
بابک قاالسی 

A*KAK# S» 
دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر
کز ديو ودد ملولـم و انسانم آرزوست

مثل من ،حرفهايش  , ...   آنروز حس کردم که يک دوست،يک 
او از انسانيت . مي خواهم حرف هاي دوست را بگويم      . را زد
گفت به آنچه انجام مي دهدايمان   . از موجوديت .از حرمت.گفت
مي داندبه کدام راه قدم مي   .هدفش مشخص است   . دارد

اما او هم به مانندهمه ما نمي دانست آينده جه خواهد    .گذارد
شد؟اما راهي را انتخاب کرده بود که عقالنيتش ضامن آن   

مي گفت مهم نيست که ديگران چه مي گويند و چه مي    .بود
مهم اين است که تو بر اساس انديشه و عقيده ات      .خواهند

همين بس است که به آنچه عمل مي کني ايمان  .زندگي کني
داشته باشي تا اگر ديگران تو را به خاطر عمل و انديشه ات    
مجازات کنند هرگز افسوس گذشته ها را نخوري و واژه ي 

چون ميداني راهي که .پشيماني را در دل و زبانت تکرار نکني
پيموده اي هرگز از سر سطحي نگري،فراز و فرود هاي دروني   

براي شناختنش مطالعه کرده اي  .وشور و شر جواني نبوده است
،فکر کرده اي،نگاه کرده اي،حتي شايد حس کرده باشي راهي 

گفت اگر .که مي خواهي بروي همان راهي است که بايد بروي
براي ,معتقدي حقي داري که از تو سلب کرده اند برخيز وبگير 

طي اين راه ورسيدن به مقصد عزم و اراده ات بايد همچون کوه  
استوار و شکست ناپذير باشد بايد آنقدر محکم باشي تا در   
برابر طوفانها و غرش هاي سهمگين روزگار تاب آوري بايد   

فراموش نکن )اگر به آن رسيدي(از آغاز تا پايان راه.همت کني
وجود   , که انسان هستي، هويت داري، تاريخ داري،آرمان داري  

.هيچ نباش و انسان باش:داري و نهايت

هـمتم بدرقه راه کن اي طاير قـــدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم 

سازيمي چالماق ايستيرم  
سؤزومو دئمک ايستيرم 

قارشيمدا دايانان آرادان گئدر  
تورک اوغلو يولونو سونوجا گئدر

سر بلند باشيد

در دانشگاه آزاد " آنا ديليم "همايش  
اسالمي اردبيل 

  
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل مورخه 

" انا ديليم"  مراسم باشکوهي با عنوان ۱۳۸۵چهاردهم ارديبهشت
. برگزار کردند

 با تالوت ۱۵اين مراسم در سالن آمفي تئاتر دانشگاه از ساعت 
سپس آقاي ودود اسدي .آياتي چند از قرآن مجيد آغاز گرديد

دبير همايش جهت خوش آمد گوئي پشت تريبون قرار 
ايشان بعد از خوش آمد گوئي به مهمانان محترم و .گرفت

دانشجويان  گرامي و با عرض پوزش نسبت به کوچک بودن محل 
انشاء اله با ياري مسئولين دانشگاه برنامه : برگزاري همايش گفتند

. آتي انجمن در سالن اصلي دانشگاه برگزار گردد
در ادامه آقاي اسدي،ديبر انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد، 

بازگشت به هويت "با اشاره به روشهاي مقابله با تهاجم فرهنگي 
را  از راهکارهاي اصلي مقابله با تهاجم فرهنگي و  "اصيل و ملي 

. غرب زدگي دانستند
سپس خانم سئودا جهت قرائت شعر پشت تريبون قرار 

سو دئيب دير منه اولده آنام آب کي " ايشان باقرائت شعر.گرفت
. به شدت مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت...." يوخ 

در اين قسمت از برنامه دکتر غفراني ،استاد ادبيات دانشگاه آزاد، 
با ارائه مقاله در  خصوص شخصيت و مقام واالي استاد شهرياربه 

. شناسايي اين اديب آذربايجان پرداختند
با اجراي قطعاتي از موسيقي )" دميرچي(گروه موسيقي آذربايجان"

. آذربايجان به مجلس شور و شوق خاصي بخشيد
بعد از اجراي موسيقي تني چند از شعراي معاصر اردبيل از جمله 
استاد عاصم اردبيلي،اردشيرکريمي خياوي،بهرام سمندري،خانم 

با ارائه اشعار خويش ... قلي زاده،خانم بدري،خانم مهدوي و
. بارديگر قدرت و توانائي شعراي آذربايجان را به نمايش گذاشت

درادامه خانم جوانشير با قرائت مقاله در مورد اهميت و جايگاه 
. زبان مادري به تنبين و تشريح اين موضوع پرداختند

سپس در پايان برنامه از شعرا و مسئوالن دانشگاهي از جمله دکتر 
مسئول تشکل هاي ( استاد  بهنام بهاري-)رياست دانشگاه(مهراني
،حاج آقا )مسئول روابط عمومي دانشگاه(،دکتر اثني عشري )سياسي

که در اجراي اين ... و)مسئول دفتر فرهنگي دانشگاه(شفاهي مهر
. برنامه همکاري هاي الزم را با مجريان برنامه داشتند به عمل آمد

 اين برنامه زير شديد ترين فشارهاي امنيتي و اطالعاتي برگزار   
شد که در اقصي نقاط برنامه با بهم زدن سيستم صوتي سعي در 

. سيستم تهويه سالن قطع بود.اخالل برنامه داشتند
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)        خبر(ساو)                           ۲(اينجي سايي   بوغا آيي                                ايکي۵آراز سسي درگيسي    

از فيلم برداري ، فيلم داستاني امير تيمور 
جلو گيري شد 

 
کاروان تدارکات و فيلمبرداري ، فيلم داستاني امير تيمور که به 
زبان ترکي ساخته مي شد در سه راهي خوي توسط نيروهاي 
امنيتي متوقف و از آغاز فيلم برداري اين فيلم داستاني جلو گيري 

. به عمل آمد 
 اين فيلم که بر اساس زندگي امير تيمور نوشته شده  سناريوي 

از کارگردانان فيلم و تئاتر " ولي لطف دخت " است به کار گرداني 
اروميه ساخته مي شد قرار بود اين فيلم در منطقه يکانات و کوه 

بنابه خبر هاي رسيده  کاروان فيلم . قاال داغي فيلم برداري شود
 نفر بود در سه راهي خوي توسط ۱۷برداري که تعدادشان 

بعد از  نيروهاي امنيتي متوقف و عليرغم ارائه مجوز هاي الزم 
چندين ساعت بازداشت و بازجويي به جز کارگردان و يکي از 

روزنامه نگار و مسئول صفحات " ( ائلياز يئکنلي" همراهان کاروان 
. همگي آزاد شدند ) ترکي هفته نامه صداي اروميه 

بعد از دو روز بازداشت " ولي لطف دخت "بر اساس آخرين خبرها  
به  توسط نيروهاي امنيتي " ائلياز يئکنلي " آزاد گرديده ولي 

الزم به ذکر است که تابستان .  است  بازداشتگاه تبريز منتقل شده
به کارگرداني " فرهاد و شيرين " نمايشنامه  سال گذشته در اروميه

بعد از چندين ماه کار بر روي آن اجازه نمايش " ولي لطف دخت " 
. نيافت 

 ساله تنها در روستاي كلو ٧٠پير مردي 
ورزقان ساكن است  

آذربايجان شرقي: سرويس
ها روستاي كلو از توابع بخش خارواناي شهرستان ورزقان سال 

پيش صد خانوار با جمعيتي در حدود هزار نفر ساكن داشت كه 
ي اهالي اين روستا به دليل كمبود امكانات رفاهي، آموزشي و همه

اند و اكنون تنها بهداشتي به تدريج به ساير شهرها مهاجرت كرده
. كنديك نفر در آنجا زندگي مي

 در اين ،)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  
 سال دارد زندگي ٧٠كه » قربان قرباني«روستا فقط مردي به نام 

وي علت ماندن در روستا را احترام به وطن و زادگاه خود . كندمي
با بودن من در اين روستا اسم و نام : گويددارد و مياظهار مي

ماند و براي عشقي كه به روستايم دارم تا ابد روستاي كلو زنده مي
 سال عمرم را در اينجا ٧٠در اينجا سكونت خواهم كرد، چون 

. امسپري كرده
وي براي اين كه در روستاي خود به تنهايي غلبه كند دوستش را 

خوانم، به هر وقت دلم بگيرد قرآن مي: گويدداند و ميقرآن مي
روم و بر سر مزار گذشتگان روستا فاتحه و قرآن مسجد مي

. خوانممي

شعار تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني آلمان،                   
! !! است»  ستارگان پارسي      « 

جمعي ، شعار تيم ملي فوتبال ايران در  مطابق اخبار وسايل ارتباط 
!است» ستارگان پارسي« جام جهاني آلمان، 

اين شعار بي ترديد در تضاد آشکار با واقعيتهاي جامعه کثيرالمله 
تاکيد اپارتايد . کشور و همچنين ترکيب تيم ملي ايران است

منزله جنگ فرهنگي اعالم  اين شعار فاشيستي، مي تواند به  برحفظ 
.نشده اي عليه بيش از دو سوم از جمعيت غير فارس ايران تلقي شود

انتخاب شعار ستارگان پارسي در حالي صورت گرفته است که بر 
 ۳۰سايت بين المللي ائتنولوگ، فارس زبانها کمتر از  اساس اعالم 

.درصد جامعه ايران را تشکيل مي دهند
 ميليون نفر جمعيت، جايگاه بزرگترين ۳۵ترکها و آذربايجانيها با 

.گروه قومي را در ايران بخود اختصاص داده اند
 

شونيسم به سيم آخر زده است      

روستاي شهرستان سلماس به علت ۱۰  در 
نبود مدرسه آموزش و پرورش تعطيل 

است
اروميه ، خبرگزاري جمهوري اسالمي 

روستاي اين ۱۰  در : مديرآموزش و پرورش شهرستان سلماس گفت
شهرستان به علت نبود مدرسه امر آموزش و پرورش تعطيل شده 

.است
سازعلي حامدي روز چهارشنبه در آيين تجليل از خيرين مدرسه

   مدرسه اين شهرستان نيز فاقد سرويسهاي بهداشتي و ۲۱ : افزود
.مدرسه نيز فاقد نماز خانه است۱۱

مديركل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي نيز در اين 
هزار   ۱۰  در سالجاري براي مقاوم و استانداردسازي بيش از : آيين گفت

ميليارد ريال از محل مقاوم ۱۵۰۰  كالس درس در استان بيش از ۱۲۳  
.و استانداردسازي هزينه خواهد شد

فضاي ۶۹۶  اكنون در سطح استان يكهزار و هم: وحيد آقازاده افزود
سازي دارند و كالس درس نياز به مقاوم۲۳۵  آموزشي با شش هزار و 

كالس درس در ۷۸۸  اين در حاليست كه در حال حاضر سه هزار و 
.استان در حالت تخريب هستند

در اين آيين از تعدادي از خيرين مدرسه ساز شهرستان سلماس با اهدا 
.لوح تقدير و جوايز تجليل شد

قيسسا ساوالر
هاي کوبا، عربستان، چين و روسيه به رغم آمار حقوق بشر ضعيفشان کرسي• 

شوراي حقوق بشر جديد سازمان ملل را به دست آوردند؛ اما جمهوري 
. اسالمي و ونزوئال در اين رقابت ناکام ماندند

هاي اند که مشوقکشورهاي اروپايي مذاکره کننده با ايران موافقت کرده• 
سازي اي به ايران ارايه کنند تا اين کشور متقاعد شود که فعاليت غنيتازه

. اورانيوم خود را به حالت تعليق درآورد
سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريکا اعالم کرد، واشنگتن رسما و به صورت • 

کتبي به نامه محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران به جرج بوش رييس 
.جمهوري آمريکا پاسخ نخواهد داد

 به دنبال بارش بارانهاي ي تاريخي قلعه قبان ماکوبخشي از ديوار جنوبي بنا. 
.چند روز گذشته و سست شدن پي آن فرو ريخته است

ض جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، تحصن خود را در اعترا.
.به مشکالت صنفي، آغاز کردند

.همايش آشيق ها در فرهنگسراي اقوام تهران برگزار شد.
طرفداران تيم تراکتور سازي تبريز درديدار حساس اين تيم مقابل هماي . 

