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شنبه زاده جمشید .گلغنچه
( تخلص -شنبه زاده نادر)
مجموعه اشعار شاعر معروف و با اسعتداد تاجیکستان شنبه زاده جمشید به زبان شغنانی.
متن از روی نشر با الفبای التینی ،سال  ۱۹۳۷آماده و به حروف سریلیک برگردانده و ۸
شعر دیگرعالوه گردیده ،تصحیح شده است.
محرر و ناشر علی گوهر شاه حیدربخت آورشاه یف.
مولفان پیشگفتار به زبان تاجیکی س .کلیم چیتسکی ،علی گوهر شاه حیدر بخت آورشاه یف.
ترجمه حال مختصر را علی گوهر شاه حیدر بخت آورشاه یف نوشته است .تصحیح خ.
قربانوف.
ابتکارات شخصی علی گوهر شاه حیدر بخت آورشاه یف – .شهر کیف ،سال ۴۴ .۲۰۱۲
صفحه.
УДК 811.221.32+82.1.221.32
)ББК 84(5Тад-6Гор
Ш 19
نشر از روی نسخه سال  ۱۹۳۷به حروف سریلیک برگردانده و تصحیح شده است .برای
کارمندان علمی دانشجویان و هواداران زبان شغنانی.
@جمشید شنبه زاده ،اشعار
@ علی گوهر شاه حیدر بخت آورشاه یف ،سر سخن ،ترجمه حال.
گلغنچه

