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 ک عیاللری و عیاللیک شعراۉزبې

ه مینگ زیغیدادبیاتی تاریخی اوزاق اۉتمیش و بای مېراثگه اېگه. بیراق اوشبو اوزاق زمان چۉ ۉزبېکا

-للیکوودن تووور یاۉن آلتینچووی یوزی یاۉنینچووییمی د یر. هجووردیووهعیوواس میمامووی خوودا  یوور افسوووک  ووه

-لنسوهمیمامی رنگ، خ  و پارلشوی  ۉزهوه تش عیاللر، صنعت، بیلیم و مدنیت تاریخیده یاتاۉزبېک ادب

 هنلر!می فارمچه یازیب، تور چه یا قدیم اۉزبېکچه ده یازمهده، بیراق اولرنینگ دېیرلی برچه

بېوک للیوک باشولریگه  ېلیوب، اۉزیاۉن مکیزینچی یوز ییللیک اداغلوری و اۉن تۉقووزینچی یوزی یمیالد

یعنی بامبو در تی  ۉپ  دی.یهتیب، اولغهستینی  ۉرمهب-ری شعری  ودّی بامبو در تی  بی بۉیعیالل

یب ریب، بیر ییل ایچیده اۉته اۉموییللر بۉیی یېر آمتیده اۉنیب اۉمیب، قۉقسدن توپراق آمتیدن باش  ۉته

اس پلوب عیوچیقودی.  ۉاۉزبېک عیاس شعریتی هم بیردنیگه اۉنیب اۉمیب  مترهچه یېتگنیدېک،  ۲۰بۉیی 

نگووه بیوور نېچووه پارچووه شووعر بوویلک اېمووې، بلکووه اۉزبېکچووه و فارمووچه دېوووانلری بوویلک میدا شوواعرلر یلغوووز

 چیقیب  ېلدیلر.

ادره نووادره بېگویم اۉزی نینووگ اۉزبېکچووه و فارمووچه دېووانلری بوویلک میدانگووه  ېلوودی. نوو موویهملکوو فرغانهه

عیواس دن هاوچون،  ۉپ شاعر، ادیب و عوالملر خملو نینگ اۉزی شاعر و بیلیم و مدنیت اهلی بۉلگنلیگی

آییم هلرموا شاعرلرنی تشویق و ترغیب اېتدی. اونینگ بو اېزهو ایشوی نینوگ اونوومی خودا پواردق اېودی.

تگووک عیوواس زلرنینووگ دانووگ تووره، محزونووه و دلشوواد برنووا اۉشووه  ېگوویم، خنووان آتوویک اوویسووینووادره بې

اعرلر شووعرلری بوویلک اۉزلریگووه زمانووداش بووۉلگک اېر ووک شوودیرلوور. اولرنینووگ شووعرلری شوواعرلریدن 

 دی.برابرلیک قیله

پ شووعرلر لوور  ووۉکاۉزبېووک شوواعرلری و فووارک تیللیلریگچووه رتووهیوزییللیووک نینووگ اۉ یهجوور حاضههر  

، تصووویرلنگک بیووراق بووو شووعرلر  ووۉپراق اېرلرچووه روه و تویغوهووه اېگووه بۉلیووب ده،-لرر لسووهۉب أیووتگک

کې ع یمامیاېر ک م گیم شعریدهره بېددېک دیر. بو اۉرینده، نایمیمالری  ودّی اېر کلرنینگ شعرلر

 اېتتیریلگک  نېچه اۉرنک نی  ېلتیره میز:

 شمعدیک اورتاب تنیمنی احتیاط اېت دودینی

1ط ریحانیغه دوددور مواد  را لی یم  ې
 

Sham’dek o’rtab tanimni ehtiyot et dudini 

kim keraklidur savodi xatti rayhonig’a dud 

                                                           
 (۷۷، ص۱۹۸۹)نادره بیگم و شعرهای او، شفیقه یارقیک، نشر رده ا ادمی علوم افغانستان،  ابل:    1



**** 

 میمیک عذارمکمشکیک  طینگ بناریده

 2رهودیاۉعنبر ماچر هل اوزره مقالینگدیک 

 Mishkin xating bahorida siminuzorsan 

Anbar sochar gul uzra soqolingdin o’rgulay 

م" و ی "آدمېویکلی اېری فرغانه حا می امیر عمر  ان اۉلومیدن  ېیک أیتیلگک اوشبو شعرده، اون یا

 اۉزینی "حوا"هه اۉ شه تیب، اېری نینگ فراقیده فریاد و ناله چېککک:

 س یار همدمیمنیییردی دوران اوأمېندیک 

 مدی شاه مکرمیمنی؟قایدیک تاپارمک اې

 ایزدرمک آدمیمنیانده حوا صفت خن

 مک  یمگا دېیک غمیمنی؟یریلیبأیاریمدیک 

 (۷۹)همان، ص  3کان خنانده تننالیغ ابت میدشوار اې

Mendin ayirdi davron ul yori hamdamimni 

Qaydin toparman emdi shahi mukarramimni? 

