
 دکتور شفیقه یارقین

 

 

 :معلوماتقیسقه نای" حقیده  -نای"
 

اولوسی ایچیده اېنگ سېویملی -، اۉزبېک اېللیبۉب نای" اۉزبېک فولکلوریک شعر و قۉشیغی -نای"

سنه له دی. بو شعر و قۉشیقنی عمومن آلگنده بیری و اېنگ عامه لشیب کېتگن شعر و قۉشیقلردن 

نای" گاهیده -دایره بیلن بیرگه لیکده تۉیلر و ییغینلرده کویله یدیلر. "نایقیزلر و خاتینلر دپ )دف( یا 

که آهنگ بیلن أیتیب یا  نای-نایبیری، بیر  خاتینلردن-أیتیله دی. شونده قیز بداهه أیتیشوو یۉسونیده

اوچ یا کۉپراق کیشی دپ نی  -ی ینه بیرته نی أیتیب، دوام بېره دیلر. یا هم ایکیبیراۉقیب، باشقه 

 .کویله یدیلرلیب، ۉر بۉجچېرتیب توریب، قۉش آوازده بیرگه لیکده 
تاپگن و اوچ هجا هجالی مصراع دن تشکیل  ۷هجالی بیت یا تۉرت ته  ۷نای" اساسن ایکیته -نای"

 گه قۉشیلیب، تکرارلنه دی و ردیف اۉرنینی باسه دی. مصراع هر بیر

 

-هجالی بۉلیب، فقط "نای ۸نای( دیر. اما اصل تنه سی -یَه + نای ،له دیگان تکرار قسم )اَ، هَ بو قۉشی

 .اۉنگه قۉشیلگن شعرلر هم بار« نای-نای»نای"دن تشکیل تاپگن ایّکی هجا 

نای"نینگ موضوعلری تورلیچه بۉلیب، انسانی تویغولر، أینیقسه عیال کۉنگلی نینگ اینجی -نای"

نای" اساسن عیاللرگه خاص شعر ژانری بۉلیب، -ایایستکلر و ارمانلرینی اۉزیده مجسم اېته دی. "ن

 .تۉیلر و قووانچلی ییغینلرده اولر ارقه لی کۉپینچه بداهه یۉسونده أیتیله دی

 

افغانستان نینگ بشقه قوملری نینگ یازمه یا آغزه کی ادبیاتیده  توری خشش شعرۉگه ا «نای-نای»

 کلرگه خاص می؟ېزبۉهم بار می یا که ا

پ اثرلر یازگن دکتور اسدهللا ۉایزلندیم و فارس ادبیاتی همده فولکلوری حقیده ک زیم همۉبو حقده ا

پراق ۉگه اوخشب، ک« نای-نای»ره دیم. اونینگ أیتیشیچه فارسچه دوبیتیلر هم ۉشعور دن هم س

ک عیاللرگه ېلرد نای -ناین دوبیتی لرنی ېکویلر ایمیش. معیاللر تمانیدن یره تیلیب، عیاللر تمانیدن 

رکک ېب قبول قیاللمه یمن. مثال اوچون، دوبیتی نی جوده مشهور قیلگن کیشی بیر اېپراق باغلیق دۉک

 سه بابا طاهر عریان دیر.  ېلیب، او هم اۉب

 

البته گاهیده عیاللر هم دوبیتی یازگنی یا که دوبیتی نی آهنگگه سالیب کویله گنینی انکار قیاللمه یمیز، 

بازگل بدخشی و سایر هراتی و میر  :مثال اوچون ،اشوله چیلر رکک فولکلوریکېاما دوبیتینی ا

تیب و رگهۉیی نسل دن نسلگه اۉچیلر ییللر برکک اشولهېمفتون و یوزلب خراباتی و محلی خوان ا

 لماقده لر.ېتیب کترقه

 شمالک میزنه با برگ پسته

 کدام ظالم زده بالم شکسته

 نمسلمانا مره چیزی نگویی

 است و آدم مثل شیشه اجل سنگ

 



نیمچه. لندی ېله دی مۉسک بېگه یقین د« نای-نای»شعرینی  «لندی»نگ ترقلگن ېپشتونلر آره سیده ک

 ۹گنده، بو فولکلوریک ایککی مصراع دن تشکیل تاپگن و بیرینچی مصراعی نینگ مضمونیگه قره

 دی.رینهۉأیتیلگنی یققال کلگن شعر، عیاللر تمانیدن ۉهجالی ب ۱۳هجالی و ایکینچی مصراعی 

