
بخورم. صبحونه  پارك  برم  كردم  هوس  روز  اون 
داشتم.نظافت  بر  رو  وسايلم  دادم  تحويل  كه  رو  شيفتم 
ديد  رو  من  هيجان  وقتي  خانم  زهرا  بيمارستان،  چِي 

گفت:"هي...با اين عجله كجا؟"
-"دارم مي رم صبحم روخوب شروع كنم."

دختر  ميومد“تو  سرم  پشت  از  خانم  زهرا  صداي   
تنهايي  هاي  روز  شجاع،اين  و  هستي...زرنگ  شجاعي 
پشتكارت حرف  دخترجان...آره،تو  گذره  مي  سختتم  و 

نداره..."
نزديك  نشنيدم.پارك  رو  حرفهاش  ي  بقيه 

بيمارستانمون بود.
رو  سبد  و  كردم  پيدا  رو  دنجي  نيمكت  و  ميز   
نشستم.  نيمكت  روي  خودم  و  و  ميز  روي  گذاشتم 
ديگري  نفر  چند  من  از  ،غير  انداختم  اطرافم  به  نگاهي 
هم اومده بودند و داشتند صبحونه مي خوردند فك كنم 
امروز  بودند  كرده  هوس  من  مثل  شايدم  مسافربودند.نه 
با  شون  همه  بخورن.اونا  پارك  در  رو  شون  صبحونه 
خانواده اومده بودن.با ديدنشون دلم گرفت.چند دقيقه اي 
زل زدم بهشون كه دور همي مي گفتند و مي خنديدند.
دلم براي مادرم تنگ شد.براي لحظه اي محو تماشاشون 
شدم اما زود خودم رو باز يافتم. چون تصميم گرفته بودم 
كه روي پاي خودم بايستم. سبدم رو باز كردم وسفره ي 
سفيدمم كه خيلي دوستش داشتم پهن كردم روي ميزو 
بچه  به  و  كشيدم  عميقي  ريختم.نفس  چايي  ليوان  توي 
هايي كه دور فواره هاي آب باال پايين مي پريدند چشم 
دوختم و لذت بردم. مي خواستم از بودن در پارك كيف 
ام حسابي بخوابم.هنوز چشمم به  كنم و بعد برم خونه 
اطراف بود كه احساس كردم چيزي داخل چايي ام افتاده.
بابا،اول  ست.“اي  پرنده  سفيد  پر  يك  ديدم  كردم  دقت 
صبحي چه حالي ازم مي گيري آ...“ليوان رو خالي كردم 
و دوباره چايي توش ريختم.ن ون تست رو برداشتم و پنير 
نون  انتهاي  به  كاردم  نون كشيدم.هنوز  كارد روي  با  رو 
پنير،ايندفعه ديگه  به  نرسيده بود كه يه پر ديگر چسبيد 
واقعا عصباني شدم.آخه داشت صبح قشنگم خراب مي 
ميز  رو  كوبيدم  محكم  رو  شدم.كارد  عصباني  شد.واقعا 
كه  كردم  نگاه  رو  برم  و  دور  عصبانيت  شدم.با  بلند  و 
افتاده  نيمكت  كنار  تا  ميان.چند  از كجا  پرها  اين  بفهمم 
بود و چندتا ي ديگرهم روي چمن و سنگفرش ها،بادي 
هم نمي اومد كه جابه جا شون كنه.با دقت حواسم رو 
جمع كردم تا بفهمم پرها از كجا مي افتن.چند دقيقه كه 
از كجا مي  افتاد وسط سفره،فهميدم  گذشت پر ديگري 
اومد.درست باالي سرم بود.باعصبانيت بلند شدم اما دقت 
باال خوابيده و تكون هم  كه كردم ديدم يك كبوتر اون 
نمي خوره.نمي دونستم زنده س يا مرده. برگه ي روزنامه 
رو گذاشتم روي نيمكت و رفتم باال.حيوون تكون نمي 
راستم  .دست  شده  زخمي  بالش  كه  شدم  خورد.متوجه 
رو آروم بهش نزديك كردم و گذاشتم روي بالش.انگار 
باز  رو  چشماش  باشد  كرده  حس  را  من  دست  گرمي 
لبخندي  اراده  س.بي  زنده  خورد.فهميدم  تكون  و  كرد 
كردم.اونم  نگاه  كبوتر  چشمهاي  نشست.تو  لبهام  روي 
چشماي ريز و گردش رو باز و بسته مي كرد و زل زده 
بود به چشمهاي من،انگار كه آشناي قديمي ديده باشد 
نگاهش در نگاهم موند.احساس كردم گرماي دست من 
نميكنه  غريبي  باهام  فهميدم  است.وقتي  لذتبخش  براش 
دست چپم رو گذاشتم زير سرش و آروم با دو تا دستهام 
م  سفره  روي  آروم  و  پايين  آوردمش  و  گرفتم  محكم 