Havva sifat jahonda izlarman Odamimni 

Dushvor ekan jahonda tanhilig’ ibtilosi 

**** 

امق و فرهاد ونی اېسه یومف، ویکلیسییدن بیریده اۉزینی زلیخا، عذرا و شیریک و مېلرهینه فراقنام یا

 :دیهده  ۉرمیهچنر

 هذرهاهیده تیکدیم  ازه، پروا قیلمادی شاهیم

 غرور حسندیک یاد زلیخا قیلمادی شاهیم

Guzargohida tikdim koza, parvo qilmadi shohim 

G’ururi husndin yodi Zulayxo qilmadi shohim 

بیریودن أیوری توشویب -ی أیریلگنودن موۉنگ، ایکوی تموان اۉزبېکلوری بیورلورهآمو دریا چېگر افغانستانده

 دتیک و  ېیک میریلیک و اوندن موونگ ینوهدن هقالدیلر. آمو دریانینگ او تمانیده یازوولری نینگ عربچ

یتیووردی. دریانینووگ او تمانیووده شووعر و ادب نگووهاوشووبو أیریلیقنووی خوودا  ې گووه اۉزهرتیریلیشوویدتین ینگووی

و  یلیب رواخلنوودی. بیووراق دریانینووگ بووو تمانیووده، اۉتگووک و حانوورهی حکومتلرنینووگ تبعی وویو سووه

گوه ی شورایط و امکانیتنیشگه قولوهیلب اونوتیلیب، رواخلهتیلی اته امتبدادلیک میامتلری طفیلی اۉزبېک

؛ اۉزبېووک اېرلوور دیه. مطبوعاتووده اۉزبېووک تیلیووده هوویس بیوور نرمووه نشوور یوووزینی  ۉرالموودیهاېگووه بۉدلموو

، چونکوه اولرنیکوی دیهشعری بۉغیزلریده قوریب قالودی؛ اۉزبېوک عیواس شواعرلرینی هسیرمسوه هوم بۉلو

 ر.دیهسیزلیکدتوتقونلیک و امکانیتده هم زحتی حانرهی  ې
                                                           

 ۷۸همان، ص    2
 ۷۹ص همان،    3



( ییلووووی اېوووور یک " لووووق" ۱۹۶۵ یمووووی دی۱۳۴۳ ینینووووگ اۉن ییللیگیووووده، یعنووووی )هجوووور دموکراسهههه 

نینگ بیرته اۉزبېکچه شعری و  ېینگی موانیده  یخوزخان ینینگ ایکینچی مانیده، د تور شرعمیهخرید

 یینه بیر پارچه شعری بامیلیب چیقدی. بیراق عیاللر شعری حالی هم چېتوده قوالگک اېودی. ننایوت، هجور

یمان یوتوقلری بیلک یۉلدن یېتیب  ېلدی -ییلی ثور اۉزهریشی اۉزی نینگ یخشی -۱۹۷۸ یمی دی۱۳۵۷

رهنویش اۉو اوشبو یورتده یشاوچی تورلی قوملر اۉز آنه تیللریگه مۉزلش، یوازیش، اېشویتیش و اینیقسوه 

ن، گه اېگه بۉلدیلر. اۉزبېک تیلیده اۉقوو  تابلر یازیلیب بامیلیب چیقدی؛ یولدوز، فاریواب، خوزخانواحقی

شوعر، داموتان و  ده اۉزبېوک تیلیودهلرهنای برادر و باشقه نشریژوندون، عرفان، فرهنگ مردم، ملیتقلم، 

 چاپ امکانینی تاپدی. لرهمقال

 یقیزلری هم قلم قۉللریگه آلدیلر و ادب-اۉزهریشلر بیلک بیرهه، اۉزبېک  اتیک یو اختماع یمیام اوشبو

دېووان ده یمو تاب( آتلوی Ipak  Tolalariی" )لورهمېک "ایسک تالو لر.دیهشعر یازیشگه باشلدن هایجاد، خمل

 یحواللری و شوعر ه  نی ترخموک عیاس شواعراۉزبېته  ۱۹لگک و مطبوعاتده شعرلری ترقلگک بۉ میهاېگ

  گیل دن عبارت:اولر قوییده اۉرنکلری بیلک تانیتگک مک.

