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Türkmənlər çox əski zamanlardan bəri Әfqanistanın şimali-şərqindən şimaliqərbinə qədər uzanan coğrafi bölgələrdə yaşamaqdadırlar. Ayrıca başkənd Kabil
ilə birlikdə Pərvan vilayətinin Türkmən Dərəsində və Hilmənd vilayətində
yerləşməkdədirlər. Böyük əksəriyyəti qırsal bölgələrdə yaşamaqda olan
Türkmənlər; əkinçilik, heyvandarlıq, dəriçilik, xalçaçılıq peşələri ilə uğraşırkən
böyük şəhərlərdə olan Türkmənlər dahaçox ticarətlə keçimlərini təmin edirlər.
Türkmənlərin öncülük etdiyi xalçaçılıq və dəriçilik sektorları ölkənin milli
gəlirinin önəmli faktoru olaraq bilinməkdədir.
Uzun zaman ölkədə davam edən qeyri-sabitlik və savaşlar nədəni ilə Әfqanistan
Türkmənləri ağır şərait altında yaşam sürdürməyə məruz qalmışlar. Digər
yandan Türkmənlərin yaşadığı bəzi bölgələrdə su yetərsizliyi, onların əkinçilik
və heyvandarlıq sektorlarına mənfi təsir göstərmişdir. Bu təsirlər onların günlük
həyatına mənfi əks olunmaqdadır. Ümumi mənada bu vəziyyət, Әfqanistan
Türkmənlərinin böyük qisminin işsiz qalmasına səbəb olmaqla birlikdə onların
siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və s. durumlarını ciddi mənada mənfi
etkiləmişdir. Bu məqalədə Әfqanistan Türkmənlərinin yerləşim yerləri ilə
onların təhsil vəziyyəti incələnərək Türkmən Türkcəsi ilə basılan əsərlərin və
dərs kitablarının, qəzet və dərgilərin keçmişdə və günümüzdəki durumuna və
şifahi xalq ənənələrinə işarə olunmuşdur.
Açar Sözlər: Әfqanistan, Әfqanistan Türkmənləri, Türkmən Türkcəsi, Dil və
ədəbiyyat.
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Turkmens have been living in the geographical regions which is extending
from northeast to north-western parts of Afghanistan since ancient times.
They also have been living in the capital city of Afghanistan Kabul as well as
the Turkmen Dare (valley) region of Parwan and the Helmand Province.
While the vast majority of Turkmens living in rural areas are occupying with
agriculture, farming, leather crafting and carpet weaving professions, some
others who are living in the large cities are engaged with the business. As the
Turkmens are well known for their expertise in the production of carpet and
leather which make them a key contributor for the country’s national income.
Due to the continues long years of wars and instability in the country,
Afghanistan’s Turkmens have been exposed to live under hard circumstances.
On the other hand, water shortages in some areas where Turkmens live,
adversely affect their agriculture and livestock sectors which is reflects in
their daily life negatively. In general, while this situation causes high
percentage of unemployment among Afghanistan’s Turkmens, it also
dramatically affects their political, economical, educational, social and
cultural situation too.
This study sheds lights on, the settlements and educational status of
Afghanistan’s Turkmens by reviewing the works, schoolbooks, newspaper and
magazines which is published in the Turkmen language as well as the past and
the present situation of the media sector broadcasts and oral traditions.
Keywords: Afghanistan, Afghanistan’s Turkmens, Turkmen Turkish,
Turkmens
ÖZET
Bugünkü Afganistan’ında Türkmen Türkçesinin Durumu
Muhammed Beşir YAVER
Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci
Dönem, Sayı 2012: 24(2), s. 79-93
Türkmenler çok eski zamanlardan beri Afganistan’ın kuzeydoğusundan
kuzeybatısına kadar uzanan coğrafi bölgelerde yaşamaktadırlar. Ayrıca
başkent Kabil ile birlikte Pervan ilinin Türkmen Deresi ve Hilment ilinde
bulunmaktadırlar. Büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan Türkmenler;
tarım, hayvancılık, dericilik, halıcılık gibi mesleklerle uğraşırken, büyük
şehirlerde bulunan Türkmenler daha çok ticaret yoluyla geçimlerini
sağlamaktadırlar. Türkmenlerin öncülük ettiği halıcılık ve dericilik sektörleri
ülkenin milli gelirinin önemli faktörü olarak bilinmektedir.
Uzun zaman ülkede devam edem istikrarsızlık ve savaşlar nedeniyle
Afganistan Türkmenleri ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye mecbur
kalmışlar. Diğer yandan Türkmenlerin yaşadığı bazı bölgelerde su yetersizliği,
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onların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ve dolayısıyla günlük yaşamlarına
olumsuz etki bırakmıştır. Genel anlamda bu vaziyet, Afganistan
Türkmenlerinin büyük kısmının işsiz kalmasına neden olmakla beraber
onların siyası, iktisadı, eğitimsel, sosyal, kültürel vs. durumlarını ciddi
anlamda olumsuz etkilemiştir.
Bu çalışmada Afganistan Türkmenlerinin yerleşim yerleri ile eğitim durumları
incelenerek Türkmen Türkçesiyle basılan eserler ve ders kitaplarının, gazete
ve dergilerin geçmişte ve günümüzdeki durumuna ve halk sözlü geleneğine
değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Afganistan, Afganistan Türkmenleri, Türkmen Türkçesi,
Dil ve Edebiyat.

چکیده
وضعیت ترکی ترکمنی در افغانستان کنونی
محمد بشیر یاور
وارلیق :فصلنامه پژوهشی زبان ،ادبیات ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،دوره دوم ،شماره (،1400: 24)2
صص79-93 .
ترکمنها از زمانهای ب سیار قدیم در منطقه وسیعی از شمال شرق تا شمال غرب افغانستان زندگی می
کنند .همچنین در کابل پایتخت کشور و منطقه ترکمن درهسی والیت پروان و والیت هیلمند سکونت
دارند .اکثریت ترکمنها در مناطق روستایی زندگی کرده و به کشاورزی ،دامداری ،چرمسازی و قالیبافی
اشتغال د ارند .اما جمعیت شهرنشین ترکمن ،بیشتر از راه تجارت امرار معاش میکنند .بخشهای قالیبافی
و چرمسازی که ترکمنها در آن پیشگام هستند ،یکی از مهمترین منابع درآمد ملی محسوب میگردد.
ترکمنهای افغانستان به دلیل بیثباتی و ادامه جنگها ،زندگی بسیاری دشواری دارند .عالوه بر این برخی
از مناطق ترکمننشین با معضل بی آبی مواجه هستند که این معضل تأثیر نامطلوبی بر کشاورزی و
دامپروری و به طور کلی بر شرایط زندگی داشته است .این وضعیت موجب بیکاری بسیاری از ترکمنها
شده و در زمینه های اقتصادی ،سیاسی ،تحصیلی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر منفی برجای گذاشته است.
در این مقاله به بررسی مناطق سکونت ترکمنها ،وضعیت آموزشی آنها ،آثار و کتابهای درسی چاپ
شده به ترکی ترکمنی ،وضعیت مطبوعات ترکی در گذشته و حال و فرهنگ شفاهی مردم پرداخته شده
است.