كرد.نگاه  خيس  رو  ودستام  بود  سرد  گذاشتمش.بدنش 
كه كردم ديدم دستهام خوني شده.گفتم :"كبوتر خوشگل 
من؛زخمي شدي كه...بايد زخمت رو خوب بكنم .پس 
نترس باشه؟“اونم چشاش رو باز و بسته كرد.مثل اينكه 
قبول كرده بود كمكش كنم.استكان چايي ام رو كه حاال 
اما  زد  نوك  بردم.آروم  نوكش  طرف  به  بود  شده  سرد 
نداره.يك  رو  حالش  كه  بده.فهميدم  قورت  نتونست 
دستمال كاغذي برداشتم و گذاشتم توي چايي و به طرف 
نوك كبوتر بردم.نوكش رو باز كرد.دستمال رو فشار دادم 
تا چايي رو قورت بده.چايي رو كه حس كرد گردنش رو 
باال گرفت و قورتش داد.دوباره بهش چايي دادم.حيوون 
انگار خوشش اومده بود.منم مرتب بهش چايي مي دادم.
نوازشش مي كردم،تكه ه ي ريز شده  بعد در حالي ك 
ي نون رو كنارش ريختم.ابتدا توجه اي نكرد ولي چند 
لحظه بعد آروم آروم سرش رو برگردوند و چند بار نوك 
زد.كمي كه خورد سرحال تر شد.حاال سرش رو راحت 
باال مي آورد.ترسيدم حاال كه سير شده پرواز كنه و بره.
ولي من هنوز بال زخمي اش رو پانسمان نكرده بودم.به 
خاطر همين وسايلم رو جمع كردم و تو سبد گذاشتم.
به طرف  دوان  دوان  پيچيدم و  كبوتر  سفره رو هم دور 

خونه حركت كردم.
و  گذاشتم  ميز  روي  رو  كبوتر  رسيدم  كه  خونه  به 
بره.همه ي  و  كنه  پرواز  ترسيدم  بستم.مي  رو  ها  پنجره 
خورد.شايدم  نمي  تكون  كبوتر  بود.البته  اون  به  حواسم 
آوردم  باند  و  كنم.بتادين  درمان  رو  بالش  كه  بود  منتظر 
و گذاشتم روي ميز و آروم بهش نزديك شدم.دوباره تو 
دستهام گرفتمش.نگاهم كرد، منم نگاش مي كردم“حيوون 
بيچاره... حاال كه بهم پناه آوردي پس اجازه بده كمكت 
خوبت  بايد  نيست  اي  چاره  اما  بياد  دردت  كنم.ممكنه 
و  كردم  مي  نوازشش  داشتم  حالي ك  در  كنم خب؟"و 
بالش رو چك كردم.بال راستش  باهاش حرف مي زدم 
زخمي شده بود.وقتي با انگشتم آروم زخمش رو برانداز 
مي كردم ديدم ساچمه كوچيكي بهش خورده.بايد درش 
مي آوردم.مطمئن بودم كه دردش مي آمد،چون يكجا بند 
نمي شد.ولي من توجه اي بهش نكردم. با فشاري كه به 
اطراف ساچمه وارد كردم،راحت درش آوردم.داشت از 
بتادين  به دستهام نوك مي زد.روي زخمش  شدت درد 
زدم و باندپيچي كردم.بال هاش رو كه بستم تو دستهام 
گرفتمش و مستقيم به چشماش نگاه كردم و گفتم:“تموم 
شد كبوتر زيباي من.ديگه بايد استراحت كني...فك كنم 

