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ش چند علم یدایقرن حاضر شاهد پزبان، ابزار عمده ء بشر برای برقراری ارتباط با یکدیگر می باشد. 

را  یستم همان تحولیدر قرن ب یاست . زبان شناس یشک زبان شناس ین آنها بید بوده است که مهمتریجد

در  یست شناسیدر قرن هجدهم و ز یمیک در قرن هفدهم و شیجاد کرده است که فزیبشر ا یشه یدر اند
، منطق ،  ی، روانکاو یمعروفند )روانشناس«  یعلوم انسان» که به  ییدانش ها یقرن نوزدهم. مجموعه 

( و  یبا شناسی) ز ی، هنر شناس ی، نقد ادب ی، جامعه شناس یخ ، باستان شناسی، تار یفلسفه ، مردم شناس
ر زبان یم ، تحت تاثیر مستقیم و غیک ، مستقیدور و نزد( از ییو قضا یسیو سا یعلوم اقتصاد یحت

ناً یآن را ع یم و روش های، مفاه ین علوم ، از جمله مردم شناسیاز ا یبعض یقرار دارند و حت یشناس
 یعلم زبان است و زبان عال یرا زبان شناسیت خود به کار بسته اند . زیفعال یاقتباس کرده و در رشته 

ز یفرهنگ است و وجه مم یف کننده یر بنا و تعری( بشر است که خود ز ی) سمبول یلین دستگاه تمثیتر

 گر جانوران .یبشر از د
 

بوده است . هر چه  یشه هم اجتماعیاست و هم یاجتماع یوانیبشر ، چنان که از زمان ارسطو گفته اند ، ح
 یم که به وضع انفرادینیبب یحالد که بشر را در یم رسینخواه یم ، هرگز به زمانیخ به قهقهرا برویدر تار

زبان بوده است . و به هر حال  یشه هم دارایسته و همیز یشه به حال اجتماع میکند . بشر هم یست میز
ت و نطق یصفت اجتماع اگر چه« وان ناطق یح» ا ی«  یوان اجتماعیح» ند یگو یف انسان مینکه در تعریا

 .ماند یم« وان یح» م ، فقط یف بردارین تعریرا از ا
 

 مادری زبان
ر پژوهشگران کودک در رحم ظبنا به ن .مان آموخته ایم مادری زبانیست که از مادر، پدر و نزدیکان زبان

آمدن که گریستن آغاز میکند اگر به زبان مادریش با وی  مادرش با زبان مادریش آشنا میشود و هنگام بدنیا
 .کرده گوش میدهد سخن گفته شود، گریه اش را قطع

 
کنار خود ندارد  همه احساس تنهائی و بیگانگی، خانواده و نزدیکانش را در هرچند کودک در گیرودار این

با دیگران یاری میرساند و در این  اما او آنچنان نیروی حمایتگری با خود دارد که وی را در ایجاد رابطه
اوست ” زبان مادری” بخش  این نیروی حمایت گر و نجات .بخشد محیط شگفت و بیگانه گرما و نیرو می

 .می کند بیاری زبان مادری با دیگران و حتی با انسانهای نا آشنا ایجاد رابطه .دارد که در اختیار



 
آموخته آغاز به ادای آن میکند. کم کم با ساختن  کودک با گذشت زمان و شنیدن مکرر، زبان مادریش را

میکند. در طول زمان کوتاهی می آموزد تا به زبان زبان مادریش  جمالت کوتاه آغاز به سخن گفتن به
 خواسته هایش را به اطرافیان خود تفهیم نماید. با زبان مادریش با دیگران رابطه مادریش احساسات و

شود. تنها و  برقرار کند. با همین زبان بازی میکند، می خندد، می گرید و وارد مشاجره و بگو مگو می

بیان نماید. با سخن گفتن به  ه قادر می شود دنیای پیرامون خود را بشناسد وتنها با زبان مادریش است ک
خود به گروه ویژه ای آگاه میشود. او با مهر و  زبان مادری از فردیت و تنهایی خویش خارج گشته از تعلق

  .وی ارزانی داشته است زندگی میکند محبت، اعتماد و امنیتی که این تعلق به
 

حاکمیت ظلم و  انسانها از تعلیم و تربیت به زبان مادری خود محرومند، معنی اشدر هر جامعه ایکه  
آنجا زبانی بر دیگر زبانها و  استبداد سیاسی و اجتماعی در آنجا میباشد. بی عدالتی وجود دارد زیرا در