کلیدواژهها :افغانستان ،ترکمنهای افغانستان ،ترکی ترکمنی ،زبان و ادبیات.

گیریش
افغانیستان فرقلی اتنیک قروپالرال بیرلیکده چئشیدلی دیل و کولتورلره ده ائو صاحیبلیگی یاپماقدادیر.
اؤلکهده کی هر بیر اتنیک قروپون اؤزونه خاص تاریخی ،دیلی و کولتورو واردیر .دؤلتین رسمی دیللری
نین پشتوجا و دریجه اولماسینا باخمایاراق آزینلیقدا اوالن اتنیک قروپالر دا اؤز دیللرینی ،ادبیات و
کولتورلرینی قوروماغا چالیشمیشالر .افغانیستاندا اگیتیم (تحصیل) پشتو و دری دیللریندهدیر .آنجاق
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باشقا اتنیک قروپالرین دیللری ده یاشادیقالری بؤلگهلرده «اوچونجو دیل» اوالراق پروقراما داخیل
ائدیلمیشدیر.
بئلهلیکله تورکمن تورکجهسی ده اؤلکه ده بولونان باشقا دیللر کیمی آنایاسادا دؤلتین اوچونجو رسمی
دیلی اوالراق قید اولونموشدور .دؤلت ،بو دیللرین قورونماسی ،گلیشدیریلمهسی و بو دیللرده اگیتیم
(تحصیل) وئریلمهسینه دستک ساغالماقال سوروملودور .تورکمنلر نفوس باخیمیندان پشتون ،تاجیک،
هزاره و اوزبک تورکلریندن سونرا بئشینجی سیرادا یئر آلساالر دا ،تورکمن تورکجهسینین گلیشدیریلمه
سینه یؤنهلیک یؤنهتیم طرفیندن هئچ بیر زامان یئترلی دستک وئریلمهمیشدیر.
افغانیستاندا تورکمن تورکجهسی ،ادبیاتی ،تورکمن تاریخی و کولتورو ایله ایلگیلی چالیشماالر اولدوقجا
آزدیر .یاپیشلمیش اوالن چالیشماالر اؤرنک اوالراق بلخ اونیورسیتهسی اؤیرتیم اویهسی پروفسور دوکتور
محمد صالح راسخ ییلدیریمین فرهنگ راسخ (تورکمن تورکجهسی -فارسجا سؤزلوک) و تاریخ و فرهنگ
ترکمنها (تورکنلر ین تاریخ و کولتورو) آدلی کیتابالری و افغانیستان تورکمن آغیزالری اوزرینه چالیشما
آدلی تئز چالیشماسینی؛ جویزجان اونیورسیته سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومو اؤیرتیم اویهسی
عبدالرحیم فرزادین حاضیرکی زامان تورکمن دیلینینک قرامری آدلی کیتابی و بو قونودا بیر نئچه مقاله
سی؛ تورکیه ده پروفسور دوکتور ملک اردم ،ساواش شاهین و ریدوان اؤزتورک کیمی عالیملرین مقالهلری
و افغانیستانلی تورکمن اؤیرنجیلر طرفیندن حاضیرالنان یوکسک لیسانس و دوکتورا تئزلری ،بعضی شعر
کیتابالری و تورکمن کالسیک شعرلرینی گؤسترمک مومکوندور.
بو چالیشمادا ایسه افغانیستان تورکمن تورکجه سی ایله یازیلمیش اوالن متنلرین قیسا تاریخی ایله
بیرلیکده رادیو و تلویزیون ،قزئت و درگیلرین تاریخینه ده قیساجا اشاره اولونموشدور.
افغانیستان تورکمن تورکجهسی ایله ایلک اثرلر -1950جی ایللردن اعتیبارا یازیلماغا باشالمیشدیر .بو
تاریخدن سونرا بعض ی قزئت و درگیلرده تورکمن تورکجهسی ایله یازیلمیش اوالن شعرلرله بیرلیکده،
درس کیتابالری ،کالسیک تورکمن یازار و شاعیرلرینین اثرلری باسیلماغا و افغانیستان میلّی رادیو –
تلویزیونوندا دا تورکمن تورکجهسی ایله پروقرامالر حاضیرالنماغا باشالمیشدیر.
بو مقالهده افغانیستان تورکمن تورکجهسینین گئچمیشده و گونوموزدهکی دورومو اله آلینمیشدیر .بو
قونو ایله ایلگیلی یئترلی قایناق اولمادیغی اوچون ده بعضی قایناق شخصلرین بیلگیلرینه باش
وورولموشدور .بیلگیلریندن یارارالندیغیمیز شخصلر بو آالندا اوزون سوره چالیشان عبدالرحیم اوراز،
عبدالرحمان صحبت ،عبدالرحیم فرزاد ،نوریاغدی نور ،عبدالعزیز عمر ،حاجی مراد قایی ،عبدالرئوف
رحمانی کیمی تورکمن آیدینالریدیر .بونالردان بعضیلری افغانیستان رادیو و تلویزیون قورومو
چالیشانالری ،بعضلری ایسه درگی و قزئت ادیتورو و یا اونیورسیته اوستادی یا دا افغانیستان ییلیملر
آکادمیسی اویهسیدیر.
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 -1افغانیستان تورکمنلرینین یئرلشیم یئرلری
افغانیستان بیر چوخ اتنیک قروپون بولوندوغو بیر اؤلکهدیر .بو اتنیک قروپالر آنایاسانین -4جو مادهسینده

پشتون ،تاجیک ،هزاره ،اؤزبک ،تورکمن ،بلوچ ،پشهیی ،نوروستانی ،آیماق ،عرب ،قیرغیز ،قیزیلباش،
گوجر ،براهاوی وس .اوالراق بلیرتیلمیشدیر.
اؤلکهنین نفوسو  32میلیون اوالراق تخمین ائدیلمکدهدیر .پشتون و تاجیکلردن سونرا ان قاالبالیق اتنیک
قروپ تورکلردیر .افغانیستان تورکلری تورکمنلر ،اؤزبکلر ،قیرغیزالر ،قازاقالر ،قیزیلباشالر و آفشارالردان
اولوشور .تورکلرین نفوسو ایسه  9میلیونون اوزرینده تخمین ائدیلمکدهدیر (عبداهلل.)10 :2017 ،
تورکمنلر یالنیز افغانیستاندا دئییل ،عینی زاماندا تورکمنیستاندا ،اؤزبکیستانین خوارزم ،بخارا ،سرخان
دریا بؤلگهلری و قاراقالپاقیستان اؤزرک جمهوریتینده ،روسیا فدراسیونوندا داغیستانین قوزئیی،
استاراپول بؤلگهسینده ،تاجیکیستانین جنی کؤل بؤلگهسینده ،ایراندا ،سوریهده ،عراقدا ،تورکیهده و
دونیانین چئشیدلی بؤلگهلرینده یاشاماقدادیرالر (راسخ ییلدیریم.)197 :2015 ،
افغانیستاندا تورکمنلر گنل اوالراق اؤکهنین قوزئیی ،قوزئیباتیسی و مرکزی بؤلگهلرینده یاشاییرالر.
