
 دوکتور شفیقه یارقین دیباج

 

 بیلن تانیشینگ! اینجه تویغولی اۉزبېک شاعر و یازووچی

  

تانیقلی شاعر، ادیب و عالم استاد قاری محمد عظیم "عظیمی" ُسالله سیدن محمد رفیق عظیمی قیزی 

سیده دنیاگه کېلدی. خانه محلهییلی سرپل شهری نینگ قاضی -۱۹۹۴فهیمه سلطان "خانکلېدی"، 

اونینگ بوتون خاندانی بیلیم، شعر و هنر اهلی بۉلگن. باباسی محمد کریم ذره عظیمی و کته باباسی 

اتاقلی و تانیقلی شاعر، همده موسیقی و خطاطلیک و نقاشلیککه قیزیقووچن و چالغو  "عظیمی" استاد

« ظفر»وچی، سی محمد شفیع عظیمی چالغدیگان هنرمندلر اېدیلر. ابهاسبابلرینی مهارت بیلن چاله

سی محمد حلیم یارقین طنز موسیقی گروهی رهبری، کمپوزیتور و مینیاتوریست دیر.  ینه بیر ابه

سی محمد رفیق عظیمی نقاش دیر و مزار یازووچی و اتاقلی تحقیقاتچی و کۉپ کتابلر مؤلفی دیر. آته

لری و رمینیاتو قالدیرگنچیزیب ده اونینگ گنبدی و دیوارلری شریف شهریده حضرت علی مقبره سی

 دی.وېرهی قالهلری تاریخ بۉییچه اونوتیلمهچېککن محنت

ک که فهیمه سلطان هم مطالعه گه چنقاق بۉلیب، هم شعر و حکایه یازیش، شونینگ اوچون بۉلسه کېره

 گه قیزیقیب و هم نقاشلیک و رساملیککه کیریشیب کېتگن. 

سی بیلن یلهاوریشلر سببلی عاده اۉتکزدی و  و مزارشریفلیک چاغلرینی سرپل "فهیمه سلطان"، باله

  دی.لۉلریده حیات کېچیریشگه مجبور ب والیت افغانستان نینگ تورلی

ده الحاج عبدالرشید  نی اېسه شبرغانسیکور شهرلرده توگتدی. لیسه دورهاو، باشلنغیچ اۉقیشنی مذ

ییلی توگتدی. کېین کانکور سیناویگه  -۲۰۱۱ده اعلی بهالر و بیرینچیلیک بیلن  "دوستم" مکتبی

 شیب، اعلی بها بیلن کابل بیلیم یورتی، کامپیوترساینس فاکولته سینی بیتیردی.قتنه

گه مهر قۉیگن فهیمه سلطان نینگ شعرلری و رسملری مکتب چاغلریدن باشلب رساملیک، شعر و ادب

بیر نېچه  گ قیسقه ترجمٔه حالی ولرده باسیلیب چیققن. اونینسی و محلی نشریهجریدهدیواری مکتب 

شعرلری دوکتور شفیقه "یارقین" نینگ "یولدوزلر ایزیدن" آتلی تذکره سیده باشقه یاش شاعرلر  لگۉزه

 گن.قطاریده اۉرین اېگلله

دی، حکایه لر و مقاله لر یازیب تورهاو هنوز هم اۉزبېکچه و فارسچه ده یاقیملی شعرلر و نثر بابیده هم 

ادبی  «باله لر شعر و داستانی»ایجاد قیلگن دیباج دکتور شفیقه یارقین  گی پیت لردهاینیقسه سۉن

لی شعرلر و حکایه لر یازه باله لر ادبیاتی گه قیزیقووچنلیک بیلن، تاتلی و جاذبهگروهیده عضو بۉلیب، 

  باشله گن.