فردا بتوني پرواز كني!"
باشه  كرده  قهر  باهام  نكرد.انگار  نگاهم  اون  ولي 
شدم ك  برگردوند.متوجه  پنجره  طرف  به  رو  چشماش 
ديگه  حيوون؛حاال  كشه.گفتم:“نترس  مي  زيادي  درد 
تنها هستم.ببين؛به جز من و  خوب مي شي.منم مثل تو 
نباش  نگران  تنهام...اما  بيني؟نه،چون  مي  تو كسي خونه 
براي خودم نگهت نمي دارم.همچين كه خوب شدي مي 

ذارم بري...“
مثل اينكه هنوز باهام قهر بود.اصال نگاهم نمي كرد.
اما فكر كنم موافق بود پيشم بمونه.بايد براش جا درست 
مي كردم كه راحت باشه.يك جعبه ي خالي پيدا كردم و 
زيرش روزنامه پهن كردم.كبوتر رو داخل جعبه گذاشتم. 
بهش  هوا  و  نور  تا  كردم  قيچي سوراخ  با  رو  در جعبه 
بخوره.بعد كه خوب جا به جاش كردم خودمم سرم رو 
كبوتر  كردم.اما  استراحت  وكنارش  بالش  روي  گذاشتم 
همه اش تكون مي خورد.مي شد حدس زد كه از بودنش 

در جعبه ناراحته.اما چاره اي نداشتم بايد يك جايي براش 
درست مي كردم.در اون وقت زماني، تنها فكري بود كه 
به من آرامش  البته  به ذهنم مي رسيد.تكون هاي كبوتر 
مي داد.چون ديگه تنها نبودم و انگار كه كسي كنارم باشد 
راحت خوابيدم.  بيداركه شدم احساس سبكي كردم.چون 
بودم.حاال  نشده  خواب  سير  اينجوري  كه  بود  ها  مدت 
ديگه احساس مي كردم كسي كنارم هست و تنها نيستم.
كبوترم هنوز تو جعبه تكون مي خورد و از خودش صدا 
نگاه  بهش  هاي جعبه  از سوراخ  و  آورد.نشستم  مي  در 
كردم.سرش رو مي ديدم كه به طرف باال گرفته و با چشم 
كرد. مي  نگاهم  كند،مظلومانه  مي  نگاهم  گردش  هاي 
بغضم گرفت.يكدفعه از خودم بدم آمد.زنداني اش كرده 
بودم.با سراسيمه گي در جعبه رو باز كردم و كبوتر رو تو 
دستهام گرفتم و گفتم :“من خيلي مغرور هستم مگه نه؟به 
خاطر اينكه خودم تنها نباشم زندانيت كردم كه در نري“

در حالي كه اشك تو چشمهام بود هراسان با كبوتر 
حرف مي زدم.بردمش طرف تراس و گذاشتمش همون 
جا و گفتم:“تو هم مثل من از خانواده دورشدي مگه نه؟يا 

كه نه...تنهايي؟ نمي خوام اجباري پيشم باشي.اگه دوست 
آ...من  بيايي  توني  برو.البته هر وقت خواستي مي  داري 

