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XÜL ASƏ  

Günümüz Əfqanistanda Türkmәn Türkcәsinin Durumu 

Mәhәmmәd Bәşir YAVƏR 

Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları 

Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 24(2), s. 79-93 

Türkmənlər çox əski zamanlardan bəri Әfqanistanın şimali-şərqindən şimali-

qərbinə 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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ABSTRACT  

The Current Situation of Turkmen Turkish in Afghanistan 

Mohammad Bashir YAWAR 

Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies, 

Second period, Issue 2021: 24(2), pp. 79-93 

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

، 1400: 24(2شماره )، دوم، دوره و مطالعات اجتماعیفرهنگ ، زبان، ادبیاتپژوهشی ارلیق: فصلنامه و
 79-93 صص.

سیار قدیم در منطقه وسیعی از شمال شرق تا شمال غرب افغانستان زندگی میهای بها از زمانترکمن
سی والیت پروان و والیت هیلمند سکونت کنند. همچنین در کابل پایتخت کشور و منطقه ترکمن دره

روستایی زندگی کرده و به کشاورزی، دامداری، چرمسازی و قالیبافی ها در مناطق دارند. اکثریت ترکمن
های قالیبافی کنند. بخشارند. اما جمعیت شهرنشین ترکمن، بیشتر از راه تجارت امرار معاش میاشتغال د

 گردد.ها در آن پیشگام هستند، یکی از مهمترین منابع درآمد ملی محسوب میو چرمسازی که ترکمن

الوه بر این برخی ، زندگی بسیاری دشواری دارند. عهاجنگادامه ثباتی و های افغانستان به دلیل بیترکمن
آبی مواجه هستند که این معضل تأثیر نامطلوبی بر کشاورزی و نشین با معضل بیاز مناطق ترکمن

ها دامپروری و به طور کلی بر شرایط زندگی داشته است. این وضعیت موجب بیکاری بسیاری از ترکمن
 یر منفی برجای گذاشته است.های اقتصادی، سیاسی، تحصیلی، اجتماعی و فرهنگی تأثشده و در زمینه

های درسی چاپ ها، آثار و کتابها، وضعیت آموزشی آندر این مقاله به بررسی مناطق سکونت ترکمن
شده به ترکی ترکمنی، وضعیت مطبوعات ترکی در گذشته و حال و فرهنگ شفاهی مردم پرداخته شده 

 است.

 .رکمنی، زبان و ادبیاتهای افغانستان، ترکی تافغانستان، ترکمن ها:کلیدواژه

 

  گیریش

افغانیستان فرقلی اتنیک قروپالرال بیرلیکده چئشیدلی دیل و کولتورلره ده ائو صاحیبلیگی یاپماقدادیر. 
دؤلتین رسمی دیللریکی هر بیر اتنیک قروپون اؤزونه خاص تاریخی، دیلی و کولتورو واردیر. دهاؤلکه

اق آزینلیقدا اوالن اتنیک قروپالر دا اؤز دیللرینی، ادبیات و نین پشتوجا و دریجه اولماسینا باخمایار
دیر. آنجاق دا اگیتیم )تحصیل( پشتو و دری دیللریندهکولتورلرینی قوروماغا چالیشمیشالر. افغانیستان



 1400: 24(2وارلیق، )

Varlıq, 2021: 24(2) 
82 

اوالراق پروقراما داخیل « اوچونجو دیل»لرده باشقا اتنیک قروپالرین دیللری ده یاشادیقالری بؤلگه
 ر.ائدیلمیشدی

ده بولونان باشقا دیللر کیمی آنایاسادا دؤلتین اوچونجو رسمی سی ده اؤلکهلیکله تورکمن تورکجهبئله
سی و بو دیللرده اگیتیم دیلی اوالراق قید اولونموشدور. دؤلت، بو دیللرین قورونماسی، گلیشدیریلمه

خیمیندان پشتون، تاجیک، نفوس با سینه دستک ساغالماقال سوروملودور. تورکمنلر)تحصیل( وئریلمه
نین گلیشدیریلمهسیهزاره و اوزبک تورکلریندن سونرا بئشینجی سیرادا یئر آلساالر دا، تورکمن تورکجه

 میشدیر.تیم طرفیندن هئچ بیر زامان یئترلی دستک وئریلمهلیک یؤنهسینه یؤنه

ایله ایلگیلی چالیشماالر اولدوقجا سی، ادبیاتی، تورکمن تاریخی و کولتورو دا تورکمن تورکجهافغانیستان
سی پروفسور دوکتور سی اؤیرتیم اویهسیتهآزدیر. یاپیشلمیش اوالن چالیشماالر اؤرنک اوالراق بلخ اونیور

تاریخ و فرهنگ فارسجا سؤزلوک( و  -سی)تورکمن تورکجهفرهنگ راسخ ین محمد صالح راسخ ییلدیریم
افغانیستان تورکمن آغیزالری اوزرینه چالیشما آدلی کیتابالری و  )تورکنلر ین تاریخ و کولتورو(ها ترکمن

سی سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومو اؤیرتیم اویهآدلی تئز چالیشماسینی؛ جویزجان اونیورسیته
آدلی کیتابی و بو قونودا بیر نئچه مقاله نینک قرامری حاضیرکی زامان تورکمن دیلیعبدالرحیم فرزادین 

لری ده پروفسور دوکتور ملک اردم، ساواش شاهین و ریدوان اؤزتورک کیمی عالیملرین مقالهسی؛ تورکیه
بعضی شعر و افغانیستانلی تورکمن اؤیرنجیلر طرفیندن حاضیرالنان یوکسک لیسانس و دوکتورا تئزلری، 

 کیتابالری و تورکمن کالسیک شعرلرینی گؤسترمک مومکوندور.

سی ایله یازیلمیش اوالن متنلرین قیسا تاریخی ایله تورکمن تورکجهبو چالیشمادا ایسه افغانیستان 
 بیرلیکده رادیو و تلویزیون، قزئت و درگیلرین تاریخینه ده قیساجا اشاره اولونموشدور. 