 جانانه راشه دا دی وخت دی
 پالر مې د سر سودا د بل سره کوينه

 
 جانانه راشه که ديدن کړي

 د زنکدن خولې په ما راغلي دينه
 

 جانانه راشه که راتلی شې
 ښکلی بشر مې په کفن کې پټوينه

 
 جانانه ستا د زړه لپاره

  زه په غرمه د ګودر غاړی له درځمه

 
 سترگې تورې کړم شرميږمچې 

 چې شونډي سرې کړم غمازان مې نه پرېږدينه

 

دوبیتی نی هیچ قچان عیاللر یدی یا که گن و أیتمهرککلر أیتمهېگنیم، لندی نی هیچ قچان اېبونداق د

پراق ۉلر مضمونیگه دقت قیلینسه، دوبیتی کلر و لندیگنیم ایمس، بلکه دوبیتیېیدی دگن یا أیتمهأیتمه

رککلر تمانیدن ېپراق عیاللر و آزراق اۉرککلر و آزراق عیاللر تمانیدن و عکسینچه لندی کېا

 له میز.ۉأیتیلگنیگه گواه ب

 

ینگی ېدی، اما کتتیرهېپراق عیاللر حسیاتی و تویغولرینی عکس اۉلر البته ک« نای-نای»فولکلوریک 

هم  رکک شاعرلریمیزېمیز. الگنیگه گواهېلر کیریب کنای-ا یازمه ادبیاتیمیزگه هم نایپیتلرده رسمی ی

نای نی -اینکیشیلری  ده که بو اولوغوار شاعرلریمیزدن بعضینای یازگنلر، اما قیزیغی شون-نای

 پلملری هم باسیلیب چیققن!ۉت و عیاللر تیلیدن أیتگنلر

 

ک. رهېتیشیمیز کنای لردن اجره-تیلگن ناینای لرنی شاعرلر تمانیدن یره-نایبیز فولکلوریک اصیل 

نگ قیمتلی بویوم ېدی و اونی الهسی سنهنینگ آلتین خزینهشیقلر و شعرلر، خلقیمیز ۉفولکلوریک ق

تیشی ۉلیب، ییللر اۉر فقط میه و ذهن ده بشیمیز جوده ضرور. فولکلوریک شعرلیلهوهب اَ ک اسرهېد

قالیشی هم ممکن. ۉتیلیب یدی و حتا که اونوزگرهۉکین اېس-زگریشی بیلن استهۉو حیات طرزی ا

نای" لرنی -ل فولکلوریک "ناییلریدن اصشلریمیز اۉز محیطکاشکی احساسلی و مسؤولیتلی یا

 .لرهترقتس لیلر آرقهو فیسبوک لرویبالگلر، ابلر و رسالهکتییغیب، 

 .یدیدی و یۉقالمهنیب قالهشونده، بو شعرلر سقله 

 

 «افغانستان اۉزبېک شاعرلری»زیم ایجاد قیلگن ۉا ده ۲۰۱۸جنوری  -۲۶ مېن انه شو فکر بیلن

نای" یازیشنی پیشنهاد بېردیم و بیر قنچه -سیگه بداهه "نایزنینگ بداهه مشاعرهیمیگروه

ېلماز و داکتر عزیزهللا یر یازدیلر. اینیقسه دکتور عالیه نای ل-شاعرلریمیز اشتراک اېتیب، قیزیق نای

  .چیلیک، جوده هم قیزیقرلی توس آلدیه بۉلیب اۉتگن بداههیتیشوو طرزیدفاریابی آره لریده أ

بیلن تقدیم  لرتمهنی آزگینه اېدیت یا توزهدن نمونه لر قوییده سیز عزیزلرگه انه شو بداهه مشاعره

 من.اېته



 :منتهشعرلرگه دقتینگیز نی قره نای -نایگی اېندی بداهه مشاعره ده
 

 :شفیقه یارقین دن
 نای-بېکه من نای ل اویاېرکه گۉزه

 نای-من نایب گل تیکهگه قرهگل
 نای-آی و قویاشینگ بۉلوبان نای

 نای-من نایگه سېوگی اېکهگۉنگلینگ

 

 نای-دی نایکوز شمالی هم یېته
 نای-دی نایسېوگی گلیم نی تیته

 نای-قانلی قلم بیرله یاشیم نای
 نای-دی نایسیزگه بیتیکلر بیته

 

 نای-نایمن سیزگه کېلینچک بۉله
 نای-من نایشعر و قۉشیق دن تۉله

 نای-سنگیز نایلتیب یورمهاېرکه
 نای-من نایچگی دېک سۉلهیش چېق

 

 نای -نایبیر توره من  ،بیر ییقیلیب

 نای -نایتون ایچیده کون کۉره من 

 نای -ناینگیز بختی قرا قیز دېمه

 نای -نایبیر کونی دوران سوره من 

 

