
 یازووچی: دکتور شفیقه یارقین

  

 یدی!اینتیلگن یاغاچ، گلله گهلیشیوکسه

 دهیو اونینگ شعرلری حق جمیله ایثارپوهنوال  ،استادییورتی قوو ۉشاعر، تحقیقاتچی و عالی ا

 

، بیر دهیییلی جوزجان والیتی نینگ مرکزی بۉلگن شبرغان شهر -۱۳۵۶سیداعظم قیزی جمیله ایثار 

سرپل  ،سرپل والیتی نینگ مرکزیده یاصلسی هکېلدی. جمیله نینگ عایل گهدنیاده یعایله سایشچی 

چیب کۉ گهسببلی شبرغانلر لیکسیزسرپل دەگی تینچلر سیدن دیر. اوشهری نینگ گذر شاهان محله

 لر. لدیۉلیب، او ییرده تورغون بکې

سبب  گهیمکتب باریشده ییعنی آلتی یاشراق نسبتاً اشتیاق و چنقاقلیک اونی اېرته گهبیلیمگی دهجمیله 

سویه نی ن بیرینچی صنفۉکیریب، ا گهقیشۉاده یسییلی خدیجٔه جوزجانی لیسه -۱۳۶۲لدی، او ۉب

 کیریتدی.  گهلۉییلی مکتب نینگ فراغت حجتینی ق-۱۳۷۳امتحان تاپشیریش بیلن، 

امیر علیشیر نوایی ناملی ده ی، جوزجان والیتی مرکزی شبرغان شهردهیزۉشه ییل نینگ اۉا

ز آنه تیلی و ۉمی آچیلدی و جمیله نینگ ایلۉزبېک تیلی و ادبیاتی بۉاده یپیداگوژی انستیتوتی چوکات

 تیلدی. شرایط یره گهیېتیشی گهیقیش آرزوسۉادبیاتینی ا

 ۴نی انستیتوتکیردی و  گهاۉقیشده یتیلی و ادبیاتی بۉلیملیک بیلن اۉزبېک زور قیزیقیش و چنقاق، او

 موفقیتلی توگتدی. ده ییل

، اونینگ استعدادی نینگ ده-لسهۉقیزیقیشی ب گهقیش و شعر یازیشۉهم شعر اده یاو، مکتب دور

نینگ اولکن سی هکه او، بو دورده زماننېگه ینهدی. ۉرول الی ه، عالی اوقوو دوری ثمرگهیسیشۉا

 لدی. ۉهر تامانلمه حمایه بلی هلگن تانیقلی شاعر شفیقه یارقین بیلن تانیشیب، او آرقۉبسی گهاستعداد اې

قیتووچی ۉاده لب، مذکور انستیتوتتمامنی قیشۉبیلن عالی الر ییلی اعلی نمره -۱۳۷۶جمیله ایثار 

 کیردی.  گهایشده یصفت

 گهلۉدن یسی تمانیلر شورا، عیالدهیملی تلویزیونبیر قنچه وقت جوزجان ده یقیش جریانۉاو، ا

آتلی بیر ساعتلیک پروگرامی نینگ متصدیلیک و « زگوسیۉحیات ک»یعنی « گیآیینٔه زنده»ییلگن ۉق

 دهی، انچه وقت آیینه تلویزیونگهتوچیلیک بیلن بیرده، کېین اۉقو-لسهۉلیگینی ایلگری آلیب بارگن بنطاق

 آتلی پروگرامی نینگ نطاقلیگی و متصدیلیگی بیلن شغللندی. « لرعایله»

ماز شعر  -آق، آز-لگنی اوچون، مکتب دوریدنۉجودە کوچلی بگه جمیله نینگ قیزیقیشی شعر و ادبیات

پراق و ۉاستادی شفیقه یارقین رهنمالیگی و تشویقی بیلن کده یگن اېدی، اما انستیتوت دورمشقینی باشله

 ۱۳۷۵-۱۳۷۴بېریلیب کېتدی و شعرلری  گهو شعر دکلمه قیلیش قیشۉاشعر یازیش و راق شعر جدی

 له باشلهدی. ۉلرده نشر بپلمۉو تلر ییلدن باشلب، أیریم نشریه 

ایککی ادبی  -بیرده یسی هر آأیلنگن اېدی و چمه گهدە شبرغان شهری، فرهنگی بیر مرکزلرشه ییلۉا

اسالمی جنبشی نینگ فرهنگی  -افغانستان ملیلر علمی کنفرانسسی و محفل، سیمینار، شعر کېچه

