
عزيمت به گنبد كاووس:
نبودواشتياق  دبيرستان  گوميشان  در  چون   
وعالقه وافراي هم به تحصيل داشتم تصميم گرفتم 
به گنبدكاووس بروم،بنابراين در تاريخ اوايل مهرماه 
سال 1326عازم گنبدكاووس شده ودر منزل 2نفراز 
خانواده هاي فاميالن سكني گزيدم وبه تحصيالت 
ومنزل  گوكالني  حليم  خانواده  دادم.اولي  خودادامه 
علم  وداراي  ومتدين  روحاني  بود،خانواده  ام  عمه 
وادب وصبور وقانع بودند.ولي كثيراالعضا وبادرآمد 
كم.مع الوصف خدمات صادقانه وجبران ناپذير در 
حق بنده مبذول داشتندكه توانستم ادامه تحصيل نمايم 
بايد اشاره كنم وضع مالي آنها قبًال خوب بوده ولي 
متاسفانه بر اثر تحوالت اجتماعي وداد و ستدها تغير 

يافته است.
از نظرعلم ودانش معروف بودند با اينكه فرزنداول 
وطاغوت  ستمگر  شاه  رضا  دوران  در  خانواده 
دانشجوي نظامي دانشكده افسري در تهران بود كه 
براثر وعلت مطالعه كتاب مجالت وبر اثرگزارشات 
غيرانساني وخالف وجدان دستگير وزنداني شده بود 
كه پس از اشغال ايران توسط كشور روسيه(شوروي) 
پرداختند.ديگران  دادو ستد  وبه  آزاد شده  زندان  از 
درجه  بعداًبه  كه  بودند  دبيرستاني  آموزان  دانش 
ليسانس معقول ومنقول نائل گشته دبير دبيرستانها 
وديگري مدير مدرسه راهنمايي بودند،همواره تمامي 
از خداي  نظرم است و  آنان مد  خدمات صميمانه 
بزرگ مغفرت و آمرزش آنها را طالبم. روحشان شاد 
باشد وبر حسب وظيفه حق المقدور آنچه در توان 
وجداني  وظيفه  آنها  ومادرانه  برادرانه  در حق  دارم 

خودرا در خصوص بازماندگان انجام دهم.
از  خاطراتي  ذكر  به  استاد  بخش  اين  در 
مالعبدالغفور آهنگري اشاره دارد كه سهم بزرگي در 
گميشان شناسي و تاريخ تركمن دارد ...بنده هم ازو 

خاطراتي شيرين دارم خدا رحمتش كند 
دومي خانواده منزل يكي از پسر عموهايم بنام 
مالغفور آهنگري بود مشاراليه در آغاز روحاني و در 
علوم ديني به درجه آخوندي رسيده بودومعيل هم 
بود ولي متاسفانه رضاشاه روي لجاجت با روحانيت 
بود  داده  دستور  روحانيت  اشاعه  از  گيري  جلو  و 
آنهارا به سربازي اعزام دارند در نتيجه از آنها امتحاني 
بعمل آوردند و مدارك آنهارابه عنوان ديپلم مدرسي 
دانشكده  در  تهران  در  را  آموزشي  ودوره  پذيرفتند 
افسري گذارنده وبه درجه افسري مفتخر شدند واز 
لحاظ معلومات ديني،اجتماعي و سياسي وارد و آگاه 
مي  اظهارنظر  فقهي  موارد  بعضي  باره  در  و  بودند 
كرد ومشكالت ديني مردم را حل وروشن ميكرد.
مردي آرام وبا محبت وآينده نگر بود همواره جوانان 
وتحصيل كرده ها را به ادامه تحصيالت ومطالعات 
از  جلدكتاب  وچند  ميكرد  تشويق  كوشش  وكار 
يوميه  مورداستفاده  كه  است  گذارده  خودبيادگار 
مردم جامعه است،پس از طي دوره نظام وظيفه به 
شغل سردفترداري ازدواج اشتغال داشت .سردفتري 
خانم  بود.خاصه  دوست  ومردم  وصبور  بسيارقانع 
خانواده كه جاي مادري بر من دارد بي نهايت مهربان 

وبا محبت بود وخدمات بسيار ارزنده وشايسته درحق 
بنده ابراز ومعمول داشتند وپيوسته دعاگوي ومديون 
آنهاهستم. و از خداوند متعال مسئلت دارم كه آنهارا 
در ظل خود مغفرت وستگاري دارند وروحشان شاد 