3

اداره نشرات سیمای شغنان

گذشته های پر افتخار ما،
با جلوه آمدند در دیار ما...
ا .الهوتی
سرسخن به نشر دوم
مجموعه ایکه حاال هدف مطالعه و آموزش شما است ،یکیی از اولیین اتیا بیه زبیان شیغنانی
است ،اه از طرف شاعر با استعداد تاجیکستان جمشید شینبه زاده بقلی تحرییر درآمیده اسیت.
خود همین یک دلیل است برای آموختن آن .شاعر با وجود جوانی از سوالهای اساسیی حییات
باخبر بیوده و ایین حیال بیه مجموعیه اشیعار آن صیتتی میباشید ،ایه م یال آنهیا را در ایجادییات
دیگییر شییاعران همزمییان ،بییه اسییت نای س .عینییی و ا .الهییوتی ،بییه اییین برجسییتگی نمییی تییوان
مشاهده ارد .بلی ،در بعضی موقع سخن شاعرخیلی تیز و سخت است ،لیکن نبایید فرامیوش
ارد ،اه سالهای سو عصر ۲۰در تاجیکستان وضعیت اجتماعی نیز فوق العاده بود.
سییالهای نییود عصییر بیسییت وضییعیت در جمهییوری خیلییی دشییوار گردییید .در آن زمییان حییز
امونیست می توانسیت ،ایه تیدریجن و بیا ییک نعیا معیین شیکل اقتصیادی جمهیوری را تغییر
بدهد( یعنی آن اار را باید به انجا میرساند ،اه در سال  ۱۹۲۴آنرا و.ا .لینین پیشنهاد ارده
بود -سوسیالیز با مالکیت سحامی او.ا  (.اورپراشین) در قسمت هیای مختلیف بیا اسیتتاده از
واسطه های اداره اننده اقتصادی و بر اساس رهبری حز امونیست ،آن روش را ،اه حاال
در چین مشاهده می انی ) .در مدت  ۱۸سیال همیه روتیی ایه خلیر شیوروی در مییان تقیریبن
 ۶۰اندوخته بود ،از طرف افراد دارنده آد صورت دزدی شد و چیر تیاریپ پیس برگشیت و
در نتیجه جمعیت وحشی سرمایه داری در اا ر اشور های سابر شوروی بار دیگر به میدان
آمد.
امییروز عیییان اسییت ،اییه گروهییی از دایییره هییای حکمییران اتحییاد شییوروی از رونییر دادن پایییه
اقتصادی آن عاجز مانده ( موافر گتته های شاعر شنبه زاده -ایار و شیعار را رونیر دهیی )،
و اییین اییار امکییان پییذیر بییود .گروهییی از راهبریییت نییه بییا دشییمنان داخلییی( فعییاالن مالکیییت
خصوصی بواسطه استحصاالت) و نه خارجی ( دایره های حکمران ایاالت متحده امریکاه و
اروپای غربی) مبارزه می برد و زیاده از آن بیا ایوری نعرییاتی و بیی عملیی در راه تکمییل
جامعه سوسیالیستی به گتتار مولوی به آن اور میشی شبیع شیدند ،ایه گیر را بییدار گردنید
نتیجه -راه جامعه به انکشاف بسته شید و راه جامعیه پوسییده سیرمایه داری بیاز گردیید .میرد
اتحیاد جمیاهیر شیوروی هیچگیاه آن خیدمت خرسیانه ایکیه بیه آنهیا״ Сегонаи Беловежская
 Пуша״ و ״ استاد باز سازی״ رسانیدند ،فراموش نخواهید ایرد .نیا تیوانی فکیری ایین گیروه
را در م ال یکی از اعضایش لیونید ارافچوک دیدن ممکن اسیت .او در مییان سیالهای نیوده
گلغنچه
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اعهار ارد:״ -سرمایه دارها و بینوایان پییدا خواهنید شید ،یکیی انسیان هایکیه صیاح میلییون
گرییڤن( نی میلیون دالر) خواهند بیود و فقیرانیی ایه  ۱۰۰گیریڤن (  ۵۰دالیر) دارنید .و چیاره
دیگییر نیسییت ،در همییین دنیییا وضییعیت چنییین اسییت״ .یعنییی او سییاده لوحانییه گمییان میکییرد ،اییه
تتاوت در سرمایه بین افراد جامعه نه آن قدر بزر خواهد شید ،حیدود بیاالیش نیه زییا تیر از
ده هراز ارات .واقعیت بورژوازی این گمیان سیاده لوحانیه او را بکلیی باطیل ایرد .بیا امیک
بییی اختیارانییه گربییاچف هییا ،یلتسییین هییا ،ارافچواهییا ،چوبییایس هییا و دیگییر اییورمیش هییای
تاریخی افراد وحشی آد صورت( )ФарВОبا روت بزر در یک طرف جامعه پییدا شیدند.
در طرف دیگر جامعه ،اا ریت اهلش ،به ل دره بی تگ ،اه نامش بیچارگی است ،در زییر
فشار این گروه در تحلکه جان و میال نیاچیز خیود اسیت .ایین اسیت در عمیل وضیع جامعیه .و
دروغ نخوتناک لیونید اوچمه ،اه می گتت ،اه در همه دنییا وضیعیت چنیین اسیت ،عییان میی
شییود ،چونکییه وضییعیت بییاال فقییط در آن اشییور هییایی اسییت ،اییه در آنهییا سییاخت سییرماه داری
حکمران است ،در آنجایی اه اشت ناچیز صاحبان مال( اپیتیال) حکمیران انید و فقیط منتعیت
طبقه سرمایه داران را حتع می انند .خلر ایین گونیه اشیورها بییش از پییش از ایین وضیعیت
خبر میی یابید و آن روز دور نیسیت ،ایه بیا رهبیری حیز احییا شیده امونیسیت ایین سیاختار
جامعه را به خااروبه دانی( ا افت دانی ) تاریخی بی اندازد.
البته ،دیگر افکار سب از بین رفتن اتحاد شوروی نیز موجود اند .می و .نسیتروف میگویید
اه سرعت نسبتا پست استحصاالت جامعه سوسیالیستی بیا مقایسیه بیه سیرعت استحصیال در״
اشورهای رو به انکشاف״ سرمایه داری سب اساسی از بین رفتن اتحاد شوروی شد (.نگیاه
انید به روزنامه״ امونیست״-اواراین ،شماره  ۱۶ ،۸۸فبیروری  .)۲۰۰۷در عمیل بیه شیکل
ال״ پایه״ برای سرعت بلند استحصیاالت ،ایه بییش از سیرعت اشیورهای سیرمایه دارباشید،
موجود نبود .قسمت های جداگانه״ پایه״ موجود بودن و فقط با ه وصل ایردن آنهیا و بیه راه
انداختن سیستی اوپراتیتی در مقییاس جامعیه وضیعیت را میی توانسیت ای تغییر بدهید .البتیه،
سیسییتی اییوپراتیتی ،اییه در خصییو اش سییخن مییی رود ،باییید از اوپراتیییف هییای متقلبییی
سالهای  ۹۰فرق ارد.
امروز ،اه اشورهای بزر سرمایه داری بواسیطه اسیتتاده قیوه نعیامی ،اقتصیادی ،مخالتیت
اندازی داخلی و دیگر راه های شبیع به رهزنی اشورهای دیگر را رو به خرابی می آورنید،
باید با آن راه رفت ،اه وے در نهایت اار به حتع وطین خیویش مسیاعدت انید .عمی دو راه
موجود است :یکی اتحاد با اشورهای ه منتعت( امروز) و دیگر ساختن اسلحه ایکه نیرخش
نسبتا ناچیز ،راه استتاده اش خیلی آسان و ه توانایی اش قریی بیه بمی هیای اتیومی برابیر(
یعنییی س ی ش شکسییت موضییع در آینییده نزدیییک) .در صییورت سییاختن چنییین اسییلحه گروهییی
آدمانی می توانند در هر گونه اشوری آنها را بسازند و به واسطه دست هیای ع قیه امیروزه
بیییرون از خییاک اشورفشییار آورنییده جییایگیر شییده آنییرا مییورد اسییتتاده قییرار دهنیید .بییرای خلییر
اشورهای بزر سرمایه داری چاره دیگری نمی ماند ،اه دایره های حکمرانی پوسیده خود
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را جبرا ،یعنی با استتاده قوه از بین ببرند ،چونکه اوری صنتی آنها میانع آن اسیت ایه همیین
اار را اختیارن انجا دهند.
با این نتیجه مولیف را میتواننید طرفیداری تیرور اعی ن اننید لییکن دالییل زییر تیاریخی همیین
گونه حرفها را باطل می اند.
مرگریییت تیچیییر ،اییه صییدراعع بریتانیییای ابیییر بییود ،اعهییار داشییت در سییالهای  ، ۸۰اییه
س حهای اتومی آنها فقط واسیطه محافعیت اسیت از اشیورهای بیزر  ( .زییر استحصیال ״
اشییورهای بییزر ״ و اتحییاد شییوروی را در نعییر داشییت) .سییوالی اسییت از چییه سییب دیگییر
اشییورهای״خییورد״ نمییی تواننیید اییه صییاح سی ش حتییع از اشییورهای بییزر باشییند؟ حتمییی
نیست اه صاح س ش اتومی باشد.
دایره حکمرانی بریتانیا در میان  ۳۰۰سال اخیر ،حیات ده ها میلیون انسیان را از بیین بیرده
است (.م  ،نگاه انید به روزنامه ״۲۰۰۰״ ،شماره  ۶از ۸فبروری .)۲۰۰۸
بر اساس معلومات انستیتوت موسسه جهیانی توسیعه تحقیقیات اقتصیادی(۹۰٪ )UNU-WIDER
ییروت عمییومی جهییان خ ی در امریکییاه ،اروپییای غربییی و جاپییان اسییت .سییب اساسییی اییین
نابرابری مبادله فقع به نتیت اشیورهای بیزر سیرمایه داری میی باشید .آنگیاه سیوال اساسیی
باید بمیان آید ،اه اشورهای ״ خورد״ حر حتع منتعت الی خود را دارنید ییا ندارنید؟ بیشیک
اییه دارنیید بییه اییین سییب آنهییا باییید از همییه گونییه( ) امکانییات موجییوده اسییتتاده برنیید ،تییا فشییار
اشورهای سرمایه داری را دفع انند و بکلی آنرا از بین ببرند.
اانون سخنی از فرد های وحشی آد صورت -دارنده گان جامعه .بیا حسیا نیه آنقیدر مرای
حال این فرد را ،م در روسیه ،برای خود آشکار میتوان ساخت .داخیل عمیر ایل( د.).ک)
بحسییا میانییه در روسیییه در سییالهای اخیییر تقریبییا بییه  ۲۶۴۰۰۰دالییر برابییر اسییت .اییین عییدد
نتیجه حسا زیر است:
د.).ک (=.داخییل سییالیان میانییه از روی معلومییات امییار)  ( xدرازی میانییه عمییردر روسیییه-
 .)۱۸در عمل باید مقدار سیال ایاری بیه جیای درازی عمیر میگیرفتی  ،لییکن عییان اسیت ایه
سیین انسییان از سییال اییاری اش اییاری اش بیشییتر اسییت .دخییل میانییه یکمییاه  ،میانییه عمییری(
حسایوی) در نعر داشته می شود ،در روسیه (  ۴۴۰ ≈۲۴ /)۰،۱۳-۱()۸۷۰۰+۳۴۰۰دالیر
است.
د.).ک .۲۶۴۰۰۰ =)۱۸-۶۸(۱۲ x۴۴۰=.در اینجییییا انییییدازه از مییییال را برابییییر بییییه ۱۳٪
گرفتی اه عم  ۲۰٪ای نیسیت .ایین اعیداد از روی معلومات(اقتصیاد جهیانی و روابیط بیین
المللیی ) World Economy and International Relations -سیال  ،۲۰۰۱شیماره  ،۹صیتحه
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 ،۹۸اییه در آن دخییل میانییه سییاالنه هییر فییرد  ۸۷۰۰دالییر و روزنامییه ״ارگومنییت و فااییت در
اواراین״ ،شماره  ،۲۶سال  ۲۰۰۶پیدا شده اند اه در آن دخل سیاالنه بیه  ۳۴۱۰دالیر بیه قلی
داده شده است .به همین طریر ،ساان روسیه اه در میانه  ۱۵سال روت برابر به  ۸میلییون
دالر اندوخته است ،ممکن ایه فیرد هیای وحشیی آد صیورت باشید ،ولییکن ایین حتمیی نیسیت.
ییروت بیشییتر از  ۱۰۰برابییر دخییل الییی اسییت .لیییکن شخصییی اییه میانییه  ۱۵سییال در روسیییه
ییروت بییه انییدازه  ۸۰میلیییون دالییر جمییع اییرده اسییت ،یقییین اییه فییرد هییای وحشییی آد صییورت