سینی آرتتیریش اوچون ذهنیده بار بۉلگن یوکسک هدفلر طفیلی اراده قیلیب، اۉز بیلیمی و تجربه او، 

شینی و دن قیتگچ، دنیا قره لی دۉست اۉلکه هندوستان یۉلینی توتدی. او هندوستانقیسقه بیر بورس آرقه

دی. انچه یتیریش اوچون فرقلی بورسلرگه اسمینی یازدیره باشلهسینی کېنگهخلقیگه خدمت قیلیش دایره

سینی تماملش امکانینی قۉلگه نس سویهمدت کوتیشدن سۉنگ قانداشیمیز بۉلگن تورکیه ده لیسا

 کېلتیردی. 

 ییلی موفقیتلی توگتدی.  -2017سینیلری فاکولته سی ساغلیک بیلیمانقره یونیورسیته

سی بیلن هم سی ساغلیک آتشهخانهگی افغانستان اېلچیفهیمه سلطان اۉقیش بیلن بیرگه، تورکیه ده

 دی.ایشله

چۉققیلرگه چیقاریش اوچون ایزچیل کتاب اۉقیدی و کۉپلب سیمینارلر، او، معنویت بابیده اۉزینی اېنگ 

 لرگه فعال قتنشدی.هکنفرانسلر و کنگر

سیده سرپل والیتی ییللری آره 2019 -2017گه قیتدی. او، فهیمه سلطان اۉقیشنی توگتگندن کېین اۉلکه

 دی. لریده ایشله سی" بیلن سرپل مرکزی و چېت قیشالقسی موسسهلر حمایهنینگ "باله

 اۉزبېکچه، فارسچه، پشتوچه، انگلیسچه، تورکچه، تورکمنچه و هندچه تیللریگه هم حاکم دیر. ،او

گه بۉلگن حرمتی باعث، عیاللریمیز و باله جانلریمیز اوچون فیسبوک و یوتیوب او، تیلی و اېلی

لرنینگ ساغالم ده بالهلری اغلریدن ویدیولر ترقتگن و بو ویدیولرده اۉزبېک و دری تیلاجتماعی ترم



تیش اوچون تیش یۉللرینی اۉرگهسیدگی عالقه اۉرنهلر آرهعایله و بالهگن، ییشینی آماجلهیېتیشیب اولغه

 گه تیارلنماقده.گه آلگن. بو کتابلر باسیلیشکتابلر قلم

جوده آز بۉلگن  فهیمه سلطان جوده بیلیملی، عقللی، ذکاوتلی، أینیقسه فصاحت و بالغت بابیده تېنگی

سۉزالوچی دیر. او نه فقط اۉزبېک تیلیده، بلکه فارس تیلیده هم تیار قیلگن تعلیمی و معلوماتی 

نی کۉرگن و اېشیتگن یگن که ویدیولرلیک متانت، فصاحت و بالغت بیلن سۉزلهویدیولریده شونچه

حال بو  گن،ی تورالمهآلمه یهمریقیب کۉرگن و اېشیتگن، بلکه اونگه آفرین دېکیشی نه فقط سۉنگی گچه 

یوکسک بیلیملر یونیورسیتی  ده مکتب دوریده یا افغانستان گن ومهیشهکه فهیمه سلطان اۉزبېکستان ده 

 گن. لریده اۉزبېک تیلی و ادبیاتینی اۉقیمه

لیک فصاحت و بالغت بیلن سۉزلش قابلیتی، بیرینچی دن اونینگ توغمه گه شونچه اونینگ، آنه تیلی

سیز ادی گه باغلیق بۉلسه، ایکینچی تمان دن اونینگ کۉپ مطالعه قیلیشی، اۉز اوستیگه تینیماستعد

 دی. لیگی گه باریب تاقیلهش دن قیتمسگونچه کورهشی و مقصدگه اېریشمهایشله

یل "خانکېلدی" بیلن تورموش قورگن و حاضر سیدن داکتر امین هللا نابای ساللهفهیمه سلطان، خانکېلدی

 یدی.تورکیه ده یشه

 دن اۉرنکلر:شعرلری حکایه و اونینگ

 

 سېوگی؟

 

 دییگنکېچه اوزه

 آی و یولدوزلر

 دیگنکۉک قوینیده اوخله

 نېگه دیر، 

 یدیبیزنینگ یاتاق هم اوزه

 قۉللرینگنی 

 یپمن.بېلیمده حس قیلمه

 یۉقسه!!!