ینیقسه جوزجان عیاللری اسالمی شوراسی أوالیتی نینگ فرهنگی مشاوریتی و  شوراسی، جوزجان

 ییلردی. ۉق گهلۉدن یتمانیریاستی 

لر شنی والیتۉکه قبل ،و ادب اهلیلر شاعربرچه گی دهیجوزجان والیتنه فقط ده لربو ادبی ییغین

 شر اېدیلر. ی بیلن قتنهلرهشعر و مقالز ۉالری کیشی و ضیالی لریشاعر

 گهوایه نیلریگهېو ادبی و هنری استعداد ا پ یاش شاعرلرۉکلر و تشویقلر انه شو فرهنگی ییغین

 یېتکیزدی و خلققه تانیتدی. 

دکلمه قیله ده لرتشکیل اېتیلگن ادبی ییغین دنتمانیلر شو ارگانه ایثار هم بیرینچی شعرلرینی جمیل

اولوس و ادب  -لېالیگینی لی و استعدادلی شاعر اېکنشخیال، ینگی قرهی نازکتمهۉپ اۉدی و کباشله

 اثباتلب بېردی. گه اهلی

هم ده یده، سناقلی شعرلرینی دری تیل-یازسه ده یاۉزبېک تیل -پینچه شعرلرینی اۉز آنه تیلیۉاو ک

 یازگن. 



فیاللوژی بیلیملری توزیلدی و یازگن شعرلریدن بیر کیچیک تۉپلم ده یییلی اونینگ اۉزبېک تیل -۱۳۸۸

بهار »افغانستان قلم انجمنی تامانیدن سی بیلن دکتوری حرمتلی شفیقه یارقین اهتمامی و مقدمه

 ترقلدی. ده یعنوانی آست« دهیآرزوس

یازگن ده یلری، همده هجایی یا برماق وزنیازگن غزلده یکالسیک وزنجمیله ایثار نینگ ده پلمۉبو ت

 رین آلگن. ۉل شعرلری هم اگوزه

زگرگنی، ۉسیاسی توزوم اده یگن، اما افغانستانۉتیارلب ق گههم چاپنی پلمیۉاو، ایکینچی شعري ت

نینگ تاختب لر فعالیتفرهنگی  سیزلیکلر، بوتون خلق نینگ آغیر مادی شرایطی و گی تینچدهیورت

 اللمهی قالگن. ۉپلم هم چاپ بۉقالگنی سببلی، بو ت

سی هلیب، پوهنواللیک علمی رتبۉبسی گهاېلر ییچه هم انچه یوتوقۉجمیله ایثار بیلیم و تدریس ب

اېریشگن. شونینگدېک او بیر قنچه علمي  گه«راق علمی عنوانبیر پاغانه قوییدن پروفیسورلیک»

زی تدریس قیلیب تورگن ۉلری اهم یازیب کېلگن. اونینگ رساله و مقالهلر و مقاله لر رساله 

 لگن. ۉچاپ بده یس یونیورسیتی مجله

دە، اوزاق  -لسهۉقوو یورتیدە تدریس قیلگن بۉپراق وقت، عالی اۉپوهنوال جمیله ایثار ییگیرمه ییلدن ک

 گهآشیرالمهگن اېدی و بو موضوع تحصیلگنی سببلی تحصیل درجه سینی لمهۉمدت شرایط مساعد ب

موافق، او، افغانستان دولتی تمانیدن بیر گه قتّیق باتردی. بختگه نگلیۉلگن جمیله ایثار نینگ کۉچنقاق ب

گی دهیزبېکستان جمهوریتی، نوایی نامۉحاضر اده یآلیندی و شو بورسیه اساسگه تحصیلی بورسیه

 ماقده. تکزۉنی ایماسترلیک دوره سده ییونیورسیتی سزبېک تیلی و ادبیاتی ۉتاشکېنت ا

 سی دیر.رت قیز و اوچ اوغیل نینگ مهربان آنهۉچیققن و ت گهجمیله ایثار تورموش

نی بیر نېچه شعردن پلمیۉگن حالده، اونینگ ینگی تو ساغلیک ایستهلر اولکن یوتوق گهمېن جمیله ایثار

 تقدیم اېتهمن.  گهقووچیلرۉسیز حرمتلی اده یرنک صفتۉتنلب، ا

و لر صداقتلی خدمت قیله یاتگن شاعرگه سین و بو تیلزبېک تیلی، ادبیاتی و شعری دایما گللب یشنهۉا

 لسین! ۉنینگ عمری اوزون بلر یازووچی

 