آنجاق تورکمن نفوسونون ان قاالبالیق اولدوغو بؤلگه لر فاریاب ،جویزجان ،بلخ ،قوندوز ،هرات ،بادغیس،
سمنگان ،بغالن ،تخار ،کابل ،پروان و هیلمند-دن عیبارتدیر (مخدوم.)34-35 :2016 ،
افغانیستان تورکمنلرینین بؤیوک بیر قیسمی ارساری بویونا منسوبدور .آیریجا تکه (هرات شهری و بلخ
ین برمزید کندی)؛ ساروق (چوخونلوقال هراتا باغلی گولران ،کیشک ،غوریان ،کوهسان ،زندهجان،
اینجیل ،هرات شهری نین مرکزی و فاریابا باغلی دره شاه کندی ،بلخ باغلی برمزید کندی و بادغیسه
باغلی مارو چاک کندی)؛ یوموت (هرات شهری ،بادغیسین ماروچاک کندی ،بلخین دولتآباد بؤلگه
سی)؛ آفشار (کابلین نانکی آفشار و داراالمان بؤلگهلری ایله هرات شهری) ،سلچوق «قینیق» (جوزجان
شهرینه باغلی سالتوق ،شکرک بازار و یانداق کندلری) بویالری دا موجوددور (راسخ ییلدیریم:2015 ،
.)198-203
 -2افغانیستان تورکمنلرینین اگیتیم (تحصیل) دورومو
داها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی اوزره افغانیستان تورکمنلرینین بؤیوک بیر قیسمی کندلرده اکینچیلیک،
حیوانچیلیق و خالچاچیلیقال مشغول ایکن ،کیچیک بیر قیسمی دا شهرلرده تجارت ،اصنافچیلیق و دؤلت
مأمورلوغو کیمی پئشهلره صاحیبدیرلر .کندلرده یاشایان تورکمنلرین اوخوما-یازما اورانی (نسبتی)
دوشوک اولدوغوندان ،توپلومسال و کولتورل فعالیتلری ده آزدیر .دؤلت قورومالریندا چالیشان
تورکمنلرین ده ساییسی چوخ دئییلدیر .افغانیستانداکی موجود دوروم نهدنی ایله کندلرده اوشاقالرینی،
اؤزللیکله ده قیزالرینی مکتبه گؤندرمک ایستهمهین و یا گؤندرهبیلمهین تورکمن عایلهلرینی ده گؤرمک
مومکوندور .بو اوزدن تورکمنلر سیاسی ،اقتصادی ،تحصیلی و کولتورل فعالیتلر آچیسیندان گئریده
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قالمیشالر .نفوسالری  2ایله  3میلیون آراسیندا اوالن افغانیستان تورکمنلری ،احتیاج دویمادیقجا ،نفوس
بلگه لرینی آلماغا بئله ایلگی گؤسترمیرلر .بو دوروم اونالرین توپلومسال حیاتالرینی جیدّی آنالمدا ائتکیله
مکدهدیر (راسخ ییلدیریم.)205-206 :2015 ،
اؤته یاندان افغانیستاندا یاخالشیق قیرخ ایل داوام ائدن ساواشالر ،اؤلکهده اولومسوز ائتکیلر
بوراخمیشدیر .اوزون سوره ائوام ائدن بو ساواشالر ،باشدا اگیتیم (تحصیل) ساحهسی اولماق اوزره باشقا
آالنالرین دا گلیشمهسینه جیدّی ضرر وئرمیش و اؤلکهده اوخوما-یازمانی بیلمهین انسانالرین اورانینین
یوکسلمهسینه نهدن اولموشدور .افغانیستاندا مکتبلر ،ایلکمکتب (-1-6جی صینیفا قدر) ،اورتامکتب
(-7-9جو صینیفا قدر) و لیسه (-10-12جی صینیفا قدر) اولماق اوزره اوچ قروپا آیریلیر .عینی زاماندا
اگیتیم سیستمی ایلکمکتبدن لیسانس سویهسینه قدر اوجرتسیزدیر .بو امکانالرا رغمًا افغانیستان
تورکمنلرینین اگیتیم دورومونا باخیلدیغیندا ،بیلینچلی عایلهلر دیشیندا بیر چوخ عایله اوشاقالرینی
اوخوتمازالر .اؤزللیکله قیز اوشاقالری بؤیویونجه مکتبدن آلیرالر و حتی بعضی عایلهلرده ارکک
اوشاقالرینی بئله چئشیدلی سببلردن دوالیی مکتبه گئتمهسی اوچون زورالمازالر .آما بونا قارشین،
اوشاقالرینین لیسهنی بیتیرمهسی ،یوکسک اگیتیم آلماسی و گلهجکده یاخشی یئرلرده چالیشماالری
اوچون چابا گؤسترمکده اوالن عایلهلرین ساییسی دا آز دئییلدیر .بئلهلیکله گون گئچدیکجه اگیتیم
سویهسی یوکسلمکده اوالن عایلهلرین ساییسی چوخ اولماسا بئله دؤلت ادارهلرینده ،اونیورسیتهلرده و
اؤزل سئکتورالردا چالیشان بیر چوخ تورکمن آیدینینی گؤرمک مومکوندور .عینی زاماندا سون ایللرده
باشدا تورکیه اولماق اوزره باشقا اؤلکهلرین ساغالدیغی اگیتیم امکانالریندان یارارالناراق یوکسک لیسانس
و دوکتورا یاپماقدا اوالن تورکمنلرین ساییسی دا گئتدیکجه آرتماقدادیر.
افغانیستان تورکمنلرینین یاشادیغی بیر چوخ بؤلگهده آنامکتبلری اولمادیغیندان ،بؤلگه خالقی
اوشاقالرینین بیر یاندان ایلکمکتب حاضیرلیغی ،اؤته یاندان دا دینی بیلگیلر اؤیرنمهلری اوچون هر
کندین مالسیندان دینی اگیتیم آلماسینی ساغالرالر .اوشاقالر ،داها کیچیک یاشالریندایکن ملّایا گئدر و
عرب الیفباسیندان باشالییب؛ شهادت کلمهسی ،نامازین نئجه قیلینماسی ،قرآندان بعضی کیچیک سوره
لرین ازبرلنمهسی ایله داوام ائدهرک باشقا دینی کیتابالری اوخورالر .بو سوره ایچریسینده اوشاقالر ،هم
ایلکمکتبه حاضیرالنمیش هم ده دینی بیلگیلری ائدینمیش اولورالر .دینی اگیتیمینی آالن یئددی-
سککیز یاشالرینداکی اوشاقالر ،ایلکمکتبه باشالرکن هئچبیر زورلوق چکمهدن درسلرینه داوام ائده
بیلرلر .آنجاق تورکمنلرده اؤنم وئریلن قونو ،اوشاغین مولّایا ایلک دفعه آتاسی و یا عمیسی ایله بیرلیکده
گئتمهسیدیر .اوشاغین آتاسی مسجید ملّاسینا اوشاغی ایله بیرلیکده بعضی هدیهلر آپارار و «سونککی
منینککی ،اتی سنینککی» (سومویو منیم ،اتی سنین) دئیهرک اوشاغینین یاخشی تربیه گؤرمهسینی
وورغوالرالر.
