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باش سؤز (سرمقاله) 
  

ــه ايـن بـاور  دانشجويان و روشنفكران آذربايجاني مدتي است ب
ــوند،  رسيدهاند كه اگر خودشان نخواهند وخودشان پيشگام نش
مشكالت فرهنگي و اجتماعي كه در برابر آذربايجان هستند، به 
سادگي حل نخواهند شد و از دست دادن زمان فقط و فقط بـه 
زيان آذربايجان و بالطبع ايران است. به اين دليل است كه دهه 
ــي در تـاريخ آذربايجـان و  هفتاد و به ويژه اواخر آن نقطه عطف

ايران خواهد بود. 
همانگونه كه با پيروزي انقالب اسالمي، روزنهاي نوراني در شب 
تاريك بر فراز آذربايجان درخشيد، به كار آمدن آقاي خــاتمي، 
مرحله دومي بودهاست براي هر چه پرقدرتتــر شـدن نـهضت 

فرهنگي ايرانيان ترك زبان. 
ــيز اجتمـاعي و فرهنگـي  فعاليت هاي گسترده و تحسين برانگ
دانشجويان ترك زبان ايراني بــا حمـايت شـخصيتها و علمـاي 
ــگاههاي تـهران و آذربايجـان و  آذربايجاني به خصوص در دانش
ــهان و … و بـرپـايي همايشـهاي  حتي در شهرهايي مانند اصف
ــه  متعدد و انتشار نشريات دانشجويي به زبان تركي و فارسي ك
ــدن  هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود، هم نشانگر شفافتر ش
ــه  فضاي سياسي و فرهنگي دانشگاههاست و هم گواهي بر گفت

باال. 
با ارائه نظريه گفتگوي تمدنها توسط آقاي خاتمي، بديهي بــود، 
قبل از آنكه اين مهم ميان ايران و كشورهاي ديگر اجــرا شـود، 
پيشنياز بسيار مــهمي دارد و آن گفتگـوي تمدنـها و اقـوام در 

درون ايران است. 
اينگونه است كه بايد اقوام و ملل ايراني به بارور نمودن فرهنگ 
ــه ايـن حركـت هـم از  اصيل خود اقدام كنند و نخستين مرحل
ــن راه بـايد  دانشگاهها، با پشتيباني مردم شروع مي شود. در اي
ــار گذاشـت و بـا بررسـي و  هر گونه تعصب و كينه توزي را كن
پژوهشهاي علمي به گفتمان پرداخــت و خواسـته هـاي بجـا و 
ــات و شـرايط مسـاوي و  منطقي طلب نمود. البته داشتن امكان
عادالنه نــيز يكـي از مقدمـات الزم بـراي اجـراي صحيـح ايـن 
ــالً  گفتمان و همزيستي سالم كنار يكديگر مي باشد و گرنه، مث
ــي و رسـانهاي تنـها در اختيـار قومـي  اگر تمام امكانات فرهنگ
ــالم و يـك جانبـه و بـه  خاص باشد، معلوم است كه بحثها ناس

سود همان قوم خواهدبود. 

همانطور كه براي هر كنشي واكنشــي اسـت، بـا مطـرح شـدن 
اينگونه بحثها و خواستهها عدهاي نــيز در نقـش گـروه فشـار و 
مخالف گفتگو قد علم مي كنند و بــا زدن بـرچسـب و انگـهاي 
مختلف مي خواهند كه اين حركتهاي اصيل وخودجوش ملي و 
ــد كـه  خيرخواه را در نطفه خفه كنند. البته آنها خيال مي كنن
ــه ايـن  اين حركت هنوز هم در حالت نطفه است؛ غافل از اينك
حركت و نهضت عظيم فرهنگي ديگر در پايين ترين اليــههاي 

اجتماعي نيز شروع شدهاست. 
اوايل پاييز امســال نامـه سـرگشـادهاي بـا امضـاي شـماري از  
ــنفكران و نظريـه پـردازان،  نمايندگان تركي زبان مجلس، روش
دانشجويان وچندين نشريه و گروه فرهنگــي و … آذربايجـاني 
كه البته همه آنها شناخته شــدهاند و اعتبـار ويـژهاي در ميـان 
اقشار تركي زبان دارند، خطاب به رييس جمهور محترم منتشر 
شد كه در آن به نكات ارزشمند و قابل توجهي اشاره شده بود؛ 
از جمله لزوم تدريــس زبـان تركـي در مـدارس و دانشـگاهها، 
اختصاص حداقل يك كانال سراسري سيما به زبان تركي و …. 
اين نامه ســرگشـاده بازتابـهاي گسـترده و مختلفـي در سـطح 
كشور و حتي خارج از كشور داشت. طبيعي بود، بيگانگــان كـه 
ــتي از  هميشه در پي فرصت هستند، تفسير و تعبيرهاي نادرس
اين نامه ارائه مي دهند، ولي آنچه موجب تأسف بود، تفاســير و 
برداشتهاي دور از ذهن و مبهم تعدادي از رسانهها و مطبوعات 

