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 א
يئنــه اورهك شــاخيير،يوموشــانيب ســوالنير، گؤزلريمـــدن 
ــون  يـارديمليغ آليـب بوشـالير ياشاسـين توكنمـزي كـي توتق
اورهكلريـن سيرداشـــيدير.ياشاســين «دان اولــدوزو»ن كــي 

توكنمزلرين دؤزهر داشيدير. 
بوگونلرپروفوسور دوقتور محمد تقي زهتــابي(كيريشـچي)نيـن 
ــه بـيربؤيوك،داهـي  ايل دؤنوموگونلريدير.ايكي ايل بوندان اؤنج
اينسان بيزيم آراميزدان كؤچوب واؤزتانريسينا قاووشوبدور. بــو 
ــدا قويـوب وبـير  بؤيوك اينسان اؤز عؤمرون تورك خالقي يولون
ائـوده تـك ومينتسـيز ياشـاييب،يالنيزخـــالقينين تــاريخيني 
ـــه قويــاراق بــو دونيــادان  آراشـديريب وبـيربؤيوك اثـر هدي
گؤزيومدو.بونالر هاميسي بير طرفه ، منيم اورهگيم بوندان يانير 
،كي رحمتليك ، بو دونيادان گؤز يوماندان سونرا ، ايكــي گـون 

هئش كيمين اونون حياتدان كؤچمهگيندهن خبري يوخايــدي  
و اونو توپراقا تاپشيراندا شبيستر اهاليســي هلـه بيلمـيرديرلر او 
كيميدي و اونون كيم اولدوغونو، بيربيرلريندهن سوروشوردوالر. 
ــالرا نـه دئسـين، بونـالر  دوغرودان آدام يانيب و بيلمير كي بون
بيرآدامكي اونالريــن ديـل، تـاريخ و كولتـورون، تـوز توتمـوش 
ايللـردهن آراييـب و ائشـــيگه چيخــارديب،حيــات چــاغيندا 
يالنيزبوراخماقدان سونرا ،توپراقين التينا گئدهن زاماندادا يالنيز 

بوراخديالر.سايين پوروفوسور زهتابي بـــــــوتون عؤمرونونون   

ــابدا(ايـران  آراشديريجي چاليشماالرينين سونونجون ٣جيلدكيت
ــاريخي)ائلينـه ايتحـاف ائتـدي وتاسـوفيله  توركلرينين اسكي ت
ــي ايلـه قدهرسووشـورتزه تـزه  ايندي كي اونون اؤلوموندهن ايك
ــي دونيـادا هـر يـازيالن  ايكينجي جيلدي ياييلير.نهجور اولورك
تاريخي كيتابالر تئزليكله فارسجايا چئوريلير امما بو قدهرايراندا 
ــجايا دؤندهرميرلرتـابيزيم كيمـي  تورك اوالراق بو كيتابي فارس
ــازيب و اوخوماقـا ياسـاق  ساوادسيز آدامالر كي تورك ديلينه ي
ــچ اولماسـا فـارس ديلينـده اوخويـاق.  اولموشوق بو كيتابي هئ
ــونرا يـاواش  پوروفوسور زهتابي بير آداميدي كي اؤلوموندهن س
ياواش تانيلير وتاسوفلر اولسون كي بـو اينسـانين حيـاتدا اوالن 
ــي  زامان گرهكي اوالن شكيلده فايداالنماديق.اومود بونا كي يئن
چاغدا ياشايان ، تاريخ وكولتوروموزون حــاقيندا چاليشـانالردان 

تام شكيلده فايداالناق. 
ــينا قاووشماسـينين ايـل دؤنومـون،  بو بؤيوك اينسانين تانريس
بوتـون«دان اولـدوزو» درگيسـينين ايشـلهيهنلرينين ورينــدهن 
دونيا توركلرينه باش ساغليغي وئريريك، اومود بونــا كـي بـيزلر 

اونون يولون داوام ائدهك واونون ياراتديغي اثرلري 
اله كئچــيرديب، اوخومـاقال كئچميشـيميزي دوشـونهك واولـو 
ــن افتخـارالريني  باباالريميزين يانيندا باشي اوجا اوالق واونالري

يئني دهن ديريلدهك. 
يازار: سيامك بهنيافر

 
 

    
 ادامه از صفحه ٢٧ : 

 
ــه حقـوق شـهروندي ،گفتگـوي تمدنـها … و دفاع از آن در تعارض با فارس بودن وايراني بودن نيست. آزاديهاي فرهنگي ،احترام ب
ــات وعملكـرد دانشـجويان تـرك زبـان در خـارج از وقانون اساسي متضمن وتاييد كننده كارهاي فرهنگي اين عزيز ان است .گرايش
استراتژي فرهنگي و سياسي مجموعه اصالح طلبان كشورقرار ندارد .تفكر اصالح طلبي نه تنها نمي تواند نافي آگاهي و بيداري ملي
اقوام ايراني ودفاع از فرهنگ بومي آن باشدبلكه فعاليت اين جنبشها را در راستاي تقويت امنيت ووحدت ملي نيز ارزيابي مي كند. 
اگرچه مخالفتهايي با انتشار نشزيات دانشجويي در بعضي از دانشگاههاي كشور صورت مي گيرد ولي تفكر حاكم و غــالب مسـئولين
در دانشگاهها متاثر از افكار اصالح طلبانه مي باشد بطوريكه در دانشگاهي چون صنعتي اصفهان دونشريه دانشحوئي تركي - فارسي

(دان اولدوزو ، ماذون ) مي باشيم. و پايان سخن اينكه : 
اوميدواريم تمامي دانشجويان ترك در دانشگاههاي كشور با عزمي راسخ تر در راستاي اعتالي فرهنگ وزبان ملي خود اقدام نمايند،

بطوريكه در هر دانشگاه كشور حداقل شاهد انتشار يك نشريه دانشجوئي تركي - فارسي باشيم . 
ان شا ا..
محمد تقي ستاري