جی ایللردن اعتیبارا یازیلماغا باشالمیشدیر. بو -1950سی ایله ایلک اثرلر افغانیستان تورکمن تورکجه
سی ایله یازیلمیش اوالن شعرلرله بیرلیکده، ی قزئت و درگیلرده تورکمن تورکجهتاریخدن سونرا بعض

 –نین اثرلری باسیلماغا و افغانیستان میّلی رادیو درس کیتابالری، کالسیک تورکمن یازار و شاعیرلری
 سی ایله پروقرامالر حاضیرالنماغا باشالمیشدیر.تلویزیونوندا دا تورکمن تورکجه

کی دورومو اله آلینمیشدیر. بو نین گئچمیشده و گونوموزدهسیغانیستان تورکمن تورکجهده افبو مقاله
قونو ایله ایلگیلی یئترلی قایناق اولمادیغی اوچون ده بعضی قایناق شخصلرین بیلگیلرینه باش

ز، بیلگیلریندن یارارالندیغیمیز شخصلر بو آالندا اوزون سوره چالیشان عبدالرحیم اوراوورولموشدور. 
، حاجی مراد قایی، عبدالرئوف عمر عبدالرحمان صحبت، عبدالرحیم فرزاد، نوریاغدی نور، عبدالعزیز

بونالردان بعضیلری افغانیستان رادیو و تلویزیون قورومو  دیر.رحمانی کیمی تورکمن آیدینالری
افغانیستان ییلیملر یا دا  اوستادی چالیشانالری، بعضلری ایسه درگی و قزئت ادیتورو و یا اونیورسیته

 دیر.سیآکادمیسی اویه
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 نین یئرلشیم یئرلریافغانیستان تورکمنلری -1

سینده جو ماده-4دیر. بو اتنیک قروپالر آنایاسانین افغانیستان بیر چوخ اتنیک قروپون بولوندوغو بیر اؤلکه
ب، قیرغیز، قیزیلباش، یی، نوروستانی، آیماق، عرپشتون، تاجیک، هزاره، اؤزبک، تورکمن، بلوچ، پشه

 وس. اوالراق بلیرتیلمیشدیر.گوجر، براهاوی 

دیر. پشتون و تاجیکلردن سونرا ان قاالبالیق اتنیک میلیون اوالراق تخمین ائدیلمکده 32نین نفوسو اؤلکه
ردان قروپ تورکلردیر. افغانیستان تورکلری تورکمنلر، اؤزبکلر، قیرغیزالر، قازاقالر، قیزیلباشالر و آفشارال

 (.10: 2017دیر )عبداهلل، میلیونون اوزرینده تخمین ائدیلمکده 9اولوشور. تورکلرین نفوسو ایسه 

ین خوارزم، بخارا، سرخاندا، اؤزبکیستاندا دئییل، عینی زاماندا تورکمنیستانتورکمنلر یالنیز افغانیستان
ین قوزئیی، راسیونوندا داغیستانلری و قاراقالپاقیستان اؤزرک جمهوریتینده، روسیا فددریا بؤلگه

ده و دا، تورکیهده، عراقدا، سوریهسینده، ایرانین جنی کؤل بؤلگهسینده، تاجیکیستاناستاراپول بؤلگه
 (.197: 2015لرینده یاشاماقدادیرالر )راسخ ییلدیریم، دونیانین چئشیدلی بؤلگه

لرینده یاشاییرالر. باتیسی و مرکزی بؤلگهقوزئی نین قوزئیی،دا تورکمنلر گنل اوالراق اؤکهافغانیستان 
لر فاریاب، جویزجان، بلخ، قوندوز، هرات، بادغیس، آنجاق تورکمن نفوسونون ان قاالبالیق اولدوغو بؤلگه

 (.34-35: 2016دن عیبارتدیر )مخدوم، -سمنگان، بغالن، تخار، کابل، پروان و هیلمند

)هرات شهری و بلختکه بویونا منسوبدور. آیریجا ارساری قیسمی نین بؤیوک بیر تورکمنلری افغانیستان
جان، )چوخونلوقال هراتا باغلی گولران، کیشک، غوریان، کوهسان، زندهساروق ین برمزید کندی(؛ 

نین مرکزی و فاریابا باغلی دره شاه کندی، بلخ باغلی برمزید کندی و بادغیسه شهری اینجیل، هرات
آباد بؤلگهین دولتین ماروچاک کندی، بلخهرات شهری، بادغیس)یوموت ؛ باغلی مارو چاک کندی(

)جوزجان « قینیق»سلچوق لری ایله هرات شهری(، ین نانکی آفشار و داراالمان بؤلگه)کابلآفشار سی(؛ 
: 2015شهرینه باغلی سالتوق، شکرک بازار و یانداق کندلری( بویالری دا موجوددور )راسخ ییلدیریم، 

203-198.) 

 

 نین اگیتیم )تحصیل( دوروموافغانیستان تورکمنلری -2

لیک، نین بؤیوک بیر قیسمی کندلرده اکینچیداها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی اوزره افغانیستان تورکمنلری
حیوانچیلیق و خالچاچیلیقال مشغول ایکن، کیچیک بیر قیسمی دا شهرلرده تجارت، اصنافچیلیق و دؤلت 

یازما اورانی )نسبتی( -لره صاحیبدیرلر. کندلرده یاشایان تورکمنلرین اوخوماشهمأمورلوغو کیمی پئ
دؤلت قورومالریندا چالیشان دوشوک اولدوغوندان، توپلومسال و کولتورل فعالیتلری ده آزدیر. 

دنی ایله کندلرده اوشاقالرینی، داکی موجود دوروم نهتورکمنلرین ده ساییسی چوخ دئییلدیر. افغانیستان
لرینی ده گؤرمک ین تورکمن عایلهبیلمهین و یا گؤندرهمهؤزللیکله ده قیزالرینی مکتبه گؤندرمک ایستها

مومکوندور. بو اوزدن تورکمنلر سیاسی، اقتصادی، تحصیلی و کولتورل فعالیتلر آچیسیندان گئریده 
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، احتیاج دویمادیقجا، نفوس میلیون آراسیندا اوالن افغانیستان تورکمنلری 3ایله  2قالمیشالر. نفوسالری 
لرینی آلماغا بئله ایلگی گؤسترمیرلر. بو دوروم اونالرین توپلومسال حیاتالرینی جیّدی آنالمدا ائتکیلهبلگه

 (.205-206: 2015ریم، یدیر )راسخ ییلدمکده

یلر اولومسوز ائتک هدهلکؤا ،وام ائدن ساواشالرایل دا خیرق قالشیخدا یاانیستانغفایاندان  اؤته
باشقا  هراوز قاولما سی)تحصیل( ساحهیتیم گا ادئوام ائدن بو ساواشالر، باشا هیر. اوزون سوردمیشخراوب

نین ین انسانالرین اورانیهی بیلمنیازما-وماخاو هدهلکؤوئرمیش و ا ضررّدی یج هسینهگلیشم اد آالنالرین

