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 منتدارچیلیک 
خلق آغزه کی ایجادی، معنوی میراثیمیز نمونه لریدن بیریدیر.

شونینگ اوچون هم بونده ی ُدر دانه اثر لرنی تؤپلش و اونی 

خلققه ییتکزیش، علمی جهتدن تدقیق ایتیش، خیرلی عمللردن               

حسابله نه دی.

مین »افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری«  کتابی  نی 

نشردن چیقه ریلیشده، ماددی جهتدن قؤهلل ب - قووتله گن  

»غضنفر بنیادی« گه، اؤز منتدار چیلیگیم نی اظهار ایته من . 

 داکتر فیض اهلل ایماق

اوشبو رسمنی 

ع . شهرانی چیزدی.                         

                                                      بی بی مفتوحه ایماق

      هدیه:

نی  محبتی  لیک  وآنه  دل سؤزلری  کتابینی،  قؤشیقلری«  خلق  اؤزبیکلری  »افغانستان  مین 
ایماق پاک روحیگه هدیه و  آنه جانیم مرحومه بی بی مفتوحه  ایتگن  بیان  آرقه لی  نظمی سطرلر 
تارتیق ایتیب، یاتگن جایینی ایسه، جنت مکان بؤلیشی نی تینگری تعالی درگاهیدن سؤره یمن. 
آنم نینگ قیسقچه ترجمٔه حالی و  فولکلور اسلوبیده ایجاد ایتگن نظمی بیتیکلری نی، کتاب  نینگ  

سؤنگیده اؤقی آله سیز.
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تقریظ

داکتر رحمن خواجه انعام خواجه یف

خلق حیاتی کؤزگوسی

نینگ  ملت  شوکه  معناسی  بونینگ  بار.  گپ  دیگن  کؤزگوسی  نینگ  حیاتی  خلق  فولکلور 
و   آرزو  بؤلگن  کیله جککه  اندوهی،  و  یؤلی، شادلیکلری  اؤتگن  باسیب  اونینگ  تقدیری،  تاریخی 
ادراک  بونی سیزیش،  دی.  بؤله  نمایان  فولکلورده  بارلیغی  بوتون  قیسقه سی،  روحی،  امیدلری، 
ایتیش اوچون خلق آغزه کی اثرلرینی اوقیی بیلیش، اولرده افاده لنگن  مضمون نی توغری تلقین 
قیله بیلیش الزم. داکتر فیض اهلل ایماق نینگ اوشبو رساله سی انه شوندی مرّکب و خیرلی ایشنی 

کؤزلب بیتیلگن.

داکتر فیض اهلل ایماق علمی دائره لرده خلق آغزه کی ایجادی نینگ توپالووچیسی و فولکلور 
شناس عالم صفتیده تنیلگن. اونینگ   افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق آغزه کی ایجادی اثرلرینی تؤپلب 

نشر قیلیش و اولرنی علمی تحقیق ایتیش گه عائد ایشلری تحسینگه الیق دیر.       

تقاضاسی  تاریخ  اؤزبیکلرهم  آسیاده یشاووچی کؤپگینه خلقلر کبی  اؤرته  حاضرگی دورده 
بیلن بیر نیچه مملکت حدودیده  بؤلینیب یشه ماقده لر. دولتلر آره سیده گی چیگره لرنینگ قتتیقله 
شیب بارگه نی، باشقه باشقه مملکتلر حدودی ده یشه یاتگن اؤزبیک لر آره سیده گی رابطه لرنینگ  
ُسست له شیب بارگه نی سه یین، بیر زمانلر عمومی مدنیت گه ایگه بؤلگن اؤزبیکلر تیلی، مدنیتی، 

بارماقده. بواؤزیگه خاصلیک فولکلورده هم  لینیب  تفکر طرزیده اؤزیگه خاص عنصرلر کؤزگه چه 
سیزیله دی. قؤلیمیزده گی رساله ده آمو دریانینگ ایککی ساحلیده یشب کیالیاتگن اؤزبیکستان 
خلق  لیک  خاص  اؤزیگه  و  لیک  عمومی  گی  ده  ایجادی  کی  آغزه  خلق  اؤزبیکلری  افغانستان  و 
قؤشیقلری مثالیده  تحقیق ایتیله دی. رساله نینگ اساسینی افغانستان لیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری       
تحقیقاتی تشکیل ایته دی. شونینگ بیلن بیرگه، تحقیقاتچی موضوع نی اؤزبیکستانلیک اؤزبیکلر 
خلق آغزه کی ایجادی بیلن قیاسی طرزده تحلیل ایتگن. بو جهتدن خصوصاً ”یار- یار“ و ”ال له“ 

قؤشیقلری تحقیقی،دققتگه سزاواردیر.

تحلیلدن شو نرسه عیان کؤرینه دیکه، هر ایککی تامان قؤشیقلری عمومی لیکنی سقلب 
قالگنی حالده، اولر آره سیده معلوم درجه ده اؤزیگه خاصلیک هم موجود، افغانستانلیک اُوزبیکلر 

فولکلوری عنعنوی عنصرلرنی اؤزیده کؤپراق سه قله ب قالگن کؤرینه دی.

اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی یخلیت  افغانستانلیک  اؤز رساله سیده  ایماق  داکتر فیض هلل 
حالده، هر تمانلمه تحقیق ایتیشگه سعی کؤرستگن. مولف منطقاً اساسلی روشده گپنی قؤشیقلرنینگ 
تصنیفی دن باشله ب، سؤنگره قؤشیقلرنی فولکلورشناسلیک عنعنه لریگه سوینگن حالده، مراسم 
قؤشیقلری و مراسمگه عاید بؤلمه گن قؤشیقلر دیگن ایککی کتته تورکوم گه بؤله دی. کیین ایسه، 
اولرنی موضوع بؤییچه محنت قؤشیقلری، لیریک قؤشیقلر کبی گروه لرگه اجره تیب، قؤشیق لرنینگ 
ژانر خصوصیتلری، مضمونی ومندریجه سی حقیده  سؤز یوریته دی. افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق 
قؤشیقلری نینگ ایچکی توزیلیشی، بدیعی خصوصیتلری هم رساله ده علیحده - علیحده عنوان لر 
آستیده تحقیق قیلینگن. قؤشیقلرگه عائد مساله لر نینگ بونده ی بتفصیل قمرب آلینیشی مذکور 
رساله نی اوقیگن کیشی ده  افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری حقیده بیر بوتون تصور حاصل 

قیله دی.

شونی هم ذکر ایتیش الزم که، اوشبو تحقیقات نینگ نظری پایدیواری اؤزبیکستان و روسیه 
فولکلورشناسلیگی اثرلری اساسیگه قوریلگن. بو خصوصیت بیر تاماندن فایده له نیلگن منبع لرده، 
رساله ده قؤل له نیلگن اصطالح لرده اؤز افاده سینی تاپگن بؤلسه، ایککینچی تاماندن، رساله ده 
معلوم درجه ده شورالر دوری فولکلورشناسلیگیگه خاص صنفی یانده شونینگ سیزیلیب توریشیده 
علمی  یخلیتلیگینی،  نینگ  تحقیقات  اساس  نظری  مذکور  گنده،  قره  تاماندن  باشقه  دی.  کؤرینه 
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صالحیتینی تامینله گن. بو ایسه ایجابی حالدیر. 

رساله ده افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلرینینگ پائیتیک توزیلیشی، بند، قافیه، ردیف 
، بدیعی صنعتلرنینگ قؤهلل نیشی مسٔا له لریگه هم تؤخته لیب اؤتیلگن. فکریمیز چه بو مساله لر 
ینه ده کینگراق یاریتیلسه رساله نینگ قیمتی بوندن هم آشگن بؤلر ایدی، چونکه فولکلور اثرلری 
قؤشیقلردن  ده  رساله  دور.  لی  جاذبه  بیلن هم  ییتوکلیگی  بدیعی  بلکه  ایمس  بیلن  فقط مضمونی 
کیلتیریلگن پرچه لرده بو نرسه یققال نمایان بؤله دی. مثال صفتیده قوییده گی بیت نی کؤریب 

چیقه یلیک :

کؤچه دن اؤتر ایدیم، چارله دی قیز،

چرخیم نی طنابیگه باغله دی قیز.

عاشق – معشوقلرنینگ مناسبتی نی تصویرالووچی بو بیت نینگ ایککینچی مصراع سیده 
آبرزلی قیلیب ایتیلیشیچه، قیز عاشقنینگ چرخینی اؤز طنابیگه باغلب آلگن، یعنی ییگیت نینگ اراده 
اما معلومکه، اصلیده چرخ طنابگه ایمس،  اؤز اختیاریگه بؤیسوندیرگن.  بیلن باغلب  سینی طناب 
بلکه طناب چرخگه باغله نه دی، یعنی بو جریان ترتیبی اته یله ب اؤزگرتیریلگن. باشقه چه قیلیب 
یره  افاده  گوزه ل  اؤزیگه خاص  تیلیب،  ایشله  اؤرینلی  تجاهل عارف صنعتی  ده  ایتگنده، مصراع 

تیلگن.

نورؤزگه بغشلنگن منه بو بیتده هم گوزه ل ومعنادار رمزنی کؤریش ممکن:

       هوکوزینگنی باقه میز،          شاخیگه گل تاقه میز.

بیتده گی هوکیزنینگ شاخیگه گل تاقیش تصویری بیر قره شده غلطی تویولیشی ممکن، 
اما اصلیده بو  نورؤز کونلریده شادلیک و طنطنه بیلن دهقانچیلیک ایشلری نینگ باشله نیشی گه 
اشاره قیلووچی رمزدیر. فولکلور اثرلریده بو کبی گوزه ل صنعتلر، رمزلرکؤپلب اوچره یدی. اولرعلمی 
اساسده تحلیل ایتیلسه، رمزلرنینگ تاریخی ایلدیزلری آچیب بیریلسه، خلق آغزه کی ایجادی نینگ 
اما  ایمس،  لریؤق  تحلیل  بوندی  ده  رساله  بؤله دی.  نمایان  انیق  ینه هم  دارلیگی سرلری  جاذبه 

کیلتیریلگن نمونه لربو موضوع نی رواج لنتیریش اوچون جوده بای امکانیت لرگه ایگه. عین پیتده، 
رساله نینگ اهمیتی اونده عملگه آشیریلگن تحقیقات، ایریشیلگن یوتوقلر بیلن اؤلچه نه دی. بو 

جهتدن رساله، شبهه سیز، تحسینگه سزاواردیر.

خلق  ایتیلگن  نشر  چه  ییلگه  اونده ۱۹8۰  چه،  نیشی  له  تاکید  مقدمه سیده  نینگ  رساله 
قؤشیقلری تحقیق ایتیلگن. آره دن قریب اوتتیز ییل وقت اؤتدی. بو دور افغانستان خلقلری، اولر 
جمله سیده افغانستان اؤزبیکلری اوچون هم، مرًکب و مشقتلی زمان بؤلدی. بو دورنینگ واقعه - 
حادثه لری هم خلق آغزه کی ایجادی نینگ ینگی نمونه لریده اؤز افاده سینی تاپگن بؤلیشی طبیعی 
دور. بو اثر لر هم اؤز توپالووچیسی و تحقیقاتچی سی نی کوتماقده. داکتر فیض اهلل ایماق نینگ 
اوشبو رساله سی، ینه  بیر دانشمند نی مذکور دور فولکلورینی تحقیق ایتیشگه رغبت لنتیرسه عجب 

ایمس. 

                      داکتر رحمن خواجه انعام خواجه یف

تاشکند دولت شرقشناسلیک انستیتوتی،

امریکا قؤشمه ایالت لری اندیانا                               

یونیورسیتیتی پروفیسری                                  
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    افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری

)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 ۱۳۵۹=۱۹8۰ ییلده کابل ده علیحده کتاب حالیده نشر ایتیلیشی، افغانستان خلقلری نینگ 

ادبی- مدنی حیاتیده کتته واقعه بؤلیب قالدی.۱ 

کی  آغزه  نینگ  اؤزبیکلری  افغانستان  تاماندن،  بیر  ایتیلیشی،  نشر  نینگ  کتاب  مذکور 
ایجادینی عامه لشتیریش ساحه سیده دستله بکی ده دل قدم بؤلسه، ایککی انچی 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 دنیا قره شینی 
افغانستان  لر  مساله  قطار  کبی،  بیلگیله ش  نی  ورولی  اؤرنی  نینگ  میراث  مدنی  شکللنتیریشده، 
وظیفه  دالضرب  و  تورگن مهم  آلدیده  فنی  فیاللوژی  و عموماً،افغانستانده  نی  فولکلور شناسلیگی 
لردن حساب له نه دی. شونینگ  اوچون  هم  افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی مونوگرافیک 

شکلده  تدقیق ایتیش کتته اهمیت کسب ایته دی.

          معلوم که ، اؤزبیکستان فولکلورشناش لیگی نینگ تجربه و یوتوق لریگه 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  ۱۳۵۹=۱۹8۰- انچی ییل 

گچه  اعالن  قیلینگن خلق قؤشیقلریدن فایده لنگنمیز، خالص .

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلرینی اؤرگه نیشده گی دستلبکی اورینیشلر»خلق دردانه 
لری« کتاب نینگ باسیلیب چیقیشی بیلن باغیلق.

نینگ  عالملری  ایل  چیت  سیده  باره  فولکلوری  و  ادبیاتی  تاریخی،  اؤزبیکلری  افغانستان 
عالم  ترکشناس  لیک  دن، سویدن  جمله  ممکن.  ایتیش  قید  یوتوقلرینی  معلوم  گی  ده  ساحه  بو 
گوناریارینگ اؤز مقاله سیده غربی اروپا ده بیرینچی بؤلیب، افغانستان نینگ شمالی والیتلریده یشه 
یدیگن و ترکی تیلده سؤزله شه دیگن اهالی نینگ یه شش شرایطلری، سانی، مدنیتی، تیلی، عرف 

- عادتلری، فولکلوری، اتناگرافیه سیگه عاید ایریم معلوماتلرنی کیلتیرگن.2         

اؤزبیکلری  افغانستان  ایلیزه الوده سیرتاوستس  پروفیسر  عالمی  ترکشناس  نینگ  امریکا 
فولکلوریگه عاید مقاله سینی »اؤزبیکلر اره سیده اسالمدن آلدین دورده ترقلگن عرف- عادتلر«، 
عبدالحکیم  داکتر  پروفیسر  واحدی جوزجانی،   یعقوب  داکتر محمد  باشقه  بوندن  اته دی.   دیب 
نوا،  نظرمحمد   ، خیری  ابوالخیر  رحمتلی  شهرانی،  اهلل  عنایت  داکتر  پروفیسر  جوزجانی،  شرعی 
حاجی ایرگش اوچقون،استاد محمد امین متین اندخویی، پوهنمل استاد عالم لبیب، پویافاریابی، 
داکتر شفیقه یارقین، حلیم یارقین، داکتر اسداهلل شعور، استاد هدایت اهلل هدایت، داکتر حسن بانو 
غضنفر ، شهر بانو غضنفر ، عزیزاهلل آرال، فوزیه آرال، نور اهلل آلتای، ذکراهلل ایشانچ ، محمد کاظم 
امینی، س.ع. الفتی،عنایت اهلل فرهمند، صالح محمد راسخ، حاجی اشرف عظیمی، عالم کوهکن، 
حبیب اهلل همنوا چغتایی، عبداهلل روهین، منان تاشقین، انتظارجوزجانی ، مال تاج محمد سرپلی، 
 ، دققاق  حساس،  محمد  صالح  یورتداش،  تمنا،  رضوانقل  مرحوم  عنبر،  رفیق  محمد  بیات،  الیم 
 ، اؤزبیک  محمد  فدا  حاجی  عابدی،  رحیم  انجنیر  مقدم،  بیانی،  عبدالغفار  رحمتلی  بیانی،  آیخان 
م .اسحاق ثنا،داکتر عزیز اهلل فاریابی، امان معاشر، محرم زیبا ایوبی، امان اهلل خلیلیار، فروزان 
الیاسی،  خلیلیار، جلیله جان، حاجی محمد ایوب خیری، یوسف روانیار، مرحوم حاجی میرمحمود 

2 خلق دردانه لری، ۱۳٥۹ نچی ییل، کابل، ۱8 نچی بیت.۱ خلق دردانه لری. توپالووچی،نشرگه تیارالووچی، دری تیلیگه ترجمه قیلووچی و ایضاحلر مؤلفی داکتر فیض اهلل ایماق،کابل،۱۳٥۹نچی ییل.
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برهان الدین نامق، فیض اهلل قرداش، عالیه قرداش، رحمتلی عبدالجلیل کاروان، فضلحق یؤلچی، 
عبد اهلل تاشقین، حبیب اهلل قویاش، الماس بیانی، انابت ایماق و باشقه تدقیقاقچیلر و آغزه کی 
ادبیاتیمیز شیدالری ، افغانستان  اؤزبیکلری  خلق  آغزه کی  ایجادینی تؤپله ش و عامه لشتیریش 
عبداهلل  میرزایوف،  توره  عثمانوف،  عارف  عالملری  اؤزبیکستان  بارگنلر.   آلیب  ایش  سیده  ساحه 
یوف، محمد علی قؤشماقوف، عبدالرحیم منانوف، رحمن خواجه انعام خواجه اوف،س. اسداهلل یوف، 
انور اسماعیل اوف، ا.ش. شاه منصوروف، ع. هیت متوف، شاه میرزا  ن. معصومی، و م. خالوف، 

توردیموف وباشقه لرنینگ ایشلری ارزیگولکدیر.

بو ایشلرده افغانستان اؤزبیکلری نینگ بعضی فولکلور نمونه لریدن کیلتیریلگن بؤلیب، اولر 
خصوصیده معلوم فکر لرایتیلگن 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  وعامه  قیلیش  ترغیب  قؤشیقلرنی 
و   نو“  ”اندیشه  دیگن  باسیله  شهریده  تورنتو  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 بیرجلد ده(، آلمانده چاپ بؤله دیگن ”جهش“ 
مجله سی، افغانستانده  باسیلیب  چیققن ”برادرملیتلر“ مجله سی ، ”یولدوز“ و ”اولوس“ جریده 
لری، افغانستان فنلر اکادیمی قاشیده گی اؤزبیک – ترکمن بؤلیمی، معارف وزیرلیگی قاشیده گی 
اؤزبیک - ترکمن دیپارتمنتی ، کابل دارالفنونی ادبیات فاکولته سی نینگ اؤزبیک بؤلیمی، افغانستان 
افغانستان  و  وطنداش  گی  قاشیده  رادیوسی  تاشکند  پروگرامی،  اؤزبیک  گی  قاشیده  رادیوسی 
اوچون نشربؤله دیگن  دری تیلیده گی رادیو ایشیتتیریشلر بولیم  لری، آیینه تلویزیونی، امریکاده 
تلویزیون  ”نوید“  گی  قاشیده  افغانستان  آریانا  و  یولی“  ”ایپک  گی  قاشیده  تلویزیونی  نور  گی 
قلبیده  )فولکلور- خلق  تلویزیونی،اؤزبیک دستوریده گی  ملی  افغانستان  بؤلیملری،  تولری  کؤرسه 
گی دینگیزدیر( پروگرامی، آریانا تلویزیونی کورسه توولری، پیام افغان خلق ارا تلویزیونی نینگ 
کانادا مملکتی تورنتو شهریدن نشر بؤله دیگن سیمای شرق چوکاتیده گی )آیدین( کؤرسه توولری،  
شبرغان  شهریده گی ”جهانی همکارلیکلر“ اداره سی ، مزارشریف شهریده مدنی فعا لیت آلیب 
باره یاتگن »اولغبیک« نشریاتی نینگ فعالیتی دقتگه سزاواردیر.  اینیقسه ، تینمس نینگ »سوزوان 

قؤشیقلریده اؤزبیک خلقی نینگ تویغولری«۳، حلیم یارقین نینگ »خاتین- قیزلر مساله سی خلق 
افغانستان  ناملی مقاله لرینی علیحده قید قیلیش ممکن. اوشبو تدقیقاتده  مقاللری کؤزگوسیده«4 
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.       

مذکور تدقیقات اؤز اساسی تیزسلری 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. 
بو تدقیقات لرده، اینگ اول اؤرته گه اؤزبیک فولکلورشناسلیگی نینگ اینگ مهم پرابلملری قؤییلدی 
و بو مساله لرنینگ کؤپ چیلیگی اساساً موفقیت بیلن حل قیلیندی. اؤزبیک فولکلورینی تؤپله ش 
و نشر ایتیش نینگ علمی پرنسیپلری ایشله ب چیقیلدی. اؤزبیک فولکلورشناس لیگی نینگ علمی 
تجربه سی  عملی  نظری سویه سی،  اصولی،  تدقیقات  اؤز  عاقبتده   ، میتودالوژی سی شکللندی 
بیلن مستقل فن ساحه سی بؤلیب شکللنگن اؤزبیک فولکلورشناسلیگی ینگی باسقیچگه - اؤزبیک 

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

۳  تینمس. سوزوان قؤشیقلریده اؤزبیک اولوسی نینگ تویغولری»یولدوز«۳۷- سان، ٤- دیسمبر،۱۹8٤نچی ییل.

4   حلیم یارقین. خاتین- قیزلر مساله سی خلق مقاللری کؤزگوسیده، »یولدوز«۱۷- سان،۱٦نچی اپریل،۱۹8٦ نچی ییل.
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اصطالح صفتیده   افاده الووچی  ژانرنی  پاییتیک  لیگیده  فولکلور شناس  اؤزبیک  »قؤشیق« 
تؤرتلیکلردن   اساساً  قؤشیق،  لغتلرده  ایضاحلنگن  تیرمینلری  شناسلیک  ادبیات   قیلینگن.  قبول 
تشکیل تاپگن، توگل فکرنی بدیعی افاده الووچی، ایل اره سیده کینگ ترقلگن وکویگه سالیب ایتیله 
دیگن خلق شعری نمونه لری، دیب تعریفله نه دی. شو بیلن بیرگه اونینگ :یار- یار، اولن، کیلین 
سالم، الّه وهکذالر کبی ناملری بارلیگی قید ایتیلگن. »قؤشیق« افغانستان اؤزبیکلری اؤرته سیده 
پاییتیک ژانرنی بیلدیرووچی اصطالح صفتیده قؤهلل نیله دی. شو بیلن بیرگه »قؤشیق« بیلن یانمه - 
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 قؤشیقلر هم اوچره یدی.

بدیعی  اولرنینگ  تؤپله ش،  آلیش،  یازیب  فولکلور شناسلیگیده خلق قؤشیقلرینی  اؤزبیک 
وغایوی ییتوک نمونه لرینی نشر ایتیش ایشلری۱۹۳۰نچی ییللردن سؤنگ باشلنگن ایدی. شوندن 
دقتگه  خذمتلری  نینگ  علویه  م.  ده  ساحه  بو  کیلدی.  گه  یوزه  تدقیقاتلر  علمی  مخصوص  کیین 
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 تُوغری 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، اولرگه خاص ییتکچی خصوصیتلر بیان قیلینگن.۵ 

مونوگرافیک  ناملی  قؤشیقلری  مراسم  خلق  »اؤزبیک  ایتیلگن  چاپ  ییل  انچی   -  ۱۹۷٤
تدقیقاتده6 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 

ایگه  لرنینگ صنفی خصلتگه  بابیده قؤشیق  بیرینچی  ناملنگن  باغله نیشی« دیب  بیلن  - عادتلری 
ایکن لیگی، خلق یره تگن قؤشیقلر نینگ تربیوی اهمیتی کتته لیگی، اودوملرنینگ خلق شعریتیده 
اؤزیگه  لرینینگ  قؤشیق«  »مراسم  اؤتیلگن.  لیب  توخته  کینگ  حقیده  ایتگنلیگی  عکس  نیچاغلی 
خاص  ژانریگه  قوشیق  عموماً  اوچون  قیلیش  کالسیفیکیشن   ش،  انیقله  خصوصیتلرینی  خاص 
و  اصطالحی  قؤشیقلر  باب  بو  هم  اوچون  . شونینگ  دی  بؤله  کیره ک  چیقیش  کؤریب  بیلگیلرنی 
اولرنینگ اساسی خصوصیتلرینی تحلیل قیلیشدن باشله  نه دی. بونده فقط مراسم قؤشیقلری گینه 
ایمس، عموماً قؤشیق نظرده توتیله دی«۷ ، دیب یازه دی عالمه . و اینگ اوال قؤشیق تیرمینی نینگ 
تاریخی منبعلرده کالسیک شاعرلر اثرلریده قیسی معنا ده ایشله تیلگنلیگی و فولکلور شناسلیکده 
»قؤشیق« تیرمینی قیسی بیری تعلقلی ایکن لیگینی انیقلشگه حرکت قیله دی، قؤشیقلرنی عمومی 

تصنیف 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 

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.

۵ علویه مزیینه. اؤزبیک خلق قؤشیقلری، تاشکند، فن، ۱۹٥۹ نچی ییل.

۷ علویه م. کؤرسه تیلگن اثر، ۳۷ نچی بیت.6 علویه مزیینه. اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری، تاشکند، فن، ۱۹۷٤ نچی ییل.        
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قیزیل گل تگیگه بارسم کولرمن،

سیزنی جان و تنیم بیله سیورمن،

اگر میندن اؤزگه گه بیرسنگیز کونگل،

بیلیب قویینگ یؤلینگیزده اؤلرمن.8  

بوقؤشیقلرده یازمه ادبیات نینگ معلوم تاثیری سیزیلیب توریبدی. لیکن سیمالر، قیاس و 
افاده، خلق قؤشیقلریگه خاص. فولکلور شناس ج. قابل نیازوف نینگ »اؤزبیک فولکلورنینگ رواجله 
قره  ایتیشگه  تلقین  نینگ غایوی جهتدن  اؤزبیک خلق قؤشیقلری  مونوگرافیه سی  یؤللری«  نیش 

تیلگن.۹        

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.۱۰        

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

عالم 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. 
غایوی-بدیعی   تصنیفی،  نینگ  قؤشیقلری  خلق  مولجللنگن  لرگه  باله  بابلریده  لرقؤشیقلری« 

خصوصیتلری حقیده اطرافلیچه فکر یوریتیلگن.۱۱    

ع. صفر اوف نینگ »باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری« کتابی، کیینگی وقتلرده 
چیققن ییریک علمی ایشلردن بؤلیب، بواثر معلوم قؤشیق توری اساساً باله لرنی ایرکه لش بیلن 
باغلیق خلق قؤشیقلری نینگ تاریخی اثرلری، تصنیفی و غایوی- بدیعی خصوصیتلرنی اطرافلیچه 

یاریتگنلیگی بیلن دقتگه سزاوار.۱2   

هربیر خلق نینگ شکل و مضمون جهتدن نهایتده رنگ به رنگ و بای آغزه کی ایجادی ده 
خلق قؤشیقلری علیحده اؤرین ایگلله شی بیچیز ایمس. چونکه قؤشیق سؤزی صنعت نینگ اینگ 
قدیمی کؤرینیشلردن بیری بؤلیش بیلن بیرگه، اؤزیده خلق حیاتی نینگ بوتون منظره سینی، برچه 
قیرره لرینی، قلبی نینگ اینگ نازک تویغو و تیبره نیشلرینی ، یوره گی نینگ اینگ عالی و مصفا 
فاجعه  اؤتگن  باشیدن  نینگ  خلق  محنتکش  بویان  او عصرلردن  دی،  ایتتیره  ایستکلرینی عکس 
لری، ظالم و قانخورلر دستیدن 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 ایستکلری، الملی اؤتمیشی نینگ ارمان و حسرتلری 

مهرلنگن.  

    »دکتور ایماق«

                                      

8  علویه م. کؤرسه تیلگن اثر، 2۰٤ نچی بیت.

۹  قابل نیازوف. ج. »اؤزبیک فولکلوری نینگ رواجله نیشی یؤللری«. تاشکند، فن، ۱۹8٦نچی ییل، ٦۰ - ۱۰2 بیتلر.

۱۰ روزیم بایوف. س. »خوارزم واهه سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ غایوی- بدیعی خصوصیتلر«،تاشکند،۱۹۷۱ نچی ییل.

۱۱ جهانگیروف غ. »اؤزبیک باله لرفولکلوری«، ت. »اوقوتوچی«، ۱۹۱8 نچی ییل، ۱۳- 28 ص.