که در و حاکم قرار دارد. این به معنی آنست  یک گروه انسانی بر دیگر گروههای انسانی در موضعی برتر
 محو شدنشان از صحنه تاریخ از پیش طرح ریزی گشته است آن جامعه استثمار انسانهای غیر حاکم و

اورا نیز نمی  بطور مثال کودکی به مکتب میرود و  چون زبان معلمش را نمی داند، بخش عمده آموزشهای
رح کند و نه میتواند درک کند. سئوالی ط تواند بفهمد. گفته های معلم را نه میتواند بررسی کند، نه میتواند

برای دیگران توضیخ دهد. زیرا زبان فهم و بیانش جدا شده  اگر هم چیزی بفهمد نمیتواند به زبان بیآورد و
بین ذهن، قلب و  هیده هایش را بیان کند. یعنی رابطاما نمی تواند فهم است. در زبان مادریش می فهمد

بسیار  زیان جبران ناپذیری برای رشد انسان بوده، تأثیر منفیو این  )تماماً قطع میگردد. (دهان )زبان
لیکن اکنون در شغنان خیلی کار خوبی برای رفع این  .بزرگی بر روح و روان و شخصیت آدمی میگذارد

مشکل صورت خواهد گرفت که اطفال کتاب های چاپ شده زبان خود شان را مطالعه نموده و به مطلب و 

 (وحیدهللا  میرسند.اهداف دروس خود زود تر 
 

دهان )زبان( رابطه ای مستقیم برقرار می شود.  هنگامیکه ما به زبان مادری سخن می گوئیم، بین ذهن و
باز کرده بگویم، زمانیکه ما بزبان مادریمان سخن می گوئیم در  در اینجا می خواهم مسئله را قدری بیشتر

قرار میشود. زیرا این سخنان لحظات مان)زبانمان( رابطه ای تنگاتنگ بر دهان و حقیقت بین قلب و ذهن
احساسهای  تجارب گذشته مان را تداعی کرده در ذهن و روانمان زنده میکند، با هر واژه ای زندگی و

انتظار میکشیم. با زنده  عمیقی را زندگی میکنیم، خرسند میشویم، ناخشنود می گردیم، حسرت می خوریم و
گرفته، از طریق دهان و زبان تمامی  مان جان مکنونات دل مان شکل گرفته اند، شدن جمالتی که در ذهن

میکنیم. درست بهمین جهت هنگامیکه ما بزبان  احساسات و اندیشه های خودرا بیان و بدیگران تفهیم
ای بین دهان و قلب و ذهنمان نظم و شکل میگیرد که با طبیعت  مادریمان سخن می گوئیم، مکانیزم سه گانه

تمام دارد. لذا زبان مادری همچون کلیدیست که دنیای درونی مانرا گشوده به  و انسانی سازگاری کامل
می  میگذارد. حجب و حیا، عیب و هنر و تمامی مکنونات درونی مان تنها و تنها زمانی آشکار نمایش

 .گردد که ما به زبان مادریمان سخن می گوئیم

 

 مشکالت از محرومیت تحصیلی بزبان مادری بر سر کودک 
تحصیل بزبان مادری، اعتماد بنفس خودرا از دست داده از همان  بسیاری از کودکان بعلت محرومیت از

امتناع می ورزند. بهمین جهت نیز درصد بیسوادی در اینگونه جوامع بسیار  ابتداء از رفتن به مدرسه
ئیکه کودکان زبان از آنجا .جوامعی است که در آن کودکان بزبان مادری خود تحصیل می کنند باالتر از

اعتماد  از آنجائیکه اینگونه کودکان .فقط بخش اندکی از دروس را بفهمند.  معلم را نمی دانند، قادرند

ناگزیر در پی کسب  دهند، خودشان را به خود، خانواده و جامعه و ملتی که بدان منسوبند از دست می
 .هویّت دیگری خواهند بود



 
مندان، زبان، تاریخ و تمامی ان چنین خلقی نسبت به فرهنگ، اندیشفرزند :اگر خالصه و روشن بگوئیم

تبدیل  بیگانه گشته، بر اساس نقشه ای که برایش ریخته اند، به نسلی آماده به پذیرفتن بردگی خود هگذشت
و از فرهنگ و  خواهند شد. زیرا یک نسل تنها زمانی به برده تبدیل خواهد شد که از زبان مادریش