مکتب (، اورتاقدرصینیفا  جی-1-6) مکتبک، ایلمکتبلردا انیستانغفاور. ددن اولموشهن هسینهیوکسلم
ینی زاماندا عا آیریلیر. پروقاوچ  هاوزر ق( اولماقدرصینیفا  جی-10-12) ه( و لیسقدرصینیفا  جو-9-7)

افغانیستان  ًارغمامکانالرا اوجرتسیزدیر. بو  قدر هسینهلیسانس سویمکتبدن اگیتیم سیستمی ایلک
 اوشاقالرینی عایله خچوبیر دیشیندا  لرعایلهدیغیندا، بیلینچلی یلخنین اگیتیم دورومونا باتورکمنلری

ارکک  لردهعایلهی عضآلیرالر و حتی بمکتبدن  هیویونجؤب اوشاقالرییز ق هوتمازالر. اؤزللیکلخاو
ارشین، قن زورالمازالر. آما بونا وچوسی اهتمئگمکتبه لردن دوالیی بسب چئشیدلی هلئب اوشاقالرینی

چالیشماالری یاخشی یئرلرده  دهجکهسی، یوکسک اگیتیم آلماسی و گلهبیتیرم نیهیسل نیناوشاقالری
اگیتیم  جهیکدگون گئچ لیکلهئلهیلدیر. بیدئآز ساییسی دا  لرینعایلهاوالن  دهن چابا گؤسترمکوچوا

و  هلرده، اونیورسیتهلریندهلت ادارؤد هلئاولماسا ب چوخساییسی  لرینعایلهاوالن  دهسی یوکسلمکهسوی
ایللرده ینی زاماندا سون عگؤرمک مومکوندور. ینی تورکمن آیدین خچو چالیشان بیر ردارالواؤزل سئکت

 سیوکسک لیسان قنالریندان یارارالناراالرین ساغالدیغی اگیتیم امکهلکؤاباشقا  هاوزر قاولما ها تورکیدباش
 دیر.تماقداآر جهیکدتئماقدا اوالن تورکمنلرین ساییسی دا گپو دوکتورا یا

ی قالخ ه، بؤلگاولمادیغیندانمکتبلری آنا دههبؤلگ خچوبیر نین یاشادیغی افغانیستان تورکمنلری
ن هر وچوالری اؤیرنمهیاندان دا دینی بیلگیلر  هاؤت ،رلیغییحاضمکتب نین بیر یاندان ایلکالریاوشاق

در و ئگمّلایا الریندایکن شک یایچیا ک، داهاوشاقالر. الردینی اگیتیم آلماسینی ساغالرندین مالسیندان ک
هک سوریچیی کعضدان بنقرآیلینماسی، ئجه قمازین ناسی، نهشهادت کلم ب؛باشالیی الیفباسیندان عرب

، هم اوشاقالر هایچریسیند هورالر. بو سورخاو یالربدینی کیتاباشقا رک هوام ائداد هسی ایلهلرین ازبرلنم
-یدینی بیلگیلری ائدینمیش اولورالر. دینی اگیتیمینی آالن یئدد هرالنمیش هم دیحاضمکتبه ایلک

هوام ائداد هدن درسلرینهچکم قبیر زورلوچئباشالرکن همکتبه ، ایلکاوشاقالرکیز یاشالرینداکی کس
 دهبیرلیکعمیسی ایله یا  سی وآتا فعهموّلایا ایلک داوشاغین ونو، قاؤنم وئریلن  هتورکمنلرد قبیلرلر. آنجا

کی نکسو»و آپارار لر هی هدیعضباوشاغین آتاسی مسجید مّلاسینا اوشاغی ایله بیرلیکده سیدیر. هتمئگ
سینی هگؤرم هتربی نین یاخشیاوشاغیرک هیئنیم، اتی سنین( دم )سومویو« کینککی، اتی سنینکمنی
 والرالر.غوور

یوکلریندن بیری اونو ؤب لهعای هنئی مکتبه آد یازدیرماق اوچونایلک دیگیندهکیز یاشینا گیرکاوشاق س
ک یاشالریندا یچیالر کاوشاقودور: بیمیز گدیهمک ایستهسؤیلاساس . بورادا آد یازدیرارو مکتبه آپارار 

ارکک  ین،هماالرینی ایستخراوبمکتبی  هیودوکلریندؤائدیلیرکن، ب قتشوی هاگیتیملری طرفیندن عایله
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خالچا  قاوغراشاراایله  نین ائو ایشلریالریاوشاقز یقیاتینا آتیلماالرینی و حنین ایش الریاوشاق
وما خنین اوالریاوشاق لیکلهئله. بولدوقجا چوخدورساییسی ا لرینعایلهائدن  حوماالرینی ترجیخوت

نین سیهتورکمنلرین اگیتیم سوی ق، توپلومون و گنل اوالراآالن بیر چوخ عایلهریندن للونو ایاؤزگورلو
 هّدی شکیلدییاتینی جحینی زاماندا بو دوروم، اونالرین گنل عور. داولموش دنهالماسینا نقدوشوک 

 یلدیگی کیمیبلیرت هاؤنجه دداها  .یشدیرالماسینا دا یول آچمخچو لرینیوخسول عایلهرک هیهائتکیل
یلیک، چ، دریقیلیچیوانح، لیک()اکینچی تاریم قیاشایاراکندلرده یسمی قیوک ؤتورکمنلرین ب

اوزریندن گئچیم ساغالیان و حتی  لرینپئشهلری بو اوغراشماقدادیر. اؤنجهله ایشلربننزر و  چاچیلیقالخ
له یا دنیهی نگو سو یئترسیزلی قیتلیقوئرن  لرینده باشبؤلگه، سون زامانالردا تورکمنلرزنگینلشن 

ده له یا سیهدوشم ازارالریندابدونیا نی قیمیت چاالخ؛ لیک آالینالریاکینچییلیک و چ، دریقیلیچیوانح
، دورومالرینا قتصادیسوسیال، کولتورل و ا قاراخراو، اونالردا اولومسوز ائتکی بخالچاچیلیق آالنی

 (.2020یانسیماقدادیر )نور،  دوالییسی ایله ده اگیتیم وضعیتینه

 

 الرقایناقایلیشکین سینه جهافغانیستان تورکمن تورک -3

 یازیلی قایناقالر -3.1

یلدیغیندا، باسیالن دینی خالرا باقایناقبولونان یازیلی  هایلیشکین الیمیزد هورکمنلرینافغانیستان ت
 قتهد یرلرثرلرین یاییمالدیغی ایرلری و یئرلی یازار و شاعثنین ارلرییالر، تورکمن کالسیک شاعبکیتا
ایلک یازیلی  هگؤرالرا قایناقبولونان  ه. الیمیزدقچالیشاجاغی گها آیرینتیلی بیلگی وئرمقجاولدو قآالرا
، باولوشان بو کیتادن صحیفه 48. اثردیرآدلی بیر  «فرض آیین تورکی»ب باسیالن کیتا قاوالرا

