلطنت یوزه گه کیلتیریب، 
سیاستینی   چیلیک  دولت  بویوک  سالگن  امیرتیموراساس  تیب،  یره  اثرلر  بدیعی  و  علمی  بیتکرار 
ایککی  نینگ  دوری  )رنسانس(  اویغانیش  اؤرته عصرلر شرق  کؤتردی.  گه  پاغانه  راق   یوکسک 
یاروغ یولدوزی- موالنا عبدالرحمن جامی بیلن علی شیرنوایی ایسه، ادبیات ساحه سیده تیموریلر 
دوری نینگ اینگ یوکسک چوققی لری بؤلدیلر.  بوندن شو عیان بؤله دیکه، اگر اولوغ  بابامیز امیر 
تیمورحضرت لرینی اولکن چنارصفتیده تصور قیله دیگن بؤلسک، اونینگ شاخه لری .اجتماعی- سیا 

سی حیات نینگ برچه ساحه لرینی تشکیل ایته دی.

تاریخ نینگ گواهلیک بیریشی چه، امیر تیمور حیاتی نینگ اکثریت قسمی سفرلرده، حربی- 
نظامی یوریشلرده اؤتگن. بوندن قطع نظر اونینگ بیران بیر مشورتی عالمه لر اشتراک سیز اؤتمه 
گن.امیر تیمورنینگ علم – فن، مدنیت و صنعت نماینده لریگه حامی لیگی حقیده گپیرگنده، اوال 
استاذ لرگه بؤلگن مناسبتی نی ایسله تیب اؤتیش درکار. قه نی ایتینگ چی، قیسی بیر بویوک انسان 
وفاتیدن کیین استاذی پاییگه دفن  ایتیشلرینی وصیت قیلگن؟ قرنگگه،امیر تیمور حتی قبرده هم 
دیگن  اولوغ«،  آتنگدن  »استاذ  یاتیبدیر.  بؤلیب  تمثالی  لیک  انسانی  حقیقی  اوچون  بیز  بیلن  سیز 
نقلگه عمر بویی عمل قیلگن، یریم دنیانی ایگلله گن بؤلیشیگه قره مسدن، منگو مقالنی هم استاذی 
پایی ده دیب،بیلگن اولوغ سیما نینگ علم و فن ادبیات و هنر نماینده لریگه مناسبتی فقط ایجابی 
بؤلیشی طبیعی دیر. امیر تیمور سلطنتی ده گی اساسی اداره لر و منصبلر:یعنی اهل دیوان، منشی 
دربار و کاتب اسرار ،امام جماعت، صدور مملکت، تاریخ و سالنامه اوقوچیلر، طبیب لر، منجم لر، 
سمرقند فقیه لری ، محقق لر، مهندسلر، قاریلر، وزیر لر، خطیبلر، اهل کتابت، یازوچیلر، زرگرلر ، 
شطرنج بازلر، سازنده لر، نقاشلر، هیکلتراشلر، باغبانلر،بؤلگن لیگی اولوغ سرکرده دنیا قره شی 
لیک تجربه سی درجه  تیمورنینگ حتی که لشکرباشی  امیر  بیره دی.  لرکینگلیگیدن داللت  قنچه 
الدین ،اهلل داد، شاه ملک و  پیتده هم یان اطرافیده گی سلیمانشاه، قمری، سیف  بیر  گه ییتگن 
شیخ نورالدین کبی یقین کیشی لری بیلن مصلحتله شیشنی کنده قیلمسلیگی اونینگ عملیاتی بیلن 
نظریه نی قؤشیب آلیب بارگندن،هیچ قچان اؤزیگه بنا قویمه گه نی مغرور لیککه بیریلمه گه نید ن 

یارقین داللت بیره دی . امیرتیمور قرارگاهیدن محلی اهل علم بیلن بیرگه ،ابن عربشاه کبی عربیلر، 
کالویخا کبی اروپالیکلر باش پناه تاپگن لیگی سرکرده نینگ عالم لرنی ملتگه اجره تمه گه نید ن 
داللت بیره دی.شونی سی اعتبار گه الیق که، ییراقنی کؤره بیلگن صاحبقران نینگ فعالیتی گه دایر 
قیمت بهاء تاریخی اثرلر آره سیده ابن عربشاه و کالویخا نینگ تاریخی اثرلری علیحده اؤرین توته 
دی. درحقیقت،امیر تیمور جهان نینگ قیسی بیر مملکتی نی ضبط ایتمه سین،انه شو جایده علم 
اهلی نینگ باشینی سیله دی. رعیت نینگ کونگلی گه قره دی.بی پایان سلطنتی ده ترتیب - انتظام 
ییلی  ایلغار قشالغیده 133۶میالدی  یقینیده گی  . کهنه شهر سبز  بؤلیشی اوچون حرکت قیلدی 
دنیاگه کیلگن صاحبقران زمین نینگ صیقلی- سمرقند نی  سلطنتی نینگ پایتختی  ایتیب تنله دی 
و بو نینگ اؤزیگه خاص سببلری  سمرقند نینگ جغرافیایی قوله ی جایلشگن لیگی بیلن باغلیق 
اهمیتلری  موجود دیر . سمرقند شهریده گی تیمور دوریده قوریلگن تاریخی آبده لر، کیین-چه لیک 
سمرقند، بخارا،  شهرسبز کبی قطار شهرلرده امیر تیمورنینگ فرمانی، قاله ویرسه تیموریلر تمانیدن 
قالدیرگن  معنوی،معماری،تاریخده   نینگ مدنی-  تیمور سیماسی  لر،امیر  عتیقه  آثار  ایتیلگن  برپا 
اؤچمس ایزیدن  یارقین داللتدیر.امیر تیمور فرمانی بیلن قوریلگن تاشکند یقینیده گی  زنگی آته و 
کهنه ترکستانده گی یسوی مقبره لری نینگ اهمیتی نی هم کیزی کیلگنده آیتیب اؤتیش کیره ک. 
ترکستان ملکی نینگ شیخ المشایخی خواجه احمد یسوی قبری اوستیگه تیکیلگن مهابتلی مقبره، 
امیر تیمور نینگ اهل شعراگه، اهل علماگه، همتی نینگ دردانه لریدن بیری صفتیده منگو صالبت 
تؤکیب توره ویره دی . جاری ییل  امیر تیمور تولدی گه ۶۶0 ییل تؤلدی. آره دن شونچه فرصت  
انگله ب   لیگیچه  توله  لیگینی  بویوک  امیرتیمور  لر  بنده  بیز عاصی  بؤلیشی گه قره مسدن  اؤتگن 
ییتگه نیمیز یوق دیب ، کامل ایشانچ بیلن ایته آله میز . بو نینگ اؤزیگه خاص سبب لری بار. یعنی 
انسانیت تاریخی نینگ معیین باسقیچلریده میدانگه چیقه دیگن امیر تیمور سیماسی نینگ سری و 
سحری نی انگله ماق اوچون کمیده انه شونده ی صالحیت گه ایگه بؤلماق طلب قیله دی.افسوسکه 
تنگری همه نی هم بونده ی نادر صالحیت بیلن سیله یویرمه یدی. امیر تیمور سیما سیده، انسانی 
فضیلتلربیلن بیر قطار ده الهی خاصیتلر اویغونله شیب کیلگن لیگی اوچون هم تورکی خلقلر نامی 
نی بشریت تاریخیده اولکن توتگن و توته یاتگن بویوک خلقلر بیلن یانمه - یان یازیلیشینی تٔامینله 

یدی ملی تیکله نیش گزیته سی : 

199۶ـ نچی ییل، ۲۴- نچی سپتمبر، 3۸) ۶۷( سان . تاشکند
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   افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری 

محترم کتاب خوانلر!
»افغانستان  چیققن  باسیلیب  ییلده  انچی   -  ۲010 شهریده  تورنتو  نینگ  مملکتی  کانادا 

اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری« ناملی کتاب حقیده یازیلگن مقدمه نی اعتبارلرینگیزگه حواله قیله میز.

مقدمه:
افغانستان نینگ شمالی والیتلریده استقامت قیلووچی اؤزبیکلر، باشقه خلقلر قطاری، اؤزی 
نینگ جوده بای و رنگ به رنگ آغزه کی ایجادی بیلن اجره لیب توره دی. مذکور میراث نی تؤپله ش 
و نشر ایتیش،اؤرگه نیش و عامه لشتیریش ایشلری سؤنگی ییللر دوامیده یؤلگه قوییله باشلندی. 

اینیقسه،افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی نمونه لری نینگ »خلق در دانه لری« نامی بیلن 
1359=19۸0 ییلده کابل ده علیحده کتاب حالیده نشر ایتیلیشی، افغانستان خلقلری نینگ ادبی- 

مدنی حیاتیده کتته واقعه بؤلیب قالدی.1

کی  آغزه  نینگ  اؤزبیکلری  افغانستان  تاماندن،  بیر  ایتیلیشی،  نشر  نینگ  کتاب  مذکور 
ایجادینی عامه لشتیریش ساحه سیده دستله بکی ده دل قدم بؤلسه، ایککی نچی تاماندن،اوشبو 
مدنی میراثنی چقور علمی اساسده تدقیق ایتیشده، اونینگ باشقه خلقلر فولکلوری بیلن، خصوصاً 
اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی بیلن عالقه لرینی کینگراق اؤرگه نیشده مهم منبع 

بؤلیب خذمت قیله دی.

بدیعی  اونینگ  ایتیش،  تدقیق  مکمل  ایجادینی  کی  آغزه  خلق  اؤزبیکلری  افغانستان 
خصوصیتلری و تاریخینی اؤرگه نیش، بوگونگی یاش اوالدنی تربیه لشده، اولرنینگ دنیاقره شینی 
شکللنتیریشده، مدنی میراث نینگ اؤرنی و رولی نی بیلگیله ش کبی، قطار مساله لر، افغانستان 
فولکلور شناسلیگی نی و عموماً، افغانستانده فیاللوژی فنی آلدیده تورگن مهم و دالضرب وظیفه 
لردن حساب له نه دی. شونینگ اوچون هم افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی مونوگرافیک 

شکلده تدقیق ایتیش کتته اهمیت کسب ایته دی.

معلوم کی، اؤزبیکستان فولکلورشناش لیگی نینگ تجربه و یوتوقلریگه سوینمسدن توریب 
افغانستان اؤزبیکلری فولکلوری بیلن اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی اؤرته سیده گی 

مشترک و فرقلی تامانلرنی اؤرگنمسدن توریب، بونده ی ایشنی عملگه آشیریش جوده قیین.

شونی علیحده تاکید له ب اؤتیش جایزکی بیز بو تدقیقاتیمیزده 1359=19۸0 نچی ییلگچه 
اعالن قیلینگن خلق قؤشیقلریدن فایده لنگنمیز،خالص. 

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی اؤرگه نیشده گی دستلبکی اورینیشلر »خلق دردانه 
لری« کتابی نینگ باسیلیب چیقیشی بیلن باغیلق افغانستان اؤزبیکلری تاریخی، ادبیاتی و فولکلوری 
ایتیش ممکن. جمله  قید  یوتوقلرینی  بو ساحه ده گی معلوم  نینگ  ایل عالملری  باره سیده چیت 
بؤلیب،  بیرینچی  اروپاده  غربی  مقاله سیده  اؤز  گوناریارینگ  عالم  تورکشناس  لیک  دن، سویدن 
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نینگ یه  اهالی  افغانستان نینگ شمالی والیتلریده یشه یدیگن و تورکی تیلده سؤزله شه دیگن 
شش شرایطلری، سانی، مدنیتی، تیلی، عرف -عادتلری، فولکلوری، اتناگرافیه سیگه عاید ایریم 

معلوماتلرنی کیلتیرگن.

امریکا نینگ تورکشناس عالمی پروفیسر ایلیزه الوده سیرتاوستس افغانستان اؤزبیکلری 
فولکلوریگه عاید مقاله سینی »اؤزبیکلر اره سیده اسالمدن آلدین دورده ترقلگن عرف - عادتلر«، 
دیب اته دی. بوندن باشقه،  اکادیمیسین کاندیدی داکتر محمد یعقوب واحدی جوزجانی، پروفیسر 
داکتر عبدالحکیم شرعی جوزجانی، پروفیسر داکتر عنایت اهلل شهرانی، رحمتلی ابوالخیر خیری، 
عالم  استاد  پوهنمل  اندخویی،  متین  امین  محمد  اوچقون،استاد  ایرگش  حاجی  نوا،  نظرمحمد 
اهلل  هدایت  استاد  اسداهلل شعور،  داکتر  یارقین،  حلیم  یارقین،  داکتر شفیقه  فاریابی،  پویا  لبیب، 
حاجی  ایشانچ،  ذکراهلل  آلتای،  اهلل  نور  آرال،  فوزیه  آرال،  عزیزاهلل  راسخ،  محمد  صالح  هدایت، 
اشرف عظیمی، عالم کوهکن، حبیب اهلل همنوا چغتایی، محمد کاظم امینی ، عبداهلل روهین، منان 
بیات، محمد رفیق عنبر، مرحوم رضوانقل  الیم  تاج محمد سرپلی،  انتظارجوزجانی، مال  تاشقین، 
تمنا، یورتداش، صالح محمد حساس، دققاق، آیخان بیانی، رحمتلی عبدالغفار بیانی، مقدم،  داکتر 
حسن بانو غضنفر، شهر بانو غضنفر، انجنیر رحیم عابدی، حبیب الرحمن قویاش ، حاجی فدا محمد 
اؤزبیک، م. اسحاق ثنا،داکتر عزیز اهلل فاریابی، امان معاشر، محرم زیبا ایوبی، امان اهلل خلیلیار، 
میرمحمود  روانیار، مرحوم حاجی  ایوب خیری، یوسف  جلیله جان، حاجی محمد  خلیلیار،  فروزان 
الیاسی، برهان الدین نامق، فیض اهلل قرداش، عالیه قرداش، رحمتلی عبدالجلیل کاروان، فضلحق 
یؤلچی، الماس جان بیانی ،انابت ایماق کبی تدقیقاقچیلر و آغزه کی ادبیاتیمیز شیدالری، افغانستان 
بارگنلر.  آلیب  تؤپله ش و عامه لشتیریش ساحه سیده ایش  ایجادینی  آغزه کی  اؤزبیکلری خلق 
قؤشماقوف،  علی  محمد  یوف،  عبداهلل  میرزایوف،  توره  عثمانوف،  عارف  عالملری  اؤزبیکستان 
عبدالرحیم منانوف، رحمن خواجه انعام خواجه اوف ،س. اسداهلل یوف، ن. معصومی، و م. خالوف، 
لرنینگ  ا. ش. شاه منصوروف، ع. هیت متوف، شاه میرزا توردیموف وباشقه  انور اسماعیل اوف، 

ایشلری ارزیگولکدیر.

بو ایشلرده افغانستان اؤزبیکلری نینگ بعضی فولکلورنمونه لریدن کیلتیریلگن بؤلیب، اولر 
خصوصیده معلوم فکرلر ایتیلگن بؤلسه ده، بیواسطه بو کتابده بیز کیلتیرگن قؤشیقلرگه تیگیشلی 

فکرلرنی اوچره تمه یمیز .

خصوصاً،  لرینی،  نمونه  ایجادی  کی  آغزه  خلق  اؤزبیکلری  افغانستان  ییللرده  کیینگی 
دیگن  چیقه  باسیلیب  ایاالتلریده  قؤشمه  امریکا  لشتیریشده  عامه  و  قیلیش  ترغیب  قؤشیقلرنی 
و  نو“  ”اندیشه  دیگن  باسیله  تورنتو شهریده  نینگ  کانادا   ، لری  مجله  ”چاپانداز“  و  پیمان“   ”
باسیلیب  بویان  ییلدن  نیچه  بیر  استانبول شهریده  نینگ  ترکیه جمهوریتی  لری،  آینامه  ”آشیان“ 
چیقه دیگن ”بیدلستان“ و”گلدسته“ )ایککی کتاب بیرجلده (، آلمانده چاپ بؤله دیگن ”جهش“ 
مجله سی، افغانستانده باسیلیب چیققن ”برادرملیتلر“ مجله سی ، ”یولدوز“ و ”اولوس“ جریده 
لری، افغانستان فنلر اکادیمی قاشیده گی اؤزبیک – تورکمن بؤلیمی، معارف وزیرلیگی قاشیده گی 
اؤزبیک - تورکمن دیپارتمنتی ، کابل دارالفنونی ادبیات فاکولته سی نینگ اؤزبیک بؤلیمی، افغانستان 
رادیوسی قاشیده گی اؤزبیک پروگرامی، تاشکند رادیوسی قاشیده گی وطنداش وافغانستان اوچون 
نشربؤله دیگن دری تیلیده گی رادیو ایشیتتیریشلر بولیم لری، آیینه تلویزیونی، امریکاده گی نور 
تلویزیون قاشیده گی ”ایپک یولی“ و آریانا افغانستان قاشیده گی ”نوید“ تلویزیون کؤرسه تولری 
بؤلیملری، افغانستان ملی تلویزیونی ، اؤزبیک دستوریده گی )فولکلور- خلق قلبیده گی دینگیزدیر( 
مملکتی  کانادا  نینگ  تلویزیونی  ارا  خلق  افغان  پیام  توولری،  کؤرسه  تلویزیونی  آریانا  پروگرامی، 
توولری، شبرغان  کؤرسه  )آیدین(  گی  چوکاتیده  دیگن سیمای شرق  بؤله  نشر  تورنتو شهریدن 
شهریده گی ”جهانی همکارلیکلر“ اداره سی ، مزارشریف شهریده مدنی فعا لیت آلیب باره یاتگن 
لر، »ففتا « و  دانه  اوز ترک وبالگی، قویاش، در  بولوت، جنوبی ترکستان،  »اولغبیک« نشریاتی، 
باشقه ویب سایتلر نینگ فعالیتی دقتگه سزاواردیر. اینیقسه ، تینمس نینگ »سوزوان قؤشیقلریده 
مقاللری  خلق  سی  قیزلرمساله  »خاتین-  نینگ  یارقین  حلیم  تویغولری«۲،  نینگ  خلقی  اؤزبیک 
کؤزگوسیده« 3 ناملی مقاله لرینی علیحده قید قیلیش ممکن. اوشبو تدقیقاتده افغانستان اؤزبیکلری 
خلق قؤشیقلری اؤزی نینگ برچه کؤرینیشلری بیلن )موسم- مراسم قؤشیقلری، محنت قؤشیقلری، 
تاریخی قؤشیقلر، لیریک قؤشیقلر، )باله لرقؤشیقلری( همده اساسی بدیعی خصوصیتلری بیلن )بند، 

قافیه، وزن، بدیعی افاده، واسطه لری و باشقه لر( بیرینچی اوله راق تدقیق ایتیلگن.

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی کؤپگینه مساله لرده، اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق 
آغزه کی ایجادی بیلن قیاسی اؤرگه نیش تدقیقات نینگ سلماغینی ینه هم آشیره دی. تدقیقات 
نینگ علمی ینگی لیگی، ینه شو بیلن بیلگیله نه دی که، اونگه دییرلی آلدینراق تدقیق قیلینمه گن، 

حتی بیر قطار اعالن قیلینمه گن مواد جلب ایتیلگن.
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مذکور تدقیقات اؤز اساسی تیزیسلری و علمی- نظری خالصه لری بیلن افغانستان اؤزبیکلری 
خلق آغزه کی ایجادی نینگ باشقه ژانرلرینی اؤرگه نیشده مهم منبع بؤلیب خذمت قیله دی. دنیاده 
گی برچه خلقلری قطاری افغانستان اؤزبیکلری هم کؤپ عصرلیک بای آغزه کی ایجادیگه ایگه. 
اؤتگن دور مابینیده اؤزبیکستانده اؤزبیکلر خلق آغزه کی ایجادینی اؤرگه نیش و عامه لشتیریش 
ساحه سیده کتته یوتوققه ایریشیلدی. بونی اینیقسه، ه. ظریف، م. افضل اوف، ب. کریم اوف، م. 
علویه، ج. قابل نیازوف، م.سیدوف، ت. میرزایوف، م. مرادوف، ک. امام اوف، ب . سریمساقوف 
کبی تورلی بوغینگه منسوب تنیقلی فولکلور شناس عالم لرنینگ قطار تدقیقاتلری مثالیده کؤریش 
ممکن. بوتدقیقات لرده، اینگ اول اؤرته گه اؤزبیک فولکلورشناسلیگی نینگ اینگ مهم پرابلملری 
بیلن حل قیلیندی. اؤزبیک فولکلورینی  موفقیت  لرنینگ کؤپ چیلیگی اساساً  قؤییلدی و بو مساله 
تؤپله ش و نشر ایتیش نینگ علمی پرنسیپلری ایشله ب چیقیلدی. اؤزبیک فولکلورشناس لیگی 
عملی  سی،  سویه  نظری  اصولی،  تدقیقات  ،اؤز  شکللندی.عاقبتده  سی  میتودالوژی  علمی  نینگ 
تجربه سی بیلن مستقل فن ساحه سی بؤلیب شکللنگن اؤزبیک فولکلورشناسلیگی ینگی باسقیچگه 

– اؤزبیک فولکلوری بدیعیتی نی چقور و هرتمانله مه یاریتیش باسقیچیگه قدم قؤیدی.

اصطالح صفتیده  افاده الووچی  ژانرنی  پاییتیک  لیگیده  فولکلور شناس  اؤزبیک  »قؤشیق« 
قبول قیلینگن. ادبیات شناسلیک تیرمینلری ایضاحلنگن لغتلرده قؤشیق، اساساً تؤرتلیکلردن تشکیل 
تاپگن، توگل فکرنی بدیعی افاده الووچی، ایل اره سیده کینگ ترقلگن و کویگه سالیب ایتیله دیگن 
خلق شعری نمونه لری، دیب تعریفله نه دی. شو بیلن بیرگه اونینگ:یار- یار، اولن، کیلین سالم، 
الّه وهکذا لر کبی ناملری بارلیگی قید ایتیلگن. »قؤشیق« افغانستان اؤزبیکلری اؤرته سیده پاییتیک 
ژانرنی بیلدیرووچی اصطالح صفتیده قؤهلل نیله دی. شو بیلن بیرگه »قؤشیق« بیلن یانمهـ  یان غزل، 
سرود، نقش، بیت،اصطالح لری هم کینگ ترقلگن. بیز بو ایشیمیزده اساساً »قؤشیق« اصطالحی 
دن فایده له نیشگه قرار قیلدیک. اؤز نوبتیده، افغانستان اؤزبیکلری قؤشیقلری ایچیده هم یار- یار، 
اولن »اولنگ«، الّه، کیلین سالم کبی ایچکی بؤلینمه لر موجود. عین پیتده، اؤزبیکستان اؤزبیکلری 

فولکلوریده موجود بؤلمه گن نای- نای، تؤره کبی کؤرینیشلی قؤشیقلرهم اوچره یدی. 

اؤزبیک فولکلور شناسلیگیده خلق قؤشیقلرینی یازیب آلیش، تؤپله ش، اولرنینگ بدیعی و 
غایوی ییتوک نمونه لرینی نشر ایتیش ایشلری1930نچی ییللردن سؤنگ باشلنگن ایدی. شوندن 

دقتگه  نینگ خذمتلری  ، م. علویه  ده  بو ساحه  کیلدی.  یوزه گه  تدقیقاتلر  کیین مخصوص علمی 
سزاوار.عالمه »اؤزبیک خلق قؤشیقلری موضوعیده گی تدقیقاتلریده قؤشیقلرنینگ خلق چیللیگی، 
جمعیتده، تاریخده خلق معنوی حیاتیده توتگن اؤرنی حقیده قیمتلی مالحظه لر بیلدیرگن. قؤشیق 

نینگ ژانر خصوصیتلری و بدیعی تصویر واسطه لرینی کینگ یاریتگن .

م.علویه قؤشیق نینگ ژانر خصوصیتلرینی اساساً تؤغری بیلگیله یدی. یعنی ، قؤشیق نینگ 
شکاًل قیسقه لیگی ، تیره ن تشبیه و استعاره لرگه بای لیگی، مخصوص کویگه سالیب کویله نیشی، 
تورموش نینگ برچه قیرره لرینی قمراووچی کینگ مندرجه لی ایکن لیگی ، قؤشیق تورلری- الّه، 
یار- یار، اولن، ییغی لرگه هم علیحده تؤخته لیب، او لرگه خاص ییتکچی خصوصیتلر بیان قیلینگن.۴ 

    19۷۴ -اینچی ییل چاپ ایتیلگن »اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری« ناملی مونوگرافیک   
تدقیقاتده5 م.علویه نینگ خلق قؤشیقلری بوییچه ییتکچی علمی خالصه لرنی اؤز ایچیگه جمعله 
اولرنینگ تورلی عرف  ایلدیزی و  نینگ »قؤشیقلرنینگ تاریخی  اعتبارلی. مونوگرافیه  بیلن  گنلیگی 
ـ عادتلری بیلن باغله نیشی دیب ناملنگن بیرینچی بابیده قؤشیق لرنینگ صنفی خصلت گه ایگه 
ایکن لیگی، خلق یره تگن قؤشیقلر نینگ تربیوی اهمیتی کتته لیگی، اودوملرنینگ خلق شعریتیده 
نیچاغلی عکس ایتگنلیگی حقیده کینگ تؤخته لیب اؤتیلگن. »مراسم قؤشیق «لرینینگ اؤزیگه خاص 
بیلگیلرنی  ژانریگه خاص  قؤشیق  عموماً  اوچون  قیلیش  کالسیفیکیشن  انیقله ش،  خصوصیتلرینی 
کؤریب چیقیش کیره ک بؤله دی. شونینگ اوچون هم بو باب قؤشیقلر اصطالحی واولرنینگ اساسی 
عموماً  ایمس،  گینه  قؤشیقلری  مراسم  فقط  بونده  دی.  نه  باشله  قیلیشدن  تحلیل  خصوصیتلرینی 
قؤشیق نظرده توتیله دی«۶، دیب یازه دی عالمه و اینگ اوال قؤشیق تیرمینی نینگ تاریخی منبعلرده 
»قؤشیق«  شناسلیکده  فولکلور  و  تیلگنلیگی  ایشله  ده  معنا  قیسی  اثرلریده  شاعرلریمیز  کالسیک 
انیقلشگه حرکت قیله دی، قؤشیقلرنی عمومی تصنیف  لیگینی  ایکن  بیری تعلقلی  تیرمینی قیسی 

ایته دی.

»تؤی مراسم قؤشیقلری« دیب ناملنگن اوچینچی باب، یار- یار، له پر، بیت – غزل، کیلین 
بیلن  بؤلیشی  معلوماتلر  قیمتلی  اولرده مراسم قؤشیقلری حقیده  بؤلیب،  عبارت  بؤلیملریدن  سالم 
 - »بیت  توریگه  قؤشیقلری  مراسم  توی  دن،  جمله  موجود.  اؤرینلرهم  لی  مناظره  بیرقنچه  بیرگه 
غزل« دیگن یه سه مه تیرمین و ژانر نینگ آلیب کریلگنلیگینی کیلتیریش ممکن. بیزنینگچه،عالمه 
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تامانیدن بو بؤلینمه ده کیلتیریلگن قؤشیقلر اساساً لیریک قؤشیقلردیر.بیرگینه مثال .

آق گل بؤلسم، باغینگده بیتسم 

قیزیل گل بؤلسم، چکنگده تورسم

اؤقیگن بؤلسم، دفترگه بیتسم

نه مشکلدیر سینینگ آهینگده اؤتسم

قیز:

آق گل نوده سیدیر ارغوانی

قیزیل گل نوده سی عاشق نینگ قانی

قیزیل گل تگیگه بارسم کولر من

سیز نی جان و تنیم بیله سیور من

اگر میندن اؤزگه گه بیرسنگیز کونگل

بیلیب  قویینگ  یؤلینگیزده  اؤلر من.۷

بو قؤشیقلرده یازمه ادبیات نینگ معلوم تاثیری سیزیلیب توریبدی. لیکن سیمالر، قیاس و 
افاده، خلق قؤشیقلریگه خاص.

یؤللری«  نیش  رواجله  نینگ  فولکلوری  »اؤزبیک  نینگ  نیازوف  قابل  ج.  فولکلورشناس 
مونوگرافیه سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ غایوی جهتدن تلقین ایتیشگه قره تیلگن. ۸

س. روزیم بای اوف نینگ خوارزم منطقه سیده کینگ ترقلگن قؤشیقلرگه بغیشلنگن علمی 
بند قؤشیقلرگه  واقعه  و  تؤرتلیک شکلیده گی قؤشیقلر  تور گه:  ایککی  ایشیده خلق قؤشیقلرینی 

بؤلیب تدقیق ایتیشی دقتگه سزاوار. 9 

ک. آچیل اوف نینگ »اؤزبیک خلق قؤشیقلری« دیب ناملنگن مونوگرافیه سی معلوم بیر ژانر 
دایره سیده گی قؤشیقلرنینگ ژانر خصوصیتلری تصنیفیگه بغیشلنگن .

عالم ـ چارواچیلیک، دهقانچیلیک، کسب - هنر بیلن باغلیق بؤلگن محنت قؤشیقلری نینگ 
تحلیلی، اولرنینگ تاریخی اساسلری، ترقیاتی و غایوی بدیعی خصوصیتلری حقیده کینگ معلومات 

بیرگن .

»باله  و  قؤشیقلری  »بیشیک«  کتابیده  فولکلوری«  لر  باله  »اؤزبیک  نینگ  جهانگیروف  غ. 
بدیعی   - غایوی  تصنیفی،  نینگ  قؤشیقلری  خلق  مولجللنگن  لرگه  باله  بابلریده  لرقؤشیقلری« 

خصوصیتلری حقیده اطرافلیچه فکر یوریتیلگن.10

ییریک  کتابی،  قؤشیقلری«11  خلق  اؤزبیک  الووچی  ایرکه  لرنی  »باله  نینگ  صفراوف  ع. 
علمی ایشلردن بؤلیب، بواثر معلوم قؤشیق توری اساساً باله لرنی هربیر خلق نینگ شکل و مضمون 
ایگلله  اؤرین  علیحده  قؤشیقلری  خلق  ایجادیده،  کی  آغزه  بای  و  رنگ  به  رنگ  نهایتده  جهتدن 
شی بیچیز ایمس. چونکی   قؤشیق سؤزی صنعت نینگ اینگ قدیمی کؤرینیشلردن بیری بؤلیش 
اینگ  نینگ  قلبی  لرینی،  قیرره  برچه  منظره سینی،  بوتون  نینگ  حیاتی  خلق  اؤزیده  بیرگه،  بیلن 
نازک تویغو و تیبره نیشلرینی، یوره گی نینگ اینگ عالی و مصفا ایستکلرینی عکس ایتتیره دی، 
قانخورلردستیدن  و  ظالم  لری،  فاجعه  اؤتگن  باشیدن  نینگ  خلق  محنتکش  بویان  عصرلردن  او 
تؤکیلگن کؤز یاشلری، جهالت و ظلم پنجه سیده خوارلنگن خاتین- قیزلر فریادینی تصدیقالووچی 
گواه نامه لردیر. اونینگ سیرمعنا سؤزلری و تاثیرچن مصراعلریده خلق نینگ ایرک و استقبال یؤلی 

ده گی آرزو ـ ایستکلری، الملی اؤتمیشی نینگ ارمان و حسرتلری مهرلنگن.

»ایماق«

ایضاحلر: 
1 - خلق دردانه لری . توپالووچی ، نشرگه تیارالووچی ، دری تیلیگه ترجمه قیلووچی و ایضاحلر 

مؤلفی  داکتر فیض اهلل ایماق،کابل،13٥9نچی ییل.
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۲- تینمس. سوزوان قؤشیقلریده اؤزبیک اولوسی نینگ تویغولری»یولدوز«3۷- سان، ۴- دیسمبر، 
19۸٤ نچی ییل.

3- حلیم یارقین. خاتین- قیزلر مساله سی خلق مقاللری کؤزگوسیده، »یولدوز« 1۷- سان،1٦نچی 
اپریل،19۸٦ نچی ییل.

۴ - علویه مزیینه.اؤزبیک خلق قؤشیقلری،تاشکند،فن،19٥9نچی ییل.

5 - علویه مزیینه. اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری،تاشکند،فن،19۷٤- ییل.

۶ - علویه م. کؤرسه تیلگن اثر،3۷نچی بیت.

۷ - علویه م. کؤرسه تیلگن اثر،۲0٤نچی بیت.

۸ - قابل نیازوف.ج. »اؤزبیک فولکلوری نینگ رواجله نیشی یؤللری«. تاشکند،فن، 19۸٦نچی ییل، 
٦0 - 10۲ بیتلر.

9 -روزیم بایوف. س. »خوارزم واهه سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ غایوی- بدیعی خصوصیتلر، 
تاشکند، 19۷1 نچی ییل.

10- جهانگیروف غ.»اؤزبیک باله لرفولکلوری«،ت.،»اوقوتوچی«،191۸نچی ییل،13- ۲۸ ص.

11- صفرو ف آ. »باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری«. »فن«، 19۸1نچی ییل 

ملی تاریخیمیز عکس ایتگن کؤزگو

 )داکتر فیض اهلل ایماق نینگ »خلق در دانه لری« 

ناملی کتابینی اؤقیب(

خالدار ولقان
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قدیم زمانلرده بیر اولیا اوتگن ایکن. اونینگ شاگردلری جوده کوپ بؤلیب، اولردن بیری به 
ناگاه کشف - کرامتده استاذ دن اوزیب کیتگه نینی ادعا قیله باشله دی. او استاذی و باشقه شاگردلر 
اشتراکیده اؤز روحی قوتی نی نمایش قیله ره ک، اؤزلری مکان توتگن تاغ یان بغریده گی به هیبت 
خرسنگ تاشگه کؤرستگیچ برماغینی خوددی خمیرگه سوققنده ی سو قیب، اونی تیشیب قؤییبدی. 
اهلل!«،  »سبحان  توشیب:  حیرتگه  سیدن  معجزه  طبعیی  غیر  بو  نینگ  صفداشلری  اؤز  شاگردلر 
»استغفراهلل!« دییه یاقه اوشله شیبدی. قایل قالیشیبدی. کمترین استاذ بؤلسه، بو غرایب عملیاتگه  
الرحمن  الرحمن  اهلل  »بسم  ب  ره  شیمه  گینی  ییته  گینینگ  ییکته  سؤنگ  قالیبدی.  قؤیه  کولیب 
الرحیم!« دییه قؤلینی بو کیله دیگن جایگچه هلیگی تاشگه سوقیبدی . کیین قؤلینی سوغیریبدی. 
شونده اونینگ قؤلی سوغریلگن کاوه کدن شریلله گینچه زالل سوو توشه باشله بدی. اولیا ایسه 

تاش کاوه کیدن توشه یاتگن زالل سووده اینده مه یگینه، طهارت آلر ایکن، تکببر شاگردیگه: 

مین بو دنیا ده نیمه ییکی قیلسنگ بنده لرگه نفع تیگه دیگن فایده لی ایش لرنی قیلگین- 
دیبدی. تکببر شاگرد اؤز قیلمیشیدن ملزم بؤلیب استاذیدن عذر سؤره بدی و اول بویوک اولیا نینگ 

ییته گینی اؤپیپ کؤزلریگه سورگن ایکن.

کیمدیر  ینه  ییغسه،  سینی  مارکه  )پوسته(  پوشته  کیمدیر  زمانلرده  بیزنینگ  درحقیقت،   
سگرت قوطی سینی، بیراوی ایسه، اؤلگن کپه لکلرنی ییغیب کلکسیون قیله دیگن بؤلدی. البتته 
بولر غایت کولگیلی عمللر. اما قلبیده دین وایمان، خلق و وطن قیغوسی بؤلگن شونده ی انسانلر 
بیلن شغلله نه دیلر.    اولر عمر بؤیی اؤز خلقیگه، قومیگه نفع تیگه دیگن فایده لی ایشلر  بارکی، 
دیر.  )رض(  بخاری  اسماعیل  فرزندی،  عجایب  نینگ  خلقی  اؤزبیک  بیری  انسانلردن  ی  شونده 
اولذات چؤل و بیابانلرده گی سموم ُقم بورانلرنی گوویلله ب،دهشتلی قویونلر چیرپره گن جزیره مه 

صحرالر ارا، پای پیاده یوریب عربستانگه باردیلر .

اوییرده سیویکلی پیغمبریمیز حضرت محمد )ص( ایتگن مبارک کلمه لرنی جمعله ب »جامع 
الصحیح« نامی بیلن کتابت قیلدیلر. اهلل نینگ عنایتی و اؤزلری نینگ سعی حرکتلری ایله دینیمیزنی، 
شریعت احکاملرینی مستحکمله دیلر، ساخته حدیثلرنی تیقیشتیریب دینیمیزنی توبدن ییمیر ماقچی 

بؤلگن پیسمیق زهرلی ایالنلرنی، محرابدن اؤرمه له ب چیقووچی چیالرنی ینچیب، تشله دیلر.

اول بویوک انسان دین یؤلیده غیرت قیلگن بؤلسه لر، حضرت محمود قاشغری هم یریم 
آسیانی پای پیاده کزیب تورکی سؤزلرنی تؤپله ب، اولرنی لهجه لر بوییچه لغوی معنالرینی تصنیفله 
دیلر. تورکی سؤزلرنی »دیوان لغات التورک« نامی ایله ترتیبله ب شو اثناده تورکی خلقلرنی یکزبان 

و یکقلملیگی نینگ سقله نیب قالیشیگه خذمت قیلدیلر.

یازه ویرسک ، بونده ی انسانلر رویخطی اوزون. بو عنعنه، بیز نینگ زمانلرده هم ایته یاتگه 
نی کیشی گه قووانچ بغیشله یدی.

نینگ زمانداشیمیز وملتداشیمیز  بیز  انسانلردن بیری شبهه سیز  خوددی شونده ی فدایی 
ادیب، شاعر و ژورنالیست داکتر  تاپگن استعدادلی  اندخوی قصبه سیده والدت  نینگ  افغانستان 

فیض اهلل ایماق جنابلریدیر.

اوکیشی  ده،  بؤلسه  یگن  اولغه  اؤسیب  افغانستانده  گرچند  جنابلری  ایماق  اهلل  فیض 
سیده  کمپنیه  رادیو  دولت  ب  یشه  ییل(   ۲5( ییللر  اوزاق  تاشکینتده  پایتختی  نینگ  اؤزبیکستان 
ژورنالیست بؤلیب ایشله دیلر. مرکزی عالیگاهلریده طلبه لرگه سباق بیردیلر. اؤزبیک خلقی نینگ 
ادبیاتی، صنعتی ومدنیتی حقیده دایما قیغوریب یورگوچی بو تنیب- تینچیمه گن انسان کؤپله ب 

علمی- ادبی مقاله لر، رساله لر یازدی.

ب-  سؤره  اؤزبیکلریدن  افغانستان  ب  اوخشه  قاشغریگه  محمود  هم  ایماق  اهلل  فیض 
سوریشتیریب، خلق آغزه کی ایجادی نمونه لرینی تؤپله دی، ترتیبگه کیلتیریب اولرنی »خلق دردانه 

لری « ناملی کتابگه جمعله دی.

بوکتابده  ایکن من،  قیلر  مطالعه  کتابینی  لری«  دردانه  نینگ »خلق  ایماق  اهلل  فیض  داکتر 
اؤزبیک خلقی نینگ قدیمی صورتلرینی کؤرگنده ی بؤلدیم. حیرتلندیم. قؤییده خلقیمیز نینگ قدیمی 

آغیر اجتماعی احوالی عکس ایتگن بیتگه اعتبارینگیزنی تارتماقچیمن:
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 دوکان، اویگه، کیرسم تنیم ققشه یدی،

ساووقلردن اؤلمه ی قالسـم یخشیدی.

بو بیت نی اوقیر ایکن سیز، قاره قیش نینگ ایزغیرینلی ایازیده ققشه ب موزله گن یؤللر ده 
یاغاچ پای افزه لینی، یعنی هکر کاووشینی تققیله تیب، چاپانیگه بورکنگه نیچه قلتیره ب دوکاندن 
چیقیب چیراقسیز، ساووق اوییگه کریب کیته یاتگن انسان آبرزی کؤز اؤنگینگیزده نمایان بؤله دی.

 اندخوی جان یؤلینگ اوزاق، سووینگ ساووق،

آغـه جـان یـوبـارگـه نینگ بیر جفت تاووق.

بـیـریـنـی سـویـه یـدیـسـم مهری ساووق

آغـه جـان، کـیـلـیـب کیـتینگ، کابل یاووق.

بو شعر آت اره وه دن بولک ترانسپورت بؤلمه گن آلیس زمانلرده اویینی،آغه سینی ساغینگن 
بیر انسان نینگ درد - حسرتی، ساغینچ اضطرابلرینی اؤزیده مجسم ایتر ایکن، یالغیز  لیکنی کؤیله 
گوچی  اؤرته عصر یاپان )جاپان( شعریتی ده گی هیکولرنی ایسله ته دی مینگه. »خلق دردانه لری« 

کتابیدن اؤرین آلگن شعرلرده، محبت موضوعسی هم اؤزیگه خاص.

اریق نینگ سووی کؤلمه ی،

آلیب کیلیبدی بیلمه ی،

پریزاد دن ایریلیب،

 همان یوریبدی اؤلمه ی.

 بو تورتلیک، بیر عاشق انسان نینگ اییریلیق آنلریده چیککن هجران عذابلرینی بولوتلر آره 
سیدن موره لنگن  آی کبی یاریتیب کیشیگه محزون و اداقسیز کیفیت بخش ایته دی. 

قؤی باقدیم، قؤشقار باقدیم،

سیرکه سیگه زنگ تاقدیم.

پریزاد نی اخته ریب،

چؤللر گه چیراق یاقدیم.

یوقاریده گی مصرعلرده اویقوسیز کیچه لر یارینی اخترگن، چؤللرگه چیراق یاققن عاشق 
چوپان نینگ هجرانلی آنلری اؤقوچی شعوریگه رمانتیک منظره آلیب کیره  دی.

مجموعه ده گی خلق آغزه کی ایجادی نمونه لریده یومور هم اؤز عکسینی تاپگن.

باققه  کیردیم اوزیمگه،

کیسک تیکدی یوزیمگه.

بومصرعلرده بیراو نینگ باغیگه توشگن و کیریشی بیله ناق  یوزیگه کیسک تیککن اؤغری 
آبرزی یارقین بویاقلرده عکس ایتتیریلگن.

بیر قره شده پریمیتیف )سادده(عاددی-یعنی عاددی سؤزلر ییغیندیسیده ی بؤلیب کؤرینگن 
بو مصرعلرنینگ دیده کتیک )نصیحت آمیز( اهمیتی نی هم کؤزیدن کیچیرمسلیک الزم. ذکی اوقوچی 
اوغریلیک خواه ماددی خواه شهوانی بؤلسین انسان باله سیگه شرف کیلتیرمس ایکن، عکسینچه 
شرمسارلیک، خوارلیک کیلتیرر ایکن دییه عبرتلنسه، یوقاریده گی مصرعلر اؤز وظیفه سینی اؤته 

گن بؤله دی.

یوقاریدن کیله من، آتیم تورسین،

مس تواققه سوو سالی تنیب تورسین.

زرگر گه یوبارگه نیم طال حلقه،

ایچیگه مس قؤشیبدی قؤلی سینسین.

بو تؤرتلیک نی اؤقیب، بی اختیار، آدملرنی الده ب لققه توشیرگوچی فریبگرلر اوشه زمانلرده 
هم بؤلگن ایکن، دییه کولیب قؤیه سیز.
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هه، نظم و نثر قه ی تورگه منسوبلیگیدن قطع نظر، دنیا خلقلری تیریب تؤپله گن بی بها 
دردانه لرنی ایلکه سیگه آرتماقله ب عصردن عصرلرگه آلیب اوتگوچی زحمتکش حماللردیر. اولرده 

زمانلر عکسی، دورلر صورتی بار.

کؤچیب  تیلگه  تیلدن  ده  مجموعه  مذکور  ایتگن  تصنیف  ب  تؤپله  ایماق  اهلل  فیض  داکتر 
بیزگه چه ییتیب کیلگن ایککی ایرتک و بیر داستان هم موجود. ایرتکلر دیده کتیک پالنده آدملرنی 
حالللیککه، عادللیککه، راه راستگه چارله سه، »یازی و زیبا« داستانی گوزه ل، پاکیزه محبت نی 

ترنم ایته دی.

داکتر فیض اهلل ایماق بو کتابنی »خلق دردانه لری« دییه تؤغری نامله بدیلر. بوخزینه اؤزبیک 
خلقیگه مبارک بؤلسین! ایستردیم بو کتاب تاشکینتده، استانبولده و باشقه تورکی خلقلر یشیدیگن 
دیارلرده قه یته – قه یته نشر قیلینسه . »خلق دردانه لری « کتابی قدیم عصرلر قعریدن منگولیک 
سری یؤلگه چیققن، ُدر و جواهرلر یوکلنگن کروانگه اؤخشه یدی.آدم کم اوچره گوچی ساکساویلزار 

بیبانلر ارا ایلگه ریله یاتگن بو کروان نینگ یؤللری بی خطر بؤلسین!

خالدار ولقان تورنتو شهری، کانادا. ۲009- نچی ییل، 9-نچی می. کوندوز ساعت 10 دن 
3۸ مینوت )دقیقه( اؤتدی.