اسییت (.دخییل نییه ا ی از  ۱۰۰۰دخییل الییی میانییه ) .عیییان اسییت اییه فییرق نسییبی در قابلیییت
اشخا میی توانید بییش از  ۱۰۰۰برابیر باشید ،لییکن امکیان فیرد امیاری هیچگیاه از دو فیرد
آماری زیاد نیست .افراد های وحشی آد صورت م  ،در امریکاه از روت تقریبا برابیر بیه
 ۱۲۵میلیون دالیر شیرو) میشیود ،لییکن عمی اینگونیه یروت بیزر فیرق بیین یروت برابیر
 ۱۰۰میلیون دالر و یا  ۵۰۰میلیون دالر آنقدر آشکار نیست.
راه های تاریخی مبیارزه بیا اینگونیه افیراد چنیین انید .اگیر از شیاعر بیزر  .سیعدی شیرو)
انی  ،باید بگویی اه سیرت اینگونه فرد را با مصره زیر میتوان شرش داد -:اه دیید عاقبیت،
خود گر بودی
در زمیییان بوجیییود آمیییدن جامعیییه سیییرمایه داری در روسییییه الکسیییاندر پوشیییکین بیییا حکاییییت״
دوبروفسکی״ اشاره به آن ارده بود اه بیا روتمنیدان همچیون بیا رهزنیان مناسیبت بایید ایرد.
 .سکاوروده ،فیلسوف اواراین در خصو انسانهای اه چون گیر درنیده ،نوشیته بیود،
لیکن راه مبارزه با آنها نشان نداده است .ن.و .گاله در داستان״ جان های مرده״ میلییونر هیا
همچون ذاتی انسان هایکه شبیع به سگان لهین انید ،بیه قلی داده اسیت .بغییر از ایین ،نویسینده
مشهور در داستانش شرش داده است اه چطور بعضی انسانها به تیزی بیه افیراد هیای وحشیی
آد صورت مبدل میشوند:״ -خیلی زود همه چیز در انسان تغیر می یابید ،در ییک لحعیه در
بییاطنی او اییر مدهشییی پیییدا میشییود و همییه شیییرازه زنییدگی را خییود سییرانه بکییا خییود راهییی
میکند .شیوق و نییاز انسیانی در اول مطییع او انید و بعید از آن ایه عنیان آنهیا از دسیت رفیت،
حکمترمییای وحشییتناک میشییود״ .شییوق ییروت انییدوزی یکییی از آن بیی هییا اسییت،״ ییروت
اندوزی -گنای اساسی است ،بیه ایین سیب در جامعیه ایار هیایی پییدا میشیوند ایه نیا آنهیا را
جامعه اار بی عاقبت و بی برات نهاده است״.
تبادالت در باطن اشخاصی ایه از هییک ایدا جنیایتی رو نیه گردانیده یروت اندوختنید ،آنچنیان
است ،اه ن .و .گال شرش داده است .در آخر داسیتان ن.و.گیال بیرای حیل مسیایل جامعیه نییز
رهزنان پیدا میشوند ،یعنی درد بد را دوا بد...
اگییر بییه فرانسییه رو آوریی  ،می بییه نویسیینده مشییهور ا .دومییه (پییدر) ،آنگییاه دو روش اییارا را
مشاهده میکنی  :الف) قتل؛ ) تبیدیل الیی یروت افیراد هیای وحشیی آد صیورت بیه عیو
گلغنچه
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آزادی( قسییمت هییایی از داسییتان״ گییراف مییانتی اریسییتا״( نگییاه انییید ترجمییه بییه روسییی) ،اییه
ق بیی سیینگ گرانبهییا را بییه قیمییت نییاچیز خرییده بییود ،بییا اییارد اشییته شیید و میلیییونر را وادار
میکنند اه از گشنگی میلیونهای خودش را به یک مرغی عو اند.
بییزر اواتییوبر همییه ییروت افییراد هییای وحشییی آد صییورت را
در روسیییه در نتیجییه انقی
مصادره اردند .بیشتر آنها اشته شدند ،به آن سب اه با زور س ش میخواستند اه امتیازهای
بی حد و روت خود را حتع انند .مبارزه طبقاتی( صنتی) خیلی شدید شد ،چونکیه بیورژواز
روس روحا در افضلیت و بر تری خود بر״ همه سیاه بخت״( پرولتارییا) بیاوری داشیت و تیا
آن زمانی اه پرولتاریا بزور این خیال پوچ او را با اا ریت اش از بین برد .مبارزه شدید ایه
با میراث سنگین روحی جنگ قبلی ،محاصره ،درجه پست اجتماعی زمیان پییش بیا هی یکجیا
و مخلوط شده بود ،نتیجه منتی نیز داد -خیلی انسانهایکه در اصل روتمند نبودند ،بدون گنیاه
یی قربییانی شییدند .لیییکن االس( تقلییید) مییاده سییگان بورژوازیبابییت اییین اییار امییروز – اییین در
اصل یکی از راه هایی است اه با آن روتمندان می خواهنید پرولتارییا را از ایار اصیلی او-
از بین بردن بورژوازی از عرصه سیاسی جامعه -منحرف انند.
جنایبکاران ،یعنی افراد های وحشی آد صورت فقط یک دلیل را اعتیراف میکننید و آن دلییل
قوه است .پرولتاریات چاره دیگر ندارد ،بجز آن ،اه با رهبیری حیز خیود همیه گیروه هیای
مشترک المنافع را متحد اند و زورگویان حاامیت افیراد هیای وحشیی آد صیورت را از بیین
ببرند .آنگاه در جامعه شرایطی بوجود آمده اینگونه افراد دیگیر پییدا نخواهید شید .بخیود افیراد
های وحشی آد صورت باید با وصول ا .دومه رفتار ارد .آنگاه مسله تاریخی اه آنیرا ایارل
ماراس بمیان گذاشته بود( اپیتال ،جلد  ،۱با  -)۶همه باید مشت غاصبانرا بی یروت انید-
حل میگردد.
این است نتیجه ایکه بعد از مطالعه ایین اتابچیه بیا آن رسیید  .دیگیر بیه آرزوی سی متی و بیه
مقاصد بلند رسیدن شما ،خوانندگان عزیز اه سر سخن را به پایان می آور .
علی گوهر بخت آورشایف،
ایف ۲۲ ،فبروری  ۳۰ -۲۰۰۶اپریل .۲۰۰۹
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سرسخن نشر اول
سراینده اشعار این مجموعه رفیق شنبه زاده در سال  ،۱۹۰۸در قشالق ِتنگخاان ،دره شااردره
تولد شده ،کودکی اشرا در همان جا گذرانیده است.
طبعیت سخت ،اما شوکت انگیز شاردره -باا کوهساار سار بفلاک کشایده ،انباوهی ازبیشاه زار،
دامنه های کوهی ،که چراه گااه ززاالن(آهاو هاا م) باوده ،در جنگا هاای شاان ببار هاای درناده
مکان دارند ،زمهریر( زمساتان ساخت م) شااردره ،کاه از شادت سارمای ״ زازاالن کاوهی در
جستجوی گرمی رود را به آزوش ررسنگها می اندازند״ ،و قدری یک مژه چوب زوله برابار
یک اشتر طال است ،زندگی به رود مخصوص تاجیکان پاامیر زربای ،در حاف اه شااعر و در
زیادترین اشعار او تاثیرات روشن گذاشته است.
بنااابر ایاان اشااعاری کااه دار ا ایاان مجموعااه شاادند -،״ راښاادره ِشااتای ״-״ رنکاای شاااردره״
تصویر سرمای زمستان بوده ،یکنوع کریکتر محلی دارد ،و با آبارز هاای روشان کاه تننهاا در
شرایط شاردره پیدا شده میتوانند ،به این شعر حسن علحیده می بخشد ،پر است.
ادبیات وسیع رلق تاجیکان پامیر ،دو بیتی هاای ن مای دلچسا -״ درگیا ماا ِد ״( زام راوردن
مادر در انت ار فرزند) ،سروده های ن می یاا اینکاه اشاعار طنار گوناه-،״سااز״ ،و سارودهای
پرنزاکت گهوارگی ״ لله ِیک״( اله مادر) ،شااعر را باا آبارز هاا ،نغماه و وزن هاای راودش از
سن کودکی پیچانده گرفته بود ،که این بارای شااعر یاک ناوع کتااب راوانی باوده ،در اثار هاای
بعدی همان ادبیاات رلاق حسایات اولاین بعادی شااعر تربیاه گرفتاه اسات ،نیاز هماین ادبیاات باا
ذریره های زبانی و روشنی اباراز هاا ایجادیاات او را زنای و پاوره کارده اسات .شانبه زاده در
شعر های رودش از ابراز ها ،توصیف و استعاره های فلکلور شاغنان وسایع اساتفاده مای کناد.
اینها اثرهای او را با کلمه های رنگا رنگ زینت داده به همه وسیع زحمت کشان پاامیر زربای
نزدیک و فهما کرده است.
اما به ایجادیات شنبه زاده نه تها فلکلور شغنان تاثیر کرده اسات و با  ،بلکاه ادبیاات تااجیکی-
شعر های الهوتی ،شعر ها و داستانهای صدرالدین عینی ،کاه شااعر جاوان در دوره شااگردی
اش در سااتالین آباااد و بعااد هااا در تاشااکند بااا آنهااا آشاانا شااده بااود ،بااه نفاساات ایجادیااات او تاااثیر
بزرگی دارند.
شاااعر بااا شااعر هااای الهااوتی دقاات علحیااده داده تیریبااا همااه اشااعار او را از یاااد کاارده بااود ،کااه
روشنی وزنهای آنها در شعر سرایی شاعر رول تربیه گی علحیده بخشیدند.
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استاد داستان تاجیکی صدرالدین عینی به ایجادبات شاعر با جاذبه و همکاری شخصی راودش
تاثیر بزرگی رسانده است 1،که این مخصوصا در اثرهاای تااجیکی نویسانده آشاکار اسات و از
همااین جهاات سااالگرد کالساایک ادبیااات امااروز تاجیااک صاادرالدین عیناای از طاارف شاااعر بااا
احساسات گرم و جوشان پیشواز گرفته شده است.
رواه در اشعار تاجیکی و رواه در شعر های شغنانی شاعر ،بدرشان کاوهی هماان مرکازی را
تشکی میکناد ،کاه دقات ایجااد شااعر مخصوصاا باه آن متوجاه شاده اسات .ایان بدرشاان کاوهی
سوسیالیستی میباشد ،که راه هاای شاساه( شااهراه م) ،کلخوزهاا ،طیاارات ،مکاتا و زنهاای باا
سواد آزاد دارند.
محبت شاعر به همان بدرشان متوجه است ،بنابر این باقیمانده های حیات کهناه کاه حااال ریشاه
کن شده اند ،او را به هیجان می آورد.
شاعر با زض و هیجان به این کمبودی ها در می افتد .اشعار״ یاا پیار!״( ای پیار!) ،״ یاا تاو،
یا تو نهن قت گه ״( با تو ،یا با مادرن گ دارم) از ههمین قطار میباشند.
بتر ورات کلخاوز
در اشعار״بلوا ات زه ״( بلوا و یا شکست کار) ،״بای ات ،ایشۈن اتَ ،
تشکی ڎئد اند״( بای ،ایشان و بتر در ایام تشکی کردن کلخوز) شاعر بای ها ،ایشاان هاا و
بروکراتها را مسخره میکند -به نمود رنده آورنشاان میدهاد .شاعر شاورانه اش״ ساوررون״ باه
موضوع عجوی شغنان نزدیک اسات .شاعر״ آفارین ،روشات عساکر ن!״ ( 2آفارین ،عساکران
سرخ!) کاه باه عساکران میادانی بخشایده شاده اسات ،باا محبات بدرشاان کاوهی شاوروی لبریاز
است.
در مسله وزن و قافیه شاعر در تحت دو تاثیر است .از یکطرف وزن ضربگی هجاایی ادبیاات
رلق شغنان ،از طرف دیگر وزن عروض تاجیک .شاعر شغنان شانبه زاده  ،کاه پای از و
شاعر دیگری به زبان شغنانی کاار نکارده اسات ،مجباور اسات ،کاه در ایجادیاات راودش وزن
های نو و قیابه نو وزن شغنانی را دریابد.
همین مجموعه یکی از موفیعیت های اولین اسات در ایان سااحه .اشاعار جداگاناه شانبه زاده باه
زبان شغنانی تا رال در کتابهای مکات شغنانی چاپ کرده اند .این مجموعه که بزباان شاغنانی
اولین مجموعه شعر است تا چی درجه ترقی کردن مدنیت ملی شک و سوسیالیساتی مضامونی
تاجیکستان را نشان میدهد.