اوشاق سککیز یاشینا گیردیگینده ایلکمکتبه آد یازدیرماق اوچون یئنه عایله بؤیوکلریندن بیری اونو
مکتبه آپارار و آد یازدیرار .بورادا اساس سؤیلهمک ایستهدیگیمیز بودور :اوشاقالر کیچیک یاشالریندا
عایلهلری طرفیندن اگیتیمه تشویق ائدیلیرکن ،بؤیودوکلرینده مکتبی بوراخماالرینی ایستهین ،ارکک
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اوشاقالرینین ایش حیاتینا آتیلماالرینی و قیز اوشاقالرینین ائو ایشلری ایله اوغراشاراق خالچا
توخوماالرینی ترجیح ائدن عایلهلرین ساییسی اولدوقجا چوخدور .بئلهلیکله اوشاقالرینین اوخوما
اؤزگورلویونو اللریندن آالن بیر چوخ عایله ،توپلومون و گنل اوالراق تورکمنلرین اگیتیم سویهسینین
دوشوک قالماسینا نهدن اولموشدور .عینی زاماندا بو دوروم ،اونالرین گنل حیاتینی جیدّی شکیلده
ائتکیلهیهرک یوخسول عایلهلرین چوخالماسینا دا یول آچمیشدیر .داها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی کیمی
تورکمنلرین بؤیوک قیسمی کندلرده یاشایاراق تاریم (اکینچیلیک) ،حیوانچیلیق ،دریچیلیک،
خالچاچیلیق و بننزر ایشلرله اوغراشماقدادیر .اؤنجهلری بو پئشهلرین اوزریندن گئچیم ساغالیان و حتی
زنگینلشن تورکمنلر ،سون زامانالردا بؤلگهلرینده باش وئرن قیتلیق و سو یئترسیزلیگی نهدنی ایله
حیوانچیلیق ،دریچیلیک و اکینچیلیک آالینالری؛ خالچا قیمیتنی دونیا بازارالریندا دوشمهسی ایله ده
خالچاچیلیق آالنی ،اونالردا اولومسوز ائتکی بوراخاراق سوسیال ،کولتورل و اقتصادی دورومالرینا،
دوالییسی ایله ده اگیتیم وضعیتینه یانسیماقدادیر (نور.)2020 ،
 -3افغانیستان تورکمن تورکجهسینه ایلیشکین قایناقالر
 -3.1یازیلی قایناقالر
افغانیستان تورکمنلرینه ایلیشکین الیمیزده بولونان یازیلی قایناقالرا باخیلدیغیندا ،باسیالن دینی
کیتابالر ،تورکمن کالسیک شاعیرلرینین اثرلری و یئرلی یازار و شاعیرلرین یاییمالدیغی اثرلری دقته
آالراق اولدوقجا آیرینتیلی بیلگی وئرمگه چالیشاجاغیق .الیمیزده بولونان قایناقالرا گؤره ایلک یازیلی
اوالراق باسیالن کیتاب «فرض آیین تورکی» آدلی بیر اثردیر 48 .صحیفهدن اولوشان بو کیتاب،
تورکمنلرین سایغیلی دین عالیملریندن بیری اوالن مرحوم عابد نظر خلیفه و یا باشقا آدی ایله خلیفه
صاحیب قیزیلآیاق طرفیندن حاضیرالنمیش و حاجی خداینظر آدلی بیر بیلیم دستکچیسینین مادی
یاردیمی ایله =1950جی ایللرده یاییمالنمیشدیر .دین اصولو و قورالالرینی ایچرن بو کیتاب ،بؤلگهنین
دینی مدرسهلرینده درسلیک اوالراق اوخودولماقدادیر .باشقا دینی قونوالری ایچرن «عمل صالحه» و
«تعلیماالسالم تورکمنی» آدلی کیتابالردیر .بو کیتابالر عبداللطیف بن محمد آمین طرفیندن
حاضیرالنمیشدیر« .عمل صالحه» آدلی کیتاب 146 ،صحیفهدن« ،تعلیماالسالم تورکمنی» ایسه 247
صحیفه و دؤرد بؤلومدن اولوشوب اسالم دینینین قورالالری و اصولو حاقیندا بیلگی وئرمکدهدیر .قونویال
ایلگیلی باشقا بیر کیتاب ایسه مولوی عبداهلل قاسیمینین قلمه آلدیغی  203صحیفهدن اولوشان «حقوق
اوالد» آدلی اثر و بیر دیگری  147صحیفهدن اولوشان «ضروریات اسالم تورکی» آدلی کیتابالردیر .بو
کیتابالر ،تورکمنلره دینی اگیتیم وئرمه قونوسوندا چوخ اؤنملی یئره صاحیبدیر .افغانیستانین دینی
اگیتیمی عرب کولتورونه دایالی اولدوغوندان و تورکمنلرین چوخونون اوخوما=یازماسی اولمادیغیندان،
تورکمن تورکجهسینه چئویرهرک دینی اگیتیم وئرمک اوچون بو کیتابالر اؤنم داشیماقدادیر (توران،
.)32 :1386
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بلیرتیلدیگی کیمی افغانیستان تورکمن تورکجهسینه ایلیشکین الیمیزدهکی باشقا یازیلی قایناقالر یئرلی
یازار و شاعیرلره و کالسیک تورکمن ادبیاتینا عاید باسیالن اثرلریدیر .قونویال ایلگیلی ایلک باسیالن اثر،
«دولتگلدی فدایی و اونون سایالنان شعرلری» آدلی اثردیر .بو کیتاب  )1361( 1982ایلینده نور محمد
کارکینین یاردیمی ایله افغانیستان بیلیملر آکادمیسی طرفیندن باسیلمیشدیر .بونون آردیندان یئنه نور
محمد کارکینین یاردیمی ایله قربان دوردی ذلیلینین شعرلرینین اینجهلنمهسی و «آرزوم بار قالسام
گوزل ایل بیله» آدلی اثر یاییمالنمیشدیر .بو دؤنمه عاید  )1365( 1986ایلینده مرحوم شاه محمد