۱2 صفرو ف آ. »باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری«.»فن«، ۱۹8۱ نچی ییل.
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افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری

نینگ موضوعلری و تصنیفی

فولکلورشناسلیکده قُوشیقلر، خلق آغزه کی ایجادی نینگ لیریک توری صفتیده تحلیل ایتیله 
دی. لیکن ادبی تور توشینچه سی اوز حالیچه موهوم بؤلیب، اولر ژانرلر مثالیده گینه انیق معنا گه 

ایگه بؤله دی. 

و  شناسلیک  ادبیات  ش  انیقله  منسوبلیگینی  ژانرگه  قیسی  نینگ  اثر  بدیعی  ی  قنده  هر 
فولکلور شناسلیکده علمی تدقیقات نینگ دستله بکی باسقیچی حسابله نه دی.

روس فولکلور شناسلیگیده فولکلور ژانرلرینی تصنیف قیلیش پرنسیپلری، ژانرنینگ تاریخی 
ترقیاتی و کؤرینیشی، ایچکی تورلری حقیده چقور علمی- نظری مونوگرافیه لر، مقاله لر یره تیلگن.۱۳ 

بو تدقیقاتلر ده فولکلور شناسلرنینگ ژانر پرنسیپلری حقیده گی کینگ قمراولی قره شلری 
تورلیچه  کبی  ایستیتیک  اجتماعی،  ژانرلری تصنیفیگه  فولکلور  عالملر  تاپگن.  افاده سینی  اُوز  هم 
نقطه ی نظردن یانداشگنلر. بولر آره سیده تنیقلی فولکلورشناس و. ی. پروف قره شلری کؤپچیلیک 
انیقلشده گی  تامانیدن جٔزی اؤزگرتیریشلر بیلن قبول  قیلینگن.  و. ی. پروپ فولکلور ژانرلرینی 

پرنسیپلر حقیده شونده ی یازه دی:

»... ژانر اونینگ پاییتیکه سی، تورموش ده گی اؤرنی و قؤل له نیلیشی، اجرا شکلی، موسیقه 
بیلن مناسبتی آرقه لی انیقله نه دی. بو خصوصیتلر علیحده-علیحده نمایان بؤلگنده ایمس، بلکه فقط 
جمعلنگن تقدیرده گینه ژانر حقیده توشینچه حاصل قیلینه دی.۱4 اؤزبیکستان فولکلورشناسلیگیده 
فولکلور ژانر لرینی انیقلشده و.ی. پروف نینگ انه شو نظریه سی گه ته یه نیب ایش کؤریلماقده. 

قؤشیق  اؤزبیکستانده  دی.  بؤله  اساس  هم  اوچون  تیشلریمیز  کوزه  علمی  بیزنینگ  تجربه  بو 
عالمه م. علویه قؤشیقلر  اوریشگن. جمله دن،  بار قؤل  بیرنیچه  ژانر تصنیفیگه  بو  تدقیقاتچیلری 

بوییچه اوزاق ییللیک کوزه تیشلری اساسیده اولرنی قویده گیچه تصنیف ایته دی:                   

۱- لیریک قؤشیقلر. 

2- مهر بیتلری. 

۳- تیرمه لر.

4- محنت قؤشیقلری.

۵- موسم - مراسم قؤشیقلری.۱۵

قؤشیقلری، محنت  - عادت  و عرف  مراسم   - تصنیفیده موسم  آ. صابروف  فولکلورشناس 
قؤشیقلری، لیریک قؤشیقلر و تیرمه لر صفتیده تؤرت عمومی گروهگه اجره تیله دی.۱6 

کؤرنیب توریبدیکه، قؤشیقلرنی تصنیف  ایتیشی  نینگ یگانه پرنسیپی هلی ایشله ب چیقیلمه 
گن. بیزنینگچه، قؤشیقلرنی فولکلورنینگ باشقه تور و ژانرلری قطاریده خلق حیاتیده توتگن اؤرنیگه 
توتگن  حیاتیده  معیشی  خلق  اساسلری  فولکلور  معلومکه،  دیر.  موافق  مقصدگه  تیش  اجره  کؤره 
الف – موسم و مراسم؛ ب - موسم و مراسمگه عالقه سیز  ایککی کتته گروهگه:  اؤرنیگه کؤره، 
قؤشیققه بؤلینه دی. اؤز نوبتیده قؤشیق هم: الف- تورلی عرف - عادت و موسم- مراسم بیلن باغلیق؛ 

ب - عرف - عادت و موسم - مراسم بیلن باغلیق بؤلمه گن قؤشیقلرگه اجره تیله دی.         

شو اساس ده افغانستان اؤزبیکلری قؤشیق فولکلورینی قویده گی طرزده تصنیف ایتیش ممکن:

۱- تورلی عرف -عادت، موسم و مراسم بیلن باغلیق قؤشیقلر. بو گروه اؤز نوبتیده ایککی تورگه 
اجره له دی:      

الف- تؤی مراسم قؤشیقلری.

ب- عزا قؤشیقلری. 13 Kollektiv.Problemi folklora.M., 1975; Kollektiv. Russkiy folklor.M.,Kh.T; Kollektiv. Spesifika folklornikh janrov, 
M.,1973; Bogatov P.G.Woprosi teorii narodnogo iskusstva,M.,1971; Propp B.Ya. Folklor i deystwitelnost. M., 1976; 
Kononeva N.P. Pesni i lyudi; D.N.Sokolov Yu.M. Russkiy folklor. M.,1941.

۱4 پروپ و.ی. فولکلور ای دیسیت ویتیلنوست. م.، ۱۹۷6 نچی ییل.

۱۵  علویه م.کورسه تیلگن اثر،4۹  نچی بیت.

۱6 آ. قُوشیقلر. اُوزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادی،ت، اوقوتوچی، ۱۹8۰ نچی ییل،۷۵نچی بیت.
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2- عرف -عادتلر موسم و مراسم بیلن باغلیق بؤلمه گن قؤشیقلر. بو گروه گه عاید اثرلر قویده گی 
ایچکی تورلرگه بؤلینه دی:

الف - محنت قؤشیقلری.

ب - لیریک قؤشیقلر.

ج - تاریخی قؤشیقلر.

د - باله لر قؤشیقلری .

موسم - مراسم قؤشیقلری

کی  آغزه  خلقلر  برچه  گی  دنیاده  قؤشیقلر  باغلیق  بیلن  عادتلر   - عرف  و  مراسم   - موسم 
پاییتیک ایجادیاتیده فولکلور نینگ اینگ قدیمی نمونه لری صفتیده قره له دی. معلومکه، مراسم 
بؤلگن  منبعی  تورموش  اؤرته سیده  آدملر  ابتدایی  بؤلگن.  پیدا  اساسیده  بیواسطه محنت جریانی 
آونینگ هر تامانله مه موفقیتلی اؤتیشینی تٔامینله ش مقصدیده عیناً  آو جریانینی عکس ایتتیروچی 
مراسم اویینی تشکیل ایتیلگن. بو مراسم و اویینلر دایره سی کینگه ییب اولرده تورلی آبده لرگه  
اتلگن قؤشیقلر هم وجودگه کیلدی. بو گونگی مراسملرده گی قؤشیقلرنینگ توب اساسی ، عیناً اوشه 

قدیمی محنت جریانی بیلن باغلیق مراسم قؤشیقلرگه باریب تقه له دی.

ایشلر موجود. م. علویه  بغیشلنگن قطار  فولکلوریگه  فولکلور شناسلیگیده مراسم  اؤزبیک 
نینگ »اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری«۱۷ مونوگرافیه سی حجم جهتدن هم موادلرنی قمره ش کوله 
می بیلن هم سلماقلی ایشلردن بیریدیر. عالمه نینگ تؤی و مراسم، اؤلیم مراسم قؤشیقلری بؤییچه 

کوزه تیشلری دقتگه سزاوار.  

اؤزبیک خلق موسم – مراسم قؤشیقلری نینگ قیسقچه و ایزچیل  تصنیفینی ح. حاتم اوف، 
ب. سریمساقوف لرنینگ »ادبیات  شناسلیک تیرمینلری نینگ روسچه - اؤزبیکچه ایضاحلی لغتی« 
ده اوچره ته میز. مٔولفلر یازیشلریگه کؤره مراسم قؤشیقلری اساساً ایککی تورکومگه بؤلینه دی.۱8 

قؤشیقلر. بولرگه یار- یار، اولن، کیلین سالم، ییغی- یوقالوو، رمضان کبیلر کیره دی.

تورلی موسملر بیلن باغلیق مراسملرده ایتیله دیگن قؤشیقلر. بولرنینگ جمعیگه نوروز بیره 
قؤشیقلر  دیگن  ایتیله  بیلن  مناسبتی  قاریاغیشی  بیرینچی  یاکه  یازکیلیشی  کیلیشی،  بهار  ملریده، 

مناسبدیر.

۱۷  علویه م. اُوزبیک خلق مراسم قُوشیقلری. تاشکند، فن، ۱۹۷4 نچی ییل.

۱8  م اوف ن.،سریمساقوف ب. ادبیاتشناسلیک تیرمینلری روسچه –اُوزبیکچه ایضاحلیحات لغتی. ت. اوقیتوچی ۱۹8۳نچی ییل،22۳ - 224 بیتلر.
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بیزنینگ قؤلیمیزده موجود بؤلگن افغانستان اؤزبیکلری مراسم قؤشیقلری کؤپراق بیرینچی 
ایککینچی  عبارت.  ایتیلووچیلردن  مراسملریده  اؤلیم  و  حشم   - تؤی  یعنی  منسوب،  تورکومگه 
تورکومگه منسوب قؤشیقلر یازیب آلینگن ایمس، لیکن افغانستان اؤزبیکلری اؤرته سیده ، بو تورده 
گی قؤشیقلر نینگ موجودلیگی انیق. چونکه »نوروز« بیره می جانه جان اولکه میز افغانستانده ینگی 
ییل بیره می صفتیده رسمی نشانله نه دی. بو بیره مگه خلق علیحده تیارگرلیک کؤره دی.عاموی 
خلق سیللری اؤتکه زیله دی. سیللرده  یاشلر  تامانیدن اجرا ایتیلووچی  قؤشیقلر نینگ معلوم  قسمی 
بیواسطه مراسم بیلن باغلیق. لیکن بیز بو موادنی سیستیمه لی، تؤله یازیب آاللمه گه نیمیز سببلی 
بو ایشیمیزده اولردن فایده له نیشیمیز امکانیتیگه ایگه ایمسمیز. خصوصاً، اوشبو لیریک قؤشیق 

مضمونیگه اعتبار بیره یلیک:

       هوکوزینگنی باقه میز،        شاخیگه گل تاقه میز.

          تماغینگ نینگ تگیگه ،        اؤن بیرته شمع یاقه میز.

 اقره شیرین تیلیمنی،        آلیبکی بلبلیمنی.

        امان بؤلسه کؤره میز،        باغده گی باغ گلیمنی.

       یوقاریدن کیله من،        نوروزگلی تیره من.
      تیرگن نوروز گلیمنی،        دوگانمگه  بیره من.

 اقره شیرین تیلیمنی،        آلیبکی بلبلیمنی.

           امان بؤلسه کؤره میز،        باغده گی باغ گلیمنی...۱۹ 

قؤشیقده افاده لنگن نوروز مراسمی تصویری افغانستانده گی نوروز بیره می واونده ایتیلووچی 
قؤشیقلرنی علیحده،هرتمانله مه، تدقیق ایتیش کیره کلیگینی کؤرسه ته دی.

افغانستانلیک اؤزبیکلر تؤی مراسمی قؤشیقلری:
تؤی انسان حیاتیده گی مهم واقعه لردن حسابله نه دی. اوزاق عصرلر دوامیده پیدا بؤلیب، 

شکله نیب تورغون عنعنه توسیگه کیرگن بو مراسم و اولرده اجرا ایتیلووچی قؤشیقلر تؤی نینگ 
کبی  نی  بؤلگه  خلقده  هربیر  یدی.  ایضاحله  لیگینی  مهم  قدر  نه  نینگ  اؤرنی  گی  حیاتیده  انسان 
اؤزبیکلر اؤرته سیده هم بای فولکلور اثریگه ایگه تؤیلردن بیری نکاح تؤیدیر. عالمه م. علویه نکاح 

تؤییده اجرا ایتیلووچی قؤشیقلرنی قوییده گی ژانرلردن عبارت دیب کؤرسه ته دی:

۱- اولن »اولنگ«

2- یار- یار.

۳- له پر.

4 - بیت- غزل.                          

۵- کیلین سالم.      

6- خؤش کیلیبسیز.2۰ 

کیلیب   خصوصیتلریدن  لرنینگ  مواد  موجود  قؤلیمیزده  حالده،  اساسلنگن  تصنیفگه  بو  بیز 
چیقیب، افغانستانلیک  اؤزبیکلر  نکاح  تؤییده ایتیلووچی قؤشیقلرنی قوییده گیچه تصنیف ایتدیک :

الف. یار- یار،

ب. نای- نای،

ج. اولنگ،

 د. کیلین سالم.

اساسی  دیگن  ایتیله  سی  کیچه  تیش  اوزه  قیز  یار«،  »یار-  نیدیک  گه  تاکیدله  علویه  م. 
قؤشیق توریدیر.2۱ یار- یار افغانستانده اساساً عیاللر تامانیدن اجرا ایتیله دی. افغانستانلیک اؤزبیکلر 
یار- یارلری مضموناً و شکاًل اؤزبیکستان منطقه سیده ایتیلووچی یار- یارلرگه جوده یقین توره دی. 

۱۹  خلق در دانه لری. غ. غالم نامیده گی ادبیات وصنعت نشریاتی، ۱۹86 نچی ییل. ۳۷ نچی بیت.

2۰  علویه م. اُوزبیک خلق قُوشیقلری، ۱۵۳ -  2۱۵ - انچی بیتلر.

2۱ علویه م. اُوزبیک خلق قُوشیقلری، ۱84نچی بیت.
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بو طبیعی حالدیر. چونکه یار- یار اؤزبیک فولکلوری نینگ نسبتاً  قدیمی ژانرلریدن بؤلیب، اؤز وقتیده 
امیر علیشیرنوایی حضرتلری هم خلق شعریتی نینگ بوتوریگه اعتبار بیرگن ایدیلر. 22 عین پیتده بو 

ایککی منطقه ده موجود یار- یار معلوم تفاوتلرگه هم ایگه.

افغانستان لیک اؤزبیکلرنینگ »یار- یار« لری اؤزیگه خاص باشلنمه بیلن کویله نه دی :

ایلده یده گی ییگیتلر، یؤلنی باشلنگ یار- یار،      

کیکسه - کیکسه خاتینلر، تؤینی باشلنگ یار- یار.

کیکسه - کیکسه  خاتینلر  باریب کیلینگ یار- یار،  

ایککی یارنی کؤندیریب، تؤینی قیلینگ یار- یار.

کوشش قیلینگ جؤچیلر، تؤی آرتیلسین یار- یار  

آغه گینم بختلری تیز، آچیلسین یار- یار. 2۳                           

تؤیگه   آلیشی،  راضیلیک  تؤیگه  باریشی،  لرنینگ  )ساووچی(  »جوچی«  دوامیده  یار«  »یار- 
آتلگن نرسه یوکلرنینگ یوباریلیشی  تصویر له نه دی. بیز مثال طریقه سیده کیلتیره یاتگن بو یار- 

یارلر مضمون جهتدن نکاح تؤیی نینگ بوتون تفصیالتی نی قمره یدی :

قطار- قطار تیوه گه تؤی آرتینگلریار- یار،     

تاغده یورگن سورو دن قؤی آرتینگلر یار- یار.

اؤلنگ  ایتیب  باره میز، تؤیخانه گه  یار- یار،        

       تؤیدی  قوتلیغ  ایته میز، دوگانه گه یار- یار.

تؤیدی ایشی کؤپ بؤلر آدم کیره ک یار- یار،     

خوشلیک قیلیب چاقماققه، بادام کیره ک یار- یار.

اوزون - اوزون ارغمچی کؤککه ییتر یار- یار،    

آغم بیرگن تؤیلری ایلگه ییتر یار- یار…24 

»یار- یار« ده گی  تصویر کیلین طرفیگه  اؤته دی و قیزنینگ ترددله نیب کیاو اوییگه جؤنه 
شی تعریف ایتیله دی:

ییغله مه قیز، ییغله مه، اؤی سنیکی یار- یار،     

پنجره لیک، آیینه لیک، تام سینیکی یار- یار،

پنجره لیک آیینه لیک، تام مبارک یار- یار،      

اؤز بؤیینگه مناسب، یار مبارک یار- یار.2۵ 

اؤزبیکستانده کینگ ترقلگن یار- یارلر عین شو اؤریندن، یعنی کیلین نینگ کیاو اوییگه جونه 
تیشدن باشله نه دی. م. علویه یار- یار ده گی بو اؤرین نی قوییده گیچه تلقین ایته دی: »اولرده 
)یار- یار لرده( آنه نینگ آق سوتیگه راضی بؤلیشی، آته نینگ قاضی بؤلیب اهمیت لیک  بؤلیشیدن 
تارتیب، تؤی جریانی، مثاًل تؤییده  قتله مه لر قتله نیشی، ینگه لرنینگ تؤییده قیزنی آلیب آتله نیشی 

اؤز افاده سینی تاپگن«26  

موجود یار- یارلرنی اؤز ارا  قیاسله ب افغانستان اؤزبیکلری اؤرته سیده یشه یاتگن واریانت، 
نسبتاً تؤله لیگینی حسابگه آلیب، اؤزبیکستان ده گی یار- یارلرده بیرینچی قسم اونیتیلگن بؤلسه 

کیره ک، دیگن خالصه گه کیلیش ممکن.

افغانستانلیک اؤزبیکلریار- یارلری نینگ باشله نیشی قسمیدن ینه بیرمثال کیلتیره یلیک:

زرگر قیلگن زنجیرنی اوزیب بؤلمس یار- یار،  

ایککی یوره ک قؤشیلسه، بوزیب بؤلمس یار- یار.

22 مله یوف ن. علیشیرنوایی وخلق آغزه کی ایجادیاتی.

2۳   خلق در دانه لری. تاشکند،۷۰ نچی بیت .

24   خلق دردانه لری. ۷۱ نچی بیت.    

2۵  خلق دردانه لری. تاشکند، ۱۹86 نچی ییل، ۷2 نچی بیت.

26  علویه م. کُورسه تیلگن اثر.
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آق تیپه دن اؤتتیز قؤی سوردی کیاو یار- یار،   

ایپک سلله  قسم تؤن، کییدی کیاو یار- یار... 2۷   

معلوم که،مضمونلی مصراعلر توگه گندن کیین، یار- یار عمومی تیلک بیلدیروچی قسم بیلن 
تمام بؤله دی.

نکاح تؤییده قیزلر تامانیدن ایتیلووچی علیحده قؤشیق تؤریدن بیری نای- نای لر دیر.اولر:

نای - نای ایتگیم کیله دی،          طال تاققیم کیله دی. 

              تخته مؤترگه مینیب،          کاویل28 کیتگیم کیله دی.

  نای- نای گه نایچی بؤله ی،          قیزلرگه جؤچی بؤله ی.

                            آغه جانیم  تؤییگه،          اؤزیم نای- نای- نایچی بؤله ی. 2۹                      

کبی عنعنوی باشله نمه گه ایگه.  نای- نایلرنینگ کیینگی تؤرتلیکلری اساساً مضموناً  عشق- 
محبت موضوع سیده گی لیریک پرچه لردن تشکیل تاپه دی. نای- نای نینگ یار- یار کبی قافیه له 

نووچی کؤرینیشلری هم یؤق ایمس: 

نای- نای ایتگیم کیله دیه، نای- نای،   

طال تاققیم کیله دیه، نای- نای.  

زیبا جانیم اوییگه یه، نای- نای،

 مهمان بؤلگیم کیله دیه، نای- نای. ۳۰ 

کیلووچی  کیین  دن  باشلنمه  عنعنوی  بؤلیب،  اطرافیده  مصراع   ۳۰  -2۰ نای  نای-  حجماً 
نای  نای-  تؤرتلیکلرهم  لیریک  کؤپچیلیک  ایمس.  تورغون  تؤرتلیکلر  بو  عبارتدیر.  تؤرتلیکلردن 
آهنگیگه سالیب ایتیلیشی و نای- نای کمپوزیگه سینگدیریب یوباریلیشی ممکن. شو جهتدن نای- 

نای، لیریک قؤشیقلرگه یقین توره دی.                        

اؤزبیکستانده عاموی »اولن« دیب نامله له نوچی قؤشیق، عادتده »قیزلربیرتامان، ییگیتلر 
بیری  قؤشیقلریدن  تؤی  اؤزبیکلری  افغانستان  دی«۳۱  ایتیله  شکلیده  دیالوگ  بؤلیب،  بیرتامان 
اؤلنگ توزیلیشی، اجرا اصولی و مضمونیگه کؤره  ایتیلمه دی.  بو ترتیبده اجرا  بؤلمیش، »اؤلنگ« 
)فرغانه وادیسیده گی( یار- یارلرگه یقین  اؤزبیکستان نینگ بیر قنچه جایلریده ترقلگن خصوصاً 

توره دی. مثاًل  بیز فاریاب والیتیدن یازیب آلگن اؤلنگ، قویده گیچه  کؤرینیشگه ایگه:

قیزیل- قیزیل خورازلر، خرمان ساچر، های اؤلنگ

قیز کؤرمه گن ییگیتلر، تنگه ساچر، های اؤلنگ.

اؤلنگ-اؤلنگ جان اؤلنگ، اؤلنگ کؤپتیر، جان اؤلنگ

اؤلنگ بیلگن تیلینگدن، مینگه اوپتیر، های اؤلنگ.۳2  

عین شو مصراعلرنینگ واریانتینی اؤزبیکستانده ایتیلوچی »یار- یار« لرده اوچره ته میز: 

های- های اولن، جان اولن، اولن کؤپتیر یار- یار، اولنکؤپتیر.  

اولن ایتگن تیلینگدن ، مینگه اوپتیر، یار- یار.۳۳    

 شو بیلن بیرگه لیکده اؤلنگ ترکیبیده کیلگن کؤپچیلیک بندلرنی »یار- یار« لرده هم اوچره ته میز: 

چیمیلدیغینگ چیپ چنار، بؤیینگ چنار، های اؤلنگ، 

بؤیینگه کؤز تیگمه سین، آلی طومار، های اؤلنگ. 

اله قاپگه سوینگن آننگ میدی، های اُولنگ، 

کؤزیدن یاش آقمه دی، اؤگه یمیدی، های اؤلنگ.۳4   

کیلتیریله یاتگن یار- یار ترکیبیده ایتیلگنده »های اؤلنگ« ردیفی اؤرنیگه یار- یار قؤشیله 

2۷  خلق دردانه لری. تاشکند، ۷4 نچی بیت.

28  کابل 

2۹  اوشه اثر.

۳۰  خلق دردانه لری. تاشکند، 6۷ نچی بیت.

۳۱  علویه م. کُورسه تیلگن اثر.

۳2 خلق در دانه لری. تاشکند، 68 نچی بیت.  

۳۳ آق آلمه ، قیزیل آلمه.،غ. غالم نشریاتی، ۱۹۷2  نچی ییل، ۱۵8 نچی بیت.

۳4 خلق دردانه لری. تاشکند، 6۹ نچی بیت.
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دی. فولکلورشناس م. علویه »اولن« حقیده یازر ایکن، یار- یار ردیفلی اؤلنلر موجودلیگینی، لیکن 
ایتیشوچیلر یار- یار ایتدیک دیمه ی اولن ایتدیک، دیب ایتیشلرینی یازه دی.۳۵  

موجود قاریشیق حالتلر اولن و یار- یارلرنینگ  تاریخاً بیر ژانر بؤلیب، سؤنگره ایککی مستقل 
ژانرگه اجره لگن بؤلیشی احتمالینی اؤرته گه قؤیه دی. خصوصاً، افغانستانلیک اؤزبیکلر اؤرته سیده 
اولن و یار- یارنینگ دییرلی بیر - بیرلریده بو حالت ایزلری نینگ موجود لیگی فکریمیزنی معلوم 

مقدارده تصدیقله یدی.

بوندن تشقری »اولن« بیلن »یار-یار« لرنینگ تاریخی جهتدن بیر ایلدیزگه باغلیقلیگینی، 
عموماً، »اولن« لرنینگ قدیمدن »یار-یار« ردیفی بیلن ایتیلگنلیگینی ایریم ایشانچلی تاریخی منبعلرهم 
تصدیقله ب توریبدی. ظهیرالدین محمد بابر اؤزی نینگ عروض نظریه سیگه بغیشلنگن »مختصر« 
ناملی اثریده بیر شعریی آهنگگه مناسبت بیلدیریب یازه دی: »نیچونکیم، عجم  شعراسی رباعی 
وزنیغه حدی معین مقرر قیلیبتورلر، تورک فصحاسی هم بو وزنگه حدی معین مقرر قیلیب ایککی 
بیت ایتیب دورلر.انداق کیم، مذکور بؤلدی تورک اره سیده بیر آهنگ بارکیم »اؤلنگ« دیرلر. بو وزن 

انچه مخصوص تور اوله آهنگگه تقسیم قیلورده هر مصراعدن آهنگ یار- یار لفظین کیلتورور«.۳6 

»کیلین سالم« خوددی »یار-یار« کبی تؤی مراسمیدن قطعی اؤرین آلگن مراسم قؤشیقلریدن 
بیری حسابله نه دی. »کیلین سالم« کیلین کیاو اوییگه کیلتیریلیب، گلخن اطرافیدن ایلنتیریلگچ، 

مخصوص  چینگیراققه گل آسیب ایتیله دی.

کیلین کیاوگه  مناسب،                               

کیلین کیاوگه بیر سالم.

گردنی آش تخته ده ی،

ساققالی آق پخته ده ی،

گرنگ بایگه بیر سالم۳۷

هربیرسالم ایتیلگنده، کیلین و ینگه لر ییغیلگنلر آلدیده تعظیم ایتیشه دی. کیلین سالملرده 
کتته لرگه، کیاونینگ آته - آنه سیگه حرمت سؤزلری بیلدیریلسه، یاشلرگه، بعضی بیر کیشیلرگه 

نسبتاً هزل – مطایبه طریقه سیده شخصاً یاعمومی طرز ده کولگیلی  سالملر ایتیله دی.

اله  قاپنینگ بورچی  ده ی،

شلپنگ قوالق گورجی ده ی،

دایه سیگه بیر سالم.

 هنگره ده گی   پخالده ی، 

یوگوریب یورگن شغالده ی،

خان صاحب گه بیر سالم.

اُوتله ب یورگن پاده ده ی،

ییردن چیققن خاده ده ی،

اویالو سیزگه بیر سالم.۳8

اؤتیشی  رینگی  کؤته  قیزغین،  نینگ  تؤی  کیلین سالملر،  لی  روح سینگدیریلگن  مطایبه 
توریشی  ریب  اؤزگه  قره ب  و شرایطگه  کیلین سالم مضمونی وضعیت  قیله دی.  اوچون خذمت 
یدی.  اؤینه  رُول  کتته  استعدادی  گی  صفتیده  شاعر  مهارتی  نینگ  ایتووچی  اؤرینده  بو  ممکن. 
استعدادلی بدیهه گوی ایتووچی کیلین سالمنی عنعنوی شکل ده ایستلگنچه دوام ایتتیریشی ممکن.   

۳۵  علویه م. کورسه تیلگن اثر، ۱64-۱6۵ بیتلر.

۳6  بابر ظ. م. مختصر. تاشکند،فن،۱۹۷۱ نچی ییل، 8۹ بیت. 

۳۷  خلق دردانه لری. ۷۷ بیت.

۳8  خلق دردانه لری. ت، ۷۷ نچی بیت.
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اؤلیم مراسمی بیلن باغلیق قؤشیقلر

افغانستان اؤزبیکلری اؤرته سیده اؤلیم مراسمی قؤشیقلری »ییغی« یاکه  »ای شاه حسن- 
ای شاه حسین« دیب، یوریتیله دی. قؤشیق، علیحده تیارگرلیک کؤرگن پروفیشنل ییغی چی گوینده 
عیال تامانیدن بلند آوازده ایتیله دی. عزاگه کیلگن باشقه خاتینلر ایسه، »ای شاه حسن، ای شاه 

حسین« دیب، ُمشتلرینی کوکره کلریگه اوریب، اونگه جؤر بؤلیب، قؤشیله دی:

 قنی همراه دیگن  آتلیک،         قنی  کؤرینگ همراه آتلیک.