иҷро кардааст
) (Боғи ҷавонон״Ғаацғидъа боғ״
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1
2

تااا انیااالب اوکتااوبر زبااان شااغنانی الفبااا و رااط نداشاات ،بنااابر ایاان تشاابه هااای جداگانااه ایجاااد
تاجیکان پامیر به زبان مادری شان از زباان باه زباان نیا شاده باه تیازی فراماوش میشاوند .در
اساس الفبا التینی سارته شدن الفبای شغنانی شرایط ضروری ترقیات با سرعت مدنیت والیات
رود مختار کوهستان بدرشاان را تاامین نماود ،و باه انکشااف ایجاددیاات ملای باه زباان ماادری
امکانیت کشود.
همین مجموعه اشعار تحفه اولاین ادبیاات شاغنانی باوده چیزیکاه در ایان مجموعاه دیاده میشاود،
در آینده چیز بسیاری وعده میکند.
س .کلیم چیتسکی
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غهڅ ِغڎه باغ
بلبلېن ن زهڅ ِزڎه باغ اند ِپرا ڎئڅ اس بهار،
وهڎ ِجرئون ات بهار اند ز م وئڎ گ رې قرار.
تر رو کار هر ورت څه سٲم وهڎ دڎ پ پۈند تیر مو رد ڎ یېن،
پیڅ لع ات ،شهند میگون ،زئڤ پر شونچېځ ،دچار.
تر رو چید هر ورت ڤ یېن ،آدم گر رد ن ل بشهند،
صد سوار مېمۈن څه یاڎد ،لۈڤ ِنست مېڤ څېم اند زبار.
ییو ته یاږج ڤیرت اس ِزدۈن ات سۈد ته دڎ پُختهن درو،
ییو ته تر درگاه ِزدیرت ات ،د ک ته دڎ ِکښت تر ِکڅار.
ییو ته یاڎد ،ڎید بې سواد ارد درس نو آرۈن ِجناو ،
ییو ته نادۈن ارد حساب یاد ڎید هزار اندر هزار.
زارڎ تاریک ن چو َروښن اس رو روش الفاظ وهڎ،
جه اته نادۈن یېن چود اس م قِشالق اند فرار!
شعر شیرین اُم و ڤ ارد اس دل ات جۈن اݑ درست،
مزد اگر ذ ن یا نه ڎ ن ،وهڎ ن کلۈن ،و ڤ ارتیار!
سڎج اُم حیرۈن ات د ُ َپ ،
وئښچ اُم ُوز ار و ڤ درون ات ُ
چیر ته ُوز دهڎ اُم رو زارڎ ات ،چهی مو رو رد زئزد مرد کار؟
هڤده اُم مارت( ماه مارچ م) اند یند تیرین اݑ لۈدِ -:کن ی ساز!
شمبه زاده شعر شکربار چود و ڤ ارد تیار!
ررخ ۱۸ ،مارت ( مارچ م) .۱۹۳۴

ِڅڅه ِپڅ
( اس نۈم

آدمېن اد

ُرږنۈن

ضد څه ڤَد).
الفب -ی-اردین ِ

ُرږنۈن ت الفب نَښتیڅ،
ِزڤ
مو-رد نه فارت ،دڎ رو مو جۈن ِکښت بیڅ-بیڅ!
څه ِون اُم وم نِڤشیجېنک پیڅ،
فارت دڎ اس قهر ِزبن اُم تر َچښ جیڅ!
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم!
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
گلغنچه
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دِس الفب ُکل گۈر ارد اݑ ِپڅ،
ِید گه ِم یݑچ رو بال مٲش ارد ِسڅ!
چی ِ -:رښېن لۈڤد رو عمه ات زلمک-ڤِڅ،
تو نه فهمئتِ ،کن دڎ مو رد ِڅڅه ِپڅ!
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
فهم ِ -ید د ُښمن حاج -ت پیر ن،
د ُښمن شاه-ت ،رلیفه-ات ،میر ن،
د ُښمن افیون ات ،وم تهژیجېن!
مختصر-د ُښمن مفت رهریجېن!
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ زئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
ِید څه یاڎد ،پیرته رو ِشۈن ِبنئست،
مٲش دعا رۈن ته رو قربۈن بِنئست،
زهڅ دهیۈن ته رو نادۈن ِبنئست،
اس رو داد ات ،رو کساتېن ته ِرنئست،
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
ِید څه یاڎد ،قدر کالم هللا بېست،
ِڅمو داڎ سلله ی د ُعا ُمال بېست،
فکه میراث صفی هللا ،بېست!
قُرب پیر دار ته ،واویال ،بېست!
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
یِد څه یاڎد ،حرف عرب بیکار سۈد،
ترک ُ 3مرڎه دخ اݑ ُوښیار سۈد،
َب َ
آدم آب زمۈنه رار سۈد،
مردم اس ِعلم ات هنر بېزار سۈد،
ااغذ پرۈن ،بروارات(قدی )
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م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
نور!

دڎ ته لۈم -:یار ڎه ،اې روجه ی
ناگ یِد ِشتیَ ِری-یک مه ِکښت زور!
ُرږنۈن فُکه ِکښت اس دم تور،
رلی
دڎ اِکه مېݑ څه بشهند ات ،مو-ند سور!
م ته ڎهڎ اُم ،ی گه ِزڤ ِزئمُ ،ر اُم،
ُرږنۈن الفب ئمُ ،ر اُم!
ضدد
تاشکند ،سال ۱۹۳۱

تو یا تو نهن قتے گهپ
اَه زهڅ ،تو در َبکل ! یا تو ،یا تو نهن قت گه .
ل آدمېن ن پ دِڤ  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
ی بای ،ی حاج  ،ی ِمال ،ی کینه ِمنگباش
نُر ن څه رهڤج تمه ت  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
تو داد قتیر ن څه چوږج نی  ،بجگله-ی -ن ن ښُڎج،
نِغۈږ به مختصر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
ِطلهبیج ،اته فُکݑ ښۈنچ ،
فُکݑ تو رېښ
نِغۈږ رو ب ربر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
تو داد ته و ڤ قت حیۈن ِمغوند تو ِکښت سودا،
ِید اس تو ب هنر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
مو گه څه زئز اگر ،مو ند مو روبرا اِ -دِس:
یه ښای ،اَه کبک در  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
څه ښای سٲو تو ِمال رو دڎ رو ِزریات ِم
اس ِعلم ته پر هنر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
ڎاڎجن،
ڎجن پ ل ِپرا ِ
د تیر گه مردم ر ِ
تو جهلد 4سربه سر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
د تیر ته مردم مفتخوار ،یعن بای ات پیر
جهلده
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تو جهلد دربه در  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
د تیر ته کشور شورا ند رو نسل آینده
سېرن ار  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه .
تو جهلد ُ
ُرږنۈن ،ییینݑ اس جمشېد
د تیر ته ،ی گل
پ روند منت ر  ،یا تو ،یا تو نهن قت گه !
ر ََرغ ،سال ۱۹۳۲

بای اته ،ېشۈن ات ،بترک 5وختے کلخوز تشکیلے ڎهد اند
.１

بای:

I
کمونیستېن ته ِکنېن کلخوز ،
و دروند اند ته سۈد ُکدباز ،
ی فتیر تیر ته ِکنېن جۈنباز ،
یا رڎای ،ملک ته عج نا ساز !
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه ِبنئ ٲم ،څه بشهند!
II
ییوݑ د ک سۈد -فُکه نۈبَت ت قتار،
ییوݑ کلچه ات ،و رهریج ڎو هزار،
ییوݑ چید -و ند نه نئخ ات ،نه ِکڅار،
ُمرڎه دَخ بترکېن مٲش ت سوار،
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه ِبنئ ٲم ،څه بشهند!
III
ست،
یا رڎای! حالت مٲش گنده ُ
ست،
رۈن ملک کم بغ ارد بنده ُ
ااغذ پران ،بروارات
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ست،
پیر دِروغ لۈد رو
ِ
ښرمنده ُ
ست!
تو قرار ،مو ند مو در-اَه-بسته ُ
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه ِبنئ ٲم ،څه بشهند!
.２

شۈن:

IV
قدر اته قُرب مو تمار اند ِشچ نِست،
قدر مو ند رېښ ات تبار اند ِشچ نِست،
چارده ساله مو کنار اند ِشچ نِست،
گرڎه پیځیج مو ِکڅار اند ِشچ نِست،
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه ِبنئ ٲم ،څه بشهند!
V
وایمه دار ارد ِشچ عزایم چ نه بافت،
ِږن ته ماݑېڅ ِمالیم چ نه بافت،
رو وظیفه ت رو قایم چ نه بافت،
مومن ن زارڎ ته څرهنگ دڎ نه ِشچافت؟!
ِ
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه بِنئ ٲم ،څه بشهند!
VI
فهم  ،سرکار ته کلخوز اند بېست،
قدر پیر دار ته کلخوز اند بېست،
پیر هنر دار ته کلخوز اند بېست،
پۈند مفتخوار ته کلخوز اند بېست،
فکر شورا څه ِرنئ ٲم ،څه بشهند،
کمونیستېن څه بِنئ ٲم ،څه بشهند!
VII
یاوه ،مېڤ نَلغَښ بې معنی ِچ !
مېڤ دِروغ گوی ات ،مېڤ دعوا ِچ !
مېڤ کَښاگیر ات ،مېڤ زوزا ِچ ،
گلغنچه
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بای بازار  ،تو مېڤ سودا ِچ !
فکر شورای ته رونق ڎهڎ ٲم،
کار دهیۈن ُمعلَق ڎهڎ ٲم!
VIII
مو رد بکار نِست تو به ِیښت ات ،تو مه ِیښت،
ل دِروغ لۈڤ  ،تو آبروی فُکه ِرښت!
ښاج اس دوزخ ات ،وعده ی به ِیښت،
اس به ِیښت بید ی ُمت یاږج ات ِپښت!
فکر شورای ته رونق ڎهڎ ٲم،
کار دهیۈن ُمعلَق ڎهڎ ٲم!