مذکور تقریظ نینگ التینچه متنی:

Milliy tarihimiz aks etgan ko’zgu

(Doktor Fayzulloh Aymoqning Halq durdonalar nomli kitobini o’qib)

Qadim zamonlarda bir avliyo o’tgan ekan. Uning shogirdlari juda ko’p   
bo’lib, ulardan biri banogoh kashfi karomatda ustozidan o’zib ketganini iddao   
qila boshlabdi. U ustozi va boshqa shogirdlar ishtirokida o’z ruhiy quvvatini   
namoish qilarak,o’zlari makon tutgan tog’ yonbag’iridagi bahaybat harsang 
toshga ko’rsatgich barmog’ini huddi hamirga suqqanday suqib uni teshib qo’yibdi. 
Shogirdlar o’z safdoshlarining bu g’ayritabiiy mo’jizasidan hayratga tushib: 
Subhanolloh! Astag’furilloh! deya yoqa ushlashibdi. Qoyil qolishibdi.  Kamtarin 
ustoz bo’lsa, bu g’aroyib amaliyotga kulib qo’ya qolibdi. So’ng  yaktagining engini 
shimarib Bismillohir Rahmonir Rahiym! deya qo’lini bukiladigan joyigacha 
haligi toshga suqibdi. Keyin qo’lini sug’iribdi. Shunda uning qo’li sug’irilgan 
kovakdan sharillaganicha zilol suv tusha boshlabdi. Avliyo o’sha tosh kovagidan 
tushayotgan zilol suvda indamaygina tahorat olarkan, takabbur shogirdiga:- Sen 
bu dunyoda nimaiki qilsang bandalarga nafi tegadigan  foydali ishlarni qilgin  
debdi. Takabbur shogird o’z qilmishidan mulzam bo’lib ustozidan uzr so’rabdi 
va ul buyk avliyoning etagini o’pib ko’zlariga surtgan ekan. Darhaqiqat, bizning 
zamonlarda kimdir pochta markasini yig’sa, yana kimdir sigaret qutisini, birovi 
esa o’lgan kapalaklarni yig’b kollektsiya qiladigan bo’ldi. Albatta bular g’oyat   
kulgili amallar. Ammo qalbida Dinu iymon, halq va Vatan qayg’usi bo’lgan  
shunday insonlar borki, ular umr bo’yi o’z halqiga, qavmiga nafi tegadigan   
foydali ishlar bilan shug’illanadilar. Shunday insonlardan  

biri O’zbek halqining ajo’yib farzandi, Ismoil Buhoriy (Roziollohu Anhu)
dir. Ul zot cho’lu biyobonlardagi Samum qumbo’ronlari guvillab, dahshatli   
quyunlar chirpiragan jazirama sahrolar aro poyu piyoda yurib Arabistonga    
bordilar. U yerda sevikli payg’ambarimiz Hazrati Muhammad Sollollohu   
A’layhi Vasallam aytgan muborak kalimalarni jamlab Jome’ul sahih nomi bilan 
kitobat qildilar. Ollohning inoyati va o’zlarining sa’i harakatlari ila Dinimizni, 
shariat ahkomlarini mustahkamladilar, sohta hadislarni tiqishtirib Dinimizni 
tubdan emirmoqchi bo’lgan pismiq zaharli ilonlarni, mehrobdan o’rmalab 



ســوِزِِِ دل ســوِزِِِ دل 

154 153

chiqquvchi chayonlarni yanchib tashladilar. Ul buyuk inson Din yo’lida g’ayrat 
qilgan bo’lsalar, Hazrati Mahmud Koshg’ariy ham yarim Osiyoni poyu piyoda 
kezib turkiy so’zlarni to’plab, ularni lahjalar bo’yicha lug’oviy ma’nolarini  
tasnifladilar. Turkiy so’zlarni Devoni Lug’otit Turk nomi ila tartiblab shu  
asnoda Turkiy halqlarni yakzabon va yakqalamligining saqlanib qolishiga 
hizmat qildilar. Yozaversak, bunday insonlar ro’yhati uzun. Bu an’ana bizning 
zamonlarda ham davom etayotgani kishiga quvonch bag’ishlaydi. Huddi shunday 
fidoiy insonlardan biri shubhasiz bizning zamondoshimiz va millatdoshimiz 
Afg’onistonning Anho’y qasabasida valodat topgan iste’dodli adib, shoir va 
jurnalist doktor Fayzulloh Aymoq janoblaridir. Fayzulloh Aymoq janoblari 
garchand Afg’onistonda o’sib ulg’aygan esalarda, u kishi O’zbekistonning poyi 
tahti Toshkentda uzoq yillar”25 yil” yashab davlat radiokompaniyasida jurnalist 
bo’lib ishladilar. Markaziy oliygohlarda talabalarga saboq berdilar. O’zbek 
halqining adabiyoti, san’ati va madaniyati haqida doimo qayg’urib yurguvchi bu 
tinib tinchimagan inson ko’plab ilmiy adabiy maqolalar, risolalar yozdi. Fayzulloh 
Aymoq ham Mahmud Koshg’ariyga o’hshab Afg’oniston O’zbeklaridan so’rab 
surishtirib halq og’zaki ijodi namunalarini to’pladi, tartibga keltirib ularni 
Halq durdonalari nomli  kitobga jamladilar. Doktor Fayzulla Aymoqning Halq 
durdonalari kitobini mutaola qilarkanman,  bu kitobda Ozbek Halqining  qadimiy  
suratlarini ko’rganday bo’ldim. Hayratlandim. Quyida halqimizning qadimiy  
og’ir ijtimoiy ahvoli aks etgan baytga e’tiboringizni tortmoqchiman:

,Do’kon, uyga kirsam tanim qaqshaydi. Sovuqlardan o’lmay qolsam   
yahshiydi

Bu baytni o’qir ekansiz, qora qishning izg’irinli ayozida qaqshab,   
muzlagan yo’llarda yog’och poyafzalini, ya’ni hakar kovuahini taqillatib, 
choponiga burkanganicha qaltirab do’kondan chiqib chiroqsiz, sovuq uyiga   
kirib ketayotgan inson obrazi ko’z o’ngingizda  

namoyon  bo’ladi.
Anho’yjon, yo’ling uzoq, suving sovuq

Og’ajon yuborganing bir juft tovuq.

Birini so’yay desam mehri sovuq,

Og’ajon, kelib keting, Kobul yovuq.

Bu she’r otaravadan bo’lak transport bo’lmagan olis zamonlarda uyini,   
og’asini sog’ingan bir insonning dardi hasrati, sog’inch iztiroblarini o’zida    
mujassam etarkan, yolg’zlikni kuylaguvchi o’rta asr Yapon she’riyatidagi  
haykularni eslatdi menga. Halq durdonalari kitobidan o’rin olgan she’rlarda   
muhabbat mavzusi ham o’ziga xos.

,Ariqning suvi ko’lmay

,Olib kelibdi bilmay

,Parizoddan ayrilib

Hamon yuribman o’lmay.

Bu to’rtlik bir oshiq insonning ayriliq onlarida chekkan hijron azoblarini  
bulutlar orasidan mo’ralagan oy kabi yoritib kishiga mahzun va  adoqsiz  kayfiyat   
bahsh etadi.

Qo’y bogdim, qo’chqor boqdim,

Serkasiga zang taqdim.

Parizodni axtarib,

Cho’llarga chiroq yoqdim.

Yuqoridagi misralarda uyqusiz kechalar yorini ahtargan, cho’llarga chiroq  
yoqqan oshiq cho’ponning hijronli onlari o’quvchi shuuriga romantik manzaralar    
olib kiradi.
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Majmu’adagi xalq og’zaki ijodi namunalarida yumor ham o’z aksini   
topgan.

Boqqa kirdim uzumga,

Kesak tegdi yuzimga.

Bu misralarda birovning bog’iga tushgan va kirishi bilanoq yuziga kesak   
tekkan o’g'ri obrazi yorqin bo’yoqlarda aks etdirilgan. Bir qarashda primitiv,   
ya’ni oddiy odmi so’zlar yig’indisiday bo’lib ko’ringan bu misralarning  didaktik   
ahamiyatini ham ko’zdan qochirmaslik lozim. Zakiy o’quvchi o’g'rilik hoh   
moddiy hoh sahvoniy bolsin inson bolasiga sharaf keltirmas ekan, aksincha,     
sharmsorlik, horlik keltirar ekan deya ibratlansa, yqorida gi misralar o’z   
vazifasini o’tagan bo’ladi.

Yuqoridan kelaman, otim Tursun,

Mis tovoqqa suv solay tinib tursin.       

Zargarga yuborganim tilla halq, 

Ichiga mis qo’shibdi qo’li sinsin.  

Bu to’rtlikni o’qib beihtiyor, odamlarni aldab laqqa  tushirguvchi  firibgarlar  
o’sha zamonlarda ham bo’lgan ekan, deya kulib qo’yasiz.

Ha, nazm va nasr qay turga mansubligidan qat’iy nazar dunyo halqlari 
terib to’plagan bebaho durdonalarni elkasiga ortmoqlab asrlardan asrlarga olib   
o’tguvchi  zahmatkash hammollardir. Ularda zamonlar aksi, davrlar surati bor. 
Doktor Fayzulloh Aymoq to’plab tasnif etgan mazkur majmu’ada tildan tilga  
ko’chib bizgacha etib kelgan ikki ertak va bir doston ham mavjud. Ertaklar    
didaktik planda odamlarni halollikka, odillikka, rohi rostga chorlasa, Yozi va   
Zebo dostoni go’zal, pokiza muhabbatni tarannum etadi. Doktor Fayzulloh   
Aymoq bu kitobni Halq durdonalari deya to’g'ri nomlabdilar. Bu hazina Uzbek   

halqiga muborak bo’lsin! Istardimki, bu kitob Toshkentda,Istambulda va 
boshqa tyrkiy halqlar yashaydigan diyorlarda qayta qayta  nashr qilinsa. Halq  
durdonalari kitobi qadim asrlar qa’ridan mangulik sari yo’lga chiqqan, duru  
javohirlar  yuklangan   karvonga o’hshaydi. Odam kam uchraguvchi soksovulzor,   
byobonlar aro ilgarilayotgan bu karvonning yo’llari behatar  bo’lsin!

Xoldor Vulqon

Toronto shahri, Kanada. 2009 inchi yil, 9 may. Kunduz soat 10 dan 38   
minut o’tdi
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)ترکتبار افغان برندٔه مدال طال و الماس...(

تو نیکی  میکن و در دجله انداز   

که ایزد در بیابانت دهد بـــاز

ُترک تبار افغان باشندۀ تورانتوی کانادا، برندۀ مدال طال و الماس در سال  ۲01۲ به خاطر 
خدمات فرهنگی گسترده، در طول زندگی پر بارش، گردیده بود بار دیگر مفتخر به کسب مدال در 
سال ۲013 از طرف گورنر ایالت انتاریو کانادا lieutenant governor گردید که این افتخار نه 
تنها مربوط جناب ایماق و فامیل شان؛ بلکه شامل حال فرد فرد افغانان باشنده ی کانادا و افغانستان 

خواهد بود. 

دولت کانادا همه ساله رضا کاران متقاعد، ژورنالستان و فرهنگیان کانادایی را که در خدمت 
مردم بوده و از خود برازنده گی خاص نشان داده باشند، با مدالها و تحسین نامه ها مورد تشویق 

و ترغیب قرار میدهد. 

بدین منظور حوالی ساعت ۶ شام روز جمعه 15 نومبر سال ۲013 در تاالر ادارٔه نایب و 
کفیل ملکه، در ایالت آنتاریوی کانادا واقع »کویین پارک« تورنتو، محفل با شکوهی برگزار گردیده 
بود که در این گردهم آیی، نماینده گان عالی رتبهٔ  دولتی، پارلمان، مسوولین کمونینتی ها وعدهٔ  

زیادی از ژورنالستان حضور بهم رسانیده بودند.

در این گرد همآیی چهل تن از مسوولین روزنامه ها، مجالت، روزنامه نگاران، کارمندان 
به مطبوعات قومی و  را  قابل توجهی  تلویزیون و جوامع قومی، که فعالیت های دراز مدت  رادیو 

جوامع کانادا انجام داده بودند، به در یافت جوایز و تقدیرنامه ها موفق شدند. 

با خرسندی و افتخار باید یاد کرد که دوتن از ین گروه برنده گان جوایز مربوط به کمیونیتی 
افغان مقیم تورانتو بودند که اوشان عبارتند از:

محترم الحاج داکتر فیض اهلل ایماق و محترم انجنیر احمد شاه درانی که به خاطر خدمات 
نایل  برازندۀ شان  در بخش  علوم بشری و هنر در جامعه مدنی، به دریافت تقدیرنامه و مدال 

گردیدند.

اینجانب موفقیتهای این دو هموطن گرامی را از صممیم دل تبریک و شاد باش گفته، در 
آینده، پیروزیهای هرچه بیشتری برای شان از بارگاه رب العزت خواهانم.

و  نویسنده  شاعر،  ایماق  داکتر صاحب  های  کارکرد  و  گی  زنده  بارٔه  در  میخواهم  حال  و 
ژورنالیست سابقه دار کشور چیزی بنویسم . اگر خدا بخواهد در آیندهٔ  نزدیک، پای صحبت انجنیر 
صاحب احمد شاه درانی نشسته، درمورد کار کرد های فرهنگی شان، به عالقمندان معلومات ارایه 

خواهم کرد.

***

فیض اهلل ایماق نه تنها به زبان اوزبیکی؛ بلکه در زبان دری نیز استاد بوده و در دانشگاه 
شرق شناسی تاشکند اوزبیکستان این زبان را تدریس مینموده است. آقای ایماق دارای شخصیت 
متین و مهربان بوده ، همه دوستانش عالقۀ زیادی به شخصیت و منش او دارند؛ چون از تعصب و 

خود بزرگ بینی کامأل مبرا است. 

در  چه  و  افغانستان  در  چه  اخیر  پنچاه سال  در  را  ایماق  اهلل  فیض  فرهنگی  خدمات  اگر 
خارج افغانستان بشماریم بایست کتابی نوشت قطور؛ مختصراً خدمت خواننده گان عزیز همینقدر 
مینگاریم که او شاعر دو زبانۀ دری و اوزبیکی است، مقاالت ارزندۀ از وی صفحات روزنامه ها و 
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مجالت را رنگین نموده است، از همه مهمتر خدمت او در فولکلور جوامع ترکتباران افغانستان قابل 
تقدیر و ستایش است.  محترم  ایماق  سه  سال  به صفت ترجمان زبان دری در موسسۀ »رادوگا« و 
محرر ماهنامٔه )آیدین( اوزبیکستان وظیفه اجرا نموده است. او فیلم های زیادی را به دری و اوزبیکی 
در »اوزبیک فلم« ترجمه و دبالژ نمود. ایماق و خانم محترم شان بی بی حاجی انابت ایماق دو  بیتی  
های ترکی اوزبیکی داستان تراژیدی »یازی و زیبا« ر ابه نام )سوزوان( در استدیوی رادیو تاشکند 
دکلمه نموده به شکل »سی دی« در آوردند. نه تنها خود آقای ایماق بلکه خانم و دختر شان نیز به 
حیث نطاق و ژورنالست، در برنامه های نشرات برای افغانستان رادیو تاشکند ایفای وظیفه نموده،  
از این اداره، چندین بار تقدیرنامه و پول نقد به دست آوردند. باید خاطر نشان ساخت که انابت 
جان به حیث خبرنگار رادیو آزادی نیز ایفای وظیفه نموده است. به همین ترتیب، ده ها نوع فعالیت 
های فرهنگی را این خانوادۀ فرهنگ دوست افغان در ممالک مختلفه ، به منصۀ اجرا گذاشته اند که 

باعث سر فرازی تمام افغانهاست. 

باید گفت از منابع مختلف جوایز زیادی نصیب داکتر ایماق گردیده است، او بود که داستان 
منظوم فولکلوریک یازی و زیبا را، از بین مردم جمع آوری کرده و در موسسۀ »زرقلم« تاشکند به 
چاپ رسانید.این کتاب در ماه آگست سال ۲00۴ میالدی »در نخستین جشنوارٔه بین المللی کتاب 
در تاریخ افغانستان« از طرف بنیاد جهانی ژورنالستان آریانا افغانستان که در ویانای کشور اطریش 
برگزار شده بود، جایزٔه مطبوعاتی » عمعق بخارا یی« را از آن خود کرد. او بود که دو کتاب بزرگ 
داستان واسیلی شکایف و ماکسیم گورکی را به نامهای »شربت توس« و »پادو«، از ترکی اوزبیکی 
به دری ترجمه کرد. همچنان تصحیح و ایدیتوری استیلیستیک جلد دوم کتاب فادییف موسوم به 
از طرف موسسٔه نشراتی »رادوگا«  متذکره  قرار داشت. کتب  ایماق   آقای  »گارد جوان«  بدوش 
مجلٔه  نشر  و  طبع  در  پیوسته  همچنان  او  یافت.  چاپ  اقبال  میالدی   19۸۷ سال  در  تاشکند  ی 

»اوزبیکستان« به زبان دری همکاری کرده است.

و  اطالعات  وزارت  طرف  از  که  خلق«  های  »دردانه  مجموعۀ  خورشیدی   1359 سال  در 
فرهنگ وقت در کابل چاپ شده بود، مستحق جایزۀ مطبوعاتی »خوشحال خان ختک« شناخته شد. 
در این اثر نمونه های از ادب شفاهی ترکی اوزبیکی که طی ۲0 سال توسط ایماق از بین مردم 
شمال کشور جمع آوری و به زبان دری نیز ترجمه شده بود، گنجانیده شده است. خوشبختانه این 
اثر تاکنون 3 بار در افغانستان و یکبار هم با تجدید نظر در اوزبیکستان به خط سریلیک به تعداد 

ده هزار جلد چاپ شده است.

فرهنگی  فدراسیون  عمومی  رییس  حیث  به  مارچ سال ۲009   ۲1 تاریخ  به  ایماق  داکتر 
ترکان افغانستان »ففتا« از طرف ترکتباران مقیم کانادابه اکثریت آرأ انتخاب گردیده، به خاطر کار 
های ارزنده اش از طرف مرکز این فدراسیون که درکشور هالند قرار دارد، مستحق تقدیر نامه نیز 

گردید.

گفتنیست تا کنون »11« اثر و ده ها مقاله ی تدقیقی و پژوهشی داکتر ایماق در افغانستان 
و همچنان در کشور های اوزبیکستان، کانادا، ترکیه، ایالت متحدٔه امریکا و غیره جاها اقبال چاپ 

یافته و»۸« اثر دیگر استاد فعال آمادۀ چاپ اند.

استاد ایماق و خانمش بار ها در برنامه های برونمرزی »نوید« و »سیمای شرق« که از شبکه 
های جهانی آریانا افغانستان و پیام افغان به نشر میرسد ، مطالب مفید و آموزنده را به زبان های 

دری و ترکی اوزبیکی ثبت و به دست نشر سپردند.

همچنان نظر به گفتهٔ  استاد: »سه سال تمام پروگرام فولکلوریک »فولکلور – خلق قلبیده 
گی دینگیزدیر« )فولکلوربحر متالطمیست در قلب مردم( را طور رضاکارانه، تهیه و ترتیب نموده، 
جهت نشر به ادارٔه برنامه ٔ اوزبیکی تلویزیون ملی افغانستان ارسال داشته است. این برنامٔه نیم 
ساعته، هفته ای یکبار به نشر رسیده، همه مطالب ارسالی، روز های سه شنبه ساعت سه  به وقت 

کابل پخش گردید.«

استاد ایماق شاعر شیرین سخن و خوش قریحه نیز است و از دوران مکتب ابتدائیه تا بحال 
اشعار نغز میسرایند، که   صفحات مجالت و روزنامه ها را مزین ساخته است.

     داکتر فیض اهلل ایماق که زمانی هم »نهال« تخلص میکرد، در سال 13۲۴ خورشیدی در 
قریۀ »باغ بوستان« شهر قورغان اندخوی والیت فاریاب در یک خانوادۀ دهقان زحمتکش چشم به 
جهان گشود. بلی، او در باغ بی برگی زاده شد و در بوستان بی ریایی نمو کرد. تحصیالت ابتدایی 
را در مکتب قورغان آنجا به آخر رسانیده و جهت کسب تحصیالت عالی تر به کابل فرستاده شد. 
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آقای ایماق دورۀ متوسطه را در مکتب ابن سینا و لیسه را در دارالمعلمین کابل تمام نموده، بعد 
از دو سال اجرای وظیفۀ معلمی در لیسۀ نادریۀ کابل، با سپری نمودن امتحان کانکور شامل رشتۀ 
ژورنالیزم فاکولتۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل گردید، بعد از فراغت در سال 1350 به حیث متکفل 
و آمر برنامه های اوزبیکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه یی و نورستانی رادیو افغانستان مقرر گردیده، 
چند سال بعد به صفت مدیر عمومی اداره مذکور تقرر حاصل نمود.  استاد ایماق بنیانگذار برنامه 
های محلی و اولین نطاق پروگرام اوزبیکی است. او بود که به خاطر  ترتیب و تنظیم و بوجود آوردن 
پروگرامهای محلی موفقیت های محسوسی حاصل کرده ، از طرف محترم محمد ابراهیم عباسی 
وزیر اطالعات و کلتور وقت، مستحق تقدیرنامه و پول نقد گردید. او در زمان جمهوری سردار داوود، 
به حیث مدیر پروگرامهای تربیتی اداره ٔ روزنه ٔ رادیو افغانستان نیز ایفای وظیفه داکتر فیض اهلل 
ایماق در سال 13۶1 خورشیدی استفاده از یک  بورس اسپیرانتوری  وارد  اوزبیکستان شده و 
رسالۀ  علمی خود را تحت عنوان »سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان« با راهنمایی پروفیسر 
تاشکند  بیگ«  »اولغ  دانشگاه  اوزبیکی  ادبیات  و  زبان  دانشگاه  استاد  اوف  نادر خان سعید  محمد 
نوشته و در سال 13۶5 خورشیدی از رسالهٔ  دوکتورای خود دفاع کرد. او طی ۲5 سال اقامتش در 

اوزبیکستان هم تحصیل کرد و هم به کار فرهنگی دست یازید.

به طور مثال ف. ایماق در دوران تحصیلش، نمایشگاه مطبوعات افغانستان را در فاکولته 
نمایش  رابه  کشور  آنوقت   ٔ موقوته  مجالت  و  ها  روزنامه  تمام  نموده،  برگزار  تاشکند  ژورنالیزم 
گذاشت. از این نمایشگاه ژورنالیستان داخلی و خارجی، کارمندان دولتی و اهالی اوزبیکستان دیدن 

کردند.

نوشته های علمی و تحقیقی ایماق در اکثر روزنامه ها و مجالت و رادیو تلویزیون اوزبیکتان 
اشاعه می یافت. او توانست به تاریخ 1۷ مارچ سال 19۸۶ از ادارٔه مجله ٔ »گلستان« این کشور 

تقدیرنامه ای را به دست بیاورد. چونکه مقاالت زیاد او ، درین ماهنامه انتشار یافته بود.

نظر به گفتٔه ایماق صاحب: »او طی مکتوب نمبر )۷ ( 15 ثور 13۷۷ و منظوری وزارت امور 
خارجه دولت اسالمی افغانستان، به حیث اتشهٔ  فرهنگی سفارت افغانستان مقیم تاشکند در بست 
سکرتر سوم مقرر گردید. همچنان او در زمان اقامتش در اوزبیکستان به صفت ژورنالست و نطاق 
افغانستان در آسیای مرکزی و رییس  هنرمندان   ٔ اتحادیه  رادیو تاشکند، رییس  اوزبیکی  و  دری 

بنیاد جهانی ژورنالستان آریانا افغانستان در تاشکند، تا ماه نومبر سال ۲005  الی آمدن به کانادا، 
مشغول ایفای وظیفه بودند.«  

ایماق انسان خیر خواه و مدنیت پرور بوده، در اول ماه جوزای سال 13۸9خورشیدی )3۶۸( 
از داخل و خارج کشور  را که طی مدت ماموریتش  ارزش کتابخانٔه شخصی خویش  با  جلد کتب 
خریداری کرده بود، غرض غنا مندی کتابخانٔه عامٔه کابل به دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطالعات 
و فرهنگ اهدأ کرد که خبر آن در میدیای نوشتاری و صوتی داخلی و خارجی به نشر رسید. این کتب 
شامل ترجمه و تفسیر قرآن عظیم الشان، لغتنامه ها، دایرة المعارف و کتاب ادبیات زبانهای دری، 

پشتو، ترکی، اوزبیکی، انگلیسی، روسی و کتب هنری و معلوماتی می باشد.

باید گفت حتی بعضی از مقاالت این شخصیت گرانمایه در دائرة المعارف آریانا نیز به چاپ 
رسیده است. بنده تنها قسمتی از نوشته های فارسی شانرا خوانده ام ایکاش لغتنامۀ که اوشان در 
زبان اوزبیکی با ترجمه ی دری و پشتو نوشته بودند مفقود نمیشد، تا از نوشته های اوزبیکی شان 

نیز فیض میبردم.

پس جای دارد استاد ایماق با این همه کارکرد های نیک و خارق العاده اش مستحق مدالها 
وجوایز گردد، بلی! خداوند بزرگ به استاد توفیق مزید عنایت نماید تا این راه بی پایان را برود. 

دال عـشـــق راهــیـسـت دور و دراز

دران بار غـم سـالـکـان را  بـــدوش

اگـر عاشقی دل بــه محـنــت بـنــه

و گر نــه درین  دیگ خود را مجـوش

                                                                     

منتشرٔه نشریهٔ  »زن«

ماه فبروری و مارچ سال ۲01۴

شهر ونکوور کانادا
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افغانستان اؤزبیکلری لیریک قؤشیقلری 
اؤزبیک فولکلور شناسلیگیده لیریک قؤشیقلر مخصوص منوگرافیک پالنده تدقیق ایتیلمه گن 
بؤلسه هم، قؤشیقلر بوییچه عمل گه آشیریلگن کؤپچیلیک ایشلرده لیریک قؤشیقلر خصوصیده انچه 
َعلَوییه »اؤزبیک خلق مراسم قوشیقلر« کتابیده،  - مونچه فکرلر بیان ایتیلگن. فولکلور شناس م. 
لیریک قؤشیقلر تلقینیگه علیحده اعتبار بیرگن. عالمه اساسی دقتنی لیریک قؤشیقلرده خلق حیاتی 
نینگ قه ی طرزده  بدیعی عکس ایتگنلیگیگه قره ته  دی. عاموی ژانربؤلگن لیریک تیرمه قؤشیقلر  
، مضموناً آدم نینگ روحی عالمی، بوتون ایچکی کیچنمه لرینی تشکیل ایته دی. »قؤشیقلر خلق 
نینگ جانلی آوازیده حقیقی حیاتینی عکس ایتتیریب قهرمان کیچینمه لری بیلن اونینگ آبرزلری 

بیرله  شه دی، عمومله شه دی.«1، دیب کؤرسه ته دی. 

»اؤزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادی« درسلیگی ده آ. صابروف ایسه، لیریک قؤشیقلرگه 
»خلق نینگ اینگ یخشی آرزولرینی عهده له گن، یوکسک انسانی فضیلتلرنی بای و چقور روحی 
کیچینمه لریده عکس ایتتیرگن، یککه حالده، و جماعه بؤلیب، معلوم کوی بیلن اجرا قیلینه دیگن  

قؤشیقلرگه لیریک قؤشیقلر دیب ایتیله دی«۲، دیب تعریف بیرگن.

روس فولکلورشناسی ن. پ. کالپاکووه ایسه، متخصصلرعادتده عصرلر دوامیده دهقانلرگه 
فکرلری، خاطره لری، شخصی تویغولری، حس- هیجانلری نی افاده لشگه خذمت قیلیب کیلگن 
یارقین،  لر  نمونه  ی  بونده  دیلردییدی.  یوریته  بیلن  نامی  قؤشیقلر«  »لیریک  قؤشیقلرنی  عنعنوی 
له یدی. شو  افاده  امیدنی هم  تیتیکلیک نی، کیله جککه  بیرگه  بیلن  بؤلیشی  اعتراضلی، قوانچلی 
سببلی اولر»شوخ«، »قووناق«،»رقصلی«، »هزل« تورلریگه بؤلینه دیلر،-دیب یازه دی روس فولکلور 
شناسی ن. پ. کالپاکوه. او لیریک قؤشیقلر نینگ باشقه قؤشیقلردن فرقی حقیده شونده ی دییدی: 
»شوخ،غمگین، هجوی کبی حس- تویغو گه عاید بیلگیلردن قطع نظر همه لیریک قؤشیقلر خلق 
ایجادی دایره سیده ایله نیب یوره دی. ایستلگن پیتده تورلی مشغوالتلر دوامیده، دم آلیشده، بیره 
م و َسیل لرده اجرا ایتیلیشی خصوصیتی بیلن هیچ قنده ی رسم - رسوم، مراسم عرف - عادت 
لریگه باغلنمه یدی«، 3- دیب یازه دی  و بیواسطه لیریک قؤشیقلرنینگ باشقه تیپده گی قؤشیقلردن 

فرق قیله دی.

م. علویه و آ. صابروف لرنینگ فکرلری لیریک قؤشیقلرنی ژانر صفتیده نمایان قیلیب توروچی 
میزان نی تؤله لیگیچه قمره ی آلمه یدی. شو سببلی بیز افغانستان لیک اؤزبیکلر لیریک قؤشیقلری 
حقیده فکر یوریتر ایکن میز، بیواسطه ن. پ . کالپاکوه نینگ یوقاریده قید ایتیلگن فکرلریگه سویه 
نه میز.  افغانستان اؤزبیکلری قؤشیق فولکلوری حقیقتاً هم،  افغانستان اؤزبیکلری  قؤشیقلری نینگ 
کتته قسمینی تشکیل ایتووچی لیریک قؤشیقلرنینگ مهم خصوصیتلریدن بیری اولرنینگ مخصوص 
اجرا اؤرنیگه ایگه ایمسلیگیدیر. بو قؤشیقلر بوتون خلق تامانیدن یالغیزلیکده هم، توی- ییغینیده 
هم ایش وقتیده هم اجرا ایتیله ویره دی. اولر مخصوص بیرار بیر مراسمگه بیریککن ایمس. لیریک 
قؤشیقلرده کونده لیک تورموش و آدملر اؤرته سیده گی اؤز ارا مناسبتلر اساسیده کیلیب چیقووچی 
قؤشیقلر  لیریک  تاپه دی. شکل جهتدن  اؤز عکسینی  لری  کیچینمه  ایچکی  لری،  تویغو   انسان 
اساساً، تؤرتلیک لردن عبارت بؤلیب، هر بیر تؤرتلیک اؤز حالیچه مستقل بیرتوگل فکرنی، تویغو و 
کیچینمه لرنی بدیعی افاده له یدی. بو تؤرتلیک لر اجرا ایتیلیشده معلوم یول و آهنگنی تامینالووچی 
تورلی کؤرینیش ده گی نقارت لر آرقه لی بیر- بیریگه باغله  نیب توره دی. بو اؤرینده  تؤرتلیک لر 

نینگ مضموناً  یقین بؤلیشیگه همه وقت هم اعتباربیریله ویرمه یدی.

  مثاًل:

گلیاره جان، بؤیلرینگدن،              گلـیاره جـان، گلیاره         

بیر نشـانـه بـیرگینینگ،              قؤللر ینگدن، گلیاره،           

گلیاره جـان بؤیلرینگدن              گلیاره، جـان گلیاره.           

خطنی بیتیب یوبــاردی،              میمـنـه لیک ََمَمنگه،           

راسـت قـؤلیدن توتیب،               آلیب بارسم چمنگه،            

گلیاره جـان بؤیلرینگدن              گلیاره جـان،  گلیاره           

سـیـر کـابـل سیرینی،               سـاعتلری، تیرینی،          

اکه جان جیگی- جیکی،               جـگر لریم ایریدی،          
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گلیاره جـان بؤیلرنگدن               گلیاره جان،گلیاره۴.           

     نوبتده گی هر بیر تؤرتلیکدن کیین

گلیاره جـان بؤیلرینگدن               گلیاره جـان، گلیاره.          

 نقارتی تکرارله نیب کیله دی. بو کبی آهنگنی تامینالوچی یؤللر هر بیر مصراع سؤنگیگه 
قؤشیلووچی معلوم سؤزلردن هم عبارت بؤلیشی ممکن .

  مثاًل :
 برماغینگ میده ایرور، بیللرینگ مورچه میان،

ته له لیلی.                                                                      

  کؤیلک ایچره بده نینگ، صاف ایرور آب حیات،                       

   ته له لیلی.                                                                        

     آی باره دی باتگه نی، یار کیله دی یاتگه نی،                       

      ته له لیلی.                                                                        

 زمانه دن قؤرقه میز، قؤل سالیب اؤیغتگه نی،                         

    ته له لیلی5.                            

خلقی  اؤزبیکستان  سؤزلر  و  بیت  تامینالوچی  یؤللرنی  کبی  بو  اجراسیده  قؤشیقلر  لیریک 
لیگینی فولکلور شناس آ.صابروف »کلینای قؤشیقلری« تؤپله میگه  لیریک قؤشیقلریده هم موجود 
یازگن سؤزباشی سیده ایتیب اؤتگن. قؤشیقلرده نقارت هر بیر تؤرت لیکنی بیربیریگه اوله یدیگن 
ییتکچی واسطه حسابله نه دی و او قؤشیق لرنینگ دواملی ایکن لیگینی بیلدیریب توره دی . ایپک 
دی.  بؤله  همآهنگ  بیلن  گی مضمون  تؤرتلیکده  نقارتلر  یدیگن  بغیشله  آرام  دلگه  یین،  مه  دیک 

بعضی قؤشیقلر نقارتدن باشله نه دی:   

یؤل بؤلسینا، یؤل بؤلسینا،

باسگن ایزلرینگیزگل بؤلسین،            

یاکه:

گلیاره خان، بؤیلرینگدن گلیاره. 

یاکه:

ترللیها،ترللیها،ترللیها، ترللیالی- الی«۶ 

 افغانستانلیک اؤزبیکلر قؤشیقلری ترکیبیده هم »کیلینگلر یار اوینه یلیک« کبی نقارتلر کؤپ . 

 مثاًل:

گی  اولرده  موجودکه،  قؤشیق  بیر  ینه  آره سیده  قؤشیقلری  لیریک  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
تؤرتلیکلرنی بیرگینه نقارت ایمس، بل که تؤرتلیک لرنینگ مضمونی هم بیر بوتون حالده بیرلشتیریب 
توره دی. بو تورده گی قؤشیقلرگه »اندخوی نینگ قالینلری«،»حویلی سی بار قلعه دی«کبی نمونه 

لرنی کیریتیش ممکن. 

افغانستانلیک اؤزبیکلر لیریک قؤشیقلری نینگ ایریملری اجراچیلرگه کؤره ایرکک لر و عیال 
لر قؤشیق لریگه بؤلینه دی. »سوزوان« قؤشیقلری ، عموماً خاتین قیزلرتمانیدن یاورچاق تارتیش، 
چرخ ایگیریش، قالین - گیلم تؤقیش ، سومه لک پیشیریش پیتلری ایتیله دی، البته موسیقه سیز  .

ایرککلر قؤشیقلری اساساً دمبوره بیلن اجرا ایتیله دی و»توره«، »بیت«، »نخش«، »قؤشیق«، 
»غزل« دیگن ناملربیلن هم یوریتیله دی. لیکن ایرککلر قؤشیغی دیب ایتیلوچی قؤشیق آره سیده 
بیواسطه عیال )قیز( لر حیاتیگه تعلق لی بیت لرهم تیز- تیز اوچره ب توره دی. دنیاده گی برچه 
موضوع  اساسی  هم  قؤشیقلریده  اؤزبیکلر  افغانستانلیک  کبی  نی  بؤلگه  قؤشیقلریده  لیریک  خلقلر 
امیدلری، بخت و  آرزو-  اولرنینگ  نینگ سیوگی اضطرابلری،  عشق- محبت دیر. عاشق- معشوق 
فاجعه لری قؤشیقلردن کینگ اؤرین آلگن . قؤشیقلرده معشوقه اؤزعاشقیگه »آغه«، »آغه جان«، 

دیب مراجعت قیلیشی تیز- تیز اوچره ب توره دی.
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 مثاًل:

تام اوستیگه ناغاره تونتر دیلر

آغه جانیم ایتدی دیب اختر دیلر                                          

  آغه جانیم ایتگه نی یالغان ایکن ۷        

خاتینی نینگ قؤینیده یاتگن                                            

 عاشق ایسه ،معشوقه سیگه »پری، پریجان« دیب، ایرکه الووچی سؤزلر بیلن مراجعت قیله دی: 

سوو کیله دی  اویناغله ب

ایللی )ایللیک( روات )رباط( نی چاغله ب                            

پری جان اؤتیب کیتدی ۸    

یوره ک بغریمنی، داغله ب

قؤشیقلرده ،انسان روحیتی نینگ تورلی- تومن حالتلرینی کؤره میز و قؤشیق خلق قلبی نینگ 
کؤزگوسی ایکن لیگیگه ینه بیر بارگواه بؤله میز:

قپقرا دور ککلیگیم دی کؤزلری   

نمایشگه اؤلتیریب دور اؤزلری                             

بیرگپیم بار یؤزمه ـ یؤز ایتالمه یمن 9  

عقلی بؤلسه انگله ب آلسین اؤزلری                              

بو تؤرتلیکده معشوقه نینگ ارداقلی سیوگی سری، آرزوسی، عاشق نی سیومه یاتگنی آغری 
نیشی اؤز عکسینی تاپگن. 

قؤلیمده گی اؤزیگیم ییتر مینگه    

 دؤستدن هم دشمن سؤزی اؤتر مینگه                             

ساغ بؤلینگ امان بؤلینگ، ایدؤستلریم

هر ییرده  آوازه نگیز ییتر مینگه10                             

 فدایی قلب نینگ قیناق نفسی بؤلگن بو مصراعلر هرقنده ی یوره کنی جنبشگه کیلتیره دی .

 غم توشینچه سی افغانستانلیک اؤزبیکلرلیریک قؤشیقلریده ییتکچی اؤرین نی تشکیل ایته دی .

   آق گل ایدیم، قیزیل گل گه چیتدیلر

   غریب باشیم بندی  قیلیب، ساتدیلر

   باریب ایتینگ آنم بیلن آتمگه

   مینی ساتیب، نی مراد گه، ییتدیلر 11                                                                                                                       

لیریک قهرمان، تینگ سیز نکاح قربانی بؤلگن، آته - آنه کون کیچیریشی، آچدن اؤلمسلیک 
اوچون اوز فرزندلرینی نامناسب کیشی گه ساتیشگه مجبور بؤلگنلر. بو ترتیبده گی عدالت سیزلیک 

هر دایم تورلی جامعه لرده اوچره ب توره دی.

 یار دیدیم، یار ادا قیلدی منی   

عقیق ایدیم کهربا قیلدی منی   

قطیده گی عطاری ایپک ایدیم   

ییرگه تشله ب کمبها قیلدی منی1۲   

 دیب لیریک قهرمان پایمال بؤلگن محبتی، قدر- قیمتی حقیده اؤکینچ بیلن کویله یدی.

و  ظلم  تینگسیزلیکدن،  اجتماعی  اوچراووچی  کؤپ  قؤشیقلریلریده  اؤزبیکلری  افغانستان 
ستمدن شکایتدیر. بوحال طبیعیدیر. چونکه انسان قلبی نینگ کؤزگوسی بؤلمیش قؤشیقده ایجادکار 

خلق نینگ حیاتی روی - راست عکس ایته دی:
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 ایشیگیمنی کؤزیگه توت بیشیبدی

دشمنیم نینگ کؤزیگه، گل توشیبدی

اویینگ کویگور بای قیزینی قؤلیدن 

حیدرآباد کؤچه سیگه خون  توشیبدی13                                 

  یاکه:  

       شـرشـره دن سو آقر            قؤیـلـر قـوالغـیـن قاقر   

       بای حقینی بیرمه سـه            چوپان قچان قؤی باقر 1۴  

 بو خیلده گی قؤشیقلر ده محنتکش خلق نینگ بایلرگه مناسبتی انیق افاده ایتیلماقده .

بیلن  لرده، تورلی اجتماعی سیاسی شرایطلر  لیریک قؤشیقلر تورلی دور  خالصه، شوکبی 
باغلیق حالده اؤز موضوع کؤله مینی کینگه یتیریشی آرقه لی خلق آرزو- ایستکلری نینگ، اینتیلیشلری 

نینگ، مرکب حس – تؤیغولری نینگ بدیعی افاده سی اوله راق کینگ ترقلدی.

فایده لنگن ادبیاتلر رویخطی:

1-  َعلَوییه ُمزیینه. اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری،53- بیت 

۲- اؤزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادی. 9۶- بیت 

3- کالپاکوه ن.پ . پیسنی ای لیودی. ل .،19۷۷- ییل،11۲- بیت

 ۴ - خلق ُدر دانه لری. 31- بیت 

 5 -  خلق دردانه لری. 39- بیت. ایلکبار بو قؤشیق نی سبزه گل اندخویی اجرا ایتگن.

۶ -  کیلینای قؤشیقلری. تاشکند. غ. غالم نشریاتی،19۸1- ییل،۶- بیت 

 ۷ - خلق دردانه لری.  50 - بیت

۸ -  اؤشه اثر

9 -  خلق دردانه لری. ۴1- بیت

10 -  اؤشه اثر

11 -  اؤشه اثر

1۲ -  خلق دردانه لری. ۴۷- بیت

13- اؤشه اثر

1۴- خلق دردانه لری. ۲۶- بیت
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منز لت مادر

مادر یک گوهر درخشنده و جاویدانه است که بر سینٔه تاریخ زمان میدرشد.  مادر سازنده 
و بنیانگذار جامعٔه سالم است .

برای اثبات منزلت مادر، سندی بزرگتر از آن نیست که بشریت باهمه فرآوردهایش رهین 
منت گنج کرم آن بوده اولین خشت های تکوین سجایای عالیٔه انسانی  در آغوش پر مهر مادر 
گذاشته میشود. چنانچه می سزد از این آغوش به عنوان سر چشمٔه صفات کماالت بشری و آفرنندٔه 

مد و جذر های تاریخی یادکرد و سر نیایش به پیشگاهش خم نمود.

 آری، اگر فالسفه و حکما نقاط عطف تاریخ اند، اگر پیامبران مشعلهای راه حقیقت اند و 
اگر قهرمانان، دگر گون ساز جوامع بشری اند، مادر آفرید گار خود آنهاست.

پس درود آتشین بر تو ای مادر، ای دل انگیزترین تجلی های حقیقت،  وای عالیترین مظهر 
انتهای  بی  برآزندٔه مهر  نیایشی که  و  تو  بایستٔه مقام  و  آفرین خلقت، درودیکه شایسته  شگفت 

توست. 

مرحومه بی بی مفتوحه ایماق

      نینگ ترجمٔه  حالی

 مفتوحه ایماقنینگ اوشبو پورتریتی نی

 ع. شهرانی چیزگن.

سیز - بو فوتو- صورتده ، کابل شهر، شهدای صالحینده گی

مفتوحه ایماق نینگ مقبره سینی کؤره سیز. 
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محترم کتاب خوانلر!

خلق  اؤزبیکلری  »افغانستان  نینگ  ایماق  اهلل  فیض  داکتر  حاجی  یقینده،  بارکی  خبرینگیز 
قؤشیقلری« ناملی رساله سی،کانادا نینگ تورنتو شهریده باسیلیب چیقدی. حاجی ایماق، اؤز رساله 
سینی، محترمه والده سی مرحومه بی بی مفتوحه ایماق نینگ پاک روحیگه تارتیق قیلیب، کتاب 
مذکور  حاضر  ایدی.  ایتتیرگن  چاپ  هم  نی  لری  نمونه  و شعری  حالی  ترجمٔه  اونینگ  سؤنگیده، 

بیوگرافیه، اعتبارلرینگیزگه تقدیم بؤله دی:

نورعلی بای قیزی مفتوحه، سابق شورالر اولکه سیگه تیگیشلی تاتارستان جمهوریتی نینگ 
پایتختی قازان شهر، بیگیاوول یاکی ِکریاوول  قیشالغیده1۲۸3- نچی ییلی دنیا گه کیلدی .

شهر،  قورغان  نینگ  اندخوی  کیلیب،  افغانستانگه  سؤنگ،  انقالبیدن  اوکتوبر   - مفتوحه 
باغبوستان محله سیده استقامت قیله یاتگن شاهیمردانقل ایماق بیلن تورموش قوردی. بو عایله 
نینگ ایلک  فرزندلری محمد هاشم و  محمد انورلر، چیچک خسته لیگیگه چه لینیب، ۴-5 یاشلریده 
سالدی.  قیغوگه  آغیر  نی  مفتوحه  اؤلیمی  وقت  بی  نینگ  اوغیل  ایککی  یومیشدی.  کؤز  دنیادن   ،
بیرنیچه ییل دن سؤنگ، مفتوحه و شاهیمردانقل خاندانیده، فیض اهلل و محمد اهلل اسملی فرزندلر 
وجودگه کیلدی. شاهیمردانقل، فیض اهلل اسملی اؤغلینی ییتی یاشیده، قورغان نامیده گی باشلنغیچ 
بو جهان  یاشده  لینیب، ۴۷  کیین، مالریا کسللیگی گه چه  آیدن  نیچه  بیر  مکتبگه جایلشتیریب، 
نی ترک ایتدی. اوستیگه اوستک، ایککی فرزندیدن اجره لگن مفتوحه، تورموش اؤرتاغیدن هم 

بوتونلی اجره لدی.

او، اوغیللریگه هم آنه، همده آته بورچینی اؤتب، اولرنی تربیه له دی و وایه گه ییتکزدی. 
فیض اهلل باشلنغیچ مکتب نی اعلی بهالر بیلن  بیتیرگچ، اؤقیشینی دوام ایتتیریش مقصدیده، معارف 

وزیرلیگی تامانیدن، کابل گه کیتیشی، ایتیلدی. اما اونینگ عمکی لری:

واز  کیتیشدن  کابلگه  اوچون  باقیش  آننگنی  سین  یؤق.  آتنگ  سینیگ  جان!  اهلل  »فیض 
کیچیشیگگه توغری کیله دی«، – دییه، اونینگ کابل کیتیشیگه قرشیلیک کؤرسه  تیشدی. لیکن 
مفتوحه خانیم، ایککی آیاقنی بیر ایتیککه سالیب: »مین حیاتیمده قینلسمده، اؤغلیم فیض اهلل نی 

اؤز   نتیجه سیز قالمه ی، فیض اهلل،  اورینیشلر  بو  آلدی.  اؤقیشگه جؤنه ته من«، - دیب، توریب 
اؤقیشینی دوام ایتتیریش مقصدیده ، کابلده گی ابن سینا ناملی اؤرته مکتب گه جایلشدی. او اؤرته 
مکتب، دارالمعلمین و کابل دارالفنونی نینگ ژورنالیزم فاکولته سی نی تمامله ب، افغانستان رادیوسی 
قاشیده گی ینگی تشکیل تاپگن اؤزبیکی،تورکمنی، بلوچی، پشه یی  و نورستانی پروگراملر آمری 
لوازمیده ایش باشله دی. بیرنیچه ییللردن سؤ نگ اؤزبیکستان جمهوریتی پایتختی تاشکندده گی 

اولغبیک نامیده گی تیل و ادبیات فاکولته سیدن داکترلیک علمی عنوان نی قؤلگه کیریتدی.