  .فتاده باشدتاریخش جدا ا

 
 :دارد برای نابودی انسانها سه راه عمده وجود

 
 نابود کردن فیزیکی نسل دیگران توسط یک بمب اتمی  .1

 !پاک و ژن خالص عنوان کردن فرضیه خون .2
 .های مدنی و فرهنگی از طریق نابود کردن ژن .3

 
 

  ژن های فرهنگی چیست؟
است  بما رسیده یگرانبها گذشته به عنوان میراث ژن مدنی، فرهنگ و مجموعه تمّدنی است که از نسلهای

تاریخ زدوده خواهد شد که زبان مادریش را فراموش کرده  ویک ملت چنان آسان خواهد مرد و نامش از
         باشد.

 

 اهمیت نگهداشت زبان مادری در حفاظت فرهنگ یک ملت:
از روش زندگی انسان است. جنبه یک اصطالحی جامعه است که در بر گیرنده جنبه های مختلفی  فرهنگ

های اساسی فرهنگ شامل دین،خوراک،پوشاک،جشن ها، آموزش و پروش، عنعنات اجداد و ملی،طروق 

کار، امرار معاش و فعالیت های تفریحی می باشند که افراد یک جامعه با هم مشترک دارند. اما زبان جزء 
های مشترک،عنعنات و عقاید یک شخص  مکمل و اساسی ترین عنصر فرهنگ یک ملت است. این ارزش

یا اشخاص باعث می شوند که افراد جامعه و یا فرد از جامعه چطور فکر کند تا اخالق و آداب خود را 
نماید. بر عالوه، این میراث فرهنگی  یتنظیم نموده و مسیر رفتار و سلوک خود را در میان جامعه شخص

یک همبستگی را بوجود می آورد که در نتیجه با عث آرامی مشترک باعث پذیرفتن افراد در جامعه شده و 
 و صلح در جامعه می شود.

 
مهمتر از همه، زبان مادری یکی از مهمترین ارزش و عنعنهء محاوریی یک فرد و جامعه است که بدان 
هویت می بخشد.حتی میتوان گفت که زبان سفیر فرهنگ ها در میان جوامع ملل بوده و باعث ترویج و 

احساس هویت و همبستگی یک جامعه و ملت است. همچنان، زبان مادری وسیله است که یک ملت قوت 
می تواند توسط آن فرهنگش را از یک سرزمین دیگر انتقال داده و جایگاه واالیی انرا در خانواده بین 

از یک نسل به المللی تضمین نماید. و بدین منوال زبان مادری ملت ها را قادر می سازد تا فرهنگ شان را 
ه نسل دیگر انتقال دهند. لذاست که میتوان گفت، زبان و فرهنگ دو جزء مکمل همدیگر اند که ب

خالصه میتوان گفت که از بین  ید معنای شناخت می کنند. پس بطورلشخص هویت بخشیده و برایش تو یک
ست. روی همین علت مثابه از بین رفتن و محو شدن فرهنگ یک جامعه و ملت ابه  رفتن زبان مادری

( سازمان جهانی آموزش و پرورش، علمی و فرهنگی ملل متحد روز بیست و یکم UNESCOاست که )
فبروری را روز جهانی زبان مادری اعالم نموده و همه ساله درین روز این سازمان جلساتی را جهت 

ت هستند برگذار می زبان جهان، مخصوصاً زبان های که در اقلی ۰۷۷-۰۷۷ترویج، شناخت و نگهداشت 
برای زبانها در  UNESCOسفیر  Vigdis Finnbogadottirکند. بنابر اهمیت نگهداشت موضوع آقای 



بازد اگر  هک یگفت "هر کس ۴۷۷۲رابطه با اهمیت نگهداشت زبان مادری در بیست و یکم فبروری سال 
 . یک زبان محو شود، بخاطریکه بعد از آن یک ملت و یک فرهنگ خاطراتش را از دست می دهد

 
بیست و یکم فبروری یک فرصت مناسب است که ما برای ترویج و نگهداشت زبان مادری خود همچون 

 یآفزایم.جلساتی ترتیب داده، وظیفه و دین خود را در قبال نگهداشت آن ادا نموده و به عنای آن ب

ابند و در ی شوند، تكامل مى ت هستند، زاده مییراث معنوی بشریها م ت هستند. زبانیها روح بشر زبان
م، به سود ماست. یها آغاز كن شوند. اگر تالش خود را براى نجات زبان برخى موارد محكوم به نابودی می