.  تيم خود را تشويق مي کردندياشاسين آذربايجانتهران با شعار 
تدريس زبان (هنگام ورود احمدي نژاد به زنجان شوونيسم فارس تابلوي .

.را پاره پاره کرد) ترکي
د صدها نسخه بيانيه به مناسبت روز دانشجوي آذربايجاني در دانشگاه آزا .

 . پخش شدهـمراغ
طغيان رود مرزي ارس در پارس آباد موجب آبگرفتگي مزارع حاشيه آن .

.شد
.باران و تگرگ به مزارع كشاورزي و باغات خلخال خسارت زد.
.دومين جشنواره آش ايراني هفته جاري در زنگان برگزار مي شود.
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)      زن(قادين )                             ۳(اينجي سايي   بوغا آيي                                      اوچ  ۵آراز سسي درگيسي    

قصد داريم زين پس در اين نشريه به بررسي آراء و               
عقايد وهمچنين تاريخ فمينيسم در دوران معاصر                  

آنچه پيش رو داريد قسمت اول اين نوشته                 . بپردازيم  
. است

نظريه فمينيستي بخشي از يک رشته پژوهش درباره زنان است  
نظام فکري گستره عامي را درباره , يا رسمي, که به طور ضمني 

ويژگيهاي بنيادي زندگي اجتماعي و تجربه انساني از چشم انداز  
. ارائه ِميکند, يک زن 

موضوع , اين نظريه از سه جهت متکي به زنان است نخست آنکه 
) يا موقعيتها (موقعيت, عمده تحقيق و نقطه شروع همه بررسي ها 
اين نظريه زنان را به , و تجربه هاي زنان در جامعه است دوم آنکه

عنوان موضوعهاي کانوني در جريان تحقيق در نظر ميگيرد يعني 
در صدد آن است که جهان را ازديدگاه يا ديدگاههاي متمايز    
زنان در جهان اجتماعي نگاه کند سوم آنکه نظريه فمنيستي  
ديدگاه انتقادي و فعاالنه اي به سود زنان دارد و درپي آن است    

بدين ترتيب  , که جهان بهتري را براي زنان بسازد که به نظر آنها 
. جهان بشريت نيز بهتر خواهد شد

نظريه فمنيستي کار يک اجتماع چندين رشته اي اعم از جامعه  
,  حقوق , تاريخ , اقتصاد , زيست شناسي , انسان شناسي , شناسي
روان شناسي و خداشناسي را نيز      ,  فلسفه و علوم سياسي, ادِبيات 

.در بر ميگيرد 
يک پرسش به ظاهر ساده , نيروي محرک نظريه فمِنيستي معاصر

زنان در  , به عبارت ديگر  » درباره زنان چه ميدانيم ؟« : است
تحقيقات انجام گرفته کجا هستند؟ در صورت عدم حضور آنها در  

دليل عدم حضورشان چيست؟ و در صورت حضور   , اين تحقيقات 
دقيقا چه کار ميکنند؟ موقعييتشان را چگونه تجربه ميکنند؟چه  , 

نقشي در آن موقعيت دارند؟  آن موقعيت برايشان چه معنايي  
اين پرسش بنيادي   -دارد؟ پيامدهاي کوشش براي پاسخ دادن به     

پيامدهاي انقالبي بودند - درباره زنان چه ميدانيم -فمنيستي
به گونه  نماياني کشف کرده است که , اجتماع پژوهشي معاصر 

در واقع شرح    , آنچه که به عنوان عالم تجربه پنداشته شده است  
. جزئي بينانه اي از کشکران مردد تجربه هايشان بوده است

براي آنکه درباره هر موقيت اجتماعي فهم الگوي تازه اي داشته       
.  بايد مجموعه کلي جديدي از کشکران را باز شناسي کنيم, باشيم 

نيمي از جهان  «فمنيستها با افتخار ميگويند که زنان ميتوانند مدعي 
.شوند»ما 

به راستي که تاثيراين بازشناسي به کشف انواع ستاره هاي تاکنون 
رصد نشده درکيهان از  طريق عدسي هاي يک تلسکوپ جديد  

به گونه اي که براي هرمنظومه اي صورت فلکي اساسا  , ميماند 
اين پرسش طي اين بيست      . تازه اي تشخيص داده شده باشد     

نتايج تعميم پذيري را به ارمغان , سالي که از طرح آن ميگذرد 
آورده است اکنون زنان بيشتر در موقعيت هاي اجتماعي حضور   

.دارند 
عدم حضورشانبه خاطر عدم توانايي يا ,هرجاکه زنان حضور ندارند 

بلکه براي آن است که به عمد کوشش شده    , عالقه آنها نيست 
زنان در هر کجا که حضور . است تا آنها را از صحنه بيرون رانند 

براي   (نقشهايي را ايفا کرده اند که با برداشت همگاني از آنها,دارند
به . بسيار تفاوت دارند)مثال به عنوان کدبانوها و مادران غيرفعال

چه درنقش خانه دار يا مادر و چه در نقشهاي, راستي که زنان 

دوشادوش مردان در خلق موقعيتهاي اجتماعي فعاالنه        ,ديگر 
حضور داشته اند اما پژوهشگران حضورشان را نديده گرفته   

با آن که نقش زنان در بيشتر موقعيتهاي , اند وانگهي 
باز با نقش مردان در همين    , اجتماعي اساسي بوده است   

نقش زنان از ,در مجموع  .  موقعيتها برابري نداشته است   
جامعه برايش  امتياز کمتري قائل شده , مردان تفاوت داشته  

در   . و در پايه اي پايينتر از نقش مردان جاي داشته است   
خود نشانه اي  دال بر همين نابرابري ,معرض ديد نبودن آنها 

همين چون و چراها ما را به دومين پرسش بنيادي    . است 
» چرا وضع زنان به اينصورت است ؟« :فمنيستي سوق ميدهد 

همچنان که نخستين پرسش مستلزم توصيفي ازجهان     
اجتماعي است اين پرسش دوم نيز به تبيين از همين جهان        

کوشش فمنيستها ببراي پاسخ دادن به اين دو       .نياز دارد 
پرسش بنيادي نظريه اي را به بار آورده است که براي 
جامعه شناسي اهميت جهاني دارد اين نظريه تا چه حد      
عموميت دارد ؟ برخي ممکن است بگويند از آنجاکه اين      
پرسشها به موقعيت يک گروه اقليت يعني زنان اختصاص 
دارد نظريه اي که  ازآنهابر مي خيزد بايد مختص و داراي    

اما يکي از دستاوردهاي معرفت    .  پهنه اي محدود باشد    
شناختي مارکس قرينه شايسته براي نظريه فمنيستي است 
مارکس به دانشمندان اجتماعي کمک کرده است تا کشف   
کنند دانشي که مردم از جامعه شان دارند وآنچه را که به 
عنوان احکام کلي و مطلق درباره واقعيت مي انگارند در واقع  
بازتاب کننده تجربه کساني است که از جهت اقتصادي    

نظريه .   وسياسي  بر جهان اجتماعي فرمانروايي ميکنند   
مارکسيستي به گونه اي موثري نشان داده است که انسان  
مي تواند جهان را از ديدگاه کارگران بنگرد يعني همان   
کساني که هر چند از نظر اقتصادي و سياسي زير دست اند و 

از اين   , توليدکنندگان ضروري جهان ما به شمار مي آيند 
دانش طبقه حاکم اعتبار نسبي مي يابد و از ,  ديدگاه تازه 

ترکيب اين دانش نسبيت يافته با دانشي از چشم انداز طبقه 
کارگربه دست ميآيد مي توانيم تواناييمان را در تحليل     

. واقعيت اجتماعي گسترش دهيم 
همين دو پرسش نظري فمنيستي نيز در فهم ما از جهان يک  
نوع دگرگوني به بار مي آورد اين دو پرسش ما را به اين      
کشف سوق مي دهند که هر آنچه که ما به عنوان دانش کلي 
و مطلق از جهان قلمداد کرده ايم در واقع دانشي است که    
تجارب بخش قدرتمند جامعه يعني مردان به عنوان      
سرچشمه مي گيرد اگر همين جهان را از ديدگاه زنان که تا 

پنهان وبي اعتبار بوده اند دوباره کشف کنيم , کنون نامرئي
يعني از ديدگاه کساني که تاکنون در نقشهايي زير دست 
ولي ضروري در جهت اتحاد و بازآفريني جامعه اي که در آن    
زندگي مي کنيم خدمت کرده اند دانش تک بعدي ما نسبيت 

.پيدا مي کند
. .. ...   ادامه دارد 

بر گرفته از کتاب جامعه شناسي معاصر نوشته جرج ريترز
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)زن(قادين )                                            ۴(اينجي سايي   بوغا آيي                                دؤرد۵آراز سسي درگيسي    

متن كامل كنوانسيون رفع هـر      
نوع تبعيض از زنان
مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از          

، تـصويب   )١٩٧٩ دسـامبر    ١٨ (١٣٥٨ آذر   ٢٧زنان را، در تاريخ     
اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كـشورها مفتـوح           . كرد

 ١٣٦٠ شـهريور    ١٢، در تـاريخ     ٢٧ مـادة    ١شد و، بر اساس بنـد       
.االجرا شد، الزم)١٩٨١سوم سپتامبر (

ــه مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت ــسيون،  دولـــــ ــن كنوانـــــ ــضو ايـــــ ــاي عـــــ هـــــ

كه منشور ملل متحد بـر پايبنـدي حقـوق اساسـي            با عنايت به اين   
بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد   
دارد؛

كه اعالمية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبـودن          با عنايت به اين   
دارد كه كلية افراد بشر آزاد به دنيـا       تبعيض تأييد داشته، اعالم مي    

گونـه  آمده و از نظر منزلت و حقـوق يكـسان بـوده و بـدون هـيچ              
تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنـسيت، حـق دارنـد از كليـة              

منــد شــوند؛هــاي منــدرج در ايــن اعالميــه بهــرهحقــوق و آزادي
المللـي حقـوق بـشر      هـاي بـين   كه دول عضو ميثاق   با عنايت به اين   

مندي از كليـة    متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره         
باشـند؛ حقوق اساسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، مـدني و سياسـي مـي             

المللي كه تحت نظر سـازمان      هاي بين با در نظر گرفتن كنوانسيون    
هاي تخصصي بـه منظـور پيـشبرد تـساوي          ملل متحد و كارگزاري   

ــده  ــد گرديـــ ــردان منعقـــ ــان و مـــ ــوق زنـــ ــد؛حقـــ انـــ
هـايي كـه توسـط ملـل     ها و توصـيه ها، اعالميه با عنايت به قطعنامه   

هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و   متحد و كارگزاري  
ــت؛   ــده اســــــــ ــصويب شــــــــ ــردان تــــــــ مــــــــ

رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنـان   كه علي با نگراني از اين   
طــــــور گــــــسترده ادامــــــه دارد؛  همچنــــــان بــــــه 

كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و با يادآوري اين  
باشد و مانع شـركت زنـان در شـرايط      احترام به شخصيت بشر مي    

مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي        
كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خـانواده شـده و شـكوفايي             

ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بـشريت   كامل قابليت 
ــي ــوارتر مـــــــــــــ ــد،را دشـــــــــــــ نمايـــــــــــــ

كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكـان         با نگراني از اين   
دسترســي را بــه مــواد غــذايي، بهداشــت، تحــصيالت، آمــوزش و  
ــد؛    ــا دارنــــ ــاير نيازهــــ ــتغال و ســــ ــات اشــــ امكانــــ

الملـل بـر اسـاس     كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين     با اعتقاد بر اين   
مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش         