برات تو تراس آب و دون مي ذارم.“
ازش دور شدم رفتم دون و آب رو از جعبه بيرون 
بيارم.فكر مي كردم وقتي برگردم ديگه كبوتر رفته باشه.
رو  بود.من آب و دون  نشسته  برگشتم هنوز  وقتي  ولي 
كنارش گذاشتم و دورتر از اون روي صندلي نشستم.تمام 
حواسم به اون بود.دور و برش رو نگاه مي كرد و بالهايش 
را باال آورد.فكر مي كردم هنوز درد داره.شايدم مي ترسيد 
پرواز كنه. اينجا ديگه كاري از دست من بر نمي اومد.او 
بايد جسارت پرواز كردن رو دوباره خودش به دست مي 
آورد.از صندلي بلند شدم و رفتم تو اتاقم تا تنهاش بذارم.
از پشت پرده نگاش مي كردم.كبوتر چند بار بالش رو باز 
و بسته كرد ولي بال زخميش رو نمي تونست خوب باز 
و  آمدم  بيرون  اتاق  است.از  مزاحم  باند  كه  كند.فهميدم 
باندي روكه بسته بودم باز كردم.خونش حسابي بند آمده 
بود.البته ساچمه به جاي حساسش نخورده بود كه زخم 
زيادي بر دارد.اما خب...گوشه ي بالش را خراشيده بود و 
بين پرهايش گير كرده بود.براي همين يك روزه احتمال 

داشت خوِب خوب نشده باشد.
بالهاش راحت تر  بار  اين  باز كرد  بال هايش را  باز 
باال آمدند. روي دو پاي ظريفش ايستاد.بعد يهويي پرواز 
كرد.براي لحظه اي خوشحال شدم اما با خودم گفتم چه 
خوب مي شد اگه مي موندآ...اما بعد به خودم گفتم ”اون 

كه نمي تونست هميشه پيشت بمونه!“
اطراف خونه  داشتم.چند دوري  نمي  بر  چشم ازش 
ام پرواز كرد.تمام ترسم از اين بود كه بيفته روي سقف 

ساختمانها...اما نمي افتاد.فهميدم كه مي تونه پرواز كنه و 
وخواستم  كشيدم  عميقي  خودش...نفس  ي  لونه  به  بره 
برم داخل اتاقم كه صداي بال زدنهاي پرش رو شنيدم.
برگشته بود و روي لبه ي تراس نشسته بود.از خوشحالي 
رو  اش  زخمي  بال  كه  بودم  مواظب  اما  طرفش  دويدم 
از  كنم  بلندش  كه  بردم  دست  وقتي  نگيرم.ولي  محكم 
فرار مي كني؟خب  ازم  من دوري كرد.“چي شده؟ چرا 
معلومه كه موندني نيستي حتما دلت مي خواد برگردي 
به خونه ات...من كه مانعت نمي شم...بروپيش خونواده 
آب  و  دون  برات  برگرد.من  وقت خواستي  هر  ات...اما 

مي دم خب؟“ 
و  كرد  باز  رو  پرهاش  باشد  فهميده  كه  انگار  كبوتر 
باال و  بار اوج گرفت  از تراس جدا كرد.ابن  خودش را 
ها  من گم شد.البته ساختمان  ديد  از  كه  تا جايي  باالتر 
هم نميذاشتند خوب ببينمش.اما يك چيز رو مي توانستم 
بفهمم و آن هم اينه كه از آزاد شدن و پرواز در آسمان 
ناراحت. يا  باشم  خوشحال  دونستم  برد.نمي  مي  لذت 
خوشحال از اينكه پرواز كرد و پيش خانواده اش رفت،و 
آن روز رو  تنها شدم.تمام  دوباره  كه  اين  از  ناراحت  يا 
چشمم به تراس بود ولي خبري نشد.چون شيفت شب 
هم نداشتم كتاب دستم گرفتم و خودم رو با آن مشغول 
كردم.نمي دانم چه وقت بود كه چشمانم سنگين شد و 