 لر  وچور ن رر  و لر  ل  بالوه ۱شعری ترخمه توپلمی و  ۲ شعر توپلمی، ۲) د تور شفیقه یارقیک دیباج
، فرشوته بویگمشوعر تووپلمی بامویلگک(،  ۱) خمیله ایثارشعر توپلمی بامیلگک(،  ۱) برا  یوان بامیلگک(، 

دلجوان ، فوزیوه یلودا، سولطان  یوریآی، شوفیقه موخا یوۉلچی، منریوه منوری، ماریوا موزاوار، صفه شوادابآ
، لووی  زار ، نبیوه مصوطفی زاده، موایره یعقووب زاده،  یرالنسوا  مورپلی مو ، حمیورا رموتگار، یۉلوداش

 .معصومه مېوینس، نسیمه صولت، حمیرا محزون قانی زاده
 

ییلی -۲۰۱۴ یمی دی۱۳۹۲ یایکینچی  تاب )تذ ره( "یولدوزلر ایزیدن" آتلی  تاب دیر.  بو  تاب هجر

یواش  و اېنودی شوعر یوازه  یشوی  ۴۹ چیقودی. اثوردهده  ابلوده بامویلیب مویهبېتده، اعتصام باممه  ان ۳۱۱

 یشووی عیوواس شوواعر هووم اۉریووک توووتگک. اولرنینووگ  ۸اۉزبېووک شوواعرلری تووانیتیلگک. بووولردن  هووکهباشوول

 ر:دیهچهیدهتخلصی امامیده آتلری قویی

لدی، میاره صومدی، زهوره  وارهر، هنگاموه ی، فریده انیق، فنیمه ملطان  انکې، زلیخا امانشگوفه آرزو

 .حمامه نوا عزیزیمرادی، 

ی نینگ شکل و محتوامی حقیده بیرآز موۉز لرشعر لریازوونینگ بو بۉلیمده، اوشبو عیاس شاعر اېندی،

 یوریتسک.

اۉزبېک شواعرلرنینگ دېیرلوی  وۉپی  هکهیا دېوانی بۉلم میهیا عیاس،  ېکسه یا یاش، دېوان اېگ اېرکک

یوب، هاهیوده مخموې، قیسوقه قالبلریوده بۉل ی وۉپلری غوزس و ربواع نینگلور. شوعرلردیهشعر أیتو یعرون

ری هجالیوک، آق، لور. بوو اۉرتوه ده، شوفیقه یوارقیک  وۉپ ییللوردن بېودیهرتلیکلر هم یازبیت و تۉمثنویلر، 

و هوایکو شوعر تورلریگوه یووز  ېلتیورهک.  بوو توور شوعرلرنینگ اۉرنکلوری اونینوگ "آلیسودن بیور  قیسقه

ت،  ابول، ادزهور بېو ۱۰۸( و "اویغواق توشولر" )میهافغان مسلکی باممه  ان ت،  ابل،بې ۱۲۹مېې" )

 تیلگک.و انترنت مایتلریده ترقه لره( همده ایچکی و تشقی نشرینشریاتی

شوفیقه یوارقیک  ییلوی،  ابلوده ۱۳۸۸ ی۲۰۰۹) پلمیدهایثار هم اۉزی نینگ "بنار آرزومیده" آتلی تۉ جمیله

تتیریوب، زموان اې دواموزننی میندیریشنی تجربوه قیلیوب،  ېویک اونوی  و اهتمامی بیلک بامیلگک( میهمقدم

 دی.و آق شعرلر یازه باشله ی، هجاییلیکده نیمایبیلک همنفس



 ی۱۳۸۷بېتوده  ۱۵۳تۉپلمیوده ) ی یوان اوزی نینگ "آلیتویک تواج" نواملی اۉزبېکچوه و فارموچه شوعر کبرا

وزنلر بویلک بیرهوه،  یده بامیلگک( عرونمیهده میرزا اولوغ بېک باممه  ان ییلی، مزار شریف-۲۰۰۸

 وزنلرنی تجربه قیلگک. یو هجای ینیمای

هوس، اموتادی زینوی اوشوبو شوعرلرده تاپالموهاۉ .دیهوزنلور بویلک باشول یهم شعرنی عرون یصمد سیاره