 دیک، دېببیز اچیغله

 یگن می اېدی!!!یاتاق هم اوزه

۲۰/۳/۲۰۲۱ 

* ** ** ** * 

 سراب

 

 مېن

 مېنی یۉقاتدیم،

 کۉزلرینگده...

 ،اوشبو کون

 ،دی کۉزگوعکس اېته

 سېنده بۉلگن مېنی.

 عجبلنمه،

 ییشیم سراب کۉرینسه!جیلمه

۱۶/۳/۲۰۱۹ 

* ** ** ** * 

 آنه یورت

 



 یر اېتگن اېدیم گلستان اراس  

 گللر هیدی توتکن اېدی، ایچیمنی

 مېن اېسه،

 سېنی قومسب قالدیم.

 وای، 

 عجب کیم هېچ بیری

 ی گهسېن بۉلمه

 آنه یورت!

23.02.2020 

* ** ** ** * 

 سېوگی 

 

 ک اۉز سرینی آچتی یوره

 کۉز بیله                             

 که تیل بۉلدی كکۉزلر یوره

 سۉز بیله                            

 شونده، مېن سېنی سېودیم.

 سېوگیلیم!

 یاغمیریسېوگی یاغدو 

 سیدهخیاللر کۉچه

 قۉللرینگ قۉللریمده

 کېتیب باراتدیک اداغسیز یۉلگه

 بو یۉل جوده اوزون

 نچلییبو یۉل جوده قۉرق

 یلغوز کېتیش محال دیر

 کېل جانیم:

 یلیککېل که بیرگه بۉله

 تنده جان بۉلگنیچه

 ی و سېن مېنیمېن سېنی قتّیق سېوه

 اولوس نې دېسه میلی

 یلیک.قالمهیۉلیمیزدن 

* ** ** ** * 

 یۉقالگنمن



 هر نرسه  اۉشه، اۉشه 

 حسلر، تویغولر، دردلر

 اما فقط گینه مېن 

 منعیناً اۉشه اېمس

 یېرده  نېگه، قچان،  قه

 قنداق یۉقالگنیمنی 

 منیهلمآ یسلهحتا اې

 نېگه یۉقالدیم، نېگه؟

 کچیده بیر آن، اې یوره

       لر هم تېز اورمه                                                                                                              مونچه

 حالیمیز اچینرلی

 منبونی یخشی بیله

 اما بیز ایکاویمیز

 میزدردلرگه یخشی دۉست

 شو مهمانلر سېن بیلن

 مېنگه دایم باغلنگن

 ق قۉللریم بیلنتیترا

 یمنق ایستهاسېنی توتم

 لېکن بو قنداق ممکن؟

 کو ...!-آخر یۉقالگنمن

 ۸/۷/۱۳۹۱کابل: 

* ** ** ** * 

 لرجیم کېچه

 

 جیت... -قنچه جیم

 غو...نقنچه قرا  

 قمس...یآی چ

 یولدوزلر هم مېن ساری 

 مس یدېک قرهگهر تون

 کۉنگلیم دردگه چیدالمس.

 کۉزلریم تۉله تاشقین.

 حسرتده كهدردلی یور



 نچلر یاقیب تورگن یساغ

 برچه سویکلریمنی.