 هلیفخباشقا آدی ایله یا  و عابد نظر خلیفهوم حبیری اوالن مرعالیملریندن  یلی دینغتورکمنلرین  سای
 دینین مایر بیلیم دستکچیسیآدلی ب نظرخدایحاجی رالنمیش و یحاضطرفیندن  قیاآیزیلق بیحاص

نین ه، بؤلگکیتابایچرن بو  نیورالالریقو و یر. دین اصولدیاییمالنمیش=جی ایللرده 1950ایله  یاردیمی
 و« عمل صالحه» ونوالری ایچرنقدینی باشقا ولماقدادیر. دوخاو قدرسلیک اوالرا هلریندهدینی مدرس

 طرفیندن عبداللطیف بن محمد آمینالر کیتاب الردیر. بوکیتابآدلی « االسالم تورکمنیتعلیم»
 247ایسه « االسالم تورکمنیتعلیم»دن، صحیفه 146، کیتابآدلی « عمل صالحه» .میشدیررالنیحاض

ونویال قدیر. دهحاقیندا بیلگی وئرمک وورالالری و اصولقنین اسالم دینیوب بؤلومدن اولوش دو دؤرصحیفه 
حقوق » اولوشاندن صحیفه 203آلدیغی قلمه نین اسیمیقلوی عبداهلل موایسه  کیتاببیر باشقا ایلگیلی 

. بو الردیرآدلی کیتاب« ضروریات اسالم تورکی» اولوشاندن صحیفه 147ری گو بیر دی ثرآدلی ا« اوالد

ین دینی یر. افغانیستانبدیحاص هاؤنملی یئر خونوسوندا چوق هدینی اگیتیم وئرم هتورکمنلرالر، کیتاب
 اولمادیغیندان، سییازما=وماخاو نونوخدایالی اولدوغوندان و تورکمنلرین چو هکولتورون ربعاگیتیمی 
وران، ت) داشیماقدادیراؤنم وچون بو کیتابالر ک دینی اگیتیم وئرمک ارهچئویرسینه تورکجهتورکمن 

1386 :32.) 
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 یالر یئرلقایناقیازیلی قا کی باشهایلیشکین الیمیزدسینه جهافغانیستان تورکمن تورک کیمیی گلیرتیلدیب
 ر،ثونویال ایلگیلی ایلک باسیالن اقرلریدیر. ثاسیالن اه و کالسیک تورکمن ادبیاتینا عاید برلرییازار و شاع

محمد نور  ایلینده( 1361) 1982 کیتابدیر. بو اثرآدلی « گلدی فدایی و اونون سایالنان شعرلریدولت»
نور  هنئ. بونون آردیندان یمیشدیرباسیل طرفیندنآکادمیسی لیملر بیافغانیستان ایله  ین یاردیمیکارکین
السام قآرزوم بار »سی و هلنمهنین اینجلریرنین شعلیلیذربان دوردی ق ایله ین یاردیمیکارکینمحمد 

محمد شاه وم حمرایلینده ( 1365) 1986 عاید ه. بو دؤنممیشدیرنیاییمال ثرآدلی ا «لهگوزل ایل بی
ایلینده ( 1362) 1983ی، اثرآدلی « نین شعرلر توپلوموقلی فراقیمختوم»رالدیغی یین حاضیازماز

ول یغمبر قپنین یاثرآدلی  «سؤزلری هنین آتاالر دوردانیقالختورکمن »نین دردلیمحمد گلدی  ومحمر
ک رهچئویریل هدری و پشتو دیللرین طرفیندنسی یآکادمبیلیملر افغانیستان  ایله ین یاردیمیدوغان

یلالری غتورکمن نا»رالدیغی یین حاضظرجوماننظر خدای ایلینده( 1373) 1994ی، اثرباسیلمیش اوالن 
جی -2001 لیکلهئلهدیر. بدهبیلینمک قلریندن اوالرااثری دؤنمین ان بلیرگین اثرآدلی  «و آتاالر سؤزو

ین عبدالرحیمساییالن  نین ان اؤنملیلریندنرلرییتورکمن شاعچاغداش افغانیستان ایلدن اعتیبارًا 
و  «وش نظمخ»نین زاریبئردی خدایاج مولوی حلالری، اثرآدلی  «اشعقیق قگولیستانیمیز و »
بهمنعبدالکریم لری، اثرآدلی  «تورکمنیم»و  «جیهون دریا»نین لیل ارکینخلری، اثرآدلی  «قماقتو»

ترکمنها شان والیت »، «دهختورکمن گؤرنوشی تاری»، «بوستان غبا»، «هشعر تورکمن دیلیند»ین 
 ختاری»، «کوراب سردار»، «مهری هان»، «گوهریستان»، «یورک دردی»، «تؤرت گول»، «نداجوجیجان

، «یول قآ»، «والن سسلرغبو»، «سبق»، «دلصدای »، «قلمارری ق»، «سسیقلم »، «سسی
، «هاترکمن ختاری ههی بنگا»رالدیغی یین حاضورانعبدالمجید تلری، اثرآدلی  «لرقصهالردان قشیلیقیا»
آدلی  «گولغنچه »و  «2اسی صدکؤنگوللر »، «1داسی صکؤنگوللر »، «کؤنگول سسی»، «یزیل گولق»

قلی ختومم»، «ین دیوانیانخ مبایرا محمد»رلریندن اوالن یین تورکمن کالسیک شاعورانت هنئلری، یاثر

نین یدیص نظرسید »، «ین دیوانینپس مّلا»، «نین دیوانیهولی کمینمحمد »، «دیوانی لنین کامییقفرا
نپس خوجا »، «ین دیوانییزیلقبال محمد دولت »، «نین دیوانیلیلیذوربان دوردی ق»، «دیوانی

نم صشاه »، «طاهیر دستانی هزهر»، «ابراهیم ادهم دستانی»، «دستانیالعرب زین»، «مسیدین دیوانی
دیر. دهبیلینمک قلری اوالرااثرر گدقیده ری دؤنمین لاثرآدلی  «نجف اوغالن دستانی» ،«دستانی بریغ

ختوم، منآیدیعبدالکریم سونمز، عبدالقدیر ، قول چوالق، رحیم خلصموّلا روستم م قبونالرا اک اوالرا
بئردی آمین اومار، میرزا اهللمحمد مسید، خوجا نپس ایشچی، عبدالمجید م اوراز، عبدالرحیهارون، قلی 