     اولو۳۹ کیتدی همراه آتلیک         ای شاه حسن، ای شاه حسین.

قنی بؤلسه، اؤغیل قیزی،         بیران  وقتده  قیلسه ییغی. 

          انه شونداغ همراه اؤزی،         ای شاه حسن، ای شاه حسین.4۰

بیز بو قؤشیق نی فاریاب والیتیگه تیگیشلی اندخوی منطقه سی قُورغان شهری باغبوستان 
قیشالغیده استقامت قیلووچی »همراه« اسملی دهقان نینگ وفاتی کونی یازیب آلگنمیز. قوشیقنی 
معراج کمپیردیگن ییغی چی خاتین ایتگن. )۱۳۳۷نچی ییل(  قؤشیق نینگ عمومی مضمونی، همراه 
نینگ حیاتی، ایرته خزان بؤلگنی حقیده ایدی. بو خیلده گی مرثیه تورلرینی اؤزبیکستان اؤزبیکلری 

اؤرته سیده هم اوچره ته میز. بو اؤرینده »امینه خان« حقیده گی قؤشیق نی ایسله ش کفایه. 4۱ 

عموماً مرثیه نینگ بو کؤرینیشی تاریخی ایلدیزگه ایگه بؤلیب، اونینگ یارقین نمونه لرینی 
قدیمگی تورکی یادگارلیکلرده اوچره ته میز. جمله دن، »کول تگین«، »تانیوکوک«، »بیلکه قا آن« 
آتیگه بیتیلگن ایپیگرافیه لر )قبرستان اوستی یازولر( بیواسطه انه شو خیل مرثیه لر اساسی ده یره 

تیلگن.42   

بارکه،  لرهم  قؤشیقلری »سوزوان«  ییغی  بیر خیل  ینه  اؤرته سیده،  اؤزبیکلری  افغانستان 
اولرنینگ مضمونی عموماً اؤلیم، اؤلیم نینگ دهشتی نی، المینی بیان قیلیشگه بغیشلنگن.                        

مثاًل: 
آسماندن  ینغاق  توشیب،  چاقیلمه سین،

قؤی اؤلیب، قؤزی سی منگره ب قالمه سین.

قؤی اؤلیب، قؤزی سی منگره ب قالسه گر،    

ییگیت  اؤلیب ، یاری  جوره ب قالمه سین.

یاکه:
قلدیرغاچ کیلدی  قلعه نی آلگه نی،

عزراییل  کیلدی  جانیم  نی آلگه نی.

عزراییل، آتنگ اؤلسین، آننگ اؤلسین،            

قویمه دینگ آته - آنمنی کؤرگه نی. 4۳ 

دیب ایرته وفات ایتگن نوجوان تیلیدن ایتیلسه، باشقه بیر تورتلیکده:

آه اورسم آهیم مالمت دور منگه،             

ییغله سم کونلر قیامتدور منگه.

تیریکلیکده آته - آنمدن ایریلدیم،            

بو نیچوک قیامت دور منگه،44                                   ۳۹ اولیب.

4۰ خلق دردانه لری.کابل، ۱۳۵۹ نچی ییل، ۱۹۹ بیت.

4۱ آق آلمه، قیزیل آلمه،ت، 8۱ - بیت

42  قیوم اوف ا. قدریت آبده لری. تاشکند، غ. غالم، ۱۹۷2 نچی ییل.

4۳  خلق دردانه لری. ت. 4۵ - بیت.

44 خلق دردانه لری.4۵- بیت.
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دیب، وفات ایتگن آته - آنه سینی قومسه ب ییغله یدی. 

افغانستان اؤزبیکلری مرثیه لری خلق نینگ تورموش طرزی و روحی بیلن  باغلیق   عموماً 
حالده  اونینگ  حیاتی نی اینگ حل قیلووچی آنلریده کیچیرگن حس- تویغولرینی عکس ایتتیره دی. 
خوددی شو معناده مرثیه خلق پاییتیک تفکری نینگ معین بیر کورینیشی صفتیده معلوم ایستیتیک 

قیمتگه ایگه.

***

 عرف - عادت، موسم و مراسم بیلن باغلیق

 بؤلمه گن قؤشیقلر

تورلی عرف - عادت و موسم - مراسم بیلن باغلیق بُولمه گن قُوشیقلرافغانستانلیک اُوزبیکلر 
نینگ برچه جهتلرینی  ایته دی و خلق حیاتی  نینگ اساسی قسمی نی تشکیل  قُوشیق فولکلوری 
اُوزیده بدیعی عکس ایتتیریش بیلن اجره لیب توره دی. بو قُوشیقلرنی شرطلی روشده قوییده گی 

گروه لرگه اجره تیب، تدقیق ایتیش ممکن.

۱- محنت قؤشیقلری.

2- لیریک قؤشیقلر.

۳- تاریخی قؤشیقلر.

4- باله لر قؤشیقلری.
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محنت قؤشیقلری

اؤزبیک فولکلور شناسلیگیده محنت قؤشیقلری دییرلی برچه قؤشیق تؤپلملریدن جای آلگن. 
ک.آچیلوف ایسه »اؤزبیک خلق محنت قؤشیقلری«4۵ موضوع سیده نامزاد لیک رساله سینی یاقله 
بیواسطه  بؤلیب،  بیری  تورلریدن  قدیمی  نینگ  قؤشیقلری خلق شعریتی  آچیلوف محنت  دی. ک. 
دی.  ته  کؤرسه  تؤغری  لیگینی  باغلیق  بیلن  جریانی  نیش  اؤرگه  قیلیشگه  محنت  لرنینگ  کیشی 
آلگن »محنت  ایجادیاتی درسلیگیدن جای  پاییتیک  آغزه کی  اؤزبیک  نینگ  آ. صابروف  بو فکرنی 

قؤشیقلری« بؤلیمیده گی فکرلریده هم اوچره ته میز.

ک. آچیل اوف محنت قُوشیقلرینی:
۱- دهقانچیلیک قؤشیقلری.

2- باغ - باغدارچیلیک قؤشیقلری.

۳- چارواچیلیک قؤشیقلری. 

4 - کسب - هنر قؤشیقلری تورلریگه بؤلیش ممکن لیگینی تاکید له ب، اؤز نوبتیده بوگروه لرنی 
محنت نینگ معین توریگه کؤره هم تصنیف ایتیش ممکن دیب کؤرسه ته دی.46 آ. صابروف ایسه، 
محنت  قؤشیقلری  مضموناً دهقانچیلیک، باغ و باغدارچیلیک، چاروا چیلیک، آوچیلیک، معمارچیلیک 
وباشقه کسبلرگه خاص خصوصیتلرنی عکس ایتتیره دی، دیب دهقانچیلیک بیلن باغلیق قؤشیقلرنی:

الف- قؤشچی قؤشیغی؛ 

ب- اؤریم قؤشیغی؛

ج – خوب میده ؛

د- یارغیچاق؛

بؤلیمیده   قؤشیقلری  معمارچیلیک  عمومی  لرنی  نمونه  باشقه  آستیده،  قُوشیغی  )یاورچاق( 
تورموش  نینگ،  حیاتی  خلق  قؤشیقلرده  اعتبارنی  اساس  هم  یازووچی  ایککی  هر  دی.  قیله  بیان 

طرزی نینگ نیچاغلی عکس ایتیشیگه قره تیشگن.

پاییتیک  نینگ  جریانی  محنت  بیواسطه  هم  قؤشیقلری  محنت  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
محصولیدیر. بیزنینگ  قؤلیمیزده  موجود  قؤشیقلر اساساً  قبیله ساالرلیک دوریده یره تیلگن بؤلیب، 
ایتتیرله  عکس  اینتیلیشلری  آرزو-   ، حیاتی  محنتکشلرنینگ  و  محنت  گی  جمعیتده  مذکور  اولرده 
دی. شو سببلی بو نمونه لر محنت قؤشیقلری نینگ ابتدایی کؤرینیشینی قنده ی بؤلگنلیگی حقیده 
بؤلگه نی کبی  آیتیش کیره ک که، برچه خلقلر فولکلوریده  لیکن شونی  آله دی.  بیره  انیق تصور 
قیلیشی اساسیده  بؤلیب محنت  اؤزبیکلر محنت قؤشیقلری هم کیشیلرنینگ جماعه  افغانستانلیک 
کیلیب چیققن اونداو و هیجان خطابلردن تشکیل تاپگن بؤلیشی کیره ک.                                                               

بو اونداو و خطابلر محنت جریانیگه ماس ریتمیک تکرارلرنی تشکیل ایتگن بؤلیشی ممکن. 
عین پیتده »ساغیم« قؤشیقلریده گی »هوش-

هوش«، ینچیق  قؤشیقلرده گی  »آلهو«  تکرار لری  انه  شو  قدیمی اونداولرنینگ بوگونگی 
قؤشیقلر ترکیبیده سقله نیب قالگن عنصرلری بؤلیشی کیره ک.

افغانستانلیک اؤزبیکلر محنت قؤشیقلری قویده گی موضوعلرگه بؤلینه دی: 

۱ - محنت توری و جریانی بیلن باغلیق تورلی محنت قوراللری، و واسطه لریگه مراجعت.

2- اجتماعی تینگسیز لیک ، آغیر محنتدن شکایت.

۳- لیریک قهرمان نینگ عشقی و آرزو- ایستکلری.

عین پیتده محنت قؤشیقلری تورلی محنت تورلری بیلن باغلیق حالده قطار ژانرلردن تشکیل 
تاپه دی. بو ژانرلرنی معین گروه لرگه اجره تیب، علمی تصنیف ایتیب، تحلیل قیلیش الزم.

4۵  آچیل اوف ک. اؤزبیک خلق قؤشیقلری. تاشکند، ۱۹6۷.

46 آچیل اوف ک. محنت قؤشیقلری حقیده، ت، غ. غالم. نشریاتی ۱۹84- ییل، ۳28 بیت.

4۷  صابروف آ.اؤزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادیاتی ، ت.
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بیز قؤلیمیزده گی موجود مواد اساسیده افغانستانلیک اؤزبیکلر محنت قؤشیقلرینی اؤزبیک 
فولکلور شناسلیگیده موجود تصنیفلر اساسیده قوییده گی گروه لرگه اجره تیشینی مقصدگه موافق 

دیب حسابله یمیز: 

۱ - دهقانچیلیک بیلن باغلیق قؤشیقلر.   

2 - چارواچیلیک بیلن باغلیق قؤشیقلر.

۳ - کسب – هنر بیلن باغلیق قؤشیقلر.

دهقانچیلیک افغانستان خلقلری نینگ ازلی مشغوالتیدن بیری حسابله نه دی. افغانستان 
دهقانلری نینگ محنتی آغیر بؤلیب، اساسی ایش ، قؤلده بجریلگن. تخنیک نینگ یؤقلیگیدن دهقان 
، عادی ابتدایی ایش قوراللریدن  فایده له نیشیگه  مجبور  ایدی . بو  حال  قؤشیقلرده  هم اؤز 

عکسینی تاپگن.

دهقان ، قیشدن  امانت  گینه  چیققن هوکیز یاردمیده ییرنی آماچ بیلن هیده یدی. ناچار   
احوالنی دردینی ، هوکیزیگه قؤشیق آرقه لی بیان قیله دی.

         شاخلرینگ قوالچ – قوالچ،            یؤق  مـدارینگ  قــارنینگ آچ. 

            تیـپـنگگه قؤنر قلدیرغاچ،            سین قنده ی قؤشگه یره یسن! 48 

بیر  نینگ  اؤزی  دهقان  اؤریلگن.  بیلن  اؤراق  ییتیشتیریلگن حاصل،  کؤپ زحمت عوضیگه 
نینگ  بای   ، امیدیده  باقیش  - چقه سینی  باله  اولگورمی  اؤریشگه  چیققن حاصلنی  ییریدن  کفت 
ییریده ایشله شگه مجبور بؤلگن. کتته ییر ایگه لری  و بایلر  ییریده  یاهلل نیب  ایشله گن اؤراقچیلر 
حیاتیدن  حکایه  قیلووچی » اؤراق قُوشیغی « چقور اجتماعی مضموندارلیگی بیلن علیحده اجره لیب 

توره دی.

تعریفی نی ایله یین بیرنیچه موزی بای نی،      

گردنیمگه الده ب اؤردی، بیر پیکال بوغدایینی. 

هیچ بنده نگنی خدا، اؤراققه دوچار ایله مه.  4۹

قؤشیق، بای توزاغیگه توشگن ناچار دهقان حالتی نینگ بیانیدن باشله نه دی. دهقان  بو 
عدالت سیزلیکنی کؤریب بیلیب توره دی اما اجتماعی شرایط اونینگ کیسکین  تدبیرلر کؤریشیگه  

یؤل قؤیمه یدی.  

َد مگینم ایچیمگه توشدی، کیمگه ایته ی واینی.

اننه کیین چؤتله مه سنگ، چؤتله گین اوچ آینی.

هیچ بیر بنده نگنی خدا، اؤراققه دوچار ایله مه. ۵۱ 

عدالت سیزلیک کملیک قیلگندیک، دهقان اوچون بیریله دیگن غذا نینگ صفتی هم جوده 
یامان ایدی. کیشی نینگ قدری بیرچقه دن پست تورگن چیرکین آدملر بشره سی قؤشیق نینگ 

اوشبو مصراعلریده ینه ده یارقینراق عکس ایته دی:

یوزیدن قوریتیب قانی نی، عذابگه قؤییب جانی نی.

چاشگاه ده بیررایدی، چارتیککه گینه نانی نی،

هیچ بیر بنده نگنی خدا، اؤراققه دوچار ایله مه. ۵2 

قؤشیق قهرمانی، اؤز دردی نی گینه کویله ب قالمه یدی. او اطرافیده اؤزی کبی مینگله ب 
اؤراقچیلرنی کؤره دی، اولرنینگ آغیر حیاتیده اؤز فاجعه سینی کؤره دی، اولر بیلن همدرد لیگینی 

انگله یدی:

48 خلق دردانه لری. تاشکند، ۱۵ - بیت.

4۹ خلق دردانه لری.کابل، ۱۷۵ - بیت

۵۰ خلق دردانه لری.ت،۱۰- بیت

۵۱ اوشه اثر.
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کؤچمن جاییدن کؤچه دی،  قناتلی قوشده ی اوچه دی.

هربیر اؤراقچی نی کؤرسنگ، تؤرت کؤزه سوو ایچه دی.

هربیر بنده نگنی خدا،  اؤراققه دوچار ایله مه. ۵2 

آغیر محنت، دایمی تحقیر آدمنی بیرینچی نوبتده معنوی جهتدن اؤلیمگه دوچارقیلدی. بای 
و بایانلر اوچون ایسه فایده، مال دنیا آلدیده آدم نینگ چیوینچه  لیک قدری یوق.

اؤلتیریب چؤت، ایته دی، چار طرفدن اؤته دی.

بو اؤراقده اؤلگن آدم، بی جنازه کیته دی.

هیچ بنده نگنی خدا، اؤراققه دوچار ایله مه. ۵۳                                           

شونچه قییناق ییتمه گندیک، اؤراقچی اوچون بیریله دیگن حق هم چیگیریلیب، ارزیمه گن 
چقه - صدقه طرزده ترقه تیله دی:

میده گللرنی تیره دی، یار و دوستلرنی کؤره دی.

بایلری بی انصاف ایکن، حقینی کم بیره دی.

هیچ بنده نگنی خدا، اؤراققه دوچار ایله مه. ۵4  

تیپیک محنت قؤشیقلری  نینگ  فولکلوری  اؤزبیکلری  لیک  افغانستان  »اؤراقچی« قؤشیغی 
قطاریگه کیره دی. عین پیتده بیواسطه اؤریم بیلن باغلیق، اؤریم قوراللرینی مدح ایتیب یره تیلگن 

قؤشیقلرهم یوق ایمس:

  اؤراغیم  الماس،           اؤریمدن قالمس،
  سیره هم تالمس،           اؤرمه سم بؤلمس. ۵۵ 

یاکه:     

    اؤراغیم چققان،           سین منگه یاققن،

     لگینم چققان           محنتده باققن. ۵6    
بو قُوشیقلر آهنگ و مضموناً بیواسطه ایش جریانی بیلن همآهنگ حالده اؤراقچی نینگ آغیر 

محنتی نی یینگیلله تیش اوچون معنوی مدد بیرووچی نمونه لردن دیر.

فقط  بو  یدی.  اوچره  عیناً  قؤشیقلر  بو  هم  سیده  آره  قؤشیقلری  اؤزبیکلری  اؤزبیکستان 
یوقاریده کیلتیریلگن دهقانلر ریپیرتواریده اوالد دن اوالدگه اوزاق ییللر دوامیده اؤتیب کیله یاتگه 
نینی کؤرسه ته دی. معلوم که، ییغیب آلگن حاصل بیر جایگه ییغیلیب ینچیله دی. غلله نی ینچیشده 

اساساً هوکیزدن فایده لنگن. ییغین قؤشیقلری انه شو محنت جریانیده ایتیلگن:

شاخلری بار ماککی ده ی،           تویاغلری پاککی ده ی

     اال هی، االهی.۵۷  

دهقان اؤزی نینگ صادق یاردمچی هوکیزینی مقته یدی. اونی ایشگه اونده یدی:

بازار بارسنگ چنگ باسر،           قصاب لینگینگدن آسر.     

    االهی، االهی ۵8  

دیب، یالغاندن تهدید قیلیب قؤیه دی. ینچیق قؤشیقلریده اساساً ینچیشده اشتراک ایتگن 
حیوان تعریفی، دهقان نینگ حاصلنی کؤپ آلیشی کبی آرزو- ایستکلری اؤز عکسینی تاپگن.

اؤزبیکستان اؤزبیکلری محنت قؤشیقلری نینگ قطار نمونه لری جای آلگن »بای چیچک« 
تؤپله میده چارواچیلیک  بیلن باغلیق »قؤی باقیش«، »تؤره ی- تؤره ی«، »چوره ی- چوره ی« )قؤی 
ساغیش( »هوش - هوش« )سیگیر ساغیش( و »آت« حقیده بیر قنچه قؤشیقلر اؤرین آلگن. بوحال 

۵2  بیز اوراقچی قوشیغینی خلق خواننده سی خدایقل اندخویی تیلیدن یازیب آلیب،  خلق در دانه لری کتابیگه کیریتدیک.

۵۳  خلق در دانه لری. ت،۱۱- بیت.              

۵4  اوشه اثر.

۵۵  خلق در دانه لری. ت،۱4- بیت .

۵6    اوشه اثر

۵۷   خلق در دانه لری. ت، ۱۵- بیت.

۵8   خلق دردانه لری. ۱۵- بیت. بیزبوُقوشیقنی ۱۹84 نچی ییلی سرپل شهریده استقامت قیلووچی 84 یاشر آرتیق اوغلی خوشوقت عمکی دن 

یازیب آلگن میز.
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قدیمدن چارواچیلیک بیلن شغلله نیب کیله یاتگن اؤزبیک خلقی محنت نینگ بو توریگه عاید قؤشیق 
یره تیشگه موافق بؤلگه نینی کؤرسه ته دی.

بیز ییققن موادلر آره سیده هم سیگیر ساغیش وقتی ایتیلووچی قؤشیقلر بار.

سره لب ییدینگ اؤتینگنی، هوش- هوش،

ایه ب بیرگین سوتینگنی، هوش- هوش. 

آلمه زار بوالق اؤتینگ بار، هوش- هوش،      

آقر  بوالق  سوتینگ بار، هوش-هوش،

تؤیه قالگین جانور، اییه قالگین جانور. ۵۹  

»بایچیچک« تؤپله میده کیلتیرگن ساغیم قؤشیقلری کبی بو قؤشیقده هم سیگیر ایرکه لب 
ساغووچی  ردیفی  »هوش،هوش«  الووچی  ایرکه  یاتگن  کیله  سؤنگیده  مصراع  هربیر  مقتلماقده. 
حرکتیگه ماس تکرارله نه دی. بو قؤشیق سیگیرنی ساغیشگه تیارلش بیلن بیرگه، ساغوچیگه هم 

روحی دلده بیریلیشی بیلن اؤزیگه خاص دیر.

افغانستان اؤزبیکلری محنت قؤشیقلری نینگ معلوم قسمی نی هنرمندچیلیک بیلن باغلیق 
مادی-  نینگ  عامه  محنتکش  بویان  زمانلردن  قدیم  قؤشیقلرده  مذکور  دی.  ایته  تشکیل  قؤشیقلر 
باغلیق محنت  بیلن  تؤقیمه چیلیک کبی هنرلر  بؤزچیلیک،  ایگلله گن  اؤرین  معیشی حیاتیده مهم 

جریانی اؤز عکسینی تاپگن:

     شقر- شقر ماککی اؤتر،         دوگانه  سیگه   اؤرگه تر         

      بؤز قیلیب بازارگه ساتر،         آقچه شهر نینگ قیزلری.

  تیپه گه چقیب اؤیین قیلر،         آلتی قؤینی سویین قیلر.
      »کیلینگ، قیزلر«، دیب ایقیرر،          اُون پیکال اُوی نینگ قیزلری.6۰ 

بوکبی قؤشیقلرده، بیرتماندن تؤقیمه چیلر محنتی نینگ آغیرلیگی، محنت شرایطی و جریانی 
نینگ مشققتلری تصویرلنسه، ایککی نچی تاماندن، عامه نینگ اؤز حالل محنتیگه مهر و محبتی 

اونینگ قیین چیلییکلرینی یینگیش یؤلیده گی آرزو اینتیلیش لری عکس ایته دی .

  اؤره له شیب تیوه باقر،         سلسله زلفیگه تاقر ،

         آدم بارسه ایچین یاقر،         ترکمن بیکلرنینگ قیزلری.

             آله قویلرینی سویر،         برچه سی گوشتیدن تویر.

         شقیرله تیب قالین توقیر،         چارشنغی اؤزبیک قیزلری. 6۱ 

شونده ی قیلیب، افغانستان لیک اؤزبیکلرنینگ محنت قؤشیقلری تورلی کسب و هنر ایگه 
محنت  کارلرنینگ  کسبه  باشقه  و  تؤقیمچیلرنینگ  چارواچیلرنینگ،  لرنینگ،  دهقان   - نینگ  لری 
شرایطی و جریانینی تصورلش بیلن بیرگه، محنت کش خلق عامه سی نینگ اعتراضی هم افاده له 

نه دی.

۵۹  خلق دردانه لری. ت، ۱۵ - بیت.

6۰ اوشه اثر ۱۳- بیت.

6۱  خلق در دانه لری. ت، ۱4 - بیت.
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لیریک  قؤشیقلر                                       
ایتیلمه  تدقیق  پالنده  منوگرافیک  قؤشیقلر مخصوص  لیریک  فولکلور شناسلیگیده  اؤزبیک 
گن بؤلسه هم، قؤشیقلر بوییچه عمل گه آشیریلگن کؤپچیلیک ایشلرده لیریک قؤشیقلر خصوصیده 
قؤشیقلری«  مراسم  خلق  »اؤزبیک  علویه  م.  شناس  فولکلور  ایتیلگن.  بیان  فکرلر  مونچه   - آنچه 
قؤشیقلرده  لیریک  دقتنی  اساسی  عالمه  بیرگن.  اعتبار  علیحده  تلقینیگه  قؤشیقلر  لیریک  کتابیده 
لیریک  ژانربؤلگن  ته دی.عاموی  قره  ایتگنلیگیگه  بدیعی عکس  قه ی طرزده   نینگ  خلق حیاتی 
دی.  ایته  تشکیل  لرینی  کیچنمه  ایچکی  بوتون  عالمی،  روحی  نینگ  آدم  قؤشیقلرمضموناً  تیرمه 
بیلن  لری  کیچینمه  قهرمان  ایتتیریب  عکس  حیاتینی  حقیقی  آوازیده  جانلی  نینگ  خلق  »قؤشیق 

اونینگ آبرزلری بیرله شه دی، عمومله شه دی.«62، 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.«6۳، دیب تعریف بیرگن.

روس فولکلور شناسی ن. پ. کالپاکووه ایسه، »متخصصلر عادتده عصرلر دوامیده دهقانلرگه 
فکرلری، خاطره لری، شخصی تویغولری، حس- هیجانلری نی افاده لشگه خذمت قیلیب کیلگن 
عنعنوی قؤشیقلرنی »لیریک قؤشیقلر« نامی بیلن یوریته دیلر، دییدی. بونده ی نمونه لر یارقین، 
اعتراضلی، قوانچلی بؤلیشی بیلن بیرگه تیتیکلیک نی، کیله جککه امید نی هم افاده له یدی. شو 
روس  یازه دی  دیب  دیلر«،-  بؤلینه  تورلریگه  »هزل«  »رقصلی«،  »قووناق«،  اولر »شوخ«،  سببلی 
فولکلورشناسی ن. پ. کالپاکوه. او، لیریک قؤشیقلر نینگ باشقه قؤشیقلردن فرقی حقیده شونده 
لیریک  همه  نظر  قطع  بیلگیلردن  عاید  گه  تویغو  حس-  کبی  هجوی  »شوخ،غمگین،  دییدی:  ی 
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«64، - دیب یازه دی  و بی واسطه  لیریک قؤشیق لرنینگ باشقه تیپده گی 

قؤشیقلردن فرق قیله دی.

قیلیب  نمایان  صفتیده  ژانر  قؤشیقلرنی  لیریک  فکرلری  لرنینگ  صابروف  آ.  و  علویه  م. 
تورووچی میزان نی تؤله لیگیچه قمره ی آلمه یدی. شو سببلی بیز افغانستان لیک اؤزبیکلر لیریک 
ایتیلگن  قید  یوقاریده  نینگ  کالپاکوه  پ.  ن.  بیواسطه  میز،  ایکن  یوریتر  فکر  حقیده  قؤشیقلری 

فکرلریگه سویه نه میز.     

ایتووچی  نینگ کتته قسمینی تشکیل  اؤزبیکلری قؤشیق فولکلوری  افغانستان  هم،  حقیقتاً 
لیریک قؤشیقلرنینگ مهم  خصوصیتلریدن بیری اولرنینگ مخصوص اجرا اؤرنیگه ایگه ایمسلیگیدیر. 
بو قؤشیقلر بوتون خلق تمانیدن 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 انسان تویغولری، ایچکی کیچینمه 
لری اؤز عکسینی تاپه دی . شکل  جهتدن لیریک قؤشیقلر اساساً، تؤرتلیک لردن عبارت بؤلیب، 
هربیر تؤرتلیک اؤز حالیچه مستقل بیرتوگل فکرنی، تویغو و کیچینمه لرنی بدیعی افاده له یدی. بو 
تؤرتلیکلر اجرا ایتیلیشده معلوم یؤل 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،            گلیاره جان، گلیاره.

       بیر نشانه بیرگنینگ،            قؤللرینگدن گلیاره،

  گلیاره جان بؤیلرینگدن           گلیاره جان گلیاره.

    خطنی بیتیب یؤباردی،           میمنه لیک ممانگه،

      راست قؤلیدن توتیب،            آلیب بارسم چمنگه،

  گلیاره جان بؤیلرینگدن           گلیاره جان گلیاره.                                                           

       سیر کابل  سیرینی،            ساعتلری تیرینی،

  اکه جان جیگی- جیکی،           جگرلریم ایریدی ،
62   علویه مزیینه. اؤزبیک خلق مراسم قؤشیقلری،۵۳- بیت.

6۳   اؤزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادی.۹6 - بیت.

64  کالپاکوه ن.پ.پیسنی ای لیدی.ل.،۱۹۷۷،۱۱2- بیت.
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        گلیاره جان بؤیلرنگدن           گلیاره جان گلیاره. 6۵  

نوبتده گی هر بیر تُورتلیکدن کیین:

  گلیاره جان بؤیلرینگدن           گلیاره جان گلیاره.

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

مثاًل:
برماغینگ میده ایرور، بیللرینگ مورچه میان، ته له لیلی. 

کویلک ایچره بده نینگ، صاف ایرورآب حیات، ته له لیلی.

آی باره دی باتگه نی، یار کیله دی یاتگه نی، ته له لیلی.

زمانه دن قؤرقه میز، قؤل سالیب اویغتگه نی، ته له لیلی. 66

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

بعضی قؤشیقلر نقارتدن باشله نه دی:   

»یؤل بؤلسینا،یؤل بؤلسینا،           باسگن ایزلرینگیزگل بؤلسین.