  ؛                                                         نمايـد مهمي را ايفا مي   
كـن كـردن آپارتايـد،      كه ريـشه  با تأكيد بر اين                           

اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نـژادي، اسـتعمار، اسـتعمار نـو،            
هـا الزمـة    تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امـور دولـت           

ــي   ــان مــ ــردان و زنــ ــوق مــ ــل حقــ ــق كامــ ــد؛تحقــ باشــ
زداييالمللي، تشنجكه تحكيم صلح و امنيت بينبا تأييد بر اين

هاي نظر از نظامهاي متقابل دول، صرف المللي، همكاري بين
ويژه خلع   اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سالح كامل و به     

المللي،    سالح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين  
تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين  
كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و  
اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقالل   
و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث    
توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي   
به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛

كه توسعة تمام و كمال يك كشور، رفاه    با اعتقاد بر اين
جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچة زنان در  

ها در شرايط مساوي با مردان است؛ تمام زمينه
با در نظر گرفتن سهم عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و    
پيشرفت جامعه، كه تاكنون كامالً شناسايي نشده است،   
اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در         

كه نقش زنان در توليدمثل تربيت كودكان و با آگاهي از اين
نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند 

باشد؛طور كلي ميتقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به
كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در با اطالع از اين

جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و 
مردان ضروري است؛ 

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعالمية محو تبعيض عليه 
زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان     

ها در كلية اشكال و صور آن، به     گونه تبعيض برداشتن اين 
:اندشرح ذيل توافق كرده

. .. ... ادامه دارد 

.منتظر همکاريهاي شما هستيم 

پيش از خروس خوان...
 در تاريکي مطلق حرکت مي کنيم، سر بااليي آخر را بايد 

طلوع آفتاب در کنار درياچه قله . که در سپيده در نورديم 
خواب آلوده سرمازده والبته !اين راي گروه بود براي صعود

اميدوار ، آرام پيش مي رفتيم ناگهان در تاريکي از البالي 
صخره ها متوجه مردان خشمگيني شديم که به سرعت 
ميآمدند وبا فريادهاي بلند شعار مي دادند وشايد زير لب 

تا که در آن تاريکي ما زنان اجنه مسلک ..)بسم ا(نيز هزاران
!!!را دور سازند

حتي نگاهشان نيز نکرديم ،فقط خروس خوان را خوانديم 
خروس خوان را ديگر زير هيچ سقفي جز _زيبا و با شکوه 

.آسمان نخواهم خواند
آرام آرام پيش مي رفتيم کمي دورتر دوباره آنها را ديديم 
خسته و بريده آزهاي وهوي اول راه،بي حال روي سنگ و 
خارا سنگ ولو شده بودند ؛ ما همان طور که وعده کرده 
بوديم طلوع خورشيد را بر فراز قله يکبار در دل آسمان  
وچند بار هم در دل درياچه تماشا کرديم و لذت برديم چه 
خاطره انگيز بود پايکوبي زيباي فريده شرط ووعده ي 

همگي در کنار همديگر به شگون ديدار !! صعودش به قله
.خورشيد وقله ودرياچه سبک بال دست افشاني کرديم
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سياسال        )                                                ۵(اينجي سايي   بوغا آيي                                  بئش ۵آراز سسي درگيسي    

عدالت در جهان امروز ؟؟
. کالس تفسير موضوعي نهج البالغه بود وموضوع درس عدالت

در نهج البالغه صحبت ) ع(حضرت علي استاد در مورد ديدگاه
يکي از دانشجويان هم در همين مورد تحقيقي انجام . مي کرد

 عدالت از ديدگاه -ا: داده بود تحقيق او شامل سه بخش مي شد
 عدالت در جهان -۳ عدالت از ديدگاه نهج البالغه -۲قرآن 
اين کنفرانس جالبي بود مخصوصا قسمت سوم کنفرانس,امروز 

دانشجو شاهد مثالهايي از عدالت از ديدگاه بزرگان سياست در 
عرصه سياست جهاني امروز گردآوري کرده بود وي در قسمتي 
از کنفرانس به دو اظهارنظرمتناقض بوش رئيس جمهور آمريکا 

توهين به ساحت مقدس پيامبر اشاره کرد که ميگفت
در روزنامه هاي آمريکايي اگر کار زشتي هم باشد ) ص(اسالم

نبايد با آن مخالفت کرد چون مخالف آزادي مطبوعات است و 
در جاي ديگر گفته بود که مسابقه کاريکاتور در روزنامه 
همشهري با موضوع افسانه هولوکاست چون عليه اسرائيل است 

از نظر پرزيدنت بوش به !!! بايد محکوم شود و اين عدالت 
.حساب مي آيد

مطالب کنفرانس ذهنم را مشغول کرده بود مخصوصا آيه اي که 
آورده شده ) عدالت از ديدگاه قرآن (در قسمت اول کنفرانس 

بود با اين مضمون که اگر به خاک مسلمين تجاوز شود وظيفه 
همه مسلمين است که با متجاوزين مقابله کنند و از مسلمين

دو مصداق از تجاوز به خاک مسلمين در ذهنم تداعي . حمايت
.مردم مظلوم فلسطين و قاراباغ آذربايجان, شد

.قاراباغ وهزاران سوال, فلسطين , سه واژه عدالت 
حمايت بي دريغ وهمه جانبه از مردم فلسطين و بايکوت قاراباغ 
وحتي حمايت از رژيم اشغالگر ارمنستان ؟؟؟تظاهرات قانوني 
ارامنه در ايران دراعتراض به افسانه موهوم نسل کشي ارامنه  

متجاوز به منطقه شيعه نشين , آيا ارمنستان!!توسط ترکها ؟
در ) ارمنستان(حمل پرچم کشور بيگانه   !!قاراباغ نيست؟

تهران پايتخت ايران چه معني مي تواند داشته باشد؟ چرا 
و کودکان ارامنه ! آوريل تعطيل بود؟۲۴مدارس ارامنه در روز

در تظاهرات لباس داشناکهاي جنايتکار بر تن داشته و دستمالي 
به شکل پرچم ارمنستان به گردن بسته بودند؟ و هزاران آيا و 

!!چراي ديگرونمونه اي از عدالت در جهان امروز ؟

)آزادي(اركين 
اي آذربايجان ، اي دموكراسي آذربايجان ، سرت را بلند كن

تو ، نخستين مددكار توئي ، تو ، تو را نجات خواهي داد
امروز چشم طهران بر جسد ملمع . هنوز خون آذربايجان جاري است 

آذر بايجان افتاده و از دور نظري ترحم آميز بر پيكر سرخ و سفيد آن 
.مي افكند

ي زد ، در مقابل بيگانه بهانه جو ، و در مقابل يگانه كينه ور ، آذر بايجان
خورد ، كشت ، كشته شد و دنبال گيرودار و كشمكش حياتي را ، رشته 

.... تا اين روزهاي كنوني ادامه و امتداد داد  انقالب و تكامل را
ادي قتل عامها ،غارتها ، بيداد گريها ، ستم كاريها ، نهضت استقالل و آز

....طلبانه آذربايجان را از پاي در نينداخت
 خارجي و داخلي ، هر يك بانظري كه داشتند و نيتي كه در قلبشان بود ،

چوبه هاي دار را در سينه مجروح اين سرزمين غيرت سرشت فرو بردند 
و سايه هاي تيره و تار آن آينه ظلم و اعتساف ، بر روي اين خاك  

.گلگون دراز كشيد 
 قهرمان اين ايالت ، در اوج آن   با استخوان و پيرمردان ولي جوانان

جهان بيقرار ظلم (قائمه هاي هنر سرهاي خودشان را بلند كرده جهان را 
.در زير خود ديدند ) و بيداد را 

هر چه در حوصله وهم و خيال بود ، از مصائب و آالم ،از شكنجه هاو 
.دردها هر چه در دائره امكان و احتمال بود 

.پي در پي، پشت سر هم در گذشت خوف انگيز آذربايجان توالي نمود 
جنگ و تجليات طالع جنگ ، دشمنان خارجي وداخلي اين ايالت بردبار و 

پنجه هاي سخت ترين . روئين تن را عرصه وقوعات خود اتخاذ كردند 
تعرض و تعدي ، سينه نازنين اين وطن را شخم و شيار كرد ، آتش واقعي 
و سوزان قشونهاي غالب و مغلوب ، آبادي هاي آن را مبدل به تلهاي 

 ساخت ، تيغ بي شعور عناصر نمك بحرام در عضالت  خاك و خاكستر 
نامحترم دختران آذربايجان زخمهائي گشاد كه هرگز لبهاي خونچكان 

!آنها دم فرو نخواهند توانست بست
گيرم كه امروز در گرداب فالكت و سفالت تاگلو فرورفته و مصائب 
وارده در كالبد تو ياراي تحمل را مستاُصل ساخته و در ميان سخت 
ترين احتياجات بي تاب و توان دست و پا ميزني ، گيرم كه اين سرماي 
زمستان بر عرياني جسمت نيشهاي سهمناك ميزند ، پريشان و پژمرده 

ممالكي كه . خاطر ، گرسن و بي سر و ساماني ،گيرم كه سخت بدبختي 
ر  در جنگ سهيم بودند بقدر تو خار نديده اند ، ملل گنهكار بقدر تو دچا

مستحق ترين عاصيهاي دنيا همه خالصي . عذاب و شكنجه نگرديده اند 
...يافته اند و تو هنوز گرفتاري 

 هرگاه آن نخستين مددكار توئي ، تو ، تو را نجات خواهي داد، تو 
جوهر زندگي ، آن آتش فعاليت و بسالت كه در خميره تو بود بكلي 

هرگاه كه ديگر آن نيستي كه . بريده و تمامي خاموش گرديده است 
ولي اگر شمه از آن جوهر تابناك ، اگر شراره   . بودي ، بايد بدرود گفت 

يك فرداي . از آن آتش سيال حميت در رگهاي تو هنوز پيدا است 
و  فرخجسته در پيش تو است ، و آن فرداي كاميابي و نائليت بر مرام بر ت

!اي دموكراسي آذربايجانمبارك باد 
تو يكه تاز يك ميدان وسيع تجدد و تكامل هستي ، تجربت ديده ، از 
امتحان در آمده ، و اينك يك دوره جديدي در پيش تو گشاده مي 

.شود 
در پيش استقامت و پا فشاري تو همه هر قدر قوي و مقتدر كه بودند ، 
ظلم و اعتساف ، زجرو شكنجه ، دار و زنجير و زندان همه يكي پس 

.از يكي مضمحل گشتند 

بيگانگان مستولي و يگانگان دست نابردار ، همه بقدر استحقاق 
...خودشان تارومار شدند

ترا چاك . تخويفات ، تعديات ، حمالت ، محاصره ها و قتل عامها 
.چاك و زير و رو كردند ولي مغلوب نه 

افتادي ، به زمين خوردي ، ولي هر دفعه با نيروي تازه تري 
بلند شدي ،

حوادث و وقايع از روي عزم .  برخاستي و استقامت ورزيدي 
و اراده مغلول توگذشتند ، ولي پس از مرگ و افول آنها تو 

...زنده ماندي ، زيستي
      

گوشه اي از سخنان شيخ محمد خياباني در مورد        
 سال پيش ۱۰۰آزادي آذربايجان نزديك به       
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ديل                      )                                                        ۶(اينجي سايي   بوغا آيي                        آلتي۵آراز سسي درگيسي    

  در آيينه زمان    بايجاني  زبان تركان آذر  
علي خلخالي  

و زبان يكي از ويژگيهاي تغييرناپذير ملتها و جوامع است، زبان هر قوم    
ت ملتي با زبان ديگر اقوام و ملتها تفاوت دارد و هيچ زباني هم با گذش

زمان، تغييرات سياسي و جغرافيايي و ارتباطات اجتماعي و نيز 
يك قوم ممكن است در برخي  . پيشرفتهاي علمي و فرهنگي تغيير نميكند