کویاش، محمد زامان ظهور، نور  علم محمدمراد، م قیاوار، مّلا آقول خدایش، نکییئمحمد ، شیر حبم
خیراهلل ول یولداش، قاجی حرسول کفاش، محمد مانی، حراهلل صفر آمانی، اهلل داد دیگینماز، فیضمحمد 

نین سیجهتورکمن تورک هلری داثرنین رلرییتورکمن شاعکیمی مسکین عبدالخالق چالیش مرادی و 
 (.2020رزاد، یر )فبدیحاص هاؤنملی یئر هسیندهگلیشم

ی اؤنملی چالیشماالر عضلیک بهیؤنیه هیرمدسینی گلیشجهسون زامانالردا افغانیستان تورکمن تورک
وکتور دسور پروفسی هرتیم اوییسی اؤهاونیورسیتلخ . بمیشدیریاپیل طرفیندنلری هرتیم اوییاؤ هاونیورسیت
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رهنگ و ف ختاری»( و سؤزلوکا جفارس-ه)تورکمنج« فرهنگ راسخ»ن یدیریملیی خصالح راسحمد م
ایلیشکین ایلک بیلیمسل  هسینجهلری تورکمن تورکاثرو کولتورو( آدلی  خ)تورکمنلرین تاری «هاترکمن

نین سیجه، افغانیستان چاپیندا ایلک تورکمن تورکاثربیلیمسل بیر باشقا دیر. دهبیلینمک قلر اوالرااثر
حاضیرکی زامان »ین عبدالرحیم فرزادسی هرتیم اوییسی اؤهیازاری جوزیجان اونیورسیت نینرامریق

ایلیشکین سینه تورکمن تورکجه ، افغانیستان تورکمناثردیر. بو یاثرآدلی  «رامرین قنیتورکمن دیلی
 (.2020ر، )نومیشدیر گئچقیدلره  قاوالرا اثربیرینجی 

 

 درس کیتابالری  .3.1.1

یلین اورتاالریندان ا یوز جی-20ایلیشکین یازیلی قایناقالر، سینه جهتورکمن تورکچاغداش  افغانیستان
 هلکؤروپ بولونماقدادیر. اقاتنیک  خچو دا بیرافغانیستان کیمیی گا باشالمیشدیر. بیلیندیغیازیلما ًاتبارعا

یئر آلمیشالر.  هبیر شکیلد گئنیشتاجیکلر و ایکینجی سیرادا پشتونالر نده و دؤلت قورومالریندا یؤنتیمی
 اؤز ها اوالنالرین دیللری دقدال برابر آزینلیقلتین رسمی دیللری پشتو و دری اولماؤدنله دهبو ن

لرینده نین دوغو و گونئی بؤلگههلکؤا نجاقبول ائدیلمیشدیر. آق قلرینده اوچونجو رسمی دیل اوالرابؤلگه

اگیتیم دیلی  هلردهو اونیورسیتمکتبلرده ده ایسه دری دیلی لرینوزئی و باتی بؤلگهقپشتو دیلی؛ مرکزی، 
کز بیر ده ههفت هد هبولونان اوچونجو رسمی دیللرد هدهلکؤاله یاناشی دیر. بو دیللردهوام ائتمکاد قاوالرا

 دیر.دهدرس وئریلمکآدی ایله « انه )آنا( دیلی»

ی بؤلومو رکمن دیلی و ادبیاتوتسینده هنین( بونینین )ناظیرلیگیایلینده اگیتیم باخانلیغی 1978
سینی اؤیرنمک/اؤیرتمک اوچون درس کیتابالری حاضیرالنماغا آچیلدیقدان سونرا تورکمن تورکجه

سی ایله ایلک درس کیتابالری افغانیستان اگیتیم سیستمینه باشالمیش و آردیندان تورکمن تورکجه
لرده ضیرالنمیش و تورکمنلرین یاشادیغی بؤلگهصینیفالری اوچون حا 1-6اکلنمیشدیر. بو کیتابالر 

تیمین گؤره( سونا چاتدیقدان سونرا یئنی یؤنه1996-2001اوخودولماغا باشالمیشدیر. طالبان دؤنمی )
نین آنایاساسیندا بعضی دگیشیکلیکلر گرچکلشمیشدیر. آنایاسانین وه باشالماسی ایله بیرلیکده اؤلکه

لرده نین یاشادیقالری بؤلگهینلیقدا اوالن اتنیک قروپالرین دیللریلریندن بیری ده آزاؤنملی ماده
ایله یاناشی دؤلتین بو دیللری گلیشدیرمک و  سیاوچونجو رسمی دیل اوالراق قبول ائدیلمه

سینه دیلمهگوجلندیرمک اوچون گرکلی دستگی ساغالماسی و مدیا، اگیتیم و سوسیال فعالیتلرده ایشله
جی -1سینه عاید درس کیتابالری، دیر. بو قرارین سونوجوندا تورکمن تورکجهامکان یارادیلماسی

جی صینیفا قدر حاضیرالمانماغا باشالمیشدیر. تورکمن دیلچیلری و ادبیاتچیالری -12صینیفدان 

طرفیندن اوشاقالر اوچون درس کیتابالری و اؤیرتمنلر اوچون اگیتیم قیالووزالری باسیلمیش، 
لرده داغیدیلمیشدیر. بو کیتابالرین حاضیرالنماسیندا امگی گئچن تورکمن ی بؤلگهتورکمنلرین یاشادیغ

الدین بهمن، شاه مردانقول مرادی، دوکتور نصراهلل دیلچی و ادبیاتچیالرین بعضیلری بونالردیر: سراج
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ر دوکتور اهلل اویغون، عبدالمجید توران و اؤزللیکله پروفسو، حافظعمر ناصر، عبدالکریم نظر، عبدالعزیز
 (.2020، عمرمحمد صالح راسخ )

 

 لر. درگی و قزئته3.1.2

یازما بیلنلرین اورانی -داها اؤنجه ده بلیرتیلدیگی کیمی افغانیستان تورکمنلری آراسیندا اوخوما
)نیسبتی( چوخ دوشوکدور. بو دا اونالرین توپلومسال، کولتورل و سیاسی فعالیتلرینی اولومسوز )منفی( 

 دیر.مکدههیؤنده ائتکیل

نین اولمادیغی دؤنمده، ایلک اثرلر باشقا قزئته و لرینه خاص مطبوعات اورقانیتورکمن و اؤزبک تورکجه 
جی -6نین سیقزئتهخلق جی ایلده اوزار محمدفرین بیر شعری -1961درگیلرده باسیلمیشدیر. 