6

IX
مٲش ته کلخوز قت چیۈن-چیۈن
تر سوسیالیزم ِر ِمی ٲم اس دهیۈن!
تو ِجناوکه ورم ات سرگرڎۈن
اس ِزبا دڎ یَد لییۈن-لییۈن!
فکر شورای ته رونق ڎهڎ ٲم،
کار دهیۈن ُمعلَق ڎهڎ ٲم!
ر ََرغ ،جنوری سال ۱۹۳۳

شتایے
خاښدره ِ
ای راښدره ِشتای  ،تو یت نُر بال ِمغوند،
نُر پهلۈن گهرم تو رېز بېنوا ِمغوند!
نخچیر تېز چابُک روش َگزه یېنه ِچ -
زروین پ تهک اس عیبت تو روده پا ِمغوند!
الزر څه وۈزد پ سرگه ی کویین ِشتا پ پیڅ،
لۈڤ ڎید تِراښ تو ر ښه ی جۈن بد صدا ِمغوند.
در وۈزد څه ڎ د م ښوځ ،اچه یکدم قرار نه ِکښت،
بهشت و مهشت
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سېردداو ِمغوند!
نۈبهند لۈرݑ فرب
ِ
هر تهم 7ی رلته گرم پ بازار م ورت څه ڤیرت،
تر څېم و مالت رال ِیق مٲش توتیا ِمغوند!
اس سخت اگه م ورت څه طلهب ی سئخ ژیز-
یئست دڎ تو پیڅ یو چخبُڅ سېر اشتیا ِمغوند!
ریرت دڎ قسم رڎای ت  ،ی دیده ی مو رد څه ڎاڎج،
ِطال ِمغوند.
پوݑچ قهد ت سئخ نُر ی ِښتُر داڎ
راښدره ،سال ۱۹۳۳ -۰۱-۰۱

بلوات ات غهش
( اس تاجیک تارگ منص پرستېن نۈم)
I
دهیۈن مو لۈد -کاله!
تولو مو ڎُست و راله،
دَم نلغښ ِکښت ،هم ناله!
لۈد ا ُم -:کاله لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
II
دهیۈن چو ڎُست ار بِروت،
اس مٲش لۈد موزه ات بوت،
ت ُلو مٲش ٲم و رد زَ ووت!
بوت ات موزه لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
III
هر تهن

گلغنچه
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اس ی دهیۈن ڎُم ُرت،
زاښت اُم پینځ سۈم ،نښتوید ُکت!
ِد ِڤښت اُم دڎ و رد رو ُمت،
لۈد اُم -:پینځ سۈم لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
8

IV
سحر ارد ڤا یت یو دُنگ-د ُنگ،
رو کهل سېنت ،و نُسک فُنگ،
کاله اڤېن پ مٲش ُچنگ،
لۈد اُم -:کاله لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
V
بزور ٲم ڤوست عهد نۈمه،
دهیۈنېن ٲم چود رفه،
ست ،نِست فایده.
ښېمۈن ٲم َ
عهد نۈمه فُک لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
VI
اِ اِد نِست نه بې وعده
پنجه ِم لۈڤد ماشینه؟
عزیزبېک ،اِ دِس بافت نه؟
ماشینه رې (موتر ن م) لهک پ
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !

مٲش،

VII
رو جنجال ٲم چود آزاز،
ست دراز،
مٲش گفتگوی ُ
شمبه زاده چود د ساز،
د ساز ات -ماز لهک پ مٲش،
تهم نَی ،اندیزد بلوا ات زه !
ڎ ״د ״ُ ،رتُ ،رت چیداو״ اندن موی ،سبزه(..مترج )
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ر ََرغ ،سال ۱۹۳۳

یا پیر
تو بۈنېن تُلو 9ڤَزداق ،تو ڎُست به یېن ،اته تو-ت پیر،
َوجدالدینَک تو ڎُست ات ،رلی نا فهم ارد ِکن تفسیر.
فُکݑ نېک ات بد دنیا ِکن وابست پ و ڤ تیدیر،
د فهند ت -ت باز دهیۈن ڎِکت اته و رد باز جنت ڤ .
تو یِله یت دروزېنېڅ مو قهر اِ دِس ِسفیڎج ،یا پیر،
مو ڤَرݑ پاڎ ن تو داد زئڤ اند ،تو نهن څېم اند مو چهلک ݑیر!
تو ِزریاتېنُ ،ځ ات ُ
زلهِ ،زڎه تا زهڅ ،ڤُکݑ ِمال،
ی بیچاره رزین تا سۈد پ مکت  ،و ڎد دڎ زوزا:
رڎای اس که ِرماڎج زهڅېن ناقَص ِم ِکنېت دۈنا؟
د شېطۈ ِنت ت چود اس رلی مشرق عالم اند رسوا!
تو ِیله یت دروزېنېڅ مو قهر اِ دِس ِسفیڎج ،یا پیر،
مو ڤَرݑ پاڎ ن تو داد زئڤ اند ،تو نهن څېم اند مو چهلک ݑیر!
سڎج،
ی آدم ِچ  ،تو حکمېڅ قاض  ،ییو میر ات رلیفه ُ
سڎج
تو ِیله یت دروزېنېڅ رلی محنت کښ تو بنده ُ
سڎج،
تو َجور ات ظلم قتیر فُیرای ملک اس رۈنه کنده ُ
سڎج؟
تو انصاف ات ،تو عدل ،اس راست اݑ ،ای زازاڤ  ،تر که ُ
تو ِیله یت دروزېنېڅ مو قهر اِ دِس ِسفیڎج ،یا پیر،
مو ڤَرݑ پاڎ ن تو داد زئڤ اند ،تو نهن څېم اند مو چهلک ݑیر!
تو شرط څ ناوسله زهڅ بې زمݑ چار دار باید ِکښت،
رو ذات جهت پینځ سله بچه حکومتدار باید ِکښت،
ستمگر کار اچݑ مه ِکښت ،اته مفخوار باید ِکښت،
ستم کښ ڤېت ،و ِزریات ارد ِرذمتگار باید ِکښت،
تو ِیله یت دروزېنېڅ مو قهر اِ دِس ِسفیڎج ،یا پیر،
تِلو

گلغنچه

21

اداره نشرات سیمای شغنان

9

مو ڤَرݑ پاڎ ن تو داد زئڤ اند ،تو نهن څېم اند مو چهلک ݑیر!
هزار فهند ڎهڎ مردم ،ناگ د بۈنه تیر ی ُکرته زئم،
تمار دڎ چوږ ِکن  ،نا ِگن د بۈنه تیر ی سلله زئم،
چ پیڅ ݑیر اند رو ڎهڎ کۈر ِپ ِجناو ،نا ِگن ی تکه زئم،
تو ِیله یت دروزېنېڅ مو قهر اِ دِس ِسفیڎج ،یا پیر،
مو ڤَرݑ پاڎ ن تو داد زئڤ اند ،تو نهن څېم اند مو چهلک ݑیر!
ررغ ،سال ۱۹۳۳

زمستۈن
ِ
زمستۈن یاڎد ،هوا فُک جاݑ ِشتا ِکښت
ِ
فُکݑ مردم رو ِزریات روبرا ِکښت:
ښڅ مه برئز ت،
اَه ِزریاتېنِ ،شتا َ
پ که دهرڎ ات پ کهخک مبتال ِکښت!
زمستۈن اند ڎی مېݑ څ څه ڤېد ابر،
ِ
و امباج اند فُکݑ یکبار هوا ِکښت.
ِژنِجِ ،چ  ،اس هوا ِوښکیمڅک اݑ واښت،
څرهنگ حیۈن م ورت اند ِڤد ،چرا ِکښت؟
اگر بېمار ات اس نادۈن دهرڎ ن،
سه تر مکت ُ ،مع ِلم تو رد دوا ِکښت.
عالج یست ،یاس رو ِزریات ِم پ مکت ،
ک تامین ڤېت  10رو درسېن لهک ادا ِکښت.
تاشکند ،سال ۱۹۳۰

کینه ات نو مکتب
وېت
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ورت پېښ اند ن څه ښئید مردم الفب ی عرب،
چار الف تو رد لۈد تیاق.
بعد پینځ سال ات څه پېښڅتِ ،
بجگله احوال اگر لۈڤ اُم ،ی یار باور نه ِکښت:
ښاج آرۈن اند کود نئخ ت ڤُد ڎارگ رهنگ ت قاق.
ست،
څۈند بشهند بچه اگه تر مکتب څه ُ
بعد پینځ مېݑ یاڎد ،و نهن نه ِوز نت رو پُڅ ،ڎ د در ِسراق.
ورت د داو اند و پیڅ د ُمبه ِمغوند ِجلوه 11څه ڎاد،
ڎجن فِروږج بُڅ رهنگ ت قاق!
ُ
ست ی ښه اݑ اس زَ قښ ݑ ُ ِ
تر رو چید بچه ی دم بې ررصت آرۈن څه یت،
َږځمت ِنمۈ ،داد چود رو بهښ اس چید و آق.
نهن رو بهښ ن ِ
مکتب نو اند ،الفبا یېن نو تیر ِشچ نِغۈږ:
بعد پینځ مېݑ ِکښت ِزڎه تو رد نی اس چین ات عراق.
تا ته یاڎد تر مکت ات فرښست ته سۈد فِزکلتوریست،
پېښ-ته-پېښ سۈد فرب دئت سٲو ن و نئځېن بېښد قاق!
تر رو چید اݑ کودکېن یکبار نه ڎ ن پیڎ اس روش ،
درس تیار ن ات ِکنېن نادۈن ښر َمنده ات آق!
ِشچ څڤار سال څ ِزڎه تر مکت ات بې زم څه نیݑت،
که اند داد ِکښت فکر  ،نهن اݑ ِچ  ،نه ِکښت یکبار ِسراق!
تاشکند ،سال ۱۹۳۰