هاي روز و ها تغييرات كلي را پذيرا شوند و خود را با پديدهعرصه
آوريهاي زمان تطبيق داده و هماهنگ سازد اما زبان و فرهنگ اصيل  نوع

دفتر : خويش را هرگز نميتوانند تغيير دهد، ولي جالب توجه است كه
ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري آذربايجان شرقي برنامه

منتشر ) استان آذربايجان شرقي در يك نگاه(كتابچه اي تحت عنوان 
پايه در مورد زبان اساس و بي آن مطالبي كامالً بي١١كرده و در صفحه 

مردم اين استان «: به اصطالح قبلي مردم اين استان نوشته مبني بر اينكه
گفتند اما مقارن با تشكيل سلسله صفوي قبالً به زبان آذري سخن مي

اين زبان در اثر گذشت زمان به . زبان تركي جانشين زبان آذري شد
علت تداخل فرهنگي و سير تاريخي تحت تأثير زبان فارسي، عربي،  
ارمني و گرجي قرار گرفته و در حقيقت زبان تركي كنوني مردم تبريز 

!!!»باشد مييزبان آذري جديد يا تركي آذر
 به طوريكه مالحظه ميشود نويسنده مطلب با تحقير زبان مادري ميليونها

 چهره واقعي خود را نشان داده و در آن علناً هويت  ايراني ترك زبان
دانم به كه در اينجا الزم مي. تركان ايران را زير سئوال برده است

.بپردازم داستاني از گاليله
گاليله ) تفتيش عقايد(قريب پانصد سال پيش وقتي دادگاه انگيزاسيون "

را وادار كرد كه بين مرگ يا زندگي و پس گرفتن حقيقتي علمي كه آن 
 را كشف كرده بود يكي را انتخاب كند و او ناگزير شد براي زنده ماندن

چرخد ولي حقيقت را انكار كرده و اعتراف كند زمين ثابت است و نمي
آمد پايش را برزمين كوبيد و زير هنگامي كه وي از دادگاه بيرون مي

لب گفت اي زمين بچرخ هرچند من اعتراف كردم تو حركت نداري و 
.ثابتي

در ابتداي سخن و در پاسخ به اين گونه نويسندگان مأمور ،الزم است 
 صراحت   هم پاي خود را بر زمين كوبيده و بهبايجانيكه ما تركان آذر

و به براي هميشه اعالم نماييم كه آذربايجانيها ايرانيان ترك زبان هستند 
كنند و به همين علت هم در طول تاريخ بيش  ايراني بودن خود افتخار مي

د از ديگر ايرانيها از استقالل و تماميت ارضي ايران زمين با تمام وجو
اند و مسلم است كساني كه از موجوديتي بيشتر دفاع كنند دفاع كرده

ظ قدر آن را بيشتر دانسته و در هر شرايط و زماني در آينده هم براي حف
در اين . و حراست آن صميمانه با اعتقاد و ايمان فداكاري خواهند نمود

راستا وحدت ملي ايران نيز كه برخي نابرده رنج ، سنگ آن را اين همه 
چرا كه بيش از به . به سينه ميزنند بيشتر مديون تركان آذربايجاني است

قدرت رسيدن صفويان قرنها بود كشور ايران به مفهوم امروزي وجود 
و اين شاه اسماعيل صفوي ترك آذربايجاني بود كه با كمك . نداشت

تيره هاي قزلباشان ترك با از بين بردن بيش از پنجاه حاكميت محلي، 
به كشور ايران به مفهوم امروزي وحدت بخشيد، كه به قول استاد 
ارجمند آقاي سردارنيا در اين حركت عظيم تاريخي بزرگترين ابزار او  
همين زبان تركي آذربايجاني بود كه در واقع محمل فكري ادبيات شيعه 
را تشكيل ميدهد كه متأسفانه آن هم اينطور مورد كينه و اهانت قرار   

 جالب توجه است، كه شاه اسماعيل ترك زبان با كمك و  ميگيرد و
 پشتيباني تركان آذربايجان براي حفظ استقالل و تماميت ارضي ايران با
. سلطان سليم ياووز، امپراطور ترك عثماني جنگيد

 رژيم  ناپذيري كه در زير سايه شوم استبداديكي از لطمات جبران
پهلوي بر پيكره جامعه فرهنگي ميهن عزيزمان ايران وارد گرديد به

 بود كه مورخان و روشـنفكران ايـن        علت عدم وجود فضاي آزادي    
 تأمـل، تفكـر و تحقيـق در مبـادي تـاريخي و               سرزمين نتواستند با  

هــيچ اجتمـاعي قوميتهـاي مختلـف كــشور، حقـايق تـاريخي را بـي      
 وقـايع تـاريخي را آنطـور كـه           ورزي در آئينه زمان بتابانند،    غرض

پديدار شده اند نه آنطوري كه برخي از اشخاص ميخواهند مكشوف  
سازند تا زبان، فرهنگ و هويت واقعـي مردمـان ايـن سـرزمين در            
قرون و اعصار براي اطالع همگان و ثبت در تاريخ به رشته تحريـر              

ــوبي از آن     ــردا بخ ــروز و ف ــسلهاي ام ــد و ن ــدرآي ــوندمطل .ع ش
هـا  بهرحال اينگونه مطالب منتشره در برخي از مطبوعات و كتابچـه          

اساس برخي از مسئوالن امور و نويسندگان اي از نيات پوچ و بيشمه
ها بدون آنكه از پشتوانه علمي مأمور است و الغير چرا كه اين نوشته

الزم برخوردار باشد فقط برداشت هاي احساسي و سطحي است كه           
ذهني خود ) بخوانيد بافته(نويسندگان مربوطه بدون آنكه براي يافته   

به ذكر مأخذي اشارت نمايند صرفاً در مقـام انكـار هويـت قـومي               
 شايـسته   كـه . آينـد مردم ترك آذربايجان در اين مرز و بوم برمي       

ها ممكن اسـت در مـورد    اينگونه نوشته  است براي رفع شبهات كه    
 بـراي برخـي از اشـخاص     تاريخ، زبان و فرهنگ مردم آذربايجـان   

 مجموعـه نكـاتي را بــا ذكـر منـابع از نويــسندگان و      بوجـود آورد 
پژوهشگران تاريخ بـه شـرح ذيـل بـه اطـالع خواننـدگان محتـرم               

ــبر      :                                                               مانيســــــ
شود كه امروز عالوه بر    ـ زبان تركي آذربايجان به زباني گفته مي       ١

اهالي سرزميني كه از نظر جغرافيايي نام آذربايجان بـر خـود دارد             
هاي شهر و روستانـشين بـسياري نيـز بـا فاصـله دور و           اقوام و تيره  

نزديك از اين خطه جغرافيـايي از كـشورهاي تركيـه، گرجـستان،              
هـاي خراسـان و از   جمهوري آذربايجان و عراق گرفته تـا كوهپايـه   

سواحل درياي خزر تا سرزمينهاي فارس و كرمان به اين زبان تكلم 
ها و مقاصد خود را با ايـن زبـان بيـان            ميكنند و احساسها و انديشه    

زبان امروزي آذربايجان از نظر منشأ تاريخي به خـانواده           . دارندمي
هاي زبانهاي آلتائيك تعلق دارد كه موطن اصلي آن نخست سرزمين

سئي بـوده و بعـدها در طـول ادوار          هاي يني آسياي مركزي و كرانه   
تاريخي با جريان كوچ و اسكان قبايل و اقوام ترك زبان گـسترش              

 كـشيده شـده،      يافته و دامنه آن تا شبه جزيره بالكان، حتي فراتـر          
زبـان  . زبان تكلم و كتابت اقـوام و ملتهـاي مختلـف گـشته اسـت              

آذربايجاني در گروه بندي امروزي زبانهـاي تـرك جـزو زبانهـاي             
تركي آناتولي و تركي تركمني كه از همين گروه هـستند بـوده و از    

ــت     ــر اس ــا نزديكت ــه آنه ــي ب ــر ترك ــاي ديگ ــه زبانه ــان . هم زب
 آذربايجان كـه در شـكل پـذيري تـاريخي خـود از ميـان                 تركان

هاي قديمي زبانهاي تركي به شيوه اوغوز و تـا حـدود زيـادي            شيوه
قبچاق مبتني بوده درسير مراحل تحول به اقتضاي شرايط تاريخي و           

هاي زبان تركي الفت داشـته و از    اجتماعي از يك سو با ساير شاخه      
سوي ديگر بـه دليـل همجـواري و آميـزش و همـاهنگي در ارائـه                 
فرهنگ و ادبيات مشترك اسالمي با زبانهاي پارسي، عربي و پابپاي           
گسترش روابط فرهنگي، علمي و فني بـا دنيـاي غـرب بـا زبانهـاي        

اين مراوده حشر تاريخي، الزاماً موجـب       . اروپايي محشور بوده است   
ها و تغييرات اين زبان ها در يكديگر گرديده و در تأثير متقابل واژه

اين تأثير پذيري متقابل تعداد انبوهي لغات و تعبيـرات از زبانهـاي             
فوق به زبان آذربايجاني راه يافته و بطـور گـسترده محـدود در آن     

                                                        .اســت متــداول گــشته 
...ادامه دارد
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فارسي قيريلداتما   
شامي 

 سن اگر بولبولسن گولون وارسنين                                              فارسي قيريلداتما ديلين وارسنين
 فرهنگي تاالنميش ائلين وارسنين                                                قهرمان خلقيميز گؤزتيكيب سنه

وارسنين   اوزمگه دوم دورو گؤلون                                          ل سوناسان هر سويا دوشمهسن گؤزه 
 سويا حسرت قالميش چؤلون وارسنين                                             اگر بولود اولسان ياغ قوراخليقا

 قارانليق آيالرين، ايلين وارسنين                                          »ياغ اولوب يانديرما يادالر چيراغين«
ل يازيرسان الين وارسنين  چوخ گؤزه                                               دئميرم فارسيجا يازابيلميرسن

 قيلينج كيمي كسگين ديلين وارسنين                                        لدان گؤزهآممانئجه دئييم فارسي
ن وارسنينون و ورغونون لعلي«  معجز                               ي چوخدا ازديرمه»حافظ«ني »سعدي«

 داناالر باسماقا كلين وارسنين                                                         دير؟آرخاالن بابكه رستم نه چي
 كيمي اولون وار سنين »دده قورقود«                                                  نسيمي، خطايي واقف، فضولي

لي تئلين وارسنين  بولبول چهچهه                                                يئر هابيلين سازين كامانيناؤزه
 سومئرلره باغلي تئلين وارسنين                                            ايزين داش دؤورونه گئديب يئتيشيب

 وئرمه تيكان الرا گولون وارسنين                                               لردا گوللر، چيچكسولور اؤز باغين
دا خوش بمين زيلين وارسنين  سازين                                           دهآي عاشيق چال اوخو آنا ديلين

له سئلين وارسنين  سدي ييخ قوي گه                                         توركو نغمه ايستير يانيق كونلوموز
وارسنين »چنلي بئلين« اونودمابير                                               !دير؟پاشاالر باغيندا بوقوللوق نه

وار سنين  آرازين، موغانين ميلين                                                شاعيرلر جوشدوران سولو، صفالي
 ائلين ده چوخ اينجه بئلين وارسنين                                                       وورولما يادالرين گؤزللرينه

لين وارسنين هاي باسان ده مين لرله                                         كيمي« كور اوغلو»سن يوگور ميدانا 
 قاطاردان آيريلما يولون وارسنين                                         سان قاققيلداسس وئر سسيمه»دورنا«

 بيليرم قدرتلي قولون وارسنين                                                            اَلين وئر اليمه داغالر آشيراق
ل اكك بو باغي بئلين وارسنين  گه                                           يم يالقيزام يوخدور كومگيم« شامي»

 اگر بوميداندا فعلين وارسنين                                                         دايانما شعريمين تئز وئر جوابين