مفتوحه نینگ کیچیک اوغلی محمد اهلل ایسه، درادگارچیلیک ) نجارلیک( کسبی نی ایگلله 
دی. هر دایم آنه سیدن خبردارلیک قیله یاتگن اوسته محمد اهلل نی، دولت مالزملری عسکرلیک 
بورچینی اؤتش مقصدیده، کابلگه جؤنتدی. او ایککی ییل عسکرلیک دوری نی چارصد بستر )کابل 

ده گی تورت یوز اؤرنلی شفاخانه( سی قوریلیشی پیتیده درادگرلیک ساحه سیده، اؤتکزدی.

اوسته محمد اهلل نینگ آنه سی، اندخوی شهریده اوسته اوغلی نی اونشتیریش مقصدیده، 
ایدیال قیزنی قیدیریب یورگن آنلریده، اونینگ حیاتیده، اچینرلی و خنک واقعه یوزبیردی . بو حادثه 

شوندن عبارت :

محمد اهلل قیش موسیمی نینگ ایزغرینلی ایاز ساووق لریدن آمانده قالیش مقصدیده،  کومیر 
یاقیب خانه سیده یاتیب قالگن پیتی ده ، کاربن مونوکساید گازی دن زهرله نیب، تؤستدن جان بیره 
دی. محمد اهلل نینگ جسدی نی، اونینگ اکه سی فیض اهلل ایماق تابوت گه سالیب،اندخوی نینگ 

مفتوحه یشه یاتگن باغبوستان محله سیگه انتقال بیره دی.

مرحوم اوستا محمداهلل
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اوغلی نینگ تویینی ترددیده یورگن آنه ٔ زار، اؤغلی نینگ ساووق جسدی نی کؤریب، بیر 
نیچه مراتبه هوشدن کیتدی ، ینه هوشگه کیلدی .محمد اهلل نینگ جسدی،باغبوستان ده گی ایماقلر 
حضیره سی، آته سی نینگ قبری یانیگه دفن ایتیلدی. چاره سیز آنه ، تقدیرگه تن بیریب، یگانه 
اؤغلی فیض اهلل بیلن بیرگه یشه ی باشله یدی. کؤپ وقت اؤتمه ی ،او، قان باسیمی و جگر خسته 
لیگی باعث، 135۸- اینچی ییل، حمل آی نینگ 1۶- اینچی سی، جمعه آقشامی ۷5 یاشده کابل 
اندخویلیکلر  ده گی  نینگ شهدای صالحین  کابل  اونینگ جسدی  شهریده جهاندن کؤزیومه دی. 

قبرستانیگه دفن ایتیلدی.

)اناهلل و انا الیه راجعون(

مفتوحه ایماق سوادسیز بؤلیب، فی البدیهه شعر ایترایدی.اونینگ شعرلری تاتارچه شیوه 
بیر شعرلری  بیتیلگن. بعضی  یالغیزلیک و فرزند مهری موضوعیده  »لهجه« سیده، وطن هجری، 
اؤزبیکستان ده باسیلیب چیقه دیگن »آیدین« جریده سیده و تورکیه  نینگ  استانبول شهریده بیر 
نیچه ییلدن بویان نشر ایتیلیب  کیله دیگن  »بیدلستان -گلدسته«، )ایککی کتاب بیر جلدده( گی 

مجموعه سیده هم باسیلیب چیققن.

قوییده اونینگ شعرلریدن نمونه لر کیلتیره میز:

آ ق ایدیل
       آق ایـد یـل »1« بـویـیـنــدا          یوردیم سابان »۲« توییندا     

       بؤلـمـاسـم بـؤلـمـام تؤییندا          کؤپ یوقالدیـم قـوینیندا                       

       آق ایـدیــل بــؤیــیــنــدا          پـیـاده یـوره سـیـم کیله        

       سیوه سینگمی سیومیسینگمی          شـونی بیـله سـیـم کیله     

       آق ایـــدل قــتــیـغ آغـــا          قـبـلـه شـریف گه تامان        

       دنـیـا مـالـی دونـغـیز قـانی          باشـنـی سـالـمنگ جفاغا                     

تورتلیکلر

       مینینگ اؤغلیم »3« کابل کیتگچ           بـنـیـم کیتدی هوشلـریم             

       بـو غـزل نـی چـیـقـار غـانغا          عیب قـیـلمانگ دؤستلریم                    

               تـیـپـدیـم، ایـشیک آچیلدی          گل باغچه سی سـاچیلدی       

       اؤغلـیـم اوچون کویه ـ  کویه          اُسـتـخـوانیم چـاقیلـدی 

                   قـالـدیـرغـاچ بؤلمـام میکین          درخـت غه قؤنمام میکین       
                   اؤغـلـیـم اوچون کویه ـ کویه         دیـوانـه بـؤلـمـام میکین       
                   خـط بـیـتـتـی لـر اؤزلــری          دفـتـر لــرده کـؤزلــری       

                    نه یله سم یادیمدن چیقمـاس         »آنه« دیـگـن سـؤزلـری    

              آه ایـلـلــریـم، ایـلـلــریـم          ایـلـده قـالـدی تینگلریم        

               تـیـنگلریم اوچون کویمه یمن          قـالـدی تـوغـان ایللـریم        

               آقـدی هـم کـیـدیـر دینگـیز          کوکـدی هـم کیدیردینگیز

       اَََو لـــدن کـویـغـان ایـدیـم         اوسـتـیگه، کویدیردینگیز

       ای ایـلـلــریـم - ایـلـلـریـم          ایـلـلـریـمـده، تینگلـری           

       تینگلـریـم اوچـون کـویمیمن          قـالــدی اکه ـ اوکه لریم            

       اکــم ـ اوکــم، سـیـز َقییده          الـه چـیـقـتینگیزمی آیغه            

       چـاپـیـب چیغیب، آیغـه َقریم          آیده ده یؤق، سـیز قییده؟                    
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بیتلر

      تیره زمنی پرده الرین، ِکر قیلمانگیز، یووینگیز

      بار چاغیمده مین کؤپ ایدیم، ایندی کیتدیم تؤ یینگیز

      محمد اهلل گه ییدیرگن ایدیم سریغ یاغنینگ دؤرده سین

      ُقطی غه سالیب کیلتیردیلر، محمد اهلل م نینگ ُمرده سین.

      کونده ـ کونده اؤلغونچه، بیر اؤ لغانیم یخشیراق

      ساووق استخوانین کؤردیم، کؤر بؤلغانیم یخشیراق

      فیض اهلل جان بیله سینمی »قازان« دیگن قلعه م

      یککه کوته لرده جان بیردی اوسته محمداهلل بله م

      رومالیم اوچیب کیتدی، دریا نینگ گردابینه

      محمد اهلل تشله ب کیتدی، اندخوی نینگ میدانینه.

      سماوار لر قؤیدیم من، َقینه دیده تؤلمه دی

      کابل جانغه بارر ایدیم، کابل یقین بؤلمه دی

      سماوار لر قؤیدیم من، َقینه ب غینه تؤلسین دیب

      پاشا غه عریضه بٍیره م ایندی، کابل یقین بؤلسین دیب

       فیض اهلل جان بیله سینمی، قازان دیگن قلعه منی

       پادشاه یانیغه مین بیر باره ی، نی جؤنتٍمی بالم نی

)قؤییده گی آنه جانیم یره تگن  شعرلرنی قؤرغان تومه نی اندخوی شهریگه بارگه نیمیزده  
، 9۲ یاشر شرافت ینگه میز دن یازیب آلدیم.

)139۲ – نچی ییل ، میزان آیی، باغبؤستان قیشالغی(

کؤگیرچین – کؤگیرچین، آته سی قچان  کیلیرسین

 کیسنگده گی قه – قه لرینگ، باله لریمه بیریرسین!

تاش خان حاجی خط کیتیرگن بیزلرگه بیرمس میکین

کؤچه  ده بیر مال  بچه، فیض اهلل م ایمس میکین

کؤچه لرگه چیقیب قریم، موتر لرنی ایزی یؤق

خطینگ کیله، عکسینگ کیله، کؤر یشماققه اؤزینگ یؤق

یادگینمدن چیقرمه یمن، سمرقند دیگن قلعه م

کابل شهریده یورر، دریشی کیگن باله 

یادگینم دن چیقه رمیمه یمن، قازان دیگن قلعه منی

پادشاه غه عریضه بیره ی، نی جؤنتمی باله منی

پاییزلرگه مینگن ایدیم، اوزیگیم نی یؤقاتدیم

کافر یورتیم آلگنده، شو ییرلرگه اولقدیم
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روسچه
       آخ ما روسه – ماروسه        پورزلـه تویـدن تیبیا     

       پوزلـه تـویـیدن تیبیا        نیزا بودیش تی مینیا     

       آخ مـــــا، مـنـقــا         زغــرانـیـش نـیـا    

       آخ مـــــا، مـنـقــا         َدمی خــو، چیتســا    

1- قازان شهریده گی دریا نینگ نامی.

۲- موسومی تویلردن بیری.

3- اؤغلی کابلگه اؤقیشگه کیتگنده بیتگن شعری

تخت بیلن، بخت

 )ایرتک(

بیر بار ایکن، بیر یؤق ایکن، قدیم زمانلرده بیر کمپیر بار ایکن. کمپیرده ایسه، بیر کل اؤغلی 
بار ایکن. بو کلنی اویگه کیلسه، آنه سی اورر ایکن دشتگه چیقسه بچه لر اورر ایکن. کل بونده ی 
حیاتدن بیزیب، »بو کونیمدن اولگه نیم یخشی«، - دیب، چؤلگه چیقیب کیتیبدی. کیته ویریبدی، 
کیته ویریبدی، چرچب، هاریب باشینی بیرتاشگه قؤییب اویقوگه کیتیب قالیبدی. بو جای تخت بیلن 
بخت دیگن ایککی قوش نینگ جایی ایکن. بیر وقت تخت بیلن بخت اوچیب کیلیب، قره سه لر که، 

جایلریده بیر کل بچه اوخله ب یاتیبدی

تخت، بختگه:
کوه تنگدن کتته بیر تاش کیلتیریب، کل نینگ اوستیگه تشله یمن، ییرگه کیریب کیتسین، دیدی.

بخت:

یؤق اونداغ قیلمه. او بیچاره چرچب کیلیب بو ییرده اوخله ب قالیبدی. یخشیسی،کیل، سین 
هم اؤتیب راستیدن قره، مین هم اؤتیب راستیدن قره ی، ساغه ییب، توریب کیتسین، دیبدی.

قوشلر اونینگ راست تمانیگه اؤتیب اونگه قره بدیلر. کل اویقودن اویغا نیب قره سه که، 
کلی یخشی بؤلیب، خوشروی ییگیتگه آیله نیب قالیبدی. کل خداگه شکرلر قیلیب ایندی خدا مینگه 

بیردی. شو یؤلدن کیته ویره ی، نیمه بؤلر ایکن؟ دیبد ی.

کل چؤ لگه کیته ویریب، کیته ویریب، بیر بلند لیکدن آشیب، ینه بیربلند  لیککه چیقیبدی. 
قره سه، اوزاقدن بیر شهر کؤرینه دی. شهردن شاووقین و غله -غوله سیسی کیله دی. شهر ایچیگه 
کیریب بارسه، بو یورت نینگ پادشاه سی اؤلگن ایکن. رعیت دولت قوشینی اوچیریب، بو قوش 
کیم نینگ باشیگه قونر ایکن، دیب ساز و سرود قیلیب اؤلتیرگن ایکن. بیر قوش اوچیب کیلیب،کل 
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نینگ باشیگه قؤنیبدی. کل قوشنی قؤلی بیلن هر قنچه اورسه هم، قوش ینه کیلیب کل نینگ باشیگه 
قؤنه ویردی. بونی کؤرگن رعیت، کلنی کؤتر - کؤتر قیلیب عزت، حرمت بیلن پادشاهلیک تختیگه 
اولتیرغیزیبدیلر.اؤلگن پادشاه نینگ بیر قیزی بار ایکن. اونی ینگی پادشاهگه نکاحله ب بیریبدیلر. 
اره دن آلتی- ییتتی آی اوتیبدی. کل ارگده خاتینی نینگ یانیده چای ایچیب، خیال سوریب اؤلتیرگن 

ایکن، یانیده گی ملکه، اونینگ  خیال سوره یاتگه نینی په یقب:

توره م! قیسی خیالگه باتدیلر؟ - دیب، سؤره بدی. ای ناقص العقل خاتین ! بونی سؤره 
ب نیمه قیله سن؟ دیبدی شاه. مین سؤره می، کیم سؤره سین؟ آخر، مین سیزنینگ محره مینگیز 
بؤله من. سیز سرینگیزنی مینگه آیتمه سنگیز، مین سریمنی سیزگه آیتمه سم، اونده، کیمگه آیته 

میز؟دیبدی ملکه.

پادشاه ملکه نینگ کونگلینی آغریتمسلیک اوچون بیر بهانه اؤیله ب تاپیب مین پادشاه نینگ 
اؤغلی ایدیم. بیر کونی وزیرلرنینگ اؤغیللری بیلن آوگه چیققن ایدیم. بیر آونی قوله ب، بو ییرگه 
کیلیب قالدیم. تقد یر ایکن، بخت قوشی، مینینگ باشیمگه قؤنیب، سیندیک گوزه ل و صاحب جمال 

قیزنی مینگه اوچره تدی. اوشه یار و دؤستلرنی ایسله ب، خیالگه باتیب قالیبمن، دیبدی پادشاه. 

ملکه اونگه:
ای پادشاهیم بو گپ، خیالگه باتیشگه ارزییدیگن گپ ایمس ایکن- کو. بویاغی آلتی آی، او 
یاغی آلتی آی، همه سی بؤلیب اؤن ایککی آیلیک گپ ایکن. اونداغ بؤلسه آلینگ باجه خاننگیزنی، 

آرتینگ جبهه خاننگیزنی، دؤست و برادرلرینگیزنی کؤریب کیلینگ، دیبدی.

ای مینینگ دانا ملکه م، مین سینگه آیتیشگه باتینه آلمه گن نیتیمنی سیزگه نینگگه آفرین! 
باجه خانه بیلن جبهه خانه نینگ حاجتی یؤق. قیرق کون مینگه رخصت بیرسنگ، اؤزیم آت قمچی 
بؤلیب، باریب یار و دؤستلریمنی کؤریب کیله من، دیبدی شاه. کیین آتینی ایگرله ب، بیر خورجینگه 
دنیا - دولت سالیب،قیلیچینی بیلیگه باغلب، اؤرنیگه وزیرینی قوییب، قیرق کونگه رخصت آلیب،اؤز 
شهریگه قره ب یؤلگه توشیبدی. باریب،اولگی یاتگن جایگه، تخت بیلن بخت نینگ جاییگه آتدن 
اوچیب  بیلن بخت  پیتده تخت  قالیبدی. شو  کیتیب  اویقوگه  کؤزی  بیر وقت  لیبدی.  اوزه  توشیب 

کیلیب قره سه، جایلریده ینه اؤشه کیشی اوخله ب یاتیبدی. شونده تخت بخت گه :

سینینگ  بیلن  مین  ینه  چرچب  ب،  باغله  آتینی  منه،  دینگ.  قیلمه  نیمنی  آیتگه  مینینگ 
بیر تاشنی کیلتیریب،  باریب کوه تنگدن کتته  یاتیبدی. بو د فعه قؤی مینی،  جاییمیزده اوخله ب 

اوستیگه تشله ی، دیبدی.

بخت بولسه - یؤق، اونداق قیلمه. یخشیسی ایکاویمیز هم اؤتیب

چپ تمانیدن بیر قره یمیز،او- ینه اصل حالتیگه قه یتیب، کل بچه

بؤلیب قاله دی، دیبدی. اولر شونده ی قیلیبدیلر.»پادشاه« ینه اصل

حالیگه، کل بچه گه آیله نیبدی. بیر پیت، اویقودن اویغانیب قره

سه، ینه اَولگیده ی کل بچه بؤلیب قالیبدی. او اؤزی نینگ بو حالینی

 کؤریب»خدا میندن بو عزتنی آلدی« دیب، ییغله ب آنه سی نینگ آلدیگه جؤنه ب کیتیبدی.

آنه  آنه سی یشه یاتگن ویرانه کلبه سیگه کیلیب، »آنه جان، منه مین کیلدیم« دیب  کل 
سینی چه قیریبدی. »جانیم، بالم« دیب، یوگوریب آلد یگه چیقیبدی، آنه سی.

بالم، قییرلرده یوریب سن؟ آننگ اؤرگیلسین سیندن. یؤلینگه قره ی- قره ی، کؤزلریمنی 
قرغه لرچوقیدی-کو!دیبدی ده،آنه سی اوغلینی بغریگه باسیب. نیمه قیله ی ،اویگه کیرسم، سیز 
اوردینگیز، دشتگه چیقسم، بچه لر اوردی، آخر جانیمدن تؤییب، قاچیب کیتیشگه مجبور بولدیم-     

ده، آنه جان، دیبدی کل.

منه قضام تؤلمه گن ایکن، آیله نیب- آیله نیب، ینه آلدینگیزگه قه یتیب کیلدیم 

 ) بو گپ شوییرده تورسین. گپنی ایندی کل نینگ خاتینی، ملکه دن ایشیتینگ.(   

اؤتدی.  آی  آلتی  دن  اره  ایدی.  کیتگن  آلیب  کونلیک رخصت  قیرق  خاتینیدن  کل  اوشنده 
پادشاهدن داو- درک یؤق. »شاهیمگه بیران گپ  بؤلدی میکن؟« - دیب، تشویشدن اؤزینی قویه 

رگه جای تاپالمه ی، آخری ایرینی ایزله ب چیقدی.
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ایرینینگ  کییب،  کییم  ایرککچه  هم  اؤزی  کییدریب،  کییم  ایرککچه  کنیزگه  قیرقته  ملکه 
یورتیگه قره ب یؤلگه توشیبدی. با الخر، ایری یشه یاتگن شهرگه ییتیب کیلیبدی. شهرنی کوچه 

مه - کوچه اختیریب ایرینی تاپالمبدی آخری شهر حاکمی نینگ آلدیگه باریبدی.او حاکمگه:

مین فالن یورت نینگ شهزاده سی من. مین شهرمه - شهر یوریب، هر شهرده بیر مدرسه 
جای  لیک  مدرسه  بیر  اونگه  حاکم  دیبدی  بیرینگ،  جای  لیک  مدرسه  بیر  مینگگه  من.  قوردیره 

بیریشنی نفرلریگه بویوریبدی.

کیین ملکه شهر جرچی سینی تیله تیب اونگه:

»مین بیر مدرسه قوردیرماقچی من. بو ایشگه مین ییتی یاشردن ییتمیش یاشرگچه همه 
ایرککلرنی مردکارلیککه آله من. سین بو حقده بوتون شهرگه جرسال، دیبدی.«

بو گپنی جرچیدن ایشیتگن شهر اهالیسی ایرته دن ایشگه کیله باشلبدیلر. ملکه بو ایشدن 
مقصدی مردکارلر ایچیدن ایرینی ایزلب تاپیش ایدی. هر کونی مردکارلیککه کیله یاتگن کل نینگ 

همسایه لری بیر کونی کل نینگ اوییگه باریب آنه سیگه:

فالن یورتدن بیر شهزاده کیلیب شهریمیزده مدرسه قوردیرماقده .

ییتی یاشردن ییتمیش یاشرگچه همه ،او ییرگه ایشگه باره یاتیبدیلر.

اوغلینگیز بیکار،ایرته دن او هم بیز بیلن ایشگه بارسه،نیمه بؤله دی؟- دیبدیلر.

کمپیر اولرگه:

یخشی گپ،ایرته دن اؤغلیم هم سیز بیلن ایشگه بارسین،دیبدی .

      کمپیر نینگ اؤغلی بؤلسه آنه سی نینگ گپیگه کؤنمه ی :

بارمیمن، بارسم مینی بچه لر اوره دی، دیبدی.

باره سن دیدیم می، باره سن! قچانگه چه بیکار اوییده قرنینگنی سیلب یاته سن؟ دیبدی 
کمپیر اؤغلیگه.

ایرته سی همسایه نینگ باله لری وقت کیلیب کمپیرنی اویغاتیبدی.

کمپیر ایسه اؤغلینی اولرگه قؤشیبدی.

مردکار لر ایش بیلن مصروف. شهزاده ایسه اولرنینگ ایچیده یوریب هر بیرینی دقت بیلن 
کؤزدن کیچیررایکن.بیرکونی شهزاده مردکارلیککه کیلگن بچه نینگ آلدیگه کیلیب اونگه تیکیلیب 
قره بدی. کل بچه نینگ کؤزلرینی ایری نینگ کؤزیگه اؤخشه تیبدی. »اونی ایشدن کیین آلیب قاله 

من، گپگه سالیب گپلریدن تانیب آله من«،- دیبدی اؤزیچه.

گه  بچه  بیریب،کل  پولینی  اولرنینگ  کیلیب  آلدیگه  مردکارلرنینگ  شهرده  توگبدی.  ایش  آقشام 
ایسه:

سین بو کیچه مینگه مهمان سن،ایرته هم ایشله، ایککی کونلیک پولینگنی بیر ییرده بیره 
من، دیبدی.

کل ایسه:
یؤق، کیچه قااللمیمن، آنم یککه، دیبدی.

خلص، شهزاده کل نی آلیب قالیبدی. 

قیرق کنیز اوچون قیرقته خیمه، شهزاده اوچون ایسه، علیحده خیمه اوریلگن ایکن. ملکه 
کنیزلریگه :

قراوول   مگه  خیمه  مینیگ  آلینگلر.  دم  باریب  لرینگیزگه  خیمه  ییب،  نانلرینگیزنی  سیزلر 
قؤیمنگلر، دیبدی.
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کیین کلگه قره ب:

سین مین بیلن طعام ییسن، دیبدی.

کل:

یوق، شهزادم، سیز اؤزینگیز اییه قالینگ، مین سیزدن قالگه نینی ییسم هم بؤله ویره دی، دیبدی.

ملکه:

اؤز  مین  ییسن،  آلدینگدن  اؤز  سین  قؤلینگ.  آغزینگ،اؤز  اؤز  یدی.  بؤلمه  اونداغ  یوق، 
آلدیمدن، دیبدی شهزاده.

باالخر ملکه کلنی کؤندیریبدی. ملکه ایککی کؤزینی کل نینگ کؤزلریدن اوزمس ایکن. کل 
نینگ کؤزلری ملکه گه تانیش، لیکن کل نینگ کله سی و بشقه جایلری ایریگه هیچ هم اؤخشمه 

یدی. طعام ییگندن کیین ملکه کلگه قر ه ب:

نیمه اوچون جیمسن؟ گپیر، دیپدی.

کل شهزاده گه دردینی آچیب:

ای شهزادم مینی گپیر تیریب  نیمه قیله سیز؟ اویگه کیرسم،آنم اورردی،کوچه گه چیقسم، 
بو گپلرنی قؤی.  اونینگ گپینی کیسیب،  لیکن: ملکه  بؤلیبدی.  باشله ماقچی  لر، - دیب گپ  بچه 

یخشی- یاماندن گپیر. تورت آغیز یالغاندن گپیر، دیبدی.

شهزادم، جیم اولتیر گه نی قؤیمه دینگیزـ ده. اونده مینینگ یالغانیمگه قوالق سالینگ - دیبدی،-
کلبچه.

قنی، ایشیته من، دیبدی شهزاده.

کل اؤز سرگذشتینی شونده ی باشله بدی: 

آلدین آیتگه نیمدیک، اویگه کیرسم، آنم اورردی، کوچه گه چیقسم بچه لر اورر دی.

بو کونیمدن اؤلگه نیم یخشی دیب، چؤلگه چیقیب کیتدیم. شهزاده  م، بو گپلریم همه سی 
یلغان، ینه ایشانیب اؤلتیرمنگ، دیبدی کل .

یلغانلیگینی بیلیب توریبمن، نیمه گه ایشانر ایکنمن؟ دیبدی شهزاده.

یؤل یوریب، یؤل یورسم هم مؤل یوریب، کیلیب، کیلیب بیرجایده سوسب، آچیقیب یاتیب 
قالیبمن. بیرپیت اویغانیب اؤرنیمدن تورسم، کللم ساغه ییب، باشیمگه ساچ چیقیب قالیبدی.

باشیدن کیچیرگنلری نینگ همه سینی بیرمه - بیر، شهزاده گه آیتیب بیردی. ملکه، کل بچه 
برچه بو دولت و عزتنی تخت بیلن بختدن تاپگه نینی بیلیبدی. کیین او، کلنی کنیز لری نینگ آلدیگه 

باشله ب کیلیب اولرگه:

کلنی  شهزاده  کیین  دیبدی.  تینگ،  توزه  آخور  قیرقته  اوچون  آتلر  اورینگ،  خیمه  قیرقته 
آتلرنینگ یانیگه قوییب هر لحظه کیلیب اوندن خبر آلیب توریبدی. بوجای تخت بیلن بخت نینگ 

جایی ایکن. کیچه سی تخت  بیلن بخت اوچیب کیلیب،تخت بختگه:

مینینگ آیتگه نیمنی قیلمه دینگ، منه، کل کیلیب، آخری بوییرده خیمه اوریب، آتیگه آخور 
قیلیب، اؤزیگه بو ییرنی وطن قیلیبدی، دیبدی.

بخت:
بو مزه نگ نینگ ایشی. یخشیسی کیل سن هم، مین هم اونینگ راست تمانیدن اوتیب قره 

یمیز،توزه لیب توریب کیته دی، دیبدی.
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اوچیب  ب  قره  کولیب  یوزیگه  اوتیب،  تامانیدن  راست  اونینگ  بخت  بیلن  تخت  کیین، 
ییب، آت  قره سه، کل ساغه  کیلیب  ملکه  باشیگه ساچ چیقیبدی.  ییب،  ینه ساغه  کیتیبدی. کل 

یانیده یاتگن ایکن. کیین شهزاده نوکرلریگه:

بو ییردن همه میز کؤچیب کیته میز. قؤیینگ کل شو ییرده قاله ویرسین، دیبدی.

شونده ی قیلیب شهزاده اؤز یورتیگه قه یتیب باریبدی. او، ینه ملکه لیک کییمینی کییب 
بیریبدی.  خبر  دیب   - چیقینگ،  استقبالیگه  دیلر،  قیته  سفردن  شاه  بوگون  دولتگه،  ارکان  برچه 
وزیرلر ملکه فرمانیگه اساساً پادشاه نینگ استقبالیگه چیقیبدیلر. اونگه چه کل اویقودن اویغانیب، 
هوشیممی، توشیم، - دیب، خرسند بؤلیب یانیده تورگن آتنی مینیب پادشاهلیک یورتیگه قره ب 

یؤلگه توشیبدی. شهر دروازه سیده ارکان دولتی اونینگ استقبالیگه تورگن ایکنلر.

وزیرلر شاهنی آلیب اونگه تعظیم قیلگندن کیین،کیلتیریب تختگه اؤلتیر غیزیبدیلر.

شاهیم بیزنی کؤپ انتظارگه قؤیدینگیز.سفرینگیز اوزا ققه چؤزیلدی، دیبدی وزیرلر تملق بیلن.

پادشاه:

هنوز هم کؤپ جایلرگه باره آلمه دیم، دیب اؤز حرمیگه شاشیلیب کیریب کیتیبدی. اویده 
خاتینی چاینی دمله ب، جاینی توشب قویگن ایکن. اؤزی ایسه تاقچه دن بوغچه سینی آلیب اؤزینی 

گؤللیککه سالیب،گویا پادشاه نینگ کیلگه نیدن بیخبرده ی،اونی آچیب- یاپیپ اؤلتیریبدی .

پادشاهگه خاتینینی بو ایشی یاقمه ی:

میند ن  بیلن سیز  اچیق   - باقمه یسن، دیبدی،  قیا هم  مینگه  ایشینگ شونچه ضرورمی، 
قیرق کونلیک رخصت آلیب، آلتی آی کیتدینگیز بوندن معلوم بؤله دی او ییرده میندن هم یخشیراق 

یارینگیز بار ایکن-ده،دیبدی ملکه اؤزینی گوللیککه سالیب.

ای مینینگ گوزه ل ملکه م، آلتی آیدن کیین اؤز یورتیگه بارگن شهزاده اوچون قیرق کون 
نیمه، آلتی آی هم مهمانلیک ییشیگه کفایت قیلمسلیگیگه عقلینگ ییتمه گنگه حیرانمن، - دیبدی 

کل بچه عیار لیک  قیلماقچی بؤلیب.

راست آیته سیز،شاهیم،خیراتلرده باشینگیزنی چیبینلرینی قوریقله ب  یورگه نینگیزنی مین 
هم کؤردیم، دیبدی، - ملکه کولیب.

بشقه  گپدن  بو  جانیم،  میدینگ؟آیت  سین  بارگن  ایزلب  م،مینی  ملکه  وفالی  مینینگ  آه! 
لرنینگ خبری یوقمی؟- دیبدی شاه کولگیدن آغزینی ییغالمی.

خبری  نینگ  بشقه  میندن  سردن  بو  بؤلینگ  جمع  خاطر  ایدیم.  شاهیم،مین  ایدیم،  مین 
یؤق.بوند ن بویان بونده ی یلغاننی گپیرمنگ،- دیبدی ملکه شونده ی قیلیب ایکاولری اؤز مراد- 

مقصدلریگه ییتیبدیلر.

***

 ایسله تو:

مین بو ایرتکنی 13۴1- انچی ییلی اندخوی شهر، قورغان عالقه دارلیگی  )حاضرگی پَیتده   
شهر- تومن مقامیگه ایگه بؤلگن(، باغبوستان قیشالغیده استقامت قیلیب کیلگن مهربان عمکیم 

مرحوم عبدالعزیز بای تیلیدن یازیب ، 1359ییل خلق دردانه لری کتابیگه کریتگن ایدیم. 

قؤشیب  حصه  اولکن  تحصیلیمگه  و  تربیه  مینینگ  بیلدیرمسدن،  یؤقلیگینی  آتم  عمکیم، 
کیلگن داو یوره ک انسان ایدی. امید ایته من  عمکیم  نینگ  یاتگن جایلری جنت فردوس  بؤلسین.

آمین یا رب العالمین!

»ایماق«
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گؤر اؤغلی 

باشقه  و  تاجیک  تورک،  آذربایجان،  اؤزبیک،  ترکمن،  خصوصاً  خلقلری  شرق  اؤغلی  گؤر 
قرداش خلقلر آره سیده کینگ ترقلگن.

آزادلیگی و  نینگ  نینگ، مملکتی  اؤز خلقی  او،  نینگ اصل قهرمانی دیر.  اؤغلی، خلق  گؤر 
مستقل  لیگی  یؤلیده  کوره شگن. او، کؤپ خلقلر نینگ فرزند لرینی یکدل قیلیب،  بیرلشتیریب، 
اولر بیلن بیرگه لیکده، بختلی یورت توزگن. گؤر اؤغلی  نینگ قیرق ییگیتی، آیتیش ممکن کی، 
هربیری قرداش بیر ملت نینگ  نماینده سیدیر. یعنی گؤر اؤغلی قورگن دولت تورلی ملت وکیللری 
همکار، هم مسلک بؤلیب، دوران سوره دیگن اوتوپیک )خیالی( بیر مملکتدیر. گؤر اؤغلی خلق نینگ 

بنیادکارلیک بهاسینی اؤزیگه مجسم ایتگن سیمادیر .

 او، اریقلر  قزدیریب، سوو چیقه ره دی. او »غیرکوک« دیگن آتینی، اؤزی تربیه له یدی.

گؤر اؤغلی خلقلرگه باش- قاش بؤلیب چمبل مملکتی نی بنیاد ایته دی. چمبلنی قوریشده 
بوتون خلق بیردیک اشتراک ایته دی.

بیر حصه سی  اولوغ   گؤر اؤغلی، خلق لریمیز نینگ جهان معنوی خزینه سیگه  قؤشگن 
گؤراؤغلی توزگن تورکوم داستانلری نینگ باش قهرمانی دیر.     

گؤر اؤغلی تورکومی »قیرق داستاندن« عبارتدیر.

اگر بو داستانلرنینگ هر بیری بیر کون دن کویله نه دیگن  بؤلسه، گؤر اؤغلی داستانلری نی 
آخریگچه ایتیش اوچون، اینگ کمی، قیرق کون کیره ک بؤلورایدی. 

داستان چیلیک )سینکریتیک چه تیشگن، دوره گه ی صنعت( داستان نی خلق شاعرلری 
دوتار یا دومبیره چه لیب اجرا ایته دی. یعنی، بونده سؤز، ساز، اجرا، جمع بؤله دی. داستاننی تینگله 

گن کیشی منه شو صنعتلرنینگ سوادیگه شریک بؤله دی.

اؤزبیکستان خلق شاعری فاضل یؤلداش اؤغلی، ملکه اعیار عنعنوی داستانیده، گؤر اؤغلی 
مملکتی چمبل نی شونده ی تعریفله یدی:

»گؤر اؤغلی نینگ یورتینی چمبل دیدیلر. چمبل قنده ی؟ چمبل  شونده ی چمبل:

آلمیش آبخانه لی، ییتمیش جیوه خانه لی، سکسن سردابه لی، تؤقسن تؤپخانه لی  چمبل. 
چمبل ایلیده، گؤر اؤغلی  زوره  وان،  قیرق  آلتی  سردار، تورت  یریم  لک بیداو سوار، چیلتانلر نینگ 
بیری ساقی بلبل دیگن سه ییسی بار. گؤر اؤغلی نینگ زؤر دیب تعریفی کیتگن، زرده سی تاشدن 
اؤتگن، آل گؤراؤغلی کیلدی دیسه،ییغله ب یاتگن باله سینی یوپتگن، اصفهان ده ایشله تیلگن 
قیلیچی نینگ ایشالوی  بیتگن، تیککن آمان  قالمه سین  دیب، زهر  نینگ سووین  یه یلتگن، چمبل 

ده دوران نی سوریب یاتر گؤراؤغلی سلطان«.

آغزه کی داستانلر اساساً ایچکی آوازدن، بعضی حاللرده ایسه، آچیق آوازده اجرا ایتیلیشی  
نی آیتیب اؤتماقچی میز. خوارزم  داستان لری نی جمله  دن رؤزیم بیک مرادوف آچیق آوازده، کویله 
یدی. بیز ـ بو داستان نی 1350- 135۲ ییللر مابینیده افغانستان رادیوسی چوکاتیده ترقله دیگن 

اؤزبیک و ترکمن دستورلریدن بیرنیچه مراتبه ترقتگنمیز. 

 فاریاب والیتی گه قره شلی مرشکارلیک عبدالکریم بخشی هم بو داستاننی آچیق آوازده کویله گن.

البته بو اؤرین ده گؤر اؤغلی ترجمه ی حالیگه عاید بعضی معلوماتلرنی ایسله تیب اؤتیش ممکن.

آتی  نینگ  بؤله دی.آته سی  یاموتدن کیتگن کیشیلر  آنه سی تکه  ـ  آته  نینگ  اؤغلی  گؤر 
روشن سینچی، آنه سی نینگ نامی بی بی هالل. روشن، خونخوار شاه نینگ بیش یوز طبله آت 
ایچیده بیرانته هم تولپار یؤق لیگی نی قؤرقمه ی ایته دی. بونینگ عوضیگه خونخوار شاه، روشن 
نینگ کؤزلرینی اؤیدیره دی  . اؤزبیکستان نینگ تنیقلی فولکلور شناسی داکتر محمد علی قؤشماقوف 

شو  واقعه لرنی نظرده توتیب، روشن سینچی شعریده شونده ی دیب یازه دی:

 مسافر ایللر ده، کاَسم آَقرمس

 پیشانم گه بیتمس راست منه اوی - جای
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 مدد گه کیله دی، نه بورق سر مست 

 مدد گه کیله دی، نه خضر ای  وای …

 شو زور شاه نینگ بیر تولپاری یؤق

 بیش یوز طبله آت آره سیده 

 حق ایتگه نیم عوضیگه، آه 

 اجره له من کؤز  قاره سیدن

 بو اوییلگن، کؤزیم خونیگه 

 حلواچی نینگ آتین تیله یمن

 اؤشه تولپار یالی تونیگه

 یوز و کؤزیم باسیب ییله یمن

 کؤزیم خونی بؤلگن شو تولپار

 قنات لرین اؤسدیریب اؤزیم

 یاومیت سری قیچه یمن زار- زار

 یالَوره من: اؤزینگ دیر کؤزیم

 یورتیمگه یتکزدیب باره من، بوزله ب

 باطینیم تؤله دی، نور ایمانه

 آی، کون نی سنه یدی، آفتاب نی کؤزله ب

 بی بی هالل بطنیده گی ُگمانه 

 او گؤر اؤغلی بؤلر، توغیلر گؤرده

 یونس پری بیلن دوران سورر مست

 غیر کوک نینگ اوستیده، چمبلده تورده

 آه، بو ییتی اوخله ب توشیمگه کیرمس!

 گوراؤغلی داستانلری خلق نی روحاً باتیر قیلیشگه یاردم  بیره دی. 

 آنه وطنیمیز افغانستانده هم گؤر اؤغلی داستانلری مشهور دیر. اؤزبیک بخشیلری، ترکمن،  
همده تاجیک داستانچیلری گؤر اؤغلی نی سیویب کویله له شه دی.  تاجیکستان و ترکیه  ده هم گؤر 
اؤغلی حقیده گی قؤشیقلر همیشه اعزازده دیر. افغانستان نینگ تنیقلی و مشهور فولکلورشناسی 
پروفیسر داکتر عنایت اهلل شهرانی نینگ )داستانهای گور اؤغلی( عنوانی آستیده 1353 – انچی 
هجری شمسی ییلی کابلده باسیلیب چققن فولکلور مجله سی نینگ )۲-3( سانلریده، بیر مقاله سی 

اعالن قیلینگن.    

بو  و  قیزیقیشلر  لیک  قنچه  داستانلریگه  اؤغلی  گؤر  نینگ  خلقلری  افغانستان  ده  مقاله  بو 
داستان لرنینگ اهمیتی باره سیده بتفصیل فکر یوریتیلگن. 

شو نینگ دیک، مذکور عالم نینگ گؤر اؤغلی داستانلری حقیده گی مقاله سی امریکا  قؤشمه  
ایالتلری نینگ کالیفورنیا ایالتی ده باسیلیب چیققن )نقد و آرمان( نشریه سیده هم نشرایتیلگن.

عزیز دوستلر!
مقاله میز نینگ بو قسمیده ملکه اعیار داستانیده گؤر اؤغلی نینگ غیر آتی نی تعریف قیلیب، 

ساقی بلبل نینگ سؤزلری نی کیلتیرماقچیمیز:

 ییلقی ایچینده اؤزی کیلگن سینلی دیر،

 تاووشقان تویاقلی، مارال بیللی دیر.

 فراست قوینیده عجب حاللی دیر،

 قیمت بهاء ایرمیش خان نینگ غیر آتی.
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 مینگن لر نینگ ییتر مراد - مقصدی .

   قؤلتیغیده تؤرت یریم گز قناتی.

 اوچ، دیسه اوزه دی آسمانده قوشدن،

 هیچ کم لیگینگ یؤقدیر یؤرغه یوریشدن.

 امید قیلر هر شهر ده بو ایش دن

 اصل تولپار ایمیش بیگ نینگ غیر آتی.

 سینی مینگن بیکلر دریاده ی تاشدن

 بیر کون لری ایره م باققه ییتیشدی

 ایره م باغده دیو لر بیلن سه وشدی.

 اؤن یریم لک دیوگه زورلیک ییتکه زیب،

 شاه غریب شاه نینگ برماق ایزین آبقاشدی.

 گل ایره م دن آلدینگ آیخیر امان  نی،

 سینگار ایلدن آلدینگ آرزو گل یارنی،

 زرین ایلد ن آلدینگ مشریقا یارنی.

 اصفهان دن آلدینگ آی انتظار نی،

 ارز روم دن آلدینگ دللی زلفدار نی،

 اونده ایزله ب ملکه ده ِی عیار نی،

 پری ایزله ب کؤردیم نیچه شهرنی،

 بیگ نینگ آتی نظرکرده تولپار دیر.

مرشکارلیک کریم بخشی اجراسیده

گؤر اؤغلی داستانی

حسن بی، احمد بی نی  کؤردی. احمد ایتدی:
اویی کویگیر بیر بال کیلدی. جایدن توره کیلدی، آلدیگه چیغدی. احمد اؤپیقدی، حسنگه قره 

ب مبارک بؤلسین نی اؤرنیگه قوللیغ بؤلسین دیب یوبَردی. حسن ایتدی:

دنیاگه »ده« گل و گلزار ، هیچ گپ یاغ، هیچ َهولیکی بؤلمه، آتدن توشدی و ایتدی: 

کیفیت نیمه؟

ایتدی:
پاچالیکنی  کیلدیم. سیز  یتیب  قه  مین  اؤلدی،  »یانیمده«  یانیمگه  اؤغلی  گؤر  مینن  عوض 
آلینگ، مین وزیرلیکنی. سیز گؤراؤغلی یارینی آلینگ، مین عوضنیکینی آله من. اگر سیز، عوضنیکی 

نی آله سیز، مین گور اؤغلینیکی نی آله من دیدی.

حسن ایتدی:

ای نامرد! اگر سین اؤزیینی تَنیسنگ، خدانی تنیسن. اؤلسنگ بو کارنی قیلمه یسن. لیکن 
شو گؤراؤغلی نی »نینگ« یاری قیامتلیک آنم بؤلسین، عوضنیکی، دین و دنیا قیامتلیک سینگلیم 

بؤلسین.

لشکر  گؤراؤغلی  بؤلگن،  بندی  جمبلگه  باریب  عوض  البتته.  معلوم  مینگه  هدفینگ  سینی 
قیلیب ایزیدن کیتگن. سین یؤلدن قه یتگن سن. سینی کولگه چوکر لیگینگنی مین بیله من، بشقه 

کیشی بیلمیدی، دیدی.
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قؤلینی اوز ه تدی احمد بی نی بیلیدن توتدی.قیر گز ییردن کوته ریب، تیزه سینی تَگیگه 
آلدی. دالکلرنی َچقیردی، ایتدی:

مونی ییگیرمه َرقمگه  سقالینی آلیب قؤیه سن دیدی.قالین پروش»فروش«، رنگ پروش 
»فروش« نی تیله تدی. ساقالینی یریمی یاشیل، یریمی کؤک، یریمی الجور، یریمی َسووز. ییتمیش 
رقمگه سقالینی بؤیه دی. اونی قؤلیگه قمچی نی بیردی تا جهان نی تختیگچه باشیدن قمچی نی 

اوزه سن، مین بیله من، سینینگ جانینگ.

میران ییلتیب احمد بی نی َدمیگه سالدی، 3۶ مینگ لشکرنی حسن اؤزی سوپیریب َدمیگه 
سالدی. چولگه چیققندن کیین بی ادبلیک معاف بؤلسین عسکرنی بیر بار چایجواب توته دی.

 او-کی انسان، حیوان ایمسکو. حسن پالوان اجازه بیر، بیر ره ی، اوره ی دیدی. 

حسن نیمه دیدی:

اون مینگ تنگه جریمه سن. قه نی او، چولنی ایچیده، تنگه بیرسه و رگ اورسه . سوپیریب 
َدمیگه سالیب شهر قورغاندن خاتین آلیبدی . عباس نینگ یاری بیلن َقینانه سی، عباس خاننی، 

اؤلدی، - دیب ایشیتیبدی قیرق روزلی آش بیریبدی فاتحه سینی آلیبدی. حسن ایتدی:

سین احمد، شیر »شوجایده« گه توریب تاخته، مین آته سینی ارواحیگه فاتحه قیلیب کیله 
لی. حسن چوککه توشیب اؤلتیردی ییتمیش ایککی قزان آش میدانگه َدملنگن، َمَگم مردمگه شروع 

قیلگن یاغ. حسن ایتدی:

شونی ارواحیگه فاتحه قیلرمن، باردی اؤلگه نی یاقتی. ایرته روز قیامتگه دؤستیم تیریک 
ایکن، کؤزمه - کؤز بؤلگنده، خجل بؤله من دیدی. کی»کیل« سالمتلیگی گه فاتحه قیله ی .

حسن، عوضنی سالمتلیگیگه فاتحه قیلدی. حسن نی یانیگه بیر غوری نان نی کیلتیریب 
قؤیدی. بیر قؤلی بیلن غورینی پَلووینی آغزیگه آلدی. کیتی دیدی، ته ونگنی آتدی. توقیز نفر نان ته 

شیدی، حسن پلوان قاقیتیب ته یلیدی. ییتمیش ایککی قزان نی نانی خالص بؤلدی. آشپز قزاننی 
قوالغیگه کپگیرنی تق تقیلله تیب اوردی. حسن ایتدی:

کیتی دیه درست کیتی، کیتیمه سنگ مونن هم خیرات بوله می؟ بیر نپر »نفر« نی تؤیغه زالمه 
یسن، ییغیب- تیریب ُقوی. مونچه آدمنی خبر بیریب، - دیدی:

مه یده – میده سی کیلبه کن، کتته سی  کیتیده ایکن ،- دیدی . بو نیمه بال ایدی ییتمیش قزانگه 
تؤیمه سه، شهرنی ایککی روزده ییدی، قؤیه دی .