وپر فتوح باد.
رجب آخوند صيادي 

حسنقلي  تولد  محل  شاعر»  «اهللا قلي  فرزند 
تركمنستان و محل وفات گميشان و آرامگاه ايشان در 
قبرستان تپه «گميش دپه» قرار گرفته است. سال وفات 

حوالي 1312-1311 ه.ش بوده است. 
از بارزترين نقطه در تركمن صحراي ايران كه 
كانون تجمع علماي دين بود مي توان از «گميش دپه» 
نام برد. علماي اين خطه در تاسيس مدارس مذهبي 
و تدريس علوم ديني در امر تعليم و تربيت از شهرت 
مهم ترين  و  بزرگ ترين  بودند.  برخوردار  خاصي 
مدرسه مذهبي كه مي توان بدان اشاره كرد متعلق به 
رجب آخوند صيادي بود. ايشان از جمله روحانيوني 
بود كه در كنار فعاليت سياسي در دوره مشروطيت به 
تدريس علوم ديني اهتمام داشت. وي براي طالب 
مدرسه خود العلم را به زبان فارسي تدريس مي كرد. 
از ديگر موارد تدريس ايشان به صرف، مأته عامل، 

كافيه، شرح مال هدايه مي توان اشاره كرد. 
شاگردان ايشان در حدود 15 نفر بودند. 

مال  نياز،  شيخ  مال  وي  شاگردان  از  اول  گروه 
خوجه، مال قادير، مال كامل قديمي را مي توان نام برد. 
مال عبا، مال محمدقلي، مال ارازقليچ، مال عبدالغفور 
آهنگري، گروه دوم از شاگردان رجب آخوند بودند. 

بعدها شاگردان ديگر حوزه ها از جمله حجو آخوند 
طالبي، مال كريم، تاقر سعيد آخوند، مال صالح، به 
حوزه رجب آخوند ملحق شدند. در سال هاي بعد 
تعدادي از اين شاگردان از جمله مال عبداهللا و محمد 
شرعي به تشويق ايشان در ادارات دولتي مشغول به 
كار شدند. مدرسه علميه رجب آخوند هميشه داير 
بوده و وي از جمله اولين روحانيوني بود كه مجوز 
درجه آخوندي را صادر كرد. رجب آخوند صيادي 
از نوآوران و پيشگامان مدارس جديد در بين تراكمه 
بود. وي در كنار تدريس علوم ديني به آموزش علوم 
جديد (دنيوي) نيز توجه خاصي داشت. در اين باره 
كاتب رجب  و  شاگرد  آهنگري  عبدالغفور  مرحوم 
مي نويسد.«مرحوم  اينگونه  خود  كتاب  در  آخوند 
رجب آخوند پس از مهاجرت از حسنقلي و استقرار 
در «گميش دپه» از تخته نراد مدرسه و مكتب خانه اي 
ساخت و والدين بچه ها را جهت تحصيل ترغيب 
مدتي  از  پس  كردند.  استقبال  آن  از  مردم  مي كرد. 
«گميش دپه» مركز علوم ديني شد و علوم عربيه در 

بين تراكمه متداول گرديد. 
مدتي بعد عبدالرحمن فرزند روشن فكر ايشان 
با  امروزي  سبك  به  جديد  مكتب خانه  پدر  امر  به 
مقداري ميز و صندلي و نيمكت و تخته سياه داير كرد 
و شاگردانش مانند محصلين امروزي به صف وارد 
كالس مي شدند. اين نوع مكتب خانه قبل از اين در 
بين تراكمه وجود نداشت. در آن دروسي چون تاريخ 
اسالم و شريعت، جغرافيا، حساب، هنر، امال و انشا 
تدريس مي شد. مدتي بعد معلمان آن، درس نظام و 

ژيمناستيك را هم آموزش دادند. 
رجب آخوند بر اين اعتقاد بود و هميشه مي گفت 
زبان  و  خط  كه  است  واجب  و  الزم  قوم  هر  به 
دولت متبوع خود را بداند. وي بعدها طالب علوم 
ديني خود را جهت يادگيري خط و زبان فارسي به 
استرآباد فرستاد و با رييس معارف استرآباد در اين باره 