سینده قزئتهپارچن عری نین بیر شساییسیندا، یئنه عینی ایلده اوراز محمدفر و مال دولت فدایی
سی یایین حیاتینا باشالمیشدیر. قزئتهییلدیز ایلینده تورکجه )اؤزبک و تورکمن(  1977یایینالنمیشدیر. 

دیر. داها سونرا نین سوروملو مودورو محمد امین اوچقون و یاردیمجیسی سید محمد صدیق امینیقزئته
تیمینده نین یؤنهنین آردیندان سید محمد امینیدیگیسی ایله یازیالرا یئر وئریلمهتورکمن تورکجه

نن بو قزئته، سی نشر ائدیلمگه باشالمیشدیر. بیر دؤنم کولتور باخانلیغی طرفیندن دستکلهقزئتهگورش 
سی ایله رک گونوموزه قدر تورکمن تورکجهنهطرفیندن دستکله لر باخانلیغیداها سونرا قوومالر و قبیله

سینده پشتون و دری دیللرینده ده بعضی یازیالرا یئر وئریلسه قزئتهگورش لمیشدیر. بییایینینی سوردوره
سی ایله دیل، ادبیات و توپلوم قونوالریندا یازیالرا یئر آلمیشدیر )اوراز، ده، اساسا تورکمن تورکجه

2020.) 

تاریخینده  2006ت مار 6دیر. سیقزئتهوطنداران سی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته تورکمن تورکجه
ییجه و نوروستانجا نشر نین دستگی ایله تورکجه )اؤزبک و تورکمن(، بلوچجا، پئشهکولتور باخانلیغی

رک، هر بیر دیل اوچون یهجی ساییدان اعتبارًا گئنیشله-6سی قزئته وطندارانلیک ائدیلن دؤرد صحیفه
-2017ده بیر و اریخینده ایسه قزئته هفتهت 2016دؤرد صحیفه اوالجاق شکیلده یایینالنمیشدیر. مارت 

دن اولوشان درگی صحیفه 80رک گونوموزه قدر داوام ائتمیشدیر. دن اعتبارا ده آیلیق درگییه دؤنوشه
 (.2020دیر )قایی، سینه گؤندریلمکدهدن چوخ بؤلگه-20نین تیراژدا باسیالراق اؤلکه 4200

دیر. بو سیاوچون یایینالنان ایلک باغیمسیز )مستقل( قزئته سی ایسه افغانیستان تورکمنلریقزئتهگونش 
ین پیشاور شهرینده یایینالنمیش، داها سونرا درگییه دؤنوشموشدور. قزئتهایلینده پاکیستان 1998قزئته 

دا قوروالن دیر. بو درگی اصلینده پاکیستاننین قوروجوسو و سوروملو مودورو عبدالمجید توراننین/درگی

نین اورقانی اوالراق نشر ائدیلمیشدیر. توران، درگی ایله بیرلیکده تورکمن «لو کولتور درنگیمختومقو»
سی، ادبیاتی، درگیسی تورکمن تورکجهگونش دیر. سینده ایلک تقویمین ده حاضیرالییجیسیتورکجه

اولوب، یایینینی لرینده یئر وئرمکده لرینه عاید یازیالرا صحیفهکولتورو و تورکمنلرین توپلومسال مسئله
 (.30-31: 1386گونوموزه قدر سوردورموشدور )توران، 
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دیر. بو قزئته افغانیستان سیقزئتهایل سسی سی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته تورکمن تورکجه
-2003نین مودورلویونده طرفیندن و عمرقول آلالهیاری« باریش و دایانیشما شوراسی»نین تورکمنلری

ده تورکمنلرین سیاسی، یینا باشالمیش و داها سونرا یایینی دوردورولموشدور. قزئتهجو ایلده یا
 (.31: 1386لری یئر آلمیشدیر )توران، توپلومسال و کولتورل مسئله

دیر. درگی، چوخ درگیسیییلدیریم بیر دؤنم یایینالنان و داها سونرا فعالیتینه آرا وئریلن بیر باشقا درگی 
دا بولوندوغو دؤنمده تورکمن اوشاقالرینا اورتا مکتبه قدر نین پاکیستانتورکمنی ساییدا افغانیستان

ایلینده یایینالنمیشدیر. ایلک  2001طرفیندن « عرصه برکت مکتبلری»اگیتیم وئرمگی آماجالیان 
 دن اولوشان بو درگی، اوچ آیدا بیر یایینالناراق تورکمنلرین دیل، ادبیات، تاریخ وصحیفه 42ساییسی 

نین لرده یاشایان افغانیستان وطنداشالریدیر. سون زامانالردا باشقا اؤلکهلرینی ایچرمکدهکولتور مسئله
 (.2020نین فعالیتی ده سونا چاتمیشدیر )جومانظر، سی ایله بو درگییه دؤنمهاؤلکه

ایلینده  2010ئته دیر. بو قزسیقزئتهصحرا سی ایله یایینالنان بیر باشقا قزئته ایسه تورکمن تورکجه
نین دستگی ایله یایین حیاتینا باشالمیشدیر. آیدا بیر «اوغوزالر مدنی درنگی»شیبیرگان شهرینده 

 دیر.سی، ادبیاتی، تاریخی و کولتورو کیمی قونالرا یئر وئریلمکدهده تورکمن تورکجهیایینالنان بو قزئته
 

 مدیا -3.2

 ًاتیبارعاجی ایلدن -1926رک هدنک گل هین دؤنمیناهللامانی شاه خین مدیا تاریافغانیستان
سینی هین چئورخآدیندا کابل و اونون یا« رادیو کابل سسی» ایلک کز هباشالماقدادیر. بو دؤنمد

له یا دنیهدن ایچ ساواشالر نهزامان گئچمچوخ . آما بو رادیو، میشدیرسسلندیریل هشکیلد قاپسایاجاق
ونلوک ایکی جی ایلده گ-1941نین آردیندان سیهیل آرا وئریلما 16 ینا. بو رادیون یایینمیشدیراپاتیلق

 قآرتیریالراظرفیتی رادیونون جو ایلده -1964 .میشدیرباشالته الیعرک تکراردان فهت یایین وئراساع
 قاوالرا« رادیو مّلی افغانیستان» و اونون آردیندان دا« رادیو افغانیستان»آدی رادیونون 

جی -1977، ایلک کز هیلدیغیندا ایسخباخینه ین تلویزیون یایینالری تاری. افغانیستانمیشدیریریلدیشگد
ورولموش و بو دولت تلویزیونو ایله ق آدی« تلویزیون مّلی افغانیستان»ایله  ژاپونیانین یاردیمیایلده 