انه شیردن »شو ییردن« حسن پلوان جیدن »جاییدن« توره کیلدی. کیلدی که، نوران احمد 
بی »بیگ« نی اوریب تاخته پتی. وای نوران نیمه دیسن قویبیر مونی قؤلینی!

احمد بی نی قؤلینی آشدی. به یله یوسف بِی نی! یوسف بینی قؤلینی به یله دی. کلله سیگه 
ایککی قمچی اوربیدی، یوسف بی ایتدی:

حسن پلوان! اؤزینگ  کؤپ عدالتچی، کؤپ حقبین، کی سین چیق. مردمنی بد راه قیلگن 
شوو، َجوچی قؤیگن شوو، آلیب َقتگن شوو، تخت نی نامیگه اَیقیرتیرگن بوو، مینی گناهیم نیمه؟ 

َمنَم بیر قه یتیم من مونی مینن دیگه، دیدی: 

حسن ایتدی:

قؤیبی – قؤیبی دیدی. گناهی یاغ ایکن دیدی، پس اؤزینی باغله دیدی. ینه زیچ قیلیب 
اؤزینی باغله دی. اوریب کلله سیگه َجوینی بیلیدن آلیب چیغدی. گؤراؤغلی کؤپ غمگین. گؤر اؤغلی 

قره دی احمد بی نی قؤلی بغلنگن، کلله سیگه ینچیب کیله دی.

گؤر اؤغلی ایتدی:

ای حسن! شو دولت تی اوستیگه مینی ریشخند قیلمه دیدی.  انه بو اؤزینی ته نیسه خدانی 
مینی  باریب  اؤزیده  نی  روز  شو  دی.  کیلتیره  ایمان  قرآنگه  دی،  بیله  برحق  پیغمبرنی  نیدی،  ته 
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قؤلینی  نیمه گیله ُتف ای دیب،  نیمیدی موندن  ته  اؤزینی  بو  خاتینیمگه َجوچی قؤیمیدی، دیدی. 
آچدی. ییتمیش دولت کولمه سین مینگه، ایتمه سین مینگه گؤراؤغلی نی تغه سی شونداغ بؤلسه، 

اؤزی نیمه بؤله دی. قؤلینی آچیب قؤیه بیردی، کؤزیم کؤرمه سین دیدی.

حسن ایتدی:
قه نی ساقی؟

بیر اوراغچی که، تؤخسن لک عسکرنی آتی نی قه یترسه، ساقی قه نی؟

اخته ریب ُجلنی قه تیدن تاپیب آلدی، باشینی قه تیده بیر َری )تامیر( بار ، شونن توتدی.

ساقی ایتدی:

اؤلدیره سن می؟

ایتدی:

خوب. زننده  لیک آوازینگ ایدی، پلوانلی مینینگ، میرگنلی مینینگ، عیارلی سینینگ. بیر 
اوراغچی کمپیر چیغیب شونچه عسکرنی قه ییرسه، سن نیمه کاره دیب کؤتینی اوستیگه بیر تیپدی.

ساقی ایتدی:

یخشی بؤلدی، دیدی. اگر به ره ور اوستیمنن  توشسه ایدی، قه ویرغه له، َگرد – َگرد بؤلر ایدی.

ساقی ایتدی:

مین چیغه من، زوریم نی اوره من، مگر مینی گپیم نی گؤراؤغلی قیلمه یدی. 

نیمه گپینگ بار؟

شو سورخین ) گؤراؤغلی نینگ آتی( نی بیرسین، تَوکل چیغه من دیدی.   

 سورخین نی زیرتنگ - زبرتنگ »شه ی« قیلیب ساقیگه بیردی کوچه گه مینیب چیققن ده 
ی، کمپیر اورغاچی، بورگوت بؤلیب اوستیدن  قؤییلبیدی. ساقی آتنی  تَیلَب اؤزی پشه بؤلیب اوریب 
کیتدی. کمپیر کیلیب جیغه دارگه گؤراؤغلی نی آتینی اؤلجه قیلیب بیردی. ییتمیش دولت قره دی 
شو آتدی اوستیده گی چیرگی سینی بیر تاری شو ییتمیش دولت گه میسر بؤلمیدی. قیر »قیرق« 
چهلتان نی دعاسی بیلن، کرامت منن بؤلگن. آتتی ایلتیب مونگه بیرویدی شو کافر نی قؤلیده آت 
ییسه،  قانینی  ییسه،  گؤشینی  کؤرسه،  نی  بؤلدی. شوساقی  ُغدده  یگه شونچه  یوره  نی  توشگه 
اوشنده هم ییره یی »یوره گی« ساوویمیدی. اَلدیدن کیلگن کافرنی تیشله ب اؤلدیراتتی، کیتیدن 
کیلگننی دو دسته لب اوره دی، روده لریگچه آقیب کیتیب باریپتی. بشقه چاره تاوالمه دی )تاپه آلمه 
دی( اوستیدن تیمیر تؤرنی تَیلَب سورخین نی ازایی بدنی نی زنجیرگه اؤره دی. انه شیر )شو ییر( 

گه آت هم بندی یاتیویرسین.                                                       

ساقیدن ایتیشینگ )ایشیتینگ( گپنی. شو کمپیر نی بیر نیوره سی با )ر(، آتی نی ُشومشی 
دیدی. قاتیرمه کل. ییتتی ییل بؤلیبتی بو ایتیب کیتیبدی. کمپیر یوقاریدن کیالتوودی قییب ساقینی 

توتدی باشیگه توققیز موش )مشت( اوردی.

شومشی اَیتدی:

ته نیمه دینگ ؟

او من ُفالن شهردن کیله من. خه لم)خالم( نی شهریه)شهریگه( کیته من .

اوه! سین بورده ایکن سن، سینی کؤریب اوتی دیدیم، سین مینی بیرده )بو ییرده( اوریب 
اؤلدیره سن، دیدی؟
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جانه َمر)جانه مرگ( سیندن ساقی نی ایسی ییتتی ییلدن بیری گؤر اؤغلی گه خذمت قیلدیم، 
اویی کویگیر بیر ذات بیرمه دی. ساقینی بیر کوینه )کهنه(  ُکرتی سینی بیردی، دیدی . 

چیَغر جانه َمر! ُکرتی نی آت، پاک صاف سینی اوریب اؤلدیرویدیم دیدی. ساقی َهولیقیب 
ُکرتینی چیَغریب آتقیله دی. قؤلیدن توتیب کمپیر اوتاغیگه آلیب کیلدی، ایتدی:

قؤلینن االفلی ـ جالفلی نیرسه کیله دیمی؟ دیدی.

ییتی تنگه بیرسنگ اوچ روزگه مینی کمالیمنی کؤر، دیدی .

)ایشک(  ایَشی  بیر  کیلیب،  دن  بازاری(  )مال  گنچ  بیردی.  قؤلیگه  ریب  چیغه  تنگه  ییتی 
بیر  تَیله دی.  تیبدن کیسیب  ُدمینی هم  آلدی،  تیبدن کیسیب  ایککله قوالغینی هم  آلدی.  ساتیب 
خورجین ساتیب آلدی، سرایدن باریب بیر خورجین نی کؤزینی قومه الغ تیریب آلدی، بیر یاقیگه 

تؤلدیریب جینجه ی تؤلدیریب آلدی. کمپیرنی اوتاغیگه کیلدی.

نیمه آلدینگ؟

دنیاده یاغ میوه دن آلدیم، دیدی .

قه نی بیر چنَگل دی بیر، دیدی. بیر چنگل بیردی کمپیرگه. کمپیر شُو پتیر مزه راغ دیدی، 
ساقی کمپیرنی باشیگه توقیز موش )مشت( اوردی. کمپیر ایتدی:

جانه َمر اؤلگین نیمه گه مونداغ قیله سن؟

شونداغ اصل میوه نی شوپتیر دیسن، بشقه سینی نیمه دیسن، دیدی.

 ساقی ایتدی:

کی )کیل( مینی توقیز موش اور دیدی. کی اؤزینگ برابر بؤل. ایرته بؤلیپتی، چاشتگاه وقتی. 
ساقی ایشی )ایشک( اوستیگه، عطار دیدی نیمه بؤلسه بار دیدی.  َمَگم جیغه دارنی قیزی شونچه 

روزدن بیری ته وو )طبیب( جراحلی قیله دی، عوض خاننی غمیدن بیخود یاتیپتی.بیرمینگ ته وو- 
جراحلی دردیگه دوا یاغ صاحب.

شیرگه عطار نیمه دیسنگ باردیب اَیقیریب باراتتی. بیش یوز توقسن کنیز مناره نی اوستیده. 
شو عطار ده بیران تورشلی ذاتی بؤلسه، اونی بیزگه بیرسه ، چهره میزنی آچسه.

نیَمییز با )ر( بوبه دیب، ساقی دن بیش یوز توقسن کنیز سؤره دی.

)دنبوره سازی جره نگله یدی (

مالته ییز بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

انارینگ بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

جیده ییز بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

نخودینگ بارمی، بوبه؟

 اوشنن بشقه ذاتیم ...

گالبینگ بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

ینغاغینگ بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

 ُعنابینگ بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.
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صدفینگ بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم.

نواتینگ )نبات( بارمی، بوبه؟

اوشنن بشقه ذاتیم بار ....

کنیزله ایتدی:

 بو اؤلگیر ده گوری بارمیکن. هر ذاتتی سؤره ی، اوشنن بشقه ذاتیم بار دیدی. ته نی بو 
عطار ایمس، ایَشیینی قوالغیگه قره، ُدمیگه قره یدی. چوچ ـ چوخلب اَیَدب اؤتتی. جیغه دارنی در 

وازه سیگه ایککی مینگ پیره، ته یلَپتی . ساقی پیره دار له نی گیریگه توشدی.

ساقی ایتدی:

مینگه قره، دریشیگه قره !

مین ایچکه ریگه اؤتی، غریب کار آدم من. اون ایککی مینگ پَیره سن، اون ایککی مینگ 
تنگه بیره من، دیدی. قه یتیب کیلیشگه هم اون ایککی مینگ تنگه بیره من، دیدی.

پیره دار له ایتدی:

قؤیبیر شونی، گور بؤلیب کیتیویرسین. اون ایککی مینگ تنگه غنیمت. شرنگله تیب ،اؤن 
ایککی مینگ تنگه نی سنه ب آل! در وازه دن اؤتگنده ی ایشه گینی بغله دی . کیلیب جغه دارنی 

یانیگه پوستین نی یازیب تشله دی . اگر کمپیر خبر بؤلسه ، اؤلدیره دی .

 ساقی ایتدی:

)دومبره کویی(

یورگن یؤللری خیابان

ُقوری ِ- ُقوِری سورخون آی بار

تاَغم اؤلمه سین عوض خان

َچملی تَققن بو، بی ادا

 سورخون سن، اؤزینگ یخشی مال

اوستینگدن کیچیرگین بخمل

 ُقوری – ُقوری سورخون آی بار

 آغیل بیرسین بابه قمبر.

کیلدی َکمدن آشه – آشه

کیلدینگ دشمن له، نشه

 ُقوری – ُقوری سورخان آی بار 

دشمنینگ قیلسین، تمه شه

 جیغه داریه وده )وعده( قیلدی

 کتته بیر الف اوریب قه یتدی

 ُقوری- ُقوری بیر سورخون آی بار

 سینی آبرو بیلیب، کیلدی
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تاینی ارپه سی ییتتیمی

سورخون بیر کیلیب کیتتیمی

ُقوری– ُقوری بیر سورخون آی بار

 ایگنگنی بختی یاتی می

 َقییلگن دور قلم قاشی

گنده بؤلر زورنی ایشی

شو سورخاندی قوالغیگه

کیلدی ساقی، نالیشی

کؤرینگ حیران بو ایشی نی

کؤزیدن تؤکیب، یاشی نی 

شو سورخون نی، بََدنیگه

سورخون آت قؤیدی باشینی

گؤر اؤغلی منظوم داستانیدن ینه بیر پرچه:

رخصت بیرینگ، قبله گاهیم

 اصفهان نی تماشا اَیله سم

غیر آتنی پیشکش اَیله سم

شکار گه بیل بایله سم

اصل جاییم – چمبیل مکان

نسلیم سؤرسنگ اگر جانان

بیر طلبگار، قلندر من

آتَم آتی ـ گؤر اؤغلی خان.

یؤق ایکنمو، توی ایگه سی

یوره گیده، کؤپدور گیله سی

قلندر باشیم، اؤتیب، هالکی

َجوره یدی، غریب آنه سی.

سؤنه دیسم سؤنه دی

آچیلگن گلده ی تؤنه دی

چوللرده غریب باره دی

ایگنگ قربان بؤلسین، جوره کؤزینگگه.

کاکللرینگ توشگن ایککی تیزینگگه

توغمه حیوان ییتمس، سی نینگ ایزینگگه

قیمیتیلگن، بی زبان چؤللر اوزاقدیر

قیلمه گین مزاقدی ـ  روزلر اوزاقدیر

اینتیلسنگ، کوکده گی قوشنی آله سن

قیمتیلگن، بی زبان، چوللر اوزاقدیر

ُدلُدلنی سقله گن، بیر آیچه قمبر

بی سبب، حیوان، قیلمه مزاقنی
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گل آچیلسه کیلگه ی بهار

ُملکیمدن بؤلدیم در به در

اخته ره دی، اصفهان نی

گؤر اؤغلی نینگ ـ اؤغلی َقلندر.  

 ایسله توو:

نی،  تومه  پشتونکوت  میمنه شهر،  ییلی  نی 135۲  داستانی  اؤغلی  گؤر   - »ایماق«  کمینه 
مرشکار قصبه سیده استقامت قیله یاتگن کریم بخشی دن یازیب  آلگن ایدیم.

مذکور داستان، خواننده یشه ب کیلگن منطقه شیوه »لهجه« سیده یازیب آلینگن، اونگه 
قنده یدیر قؤشیمچه یاکی اؤزگریش کیریتیلمه گن. شونی تٔاکیدله ب اؤتیش الزمکی، افغانستان 
نینگ قریب توققیز والیتیده ترکی خلقی نینگ تورلی لهجه لریده سؤزله شه یاتگن اوریغ – ایماقلری 
عصرلر دوامیده یشه ب کیلماقده لر. بو خلقلر اؤزلریگه خاص شیوه ده سؤزله شه دی. اساساً شیوه 
لرنی سقله ب قالیش اوچون، داناخلقیمیز تامانیدن یره تیلگن   آغزه کی ایجاد نمونه لری هر بیر 
منطقه شیوه سیده یازیب آلینیشی کیره ک بؤله دی. بیز- گؤر اؤغلی داستانی نی یازیب آلیشده، شو 

نظریه نی رعایه قیلدیک. 

***

یازى بیلن زیبا محبتى حقیده حكایه

افغانستانده یشه یدیگن اؤزبیك لرنینگ نقل قیلیش لریچه، یازى اسملى عاشق، فاریاب 
والیتیگه قره شلى المار قیشالغیده دنیاگه كیلگن. او زیبا دیگن قیزگه عاشق بؤلیب، یار هجریده  
مجنون دیك شعرلر توقیب یورگن. یازى و زیبا گه نسبت بیریله دیگن عشقى شعرلر حاضرچه خلق 

خاطره سیده »سوزوان« قؤشیقلرى نامى بیلن سقلنماقده. كوپچیلیك  بؤلیب

 قالین، گیلم توقیلگنده، نوروز كونلرى سومه لك پیشیریلگنده، چرخ ییگیریلگنده و یاورچاق 
تارتیلگن پیتلریده و باشقه تورلى ییغینلرده خاتین - قیزلر، بو لیریك قؤشیقلرنى اؤزیگه خاص دلربا 

كوى بیلن ایته دیلر.

روایت ایتیش لریچه، زیبا فاریاب والیتى ده گى گلجان صیاد قیشالغیده توغیلگن ایمیش. 
اونینگ آته سى قیپچاقلیك مال آرتیق بؤلگن ایكن. عاشق و معشوقه قبیله لرى اؤرته  سیده ازلدن 
ماجرالر موجود بؤلگه نى طفیلى یازى بیلن زیبا بیر بیرلرى نینگ وصاللریگه ییتیشه آلمه ید یلر. یازى 
زیبانینگ هجرى گه برداش  بیره  آلمه ى اؤزینی اؤلدیره دى. او غوره یى یقینیده گى المار قیشالغى 
قبرستانیگه دفن قیلینه دى. زیبا یازي نینگ هالك بؤلگه نیدن خبر تاپیب، بیر نیچته دوگانه لرى  
بیلن سیوكلى سى نینگ مزارینى زیارت قیلگه نى باره دى. قیزلر قیتیشه یاتگه نیده، زیبا دوگانه 
لریگه: “بیر پاي كاویشیم قبرستان یانیده قالیبدى” ـ دیب بهانه قیلیب، آرتیگه قیته دى و كتته 
تاشنى باشیگه اوریب اؤزیني هالك قیله دى. یازى بیلن زیبا روایتیده قیزنى عمكى سى نینگ اؤغلى 
هم یخشى كؤریشلیگى حكایه قیلینه دى ، فاجعه دن خبر تاپگن ییگیت هم: “مینى زیبا بیلن یازى 

قبرلرى نینگ اؤرته سیگه كؤمینگلر” - دیب وصیت قیلیب، اؤزینى اؤلدیره دى.

اؤزبیكستان ده هم یازى بیلن زیبا محبتى حقیده حكایه قیلووچى بیر نیچه واریانت لرگه ایگه 
ییلده “یاش گواردیه” نشریاتى  ایتیلگن. خصوصاً، 19۶۲  قید  بارلیگى  نینگ  لیرا-ایپیك داستان 
“یازى بیلن زیبا” نامى  بیلن  فیاللوگیه  فنلرى نامزادى آخوند جان صابروف تیارله گن داستان نى 
نشر ایتگن ایدى. داستان نینگ سؤز باشى سیده ، اثر بیرینچى مرته 19۲5 ییلده ر.مؤمن اوف 
تمانیدن اوچ قورغان ده گى پایتاق قیشالغیدن یازیب آلینگن لیگى، كیینچه لیك فولكلور شناس 
عالملر م.علویه و م. افضل اوف لر ایریم پرچه لرنى جمهوریت نینگ شهرسبز، كتاب، چراقچى، 
دهنو ناحیه لریدن یازیب آلگن لیكلرى حقیده معلومات بیریله دى.عالملر یازیب آلینگن داستان 19 
واریانتگه ایگه بؤلیب، اونده واقعه لر معلوم سوژیت چیزیغي آرقه لى باغله نه دى. كمبغل ییگیت 
یازي نى، زیبا نینگ آته سى پاینده باى  الده ب  ایشله ته دى، اما قیزینى اونگه بیرمه یدى. ایكکى 
سیویشگن لر اؤز بخت لرى اوچون كوره شه دیلر. اولر پاینده باى دن هم، اؤشه ییر نینگ پادشاه 

سى عبداهلل خان دن هم اوستین چیقه دیلر و مرادمقصدلریگه ییته دیلر.

افغانستانده یشاوچى اؤزبیكلر ایجادیده گى یازى و زیبا نامى بیلن عالقه دار اثرلر ایسه، 
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اوالً ژانر جهتدن “یازى بیلن زیبا” داستانیدن فرق قیله دى. اگر  داستانده سیویشگن لر سرگذشتى 
بیلن  باغلیق  واقعه لر حكایه قیلینسه، افغانستان لیك اؤزبیكلر نینگ ایجادى ده گى “سوزوان”  

قؤشیقلرى فقط لیریك شعرى پرچه لردن عبارت.

و  داستانى  زیبا”  بیلن  “یازى  قالگن  نیب  سقله  والیتیده  دریا  دریا، سرخان  قشقه  البته، 
افغانستان اؤزبیكلرى نینگ “سوزوان” قؤشیقلرى اؤرته سیده تاریخى یقینلیك سیزیله دى. داستان 
ده گى ایریم لیریك پرچه لر نینگ مضمونى، قافیه له نیشى، توزیلیشى قؤشیق نمونه لریگه اوخشه 
آغزه كى  نینگ  اؤزبیكلر  اؤزبیكستانده یشاووچى  و  افغانستانده  اوچون هم  كیته دى. شونینگ  ب 

ایجادى نى مكمل تیكشیریش ایریم مهم خالصه گه كیلیش امكانینى بیره دى، دیگن فكرده میز.

 افغانستانده یشاووچى اؤزبیكلر كویله گن قؤشیقلرده عاشق و معشوق نینگ یوره ك دردى 
لیریك شعرلر  گى  ده  یونالیش  فقط عشقى  هم  سینى  همه  نینگ  اولر  اما  ایتگن.  المى عكس  و 
بیلن زیبا اؤرته سیده  یازي  صفتیده قبول قیلیش توغرى ایمس. خلق تمانیدن یره تیلگن، بعضاً 
گى مناسبتگه عالقه سى یؤق تؤرتلیكلر هم شو توركومدن اؤرین آلگن حاللر اوچریدى. خصوصا 
ایتیله  آلیش فرصتلریده  آره سیده توى، عزا مراسملریده، حتى عادى دم  ”سوزوان” قوشیقلرى 
دیگن قوشیقلر بار. اولرنینگ قه ى طرزده مذ كور توركومدن اورین آلگه نینى ایضاحله ش مشكل 
ایمس. سؤز وان قؤشیقلرینى كویله گن قؤشیقچیلر كیزى كیلگنده  ینگى تؤرتلیكلر هم یره تگن لر و 
كویله یاتگن قؤشیقلر گه قؤشیب اجرا ایتگنلر. كیینچه لیك بو ینگى تؤرتلیكلر  سوزوان توركومیدن 

مهم اورین ایگلله ب قالگن. سوزوان لر عموًما عیال لر، خاتین-قیزلر تمانیدن ایتیله دى.

افغانستان اؤزبیكلرى تامانیدن ایتیله دیگن قؤشیقلر تورى خیلمه - خیل بؤلیب، بو قؤشیقلر  
غزل، بیت، نقش، یاریار، اولن، ناى - ناى، توره و باشقچه ناملر بیلن معلوم و مشهوردیر. و سوزوان  

قؤشیقلریني ایسه، یازى و زیبا گه نسبت بیرگنلر.

سوزوان قؤشیقلرى نینگ یارقین خصوصیتلریدن بیرى اولرده یازى بیلن زیبا اسملرى نینگ 
قیته - قیته تكرارله نیشى دیر. تینگالو چیلرده بو قؤشیقلر ایكکى سیویشگنلر نینگ اؤزیگه خاص 
دیالوگیدن یاكه محبت موضوعیده گى ایتیشولردن عبارت، دیگن توشینچه حاصل قیله دى. اولر 
نینگ ایریم لریده عاشق و معشوق اوزاق  دوام ایتگن اییریلیكدن سؤنگ اوچره شیش اشتیاقیده 

ایكن لیكلرى كویله نه دى:

چؤلده كؤرد یم چؤل بؤرى نینگ اویینى،

 ساغینیبمن یازى جان نینگ اؤزینى.

 ساغینسم – ساغینمه سم ایرته كیلر،

 سولگین آلیب سوپیره ى آق یؤلینى.

هم  لیگى  قیلگن  تصور  اؤرنیده  زیبا  یاكه  یازى  اؤزینى  شخص،  ایتووچى  قؤشیق  بیر  هر 
قؤشیقلر مضمونیدن سیزیلیب توره دى. قیزیغى شونده كه، قؤشیق توقیاتگن خلق  شاعرلرى اؤز  
ناملرى نینگ یاشیرین قالیشینى افضل كؤرگنلر و اؤز حیاتلرینى روایت قهرمانلرى نینگ تقدیرى 
واز   سیدن  سیویكلي  اؤز  نینگ  یازى  قهرمان  اساسى  گى  روایتیده  اؤتمیش  قؤیگنلر.  تینگ  بیلن 
كیچیشي  مطلقا ممكن  بؤلمه گن  حادثه ایكه نینى  انیق بؤلگه نى حالده، ایریم تؤرتلیكلر ده وفا 

سیزلیك حقیده عهد و پیمان نینگ بؤزیلیشى حقیده حكایه قیلینه دى:

 درواه زنگیز دروازه مگه باقه دى،

 اؤرته سیدن آب زمزم آقه دى.

آب زمزم سوویدن ایچگن یازى،

 خاتین آلیب زیبا دن كیچگن یازى.

معلوم بؤله دى كه، اؤز سیویكلیریدن اجره لگن معشوقه لر اییریلیك درد لرینى قؤشیقلر ده 
عكس ایتتیریشگه اورینگن لر. سوزوان قؤشیقلرى اؤزى نینگ موضوع دایره سیگه خلق آره سیده   
كینگ ترقلگن لیریك تؤرتلیكلرنى هم قمره ب آله دى. بونده ى پرچه  لرده  عادى محنتكش ییگیت 
یاكه قیز نینگ حیاتى حقیده گى ایچكى حس – تویغولرى عكس ایته دى. استعدادلى یاشلر طبعیت 
واقعه حادثه لرى بیلن انسان حیاتیده گى مشترك نقطه لرنى تاپیشگه و بدیعى گوزه ل  شعر لرده  
عكس ایتتیریشگه حركت قیله دى. بو مقصد نى عملگه آشیریشده آنه طبعیت ده گى دریا و تاغلر، 

آت و نار تویه لر، قلدیرغاچ و طوطى قؤشلردن  زیره ک لیک بیلن فایده له نه دیلر.
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دریا نینگ نر یاغید ن سوو كیله دى

 سوو بیلن ایكکى اؤردك تینگ كیله دى

 اؤردكکه اؤردك مناسب، غازگه غاز

 ییگیت گه قللیغ مناسب، قیزگه ناز

خلق آغزه كى ایجادیده گى اثرلر نینگ مهم خصوصیت لریدن بیرى اولرده اجتماعى حیات 
حقیده گى فكر - مالحظه لر نینگ عكس ایتیشیده دیر. محنتكش خلق نینگ ایجادیگه خاص لیریك 
اثر لرده هم موجود شرایطدن نالیش، اجتماعى تینگسیز لیك نى قاره له ش روحى یققال سیزیلیب  
توره دى. سوزوان قؤشیقلرده رویابگه چیقمه گن آرزولر پایمال بؤلگن بخت حقیده آیتیلگن قؤشیقلر 

كم ایمس:

آق گل ایدیم، قیزیل گل گه چتد یلر،

  غریب باشیم بندى قیلیب ساتدیلر،

 باریب ایتینگ آنم مینن آتم گه،

 مینى ساتیب، نى مراد گه ییتد یلر.

 شونی ایتیب اوتیش جایزکه، بیز »ایماق«19۸0نچی ییلده کابلده چاپ بؤلگن )خلق دردانه 
لری( مجموعه سیگه ۷0 گه یقین  سوزوان قؤشیقلرینی دری ترجمه سی بیلن جایلشتیرگن ایدیک.  
سؤنگی ییللرده گی توپله گن سوزوان قوشیقلریمیز  ایسه، ۲003 نچی ییلی تاشکند ده سوزوان 
نامی بیلن علیحده کتاب. شکلیده چاپ بؤلدی. بو کتابده،  مقدمه دن عالوه، 3۸۷ ته ینگی سوزوان 

قؤشیقلر اؤرین آلگن.

خلص، سوزوان قؤشیقلرى افغانستانده یشاووچى اؤزبیكلر بدیعى آغزه كى ایجادى نینگ 
عجائب نمونه لرى دیر. بو قؤشیقلر  فقط یازى و زیبا حقیده  گینه ایمس، بل كه كیزى كیلگنده حیات 
گوزه للیكلریدن بهره آلیب یورید یگن، وقتیده آرزولر آغوشیده مست بؤلگن، شو بیلن بیرگه بعضیده 

موجود تورموش قیینچیلیك لریدن عذابده قالگن، اما كیله جككه ایشانچ بیلن قره ش حسىینى 
یوقاتمه گن یازیلر و زیبا لر حقیده گى قؤشیقلر دیر. اولرنى اؤقیش كتابخوانگه ذوقلى دقیقه لر انعام 

ایته دى، دیگن امید ده میز.

اوشبو حکایه ۲01۲- نچی ییل ترکیه نینگ استانبول شهریده باسیلیب چیققن بیدلستان 
مجموعه سی نینگ 11- نچی سانیده چاپ بؤلگن.  
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مصاحبه ها 
)مصاحبه لر(

استاد قربت

انچی ترسایی  انچی قویاش، 1909-  امین قربت 1۲۸۸-  میر محمد  استاد موالنا  حاجی 
ییلده بخارا نینگ خواجه زامبوچه گذریده عالم عایله سیده تولد تاپگن. آته سی صدرالعلما موالنا 
غیاث الدین اعلم بخاری بؤلیب، »ثاقب« تخلصی بؤلگن. اؤشه پیتده بخارانینگ زبردست عالملریدن 
جرجانی  شریف  سید  میر  ایسه،  سید  میر  بؤلگن.  قیزی  الدین  شمس  سید  میر  سی  آنه  ایدی. 
اوالدیدن بؤلیب، جرجانی کؤپ  کتابلر، جمله دن »منطق ده گی شرح مواقب« کتابی نینگ مٔولفیدیر.

محمد امین تؤرت یاشگه تؤلمسدن، آته سی وفات ایته دی. یاش شاعر تربیه سی بیلن 
اونینگ بووسی و تاغه سی میر عنایت اهلل شغلله نه دیلر. میر عنایت اهلل ایسه، میر سید جالل الدین 

بخاری اوالدلریدن. جالل الدین بخاری روحانی بؤلیب، طریقت خانقاهسی بؤلگن.

محمد امین ۷ یاشده قرآن کریم تالوتیگه کیریشدی. 9 یاشده سواد چیقه ره دی. عربی 
کتابلرنی عمکی سی عبدالشکور یاردمیده اؤرگه نه دی. 1۸یاشده بخارا ده گی میر عرب مدرسه 

سیگه کیریب، اوچ ییل تحصیل آله دی . خصوصاً موالنا برهان الدین اسود دن سباق آله دی.

استاد قربت 1310 – انچی قویاش، 1931- انچی ترسایی ییلی بخارادن افغانستان نینگ 
اندخوی شهریگه کؤچیب باره دی. 

قربت جنابلری 15 یاشدن شعر مشق قیله دی. 13۴5 – انچی قویاش ییلده حج سفری قیله 
دی. استاد قربت  قصیده گویلیک، غزل، مخمس، مسدس، ترجیع بند، ترکیب بند، رباعی، مثنوی 
تورلریده بیش مینگدن زیاد بیت بیتگن. کؤپراق او، حضرت بیدل  یؤلیده ایجاد قیله دی. شعرلری 
لیریک، علمی، اجتماعی، فلسفی، عرفانی، اخالقی موضوعلرده دیر. علمی مقاله لر، خصوصاً ادبی، 
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اجتماعی، دینی مقاله لر بیلن مطبوعاتده قتنشگن.

طریفینی  آته سی  لر  معنی  یعنی  )ابوالمعانی(  نسبتاً  بیدلگه  مراتبه  بیرینچی  قربت  استاد 
ایشلتگن. شاعر عمری نینگ آخریده قند کسلی گه َچلینه دی. استاد قربت 139۸ – انچی قویاش، 
19۸9- انچی ترسایی ییلی کابلده ۸0 یاشیده وفات ایته دی. اونی وصیتیگه بنٔا اندخوی نینگ بابا 
ولی مدرسه سی یانیده گی قبرستانگه دفن ایته دیلر. در واقع، بابا ولی، صاحب قران امیر تیمور 
نینگ مرشدی بؤلگن. استاد قربت حیات لیگی چاغیده مطبوعاتده اعالن قیلینگن شعرلرینی دیوان 
شکلی ده، ترتیب قیلمه گن. اونینگ وفاتیدن کیین دری و اؤزبیک تیلیده یازگن شعری، 1995 – 

انچی ییلده چاپ ایتیله دی.

نیسی  شو  دی.  له  اته  بیلن  نامی  »قربت«  استاد  دیوان  یا  اشعار  زیبای  گلشن   - دیوان 
دقتگه سزاوارکی، دیوان، حاجی عبدالجلیل رشید زاده سمرقندی تامانیدن ا. ق. ش. نینگ نیویارک 
شهریده 1995 – انچی ییلده سلماقلی کتاب شکلیده چاپ ایتیله دی. استاد قربت اثرلرینی شاعر 
استاد محمد امین متین اندخویی نشرگه تیارله گن ، امیر محمد فقیر زاده، عرب الفباسیده نستعلیق 
خطیده دری تیلده گی شعرلرینی کؤچیرگن. اؤزبیکچه شعرلرینی ایسه، محمد هاشم حریر اندخویی 

خطاطلیک قیلیب کوچیرگن.

دیوان – استاد قربت نینگ اؤغلی میر محمد رحیم »قربت« قلمی گه منسوب دیوان تشکیالت 
چیلریگه منتدارچیلک سؤزلری بیلن باشله نه دی. مقدمه مٔولفلری ایسه، استاد محمد امین متین 

اندخویی، سر محقق عبداهلل بختانی، محمد حنیف بلخی، پیام و استاد عالم لبیب لردیر.

بیری  استادلریدن  نینگ  »ایماق«  کمینه  قربت  استاد  کی،  شونده  جایی  نرلی  له  افتخار   
حسابله نه دی. او، حیات دوریده مینینگ کؤپ گینه اؤزبیکچه و دریچه شعریمنی تؤغریله ب بیرگن 
استادلریمدن بیری حسابله نه دی. مین - استاد قربت حیاتی و ایجادی حقیده گی یوقاریده گی 
معلوماتنی،  بیر صحبت چاغیده اوکیشی نینگ تیلدن یازیب آلگن ایدیم. مین مرحوم نینگ شاگردی 
صفتیده، استاد نینگ پاک روحلرینی شاد و یاتگن جایلرینی جنت مکان بؤلیشی نی یره تگندن سؤره 

ب قاله من.

 آمین یا رب العالمین !

استاد قربت نینگ ابو علی سینا گه بغیشلنگن قصیده سیدن:        

خاطریم افسرده بؤلدی، ایمدی یاد بلخ ایت   

یولدوزی قیلگن، جهان یاروغ، بخارادین گپور     

ترجمه فارابی ایتدی، گر ارسطو حکمتین   

چشمٔه فیضی نی هم، اول شهر زیبادین گپور     

عالم عقلی سورار سن، هم حکیم بی مثال  

فلسفه دریاسیغه کیر، ابن سینا دین گپور     

آته سی ایردی بخاری، مولدی بؤلدی بخار  

باشقه لرنی قؤی، اول ُدر یکتا دین گپور       

چون بخارا فضل عرفان، بؤلمه گندور هیچ وقت  

هر طرفغه فیض بیرگن، تا ابد، جاندین گپور      

البخاری دیک محدث، کیم چیقاردی بغریدین  

باری اول شهر بخارا، شهر زیبادین گپور     

اول بخارا اؤزبیکستان شهریدین محسوب ایرور  

رو ایتارسن کؤرگه نینگ بار دور، اوشل جادین گپور     

جمله باشدین تا ایاغینگ، تیل اگر بؤلسه سنگه  

تاپمغای اتمام وصفی، عجز اعضا دین گپور       

شعر و شاعرلیغ زمانی اؤتدی کؤپ ییلدین بیری   

ایسته تنها لیکنی »قربت«، فرد تنها دین گپور                                                                           
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ایمسمو

حیران خط و خالینگ، کؤپ بیشمار ایمسمو   

قان ییغله بان کویینگده، میندیک هزار ایمسمو                                                      

لعل لبینگ بیرور جان، لطفینگ دریغ توتمه

معشوق بیوفا گه، عاشق بکار ایمسمو

یاد قدینگ عصا دیک، آری اگر چه رهبر   

مقصود گلشنیغه، فصل بهار ایمسمو                                           

میخانه یاد بؤلمس، بزمینگده ای پریوش 

مفتون چشم مستینگ، بلخ و بخار ایمسمو                                                       

اول بزملرنی قوردینگ، رشک ایتدی زهره وشلر   

 ناز و ادا لرینگه، جانلر نثار ایمسمو

عشقینگ یؤلیده بیرسه، جاننی اگر چه عشاق    

محشر  کونی  اولرگه، کؤپ  افتخار ایمسمو

یادایتدی نام پاکینگ، »قربت« وصالینگ ایستب

هجرینگده  ای صنم اول، غمگه دچار ایمسمو                            

شعر دری استاد قربت در وصف کابل
شـام گــلشن کابــل طـرفه ُمشکـــــبار است این

صـــد ُخــتــن ببر دارد طــرٔه نـــــگار است این

ـُـهی زبـار غـــم عــشرت و طــرب تـــوأم دل ت

مــوج ُگل زند هــردم بی خـــزان بهــار است این

نــازِ دلـــبران ســر شـد دیــده هـا منــــور شد

عالــمی معــطــر شد  عــیش  روزگار اســـت این

در جهــان بـی بنـــیاد  صد  هــزار چـــون   فرهاد

عشـق می کـــند  ایجاد طــرفه  ُکــهسار است این

ــتن آیــد ـُ عـطـر ُگل  نسیـــم آرد  نــافــــه از خ

مــرد و زن یقـــین دارد بــوی زلــِف  یار است این

خــاطــر حــــزین مــا فــیض می کـند پیــــدا

در جهــان واویـــال شـــام صبــح دار  است  ایـن

ـُربت« از نــگاه چشمانــت گــرچه خــون دل »قــ

چون چـمـن دهــد زینت بـس کـه الله زار است این

***

                                                حاجی ایرگش اوچقون
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آتش نفس شاعر حاجی ایرگش اوچقون

حیاتی و ایجادی باره سیده 

قیسقه معلومات
نینگ ایسکی  افغانستان  ایرگش اوچقون، خراسان یاکی  اؤغلی حاجی  بای  شاهیمردانقل 
باشکینتی بؤلگن اندخوی شهری نینگ آق مسجد محله سیده - 19۲۷ انچی میالدی ییلده دنیاگه 
کیلدی. ۲009 -انچی ییل نینگ می آییده آغیر خسته لیکلر طفیلی ۸۲ یاشده ترکیه دیاریده جهاندن 

کؤز یومدی. یاتگن جایی جنت مکان بؤلسن.

 آمین یارب العالمین!
محله امامی قؤلیده، اندخویده گی باشلنغیچ مکتبده و نهایت کابل دارالمعلمینیده تعلیم آلگن 
ایرگش اوچقون، تورلی شهرلرده یشه ب، خیلمه - خیل ساحه لرده خذمت قیلدی. هر لحظه سی 
بیر داستان، هر  قدمی ماجرا بؤلگن اوزین ییللردن اؤتیب 195۷- انچی ییل نینگ آخریده پاکستان، 

ایران و عراقدن اَیله نیب، ترکیه گه باره دی.

ایرگش اوچقون بیرنیچه ییللر دوامیده افغانستان نینگ فاریاب والیتی مکتبلریده معلملیک 
وظیفه سینی اؤته ب، ییتوک استاذ و اوقوتوچی صفتیده اؤز کسبداشلری آره سیده  شهرت قازانگن 

شخصدیر. 

ایرگش اوچقون تاشکند شهریگه تشریف بویورگنده، مینگه شونده 
ی دیگن ایدی:

نینگ نیوجرسی شهریده استقامت  ایلتلری  امریکا قؤشمه  ییللر دوامیده  بیر نیچه  »مین - 
قیلیب، سؤنگی ییللر مابینیده ترکیه جمهوریتیده یه شیمن. اؤز نفقه – معاشیم دن فایده له نیب، 
و  اؤزبیک  بیلن  نامی  )َچونداز(  اَیتگنده  قیلیب  چه  باشقه  یاکی  )چاپانداز(  دوامیده  ییللر  نیچه  بیر 
دری تیللریده آینامه چیقردیم. بو آینامه ترکی خلقلر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی، تاریخی 

ایجادی گه بغیشلنگن بؤلیب، کؤپ سانلی مجله خوانلر دققتی نی اؤزیگه جلب ایتدی«.

حقیده   تاریخی  ادبیاتی،  تیلی،  خلقلر  ترکی  شیب،  قتنه  ییغیلیشلرده  ارا  خلق  تورلی  او- 
چیقیشلر قیلگن و اؤزی نینگ  جرٔاتی و بیلیمی بیلن انسانلرنی الل قالدیرگن.

افغانستان،ترکیه ،اؤزبیکستان، امریکا  ایرگش اوچقون نینگ کؤپ شعرلری و مقاله لری 
قؤشمه ایالتلری، کانادا و جهان مطبوعاتلریده، باسیلیب چیققن.

او –  صحبت دوامیده، عالوه قیلدی:
تشریفی  ش.  ق.  ا.  نینگ  جنابعالیلری  اوف  کریم  اسالم  رییسی  جمهور  »اؤزبیکستان 
دوامیده، بیر قصیده یازیب، قرشیله ب آلدیم. بو قصیده »استقبال نامه« دیب اته له دی. بو قصیده 

اؤزبیکستان مطبوعاتیده هم باسیلیب چیققن«.

ایرگش اوچقون نینگ ترکی خلقلر تاریخی باره سیده،انگلیس، ترکی و دری تیللریده بیر 
نیچه رساله لری چاپ بؤلگن. او حیاتی دوامیده هر دایم افغانستان دیاریده استقامت قیله یاتگن 

تورلی ملتلر وکیللرینی صلح، تینچلیک و برقرارلیککه چارله گن.

شونی اَ یتیب اؤتیش الزمکی، تاشکینت خلق ارا رادیوسی هر ییلی اؤزبیکستان جمهوریتی 
مستقللیگینی نشانله ش عرفه سیده رادیو مسابقه اوتَکزر دی. بو عنعنه کؤپ ییللر دوام ایتدی.مین 
تاشکندرادیو سیده ایشله ب یورگن پیتیمده، حاجی ایرگش اوچقون 1995- نچی ییلی شو مسابقه 
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گه قتنه شیب، بیرینچی اؤریننی ایگلله گه نی، هنوز ایسیمده.

متانت، شانلی   او، بچچه غر،  ایدی.  یوپنچی شعر  و  قلم  نینگ دوستی  اوچقون  ایر گش 
توران، همده جنرال عبدالرشید دؤستیمگه اته ب یازگن خراسان ناملی آتشین نشیده لری بیلن 
لریده  مقاله  یازگن  و  اونینگ شعرلریده  ایگلله گن شخصدیر.  اؤرین  مناسب  دلیدن  خلقلر  ترکی 
طنپرورلیک، تیلگه اعتبار، یاشلرگه وطن اؤتمیش تاریخی نی اؤرگه تیش غایه لری یققال نمایان 

بؤلیب توره دی.

ایرگش اوچقون، آنه وطن نی جنتگه،باغلرینی فردوس برینگه، سوو لرینی زمزم و کوثر 
سوویگه، تاغلرینی ایسه، کان جوهرگه اؤخشه تیب شونده ی

دیدی: 
سیندن اَیری َقیسی جنتگه باریب، ماوا  توته ی

باغلرینگی َقیسی فردوس برینگه اوخشه ته ی

سوو لرینگی َقیسی زمزم، َقیسی کوثرگه ساته ی

هر تاغینگ بیرکان جوهر دور، قرا تاشنی نیته ی

َقیته - َقیته صدقه ی لعل بدخشانینگ بؤله ی

ایرگش اوچقون، وطن تینچ لیگی و آسایشه لیگی یؤلیده وطن فدایی سی صفتیده حتا اؤز 
جانینی قربان قیلیشگه هم تییارایکنلیگینی منه بو سطرلر

ده بیان ایته دی:
جان نثارالرینگ توگنمس ای گوزه ل یورت یخشی بیل

قه یتمه َغیلر جان بیروردن، لیک سن منظور قیل

َقیسی قوچقار میندن آرتیق، قوچ کیتیرمه جبرییل

سچره گن قانلرنی َسیر اَیله ب اویالسین اسماعیل

 اُول اگر یالغانچی دور، مین چینکی قربانینگ بؤله ی 

ایرگش اوچقون هر دایم نا تینگلیک و نابرابرلیککه قرشی کوره شیب، ییر یوزیده انسان 
ذاتی بارکی، تینگ لیکده یَشه شی کیره ک لیگی نی اوقدیریب کیلگن انسان ایدی. او هر دایم 
استعمار، استثمار، بیر اوریغ ینه بیر اوریغنی، بیر کیشی ینه بیر کیشینی، کم سیتیش و ُقل صفتیده  

اوندن فایده له نیشگه یؤل قؤیمسلیک مفکوره سینی بر اهلَل و رویراست ترنم ایتیب کیلگن.

او، ترکی خلقلر بیرلیگی باره سیده جان کویدیریب کیلگن شاعر ایدی.

لطفاً اونینگ قوییده گی مصراعلریگه توجه قیلینگ :

بیر دکان قورماق کیره ک کیم مقصدی ساتماق  ایمس

ایککی آیده بای بؤله ی دیب، ایلنی الدتماق  ایمس

واحدوفنی  ایرکین  تنیقلی شاعری  نینگ  اؤزبیکستان  بو سطرلری،  نینگ  اوچقون  ایرگش 
بیفرق قالدیر مه ی )ترکستان بازاری( ناملی بیر شعر وجودگه کیلدی:

بیر بازار آرزو قیلور میز، نامی ترکستان بؤلور

مشرق و مغرب ایلیده شهرت داستان بؤلور

اُول بازار ایچره بَری، اهل جهان مهمان  بولور

اؤزبیک و ترکمن، تاجیک، قیرغیز، قازاق میزبان بولور

بیر تماشا قیلگن آدم، الل بؤلور، حیران بولور

بو نییت چیندیر، دیمنگیز  شاعرانه بیر خیال

ایککی اولکن یورت اوچون، بونداق  بازاردن نیمالل

منفعت اول دؤستلیک، سؤنگ رقابت دور حالل
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شعر و صنعت اهلیگه کوی -  قؤشیقدن  اؤزگه مال

بیزگه هم اُول گوشه ده، چارپایه و ایوان بؤلور

بیر مخمس بیتتی »ایرکین« شاعر »اوچقون« گه جواب

    بیز نییَت قیلدیک، بو نییت ایزگو دور عالیجناب   

هر زمان شاعر نداسی عالم اهلیگه خطاب

بو جهان بازاریده، ایل و ایلتلر بی حساب

ُطرفه گللردن بو شاید بیر بوتون  بؤستان  بؤلور

نظریمیزده بو ایککی شعر بیر مقصد و بیر نییت نی کؤزله یدی، بیر- بیرینی تؤلدیره دی 
هم. ینه خوددی شونینگ دیک، شاعر اوچقون نینگ اؤزبیکستان ده گی عزت و اعتباری زبر دست 

شاعرلرنینگ اُول جنابگه بؤلگن احترام لریدن داللت بیره دی.