یازمازین حاضیرالدیغی «مختومقلی فراقینین شعرلر توپلومو» آدلی اثری )1362( 1983 ،ایلینده
مرحوم محمد گلدی دردلینین «تورکمن خالقینین آتاالر دوردانه سؤزلری» آدلی اثرینین پیغمبر قول
دوغانین یاردیمی ایله افغانیستان بیلیملر آکادمیسی طرفیندن دری و پشتو دیللرینه چئویریلهرک
باسیلمیش اوالن اثری )1373( 1994 ،ایلینده خداینظر جومانظرین حاضیرالدیغی «تورکمن ناغیلالری
و آتاالر سؤزو» آدلی اثری دؤنمین ان بلیرگین اثرلریندن اوالراق بیلینمکدهدیر .بئلهلیکله -2001جی
ایلدن اعتیبارًا افغانیستان چاغداش تورکمن شاعیرلرینین ان اؤنملیلریندن ساییالن عبدالرحیمین
«گولیستانیمیز و عقیق قاش» آدلی اثرلری ،الحاج مولوی خدایبئردی زارینین «خوش نظم» و
«توقماق» آدلی اثرلری ،خلیل ارکیننین «جیهون دریا» و «تورکمنیم» آدلی اثرلری ،عبدالکریم بهمن
ین «شعر تورکمن دیلینده»« ،باغ بوستان»« ،تورکمن گؤرنوشی تاریخده»« ،ترکمنها شان والیت
جوجیجاناند»« ،تؤرت گول»« ،یورک دردی»« ،گوهریستان»« ،انه مهری»« ،کوراب سردار»« ،تاریخ
سسی»« ،قلم سسی»« ،قارری قلم»« ،صدای دل»« ،سبق»« ،بوغوالن سسلر»« ،آق یول»،
«یاقشیلیقالردان قصهلر» آدلی اثرلری ،عبدالمجید تورانین حاضیرالدیغی «نگاهی به تاریخ ترکمنها»،
«قیزیل گول»« ،کؤنگول سسی»« ،کؤنگوللر صداسی « ،»1کؤنگوللر صداسی  »2و «غنچه گول» آدلی
اثرلری ،یئنه تورانین تورکمن کالسیک شاعیرلریندن اوالن «محمد بایرام خانین دیوانی»« ،مختومقلی
فراقینین کامیل دیوانی»« ،محمد ولی کمینهنین دیوانی»« ،ملّا نپسین دیوانی»« ،سید نظر صیدینین
دیوانی»« ،قوربان دوردی ذلیلینین دیوانی»« ،دولت محمد بال قیزیلین دیوانی»« ،خوجا نپس
مسیدین دیوانی»« ،زینالعرب دستانی»« ،ابراهیم ادهم دستانی»« ،زهره طاهیر دستانی»« ،شاه صنم
غریب دستانی»« ،نجف اوغالن دستانی» آدلی اثرلری دؤنمین قیده دگر اثرلری اوالراق بیلینمکدهدیر.
بونالرا اک اوالراق مولّا روستم مخلص ،رحیم قول چوالق ،عبدالقدیر سونمز ،عبدالکریم آیدین ،مختوم
قلی هارون ،عبدالرحیم اوراز ،عبدالمجید ایشچی ،خوجا نپس مسید ،محمد آمین اومار ،میرزا اهللبئردی
محب ،شیر محمد یئنکیش ،خدایقول یاوار ،ملّا آق مراد ،معلم محمد زامان ظهور ،نور محمد کویاش،
محمد صفر آمانی ،اهلل داد دیگینماز ،فیضاهلل رحمانی ،محمد رسول کفاش ،حاجی قول یولداش ،خیراهلل
چالیش مرادی و عبدالخالق مسکین کیمی تورکمن شاعیرلرینین اثرلری ده تورکمن تورکجهسینین
گلیشمهسینده اؤنملی یئره صاحیبدیر (فرزاد.)2020 ،
سون زامانالردا افغانیستان تورکمن تورکجهسینی گلیشدیرمهیه یؤنهلیک بعضی اؤنملی چالیشماالر
اونیورسیته اؤیرتیم اویهلری طرفیندن یاپیلمیشدیر .بلخ اونیورسیتهسی اؤیرتیم اویهسی پروفسور دوکتور
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محمد صالح راسخ ییلدیریمین «فرهنگ راسخ» (تورکمنجه-فارسجا سؤزلوک) و «تاریخ و فرهنگ
ترکمنها» (تورکمنلرین تاریخ و کولتورو) آدلی اثرلری تورکمن تورکجهسینه ایلیشکین ایلک بیلیمسل
اثرلر اوالراق بیلینمکدهدیر .بیر باشقا بیلیمسل اثر ،افغانیستان چاپیندا ایلک تورکمن تورکجهسینین
قرامرینین یازاری جوزیجان اونیورسیتهسی اؤیرتیم اویهسی عبدالرحیم فرزادین «حاضیرکی زامان
تورکمن دیلینین قرامری» آدلی اثریدیر .بو اثر ،افغانیستان تورکمن تورکمن تورکجهسینه ایلیشکین
بیرینجی اثر اوالراق قیدلره گئچمیشدیر (نور.)2020 ،
 .3.1.1درس کیتابالری
افغانیستان چاغداش تورکمن تورکجهسینه ایلیشکین یازیلی قایناقالر-20 ،جی یوز ایلین اورتاالریندان
اعتبارًا یازیلماغا باشالمیشدیر .بیلیندیگی کیمی افغانیستاندا بیر چوخ اتنیک قروپ بولونماقدادیر .اؤلکه
یؤنتیمینده و دؤلت قورومالریندا پشتونالر و ایکینجی سیرادا تاجیکلر گئنیش بیر شکیلده یئر آلمیشالر.
بو نهدنله دؤلتین رسمی دیللری پشتو و دری اولماقال برابر آزینلیقدا اوالنالرین دیللری ده اؤز
بؤلگهلرینده اوچونجو رسمی دیل اوالراق قبول ائدیلمیشدیر .آنجاق اؤلکهنین دوغو و گونئی بؤلگهلرینده
پشتو دیلی؛ مرکزی ،قوزئی و باتی بؤلگهلرینده ایسه دری دیلی مکتبلرده و اونیورسیتهلرده اگیتیم دیلی
اوالراق داوام ائتمکدهدیر .بو دیللرله یاناشی اؤلکهده بولونان اوچونجو رسمی دیللرده ده هفتهده بیر کز
«انه (آنا) دیلی» آدی ایله درس وئریلمکدهدیر.