مكاتباتي داشت.»
(گرگانلي  احمد  خود  فرزند  آخوند  رجب 
آخوندوف) را جهت كسب علوم جديد به روسيه 
و  بانيان  نخستين  از  آخوند صيادي  فرستاد. رجب 
انديشه گران مدارس جديد در تركمن صحرا مي باشد، 
ايشان را مي توان پدر فرهنگ نو و پير معارف تركمن 
ناميد. وي از گروهي متعصب گذشته گرا، كه هميشه 
سد راه تحوالت جامعه مي شدند و به نام مقدس دين 
در برابر هر تغييري مقاومت مي كردند، در مقابل آن ها 

ايستادگي مي كرد. 
تركمان  مشروطه طلب  شخصيت  «برازنده ترين 
با  علني  طور  به  برده  نام  كه  بود  آخوند  رجب 
محمدعلي شاه و تراكمه طرفدار وي در «گميش دپه» 
به مخالفت برخاست. او در زمان رضاشاه به نمايندگي 

تراكمه در مجلس نيز انتخاب شد. 
حاجي،  تويجان  همراه  به  آخوند  رجب 
صفرآخوند و عبداهللا (پدر عبداهللا زاده ها) به طرفداري 
از مشروطه طلبان نشست هايي هم داشتند. اين عبداهللا 
كه به عبداهللا مجلس معروف شده بود، رابط تراكمه 
مشروطه طلب با مشروطه خواهان استرآباد محسوب 

مي شد.
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جواهري يا تعاون
حاجي قربان طريك ـ مسابقات ليگ برتر واليبال ايران به مرحله 
يارگيري رسيد و بازيكنان طراز اول توانستند تكليف خود را مشخص كنند. 
اما متاسفانه مثل سالهاي گذشته پايتخت واليبال ايران يعني گنبد هنوز هم 
تكليف خود را مشخص نكرده است.گنبد در ليگ سال گذشته دو تيم را در 
سوپر ليگ واليبال داشت جواهري و تعاون كه متاسفانه هر دو تيم نتوانست 
انتظارات را بر آورده كند. مهمترين دليل عدم نتيجه گيري تيم هاي گنبدي 
در ليگ برتر واليبال  بودجه كم و بستن تيم در دقيقه نود  مي باشد. هم 
اكنون نسل جديدي از واليباليست هاي نوجوان و جوان در تركمن صحرا 
رشد كردند و با يك مديريت صحيح و عزم همه مسئولين ميتوان نتايج 
خوبي گرفت ولي مشخص نيست چرا اين همه كوتاهي صورت مي گيرد.
 تكليف فرهاد قائمي مشخص شده است. وي امسال را هم در تيم 
پيكان تهران خواهد بود. ميكائيل تاجر ، ادريس دانشفر ، رسول آقچلي ، 
اسماعيل مسافر ، سخي عيدي ، عبداهللا ناظري ، حميد چوگان ، متين تكاور 
، سليم چپرلي ، عبداهللا محمد آلق ، امين حسن زاده ، حميد محمد آلق  و ....  
گزينه هايي هستند كه مي توان با يك مديريت و سازماندهي خوب تيمي 
در حد قابل قبول براي گنبد آماده كرد. البته بازيكنان ديگري نيز ميتوان به اين 
ليست اضافه كرد كه مي توانند در سوپر ليگ واليبال ايران هنر نمائي كنند . 
مهمترين موضوع حال حاضر واليبال گنبد بحث تيمداري است. آيا 
اصال گنبد با اين همه سرمايه و پتانسيل سرشار خود براي ليگ امسال 
تيمداري خواهد كرد ؟ به طور قطع يقين عالقمندان بيشمار گنبدي دوست 
ندارند كه مثل سالهاي گذشته تيم در دقيقه نود بسته شود و متاسفانه با 
حيثيت و آبروي واليبال گنبد بازي شود. پس پاسخ چيست و چه راهكاري 
براي خروج از اين بحران وجود دارد؟ متاسفانه تا به امروز مسئولين گنبدي 
نتوانستند اسپانسر قوي براي گنبد پيدا كنند و ظاهرا بايد با جواهري و 