بې سوادے نېست چید درکار
ای ُمع ِلم ،درس کینه تر ِزبا لهکچید بکار،
کودکېن ات ُ
ِشچ سعی چید بکار.
زلله یېن ښئیداو ت
ای ڤِرادهر -ڎُست م ڎُست ات اتفاق سٲو ت فُکݑ،
ِشچ رو نه ِنک ِزڤ ت یݑ مٲش ارد کتاب چاپ چید بکار!
بې سواد ند ن ِزیۈنېن اس حساب ِم بې حساب،
باسواد نعف اگر لۈم ،اس حساب چید ِرست مو کار!
ُجلوه

گلغنچه
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11

سوال
بې سواد اس که ڤِر د گه  ،و رد څه ڎ ن هرگاه ُ
با سواد ن ِچ  ،تُلو 12و ڤ ارد همېښه گه تیار.
زئزد اگر هر تهم 13مو گه ُ ،کت اݑ مو میصد سۈد اِ اِد:
کود ات ُ
ِشچ نېست چید بکار.
زلله رو بې سواد
تاشکند ،سال ۱۹۳۰

آفرین ،روشت عسکرېن
رلی م لوم ت چو آزاد ،آفرین ،روشت عسکر ن،
ملک شورا ت چو آباد ،آفرین ،روشت عسکر ن!
بای څه چود ڎِندۈن تېز ،و ند ت و ڎِندۈنېن ڤِروښت،
نا توۈن ارد ت چو اِمداد ،14آفرین ،روشت عسکر ن!
مسیره بای اند څه ڤُد ،دایم و تِغَست بر فلک،
ښڅ ت چود ار و بُلالد ،آفرین ،روشت عسکر ن!
رَښ َ
بتر اس بای ات ،زالم اس رۈن ات ،دهیۈن اس امیر
ُر رالص ت چود ات آزاد ،آفرین ،روشت عسکر ن!
15
باسمچ( اشرار م)هر جا وینت تمه ،یکباره ووڤد تر تیر زَ بینت ،
ملک هم آسایښ ،هم آباد ،آفرین ،روشت عسکر ن!
شمبه زاده وینت فُکݑ ِا  -مېڤ رو دڎ لۈڤد اس روش :
آفرین ،صد آفرین باد ،آفرین ،روشت عسکر ن!!!

مسقره باز
12

تِلو
تهن
14
اَمدا
15
ووڤد قهبر تر تیر ِزبینت.
13

یعن

گلغنچه
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درئغ ِا  -اس-م مو بۈنېن سفېد ،اته زهڅېن
مو سازکېن ته ِکنېن مسیره ات مو مسیره باز!
تو پیڅ سفېد ات تو زونج تئر ،لۈڤ رورن ات ایالکېن،
ښبیځ ات ،تو شند ن نمک ،اَه جۈن ،تو نیاز!
تو قهد َ
یار ارد څه فِرهپ  ،و آرر عمر ارد ِم
ی
ِ
دِگر گه چیز یو ِطلهپت ،عیش ناز ات عمر دراز!
تاشکند ،سال ۱۹۳۰

سرخون
ُ
سررون ،نیاز تو رد سٲم ،نیاز ،رمبېن ِښتئرځ مو رد اس فلک،
ُ
چوشچ ڎهڎ ِسماعی د رد دراز ،پینځ سۈمه یېن زئز یک به یک!
سررون څه ڤېد هرگاه حیات ،چوشچ ِکن ِسماعی بېک زیات،
ُ
مه پېښڅ اچݑ میرزا َنجات ،د ک بُن ت ِم مه لهک رتک،
سررون ،تو یال ات ڎُم تنُک ،ڎهڎ ٲم تو ار پایگه َرنُک،
ُ
پینڅ مېݑ ت سٲو اِ -دِس سبُک ،لۈڤ اس فلک مسکین چلک!
سررون څه یاڎد هرگاه به تاب ،ڎید دوست ات دُښمن ُجواب،
ُ
17
16
قهد ِچ  ،تُلو کینه تناب ،جن ِچ لو نَخرهج ښهپر !
سررون ڤه ار پایگه ِپرا!
چود اُم ِسماعی رو براُ :
یت بې نف اس فُک ِزبا ،چوشچ پولَی ٲم زاښت تک به تک!
عمر رڎای و رد ڎید دراز،
شیرین مو پُڅ سه تار ِنوازِ ،
نهی جۈن څه زئزد اس روی ناز ،یه ڎید صدای اُشپَالق.
ُگج تاژد ِسماعی بېک ُمدۈم ،زئزد دڎ ُمکافات ات ی ناو
سررون ښهپر !
مردم ،فُکݑ لۈڤېت و نۈم ،لۈڤېت و
ُ
ررغ ،سال ۱۹۳۳
ڎو بشهند صورت
تِلو
ښهپراک

گلغنچه
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16
17

ِچ د ڤ ڎو بشهند صورت ُرږنۈن 18د باغ اند،
ِید ییو ݑُد جمشېد رو ریال ات ،رو 19دماغ اند.
دم مهر مو ِجگراند څه ڎید محکم اݑ ُ
شلوه،
لۈڤ ِپلته ی نو ار ی ِچراغ دۈن لپ زاغ اند.
شیرین ،تو قبول اُم ،تو نیاز اُم ،ی ن ر ِکن!
موږج اُم تو اڤېن ات ورت اُم تو ِسراغ اند!
یم صورت روشروی ات 20بشهند یار مو دوست څه،
21
نِست ښهر سمرقند ات ،نه مسکو ،نه د راغ اند!
سمجې ڤیرد یادگاری ی نو ِرست:
گ محمد
ُ
یم سازک جمشېد و رفییئت ،و الغ اند.
راښدره۱۹۳۳/۰۱/۱۸ ،

ِوستاڎ صدرالدینے عینی رد ،وے سور اند سورۈنه
نیاز سٲم انیالب ڎُست ارد ،څه چوږج
تیار مٲش ارد نِو سِنده تو دستور.
فُک ات فرقه ی کمونیست ڤهرڎاد
تیارچید دِس ِنو سِنده ی پر زور.
یو کهی ِسځ نۈل ِجناو جای ات زمۈن اند،
تو دۈنِښ ریر ِمغوند له ِکښت و بې نور.
تو یت مئنت کَښېن ت ڤَد ،څه چود ت،
اس عا ِلم رۈن تر اوزۈن زنده در گور.
ِسراج ت ڎاد اگر قربۈن ،زمݑ مهک،
و رون جای تیر چوږج گ رې نُر زور!
تاجکستۈن،
گ ن نو رې ُ -جۈنېن ِ
رو کار ن ن څه چوږج وهڎ ساز ات جور.
18

ُخږنۈن
خیالېن ات
20
صورت خوشروی ات
21
مسکو ات نه راغ اند
19

گلغنچه
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تو ِزریات ات ڤِرادهرٲم فُکݑ مٲش،
تو څېم تا مٲش ت ڎ د ات سۈد ته پر نور.
تو د ُښمن سۈد ِوڎِچ ،باشه ِکن ٲم رو،
اگر سۈد مای  ،سٲوٲم ښهست اته تور.
ترپرای اݑ
ِپالن ٲم مٲش اسید فُک ِ
م
چو اجرای ات ،رو ساو ت(شورا ) ٲم چو مسرور.
د جهت ٲم مٲش ل اݑ فُک تر ِپرا زاښت
ی نۈم اس مرکز اس ساو ت (شورای م) مزدور.
عج روشبخت ،عج ل طالع دار ٲم،
قتئݑ یت مٲش ایۈم ات مجل ات سور.
 ،۱۹۳۵-۱۲-۱۴اس ستالین آباد تر سمرقند.

ست
بې پدر ُ
ست ،
اې شکر ،مو پیر بې پدر ُ
22
ست !
هر تهم و نِغوښت ،در بدر ُ
هر چ رد اݑ لۈد -:تو زهڅ ت مه ژار!
23
س ت!
بد بخت ُربݑ جهلد بې ثمر ُ
هر چ رد اݑ لۈد -:تو دزد مه ِکن!
س ت.
تا یېن ِڅفت ات ،یو نغمه گر ُ
بېمار څه ِبراښت اگر و تِښتاف،
س ت!
ښست مود ات ،یو نهوه گر ُ
فر َ
اس دزدئت عاشی یو بدبخت
ست!
مٲش مملکت اند موتبر ُ
انگخچ و که پ تومبه سئد اند،
ست !
جمشېد چهنگ اند ُمشت پر ُ
صد شکر ،و دزد پۈندکېن ٲم
س ت!
تا چود ُچست ات ،یو در بدر ُ
ستالین آباد ،سال ۱۹۳۵
اس ُخږنۈنے غهڅ ِزڤ
هر تهن
ُخبه