 دیر.دهآالنالردا یایین وئرمکچئشیدلی رک هدوررالیتینی سوعف قدر هگونوموز

مجلیسینده دؤنمین  ًاتیبارعاجی ایلدن -1971 اروندوایلک کز مدیا سکتلرینده تورکجهزبک ورکمن و اؤت
 45هر گون  هبو دیللردله یا ایذنیشاهین نین چاباسی و وکیلییل ائدن میلتثتورکمن و اؤزبکلری تم

 ایله یاناشی باشقا لریتورکجه. رادیودا تورکمن و اؤزبک میشدیرا باشالنغرام یایینالنماقبیر پرولیک قیقهد

. رادیون تورکمن میشدیریایین وئریل هد هی و نورستانی( دیللرینداها اوالنالرین )بلوچ، پششقدآزینلی
، سید عبدالرحمان صحبتمحمد ظریف نظر،  دهال بیرلیکقاوراز اولماعبدالرحیم بؤلومونون سوروملوسو 

عبدالحکیم دولتون، غاویاهلل ، حافظمعلمی خربئردی س، اهللقایناقول خدایفرداش، عه فرداش، راباحمد 
، عبدالمجید نظرایسه  هالر بؤلومونداوشاقو  قاتیباشظاهر محمد اؤزگون، احمد اوراز،  حمد امان، مآبادی
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تانالر، ساوراز و مریم اوراز چالیشماقدایدیالر. یایینالنماقدا اوالن بو رادیودا، دحمد ان مخ، عبدالسعید نظر
، لیکلهئله. بمیشدیرآلینقته ونوالر دکیمی ق چیلیقیوانح، لیکاکینچیاالر، ادبیات، بیلیمسل چالیشم
لردن دوالیی بی سبعضن سونرا بدیکدوام ائتابویونجا دایل  اوچیایین لرینده تورکجهتورکمن و اؤزبک 

ین نسونرا افغانیستان سوویت سوسیالیست جمهوریتیایلدن  نئچه . بیرمیشدیرسون وئریل هالیتینعف
یاپیلماسینا راردان رادیودا یایین کت هدیللریند قآزینلیباشقا تورکمن، اؤزبک و  دهبیرلیکایله  ورولماسیق
وجام خ ظروربان نقوران، عبدالمجید ت قاک اوالرا هکیلراؤنجه هد ه. بو دؤنمدمیشدیرین وئریلذای

، محمد نظری، اوستاد قارقین دیقحمد ص، معبدالغفار، هزادیارقعبداالحد ، عبدالمجید نظروغلی، ابئردی
یازماز، نسرین  هیاری و گنچلردن ایسه ملیکاهللول قاوراز، اومار محمد ان خ، خصالح راسمحمد اوستاد 

 هسوسیالیست رژیمینجی ایلده -1992آوریل  27مومکوندور.  قیازماکیمیلرینی آیدین، پرویز آیدین 
هنین سیاسی دنگهلکؤلنمیش و اجرابر، ایچ ساواشالر گوبله یا سیهاورتایا گلم دلرینمجاه بسون وئریلی

قسیز ارشیلیق دهبیرلیکاؤز عایله فردلری ایله وران، عبدالمجید توم حمر هنئی هور. بو دؤنمددسی بوزولموش
 هتیمینهیؤن دلر. بونون آردیندان مجاهمیشدیریردوام ائتادیه هسسلندیرمسینده تورکجهتورکمن اوالراق 

لری تورکمن و تیمی اؤنجهه. طالبان یؤنمیشدیرا باشالغماختیمی اورتایا چیهطالبان یؤن بسون وئریلی
ین ذاییاپیلماسینا یایین  هبو دیللردسوره سونرا  دوردورسا دا بیرزامان یسا قیایینالر لرینده تورکجهاؤزبک 

تیمین هیؤن یئنی بسون وئریلی هتیمینهطالبان یؤنجی ایلده -2001 هینی شکیلدع. میشدیروئر
 هگونوموز هروپالرین دیللریندقا اوالن اتنیک قدآزینلیباشقا تورکمن، اؤزبک و یرلیکده ب ایله ورولماسیق

ی عضب هیاندان گونوموزد هرامالر یایینالنماقدادیر. اؤتقلی پرودافغانیستان میّلی رادیوسوندا چئشی قدر
دیر )اوراز، رامالری یایینالنماقداقپرو هلنجگاسینده تورکجهل رادیوالردا دا تورکمن هبولونان یئرشهرلرده 

2020.) 

باشقا لت تلویزیونو اوالن میّلی تلویزیونوندا دا تورکمن، اؤزبک و ؤین دافغانیستانیرلیکده بونونال ب

ایلده دیر. بو دهدنک گلمکجو ایلینه -1979سی هیایین وئریلم هروپالرین دیللریندقا اوالن اتنیک قدآزینلی
آدلی بیر درام افغانیستان میّلی « شیولتورکمن گ» رالدیغییین حاضفرداشاحمد کز سید  ایلک

. بو میشدیرا باشالغیایینالنماماهنیالری . بونون آردیندان تورکمن میّلی میشدیرتلویزیونوندا یایینالن
لت ؤ(. د2020ی، مانحدیر )ردهوام ائتمکادله یا هبیر سورلیک قیقهد 30هر گون  قدر هرام گونوموزقپرو

. اونالردان یاپیلماقدادیریایین سینده تورکجهدا تورکمن  کانالالردای اؤزل عضب ایله یاناشی تلویزیونونو
وروالن تورکمن و اؤزبک ق هشیبیرگان شهریندجو ایلده -2004، کانالتلویزیونودور. بو « آینا» بیری

 قلی اوالراقدیر. آغیرلیاؤزل تلویزیون کانالیایلک  هیندخالیت ائدن افغانیستان تاریعفلرینده تورکجه
وس.  بجوا -، سوروهلنجگی یاریشما، ابد، اخبر ؛بو تلویزیونیاپان یایین لرینده تورکجهتورکمن و اؤزبک 

تورکمن ون تلویزیونون «آینا»دنلردن دوالیی هناینید بعضی . آما ایدی دهرامالری ایچرمکقپروکیمی 
ویزیون لاؤزل ت «بک»و  «آلماس»، «باتور»ینی زاماندا عور. دولموشدوری دوریایینالرکی سیندهتورکجه

چوخ آز و خبر بؤلومونده ده قیساجا یئر وئریلمکدهآالنالردا سینه چئشیدلی تورکجهکانالالریندا تورکمن 
   لیک ماهیت داشیماقدادیر.داها چوخ گؤسترمهرامالر قروپبو کی سیندهدیر. تورکمن تورکجه
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 نگیخالق سؤزلو گله. 3.2