تعاون ساخت .
 بسياري از دوستان انتظار داشتند كه شوراي شهر خود يك تيم بدهد 
ولي متاسفانه به علت عالقه شديد دوستان شوراي شهري تيمداري در 
واليبال به فوتبال ترجيح داده شد. كه اين عملكرد شوراي شهر با شعارهاي 
انتخاباتي اين عده منافات عجيبي دارد. حال سئوال اين است كه تعاون و 
جواهري براي تيمداري در ليگ امسال چه كردند ؟ قبل از هر چيز بايد 
ياداوري شود كه تيم تعاون گنبد سال گذشته نه تنها با آبروي گنبد در سطح 
ملي بازي كرد بلكه حيثيت واليبال گنبد را در سطح بين المللي زير سوال 
برد. تيمي كه در ابتدا با رئيس تربيت بدني گنبد ، واحدي كارمند اداره 
تربيت بدني گنبد و عاشوري به عنوان نماينده تعاون، سازمان دهي شد . 
اين تيم نه تنها نتيجه اي  نگرفت بلكه هنوز هم نتوانسته حتي قسط اول 
بازيكنان خود را بدهد. مديريت اين دوستان كار را به جايي رساندند كه 
دو بازيكنان خارجي اين تيم با رقت بار ترين وضع ايران را ترك كردند . 
تا جايي كه نه تنها پولي براي آنها داده نشد، بلكه سعيد معروف مجبور مي 
شود بليط بازگشت را براي بازيكن برزيلي تهيه كند. اينها گوشه كوچكي 
از وضعيت تيم چك برگشتي تعاون بود. اما جاي تعجب دارد كه اين تيم 
براي تيمداري در فصل آتي با رئيس شوراي شهر گنبد وارد مذاكره مي شود 
و به قولي در صورت همكاري شوراي شهر گنبد حاضر به تيمداري مي 
شود . رئيس شوراي شهر گنبد جناب پورمندي كه خود زماني فوتباليست 
بوده بايد كمي اوضاع را بررسي مي كرد و بايد مي دانست با چه كساني 

وارد مذاكره مي شود.
گزينه آخر جواهري است او هم براي تيمداري نظر شوراي شهر را 
براي همكاري ميخواهد . در مديريت جواهري هم انتقاد هايي وجود دارد 
ولي اين تيم توانسته خيلي بهتر از تعاون، هم از نظر نتيجه گيري و هم در 
پرداخت اقساط بازيكنان عمل كند. هنوز تكليف واليبال گنبد در راهروهاي 
شوراي شهر اين شهر پرسه مي زند. بايد منتظر ماند تا كي تكليف واليبال 

گنبد مشخص شود.

  رسول آقچلي و اسماعيل مسافر در نيمه 
نهايي مسابقات قهرماني جهان

حاجي قربان طريك ـ مسابقات قهرماني نوجوانان واليبال جهان 
در كشورآرژانتين در حال پيگيري است و تيم ملي واليبال نوجوانان ايران 
توانست در دور حذفي اين مسابقات با شكست ايتاليا به مرحله نيمه نهايي 
صعود كند . تيم ملي ايران در يك بازي نفس گير با نتيجه 3 بر 2 تيم ملي 
ايتاليا را شكست دهد. دو بازيكن گنبدي تيم ملي رسول آقچلي و اسماعيل 

مسافر توانستند بازي خوب و تاثير گذاري در اين مسابقه ارائه دهند. 
وكيلي سرمربي تيم ملي بعد از بازي با تيم ملي ايتاليا گفت : ايتاليايي ها 
2 ست نخست بازي ما را به خوبي غافلگير كردند. براي جلوگيري از باخت 

دست به تغييراتي در تركيب زديم كه خوشبختانه نتيجه بخش هم بود. 
سرمربي تيم ملي واليبال نوجوانان ايران در ادامه اظهارداشت: ست سوم 
بازي با ايتاليا 10 امتياز از حريف عقب افتاده بوديم و هيچ فرد خوش بيني  
هم تصور نمي كرد در يك چنين شرايطي موفق به برد شويم ولي با تعويض 
كليدي كه انجام داديم حريف را مغلوب كرديم. در اين ست براي نخستين 
بار از رسول آقچه لي قطر پاسور تيم به عنوان دريافت كننده استفاده كرديم، 
خوشبختانه بازي به خوبي اداره شد و الجوردي  پوشان مجبور به قبول 
باخت شدند. رسول آقچلي كاپيتان تيم ملي نوجوانان واليبال ايران است . 
اين تيم در مرحله نيمه نهايي بايد به مقابل لهستاني برود كه توانسته تيم ملي 

ايران را در مرحله مقدماتي شكست بدهد.

گلزني سردار ايراني در ليگ روسيه 
گلزني سردار ايراني هم مانع از شكست روستوف در مقابل زسكا نشد.