 مېن برچه نینگ ِسرداشی

 راق اۉزیم ِسرداشسیزیب

 گچه باشدن تیرناغیم

 منقیغولرگه باتگن

 دردلر بیله  -بو قیغو

  لر تانگ آتگونچهکېچه

 منییسینی قۉرقرانغولیک و جیملیک اۉلکه

 ۸/۱۰/۱۳۹۰ جوزجان:            

** * * ** ** 

 منقیزچه

 

 آنه و آته جانیم، 

 آرزولری باغیده

 من.آچیلگن گلغنچه

 لر کۉک بغریده کېچه

 منچی آیچهونور ساچو

 من.مېن چیرایلی قیزچه

 

 بی و بابا جانیم  بی

 قووانچلری اوییده

 منسیراقی بلبلچه

 برچه الل قالگن مېنگه

 منعجایب بیر سرچه

 مېن چیرایلی قیزچه من.   

 

 دی، مېنی همه سېوه

 نېگه که شۉخ بۉلسم هم

 مندرسلرده ممتازچه



 بیلیم کۉکیگه باقینگ

 من                           یلتیراق یولدوزچه

 من.مېن چیرایلی  قیزچه

* ** ** ** * 

 یهگحسرتینگده قالگن کونیم بیتمه

 یهگگونچه ساغینچلر کېتمهکۉریشمه

 دیقالمهم ه چیدهگکېله قال یانیم

 یهگبو ساغینچلر محبت گه یېتمه

       * ** ** ** * 

 اونداق بیر سېودیم که، سېوگیم سّرینی

 یهگک بیلمهینگن یورهپکۉکسیمده تل

 ایسیق قۉللرینگنی توتماق امیدیم

 یهگبشقه نرسه دردیم عالج قیلمه

* ** ** ** * 

 یمنهسېن بیرله بیر عمر اۉتسه بیلم

 یهگل اۉتمههلحظه هم گۉزسیز بیر سېن

 بو دنیا سېن بیلن  یشنر عزیزیم

 یهگهسینی کوتم"سلطان" سېندن بشقه

* ** ** ** * 

 

 آپاقچه

 «باله لر اوچون قیسقه حکایه»

 یازووچی: فهیمه سلطان

 تووچی و گروه مدیری: دکتور شفیقه یارقین توزه

 .تیلدیده یرهادبي گروهی« شعر و #داستان #کودک#»

 

* * ** ** ** 

 

گن اېدی. لر قالگندی. او بیر ییلگه یقین بو آننی کوتیب یشههگه اېسه دقیقآنه دۉلفین بۇغاز اېدی. توغیشی

گه یاردم بېریش اوچون کتته داشی توغیشیباشقه دۉلفینلرده بۉلگنی کبی آنه دۉلفین نینگ ایککی آرقه

پولوق"  -لری سوو ایچیده "پولوقاېدی. هوا کوبوک لکرگیده ِگرِد کپهدېنگیز ایچیده اونینگ تېگه

  .گینه دۉلفینچه دنیاگه کېلگن اېدیریلدی. میدهسېسی بیلن یوقاری کۉته



گه مراقلی لر. آنه دۉلفین مهر بیلن بالهاوچ دۉلفین، اونی نفس آلیش اوچون دېنگیز یوزیگه چیقردی

لری خوددی گی قناتچهگی و آرقه سیدهراغ. ایککی یانیدهسی باشقه دۉلفینلردن فرقلیسه، بالهدی. قرهقره

  .دن اونگه "آپپاقچه" آت قۉیدیپخته کبی آپپاق. بو سبب

لری بیلن دۉست یدی. آپپاقچه اۉز تېنگداشکونگه اولغه -نی اېمیب، کوندنسی نینگ سوتیآپپاقچه آنه

لر. لر یانلریده قبۉل قیلمسدیشقه دۉلفینچهنی خاهلردی. فقط، اونینگ فرقلی رنگی طفیلی بابۉلیش

لیککه سالر و دایما تېنگداشلری نینگ اۉیینلریگه اۉرتاق آپپاقچه سببینی بیلسه هم، اۉزینی بیلمس