به خواب فرو رفتم.
با  كه  نخوابيدم  بيشتر  ساعت  يك  كردم  مي  فكر 
صداي آشنايي بيدار شدم.اما صبح شده بود و هوا كامال 
روشن،سرم رو به طرف صدا برگردوندم .صدا از تراس 
صداي  بودم  كرده  شد.فكر  نمي  ديده  چيزي  ولي  بود 
كبوترم رو شنيدم اما مثل اينكه اشتباه مي كردم.مسواكم 
را گرفتم و رفتم طرف روشويي كه باز صدايي در تراس 
لبه  كبوتر  دو  كه  ،ديدم  زدم  كنار  را  آمد.پرده  مي  خانه 
ي تراس نشسته اند“وااااي كبوتر خوشگل من با جفتش 
آمده بود“ و داشت به شيشه نوك مي زد.آنقدر خوشحال 
شدم كه حد نداشت.دستهام بي اختيار جلوي دهنم رفته 
بود تا داد نزنم و همسايه ها رو بيدار نكنم.رفتم نزديك 
كبوترها و گفتم“كبوترهاي خوشگل من خوش اومدين.
براتون توي همين تراس لونه ميذارم تا هروقت دوست 

داشتين بياين و من رو از تنهايي در بيارين.“
روي  گذاشتم  آوردم  رو  حصيريم  سبد  و  برگشتم 
براي  ماندني هستند  كه  تراس.فهميدم  صندلي گوشه ي 

همين خيلي ذوق كرده بودم.
خودشون  حال  به  رو  ها  داشتم.كبوتر  شب  شيفت 
گذاشتم اما فكرم ازشون جدا نمي شد.فرداي آن روزوقتي 
تراس  روي  تاشون  هردو  ديدم  گشتم  بر  بيمارستان  از 
جيك  افتاد جيك  من  به  تا چشمشان  اند  نشسته  منزلم 
صداشون باال آمد.از خوشحالي نمي دونستم چكار كنم.
فهميدم كه از اين به بعد هر شب خواهند آمد.آخه دون و 

آب هم آماده مي ذاشتم براشون.
حدسم درست بود.كبوترهام هرشب مي آمدند و به 
پنجره ي من نوك مي زدند.فرداشم صبحانه شان رو مي 
خوردند و مي رفتند و شب دوباره برميگشتند.حاال ديگه 
تنهايي  ي  خونه،غصه  گشتم  مي  بر  بيمارستان  از  وقتي 
نداشتم.همه اش تو اين فكر بودم كه آيا كبوترهام آمده 
تحويل  زود  رو  شيفتم  داشتم  دوست  صبح  نه.يا  يا  اند 
بدم و صبحانه نخورده بيام خونه تا با كبوترهام صبحانه 

بخورم.
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گزارش

ساحل زيبا و ماسه اي چارقلي مستعد 
اجراي طرح هاي سالم سازي است 

به گزارش روز پنجشنبه 
سعيد  ايرنا  گذشته   هفته 
نوبخت عضو ستاد ساماندهي 
تيم  مسووالن  و  سواحل 
اعزامي  ارزيابي  و  بازرسي 
هيات  و  كشور  وزارت  از 
همراه از محل پيش بيني شده 
جهت اجراي طرح ساماندهي 