ستم آموزشى چند زبانه یه سیدر سا نیم و ایریها بكار گ د تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبانیبا
ل به كار گرفته یزبان در مراحل مختلف تح ۰۷محقق خواهد شد...در كشورى مانند هندوستان، حدود 

ولی و یسی، پرتغالی، اسپانین آنها، انگلیتر جیزبان وجود دارد كه البته را ۴۷۷قا حدود یشوند. در آفر می
لیکن زبانی که در چین، تاجکستان و افغانستان موجود بوده و دارای قدامت تاریخی هم ) .فرانسوی است

است ما هیچ کوششی در زنده نگهداری آن نداشته باشیم و در تکاپوی آن هستیم که چگونه باید بمیرد پس 
 وحیدهللا(  مفهوم بر آن است که یا زیر استثمارهستیم و یا در پی قتل میراث فرهنگی یک قوم.

 

 هداشت زبان مادری در صمیمیت خانوادهاهمیت نگ
در تازه ترین تحقیقات انجام شده، در دانشمندان بدین نتیجه رسیده اند که تکلم در زبان مادری باعث 
صمیمیت فامیل و خانواده می شود. و بر عکس تغیر در لهجه و یا گویش زبان مادری میتواند باعث وارد 

والدین و فرزندان شان شود. بگفتهء ارشف مطبوعاتی  وابطکردن بدترین نتایجی جبران ناپذیر بر ر
langandlit-ulberta  به نوشته بالجیت بهیال، دانشمندان طی تحقیقاتی دریافته اند که آنعده والدین که

فرزدان شان به زبان مادری خود بصورت فصیح و راون نتوانند صحبت کنند و یا والدین که اطفال شان 
از زبان مادری شان هستند، همیشه از وضعیت فرزندان خود رنج برده و روح شان در حال فاصله گرفتن 

آرام نیست. بخاطریکه این طبقه مردم به آینده فرهنگی اوالد شان به یاس می نگرند و ترس ازین دارند که 
قیقن مبادا نتوانند فرهنگ و زبانی را که از پدران خود آموخته بودند به فرزندان شان منتقل کنند. مح

میگویند که این ترس و یاس باعث برانگیختن غضب گروه فوق الذکر شده و ترس دادن فرهنگ اصیل 

ذهنشان را همیشه آزار می دهد. پس افراد نامبرده بفکر رفع نمودن و یا جستن چاره برای رفع نمودن یاس 
ت نمایندو در نتیجه و رنج خود شده باالی فرزندانی شان فشار می آورند که به زبان مادری خود صحب

محقیقن دریافته اند، اطفال که دریک محیطی پرورش یابند که روزها، ماهها و سالها از یکسو فشار 
کشور میزبان را متحمل شوند، در نهایت زبان مادری شان را به   خانواده و از سوی دیگر فشار فرهنگ

 داد ندزبان کشور میزبان تغیر خواه
 

عواقب و اثرات از دست دادن زبان مادری بسیط هستند ( ۱۹۹۱گیدوـ گیتن) و دیل( ۱۹۹۱بقول فیلمور) 
 که میتوانند تاثیر گذار بر همه ابعاد اجتماعی،اخالقی، شناخت و توسعه علمی فرزندان باشد. 

. به عقیده دانشمندان "وقتیکه پدر و مادر قادر به استعمال زبان مادری شان جهت تکلم با فرزندان شان 
نها نمی توانند به آسانی عقاید،ارزش ها و خرد شانرا به فرزندان شان بیآموزند. تا که بر تجربیات نباشند، آ

الب آورند". بنابر این اگر زبان مادری ضایع شد، در حقیقت استخوان غو مشکالت آینده آنها را پیروز و 
و محو می شود. بریدگی توسعه سیب پذیر شده آنامریی که منتقل کننده عواطف بین والدین و فرزند میباشد، 

ان منشاء می گیرد از دست می می کند و در نتیجه فامیل ها صمیمیتی را که از عقاید و درک مشترک ش
 دهند.