گلغنچه
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22
23

فییر ات بای عالج ڎئد ات نِڎیڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
رلیفه میصد اس راست مٲش ِوژیڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
ښڅریڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
ښڅ م پیڅ زهڅ نِ ِ
و مسلک َ
دراز بۈن حاج هندوستۈن رو نیوداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
ِپ گاه د اݑ د ڤ ت که الزم ِوریڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت!
ِپرا اس انیالبېن دهڎ رو نهند ښوڤد رهنگ ت مٲش رون ُرود،
ی بای یا پیر ی سال اندیر پینځ ات راږ ِږ ِنک ِم فُود،
اگر ییو نازیۈن ،و ڤ پینځ ُکد رهنگ تیر ِزمئښت ات ُرود،
و کار اند څۈند ِرښېن اتُ ،منج یتُ ،رږنۈن بتر ُمود
و امباج اند د ڤ ارد ِم ِڅریڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
رفیق اس جور بای ن ماه ی اکتویر رالص مٲش چود،
ست سېر اته ُرښنود.
رو پیر ٲم تابِنئست ات ،کم بغ ُ
فُکݑ کار ن ت مٲش ارد رنج بر ڎید یار  ،بای داد ُمود،
هزار رحمت ک نهن ن ارد ،عج ورت اند ن مٲش ڤُود،
څرهنگ گه ن ت مو رد ُ
الزم ِوریڤداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت،
کتاب ِشچ ښای اُم ات ،کینه کخای رهنگ تیر نوی ند اُم تیت،
نه فهم اُم پېچک ات راښک ،نَی اُم جا ِی  ،نه پرتخلیت،
رلیفه ات ،حاجی یت ،پیر کَښت مو دوره اند که ی فرق ] ِکنېن[ اس ریت،
نه و ڤ ِفییست ِنښۈن ِشچ ر ڎج ،نه و ڤ فَیست اته فیت-فیت،
ِید اݑ کهم الزم هر گۈر و ڤ ِربیداو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت!
مسجت ن ات ،بُت،
ِبنئ دین ات ،رڎای ات ،مصطفی یت،
ِ
علی ِږن فاطمه کهیِ ،پ ِوراو اݑ نُر کَن اُم وم ُرت،
څه لۈڤد سرکار آزا رۈن ،درو ڎهڎ اُم و زئڤ اند ُمت،
فرښته ات ،جنت ات ،حور ات ،د رهنگ تیر ِپتِ -پت ات ،پُت-پُت،
تمۈم اند مکر مردم رون ِسپیفتاو ڤُڎجِ ،شچ ارد اُم فهمت!
 ۶می سال  ،۱۹۳۶ستالین آباد
بهار
گلغنچه
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تا ڎ ڎد حم ات ِژنِج ته آب سۈد،
ابر ن ته بهار درو ِرنئود ِکښت.
گ رې بشهند درو ِښ ُ
کفت سېن،
بلب و روش ند درو ِجرئو ِکښت
سڤځه یېن پیڅ
اس پهرک دررت َ
بارۈن ته زبار درو فِرئود ِکښت.
سڤځه
یم فصل بهار دڎ اس رو َ
هر جا ره تو ُوښ درو ِپشئود ِکښت.
مېݑ بېښدئت ریر ته جۈن دڎ ان َجفست،
دوس-دوس فُکه چیزته دڎ چ ݑئود ِکښت.
دهیۈن رو بشهند زمینک ن ارد،
تۈزمېن ت بشهند درو ِسرئود ِکښت.
هر مېݑ ته رو باغ اند عرعر ن رئښ
اسیوند اݑ فُکݑ درو ِرښئود ِکښت.
سڤځه گوښت زاښت،
حیۈن د بهار اند َ
دڎ جهلد ته رو داغ درو ِپتئود ِکښت.
فصلېن اند و ڤ عزیز د بهار.
یم فصل بشهند ات ،روش یت ،کار!
تاشکند ،سال ۱۹۳۰

زمستۈن
ِ
( ی گه)
ست ،اې رالک!
ِ
زمستۈن ُ
ِژنِج ِکن ٲم ِزندالک.
اس دشید تیر ڎهڎ و سیچ،
دشید لهک مه ِکښت آلک.
ِپتِ -پت څه ِکښتُ ،وز ِکن اُم
نمد ِمغوند و مالک!
گلغنچه
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شمبه زاده جمشېد
اس״ ُرږنۈن الفب ״.

ریښت پۈند تےچید مه ماز!
ریښت پۈند ت چید میزداو زلیظ،
هر تهم څه میزج ،لو وینت رو ویز.
ریښتېڅ نه بافت الغ ات مزاق،
څۈند جای یه چوږج چول قاق.
هرگاه رو کرات-فرت څه ڤیرت،
چید ته یو(یه م) یکبار اݑ ِزدیرت.
شمبه زاده جمشېد
اس״ ُرږنۈن الفب ״.

بهار
( اس نو)
بهار رو که درو ِدڤِښت،
ابوبهک درو ِر ِوښت.
گلېن ن درو ِښ ِکفت،
ترمن ن درو ِن ِخښت.
ڎو مېݑ گه ته بهار سۈد،
گرم مٲش ارد دِچار سۈد،
گلغنچه
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کوه ته دهښت گلزار سۈد،
(څغُژجک م ) درو ِدڤِښت.
ِڅغُزجک ِ
ریر رو نور درو ِزوئست،
ِژنِجېن فُک ِبنئست.
مردم رو ښیج درو ِزوئست،
قاز ات ږهج درو ِر ِوښت.
مو ڤِرا ِزمڅ ارد ښاج ڎۈڤد،
لۈد  -:شاد زلبې لۈڤد
ِشچ ٲم ڎاد یوغ ات فِرۈږج،
ست ٲم وم صدا نِ ِغښت.
َ
ست توڎ سفېد،
چه روز گه َ
مو پیلله یېن ڤُود از د.
بشهند َمږځۈنجگ نه ر د،
ست اس روشت ِپښت.
رالصېن َ
شمبه زاده جمشېد
اس״ ُرږنۈن الفب ״ ُ
زلله یېن جهت.
جمشېد شنبه زاده ،مصریف شایف ،بندی شاه یف.
ستالین آباد -تاشکند ،سال .۱۹۳۱

افیونے یېن سازک
افیون یېن پر ریال،
تر یکدیگر قی ات -قال،
لۈڤېن ته -:مٲش ٲم اُبال!
صد وای اس زمزه گر!
افیون یېن پ نئخېن،
رو ڤېږځ ته ڎ ن رو پئخېن!
تر یدیگر ته کئخېن،
گلغنچه
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صد وای اس زمزه گر!
افیون یېن ن رراب،
همېښه یېن در عذاب،
تر تیژدوا ن اِستراب،
صد وای اس زمزه گر!
و ڤ تیژدوا جای تر زجید،
افیونت ڎ ن باغ تا چید،
و ڤ ِږن اس و ڤ سۈد چ تید،
صد وای اس زمزه گر!
افیون ِکښت رو و رۈن،
دزد ره دڎ سۈد کَښۈن،
افیونت ذید رو تنبۈن،
صد وای اس زمزه گر!
اس״ ُرږنۈن

الفب ״ .مولف نۈم نِست.

زربه دار
فکݑ ٲم مٲش زربه دار،
هر تهم ِوزۈن ات رو کار.
اس ُ
شمت ِگی ٲم بیزار،
آفرین زربه دار ن!
سحرکݑ مٲش ان ِدځ ٲم،
رو لی ِپسۈن ِپنِځ ٲم.
چئرځ ٲم،
اس رو ِزمڅېن ِ
گلغنچه
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آفرین زربه دار ن!
ُځ تا کته زبردار،
اس فُک ِپرا جعم رو کار،
اس تنبلېن ٲم بیزار،
آفرین زربه دار ن!
مٲش کس کار 24زبردار ،
نِست ٲم پروای ناز ،
دهیۈن ارد ڎهڎ ٲم یار ،
آفرین زربه دار ن!
عرق اند ِنست،
مٲش پوښا
َ
اس کار ته مٲش ُگرم نه ِپست،
تمبلېن درکار نِست،
آفرین زربه دار ن!
اس״ ُرږنۈن

الفب ״ .مولف نۈم ِنست.

َچښ فعل
مٲش َچښ شَت،
چود قَت-قَت!
تاڤ ت ڎاد
اس ُچښ عبرت!
***
بېمار

تو ژیوجگئم ،زم

کار کهی ات ُوز اُم کهی؟
اس ات اار
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ل دربدر اُم ،جای قرار کهی ات ُوز اُم کهی؟
اس ښاج رقی ورت ِوریڤداو اݑ عالج نِست،
اې بې پدر ن ،به یت ِکنار کهی ات ُوز اُم کهی؟
ښݑ زوزا،
درگاه ند رو دهم ڎئد مېݑ ر َ
یم چهلک ات پایگه ات ِکڅار کهی ات ُوز اُم کهی؟
***

دوست
دوست ،همېښه ٲم تو ت کاته ُوز،
اس تو ژیوج چید نه ِکن اُم توبه ُوز!
25
ښڅ ت د څه،
عربېن ن هر رهنگ َ
دایم الورت اُم تو تیر تُښنه ُوز.
ست،
تو اڤېن اُم ݑُد اته پیر اُم ُ
د ُگمۈن مهک(تو) ز اُم بچه ُوز.
فُکݑېن ښُڎج :تو اڤېن اُم جغزَ ،
ِشچ ته چ رد اݑ د ِکن اُم بۈنه ُوز.
جاویدۈن عمرڤِریم ِرضر ِمغوند،
تو رد څه سٲو اُم اگه همسایه ُوز.
بیشک ،لیلی مو جهت مجنون سۈد،
مېڤ رو څېمېن څه ِکن اُم سرمه ُوز!
لۈد اُم  :اې جۈن ،تو اڤېن نادِر موږج!
نه ،ی به ت اݑ و کَن اُم ِزنده ُوز!