ساحل روستاي چارقلي در شهرستان گميشان بازديد كرد .وي در اين 
بازديد اظهارداشت كه ساماندهي اين ساحل با تالش مسوولين و اخذ 
رديف هاي اعتباري و گشايش هاي مالي نتايج مثبتي در بر خواهد داشت. 
به گفته وي همچنين جديت فوق العاده و همدلي اهالي منطقه ،اطمينان 
ساز نتايج حاصل از اجراي طرح ساماندهي ساحل در اين منطقه مي باشد. 
نوبخت همچنين درجلسه اي با حضور مسووالن شهرستان و نمايندگاني 
از استانداري گلستان گفت كه طي دو سال گذشته و طبق قانون برنامه 
پنجم توسعه ،ساماندهي سواحل به وزارت كشور سپرده شده و زير نظر 
قائم مقام وزير در حال انجام وظايف و برنامه ريزي ها مي باشد .به گفته 
وي وزارت كشور در بحث سواحل در دو حوزه فعاليت داشته كه بخش 
اول مربوط به مباحث و اقدامات فرهنگي در سواحل بوده كه با همكاري 
تبليغات  ارشاد و سازمان  ادارات فرهنگ و  ارگان هايي همچون سپاه، 
در حال اجرا بوده و بخش دوم مربوط به ساماندهي سواحل، ايجاد زير 
ساخت و بستر سازي الزم جهت مديريت بهينه اين حوزه است .عضو 
ستاد ساماندهي سواحل وزارت كشور ادامه داد: دستگاه ها و ارگان هاي 

زيادي در اين بخش داراي وظيفه بوده و تكاليف هر يك به آنان ابالغ شده 
است .وي همچنين افزود: طبق آمار هاي غير رسمي تعداد گردشگران از 
سواحل حدود 14 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته و با توجه به 
پيش بيني ها ،اين رشد همچنان ادامه خواهد داشت .مسوول تيم بازرسي 
اعزامي وزارت كشور ادامه داد: در اين مدت با تالش همه ارگان هاي 
دولتي و شهرداري ها و دهياري ها طرح هاي فراواني در سواحل اجرا 
شده كه عالقه مندي مردم به بهره مندي از نواحي ساحلي داراي طرح 
سالم سازي را افزايش داده است .وي در ادامه همكاري دستگاه ها و ارگان 
هاي شهرستان گميشان را در خصوص ساماندهي ساحل چارقلي ضروري 
بيان كرد و بخشي نگري در امر توسعه را سنگ اندازي در مقوله پيشرفت 
دانست و گفت: هرگونه سرمايه گذاري بايد مستلزم وحدت و همكاري 
ارزيابي  بازرسي و  تيم  باشد .اعضاي  مسووالن و دستگاه هاي اجرايي 
ساماندهي سواحل نيز در اين جلسه به بيان اهميت طرح هاي مطالعاتي 
قبل از هر گونه عمليات و اجراي پروژه ساماندهي ساحل چارقلي گميشان 
اشاره كردند و آسفالت مسير منتهي به اين ساحل ماسه اي و بستر سازي 
جهت مهيا ساختن امكانات رفاهي مانند برق و آب را از ضرورت هاي 
اجراي هر گونه طرح ساماندهي بيان نمودند .امانگدي ضمير فرماندار 
شهرستان گميشان نيز گزارشي در خصوص اقدامات انجام شده در ساحل 
چارقلي بيان كرد و گفت :در اواخر سال 93 گميشان جزو شهرستان هاي 
ساحلي استان گلستان منظور شد .وي مهمترين ويژگي ساحل چارقلي را 
نداشتن معارض ، ماسه اي بودن ، ارتباط مستقيم با درياي خزر دانست و 
گفت: طرح جامعي براي اين ساحل پيش بيني شده كه در آن به مسائلي 
مانند ايجاد اشتغال از محل گردشگري ، گسترش آبزي پروري ، طرح 
هاي جهاد كشاورزي، توسعه گردشگري و اكوتوريسم توجه شده است. 
به گفته وي از بارزترين ويژگي هاي طرح تهيه شده توجه ويژه به حفظ 
محيط زيست و منابع طبيعي مي باشد .وي اجراي اين طرح را در محدوده 
50 هكتاري در سواحل چارقلي عنوان كرد و گفت كه انجام امور اجرايي 
و عملياتي در مكاني به وسعت پنج هكتار پيش بيني شده است .روستاي 
چارقلي در غربي ترين نقطه بخش مركزي گميشان واقع است و فاصله آن 
از مركز استان گلستان (گرگان) 50 كيلومتر و از مركز شهرستان 15 كيلومتر 
مي باشد .گميشان با افزون بر 60 هزار نفر در شمال غرب استان گلستان 
واقع است، استان گلستان حدود 100كيلومتر ساحل دارد، اين استان با 
درياي خزر ، كشور تركمنستان و استان هاي مازندران ، سمنان و خراسان 

شمالي همسايه است. 