 1978ایلینده اگیتیم باخانلیغینین (ناظیرلیگینین) بونیهسینده تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومو
آچیلدیقدان سونرا تورکمن تورکجهسینی اؤیرنمک/اؤیرتمک اوچون درس کیتابالری حاضیرالنماغا
باشالمیش و آردیندان تورکمن تورکجهسی ایله ایلک درس کیتابالری افغانیستان اگیتیم سیستمینه
اکلنمیشدیر .بو کیتابالر  1-6صینیفالری اوچون حا ضیرالنمیش و تورکمنلرین یاشادیغی بؤلگهلرده
اوخودولماغا باشالمیشدیر .طالبان دؤنمی ( )1996-2001سونا چاتدیقدان سونرا یئنی یؤنهتیمین گؤره
وه باشالماسی ایله بیرلیکده اؤلکه نین آنایاساسیندا بعضی دگیشیکلیکلر گرچکلشمیشدیر .آنایاسانین
اؤنملی مادهلریندن بیری ده آزینلیقدا اوالن اتنیک قروپالرین دیللرینین یاشادیقالری بؤلگهلرده
اوچونجو رسمی دیل اوالراق قبول ائدیلمهسی ایله یاناشی دؤلتین بو دیللری گلیشدیرمک و
گوجلندیرمک اوچون گرکلی دستگی ساغالماسی و مدیا ،اگیتیم و سوسیال فعالیتلرده ایشلهدیلمهسینه
امکان یارادیلماسیدیر .بو قرارین سونوجوندا تورکمن تورکجهسینه عاید درس کیتابالری-1 ،جی
صینیفدان -12جی صینیفا قدر حاضیرالمانماغا باشالمیشدیر .تورکمن دیلچیلری و ادبیاتچیالری
طرفیندن اوشاقالر اوچون درس کیتابالری و اؤیرتمنلر اوچون اگیتیم قیالووزالری باسیلمیش،
تورکمنلرین یاشادیغی بؤلگه لرده داغیدیلمیشدیر .بو کیتابالرین حاضیرالنماسیندا امگی گئچن تورکمن
دیلچی و ادبیاتچیالرین بعضیلری بونالردیر :سراجالدین بهمن ،شاه مردانقول مرادی ،دوکتور نصراهلل
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ناصر ،عبدالکریم نظر ،عبدالعزیز عمر ،حافظاهلل اویغون ،عبدالمجید توران و اؤزللیکله پروفسور دوکتور
محمد صالح راسخ (عمر.)2020 ،
 .3.1.2درگی و قزئتهلر
داها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی کیمی افغانیستان تورکمنلری آراسیندا اوخوما-یازما بیلنلرین اورانی
(نیسبتی) چوخ دوشوکدور .بو دا اونالرین توپلومسال ،کولتورل و سیاسی فعالیتلرینی اولومسوز (منفی)
یؤنده ائتکیلهمکدهدیر.
تورکمن و اؤزبک تورکجهلرینه خاص مطبوعات اورقانی نین اولمادیغی دؤنمده ،ایلک اثرلر باشقا قزئته و
درگیلرده باسیلمیشدیر-1961 .جی ایلده اوزار محمدفرین بیر شعری خلق قزئتهسینین -6جی
ساییسیندا ،یئنه عینی ایلده اوراز محمدفر و مال دولت فدایینین بیر شعری پارچن قزئتهسینده
یایینالنمیشدیر 1977 .ایلینده تورکجه (اؤزبک و تورکمن) ییلدیز قزئتهسی یایین حیاتینا باشالمیشدیر.
قزئته نین سوروملو مودورو محمد امین اوچقون و یاردیمجیسی سید محمد صدیق امینیدیر .داها سونرا
تورکمن تورکجهسی ایله یازیالرا یئر وئریلمهدیگینین آردیندان سید محمد امینینین یؤنهتیمینده
گورش قزئته سی نشر ائدیلمگه باشالمیشدیر .بیر دؤنم کولتور باخانلیغی طرفیندن دستکلهنن بو قزئته،
داها سونرا قوومالر و قبیلهلر باخانلیغی طرفیندن دستکلهنهرک گونوموزه قدر تورکمن تورکجهسی ایله
یایینینی سوردورهبیلمیشدیر .گورش قزئته سینده پشتون و دری دیللرینده ده بعضی یازیالرا یئر وئریلسه
ده ،اساسا تورکمن تورکجه سی ایله دیل ،ادبیات و توپلوم قونوالریندا یازیالرا یئر آلمیشدیر (اوراز،
.)2020
تورکمن تورکجهسی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته وطنداران قزئتهسیدیر 6 .مارت  2006تاریخینده
کولتور باخانلیغی نین دستگی ایله تورکجه (اؤزبک و تورکمن) ،بلوچجا ،پئشهییجه و نوروستانجا نشر
ائدیلن دؤرد صحیفهلیک وطنداران قزئتهسی -6جی ساییدان اعتبارًا گئنیشلهیهرک ،هر بیر دیل اوچون
دؤرد صحیفه اوالجاق شکیلده یایینالنمیشدیر .مارت  2016تاریخینده ایسه قزئته هفتهده بیر و -2017
دن اعتبارا ده آیلیق درگییه دؤنوشهرک گونوموزه قدر داوام ائتمیشدیر 80 .صحیفهدن اولوشان درگی
 4200تیراژدا باسیالراق اؤلکهنین -20دن چوخ بؤلگهسینه گؤندریلمکدهدیر (قایی.)2020 ،
گونش قزئتهسی ایسه افغانیستان تورکمنلری اوچون یایینالنان ایلک باغیمسیز (مستقل) قزئتهسیدیر .بو
قزئته  1998ایلینده پاکیستانین پیشاور شهرینده یایینالنمیش ،داها سونرا درگییه دؤنوشموشدور .قزئته
نین/درگینین قوروجوسو و سوروملو مودورو عبدالمجید توراندیر .بو درگی اصلینده پاکیستاندا قوروالن
«مختومقولو کولتور درنگی» نین اورقانی اوالراق نشر ائدیلمیشدیر .توران ،درگی ایله بیرلیکده تورکمن
تورکجهسینده ایلک تقویمین ده حاضیرالییجیسیدیر .گونش درگیسی تورکمن تورکجهسی ،ادبیاتی،
کولتورو و تورکمنلرین توپلومسال مسئلهلرینه عاید یازیالرا صحیفهلرینده یئر وئرمکده اولوب ،یایینینی
گونوموزه قدر سوردورموشدور (توران.)30-31 :1386 ،
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تورکمن تورکجهسی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته ایل سسی قزئتهسیدیر .بو قزئته افغانیستان
تورکمنلرینین «باریش و دایانیشما شوراسی» طرفیندن و عمرقول آلالهیارینین مودورلویونده -2003
جو ایلده یایینا باشالمیش و داها سونرا یایینی دوردورولموشدور .قزئتهده تورکمنلرین سیاسی،
توپلومسال و کولتورل مسئلهلری یئر آلمیشدیر (توران.)31 :1386 ،
بیر دؤنم یایینالنان و داها سونرا فعالیتینه آرا وئریلن بیر باشقا درگی ییلدیریم درگیسیدیر .درگی ،چوخ
ساییدا افغانیستان تورکمنینین پاکیستان دا بولوندوغو دؤنمده تورکمن اوشاقالرینا اورتا مکتبه قدر
اگیتیم وئرمگی آماجالیان «عرصه برکت مکتبلری» طرفیندن  2001ایلینده یایینالنمیشدیر .ایلک
ساییسی  42صحیفه دن اولوشان بو درگی ،اوچ آیدا بیر یایینالناراق تورکمنلرین دیل ،ادبیات ،تاریخ و
کولتور مسئلهلرینی ایچرمکدهدیر .سون زامانالردا باشقا اؤلکهلرده یاشایان افغانیستان وطنداشالرینین
اؤلکهیه دؤنمهسی ایله بو درگینین فعالیتی ده سونا چاتمیشدیر (جومانظر.)2020 ،
تورکمن تورکجهسی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته ایسه صحرا قزئتهسیدیر .بو قزئته  2010ایلینده
شیبیرگان شهرینده «اوغوزالر مدنی درنگی»نین دستگی ایله یایین حیاتینا باشالمیشدیر .آیدا بیر
یایینالنان بو قزئتهده تورکمن تورکجهسی ،ادبیاتی ،تاریخی و کولتورو کیمی قونالرا یئر وئریلمکدهدیر.