شعرلریدن  آز گینه ایضاحلریم بیلن اونینگز و ۉچه آغیز سېپلمی حقیده نۉایکینچی تجمیله ایثار نینگ 

 رنکلر:ۉا

دی، اما سناقلی شعرلری برماق وزنیده رده شعر یازلریکۉپراق عروض وزن دهنیشباشله ،جمیله ایثار

ته ده فقط گینه اوچپلمیۉبیرینچی تآتلی « بهار آرزوسیده». مثال اوچون جمیله نینگ دیېا هم یازیلگن

و قالگن برچه ده عنوانلی شعرلری برماق وزنی «ک چراغی، شببادهلیک کویی، یورهاېرکین»شعری: 

ده پلمیۉایکینچی شعري ت ، امادیېا یازیلگنلرده و کالسیک فورم یا ژانرلرده شعرلری عروضی وزن

نی لیگیییا آق شعر قولهزبیک شعری اوچون برماق وزنی ۉا رگن. یعنی اوېعکسینچه حال یوز ب

 میز.تهفورم ده یازگنینی اوچرهنی انه شو وزن و پراق شعرلریۉانگلب، ک

 شعرلرگه ایضاح:

قیش نی نگلی یومشاق شاعر، یار اچیغیۉهم. کنیش ههم بار، اّچیغلنیش هنازلده یوگېس

قباغی توشگنده،  -نینگ قاش و یار دیهزېسده یک بوتون وجودېقهرتان ساووغی د

ایزغیرین نی و یار اّچیغی گهنگ آسمانېکنی . او شاعرانه تخیل بیلن قباغدیهتېموزلب ک

، ایزغیرین تیبهخشۉچککه اېلری طفیلی چسه عیاللیک میین حسېانی زیۉساووققه، ا

 :دیهچقیر گهشیشرقیتیب، یرهۉیارینی قدن لیگیآچیلمسلر چیکېچده ساووق

      

 لرینگ هواسی بیتگچ،قباغ

 یدی.باشله قار یاغهده رکتیوه



 عزیزیم!

 مه!قهرتانی بیلن سینه مېنی اّچیغینگ

 اېمس،ده مېن ایزغیرین ساووق

 یمن!گلله ،دهیسېوگی بهار
***** 

یاتگن. بیرینچی سی هتیل افاد لگۉزهتیش و خشهۉنفیس بیر اده بو شعرگی دهقویی

کلم بو ۉدیر. یعنی ک« سېدن تره لگن سکلم ایاغیۉکلم ایاغی و کۉک»تیل، لی هاستعار

یینگنی ۉب»افاده،  لگۉزهتیلگن. ایکینچی خشهۉا گهو قدرلی انسان لگۉزهبیر ده مصراع

بستینگی  -یۉل، بېک»زلشگنده، ۉ. عادی سدیهتیلېبیلن بیان اسی هجمل« کېا گهزیمۉک

یینی نهال و اوزی نینگ ۉ، اما شاعر تخیل کوچی بیلن یار نینگ بدیهب أیتیلېد« یرهۉک

کماقچی ېا گهزی باغیۉکعمر بویی نی تصور قیلیب، نهالزار کینېزلرینی بیر باغ یا اۉک

أیتیب لیگینی استعاری تیل بیلن رماقچیۉکنی ، یعنی بیر عمر فقط یار قامتیدیهلۉب

رتینچی و ۉمهمان قیلیش دیر. بو شعر نینگ تنی افاده، طراوت لگۉزه. اوچینچی دیهرېب

ایلینچ بیلن نی سیېلری سکلم ایاغۉو کریککن ېزدن قیشنی وینچېسی، سافاده لگۉزهنگ ېا

 گه هموار یا تام اوستیې، دهمده سیشاخهیاغاچ دیر. بو قوش  تیشهخشۉا گهکوتگن قوش

ک. بو رهېشی کترانه سینی سیره گیوېنیب، سۉق گهیشاعر نینگ ساچلربلکه مس، ېا

     قیب، لذت آلینگ:ۉانی شعر

 جهان، 

 تۉلگندن لری سېسیکۉکلم ایاغ

 کېل سېن هم،

 اېک! گهیینگنی کۉزلریمۉب

 قۉی،

 مېن هم،

 ی،نی مهمان قیلهطراوت

 ه.دروحیم 

 یین،ب گللهیشنه

 ی،کۉرکم بۉله

 کۉکلم دېک!