یاکه:   

گلیاره خان ، بؤیلرینگدن گلیاره. 

یاکه:       

ترللیها،ترللیها،ترللیها، ترللیالی- الی« 6۷ 

نقارتلر  کبی  یلیک“  اؤینه  یار  ”کیلینگلر  هم  ترکیبیده  قؤشیقلری  اؤزبیکلر  لیک  افغانستان 
گی   اولرده  که،  موجود  قؤشیق  بیر  ینه  آره سیده  قؤشیقلری  لیریک  اؤزبیکلر  افغانستانلیک  کؤپ. 
تؤرتلیکلرنی بیرگینه  نقارت ایمس، بلکه 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 قیزلر تمانیدن 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 »تؤره«، »بیت«، »نخش«، »قؤشیق«، 
»غزل« دیگن ناملر بیلن هم یوریتیله دی. لیکن ایرککلر قؤشیغی دیب ایتیلووچی قؤشیق آره سیده 

بیواسطه عیال )قیز( لر حیاتیگه تعلق لی بیت لرهم تیز- تیز اوچره ب توره دی. 

دنیا ده گی برچه خلقلر لیریک قؤشیقلریده بؤلگه نی کبی افغانستانلیک اؤزبیکلر قؤشیقلریده 
هم اساسی موضوع عشق- محبت دیر. عاشق- معشوق نینگ سیوگی اضطرابلری، اولرنینگ آرزو- 
عاشقیگه  اؤز  معشوقه  قؤشیقلرده  آلگن.  اؤرین  کینگ  قؤشیقلردن  لری  فاجعه  و  بخت  امیدلری، 

»آغه«، »آغه جان«، دیب مراجعت قیلیشی تیز- تیز اوچره ب توره دی.
6۵  خلق دردانه لری. ت،۳۱ بیت.

66  اوشه اثر، ۳۹- بیت. بیرینچی بُولیب بوقؤشیقنی سبزه گل اندخویی اجراایتگن.
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 مثاًل:

تام اوستیگه ناغاره تؤنتر دیلر،   

آغه جانیم ایتدی دیب اختر دیلر.

آغه جانیم ایتگه نی یالغان ایکن،   

خاتینی نینگ قؤینیده یاتگن ایکن. 68    

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

                  سوو کیله دی اؤیناغله ب،           ایللی)ایللیک( روات )رباط(نی چاغله ب،                            

     پری جان اؤتیب کیتدی،          یوره ک بغریمنی داغله ب. 6۹   

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

قپقرا دور ککلیگیم دی کؤزلری،

نمایشگه اؤلتیریب دور اؤزلری.

بیرگپیم بار یوزمه – یوز ایتالمه یمن،

عقلی بؤلسه انگله ب آلسین اؤزلری. ۷۰

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

قؤلیمده گی اوزیگیم ییتر مینگه،      

دؤست دن هم دشمن سؤزی اؤتر مینگه.  

ساغ  بو لینگ امان بؤلینگ، ای دؤستلریم،   

هر ییرده آوازه نگیز ییتر مینگه. ۷۱ 

فدایی قلب نینگ قیناق نفسی بؤلگن بو مصراع لر هر قنده ی یوره کنی جنبشگه کیلتیره  دی. 

غم توشینچه سی افغانستانلیک اؤزبیکلر لیریک 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 مرادگه ییتدیلر. ۷2

لیریک قهرمان تینگ سیز نکاح قربانی بؤلگن، آته- آنه کون کیچیریش، 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 منی، ۷۳

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

68  خلق در دانه لری.ت، ۵۰- بیت.

6۹  اوشه اثر

۷۰  خلق در دانه لری.ت ،4۱ - بیت.

۷۱  اوشه اثر،  4۱  - بیت.

۷2  اوشه اثر

۷۳  خلق در دانه لری. ت، 4۷ - بیت .
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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.

ایشیگیمنی کؤزیگه توت بیشیبدی،     

دشمنیم نینگ کؤزیگه گل توشیبدی.                                         

 اویینگ کویگور بای قیزینی قؤلیدن،    

حیدرآباد کؤچه سیگه خون توشیبدی.۷4  

یاکه:                

شرشره دن سوو آقر،

قؤیلر قوالغین قاقر. 

بای حقینی بیرمه سه

چوپان قچان قؤی باقر. ۷۵

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

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

نینگ ، مرّکب حس – تویغولری نینگ بدیعی افاده سی اوله راق کینگ ترقلدی.

تاریخی قؤشیقلر 

ب  دستله  جهتدن  نظری  قؤشیقلر  تاریخی  شناسلیگیده  فولکلور  اؤزبیک  اؤزبیکستان 
مساله سی«۷6    شکللر  لیق  آره  و  تصنیفی  داستانلری  »خلق  نینگ  فولکلوریست ب. سریمساقوف 
مقاله سیده مستقل ژانر صفتیده اساس له ب بیریلدی. عالم اؤزبیک تاریخی قؤشیقلری نینگ ژانر 
خصوصیت  لری، سوژیت و کمپیزیسیون جهت گه کؤره خیللرنی کؤرسه ته دی.                                                          

و. جمعه نظروف »خلق آغزه کی ایجادیده تاریخی قؤشیق ژانری« دیب نامله نگن نامزادلیک 
رساله سیده اؤزبیک فولکلوریده گی تاریخی قؤشیقلرنی مونوگراف پالنیده مخصوص تدقیق ایتدی.۷۷ 
بو رساله ده اؤزبیک تاریخی قؤشیقلرینینگ ژانرخصوصیتلری، تصنیفی،اساسی خیللری، تورلری و 
پاییتیکه سی خصوصیده قیمتلی فکرلر ایتیلگن. تدقیقاتچی نینگ فکریچه، تاریخی قؤشیق دیگنده، 
تاریخی – سیاسی واقعه – حادثه لر یاکه معین تاریخی شخصلر فعالیتی بیلن بیواسطه عالقه دار 
قؤشیقلرکؤزگه توتیله دی. کیلیب چیقیش اعتباری بیلن اؤزبیک تاریخی قؤشیقلری ایپیک خصلتگه 
ایگه  بؤلیب، کیینچه لیک دور اؤتیشی بیلن بیرگه، اولرده اجتماعی- تاریخی واقعه - حادثه لردن 
تاثیرله نیش نتیجه سیده اویغانگن حس – تویغو، ایچکی کیچینمه لر، فکر- اؤیلر، آرزو- امیدلر 
بیانی کینگ اؤرین آله باشله گن. ایپیک تصویر بیلن لیریک کیچینمه لرنینگ اؤز ارا اویغونله شوی 
نتیجه سیده لیرا- ایپیک خصلتلی تاریخی قؤشیقلر میدانگه کیلگن. بوفکر لرنی افغانستان اؤزبیکلری 

تاریخی قؤشیقلری مثالیده هم کؤریش ممکن.

معلوم که، تاریخی قؤشیق  ژانری نینگ اینگ مهم خصوصیت لریدن بیری اونینگ مندرجه 
سی و اونده اشتراک ایتگن شخصلر فعالیتی نینگ معین تاریخیگه اساسله نیش دیر.فولکلور شناس 
ب. ن. پوتیلوف ایتگه  نیدیک: »... ژانرنینگ معین تاریخی خصلتی مطلقا اونده ریال فکتلر ایزی 
نینگ موجودلیگیده ایمس، بلکه قؤشیقلرده معین تاریخی  سوژیتلر طرزیده مذکور تاریخی  واقعه 
لر، خلق اوچون مهم بؤلگن ریال سیاسی قره مه قرشیلیک نینگ عکس ایتیشیدیر. معین تاریخی 
خصلت بو قؤشیقلر پرابلملرینی بیلگیله ب بیره دی. قهرمانلر ایسه اولرنینگ حیاتیده قنده ی بؤلگن 

۷4  اؤشه اثر

۷۵  اؤشه اثر، 26- بیت. 

۷6  سریمساقوف. خلق داستانلری تصنیفی وآره  لیک شکللر.اؤزبیک تیلی وادبیاتی.۱۹8۱،۳- سان.۳۷،4۷ ص.

۷۷  جمعه نظروف و. اؤزبیکیسکی نرودنی سیتریچسیکی پیسنی اک د.ت ،۱۹8۳ییل.
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تاریخی  معین  دیلر.  بؤله  نمایان  ایتووچی شخص صفتیده  اشتراک  تاریخده  نظر  قطع  لیکلریدن 
خصلتگه بناًء تاریخی قؤشیقلرده تاریخی حرکت جریانی، اونینگ خلق تمانیدن قنده ی بهالنگه نی 
عکس ایته دی «. لیکن هر قنده ی اؤتمیش حقیده گی قؤشیق تاریخی بؤله ویرمه یدی. تاریخی 
قؤشیق معین تاریخی واقعه - حادثه لر و شخصلر فعالیتی نی عکس ایتتیروچی اثرلر دیر. تاریخی 
قؤشیقلرده معلوم تاریخی واقعه اثر اوچون اساس بؤلیب خذمت قیله دی. مثاًل، اندخوی شهری 
و اونینگ اطرافیده معلوم و موجود بؤلگن  »جواز یاوی« قؤشیغینی آله یلیک. قؤشیق  افغانستان  
نینگ »ظاهر شاه« حکمرانلیک قیلگن دوریده بیرعسکر باله نینگ قیرچنغی جواز آتی بیلن باشیدن 
کیچیرگن قیین چیلیکلرینی حکایه قیله دی. قؤشیق حجمی 224 مصراعدن عبارت بولیب،۷ بؤغین 
لیک تؤرتلیکلردن تشکیل تاپگن. لیکن عسکرلیک ، لیریک قؤشیقلریدن فرقلی اوله راق، بو قؤشیقلر 

مضموناً بیر- بیری نینگ دوامی صفتیده کیله دی. 

     زاوود چیغه رر پخته،        قالین میدانی تخته.                                                          

    عسکر ایدیم »وندی«یه،۷8        ایناغه لر بیر وقتده.                                               

      عسکرمن پادشاهیه،        ایککی کؤزیم  باییه.     

      سه ویل بیرجواز یاوی        چهره بؤلدی پاییم یه.                                           

 در غه له، ییندی کاندن،        بایدی ایمله دوکاندن

    ایرته ی ۷۹  مینن جؤنه دیم        دؤستله قلعه شیرخاندن. 8۰  

»جواز یاوی« و بو خیلده گی اثرلرنینگ خلق آره سیده مخصوص بیر عمومی اته مه سی 
یؤق. اولرنینگ هربیری اؤز نامی بیلن یوریتیله دی. بیز »خلق دردانه لری« تؤپله میده اولرنی حجماً 
آلیب شرطلی  اعتبار گه  بیرگنلیگینی  ایپیک تصویرینی  به تفصیل  نینگ  واقعه  معلوم  و  لیگی  کتته 
روشده  »داستان« دیب اته گن ایدیک . لیکن  کیینگی  ایزله  نیشلر بو اثر لرنینگ داستان ایمس، 
»تاریخی قؤشیق« ژانریگه مناسب لیگینی کؤرسه ته دی. چونکه داستانلرگه خاص سوژیت نینگ 
لیش  یونه  بیرواقعی  اولرده  ایمس.  موجود  بواثرلرده  لیگی  کینگ  م  کؤله  ایپیک  ترماقلیگی،  سیر 

اؤرته سیده  قؤشیق  تاریخی  و  داستان  فولکلور شناس ب. سریمساقوف  موجو، خالص.  اساسی 
فرقلی خصوصیده شونده ی یازه دی: 

»سوژیت نینگ ... همه وقت بیر واقعه اساسیگه قوریلیشی فقط تاریخی قؤشیقلرگه خاص 
خصوصیتلردن بیری حسابله نه دی. اولرده خلق ایپاسیگه خاص کینگ کولم، کوچلی ایدیاللشتیریش،  
مونومینته لیک، شرطلی تصویر نینگ دامینتلیگی کؤزگه تشلنمه یدی. تاریخی قؤشیق فقط شعری 
شکلگه ایگه بؤلیب، حجمی جهتدن قیسقه، اما واقعه نی اؤته دینامیک ترنگ لیکده عکس ایتتیریش 
بیلن فرقله نه دی. اونده خلق ایپاسی نینگ پاییتیکه سی اوچون خره کتیرلی نثر و نظم نینگ المه 
شینیب کیلیشی، واقعه لر دینامیکه سیدن تره دیتسیون اصولی همده واسطه لر قوهلل نیلمه یدی، 
یعنی واقعه لر اؤز ریال حیاتی ایزچللیگیده عکس ایته دی«.8۱  »جوازیاوی«، »آقچه نینگ کوره شی« 
تاریخی  اؤزبیکلر  افغانستانلیک  ممکن.  کؤریشیمیز  حالنی  عیناً  شو  قؤشیقلرده  کبی   ،»بایجوره« 
قؤشیقلریده پاییتیکه سی معلوم درجه ده لیریک قؤشیقلر پاییتیکه سیگه یقین تورسه ده، قوییده 

گی خصوصیت لریگه کؤره فرقله نه دی.

۱- تاریخی قؤشیق معلوم بیر تاریخی شخص و تاریخی واقعه اساسیده وجودگه کیله دی. لیریک 
قؤشیقلرده بو حال کؤزگه تشلنمه یدی.

2- تاریخی قؤشیقلر قهرمانی کؤپینچه انیق بیر تاریخی شخص بؤله دی. لیریک قُوشیقلر قهرمانینی 
بو طرزده انیق بیلگیله ب بُولمه یدی.

۳-  تاریخی قؤشیقلرده معلوم بیر واقعه حکایه قیلینه دی و یخلیت سوژیت موجود. لیریک قؤشیقلرده 
موجود واقعه نینگ قهرمان  قلبیده توغدیرگن عکس صداسی کویله نه دی.

4 - تاریخی قؤشیقلر حجم جهتدن هم لیریک قؤشیقلر دن فرقله نه دی. جمله دن بیز یازیب آلگن 
لیغینی تشکیل  افغانستان اؤزبیکلری نینگ قؤشیقلری هر بیری ۱۵۰ مصراعدن 2۵۰ مصراع آره 

ایته دی.

۵- تاریخی قؤشیق متنی لیریک قؤشیقلرگه نسبتاً تورغون بؤله دی.
۷8  یه - گه

۷۹   ایرته ی – ایرته سی

8۰   خلق در دانه لری. ت، 8۷ - بیت.

8۱  سریمساقوف ب. کؤرسه تیلگن اثر،42 - بیت.
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جواز یاووی

اوته گن عادی  پادشاهلیک قشونیده خذمت مدتینی  نینگ قهرمانی،  یاوی قؤشیغی  جواز 
عسکر. قؤشیقده انه شو عسکرنینگ پادشاه لیک تامانیدن بیریلگن بیر قیرچینغی آتده کیچیرگن 
سر گذشتلری حکایه قیلینه دی. پادشاهلیک توزیمی، اونینگ اردوسیده گی آغیر حیات ، بیدادلیکلر 

آچیب تشله نه دی. 

    عسکرمن پادشاهیه،82            ایککی کؤزیم پاییه.  

        سه ویل بیر جواز یاوِی،            چهره بؤلدی پاییمیه. 8۳

قؤشیق بیواسطه عسکر باله نینگ تیلیدن ایتیلگن.

    آتنی راست له دیم یؤل یه،            سوونی هیده دیم کؤل یه 

                 بیرکیچه یؤلده یاتوو            آشیردیم قره مقؤل 84 یه. 8۵

آتده یؤلگه چیققن عسکر بیر منزل یورگچ، آت نینگ درمان سیز ایکن لیگیدن یؤلده قالیب 
کیتدی. او اوچ قرانلیک بیده آلیب آتگه بیره دی.

 لیکن قیرچینغی، بیده گه هم قره ی آلمه یدی.انه شونده:

      سوتدن آق ایکن تیشی،            سیره یدی مینه قوشی .  

                      تییی یه خاده سالو            تورغیزدی اوچ - تؤرت کیشی.   

آتنی تشله ب کیتیب بؤلمس ایدی. شو سیز هم خذمت مدتی دن آرتیق عسکرلیکده یورگن 
باله، آتنی اؤلدیرسه، ینه قرضگه باتر و آرتیقچه عذاب تارته دی. 

          قؤی ایده سین پیاده،            عمرینگ بؤلسین زیاده.  

 »سرامت«86 یه جؤنه دیم،            آت اؤنگیمده، پیاده. 8۷ 

   لیکن:

                قؤلتیغیمده، یریم نان،             بؤلدی یوره ی،88 باشیم قان. 
      سه ویل مورگیالو تاختاو،             عقلیمنی قیلدی حیران. 8۹

ناعالج لیکدن عسکر ییلقی نی جبدوغینی آلیب اؤز بؤلیمیگه باره دی و بیش آیدن سؤنگ 
قه یتیب، آتنی جایگه ایلته دی.

قؤشیق: 
             بالینی آله ی سنی،            سوتدن آق ایکن تنی.  

 قیرق اولو  قیرق تیریلدیم،            حاللیم بؤلسین منی. 

         انده باغله ی هم پالس،            سوودن تؤله می گیالس

                  منی دربه در  قیلگن،            بار جواز یاووینگ خالص ۹۰        

82  پادشاهیگه

8۳  خلق دردانه لری .ت، 8۷-بیت.

84  اندخوی اطرافیده گی شهر نامی.

8۵  خلق دردانه لری. ت،88- بیت.

86   جای نینگ نامی
۷8   جای نینگ نامی

88   »یوره ک«
8۹   اوشه اثر. 
۹۰   اوشه اثر.
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آقچه نینگ کوره شی

بؤلیب،  تیلگن  یره  اساسیده  واقعه  اؤتگن  بؤلیب  انیق  قؤشیغی  شی«  کوره  نینگ  »آقچه 
اونده اندخوی پالوانلری نینگ آقچه گه باریب شان - شهرت تاپیب کیلگنلیگی حکایه قیلینه دی. 
قؤشیق نینگ عمومی حجمی ۱64 مصراع بؤلیب a-a-b-a,b-b-c-b,c-c-d-c  طرزیده قافیه لنگن. 

هربیرمصراع ۷ بوغیندن عبارت تؤرتلیکلردن تشکیل تاپگن.

         میشکاوله نی میشی یه،            تانگده کؤرگن توشی یه. 

     آقچه توییدن خط کیلدی،            قوس نی اؤن بیشی یه. 

اؤرده ی له نی په تی یه،           چیغدی چپرکتی یه. 

                            آقچه تؤییدن خط کیلدی،           پالوانله نی آتی یه. ۹۱ 

قؤشیقده مهمانلرنینگ ییغی لیشی، تؤیده چای ایچیلیب کوره ش دوره سی نینگ قوریلیشی 
به تفصیل تصویرله نه دی. 

  قره ایچکی سؤییلدی،          یانباشیدن اؤییلدی.

  چایدن فراخت ۹2  بؤلدی،          پالوان تواغ قؤییلدی. ۹۳

ایککینچی واوچینچی مرته طواق )سالیش( قؤییلیشینی  نینگ کیینگی مصراعلری  قؤشیق 
تصویرله یدی. قیسی پالوان یینگیب نیچینچی جفت پالوانلر دوره گه کیلگن لیگینی خبر بیره دی. 

قؤشیق:
 َسوز ۹4 قیزیل سانلری،

رپیغ ۹۵ جانه جانلری.

اَجو ۹6 اَوری ۹۷ نی آلدی،

اندخوی نی پالوانلری.                                          

قیزیل المه نی نقشی،

تامده سیره یدی بخشی.

قؤی - قؤییه یلی ایناغه                    

افسانه دن گپ یخشی. ۹8

تؤرتلیکلری بیلن تمام بؤله دی. برچه پالوانلر تاریخی شخصلر بؤلیب اؤز اؤریغی، ایالتی، 
عاریتی اوچون  کوره ش توشگن خلق نینگ سیویملی قهرمانلریدیر. خلق انه شو نینگ اوچون اولر 

شانیگه اوشبو قؤشیقنی تؤقیگن.

۹۱  خلق در دانه لری. ت، ۹۷ - بیت.

۹2  فارغلیک ،توگه تیش

۹۳  اؤشه اثر.ت،۹8- بیت.

۹4 سبز

۹۵ رفیق 

۹6  عجب

۹۷  آبروی

۹8  خلق دردانه لری.ت ، ۱۰۳- بیت .
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باله لر قؤشیقلری

باله لرفولکلوری نینگ اساسی قسمی نی تشکیل ایتووچی باله لر قؤشیقلری نی اؤرگه نیش، 
کتته علمی و تربیوی اهمیت گه ایگه. اؤزبیکستان فولکلورشناسلیگیده باله لر فولکلوری نمونه لری 
نی تؤپله ش، نشر ایتیش و تدقیقات ایشلری ییگیرمه – انچی عصر نینگ۷۰- انچی ییللریدن باشله 
ندی. جمله دن فولکلور شناس غ. جهانگیروف نینگ »اؤزبیک باله  لرفولکلوری«۹۹  و آ. صفروف 
نینگ »باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری«۱۰۰ نامی بیلن اته لووچی رساله لری نینگ 

یوزه گه کیلیشی بوساحه ده گی جدی یوتوقلریدندیر.

غ. جهانگیروف اؤز کتابیده باله لرنینگ قؤشیق فولکلورینی قوییده گی بؤلیملرگه اجره تیب 
بیره دی:

۱- بیشیک قؤشیقلری. تدقیقاتچی بو بؤلیمنی »ال له« و اََویتمه چاقلر نامی بیلن قسملرگه اجره ته 
دی. ۱۰۱ 

باشقه  آستیده  سرلوحه  علیحده  قؤشیقلری«  محنت  لر  »باله  بؤلیمده  بو  قؤشیقلری.  لر  باله   -2
قؤشیقلردن اجره لگن حالده تدقیق ایتیله دی.

گه  ترکیبی  فولکلوری  بالر  پاییزیه سینی  لیک  آنه  لیکده  فولکلور شناس  ایسه  آ. صفروف 
ا.ا. کییف،  کیریتیش یاکه کیریتمسلیک خصوصیده گ.س. ویناگرادوف،ای.آ.کتیده،  و.پ.انیکین، 
م.ن.میلینیکوف کبی عالملر فکرلری بیلن اؤز ارا مالقات گه کیریشه دی و آنه لیک  فولکلوری نی 
باله لرگه اتلگن لیگی اوچون باله لر فولکلوری دایره سیده تدقیق  کتته لر اجرا ایتسه ده، اساساً 
ایتیش  ایرکه الووچی قؤشیقلرنی اجرا  لرنی  باله  او  ایتیلیشی  کیره ک دیگن فکرنی قوتله یدی. 

اؤرنی، دوری و خصوصیتلریگه کؤره ایککی گروه گه اجره ته دی :

۱- بیشیک قؤشیقلری. بونگه  ال له لر وایریم آلقیشلرنی کیریته دی. 

2- سیویش قؤشیقلری. بو بؤلیمدن ایرکه له مه، اَویتمه چاق، قیزیقمه چاقلر کبی باله لر فولکلوری 
ژانر لری جای آلگن .

نمونه لری  ایجاد  آغزه کی  باشقه کؤپچیلیک  لر قؤشیقلری هم  باله  اؤزبیک  افغانستانلیک 
قطاری هه لی اؤرگه نیلگن ایمس. »خلق دردانه لری« کتابیگه کیریتیلگن نمونه لر باله لر قؤشیقلرینی 
نشر قیلیش ساحه سیده گی دستلبکی تجربه لردن حسابله نه دی. مذکور مواد نی دستلبکی اؤرگه 

نیش اولر حقیده ایریم خالصه لرگه کیلیش امکانینی بیره دی. 

اؤزبیکستان باله لر قؤشیقلری فولکلوریده بؤلگنی کبی افغانستان لیک اؤزبیکلر اؤرته سیده 
باله لر قؤشیقلری نینگ عاموی  ژانر لردن بیری  »ال له« حسابله نه دی.                            

»ال  کوپینچه  ده  اؤزبیکلر  کویلری  لیریک  آیتگن  یانیده  بیشیک  فرزندیگه،  لرنینگ  »آنه 
له  ال  آ. صفروف  یازه دی غ. جهانگیروف. فولکلور شناس  ۱۰2، دیب  یوریتیله دی  بیلن  نامی  له« 
عنعنوی  ترقلگن  کینگ  نینگ  قؤشیقلری  بیشیک  له  »ال  بیرگن.  تعریف  تفصیل  به  بیرمونچه  گه 
دی:  بجره  نی  وظیفه  ایککی  کؤره  قیمتیگه  ایستیتیک  اجتماعی-  لر  له  ال  دی…«  ژانرحسابله 
بیرینچی سی باله لرنی اوخله تیش: اصلیده » ال له « سؤزی نینگ لغوی معناسی هم ال له له ش، 
آویتیب، ا ویله ب اوخله تیشدن عبارت. بونده ی ال له له تیب آویتیش یاکه آویتیش اوخله تیش 
کویله ش جریانیده عملگه آشیریلیشده نمایان بؤله دی. ۱۰۳ خوددی  شو اساسده اونینگ  ایککینچی 
تربیوی ایستیتیک ماهیتی نمایان بوله دی. حقیقتدن هم  ال له لرده، آ. صفروف کیلتیرگن ایککی 
مهم خصوصیتنی کؤره میز. شو بیلن بیرگه لیکده ال له، اجراچی آنه نینگ اؤز فرزندلرینی، بخت و 

قوانچینی، درد و المینی اظهار ایتووچی واسطه هم دیر. 

اؤزبیکستان منطقه سیدن یازیب آلینگن اکثریت ال له لر کبی افغانستانلیک اؤزبیکلر ال له 
لریده هم اساسی موضوع نی باله نی ایرکه له ش، او حقیده گی آرزو تیله کلرنی اظهار ایتیشدن 

عبارت بؤله دی.

۹۹     غ. جهانگیروف. اؤزبیک باله لر فولکلوری. ت. اوقوتوچی،۱۹۷۵- یل

۱۰۰   آ. صفروف.باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک  خلق قؤشیقلری.ت،فن، ۱۹8۳نچی ییل.

۱۰۱   غ. جهانگیروف. کؤرسه تیلگن اثر.۱۳-2۷ بیتلر.

۱۰2  جهانگیروف غ. اؤزبیک باله لر فولکلوری.۵- بیت

۱۰۳  صفروف آ. کؤرسه تیلکن اثر.
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   ال له، ال له جانیم باله م،             یاتیب قالگین جانیم باله م.

ال له بؤلگین کؤزیم نؤری،              قربان بؤلسین جانیم بری.

   یاتیب قالگین ناز اؤیقوگه،             یاتیب قالسین ساز اؤیقو گه.

 ال له، ال له جانیم باله م،             یاتیب قالگین جانیم باله م.

ال له قیلیب باقه ی سینگه،            طومار قیلیب تاقه ی سینگه.

        قیغولرنی یوته ی سینگه،             قربان بؤلیب کیته ی سینگه. ۱۰4

ال له نینگ دوامیده بیواسطه آنه نینگ باله حقیده گی آرزو- تیلکلری یوزه گه چیقه دی.

                        مکتب باریب سباق  اوقی،            اویگه  کیلیب، ینه اوقی.

                    اؤقیب بؤلیب منصب آلسنگ،            ینه خلققه خذمت قیلسنگ.

                       ال له ، ال له جانیم باله م،            یاتیب قالگین جانیم باله م. ۱۰۵         

باله لر فولکلوریده بیواسطه باله لر تامانیدن اجرا ایتیلووچی نمونه لردن بیری باله لر قؤشیق لریدیر.     