باشگاه خبرنگاران: تيم هاي روستوف و زسكا مسكو كه به ترتيب در 
جايگاه هاي اول و پنجم جدول رده بندي قرار داشتند در چارچوب هفته 

ششم رقابت هاي ليگ برتر روسيه به مصاف هم رفتند .
روستوف در شرايطي پا به زمين زسكا مي گذاشت كه با كسب 9 امتياز 
از چهار بازي گذشته در رده پنجم جدول بود و در طرف ديگر هم زسكا با 

5 پيروزي پياپي و كسب پانزده امتياز مقتدرانه در صدر جدول بود.
سردار آزمون كه براي اولين بار در تركيب ثابت روستوف قرار گرفته 
بود توانست در دقيقه 10 بازي روي پاس تيموفي كاالچو دروازه حريف را 
باز كند . اين دومين گل خورده صدرنشين ليگ روسيه تا به اينجاي فصل 

بود. نيمه نخست با برتري يك بر صفر روستوف به پايان رسيد.
اما صدر نشين ليگ روسيه با شروع نيمه دوم فشار حمالت خود روي 
دروازه روستوف را بيشتر كرد و توانست در دقايق 66 و 88 با به ثمر 
رساندن 2 گل بازي باخته را به برد تبديل كند. با وجود اين نتيجه تغييري در 

جايگاه اين دو تيم در جدول مسابقات ايجاد نشد.
 ياران آزمون در هفته آينده ميزبان تيم آمكار رده هشتمي خواهند بود .

اخبار

برگزيده اي از مطبوعات جهان

آنامراد رستگاري، هنرمند پيشكسوت موسيقي 
مقامي خراسان شمالي

 عنوان درجه يک هنر و نشان دکتراي 
افتخاري کسب کرد

طاهر خرمي اظهار كرد: آنامراد رستگاري، بخشي  قديمي و پيشكسوت 
موسيقي تركمن خراسان شمالي به دليل مشكالت و نيازهاي اقتصادي و 
درماني كه همواره از آن رنج مي برد، پس از اجراي خوب و بيادماندني 
كنسرت اخير استاد شهرام ناظري در بجنورد، اين موارد از سوي شماري از 
هنرمندان استاني و كشوري از جمله رايزني هاي استاد آواز ايران پيگيري 

شد.
وي اضافه كرد: مركز ايده بجنورد با پيگيري و رايزني هايي كه از سوي 
استاد شهرام ناظري با اعضاي شوراي ارزيابي هنر كشور انجام داد، موفق شد 

تا زمينه رفع مشكالت اين هنرمند موسيقي مقامي را فراهم كند.
آنامراد  كشور،  هنر  ارزيابي  شوراي  اخير  جلسه  در  افزود:  خرمي 

رستگاري عنوان درجه يك هنر و نشان دكتراي افتخاري را دريافت كرد.
خرمي ادامه داد: با اعطاي عنوان درجه يك هنر به اين هنرمند پيشكسوت 
موسيقي مقامي خراسان شمالي، وي به لحاظ مالي تأمين شده و حقوق و 
مزايايي به صورت ماهيانه دريافت خواهد كرد كه اين حقوق و مزايا بخش 

مهمي از مشكالت مالي و نيازهاي درماني اين هنرمند را پوشش مي دهد.
آشناي موسيقي  نام  هنرمندان  از  آنامراد رستگاري  كرد:  وي تصريح 
مقامي استان و كشور بوده و تاكنون در جشنواره هاي مختلفي شركت و 

مقام هاي متعددي نيز كسب كرده است.
گفتني است: آنامراد رستگاري چندي پيش در مصاحبه با خبرگزاري 
مهر، گاليه هاي تكان دهنده اي در مورد مشكالت معيشتي و بيماري خود 
و عدم توجه مسؤوالن فرهنگي استان نسبت به اين مشكالت را مطرح 

كرده بود.
رستگاري از بخشي هاي قديمي و پيشكسوت موسيقي تركمن منطقه 
خراسان شمالي است كه سالهاست در روستاي «بك پوالد» از توابع بخش 

جرگالن زندگي مي كند.
نسيم نيوز

اولين نشريه رسمي گلستان 
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درباره تاريخ اوغوزهاي آسياي مركزي وقزاقستان (قسمت اول)

ترجمه از: رحيم كاكايي

نشينان  كوچ  ديگر  كنار  در  اوغوز،  قبايل 
اورآسيا، نقش مهمي در تاريخ قرون وسطي آسياي 
غربي و اروپاي شرقي بازي كردند. ورود اوغوزها 
رويدادهاي  پراز  اي  دوره  در  تاريخ  عرصه  به 
بود  مصادف  امر  اين  داد.  رخ  شديد  و  متالطم 
از  بويه،  آل  و  سامانيان  دولت  نابودي  دوران  با 
افول  و  عزنوي  دولت  فروريزي  و  پاشيدگي  هم 