داخلي بود. 
در اينجا به يك نمونه اشاره مي شود كه سعي دارد اين حركت 
اصيل و جنبش برخاسته از بطن ملت ايراني آذربايجــان را زيـر 
سؤال برده، سپس آن را تجزيه طلبي و بر هم زدن اتحاد درون 
ايران معرفي كنــد. نشـريه گـزارش كـه پيشـينه آن در نحـوه 
برخورد با اقوام و ملل اصيل ايراني معلوم است، شماره آبان ماه 
ــران  خود را در يك اقدام نسنجيده به بحران تجزيه طلبي در اي
كه توسط بيگانگان در مرحله اغاز اســت، معطـوف نمـوده و در 
ــام نويسـنده، بـه عنـوان ديـدگـاه  يك مقاله ويژه، بدون درج ن
رسمي آن نشريه، با پرداختن به نبود امنّيت در شرق كشــور و 
ــها بـه شـمال خراسـان، سـپس بـا نـاديده گرفتـن  نفوذ افغاني
ــاال  خواستههاي به حق مردم تركي زبان ايران، نامه سرگشاده ب
را، مبهم و مسألهدار خوانده و حتي بدون توجه به محتواي آن  
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ــگ آنـرا بـه تجزيـه طلبـي هدايـت شـده از طـرف  نامه، بيدرن
ــان  بيگانگان مربوط كرده است و فعاليتهاي فرهنگي آذربايجاني
را با شرارت و ناامني بوجود آمده توسط افغانيها در شرق كشور 
مقايسـه كـرده اسـت و ضمـن تحقيقـات پليسـي و اطالعــاتي 
ــم  ماجراجويانه كه انگار ارگان رسمي وزارت محترم اطالعات ه
ــران مملكـت هشـدار داده اسـت و سـپس بـه  مي باشند به س
ــته اسـت ونگرانـي  سخنان نماينده عرب اهواز نيز اشارهاي داش

خود را از خوزستان نيز بيان كرده است و…. 
حال ما آذربايجاني هستيم وبه عمده مطــالب كـذب ايشـان در 
ـــه  مـورد آذربايجـان واقفيـم ، در مـورد منـاطق ديگـر هـم ك
ــد. بـه قـول مـا تركـها ديوانـه اي  هموطنان عزيز بايد نظردهن
ــاه انداخـت و چـهل عـاقل از بـيرون آوردن آن  سنگي را در چ

درمانده بودند. 
ــك نشـريه بـه خـود ايـن اجـازه را ميدهـد   براستي چگونه ي
ــه در طـول  فعاليتهاي فرهنگي يك ملت چند ده ميليوني را ك
ــوام ايرانـي بـا  تاريخ ايران هميشه در صف مقدم ديگر ملل و اق
ــت، تجزيـه طلبـي  بيگانگان جنگيده و همواره سپر بال بوده اس
معرفي كند. من چند بار آن مقاله را خواندم تا اين فكررا از سر 
ــر بـا  به در كنم كه آنها چنين منظوري  داشته اند، ولي در آخ
نگاهي به طرح روي جلد آن مجله كه چهار گوشه ايران عزيز و 
مقدسمان را با طناب به بند كشيده انـد وخواهـان پـاره شـدن 
ــيد كـه انگـار،  تجزيـه  نقشه زيباي آنند، اين فكر به ذهنم رس
طلب خودشان هستند . كساني كــه دربـاب گفتگـوي تمدنـها 

حرفهاي دهن پركن هم مي زنند.  
تمام شوونيستها وضد بشرها بايد بدانند كه جوانان و مخصوصـاً 
ــوق مسـلمي از  دانشجويان ترك زبان ديگر فهميده اند چه حق
آنها تضييع شده است و بر خالف ديگر هموطنان خــود ، بـايد 
ــن گونـه  براي اثبات هويت اصيل خود هم فعاليت نمايند ، بدي
تهمتها وافتراها ارزشي قائل نخواهند شد و تنــها بـه سـربلندي 
وتوسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آذربايجان فكر خواهند 
نمود كه در طول تاريخ چندين هزار ساله خود هيچگاه سر خم 
نكرده است وبه جانبازي مــي مـاند كـه بـراي حفـظ اسـتقالل 
وتماميت ارضي ايران اسالمي پيكرههاي اصلي خود را از دسـت 
ــد نـام جوانـان آذربايجـاني در جـهان  داده است. همه مي دانن

همواره با نام ايران اسالمي درخشيده است و برعكس. 
 

سيدجالل كسائي كيوي 
 

 
 
 
 

عمادالدين نسيمي دهن بير غزل 
 

دلبرا ، من سندهن آيري عؤمرو جاني نئيلهرهم؟ 
تاج و تختي ملكو مال خانماني  نئيلهرهم؟ 

 
ايسته ره م وصل جمالين تا قيالم درده دوا 
من سنين بيمارينام،اؤزگه دواني نئيلرهم 

 
اي مسلمانالر بيلين كيم،يار ايله خوشدور جهان، 
چونكو ياردان آيري دوشدوم،بوجهاني نئيلرهم ، 

 
چوخ دعاالر قيلميشام من خالقين درگاهينا، 

چون مراديم حاصل اولماز،من دعاني نئيلهرهم 

حكيم ابوالقاسم نباتيدن بير قوشما 
 

صبا مندهن سؤيله او گولعذاره 
بولبول گولوستانه گلسين، گلمهسين؟ 

 
بو هجران دوشگونون، ايللر خستهسي 

 قاپينا درمانا گلسين، گلمهسين؟ 
 ****

غمزه اوخو اود ووروبدور جانيما 
جالد گؤزون سوسويوبدور قانيما 

 
باشينا دؤندويوم گل بير يانيما 

سرخوش، اينجهبئللي صنم، اي صنم 
 ****

تزه گول تك آچيليسان سحردهن 
مزين اولوسان لعل و گهردهن 

 
ياخشي سالدين نباتيني نظردهن 

عجب مايل اولموش خارا گؤزلرين 
 