 -3.2مدیا
افغانیستانین مدیا تاریخی شاه اماناهللین دؤنمینه دنک گلهرک -1926جی ایلدن اعتیبارًا
باشالماقدادیر .بو دؤنمده ایلک کز «رادیو کابل سسی» آدیندا کابل و اونون یاخین چئورهسینی
قاپسایاجاق شکیلده سسلندیریلمیشدیر .آما بو رادیو ،چوخ زامان گئچمهدن ایچ ساواشالر نهدنی ایله
قاپاتیلمیشدیر .بو رادیون یایینینا  16ایل آرا وئریلمهسینین آردیندان -1941جی ایلده گونلوک ایکی
ساعات یایین وئرهرک تکراردان فعالیته باشالمیشدیر-1964 .جو ایلده رادیونون ظرفیتی آرتیریالراق
رادیونون آدی «رادیو افغانیستان» و اونون آردیندان دا «رادیو ملّی افغانیستان» اوالراق
دگیشدیریلمیشدیر .افغانیستانین تلویزیون یایینالری تاریخینه باخیلدیغیندا ایسه ،ایلک کز -1977جی
ایلده ژاپونیانین یاردیمی ایله «تلویزیون ملّی افغانیستان» آدی ایله قورولموش و بو دولت تلویزیونو
گونوموزه قدر فعالیتینی سوردورهرک چئشیدلی آالنالردا یایین وئرمکدهدیر.
تورکمن و اؤزبک تورکجهلرینده ایلک کز مدیا سکتوروندا -1971جی ایلدن اعتیبارًا دؤنمین مجلیسینده
تورکمن و اؤزبکلری تمثیل ائدن میلتوکیلینین چاباسی و شاهین ایذنی ایله بو دیللرده هر گون 45
دقیقهلیک بیر پروقرام یایینالنماغا باشالنمیشدیر .رادیودا تورکمن و اؤزبک تورکجهلری ایله یاناشی باشقا
آزینلیقدا اوالنالرین (بلوچ ،پششهای و نورستانی) دیللرینده ده یایین وئریلمیشدیر .رادیون تورکمن
بؤلومونون سوروملوسو عبدالرحیم اوراز اولماقال بیرلیکده محمد ظریف نظر ،عبدالرحمان صحبت ،سید
احمد فرداش ،رابعه فرداش ،خدایقول ایناق ،اهللبئردی سرخی معلم ،حافظاهلل اویغون ،عبدالحکیم دولت
آبادی ،محمد امان اوراز ،احمد اؤزگون ،محمد ظاهر قاتیباش و اوشاقالر بؤلومونده ایسه عبدالمجید نظر،
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عبدالسعید نظر ،خان محمد اوراز و مریم اوراز چالیشماقدایدیالر .یایینالنماقدا اوالن بو رادیودا ،دستانالر،
بیلیمسل چالیشماالر ،ادبیات ،اکینچیلیک ،حیوانچیلیق کیمی قونوالر دقته آلینمیشدیر .بئلهلیکله،
تورکمن و اؤزبک تورکجهلرینده یایین اوچ ایل بویونجا داوام ائتدیکدن سونرا بعضی سببلردن دوالیی
فعالیتینه سون وئریلمیشدیر .بیر نئچه ایلدن سونرا افغانیستان سوویت سوسیالیست جمهوریتینین
قورولماسی ایله بیرلیکده تورکمن ،اؤزبک و باشقا آزینلیق دیللرینده تکراردان رادیودا یایین یاپیلماسینا
ایذین وئریلمیشدیر .بو دؤنمده ده اؤنجهکیلره اک اوالراق عبدالمجید توران ،قوربان نظر خوجام
بئردیاوغلی ،عبدالمجید نظر ،عبداالحد قاریزاده ،عبدالغفار ،محمد صدیق قارقین ،اوستاد محمد نظری،
اوستاد محمد صالح راسخ ،خان محمد اوراز ،اومار قول اهللیاری و گنچلردن ایسه ملیکه یازماز ،نسرین
آیدین ،پرویز آیدین کیمیلرینی یازماق مومکوندور 27 .آوریل -1992جی ایلده سوسیالیست رژیمینه
سون وئریلیب مجاهدلرین اورتایا گلمهسی ایله برابر ،ایچ ساواشالر گوجلنمیش و اؤلکهنین سیاسی دنگه
سی بوزولموشدور .بو دؤنمده یئنه مرحوم عبدالمجید توران ،اؤز عایله فردلری ایله بیرلیکده قارشیلیقسیز
اوالراق تورکمن تورکجهسینده سسلندیرمهیه داوام ائتدیرمیشدیر .بونون آردیندان مجاهدلر یؤنهتیمینه
سون وئریلیب طالبان یؤنهتیمی اورتایا چیخماغا باشالمیشدیر .طالبان یؤنهتیمی اؤنجهلری تورکمن و
اؤزبک تورکجهلرینده یایینالر قیسا زامان دوردورسا دا بیر سوره سونرا بو دیللرده یایین یاپیلماسینا ایذین
وئرمیشدیر .عینی شکیلده -2001جی ایلده طالبان یؤنهتیمینه سون وئریلیب یئنی یؤنهتیمین
قورولماسی ایله بیرلیکده تورکمن ،اؤزبک و باشقا آزینلیقدا اوالن اتنیک قروپالرین دیللرینده گونوموزه
قدر افغانیستان میلّی رادیوسوندا چئشیدلی پروقرامالر یایینالنماقدادیر .اؤته یاندان گونوموزده بعضی
شهرلرده بولونان یئرهل رادیوالردا دا تورکمن تورکجهسینده اگلنجه پروقرامالری یایینالنماقدادیر (اوراز،
.)2020
بونونال بیرلیکده افغانیستانین دؤ لت تلویزیونو اوالن میلّی تلویزیونوندا دا تورکمن ،اؤزبک و باشقا
آزینلیقدا اوالن اتنیک قروپالرین دیللرینده یایین وئریلمهسی -1979جو ایلینه دنک گلمکدهدیر .بو ایلده
ایلک کز سید احمد فرداشین حاضیرالدیغی «تورکمن گولشی» آدلی بیر درام افغانیستان میلّی
تلویزیونوندا یایینالنمیشدیر .بونون آردیندان تورکمن میلّی ماهنیالری یایینالنماغا باشالمیشدیر .بو
پروقرام گونوموزه قدر هر گون  30دقیقهلیک بیر سوره ایله داوام ائتمکدهدیر (رحمانی .)2020 ،دؤلت
تلویزیونونو ایله یاناشی بعضی اؤزل کانالالردا دا تورکمن تورکجهسینده یایین یاپیلماقدادیر .اونالردان
بیری «آینا» تلویزیونودور .بو کانال-2004 ،جو ایلده شیبیرگان شهرینده قوروالن تورکمن و اؤزبک
تورکجهلرینده فعالیت ائدن افغانیستان تاریخینده ایلک اؤزل تلویزیون کانالیدیر .آغیرلیقلی اوالراق
تورکمن و اؤزبک تورکجهلرینده یایین یاپان بو تلویزیون؛ خبر ،ادبی یاریشما ،اگلنجه ،سورو -جواب وس.
