
 دکتور شفیقه یارقین

 

 شاعر، حکایه یازووچی، مدنی فعال و تانیقلی ژورنالیست بیلن تانیشوو

 

گه بیرینچی بۉلیب قیسقه  اینجه تویغولی تورکمن شاعری، باله لر ادبیاتی

ېرکینلیگی اوچون کوره شیب یازگن، اوزاق پیت عیاللر حقی و ا حکایه

بیر فعال ژورنالیست صفتیده مطبوعات، تلویزیونلر و رادیولرده  ن،کېلگ

، گنرستان واقعه لری بیلن تانیشتیایشلب، افغانستان و جهان خلقینی افغان

شبهه سیز قمر رویا  ،یعیال اۉرنک بۉله دیگان وافتخاری تورکمن اېلی 

 ایشچی دیر.

نگ نی داغی، حوت آییا نینگ یقیش فصل نچی ییل -۱۳۶۵  قمر رویا

نینگ آق  یلیگلال اولسواز ه ینینگ قلع یوالیت زونچی سیده، قند -۲۲

 .دنیاگه کۉز آچتیبیر عایله ده  ضیالیتېپه قیشالغی ده، 

 قلی شاعریمجید ایشچی تورکمن تیلی نینگ تانیعبدالاونینگ آته سی 

 .  لگنۉش اثر چاپ بېو اوندن ب دیېا

نینگ خیرخانه ده گی اورته سنگی نی، کابل و قوباشلنغیچ اۉقمر رویا، 

نی دوره لریلیسه  رته واۉ ،ده باشلبمکتبی متوسطه سنگی( آتلی مکتب )

 .ده بیتردی مکتبی« جوزجانی لیسه خدیجه»نینگ  یجوزجان والیت

 ،م یورتیدهیبیل دولت والیتی ده گی نچی ییلی جوزجان -۱۳۸۲او، 

نی و قویوکسک اۉ ی دهتاریخ و ادبیات بۉلیم چه،انگلیس چه،کاۉزبې

 موفقیتلی توگتدی. نچی ییلی -۱۳۸۶ ،باشلب

 ه هم ایشد «یتلویزیونینه یآ »نچی ییلی  -۱۳۸۲یانیده قوو جرۉعالی ا وا

ه هم د« میرویس مینه لیسه سی»جوزجان ده  شو ییل و عین گه باشله دی

کیردی و اوزاق پیت ده ایشگه ی صفت سی توچیوقواۉ تیلی انگلیس

 لدی.ېمقدس وظیفه نی ادا قیلیب کبو  (یتتی ییل)