بیزنینگ قؤلیمیزده گی افغانستانلیک باله لرقؤشیقلری نینگ اؤندن آرتیق نمونه لری موجود. 
»امه  کیریتیلگن.  میگه  توؤپله  لری«  دردانه  »خلق  ناملربیلن  یوریتیلووچی  سیده  اؤرته  خلق  اولر 
له  یورغه  تای  »اله  »اهمبا«،  »جبارقل«،  کیلینچک«،  آپم  »آیدین  ایه«،  جانیم  »ایه  تا«،  تا-صمه 
تای«، »چیقمه چقیلداق«، »دیالن- دیالن«، »غیلدیر- غیلدیر تاش«، »های- های«، »آفتاب چیقدی 
»غیلدیرماچ« شولر  گلی ساققی«،  باققی، دسته  له ی  له  له ی-  »له  وریانتده(،  )ایککی  عالمگه« 
جمله سیدندیر. بوقؤشیقلر کمپوزیسیون توزیلیش، قافیه له نیش سیستیمه سی، ماهیت-اعتباری 
بیلن آ. صفروف نینگ »باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری« کتابیده »قیزیقمه چاقلر« 

نامی آستیده تلقین ایتگن قؤشیقلرگه عیناً ماس کیله دی. آ. صفروف » قیزیقمه چاق « تیرمینی نی 
روس فولکلور شناس لیگی تیرمینالوگییه سی اساسیده آلگن و بو ژانر نینگ ییتکچی خره کتیرلرینی 
بیلگیله گنده روس فولکلور شناسلری ای. آ. کتیده، م. ن. میلنیکوف، و. پ. انیکین لرنینگ نظری 
خالصه لریگه ته ینگن. آ. صفروف: »قیزیقمه چاقلرباله اوچون بیشیک دوری توگه گندن کیینگی 
معنوی احتیاج  تقاضا سیگه کؤره پیدا بؤلگن. ال له لر، اویتمه  چاقلر فونکسیه سی توگلله نیب، 
آته - آنه وباله لر اؤرته سیده گی معنوی عالقه ده قیزیقمه چاقلر ییتکچی اؤرین گه چیقه دی«، 
دیب یازه دی و فولکلور شناس م. ی. میلنیکوف فکری اساسیده . قیزیقمه چاقلر باله نینگ معنوی 
ایشیتگن  لرینی،  بیلگن  کؤرگن  اؤزی  نینگ  باله  نتیجه سیده،  قیلیشی  آذیق طلب  ینگی  کماالتی 
لرینی سیستیمه گه سالیب اؤز حالیچه قه یته کشف ایتیشی و اونده گی اینتیلیکتول چیکلنگنلیکنی 
بوحالتنی  بیز  دی.  اوته  اوقدیریب  ایکنلیگینی  محصولی  نینگ  فکتور  کیلگن  که  کمک  یینگیشده 

افغانستانلیک اؤزبیکلر قیزیقمه چاقلریده هم کوره میز:   

            امه تا صمه تا               دروازه ییز بلند تا.

          دروازه دن آشا لی،               قالین گیله م توشالی.

           قالین گیله م اوستیده،               مرجان ایپه ی ۱۰6 ایشالی.

    مرجان ایپه ی تویگونچه،               عوض مرجان کیلگونچه.

                             عوض مرجان نی زلفی،               تیمیرقالنی قلفی ۱۰۷

                تیمیر قال آچیلدی،               تویمه ۱۰8 لریم ساچیلدی.

    تویمه نی تیره – تیره،               قناتلریم قه ییریلدی.

  قنات بیرینگ اوچالی،               آستانه گه توشالی.

          آستانه نی   قیزلری،               قیزیل – قیزیل یوزلری.

 حسن–حسین اوریشدی،               قیزیل قانگه بولشدی.

۱۰4  خلق دردانه لری. مزارشریف، ۱۳82- ییل، ۱۰۰ - بیت.

۱۰۵  اؤشه اثر، ۱۰۱- بیت.

۱۰6   ایپک

۱۰۷  قلعه

۱۰8  توگمه
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قیزیل قاننی کیم ایچدی               اله گورجیلر ایچدی.

                      اله گورجی قه ییرگه  قاچدی               بارو خندققه توشدی،

خندق دمیمدن توتدی. ۱۰۹

بیر قره شده بوقؤشیقلردن هیچ بیرعموم مضمون چیقمه یدیگنگه اوخشه یدی. لیکن اونی 
آیته یاتگن باله نینگ تصوری نقطه ی نظریدن قره لسه، همه سیمالر اؤرین- اؤرنیگه توشه دی. 
سیده  خاطره  باله  نینگ  قؤشیق  بو  قیزیقرلیلیگی  دیتللرنینگ  تنلنگن  آهنگدارلیگی،  نینگ  قؤشیق 
تیزسقله نیشیگه امکان بیره دی. باله نینگ اطراف محیط نی انگله شیده، نرسه و حادثه لرنینگ 
توب ماهیتی گه ییتیشیده یاردم بیروچی »اهمبا« دیب نامله نووچی قیزیقمه چاق اؤزیگه خاصدیر.  

کون چیغدی کلچه بیشدی،              مامامدی آشی بیشدی.

     بوویمگه  قؤیگن آشنی،              قرغه لر چؤقیب قاچتی. 

     قرغه گه کیسک آتدیم،              قرغه مینگه پر بیردی ،

       پرنی عطارگه بیردیم،              عطارمنگه ایپک بیردی.

       ایپکنی قیزگه بیردیم،              قیز منگه قلپاغ بیردی .  

         قلپاغنی بیککه بیردیم،              بیک مینگه قمچی بیردی.

      قمچینی ییرگه اوردیم،              ییرمنگه شوواق بیردی.

      شوواقنی قؤیگه بیردیم،              قؤی مینگه قؤزی بیردی.

 قؤزی نینگ بغبغه سی،              نان و نصیبه بیردی.

       بو رزقیمگه کؤنمه دیم،              عمریمده هم تینمه دیم.

    یمان کون نینگ قؤلیدن،              قیغو- غم نینگ مؤلیدن.

  حسن- حسین اوریشدی،              قیزیل قانگه بوله شدی.
 قیزیل قان نی کیم ایچر؟               آقینه گورجیلرایچیب،

     باریب تاغلرگه قاچر.              تاغلرنی تومن باسر،

      پولدارلرنی غم باسر.              اوستیگه زور کیلگنده،

اؤزینی دارگه آسر. ۱۱۰

کیلتیریلگن قیزیقمه چاق نینگ مهم بیرخصوصیتی شونده که، او باله تصوریگه عالم نینگ 
دیالیکتیک بیرلیگی حقیده دستله بکی معلومات نی آلیب کیره دی. قیزیقمه چاقلرنینگ یکونمه لری 
اکثریت حاللرده هجوی- طنز طرزده بؤله دی. بوحالده قؤناق یکونمه  باله اوچون ذوقلی ایش بیلن 
بیرگه باله تصوریده ایزگولیک و یاوزلیک، یخشی و یامان حقیده گی توشونچه لرنینگ تیزشکلله 
نیشیگه یاردم بیره دی. بیز مثال طریقه سیده کیلتیرگن هر ایککی قیزیقمه چاقده هم حسن- حسین 
ایککی  چاقدن  قیزیقمه  بیر  ماتیولرنینگ  تصویرلی  تورغون  بونده ی  موجود.  ماتیولر  باغلیق  بیلن 
نچی سیگه کؤچیب توریشینی تیز- تیز اوچره تیش ممکن. اجراچیلرنینگ  قیزیقمه چاقلرینی قه ی 
درجه ده بؤلیشی، اولرنینگ قؤشیققه ایرکین مناسبتی هم مهم حسابله نه دی. لیکن بو فکر قیزیقمه 
آیتگنده،  بیر سؤزبیلن  یدی.  ایتمه  انکار  لیگینی  ایکن  ایگه  گه  متن  تورغون  اساساً   چاقلرنینگ، 
قیزیقمه چاقلر اؤزبیک باله لر فولکلوریده قدیمدن کیله یاتگن ییتکچی فولکلور ژانر لریدن بیریدیر.   

و  نیش  اؤرگه  ب  سینچیکله  خصوصیتلرینی  ژانر  قؤشیقلری  خلق  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
بیرینچیدن، مذکور قؤشیقلرنینگ  آلیب کیله دی.  ایککی مهم خالصه گه  عموم لشتیریش اساساً 
فعالیتی  لرده گی محنت  نینگ تورلی ساحه  بیواسطه خلق  ترقیاتی  نیشی و  بؤلیشی، شکلله  پیدا 
بیلن، محنت فعالیتی نینگ تورلی باسقیچلری بیلن، همده خلق نینگ تورموش طرزیده گی عرف – 
عادتلر و مراسملر بیلن باغلنگن. ایککینچیدن، مذکور قوشیقلر نینگ ژانرخصوصیتلرینی بیلگیلشده 

اولرنینگ اجرا اؤرنی و اصولی، تصویر آبییکتی و تصویر اسلوبی علیحده اهمیت کسب ایته دی .

۱۱۰  خلق دردانه لری. ۱2۵- بیت. ۱۰۹  خلق در دانه لری. ت، ۱22- بیت.
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افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری

 نینگ  پاییتیک خصوصیتلری

معلوم که، هرقنده ی بدیعی اثرنینگ فضیلتلری فقط اونینگ مضمونیگه تیگیشلی خصوصیتلر 
بیرگه،   بیلن  بؤلیشی  تاثیرچن  اثر مضمون جهتدن قیزیقرلی و  پاییتیک  لنمه یدی.  بیلن چیگه ره 
شکل جهتدن هم مکمل بؤلیشی کیره ک. بو سؤز صنعت نینگ اینگ اساسی و مهم قانونیتلریدن 

بیریدیر.

اونینگ  ب،  ایگلله  اؤرین  کتته  هم  ایجادیده  کی  آغزه  خلق  سی  مساله  مهارت  پاییتیک 
تاثیرچن و اؤقیشلی بؤلیشی نی تامینله یدی. فولکلور اثرلری نینگ عصرلر دوامیده دللردن- دللرگه 
یؤل تاپیپ کیلیشی نینگ باش سببی اولرنینگ یوقاری مهارت بیلن ایجاد ایتیلگن لیگیدیر. عین 
پیتده مذکور نمؤنه لر تاریخی ترقیات دوامیده بدیعی خصوصیت جهتیدن ینه هم تکامللشتیره دی، 

اونینگ پاییتیکه سی ینه هم باییدی و مهارت جهتدن بارگن سری مکمل لیککه ایریشه دی.

فولکلور اثرلری نینگ، جمله دن، خلق قؤشیقلری نینگ پاییتیک خصوصیتلرینی اؤرگه نیش 
ساحه سیده اؤزبیکستان فولکلور شناسلیگی کتته تجربه آرتتیرگن. 

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ پاییتیک خصوصیتلرینی کؤپراق انه شو اولکن 
تجربه گه سوینگن حالده تحلیل قیلیشگه حرکت قیله دی.

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ پاییتیک کؤله می جوده کینگ بؤلیب، اؤزیده 
قطار بدیعی خصوصیتلرنی، یوکسک مهارت سیرلرینی عکس ایتتیره دی. مذکور پرابلمنی بیر نیچه 

جهتدن کؤریب چیقیش ضرورتی تؤغیله دی. بولر قوییده گیلردن عبارت:

۱- افغانستانلیک اؤزبیکلرخلق قؤشیقلری نینگ وزن خصوصیتلری.

 2- افغانستانلیک اؤزبیک خلق قؤشیقلری نینگ قافیه خصوصیتلری.                                            

۳- افغانستانلیک اؤزبیکلرخلق قؤشیقلری نینگ کمپوزیتسیه سی و بدیعی توزیلیشی.

4 - افغانستانلیک اؤزبیک خلق قؤشیقلریده بدیعی تصویر واسطه لری.

واسطه  اساسی  ایتووچی  بخش  آهنگ  متنگه  وزن شعری  که،  معلوم  وزن خصوصیتلری: 
لردن حسابله نه دی. افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری قدیم زمانلردن باشله نیب،حاضرگچه 
برماق وزنیده یره تیلیب کیلماقده. برماق وزنی ترکی خلقلرنینگ، جمله دن اؤزبیک خلقی نینگ آغزه 
کی شعریتی نینگ اساسی وزنی حسابله نه دی. ۱۱۱ عروض وزنیدن فرقلی اوله راق برماق وزنی 
بوغینلر نینگ اوزون- قیسقه لیگیگه ایمس، سان جهتدن تینگلیگیگه اساسله نه دی. برماق وزنی 
بوغینلرنینگ و تؤرتلیکلرنینگ سانیگه و جایله شیش ترتیبیگه قره ب تورلیچه کؤرینیشلرگه ایگه. 
افغانستانلیک اؤزبیبکلر خلق قؤشیقلریده ییتی و اؤن بیر هجالی مصراعلرکینگ ترقلگن بؤلیب، آغزه 
کی پاییتیک ایجادنینگ اساسی خصوصیتلریدن بیرینی تشکیل ایته دی. بونینگ  اؤزیگه یره شه 
تاریخی ایلدیزی موجود. ییتی و اؤن بیر بوغینلی شعر:عموماً تورکی خلقلرنینگ آغزه کی پاییتیک 
ایجادیده قدیم زمانلردن بویان کتته اؤرین ایگلله یدی. تدقیقاتچیلرنینگ فکریگه کؤره، اولرنینگ 
شکلله نیشی جوده قدیم زمانلرنینگ محصولی بؤلیب، خلق آره سیده کینگ ترقلگن آهنگلر بیلن 

باغلنگن. ۱۱2

لرنینگ اوچ خیل کؤرینیشی  اؤزبیکلر خلق قؤشیقلریده ییتی هجالی مصراع  افغانستانلیک 
اوچره یدی. بیرینچی کؤرینیشده تؤرت بوغینلی توراق آلدین، اوچ بوغینلی توراق کیین کیله دی. 

یعنی توراقلر 4 -۳ ترتیبده جایله شه دی. بو کورینیش خلقؤُوشیقلریده انچه ترقلگن. مثاًل:

   چیقیب کیلدیم | سای بیلن،            سودا قیلدیم | بای بیلن.

       بای نینگ قیزی | کیتیبدی            قشقه جیره ن | تای بیلن. ۱۱۳

ایککینچی کؤرینیشده، عکسینچه، اوچ بوغینلی توراق اول، تورت بوغینلی توراق کیین کیله 
دی، یعنی توراقلر  ۳-4 ترتیبگه ایگه بؤله دی.

111 Zhirmunski V.M. O tyurkskom narodnom stikhei-Tyurkskiy geroicheskiy epos. L. Nauka, 1974, str. 680; Izzat Sul-
ton. Adabiyot nazariyasi. T. O’qutuvchi, 1980, 314 -341 betlar.
112 Korsh F.E. Drevniy narodniy stikh tyurskikh plemyon.3130 PAO,T.X1X,vip.P.Sh.1909, str.139-167.

۱۱۳  خلق دردانه لری. ت،2۳- بیت.
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تیگیرمان | ایله نه دی، پرره گی | چه ینه له دی.

بو کیچه | نیمه کیچه، زیبا جان | اویله نه دی. ۱۱4

اوچینچی ؤرینیشده، بیرینچی و ایککی نچی کؤرینیشلر دن فرقلی اوله راق، توراقلر تورلی 
مصراعلرده تورلیچه جایله شه دی. مثاًل  قوییده گی تورتلیکده توراقلر بیرینچی مصراعده 4 -۳، 

ایککی نچی مصراعده ۳-4، اوچینچی و تورتینچی مصراعلرده ینه 4 -۳ ترتیبیگه ایگه:

              دانه دانه | داننگدن،       کیله من | گلخاننگدن.

         بوساغنگگه | باش قوییب،       تیله ب آلی | آننگدن. ۱۱۵

تورتینچی   ،4-  4 اوچینچی مصراع  ایککینچی مصراع 2-۵،  بیرینچی مصراع ۳-4،  بعضاً 
مصراع  ۵-2   شکلیده  توراقله نیشی ممکن:

سوو کیله دی | اویناغله ب، ایلیک رباطنی | چاغله ب.

پری جان | اؤتیب کیتدی، یوره ک بغریمنی| داغله ب. ۱۱6

اوچینچی مصراعده گی سکته لیک قؤشیقچی تامانیدن آهنگ یاردمیده تیکسله ب یؤباریله 
دی. بونده ی حاللر خلق آغزه کی ایجادیده تیز- تیز اوچره ب توره دی. افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق 

قُوشیقلریده  ۱۱ هجالی قؤشیقلر هم بیرنیچه ؤرینیشگه ایگه.

بیرینچی کؤرینیشده اول تؤرت بوغینلی توراق، کیین ینه تورت بوغینلی توراق، اوندن کیین 
اوچ بوغینلی توراق کیله دی. یعنی توراقلر4 -4 -۳ شکلیده جایله شه دی.

مین که کویدیم | مینگه هیچ کیم | کویمه دی، 

کویگن جانیم | کوییب ادا | بؤلمه دی. 

کویگن جانیم | کوییب ادا | بؤلمه سه،

باشیم یاستیق| کوکسیم کؤرپه | بؤلمه دی. ۱۱۷ 

ایککینچی کؤرینیش اوچ بوغینلی توراق نینگ تورت بوغینلی توراقلر اؤرته سیده کیلیشی 
بیلن اجره لیب توره دی. یعنی، مصراعلر توراقلرگه 4-۳-4 شکلیده بؤلینه دی:

باال خانه | اوستیده | بوغداییم بار،

عسکر یازیم | کیتسه لر| یوز واهیم بار.

عسکریازیم | کیتسه لر| حق یؤلیگه،

کمر بندیم | یره شر| آق بیلیگه. ۱۱8

اوچینچی کورینیش اول اوچ بوغینلی توراق نینگ، کیین  ایککی ته تورت بوغینلی توراق 
نینگ کیلیشی بیلن خره کتیرله نه دی. بونده ی توراقلر ۳-4-4 ترتیبیده جایله شه دی. 

مثاًل:
کؤچه دن | اؤتر ایدیم | چارله دی قیز،        

چرخیمنی | طنابیگه | باغله دی قیز.

شونچه که | جیجیلله دیم | قؤیمه دی قیز،    

آخری | نالیشیمگه | ییغله دی قیز. ۱۱۹

تورتینچی کورینیش، مصراعلر نینگ تؤرت توراققه بؤلی نیشی بیلن اجره لیب توره دی. 
بؤنده اول اوچ بؤغینلی توراق، کیین ایککی بؤغینلی توراق، اوندن کیین کیتمه – کیت ایککی ته اوچ 

بؤغینلی توراق کیله دی.)۳-۳-2-۳(

۱۱4  خلق دردانه لری. ت، 22- بیت.

۱۱۵  اؤشه جای.

۱۱6  خلق دردانه لری. ت، 44 - بیت.

۱۱۷  اؤشه اثر، ۵۵- بیت

۱۱8  خلق در دانه لری.ت، 44- بیت. 

۱۱۹   اؤشه اثر، ۵۵- بیت.
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مثاًل:

یوگوریب | چیقدیم | اریق نینگ | باشیگه،     

ایککی قیز| اؤسمه| قؤیه دی | قاشیگه.

آنه سی | کولیب | قره یدی | قیزیگه             

آته سی | اؤلیم | تیله یدی | باشیگه. ۱2۰ 

 بیشینچی کؤرینیشده هر مصراع ایککی توراقدن عبارت بؤلیب، اول آلتی بؤغینلی توراق 
کیین بیش بؤغینلی توراق کیله دی )۵-6( . 

مثاًل:
 یاریمگه یوباره ی | رومال باغله سین

اوچیده گی خطنی | کؤریب ییغله سین.

اوچیده گی خطنی | کؤریب ییغله سه،

مین بارگونچه یوز و| خاطرسقله سین. ۱2۱

آلتینچی کؤرینیشده هم مصراعلر ایککی توراقدن عبارت بؤله دی. لیکن اول گی کؤرینیشدن 
فرقلی اوله راق توراقلر ییتی بؤغینلی و تؤرت بؤغینلی بؤله دی )4-۷(.

یوقاریدن کیله من | آتیم »تورسین«

مس تواققه سوسالی | تنیب تورسین.

زرگرگه یوبارگندیم | طال حلقه،

ایچیگه مس قوشیبدی | قؤلی سینسین. ۱22

بیر لیک بوغین سیستیمه  یتتی لیک و اؤن  اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری اساساً  افغانستانلیک 
سیده یره تیلگن بؤلسه هم، بعضاً اولرده باشقه چه سیستیمه نی و اؤزگچه توراق ترتیبی نی هم 

اوچره تیش ممکن. 

مثاًل:

اؤراغیم | چققان، سین مینگه | یاققن.

قؤلگینم | چققان، محنتده | باققن. ۱2۳

 یاکه:

کؤچه دن | اؤتیب باره دی | اله چه تؤنلیککینم، 

قه یریلیب | بیر باقمه دی | قرچیغی بؤیلیککینم.            

قرچیغی | بؤیلیککینمگه | کیم بیریبدی خام شراب،

کؤزلری | اؤتده ی یانه دی | قیلدی بغریمنی کباب. ۱24 

بیرینچی مثالده بیش هجالی مصراعلر یره تیلگن بؤلیب، اونده گی توراقلر اوچ بؤغیندن و 
ایککی بؤغیندن تشکیل تاپگن. ۳-2(. ایککی نچی قؤشیق اون بیش هجالی مصراعلر دن عبارت 
بؤلیب، اونینگ هر مصراعسی اوچ توراقدن عبارت. اول اوچ بؤغینلی توراق، مصراع اؤرته سیده 
بیش بؤغینلی توراق، آخریده ییتی بؤغینلی توراق کیله دی )۷-۵-۳(.                                          

خلص، افغانستانلیک اؤزبیک خلق قؤشیق لری نینگ وزنیده گی بو رنگ به رنگ لیک اولر 
یوکسک  قؤشیقلرنینگ  بو  بؤلیب،  ایتگن  بخش  اویناقیلیک  و  تاثیرچنلیک  جاذبه،  بیر  علیحده  گه 

بدیعتینی بیلگیالووچی مهم عامللردن بیری حسابله نه دی. 
۱2۰   اؤشه اثر،42 - بیت.

۱2۱   اوشه اثر  

۱22   اوشه اثر 

۱2۳   اؤشه اثر، ۱4- بیت.

۱24  خلق در دانه لری. ت، 6۳ - بیت .
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افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری نینگ

کمپوزیتسیه سی و بند توزیلیشی
نینگ،  حیاتی  خلق  بؤلیب،  ایگه  کتیرگه  خره  لیریک  اساساً  قؤشیقلری  خلق  که،  معلوم 
تورموش طرزی نینگ تورلی ساحه لری و تورلی لحظه لری بیلن باغلیق اونینگ روحینی، کیفیتی 
نی، سیرقیرره و مرّکب حس- تویغو لرینی عکس ایتتیره دی. لیکن بو خلق  قؤشیقلریده سوژیت و 
کمپوزیتسیه بؤلمه یدی دیگن گپ ایمس. خلق قؤشیقلری خلق تاریخی نینگ تورلی باسقیچ لریده 
اونینگ روحیتی نی و تورلی اجتماعی مساله لرگه مناسبتی نی عکس ایتتیره دی. دیمک، اولرده خلق 
حیاتیده گی تورلی واقعه لرنینگ معین بیر سوژیت اساسیده تصویرله نیشی طبیعی. یاکه بیران بیر 
تویغو نینگ تره نمی، مثاًل عشق- محبت موضوعی معلوم بیر سوژیت آرقه لی عکس ایتیشی ممکن. 

بیلن  لر  حادثه  واقعه  بیر  معلوم  قسمی  بیر  نینگ  قؤشیقلری  خلق  اؤزبیکلری  افغانستان 
افاده  نی  مناسبتی  تورلی  لرگه  واقعه  اؤشه  نینگ  قهرمان  لیریک  بؤلیب، تصویر جریانیده  باغلیق 
له یدی. بونگه اینیقسه، »جوازیاوی«، »آقچه نینگ کوره شی«، »بایجؤره« طیبده گی قؤشیقلرنی 
نی،   کیتگه  آلیب  سیل  باتیرنی  ناملی  بایجؤره  قؤشیغیده،  »بایجؤره«  مثاًل  ممکن.  کیلتیریش  مثال 
ایزله گنلری، آخریده بایجؤره  الم و قیغو بیلن  قرینداش- اوروغ، دؤست و برادر لری نینگ اونی 
نینگ اؤلیگی تاپیلیب، عرف-عادت بؤییچه ایل عزا سقله گه نی و بایجؤره  نینگ کومیلگنی  ایخچم 
پیتده، قؤشیق قهرمانلرنینگ مرّکب کیچینمه  نه دی. عین  به تفصیل تصویرله  اساسیده  سوژیت 
لری، تاثیرچن حس - تویغولری واقعه نینگ بیانی بیلن یانمه - یان، تورلی حالتلرگه باغلیق روشده 

افاده له نه دی. 

مثاًل:
   زردالی نینگ دانه سی،          کؤپ یازیلگن شانه سی.

سیل ایچیده سرگردان،           بایجؤره نینگ آنه سی. ۱2۵

یاکه:
              باغ مؤ من اریغی،          شیلدیرله یدی بلیغی.

   »تؤره م« دیدی، ییغله یدی،          بایجؤره نینگ قللیغی. ۱26

خلق قؤشیقلری نینگ باشقه بیر قطار نمونه لریده واقعه لرتؤغریدن- تؤغری بیان قیلینمس 
دن تورلی  ماتیولرنینگ و کیچینمه لرنینگ لیریک افاده سی بیلن عالقه دار حالده اولرنینگ خره 
کتیرلی قیرره لری اوقدیریب اؤتیله دی. بوجهتدن افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری آره سیده 
کینگ ترقلگن »یازی وزیبا« روایتی بیلن باغلیق محبت موضوعیده گی لیریک تؤرتلیکلر اعتبارنی 

تارته دی. 

خلق آره سیده کینگ ترقلگن روایتیگه کؤره، فاریاب والیتیگه قره شلی المار دیگن قیشالقده 
دنیاگه کیلگن . یازی اوشه والیت نینگ گلجان صیاد قیشالغیده دنیا گه کیلکن زیباگه عاشق بؤلیب 
قاله دی. بو ایککی عاشق- معشوق اولرمنسوب قبیله لر اؤرته سیده عداوت ونزاعلر موجودلیگی 
هجریگه  زیبانینگ  یازی  دی.  اؤتیشه  دنیادن  ی  آلمه  ییتیشه  وصالیگه  نینگ  بیرلری  بیر-  طفیلی 
برداش بیره آلمه ی اُوزینی اُولدیره دی، اونینگ جسدی غوره یی تاغی یقینیده گی المار قیشالغی 
آلیب  لرینی  دوگانه  تاپگچ،  خبر  نیدن  بُولگه  هالک  نینگ  یازی  زیبا  دی.  قیلینه  دفن  قبرستانیگه 
اونینگ قبرینی زیارت ایتگه نی باره دی. قه یتیشده زیبا دوگانه لریگه: »بیرپای کاویشیم قبرنینگ 
یانیده قالیبدی« دیب بهانه قیلیب، یالغیز اُوزی یازی نینگ قبری اوستیگه  قه یتیب باره دی و شو 

ییرده اؤزینی-اؤزی اؤلدیره دی.

لیریک  ترقلگن  کینگ  بیلن  نامی  قؤشیقلری«  »سوزوان  سیده  اؤزبیکلرآره  افغانستانلیک 
به  و  ایزچیل  گیدیک  روایتده  کیلتیریلگن  ده  یوقاری  نینگ  محبتی  زیبا«  بیلن  »یازی  تؤرتلیکلرده 
تفصیل بیانی بیریلمه سه هم، عاشق- معشوقلر تیلیدن ایتیلگن، یازی بیلن زیبا نینگ کیچینمه لرینی 
افاده الووچی نمونه لردن اولرنینگ اؤرته سیده بؤلیب اؤتگن عشق- محبت تاریخی نینگ عمومی 

یؤله نیشی نی وایریم مهم قیرره لرینی ایلغب آلیش ممکن.

۱26  اؤشه اثر،  82- بیت.۱2۵  خلق دردانه لری.ت،8۱- بیت.
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          مثاًل :

آتگه میندیم، قؤلیم ییتمس یالیگه،   

صدقه بؤله ی لبگیننگ نینگ خالیگه. 

داد و بیداد آته - آننگ قؤلیدن  

رحمی کیلمس مین غریب نینگ حالیگه. ۱2۷               

یاکه:

»آه« دیدیم، »ای واه« دیدیم کویدیم خدا، 

عشق اوچون کؤپ جانیمدن تؤیدیم خدا.   

لیلی و مجنون نی کؤرماقده ایدیم        

لیلی مجنوندن بدتر قیلدینگ خدا. ۱28

مذکور تؤرتلیک لرنینگ مضموناً  بیر- بیریگه باغلیقلیگی و تورلی حالتلر بیلن باغلیق حالده 
عیناً بیرعاشق نینگ اضطرابلرینی افاده له یاتگه نی کؤرینیب توریبدی. افغانستان اؤزبیکلری خلق  
قؤشیقلری اساساً  تؤرتلیک شکلیده رواجلنگن. اولرنینگ بیرقسمیده معلوم بیر واقعه اطرافیده گی 
بیرلشتیرسه هم، خلق قؤشیقلری اساساً مستقل کمپوزیتسیه گه  سوژیت بو تؤرتلیکلرنی مضموناً 
کمپوزیتسیه،  معین  سی،  مندرجه  مستقل  نینگ  اؤزی  تؤرتلیک  هربیر  عبارت.  تؤرتلیکلردن  ایگه 

سیمالری و افاده واسطه لری بیلن اجره لیب توره دی.