امپراتوري بيزانس. 
رخداد مهم دوره مورد نظر تشكيل امپراتوري 
سلجوقيان و آغاز جنگ هاي صليبي بود، از اين 
تنگاتنگ  بطور  اوغوزها  تاريخي  سرنوشت  رو 
، جنوب  ميانه  و  نزديك  مناطق خاور  بسياري  با 
تنيده است. رد  غربي آسيا  و آسياي صغيردرهم 
و اثرچشمگيري را قبايل اوغوز در تاريخ درياي 
سياه، جنوب روسيه و شبه جزيره بالكان گذاشتند.
اوغوز  تاريخي خود موضوع  اهميت  دليل  به 
از دير باز توجه پژوهشگران را بخود جلب كرده 
بسياري  هنوز  اين  وجود  با  حال  اين  با  است. 
دارند.  وجود  انگيز  بحث  و  نشده  حل  مسائل 
مسئله  اينجا،  در  پيچيده  و  بغرنج  بسيار  مسئله 

تاريخ اتنيكي اوغوزها است.
اوليه  زيستگاه  و  منطقه  موضوع  بحال  تا 
روشن  قزاقستان  و  مركزي  آسياي  اوغوزهاي 
نيست.[1]. بديهي است كه مراحل نخستين شكل 
گيري و پيدايش اوغوز، يا گروه بندي اوغوز اوليه 
(نياي اوغوز،اوغوز بدوي- مترجم) با منطقه غرب 
و  پردازش  در  بود.  مرتبط   (*1) رودخانه  هفت 
داده كاوي روايتهاي تاريخي اوغوزها و مطالعات 
چنين  از  در حمايت  اخير  ساليان  شناسي  باستان 

تفكر و نظريه اي حكايت دارد [2].
در روايتهاي تاريخي قرون وسطي اشاره مي 
افسانه  اجداد  نخستين  از  يكي  قرارگاه  كه  شود 
 – ايسسيك  درياچه  كرانه  در  اوغوز  قبايل  اي 
آن  روايتها خاطرات  دراين  بايد  است.  بوده  كول 
در  زماني  كه  اوغوزي  نياي  اي  قبيله  گروههاي 
ناحيه هفت رودخانه زندگي ميكردند حفظ شده 
باشد. در اين رابطه جالب توجه است يادآورشود 
روايت  اوغوزها  ميان  در  يازده  درسده  هنوز  كه 
درباره زمان هاي دور هنگاميكه آنها درهمسايگي 
ميكردند  زندگي   (*2)  [ ها  [چيگيل  ها  چيهيل 

حفظ شده بود. 
محمود كاشغري اشاره ميكند كه بين اوغوزها 

اي  خصمانه  روابط   ( ها  (چيهيل  ها  چيگيل  و 
وجود داشت. تركها – چيگيل ها كه درسده هاي 
تركي  خانات  تركيب  در  ميالدي  وهشتم  هفت 
كرانه  در  معلوم  قرار  از  وارد شدند،   (*3) غرب 
ميكردند  زندگي  كول  ايسسيك  درياچه  جنوبي 

 .[3]
و  تعريف  در  كه  ميدهد  نشان  اينها  همه 
دوران  از  خاطراتي  كاشغري  محمود  بازگويي 
ايسسيك  نزديك  اوغوزها و چيگيل ها  هايي كه 
كول زندگي مي كردند حفظ شده است. سرنوشت 
بعدي اين قبايل اوغوز در منابع موثق ومعتبر دنبال 
نميشوند. اما در روايت هاي تاريخي اوغوزها كه 
حفظ  نگاران  تاريخ  ديگر  و  رشيدالدين  آثار  در 
امكان  كه  دارند  وجود  ها  داده  برخي   ، اند  شده 
صحبت درباره حركت و جابجايي  آنها از شرق 

به غرب در استپهاي اورآسيا را ميدهند.
در داستان هايي درباره فتوحات اوغوز- خان 
اشاره ميشود كه دوران مبارزات و اردوكشي هاي 
آلماليق (4*)   متعدد خود وي به آالتاغ و مناطق 
يافته است. اوغوزخان گروهي از سپاهيان  دست 
كايا   – آق  محل  در  آلماليق  در  را  خود  سالمند 
(قايا) اسكان داد. او سپس به شمال سرزمين هاي 
كيرك ها ( قيرق ها) و باشكورد ها اردوكشي كرد 