اخبار

مراسم تجليل از استاد موسيقي دردي طريک 
۲۷ شهريور در آق قال برگزار مي شود

از  تجليل  مراسم 
دردي  خليفه  استاد 
جمعه  روز  در  طريك 
قال  آق  در  شهريور   27

برگزار مي شود.
محمد  نا ا
نايب  دليجه(يولجان) 
اسالمي  شوراي  رييس 
گفتگو  در  قال  آق  شهر 

با اركين نيوز با ذكر مطلب فوق گفت:مسئولين شهري بعلت اينكه 
اين بخشي بنام تركمن صحرا در در شرف بازنشستگي است برخود 

وظيفه دانستند كه از وي تجليل بعمل آيد.
وي افزود:اين مراسم 
در  مغرب  نماز  بعداز 
بازار  شنبه  پنج  محوطه 
صورت  در  و  قال  آق 
در  هوا  بودن  نامساعد 
خميني(ره) امام  سالن 

برگزار مي گردد.
توسط  مراسم  اين 
اسالمي  شوراي 
با  و  شهر، شهرداري 
و  فرمانداري  همكاري 
اداره ارشاد شهرستان آق 

قال برگزار مي شود.

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي

 w
ww

.ir
an

tu
rk
m
en

le
ri

.ir

آدرس : گرگان ـ چهارراه ميدان ـ خ. سرخواجه ـ سرخواجه 18- مجتمع تخت 
جمشيد- طبقه اول / واحد سه / تلفن  2253409 ـ 0171 

 sahraweekly@yahoo.com  : پست الكترونيك
چاپ : گرگان ـ مختومقلي فراغي 

درباره تاريخ اوغوزهاي آسياي مركزي وقزاقستان (قسمت دوم)

ترجمه از: رحيم كاكايي

،همگون  ادغام  براساس  اوغوز  كنفدراسيون 
بين  سنتزقومي  و  (آسيميالسيون.مترجم)  سازي 
تشكيل  بسترمحلي  پايه  بر  و  وارد  تازه  عناصر 
شد. به اين كنفدراسيون ساير اوغوزهاي مغلوب 
پِِچنِگ – كانگارها (كا نقارها) و ديگر قبايل استپ 
و  آرال  درياي  منطقه  سيردريا،  هاي  وادي  نشين 
منطقه شمالي خزر وارد شدند. بين آنها قبايلي با 
منشاء هند و اروپايي وجود داشتند كه كم و بيش 

در معرض تركي شدن قرارگرفته بودند.
، ساكن  آسا  به مردم آالن و  امر  اين  ازجمله 
شرقي  سواحل  و  آرال  درياي  بين  هاي  استپ 
درياي خزر صدق ميكند. بديهي است كه همين 
آميختگي و اختالط با جمعيت صحرانشين منطقه 
غربي درياي آرال جاييكه پيش از اوغوزها در سده 
هاي هشتم- نهم باچگارد (باچغارد) [ نياي قبايل 
باشقير درآسياي مركزي.مترجم]، نوكارد و باجن 

زندگي ميكردند صورت گرفت [7].
همچنين عناصر ترك زبان با منشاء منطقه هفت 
(ملت،مليت،قوميت  اتنوس  تركيب  در  رودخانه 
،مردم .مترجم) اوغوز كه درسده هاي نهم و دهم 
اينها  همه  از  پيش  شدند.  وارد  بود  شده  تشكيل 
گروه هاي جداگانه قارلوق ها بودند كه در سده 
هاي نهم و دهم بهمراه اوغوزها بسمت سيردريا 