کیمی پروقرامالری ایچرمکده ایدی .آما اینید بعضی نهدنلردن دوالیی «آینا» تلویزیونونون تورکمن
تورکجهسیندهکی یایینالری دوردورولموشدور .عینی زاماندا «باتور»« ،آلماس» و «بک» اؤزل تلویزیون
کانالالریندا تورکمن تورکجهسینه چئشیدلی آالنالردا چوخ آز و خبر بؤلومونده ده قیساجا یئر وئریلمکده
دیر .تورکمن تورکجهسیندهکی بو پروقرامالر داها چوخ گؤسترمهلیک ماهیت داشیماقدادیر.
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 .3.2خالق سؤزلو گلهنگی
افغانیستان تورکمنلری دیگر اتنیک قروپالرال بیرلیکده اؤلکهنین چئشیدلی بؤلگهلرینده یاشاماقدادیرالر.
بعضی بؤلگه لرده بؤیوک نفوسا صاحیب اوالن تورکمنلر ،بعضی بؤلگهلرده ده اؤزبک تورکلری ،تاجیکلر،
پشتونالر وس .ایله قونشودورالر .چئشیدلی اتنیک قروپالرال ایچ-ایچه یاشاماالرینا رغمًا ،تورکمنلر اسکی
گلهنک و گؤره نکلرینی ده قوروماقدا و یاشاتماقدادیرالر .شهرلرده چئشیدلی اتنیکلرله بیرلیکده یاشایان
تورکمنلرین خالق کولتورو ائتکیلهشیم حالیندایکن ،کندلرده یاشایان تورکمنلرده عادت و گلهنکلرین
داها چوخ قوروندوغو گؤرولمکدهدیر .تورکمنلر؛ قوناقسئور ،گووهنیلیر ،یاردیمسئور ،فداکار ،دیندار و
چالیشقان بیر توپلوم اوالراق بیلینمکدهدیر.
هر یؤره نین اؤزونه خاص تؤرنلری و مراسیملری واردیر .بو مراسیملردن بیری نکاح اؤنجهسینده گرچکله
شن «مصلحت تویو»دور .بو تؤرنده یاخین قوهومالر بیر آرایا گلهرک تویون نه زامان و نئجه یاپیالجاغی
حاقیندا دانیشیقالر آپاریلیر و یئمک وئریلیر .نکاحدان بیر نئچه گون اؤنجه دامادین عایلهسی یاخین
قوهومالرینی ائوه دعوت ائدیب پیلوو و باشقا یئمکلر حاضیرالیاراق یئنه تویون نئجه یاپیالجاغینی،
کیملرین دعوت ائدیلهجگینی و قوناقالرال کیملرین ایلگیلهنهجگی ایله مشورت ائدر.
باشقا یئرلردن تویا دعوت ائدیلن قوناقالرا «قونوق» و بو جور تویالرا دا «قونوقلو توی» دئییلر .بو تؤره
نلردن ده آنالشیلدیغی اوزره ،تورکمنلر خئییرلی بیر ایشه باشالرکن ،اؤنجه یاخینالری ایله مصلحتلشیب
سونرا قرار وئریرلر .آیریجا تورکمنلرین قوناقسئورلیگی ده دقت چکمکدهدیر .تویا اوزاقدان دعوت ائدیلن
قوناقالر اوچون دامادین یاخینالریندان بیری گؤرهولندیریلر و توی بیتهنه قدر قوناقالرال ایلگیلهنر (فرزاد،
.)2020
افغانیستان تورکمنلرینین گلهنک و گؤره نکلری ایله ایلگیلی ایندییه قدر چوخ آز چالیشما یاپیلمیشدیر.
قونویال ایلگیلی بلخ اونیورسیتهسی اؤیرتیم اویهسی پرفسور دوکتور م .صالح راسخین «تورکمنلرین
تاریخی و کولتورو» اثرینین بیر قیسمیندا ،مال دولت فدایینین «شجره تورکمنیه» اثرینین یئنه قیسا
بیر بؤلومونده و جویزجان اونیورسیته سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومو اوستادالرینین یایینالدیغی
بعضی یازیالر دیشیندا چوخ ساییدا چالیشما گؤزه چارپماماقدادیر.
سونوج
افغانیستان تورکمن تورکجهسی اؤلکهده بولونان باشقا اتنیک قروپالرن دیللری ایله بیرلیکده -2001جی
ایلدن اعتبارا ایلگیلی بؤلگهلرده دؤلتین اوچونجو رسمی دیلی اوالراق قبول ائدیلمیشدیر .افغانیستان
دؤلتی بو دیللرین گلیشدیرلمهسی اوچون گرکن ایلگینی گؤسترمهسه ده ،بعضی اولوملو (مثبت) گلیشمه
لره ده توخونماق گرهکیر .اگیتیم باخانلیغی بونیهسینده تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومونون یئنیدن
فعالیته باشالماسی ،مکتبلر اوچون درس کیتابالرینین حاضیرالنماسی 2009 ،ایلینده جویزجان
اونیورسیتهسینده تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومون آچیلماسی ،افغانیستان بیلیملر آکادمیسینده تورکمن
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دیلی و ادبیاتی بیریمینین یئنیدن فعالیته باشالماسی ،سؤز قونوسو گلیشمهلردن بیر نئچه اؤرنکدیر.
آنجاق گنل اوالراق افغانیستان تورکمن تورکجهسینین دورومونا باخیلدیغیندا ،دؤلت طرفیندن تورکمنلر
ده اخیل اولماق اوزره آزینلیقداکی اتنیک قروپالرین دیل و ادبیاتالرینین قورونماسی و گلیشدیرلمهسی
اوچون یاپیالن چالیشماالرین داها چوخ گؤسترمهلیک اولدوغونو گؤرمک مومکوندور .نئجه کی،
افغانیستان تورکمنلری نین هله ده استاندارد بیر دیلی اولمادیغی کیمی ،الیفبادا ،ترمینولوژیده و ادبی
دیلده اورتاق بیر نقطهیه گلینمه میش ،تورکمن دیلچیلری طرفیندن حاضیرالنان و بیلیملر آکادمیسی
طرفیندن ده اونایالنان الیفبا هله اویغوالنمامیشدیر.
بونا رغمًا جویزجان اونیورسیته سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلوموندن هر ایل یاخالشیق  50اؤیرنجی
نین مأذون اولماسی ،افغانیستان بیلیملر آکادمیسینده تورکمن دیلی و ادبیاتی بیریمینین یئنیدن
فعالیته باشالماسی ،تورکمن تورکجهسی ایله درگی و قزئتهلرین یایینالنماسی ،درس کیتابالرینین
باسیلماسی ،رادیو و تلویزوندا تورکمن تورکجه سی ایله یایین یاپیلماسی ،یورد ایچینده یورد دیشیندا
تئزلرین حاضیرالنماسی کیمی گلیشمهلرین تورکن تورکجهسینین گوجلنمهسینده اؤنملی اولدوغونو
سؤیلهیهبیلریک.
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