و آنجا قلعه لوگر را تصرف كرد. 
در اين عمليات و كارزار نظامي ده هزارخانواده 
ميشدند  ناميده  اوغوز   – توغرا   – اُق  اوغوزكه 
شركت كردند. سپس اوغوزخان كوير و بيابان بي 
آب علفي را طي ميكند و بزودي به رودخانه ايتيل 

(5*) ميرسيد.
رزمندگان و جنگجويان اوغوز در محل اُن – 
قاراقول (قره گول) توقف كردند، و از آنجا راهي 
تاالس (منطقه اي درقيرقيزستان.مترجم) و آلماليق 
توغرا-   – اُق  عنوان  روايت  اين  در  شدند.   [4]
اوغوز توجه ويژه اي را به خود جلب مي كند ، 
كه ده هزار خانواده ي اوغوز به آن پيوسته است 
بازي  را  معيني  نقش  اينجا  در  . مسلما خود رقم 

نميكند، چونكه آن مشروط است. 
به مراتب مهمتر  اين است كه در اين اصطالِح 
اُق (خدنگ،  عناصر  اتنو(قومي)- سياسي  مشهود 
امِرخان)  ُمهرخان،  (طغرا،  توغرا  و  قبيله)  قوم، 
اصطالح  اين  هاي  مولفه  و  اجزاء  وجود  دارند. 
مورد بررسي گوياي ارتباط و پيوند گسترده آنها با 
سمبول موجود و شايع ميان كوچ نشينان در شكل 

خدنگ هست.

و  خدنگ  ديرتر  كه  كرد  اشاره  است  جالب 
كمان در حكم آرم و نشان اوچوك ها ( اوچوق) 
و بوزوك ها (بوزوق)- دو قبيله هم تباربرجسته 
اوغوز بكاربرده شدند [5]. منابع تاريخي حكايت 
و  رويدادها  هشتم  ميانه سده  در  كه  دارند  آن  از 
تحوالت بزرگي در آسياي مركزي رخ داده است. 
اين مسئله با مبارزه شديد بين قبايل ترك پس از 
مرگ خانات ( قلمرو حكومت خان) تركي غرب 
فدراسيون  تسخير  مبارزات  درجريان  بود.  مرتبط 
توسط قبيله قارلوق عملي شد و جاي پايي را در 

هفت رودخانه بدست آورد. 
دارند  ازآن  باستان شناسي حكايت  داده هاي 
جابجايي  و  حركت  بررسي  مورد  دوران  در  كه 
كوچندگان از جتي سو (ژتي سو؛ يدي سو؛هفت 
و  ها   كوهپايه  بسوي  آب.مترجم)  ،هفت  رود 
بخش سفالي سيردريا انجام گرفته است. بديهي 
كه  ها  قارلوق  با  برخورد  و  درگيري  براثر  است 
چيگيل ها جزو آنها بودند، اوغوزها مجبورشدند 
به  و  كنند  رها  را  رودخانه  هفت  هاي  محدوه 
حوضه سيردريا و به منطقه درياي آرال، جاييكه با 
پِچنِگ – كانگار (قانگار) مواجه شدند بروند [6].

آنها درجنگها و درگيري هاي چندين ساله بر 
استپ  و  كردند  غلبه  پِِچنِگ  كانگار-  ي  اتحاديه 
شمالي  منطقه  و  آرال  درياي  غربي  منطقه  هاي 
پِِچنِگ  با  طوالني  مبارزه  كردند.  تصرف  را  خزر 
گيري  شكل  و  تشكيل  سياسي،  تقويت  به  ها 
يازدهم   – دهم  قرون  در  اوغوز  قبايل  اتحاديه 
اتنوس  اتحاديه  اين  چارچوب  در  كرد.  كمك 
(قوميت،مردم،مليت،ملت.مترجم) اوغوز درمناطق 

آسياي مركزي و قزاقستان صورت مي گيرد.
همبود  بمثابه  اوغوزها  سازند  و  گيري  شكل 
در  اتنيكي  پيشين  تكامل  روند  همه  با  تاريخي 
منطقه  و  آرال  درياي  منطقه  در  سيردريا،  وادي 

شمالي درياي خزر آماده ميشود.
درسده هاي هشتم – نهم در تركيب جمعيت 
بياباني باستاني اين منطقه عناصر نوين ترك زبان 
يدي   ، رود  هفت  آب،  هفت   ) رودخانه  هفت 
وارد  سيبري  غرب  منشاء  داراي  و  سو.مترجم) 
ميشوند. ايجاد دولت يا بغو (حاكم عالي) سيردريا 
نقش   (*6) يانغيكنت  شهر  در  آن  مركزيت  با 
بزرگي در تحكيم و تثبيت اتنيكي اوغوزها بازي 
كرد. ورود كنندگان طوايف و قبايل ترك زبان در 
تركيب اين قدرت هاي صحرا نشين با عنوان كلي 

« اوغوز» ناميده شدند.