تؤرتلیکلرده  مستقل  مذکور  ایتووچی  تشکیل  قسمینی  اساسی  نینگ  قؤشیقلری  خلق 
کمپوزیسیون جهتدن بیر نیچه کؤرینیشنی کوزه تیش ممکن.

بیرینچی کورینیشده تؤرتلیک نینگ باش مضمونی اساساً اوچینچی و تورتینچی مصراعلرده 

بیر  اوچون  ایتیلیشی  نینگ  گپ  گی  مصراعلرده  کیینگی  مصراع  ایککی  گی  اول  دی.  نه  له  افاده 
اساسی  مصراعلرده  نچی  ایککی  و  بیرینچی  کؤپینچه  دی.  بجره  نی  رولی  باسقیچی  تیارگرلیک 

مضمونگه بیواسطه عالقه دار طبعیت حادثه لری یاکه سیمالر ایسله تیله دی. 

   مثالً :

دریا نینگ نریاقیدن سیل کیله دی،      

سیل بیلن ایککی اؤردک تینگ کیله دی.

اؤردککه اوردک مناسب، غازگه غاز ،  

ییگیت گه قللیغ مناسب قیزگه ناز. ۱2۹

ایککی نچی کؤرینیشده، بیرینچیدن فرقلی اوله راق، بیرینچی مصراعدن باشله ب  تؤرتلیک 
نینگ اساسی مضمونینی افاده لشگه اؤتیله دی. اما بریبیر مضمون نینگ یکونی سؤنگگی مصراعلرده 
عکس ایتتیریله دی. عشقی موضوعده گی تؤرتلیکلرده گپ بیرینچی مصراعلردناق گوزه ل نینگ 

یاکه سیوگی لی نینگ تعرفی بیلن، یاکه آیریلیقدن شکایت آهنگلری بیلن باشله نه دی.

مثاًل:
آی یوزینگگه قره زلفینگ قؤنغراق،      

سینی دردینگ مینگه اورسین، کیل بیراق.

مین سینی»یاریم«، دیدیم، »جانیم« دیدیم،  

مبارک قدملرینگ قؤیگین بیراق. ۱۳۰

۱2۷   خلق دردانه لری. ت، ۵۳ - بیت

۱28  اؤشه اثر.

۱2۹    خلق دردانه لری.ت،4۰ – بیت.

۱۳۰   اؤشه اثر، ۵4 – بیت.
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یاکه:

سرغه ییب سریق سمان بؤلدیم شوگون، 

سنی دیب شو  جایلرگه کیلدیم شوگون. 

سین مینی کیلگه نیمنی خوش کؤرمه دینگ،        

اول هم خسته ایدیم، سؤلدیم  شو گون. ۱۳۱

تؤرتلیکلرنینگ ینه بیر قسمیگه خاص خصوصیت شوندن عبارت که ، اوچینچی مصراعده 
ایککی نچی مصراعده گی فکر تٔا کید له ب قه یته ریله دی. بو بدیعی تٔاکید اؤزیگه خاص پاییتیک 
فونکسیه نی بجره دی، یعنی تؤرتینچی مصراعده گی پاییتیک خالصه اوچون معین معناده زمین 

تیارله یدی. مثاًل :

یارگینم یار آیله دی،  باز آیله دی،   

کؤک رومال آلیب کؤزینی باغله  دی.

کؤک رومال آلیب کؤزینی باغله سه،

مینی ایلتیب غمخانه گه تشله دی. ۱۳2

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری اساساً تؤرتلیک شکلیده رواجلنگن بؤلسه هم، اولرده 
بند توزیلیشی جهتدن باشقه فورمه لرنی هم کوزه تیش ممکن. مثاًل :

    شاخلری بار ماکیده ی،             تویاقلری پاکیده ی.

       اهلل، هی، اهلل، هی،

  بازار بارسنگ چنگ باسر،             قصاب لینگیندن آسر.

    اهلل ،هی، اهلل،هی،

»اهلل«، دیسم، میده قیل،             سامانیدن جودا قیل.

   اهلل،هی، اهلل،هی،

 قارنینگ کتته، بیلینگ بؤش،           »اهلل« دیسم، وقتینگ خوش.

  اهلل،هی، اهلل ،هی.  ۱۳۳

»گله گاو- چپر قؤشیغی« دیب ناملنگن بو نمونه ده اؤز ارا قافیه لنگن جفت مصراعلر بیر- 
بیری بیلن مضمون جهتدن هم، شکل جهتدن هم »اهلل هی،اهلل هی « نقراتی آرقه لی باغله نیب 

توره دی.

۱۳۱  اؤشه اثر، 6۰ -  بیت.

۱۳2 خلق دردانه لری. ت، 4۷ - بیت.

۱۳۳  اؤشه اثر، ۱۵- بیت.
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افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری

 نینگ قافیه خصوصیتلری
قافیه، شعری نطق نینگ اینگ مهم عنصرلریدن بیری صفتیده شعریت نینگ برچه ژانرلری 
شعری  تاماندن،  بیر  قافیه،  معلوم.  یخشی  بیزگه  ایکنلیگی  ایگه  قیمتگه  ایستیتیک  کتته  اوچون 
آهنگنی کوچه یتیروچی مهم واسطه لردن بیری بؤلسه، ایککی نچی تاماندن، شعرده گی مضمون 
قؤشیقلریده  خلق  اؤزبیکلر  افغانستانلیک  دی.  قیله  خذمت  سیگه  افاده  چن  وتٔاثیر  یخشی  نینگ 
هم قافیه شونده ی بدیعی فونکسیه گه ایگه بؤلیب، اولرنینگ اینگ مهم پاییتیک خصوصیتلریدن 

حسابله نه دی.

کؤرینیشگه  بیرنیچه  کؤره  اصولیگه  نیش  له  قافیه  قؤشیقلری  خلق  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
ایگه. بیرینچی کؤرینیشده بیرینچی مصراع آچیق قاله دی بو سیستیمه خلق تؤرتلیک لری نینگ 

   abaa :کتته قسمیگه تیگیشلیدیر. مثاًل

          آیگه اؤخشر یوزلری،            شیرین - شکرسؤزلری.

           بیر عالمگه ارزیدی،           قاره قاشی، کؤزلری. ۱۳4  

ایککی نچی کؤرینیش قسماً قافیه گه اساسله نه دی، یعنی اونده بیرینچی مصراع اوچینچی 
مصراع بیلن، ایککی نچی مصراع تؤرتینچی مصراع بیلن قافیه داش بؤله دی :

   دیوال اوستیده دیوال،          دیوانه بؤله ی دیمن.

      قؤلینگده ایپک رومال          یانینگده اؤله ی دیمن. ۱۳۵

)aaaa( :اوچینچی کؤرینیشده تؤرتلیک مصراعلری نینگ همه سی هم قافیه له نه دی. مثاًل

سوونی قره نگ، انیل - انیل آقه دی،          

یارنی قره نگ، دریچه دن باقه دی.

بیر باقیب، ایککی باقیب، خؤش یاقه دی،   

قه ییریلیب قلم قاشینی قاقه دی. ۱۳6

نچی  ایککی  بیرینچی،  اونده  یعنی  دی.  نه  اساسله  گه  قافیه  جفت  کؤرینیش  تورتینچی 
bbaa :مصراعلر اؤزارا، اوچینچی، تورتینچی مصراعلر ایسه اوزارا قافیه له نه دی

یوقاری بارسم، بوویم نینگ باغی بار،   

قویگه کیلسم، شوم اؤلیم نی داغی بار.

آه! اؤلیم قه یگه باره سن بوزگه نی،     

گلنی قوییب ُمغچه سینی اوزگه نی. ۱۳۷

باغلیق کینگ ترقلگن صنعتلردن بیری  بیلن  اؤزبیکلری خلق قؤشیقلریده قافیه  افغانستان 
ردیفدیر. ایریم نمونه لرده یوقاریده گی مثالگه اوخشه ب ردیف ایککی مصراعده قوللنسه، قطار 

تؤرتلیکلرده همه مصراعلرده قوهلل نه دی.

مثاًل:
قاش گیننگ قاره سیگه قوندوز بؤله ی،    

کیچه لر یورالمه سنگ، یولدوز بؤله ی.

کیچه نینگ یولدوزیگه یورالمه سنگ،      

قؤلیمگه مشعل آلیب، کوندوز بؤله ی. ۱۳8

مذکور تؤرتلیکده اؤزیگه خاص مهارت بیلن قؤللنگن تجنیس صنعتی )بیرینچی وتؤرتینچی 
مصراعلر نینگ قافیه لریده گی تورلی معنا لرگه ایگه »قوندوز« و »کوندوز«) سؤزلری( خلق قؤشیقلری 
قافیه لری نینگ بای پاییتیک امکانیتی نی ینه بیربار نمایش قیله دی. بوندن باشقه، خلق قؤشیقلری 

۱۳4    خلق در دانه لری. ت، ۱۷ - بیت. 

۱۳۵   خلق دردانه لری. ت، 24 - بیت . 

 ۱۳6  اؤشه اثر، ۵۰- بیت.

۱۳۷   اؤشه اثر، 6۵- بیت.  

۱۳8  آق آلمه،قیزیل آلمه.ت،۱۹۷2.خوارزم خلق قؤشیقلری. ت، ۱۹6۰، گلیاره )فرغانه خلق قؤشیقلری ( ت، ۱۹6۷- ییل. 
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نینگ قافیه لری تیل نقطه ی نظریدن هم رنگ به رنگ بؤلیب، تورلی سؤز تورکوملرینی قمره ب 
آله دی. اولر آره سیده کتته اورن نی فعل- قافیه لر و آت- قافیه لر ایگلله یدی. خلق قؤشیقلری 
بیر-  تاووشلر  بؤغینلرده گی  یعنی سؤنگی  کیره دی،  گه  قافیه  توق  کتته قسمی  نینگ  لری  قافیه 
بیریگه تؤله ماس کیله دی. افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری نینگ وزن، قافیه و کمپوزیتسیه 
سی خصوصیتلری اؤزبیکستان خلق قؤشیقلری نینگ پاییتیک خصوصیتلریگه جوده هم یقین. بونی 
اینیقسه، »آق آلمه، قیزیل آلمه«، »خوارزم خلق قؤشیقلری« و »گلیاره« )فرغانه خلق قؤشیقلری( 

تؤرتلیکلریگه کیرگن نمونه لرده  کوزه تیش ممکن.

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلریده

بدیعی تصویر واسطه لری

معلوم که، ژانردن و کتته - کیچیک لیکدن قطع نظر، هر قنده ی بدیعی اثرنینگ، جمله دن، 
شعری نمونه نینگ مضمونی تیل آرقه لی بیان ایتیله دی.

بدیعی ادبیات، جمله دن، شعریت اؤز تیلی بیلن، پاییتیک افاده واسطه لری بیلن تیریک. 
چونکه تیره ن و تاثیرچن بدیعی افاده سینی تاپمه گن قوریق تصویرنینگ اؤزی کتابخوانلر اوچون 

هم، خلق عامه سی اوچون هم کیره ک ایمس.

خلق آغزه کی ایجادی نینگ عصرلر آشه تورلی اوالدلر دلی نی مفتون ایتیب کیله یاتگه نینینگ 
باش سبب لریدن بیری اونینگ آبرزلی و تا ثیرچن تیلی، بدیعی افاده واسطه لریگه بایلیگیدیر. بو 
افاده واسطه لری، بو آبرزلی لیک خلق قؤشیقلری نینگ مضمونی، اونینگ آبرزلر و غایه لر عالمی 
بیلن  چمبرچس  باغلیق  . بیز  بدیعی  تصویر  واسطه  لرینی  اولر نینگ موضوعی بیلن، اولرده 
کویلنگن ماتیولر بیلن، اولرنینگ آبرزلر سیستیمه سی بیلن باغلیق حالده تحلیل ایتیشگه حرکت قیله 
میز . چونکه بدیعی تصویر واسطه لری نینگ اساسی وظیفه سی قؤشیق مضمونی نینگ و قؤشیق 
قهرمانلری حس- تویغولری نینگ یوکسک و تاثیرچن افاده ایتیلیشیگه خذمت قیلیشدن عبارتدیر.

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری نینگ موضوعی دایره سی جوده کینگ و رنگ به رنگ 
و  متانت و دیانت، سخیلیک  اؤزیگه عشق- محبت، وفا و صداقت، دؤستلیک و مردلیک،  بؤلیب، 
پاکلیک کبی تویغولر تره نمی بیلن باغلیق تورلی ماتیولرنی عکس ایتتیره دی. بولر آره سیده عشق- 
محبت موضوعی علیحده اؤرین ایگلله یدی. عموماً بدیعی ادبیات نینگ اساسی موضوعلریدن بیری 
تره  نینگ  موضوعی  محبت  دی.  نه  قووتله  بیلن  الهام  علیحده  قؤشیقلریده  خلق  محبت  بؤلمیش 
آبرزلری  اساسی  نینگ  قؤشیقلری  خلق  ب  باشله  باسقیچلریدن  ترقیات  ایلک  باغلیق  بیلن  نمی 
بلبل و گل همده اولر نینگ اوچره شو جایی وصال مکانی صفتیده باغ، گلزار،  عاشق و معشوقه، 
گلستان، چمن، بهارکبی یاردمچی آبرزلری شکللنگن. سیویشگنلر تورلی حالتلرنینگ و تورلی حس- 
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آیریلیق، رومال، سریغ گل، قیزیل  ایتووچی وصال، هجران،  افاده سیگه خذمت  نینگ  تویغولری 
گل، قلدیرغاچ و باشقه بوکبی بیر قطار توشونچه و رمزلر هم خلق قؤشیقلری نینگ آبرزلر سیستیمه 

سیده مهم اؤرین توته دی:

          باغده آچیلدی گللر،            سه یره شه دی بلبللر.

                گللر تگیدن آققن،            اریق سووی شیلدیرلر. ۱۳۹

یاکه:

       گللرنی تاقه – تاقه،            اؤینب باره من باققه.

     گل توتیشیب یوره میز،            آلمه تیریب طباققه. ۱4۰

بیرینچی مصراعگه اعتبار قیله دیگن بؤلسک، بو قؤشیق ایلک قره شده محبت موضوعیده 
ایمسده ی  توییله دی. چونکه، اونده کانکریت عاشق و معشوقه تیلگه آلینمه یدی. لیکن یخشیراق 
اعتبار بیرسک اونده گی محبت ماتیوینی، وصال تره نمی نی کوزه تیش ممکن. بو مضمون قؤشیقده 
نچی  وایککی  بیرینچی  ایتگن.  عکس  لی  آرقه  ابرزلری  بلبل  و  گل  رمزی  قؤللنگن  بیلن  مهارت 
نی  یاتگه  یره  سه  عشقیده  گل  نینگ  بلبللر  خبردار  بوندن  و  آچیلگنلیگینی  گللرنینگ  مصراعلرده 
نینگ  بلبللر  نینگ مضمونی ایسه کتابخوانگه گللر و  اوچینچی وتورتیچی مصراعلر  خبربیریله دی. 
مناسبتی یوزه سیدن تؤله تصویر یره ته دی. یعنی کتابخوانگه »اریقده گی سوولر نینگ شیلدیره 
شی « اصلیده گللر بیلن بلبللرنی وصالگه، اوچره شوگه چارله ش ایکنلیگی توشینرلی بؤله دی. انه 

شو مضمون نینگ رویابگه چقیشیده قؤشیقده قؤللنگن بدیعی افاده واسطه لری نینگ رؤلی کتته.

ایتگن.  افاده سی عکس  باشقه  بیرآز  نینگ  کیفیتی  بؤلسه، وصال  نچی مصراعده  ایککی 
بونده لیریک قهرمان اؤزی باغنی و گللرنی ایسلتگندن سؤنگ سیوگیلی سینی اوچره شوگه و آلمه 
تیریشگه دعوت قیله دی. بونده هم »آلمه« سؤزیگه کانکریت معنادن تشقری کؤچمه معنا هم یوکله 

تیلگن. »آلمه«عین پیتده شیرین وصال دملرینی و یارنینگ شیرین وعده لرینی بیلدیره دی.

خلق قؤشیقلریده گی سیوگیلیلر وفادار، صداقتلی، اؤز سیوگی سی یؤلیده برچه مشقتلرگه 
چیده ملی، سیوگی سیگه ایریشیش اوچون هیچ نرسه دن قه یتمه یدیگن فدایی لر بؤلیب تصویرله 
نه دی. عاشق تیلیدن ایتیله یاتگن قؤشیقلرده معشوق نینگ حسنی تعریفی علیحده اُورین ایگلله 
کتیرلی  اینگ خره  قیلووچی  نمایش  لیلیگی، حسنینی  نینگ گوزه ل  اساساً  معشوقه  بونده  یدی. 

چیزگیلرگه اعتبار بیریله دی.

مثاًل:

     کؤزی نینگ کتته لیگی،         بیش قرانلی آیینه چه.

       بدنی نینگ آق لیگی،         بندرده  یاققن قارچه.

سیسی نینگ مه یینلیگی،        چوپانلرچلگن نی چه.

   یوزی نینگ قیزیل لیگی،         بازارده گی شیرمانچه.

      بیلی نینگ نیچکه لیگی،        دمبوره ی نینگ تاریچه.

     تیشلری نینگ آق لیگی،        بازارده گی صدفچه. ۱4۱ 

بو مصراعلرده معشوقه نینگ تعریفی بیرنیچه بدیعی تصویر واسطه لریدن فایده له نیش 
آرقه لی افاده لنگن. بیرینچیدن تشبیه صنعتی واسطه سیده معشوقه نینگ کؤزی آیینه گه، بدنی آپپا 
ق قارگه، آوازی ، نی نینگ نواسیگه، یوزلری قیزیل لیگی شیرمانگه، بیلی نینگ نازیکلیگی دمبوره 
نینگ  تاریگه ، تیشلری آپپاق صدفگه اؤخشه تیله دی. ایککی نچیدن قؤشیقده گی مضمون نی 
تاثیرچن افاده لش مقصدیده بیر- بیریگه یقین و اؤخشش چیزگی و توشونچه لرنی یانمه - یان بیر 
ترتیبده کیلتیریش اصولیدن یعنی  پره للیللیزم اصولیدن فایده له نیلگن. خلق قؤشیقلریگه خاص 
دارلیگی،  جاذبه  پیتده،  عین  چیللیگی،  لیگی، خلق  نینگ ساده  اؤزی   لری  واسطه  بدیعی تصویر 
کبی  ش  صفتله  مبالغه،  رمز،  مجاز،  تشبیه،  استعاره،  دی.  توره  لیب  اجره  بیلن  چنلیگی  ثیر  تٔا 
کینگ ترقلگن اصوللر بیلن یارنی آیگه، قویاشگه، گلگه، ساچلرینی تونگه، شرشره گه، کؤزلرینی 

۱۳۹  خلق در دانه لری. ت، 6 - بیت.

۱4۱  خلق دردانه لری. مزارشریف،۱۳82- ییل،  42- بیت.۱4۰  خلق در دانه لری. ت، ۷ -بیت.
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مرجانگه، مونچاققه، قشقری پیاله گه، لبلرینی قیزیل گلگه، غنچه گه، یاقوتگه،   قاشلرینی قلمگه، 
بایلیگینی  و  کینگلیگینی  امکانیتلری  افاده  بدیعی  نینگ  قؤشیقلری  خلق  تیلیشی  اؤخشه  قوندوزگه 

کؤرسه تیب توره دی.

خلق قؤشیقلریده اینگ کینگ ترقلگن بدیعی صنعتلردن بیری رمزدیر. رمز نینگ اساسی 
تویغولربیلن  و حس-  ماتیولر  یاتگن  نه  له  قؤل  قؤشیقده  اؤزیده  او  عبارتکه،  خصوصیتی شوندن 
عضوی باغلنگن بیرمعنانی، قؤشیق مضمونی نینگ معلوم بیرقسمینی مجسم لشتیره دی. بیرار سؤز 
ایتتیریب،  اؤزیده رمزی معنانی هم عکس  انیق معناسیدن تشقری،  اؤز  یاکه توشونچه قؤشیقده 
قؤشیقده یه شیرین افاده لنگن فکرنی انگله ب ییتیشگه یاردم بیره دی. خلق قؤشیقلریده کینگ 

تامیر یایگن عنعنوی رمزلردن بیری رومال رمزیدیر. 

معلوم که، رومال قدیم زمانلرن بیری ییگیت- قیزلر اؤرته سیده گی سیوگی مناسبتلری نینگ 
معین قیرره لرینی افاده الووچی ایسده لیک صفتیده خلق آره سیده کینگ ترقلگن. سیویشگن لر 
رومال آرقه لی بیر- بیری بیلن عهد و پیمان قیلیشه دی. نکاح تؤیلریده یاش ییگیتلرگه رومالچه 
ترقه تیله دی و هکذا. شونینگ  اوچون هم رومال نینگ خلق قؤشیقلریده گی عنعنوی رمزلر قطاریدن 

اؤرین آلیشی تصادفی ایمس.

خلق قؤشیقلریده رومال رمزی عهد و پیمان و وفا، وعده و وصال توشینچه لری بیلن باغلیق 
بؤلیب، عموماً آلگنده سیوگی و عایله تمثالیده ی جره نگله یدی.

مثاًل:
 مین کیته من یؤلیمگه،           گلدار رومال بیلیمگه.

       آلتی آیده کیلمه سم،            دوزاق قؤیگین یؤلیمگه. ۱42

یاکه:

یارگینم  رومال  یوباردی  آسمانی،  

اوچیگه توگیب یوباردی اؤسمه نی.

اؤسمه سی خراب ایکن، هیچ توتمه دی،   

وعده سی یالغان ایکن بیرکیلمه دی. ۱4۳

خلق قؤشیقلریده کویلنگن محبت، عاشق و معشوق نینگ مرّکب حس - تویغولری اساساً 
و  عاشق  بؤلیب،  وصال  بیری  لردن  بو  دی.  نه  ایضاحله  بیلن  تصویرلش  نی  حالت  روحی  ایککی 
معشوقه نینگ بختیاردملرینی، جؤشقین و کؤته رینگی روحیتی نی و نشه لی کیچینمه لرینی قمره 
ب آله دی. ایککی نچی سی هجران یاکه آیریلیق بؤلیب، سیویشگن لرنینگ بیر- بیریگه ایریشیش 
یؤلیده گی برچه اضطرابلرینی، الملی و قیغولی حس- تویغولرینی بیرلشتیره دی. شونینگ اوچون هم 
خلق قؤشیقلریده کینگ ترقلگن رمزلردن قیزیل گل وصال توشونچه سی بیلن باغلیق بؤلسه، سریق 
گل هجران حالتینی، آیریلیق کیفیتی نی افاده له یدی. وصال حالتی کؤیلنگن نمونه لرده عاشق نینگ 
حس - هیجانلری علیحده ذوق- شوق بیلن افاده له نه دی. دنیاده یار وصالیدن شیرینراق هیچ نرسه 
اؤز سیوگی سیگه  یاتگن عاشق  قیله  بیلن حس  بوتون روحی  بیلن،  بوتون  وجودی  لیگینی  یؤق 
ایریشیش اوچون هر نرسه گه تیارایکن لیگینی، هیچ نرسه دن قه یتمه سلیگی نی، اؤزی نینگ بار 

آرزو- ایستکلرینی براال ایته دی:

الچینی یه،  الچینی یه، الچینی،        

کؤک تیره ک تگیده اؤردیم ساچینی. 

بیر خیال قیلدیم که:»آلیب قاچ اونی«!  

اوستیدن لعل و جواهر ساچ اونی!« ۱44

۱42  خلق دردانه لری. 2۹ - بیت.

۱4۳    اؤشه اثر، 4۳- بیت.

۱44    اؤشه اثر، 64- بیت.
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بو تؤرتلیک نینگ بیرینچی مصراع سیده گی »الچینی« سؤزی یار اؤرنیده کیلیب، استعاره 
اصولی نینگ گوزه ل نمونه سی حسابله نه دی. بیرینچی مصراعده )الچینی( سؤزی نینگ اوچ مرته  
قه یته ریلیشی و کیینگی مصراعلر قافیه سیده جره نگدار »چ« اونداشی نینگ بیرینچی بار تکراری 
لیریک قهرمان نینگ ذوق و قوانچینی ینه هم بورتیریب کؤرسه ته دی. بوندن تشقری، تؤرتلیک 
اونی«( تجنیس  لریده )»ساچینی« و»ساچ  قافیه  تُورتینچی مصراعلریده گی  و  ایککی نچی  نینگ 
صنعتی نینگ چیرایلی نمونه سی یره تیلگن. بیراق سیوگی موضوعی ده گی خلق قؤشیقلری نینگ 
همه سی هم یوقاریده ایسله تیلگن مثالده گیدی سیویشگنلر وصالی، اوچره شو نشه سی و محبت 
لذتی نینگ یارقین افاده سیدن عبارت ایمس. اولرنینگ کؤپ چیلیگیده هجران و آیریلیق ماتیولری 
بیلن باغلیق عاشق- معشوقه لری نینگ اضطرابگه توشگن دملری عکس ایتگن.                              

خلق قؤشیقلریده عکس ایتگن هجران ماتیوی نینگ سببلری ایککی خیل خره کتیرگه ایگه. 
ایریم نمونه لرده بو سببلر سیویشگن لرنینگ اؤز ارا مناسبتی بیلن باغلیق بؤلیب، اولر اؤرته سیده 
گینه  کؤپ  بیراق  دی.  چیقه  کیلیب  طفیلی  خیانت  یاکه  وفالیک  بی  توشونماوچیلیکدن،  معین  گی 
نمونه لرده آیریلیق ماتیوی نینگ سببلری اجتماعی خره کتیر کسب ایته دی و عاشق- معشوقلر یه 
شب تورگن اجتماعی محیط نینگ یره مس قانون- قاعده لری بیلن ایضاحله نه دی. شو سببدن 
افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ قطار- قطار نمونه لریده  آیریلیک دستیدن  نالی یاتگن 

قهرمان اؤز اعتراضینی تؤغریدن تؤغری ظلم وعدالت سیز اجتماعی محیط گه قره ته دی. 

مثال« :
قلدیرغاچ قناتی نی قه  ییردیلر،

گوشتینی استخوانیدن اییردیلر.

نیچه بیرکوره آلمه گن   بنده لر،

دؤستلریمدن بیزلرنی اییردیلر. ۱4۵

آرزو  آدملریدن،  یقین   ، برادرلریدن  یار-  اؤز  تامانیدن  لر  یاوز کیمسه  و  نمونه ده ظالم  بو 
ایستکلریدن آیریلگن غمزده  بیر قلب نینگ ، یره دار کونگل نینگ اچیق و الملی فریادلری افاده 

توشونچه  یار  لی  آرقه  »قلدیرغاچ« سؤزی  و  نیلگن  له  فایده  استعاره دن  قؤشیقده هم  بو  لنگن. 
بوغینلرنینگ  بیرینچی  له سؤزده هم  اوچه  بیرینچی مصراع سیده  نینگ  لنگن. قؤشیق  افاده  سی 
آهنگداشلیگی یعنی بیرخیل و اوخشش سؤزلرنینگ تکراری آبرزلی حالت نینگ شدتلی افاده سینی 
یره تیشگه خذمت ایتگن. اؤتمیش نینگ امان سیز پنجه سیده مینگله ب ییگیت- قیزلرنینگ بی غبار 
سیوگی سی خوارلنگن. قنچه دن قنچه ییگیت قیزلر محیط نینگ آغیر تضییقی آستیده اؤز سیوگی 
سیدن، اؤز ایرکیدن اجره لیشگه مجبور بؤلگنلر. بیر تاماندن، نارسیده قیزلرآلتین و بایلیک کوچیگه 
اؤز آته - آنه لریدن تارتیب آلینگن بؤلسه، ایککی نچی تامان دن، کمبغل آته - آنه لر اؤز فرزندلرینی 
قنچه لیک یخشی کؤرمه سینلر اولرنی عمل دارلرگه، پولدارلرگه ساتیشگه مجبور بؤلگنلر.  خلق 
قؤشیقلری نینگ الملی سطرلری آره سیدن آلتین و بایلیک حسابیگه خوارلنگن، پولدار و موغامبیر 

عملدارلرگه ساتیلگن قیزلرنینگ داد و فریادلری آچیق- آیدن ایشیتیله دی:

آق گل ایدیم، قیزیل گلگه چاتدیلر،        

غریب باشیم بندی قیلیب ساتدیلر.                                   