 قۉی

 ریککن سېوینچ،ېدن زقیش

 ،گهقۉنیب ساچلریم

 سین سېوگینی!کۉیله
***** 

شعرنینگ ده یبو شعرلنگن. جمیله ایثار ب نامېد« عشق اعجازی»شعر گی دهیقوی

)مطلع، غزل، آلگن.  گهاوچون خدمتلر تیشهخشۉا لگۉزهلرینی رمینېمصطلحاتی یا ت

دی. قیلهافاده نی شعری صنعت یعنی مراعات النظیر و تناسب لگۉزهزلری ۉسوان( ېد

زلری، شاعر، یار ۉس« لتیریشېایمان ک»و « معجزه»، دنسنی أیتمقرآن نینگ آتی

  .     دیهرېداللت بدن خشتگنیۉا گهوانینی قرآنېنگلی دۉک



 

 گچنی کویلهلرینگ کۉزلریم مطلعیشقره

 .منمېن غزل بۉله

 گینگ دېوانینیبۉلیب، بوتون یوره غزل

 من.بیلن تۉلدیرهلر میین تویغو

 سېوگی ساوچیسی، ېا

 ی بیر معجزه؟أیت، بو قنده

 ی!ایمان کېلتیره گهتا که مېن هم کۉزلرینگ
***** 

نینگ تیلی، کۉزگوسی و یارقین تصویری بۉلیشی و هر بیر حقیقی سی ههر بیر حقیقی شعر اۉز زمان

عکس ده یگنینی اۉز شعریشهده ی لیگینی، قیسی زمان و شرایطو قندهلیگی شاعر اۉزینی، کیم

قاتگن لیگینی یۉلگن، کیمدن اجرهۉزلیگیدن، ادن، تاریخیزمانه سی ،ک، یۉقسه اورهکېاېتتیریشی 

 دی. کیشی بۉلیب قاله

شعر نینگ گی دهینی قویلرهله یاتگن بوتون قانلی واقعېریب کېبیوز ده ییورتایثار  جمیله

نی اومید، اما اوندن آلدین دیهرېراق بیلن أیتیب بۉبیر گینه سده ینگی مصراعۉس

ز ۉلیم اونی اۉده، ا-سه قنچه ایستهنی و بو انسان، یشش دیهتخشهۉا گهلنتیریب، انسانجان

 :دیهأیت ،بېتارتیب بارماقده د گهیغزۉب

  

  اومیدلشگن یقین گهلیمۉا

 دی یشش اوچون،تلپینه

 دی!سوریله گهبیراق آرت

 ، گهېدیم نبیلمه

 لر گی گلبیزنینگ باغیمیزده

 یدی؟!ۉی قحیات هیدینی ترقتمه

 یاکه سببی 

 میکن؟! بیلن سوغاریلگنی قان

***** 

نی توشگن قتیق شرایط گهیباش یلېو ا ییورتده یشاعریمیز جمیله ایثار، منه بو شعر

 اومیدتسلی و  گهیلېز اۉلیککه توشگنینی انگلب، ااولوس توشکون-لېتوشونیب، ا

. دیهلۉهم یوقتیرماقچی ب گهلېانی اوچیش ایشانچی گهلرو یوکسک دیهلۉرماقچی بېب

نگی ۉ. سگهېا گهاثرراق ره کوچلیۉکدن ، شعاردنسلمۉشعار بلر نگی مصراعۉس

 : عزیزلر دقت قیلینگ گهلرمصراع

 منبیله »

 بار ایشانچ گهاوچیش

 «دی!تهقنات یره

 لیق متنی:ۉندی شعر نینگ تېا  

 ایشانچ

 



 منایشانهگه اوچیش

 گهریلیشهکۉتگه کۉکلر

 گهگېزیش مصفا آسماننی

 من!ایشانه

 بیلنلر یولدوزآی و 

 قویاش بیلن 

 گهکولیشگه بیر

 من!قتیق ایشانه

 ،یاغدو بۉلیب

 ،قووانچ بۉلیب

 ،تیلیمنیو  لیمنیېا

 ،گهتکلیف قیلیش گهسېوینچ

 من.ایشانه

 ،منبیله

 ،بار ایشانچ گهاوچیش

 دی!تهقنات یره

***** 

هم بار، اما لر شعرگی دهکالسیک فورمده یپلمۉتگن حالی باسیلمهجمیله ایثار نینگ 

سیز یا آق شعرلری سینگری چوقور مضمون و وزندن دن سانی آز و ایکینچیبیرینچی

گه نگلیمۉک رنک قیلیشۉاوچون، اولرنی الیگی مسېبای ا گهلرتیشهخشۉل اگۉزه

 . دیهمسیغ

 اداغ
 