 نای -نای ،خدا -قیزنی یره تگن کو

 نای -نای ،قیلمنگ اونی بختی قرا

 نای -نای ،یاشلیگیده اۉی چېچگیز

 نای -نای ،یسنگیز، سیزگه عصارقر

 

 نای -نایتانگده اۉقیب سیره مه قیز 

 نای -ناییوزی چېچک، کۉزی قیمیز 

 نای -نایمونچه گۉزه للیکنی کۉریب 

 نای -نایساوچی کېلر قری هۉکیز 

 

 نای -نایمونگلی اۉقیب سیره دی قوش 

 نای -نایاوچدی باشیمدن اېس و هوش 

 نای -نایقیز یوره گی نرخی اېکن 

 نای -نایآته سیگه نېچه کوموش 

 

 نای -نایگل بۉله سن، آچیله سن 

 نای -ناییاغدو بۉلیب، یاییله سن 

 نای -نایمونچه گوزه ل اۉسمه قیزیم 



 نای -نایده ساتیله سن  ۱۸

***** 
 :نای لری-عزیزهللا فاریابی نینگ بداهه نای عالیه اېلماز و

 :عالیه
 نای -چاپاندازلر باشلیغی سیز نای 

  نای -گۉزه للرنینگ عاشیغی سیز نای 
 نای -توركستاندن اروپاگه نای 

 نای -شاعرلرنینگ قۉشیغی سیز نای 
 :فاریابی

  نای-عاشقلرنینگ باشلیغی من نای
  نای-نایاۉن سکیز یاش عاشیغی من 

  نای-ده یشب توریب نای کانادا
 " نای-شاعرلرنینگ قۉشیغی من نای"

 :عالیه
 نای -اۉن سّكیزدن اۉتالمه دیز نای 
  نای -عاشق لیققه یېتالمه دیز نای 

 نای -اشوله دن شعر توزه تیب نای 
 نای -منگو غزل بیتالمه دیز نای 

 :فاریابی
  نای-اۉن سّکیزدن اۉتالییدیم نای

  نای-قه یېتالییدیم نایعاشقلیق
  نای-سیزگه اگر یېتگنیمده نای
 =نای-شعر و غزل بیتالییدیم نای

 :عالیه
 نای -سېكین كېتر بۉلدیز نای -استه

 نای -لدیز نایاېندی بیزدن اۉتر بۉ
 نای -بهانه لرگه سیغینیب نای

 نای -ارزانگینه ساتر بۉلدیز نای
 :فاریابی

  نای-دینگیز نایکېتر بۉلدیم قۉیمه
 نای-دینگیزنایعاشق اېدیم سویمه

  نای-ییللر الده ب یانینگیزده نای
 نای-دینگیز نایعاشق قدرین بیلمه

 :عالیه
 نای -شبرغان نینگ گلی اېدیم نای
 نای -تیلماچلرنینگ تیلی اېدیم نای
 نای -وصالیزگه اېریشگن ده نای
 نای -آق دېنگیز ساحلی اېدیم نای

 :فاریابی
 نای -ی من نایالمارجان نینگ ییگیت

 نای -توركستان نینگ بورگوتی من نای
 نای -گلغنچه نگیز كویگن بۉلسه نای

 نای -باغچه نگیزنینگ بولوتی من نای



 :عالیه
  نای -اومید ییگیت گه قمچی دیر نای

 نای -بولوت غنچه گه تامچی دیر نای
  نای -مینینگ باغیم گل چقنه گن نای

 این -وچی دیر نایسامینگته بإغبان هم 
*****  

 :عذاره اۉزنور
 نای-نای یهباققه باردیم یورگنی 

 نای-نای یهالله گل نی تېرگنی 
  نای-نای اّ یلیب گل نی بهانه ق

 نای-نای یهیار یوزینی کۉرگنی 

 

  نای-عاشقلیک یمان اېکن اې نای
 نای-هرکونی فغان اېکن اې نای

  نای-بیر کۉریشگه زار بۉلیب اې نای
 نای-نایرنجلری عیان اېکن اې 

*****  
 :محمد اسماعیل منصوربېک

  نای-گۉزه ل قیز یار بۉله دی می نای
  نای-مېنگه قره ب کوله دی می نای

  نای-بیرار کېچه خلوتده اې نای
 ینا-قۉچاغیمگه تۉله دی می نای

 

  نای-ۉلگه چیقیب تېرموله من نایی
  نای-اۉله من نای ده،-بیر کۉرمه سم

  نای-نایساچینگنی تراق اورماققه 
 نای-اېسیم یۉقاتیب قاله من نای

 