 

 راه های حل برای حفظ زبان مادری:



س آنهم به همت خواهران و یاحداث کورس های سواد آموزی برای بزرگساالن است. بدون شک تاس (۱) 
 ا و ادا مسولیت مسولین محترم امور بستگی دارد.برادران قلمی م

همه ساله سیمینارها و کنفرانسهای علمی و فرهنگی درین ضمینه توسط دانشمندان،فرهنگیان و انجمن (۴)
برگذار گردد. تا موضوع بصورت علمی آن مورد  منطقهبلکه در سطح قریه های مختلف نه تنها در یک 

زمینه یافته شود.طوریکه در فوق تذکر رفت بیست و یکم فبروری از بحث قرار گرفته و روش موثرتر در 

 اهمیت خاصی در برگزاری چنین جلسات برخوردار است.
والدین محترم می توانند کتابهای متنوع درسی،تاریخی،داستانی و....نظر به سویه علمی فرزندان شان ( ۱)

 س نمایند.شان داشته و به آنها تدری مادریدر خانه های خود به زبان 
خود تشویق کنند و  مادریاتب میتوانند فرزندان شان را به ادبیات زبان کاولیای محترم شاگردان م( ۲)

 زبان مورد بحث گیرند. درسهای مکاتب شان را بدین
ان و مادران می توانند برنامه های منظم جهت تدریس زبان مادری خود را داشته باشند. پدر( ۵)

 داد. طوالنی مکاتب را باید درین زمینه اختصاصمخصوصاً رخصتی های 
 

 

  در پایان
با توجه به حقایق که در باال به تذکر رفت، بصورت اجمالی میتوان نتیجه گرفت که زبان مادری ما را 
درقسمت فراگیری آموزش و پرورش یاری می رساند )مخصوصاً در یادگیری زبان دوم(. چون ما همه از 

ادامه  دیگریبه زبان  خارج از منطقهجمله شاگردان هستیم که میخواهیم به تحصیالت خود در 
بدهیم،مسلماً باید این زبان را بیآموزیم. همانطوریکه ذکر گردید زبان اولی ما مکمل و جزء الزمی از 

تحصیالت ما است،پس حتماً نگهداشت و حراست از آن وظیفه عمده و اساسی ما است. مهمتر از 
والدین را با فرزندان  همه،طوریکه به اثبات رسید که زبان مادری ما باعث صمیمیت خانواده شده و رابطه

شان تقویت می بخشد. بر عالوه،نگهداشت آن باعث همبستگی جامعه بوده و وجود آن به ما هویت می 
بخشد. مهمتر از آن،زبان مادری می سازد تا فرهنگ خود را بصورت اولی و اصلی آن به نسل های بعدی 

 یم.خود انتقال بدهیم،تا باشد که از محو آن جلوگیری و وقایه نما

مادری بدست  اما باید در نظر داشت که در صورت اندکترین غفلت مزایای فوق را از دست داده و زبان
داد.  ر شده و یکدیگر را رنج خواهندشد.در آنصورت فرزندان و والدین هر دو متاثفراموشی سپرده خواهد 

شد.باالخره،جامعه به  دخواهباعث جدایی والدین از فرزند در نهایت در فامیل هروج و مرج ایجاد شده و 
ابد. یعنی یبحران خواهد انجامید. بخاطریکه خانواده کانون کوچک مقدسی است که جامعه از آن تشکل می 

 موقتیکه خانواده سالم نباشد،ما فرزندان سالم و درنتیجه جامعه مترقی با صلح،صفا و صمیمیت نخواهی
زبان مادری باعث از بین رفتن هویت و فرهنگ ما داشت.خطرناکتر از همه اینکه،از دست دادن و محو 

 شد. دخواه
 

 پس خوانندگان محترم و هموطنان عزیز!
همچنان که مطلع هستید تجربیات گذشته نشان داده،در شرایطی که ما زندگی می کنیم احتمال محو و یا 

ته و موضوع را که ما دست زیر االشه نشسیمخلوط شدن زبان مادری ما موجود است.البته تنها در صورت
وی و فرهنگی کشور عنبصورت جدی آن هم اهمیت ندهیم. خوشبختانه،اگر ما از حمایت های مادی،م

میزبان به وجه احسن،با روش خردمندانه و عقالنی استفاده نموده و تک تک ما در امر نگهداشت زبان 
لکه می توان آنرا توسعه داده و مادری خود سهیم شویم،نه تنها که قادر به جلوگیری از محو آن خواهم بود.ب

محترم  به غنامندی آن بیافزایم.بنابراین مسلماً در تحقق چنین امری واالً والدین محترم.ثانیاً مسولین

ک نقش کلیدی و ی یکنفرو فرهنگیان جامعه نه تنها  موسسات زیربط و زیعالقه امور و متعاقباً اهل قلم
سنگینی را بدوش دارند.پس بیآید از امروز) باوجودیکه از سالها  د،بلکه مسولیت و دینحیاتی در زمینه دار



قبل درین مورد فعالیت های انجام داده ایم،ولی نه بصورت کافی( به کار هر چه عاجل و جدیتر آغاز نموده 
 غو تعهد کنیم که از تالش ها و زحمات خستگی ناپذیری مداوم خود،در مورد فوق به هیچ وجه دری

 چون فردا ممکن دیر باشد!!! نخواهیم ورزید.
 