عربېن رهنگ ت

گلغنچه
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ترجمه حالے مختصر
نادر شانبه زاده( ناام اصالی جمشاید شانبه زاده) ،شااعر باا اساتعداد تاجیاک ۲۰ ،جاون ساال
 ۱۹۰۸در قشالق تِنگخان ناحیه شاردره ،والیت رود مختار بدرشان کوهی تولد شده اسات
و در دهم می سال  ۱۹۹۰در ښهر دوشنبه وفات کرده است.
اول در مکتاا انترنااات شااهر راااروغ و بعااادا در مکتاا حاازب و شااورای شااهر دوشااانبه
تحصاای کاارده اساات .سااال  ۱۹۳۱بهااه صااف حاازب کمونیساات دار ا شااده اساات .در سااال
 ۱۹۳۲در شهر تاشکند دارلفناون آسایای میاناه کمونیساتی را راتم کارده اسات .کاتا کمیتاه
حاازب ناحیااه شااغنان ،ماادیر شاابعه مطبوعااات و انتشااارات کمیتااه حزباای والیاات رااود مختااار
بدرشان کوهی ،مدیر شعبه کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکساتان ،ساردار کمیتاه عایاد
به کارهای مطبوعات ،ری کمیته اجراییه شاهر دوشانبه باود .اعضاای اتحادیاه نویساندگان
اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی و ربرنگار روزنامه ها و مجله هاا نیاز باود .بغیار از
این در دیگر وظایف هم کار کرده است.
در سااال هااای آراار عماار کارمنااد ریاساات انساایکلوپیدی( لغتنامااه مخصااوص م) تاجیکسااتان
شااوروی بااود .اولااین اشااعار او در سااال هااای -۳۰م بااه طبااع رساایدند .سااال  ۱۹۳۶نخسااتین
مجموعه اشعارش״ گلغنچه بدرشان״ زیر تحریر صدرالدین عینی چااپ شاد .منبعاد اشاعار
و داساااتانهای او در مجموعاااه״ گلغنچاااه״( بزباااان شاااغنانی) ،״از باااام جهاااان״ ،قلاااه هاااای
بدرشان״ ،״ترانه نور״ ،״سخاوت״ ،״ناوای بدرشاان״ ،״ منتخباات״ ،״ارمغاان دل״ ،سلساله
بدرشااان״ ،״طااراز دل״ و زیااره گاارد آورده شاادند .در تااالیف״ الفبااای شااغنانی״ -سااالهای
 ۱۹۳۰چون یکی از مولفان اشترا کرده است.
جمشید شنبه زاده همچون شاعر سروده نوی هم مشاهور اسات .باه بسایار اشاعار او بساته
کااارانی کساابی و حاف ااان رلااق تاجیااک آهنااگ بسااتند .سااروده هااای״ رباااب دوسااتی״ ،دلباار
رهنااای ماان״ ،״مکتااوب جانانااه״ ،بهااار بدرشااان״ و دیگاار حاااال هاام در اجاارای ساارایندگان
تاجیک صدا میدهند.
آثار شااعران آزربایجاان ،قزاقساتان و ارمنساتان -ر .رضاا ،س .میان اف ،م .حکایم اف ،ا.
دویسن بیف ،ا .اسحاق ن را بزبان تاجیکی گرد آورده اسات .جمشاید شانبه زاده از تغریا
گران آثار کالسیک تاجیک و فارس میباشد .اشعار استادان مشهور ساخن فاارس و تاجیاک
حااافظ شاایرازی(״کلیااات״) ،ساایدنا نساافی(״مجموعااه اشااعار״) ،احااراج میاارزا را (״ اشااعار
برگزیده״) نشر کرده است.
آماده کننده چاپ افسانه بی زوال״هزار و یک شا ״ و یکای از محارران چااپ ״شااه ناماه״
گلغنچه
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ابوالیاسم فردوسی باود .ترجماه تااجیکی داساتان ״پهلاوان پوسات پلناگ پاوش״ شااته روساتا
ولی گرجستان نیز به قلم او تعلق دارد.
میاالت عاید به ایجادیات شافاهی رلاق بدرشاان هام دارد .ماالال ،اکالریات ایکاه در رصاوص
ایجادیات شاعری رلق قدرتی شغنانی ،که در مجله ״ صدای شرق״ چاپ شده بود.
دولت تاجیکستان از بابت کارهای به نفع رلق اش بار ها به او نامهای سزاواری به احترام
و قدر(گرامات ها ،״تیدیر نامه ها م״ ) و نشانهای قدر شناسی ( مدالها) هیات ریسه شاورای
عالی جمهوری تاجیکستان داده بود.
راه شااعر چاون ریابااان رودکای شاهر دوشانبه (،کااه قابال ریابااان لیناین نااام داشات) ،همااوار
نبااود .در بعضاای اشااعارجوانی طلباااتی کااه باای از شاارایط واقعااه و بودنااد ،بااه ن اار ماای
رسااند .لایکن تاااریخ را نمای تااوان کاه اصااالو کارد و هار آن چااه عماال باود ،بایاد آشااکار و
درست انعکاس شود.
با همین رصلت ها ،عم ها و ایجادیات اش جمشید شنبه زاده شخص برجسته ،با استعداد،
معااروف بااود و میتااوان او را چااون تخلااص اش ناادر زمااان رااود شاامرد .باار رااالف آدمااان
کوتاه اندی  ،که رزاین معنوی رلق رود را نابود می کردند ،زبان و ادبیات رلاق راود را
رونق نمیدادند ،میراث گرانبهای تاریخ های محفوظ مانده را استفاده نمی بردناد ،نمای برناد
و نخواهند برد ،کاار اساتاد جمشاید شانبه زاده مجموعاا درسات و سامت آن صاحی انکشااف
بود.
وقت آن رسیده است که رانه یاد ،یعنی موزیم) یاا گوشاه رااطرات در کتابخاناه یا ) بارای
این استاد سخن و رادم جمعیت تاجیکساتان تشاکی شاود ،تاا کاه آثاار او در یاک جاای جماع
شود و مورد آموزش و تحییق قرار گیرد .اگر کتابخاناه ناو ،یاا کاوپکر ناو ،یاا ریاباان ناو
در تاجیکستان به نام او میشود ،این به جشن صدویکم سالگی او تحفه روبی میبود.
رفیق عزیز! وقتیکه شما باه مطالعاه ایان کتااب صارف کردیاد ،بگاذار شاوق از گذشاتن اش
برابر به گفته زیر حافظ باشد:
اوقات روش آن بود ،که با دوست به سر رفت،
باقی همه بی حاصلی و بی ربری بود!
علی گوهر بخت آورشاه یف ۰۹ ،مارچ سال .۲۰۰۹
سخن قدرشناسی :برای منابع و کار تصحیح کتاب به رفیق عزیز قربان اف روششیدم
سپاسگزاریم.
گلغنچه
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Замӣма’
ТАКМӢЛДЪОДЪҶИН АЛИФБО ХУГЬНУОНЭ ЗИВАРД
Бӣсту ашт арф ас руусэ алифбо:
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Ъъ Ьь
Ээ
Цавор кириллӣ арф: Ғ ғ Қ қ Ҷ ҷ Ӣ ӣ
Дъӣс арабэ адад: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Махсуус алуоматен:
(холи ҷой),
! (хитоб), " (нохуунак), % (ас садэ),
( (чаап қавьс), - (тарэ’), — (тирэ),
) (хез қавьс),
, (вергул),
. (нуқта’), / (тақсӣм),
: (дъунуқта’),
; (нуқтавергул), ? (савьол), _ (таговхаат), ’ (апостроф),
+ (ҷам),
= (баробарэ), O (баандсозэ), № (шумора’).
Махсуус алуоматенэ иловьагэ:
# ( савьдо шумора’), $ (доллар), & ( савьдо йо),
* (хьитээрдзак), @ (савьдо эт), [ (ростғуогь чаап қавьс),
] (ростғуогь хез қавьс), ^ (ғээвак),
` (зарба’),
{ (чаап чуствируогь қавьс), | (қойим порча’), \ (чипалэ хаатак),
} (хез чуствируогь қавьс), ~ (тӣлда йо ҷуохьак),
< (камэ),
> (зийодэ), ® (муъаллиф аққ), . (ифз).
Шартэ алуоматен дароз овьозенард калӣма охиранд:
аа = а’; уу = у’.
Шартэ алуоматен ҷуфт амвьасл (диграф) арфенард:
вьвь = вь’; гьгь = гь’; тьть = ть’; хьхь = хь’.
ТАКМӢЛДЪОДЪҶИН ИМЛО АЛИФБО
ХУГЬНУОНЭ ЗИВАРД
Сӣву ду мустақил арф ба иловайи дъӣс дуовьо йо амвьасл урууф:
А а [а] Аа аа [a:] Б б [b]
В в [v] Вь вь [w] Г г [g] Гь гь [γ]
Д д [d] Дз дз [dz] Дъ дъ [U] Е е [e:] Ж ж [zh] З з [z] И и [i]
Й й [j] К к [k] Л л [l]
М м [m] Н н [n] О о [ō] П п [p]
Р р [r] С с [s]
Т т [t]
Ть ть [θ] У у [u] Уо уо [ů] Уу уу[u:]
Ф ф [f] Х х [kh] Хь хь [ĥ] Ц ц [ts] Ч ч [ch] Ш ш [∫]
ъ
ь
Э э [ə]
Ээ ээ [ə:] Ғ ғ [ğ]
Қ қ [q] Ҷ ҷ [ʒ] Ӣ ӣ [i:]
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махзанҳои дигар. Шеърҳо аз алифбои
лотинӣ ба алифбои такмилшудаи
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