ایرگش اوچقون هر دایم شونده ی دیردی:

بیلن  ایرته  من.  کؤره  یخشی  دن  شاه  پاد  گی  ییرده  بو  سینی،  اؤغری  نینگ  کوَچم  »اؤز 
همسایه لر، قرینداشلر،عایله - اعضالری نینگ سیسلری بیلن، آذان سیسی بیلن اویغانماق و اؤز 

تیلیمیزده ایشیتماق، قنچه لیک تاپیلمس و قیمت بها نعمتدیر.«

او، فقط وطنیگه یخشلیک تیلر ایدی. اونینگ یوتوقلریدن قووانر ایدی، تشویشلردن غم 
چیکر ایدی، یره تگندن اونگه مرحمت سورر ایدی. فراوانلیک، امانلیک، تینچلیک، خاطر جمعلیک 

سورردی.

ایرگش اوچقون نینگ بیلیمی سیر قیرره بؤلیب، او ترک خلقلری موسیقه سی ساحه سیده 
هم کؤپ معلوماتگه ایگه ایدی. او، دوتار، دمبوره، چنگ »قوبوز« موسیقه اسبابلرینی آنده - سانده 
چیرتیب تورردی. او بعضاً دوتار جورلیگیده قوییده گی اویناقی قؤشیقنی معیاریگه ییتکزیب اَیترایدی:

اؤیننگ اؤرتاق، اؤیننگ اؤرتاق ، بیزهم اوینه یلیک

باققه کیریب، گللر تیریب، یشنه ب یوره یلیک

دریالرنی یقه له ب - یقه له ب، سای کیله دی، ای

پرنجیگه اؤره لیب – اؤره لیب، یار کیله دی، ای

پرنجیگه اؤره لمه سنگ، کیم کؤره دی، ای

سینینگ آیدیک جمالینگندن کیم تؤیه دی، ای

اؤیننگ اؤرتاق اؤیننگ اؤرتاق، بیزهم اوینه یلیک

باققه کیریب، گللر تیریب، یشنه ب  یوره یلیک

ایرگش اوچقون ۲000- انچی ییلده امریکا آوازی نینگ اؤزبیکچه دستوری سخندانی بیلن 
اؤتکزگن صحبتیده ،موسیقه اسبابلری حقیده شونده ی دیگن ایدی:

اوچقون:  پیانو،ارمونیه،اکوردیون - تولیملی اسباب موسیقه سی  حسابله نیب ،  هوا یاردمیده 
چه لینه دی. منه شو قؤلیمده گی اسباب اندخویده یسلگن. بونی بیز  چنگ دیمیز. قیشالقلرده ایسه، 
بونی »قوبوز« دیشه دی. چنگ هم آغیزده گی هوانی اوینه تیب ،اوندن اؤزیگه خاص آواز تره ته دی. 

منه مین، حاضر سیزلرگه چنگ چه لیب بیره من . 

)چنگ آوازی ینگره یدی(

ایرگش اوچقون اؤز سؤزیگه دوام ایتتیریب، دوتار حقیده قوییده گیلرنی ایتدی:
دوتار- یعنی ایککی تاردن عبارت اسبابدیر.التینچه سی )گیتار( بؤله دی. »گی« دیگه نی 

التینچه ده »ایککی« معنا بیره دی.
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ایر گش اوچقون »دمبوره« نی قؤلیگه آلیب دیدی:

منه بو اسباب »دمبوره« دیر. اونی بیز »زیلچه« دیمیز. قازاقستانده گی احمد یسوی ناملی 
دارالفنون نینگ استاذلریدن بؤلمیش، حرمتلیک بیردی بایوف،امریکا گه کیلگنلریده، بیر کیچه بیزگه 
بیردی  ایکنلر.  کیلتیرگن  امریکاگه  قازاقستاندن  بیلن  اؤزلری  سازنی  بو  جناب  او  بؤلدیلر.  مهمان 
اولرگه خطاباً شونده ی  پیتلریده مین  اوترگن  لیب  له ب،باغچه گه چیقیب،ساز چه  ایرته  بایوف 

دیدیم:

خوجم! بیز بو ییرده غریب میز. شو سازنی بیزگه تشله ب کیتینگ، هدیه سی قنچه بؤلسه 
بیر نیچه  بیزگه ساوغه قیلدیلر.  او کیشی شو دمبیره نی خاطره - ایسته لیک صفتیده  توله یمیز. 

پیتدن سؤنگ، مین اوکیشیگه خط یوهلل ب، شونده ی یازگن ایدیم:

بیردی اؤغلی رحمانقل

بیزدن ،خبر آله تور

بو دنیا، اؤتر- کیتر

دمبیره منی چاله  تور

سخندان:- ایرگش اکه ! بو اسبابلرنی گاهیده چیرتیب توره سیزمی؟

اوچقون: - هه، بعضاً چیرتیب توره میز.

سخندان:- قه نی امریکا آوازی رادیوسی شنونده لریگه شو اسباب جورلیگیده، بیران شعرینگیزنی 
ایتیب بیرسنگیز عین مدعا بؤلور ایدی؟

شونده، ایرگش اوچقون دوتارچه لیب، قوییده گی شعرینی ایتدی:
جان آغیزگه کیلدی و روح المسیحا قیده سن

خلق اوچون من، خلقدن من، خلق بیلن من دیدینگو

خلق یاندی، خلق کویدی، ای  امریکا َقیده سن؟

مین نوایی، مین فارابی، مین ابو سینا سیسی

َقیده سن بلخ و بدخشان و بخارا َقیده سن؟

َقیده سن چرخ عدالت، َقیده سن دیوان حق

قیده سن عقل و فراست، اهل فتوا قیده سن؟

قیده یانغین  بار  بؤلسه، سچره غی اوچقونلری

یانمه سین چرخ فلک، ای اهل دنیا قیده سن؟

سخندان : - تشکر ایرکین اکه !

منه شونده ی اوچقونلرینگیز دللرگه سچره ب تورسین، یانمه گن یوره کلرگه سچره ب 
تورسین، اؤلمه گن یوره کلرگه سچره ب تورسین!

اوچقون:- ان شا اهلل بو شعریمنی یخشی اؤزبیک بیلگن، مزاق یاکی هزیل- مطایبه ایمس 
پالیتیک اؤزبیکلرگه ایمس، بل کی یخشی اؤزبیک تیلینی بیلگن، شاعر نینگ تیلینی بیلگن شخصلرگه 

تقدیم قیله من. بو تؤرکستان دردی، سیز - بیزنینگ دردیمیزدیر.

عزیز خلقیم ! شونی بیلینگکی:

یشه  نینگ  سیز  بیزـ  ییلدن سونگ،  آلتمیش  ایللیک-  قیلمه سک،  توجه  دناق  حاضر  اگر 
ماغیمیز بودنیاده مشکل بؤله دی. کیین کؤپ پشیمان بؤله سیزلر!

شخص  دیگن  توته  قولیمیزدن  ییقیلگنمیز،  توشگنمیز،بیز  قودیققه  حاضر  بیز  باعث  شو 
یوق. ایککی یوز ییلدن بویان قولیمیزدن هیچ کیم توتمه دی. لطفاً قولیمیزدن توتینگ. بیزنی کوته 

رینگ،بیزنی بوندن آرتیق ایزمنگ...!
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بیز تورکستانلیکلر انسانمیز. امریکانی یخشی کوره میز. مین اؤزیم امریکالیک من. امریکا 
اؤزبیکی من. هر کیم نینگ اؤز یورت و وطنیگه عالقه سی بار. اؤز یورتیم،اؤز تفراغیمنی سیویش بو 

امریکا اوچون قووت دیر- َضعف ایمس.

بو بیر شکایت ایمس،بو بیرپیشنهاد. بو بیر هنری اونکوریشن و امریکانی اویغاتیشدیر. همه 
گه سالم،اؤزبیکلرگه سالم،بوتون انسانلرگه سالم،بیزگه یاردم کؤرستگن انسانلرگه کؤپدن - کؤپ 

سالم، سالم...!

 محترم کتابخوانلر!

حاضر ایسه، حاجی ایرگش اوچقون  نینگ  )معبد(  ناملی  بیر مخمسی نی اعتبار  لرینگیزگه 
تقدیم ایته میز:

معبد

کیل وطن سن کعبه بولغیل، مین اینانغانینگ بؤله ی

قبله میز دیب، چین یوره کدن، سجده قیلغانینگ بؤله ی

ایله نیب تیگره نگده دایم، اصل ایمانینگ بؤله ی

بیر اجازه ت صدق ایله، خاکروب آستانینگ بؤله ی 

هرزمان صدقنگ بؤلیب، هر لحظه قربانینگ بؤله ی

سیندن اَیری َقیسی جنتگه باریب ماوا توته ی

باغلرینگنی َقیسی فردوس برینگه اؤخشه ته ی

سوو لرینگنی َقیسی زمزم، َقیسی کوثرغه ساته ی

هر تاغینگ بیر کان جوهر دور، قرا تاشنی نیته ی

َقیته – َقیته صدقه ی لعل بد خشانینگ بؤ له ی

چقنه شورلر سایلرینگده مینگ تونیس طرفه گیاه

قیرلرینگده هر چیچک دور، مینگ بیر علتگه دوا

کؤزلریمگه ُقملرینگ هم، ُسرمه دور، هم توتیا

حسرتینگده کعبه ماتملر توتیب، کیمیش قرا

کعبه نی یؤلینگگه تارتیب، نذر قیلغانینگ بؤله ی

جان نثارالرینگ توگنمس ای گوزه ل یورت یخشی بیل

َقیتمه َغیلر جان بیروردن لیک، سن منظور قیل

َقیسی قوچقار میندن آرتیق قوچ کیتیرمه جبرییل

سچره گن قانلرنی َسیراَیله ب، اویالسین اسماعیل

اُول اگر ناکام دور، مین چینکی قربانینگ بؤله ی

کیتمه سم مینگ ییل ینه، توپراق توپراغیم دورور

کؤرمه سم مینگ ییل ینه، اُول تاغلر تاغیم دورور

نیچه مینگ ییل اؤتسه هم، اُول باغلر باغیم دورور

ایسکیَمس کونگلیم نی عشقی، هر عصر چاغیم دورور

ساچ و سققالیم آقرغانساری، حیران نینگ بؤله ی

بیر قراوول دیک یؤلینگده تیرمولیب یوردیم َسیاق

کم نظردن دایما، یورتیمنی توتغومدور ییراق

تا ابد قان قوسغوسی دور سینگه باسگن بی سوراق

قیزغه نیب آچ بؤری دیک کویینگگه، باستیرمم ایاق

بیر وفاکار ایت کبی همتلی پاسبانینگ بؤله ی

اَختَریب بیرکون بارور من، کیندیگیم نینگ قانینی
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تصحیح ایتسون کاتب قسمت، ینه دیوانینی

کعبته االتراک قبول ایتگه یمیکین، مهمانینی

حج اکبر دیب، اینانغان، مشرب دورانینی

تابه کی شیطان کبی مردود آستانینگ بؤ له ی

قؤی معانی اهل شعرینگده عباره یؤق دیسون

ُحسن مضمون، تشبیه و یا استعاره یؤق دیسون

تاش کبی بغریمنی کؤرگن، مونده یاره یؤق دیسون

بو نیچوک »اوچقون« که انده بیر اناره یؤق دیسون

ییر تگیدیک یاشیرین، سوزنده ولقانینگ بؤله ی

بومقاله حاجی اوچقون وفاتیدن سؤنگ »ففتا« سایتیده نشربؤلدی.

  سرخابی شاعر خوش قریحٔه

وطن ما
گذر  در  کابل  در شهر  در سال 1303 هش،  فرزند محمد صدیق سرخابی  یونس  محمد 
قاضی فیض اهلل مشهور به )کوچه قاضی( تولد یافته درشعر سرخابی تخلص میکرد. وی تحصیالت 
ابتدایی و ثانوی خود را تا صنف اا در لیسٔه استقالل ادامه داده و نسبت به بعضی معاذیر موفق نشد 
تحصیالت عالی را در کابل تکمیل بدارد. وی بعد از اینکه در سال1۲۴1 به پول شخصی خود از 
اکثر ممالک اروپایی دیدن کرد،در سال 13۴۴ جهت تحصیالت عالی در رشتهٔ  علوم اجتماعی عازم 

فرانسه گردید.

محترم سرخابی طی مصاحبٔه به من گفته بود:

او - 1۲ بهار زنده گی را سپری نکرده بود که دختری شهال چشم زیبا روی بر لوح دلش 
تکیه زد و ویرا در سوز وگداز گذاشت. وی شب وروز به عشق معشوق بی همتا و طناز خود میسوخت 
و توان آنرا نداشت تا با او اظهار عشق و محبت کند. آوانیکه  آن الهٔه جمال را میدید لرزه بر اندامش 

مستولی شده، خود را کالبد بیروح می یافت و بدین سان میسوخت و میساخت.

آخراالمر درد های درونی او به قول شاعر )شعر میگردد چو سوز از دل گرفت( به شکل شعر 
سوزنده آتشین درآمد و آرزو و آرمانهای قلبی خود را به قالب شعر در آورد.



ســوِزِِِ دل ســوِزِِِ دل 

230 229

قرار گفتٔه سرخابی عشق و محبت او با هجر آغاز یافته منبع و الهام اشعار خود را چشمان 
فتان و سحر آمیز آن شاهد یکتا میداند و میگوید  

           ماهـر و یـا کـوکـب شـام منی     مـنبع اشعـار و الهام منی 

      گرچه  درد عشق تو سوزان  بود          خویشتن تسکین آالم منی

     وین ندیده هیچکس کاندرجهان          هم دالزار هـم دالرام منی

     مـاه مـن نـور شـبـسـتان منی          روشـنایی بخش ایام منی

     کـوکـبـی افـتـاد از چشم فلک          مـاهـی اما نقرٔه خام منی

     عشق سرخابی به هجر آغاز شد          مرگ هجـر یار انجام منی

سبک و اندیشه ها:

سکونت اصلی یونس سرخابی میمنه یا جوزجان بوده، ازاینکه مناظر شاعرانه،باغ و راغ و 
دامنه های سرسبز و شاداب جوزجان مرزبوم اصلی شاعر مشوق قریحٔه او گردیده  درباره اش چه 

خوش ترنمی دارد:

مرحبا بر جوزجان و بر بهار ُخرمش

گر قریحه باشدم هستم منش ازجان رهین

بی خطا سنبلش بهتر هست از مشک ختا

عطر او صد چند به از نافٔه آهوی چین

کیف آدم میبرد بیش از هوای جنبشش

کس ندیده این چنین آب و هوا اینگونه طین

نو جوانش پهلوان، پیرش همی صاحبدل است

طفل او باشد چو شیر شرزه اندر این عرین

جنگ او دایم تکاور جمله گی شبدیز وش

پی سکالیدن جوانش میشود بران سکین

حسن خیزاست این بلدتالی چگل راکشته چونک

نو خطانش همچو غلمان دخترانش حورعین

کسوت عباسیان پوشیده بیداو دمنش

گشته اندر وا دوچشم برمکان و بر مکین

جام های چون عقیق اشگوفه در دستان شاخ

می گسارش گشته )سرخابی( هزارش آفرین

او اظهار داشت:

به زبانهای فارسی دری، ترکی اوزبیکی وفرانسوی تسلط کامل داشته، به این زبانها شعر 
سروده است. اشعار فرانسوی را به دری و دری را به صورت شعر به شعرفرانسوی ترجمه کرده 
است. چکامه و مثنویات سرخابی خواندنیست. دیوان اشعار سرخابی را مسایل عشقی اجتماعی 
و اقتصادی محتوی میباشد که روش بیانش در اشعارانتقادی و اجتماعی بیشتر است. وی در شعر  

سرایی از مکتب خراسانی یا تورکستانی پیروی کرده در حصٔه سبک خود چنین میگوید:

خوش نبیذ کهنه ام ده دخت یکسال از رزان

تا کنم سبک خراسان را ز اشعارم رزین

این شاعر خوش قریحه شعر نو را نیز ستوده و خودش نیز شعر نو سروده است.آثارش 
از زنده گی خودش الهام گرفته و توانسته است در قالب اشعار خود درد های اجتماع را منعکس 
بسازد. )اوشیرین خالدار( منتشره روزنامه ی فاریاب )پرنیان فرنگ( ترجمه و تاریخ ادبی فرانسه 
منتشرٔه انیس ازآثار منثور سرخابی به شمار میرود. )قانون و راه ترافیک(یکی از تراجم اوست که از 
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زبان فرانسوی ترجمه کرده است. سرخابی عالوه   برین که شاعر شهیر و نویسندٔه چیره دست بود 
به سپورت استعداد خوبی داشت و مدالهای قهرمانی را درآببازی ، هاکی و دویدن ده هزار متری به 
کف آورده است. همچنان به هنر های زیبا شوق مفرطی داشته فرخی وار شعر خوش گفته، چنگ تر 
زدی و بانواخت ن دنبوره طنبور، ارمونیه، زیربغلی و دف مجلس آرایی کردی. نا گفته نباید گذاشت 
که وی با آواز فرحتزا و دلکش خود کمپوز های کالسیک هندی را خوب اجرا میکرد و به موسیقی 

نیز ید طوالیی داشت.

قصاید سرخابی با طنطنه و پر کیف بوده، احساس شنونده را برمی انگیزد. یکی از مسمط 
مربع او شرق کهن است آن شرقیکه مهد تمدن حکماء، علماء، بلغاء و درخشانترین و با عظمترین 
دوران خود بوده است. این دوره دوران جامعه سازی جوانان چون محمود و علمای چون ابن سینا و 

سیدجمال الدین افغانی  بوده که نام نامی آنان با خط درشت درصفحهٔ  تاریخ ثبت است.

رودکی،  رازی،  انوری،حافظ،  فرخی،  بیدل، سعدی،  چون  موشکاف  کهن، شعرای  شرق 
بودایی  باالخره آن شرق کهن  پرورده است.  آغوش خود  در  را  بلخی  و موالنای  خیام، فردوسی 
داشت که طریقٔه درون بینی و از خود گذری و غمگساری را نسبت به همنوع خود میخواست. بانفس 
خود صلح و صمیمیت،دروغ، انتحار، تجاوز به مال و مکنت دیگران را منع قرار داده بود. زردشت که 
پروردهٔ  همین خاک است همواره شعار میداد و  به پیروان خود میگفت : پندار نیک ، گفتار نیک ، 

کردار نیک را شعار سازید و با این سه قانون خودتمام اخالقیات را بیان میکرد.

شرق کهن آن وقت زیبا بود. بنابرقول اوستا و ویدا )بخدیوم سریرام اردود وفشام( و  بلخ 
زیبایی داشت که ما در شهر های جهان گهواره تمدن مشرق زمین دارای پرچم های بلند و عروس 
آسیا بود که حاال چادر ژولیدٔه روزگاران را بر سر کشیده با نکبت و بدبختی به خواب عمیق فرو رفته 

است. سرخابی گفتار فوق را در رشتٔه وزین خود به صورت بسیار واضح در آورده از اوست:

 شرق کهن

ای کوه و دمن جانی تو به تن، ای پیر َزمن ای شرق کهن

بزدای محن ای مٔامن من ای مادر فن، ای شرق کهن

بی  مکرو ریا، بی ظلم و دغا، بی جور و جفا، رخشان و صفا

بنگر به قفا،  بودی همه جا، تو فخر َزمن، ای شرق کهن 

عرفان ز تو بُد، دوران ز تو بُد، میدان  ز تو بُد، بنیان ز توبُد  

انسان ز تو بُد، مردان ز تو بُد، برفرق بزن ای شرق کهن

آن سید بس واالی توکو،  بونصر مهین بینای توکو

رازی توکو، سینای توکو، مردان سخن، ای شرق کهن

هان رودکی عالم توکو، فردوسی تو، خیام توکو  

آغاز توکو، انجام توکو، ای مادر  فن، ای شرق کهن

کو خسرو تو، کو انوریت، کو میرعلی، کو عبقریت

کو فرخیت، کو عنصریت، رخشان چو پرن، ای شرق کهن

کو حافظ تو، کو  بیدل تو، کو  سعدی تو، کو عاقل تو

کو مولوی بس فاضل تو، چون ُدر عدن، ای شرق کهن

با حکم و حکم بودای تو رفت، زرُدشت بسی بینای تورفت

کونفسیوس دانای تو رفت، چون جان زبدن، ای شرق کهن

ای مهبط حق محمود توکو، بهبود توکو، مقصود توکو

مفقود توکو، موجود توکو، ای پیر َز من ای شرق کهن

بلخ تو کنون ویرانه شده، غزنین تو هم بیخانه شده
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مجد و شرفت افسانه شده، آلوده  بظن، ای شرق کهن

در  تیر ستم آماج شدی، از خانٔه خود اخراج  شدی

 تاراج  شدی، محتاج شدی، حتی به کفن، ای  شرق  کهن

)سرخابی( خود کردی به فغان، ای مهد مهان خوابی توچنان 

دولت ز تو  و حاکم دگران مخفی  و علن، ای شرق کهن

عقاید ادبی واجتماعی:
یونس سرخابی  جهان بینی  وسیع داشته عموما" از واقعیتها طرفداری میکرد و همچنان پیرو 
فلسفهٔ  ریالیزم بود. از آنانیکه مفکورٔه تعصب نژادی، مذهبی وغیره داشت،دوری گزیده اشعارش 

نیز عاری ازتعصب میباشد. از  دیدن مردمی که با وضع نا مساعد امرار حیات داشتند رنج میبرد.

سرخابی اکثر والیات کشور خود را دیده، بافرد فرد مردم خود از نزدیک صحبت و  تبادل 
اینکه در سخن  افکار نموده است.رفقا ودوستانش اورا )ماشین سخن( خطاب میکردند از جهت 
 ، گشوده  عجیبی  باطمطراق  را  سخنرانی  در  و  میکرد  مراعات  را  کالم  وبالغت  فصاحت  راندن 
مستمعین را با ابراز منطق و دلیل قاطع به خود جلب نموده و کسی  در محفل  سخنرانی او پیدا 

نمیشد که به گفتارش گوش فرا ندهد.

ایده و نظر او به ادب و هنرچنین است:

اندیشٔه هنر برای هنر نادرست است بل که هنر خدمتگزار اخالق اجتماع است.  یعنی هنرمند 
مجبور و مکلف است هنر خود را درخدمت جامعه و برای رشد فکری آن بگارد تاباشد از این راه 

خدمات قابل وصفی به جامعهٔ خود انجام بدهد.

همچنان ادبیات را آیینٔه جهان نمای محیط و نودار اوضاع اجتماعی و حامل کلتور یعنی نشان 
دهندٔه رسوم و رواجها، آداب و عنعنات، طرز جهان بینی و معتقدات مردم دانسته است. سرخابی 

با هنر خود توانسته است رنجها و تکالیف بینوایان و بیچارگان را که با وضع رقتباری امرار حیات 
ایشانرا می فشارد  ناسازگاری زمانه گلوی  به حال کسانیکه دست روزگار و  نماید و  دارند تمثیل 
سرشک الم بریزد و ماتم بخورد.جمعی را که فلسفهٔ  )بخور و بخواب ( جزء عادت شان گردیده در 
بستر مخمل و دیبا فارغ از همه چیز آسوده و  آرام خفته اند به سوی تعاون وتساند رهنمونی میکند 

از اوست:

اهریمن دی تاخت نمایان بسر ما    

گردید برون باید ازین ورطه سرما

برفست  بزیر  و  زبر  باغ  کفن وار   

خم کرده زاستبری خود سرو سهی را

بلبل زگلستان شد وگل مرد بخواری   

زاغ آمد و بربود همی نرگس شهال

زاغان بسر برف چو هندو بچه گانند    

کز شوق بگردند پراگنده به صحرا

دی آمد و غم آمد وسردی وکدورت     

گویی که مرا سرد شده هستی و دنیا

برف است گرامی ببر مردم دارا       

خوف ازچه کند آنکه غنی است چودادا

رحمی به گدایان و فقیران و یتیمان    

ای آنکه بخوابی بسر مخمل و دیبا

جمعی که بود پاش سوار است بمرکب   

جمعی شده از دست درو مانده و بی پا
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جمعیست همی فقردم از قلت خوراک   

جمعیست فشار خون از خوردن بیجا

فقر و خنک وجوع و مریضی و جهالت      

حیران بعالجش  شود اعجاز مسیحا

»سرخابی« مهجور بخود آی و گرنه        

هجران بکشد زود ترت در شب یلدا

نگاه انتقادی در اشعار:
منوچهری،  چون  خراسان  استادان  پیروی  و  تقلید  به  بیشتر  سرایی  چکامه  در  سرخابی 
عنصری و فرخی می پردازد و ازاین رو در بخشی از پدیده های فکری او کمتر به نو آوری و ابداع 
بر میخوریم حاالنکه هنرمند در  وهلٔه اول باید دارای اندیشه های نو و  دید تازه باشد؛ زیرا تقلید 

دشمن ترین دشمنان هنر است.

در پاره یی از اشعار سرخابی کلمات ثقیل و نا خوش آهنگی به نظر میرسد که زادٔه گرایش 
او به شیوه های کهن است.سرخابی از جملهٔ  آن هنرمندانی است که در اثر نا به سامانی ها ورنج 
های زنده گی نتوانسته است آن چنانکه سزاوار است به پرورش قریحت و استعداد خود بپردازد و 
آفرینش هنری خود را بروی  پایه   های نیرومند مبانی استوار ادبی و هنری بناء نهند. سرخابی در 
برخی از اشعار خود به قول سخن سنجان  پیشین کمال معنی را فدای جمال لفظ  کرده و نتوانسته 
است  آن بهم پیوستگی و همبستگی که  لفظ و معنی را در کار است نگهدارد. معذا او از جملٔه شعرا 
و فضالی     چیره دست  کشورخود بشمار میرود و امید است که تعداد همچو اشخاص فاضل وخبیر 

در مملکت روز افزون گردد.

شور بختانه در سال13۷1خورشیدی بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل و آغاز جنگهای 
خانمانسوز تنظیمی در  کابل   دیوان مکمل اشعار سرخابی مانند سایر گنجینه های با ارزش فرهنگی 
کشور در اکادمی علوم  افغانستان که خود، عضو بخش علمی و فرهنگی آن اکادمی بود و تحت 
نماد  این  و  نامور نستوه   ٔ نویسنده  و  این شاعر  دریغا  و  نابود شد.دردا  قرار داشت یکسره  تایپ 

پایمردی و مقاومت از اثر مریضی سرطان در ۲۲ قوس  13۷3 خورشیدی در فرانسه چشم از جهان 
فرو بست، روانش  شاد  خاطراتش جاوید باد.

این هم یک غزل بهاریه ی سرخابی به نام )فروردین جوزجان(:

باد فروردین وزید از کوهساران  برزمین     

حبذا کوه آنچنان و خرما باداین چنین       

میغ را آورد تا بارد همی لولوی تر    

تاج گل رخشان کند از پر تو در ثمین         

الله و گل سلسله بندد بدست و پای شاخ     

نو عروس باغرا سازد بطنازی  قرین        

فرش سازد مر زمین را با پرند اخضری      

تا به تخت گل نشیند پادشاه فروردین          

شد بساط بوستان زربفت سان از شنبلید      

بهر پای انداز نیسان پرنیان ساوزرین         

زاغ را از جوش گلها رشک صد بتگر کند      

باغ را آزین  ببندد به زفردوس  برین          

سبزه جوید قوه نامی خود ازبین خاک       

پرورد بنت نباتی را زمان اندر زمین         

میکند نجوی بهم هر عنصری گلشن چنین         

شد قانون نشو و ارتقای داروین         
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راستی از فصل های سال به باشد بهار      

صاف گردد می اگردر شیشه مانداربعین          

آب باران ریخت نیسان باز دراشگوفه ها       

گلبنان  ریزند برخوید از یسار و ازیمین         

میکند اعجاز نیسان مسیحا دم بود         

زنده کرداز یک نفس گویی نباتات زمین            

دامنش مملو ز لولو  حاتم از یادم  ببرد        

ریختند مرجان و گوهر نو بهار از آبدی           

لٔولٔو احمر بجای عنبر اشهب شود        

هست اندر آستین نیسان را گنج ودفین           

زنده گی نامٔه سرخابی به تاریخ ۲ سرطان سال 13۴۶ در شمارٔه )1۶۸( جریده ی »دیوه« وزجان 
اقبال چاپ  یافت . 

مرحوم جنرال عبداهلل کارگر

مدنیتیمیز بؤستانیدن، 

ینه بیرگل قوله ب توشدی

بؤلمیش  بیری  لریدن  قلمکش  ییتوک  اؤزبیکلری  افغانستان  بؤلسینکی،  افسوسلر  مینگ 
عبداهلل کارگر جنابلری ۲009 – نچی ییل، جوالی آیی نینگ ۲3 – نچی سی، پنجشنبه کونی، 5۸ 

یاشده کابل شهریده وفات ایتدی. 

انا اهلل و انا الیه راجعون!

جنرال کارگر وفاتی مناسبتی بیلن ایچکی و تشقی میدیالر اؤز تٔاثراتلری و تعزیه لری نی 
بیلدیر دیلر. جمله دن افغانستان ملی تلویزیونی قاشیده گی »اؤزبیک« دستوری ، قوییده  گیچه اؤز 

فکرینی تلویزیون آرقه لی اعالن قیلگن ایدی:

»ینه فرهنگ و مدنیتیمیز آسمانیدن ، بیر پارالق یولدوز اوچدی. ینه فلک بیداد قیلدی و قرا 
ییر،باشقه بیر نازنین پیکرنی یوتدی.بو قؤزغین ییر، جهان بار  ایکن، انسان یوتیشدن تؤیمس 
ایکن ؟! و زمانه، اؤز عزیزینی قؤلدن بیرگن ییتیم ـ ییسیر فریادیدن ، کر بؤلمس ایکن، قیته – قیته 

انسانلرنی ماتمگه اؤلتیرغیزر ایکن . داد و وایال بو ظالم زمان دستیدن .

بو،  کیین  بوندن  ایناندیککی،  بؤنگه  و  بیردیک  قؤلدن  عزیزیمیزنی  بیر  ینه  بوگون   – بیز 
دؤستیمیز، بیزگه باقیب جیلمه ییب کولمه یدی، اؤزی یره تگن اثرلرینی بیزگه تارتیق ایتمه یدی. 
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بیز قالگنمیز و اونینگ میراث قالدیریب کیتگن اثری و کؤزیمیز نینگ یاشی .هه، یازوچی، فرهنگ 
سیور انسان عبداهلل کارگر اؤلمه گن . مین بو گپگه باور قیله آلمه یمن. او – اؤز ارادتمندلرینی بونده 

ی تیزلیکده میدانگه تشله ب  کیتگن بؤلیشی گه ایشانمه یمن، هیچقچان .

عبداهلل کارگر، اؤلمس بیر سیما ایدی. اما تقدیرگه تن بیریش بیزگه میراث ایکن، ناچار 
تسلیم بؤله میز. تقدیرنی تدبیر قیلیش مشکل. اونینگ  قلمی یادگارلیکلری و اولمس خاطره لری 

همیشه برحیاتدیر.«

بیز زنده یاد نینگ بی وقت اؤلیمی نی بیر اونتیلمه یدیگن ضایعه حسابله ب، یره تگندن  او 
نینگ روحینی شاد، یاتگن جایینی جنت مکان بؤلیشینی آرزو قیلیب، عایله – اعضالریگه، قرینداش 

اوریغلریگه ایسه، تعزیه بیلدیریب، اولرگه صبر- طاقت سؤره ب قاله میز.

عبداهلل کارگر قریب، ایککی ییل  دوامیده سرطان خسته لیگیگه َچلینیب، قیغورر ایدی. اما 
شونگه قره می، یازیش - چیزیش و تحقیقی ایشلریده بیر لحظه هم غفلت کؤرستمه  گن. او، اؤزی 

نینگ آغیر احوالیگه قره مسدن، »تیموریان« دوری ناملی کتابینی چاپ ایتتیردی .

عبد اهلل کارگر، صمیمی و کمترین انسان بؤلیب، اؤز بیلرمانلیک، من- منلیک و شخصیت 
ایدی.  کتاب  یوپنچی  قلم،  دؤستی  اونینگ  ایدی.  انسان  کیلگن  شیب  کوره  قرشی  پرستلیککه 
عموماً آلگنده، او – مطالعه اهلی بؤلیب، دری تیلیده ایجاد ایتگن و اؤزیدن ارزگولیک تاریخی اثرلر 
قالدیرگن. او نینیگ یازیب قالدیرگن کتابلری سادده و عامه باب دیر. بو  تاریخی کتابلرنی یازیشده 

،معتبر منبعلردن فایده له نیلگن. 

شونی ایتیب اؤتیش جایزکی، مرحوم عبداهلل کارگر 1330 - نچی شمسی  ییلده اندخوی 
نینگ قؤرغان تومه نی ، کارگر خانه قصبه سیده بیر تنیقلی و مدنیت پرور عایله ده دنیاگه کیلدی.
او- قؤرغان نامیده گی باشلنغیچ مکتب، کابل ده گی حربی لیسه، حربی دارالفنون و مسکو شهریده 
و  ده  قوماندانلیگی  باش  گارد  ملی  وزیرلر شوراسی،  اردو،  قندهار ده گی قؤل  او،  آلدی.  تحصیل 
نهایت افغانستان نینگ وقتینچه حکومتی اداره سیده، مصلحتچی وزیر صفتیده ایشله دی. کارگر 
جنابلری، اؤز وظیفه سینی اؤته یاتگن پیتلری قندهار و کابل نینگ پلچرخی قماقخانه سیده ،سیاسی 

محبوس دورینی هم باشدن کیچیر دی. او ۸ ییل مهاجرتده حیات کیچیگن.

 عبد اهلل کارگر جنابلری اؤیلنگن بؤلیب، ۷ فرزند نینگ آته سی.

ب،  صرفله  قاشیده  وزیرلیگی  مدافعه  افغانستان  عمرینی  کؤپراق  دن  ییل  اوتتیز   - او   
جنراللیک رتبه سیگه ایریشگن . کارگر سؤنگی اؤن ییللر دوامیده، حربی فعالیتلریدن واز کیچیب، 
تاریخی کتابلر، اینیقسه  تیموریلر دوری اولوغ سیملرینی یاریتیشگه اؤلگیردی. او، اؤزیدن 13 اثر 

یادگار قالدیردی بو اثر نینگ بری مطبوعات یوزینی کؤریشگه میسر بؤلگن .

عبداهلل کارگر نینگ چاپ بؤلگن کتابلری نینگ رویخطی قوییده گیچه: 

1- برسکوی شهادت: زنده گی نامٔه شهید تورن محمد نادر کارگر. 13۷۷ 

۲- شرح مجموعه گل: دربارٔه اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان حافظ شیرازی 13۸0   

3- شهنشاه سخنور: زنده گی و کارنامه های ادبی و نظامی ظهیرالدین محمد بابر 13۸۲  

۴- امیر دانشمند: زنده گی و کارنامه های ادبی و فرهنگی میر علیشیر نوایی 13۸۲ 

5 – آزاد مرد شاعر: زنده گی نامٔه مخدوم قلی فراغی 13۸3 

۶ – اندیشمند پیشتاز: بیوگرافی ابوریحان بیرونی 13۸3

۷ - شهر سالطین: غزنه در پویٔه تاریخ 13۸3 

۸ – عهد تیموریان هرات: 13۸3 

9 – تیموریان: تاریخ مختصر تیموریان 13۸۴ 

10 – شخصیت فرهنگی ظهیر الدین محمد بابر: 13۸۴  

11- تاریخ درخشش ترکمنان: نگاهی مختصر به تاریخ ترکمنان 13۸5 

1۲ – سیمای زن در عهد تیموریان: 13۸۷  

13- سرزمین و رجال ترکستان: 1390 
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جنرال عبد اهلل کارگر جنابلری، چاپ ایتتیرگن کتابلرینی عموماً آلگنده، کتبخانه لرگه، یارـ 
)کارگرلر(  لری  جیین  پرور  مدنیت  اونینگ  کتابلر،  مذکور  ایدی، خالص.  قیلر  ساوغه  دؤستلریگه 

حامیلیگیده چاپ ایتتیریلگن، دیسک مبالغه بؤلمه یدی.

شونی علیحده تٔاکیدله ب اؤتماقچیمیزکی، کارگر جنابلری هر دایم چاپ بؤلگن کتابلریدن 
بیر نسخه نی کمینه »ایماق« قه، تاشکند شهری یاکی آخر ییللرده کانادا نینگ تورنتو شهریگه جؤنه 
تر ایدی. جمله دن )تیموریلر( ناملی کتابینی قؤییده گی سطرلرنی یازیش بیلن مینگه تارتیق قیلگن 

ایدی:
»دوست گرامی، شخصیت فرهنگی جناب محترم داکتر فیض اهلل ایماق!

احتراماتم به شما و فامیل محترم شما تقدیم است. 

اینک یک جلد کتاب »تیموریان«  راکه اخیراً به چاپ رسیده است، خدمت شما اهدٔا میکنم. 
باید گفت در صفحٔه )۷1( این اثر احتراماً از آدرس شان یاد آوری صورت گرفته است. چون وقت 

نهایت کم است، عجالتاً به نوشتٔه ام خاتمه داده، جناب شانرا، به خداوند متعال می سپارم.«

با احترام

عبد اهلل کارگر

کابل – افغانستان

عبداهلل کارگر »تیموریان« ناملی کتاب نینگ »۷1« - نچی بیتیده، 11 – 1۲ – نچی عصر 
ده، آسیا منطقه سیده موسیقه و مراسم قؤشیقلری رواج له نیشی حقیده، سؤز یوریتیب، شونینگ 
دیک، آغزه کی سرود لرنی، ادبی شعریت عالمیگه اولکن تٔاثیر کؤرستگنگه نینی اؤرغوله ب، شونده 

ی عالوه قیلگن:

 »این نوع سرود ها و ابیات در هر زبان جایگاه و مقام خاص خود را دارد. و دکتور فیض اهلل 
ایماق هم در اثر ارزشمندش )خلق ُدر دانه لری( این ادبیات عامیانه و سرود های شفاهی مربوط به 

خلق اؤزبیک را جمع آوری و چاپ نموده است.«

قدردان دؤستیم مرحوم عبداهلل کارگر پاک روحیگه خطاباً ایتماقچیمنکی:

ینه بیر کرره  مینگه تارتیق ایتگن کتابینگیز، همده مینینگ کمترانه خذمتیم نی تیلگه آلیب، 
جایینگیز،  یاتگن  الهیم  کان رحمت.  کتته  اوچون  نینگیز  قالدیرگه  یادگار  لریده  کتابینگیز صحیفه 

نورانی بؤلیب، جنت گه اؤزگرسین، کتاب یازگن مبارک قؤللرینگیز هر دایم آمانده قالسین !

آمین یارب العالمین !

محترم دؤستلر!
»دانشمند انسانلر، بو جهانده ایککی مراتبه یشه یدیلر«،- دیگن عالیجناب اوگیت ـ حکمتلی سؤز 

بار.

بیرینچیدن بونده ی انسانلر، اؤز حیاتی دوریده، اؤز خلقیگه بیغرضانه خذمت کؤرستگنلری 
باعث اعزاز له نیب ناز و نعمتده، حیات کیچیر سه لر، بو دنیانی ترک ایتگنلریدن کیین، اولرنینگ 

ایککینچی حیاتی باشله نه دی.

مثال صورتده، حضرت امیر علیشیر نوایی، سلطان حسین بایقرٔا، ظهیر الدین محمد بابر، 
محمود قاشغری و اؤنله ب عالی جناب انسانلرنینگ اؤلیمیدن عصرلر اؤتیشی گه قره مسدن، اول 
ذاتلرنینگ اسم مبارکلری، تیللردن، تیللرگه، دللردن دللرگه اؤتیب بیزگچه ییتیب کیلگن. بو اولوغوار 

انسانلرنینگ ناملری زر حل خطلر بیلن تاریخ صحیفه لریده قید ایتیلگن. 

بیر شعری  نینگ  النسٔا مخفی  ایکن من، زیب  بیتیر  شو سطرلرنی 
ایسیمگه توشدی:

       بزرگانرا بزرگی بعد مردن بیشتر گردد           

        که چرم گرگ شیر افگن پس از مردن سپر گردد                               
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حقیقتاً هم شونده ی. بزرگ و دانا  شخص نینگ قدر- قیمتی اؤلگندن کیین کؤپه یه دی و 
یاهم باشقچه قیلیب ایتگنده، او ابدی یشه یدی.

عبداهلل کارگر جنابلری هم یوقاریده اسملری تیلگه آلینگن شخصیتلر سینگه ری ،اوزیدن 
اثرلری بیلن، همده، اهیل و تحصیل کؤرگن فرزند لری طفیلی  بیزگه میراث قالدیرگن ارزگولیک 

دایما برحیاتدیر.

یوقاریده تیلگه آلینگن )زنده یاد( سؤزینینگ، شونده ی عالیجناب انسانلرگه نسبتاً، فایده له 
نیشی نی اؤرینلیدیر،- دیب بیله من . چونکی او لر، اؤلمه گنلر بلکیم ، برحیاتدیرلر. 

ایشانچیم کاملکی عبداهلل کارگر یازیب قالدیرگن اثرلر، اونینگ صالح و برکمال  فرزندلری 
تامانیدن ینه قیته – قیته باسیب چیقه ریله دی. و اؤز لری  هم آته لری سینگری اولوغ موقع گه 
ایگه بؤلگن اثرلر یره ته دیلر، خدا خواهله سه. شونی بیلیب قؤییش الزمکی، بو جهان نی ترک 
ایتگن شخص روحی نی شاد ایته دیگن نرسه، فقط حیات دوریده عملگه آشیرگن کرد و کاری، 

نیک عمللری و ایزیدن قالدیرگن  صالح و دانا فرزندلریدیر، خالص. 

عبداهلل کارگر، نیکخوی و خدا پرست انسان ایدی. دیمک، خدا جو و عالی تعلیماتگه ایگه 
شیگه  ییتکله  تامان  الفردوس  جنت  کارگرنی  مرحوم  دعالری،  نینگ  فرزندلری  گوی  دعا  بؤلگن 

ایشانچیمیز کامل .

مرحوم کارگرنینگ ییتوک فرزندلریدن بیری بیکتاش کارگر بؤله دی. بیکتاش جان کارگر 
بیر نیچه ییلدن بویان ختای مملکتی دارالفنونلریدن بیری ده، ماسترلیک دوری نی اؤته ماقده. یقینده 
بی بی سی رادیوسی اؤزبیک دستوری بیرگن خبریگه کؤره او، چین اولکه سیده، یؤلگه قؤییلگن 
مقاله یازیش بیلله شوویده، بیرینچی اؤریننی کسب ایتدی. مذکور مسابقه گه 300 دن آرتیق  چیت 

ایللیک طلبه لر قتنشگن ایدیلر .

 بیکتاش جان نینگ بونده ی َغلبه  سی خوش خبرنی سیزیب قالگن آته سی نینگ پاک 
روحی شاد بؤلیشی، طبیعی حالدیر.

و  تیموریلر  آرتیق  یوزدن  او،  آلگن.  ب  ایگلله  تؤلیق  نی  صنعتی  نقاشلیک  جان،  بیکتاش 
غزنویلر دوریده گی بویوک سیماسینی نقاشلیک ایتگن . اونینگ نقاشلیک اثرلری بیرنیچه مراتبه، 
پاکستان، افغانستان، ختای و باشقه مملکتلر ده بؤلیب اؤتگن کؤرکزمه لریده نمایشگه قؤییلگن. او  
جیدو سپورتی بیلن بیر نیچه ییلدن بیری شغلله نیب، تورلی مسابقه لرگه قتنه شیب ، نتیجه ده، اؤز 

حریفلرینی مغلوبیتگه اوچره تگن، انساندیر.

شونی ایتیب اؤتیش کیره ککی، رحمتلی عبداهلل کارگر اوشنده یکی تحصیل ساحه سیده 
اؤغیللریگه شرایط یره تیب بیرگنی بیلن بیر قطارده ، قیزلرینی هم عالی تعلیم گاه لرگه کریشگه، 

از طی دل سعی حرکت قیلگن.

او، عایله سی  نینگ قیزلریدن بیری حسابله نه دی.   تهمینه جان کارگر، عبد اهلل کارگر 
نامینی، آبروسینی ارداقلش نیتیده، کابل ده گی »افغان ـ ترک« اوقو یورتیده تحصیل آلماقده. او 
ُترک تیلی نی آنه تیلی دیک بیله دی. شو کونلرده او، مذکور اوقو یورتنی تمامله ب، اؤز تحصیلینی 

ینه ده دوام ایتتیریشگه جزم قیلگن.

مرحوم کارگرنینگ باشقه فزندلری هم تورلی  کالج و دارلفنونلرده تحصیل آلماقده.

مین ـ عبداهلل کارگر فرزندلریگه، آته لری نینگ بیر صمیمی دؤستی و بیغرض اؤرتاقی اوله 
راق، ایتماقچی منکی: 

عزیز جیننلریم!

هر دایم آلینگ ،آلدیرمنگ !

 بخت ـ سعادت، اولکن موفقیتلر و آمدلر هردایم سیزلرگه یار بؤلسین!

قبله گاهینگیز روحینی شاد بؤلیشیگه، همده یاتگن جایلری جنت مکان بؤلیشگه تیلکداش من .

چقور حرمت بیلن

حاجی داکتر فیض اهلل ایماق

 کانادا مملکتی، تورنتو شهر
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یادی از حافظ اکه، آواز خوان محبوب

 فراموش شدٔه خانقایی

این شب  در  عادت خواستند  اندخوی، طبق  دوستان  هنر  بود،  نوروز سا ل 13۴9   شب 
خجسته و پُر میمنت، مجلسی از سرور و خوشی برپا کنند و زنگ دل را در آوای نغمه های دوتار و 
ترانه های دل انگیز خوانندٔه معروف دیار خود بزدایند. همان بود که شخصی را به کلبٔه هنرمند سابقه 

دار، فرستادند تا او در مجلس یاران اشتراک کند.                             