Ø   آلاله  دان اوزولمييه نه اؤلوم
.يوخدور

Ø   آلاله قازاناننان آالر وئره  ر
.نهرهبئجه

Ø   آلاله بوينووا قويسون .
Ø   آلاله بيله سين قرغه ييبدي.
Ø   آلاله دغه له مات وئرمهسين.
Ø   آت آلماميش آخير چکير .
Ø    آت اوالن گونو آت، آري اوالن 

.گونو آري
Ø    ات قوتوالندان سورا باتمان 

.آالن چوخ اوالر
Ø   آتامين اؤلمه گيننه  ن

قورخميرام، قورخيرام عزرائيل 
.قاپيمي تانييا

Ø   آتدان دوشور؛ يهه رده  ن
.دوشمور

Ø    آج تويوق ياتار يوخودا داري 
.گؤره ر

Ø    آدام باشينا کول اله سه ده 
.ن الييهاوجا يئرده

Ø    آدام دئيير ائششه گين قوالغينا 
.ياسين اوخويورسان

Ø    آدام دئيير آغزين پيشيريب له 
.ر

Ø    آدام دئيير تک ائششه گلي 
.خلوه ره دونور

آتاالر سؤزو

شمسي در خامنه ١٢٥٩روحاني مجاهد، شيخ محمد خياباني در سال 
وي پس از فراگيري علوم مقدماتي، از   . در نزديکي تبريز متولد شد

محضر حضرات آيات سيد ابوالحسن انگجي و ميرزا عبدالعلي، فقه و   
.اصول و هيئت و نجوم را آموخت و پس از مدتي به تدريس پرداخت

 ١٢٨٥زندگي شيخ محمد خياباني پس از پيروزي مشروطه در سال 
 وارد مرحله تازه اي گرديد و در جريان محاصره تبريز، در دفاع از شهر

در زمان خياباني اوضاع جهان اسالم و بويژه ايران، . نقش مهمي ايفا کرد
بخاطر دخالت هاي بيگانگان از جمله روسيه، انگليس و آلمان بسيار 

خلع محمد عليشاه از سلطنت، خياباني  پس از.آشفته و تاسف انگيز بود
در سي سالگي به عنوان نماينده مردم تبريز راهي مجلس شوراي ملي 

او با اولتيماتوم روسيه در مجلس دوم مخالفت کرد و همچنين با . گرديد
نيز به  )۱۹۱۹قرارداد (قرارداد استعماري وثوق الدله با دولت انگلستان 

خيـابــاني، از آنجا که حکومت مرکزي را ضعيف و  .مبارزه برخاست
وابسته مي ديد، ايجاد يک تحول اساسي در سيستم حکومت ايران و 
احياي آزادي را گام نخست براي خانه تکاني ايران و بيرون راندن 

ولي برداشتن گام اول را از طريق مذاکره . اشغالگران خارجي مي دانست
 در سياسي امکان پذير نمي شمرد و تنها راه را در قيام و مقاومت دليرانه

از اين رو، بعد از قبول . برابر استبداد و دخالت خارجي مي دانست
وي در .  از سوي دولت ايران، در تبريز دست به قيام زد۱۹۱۹قرارداد 

 شمسي، آغاز شد، نهادهاي ١٢٩٩ فروردين ١٧جريان اين قيام که از 
دولتي تبريز را به تصرف خود درآورد و شهر را از دست دولتيان خارج  

قيام پيروزمندانه مردم تبريز به رهبري شيخ محمد خياباني، . ساخت
بيش از پنج ماه ادامه داشت، اما به دليل خيانت کساني که قول همکاري

داده بودند، کم بودن نيروها و حضور قزاقخانه در کنار شهر 
تبريز و همکاري آن ها با حکومت مرکزي، اين قيام به شکست 

سرانجام با ورود نيروهاي دولتي، قزاقان به فرمان . منجر شد
مخبرالسطنه فرستاده ويژه مشيرالدوله، صدر اعظم وقت، شيخ 

 ذي ۲۹ برابر با ۱۲۹۹ شهريورر ۲۱محمد خياباني را در 
 ق در چهل سالگي به شهادت رساندند و او را در ۱۳۳۸الحجه 

بعدها، آن . گورستان سيد حمزه تبريز به خاک سپردند
گورستان به مدرسه تبديل شد و پس از ويراني مدرسه، مقبره 

 .خياباني هم از بين رفت
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نشريه اجتماعي سياسي فرهنگي دانشحويان تورک دانشگاه زنگان    
۸۵شماره پنجم   بهار 

 جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنگان  :صاحب امتياز
سهيال عباس لو: مدير مسئول 

زير نظر شوراي سردبيري
سعيد اجلي–جعفر سليمي -امير حبيبي -احدداداشي : همکاران اين شماره
علي زلفي -قيبچاقلي-عابدين نظري -      اسماعيل جباري

اينسان حاقالري            )                                     ۸(اينجي سايي   بوغا آيي                      سگيز۵آراز سسي درگيسي    

:اند که گفته شده نقل کردهولتراز کتاب معروف فرهنگي 
 حقوق بشر يعني آن که جان و مال آدمي آزاد باشد و او بتواند به زبان

حقوق بشر يعني ان که نتوان کسي را بدون . قلم با ديگران سخن گويد
حضور يک هيئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم  

يعني انکه محکوميت کيفري بر حسب مقررات قانون صورت  .کرد
يعني انکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دين که خود بر .گيرد

.متدين شود. گزيندمي
 جهاني ٔاين حقوق بشر چنان که از تامل ولتر پيداست از همان آغاز جنبه

 ٔروي سخن مناديان آن حقوق با کشور خاص و جامعه. داشته است
 رنگ و ٔمخاطبين آن کل دنياي بشر است بي هيچ مالحظه. معيني نيست

م نژاد و تبار و مرزهاي جغرافيايي اين حقوق از آنگاه که در قرن هيجده
 مطالبات ٔبه طور جدي مطرح شد روز به روز بر غناي خود افزوده و دايره

خود را توسعه داده
 حقوق بشر و شهروند سال ٔمراحل نخستين اين حرکت به صدور بيانيه

قوانين ها به زودي در مسئله حقوق و ازادي.  در فرانسه انجاميد۱۷۸۹
. کشورهاي ديگر راه يافت اساسي

اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۹۴۸مصوبه دهم دسامبر، 

از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و : مقدمه
حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در 

دهد، از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به جهان تشکيل مي
اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و 

فقر ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و 
فارغ باشند به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده است، از آنجا که 

ان اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنو
ا آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از آنجا که اساس

الزم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد، از  
آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و 
ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعالم 

اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و اند و تصميم راسخ گرفتهکرده
در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند، از آنجا که دول 

اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و عضو متعهد شده
آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند، از آنجا

(1)
که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي 
اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد، مجمع عمومي اين 
اعالميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل 

کند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعالميه را اعالم مي
دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم 
و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير 
تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي 
آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي 

.باشند تامين گرددکه در قلمرو آنها مي
آيند و از لحاظ حيثيت و  تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي۱ماده 

باشند و بايد همه داراي عقل و وجدان مي. حقوق با هم برابرند
.نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند

تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا هر کس مي/  الف۲ماده 
از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر 
عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر 
موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعالميه 

بعالوه هيچ تبعيضي / ب. حاضر ذکر شده است بهره مند گردد
به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي 
يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق 
دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار 

.بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد
...ادامه دارد

 دانشجويان عزيز مي تــوانند     
نظرات ،پيشنهـادات و انتقادات    

خود رابه دفتر جمعيت اسـالمي       
.تحويل دهند  
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      ۱       صفحه۸۵ه چهارم      بهار         نشريه اجتماعي سياسي فرهنگي دانشحويان دانشگاه زنگان  شمار 

حجة االسالم عظيمي  ١٣٨٥ فروردين ماه سال ٦يکشنبه          
حجة االسالم عظيمي قديم    قديم روانه زندان شدحکم زندان

گرديد و وي  روحاني آذربايجاني توسط دادگاه تجديد نظر تاييد
عظيمي قديم  . ششم فروردين ماه راهي زندان تبريز شد  يکشنبه

که در مراسم سالگرد انقالب مشروطيت در کنار مزار باقرخان 
 دستگير شده بود پس از تحمل     ۱۳۸۴ مرداد  ۱۴ساالر ملي در 

وي  .سه ماه زندان توسط دادگاه ويژه روحانيت تبريز محاکمه شد  
٥ سال ممنوعيت خروج از کشور و  ٥  عالوه بر محکوميت به 

سال منع اقامت در استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي،  
اردبيل و زنجان و انجام هر گونه فعاليتهاي تبليغي در استانهاي 

 سال محروميت از پوشيدن لباس روحانيت به يکسال ١٠  فوق و
و همچنين سه ماه و يک روز حبس تعزيري محکوم شده بود که   
احکام زندان از امروز توسط شعبه اجراي احکام دادگستري      

مي شود و روحاني ترک دوران حبس خود را به مدت     تبريز اجرا
.يکسال پس از کسر سه ماه بازداشت قبلي آغاز مي کند 

حجۀ االسالم عظیمی 
قدیم روانه زندان شد

بابک قاالسی 

:نماينده تبريز در مجلس

 کارگاه و کارخانه تولید   150
چرم در آذربایجان شرقی   

تعطیل شده اند 

ــز ــران -تبريـــــــ ــار ايـــــــ ــزاري كـــــــ  خبرگـــــــ

نماينده مردم تبريـز، آذرشـهر و اسـكو در مجلـس از بيكـاران و       
زنان خانه دار به عنوان فراموش شدگان جامعه كنوني يـاد كـرد    

كــه در " عــشرت شــايق" بــه گــزارش خبرگــزاري كــار ايــران،
گردهمايي زنان كارگر استان آذربايجان شرقي سخن مي گفـت،   

متاسفانه اين دو قشر در جامعه فرامـوش شـده هـستند و              : افزود
 .هيچ مسئول و قانوني به فكر آنان نيست

اين در حالي است كه زنان خانه دار زمينه : گفت" عشرت شايق "
توسعه پايدار را فراهم كرده و نبض جامعه بـه دسـتان آنـان بـه           
ــد  ــي آيـــــــــــــ ــت در مـــــــــــــ .حركـــــــــــــ

وي همچنين به بيكاري و اخـراج كـارگران و تعطيلـي واحـدهاي       
تنهـا در اسـتان آذربايجـان    : توليدي صنعتي اشاره كـرد و گفـت     

 كارگاه و كارخانه توليد چرم تعطيل شده اند كه اين ١٥٠شرقي 
موضوع بايد از سوي مسئولين كشوري و اسـتاني مـورد كنكـاش             
ــرد  ــرار گيــــــــــــــــــــــــ .قــــــــــــــــــــــــ

در سخنان خود به نقش زنان در جامعه پرداخـت          " عشرت شايق "
 تخـصص را انجـام مـي دهنـد ولـي            ٢٣زنان كشورمان   : و گفت 

ــود  ــی شـــــــ ــنجیده نمـــــــ ــا ســـــــ ارزش انهـــــــ
وي با بيان اينكه در اين زمينه متاسفانه در برنامه چهارم توسـعه             

مجلـس هفـتم در     : و مجلس ششم ضعيف عمل شده است، افزود       
ــدوين دارد  ــه هــاي مناســبي را در حــال ت .ايــن خــصوص برنام

A*KAK# S» 
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  ۲       صفحه ۸۵هار نشريه اجتماعي سياسي فرهنگي دانشحويان دانشگاه زنگان شماره چهارم ب 

قوشاچایلی      یک جوان مبتکر   
 موفق به طراحی و       ) میاندوآبی (

کترونیکی خودرو     لساخت فرمان ا  
شد  

 ۸۵/۰۱/۰۸ مياندوآب ، مهاباد ، خبرگزاري جمهوري اسالمي  
.اختراعات . اقتصادي .داخلي 

يك جوان مبتكر مياندوآبي موفق به طراحي و ساخت فرمان  
.اكترونيكي خودرو شد 

ساله كه پيمان سليماني نام دارد اين اختراع خود را   ۲۴  اين جوان   
گيري از دستگاه گيربكس خودرو طراحي شده است، در     كه با بهره

.اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كشور به ثبت رسانده است  
به گفته اين جوان مبتكر، طرح وي مشابه خارجي نداشته و   
درصورت استفاده از آن در خودرو ديگر نيازي به فرمان خودرو و  
كنترل آن از سوي راننده بويژه در سرعتهاي باال وجود نخواهد   

.داشت  
اش و در منزل پس    وي كه اين اختراع خود را در كارگاه شخصي

با بكارگيري اين  : گويد از يكسال تالش طراحي و ساخته است، مي  
توانند براحتي از   دستگاه در خودروها معلوالن و جانبازان نيز مي   

.خودرو استفاده نمايند 
ساله نام دارد   ۲۳  برادر اين جوان مياندوآبي نيز كه سعيد سليماني  

اخيرا موفق به ساخت درب بازكن برقي از راه دور خودرو شده     
.است 

به گفته اين جوان مياندوآبي، با ساخت اين دستگاه درب خودروها   
بدون اهرم دستي و كليد با استفاده از نيروي برق توسط راننده    

.قابل باز و بسته كردن خواهد بود 
.اين اختراع مشابه خارجي ندارد :  وي يادآور شد

وزیر دفاع جمهوري آذربایجان از     
بـاغ ابـراز     بـس در قـره     نقض آتش 
نگرانی کرد

 ۸۵/۰۱/۱۲ باكو ، خبرگزاري جمهوري اسالمي  
بس    وزير دفاع جمهوري آذربايجان روز شنبه از نقض مكرر آتش

از سوي نيروهاي ارمني ابراز " باغ قره"در منطقه مورد مناقشه 
.نگراني كرد

در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به جان باختن  " اف صفر ابي"
سه سرباز جمهوري آذربايجان طي ماه اخير در اثر تيراندازي    
نيروهاي ارمنستان، اوضاع در اين منطقه را بيش از حد متشنج    

.خواند

به   " اف  الهام علي"ي تاكيد كرد، منتظر دستوربايجانمقام نظامي آذر
.عنوان فرمانده كل قوا براي مقابله با دشمن هستيم 

باغ كوهستاني  بر پايه گزارش منابع خبري باكو، ايالت خودمختار قره 
پس از فروپاشي شوروي، با حمايت ارمنستان جدايي خود را از       

.دولت باكو اعالم كرد
باغ كوهستاني موجب درگيري نظامي  طلبانه در قره اقدامات جدايي 

و خارج  ۱۹۹۴  الي   ۱۹۹۲  ميان نيروهاي ارمني و آذري در سالهاي  
.شدن اين منطقه از نظارت دولت باكو شد 

ميان طرفين درگير،  ۱۹۹۴  بس در سال    با وجود اعالم آتش  
آميز اين مناقشه هنوز به  المللي براي حل مسالمت   هاي بين تالش
.اي نرسيده است   نتيجه

بمنظور  ۱۹۹۲  گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا سال 
ميانجيگري بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان در مناقشه منطقه  

باغ كوهستاني تشكيل شد و در زمان حاضر آمريكا، روسيه و  قره
.فرانسه رياست مشترك در آن را بر عهده دارند

نیازاف رییس جمهور مادام العمر        
 بار بخوانید و    3کتابم را  : ترکمنستان 

به بهشت بروید 

صفر مراد نيازاف رييس جمهور    :اي.جي.به گزارش بخش خبر ام    
مادام العمر ترکمنستان در تلويزيون دولتـي ايـن کـشور اعـالم           

که او تاليف کرده و به يک کتاب , رخ نما,کرد هر فردي کتاب   
 بـار بخوانـد قطعـا بـه     ٣مرجع در ترکمنستان تبـديل شـده را         

ــد   ــشت خواهـــــــــ ــتبهـــــــــ !رفـــــــــ
اي به نقل از خبرگزاري فرانـسه، صـفر مـراد     .جي.به گزارش ام  

نيازاف ملقب به ترکمن باشي که کيش پرستش شخـصيتش را            
رخ , بـار   ٣در ترکمنستان باب کرده گفت هر فرد ترکمن کـه           

را بخواند به يک ثروت معنـوي دسـت يافتـه، بـاهوش تـر               , نما
ــت     ــد رفـ ــشت خواهـ ــه بهـ ــستقيما بـ ــد و مـ ــد شـ !خواهـ

رخ ,صفر مراد نيازاف چندي پيش با يک ماهواره روسي کتـاب            
را به فضا فرستاد تا ساکنان ساير کرات اگر زبان ترکمنـي        , نما

ــود   ــشتر شـ ــشان بيـ ــده و معرفتـ ــند آن را خوانـ ــد باشـ !بلـ
 بخــش اســت و در تمــام مــدارس و ٢شــامل , رخ نمــا,کتــاب 

دانشگاههاي ترکمنستان به طور اجباري تـدريس شـده و کليـه     
کارمندان دولت براي حفظ مشاغلشان هر سال بايد در آزموني           

!شرکت کرده و اين کتاب را امتحان دهند
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جلوگیري از نوشتن پالکارد ترکـی در   
 شبستردانشگاه

طبق گزارشات رسيده از دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر
دانشجويان رشته کامپيوتر اين دانشگاه براي قدرداني از دوست

CAG و همکالسي خود که در مسابقات رزمي آزاد و بي قانون
در باکو مقام اول راکسب کرده بود پالکاردي به زبان مادري

نوشته وپس از تاييد روابط عمومي آنرا نسب کردند که) تورکي)
پس از مدتي. اين کار با استقبال بي حد دانشجويان روبرو گرديد

عوامل اين کار در حراست مورد مواخذه قرار گرفتند و به آنان
تهمت خرابکاري و اختشاشگري زده شد و اعالم شد که زبان

رسمي در ايران فارسي بوده و حق استفاده از غير آن را در
محافل عمومي نداريد الزم به ذکر اسـت کـه پالکـارد مـذکور از             

.ديوار برداشته شد

 بدين آراز سسینشريه 
وسيله  از دانشجويان 

عالقه مند دعوت به 
. همکاري ميکند

،عالقه به وطن ، نژاد ، ملت ، خاک ، آداب، "پان "منظور تو از
رسوم ، تاريخ ، موسيقي ، زبان ، لبـاس ، سـاختمان هـا ، درختـان ،         

رود خانه ها ، گياهان دشت و دمن ، جنگل ، خرابه ها ، آب جاري
زادگاهم ، مامم اسـت  ،وطنم... حيوانات اهلي و وحشي ، معادن ، و

،هستم و افتخار مي کنم کـه وطـنم   "پان "من: ، اقرار مي کنم 
خونم ، مادرم ، گذشته ام و آينده ام را دوسـت دارم امـا از حـالي                

من عاشق توسعه اين . بدل کرده اي ، بيزارم که تو برايم به جهنم
.نقطه از خاکم

من براي اين نقطه از خاک ، آب ، باد ، هوا ، درخت ، کوه ، دشت ،       
کارخانه ، معلم ، کارمند ، کـارگر ، دانـشجو ، دانـش    ،کشاورزي

عشق ... براي همه چيزش ... و آموز ، با سواد ، بي سواد ، متخصص
خـاکم ،  و براي سربلندي و آوازه نام مـردم . مي ورزم و مي ميرم 

 .مام ميهنم تالش مي کنم
خـودم  . مي خواهم آرزوها و اميدهاي ملتم را خـودم نقاشـي کـنم          

من نمي خواهم تـو بـرايم نقـشه بکـشي و     . برسم بسازم و به آنها
بـراي رسـيدن بـه    آرزوهاي خودت را بر من تحميـل کنـي و مـن   

.مي خواهم ، باشم. آرزوهاي تو ، کار کنم 

!!پان؟؟

ل هشترودی در دی    يخ اسماعيمحسن هشترودی فرزند ش    
الت يز متولد شد و پس ازتحص   ي  شمسی در تبر  ۱۲۸۶ماه

ه ي مدارس اقدس    درمقدماتی در زادگاهش به تهران آمد و     
. ديان رساني و دارالفنون را به پا  

ل پرداخت  يمحسن هشترودی در رشته پزشکی به تحص    
اضی را انتخاب کرد و از     يولی وقتی به اروپا رفت رشته ر   

   .     دانشگاه سوربن درجه دکترای دولتی گرفت    
.  س پرداخت  يران به تدر  يهشترودی پس از مراجعت به ا    

ز يس دانشگاه تبر يس فرهنگ تهران و سپس رئ  يبدواً رئ
س دانشکده علوم بود و هزاران شاگرد      يشد و مدتی رئ  

.  ت کرده است يترب
يت لی ازمجامع علمی جهان عضو       يدکتر هشترودی در خ 

 از يج افت و به سخنرانی های علمی پرداخت و به تدر     ي
.  شد نرا اي مفاخر علمی معاصر    

 با وجود داشتن همسر و خانواده خوب      هشترودی  پروفسور  
دخترش در جوانی دچار ناراحتی فراوان        يک  به علت فوت

. نه سروده استين زم  يد و اشعاری هم در ا   يگرد
 سال زندگی پر بارش آثار پر     ۶۹تر هشترودی در مدت   دک

ادگار نهاده و درگذشت او در سال     يارزشی از خود به   
ران و  ي عه بزرگ برای جامعه دانشگاهی ا     يک ضاي۱۳۵۵

. مجامع علمی شد   

)۱(آشنايی با مشاهيرآذربايجان
پروفسور هشترودی
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تشییع جنازه شهیدان ترور خونین      
در شهر ماکو  

 شهرستان ماكو شاهد حضور هزاران نفري   ١١/١/٨٥روز جمعه 
مردم براي تشييع پيكر شهيدان ترور خونيني بود كه توسط   

ذر اين مراسم كه چندين  . نيروهاي مسلح كرد صورت گرفته بود 
ساعت به طول انجاميد مردم شهرهاي ماكو ، شوط ، پلدشت و     

در طي مراسم با وجود اينكه دو  . روستاهاي منطقه شركت داشتند
 :ماشين مجهز به سيستم صوتي با گفتن شعارهايي مانند 

مرگ بر منافق
مرگ بر امريكا

...........
ليكن شعارهاي   قصد جهت دهي به شعارهاي مردم را داشتند   

غالبي كه سوي مردم و خصوصا تعدادي از جوانان پر شور كه در  
كنار يكديگر حلقه اي تشكيل داده بودند تكرار مي شد بصورت    

 :زير بود
اينتيقام اينتيقام اينتيقام

اؤلوم اولسون اوجاالنا  
اؤلوم اولسون پژاكا 

..........و
و تنها شعارهاي مذهبي مانند 

ال اله اال اهللا-
اهللا اكبر-

الم مي شد تا حدودي توسط       عكه از طريق اين ماشين ها ا
 .ين تكرار مي شد رحاض

در زير تصاويري از اين مراسم در روستاي يوال گلدي آورده شده  
 .است 

جسد دانشجوي تبریزي در خوابگاه    
دانشگاه تربیت مدرس پیدا شد      

 جـسد بهرنـگ يزدانـي، دانـشجوي       ٨۴در آخرين روزهـاي سـال       
تبريزي رشته زيست شناسي دانـشگاه تهـران در خوابگـاه شـهيد              
شاهمرادي دانشگاه تربيت مدرس پيـدا و بـراي بررسـي و تعيـين              
ــد    ــل شــ ــانوني منتقــ ــكي قــ ــه پزشــ ــرگ بــ ــت مــ .علــ
دكتر قمصري، معاون دانشجويي دانشگاه تهران با تاييد ايـن خبـر            
: به خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانـشجويان ايـران، گفـت          
هنوز پزشكي قانوني علت مرگ را مشخص نكرده و يا حـداقل بـه        
ــت  ــرده اســــــــ ــالم نكــــــــ .دانــــــــــشگاه اعــــــــ
وي با اظهار تعجب از پيدا شدن جسد دانـشجوي دانـشگاه تهـران         

خوابگـاهي كـه جـسد    : در خوابگاه دانشگاه ديگـري، اظهـار كـرد      
دانشجوي دانشگاه تهران در آنجا كشف شد، در زمـان حادثـه بـه      
.حالـــــــت نيمــــــــه تعطيـــــــل بــــــــوده اســــــــت  
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زبان
 يمهمترین ابزار فرهنگ بشر 