 نای-قاش قاقه دی بای قیزی اې نای
  نای-گۉزه للر نینگ یالغیزی اې نای

  نای-هرکېچه مېنگه قره ب اې نای
 نای-کۉکده کولر یولدوزی اې نای

*****  
 :دن سید محمد

  نای-کۉزیگه سورمه چیزر اې نای
  نای-کۉنگیل گپیمنی سېزر اې نای

  نای-بالسین آلسم اې نایدرد و 
 نای-بارمه، بۉیینی بېزر اې نای

 



  نای-شبرغاندن بۉله من اې نای
  نای-یار هجریدن سۉله من اې نای
  نای-درد و الم نی چېکیب اې نای

 نای-فراقیدن اۉله من اې نای
*****  

 :دن سید محسن سېزگیر
 نای-یاریم مېنی کۉرمه یدی اې نای

 نای-یلب لرینی بورمه یدی اې نا
 نای-لب لرینی بورمسه هم نای

 نای-عاشق دلین سۉرمه یدی اې نای

 

 نای-نایې له من اۉجاندن بقچه آ
 نای-نایې له من اۉرمه سم اۉکبیر 

 نای نایې اقسه قاشینی قرا قا
 نای نایې امېن او بیلن کوله من 

 

 نای-قیزگینه جانان اېکن اې نای
  نای-قاشلری کمان اېکن اې نای

 نای-کمان بۉلسه اې نایقاشلری 
 نای-آتگنی یمان اېکن اې نای

 

 نای-خمار اېکن کۉزلری اې نای
 آیدېک اېکن یوزلری اې یار یار

 نای-قرا زلفینی تره ب اې نای
 نای-شیرین اېکن سۉزلری اې نای

 

 نای-یاریم نامه یۉللـه یدی اې نای
 نای-قۉشیق یازیب سۉیله یدی اې نای

 نای-نایقۉشیق یازیب یۉلـله سه اې 
 نای-اوزاق لردن بۉیله یدی اې نای

 

 نای-مېنینگ یاریم اندخویی دن نای
 نای-تۉرت ییل بۉله دی تۉییدن نای

 نای-الهام جان نینگ آته سی اې نای
 نای-ییدن نایاۉرگیلیب قالر بۉ

***** 
 :محمد یاسین اېلداش

  نای-ده قۉینی باقه من اې نایدش
  نای-ینغاق چاقه من اې نای-بادام



  نای-یارگینم نی بوینیگه اې نای
 نای-طال مینچاق تاقه من اې نای

 

  نای-یخشی اېکن کۉزلری یه نای
  نای-شکر سۉزلری یه نای -شیرین

  نای-آلدی کۉنگلومنی بیر دم اَ نای
 نای-اپّاق اېکن یوزلری یه نای

 

  نای-اوزون اېکن ساچلری یه نای
  نای-قلم قاشلری یه نای -قلم
  نای-بره نایبۉیی برا -قدّ 

 نای-اۉن سیکیزده یاشلری یه نای

 

  نای-ارپه بوغدای اۉره من اَ نای
  نای-نی تېره من اَ نایتوشگنی

  نای-اېرته نماز دېگنده یه نای
 نای-یارجانیم نی کۉره من اَ نای

 

  نای-سرپلدن بۉله من اَ نای
  نای-آلدلریگه اۉله من اَ نای

  نای-یارگینم نی کۉرمسم اَ نای
 نای-قیغولرگه تۉله من اَ نای

*****  
 :محمد حسین ساییس

 نای-قیغو یوره کنی بوزر اې نای
 نای-تویغو ایپینی اوزر اې نای

 نای-سېوگیسیزلیک یوره کده اې نای
 نای-کېچه لریمنی چۉزر اې نای

 

 نای-سېوگی گلی، گل اېکن اې نای
 نای-عاشق هم بلبل اېکن اې نای
 نای-کوچه سیدن اۉتبیدیم اې نای
 نای-قنچه اۉنگه قل اېکن اې نای

*****  
 دن: زین هللا حبیب اۉغلی

 نای-یارنی یوقلب باره میز اَ نای
 نای-قۉشیق أیتیب توره میز اَ نای

 نای-بیراونی سېویشیب اَ نای -بیر
 نای-قۉل اوشله شیب یوره میز اَ نای

*****  



 دن: اسدهللا
 نای-کۉزی قاره قلم قاش اې نای

 نای-یواش اې نای-یواشکېله دی 
 نای-آدیم قۉیگین مېن تمان اې نای

 نای-اۉزگینه م سېنگه ِسرداش اې نای
*****  

 دن: الدین قانعسید سراج
 نای-قاشی قاره یار کېله دی نای
 نای-کۉزلری خمار کېله دی نای
 نای-صبر و قراریمنی آلیب نای

 نای-سېوگیلی دلدار کېله دی نای

 

 