دق الباب شد. صدایی از منزل هنرمند به گوش نرسید، باالخر ، قاصد  نعره زد: »حافظ 
اکه، حافظ اکه...!« ولی جز خاموشی مطلق که سرتاسر اطراف و اکناف را فراگرفته بود چیزی به 

گوش نمی رسید.

روشنی خفیف چراغ الیکین، در اقامتگاه حافظ اکه، می تابید، این تابش نور، قاصد را وادار 
گردانید که به نحوی از انحاء خود را به این روشنی برساند، در نتیجه÷، قاصد از دیوار، خود را به 
حویلی انداخت و خویشتن را به روشنی رساند، دید که مرد محاسن سپیدی که رختهای ناشسته و 

نیم شسته به دست داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرده است . 

مرگ این هنرمند، شبا شب در سرتاسر اندخوی، ولوله انداخت. بامدادان جنازٔه او توسط 
این مرد،  از مرگ  یاران مجلس هنری  و  تدفین گردید. دوستداران  و  تکفین  مٔوظفین شهرداری 

سرشک حسرت از دیده  فرو رختند و به نسبت این ظایعه هنری سوگ  گرفتند.

باید گفت صدرالدین حافظ، 115 سال قبل از امروز، چشم به جهان گشود، پدرش محمد 
 ٔ اکه، نسبت شوق و عالقه  اکه« خطاب میکردند. حافظ  اورا »حافظ  نام داشت. دوستانش  زمان 
مفرطیکه  به جهان موسیقی داشت، به عمر سی سالگی شامل مکتب صنایع مستظرفه گردید و طی 
دو سال توانست با مشق و ممارست زیاد، موسیقی شش مقام )نوعی از مکتبهای کالسیسم( را از 

نزد استادانش صادر خان حافظ و مال تویچی تاشکندی بیاموزد.

این هنرمند، از دیوان اساتیذ سخن، ابوالمعانی بیدل، حافظ، طغرل، علیشیرنوایی  »فانی«، 
فضولی، مخفی »زیب النسا«، ایشان هویدا، و امالء بخارایی، اشعار دل انگیزی انتخاب میکرد و 
این اشعار را با آواز گیرای خود تؤام با آهنگ دوتار و سه تار، به خوانش میگرفت و بدین ترتیب 

شهره شهر گشته بود.

سروناز،  گلیار،  بزرگ   گاه  سه  گاه،  سه  اعلی،  دوگاه  های  طرز  محبوب،  سرایندهء   این 
بیات، شهناز، گریٔه قزاق، کوچه باغی، دلخروش ساقینامه، نصراهلل بزرگ، نوا، عراق، عجم )انواع 
موسیقی کالسیک( را، با دوتار خوب می نواخت و اشعاری هم قرار گفتٔه خود ش )سه صد غزل را 
باین سبک حفظ و تصنیف کرده(،  نیکو  می خواند  و همچنان  به سبکهای دلخراش، گریهٔ  قزاق، 

کوچه باغی )یک نوع موسیقی(، نیز بلدیت داشت.

     حافظ اکه طی مصاحبهٔ  در دوران حیاتش به من گفته بود:

میکنند،  پیروی  از مکتب )کالسیسم(  افغانستان که  رادیو  »به سراینده گان و غزلخوانان 
عقیدت راسخ دارد.«

 علت محبوبیت این هنرمند در شهرش این بود که هنرش را در خدمت مردم گمارده بود 
و عقیده داشت که هنر، برای هنر مفهومی ندارد از اینکه بشر هنر را در زنده گی اجتماعی آموخته، 

بایست در خدمت مردم قرار دهد.

بنابر این دلیل و   فلسفه، استاد، از هنرش پول و مزدی نمی گرفت و به پیشٔه حقیرانهٔ  »پتره 
گری« اشتغال داشت از این راه قوت الیموت کسب می کرد.
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با صحبت  استاد صدرالدین حافظ مردی بذله گو بود و ظرافت نیکو داشت و دوستان را 
دوستان  بازار،  های  روز  بود.  پیش خوش مشرب  از  پیش  و  میداد  خنده  همواره  شیرین خویش 
استاد، گروه گروه بد کان او می آمدند، صحبت می کردند، قصه می شنیدند و سخنان و ظرافت 

های حافظ اکه ورد زبان خاص و عام اندخوی شده بود.

و  دوتار  ماند،  یادگار  به  بما  او  از  که  اثری  تنها  فرزندی.  نه  و  داشت  زنی  نه  اکه،  حافظ 
خاطرات نیک اوست.

     نغمات روح پرور زخمه های دوتار او، آهنگهای دل نوازش، که از حنجره طالیی او بر 
میخواست، تا ابد در خاطره های دوستدارانش به حیث بهترین ارمغان خواهد ماند.

     استاد محمد امین متین اندخویی در ابیات زیرین ، تاریخ وفات حافظ اکه و ارادتش را 
به این هنرمند فقید، چنین بیان نموده است:

ایـن بـزرگ اسـتـاد آهـنـگ و نـوا          

هـمـچـو بلـبـل دلنشین آواز داشت                                   

نـبـضـم از شـوق فغـانش می تپید             

سـوز هـا در پرده های سـاز داشت                                                       

از لـبـش »گلـیـار« موزون میچـکید          

آگـهـی از صـوت »سر و ناز« داشت                                      

او نه تـنـها بـود مـاهــر در »بیات«            

قـابـلـیـت نـیز در »شهباز« داشت                                                                

»گـریه« اش ذوقی به دلها می فزود     

در حقـیـقت نغمه اش اعجاز داشت                                                         

کـرده از »فـانـی« تـرنم شـعـر تر             

چامه برلب، زین سخن پرداز داشت                                                     

بـیـشـتـر مـیـخواند »ساقینامه« را              

ُحـرمـتـی بـر »حافظ شیراز« داشت                                                      

از مـتــاع نــغــز اربـاب سـخـن             

خـاطـری چـون غـرفٔه بـزاز داشت                                                         

او به ســوز سـیـنـه روشـن مینمود              

خـلـوتش را، نی چراغ و گاز داشت                                                        

بـهـر اسـتـقـبال مـا در حجره اش               

از حصیر فـقـر، پـای انـداز داشـت                                                       

گــر چـه خـالی بـود جیبش از درم               

در میان خـلـق لیـک اعـزاز داشـت                                                            

آسـتـان کـس نـبـوسـید از طـمـع               

کـز مناعت سـر و سـر افراز داشت                                                           

آوخ ایـن مـرد هـنـر، کــاوازه اش              

در جـهـان بیبال و پـر، پرواز داشت                                                            

دیده بست از دهر، اگر چه سـاز عمر             

برکـف خـنـیـا گرش بس ناز داشت                                                             

از مـژه در مـاتـمـش بـاریـد خـون               

خـلـق اندوهـش چنین ابـراز داشت                                                                 
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سال فوتش شدعیان از )جوش غم( »13۴9«       

ز آتـش دل، آه گـردون تـاز داشـت                                                               

ما - در گذشت این هنرمند را که، ۴1 سال از وفاتش سپری گردیده است، ظایعهٔ  بزرگ 
هنری دانسته به روان پاکش درود میفرستیم  و اجر جمیل  و ایمان  کامل از بارگاه پروردگار برایش 

نیاز میکنیم.

     منتشره، »اندیشٔه نو« جنوری سال ۲01۲ تورنتو – کانادا.

»ایماق«
ضیا خواجه منصوری

اوستاذ  قیلگن  خذمت  فعال  اوچون  دؤستلیگی  خلقلر  افغانستانده  منصوری-  خواجه  ضیٔا 
صنعتکارلریدن. او 19۲0 –  نچی ییلده تاشکند شهریده توغیلدی. باشلنغیچ تعلیمنی توگه تیب، 

موسیقه  کورسینی هم عین شو ییرده توگتدی.

بو کورسده دوتار و سه تار َچلیشنی اؤرگندی. 19۲9-1930 ییللرده، فاریاب، مزارشریف، 
سؤنگره کابلده عمر کیچیردی.

هزاره  و  پشتو  تاجیک،  ترکمن،  اؤزبیک،  یاتگن  قیله  استقامت  ده  افغانستان  صنعتکار- 
لرنینگ، اینیقسه، یاشلر نینگ ارداقلی صحبتداشی و صمیمی دؤستی ایدی.

افغانستان اؤزبیکلری تیلی و موسیقه سی رواجی اوچون قیلگن خذمتلری  منصوری نینگ 
غایت اولکن .

او اؤز اؤغیل- قیزلری و نیوره لریدن تشقری جودده کؤپ ترقی پرور یاش لرنی افغانستانلیک 
دوتارنی  دی.او  له  تربیه  روحیده  محبت  سیگه  موسیقه  و  تیلی  شعریتی،  ادبیاتی،  اؤزبیکلرنینگ 
کویلری  کالسیک  اؤزبیک  دلنشین  چلگن  اکه  خواجه  ضیٔا  ایدی.  َچلر  بیلن  ذوق  و  شوق  علیحده 

افغانستان رادیوسی آرقه لی هوا موجلریده همیشه جرنگله ماقده.

ضیٔا خواجه منصوری تامانیدن  دو تار ده  زؤر  مهارت بیلن اجرا ایتیلگن »مناجات«، »دلخر 
اج«، »تناور«، »بیات«، »ایسکی تناور«، »راحت« و »صوت مسکین« کبی دلربا کویلر هیچ کیمنی 
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القید قالدیرمس ایدی و آدملرنینگ زیبا پرستلیک ذوقینی آشیریب، اولرنینگ پاک و نفیس قلبلریگه 
بیر عالم قوت و مدد بغیشلردی.

     کمینه »ایماق«  افغانستان رادیوسی  محلی پروگراملر اداره سیده ایش له یاتگن پیتیمده 
ضیٔا خواجه منصوری نینگ دوتار و سه تار اسبابلری جؤرلیگیده، اجرا ایتیلگن کالسیک کویلرینی 
نیب  له  فایده  دایما  ایشیتتریشلریمیزده  ادبی  کویلر  بو  ایدیم.  یتتیرگن  ا  رادیو ستدیولریده ضبط 

کیلگن. بو کویلر حاضرهم افغانستان رادیو تلویزیونی نینگ  موسیقه آرشیفیده سقلنماقده. 

ضیٔا خواجه منصوری جهان گذشته، تینیب – تینچمس، سیر غیرت و فعال انسان ایدی. 
سعودی  ترکیه،  ایران،  هندوستان،   . چیققن  کیزیب  والیتلرینی  همه  دییرلی  نینگ  افغانستان  او 
گی  یورتلرده  بؤلیب،اؤشه  مملکتلرده  خارجی  کبی  امریکا  و  آلمانیه  اتفاقی،  شورالر  عربستانی، 
خلقلرنی افغانستان نینگ قهرمان، جنگآور، صلحدؤست و مهمان  نواز خلقی حیاتی بیلن تنیشتیردی. 
اینیقسه، اؤزبیکستان  بیلن افغانستان خلقلری اؤرته سیده گی دؤستلیک و برادرلیک عالقه لرینی 

یخشیلشده  منصوری نینگ خذمتلری کتته.

منصوری صنعتی نی اونینگ فرزندلری باتو منصوری، همایون منصوری و مولوده منصوریلر  
برچه  گی  افغانستانده  قؤشیقلر  دلنشین  ایتیلگن  تامانیدن  فرزندلری  اونینگ  لر.  ایتتیرماقده  دوام 

اینی – آغه و برادر ملتلر اوچون ذوقبخش و یاقیملی.

قؤشگن  حصه  کتته  ترقیاتیگه  نینگ  سی  موسیقه  اؤزبیک  افغانستانده  صنعتکار،  مشهور 
سازنده، اوستاد ضیٔا خواجه منصوری اوزاق بیتابلیکدن سؤنگ 19۷9 – نچی ییلده تاشکند ده وفات 
ایتدی. او وفات ایتگن بؤلسه - ده، براق اونینگ صنعتی و خاطره سی صنعت سیورلر قلبیده همیشه 

برحیات.

    اؤزبیکستان صنعتی ، ژورنالی۶- نچی سان19۸۲ـ نچی ییل، تاشکند. »ایماق«

معلمیکه در برابر  خدمات 30  ساله اش توانست 
افتخار مدال رشتین را از مقام اعلیحضرت همایونی 

بدست بیاورد.

ولسوالی  در  »نیرومند«  ایگمبیردی  محترم   )1301( سال  یعنی  قبل،  سال  هفت  و  چهل 
اندخوی والیت فاریاب، پابه عرصه حیات گذاشت. اولین گامیکه در آستانٔه وظیفٔه معلمی نهاد، در 
میزان 1319 بعد از فراغت  دارالمعلیمن مستعجل بود و از آن زمان تاکنون با شوق و صداقت تمام، 

وظیفٔه مقدس معلمی را به پیش میبرد.

شاگردان دست پروردٔه مکاتب چیچکتو، خانچهارباغ، دولت آباد، قورغان، قرمقول، متوسطٔه 
نسوان اندخوی و لیسٔه اندخوی، همه با زبان گویا، از حسن اخالق و روش نیک این استاد بزرگوار 

خود به نیکی یاد میکنند.

وی جوانان تعلیم یافته، زیادی در جامعه تقدیم کرده و عده یی از شاگردان او، هم اکنون 
در خارج و داخل کشور، به تعلیمات عالی می پردازند و همواره، منزلت علمی شانرا از زحمات و 

رهنمایی های این استاد و سایر اساتیذ زحمتکش خود میدانند.

محترم نیرومند، بعد از اظهار خاطرات تلخ و شیرین زنده گی خود گفت: »در  اصول تدریس 
با  امروزی نسبت به سالیان گذشته فرق فاحشی دیده میشود. من و همه معلمین، وظیفه داریم 
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روحیات شاگردان خود واقف بوده، خواسته های مثبت آنانرا  بر آورده سازیم. لت و کوب شاگردان 
در عصر کنونی کاماًل غلط است. آنچه را که می توان با جبر و پیشانه ترشی بر شاگرد تحمیل کرد، 
میشود آنرا بالطف خوش و وعدٔه هر گونه مکافات دربرابر اخالق حمیدٔه شان قبوالند.«  استاد »نیرو 

مند« اخالق را نسبت به تعلیم، ترجیح میدهد.

معلم با تجربه لیسٔه اندخوی، اخالق را نسبت به تعلیم ترجیح داده، به شاگردانش همواره 
گوشزد میکند که متعلم با اخالق نزد او نسبت به شاگرد الیق که اخالق نیک نداشه باشد ممتاز  
است. و شاگردیکه هم اخالق دارد و هم لیاقت، به منزلٔه  فرزند است که او را »پدر« خطاب میکند. 

باید گفت در اکثر روز نامه ها و جراید کشور، نوشته های شاگردان استاد نیرومند، به نظر 
میرسد. چه او خودش نویسندٔه چیره دست است و متعلیمن خویش را همچنان به نویسنده گی 

تشویق می نماید.

مقاالت ادبی، اجتماعی و انتقادی استاد، از سال 13۲3 در روز نامه های فاریاب، انیس  و 
اصالح با تخلص های نیرومند، تلخ  و تشنه، اشاعه یافته و داستان های» پیرجوان فکر« و »صدای 

وجدان« او در پاورقی روز نامٔه فاریاب بطبع رسیده است.

استاد، بیش از پیش اظهار مسرت دارد که افتخار  مدال رشتین را از حضور ذات شهریاری، 
حاصل نموده است. همچنان وی از مدیریت معارف و مقام والیت فاریاب، تحسین نامه ها به دست 

آورده است.

 نیرومند، ازروز تجلیل روز معلم، اظهار سپاسگزاری نموده عالوه کرد: »برگزاری این روز در 
حقیقت تجلیل از مقام معلم بوده  و عالقٔه معلمین را در وظیفه شان زیاد تر میسازد«.

منتشرٔه نشریٔه »اخبار عرفانی« وزارت معارف، اول جوزای سال 13۴۸ - کابل

هنرمندیکه 1۷ سال تمام با انگشتان هنرمندش بر تار دو 

تار زخمه زد و دل از  دوستداران موسیقی ربود.

او، به آرزوی خود که میخواست آوازش را از موج  رادیو افغانستان، به دوستانش برساند، 
موفق شد.

  1309 سال  در  یعنی  قبل  سال   3۷ »شوقی«  الدین  کمال  سید  فرزند  کمال،  عبدالغفار 
خورشیدی، در گذر بابا خواجٔه اندخوی، پا به عرصٔه حیات گذاشت. بعد از آنکه مکتب ابتدایی آنجا 

را به پایان رساند، به پیشٔه پدر خود »بوت دوزی« اشتغال  ورزید و بوت دوز الیق شد.

رقصها و آهنگهای محلی اندخوی، کمال را واداشت تا هنر موسیقی را از والد گرامی اش که 
موسیقی نواز و خوانندٔه معروف زمان خود بود، فرا بگیرد .

کمال به هنرش عشق راستین داشت و با ممارست زیاد، هنرش نضج گرفت و بدین ترتیب 
عالقمند بیشماری یافت . این هنرمند، سه تار، د وتار و طنبور را استادانه مینوازد.

 آواز او گیرا بوده، بر صاحبدالن هنر موسیقی ، روح می بخشد .

 کمال، شش مقام »نوع موسیقی کالسیک« را به کمال رشدش رسانیده، این طرز را خوب 
میخواند و هم می نوازد. کمال، اشعار زیاد صاحبان سخن  چون بیدل، حافظ ، امیر علیشیر نوایی،  

کلیم، صایب، امیر عمر خان و فضولی را حفظ کرده، میخواند.
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اگر چه تقلید، دشمنترین دشمنان هنر است با آنهم آقای کمال بعضاً کمپوز های دیگران 
را کاپی میکند. 

اگرچه وضع اقتصادی کمال در هم و برهم است بازهم، هنر خود را در برابر پول عرضه نمی 
کند. اینجاست که محبوبیت این هنرمند در بین مردم، دو باال گردیده، عالقمندان آن چون پروانگان 

شمع، کمال را از دل و جان دوست میدارند.

چندی قبل، برای اولین بار آواز این هنرمند ماهر از طریق رادیو افغانستان پخش شد وی 
بدین ترتیب به یک آرزوی خود نایل آمد .

کمال به محترم محمد رحیم قاضی زاده اندخویی عقیدت راسخ دارد، چه این مرد فاضل و 
سخن دان بیشتر از پیش، مشوق هنرش گردیده است.

کمال میگوید:
آواز و آهنگهای اورا خارجیان  ثبت کرده، از  هنرش تمجید کرده اند و نیز تحایف و هدایای 

زیادی باو بخشیده اند.

وقتیکه از کمال پرسیده شد به چه تعداد، غزل به حافظه اش سپرده، گفت:

»اگر ده شب، در هر شب چهار ساعت متواتر آهنگ بخواند، غزلیات حفظ کرده اش تکرار 
نخواهد شد.«

 کمال به خواننده گان رادیو افغانستان که از مکتب کالسیسم پیروی میکنند، عقیده دارد.

منتشره روز نامٔه انیس ، ۲0 میزان سال 13۴۷ – کابل. 

مرحوم سید عمر )گلی(

مریضیکه قدرت راه رفتن نداشته، بیست و سه سال تمام  

به سینه میخوابد و با آنهم با انگشتان هنرمندش کله پوش 

»کاله وطنی« میدوزد و امرار حیات میکند.   

او  بیش از پیش رنج میبرد که نتوانسته است تفنگ به دست گرفته، دو سال دورٔه عسکری 
را بگذراند و به وطن خود خدمت کند.    

تابستانی   تابستانی  رخصتی  از  استفاده  با  ژورنالیزم  محصل  ایماق  اهلل  فیض  »شاغلی 
پوهنتون، سفری به والیات کرده و عکس ها و راپور  های جالبی از والیات کشور تهیه کرده است 

که اینک راپور زیر از آن جمله میباشد.

موصوف مکتوبی به روزنامٔه انیس وعده داده است که، در آینده عکسها و مطالب شانرا به 
انیس بفرستند.

ما عالقٔه شاغلی ایماق را به روز نامه می ستاییم و انتظار همکاری شانرا می بریم.«
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]انیس[

چهل وهشت سال قبل در خانوادٔه دهاتی واقع جوی کمانگر شهر قورغان اندخوی، طفلی 
به دنیا آمد، که نام اورا سید عمر گذاشتند. سید عمر که بین اقاربش به »گلی« مشهور است، هنوز 

چهار بهار زنده گی را ندیده بود، پدرش، او را با مادر و  برادرش گذاشت و از دنیا در گذشت.

گلی، تا 1۴ سالگی مزدور بود، چوپانی کرد و باالخر، به شغل دهقانی پرداخت. او اگر چه 
خرد مینمود، ولی از عهدٔه وظیفه اش خوب بدر میشد. دهقانان و اهل ده همه ازین بچٔه زحمتکش، 

اظهار خوشی میکردند.

گلی ۸ سال تمام دهقان بود. دریکی از روز های تموز باجسم مملو از عرق، در جای نمنا ک 
»زیر پل« خوابید وقتی از خواب بیدار شد، درتمام وجودش درد و کسالت احساس کرد و بزودی 

بخانه برگشت و به بستر مریضی افتاد.اکنون از آن زمان ۲3 سال میگذرد .

گلی10 سال مطلب خود را با مشکالت زیاد و لکنت زبان به مخاطب خود میفهماندـ   او دایم 
به سینه خوابیده، چشمانش همواره به طرف باالست . به پهلو و تخته به پشت نمی تواند بخوابد. 

وقتی ضرورتی به او پیش آمد، به سینه راه میرود .

گلی با این وضع رقت بار هنوز کاله وطنی میدوزد و از بام تاشام در پیشروی دروازٔه خانه، 
که راه عبور و مرور مردم است، خوابیده، و کالهایی را که با انگشتان سحر آمیزیش خامک دوزی  

کرده به عابرین عرضه میدارد و بدین ترتیب امرار حیات میکند.

گلی، مرد متدین است؛ نماز پنجگانه را همواره با تیمم ادا نموده و از خدا ی خود سپاسگزار 
است. یگانه رنج او از زنده گی، قرار گفتٔه خودش اینست:     

»نتوانسته است تفنگ به دست بگیرد و دورٔه مکلفیت را بگذراند و به وطن خود خدمت کند«.

او جهت اعادٔه صحتش، انگور باغی که داشت، فروخت و به تداوی خود پرداخت ولی به 

نتیجه یی نرسید و عجیبتر اینکه مرض او تاکنون تشخیص نشده است. گلی بمن گفت: در صورت 
مندند،  بهره  از فیض صحت  که  وطندارانش  تمام  به  را  نامه، سالم خود  روز  در  داستانش  نشر 

میرساند.

نوت: قریه ییکه گلی در آن زنده گی میکرد، فعاًل بنام او»گلی« مسمی شده.

روز نامٔه انیس. شماره )1۶۴( میزان سال 13۴۷

 » ایماق «
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ایل فرزندی

)شرح مختصر(

دیباچه

)مصاحبٔه ایماق با ژورنالیستان اوزبیکستان(
یاشی  سفید،  موی  مینینگ  لیکن...  گنمن.  کؤرمه  یورتنی  او  گن،  بؤلمه  افغانستانده 
سکسانلردن آشگن قبله گاهیم بار.  بیر آز ایلگه ری، او ییرده قرینداشلری نینگ دعوتیگه موافق 

افغانستانگه باریب، اوچ آی چمه سی توریب کیلگن ایدیلر.

نیگه بونی ایسله یه پمن؟ چونکه  آلدینگی حیاتنی بو ذات اؤز کؤزلری بیلن کؤرگنلر.بیزلر 
نینگ  افغانستان  ایسه،  آتم  گنمیز.  کیلمه  دنیاگه  دورلرده  کیینگی  اوریشیدن  وطن  اولوغ  ایسه، 

آلدینگی حیاتینی هم اؤز کؤزلری بیلن کؤریب کیلگنلر.

افغانستان خلقی  لی  آرقه  اؤغلی حبیب اهلل  آته م ـ موسی  ایککی دورنی کؤرگن  انه شو 
حیاتینی ایشیتگنمن.

افغانستانده قریب بیش یریم میلیونگه یقین اؤزبیکلر یشه یدی. بو گون اولر اؤز آنه تیللریده 
اوقیپتیلر.  مکتبلرده  کتابلرنی  جورنال  جریده-  پتیلر،  یه  تینگله  ایشیتتیریشلرینی  تیلویزیون  رادیو، 

مینینگ موی سفید آته م شونده ی حکایه قیلگن ایدیلر:

»باله لریم، افغانستانده حیات آغیر، بیزنینگ آلدینگی آغیر کونلریمیزنی ایسله ته دی. بای 
یخشی یشر ایکن، کمبغل بیچاره نینگ احوالیگه وای«…

بیزنینگ شرحیمیز قهرمانی، افغانستانلیک یاش عالم – فیض اهلل ایماق حیاتی بونگه بیر مثال.

فیض اهلل نینگ یاشلیگی

اؤز یاشلیکینگیزنی ایسله ب آله سیزمی؟

خیپچه دن کیلگن، قاتمه گینه، خو بیچیم فیض اهلل دن سؤره یمن.

بیر آز اؤیگه تاله دی. کولیب تورگن یوزیده غمگینلیک پیدا بؤلدی. بیر نرسه سینی یوقاتیب 
قؤیگن کیشیدیک او یاق – بو یاققه نگاهینی یوگورتیردی. سؤنگ، غمگین، سونیق بیر قیافه ده 
باله سی نینگ باشی تاشدن هم قتتیق بؤلر ایکن. همه نرسه گه چیدر  سؤزله ی باشله دی.آدم 

ایکنسن. یاشلیگیم مینینگ بیر عمرلیک خاطره م. اونی هیچ – هیچ ایسیمدن چیقرالمه یمن...

اونگه بیر پیاله چای اوزه تدیم. چونکه جودده بی ضابطه ایدی. او پیاله دن بیر  ایککی چای 
خوپله گن بؤلدیو، ینه حکایه سینی دوام ایتتیردی.

تولد  قیشالغیده  باغبؤستان  شهری  اندخوی  نینگ  والیتی  فاریاب  ییلده  اینچی   19۴5
تاپگنمن. ییتی یاشگه تؤلر – تؤلمسسمده آته م شاهیمردانقل وفات ایتدیلر. آنه م مفتوحه بیزگه 

هم آنه لیک، هم آته لیک وظیفه سینی اؤته دیلر.

نیمه، سیزدن باشقه اکه – اوکه لرینگیز یؤقمیدی؟

محمد هاشم، محمد انور دیگن اکه لریم ۴-5 یاشلریده، چیچک خسته لیگی طفیلی دنیادن اؤتگنلر.

هه، بیرگینه محمد اهلل دیگن اوکم بار ایدی. بو اوکم توغریسیده کیینراق ینه تؤختله میز.

مکتبگه  باشلنغیچ  گی  نامیده  قورغان  گی  قیشالغیمیزده  بؤلدیلر.  اوقیتماقچی  مینی  م  آنه  خلص، 
اوقیشگه قؤیدیلر. خوددی شو مکتبده اؤقیب باشله گن پیتلریمده آته م وفات ایتدی. ایسیمده عمه 

کیلریم حیدرقل و عبدالعزیز آنه مگه:
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 »فیض اهلل نی مکتبدن چیقره میز، او یخشی سیزلرگه یاردم قیلسین«- دیشدی. آنه م ایسه:

»فیض اهلل نی مکتبدن چیقرمه یمن، اؤقیسین«،- دیب توریب آلدیلر.» قیینه لیب قاله سی، 
احوالینگیزآغیر«،- دییشدی ینه عمکیلریم. 

»قیینلسم هم سیزلرگه یالبرمه یمن«- دیب توریب آلدیلر. »قنده ی قیلیب باله لرینگنی باقه 
سن«- دیگنلریده، یاور چاق )قؤل آسیاسی( تارتیب بؤلسه ده فیض اهلل نی اوقیته من، دیب قطعی 
گپیردی آنه م. آنه م نینگ ایتگنی بؤلدی. اوشه وقتلرده آنه م یاورچاق تارتیب اوشبو قؤشیقنی کؤپ 

ایتر ایدیلر:
یاورچاق تارته ی دیدیم،تارتامه دیم،

قرنیم نینگ آچلیگیدن یاتالمه دیم ...

کؤره  ترتیبیگه  مکتب  نینگ  بیز  دیم.  تمامله  مکتبنی  گی  قیشالغیمیزده  قیلیب  ی  شونده 
آلردی. مین و  بیتیریشده امتحان تابشیردیک. امتحان نی کابلدن کیلگن هیأت  باشلنغیچ مکتبنی 

ینه ایککی مکتبداشیم غالم حیدرکریمی و خواجه قل کارگر امتحانلرنی بیش بها گه تابشیردیک.

کابلگه کیلدیک...  اوچون هم  نینگ  ایدی. شو  ایتتیریشیمیز ممکن  اؤقیشنی دوام  ینه  بیز 
بیزنی بو ییرده گی ابن سینا نامیده گی اوچ ییللیک اؤرته مکتبگه قبول قیلیشدی. یاتاقخانه بیلن تا 
ٔمینلشدی. بیر ییلده بیر مراتبه تعطیل پیتلری قیشالققه کیلیب آنه منی کؤریب کیتردیم. آنه م ایسه، 
آلدینگیز؟ دیسم، شیر، ماست،  بولرنی قه ییردن  بیررایدی.  تیارله ب  یؤل پولی، کییم – کیچک 
مسکه، مرغ، تخم، زردالو ساتیب تؤپلب قؤیدیمده باله م، دیر دیلر. مین هر گه ل اویگه بارگه 
نیمده والده م نینگ زعفران یوزینی کؤریب، جودده قیینه لیب قالگه نینی بیلر ایدیم. شونینگ اوچون 
هم »آنه، اؤقیمه یمن ، سیزلر قینه لیب قالدینگیز« دیسم، » یؤق سین اؤقیب بیر کون آدم بؤلسنگ، 

مینینگ قیینلگنلریم هیچ نرسه بؤلمه ی قاله دی« - دیردیلر.

آنه – باله نینگ بیر- بیریگه بؤلگن مهرینی هیچ نرسه بیلن اؤلچب بؤلمس ایکن. مینی دیب 
آنه م یازیش، اؤقیشنی اؤرگه نیب آلدیلر.مینگه یازگن خط لری شعری مضمونده بؤلیب شونده ی 

بیتلر بؤلردی:

قلدیرغاچ بؤلمه ی میکین،

درختگه قؤنمه ی میکین.

فیض اهلل اوچون کویه ـ کویه

دیوانه بؤلمه ی میکین ...

بیز ابن سینا نامیده گی مکتبنی تمامله دیک... غالم حیدر کریمی، خواجه قل کارگر و مین ینه 
امتحانلرنی اعال گه تابشیردیک.مینی و کارگر نی »دارالمعلمین« یعنی معلملیک مکتبیگه ، و کریمی 
نی ایسه، تخنیک مکتبیگه قبول قیلیشدی. بو مکتبده اوچ ییل اوقیدیک. شوندن کیین مین نادریه 
نامیده گی لیسه گه اوقوتوچی قیلیب تعیینلندیم. بو ییرده دری ادبیاتیدن  درس اؤته باشله دیم. ۲-1 
ییل ایشله گنیمدن سؤنگ کابل اونیویرسیتیتیگه کیریش اوچون حجتلرنی تابشیردیم. امتحانلردن 
هم اؤتدیم، ادبیات فاکولته سیگه قبول قیلیشدی. شو فاکولته ده بیر ییل اؤقیگچ، قابلیتیمیزگه قره 

ب، ینه بیزنی کیچیک ساحه لرگه اجره تدی. مینی ژورنالیستیکه بؤلیمیگه اؤتکزیشدی.

بؤش  و  اؤقیدیم  اؤزیده  نینگ  وقت  بیر  بؤلگنلیگیدن  آغیر  هم  جودده  وی شرایطیم  عایله 
وقتلری شو دارالفنون نینگ کتبخانه سیده ایشلردیم. بوندن تشقری شخصی درس هم اؤتردیم.
اونیویرستیتیده اؤقیب یورگن پیتلریم شعریتگه قیزیقدیم. بعضاً ایسه ریپر تاژ و شرحلر یازیشنی 
مشق قیلر ایدیم. شو اشتیاق طفیلی هم افغانستان رادیوسیده دری و پشتو تیللریده »بیز و اولکه 
میز« دیگن موضوعیده گی ایشیتتیریشنی آلیب باره دیگن بؤلدیم.شونیسی قیزیقکه، دری تیلیده 

دیکتورلیک »نطاقلیک« قیلیب هم توردیم . اونیویرسیتیت نی قچان تو گلله دینگیز؟

خدمتیگه  )عسکرلیک(  ارمیه  بیلناق،  شیم  تمامله   – نی  اؤقیدیم.اونیویرسیتیت  ییل  تؤرت 
یوباریشدی. بیر ییل خدمت قیلیب »بریدمن« عنوانی بیلن ذخیره گه قیتدیم.

 سؤنگ قه ییرلرده ایشله دینگیز؟
ایشله  بؤییچه  ژورناللر  بؤلیمیده گزیته –  مینسترلیگی والیت مطبوعات  مدنیت  افغانستان 
دیم. انه شو دورده عالی جرگه گه تورلی ملتلردن وکیللر سه یلندی. شو وکیللر اؤز آنه تیللریده رادیو 
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ایشیتتیریشلری بیریب توریلیشی نی حاکمیتدن سؤره شدی. 

نورستانی  و  یی  پشه  بلوچ،  ترکمن،  اؤزبیک،  کؤره  قراریگه  شینینگ  کینگه  جرگه  عالی 
تیللریده رادیو ایشیتتریشلری بیریله دیگن بؤلدی. شوندن کیین گینه مینی رادیوگه ایشگه آلیب 
یؤلگه قؤییش  ایشنی  ییرده هم  بو  تعیینلشدی.  قیلیب  آمر  و  کیلیشدی و شو پروگرامگه متصدی 
آسان بؤلمه دی. چونکه، بو تیللر بؤییچه قابلیتلی، بیلیمدان کیشیلر دییرلی یؤق ایدی. انچه – مونچه 

اورینشلردن سؤگ گینه دیکتور» نطاق«، ترجمان ایزلب تاپدیک.

 مین اؤزبیک تیلی ایشیتتیریشلریگه قتنه شر دیم. 

اؤزبیک تیلیده بیریله دیگن ایشیتتیریشلر جودده یخشی یؤلگه قؤییلدی. تیز- تیز کالسیک 
ایجادیدن نمونه لر، بخشیلر، شاعرلر مشاعره لرینی تشکیل قیلیب توردیک.

یقین   – اوزاق  نینگ  افغانستان  چیقدیک.  آلیب  رادیوگه  چیلرنی  موسیقه  و  قؤشیقچی 
اظهار  نی  ایکنلیکلری  ممنون  ایشیتتیزیشلریمیزدن  ب  یؤهلل  لر  خط  بیزگه  یشاووچیلر  والیتلریده 
قیلردی. شاعرلر و یازوچیلر اؤز اثرلریدن نمونه لر یوباریب توردی. بیزنینگ یوتوغیمیزنی ظاهرشاه 
عملدارلری، اونینگ یقین کیشیلری کؤرالمه ی قالدی. شولر و باشقه ایچکی دشمنلر بهتان خط لری 
یؤهلل ب، حکومتگه بیزنی یامانله ی باشله دی. بو آره ده ظاهر شاه پادشاهلیکدن کیتیب، اؤرنیگه 
محمد داوود تختگه چیقدی. بیر پادشاه نینگ کیتیشی و ایککینچی پادشاه نینگ کیلیشی مملکتده 

هیچ قندی اؤزگه ریش صادر قیلمه دی. داوود هم اؤز عمکی سی نینگ ترتیبینی سقله ب قالدی.

ایشیتتیریشلر تقدیری نیمه بؤلدی؟

اؤرنی  حاضرگی  و  گی  تاریخده  نینگ  ملتی  ترکمن  اؤزبیک  ایشیتتیریشلریمیزده  اؤز  بیز 
دی.  یاقمه  طرفدارلریگه  داوود  محمد  ایسه،  بو  ایدیک.  ییتکزر  خلقیمیزگه  حقیقتلرنی  حقیده، 
تیلیده  ترکمن  اؤزبیک  بریبیر  خلق  دی.  له  قاره  بیزنی   - طرفدارلریسیز«  کمونیستلر  »سیزلر  اولر 
ایشیتتیریش بیریلیشی طلب قیلدی. شونده اولر باشقه چه یؤل تاپیشدی. »میلی ایشیتتیریشلرنی 
دوام ایتتیره بیرینگلر، لیکن ادبی پروگراملرده پشتو، دری یازوچیلر و شاعرلری ایجادیدن نمونه لر 

بیریب بارینگلر. کنسرتلر هم شو تیللرده بیریلسین« - دییشدی. بیز شونده ی هم قیلدیک. بیراق 
بو ایشیتتیریشلریمیز پادشاه گه یاقمه دی. اول و قتینچه، سؤنگ ایسه بوتونله ی پروگرامیمیزنی 
تؤخته تیب قؤییشدی.مین ایسه رادیو نینگ تربیوی پروگراملر »روزنه« اداره سیده ایشله ی باشله 
دیم. ثور انقالبی دن کیین محلی ایشیتتیریشلر کینگه یتیریلگن حالده باشلندی.اؤزبیکچه و ترکمنچه 
دستوری نینگ هر بیری بیر ساعتدن و باشقه لری ایسه، یریم ساعتدن ایفیرگه اوزه تیله باشله دی.

فیض اهلل ایماق بیلن صحبتیمیز دوام ایته دی.

جان و دلنی عاقبت یؤلینگده قربان ایله دیم

کؤز یاشیمنی سربسر، بغریم کبی قان ایله دیم

ناله ی زاریم مینی، بارور فلک لر قاشیگه

لیک ایشیتمه یسن جفاجو شونچه افغان ایله دیم

استخوانیمدن قلم ایله ب، یوره ک قانی بیلن

عرض حالیمنی یازیب تقدیم سلطان ایله دیم...

بو مصرعلر فیض اهلل نینگ ایجادیدن نمونه. بو غزلنی شونده ی معیاریگه کیلتیریب، وزن 
و جمله لرنی دانه- دانه قیلیب اؤقیدیکه، ایشیتگن قلبلرنی لرزه گه سالدی.مین شاعر هم ، نطاق 

هم ایمسمن. اما، سطرلر آهنگی، کوچلی  . اونینگ دردی سیزیلیب توره دی. نیگه؟ نیمه اوچون؟

آدملرنینگ  اؤلگن  نهار   – آچ  کؤریب،  بیلن  کؤزی  اؤز  اهلل  فیض  یؤللرینی  حیات  مشقتلی 
گواهی بؤلگن او . درد و الم سطرلر گه کؤچگن...

  -19۷۸ ییلی  مینی محلی پروگراملر رادیو سیگه ایشگه دعوت قیلیشدی. باشیم آسمانگه 
ییتگنده ی بؤلدی. اؤزبیک پروگرامی، همده ترکمن و باشقه محلی پروگراملر قیته دن  باشلندی. 
لریده  معاونی وظیفه  نینگ  باشلیغی  بؤلیمی  ایشیتتیریش  پروگراملر  پروگراملر مدیری،  دستله ب 

ایشله دیم. کیین باش محررلیک ، بیر وقت نینگ اؤزیده ایسه نطاقلیک هم قیلدیم.
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ایسکی توزوم اسارتی

قباغینی  بولوتلری  نینگ  آسمانی  اندخوی  بؤلدی.  ییل  آغیر  اینگ  اوچون  بیز  ییل.   1955
تیارگرلیک کؤرماقده. عرفه  قربان عیدیگه همه  ایسیمده.  کیده ی  سالگن کون. هلی هنوز کیچه 
ایتیله دیگن کون  آقشامی. بو کون – همه تیریکلر اوییده بؤلیشی کیره ک. اؤتکن – کیتگنلر یاد 

حسابلنه دی، بو کون. 

 بیز یاش ایدیک. آته م اوچ – تورت کون اویده یؤق ایدی. آنه مدن »آته م قه ییرده؟«،- 
دیب سوره یمن. آنه م ایسه » آولگه کیتگنلر«،- دیب بیزنی آوته دیلر.

... غیره – شیره پیت ایدی. آته م زوالنه سی بیلن حولیگه کیریب کیلدیلر. چاپقیله ب اوکه 
م و مین آته مگه تشلندیک. رنگلری بیر حالده بؤلسه ده، بیزنی بغریگه باسیب یوزلریمیزدن اوپه 
باشله دیلر. آنه م حولی ایته کیده سیگیر ساغه یاتگن ایکنلر. آته منینگ آوازینی ایشیتیب یوگوریب 
کیدیلر. آته م بیلن سؤره شدی.آته م ایسه تنیش تیمیرچی اوسته نی ایتیب کیلیشی نی آنه مگه 
ایتدی. تیمیرچی کیلیب آته م نینگ زوالنه سینی )زولی – آیاق کیشه نی( آچدی. شو کیچه آته م 
اویده تونه دیلر. ایرته بیلن ینه تیمیرچی اوسته کیلیب، کیشن نی آته منینگ آیاغیگه سالیب قؤیدی. 
آته م ینه اویدن چیقیب کیتدیلر. عید هم اؤتدی. بو آره ده آته م ینه اویگه قه یتیب کیلدیلر. ایندی 
آته منینگ آیاغیده کیشه نی یؤق ایدی.یاشلیکده گی بیلگه نینگ تاشگه ، کتته لیکده ایسه، سوو 
گه یازیله دی دیگه نی راست ایکن. اؤشه ییللرده گی واقعه لر مییه مده قتتیق اؤرنه شیب قالگن 
ایکن. همه سی آلدیمده تورگنده ی. خوددی اؤشه کونلرنینگ بیری ایدی. آته م کؤچه دن شاشیلیب 
کیلدییو، آنه مگه »تیز جای سالیب بیمارگه اؤخشه ب یات« دیدیلر. آنه م ایندی جای قیلیب یاتگن 
هم ایدی، بیر افغان داکتری حولیمیزگه کیریب کیلدی. آته م اونگگه آنه منی کؤر ستدی. سؤنگ 
دیوارده آسینلیق تورگن بساطیمیز- کتته افغان گیالمینی) قالین( آلیب اؤره دیلر. یخشیله ب باغله 
ب داکترگه بیردیلر. بو واقعه لر کؤز اؤنگیمده صادر بؤلگن بؤلسه ده، اونینگ ماهیتینی بیلمسدیم. 

اما ... آره گه ساووقلیک توشدی. کؤپ هم اؤتمسدن آته م عالمدن اؤتدیلر. بیز یالغیز قالدیک...

بیردیلر. قیلیب  نی  حکایه  م  آنه  ییلیم  گن  تمامله  نی  اونیویرسیتیتی  سینی  واقعه  م  آته 
کولیب،- دیدیلر بیر کون آنه م. آتنگ »جای سالیب یاتگین« - دیگنده مین یاتدیم. سین بؤلسه 

سالمه  قوالق  سین  دیسم،  »جیمگین«  مین  دینگ.  سؤره  دیب  یاتیبسیز؟«-  نیگه  کؤریب»  مینی 
یسن. یاش باله ایدینگده، هیچ نرسه دن خبرینگ یؤق ایدیده. اؤشه پیتلرده آتنگ بیر نیچه بار 
اؤزبیکستانگه تجارت اوچون باریب کیلگن ایدی. او ییرده گی اؤزبیکلر حیاتینی بو ییرده گی لرگه 
قیزیللر  نگنی  آته  ییتکزگن.  عملدارلرگه  ایشیتیب،  گیلر  قبیلیده  پادشاه  ایسه،  بونی  ایکن.  ایتگن 
یعنی ساویت اتفاقی نینگ جاسوسی صفتیده عیبله ب قمه شگن ایکن همده اونی عایله سی بیلن 
بیرگه، چقمه – چقور» چخانسور« والیتیگه سورگین قیلیشگه قرار چیققن ایکن. شونده ،آته نگ 
ایسه »حاضرچه عیالیم آغیر کسل، ساغه ییب کیتگندن سؤنگ کیته میز« - دیگن بهانه بیلن مینی 
داکترگه کؤرستدی و آخری قالینچه بیریب قوتیلدی.اما قماقده بیچاره نی کؤپ اورگن، قیینه گن 
ایکن. حقیقت نی ایته من دیب، بیچاره قیینه لیب اؤلیب کیتدی.آته لرینگ جودده هم آق کونگل 

حالل انسان ایدی، دیدیلر آنه م.

دردیم بلند. آته دن یتیم قالدیک. مینینگ حیاتیم قیینچیلیکلرگه » بای« بؤلدی. اوقیدیم، 
سوادخوان بؤلدیم. اما، اوکه م محمد اهلل آنه مگه کومکشدی. مینگگه اوقیش اوچون یاردم قیلدی. 
تیشمه  بؤشه  خدمتدن  آلدی.  گه  »عسکرلیک«  ارمیه  اونی  یگنده  اؤردی.اولغه  اوراق  باقدی،  مال 
دی. او نجارلیک کسبینی ایگلله دی. افغانستان فنلر اکه دیمیه سی نینگ »چارصد بستر« شفاخانه 
سیده ایشلر ایدی. شرایط نهایتده آغیر. قیش آیلری نینگ بیریده تاش کومیر گازیدن وفات ایتدی. 
کابلدن اوکه م نینگ جسدی نی اندخویگه – آنه م آلدیگه آلیب کیلدیم. باشیمیزگه آغیر مصیبت 

توشدی. آنه م داد سالیب ییغله دیلر. مین آنه م نینگ یالغیز فرزندی بؤلیب قالدیم.  