)واحید قاراباغلی( 
 

. آيد ي فرهنگي  آن جامعه به حساب مي   خصوصياتي است كه شناسنامه   , دهد   آنچه كه هر جامعه را از جوامع ديگر تمييز مي   
هنر وادبيات كهن, ها حماسه , هاي مذهبي دين و اسطوره,عقايد ,زبان ,باورها, وطن و سرزمين نياكان, تاريخ و گذشته تاريخی

) ۱.(سازند هر جامعه را مي" هويت فرهنگي"نژاد و قوميت و سنن قومي عناصري هستند كه  ,
هويت فرهنگي هر جامعه به سيه عامل بستگي : نويسد اي در باره هويت فرهنگي هر فرد مي له آنتا ديوپ انسان شناسآفريقايي در مقا

هر گاه اين عوامل به  . هاي تاريخي و اجتماعي مختلف يكسان نيست    اهميت عوامل فوق در موقعيت   . زبان و روان شناختي ,  تاريخ: دارد
.   شود تلفيق موزون اين عوامل يك وضعيت ايده آل  است       هويت فرهنگي ناقص مي, طور كلي در يك ملت يا فرد وجود نداشته باشد 

اين تغييرات ممكن است تا آن جا ادامه        . كند شخصيت فرهنگي جمعي يا فردي تغيير مي  ,هرگاه يكي از اين عوامل تحت تاثير قرار گيرد
)  ۲. (شود" بحران هويتي" يابد كه موجب يك 

آوردهاي بشري در هزاران سال     هاي متفاوت دست ها و فرهنگ  همانا زبان,باشد زبان نيز يكي از مهمترين ابزار فرهنگ هر ملت مي 
هاي    تك تك انها گنجينه, نگرش متفاوت آنها به هستي است ,ي خاكي و در واقع درلهجه هاي متفاوت زباني     زندگي خود بر روي كره

گونا " خداوند متعال  در كتاب آسماني ما مسلمانان چندين مرتبه به اهميت  .  باشد ارزشمندي هستند كه مستحق محافظت و شكوفايي مي 
اي براي دانشمندان    اينها را نشانهاشاره نموده و عظمت ان را همسان با خلقت زمين و آسمان ناميده و همه  " تعداد اقوام "زبانها و " گوني

ارتباطي بين انسانها و   همانا زبان نخستين وسيله.  ي و تقواستداند هر چند كه در پيشگاه عظمتش تنها عامل برتري و تمايز پرهيز كار مي
اقوام و ملل جهان بوده است در دنياي امروز زبان ديگر مثل      , ترين و كار آمد ترين ان در طول قرون متمادي در ميان طوايف رايج

ك ملت  بلكه زبان نشانه هويت و مهمترين عامل در شناسايي موجوديت و مشخصه ي , گذشته تنها وسيله ارتباطي ساده بين انسانها نيست
سازد و انديشه و عقيده و ايمان را     پا ميزبان وسيله اي است كه انسان توسط آن كاخ فرهنگ و مدنيت خويش را بر , زنده و پويا است

.  بخشد  استحكام مي 
.هاي ارتباطي و گاهي نيز سرمايه فرهنگي ياد مي كنند  از اين روست كه دانشمندان گاهي از زبان به عنوان كليد شبكه 

توانند عالوه بر برقراري روابط   كه افراد با تسلط بر آن مي.  بنابر قولي مشهور از كادامر وجه اساسي بودن انسان در جهان زبان است  
. كنند  اجتماعي نوعي هويت ويژه كسب مي

اي    دهد او در جمله  اي دارد كه تعريف زبان را به مراتب روشن تر از همگان ارائه مي   ويتگنشتاين يكي از فيلسوفان جهان معاصر جمله
تاملي مختصر در اين جمله انديشمندانه     "  زبان من جهان من است و جهان من زبان من   :"اي بسيار بزرگ مي پردارد  كوتاه به انديشه

.  آورد معاني بلندي از رابطه ذهن و زبان فراهم مي
 تقويت ,وقتيكه از حفظ . گيرد گي به زباني دارد كه او فرا مياز اين رو هويت فرد چه در سطح قومي و در سطح ملي تا حدود زيادي بست   

اي      چرا كه زبان در حكم رشته,شود   زبان به عنوان يك عامل اساسي مطرح مي,آيد و توسعه فرهنگ يك جامعه سخن به ميان مي
, كند انسان با زبانش زاده ميشود در زبانش سير مي. زبان پديده بيروني نيست . دهد  است كه فرهنگ گذشته و حال را به هم پيوند مي 

.  ميرد كند و مي رشد مي,كند در حريم زباني خود تنفس مي
شايد آوردن  . ي خاكي است يعني اينكه براي شناخت ملتي بايد زبان او را شناخت زبان هر ملت به مثابه ظرف حضور ان ملت در كره 

.  در اينجا بيجا نباشد."  هركس زبان مادري خود را نداند يك وحشي است :" گويد ضرب المثل معروف فرانسوي كه مي
المتكلم      حتي مواظبت از زبانهاي قليلهاي علمي و فرهنگي دنيا سعي در بررسي و محافظت از زبانهاي متفاوت و بنابر اين امروزه سازمان

. در حال نابودي دارند
بزرگترين نهاد ) unescu(كند كه يونسكو  را در حالي سپري مي– فوريه اول اسفند شمسي ۲۱-شود كه جهان روز  چند سالي مي

  ۱۹۹۹(درك هوشمندانه طراحان اين روز در سال پاياني هزاره دوم. فرهنگي دنياي معاصر ان را روز جهاني زبان مادري نام نهاده است
 بدان ۹۰اي كه مارشال لوهان در اواسط دهه   تابد و نظريه شدن مي" دهكده " اي كه جهان با عزمي تمام به سوي   هزاره-و اغاز هزاره سوم 

.  كران است  العاده زبانهاي متعدد و اقوام متنوع ساكن در اين دهكده بي    بيانگر اهميت فوق–پوشد    پرداخته بود جامه عمل مي
توان در    نياز به چارچوبي دارد و به ساختماني كه زبان را مي. هر فرهنگي براي اينكه شكفته شود:"گويد امه سه رز شاعر سياهپوست مي

".  اين چهارچوب قرارداد 
رود و چون در بعضي جوامع زبانهاي بومي ازآنجا كه ديگر زبان     اند كه با رشد جامعه بسوي تكامل مي       زبان را روانشناسان منجمد گفته

اش تهديد     شود كه حتي گاه به نيستي   و از اين رو مانع رشد آن زبان مي,اي و زبان فكري نيست به قهقرا مي رود  مدرسه, اداري ,رسمي 
. كند مي
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كردند كه زبان عربي را درالجزاير و زبان  وقتي فرانسويها قبول نمي
شوند تا در   ماداگاسكاري زبانهاي رسمي باشند و مانع از آن مي

 بالقوه  خود را به فعل  شرايط دنيوي نوين اين زبانها با تمام نيروي
از اين راه به فرهنگ عربي و ماداگاسكاري ضربه مي   . درآورند

)۳(زنند
اگر استعمار بخواهد كه ملتي را وابسته :" گويد  جان استوارت مي 

اگر ملتي  ." رود خود سازد نخست سراغ هويت و زبان آنها مي   
خود را از دست بدهد و استحاله و         .. ) زبان و نژاد و( فرهنگ 

آسيميله شود هميشه در طول تاريخ مورد استثمار ديگر ملل و    
چرا كه استثمار و استعمار اقتصادي      . گيرد فرهنگ مهاجم قرار مي

استعمار گران  . و اجتماعي از استثمار فرهنگي آغاز ميشود  
در عصر جديد از حذف فيزيكي ملتي استفاده   " معموال... ) فرهنگي(

بطور :"گويد كنند و همانا از نظريه استعماري هيتلري كه مي نمي
با تمامي عقايد و  ( كلي براي معدوم و منقرض ساختن يك ملت 

تنها كافي است زبان آن ملت و قوم از بين    ) فرهنگ مربوط اش
. جويند بهره مي! " برده شود

در باره استعمار  " خودآگاهي" دكتر علي شريعتي در كتاب 
استعمار گران همانا از ديالكتيك :" فرهنگي چنين مي نويسد

 دعوا و  ,زند وقتي كه مادرش مي ,بچه ,سوردل استفاده كردند  
 اينكه از حمله مادر در امان   كند ناراحت است و براي تهديدش مي

اين ديالكتيك سوردل است كه     ,. برد  به خود مادر پناه مي,بماند
 براي اينكه قوم و ملت يا ادمي را به زير مهميز قدرت ,نژاد حاكم 

,  كند و به قدري مذهبش را  و تسلط خودش بكشد تحقير اش مي
,   هايش را  شخصيت ,  اش را فكر, آداب اش را, ايمانش را 

كند كه او براي اينكه از  چيز اش را تحقير مي اش را همه  گذشته
كند به دامن    فرار مي, شود مسير هايي كه بوسيله انها تحقير مي

)  ۴. (برد خود او پناه مي
: نتيجه

اي اجتماعي است با رشد جامعه به  هما نطوريكه گفتيم زبان پديده
هايي است كه با انسان   شود و جزو پديده  سوي تكامل متحول مي

 از اين رو دانشمندان و  ,بالد و با انسان مضمحل مي شود     مي
شناسان براي مقابله به تهاجم رهنگي بيگانه تكيه بر فرهنگ  جامعه

. دانند خودي و تقويت ان را راه كار مقابله مي 
 انسانيت هستند و نه تنها پايمال ,هاي معنويت همانا زبانها گنجينه

 بلكه در كل ,كردن زباني ظلم به سخنگويان آن زبان است 
).  شود  محسوب مي (دشمني با معنويت و فرهنگ بشري است

توجهي يا سعي در     بي,دشمني با يك زبان linguicide)(همانا
.   شود  زبان كشي محسوب مي" و چه سهوا" نابود كردن آن چه عمدا

)  ethnocide(كه همانا زبان كشي يكي از ابزارهاي قوم كشي 
نابود كردن   . ويا به عبارتي فرهنگ زدايي از مردم به شمار مي رود

هاي خداوندي و    ان در حقيقت تالش براي از بين بردن نشانه  
.  عصيان در مقابل اراده خداوند است 

عالوه بر مطالب گفته شده  بي توجهي و يا ايجاد محدوديت زباني   
افت   , ترك تحصيلي  : اثرات سؤ بيشماري  در پي دارد  از جمله

عدم  , كننده مثل كنكور شكست در امتحانات تعيين  ,  شديد درسي 
,    ضعف بيان, كاهش خالقيت , تكميل نظام فكري و شخصيتي فرد 

حذف    , ”بحران عاطفي و عمال , جدايي عاطفي از مادر و خانواده
. .. .  تدريجي از سطوح ممتاز جامعه و 

حقوق " قانون اساسي كه تاكيد بر  ۱۹و۱۵وجود اصول مترقي
استفاده از زبانهاي محلي  " اقوام  مختلف ايراني و همچنين" مساوي

هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها   و قومي در مطبوعات و رسانه
نمايد و نشان از دورانديشي تدوين گران قانون   مي" در مدارس 

.  اساسي جمهوري اسالمي ايران دارد     
  سال از انقالب اسالمي و در طول همه   ۲۷اينك با سپري شدن 

نشريات دانشجويي , مطبوعات محلي, اين سالها كتابهاي متعدد
شمار در دانشگاههاي سراسر كشور به زبانهاي اقوام ايراني  بي

شوند كه خود نشانگر اعتقاد مسئولين نظام به فضاي  منتشر مي
متكثر فرهنگي بوده و خط بطالني بر سياستهاي شؤونيستي فارس 

اما غفلت در مورد ايرانيان تورك زباني كه  . گرايان كشيده است
دهند و   ميليون از جمعيت كشور را تشكيل مي۳۰بيش از 

اي و دانشگاهي زبان و ادبيات غني   خواستار آموزش مدرسه
هايي را در اين برهه   تواند چالش  مي.توركي آذربايجاني  هستند