 خږنانه عجب خو نهن زیفین از دست ذاد  فردوسی ته الفد یم وطن نهن جناو    

 "عارف"                                                                                                        
 

 هـمڎتـے َنه َپـراج طـِالیـیـن ـخـو مـُلک تـ بـَق بـُوْرج          هـمڎتـے َنه َپـرقـصـر کِرمـلِـیــن  وطـــن  ُوز خـاِک 
 هـمڎتـے َنه َپـرگـُِل نـَسـِریـن   غــخـُو وطـن شـَ  زُوز ا         نـفـَهـمېن خـو وطن قدرے َوّسـِېن بـَعضــــپـاِریـس هـ

 هـمڎَپـر َنه  تـے شاهـیـن    تـَه  اَواز خوش   َدم بـُلبـل         ېن گهپڎَنه ے ِزڤ تو َنهن ــَته ِکنېن َننگ خُ ے بعض
 هـمڎَپـر َنه   تـے ُرخـبـِیـن   تـه ڎ تـُو  بـمـزه   َدم  ُوز          یـَم  نـَبات   لـۈخـُو   زهـمَ    اَچگـَه  ِزڤـند   ےخـُږنـۈنـ

 هـمڎتـے َنه َپـرِزین   اَچـَٿ  ڤـاْرج دَوند  ُخو   از ُوز          لـَجۈمـَٿ  بېتو   ِوالغ   وــخُ  ِدِوېـنـْتـاو   َته  یـم ڎِڤـَهـر

 
 "ثابتی"                                                                                                        

 

              خږنْون

 نُموْ ـــر از بدخښــــــــــِکنُم فخنِه وْ ږنـــــــــُوُزم اوالد خُ 

 نُموْ ر گلستــــنم تاُل وز هوْ و خږنـــــــــــــــــتماشا از خ

 نهوْ نَّرد وز ونُم نُر از خو خږنوْ ـــــــــــــفَُکث ملِک جه

 نُموْ رِد میدــــــــین الم مَ ڤر وز دـرث زحمتم نــــــبه فخ

 ردمــم ژندم گه از مدارج رهنتیر ُونُ ــــــــــــیکم دینا خِ 

 نُموْ ن سهم مدامث قینت حیروْ ر ذهر از خو خږنـــــــاگ

 م مهش هیږدــدارج رهنتیر ته یـدینا وز خـــوزانم از م

 نُموْ مل از زمستـــــــار نُر چس تحــــــــل َوم بهـبه فض

 ِن دادت نهنوْ ـــــم انجهم تویت  ریحوْ وطن ژیوُجم تو ن

 باطن تیر خندْونمو ــــــــنم وز خوْ اهر وزـــــــــر ظـاگ

 ن تو از ظاهرـن باطوْ اِی الد وزــــــــین مهش پیر شڤد

 نُموْ ـــــــــــر ِدَجهت وز مس ِده الحـنهم نُ وْ حقیقت یِد وز

 ردم ونِه یه ُمښتـر مـــــــــــن پیروز اگوْ فکث کار جه

 نُموْ ه ارمنه بهم وینتا دوْ ږنـــــــــوم خـــــــــــیَِدیت أی ق

 د رنج وینتاوندـم صوْ دـــالبی" افسوس مـــــــنَُچوِده "غ

 نموْ ین   ُڅغ  از  گریبڤکارین،   د  را ڤن   وْ مگر  خږن

 

 
 :شده از مقاالتبرگرفته 

  www.rasekhoon.netابوالحسن "نجفی"  .1
  www.azertukforum.org.uk دکتر صدیقه "عدالتی" .2

   nau.blogfa.com-www.sokhane اقبال حسین "صفری" .3
  www.Dw.deوله فارسی دویچه  .4

http://www.rasekhoon.net/
http://www.azertukforum.org.uk/
http://www.sokhane-nau.blogfa.com/
http://www.dw.de/