  .بۉلردی

نیب ب تورگنینی کۉردی. آپپاقچه هم ذوقلهیشین" اۉینه -لری نینگ "یشینلردن بیرکون، تېنگداشکون

یمیز. قنچه دی. فقط، تېنگداشلریدن بیری: "سینی اۉیینلریمیزگه قۉشمهیستهنی ااولر بیلن اۉینش

 .هه، آپپااااااقچه؟" دېب هزل قیلدی-سنیلیک؟ کېت! سېنی شریک قیلمهیمیز. نېگه شیلقینلیک قیلهٔایته

سی نینگ هلر. آپپاقچه جوده هم خفه بۉلیب، آندیلب کوله باشلهقاه-لر قاهبو سۉ بیلن بوتون دۉلفینچه

  .گه قرار قیلدیگه قیتیشیانی

دن ب تورگن یېرلریلر. یشهنی اونوتیب قۉیدیلری اۉز اۉیینلری بیلن بند بۉلیب، همه نرسهتېنگداش

لر. گن اېکنلرنی توتیش اوچون تۉر تشلهلر، بلیغنگ که بلیغچیلر. قرهلرگه کېتیب قالدیانچه اوزاق

نیب قالدی. دۉستی هیقیریب، بقیریب، لریدن بیری اۉشه تۉرگه اوشلهنگداشگه آلگن تېنی هزلآپپاقچه

  .دیگه کېلمهدن یاردمیدی. اما، هېچ بیر دۉستی قۉرقیشیدن یاردم ایستهلریبشقه دۉست

سی بیلن نی اېشیتگچ، آنهنینگ سېسیده سوزیب یورگندی. دۉستیسی بیلن اۉشه یېر یقینلریآپپاقچه آنه

  .گه چاپدییاردمی

شینگ. اۉز آغیرلیگیز بیلن سیگه یقینلهنینگ کېمهشیب، "آنه جان، سیز بیلیغچیگه یقینلهآپپاقچه دۉستی

دی و تورنی قۉییب یوباره دی. شونده مېنینگ سی ایچیده سیلکینهنی سیلکیتینگ. بلیغچی هم کېمهکېمه

متر اېدی. آپپاقچه  ۴کیلوگرام و بۉیی  ۶۵۰لیگی سی نینگ آغیردی." بیله سیز می؟ آنهدۉستیم قوتیله

نی ده اۉز آنگیدن قتیق سیلکینگن قایقگه کۉره عمل قیلدی. بلیغچی توستسی او توزگن ریجهنینگ آنه

لر و اۉشه دۉلفینچه گی بلیغدن آچیلیب کېتدی. تۉر ایچیدهسینینگ آرهلرییۉقاتیب، ییقیلدی. تۉر، مشت

  .لردیهر تمان سوزه باشلهدېنگیز ایچیده 

ده، شیب کېتماقچی بۉلگن چاغنی کۉریب، قوواندی. او یېردن اوزاقلهنینگ قوتیلگنیآپپاقچه دۉستی

گه گه رحمت قدردانیم، مېنی کېچیر! سېنلری ایچیده: "سېندۉستی اونی محکم قوچیب آلدی. کۉزیاش

 .قوتقردینگ." دېدی گن اېدی. اما، سېن حیاتیمنیمناسبتیم یخشی بۉلمه

 .لرلری نینگ یانیگه باردیسی باشقه تېنگداشآپپاقچه: "میلی دۉستیم، سېنی کېچیردیم." دېدی و ایککله

لر. حیات لر اېنگ یقین قدردانلر بۉلیب، دقت بیلن اۉیین اۉینردیبو واقعه دن سۉنگ، برچه دۉلفینچه

 .ده یېنگیب اۉتدیلر و مراد مقصدلریگه یېتدیلرلیکلرنی بیرگهلریگه چیققن تۉسیقده اۉنگدوامی
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