زماني حساس براي نظام بيافريند كه در فضاي كنوني كه استكبار  
. پرورد هرگز به صالح نيست هاي پليدي در سر مي جهاني نقشه 

: منابع
  ۱۱۱ دكتر محمد روح االميني ص–زمينه فرهنگ شناسي -۱
)  ۳۶( شهريور و مهر-) unescu(پيام يونسكو-۲
 فرانتس    , اثر هيلون ديوپ ,فرهنگ و نژاد پرستي: از كتاب -۳

 امه سهرز ,فانون
 ۳۲-۳۱ص-دكتر علي شريعتي- استعمار -خودآگاهي -۴
 ۸۴ اسفند۲  ,روز جهاني زبان مادري:  و با استفاده از سرمقاله-

Artan زمان طلوع خورشید آرتان ١٢

Artabay سپھساالر آرتابا 
ي ١١

Arko پادشاه دالور آرکو ١٠

Arkan کمند  آرکان ٩

Araz بزرک قوم آز آراز ٨

Arat جسور آرات ٧

Anar با فھم آنار ۶

Altay ھا-زادگاه تورک آلتاي ۵

Alpay قھرمان ماه آلپاي ۴

Alpatay از بزرگان سکایي آلپاتاي  ٣

Alpar جوانمرد آلپار ٢

Alışan شعلھ ور آلیشان ١

آد آنالم آد  ساي

تورکجه آدالر  
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 فاجعه اي ديگر در آذربايجان
تخریب میراث فرهنگی آذربایجان در    

مراغه  
براساس قوانين حفاظت از ميراث فرهنگي هيچ شخص حقيقي و  

 متري بناهاي ٢٠٠حقوقي حق انجام عمليات ساختماني در شعاع   
اما در مراغه وضعيت به گونه اي ديگر است در   .تاريخي را ندارد 

مراغه قانون را ميزان رانت وپول مشخص ميکند 
هرستان مراغه مسئولين در جهت آزادسازي     ش سال پيش در   ٢

محوطه بناي تاريخي برج کبود اقدام به تخليه وتخريب مدرسه      
هدف که در مجاور اين برج قرار دارد نمودنداما در ايام نوروز   

محوطه برج کبود مراغه !!! امسال مردم متوجه حصار کشي تخته اي
شدند واکنون مردم در جلوي اين مکان تابلويي را مشاهده ميکنند  

 طبقه در کنار اين بناي دوره  ٤که حاکي از احداث مجتمع تجاري  
ايلخاني هستندبه نظر مي رسدکه مسئولين با شعار آزادسازي   
محوطه اطراف برج کبود مراغه سعي در محصور سازي گنبد کبود   
مراغه بين مجتمع هاي تجاري وپاساژها ي چندطبقه ودر نهايت      

تخريب اين بنا دارند 
 متري بنا اقدام به ٢٠واکنون پيمانکار مجموعه در فاصله کمتر از 

نموده است   )فعال (متر٣خاکبرداري به عمق 

 باستانی در بخش شاهرود   " قبر "دو 
خلخال کشف شد  

 ۸۵/۰۲/۰۷ خلخال ، اردبيل ، خبرگزاري جمهوري اسالمي      
.ميراث فرهنگي و گردشگري .فرهنگي.داخلي 

دو : مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اردبيل اعالك كرد
قبر باستاني در حوالي روستاي گيلوان بخش شاهرود خلخال كشف  

.شده است  
اين قبرها : مسعود علويان صدر روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا گفت

در پي عمليات تعريض جاده توسط ماشين آالت سنگين اداره راه و       
.ترابري خلخال از دل خاك بيرون آمده است   

اين دو قبر كه از نوع دسته جمعي و گودالي است به      :  وي افزود
.شود  دوران اوايل هزاره اول قبل از ميالد مربوط مي   

از اين مكان آثار باستاني متعدد از جمله سفال ،   : وي گفت
ابزارآالت جنگي ، اشياي تزييني ، اشياي فلزي و سنگهاي قيمتي    

.كشف شد
هم اكنون كارشناسان و گروه كاوش اداره كل ميراث : وي افزود

فرهنگي و گردشگري استان در حال ادامه تحقيقات و بررسي ساير 
.ابعاد اين قبرها در منطقه هستند 

اين   : مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اردبيل گفت
كارشناسان همچنين در حال شناسايي دقيق قدمت تاريخي و ارزش  

.باشند اشياي بدست آمده مي  

بسمه تعالي 
آنکه پاي از سر نخوت ننهادي بر خاک
عاقبت خاک شدوخلق براو ميگذرند

جنا ب آقاي آرش رايجي

)  فحاشي گري شما (    همه مابه درستي مفهوم عنوان نوشته ي شما
راخوانديم وبسيارمتعجب گشتيم و به سختي باورنموديم که چنين    
نوشته اي درنشريه ي  يکي از بزرگترين تشکل هاي فرهنگي  
ودانشگاهي کشور که داعيه دارواالترين ارزشهاي انساني واسالمي  

. مي باشد چاپ شده باشد 
درابتدا سعي نموديم تا با بيان شما به شما پاسخ داده باشيم ولي    
افسوس که ما باهمه ي افسوس هايي که براي شمامي خورديم  
نتوانستيم نوشته هاي خالي ازمدرک وسند شما را اراجيف چرت    

. بناميم و با زبان خودتان به شما پاسخ  بگوييم...وپرت ويا 
 به اظهارنظرات  ,شما در نوشته ي خويش عالوه بر فحاشي 

واتهامات بي پايه واساس )ودرعين حال ضدونقيض (گوناگون 
پرداخته ايد که دراينجا الزم ديديم تا چند نکته را به شما و      

.هم فکرانتان يادآوري نماييم
شايد بعضي ازنظرات آقاي پورپيراربداليل گوناگون نظيرموازي   
بودن نظريه ايشان با جريان ها ي افراطي ومشکل تراشي هاي   
گوناگون سبب تضعيف نظريه ايشان شود ولي صحبت از تاريخ      
قبل از هخامنشيان و ساسانيان و مقايسه اين  دوران با دوران هاي  
گذشته واثبات سکونت قبايل غير آريايي پيش از تمدن کوروش  
چرا سبب ناراحتي و خشم شما مي شود؟ بي شک اين خشم ناشي         
از خود رايي وتفکر ديکتاتور مآب و شبه فاشيسمي ونئونازيسمي        

. شما مي شود 
با همه اغتشاشاتي که شما و دوستانتان در جلسه ي سخنراني آقاي  

 ما با ديده ي اغماض بر شما و دوستان شما  ;پورپيرار ابراز داشتيد 
نگريستيم ولي اکنون مشاهده مي نماييم که با فرد لجام گسيخته   
اي که شمه اي از ابتداييترين آداب نوشتاري را نمي تواند رعايت     

 بايد با چوب تر  ,کند و دهان خود را بي هيچ حرمتي باز کرده
!برخورد کرد نه با زبان منطق

آش نخورده و دهان سوخته  يا بهتر بگويم آش نبوده ودهان       
. سوخته

مبني بر هدايت ازسوي  ارگانهاي خارج  _اتهامات موهوم شما 
که حتي  _دانشگاهي وکشورهاي همسايه واتهام تجزيه طلبي 

ارگانهاي اطالعاتي و امنيتي کشور هم تا به حال نتوانسته اند آنرا 
بيان کنند ياوه گوييهايي است در جهت زير سوال بردن عملکرد    
دوستان ما وتبليغات گسترده  در جهت تضعيف وتحقير هويت         

.  مي باشدمليت هاوقوميت هاي مختلف  
سخنان شما از ارمغانهاي دولتهاي غرب براي کشورهاي جهان    

اين ارمغان يکسان سازي فرهنگي براي    ;سوم حکايت مي کرد  
در جهت حفظ  -ساختن يک هويت مجعول  و نسل کشي خاموش 

تالش دوستانمان فقط   !! ميباشدونه تعبير شما -منافع اقليت حاکم 
انساني "درجهت حفظ ارزشهاي  انساني است و به قول فرانسوي ها 

!!که زبان مادري خود را فراموش کند حيواني بيش نيست
حمايت هاي کتبي وعملي انجمن اسالمي از برخي دوستان ما سبب   
جلو گيری از تعميم اين نوشته  به نظر کل انجمن مي شود وچاپ    
اين نوشته را در نشريه رسمي اين تشکل تنها  اقدامي سهوي مي      

پندارد وبه خاطر جلوگيري از ايجاد

از اعضایجمجعيت اسالمي دعوت مي شود که  
 در نشست اعضای فعال جمعيت  مورخه             

.  روز چهارشنبه حضور به هم رسان   يد۱۳/۲/۸۵
      ۱۵فيزيک           ساعت   ۱۰کالس:مکان
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   ۸       صفحه ۸۵    بهار نشريه اجتماعي سياسي فرهنگي دانشحويان دانشگاه زنگان  شماره چهارم 

نشريه اجتماعي سياسي فرهنگي دانشحويان دانشگاه زنگان            
۸۵شماره چهارم   بهار 

 جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنگان  :صاحب امتياز
سهيال عباس لو: مدير مسئول 

زير نظر شورای سردبيری
 )ابراهيم شهبازي  (قيبچاقلي : صفحه آرا 

جعفر سليمي  - امير حبيبي  -داود خداکرمي  -احدداداشي : همکاران اين شماره
سعيد اجلی  -عابدين نظری -      اسماعيل جباری 

- بدليل برخي اهداف ومواضع مشترک    -هرگونه تفرقه ونفاق 
 ;اززير سوال بردن عملکرد انجمن اسالمي خودداري مي نماييم    

ما  , ولي براي جلوگيري از روند کنوني اتهامات واهی و تمسخرات 
اعتراض خويش را ازنوشته ي بي محتواي شما ابراز مي داريم واگر      
شما نسبت به نوشته ي  خويش اظهار ندامت وعذر خواهي ننماييد  

ما مجبور خواهيم شد تا بر خالف ميل باطني خويش از نهادهاي   
مربوطه ودادگاه جوياي مدارک شما براي اثبات حقايق کذب  

. نوشته ي شما شويم 
مالمت کنيد وناسزا گوييد ...

لعنت بفرستيدو تمسخر کنيد
باروزهاي ما ستيز کنيدو دشمني ورزيد

ستم کنيدوسنگ اندازيدوبرصليب کشيد
...زيرا روح وجان نزد ماگوهري است که هرگز ستم پذيرنيست

نامه رسيده از يک دانشجو

 !اونوتما 
الينده وئرديييم گول

سولوب ، گئدندي
دوداقدا بال گولوش 

کسيب ، اؤتندي 
بو دونيا فيرالنيب

باتيب ، ايتندي 
،مني سئوديييني

!اونوتما گولوم
تئز اؤتن چاغالردا 

قالدي هوسيم 
هايقيرديم ، باغيرديم

دوندو نفسيم
آنجاق اوزاقالردان  

،ائشيتسن سسيم
،مني سئوديييني

!اونوتما گولوم
،من سنه سئوگي يوخ 

.وطن دئميشم
من سني دونياالر

بويو سئوميشم
من سني سئومکده 
جاندان کئچميشم

مني سئوديييني
!اونوتما گولوم

يئل گليب قوپارسا
گولو اليندن

ساچالرين اويناسا 
اسن يئل ايله 

مين ايل ده گليب ـ گئدسه  
اؤتسه بو گوندن
،مني سئوديييني

!اونوتما گولوم

بابک قوجا اوغلو    

یاساق 
طالعيمه سن باخ

دوشونجه لريم ياساق
دويغوالريم ياساق 

كئچميشدن سوز آچماغيم ياساق 
گله جكدن دانيشماغيم ياساق  

! بابامين آدين چكمه ييم ياساق-آتا 
بيليرسن؟ 

آنادان دوغوالندان بئله 
اوزوم بيلمه يه بيلمه يه 

ديل آچيب دانيشديغيم ديلده دانيشماغيمدا ياساق     
ايميش، ياساق 

سهند   . ق. ب
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