خاطرات استاد محمد ارازي

فقط سنگهايش 
مترجم :عبدالناصر كلته  
حضور داعش در شهرهاي موزه اي عراق وسوريه فقط غم واندوه 
تدمر  در  اسالم  از  قبل  دوران  در  آبادگر  آنهمه  آيا  دارد.  همراه  به  را 

واينهمه ويرانگر بعد از 2هزار سال در عصر كنوني قابل تصور است ؟
تركيه  و  مصر  تا  با گسترش حكومتش  تدمر-پالميرا-  ملكه  زنوبيا 
وفا  از  پس  بالفاصله  و  آورد  وجود  به  روم  امپراتور  دل  در  وحشتي 
و  داد  ترتيب  روم  عليه  شورشي  ملكه  بعنوان  اديناتوس  شوهرش  ت 
امپراطوري روم  يعني يك سوم  آسياي صغير  به مصر و  را  سپاهيانش 
طرح  را  اي  حمله  زنوبيا  مهار  براي  نيز  روم  امپراطور  آورليان  رساند. 
در  كه  پيوست  وقوع  به  بزرگي  نبرد  انتاكيا  نزديكي  در  و  كرد  ريزي 
نتيجه سپاه روم بر لشگر 70 هزار نفره زنوبيا مستولي گرديد و در زمان 
محاصره اين شهر امپراطور نامه اي به وي ارسال نمود و در آن نامه از 
وي خواست تسليم شود تا مورد عفو قرار گيرد ولي زنوبيا در جواب 
پاسخ داد :"چطور از من مي خواهي تسليم شوم در حاليكه كلئوپاترا 

ملكه وار مردن را بر تسليم و انقياد ترجيح داد"
بالخره زنوبياهنگام  فرار به ايران در نزديكي فرات دستگير ميشود و 
تدمر نيز به تصرف آورليان در مي آيد و تمامي افراد تدمر ازجمله  زنان 

و كودكان به قتل مي رسند. 
كه  قديم  صحن  همان  در  را  همين  فاجعه  شبيه  نيز  داعش  افراد 
روزگاري زني ملكه آن بود، مجددا به نمايش مي گذارند و زنان را به 
عنوان اسير در زير ستون هاي زيباي اين شهر براي فروش عرضه مي 

نمايند.
ادوارد گيبسون صاحب اثر «سقوط امپراطوري روم » درباره زنوبيا 
از زيباترين و شجاع ترين دختران آن  مي نويسد: وي  در زمره يكي 
زمان بود و خود را منتسب به پادشاهان مصر مي دانست و در زيبايي 
همانند سلف خود كلئوپاترا بود ولي هوشمندتر و پر نشاط تر از وي 
. او به زبان هاي يوناني و سرياني و التين و مصري مسلط بود ولي به 
باور طبري او فقط به زبان عربي اشراف داشته و اسم واقعي او زينب 

بوده نه زنوبيا.
اما در مورد اهميت « تدمر» ديويد بوتر مي نويسد:« در روزگاران 
گذشته اين شهر به عنوان يكي از مهمترين شهرها، پل ارتباطي شرق و 
غرب بوده است.» گذشته از اين لورانس رايت تاريخدان برجسته  نيز  
براين قايل بوده  است كه تدمر در آن روزگاران مركز علم و پژوهش 
بوده ولي بعد از 2هزار سال با روي كار آمدن داعش علم و آزاد انديشي 

ممنوع گرديد.
اما-اصل موضوع اينكه - بعد از باز پس گيري كوباني توسط كردها 
را  خبرنگاري  تصوير  گذشته  ماههاي  هاي  روزنامه  داعش  دست  از 
اين  در  دادند  انتشار  بود  ايستاده  العرب»  «عين  كوباني  تپه  برروي  كه 
تصويرفقط خبرنگار را مي ديدي و خبري از كوباني نبود فقط سنگهايش 

مانده بود.
«منبع الشرق االوسط»
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