دی که ېقمر رویا، شونچه لیک فعال و تلپینچی و ایشلش گه چنقاق ا 

تمه ېترک الرینی  میدیا ایش ه گن چاغ لری ده همایشللیب ۉقووتوچی بۉا

 توچیه برنامه توزو ترجمان، نطاق  ووچی،یاز ،یه مالدیره قآرتگی، 

، رسه توو لرۉکخبر، ادبی تتیردی. او، ېایش لرینی دوام ا رین لری دهۉا



 -۱۳۹۸نچی ییل دن -۱۳۸۲یارلب، لر ترسه توو ۉکاجتماعی وسیاسی 

 .دیگه خدمت قیل اولوس -لگچه اېنچی ییل 

 واۉرته اۉقوآتلی « بکتاش » ده مزارشریف شهرینینگ  یبلخ والیتاو، 

 ه دی.تۉوظیفه سینی اقووتوچیلیک ۉهم اده  یمکتب

لسه، ۉده باشله گن ب« تلویزیونی آیینه»ژورنالستیک ایشینی بیرینچی 

 رادیوملی  رادیو سی و بی بی سی، آریانا اف امرادیو  رادیوکلید،

لیب، ایشینی دوام ۉده مسلکی و تجربه لی ژورنالیست بتلویزیون 

 تتیردی.ېا

نینگ مطبوعات  «انتخاباتی کمیسیون مستقل شکایات»او بیر مدت  

 .ه دیایشلهم لیب نگار بۉده خبری لیمبۉ

نچی ییلی  -۲۰۰۹ز کوچی و استعداد و لیاقتی گه ایشانگن قمر رویا، ۉا

پله دی، اما ۉهم ت یخشی رای و ردیېسینی بگه هم کاندیدا وپارلمانی سیال

ریلگن سیالو نتیجه سیده، ۉا لر تمانیدن قۉللگن کیشی ۉپول و قورالی ب

 .کیرالمه ی قالدی گه پارلمان

ک و ېزبۉده، برچه ا-لسهۉنینگ آنه تیلی تورکمن تیلی ب قمر رویا

قیب ۉتیلیب، فارسچه ده اېتورکمن لر سینگری آنه تیلیدن محروم ا

دی، اما ملی تویغولی آته سی طفیلی ېلگن اېشیتیب کۉزلب، اۉیازیب، س

 و تیلی تورکمنباشلب، دن  نچی ییل-۱۳۸۰ز آنه تیلی نی اونوتمه ی، ۉا

باشله دی و بو گون  یازه لرشعر فورم ده گیفارس تیلیده اېرکین  ماز -آز

چاپ ری ېانچه پیت دن ب پلمیۉاونینگ شعرلری ت لماقده.ېگچه، یازیب ک

 .اللمه ی قالگنۉده، مالی قیین چیلیک لر سببلی چاپ ب-لسهۉتیار بگه 

 اخبارلر و مجله ،رادیو تلویزیون مقاله لریهم یازگن و  مقاله و تحقیقیا

 لگن.ه تیده ترق

 رنک:ۉچه اېقمر رویا نینگ شعرلریدن ن

———— 

 گونده 

 غان غوسیان 

 توسه یوتیان 

 بینمینگ دامارلری بیر بیر پارتله یار گونده 

 دنیامی اولی آلیار 



 ومن هرگون اولی آدم لرینگ آراسیندا اوینیان 

 گونشه باقیب گوز غیرپیان 

 دم آلیان 

 غاچیان 

 بو اراده ساچیم هم اوزه دی 

 قیرق غاریش 

 غرانقی گیجه نینگ رنگینه مینگزاب باشله دی 

 اوزین غاپ غاره

 چیرماشیق 

 ناچه اوراشسام دا اوراشاین

 داراسام ده داراین 

 بیرتورلی آچلمیار 

 هیچ آچلمیار کی!

 بیلیارمی سینگ آجی سی نامه ؟

 ن من گونده اولی به به گیمینگ یوزینی بزه یا

 و آیت اوقیان 

 قیرق گزاک اوفله یان یوزنه 

 بوگون ده اوقیدم دعا ایتتم 

 دیدیلر!

 دعا ایتسنگ اولی لر دیرلیار

 منده چله توتیم 

 دعا اتتم 

 بیر اوزومه گلیب باقسم 

 توواراگیم اولی بابک تن دولن 

 به بک لری گونده بیزه یان

 قونداق لیان

 اولر!

 هیچ جانلن مدی

 

 



———- 

 یاپراقالرساراریب اویناب 

 ییره سیرپیلیب باشالنینده 

 منینگ دالی باشیم ینه 

 دویش گورماگه باشلیار 

 یاغمیر توپراغی اوپیب اونگا 

 غارشانینده 

 من بولوتلری باسمانچاق ایدیب 

 گونی آیی ینگ یانینده یری دیر دیب غویجاق بولیان 

 بولماجاق ایش دالمی ؟

  هی نامه دیجک دالی باشا

 سوزینگ اصلی 

 اوزاق تا بولسانگ دا 

 بارسینگ،ساغ سینگ 

 بول بار غایغیمی چیتلشتیر یار 

 سن باقمه منینگ غهریما 

 دینچ بول ویاشه دورموشی دویا دویا 

 اصلی نده من بولماجاق دویش کوپ گوریان

 