باریب ایتینگ، آنم بیلن آتمگه،              

مینی ساتیب، نی مرادگه ییتدیلر. ۱46    

اؤتمیش نینگ یره مس علت لرینی آچیق آشکار فاش ایتووچی بو خیلده گی نمونه لرده 
آلتین و بایلیک مه لی لریگه  خاتین- قیزلرنینگ  ظلم- زوره وانلیک، اجتماعی عدالت سیزلیککه، 
قرشی عصیانکار، نفرتلی غضبی بیلن چاتیشیب کیته دی.                                                         

اصلیده خلق قؤشیقلری نینگ  قطار نمونه لریده کؤزه تیله یاتگن ناراضی لیک و حسرت 
ماتیولری، یارنینگ وفاسیز لیگی و خیانتی، وعده بازلیگی و بغری تاشلیگیدن نالیشلر اساسیده  بو 

درجه ده گی اجتماعی اعتراض، زماندن و زمانه اهلیدن شکایت تویغوسی توره دی. 

افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری نینگ بیر قسمی ده اخالقی مضمونلی اجتماعی مساله 
لرعکس ایتگن بؤلیب، اولرده محنتگه حالل مناسبت، عالیجنابلیک، سخیلیک، حالللیک، مردلیک 

۱46    خلق دردانه لری. ت، ۵۱ - بیت۱4۵   خلق دردانه لری ، 4۹- بیت.
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کبی یوکسک اخالقی فضیلتلر کویله نه دی. عین پیتده، اؤزگه لر محنتی نینگ قدریگه ییتمسلیک، 
بیراو نینگ حقینی ییش ، کمبغل نینگ تاپگن- توپگه نینی تورلی یؤللر بیلن اؤزلشتیریش، تکین 

خوارلیک، پاره خورلیک منفعت پرورلیک، نامردلیک کبی قباحتلر، قتتیق قاره له نه دی. 

     مثالً :                                             

آق آتینگ دن بؤز آتیم یخشیراق،              

تیلپه گینگدن کله پؤشیم یخشی راق.                              

نیچه نامرد گه محتاج ایتگونچه،            

چرخ ییگیریب ییگن نانیم یخشیراق.  ۱4۷                

فرق  شکلده  جدی  بیربیریدن  ماتیولری  هجران  آیریلیق،  ایتگن  عکس  قؤشیقلریده  خلق 
قیلووچی ایککی موضوع بیلن، ایککی توشونچه بیلن باغلنگن. بولردن بیرینچی سی عنعنوی محبت 
موضوعی بؤلیب، بیر- بیرینی یخشی کؤریب قالگن ایککی یاش کونگل نینگ بیر- بیریگه ایریشیش 
ایتیش  برطرف  تؤسیقلیکلرنی  تومن  تورلی-  گی  یؤلیده  سیوگی  واضطرابلرنی،  قییناق  گی  یؤلیده 
یدی.  له  افاده  لرینی  عذاب  اؤتکینچی  و  تورلیچه  نینگ  محبت  خلص،  چیلیکلرنی،  قیین  گی  ده 
کوپینچه معشوقه نینگ بیوفالیگی و محبت عذابلریگه بی پروالیگیدن شکایت قیلینه دی. اونینگ 
ناز و استغنالری نینگ چیک - چیگره سیز ایکن لیگی، اضطرابلر ایچیده قیینالیاتگن، یار وصالیگه 
اینتیله یاتگن عاشق نینگ احوالینی تصورقیلمسلیگی بیان ایتیله دی. بو کبی حالتلرنینگ و حس - 
تویغولرنینگ تره نمی اساساً  آپتیمیستیک خره کتیرگه ایگه. چونکه، یار وصلیگه ایریشیش یؤلیده 
گی اضطرابلر قنچه لیک کؤپ بؤلمه سین، بونگه متانت بیلن برداش بیریش کیره ک، محبت نینگ 
برچه  قیین چیلیک لریگه، سیوگلی یارنینگ ناز کره شمه لریگه چیده ش کیره ک ، چونکه بو یؤل 
نینگ سؤنگیده عاشق نی شیرین وصال دملری کوته دی. سیوگی نینگ اؤتکینچی عذابلریگه چیده 
ایریشه دی.  یار وصلیگه  آخرده  گینه  بیرگن عاشق  برداش  تورلی سیناولریگه  نینگ  گن، محبت 
شونده ی قیلیب بویؤله نیشده گی آیریلیق توشونچه سی، هجران ماتیولری حیات بخش حس- 
بیرله شیب کیته دی. باشقه تاماندن، خلق قؤشیقلریده آیریلیق توشونچه  بیلن  تویغولر تره نمی 

سی، عموماً دنیادن آیریلیش، آرزو - ایستکلردن بیوقت جدا بؤلیش، حیاتدن بیوقت کؤز یومیش، 
یعنی اؤلیم توشونچه سی بیلن باغلنگن. بوتور ده گی نمونه لرده بیوقت وامانسیز اؤلیم قتتیق قاره 
له نه دی. آغیرو قیغولی آیریلیقدن شکایت قیلینیب، آته- آنه، دؤست برادر دیداری، حیات و انسان 

قدری اولوغله نه دی: 

قلدیرغاچ کیلدی قلعه نی آلگه نی،

عزراییل کیلدی جانیمنی آلگه نی.

عزراییل، آتنگ اؤلسین، آننگ اؤلسین،

قؤیمه دینگ آته - آنم نی کؤرگه نی. ۱48

عصرلر دوامیده جوده آغیر فاجعه لرنی باشدن کیچیرگن محنتکش خلق هیچ قچان روحی 
نینگ  نینگ و عدالت  ایزگولیککه، حقیقت  اوچره مه گن. هیچ قچان کیله جککه و  توشکونلیککه 
غلبه سیگه بؤلگن ایشانچنی یوقاتمه گن. شونینگ اوچون هم خلق قؤشیقلری نینگ منگو سطرلری 
شادلیک و قوانچنی اولوغلش، کیله جککه و حقیقتگه ایشانچ، ایرکینلیک  و تینچلیکنی قدرلش، 
تویغولربیلن سوغاریلگن. خلق  حیاتبخش  همده  انسانی  چقور  کبی  اعزاز لش  انساننی  و  حیاتنی 
بیلن  ایشانچ واعتقاد  نواسیگه چقور  اؤز کونگل  امیدبخش قؤشیغیگه،  نینگ منگو و  اؤزی  همیشه 

قره گن:

چیندی- چیندی، دمبوره م،

چیندیرله مه دمبوره م .

یوره کلرنی غم باستی ،               

غمنی کؤتر، دمبوره م. ۱4۹

اوچون  تصورقیلیش  تؤله  پاییتیک خصوصیتلرینی  نینگ  قؤشیقلری  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
اولرنینگ تیل خصوصیتلری حقیده مخصوص تؤخته لیشگه، به تفصیل مالحظه یورتیشگه تؤغری 

کیله دی.

۱4۷    خلق دردانه لری. ت، ۵۳ - بیت.

۱48  خلق دردانه لری.ت،4۵- بیت .

۱4۹  خلق در دانه لری ت،2۳- بیت.
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یوقاریده بیان ایتیلگن، اؤرگه نیلگن مساله لرنینگ بیرقسمی قؤشیقلرنینگ تیل خصوصیتلری 
بیلن عضوی باغلیقدیر. بدیعی تصویر واسطه لری عین پیتده قؤشیقلرنینگ بدیعی افاده امکانیتلرینی 
عکس ایتتیره دی. اما خلق قؤشیقلری نینگ تیل خصوصیتلری فقط بوبیلن چیگره لنمه یدی. خلق 
امکانیتلرینی،  بای  و  رنگ  به  رنگ  نینگ  تیلی  اؤزبیک  اؤزیده  تیل خصوصیتلری  نینگ  قؤشیقلری 
فونیتیک  نینگ  تیلی  اؤزبیک  تیشینی،  انگله  معنا  تورلی  سؤزنینگ  بیر  نی،  بایلیگی  سؤز  اونینگ 

خصوصیتلرینی و تورلی - تومن گرامری شکل لرینی نمایش قیله دی. 

خلق قؤشیقلری نینگ تیلی اؤز روانلیگی، ساده لیگی، شیره دارلیگی، آبرزلیلیگی، سیرقتله م 
لیگی، تٔا ثیردار لیگی ، همده خلق عباره و افاده لریگه ، قاچیریق و سؤز اؤیین لریگه بایلیگی بیلن 
اعتبارنی تارته دی. اولرده خلق تیلی نینگ توگنمس خزینه سینی نمایش قیلووچی تورلی- تومن 
واسطه لرنی، اسلوبی اویناقی لیک و ایخچملیکنی، خیلمه - خیل اؤخشه تیش و صفتلشلرنی هر 
نینگ قافیه لری دقتگه سزاوار.  اینیقسه، خلق قؤشیقلری  قدمده کوزه تیش ممکن.  بو جهتدن، 
قؤشیقلری  خلق  کؤرینیشلرینی،  تورلیچه  سینی،  وظیفه  بدیعی  نینگ  قافیه  لرده  صحیفه  اولگی 
ایسه  ایدیک. حاضر  کیچیرگن  کؤزدن  علیحده  نی  تؤزیلیشی  وقافیه  اصولی  نیش  له  قافیه  نینگ 
، افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ قطارتیل خصوصیتلری حقیده تؤله تصور یره تیش 
مقصدیده ، اولرنینگ بیرنیچه جهتدن رنگ به رنگ لیگینی، اولرده قؤللنگن تورلی سؤز تورکوملرینی، 
ساده، یه سه مه و قؤشمه سؤزلر نسبتی نی، اوزه ک و قوشیمچه لر متناسبلیگینی، کؤپ معنالی 
سؤزلرنینگ تورلیچه معنالرینی یخشراق کؤزه تیش اوچون خلق قؤشیقلریده اینگ کؤپ قؤللنگن 
اؤزیگه خاص، اینگ جانلی قافیه لرنی کؤزدن کیچیریش مقصدگه موافقدیر. قؤشیقلرده گی  قافیه 

لرنینگ تؤله آهنگداشلیگی، معنادارلیگی نی قوییدگی مثال لردن هم بیلیش ممکن:   

بخشی یخشی نقشی قیزی نازی سر اندازی       

دوریشته بوریشته توشده یوزلری سؤزلری کؤزلری

قاقی یه تاقیه آقیه اؤره من تیره من کؤره من

چیمینگدن غمینگدن دمینگدن کولمه ی بیلمه ی اؤلمه ی  

تؤلباشی بؤیی باشی قرینداشی تیره ک بی یوره ک 

کیره ک اینیب سینیب مینیب بویره سی دریاسی پیره سی

چاپر تاپر نپر)نفر( پالس گیالس خالص

چیلله گولدیرله بیلله سؤییلدی اؤییلدی قؤییلدی   

اؤرته دن قرته دن بیته دن پر سربه سر جر

دؤلیدن یؤلیدن بیلیدن گیله سیگه زینه سیگه سینه سیگه  

جالل مالل حالل شمال دم آل کمال

چیان زیان اندیان پتیگه قتیگه آتیگه  

سانلری  جانه جانلری  پلوانلر  نیته ی  تای  کیته ی     

تال خال الل ایسی سوسی سیسی

غؤره تؤره سه ره تاقچه زاقچه آقچه.

اؤزبیک  قؤشیقلری  خلق  اؤزبیکلر  افغانستانلیک  توریبدیکه،  کؤرینیب  مثاللردن  کیلتیریگن 
تیلی نینگ برچه نازک قیرره لرینی و گؤزه للیکلرینی اؤزیده مجسم لشتیره دی. افغانستان  لیک 
اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ سؤز بایلیگینی اساساً صاف اؤزبیکچه سؤزلر تشکیل ایته دی. اولرده 
عرب، فارس سؤزلری نسبتاً  کمراق اوچره یدی. بونی قافیه ده قؤللنگن سؤزلر نینگ مثالیده هم کوزه 
تیش ممکن. اولرنینگ کؤپچیلیگی کیلیب چیقیشی جهتدن اؤزبیک تیلیگه منسوب بؤلیب، کؤپراق 
فعللر و آتلردن عبارت. افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ لیکسیکه سی اؤزبیکستان لیک 
اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ لیکسیکه سیگه اساساً  ماس کیله دی. فقط افغانستانلیک اؤزبیکلر 
خلق قؤشیقلری لیکسیکه سی نینگ معلوم قسمی اؤزبیکستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلریده اوچره 
اؤزبیک  گی  افغانستانده  بیرقسمی  لرنینگ  سؤز  بو  بار.  سببلری  خاص  اؤزیگه  بونینگ  یدی.  مه 
شیوه »لهجه« لریگه منسوب بؤلسه، باشقه بیرقسمی افغانستانلیک اؤزبیکلر نینگ تیلیگه مملکتده 

یشاووچی باشقه خلقلر نینگ تیللریدن )پشتو، در ی  و باشقه لر( اؤزلشتیریلگنیدیر.
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افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری نینگ تیل خصوصیتلری یوزه سیدن تؤله تصورگه ایگه 
بؤلیش اوچون فقط گینه مذکور قؤشیقلرنینگ لیکسیکه سیگه تعلقلی، یعنی اؤزبیکستان  اؤزبیکلری 

خلق قؤشیقلریده اوچره میدیگن سؤز وبیریکمه لرنی کؤزدن کیچیریش فایده دن خالی ایمس:

شر - یاوزلیک، یامانلی   

امن وامان – تینچلیک، آزادلیک

زوالنه - کیشن  

موتر - ماشینه 

راسته - کینگ  

برنج - گوروچ 

موزی - خسیس، زیقنه 

تکه -  بورده 

اسکنه سینی قاقماق- پوسته گینی قاقماق  

ایناغه -  اینی - آغه

ایراق- یراق ) تقینچاق(

چیین - چیگل  

درآلماق- یانماق

قه ویرچاق- قوغیرچاق  

نتتی -  لطیفه   

دیالن- دیالن- جان و دلم، جانگینم 

بیلرزیک - بیلک اوزوک 

به بک -  گودک، چقه الق 

نُقل - شیرینلیک نینگ بیرتوری 

کیلتیریلگن مثاللر افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ تیل خصوصیتلری نقطه ی 
نظریدن جمله دن، لیکسیک جهتدن اؤزیگه خاص ایکن لیگینی تصدیقله ب توریبدی. بو اؤزیگه 
خاصلیک بیرتماندن، قؤشیقلرنینگ تورلی حس- تویغو لرنی و خلق حیاتی نینگ تورلی ساحه لرینی 
لرگه  )لهجه(  تورلی شیوه  لر  نمونه  تورلی  تماندن،  باشقه  بؤلسه،  باغلیق  بیلن  ایتتیریشی  عکس 

منسوب آدملر تمانیدن یره تیلگه نینی و اجرا ایتیلگه نینی ایضاحله یدی.
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خالصه

مذکور تدقیقاتده افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ غایوی، بدیعی خصوصیتلریگه، 
مندرجه  سیگه تیگیشلی قطار مساله لرنی اؤرگه نیش مقصدینی کؤزده  توتگن  ایدیک. افغانستانلیک 
اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری جوده قدیم تاریخی دورلرنینگ محصولی بؤلیب، اولرنینگ شکلله نیشی 
وترقیاتی خلق نینگ پاییتیک تفکر طرزی نینگ پیدا بؤلیشی ومعین ترقیات باسقیچلری بیلن عضوی 
باغلنگن. قؤشیقلر، اینگ اول، خلق حیاتی نینگ تورلی ساحه لری بیلن، خلق نینگ تورلیچه عرف - 
عادتلری بیلن، خلق محنت فعالیتی نینگ  تورلی باسقیچلری بیلن  همده تورلی دورلرده محنتکش 
عامه نینگ تورلیچه و مرّکب تاریخی واقعه لرگه، اجتماعی- سیاسی حادثه لرگه مناسبتی بیلن باغلیق 
حالده پیدا بؤلگن. شو باعثدن هم افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ ژانر خصوصیتلرینی 
بیلگیله شده اولرنینگ اجرا اؤرنی و اجرا اصولی بیلن بیرگه، قیسی تاریخی شرایط ده یره تیلگن 
لیگی، اجتماعی- تاریخی واقعلیک نینگ قیسی مهم قیرره لری عکس ایتتیریلگن لیگی همده خلق 

محنت فعالیتی نینگ قیسی ساحه لری و باسقیچلری بیلن عالقه دارلیگی اهمیت کسب ایته دی.

و  بای  اولرده  انیقلش،  خصوصیتلرینی  ژانر  نینگ  قؤشیقلری  خلق  اؤزبیکلر  افغانستانلیک 
نینگ،  شکللری  پاییتیک  خاص  اؤزیگه  و  رنگ  به  رنگ  نینگ  مضمون  ایستیتیک  اجتماعی  چقور 
گی  اؤرته سیده  پاییتیک شکللر  تورلی  نیش،  اؤرگه  موجودلیگینی  نینگ  مهارتی  بدیعی  یوکسک 
مشترک جهتلرنی به تفصیل کوزه تیش ایککی مهم  خالصه گه آلیب کیله دی. بیرینچیدن، موسم 
قؤشیقلری نینگ خلق آغزه کی ایجادی ده گی ژانر صفتیده رواجله نیشی ایچکی اؤزگریشلرگه دوچ 
بنأً عملگه آشه دی،  کیلیشی تورلی تاریخی دورلرنینگ واجتماعی تاریخی واقعلیک نینگ طلبیگه 
قؤشیقلری  خلق  ایککینچیدن،  دی.  ایتتیره  واؤزگریشلرنی عکس  سیلجیش  گی  تفکرده  پاییتیک 
نینگ اوخشش و فرقلی تمانلری، مشترک خصوصیتلری اولرنینگ اجرا اؤرنی و اجرا اصولی بیلن 

مستحکم باغلنگن حالده نمایان بؤله دی.

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری تاریخی واقعه لرنینگ تقاضاسی بیلن اؤز غایوی بدیعی 
مندرجه سینی، بومندرجه نینگ طلبلریگه موافق اؤز پاییتیک کؤله مینی، بدیعی افاده امکانیتلرینی 
هم کینگه یتیرگن و چقور لشتیرگن. عصرلر دوامیده خلق نینگ باشیدن اؤتگن آغیر فاجعه لرنینگ 
ایلدیز  وچقور  کینگ  تاباره  ماتیولر  اجتماعی  کیسکین  قؤشیقلریده  خلق  صفتیده  صداسی  عکس 

آته باشله گن. اولرده لیریک قهرمان نینگ مرکب و بی ضابطه روحی دنیاسی، اعتراضلی حس – 
تویغولری، تراژیدیک کیچینمه لرینی عکس ایتتیروچی عشق- محبت ماتیولری بیلن بیرگه، مظلوم 
و محنتکش عامه نینگ ایرک و سعادت یوللریده گی آرزو اینتیلیشلری، ظلم و زوره وانلیکه قرشی، 
آلتین و بایلیک سلطنتیگه قرشی، عدالتسیزلیک و ظلمتگه قرشی لعنت و نفرتینی، عصیانینی عکس 

ایتتیرووچی کیسکین اجتماعی غایه لرمهم  اؤرین ایگلله  یدی.                          

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ بدیع امکانیتلری چقور و بای پاییتیک مضمون 
بدیع تصویر  و کمپوزیتسیه سی مکمله شگن،  توزیلیشی  بند  کینگه یگن،  یان حالده  یانمه  بیلن 
واسطه لردن فایده له نیش، تکاملله شگن، عموماً پاییتیک مهارت نینگ درجه سی تاباره اؤسیب 
بارگن. افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری بیلن اؤزبیکستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری اؤرته 
سیده گی اؤخششلیک نینگ اساسی سببی، اولرنینگ بیر تیلده یره تیلگنلیگی و بیرخلققه منسوب 
ایکنلیگی بیلن باغلیق. مذکور قؤشیقلرنینگ  فرقلی تمانلری اولرنینگ تورلی جایلرده یه شاووچی 
عامه تمانیدن یره تیلگنیدن و تورلیچه اجرا اصولیگه ایگه ایکن لیگیدن کیلیب چیقه دی.                           

باشقه  شاووچی  یه  افغانستانده  قؤشیقلری  اؤزبیکلرخلق  افغانستانلیک  دوامیده  عصرلر 
خلقلرنینگ آغزه کی پاییتیک ایجادی بیلن اؤز ارا عالقه ده بؤلدی. بو همکارلیک برحیات و ایلغار 
ادبی عنعنه لردن ایجادی فایده له نیش یوکسک پاییتیک تجربه لرآرقه لی ینه ده ثمره لی نتیجه 

لرگه آلیب کیله دی. 

افغانستانلیک اؤزبیکلر خلق قؤشیقلری نینگ اؤزبیکستانلیک اؤزبیکلرنینگ خلق قؤشیقلری 
بیلن قیاسی روشده اؤزبیکستانلیک فولکلورشناسلیک نینگ بای تجربه سی اساسیده اؤرگه نیش 

ایککی خلق دؤستلیگی نینگ و ادبی- مدنی عالقه لرینینگ نمونه سی حسابله نه دی.          

دوامیده  عصرلر  قؤشیقلری  خلق  بؤلمیش  سی  نمونه  نینگ  سی  میوه  خلق  توگنمس 
محنتکش عامه نینگ ایزگولیک و تینچلیک یؤلیده گی، منگو حیات و پارالق استقبال یؤلیده گی آرزو  
اینتیلیشلرینی، ایشانچ  و امیدلرینی، تورلی دورلرنینگ تورلی اجتماعی واقعه و مساله لریگه خاص 
مناسبتنی افاده لش بیلن بیرگه، تورلی زمانلرنینگ  یاوز کوچلری آلدیده گی خلق روحی نینگ مثل 

سیز قدرتی نی خلق اراده سی نینگ بی تکرار کوچینی هم عکس ایتتیرگن. 
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فایده له نیلگن ادبیاتلر رؤیخطی

۱- علیشیرنوایی »خمسه« اؤزبیکستان»فن« تاشکند، ۱۹6- ییل.

2- پروف.و.ی. فولکلورای دییست وینتیلنوست،مسکو.۱۹۷6- ییل.

۳- سیدوف م. آذربایجان میفیک تفکری نینگ ایلدیزی، باکو، ۱۹8۳- ییل.                                                     

4 - بابر. مختصر،  تاشکند، ۱۹۷۱- ییل

۵ - سرپل لیک خوشوقت بایدن یازیب آلینگن قؤشیق، ۱۳4۹ - ییل. 

6 - ف.ایماق. خلق دردانه لری، غفورغالم نشریاتی، تاشکند ، ۱۹86- ییل.                                                       

۷- ف.ایماق. خلق دردانه لری، دولت مطبعه سی، کابل، ۱۳۵۹- ییل.                                                        

8- ف.ایماق. خلق دردانه لری، مزارشریف، ۱۳82- ییل.

۹- و.ی. گوسیلوف، ایستیتیکه فولکلور،ل،۱۹8۷- ییل.

۱۰- کلکتیف.وپروس پاییتیک لیتره توری ای فولکلوره، ورونیژ،۱۹۷6- ییل.             

۱۱- کلکتیف. فولکلور پاییتیچیسکی سیستیمه، م، ۱۹۷۷- ییل.

۱2- کلکتیف. سپیسیفیکه فولکلورنیخ ژانروف، م، ۱۹۷۳- ییل 

۱۳- علویه  م. اؤزبیک مراسم قؤشیقلری، تاشکند ،۱۹۷4- ییل.

۱4- سیدوف م. س. اؤزبیک خلق داستانچیلیگیده بدیعی مهارت، تاشکند ، ۱۹6۹- ییل.                                       

۱۵- مرحوم عبدالجلیل کارواندن یازیب آلینگن قؤشیق.

۱6- خدایقل اندخویی)خلق خواننده سی(دن یازیب آلینگن قؤشیق.

۱۷- صالح محمد حساس دن یازیب آلینگن قؤشیق، ۱۳۵۰- ییل.

۱8- کالپاکوه ن. پ.پی ای »لیودی«، ل،۱۹۷۷- ییل.          

۱۹- تینمس. سوزوان قؤشیقلریده اُوزبیک اولوسی نینگ تویغولری»یولدوز«۳۷- سان، ۱۹84- ییل.

سان،  »یولدوز«،۱۷-  کؤزگوسیده،  مقاللری  خلق  سی  مساله  قیزلر  خاتین-  یارقین.  حلیم   -2۰
۱6-اپریل، ۱۹86- ییل.

2۱- قابل نیازوف ج. »اؤزبیک فولکلوری نینگ رواجله نیشی یؤللری « تاشکند، فن،۱۹6۷- ییل.                       

22- روزیم بایوف س.»خوارزم واهه سی اؤزبیک خلق قؤشیقلری 

نینگ غایوی - بدیعی خصوصیتلری« ، تاشکند، ۱۹۷۱- ییل.

2۳- آچلوف ک. »اؤزبیک خلق قؤشیقلری«. تاشکند، ۱۹۹۷- ییل. 

24- جهانگیروف غ. »اؤزبیک باله لر فولکلوری«ت، »اوقوتوچی«، ۱۹۱8- ییل.                                    

2۵- صابروف آ. قؤشیقلر»اؤزبیک خلق آغزه کی پاییتیک ایجادی «، ت، اوقوتوچی،۱۹8۰- ییل.                           

ایضاحلی  اؤزبیکچه  روسچه  تیرمینلری  شناسلیک  »ادبیات  ب.  سریمساقوف  ن.،  حاتموف   -26
لغتی«. اوقوتوچی، ۱۹8۳ – ییل.

2۷- علویه م. »اؤزبیک خلق قؤشیقلری« ۱۹۷۳ - ییل. 

28- مله یوف ن. علیشرنوایی وخلق آغزه کی ایجادیاتی.

2۹- آق آلمه قیزیل آلمه. تاشکند ،غ.غالم نشریاتی،۱۹۷2 – ییل.

۳۰- قیوموف ا. قدریت آبده لری. تاشکند، غ.غالم نشریاتی، ۱۹۷2- ییل.

۳۱- کیلینای قؤشیقلری. غ. غالم نشریاتی، تاشکند ،۱۹8۱- ییل.

۳2- سریمساقوف ب. خلق داستانلری تصنیفی و آره لی شکللر.اؤزبیک تیلی وادبیاتی،۱۹8۱- ییل.                   

۳۳- جمعه نیازوف و. اؤزبیکیسکی نرودنی ستیرچیسکسی پیسنی، اک د، تاشکند،۱۹8۳- ییل.                         

۳4- صفروف آ. باله لرنی ایرکه الووچی اؤزبیک خلق قؤشیقلری، تاشکند، فن، ۱۹8۳- ییل.                          

۳۵- خوارزم خلق قؤشیقلری. تاشکند ،۱۹6۵- ییل. 

۳6- گلیاره. )فرغانه خلق قؤشیقلری(، تاشکند، ۱۹6۷- ییل.              
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کابل نینگ شهدای صالحین ده گی مفتوحه ایماق مقبره سی

)مفتوحه ایماق  نینگ ترجمه ی حالی(

نینگ  تاتارستان جمهوریتی  تیگیشلی  اولکه سیگه   مفتوحه، سابق شورالر  قیزی  نورعلی 
پایتختی »قازان« شهر، کریاوول یا که بیگیاوول  قیشالغیده، ۱28۳- انچی ییلی دنیا گه کیلدی.

واندخوی  کیلدی  افغانستانگه  بیلن  اعضالری   – عایله  سؤنگ،  انقالبیدن  اوکتوبر  مفتوحه 
نینگ قورغان شهر، باغبوستان محله سیده استقامت قیله یاتگن شاهیمردانقل ایماق بیلن تورموش  
لیگیگه چه  انورلر، چیچک خسته  و محمد  فرزندلری محمد هاشم  ایلک  نینگ   عایله  بو  قوردی. 
لینیب،4-۵ یاشلریده ، دنیادن کؤز یومیشدی. ایککی ؤغیل نینگ بی وقت اؤلیمی، مفتوحه نی آغیر 
قیغوگه سالدی. بیرنیچه ییل دن سونگ، مفتوحه و شاهیمردانقل خاندانیده، فیض اهلل و محمد اهلل 
اسملی فرزندلر وجودگه کیلدی. شاهیمردانقل، فیض اهلل ؤغلینی ییتی یاشیده، قورغان نامیده گی 

باشلنغیچ مکتبگه جایلشتیریب، بیر نیچه آیدن کیین، مالریا کسللیگی طفیلی 4۷ یاشده بو جهان 
نی ترک ایتدی. اوستیگه اوستگ، ایککی فرزندیدن اجره لگن مفتوحه، تورموش اورتاغی نی هم  

قؤلدن بیردی.