لیشووده ینگوی و  ېنووگ افقلرهووه نووهشوفیقه یووارقیک نینوگ تشووویقی بوویلک آق شوعرهه یوووز  ېلتیریووب، اوشوبو یۉ

شووعرلرنی هووم تجربووه  شووو بوویلک بیرهووه هووایکو و قیسووقهاېریشودی. بوهووون او، ایزچیوول اق شووعر أیتماقووده و 

 .دوتقری ی بیلک بامیلیب چیقه  ېزلرده د تور شفیقه یارقیک . اونینگ شعرلری تۉپلمی یقیکقیلماقده

نیشوینی یمیوزده، مونووعلر تورلهنههه نظور تشولس اۉزبېک ادبیاتیده عیاللر شعرلری مونو  چاغداش

طبیعت وصفی، مېوهی، آنه لیک تویغولری، اۉلکه موېورلیک، انساندوموتلیک، اۉهیوت  یقّاس  ۉره میز.

ی ، زوراوانلیوک، عیاللرنینوگ ناقولوهلورهتېنگسیزلیکلردن شکو یاوروش، اختماعو ا  ق، تینچلیک و 

مونوووعلر اوشووبو شووعرلرده اۉز عکسووینی توواپگک. بیووراق، بووولرده  یآغیوور احوووالی بیووانی  بووی اختموواع

 دی.و هیجانلری بیرینچی اۉرینده توره یمېوهی، شاعرنینگ عاطفی حالتلر

   :میزرهدن اۉرنکلر بېندی ایککی شاعراې

 جمیله ایثار:      

 تق –تق 

  ېتدی اېشیکآچیلیب 

  ېلدی شباده  یریب

 قۉیدی یوزیمگه لبیک

 اۉپدی یوز شوق بیلک

 دی ماچلریمیتره

 دی باشلریمیمیله

  ېتدی قَیتیب یۉلیگه

**** 

 اینجیگن

 

 اینجیگنمک

 خوده هم اینجیگک

 یېردن

 یېرلیکلردن

 قووانچنی اۉلدیرهنلردن



 مېوهینی بۉغگنلردن

 هنلردنقویاشنی اۉغیرله

 عزیزیم! 

 آلیب بار مېنی

 هیمیدهمېوهی میاره

 مېوینس یورتیگه

 سیاره رحمان :

 بیر چنقاقلیك لذتي قدر،

 ماغیندیم هیس ماغینمه هک آنلرني بو آن.

 مینگه تانیش میز ملقینلیكلر،

 دله لرده ییره هک،

 الوان بیر میوهي كبي،

 الّه له یدي قوچیب روحیمني.

 ي تانیالمه ي،اوزیمن

 اوزیم بیلک تارتیشوده مک ینه،

 اوزیمنینگ مینگنیمني كوریسمک منه.

 مرقیت قالگک چله خان بیر مونگلیك،

 رومالیمدن توته دي تغیک.

 هر مفرهي بیكیک،

 -تینمه هک كونگلیمگه مینینگ

 منچیلیب كیته دي ماغینس هویاكه میخ ده ي.

 ماچیلیب كیته دي ایریلیق مییه م ایچیگه،

 اتلي اویقو،وزیمده هي تك

 اوچیب كیته دي؛

 میک،

 ماغینگنده ِمیره ماغینمه هک آنلریمني.

**** 

  عیاللر اوچون

 

 

 میک،

 هسیریب بیرهوم اوز حقیمده؛

 مک،شرقی میوهی

 .مکیاغمیر یاشلی

 لرهه،مک ناچار عنعنه ونه

 لر تگیده، وامت مشتمک بیاوله



 ده اهر، -مولسم

 ده،میز باغقویاش

 .باشیم ایگمسمک نامرد آلدیده

 مک؛شرقی میوهی

 -دنآدملرنینگ نیشی

 مک،قورققک عاخز عاشق

 نفرت هه،

 و قیغوهه،

 -یامان، چیر نس موزلرهه

 .مکدیق  ورینگک قوس

 مک،میتیلگک مخلوقعیاللیگیم طفیلی  م

 هی ایر  هلی،روحیمده

 هم، آچیلسه

  ولسه هم،

 -تیبمولدیریب، ییغله

 ریلگک قیزمک،قان یوتدی

 .نینگ عاقبتی ایریلیقا یر شرقی میوهی

 

 اداغ

 ییل-۲۰۱۷

 