فن فدایی سی

اؤزبیکستان حقیده کؤپ ایشیتگن من. سواد خوان بؤلگه نیمدن کیین اؤزبیکستانگه عاید 
بیلیملریم قاموسی بؤلدی. اونینگ صفحه لریدن  کؤپله ب کتابلرنی اوقیدیم. »آیدین« گزیته سی 
نینگ  سی  رادیو  جمهوریت  بیرگه  بیلن  شو  لیکن  دیم.  بارر  اؤقیب  نی  ینگیلیکلری  اؤزبیکستان 
که »وطنداش«  ییل  قیلردیم. 19۷9  ایشیتیشگه حرکت  منتظم  ایشیتتیریشلرینی هم  »وطنداش« 
نینگ »اؤزبیکستان حقیده نیمه لرنی بیله سیز؟« سیرتقی مسابقه سیده قتنه شیب بیرینچی اؤریننی 
یم.  بؤلد  میهمان  اؤزبیکستانده  کؤره  دعوتیگه  رسمی  نینگ  نشریات  بو  ییلی  دیم. 19۸0  ایگلله 
مینگ بار ایشیتگندن کؤره، بیر بار کؤرگن افضل دیگنلری راست ایکن. بو ییرده گی آدملر حیاتیده، 
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تورموش طرزی افسانوی »باغ ایره مگه« اؤخشب کیتدی. شو شو اؤزبیکستان نینگ آشفته سی 
بؤلیب قالدیم. بختیمدن اؤرگیله یکه، مینی 19۸۲ – اینچی ییلده تاشکینتکه بیر ییللیک اؤقیشگه 
یوباریشدی. مین لنین )حاضرچه اولوغبیک( نامیده گی تاشکینت دولت دارالفنونی نینگ ژورنالیستیک 
فاکولته سی »رادیو – تلویزیون« شعبه سیده تدقیقاتچیلیک ایشینی باشله دیم. بو علم در گاهیده 
مینگگه فیلولوجی فنلری نامزدی، داتسینت انور کریموف یقیندن یاردم بیردی. مینی نشریاتلر بیلن 
باغله دی. کؤپله ب مقاله لریمنی اؤزبیکستان نینگ مطبوعاتیده اعالن قیلدیردی. تاشکینت دولت 
اونیویرسیتیتیده »افغانستان مطبوعاتی« دیگن موضوعده کؤرکزمه تشکیل قیلدیم . بو کؤرکزمه نی 
طلبه لر هم، پروفیسور و اوقوتوچیلر هم کؤریب، یخشی فکرلرینی مطبوعات آرقه لی بیلدیریشدی.

بو مینینگ  دولتیم، خلقیمگه، مینگگه حرمت رمزی بؤلدی. بو وقتلرده اونیویرسیتیت نینگ 
شرق فاکولته سیده دری تیلی و ادبیاتیدن هم درس اؤتدیم.

اؤزبیکستانده میندی کمبغل نینگ فرزندیگه کتته اعتبار قیلیندی. همیشه، همه جایده یاردم 
کؤرستدیلر، مصلحتلرینی دریغ توتیشمسدی. بختیم آچیلیب، یؤلیم روان بؤلدی. بو آمدیم کولیب 

باققه نی بؤلدی.

 19۸3 –  ییلی تاشکینت دولت اونیویرسیتیتی فیلولوجی فاکولته سی فولکلور شعبه سیگه 
اسپیرانتوره گه قبول قیلیندیم.

سیز خلق آغزه کی ایجادیگه قیزیقنسیزمی؟ 

تیگله  کؤپ  داستانلرینی  خلق  اؤزبیک  یاشلیگیمدن  آلدینگیز؟هه،  یؤل  گه  ساحه  بو  نیگه 
گنمن. کیینچه لیک ایسه ، بو باره ده ایشیتگنلریمنی دفترلرگه توشیریب یوردیم. لیکن فن دوکتوری 
بؤله من دیب هیچ هم اؤیله گن ایمسدیم. بخت دیگه نی غایبدن کیلمس ایکن. مشقتلی محنت 

البتته هر بیر انسانگه بخت یره ترکن. بونی حیاتیم یؤلی کؤرسه تیب توریبدی.

قنده ی موضوعده ایش آلیب باردینگیز؟

تدقیقات ثمره سی نیمه لردن عبارت بؤلدی؟

اولم بار علمی ایشیمگه اونیویرسیتیت پروفیسری، محمد نادر سعیدوف رهبرلیک قیلدی. 
مین »افغانستانلیک اؤزبیکلرنینگ خلق قؤشیقلری« دیگن موضوع اوستیده تدقیقات ایشلری آلیب 
باردیم. بو باره ده افغانستانده یشه یاتگن اؤزبیکلر آره سیده کؤپله ب بؤلیب، خلق قؤشیقلرینی 
تؤپله دیم. بولر اساسیده بیر قنچه علمی مقاله لر اعالن قیلدیردیم. 19۸0 – اینچی ییلده کابلده 
اؤزبیک تیلیده، دری ترجمه سی بیلن بیرگه لیکده، »خلق در دانه لری« دیب ناملنگن کتابیم چیقدی. 
اوشبو کتابنی کینگه یتیریلگن حالده اؤن باسمه کاغذ ده »خلق دردانه لری« نامی بیلن تاشکینتده 
گی غفور غالم نامیده گی ادبیات و صنعت نشریاتیده 19۸۶ – اینچی ییل چاپ ایتیلدی. بو کتاب 
افغانستان جمهوریتی نینگ »خوشحال خان ختک« ناملی مکافاتیگه سزاوار بؤلگن. اسپیرانتوره ده 
نیمده، اؤزبیکستان رادیو تلویزیونی، گزیته و مجله لریده قتنشه شیب توردیم. کؤپ گینه  بؤلگه 
مقاله لریم اؤزبیک همده روس تیللریده مطبوعاتده اعالن قیلیندی.شونینگ دیک روس یازوچیلری 
ماکسیم گورکی و و. شکایف نینگ »پادو« و  »شربت توس« ناملی داستانلرینی اؤزبیک تیلیدن، دری 

تیلیگه ترجمه قیلدیم.
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نتیجه

باغبان نیت قیلیب میوه لی کؤچت ایکه دی. تون و کون، قیشین – یازین اونی پروریشله ب، 
حاصلگه کیریته دی. میوه سینی قاقیب کؤرگندن سؤنگ ، قیلینگن محنت نینگ نتیجه سی بهرمند 

بؤلیب سویونه دی. فیض اهلل ایماق هم اوزاق ییللیک محنتیگه یقینده یکون یسه دی.

نینگ  اینستیتوتی  ادبیات  و  تیل  گی  نامیده  پوشکین  سی  دیمیه  اکه  فنلر  اؤزبیکستان 
اؤزبیکستانده  ایشیگه  علمی  اونینگ  قیلدی.  دیسرتیتسیه حمایه  علمی ساویتیده  یتیریلگن  کینگه 
خدمت کؤرستگن فن اربابی، فیلو لوجی فنلری دوکتوری، پروفیسور نتن مله یف، عبدالقادر هییت 
محمدوف، محمد یعقوب قؤشجانوف، عزت سلطان، بهادر سریمساقوف، توردی میرزایف لر کتته 

بهأ  بیریشدی.

فنلری  فیلولوجی   – ایماققه  اهلل  فیض  آوازدن  بیر  دی.  بؤلمه  یامان  سی  نتیجه  تدقیقات 
نامزدی )دوکتوری( دیگن علمی عنوان بیریلدی.

ساحه  فولکلور  بؤلیب  بیرینچیلردن  ایماق  اهلل  فیض  اؤزبیکلردن  یاتگن  یشه  افغانستانده 
هییت  عبدالقادر  پروفیسر  چیققن   سؤزگه  پراورد  دیدی  بؤلدی،  میسر  عنوانیگه  عالملیک  سیده، 

متوف. دیمک،  فیض اهلل ایماق بیرینچی قلدیرغاچلردن بؤلدی. اونی آلقیشله سک ارزیدی.

مین، - دییدی دوکتور فیض اهلل ایماق، اؤزبیکستاندن ، تاشکینت نیگ عالملریدن منتدارمن.  
بو ییرده علمی ایشیم اوچون برچه قؤله یلیکلر یره تیب بیریلدی. عایله م بیلن تاشکینتده یشه ب 
توریبمن. حاضرچه »رادوگه «نشریاتیده ترجمان بؤلیب ایشله یپمن. بو نشریات مینگه تاشکینت 
انابت ایماق  نینگ اینگ گوزه ل چیالنزار دهه سیده اوچ خانه لی اوی بیریشدی. عمر یؤلداشیم 
تاشکینت دارالفنونی نینگ ژورنالیستیک فاکولته سیده تعلیم آلیه پتی. فرزندلریم- یلدا، محمد بابر 
تاشکینتده گی 1۸۸ – اینچی مکتبده اوقیشیپتی. کیچیک اؤغلیم علیشیر تاشکینتده تولد تاپدی. 
مهربان،  اونینگ  قالدی.  بؤلیب  یورتیم  ایککینچی  مینینگ  اؤزبیکستان  نیمده  ایتگه  بیلن  بیر سؤز 
میهماندؤست خلقیدن بیر عمر قرضدارمن. بو ییرده آلگن بیلیملریمنی وطنیمگه بارگچ ، خلقیم نینگ 

بخت – سعادتی یؤلیده صرفله یمن دیب ایشانچ بیلدیره من.

آخرگی سؤز 

دؤستلیک رشته لری باغلندی. افغانستان- اؤزبیکستان، بیر کتته دریا نیگ ایککی ساحلیده 
جایلشگن یورت. جیحون نینگ سووینی بیزهم، اولر هم ایچه دی. بیز تینچ یششنی ایسته یمیز. 
یان قؤشنیمیز بؤلگن افغانستانلیکلر هم آسایشته لیک ایسته یدی. دیمک ، یاش عالم دوکتور فیض 
اهلل ایماق شو ایککی یورت وکیلی. او بار بیلیمی تینچلیک یؤلیده، خلق معمور چیلیگی یؤلیده صرفله 

یدی.

مین تینچلیک فرزندی بؤلیب قالیشنی خواهله یمن. دؤستلیک رشته لری مینینگ قانیمدن  
فرزند لریمگه اؤته دی. مین خلق فرزندی بؤلیب قاله من. شو ایزگو- نیت یؤلیده یشه ب، ایشله 

یویره من، دییدی آخرگی سؤزینی یکونلر ایکن فیض اهلل ایماق.

حمید حبیب اهلل یف،

 اؤزبیکستان ژورنالیستلر اویوشمه سی اعضاسی،

سعید اهلل مؤمنوف،

»آیدین« گزیته سی خبرنگاری

تاشکینت شهر، اؤزبیکستان ریسپوبلیکه سی

 )19۸۶ – انچی ییل(
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مصاحبٔه محمد اکبر اندخویی

با داکتر فیض اهلل ایماق

شناسایی بایک شخصیت

 مطبوعات وطن

خواننده گان عزیز شاید نام داکتر فیض اهلل ایماق را صد بار از  زبان رادیو افغانستان شنیده 
باشند. ژورنالیست، ادیب و دانشمند وطن داکتر ایماق زمانیکه متعلم مکتب متوسطه ابن سینای 
کابل، مشغول درس خواندن بود،در فعالیت  های ماورای درس مکتب، خاصتاً در کنفرانسها حصه 
میگرفت، گاهی تنها اشعار نغز و دلکش خود را به سامعین میخواند و گاهی هم مقاالت پُر محتوا را 
به پیشگاه اعضای کنفرانس و مستمعین عرضه میکرد و بارها ریاست کنفرانس های مکتب متوسطه 

ٔ ابن سینا و دارالمعلمین کابل را در زمان شاگردی خویش به دست میگرفت.

آقای داکتر ایماق شخصیت بسیار خلیق  و اجتماعی می باشد، رفتار و کردار شان به مانند 
دانشمند و آموز گار است. او زمانیکه متعلم دارالمعلمین کابل بود، همه جوانان همدورٔه او، وی را به 
نگاه قدر و احترام میدیدند، استادانش به خاطر اینکه به علوم ادبی و اجتماعی از شاگردان برازنده 

بود، با وی الفت و محبت داشتند.

وقتی جناب داکتر ایماق محصل دانشکده ٔ ادبیات بود، رشتٔه ژورنالیزم او را به طرف خود 
جذب نمود و عالقٔه زیاد او باعث آن شد که ژورنالیست شود  و چنانچه از همان آغاز تحصیل در 

دانشگاه تاکنون رشتٔه خویش را تعقیب کرده و در همان مسلک ایفای وظیفه مینماید.

از همین  او کتاب است. و  از دوستان واقعی  بوده و یکی  با مطالعه  ایماق یک مرد  داکتر 
جاست که دوستانش او را اهل کتاب و مطالعه لقب داده اند. فارسی دری و ُترکی اوزبیکی را به 

صورت فوق العاده می نویسد و به هر دو زبان شعر دارد.

جناب ایماق  چندین کتاب و مقاالت متعدد را در رشتٔه فولکلور و ادبیات عامیانه نوشته و آنرا 
به زیور طبع آراسته است. »خلق دردانه لری« )گفتار دل انگیز از صفحات شمال کشور( و غیره از 
نمونه  های تأ لیفات  ایشان به شمار میرود. این کتاب در  سال  1355  مستحق  جایزه،  مطبوعاتی   

به نام »خوشحال خان ختک« مفتخر شد.

جناب داکتر ایماق یک نطاق ورزیدٔه زبان اوزبیکی و فارسی دری می باشد. وی از سالیان 
زیادی به اینطرف نطاق تورکی اوزبیکی  در رادیو افغانستان و نطاق زبان دری در رادیوی جمهوری 

اوزبیکستان می باشد . وهم اکنون در شهر تاشکند گوینده  و آمر پروگرامهای زبان دری است.

او  زبانهای ترکمنی، اوزبیکی، انگلیسی، ترکی استانبولی، دری، پشتو و روسی را میداند.

برای اینکه زندگینامٔه این دانشمند وطن را بهتر به خواننده گان معرفی کرده باشیم، خالصٔه 
مصاحبٔه تیلفونی خود را اینگ برشتٔه تحریر میکشیم: 

داکتر فیض اهلل ایماق فرزند روان شاد شاهیمردانقل  خان در سال 13۲۴ خورشیدی در 
باغبوستان شهر قورغان اندخوی والیت فاریاب افغانستان دریک خانوادٔه زحمتکش نجیب، پا به  
عرصٔه جهان گذاشته و زبانهای ترکمنی و اوزبیکی را در محیط خانواده اش می آموزد، وی از ملیت 

ترک اوزبیک میباشد.

داکتر فیض اهلل ایماق مکتب ابتداییه را در مکتب قورغان اندخوی به اتمام رسانیده، زبانهای 
دری و پشتو را با عالقٔه فراوان به خوبی آموخت.  وی نظر به نتایج امتحانات برای دورٔه تحصیالت 

باالتر به کابل فرستاده شد.
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متوسطه را در مکتب ابن  سینا و لیسه را به دارالمعلمین کابل تمام نمود و بعد از یک سال 
و  زبان  فاکولتٔه  کانکور شامل  امتحان  نمودن  باسپری  کابل  نادریٔه  لیسه  در  معلمی  وظیفه  اجرای 

ادبیات دانشگاه کابل گردید.

در سال 1350 هجری شمسی از رشتٔه ژورنالیزم فاکولتهٔ  ادبیات و علوم بشری پوهنتون 
و  یی  بلوچی، پشه  ترکمنی،  اوزبیکی،  پروگرامهای  و مسوول  متکفل  و  آمر  به حیث  و  فارغ  کابل 
نورستانی رادیو افغانستان مقرر گردید. در سال 1353 خورشیدی با ازبین رفتن پروگرامهای محلی  

بحیث مدیر برنامه  های تربیتی ادارٔه روزنٔه رادیو افغانستان مقرر گردید.

چند سال بعد، با آغاز دوبارهٔ  نشرات محلی به زبانهای ملیت های برادر، بحیث نطاق کار 
آزموده و پذیرفته شده و مدیر پروگرامهای اوزبیکی رادیو افغانستان مقرر گردیده، بعد از دو سال به 
حیث مدیر عمومی  پروگرامهای محلی انتخاب شد. آقای ایماق بیش از یکهزار  آهنگهای محلی از 
جمله اوزبیکی و ترکمنی خواننده گان کشور را در رادیو ثبت کرده، آرشیف موسیقی رادیو افغانستان 
را غنی ساخت. او به رونق برنامه  های محلی به  خصوص »اوزبیکی« بیش از پیش تالش ورزیده، 

بدین مناسبت در سال 1351 تقدیرنامٔه از مقام وزارت اطالعات و کلتور  وقت به دست آورد.

داکتر  فیض اهلل »نهال« ایماق بنیانگزار برنامه  های محلی و اولین نطاق ترکی اوزبیکی در  
رادیو  افغانستان است. وی در آغاز برنامه  های محلی، سال )1350( نطاقان پروگرامهای اوزبیکی، 

ترکمنی، بلوچی، پشه یی و نورستانی را به رادیو جلب کرد و با ایشان قرارداد همکاری بست.

به  مان  جامعٔه  افکار  تنویر  جهت  را  اش  تحقیقی  و  علمی  مقاالت  همواره  وی  همچنان 
مطبوعات میفرستاد. چنانچه نام این نویسندٔه گرانقدر دراین اخبار و مجالت متجلی میگردید:

 مجلٔه ادب فاکولتٔه زبان و ادبیات وعلم بشری، انیس، ژوندون، عرفان، آواز، ملیتهای برادر 
و اکثر روز نامه های والیات کشور.آقای ایماق بیش از همه به انکشاف و احیای زبان ترکی اوزبیکی  
مصدر خدمات شایسته گردیده است. همچنان  نمونه های اشعار ایماق به زبانهای دری و اوزبیکی 
آراسته شده است. در سال 1359   به زیور طبع  اوزبیکستان  در جراید مختلفٔه وطن و جمهوری 
اوزبیک زبان  ازبین توده های  کتاب »دردانه های خلق« که محصول زحمات 30 ساله اوست که 

افغانستان جمع آوری کرده بود با ترجمهٔ  دری آن از طرف وزارت اطالعات وکلتور به چاپ رسید. 
در این کتاب دوبیتی ها، داستانها، افسانه ها، چیستانها، ضرب المثلها، سرود های اطفال و غیره 

ادبیات شفاهی مردم اوزبیک زبان افغانستان جاگزین شده است.

آثارغیر مطبوع او که آماده ی چاپ اند:

1 – قاموس کوچک اوزبیکی به دری و پشتو

۲- زنده گینامهٔ  شعرای معاصر اوزبیک زبان افغانستان

3- رسم و رواجهای مردم اوزبیک زبان افغانستان

۴- موسیقی معاصر اوزبیک های افغانستان حاوی زنده گی نامٔه  هنرمندان و نوازنده گان معاصر و 
کارنامه های هنری آنها.

5-  »خلق دردانه لری« داستان گور اوغلی. 

از  ایفای وظیفه به حیث مدیر عمومی پروگرامهای محلی، استفاده  از  ایماق بعد   محترم 
یک بورس تحصیلی اسپیرانتوری در سال 13۶1 وارد تاشکند پایتخت اوزبیکستان شده به نوشتن 
پروفیسر  افغانستان« تحت رهبری  اوزبیکان  علمی اش تحت عنوان »سرود های شفاهی   ٔ رساله 
»اولوغبیک«  نام  به  دارالفنون  اوزبیکی  ادبیات  و  زبان  فاکولتٔه  استاد  اوف  سعید  خان  نادر  محمد 

تاشکند پرداخت و در سال 13۶5 از دیپلوم دوکتورای خویش دفاع کرد .

محترم ایماق در دوران اقامتش در تاشکند این کار های فرهنگی را انجام داده است:

1- سه سال به حیث ترجمان زبان دری در مؤسسهٔ  نشراتی رادوگای تاشکند ایفای وظیفه نموده 
دو کتاب بزرگ داستان را از اوزبیکی به دری ترجمه کرد.

۲ - کتاب »دردانه های خلق« را بعداز تجدید نظر در مؤسسٔه نشراتی غفور غالم  تاشکند به خط 
کریل به طبع رسانید. )به تیراژ ده هزار جلد(

3- زبان و ادبیات دری را به محصالن افغانستان  شناسی انستیتوت شرق شناسی تاشکند تدریس، 
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و برای شاگردان ممد درسی آماده کرد..

۴- بیش از »50« بار در کنفرانس های محصالن پوهنتون تاشکند  بیانیه داده است.

5-  مقاله  های علمی و تحقیقی اش در روزنامه  ها و مجالت و رادیو تلویزیون اوزبیکستان اشاعه 
یافته، در ماه مارچ سال19۸۶ از مجلٔه وزین »گلستان« به خاطر اینکه مقاله های مفید و زیادش در 

این مجله به طبع رسیده بود، مستحق تقدیر نامه گردید. 

۶- از  ادارٔه نشرات خارجی رادیو تلویزیون ملی جمهوری اوزبیکستان تقدیرنامه های زیاد و مکافات  
پولی دریافت نموده است.

۷- در جریدٔه آیدین که »به خط فارسی برای اوزبیکان خارج اوزبیکستان چاپ میشد« به صفت 
محرر ایفای وظیفه کرده است.

۸- با »اوزبیک فلم« همکاری داشته ۲0 فلم هنری و اخباری را به دری و اوزبیکی ترجمه و دوبالژ 
نموده است.

داکتر ایماق بعداز دفاع از رساله علمی دوکتورای خویش به وطن برگشته، در رادیو افغانستان، 
ایفای وظیفه نموده، در سال1991م. بنابر خرابی وضعیت سیاسی، دوباره به اوزبیکستان هجرت 
کرده، به حیث نطاق پروگرامهای دری رادیو تاشکند صاحب وظیفه گردید و به خاطر اینکه وی یک 

شخصیت دانشمند و باتجربه و صاحب صداقت است تاکنون وی را دراین وظیفه نگهداشته اند.

یکی از علل پیشرفت  های فرهنگی جناب داکتر ایماق البته لیاقت وپُشتکار و مطالعه شان 
باشد اما در کنار آن، وی با دوشیزٔه دانشمند وفهمیده ازدواج نموده که دایم پیشرفت را به وی آماده 
ساخته است. این خانم قباًل به حیث نطاق پروگرام  اوزبیکی رادیو افغانستان ایفای وظیفه میکرد، 
هم اکنون دوش به دوش شوهرش در رادیو تاشکند به حیث نطاق دری کار نموده، مشغول فعالیت  
های فرهنگی میباشد. این جفت فرهنگیان، فرزندان خود را نیز چون خود تربیه نموده، فعاًل، دختر 
شان نیز پهلوی والدین به حیث نطاق دری رادیو تاشکند ایفای وظیفه می نماید. )فعاًل ایماق با 

فامیلش در کشور کانادا حیات به سر می برد(

آقای ایماق در پهلوی کار نطاقی، ترجمانی  و تهیه و   ترتیب برنامه  های رادیویی ، از   ثور 
سال 13۷۷ بنابر منظوری مقام محترم وزارت امور خارجه دولت اسالمی افغانستان به حیث  اتشٔه 
فرهنگی در سفارت افغانی مقیم تاشکند ایفای وظیفه نموده ، البته در کار و وظیفه خویش موفق و 

کامیاب می  باشد.

ما در حالیکه به پیشرفت  های فرهنگی این دانشمند عزیز و گرامی دعا میکنیم، آرزو مندیم 
که خداوند توانا آنهارا قوت بیشتر نصیب نماید تا بیش از پیش مصدر خدمات به مردم بال کشیده 

و جفا دیدٔه مان شوند.

اقتباس:

از شمارٔه سوم و چهارم ماه اکتوبر سال 1999 میالدی  مجلٔه »پیمان« منتشرٔه شهر نیو 
یارک اضالع متحدٔه آمریکا. 
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داکتر فیض اهلل ایماق

نینگ قیسقچه بیوگرا فیسی

شاهیمردانقل اؤغلی فیض اهلل ایماق 13۲۴- انچی قویاش ییلده فاریاب والیتیگه قره شلی 
اندخوی شهر، قورغان تومه نی ، باغبوستان  قیشالغیده تولد تاپدی. 

او اندخوی شهریده گی قورغان ناملی باشلنغیچ مکتبنی توگه تیب، کابل ده گی ابن سینا 
اؤرته مکتبده و دارالمعلمین ده تحصیل آلدی. بیر ییل نادریه لیسه سیده اوقیتووچیلیک قیلیب، کابل  

یونیورستی سی نینگ تیل و ادبیات فاکولته سیگه اؤقیشگه کیردی.

ایککینچی  نینگ  بؤلیمی  ژورنالیزم  فاکولته سی،  ادبیات  اوقویورتی،  کابل  ایماققه،  ایلکبار 
صنف طلبه سی بؤلگن پَیتیده، افغانستان رادیوسیگه همکارلیک قیلیش یؤلیی آچیلیب، او ـ صدای 
معارف »معارف آوازی« پروگرامیده،ایشله ی باشله دی. کیینراق، مذکور رادیو نینگ »روزنه« اداره 
سی چوکاتیده، دری و پشتو تیللریده آلیب باریله دیگن ما و کشور ما »بیز و اولکه میز« عنوانلی  
پروگرامی نینگ متصدی بؤلیب، اؤز ایشی نی دوام ایتتیردی.  بو بیر ساعتلیک پروگرام، هفته لیک 

بؤلیب،اونده افغانستان والیتلری و شهرلری هر تامانله مه تنشتیریلرایدی.

ایماق، فاکولته نی تمامله ب، 1350- انچی ییلی اطالعات و فرهنگ وزیرلیگی نینگ  والیتلر 
نشراتی اداره سیده، اؤز ایشینی رسمی شکلده باشله ب یوباردی.

فیض اهلل ایماق، دیپلومنی قبول قیلیب آلیش لباسیده

ایککی آی اؤتر- اؤتمس، اوشه پیت نینگ مذکور وزارت وزیری محترم محمد ابراهیم عباسی 
جنابلری بویوریغه گه کؤره، او، رادیو ایشلریده ملََکه لی تجربه گه مالک بؤلگه نی باعث،  افغانستان 
سالیش  اساس  گه  نورستانی(  یی،  پشه  بلوچی،  تورکمنی،  )اؤزبیکی،  لر  برنامه  محلی  رادیوسی 
دستورلر  محلی  نینگ  رادیو  تامانیدن  وزیرلیک  دستله ب،  ایماق،  یوباریلدی.  رادیوگه  مقصدیده، 
اوقویورتیده  کابل   اعضالرینی  پروگرام  له  بیشه  نیب،  تعیینله  صفتیده  جوابگویی  رسمی   - آمری 
تحصیل کؤره دیگن طلبه لر، همده، تورلی والیتلرده آنه تیللریده یازیش- چیزیش نی بیله دیگن 
کدرلرنی اؤز اطرافیگه جمعله ب، اولر یاردمیده، 1350- انچی ییل، میزان آیی نینگ 10- نچی سیده 
ناملری یوقاریده تیلگه آلینگن پروگراملرنی افغانستان رادیوسی چوکاتیده باشله ب یوباردی. شونی 
ایتیب اؤتیش کیره ککه، محلی دستورلر اعضالری نینگ رسمی وظیفه لری کابل دارالفنونیده یا که 
دولت نینگ باشقه اداره لریده بؤلگه نی سببلی، او لرگه  رادیو تامانیدن ایش حقی »حق الزحمه« 
تؤله نر ایدی. محلی پروگراملر ده، فقط  ایماق رسمی شکلده ایشلر ایدی و باشقه همکارلر ایسه 

»اجیر« ایدیلر، خالص.

ایماق نی محلی پروگراملر اساسچیسی و مسوولی دیسک تؤغری کیله دی.

 دیمک ، » اساسچی « سؤزی، اوشه پیت  اطالعات و کلتور وزیری محترم محمد ابراهیم 
گی  تؤغریسیده  مکافات  یازگن  عنوانیگه  رییسی  رادیوسی  نینگ،افغانستان  لری  جناب  عباسی 

مکتوبیده هم، ذکر ایتیلگن. مکتوب  متنی قوییده گیچه :
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اطالعاتو او کلتور وزارت

د تحریراتو لوی مدیریت

 ع . ص . رئیس رادیو افغانستان!

ښاغلی فیض اهلل ایماق، ترتیب و تنظیم و )بوجود آوردن( پروگرام ازبکی و ترکمنی موفقیت 
محسوسی حاصل کرده است.

بنٔاً برای موصوف دو ماه معاش طور بخشش داده شود.

امضٔا )........(   1350/1۲/۴  محمد ابراهیم عباسی   

 135۴ – انچی ییلی بو پروگراملر یاپیلیشی سببلی،  فقط او  )ایماق( افغانستان رادیوسی تربیوی 
ایشیتتیریشلری  مدیری لوازیمیگه تعیینله نیب ، باشقه همکارلر  عالقه سی ایسه، قراردادی 

همکارلربؤلگن لری  سببلی، رادیودن بوتونلی اوزیلدی.   

اؤز ساحه سیده  او ینه  برادر"پروگرامی تیکلنگندن کیین،  "ملیتهای  بیرنیچه ییلدن سؤنگ 
ایشنی دوام ایتتیردی. قطار پروگراملرنی اؤزی تیارلب نطاقلیک قیلدی. رادیو ایش فعالیتینی کوزه 

تگن رهبرلیک، اونی باش مدیر ایتیب تعیینله دی.

افغانستان رادیوسی قاشیده گی اؤزبیک

پروگرامی نینگ همکارلری، اؤزبیکستانلیک

مهمان نی قرشی آلیشدی.

»وطن  اؤزبیکستان  ناظمی،  لطیف  داکتر  رییسی  نشرات  نینگ  رادیو  قطارده  بیرینچی 
یانمه ـ  اؤزبیکستانلیک عالم داکتر عارف عثمانوف،  اکادیمک واحد زاهد اوف و  جمعیتی« رییسی 

یان قرار تاپگنلر.

+++++

قؤشیقلرنی  گی  ژانریده  فولکلور  دن  جمله  قؤشیقلرنی،  محلی  یقین  مینگگه  ایماق  داکتر 
او،  آرشیفیده سقلنماقده.  نینگ  رادیوسی  افغانستان  بو قؤشیقلر حاضر هم  قیلدی.  ثبت  رادیو ده 
1351ییلده افغانستان اطالعات وکلتور  وزیرلیگی تامانیدن ایشیتتیریشلرنینگ یوقاری سویه لیگی  

اوچون فخری یارلیق و پول مکافاتی بیلن تقدیرلندی.

داکتر فیض اهلل ایماق نینگ قطار علمی و تحقیقی مقاله لری افغانستان و جهان مطبوعاتیده 
نشر ایتیلگن. اونینگ مقاله لری "ادب مجله سی"، "انیس"، "ژوندون"، "عرفان"، "آواز"، "ملیتهای برادر" 

و والیتلر جریده و مجله لریده چاپ بؤلگن .
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ایماق نینگ اؤزبیک و دری تیللریده گی مقاله لری و شعرلری  چیت ایلده باسیلیب چیقه 
دیگن مجله لرده هم باسیلیب چیقماقده. جمله دن، ترکیه نینگ استانبول و انقره شهرلریده گی 
"بیدلستان" و "راه نیستان"  مجله لریده، امریکا قؤشمه ایالتلریده چاپ بؤله دیگن  "پیمان"،  "کاروان"، 
"امید"، "کیوان" مجله لریده، کانادانینگ تورنتو شهریده باسیلیب چیقه دیگن"اندیشهٔ  نو"، "آشیان"، 

"نایاب" مجله لریده و تورلی ویب سایتلرده اونینگ قطار مقاله لری چاپ ایتیلگن.

فیض اهلل ایماق کوپراق اؤزبیک تیلی و فولکلوری رواجیگه حصه قؤشیب کیله یاتگن عالملر 
جمله سیدندیر.

داکتر ایماق نینگ باسیلیب چیققن کتابلری رویخطی: 

1- گفتار دل انگیز » خلق دردانه لری« 

افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی نمونه لری دریچه ترجمه سی بیلن، 1359 - 
انچی ییل، اطالعات و کلتور وزیر لیگی تامانیدن کابل نینگ دولت مطبعه سی ده چاپ ایتیلدی. کتاب  
3۸0 بیتدن عبارت. بو کتاب چاپ بؤلمسدن آلدین، یعنی 1355- انچی ییلی اطالعات و فرهنگ 
وزیرلیگی تامانیدن  اویوشتریلگن  )مطبوعات  جایزه  سی( انجمنیده »خوشحال خان ختک« ناملی 

عالی مکافات و نقد پولگه سزاوار بؤلدی.

خوشحال خان ختک نامیده گی مکافات حقیده صادر بؤلگن بویوروق  

۲- خلق دردانه لری 

حالده،  کریتیلگن  لر  قوشیمچه  لریگه  نمونه  ایجادی  کی  آغزه  اؤزبیکلری خلق  افغانستان 
19۸۶ میالدی ییلده تاشکنده گی غفور غالم نشریاتیده 10مینگ نسخه ده، کریل خطیده، چاپ 

ایتیلدی. کتاب، ۲۲۶ بیتدن عبارت.

3- خلق دردانه لری  

اؤشه موضوع،  بو کتاب13۸۲-انچی ییل، جهانی همکارلیکلراداره سی تامانیدن ، مزارشریف 
شهریده باسیلیب چیقدی. مهتمم: استاد نوراهلل آلتای.

۴- خلق دردانه لری 

بیلن تؤلدیریلگن   بیتدن عبارت مقدمه و ینگی مطلبلر  اؤشه موضوع، مذکور مجموعه 1۸ 
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سی  اداره  همکارلیکلر  جهانی  سیده،  خانه  باسمه  اولوغبیک  میرزا  ییلی،  انچی   –  3۸۷ حالده، 
تامانیدن، چاپ ایتیلدی. کتاب 1۶۶بیتدن عبارت 

5 - شربت توس 

واسیلی شکایف اثری، داستان، اؤزبیکچه دن دریچه گه ایماق ترجمه سی،  مذکور داستان 
19۸۶ - انچی ییل، تاشکند نینگ رادوگا نشریاتی آرقه لی، چاپ ایتیلدی. کتاب 590 بیتدن عبارت.

۶- پادو

ماکسیم گورکی قلمیگه منسوب داستان کتابی. اؤزبیکچه دن دریچه گه ایماق ترجمه سی. 
چیقدی.  باسیلیب  ده  تاشکند  تامانیدن  نشریاتی  رادوگا  ییل،  نچی   - کتابی19۸۷  داستان  اوشبو 

کتاب، ۴5۴ بیتدن عبارت.

۷- گارد جوان

فادییف قلمیگه منسوب  داستان . دری تیلیده گی مصحح و ایدیتور:

ایماق. کتاب - 19۸۶ییل،  رادوگا نشریاتیده چاپ ایتیلدی. کتاب 391 بیتدن عبارت.  

»رادوگا«نشراتی رهبریتی تامانیدن، افغانستان رادیو تلویزیونی نامیگه یازیلگن مکتوبده، 
ایماق نینگ مذکور نشراتده ترجمه قیلگن کتابلری، تصدیقلنگن.

۸ - نرودنی پیسنی اؤزبیکوف افغانستانه

ایماق نینگ دوکتورا علمی رساله سینی حمایه قیلیش اوچون 19۸۷ - انچی ییلی، روس 
تامانیدن  سی  شورا  علمی  سی  اکادیمیه  فنلر  اؤزبیکستان  تزیس،  بو  تزیسی.  یازگن  تیلیده 

تصدیقلندی. رساله، ۲۸ بیتدن عبارت.
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9- سوزوان 

بو کتابده، سؤز  باشیدن عالوه، یازی و زیبا داستانی نینگ 3۷9 ته ینگی تورتلیکلری اؤرین 
آلگن. یازیب آلؤوچی و نشرگه تیارالووچی- ایماق. بو  مجموعه، ۲003- انچی ییل، تاشکند ده گی 
ژورنالیزم فاکولته سی »زرقلم« نشریاتیده، چاپ ایتیلدی. بو مجموعه، 115 بیتدن عبارت بؤلیب، 

کتاب حامی سی حاجی عبدالجلیل رشید زاده دیر . 

10 - سوزوان 

مذکور کتاب 1393- انچی ییلی ایسه، »بنیاد غضنفر « انتشاراتی حامیلیگیده،کابل شهریده 
500 نسخه باسیلیب چیقدی. 

آریانا  مذکور کتاب، ۲00۴ - انچی ییل ۲1 - انچی آگست ده »بنیاد جهانی ژورنالیستان 
افغانستان« اداره سی تامانیدن اطریش مملکتی، ویانا شهریده  »نخستین جشنواره بین المللی کتاب 
در تاریخ فرهنگ افغانستان« عنوانی آستیده تشکیل ایتیلگن خلق ارا انجمنده، )عمعق بخارایی( 

ناملی مطبوعات مکافاتی نی ایگلله دی.

عمعق بخارایی نامیده گی فخری یارلیق

 11- سوزوان قؤشیقلری نینگ سی، دی، سی.  

سی دی قؤشیقلری، فیض اهلل و انابت ایماقلر تامانیدن ۲00۴ - نچی ییلی تاشکند رادیوسی 
ستدیولریده، دیکلمه قیلیندی. 

1۲ - افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری.
تورنتو شهریده  »500«  نینگ  کانادا  ییل،  انچی  بو رساله۲010-  تدقیقی رساله،   علمی 

نسخه دن باسیلیب چیقدی.    

13- افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری

بو کتاب 1393- انچی قویاش ییلیده ، کابلده گی » غضنفر بنیادی« اداره سی تامانیدن 500 
نسخه ده چاپ ایتیلدی.

1۴-  سوز دل )دل سؤزلری( قؤلینگیز ده گی کتاب.
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15 - شگوفه های ادب: 

مشتمل بر تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعیات گلچین )دری، پشتو  و ُترکی(

گرد آوری و تدوین: »ایماق«

دراین مجموعه ، بیش از ۴000 دو بیتی های  ناب اؤزبیکی ، دری  و پشتو به شکل الفبا 
ردیف بندی گردیده است.این اثر در سال 1393 از طرف ) بنیاد غضنفر(به تعداد 500 نسخه در 

کابل به طبع رسید.

 داکتر ایماق نینگ نشر ایتیلمه گن اثرلری  قوییده گیچه : 

1- »اؤزبیکچه، دریچه و پشتوچه کیچیک قاموس«. 

۲ - »افغانستان اؤزبیک شاعرلری ترجمٔه حالی و اولرنینگ ایجادی نمونه لری«  

3 - »افغانستان اؤزبیکلری نینگ رسم - رسوملری«

۴- »خلق  دردانه لری« نینگ بیشینچی چاپی )گور اؤغلی داستانی( 

5 - ترک اؤزبیک مقاللری نینگ دری  تیللریده گی ترجمه سی

۶ - تار یخچٔه برنامه  های محلی رادیو افغانستان: پایان نامه ی دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل.

۷- ما و کشور ما )برنامه رادیویی( درین برنامه همه والیات و شهر های افغانستان از طرف ایماق 
به معرفی گرفته شده است.

ف. ایماق نینگ افغانستان و خارجی مملکتلر 
میدیاسیده اعالن قیلینگن شعر لری، مقاله لری و 

خطابه لری رویخطی 

1 - رسم خو بان :)شعر( روزنامهٔ  پروان، شماره )۲۶۲( ۲۴ سرطان 133۷  

۲- نفع مردم : )شعر(روز نامٔه ستوری میمنه، شماره )۲0۶( ۲3حمل 13۴3

3-  یاد وصال : )شعر( روزنامٔه  ستوری میمنه ،1۴ جوزا 133۷  

۴- پاس آشنایی : )شعر(روز نامٔه بیدارمزارشریف، شماره )1۶9( ۲9 میزان  سال133۸ 

5 - آواز اندخوی :)شعر( در وقت معرفی شهراندخوی از پروگرام »ما

 وکشورما« از رادیو افغانستان نشر شد . سال 1350 

۶ - پریشان کرده  ای : )شعر(منتشرٔه روزنامٔه فاریاب میمنه. سال 133۶

۷ - گلستان  محبت : )شعر( روز نامهٔ  بیدار  مزارشریف . سال 1339  

۸ - ما و مکتب :)شعر ( منتشرهٔ  روز نامهٔ  پروان . سال 1339

9- سینما: ) شعر( بو شعر 133۶-  انچی ییل، جدی آییده ایلک بار سینما اندخوی نینگ قورغان 
اؤقیب  تماشابینلرگه  تامانیدن  ایماق  لی،  آرقه  میکروفونی  سینِما  ایتیلگنده،  نمایش  نیده  تومه 

ایشیتتیریلدی. 

10- جان ایله نه ی جان : بو تصنیف نی 133۸ - انچی ییل  ، خان چهارباغ تومه نیده استقامت  
قیله یاتگن عبدالمجید ناملی خواننده، موسیقه جور لیگیده اجرا ایتگن

11- مجلٔه بلوک آریانا : نشریٔه فوق  العاده بمناسبت چهارمین جمبوری ) څارندوی – پیش آهنگ ( 
افغانستان:  کابل. مدیر مسوول: ایماق، سال 13۴0 

1۲- یاد وصالت :) پارچٔه ادبی(منتشرهٔ  روزنامٔه ستوری میمنه، 31 سنبله 13۴3 
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 13- بیانیه : به مناسبت افتتاح لیسٔه ابومسلم اندخوی ، روزنامٔه  فاریاب ماه  سنبلهٔ  سال 13۴۷

1۴- داستان : )بته فروش( دیؤه جوزجان، شماره )1۶۸( ۸ قوس 13۴۶  

15-سرخابی شاعر خوش قریحٔه وطن ما : دیؤه جوزجان ،۲ سرطان 13۴۶ 

1۶- نگاه به تاریخ جنگ استقالل : دیؤه جوزجان، 31 اسد 13۴۷

1۷- معرفی والیت هرات : نخست از طریق پروگرام  »ما و کشور ما« رادیو افغانستان معرفی شده 
بعدٔا در مجلٔه  پشتونژغ بچاپ رسیده است.  قوس سال 1350

1۸- معرفی جرم بدخشان:  پشتونژغ  ،1۶ جدی سال1350   

19 - معرفی محمد آغه :  )به زبان پشتو( پشتونژغ ، حوت سال1350 

۲0 - معرفی اندخوی:  پشتونژغ،  میزان سال1350 

باید گفت ایماق  از سال 13۴۷ ـ 1350 شمسی متصدی پروگرام )ما وکشورما (  رادیو 
افغانستان بود. این  پروگرام هفتٔه یکبار از طریق رادیو افغانستان بدست نشر سپرده شده، بعداً 

مطالب آن  در مجلٔه پشتونژغ به چاپ میرسید. 

۲1-خطابه: علیشیر نوایی تولدی550 انچی ییللیگی مناسبتی بیلن کابلده اویوشتیریلگن  سمپوزیمده 
اوقیلدی، 13۶1 -انچی ییل.

۲۲ - خطابه: نوروز بیره می مناسبتی بیلن کانادا مملکتی آنتاریو ایالتی، گووالف شهریده اوقیلدی. 
۲00۶ -انچی ییل.      

۲3 - امیر علیشیر نوایی اثرلریده خلق سؤزلری: یولدوز )151( سان اسد آیی، 13۶0  انچی -  ییل.

۲۴-  سینینگ شانینگه اولکه م: تقریظ. یولدوز جریده سی )۲59( سان 13۶۲ - انچی ییل.  

۲5- موالنا جالل الدین محمد بلخی: موالنا تولدی ۸00  انچی ییللیگی مناسبتی بیلن 13۸۶ -انچی 
ییلده ترکیه نینگ انقره شهریده باسیلیب چیقه دیگن ) راه نیستان ( مجله سیده چاپ بؤلدی.

۲۶- بابا رحیم مشرب: بیدلستان ۷، گلدسته ۸ - انچی سان، استانبول - ترکیه.

۲۷ - امیر تیمور صاحبقران :  بیدلستان 13۸۷ -انچی ییل.

۲۸ - حافظ اکه: شمارٔه )99(  سال ۲01۲ماهنامهٔ  اندیشٔه نو،  تورنتو -  کانادا.

۲9 - منزلت مادر: شمارٔه فوق العادٔه مجلٔه عرفان. ۲۴ جوزا سال13۴۸- کابل  

30 - معرفی استاد نیرومند: اخبار  عرفانی وزارت معارف. اول جوزا سال13۴۸  

31 - سوزوان قؤشیقلری حقیده : یولدوز، ۴5 - انچی سان 13۶۸ - انچی ییل ، دلو  

3۲ - مصاحبه: پروگرامهای محلی رادیو افغانستان. مجله  لمر، وژی 1351

33 - خط اورخون و آثار مکتوبه ی دیگر در زبان ترکی: مجلٔه ادب، فاکولتٔه ادبیات و علوم بشری، 
کابل. شماره )5-۶( سال 135۲   

3۴ - ترجمٔه ضرب المثلهای اوزبیکی به دری: در شماره های مورخ 1۲ /1 / 1353، 1۸ / 1 /1353، 
۲۷ / ۲ / 1353، ۷ / ۲ /1353، 5 / 1 / 1353، ۴ / 3 / 1353 جریدٔه فاریاب نشر گردیده است.
35- مشاعره گه اشتراک ایتگن ممتاز شاعرلر و ییل نینگ ممتاز خواننده لری: یولدوز، 3- انچی 

ثور، 13۶0 – انچی ییل.  
3۶- پرتوی از ادبیات عامیانٔه شمال افغانستان: )داستان بایجوره( جریده ی فاریاب، 3  ثور 1353

3۷ - قؤشیق محنتکش خلق نینگ یؤلداشی: برادر ملیتلر مجله سی کابل. جوزا - سنبله، 13۶۷- 
انچی ییل. 

3۸-قؤشیق محنتکش خلق نینگ یؤلداشی: برادر ملیتلر مجله سی.  قوس - حوت 13۶۶- انچی ییل

39-قؤشیق محنتکش خلق نینگ یؤلداشی: برادر ملیتلر مجله سی. حمل - ثور 13۶۷ – انچی ییل 

۴0-قؤشیق محنتکش خلق نینگ یؤلداشی: برادر ملیتلر مجله سی حمل - ثور 13۶5 ـ انچی ییل 

۴1- نهضت اجتماعی : ستوری میمنه. شمارٔه )15۶( 1۸ دلو سال 13۴۲

۴۲-گزارش: کورس تربیوی برود کاستینگ در کوااللمپور مالیزیا برای ممالک روبه انکشاف آسیایی. 
پشتونژغ، عقرب سال 135۴

 ۴3- مریضیکه قدرت راه رفتن نداشته … : روز نامٔه انیس  ۷ میزان سال 13۴۷ 
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۴۴- اؤزی خایین آتی امین : یولدوز، 135۸ - انچی ییل، 1۶-انچی دلو

۴5- سعادت یاغدوسی: آیدین نشریه سی، تاشکند) ۲۷۶( سان، 19۸۷- ییل  

۴۶- بی بهٔا نعمت - حریت : ملی تیکله نیش گزیته سی199۶ - انچی ییل، اپریل، سریلیک خطیده، 
تاشکند.  