او، اؤغیللریگه هم آنه، همده آته بورچینی اؤته ب، اولرنی تربیه له دی و وایه گه ییتکزدی. 
فیض اهلل باشلنغیچ مکتب نی اعلی بهالر بیلن بیتیرگچ ، او نی ، دولت تامانیدن  اوقیش نی دوام 

ایتتیریش مقصدیده، کابلگه کیتیشیگه قرار چیقدی. اما اونینگ عمکی لری :

»جییه نیم فیض اهلل جان! سینینگ آتنگ یؤق.سین آننگنی باقیش اوچون کابلگه کیتیشدن 
واز کیچیشینگگه تؤغری کیله دی « - دییه اونینگ کابل کیتیشیگه قرشیلیک کؤرسه تیشدی. لیکن 
قینلسمده،اؤغلیم فیض اهلل نی  ایتیککه سالیب:» مین حیاتیمده  بیر  آیاقنی  ایککی  مفتوحه خانیم 
اؤز  اهلل  فیض  ی،  قالمه  سیز  نتیجه  اورینیشلر  بو  آلدی.  توریب  دیب،  من«،-  ته  جُونه  اؤقیشگه 
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 مدیری 
لوازمیده ایش باشله دی. بیرنیچه ییللردن سؤ نگ، اؤزبیکستان جمهوریتی  پایتختی تاشکندده گی 

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

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

ده گی تؤرت یوز اؤرنلی کسلخانه( سی قوریلیشی پیتیده درادگرلیک ساحه سیده ، اوتکزدی.

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

شوندن عبارت :

کومیر  مقصدیده،  قالیش  آمانده  لریدن  ساووق  ایزغرین  نینگ  موسیمی  قیش  محمداهلل، 
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  ) یاقیب ایشخانه سیده یاتیب قالگن پیتی ده، کاربن مونوکساید گازی دن زهرله نیب، )۱۳۵4/۹/22
ایماق،  اهلل  فیض  اکه سی  اونینگ  نی،  نینگ جسدی  بیره دی. محمداهلل  توستدن جان  تاریخده 

اندخوی نینگ آنه سی یشه یاتگن  باغبوستان محله سیگه انتقال بیره دی.

اؤغلی نینگ تویینی ترددیده یورگن  آنه ی زار، اؤغلی نینگ ساووق جسدی نی کؤریب، 
بیر نیچه مراتبه هوشدن کیته دی ، ینه هوشگه کیره دی . »آدم اوالدی،باشیگه مصیبت توشگنده، 
تقدیرگه تن بیرمسدن  باشقه یؤل یؤق«،- دیگه نیدیک ، مفتوحه گه هم باشقه یؤل قالمه دی. او 

24 یاشر  اؤغیلینی بی وقت اؤلیمینی ایشیتیب ،  فی البدیهه شونده ی دیدی :

آقدی هم کیدیر دینگیز، کوکدی هم کیدیردینگیز.

اََولدن کویغان ایدیم  اوستیگه، کویدیر  دینگیز.

مرحوم اوستا محمد اهلل

مفتوحه ، کؤپ وقت اؤتمه ی ، قان باسیمی و جگر خسته لیگی باعث،۱۳۵8- نچی ییل، 
حمل آی نینگ ۱6- انچی سی، پنجشنبه آقشامی ۷۵ یاشده کابل شهریده جهاندن کؤز یومه دی. 

اونینگ جسدی، کابل نینگ شهدای صالحین ده گی اندخویلیکلر قبرستانیگه دفن ایتیله دی .

)اناهلل و انا الیه راجعون(

مفتوحه ایماق سوادسیز بؤلیب، فی البدیهه شعر ایتر ایدی.

معلوم بؤلیشیچه او فولکلور اسلوبیده ، طبیعی شعرلر ایجاد ایتگن. اونینگ شعرلری تاتارچه 
شیوه »لهجه« سیده،وطن هجری، یالغیزلیک و فرزند مهری موضوعیده  بیتیلگن. بعضی بیرشعرلری 
اؤزبیکستان ده باسیلیب چیقه دیگن » آیدین « جریده سیده  ، همده ترکیه نینگ استانبول شهریده 

چاپ بؤله دیگن » بیدلستان  و گلدسته « مجموعه سیده ، باسیلیب چیققن.

قوییده اونینگ شعرلریدن نمونه لر کیلتیره میز:

آق اید یل »۱« بوییندا، یوردیم سابان »2« توییندا.

بؤلماسم  بؤلمام   تؤییندا ، کؤپ یوقالدیم  قوینیندا.

 آق ایدیل بوییندا، پیاده یوره سیم کیله.

سیوه سینگمی سیومیسینگمی، شونی بیله سیم کیله.

آق ایدل قتیغ آقا، قبله شریف گه تامان.

دنیا مالی دونغیز قانی، باشنی سالمنگ جفاغا.

مینینگ اوغلیم »۳« کابل کیتگچ، بنیم کیتدی هوشلریم.

بو غزل نی چیقار غانغا، عیب قیلمانگ دؤستلریم.

تیپدیم  ایشیک آچیلدی، گل باغچه سی ساچیلدی.

اؤغلیم اوچون کویه – کویه، استخوانیم چاقیلدی.
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قالدیرغاچ بؤلمام میکین، درخت غه قؤنمام میکین.

اؤغلیم اوچون کویه - کویه دیوانه  بؤلمام میکین.

خط بیتتی لر اؤز لری،  دفتر لرده کؤز لری.

نه یله سم یادیمدن چیقماس، »آنه« دیگن سؤز لری.

آه ایللریم ایللریم، ایلده قالدی تینگلریم.

تینگلریم اوچون کویمه یمن، قالدی توغان ایللریم.

تیره زمنی پرده الرین، ِکر قیلمانگیز، یووینگیز،

بارچاغیمده مین کؤ پ ایدیم، ایندی کیتدیم تؤیینگیز.

محمداهلل 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 محمد اهلل بله م.

رومالیم اوچیب  کیتدی، دریانینگ 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،

پادشاه 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 جؤنتمی بالم نی؟

آقدی هم کیدیر دینگیز، کوکدی هم کیدیردینگیز.

اََولدن کویغان ایدیم اوستیگه، کویدیر  دینگیز.

ای ایللریم - ایللریم، ایللریمده، تینگلریم .

تینگلریم اوچون کویمیمن، قالدی اکه - اوکه لریم.

اکم – اوکم، سیز  َقییده،  اله چیقتینگیزمی آیغه.

چاپیب چیغیب،آیغه َقریم، آیده ده یوق، سیز قییده؟
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روسچه:

آخ ما روسه – ماروسه ، پورزله تویدن تیبیا.

پوزله توییدن  تیبیا،  نیزا  بودیش تی مینیا.

آخ ما منقا، زغرانیش نیا.

آخما منقا ، َدَمی خو چیتسا.

--------

۱- قازان شهریده گی دریا نینگ نامی.

2- موسومی تؤیلردن بیری.

۳- اؤغلی کابلگه اؤقیشگه کیتگنده ، بیتیلگن شعر

داکتر فیض اهلل ایماق 

نینگ قیسقچه بیوگرافیسی                                                                                                                   

شاهیمردانقل اؤغلی فیض اهلل ایماق  ۱۳24- نچی هجری شمسی ییلده فاریاب والیتیگه 
قره شلی اندخوی شهری نینگ قورغان تومه نی ، باغبوستان قصبه سیده  تولد تاپدی. 

او اندخوی  شهریده گی قورغان ناملی باشلغیچ 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. ۱۳۵۰ ییلی مذکور فاکولته نینگ 
بؤلیمی نی توگه تیب،افغانستان رادیوسی قاشیده گی اؤزبیک، ترکمن، بلوچ،پشه یی  ژورنالیزم 
و نورستانی پروگراملری آمری صفتیده وظیفه بجردی.  ۱۳۵4ییلی بو پروگراملر یاپیلیشی سببلی 
افغانستان رادیوسی»روزنه«اداره سی، تربیوی ایشیتتیریشلری  بؤییچه مدیری لوازیمیده ایشله ی 

باشله دی.      

بیر نیچه ییلدن سؤنگ ،«ملیتهای برادر« پروگرامی تیکلنگندن کیین، ینه اؤز ساحه سیده 
ایشنی دوام ایتتیردی. قطار پروگراملرنی همکارلری یاردمیده تیارلب، نطاقلیک قیلدی. رادیو ایش 

فعالیتینی کوزه تگن رهبرلیک، اونی باش مدیر ایتیب تعیینله دی.

داکتر ایماق محلی پروگراملرکارمندلری بیلن بیرگه لیکده ، مینگگه یقین  قؤشیقلرنی، جمله 
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افغانستان  بو قؤشیقلر حاضر هم   . قیلدی  ثبت  ده  رادیو   لرنی   ژانریده گی قؤشیق  فولکلور  دن 
رادیوسی نینگ آرشیفیده سقلنماقده.او، ۱۳۵۱ییلده افغانستان اطالعات و کلتور وزیرلیگی تامانیدن 

ایشیتتیریشلرنینگ یوقاری سویه لیگی اوچون فخری یارلیق و پول مکافاتی بیلن تقدیرلندی.

افغانستان رادیوسی محلی پروگراملری نینگ اساسچیسی و ایلک نطاقلریدن بیری  اونی 
دیسک مبالغه بؤلمه یدی. 

ابراهیم  محمد  محترم  وزیری  کلتور  و  اطالعات  پیت  اوشه  »اساسچی« سؤزی،  دیمک،   
یازگن مکافات تؤغریسیده گی  رادیوسی رییسی عنوانیگه  افغانستان   ، نینگ  لری  عباسی جناب 

مکتوبیده هم ، ذکر ایتیلگن.

مکتوب متنی قوییده گیچه:

اطالعاتو او کلتور وزارت

د تحریراتو لوی مدیریت

ع . ص . رئیس رادیو افغانستان!

ترکمنی  و  ازبکی  پروگرام  آوردن(  بوجود  و)  تنظیم  و  ترتیب   ، ایماق  اهلل  فیض  ښاغلی   
موفقیت محسوسی حاصل کرده است.

بنٔاً برای موصوف دو ماه معاش طور بخشش داده شود.

محمد ابراهیم عباسی

امضٔا )........(

  ۱۳۵۰/۱2/4

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.

ایماق نینگ اؤزبیک و دری تیللریده گی مقاله لری و شعر لری چیت ایلده باسیلیب چیقه 
دیگن مجله لرده هم باسیلیب چیقماقده. جمله دن، ترکیه نینگ استانبول و انقره شهرلریده گی 
»پیمان«،  دیگن  بؤله  چاپ  ایالتلریده  قؤشمه  امریکا  لریده،  مجله  نیستان«  و«راه  »بیدلستان« 
»کاروان«، »امید«، »کیوان« مجله لریده، کانادانینگ تورنتو شهریده باسیلیب چیقه دیگن« اندیشه 

ی نو«، »آشیان«، »نایاب« مجله لریده اونینگ قطار مقاله لری چاپ ایتیلگن.

دوکتور ایماق نینگ ، باسیلیب چیققن 

و باسیلمه گن  اثرلری  رؤیخطی:

۱ ـ  خلق دردانه لری:

 افغانستان اؤزبیکلری خلق آغزه کی ایجادی نمونه لری دریچه ترجمه سی بیلن  ، ۱۳۵۹ - نچی 
ییل، اطالعات و فرهنگ  وزیر لیگی تامانیدن  کابل نینگ دولت مطبعه سی ده چاپ ایتیلدی. کتاب  
۳8۰ بیتدن عبارت . بو کتاب چاپ بؤلمسدن آلدین، یعنی ۱۳۵۵- انچی  ییلی  اطالعات  و  فرهنگ  
وزیر لیگی تاماندن اویوشتریلگن ) مطبوعات جایزه سی ( انجمنیده ، »خوشحال خان ختک« نامیده 

گی  عالی مکافات و نقد پولگه سزاوار بؤلگن.

2 ـ خلق دردانه لری :

 افغانستان  اؤزبیکلری  خلق  آغزه کی  ایجادی  نمونه   لریگه قؤشیمچه لر کریتیلگن حالده، ۱۹86 
چاپ  خطیده،  کریل  ده،  نسخه  مینگ   »  ۱۰« نشریاتیده  غالم  غفور  گی  تاشکنده  ییلده  میالدی 

ایتیلدی. کتاب  226 بیتدن عبارت.

۳ ـ خلق دردانه لری :

مزارشریف  تامانیدن  اداره سی  همکارلیکلر  جهانی    ، ییل  نچی  کتاب۱۳82-  بو  موضوع،   اؤشه 
شهریده باسیلیب چیقدی . مهتمم: استاد نوراهلل آلتای.
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4 – خلق در دانه لری: 

میرزا  لیکده،  بیرگه  بیلن  مطلبلر  ینگی  و  مقدمه  عبارت  بیتدن  مذکور مجموعه ۱8  اؤشه موضوع، 
اولوغبیک باسمه خانه سیده، »جهانی همکارلیکلر« اداره سی تامانیدن،چاپ ایتیلدی. کتاب۱66بیتدن 

عبارت.

۵ ـ شربت توس: 

واسیلی شکایف نینگ  داستان کتابی. اؤزبیکچه دن دریچه گه ایماق ترجمه سی . مذکور  داستان  
کتاب ۵۹۰  ایتیلدی.  لی، چاپ  آرقه  نشریاتی  لک«  »کمه  رادوگه  نینگ  تاشکند  ییل،  ۱۹86نچی 

بیتدن عبارت.

6 – پادو:

 ماکسیم  گورکی  قلمیگه  منسوب داستان اثری . اؤزبیکچه دن دریچه گه ایماق ترجمه سی. اوشبو 
داستان کتابی ۱۹8۷- ییل، »رادوگه« نشریاتی تامانیدن تاشکند ده باسیلیب چیقدی. کتاب  4۵4 

بیتدن عبارت.

۷ ـ گارد جوان:  

اثر،۱۹86- نچی  بو  ایماق.  ایدیتور:  و  تیلیده گی مصحح   قلمیگه منسوب داستان. دری  فادییف 
ییل،تاشکند نینگ »رادوگه« نشریاتی تامانیدن چاپ ایتیلدی. کتاب ۳۹۱ بیتدن عبارت.

8 ـ نرودنی پیسنی اؤزبیکوف افغانستانه :

 ایماق  دوکتورا علمی درجه سینی کؤته ریش نیتیده، ۱۹8۷- نچی ییلی، روس تیلیده »افتو ریفیره 
تامانیدن  سی  شورا  علمی  سی  اکادیمیه  فنلر  اؤزبیکستان  رساله  بو  یازدی.  رساله(  )علمی  ت« 

تصدیقلنگندن سؤنگ، مذکور اکادیمیه ده چاپ ایتیلدی. رساله ـ 28 بیتدن عبارت.

۹- سوزوان:

 بو کتابده، »یازی و زیبا« داستانی نینگ ۳۷۹ ته ینگی تورتلیکلری اؤرین آلگن. یازیب آلؤوچی 
ونشرگه تیارالووچی : ایماق . بو مجموعه، 2۰۰۳- انچی ییل، تاشکند ده گی» زرقلم « نشریاتیده،  

چاپ ایتیلدی. مجموعه ـ ۱۱۵ بیتدن عبارت. 

مذکور کتاب، 2۰۰4 - انچی ییل 2۱ - انچی آگست ده »بنیاد جهانی ژورنالیستان آریانا  افغانستان«  
اداره سی تامانیدن  اتریش مملکتی، ویانا شهریده »نخستین جشنواره  بین المللی کتاب  در  تاریخ   
ناملی   بخارای(  )عمعق   انجمنده،  ارا  خلق  ایتیلگن  تشکیل  آستیده  عنوانی  افغانستان«  فرهنگ  

مطبوعات  مکافاتی  نی ایگلله دی.

۱۰- سوزوان:

بو مجموعه، ۱۳۹۳ – انچی ییلی بعضی بیر اؤزگریشلر بیلن  »بنیاد غضنفر« نشریاتیده ۵۰۰ نسخه 
ده کابلده باسیلیب چیقدی.

۱۱ ـ سوزوان قؤشیقلری  نینگ » سی دی«  سی:

ارا   خلق  تاشکند  ییلی  انچی   -  2۰۰4 تامانیدن  ایماقلر  انابت  و  اهلل  فیض  قؤشیقلری،  دی   سی 
رادیوسی  ستدیو لریده ، دیکلمه قیلیندی. 

۱2ـ افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری:

بو علمی تدقیقی رساله، 2۰۱۰ - انچی  ییل، کانادا نینگ تورنتو شهریده ۵۰۰ نسخه ده باسیلیب 
چیقدی. کتاب، ۱۳۷  بیتدن عبارت. 

۱۳- افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری:

بو اثر، ایککینچی  مراتبه ایسه، ۱۳۹۳ - انچی ییلی »بنیاد غضنفر«  نشریاتی آرقه لی ۵۰۰ نسخه  
ده  کابلده  باسیلیب چیقدی.

۱4 – سوز دل )دل سؤزلری(:

گزیدٔه اشعار، مقاالت، مصاحبه ها و بیانیه های  دری  و اؤزبیکی ایماق. بو اثر، ۱۳۹۳ – انچی ییلی» 
بنیاد غضنفر« نشریاتی آرقه لی ۵۰۰ نسخه ده کابلده باسیلیب چیقدی.

۱۵ – شگوفه های ادب:

مشتمل بر  تک بیتی ها ، دو بیتی ها و رباعیات گلچین )دری، پشتو و ترکی( بو اثر، ۱۳۹۳ – انچی 
ییلی» بنیاد غضنفر« نشریاتی آرقه لی ۵۰۰ نسخه ده کابلده باسیلیب چیقدی.
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۱6 -  اؤزبیکچه، دریچه و پشتوچه کیچیک قاموس:  )آمادٔه چاپ(

۱۷ - افغانستان اؤزبیک شاعرلری نینگ حیاتی و ایجادیاتی: )آمادٔه چاپ(    

۱8 - افغانستان اؤزبیکلری  رسم ـ رسوملری: )آمادٔه چاپ(.

۱۹ -  خلق در دانه لری )گؤر اؤغلی داستانی( )آمادٔه چاپ(   

2۰ - ُترک اؤزبیک مقاللری نینگ دریچه ترجمه سی: ) آمادٔه چاپ(.

2۱ - ما و کشور ما: معرفی شهر ها و والیات افغانستان. ) آمادٔه چاپ(.

22 ـ پروگرامهای محلی رادیو افغانستان:

مونوگراف »پایان نامٔه دورٔه لیسانس« فاکولتهٔ  ژورنالیزم. )آمادٔه چاپ(.

فیض اهلل ایماق افغانستان رادیوسی نینگ محلی پروگرام لریده عمومی مدیر صفتیده ایشله 
ب تورگن پیتلریده )۱۳6۱ییلی( تاشکند گه اسپیرانتوره گه اؤقیشگه یوباریلدی.او پروفیسر محمد 
نادرخان سیعدوف رهبرلیگیده، میرزا اولوغ بیک نامیده گی دارالفنون  قاشیده »افغانستان اؤزبیکلری 
خلق قؤشیقلری« ناملی علمی ایشی نی حمایه قیلیب،داکترلیک علمی عنوانگه سزاوار بؤلدی. محترم 

فیض اهلل ایماق  تاشکند ده اسپیرانتوره ده گی پیتده قوییده گی مدنی ایشلرنی بجردی:

اوچ ییل  »رادوگه«  )کمه لک(  نشریاتیده  ترجمانلیک وظیفه سیده ایشله ب، شربت توس، 
پادو  ناملی ایککی کتته داستانلرکتابینی اؤزبیک تیلیدن دری تیلیگه ترجمه قیلدی و فادییف قلمیگه 

منسوب »گارد جوان« داستان کتابی نی دری تیلیده گی مصحح سی و ایدیتوری دیر. 

»خلق در دانه لری« کتابیگه قؤشیمچه لر کیریتیب، غفورغالم نامیده گی ادبیات و صنعت  
نشریاتیده  ۱۰  مینگ  نسخه  ده باسیب چیقردی.

تاشکند دولت شرقشناسلیک انستیتوتیده دری تیلیدن درس بیردی.

ایماق نینگ کؤپ مقاله لری اؤزبیکستان  مطبوعاتیده چاپ ایتیلگن. ۱۹86م. ییلی »گلستان« 
مجله سی اداره سی تامانیدن »فخری یارلیق » بیلن  مکافاتلندی. مذکور آینامه ده اونینگ بیر قطار 

مقاله لری باسیلیب چیققن.

تاشکند ده چیت ایللیک وطنداشلر اوچون چیقه دیگن »آیدین« جریده سیده اوچ ییل محرر 
بؤلیب ایشله دی.

»اؤزبیک فلم« ده 2۰ ته حجتلی و هنری فلملرنینگ دری  و اؤزبیک تیلیده گی ترجمه و دبالژ 
ایشلریده اشتراک ایتدی.

داکتر ایماق نینگ تاشکندده گی اؤقیش مدتی توگه شی بیلن ، او ۱۹8۷ ییلی کابل گه قه 
ناتینچ  آنه وطن ده   افغانستان رادیوسیده ایشله ب،  یتیب باردی و ۱۹۹۱ییل نینگ آخریگه چه 
وضعیتی یوزه گه کیلگنی سببلی قه یتیب اؤزبیکستانگه کیلیب، تاشکند رادیوسی نینگ افغانستان 

اوچون ایشیتتیریشلر بؤلیمیده دری تیلیده نطاق و ژورنالیست صفتیده ایشله دی.

ایماق )۱۹۹۱-2۰۰۵(  ییللر  مابینیده  افغانستان  جهان هنرمندلری اویوشمه سی نینگ 
مرکزی آسیا و جهان ژورنالیست لری اویوشمه سی نینگ اؤزبیکستان جمهوریتی بؤیله ب فخری 

رییسی صفتیده ایش آلیب باردی.

نینگ   جمهوریتی  اسالمی  افغانستان  ییل،   ۹ دوامیده،  ییللر  مذکور  ایماق  دیک  نینگ  شو 
تاشکند ده گی  ایلچیخانه سیده مدنیت ایشلری اتشه سی لوازیمیده هم ایشله گن.

ف. ایماق  ۱4 ییل تاشکند رادیوسیده گی افغانستان اوچون دری تیلیده گی برنامه سیده و  
وطنداش  رادیوسیده   ایشله ب ، افغانستان و اؤزبیکستان خلقی نینگ اؤتمیشده گی مدنیت یؤلیده 
قؤلگه کیلتیرگن یوتوقلرینی جهان مملکتلریده استقامت قیله یاتگن اؤزبیک و دری زبان خلقلریگه 

تنیشتیردی.
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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 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 ۱۹۹۷- انچی ییل،۱2- انچی نومبر آییده )ما و 
شونده گان( برنامه سی آرقه لی تاشکند رادیو سیدن نشر بؤلدی. مکتوب نینگ متنی قوییده گیچه :

مرحبا ای محترم ایماق ما

ای نشاط بخش دل غمناک ما

از دل ما غصه  ها بیرون کنی

مهر لطف و عشق را افزون کنی

ما ز فیضت فیض ها آموختیم

درس هایی از وفا آموختیم

باتو ماهرصبح وشام یاریم همیش

باتو  گر نیستیم بیماریم همیش

تو دوای رنج و درد و غصه ها

 مونس قلب حزین بی دوا

بار دیگر من سالمت میکنم

خویشتن را من غالمت میکنم

عمر طوالنی بخواهم از خدا

برتو فیض »ایماق« دایم هر کجا

»حافظ زاده« سخت بیمارجفاست

چاره ی درد  و عالجش را نما

داکتر فیض اهلل ایماق 2۰۰۵ ییل نینگ اوکتوبریدن باشله ب، عایله اعضاسی بیلن بیرگه 

لیکده، کاناداگه  سفر قیلیب، بوگونگی کونده تورنتو شهریده استقامت قیلماقده. او کانادا گه  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» اندیشه ی نو« آینامه سی نینگ تحریر هیاتی اعضاسی همدیر. ایماق 
امریکا قؤشمه ایالتلریده نشر بؤله دیگن خلق ارا افغان تلویزیون کورسه تؤلریده هم قتنه شیب توره 
دی.   شو نینگ دیک ایماق افغانستان ملی تلویزیونی، اؤزبیک پروگرامی چوکاتیده »فولکلور- خلق 
قلبی ده گی دینگیزدیر « پروگرامی متنی نی  2۰۰8 ییل سپتمبرآیی نینگ ۹نچی تاریخیدن باشله 
ب،  اوچ ییل گچه یازیب- تیارله ب ، ایمیل آرقه لی  افغانستان ملی تلویزیونی اؤزبیک بؤلیمیگه 
جونه ته دی . مذکور پروگرام متنی سه شنبه کونلری کابل وقتی بیلن ساعت ۱۵:2۰  ده  فروزان 

خلیلیار تامانیدن اؤقیب، ایشیتتیریلدی.

سیره   انسانلر  پرور  مدنیت  و  خیرخواه  ایماق  داکتر  که،  ک  کیره  اؤتیشیمیز  ایتیب  شونی 
لرینگیزنی  اوچون، توجه  اثباتلش  ایشلرینی  اونینگ خیر خواهانه و مدنیت پرور  سیگه کیره دی. 

»اصالح« آینامه سی ده چاپ بؤ لگن بیر خبرگه جلب قیله میز:

داکتر فیض اهلل ایماق رییس»ففتا « کشورکانادا)۳68( جلد کتاب را به وزارت اطالعات  و 
فرهنگ اهداء کرد.

یکتن از افغانان مقیم در کشور کانادا )۳68( جلد کتاب را غرض افزایش غنای کتابخانه 
عامه، به دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ جمهوری اسالمی افغانستان ، اهداء کرد. 
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کتب شامل ترجمه و تفسیر قرآن عظیم الشان، لغت نامه ها، 

ادبیات زبانهای دری، پشتو، ترکی، اوزبیکی، انگلیسی، روسی و کتب هنری و معلوماتی میباشد.

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ، حین تسلیمی کتب مذکور، این اقدام 
دکتور فیض اهلل ایماق رییس فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در کانادا و خانم وی را نشانه 
یی از دوستی و عالقمندی آنان به فرهنگ پر بار کشور دانسته گفت:» امیدوار هستم که هموطنان 
به کتابخانه های عامه  این طریق  از  و  به وزارت اطالعات و فرهنگ  اهدای کتاب  با  نیز  ما  دیگر 

افغانستان کمک کنند«.
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داکتر رهین افزود: »ما احتیاج زیاد به تاسیس کتاب خانه های جدید در پایتخت و والیات 
کشور داریم و برعالوه آنچه کوشش میکنیم که از منابع خارجی به دست بیاوریم، کمک هموطنان 

نیز برای ما اهمیت زیاد دارد«.

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

طریق کتابخانه عامه به دسترس هموطنانیکه عالقمند مطالعه میباشند قرار بگیرد.

داکتر رهین کتب مذکور را غرض غنامندی کتابخانه عامه، به عبدالحمید نبی زاده رییس 
کتابخانه های عامه تسلیم نمود.

)آژانس باختر(

اقتباس:

»شماره ۱۹4۳ مورخ شنبه اول جوزا  ۱۳8۹ هجری شمسی مطابق 22 می 2۰۱۰ میالدی روزنامه 
ی اصالح، چاپ کابل«

گه  مملکتی  کانادا  قیز ی،  ایککی  اؤغلی،  ایککی  نینگ  ایماق  اهلل  فیض  وقتده،  حاضرگی 
تیگیشلی آنتاریو ایالتی، تورنتو شهری اوقویورتلریده تحصیل آلماقده لر. او کاناداگه کیلگه نیدناق، 
افغانستان اؤزبیکلری آغزه کی ایجادینی  رواجلنتیریش و عامه لشتیریش مقصدیده  اؤزبیک و دری  
تیللریده بیر سایت آچیشگه موفق بؤلدی. مذکور سایت، »ادب گلشنی« عنوانی آستیده انترنت رادیو 
باره سیده معلومات  افغانستان اؤزبیک زبان شاعرلری حیاتی و ایجادی  سیگه ایگه. بو رادیو ده 

بیریله دی. بو سایت نینگ آدرسی قوییده گیچه:

www.dordanalar.info       
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