لرینده یاشاماقدادیرالر. نین چئشیدلی بؤلگهافغانیستان تورکمنلری دیگر اتنیک قروپالرال بیرلیکده اؤلکه
لرده ده اؤزبک تورکلری، تاجیکلر، لرده بؤیوک نفوسا صاحیب اوالن تورکمنلر، بعضی بؤلگهبعضی بؤلگه

ایچه یاشاماالرینا رغمًا، تورکمنلر اسکی -قروپالرال ایچپشتونالر وس. ایله قونشودورالر. چئشیدلی اتنیک 
نکلرینی ده قوروماقدا و یاشاتماقدادیرالر. شهرلرده چئشیدلی اتنیکلرله بیرلیکده یاشایان نک و گؤرهگله

نکلرین شیم حالیندایکن، کندلرده یاشایان تورکمنلرده عادت و گلهتورکمنلرین خالق کولتورو ائتکیله

سئور، فداکار، دیندار و نیلیر، یاردیمسئور، گووهدیر. تورکمنلر؛ قوناقوندوغو گؤرولمکدهداها چوخ قور
 دیر.چالیشقان بیر توپلوم اوالراق بیلینمکده

سینده گرچکلهبو مراسیملردن بیری نکاح اؤنجهنین اؤزونه خاص تؤرنلری و مراسیملری واردیر. هر یؤره
رک تویون نه زامان و نئجه یاپیالجاغی ین قوهومالر بیر آرایا گلهدور. بو تؤرنده یاخ«مصلحت تویو»شن 

سی یاخین حاقیندا دانیشیقالر آپاریلیر و یئمک وئریلیر. نکاحدان بیر نئچه گون اؤنجه دامادین عایله
قوهومالرینی ائوه دعوت ائدیب پیلوو و باشقا یئمکلر حاضیرالیاراق یئنه تویون نئجه یاپیالجاغینی، 

 جگی ایله مشورت ائدر.نهجگینی و قوناقالرال کیملرین ایلگیلهدعوت ائدیلهکیملرین 

دئییلر. بو تؤره« قونوقلو توی»و بو جور تویالرا دا « قونوق»باشقا یئرلردن تویا دعوت ائدیلن قوناقالرا 
صلحتلشیب نلردن ده آنالشیلدیغی اوزره، تورکمنلر خئییرلی بیر ایشه باشالرکن، اؤنجه یاخینالری ایله م

دیر. تویا اوزاقدان دعوت ائدیلن سئورلیگی ده دقت چکمکدهسونرا قرار وئریرلر. آیریجا تورکمنلرین قوناق
نر )فرزاد، نه قدر قوناقالرال ایلگیلهولندیریلر و توی بیتهقوناقالر اوچون دامادین یاخینالریندان بیری گؤره

2020.) 

نکلری ایله ایلگیلی ایندییه قدر چوخ آز چالیشما یاپیلمیشدیر. هنک و گؤرنین گلهافغانیستان تورکمنلری
تورکمنلرین »ین سی پرفسور دوکتور م. صالح راسخسی اؤیرتیم اویهقونویال ایلگیلی بلخ اونیورسیته

نین یئنه قیسا اثری« شجره تورکمنیه»نین نین بیر قیسمیندا، مال دولت فداییاثری« تاریخی و کولتورو
نین یایینالدیغی سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلومو اوستادالریمونده و جویزجان اونیورسیتهبیر بؤلو

 بعضی یازیالر دیشیندا چوخ ساییدا چالیشما گؤزه چارپماماقدادیر.
 

  جسونو

جی -2001ده بیرلیکله یا ن دیللریروپالرقاتنیک باشقا بولونان  هدهلکؤسی اجهافغانیستان تورکمن تورک
افغانیستان یر. شدبول ائدیلمیق قلتین اوچونجو رسمی دیلی اوالراؤدلرده ایلگیلی بؤلگهاعتبارا  ایلدن

سه ده، بعضی اولوملو )مثبت( گلیشمهسی اوچون گرکن ایلگینی گؤسترمهی بو دیللرین گلیشدیرلمهلتؤد
یئنیدن بؤلومونون  ییاتبتورکمن دیلی و ادسینده کیر. اگیتیم باخانلیغی بونیهلره ده توخونماق گره

ایلینده جویزجان  2009نین حاضیرالنماسی، فعالیته باشالماسی، مکتبلر اوچون درس کیتابالری
تورکمن بیلیملر آکادمیسینده افغانیستان ادبیاتی بؤلومون آچیلماسی، ورکمن دیلی و سینده تاونیورسیته
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لردن بیر نئچه اؤرنکدیر. قونوسو گلیشمه نین یئنیدن فعالیته باشالماسی، سؤزبیریمی دبیاتیدیلی و ا
خیلدیغیندا، دؤلت طرفیندن تورکمنلر نین دورومونا باسیجهافغانیستان تورکمن تورک قگنل اوالراآنجاق 

سی نین قورونماسی و گلیشدیرلمهده اخیل اولماق اوزره آزینلیقداکی اتنیک قروپالرین دیل و ادبیاتالری
نئجه کی، لیک اولدوغونو گؤرمک مومکوندور. داها چوخ گؤسترمه اوچون یاپیالن چالیشماالرین

نین هله ده استاندارد بیر دیلی اولمادیغی کیمی، الیفبادا، ترمینولوژیده و ادبی افغانیستان تورکمنلری
میش، تورکمن دیلچیلری طرفیندن حاضیرالنان و بیلیملر آکادمیسی یه گلینمهدیلده اورتاق بیر نقطه

 اونایالنان الیفبا هله اویغوالنمامیشدیر. طرفیندن ده

اؤیرنجی 50بونا رغمًا جویزجان اونیورسیته سی تورکمن دیلی و ادبیاتی بؤلوموندن هر ایل یاخالشیق 
نین یئنیدن نین مأذون اولماسی، افغانیستان بیلیملر آکادمیسینده تورکمن دیلی و ادبیاتی بیریمی

نین لرین یایینالنماسی، درس کیتابالریسی ایله درگی و قزئتهفعالیته باشالماسی، تورکمن تورکجه
باسیلماسی، رادیو و تلویزوندا تورکمن تورکجه سی ایله یایین یاپیلماسی، یورد ایچینده یورد دیشیندا 

سینده اؤنملی اولدوغونو نین گوجلنمهسیلرین تورکن تورکجهتئزلرین حاضیرالنماسی کیمی گلیشمه
 .بیلریکیهسؤیله
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