۴۷-ضیٔا خواجه منصوری حیاتی و ایجادی :  اؤزبیکستان صنعت ژورنالی.

۶- انچی سان، 19۸۲ –انچی ییل، سریلیک خطیده.  

 ۴۸-تاریخینگدیر مینگ عصرلر: گلخن مجله سی، فبروری، ۲00۴ - انچی ییل  تاشکند، سریلیک 
خطیده.

۴9-استاد قربت: آیدین گزیته سی، تاشکند، ۶ )۴90( – انچی سان، 199۶ - نچی ییل عرب 
الفباسیده .

50- استاد قربت : ملی تیکله نیش، تاشکند،۲۷- سان 1995- انچی ییل دیسمبر، کریل خطیده.  

51 - افغانستان اؤزبیکلری باله لر قؤشیقلری :مکتبگچه تربیه گزیته سی تاشکند، 199۴- انچی 
ییل، 3- انچی  اپریل. سریلیک خطیده. 

5۲ - رهنما و حامی: امیر تیمور تولدی نینگ ۶۶0 ییلیگی مناسبتی بیلن، آیدین 11 )351( نومبر، 
199۶ - ییل.

53- نوروز بیره مینگیز مبارک : آیدین، 3)355( سان ، 199۷ -انچی ییل  

5۴ - رهنما و رهبر ) امیر تیمور( :ملی تیکله نیش، تاشکند، )۶۷( سان، سپتمبر آیی،  199۶ -انچی 
ییل، سریلیک خطیده.

55 -ینگی حیات قؤینیده : گلستان ژورنالی، تاشکند. 19۸3 -انچی ییل، جنوری، کریل خطیده.

5۶- ینگی زمان آغوشیده : تاشکند،آیدین گزیته سی، ۴ )1۸۸( سان، 19۸3  - انچی ییل، اپریل.

5۷- ادبی دؤستلیک - ابدی دؤستلیک: گلستان ژورنالی، تاشکند،1- انچی سان ،  19۸5 -انچی 
ییل، سریلیک خطیده.

5۸- افغانستاندن مکتوب: آیدین، تاشکند، 19)311( سان، 19۸۸ ییل.

59-باله لر قؤشیقلری: گلخن مجله سی، تاشکند، ۲ )۷59( سان، ۲00۴ - انچی ییل، فبروری. 

کریل خطیده  

۶0 -  یاد وصال، رسم خوبان، نفع مرد : ) شعر( آواز تاجیک، تاشکند، به خط سریلیک.

۶1- بابر و بی بی مبارکه: آشیان مجله سی، تورنتو،13۸5- انچی ییل ، حمل . 

۶۲- بیانیه: همایش نقد و بررسی کارکرد های فرهنگی داکتر اسد اهلل شعور جریده شهروند، شماره 
)10۴5( ۲3 دسامبر سال ۲005 ، تورنتو - کانادا    

۶3- آنه وطن: خطابه. اوشبو خطابه ۲00۶ - انچی ییل، 1۸ - نچی فبروری،  گووالف شهریده بؤلیب 
اؤتگن ییغیلیشده اؤقیلدی. 

۶۴- گؤر  اؤغلی: آشیان مجله سی، تورنتو. ۲00۶ - انچی ییل ، آکست .

۶5- خط اورخون: تورنتو. شمارٔه )3۷( سال چهارم میزان 13۸5.

۶۶-گلشن ادب: مجلهٔ  نایاب، تورنتو، )صفحٔه  اشعار( متصدی صفحه ایماق. 

منتشرٔه  »نایاب«  ماهنامه  ادب(  )گلشن  ی  متصدی صفحه  حیث  به   13۸5 سال  در  ایماق،   -۶۷
تورنتوی کانادا  ایفای وظیفه نموده، طی این سال اشعار دل انگیز شعرای دری زبان را انتخاب و به 

این جریده، به چاپ رسانیده است. 

۶۸- موالنا جالل الدین محمد بلخی نینگ صورتی و سیرتی و اونینگ بویوک ترکی دیوانی : آشیان 
مجله سی ، تورنتو،۲00۷-انچی ییل، می آیی. 

۶9- باله لر قؤشیقلری: آشیان، تورنتو، 13۸۶ -انچی ییل ،میزان آیی

۷0- افغانستان و اؤزبیکستان مناسبتلری : بیانیه. تاشکند رادیوسی یاشلر دستوری، ۲003 -انچی 
ییل، اسد آیی زنده گینامه استاد متین اندخویی: اندیشٔه نو. شمارٔه۴1 -۴۲  سال 13۸5  تورنتوی 

کانادا. 

۷۲ - مراسم افتتاح تلویزیون»سیمای شرق«: تورنتو.اندیشٔه نو، شمارٔه )۶۲( نومبر ۲00۸- انچی 
ییل 

۷3- بیانیه: در سیزدهمین سالگرد کاروان شعر - اندیشهٔ نو،  ماه قوس 13۸۷، تورنتو.

۷۴- بیانیه: تجلیل از سالگرد تولد میرعلیشیرنوایی، تورنتو- اندیشهٔ نو، دلو 13۸۸
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۷5- سرخابی شاعر خوش قریحٔه وطن :با تجدید نظر. اندیشهٔ  نو، اسد 13۸۷ 

۷۶- کشتی عشق: شعر. اندیشٔه نو  شماره )۲1( حمل سال 1390

با ترجمٔه دری.  اوزبیکی  المثلهای  اندیشٔه نو، تورنتو. ضرب  ۷۷- مروارید های ناب:  ماهنامه ی 
ایماق ازشروع سال ۲00۶ تا ماه فبروری سال ۲01۲ متصدی این صفحه بود.  

نو، 13۸۷ -انچی   ٔ ۷۸- بهار نینگ وقتی کیلدی :اؤزبیکچه شعر، دری ترجمه سی بیلن. اندیشه 
ییل، حوت آیی. 

۷9- بیانیه: بزرگداشت از 1۶مین سال وفات عبدالعلی مزاری. اندیشٔه نو شماره )90( حوت 13۸9، 
تورنتو    

۸0 - پیام: بمناسبت دهمین سال نشراتی جریده کیوان منتشره آمریکا شماره ۷۲ سال 13۸۲

۸1- پیام: بمناسبت  آغاز فعالیت اتحادیٔه هنرمندان افغانستان. کاروان ، شمارٔه۷۷ ، ماه دلو سال 
   13۷9

۸۲- مصاحبه با مجله لمر: در بارٔه ادب شفاهی اوزبیکان افغانستان. سال 1350 کابل

۸3- سوزوان قؤشیقلری: بیرینچی قسمت. شمارٔه 3 و ۴ ماه اکتوبر سال 1999. مجلٔه پیمان، چاپ 
نیویارک آمریکا.

۸۴-سوزوان قؤشیقلری: ایککینچی قسمت. شمارٔه 5، ۶ و ۷  آگست  ۲000 مجلهٔ  پیمان، نیویارک 
-امریکا.  

۸5- بیانیه :این بیانیه درکنفرانسی که به مناسبت سالگرد میرعلیشیر نوایی شاعر و متفکر بزرگ  
دورٔه تیموریان در ماه فبروری سال ۲010  به ابتکار »ففتا« وسایر انجمن های ترکتبار مقیم تورنتو 

برگزار گردیده بود، ایراد شد.

۸۶- بیانیه : این بیانیه، در کنفرانسی که به مناسبت ۲۷9 مین سالگرد تولد مختوم قلی فراغی،  
شاعر و متفکر بزرگ ترکمن  به ابتکار انجمن فرهنگی ترکمن های کانادا  به تاریخ 1۷ ماه می سال 
۲01۲ در کتابخانه نارت یارک تورنتوی کانادا برگزار گردیده بود، ایراد شد. )ویب سایت ییگیت(.

۸۷- بیانیه: تحت عنوان »علل پسمانی مسلمانان و راه حل این مشکل از نظر اقبال« در کنفرانسی 
که به مناسبت 105 مین سالروز میالد بلند پرواز نیم قاره ٔ هند، شاعر بی بدیل و فیلسوف نامی        

شرق اقبال به تاریخ 13 دسامبر سال ۲01۲ درتاالر بنیاد دوستداران فرهنگ در تورنتوی کانادا 
برگزار شده بود، ایراد گردید . این خبر در شمارٔه 110 - 111 قوس 1391 اندیشٔه نو به نشر 

رسید.

۸۸- بیانیه: در کنفرانسیکه به مناسبت پنجمین سالگرد وفات ضیٔا قاریزاده  از طرف »بنیاد دوستداران 
فرهنگ« در شهر تورنتو دایر شده بود، ایراد گردید. دهم جنوری سال ۲013.

۸9- مقاله :»مدنیتیمیز بؤستانیدن ینه بیر گل قوله ب  توشدی« زنده گی نامه و کارکرد های فرهنگی 
عبداهلل کارگر، منتشرٔه ویب سایت )بلوت(

90 - ضیٔا خواجه منصوری : دوتار نواز مشهور مردم اوزبیک. منتشرٔه ویب سایت)بلوت(

واقع  »دماوند«  بنیاد  در  ایرایی  غزلسرایی  شاعرٔه  بهبهانی  سیمین  وفات  بمناسبت  بیانیه:   –  91
افغانی اشتراک  ایرانی و  تورنتوی کانادا، سخنرانی کرد. در این گردهمآیی تعداد زیاد فرهنگیان 

ورزیده بودند.

ایسله توو:
مذکور مقاله لر- باسیلیب چیققن مجله لر - جریده لر و آینامه لردن کتینگ قیلینیب علیحده 
ککی،  کیره  اؤتیش  ایتیب  شونی  سقلنماقده.  سیده  کتبخانه  شخصی  نینگ  ایماق  شکلیده  آلبوم 
»رادیو          مابینیده،  ییل  نیچه  بیر  هر  لی  آرقه  رادیوسی  ارا  خلق  تاشکند  دوریده،  حکومتی  شورالر 
مسابقه« سی اویشتیریلر ایدی.  ف. ایماق 19۸0 - انچی ییلده بؤلیب  اؤتگن رادیو مسابقه گه قتنه 
شیب، ۴۲ مملکت  شنونده لری مابینیده بیرینچی اؤریننی ایگلله دی. ایماق مذکور رادیو مسابقه         
بخارا،  تاشکند،  قیلیب،  سفر  کونلیک   »10« اؤزبیکستانگه  ایلکبار  طفیلی  نی  بؤلگه  غالب  سیده، 

سمرقند و فرغانه شهرلریده جایلشگن تاریخی آبده لربیلن یقیندن تانیشدی.
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ایماق - تاشکند خلق ارا رادیوسی باشلیغی بیلن

ایلکبار مالقاتده بؤلدی.
فیض اهلل ایماق افغانستان رادیوسی نینگ ملی پروگراملریده عمومی مدیری صفتیده ایشله 
ب تورگن پیتلریده )13۶1 ( ییلی تاشکند گه اسپیرانتوره گه اؤقیشگه یوباریلیب، بیر ییل اولوغبیک 
اونگه  آشیردی.  َملَکه  ده  دیپارتمنتی  تلویزیون«  »رادیو  نینگ  سی  فاکولته  ژورنالیزم  دارالفنونی 

دیپارتمنت  مدیری انورکریم اوف رهبرلیک قیلدی.

تابشیریب،  امتحان  لردن  مضمون  بیر  بعضی  یاتگن  قیلینه  تدریس  ده  فاکولته  مذکور  او 
ایماق،  ناق،  بیله ـ  »ژورنالیزم ماستری« عنوانینی قؤلگه کیریتدی. ماسترلیک دوری توگه ییشی 
یوقارده تیلگه آلینگن یونیورسیتیتی اؤزبیک تیلی و ادبیاتی فاکولته سیگه کیریب، پروفیسر محمد 

نادر خان سعیدوف رهبر لیگی آستیده دوکتورلیک علمی ایشینی یازیشگه کریشدی.

          ایماق - ماسترلیک دوری علمی رهبری انور کریم
اوف جنابلری بیلن بیرگه، رسمگه توشدی

او، اوچ ییل مابینیده، » افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری« عنوانی آستیده  رساله یازیب، 
19۸۶ – انچی ییلی اؤزبیکستان فنلر اکادیمیه سی قاشیده گی پوشکین نامیده گی انستیتوتده ، 

دوکتورلیک علمی رساله سینی حمایه قیلیب، دوکتورلیک عنوانیگه سزاوار بؤلدی.
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»افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری« عنوانی آستیده، دوکتورلیک علمی درجه نی ایگلله 
ش مقصدیده، ایماق نینگ روس تیلیده یازگن علمی رساله سی

داکتر ایماق نینگ دکتورلیک دیپلومی

ایماق نینگ دوکتورلیک دیپلومی تصدیق لنگندن سؤنگ افغانستان مسلکی و عالی تعلیمات   
وزیرلیگی تامانیدن، اونینگ ایش جاییگه یازیلگن مکتوب.
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 محترم فیض اهلل ایماق تاشکند ده اسپیرانتوره دوریده ، قوییده گی مدنی-کلتوری ایشلرنی عملگه 
آشیردی:

ایشله ب، »پادو« و »شربت  )کمه لک( نشریاتیده ترجمانلیک وظیفه سیده  "رادوگه"  ییل  اوچ   -1
اؤزبیک  داستانلرکتابینی  کتته  ایککی  لرنینگ  شکایوف  واسیلی  و  گورکی  ماکسیم  ناملی،  توس« 

تیلیدن دری تیلیگه ترجمه قیلدی. 

۲- تاشکند دولت شرقشناسلیک انستیتوتیده دری تیلیدن درس بیردی.
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3- کؤپ مقاله لری اؤزبیکستان مطبوعاتیده چاپ ایتیلگن. 19۸۶م. "گلستان" مجله سی اداره سی 
باسیلیب  لری  مقاله  بیر قطار  اونینگ  آینامه ده  بیلن مکافاتلندی. مذکور  یارلیق"  "فخری  تامانیدن 

چیققن.

فخری یارلیق

۴ - تاشکند ده چیت ایللیک وطنداشلر اوچون چیقه دیگن "آیدین" جریده سیده محرر بؤلیب ایشله 
دی.

5 - "اؤزبیک فلم" ده ۲0 ته حجتلی و هنری فلملرنینگ دری و اؤزبیک تیلیده گی ترجمه و دبالژ 
ایشلریده اشتراک ایتدی.

بیلن، او 19۸۷ ییلی کابل گه  نینگ تاشکند ده گی اؤقیش مدتی توگه شی  ایماق  داکتر 
قه یتیب باردی و 1991- نچی ییل نینگ آخریگه چه افغانستان رادیوسیده ایشله ب، آنه وطن ده 
نا تینچ  وضعیتی یوزه گه کیلیشی سببلی، قه یتیب اؤزبیکستانگه کیلیب، تاشکند رادیوسی نینگ 

افغانستان اوچون ایشیتتیریشلر بؤلیمیده دری تیلیده نطاق و ژورنالیست صفتیده ایشله دی.

ایماق 1995- ۲005 ییللر مابینیده افغانستان جهان هنرمندلری اویوشمه سی مرکزی آسیا 
و جهان ژورنالیستلری اویوشمه سی نینگ اؤزبیکستان جمهوریتی بؤیله ب فخری رییسی صفتیده 

ایش آلیب باردی.

نینگ  جمهوریتی  اسالمی  افغانستان  ییل،   9 دوامیده،  ییللر  مذکور  ایماق  دیک  نینگ  شو 
تاشکند ده گی ایلچیخانه سیده مدنیت ایشلری اتشه سی لوازیمیده  هم ایشله گن .
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صفتیده  سی  اتشه  ایشلر  کلتوری  سیده،  ایلچیخانه  افغانستان  گی  ده  تاشکند   - ایماق 
تعیینلنگه نی باره سیده، افغانستان تشقی ایشلر وزیری نینگ مکتوبی.

ف. ایماق   1۴  ییل  تاشکند رادیوسیده گی افغانستان اوچون دری تیلیده گی برنامه سیده، 
همده، وطنداش رادیوسیده ایشله ب، افغانستان و اؤزبیکستان خلقی نینگ  اؤتمیشده گی مدنیت  
زبان  دری  و  اؤزبیک  یاتگن  قیله  استقامت  مملکتلریده  جهان  یوتیقلرینی  کیریتگن  قؤلگه  یؤلیده 

خلقلریگه تنیشتیردی.

مراتبه  نیچه  پیتیده  گن  ایشله  صفتیده  نطاق  و  ژورنالیست  رادیوسیده،  تاشکند  ایماق، 
اوزبیکستان تلویزیونی و رادیوسی دولت کمیته سی فخری یارلیق و پول مکافاتی بیلن تقدیرلندی. 
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ایماققه، اؤزبیکستان رادیو تلویزیونی رهبریتی تامانیدن 
بیریلگن فخری یارلیق.

چیت  ایلده گی وطنداشلر هر دایم ایماق نینگ بونده ی مدنی  خذمتلریدن خورسند چیلیک 
لرینی اظهارقیلیب مکتوب یازر ایدیلر. جمله دن تهرانده استقامت قیله یاتگن افغانستانلیک مهاجر 
رادیو شنونده لریدن بیری عبدالرحیم حافظ زاده اؤزی نینگ تاشکند رادیوسیگه یؤهلل گن مکتوبیده 
ایماق نینگ شانیگه قویده گی نظمی سطرلرنی یازگن ایدی. بو مکتوب 199۷- انچی ییل، 1۲- 
انچی نومبر آییده )ماوشونده گان( برنامه سی آرقه لی تاشکند رادیو سیدن نشر بؤلدی. مکتوب 

نینگ متنی قوییده گیچه:

            مــرحـبـا ای محتـرم »ایماق« ما        ای نشـاط بخـش دل غمناک ما

            از دل مـا غـصـه هــا بیـرون کنی        مهر لطف و عشق را افـزون کنی

مـا ز فـیـضـت فیض هـا آموختیم              درس هـایـی از وفـا آمـوخـتـیم  

باتو ما هرصبح وشام یاریم همیش              با تو گر نیستیم بیمـاریم همیش  

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

بار دیگـر من ســالمت مـیـکـنـم             خویشـتـن را مـن غالمت میکنم  

عـمـر طـوالنـی بخـواهـم از خدا             بر تو فیض »ایماق« دایم هر کجا   

»حافظ زاده« سخت بیمـار جفاست             چــارٔه درد و عـالجـش را نـمـا  

داکتر فیض اهلل ایماق ۲005 ییل نینگ اوکتوبریدن باشله ب، عایله - اعضالری بیلن بیرگه 
لیکده، کاناداگه سفرقیلیب، بوگونگی کونده تورنتو شهریده استقامت قیلماقده. او کاناداگه کؤچیب 
کیلگه نیده - ناق، اؤز مدنی- کلتوری فعالیتلرینی دوام ایتتیرماقده. او نینگ علمی تحقیقی مقاله لری 
تورنتوده باسیلیب چیقه دیگن: "اندیشه ی نو"، "آشیان"، "نایاب" ناملی مجله لریده اؤزبیک و دری 
تیللریده چاپ قیلینماقده. او »اندیشٔه  نو« آینامه سی نینگ تحریر هیاتی اعضاسی همدیر. ایماق 
امریکا قؤشمه ایالتلریده نشر بؤله دیگن خلق ارا افغان تلویزیون کؤرسه تولریده هم قتنه شیب توره 
دی. شو نینگ دیک، ایماق افغانستان ملی تلویزیونی اؤزبیک پروگرامی چوکاتیده » فولکلور- خلق 

قلبی ده گی دینگیزدیر« پروگرامی متنی نی ۲00۸ ییل سپتمبر آیی نینگ 9 نچی تاریخیدن باشله 
ب، »3 ییل« گچه جماعتچیلیک -رضاکارانه اساسیده، یازیب تیارله ب،ایمیل آرقه لی افغانستان 
ملی تلویزیونی اؤزبیکبؤلیمیکه جونتدی. مذکور  پروگرام  متنی  هرسه شنبه کونلری کابل وقتی بیلن        

ساعت 15 ده   ُفروزان خلیلیار تامانیدن اؤقیب، ایشیتتیریلدی. 

شونی ایتیب اؤتیش کیره ککی،۲009-انچی ییل، مارچ آیی نینگ ۲1- انچی تاریخیده خلق 
ارا »افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی« نینگ کانادا بؤیله ب وکیلی نی سیله ش مناسبتی بیلن 
کانادا مملکتی آنتاریو ایالتی، گوالف شهریده افغانستان تورکلری نینگ ییغیلیشی بؤلیب اؤتدی.  بو  
ییغیلیشده  داکتر فیض اهلل ایماق  کانادا بؤیله ب ففتا»افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی « نینگ 

رییسی صفتیده سیلندی.

او، مذکور اویوشمه تامانیدن ارزگولیک مدنی فعالیتلری اوچون فخری یارلیق بیلن تقدیرلندی.
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»ففتا« اداره سی تامانیدن ایماققه بیریلگن فخری یارلیق داکتر ایماق خیر خواه و مدنیت 
سیور انسانلر سیره سیگه کیره دی. اونینگ خیر خواهانه و مدنیت پرور ایشلرینی اثباتلش اوچون، 

توجه لرینگیزنی »اصالح« روز نامه سی ده چاپ بؤ لگن بیر خبرگه جلب قیله میز:

داکتر ایماق )3۶۸( جلد شخصی کتابلرینی اطالعات و

فرهنگ وزیر لیگیگه تارتیق قیلدی.

او، شونینگ  دیک ۲۷ / 9 / 13۷۲ - انچی ییلی 100 جلد دن عبارت اؤزبیکی  و دری تیلیده 
گی خیلمه - خیل کتاب لرینی، همده50 ته مجله، »یولدوز« و »آیدین« جریده لری نینگ 3 ییللیک 
کلکسیونلرینی، کابلده گی افغانستان اسالمی جنبشی نینگ مدنی وکلتوری ادره سیگه تارتیق قیلگن 
ایدی. شو باعث، داکتر ایماق، )دگر جنرال محمد همایون فوزی معاون شورایعالی نظامی صفحات 

شمال کشور( تامانیدن  رسمی مکتوب ایله، آلقیشلندی.  
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جنبش ملی اسالمی اداره سی تامانیدن، ایماققه

بیریلگن تشکر نامه 

ییلی  -انچی  کونلری ۲00۸  توغیلگن  نینگ  بابر  محمد  و ظهیرالدین  نوایی  علیشیر  امیر   
کابلده نشانلندی.

شو مناسبت بیلن افغانستان ایچکریسیده و تشقی اولکه لرده حیات کیچیره یاتگن  اؤزبیک 
و ترکمن یازوچیلر، صنعتچیلر و فرهنگی ساحه ده فعالیت آلیب باره یاتگن شخصلر آلقیشلندی. اولر 

جمله سیده، داکتر ایماق هم باردیر .

فخری یارلیق

داکتر ایماق ،۲01۲ -انچی ییل  ، مارچ آییده کانادا دولتی نینگ فخری یارلیق همده، الماس 
و آلتین مداللری بیلن تقدیرلندی.

اؤزبیک  رادیوسی  سی  بی  بی  همده،  تلویزیونی،  ملی  افغانستان  بیرینچیدن  خبر-  بو 
ونکوور  نینگ  کانادا  تلویزیونی،  افغانستان  آریانا  ارا  بؤله دیگن خلق  نشر  امریکا دن  دستورلری، 
شهریده چاپ بؤله دیگن »زن« ناملی آینامه سی ده و تورلی – تومن ویب سایتلر تامانیدن یاریتیلدی.

قوییده، مذکور خبر و اونگه نسبتاً، خلق مناسبتی  نی اؤقی آله سیز حبیب الرحمن قویاش

بی بی سی
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نینگ     ایماق، کانادا  اوزبیک یازوچی داکتر فیض اهلل  افغانستانلیک   
الماس مدالینی قولگه کریتدی. 

نینگ  دولتی  کانادا  ایماق،  اهلل  فیض  داکتر  یازوچی  و  ژورنالیست  اوزبیک  افغانستانلیک    
الماس و آلتین مدالی بیلن آلقیشلندی .

مناسبتی  ییللیگی  الیزابت سلطنتی۶0  ایککینچی  ملکه سی  کانادا  ایوارد،  ـ  نامه  تقدیر  بو 
بیلن، جماعتچیلیک ـ رضاکارانه - ولنتیر اساسیده خذمت کورستگن شخصلرگه مولجللنگن آلتین و 

بیرلیان" الماس" مدالیدیر.

سوسا  چارلس  وزیری  ستیزنشیب  و  امیگریشن  ایالتی  آنتاریو  دولتی،  کانادا  یارلیق،  بو 
تامانیدن داکتر ایماققه، مدنی و کلتوری فعالیت لری اوچون، تقدیم قیلینگن.

کانادا دولتی هر بیش ییل مابینیده ، جماعتچیلیک اساسیده خذمت کورستگنلرنی، فخری 
یارلیق و تورلی مداللر بیلن آلقیشله یدی.

  ۷ ینه  یاتگن  کیچیره  حیات  مملکتده  مذکور  تشقری،  ایماقدن  داکتر  دولتی،  کانادا 
افغانستانلیکنی آلتین مدالیگه سزاوار کورگن.

ایماق جنابلری، کانادا ده مدنی و ژورنالیستیک فعالیت لری بیلن مشغول بولیب کیله یاتگنی 
قولگه  مدالنی  مذکور  بارگنی،  آلیب  لرنی  فعالیت  ترغیبات  یولیده  تینچلیک  نینگ  کانادا  همده، 

کیلتیریشگه سبب بولگن دیب معلوم قیله دی.

داکتر فیض اهلل ایماق ۸ ییل دن بیری کانادا ده یشه ب کیلماقده. او نینگ معلوم قیلیشیچه، 
حاضر گه قدر اونلب تورلی مقاله لردن تشقری، 11 عنوانلی تحقیقی کتابلری چاپ بولگن  . اما 

اقتصادی معما لر سببلی ینه۸ -اثری حاضر گه قدرچاپ ایتیلمه گن .

داکتر فیض اهلل ایماق، فاریاب والیتی نینگ اندخوی تومنیده 13۲۴ قویاش ییلی دنیاگه 
کیلگن. باشلنغیچ مکتب نی اندخویده و کابلده گی اورته ابن سینا اورته مکتب و دارالمعلمین گه 

تحصیل آلگن. کیین کابل دارالفنونی نینگ ژورنالیزم فاکولته سیدن هم 1350 قویاش ییلی فراغت 
سندینی قولگه کیریتگن .

کیین  ایش بجریب،  بولیملرده  ایریم  رادیوسی  ملی  افغانستان  ییلر،  ایماق جنابلری کوپ 
اوزبیکستانگه کیتگن. تاشکینت نینگ اولوغ بیک نامیده گی دارلفنونی دن خلق قوشیق لری ناملی 

علمی ایشلریدن دوکتورلیک عنوانینی هم اوزیگه ایگلله گن.

قدیر نامه گه، کانادانینگ آنتاریو ایالتی باش وزیری، همده، امیگریشن و ستیزنشیب وزیری 
امضا چیککنلر.   
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پیام های تبریکی دوستان، به مناسبت تقدیر

داکتر ایماق از طرف دولت کانادا

ترکان  فرهنگی  فدراسیون   ( ففتا  ویب سایت  در  سپتمبر سال ۲01۲  ماه  در  پیامها  این 
افغانستان ( به نشر رسید .

www.turklar.com :آدرس ویب سایت قرار ذیل است 

اسالم علیکم قدردان ابه جان حاجی صاحب داکتر فیض اهلل ایماق جنابلری !

کمینه - فروزان خلیلیار اخالصمند جییه نینگیز، ینه بیر مراتبه، سیزنی کانادا دولتی تامانیدن، 
رضاکارانه مدنی فعالیتلرینگیز مناسبتی بیلن الماس و طال مداللری بیلن آلقیشلنگه نینگیز سببلی، 
اوزنامیمدن، همده افغانستان ملی تلویزیونی چوکاتیده گی » وطنداش سیسی  تلویزیون کورسه 

توولری« همکارلری تامانیدن تبریکلشگه رخصت بیرگه یسز.

حاجی صاحب جنابلری !

آییده  میزان   نچی   -  10 ییل  قویاش  انچی   - گی 1350  قاشیده  افغانستان  رادیو  سیز، 
سیز.  سی  اساسچی  نینگ  پروگراملری  نورستانی  و  یی  پشه  بلوچ،  ترکمن،  اوزبیک،  باشلنگن 
هم  قرضدیر،  هم  گه  لری  کارمند  رادیو  بیز  ییتیش،   - توشینیب  حقینگیزنی  نینگ  سیز  شوباعث 
فرض. شو نقطٔه نظردن اوزبیک تیلیده گی تلویزیون کورسه توولری اوزی نینگ جاری ییل، ۴ و اا 
-انچی سپتمبر، سه شنبه دستورلری نی سیزگه اته ب، بیرینچیدن کانادا دولتی تامانیدن آلقیشلنگه 
نینگیز خبری نی نشر ایتیب، همده، بیزگه تیارله ب یوربارگن » دولت کپتان« حقیده گی منظوم 

حماسه نی هم ترقتگن ایدیک. 

 عمکی جان ! 

سیز ۲00۸ – انچی ییلدن باشله ب حاضرگه قدر،  بیزگه رضاکارانه مدنی یاردم قولینی 
چوزیب، »فولکلور- خلق قلبیده گی  دینگیز دیر« دستوری تیارله ب  ، یوباره سیز . دیمک ، شونده 
ی بیغزضانه جماعتچیلیک اساسیده گی یاردملرینگیز، همده کانادا خلقیگه  کورستگن تورلی مدنی 
و رضاکارانه خذمتلرینگیز اوچون کانادا دولتی تامانیدن تقدیرلنگن بولیشینگیز کیره ک ، دیب اویله 

یمن.  ایتینگچی، سیزدن باشقه کیم  بونده ی عالی مکافات گه سزاوار بولیشی ممکن؟

 – اؤریغ  فرزندلرینگیز،  ایماققه،  انابت  حاجی  بی  بی  جانیم  خاله  و  سیزگه  بیربار  ینه   
ایماقلرینگیز ، نهایت بوتون افغانستان خلقیگه مداللر و فخری یارلیقلر مبارک بولسین! چقور احترام 

بیلن

فروزان خلیلیار

افغانستان ملی تلویزیونی ، وطنداش سیسی تلویزیون

کورسه توولرینینگ باش مدیری

کابل - افغانستان

***

اسالم علیکم جناب داکتر صاحب ایماق !

 ساغ و سالمت لیگینگیزنی امیدیده من  

انادا دولتی نینگ الماس و آلتین مدالیگه آلقیشلنگیزنی چین یوره کدن تبریک له یمن.بو مداللرنی

اوال سیز، کیین قرنداشلریز و نهایت، همه ملتی میز اوچون بویوک بیر افتخار دیر دیب اویلیمن.

البته کی مین بو مسئله نی سیز بیلن رادیو اوچون بیر مصاحبه آلیب ،کیین متن قیلیب آنالین ویب 
صحیفه میزگه عکس بیلن بیرگه قویه من.
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اوزبیکستانلیک همکسبلریم گه هم  لندن ده گی  اوزگرتیریب  بومتن نی التین چه گه هم 
التین و ِسریلیک صحیفه میز گه ترقه تیش اوچون یوباره من.

همده بو خبر نی افتخار بیلن اوز وبالگیم گه هم قوییب، باشقه دوست لرگه هم ترقه تیش 
اوچون توصیه قیله من.

ایرته بیز نینگ ساعت بیش یا بیش یریم لرده، فکر قیله من کانادا وقتی بیلن ، ایرته لب 
توقیز بجه بولر، سیزگه تیلفون قیلیب، بیر اوچ دقیقه لیک مصاحبه آله من.  .

کیین ان شااهلل تماس  ده بوله میز 

ساغ و امان بولینگ

حرمت بیلن

حبیب الرحمن قویاش

بی بی سی ، کابل - افغانستان

 ***

السالم علیکم قدردان برادریمیز داکتر فیض اهلل ایماق !

کانادا دولتی  برلیان و طال مداللری گه سزاوار بولگه 

نینگیز خبری نی بی بی سی رادیوسیدن ایشیتیب و »ففتا« 

سایتیده اوقیب ، بی نهایت خرسند بولدیم. بو مداللر بیلن سیزنی 

صمیمی مبارکباد ایتیب،  کیلگوسی ایشلرینگیزده ، اهلل

تعالی دن سیزگه موفقیت لر تیله ب قاله من

عزیزه عنایت

صمیمانه ترین احترامات و تبریکات خویش را خدمت جناب 

داکتر صاحب فیض اهلل ایماق و دیگر دوستان گرانقدر بخاطر موفقیتهــای داکترصاحب ایماق 
تقدیم داشته از خداوند بزرگ و توانا پیروزیهای بیشتر شانرا تمنا دارم .

هرفرد از ترکتبار که دراین کاروان پیشرفت و موفقیت یکقدم

جلوتر میرود باعث افتخار همۀ ترکان افغانستان و وطنداران می باشد .

 ساغ بولینگ

عزیزه عنایت

 از کشور هالند 

***

Hurmatli Fayzulla aka,

Sizga Canadaning Almos medali berilganini eshitib ko’p xursand bo’ldim. 
Sizning folklorshunoslikda va ijodiy ishlarda ko’rsatgan salohiyatingiz va 
fidokorligingiz yuqori darajada qadrlangani  bilan sidqidildan tabriklayman. Sizga 
uzoq umr, sihat-salomatlik va yangidan yangi ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. 

Birodarlik salomi bilan,

R.Inomkhojaev

حرمتلی فیض اهلل اکه!

سیزگه کانادانینگ الماس مدالی بیریلگه نینی ایشیتیب، کوپ خورسند بولدیم. سیزنینگ  
کارلیگینگیز، یوقاری  ایشلرینگیزده، کورستگن صالحیتینگیز، وفدا  ایجادی  فولکلور شناسلیکده و 

درجه ده قدرلنگه نی بیلن صدق دلدن تبریکله یمن.
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سیزگه اوزاق عمر، صحت- سالمتلیک و ینگیدن ینگی ایجادی موفقیتلر تیله یمن. برادرلیک 
سالمی بیلن

داکتر رحمن خواجه انعام خواجه یوف

یونیورسیتیتی  اندیانا  ایالتلری  قوشمه  امریکا  و  انستیتوتی  شرقشناسلیک  دولت  تاشکند   
پروفیسری امریکا مملکتی، اندیانا شهر

  ***

Faizullah jon 

Bu Kata eftikhar ni Aimaq saheb we mohtaram familariga we tamom 
Mardomezga Tabreek aitaman. Mubarak bulsoon aka janem. Afareen we sad 
afareen.

Akbar Andkhoie. 

فیض اهلل جان!

بو کتته افتخارنی  سیزگه و محترم فامیللرینگیزگه و تما م مردمیمیزگه تبریک ایته من.

مبارک بولسین اکه جانیم. آفرین، صد آفرین!

اکبر اندخویی 

نیو یارک شهر، امریکا مملکتی 

 ***

سیوگیلی دانشمند قرداشیم داکتر فیض اهلل ایماق!

افغانستان اوزبیک ژورنالیست و یازوچی سی اوله راق ، کانادا دولتی نینگ الماس و آلتین 
)این یوکسک مدالیه( سی بیله ن آلقیشالندیگینیز ُمژده بخش و ُمبارک خبرینی اوقیب و ایشیتیب ، 

ینه هم تکرار سیز ُحرمتلی برادریمیز بیالن غرور و افتخاریمیز گوچالندی و کوپایدی. 

اوشبو افتخار مدالیه سینی سیز محترم قرداشیم و بوتون اصیل عایله فرد لرینگیز و بوتون 
ترکستانلی و افغانستان لی وطنداشلریمیز گه کونگولده ن و از تۀ دل ُمبارکباد ایتیب و دوامی نی 
شوندای گوزه ل – مکمل و قیمتلی مدالیه لرنی آینده ادبی – اجتماعی و وطنی اثر لرینگیز ده هم 

الهی تعالی دن ، سیزگه ، کورماق نصیب و قسمت قیلیشینی ، رجاء و تمنا قیله من.

آمین!

 انچه زمان اوتدی سیز دن نامه و تیلفون لر کمایب قالیب ایدی ، مقصد اهلل )ج( گه ُشکر 
ساغ و عافیتده ایکان سیزلر. بیز لر هم اهلل تعالی گه مینگ لر چه شکر ، همه میز یخشی میز. 

بوگونلرده بیدلستان 1۲ و گلدسته 1۲ و آواز و صدای دل و کونگل سیسی و نواسی ۴ کتاب 
لرینی حاضرالش بیلن مشغول من. ساغینچلیک سالم و حرمتلریم بیلن –

 برادرینگیز:
حبیب اهلل "همنوا" چغتایی

استانبول – ترکیه 

سه شنبه - 1۸ سپتمبر ۲01۲

 ***

داکتر فیض اهلل “ایماق” ژونالیست، نویسنده، شاعر و سخن پرداز کم نظیر افغانستان، 
بنابر خدمات فرهنگی و توانایی در عرصه های مختلف نشراتی و ادبی با مدال دولتی طال و الماس 

از جانب دولت کانادا تقدیرشد.
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این مدال معتبر بین المللی به مناسبت بزرگداشت از شصتمین سالگرد سلطنت الیزابت دوم 
به افراد شایسته و شخصیت های که طی پنجسال در کارهای فرهنگی و افتخاری رضاکارانه سهم 

گرفته باشند ، تفویض میگردد. 

طبق گزارش آقای حبیب الرحمن قویاش خبرنگار بی بی سی در سال جاری فیض اهلل ایماق 
افتخار بدست آوردن این مدال پرافتخار را کمایی کرده و آنرا به وسیله ی وزیر اداره ی مهاجران 

ایالت انتاریو کانادا تصاحب نموده، به دانشمندان جامعه ی افغانی افتخار بخشید.

داکتر فیض اهلل ایماق ژورنالست خالق افغانستان و سپهساالر ادبیات اوزبیکی افغانی است 
که در جریان زندگی هفت ساله اش در کانادا جهت شناسایی فرهنگ و کلتور غنی افغانی و زبان 
شایسته اوزبیکی و معرفی آن به مردم کانادا و جهان ، با نوشتن مقاالت ،اشعار و ادبیات جهانی در 
خور افتخار و نشرات کتب معتبر و فراوان که طرف استقبال نویسندگان قرار گرفته ، سهم برازنده 

داشته است. 

امان معاشر

 ژورنالیست آزاد

 ونکوور - کانادا

*** 

Salam hurmatlik Ajmaq sahib

Men hum sizga  bu medolni  tabrek ataman.

 boshingiz aman bulsoon.Ehtirom bilan

Ibrahim Kohi  

سالم حرمتلیک ایماق صاحب!

مین هم سیزگه بو مدالنی  ، تبریک ایته من.

باشینگیز امان بولسین !

ابراهیم کوهی 

کانادا مملکتی ،آنتاریو ایالتی، اوکویل  شهر 

***

حرمتلی استاد، ایماق صاحب جنابلری! 

 مین - کانادا دولتی نینگ الماس و آلتین مدالی بیلن آلقیشلنگنیگیز خبری نی ایشیتیب، بی نهایت 
خورسند بولدیم .  سیزنی بو عالی مداللر و فخری یارلیق بیلن چیندلدن مبارکباد ایته من  

 بیز یاشلر سیزدیک جانکویر ودانشمند  شخصیتیمیز بارلیگیدن ،  کتته دن - کتته فخرله نه میز.

چقور احترام بیلن

یونس طغرا

کانادا مملکتی ، تورنتو شهر

***

عزیز و محترم دوستیم  دانشمند، نویسنده و ژورنالیست شهیر وطن! 
جناب دوکتور فیض اهلل ایماق 

سیز جنابینگیزنینگ کانادا دولتی تمانیدن عالی درجه ده گی مدال گه سزاوار تنیلگنینگیزنی 
هر  شخصیت  بیر  بولگن  فداکاری  ملت  و  وطن  کبی  سیز  البته  بولدیم.  خورسند  کوپ  ایشیتیب 
قندی مکافات و جایزه گه سزاوار دور سیز. بو جانب سیزنی بو اولوغ مرتبه بیلن صمیمانه تبریکلی 
قیلینگنیدن  تمانیدن سیزنینگ زحمتینگیز تشخیص  فرهنگدوست جماعسی  کانادا  و همچنان  من 
چېکسیز خوش و خرسند بولگه نیمنی بیلدیرمن. مین بو کامیابلیکنی افغانستان فرهنگی لری و هنر 
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دوستلری تمانیدن هم  سیزگه مبارکباد ایتیش بیلن بیرگه، کیلگوسیده بوندن هم یوقاری مکافاتلر 
و احتراملرگه سزاوار بولیشینگیزنی پروردگار عالم درگاهیدن تمنا قیله من.

سالم و احترام بیرله دوست و  برادرینگیز:

دکتور عنایت اهلل شهراني

 امریکا مملکتی - اندیانا ایالتی

***

محترم فیض اهلل ایماق   

امید است احتراماتم  را بپذیرید و به احساساتم پاسخ دوستانه دهید.

برای مردم مهاجر افغانی ، بخصوص آنهاییکه به سیاست و زندگی آشنا اند در خور قدر می باشید.

در کشور یکه زندگی می نماییم، از نظر انسانی و اخالق در نهایت شرافت و انسانیست و 
به سادگی نمی توان احسان و لطف بی پایانش را پاسخ مثبت نداد و در خدمت آن قرار نگرفت .

در تارنمای وزین ترکلر و بی بی سی خواندم هموطن ما در عرصه ی فرهنگی سهم در خور 
گرفته و با نشر کتب ،مقاالت و ترجمه ی نوشته های مفید پرداخته و در خدمت جامعه افغانی و 
کانادایی قرار گرفته است که محترم فیض اهلل ایماق نویسنده بزرگ افغانیست و به افتخار گرفتن 
مدالهای الماس و طال نایل آمده است .این موفقیت را بشما و هر هموطن با احساس تبریک میگویم 
و امید وارم در این راه پر افتخار گامهایی استوار بردارید و توفیق مزید را کمایی کنید . شما سزاوار 

تمجید هستید صحتمند و کامگار باشید.

با امید روزیکه بر دیدارتان توفیق یابم 

موالنا کبیر فرخاری

ونکوور- کانادا 

 ***

پیام تبریکی دست اندر کاران مجلۀ »زن« چاپ ونکوور کانادا

عنوانی داکتر فیض اهلل ایماق 

مجلۀ زن افتخار می کند که شما دانشمند عزیز و همکار دایمی ما مفتخر به دریافت مدالهای 
شده اید. خدامات فرهنگی شما در رواج فرهنگ و کلتور مردم ما صفحه فخر را در روابط افغانستان 
– کانادا باز نموده است.بیاد داریم در سال ۲010 در جریان برگزاری مسابقات ورزشی بین المللی 
المپیک در پرده برداشتن از مجسمۀ ارباب رنسانس افغانستان فیلسوف و وزیر دانشمند  حضرت 
امیرعلیشیر نوایی سهم داشتید که ما در روزهای مهم بین المللی آنرا نشر مجلۀ خود ساخته غرور 
و سربلندی خوانندگان و مهمانان خارجی را از تاریخ پارینه ی ما آگاه ساختیم. به امید سرفرازی و 

موفقیت های مزید شما

شفیقه نورزی 

مؤسس و مدیر مسؤول مجلۀ زن ، در ونکوور- کانادا

***        

شونی ایتیب اؤتیش کیره ککی، داکتر ایماق ۲013 – نچی ییل نومبر آیی نینگ 15- نچی 
لریده   آرقه لی جهانی میدیا  ایالتی گورنر جنرالی  آنتاریو  ایککینچی مراتبه، کانادا مملکتی  سیده، 

فعال قنتشگه نی و کلتوری فعالیتلری سببلی تقدیرنامه، اوارد و عالی مدال بیلن تقدیر لندی.
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داکتر ایماق 

اوارد، مدال و تقدیر نامه بیلن آلقیشلندی   

حاجی داکتر ایماق حاضرگچه بیش مراتبه حج مراسیمی گه قتنشگه نی اوچون یره تگندن 
یؤلینی  طریقت  باشله ب  ییلدن   -۲005 ناق    - نیده  کیلگه  کؤچیب  کاناداگه  همچنین  او  منتدار. 
تنله ب، هر دایم تورنتو ده گی »شور بازار« سودا - ساتیق مرکزیده قرار تاپگن )چشتیه – نیازیه(         
خانقاه  سیگه  قتنه شیب،  بعضاً تصوف طریقتلری و باشقه عرفانی موضوعلرده سؤزگه چیقیب، 

خانقاه اشتراکچیلریگه  معلومات بیره دی.

حاضرگی  فرزندلری  اونینگ  دیر.  سی  آته  قیزنینگ  ایککی  اوغیل،  ایککی  اویلنگن،   - او 
پیتده، کانادا مملکتی گه تیگیشلی آنتاریو ایالتی، تورنتو شهری اوقویورتلریده تحصیل آلماقده لر.او 
کاناداگه کیلگه نیدن بیری، افغانستان اؤزبیکلری آغزه کی ایجادینی رواجلنتیریش و عامه لشتیریش 
»ادب  سایت،  مذکور  بؤلدی.  موفق  آچیشگه  سایت  ویب  بیر  تیللریده  دری  و  اؤزبیک  مقصدیده 
افغانستان اؤزبیک زبان شاعرلری  انترنت رادیوسیگه ایگه. بو رادیو ده   گلشنی« عنوانی آستیده 

حیاتی و ایجادی باره سیده معلومات بیریله دی. بو سایت نینگ آدرسی قوییده گیچه:   

www.dordanalar.info