رفتند. 
نويسندگان سده هاي ميانه و روايات اوغوزها 
همچنين از الحا ق و پيوستن خاالچ ها و ديگرقبايل 
ترك مناطق غربي به آنها سخن مي گويند.از جمله 
كه  چاروق  تركهاي  و  (شاغرا)  جاغرا  واحد  آنها 
در سده هشتم در دره چو و تاالس (درقزاقستان 
درمنطقه اي نزديك به قيرقيزستان.مترجم) زندگي 
ها  چاروق  نوادگان  است  بديهي  بودند.  ميكردند 
بودند،  (جاروقلوغي)  جاروكلوغي  ها)  (چاروك 
كه بعنوان يكي ازاقوام اوغوز درسده يازدهم اشاره 

شده بود [8].
درشكل گيري و سازند اين اوغوزها قوم هاي 
به لحاظ اتنيكي متنوع زباني با منشاء ترك شرقي 
شركت كردند. مهمترين نقش را در اينجا واحدها 
كيماك  يِمكو-  بزرگ  جداگانه  بخش هاي  و 
آنها  جمله  كردند.از  ديگربازي  قبايل  و  (قيماق) 

كه  برد  نام  قاي  و  ايمورها  بايندورها،  از  ميتوان 
ايرتيش  و  اُب  دورودخانه  بين  آنها  اصلي  انبوه 

(7*) زندگي ميكردند. 
به احتمال زياد اين واحد ها متحدين رهبران 
اوغوز در مبارزه آنها با اتحاديه پِِچنِگ – كانگارها 
آرال  درياي  منطقه  و  سيردريا  دره  در  (كانقارها) 
از  پس  غرب  منطقه  در  ميشود  معلوم  بودند. 
جزو  زمان  بمرور  آنها  ها،  پِِچنِگ  از  شكست 

اوغوزهاي قزاقستان جنوبي وغربي شدند.
شكل گيري جامعه اتنيكي و قومي اوغوز در 
آسياي مركزي و قزاقستان بدين ترتيب پروسه اي 
اوغوزها  تركيب  در  بود.  نسبتا طوالني  و  پيچيده 
ترك  (بطوركلي  باستاني  اتنيكي  زيراليه هاي  هم 
شده) كوهپايه هاي سيردريا و آ رال – استپ هاي 
نيمه  و  نشين  كوچ  قبايل  و  طوايف  هم  و  خزر 
كوچ نشين ژتي سو (يدي سو- هفت آب، هفت 

رودخانه.مترجم) و سيبري وارد شدند.
هسته اوليه گروه بندي اوغوز كه بعدا در اتحاد 
بزرگ قبايل استحكام يافت ، احتماال در هفت رود 
شكل گرفت. با اين حال به همان اندازه حركت 
خود به غرب اين هسته اوليه بطور قابل توجهي 
به حساب جمعيت كوچ نشين ونيمه كوچ نشين 
سيردريا، منطقه درياي آرال و منطقه شمالي درياي 

خزر كاملتر شد.
و  تشكيل  سويه  چند  هاي  پروسه  اين  پيامد 
تاسيس جامعه اتنيكي نوين بود كه متمايز از نتايج 
اجزاء خود بود. اوغوزها به چندين قبيله تقسيم كه 

در آن بسياري واحد هاي طايفه اي داخل ميشد.
تركيب قبيله اي اوغوزها ي سده نهم – اواسط 
سده يازدهم ، متاسفانه مشخص نيست. در” ديوان 
لغات الترك ( محمود كاشغري. مترجم)- شناخته 
شده تنها در نيمه دوم سده يازده، آنها 22 قبيله ( 
فهرست  در  زير  بقرار  كه   „ شدند  برآورد  ترك) 

قبايل اوغوز ارائه شدند: 
بايندور،  كاييگ)،   - (كاييغ  قاييغ  قينيق، 
بِكتيلي(بيگدلي)،  افشار،  سالور،  ييوا(ايوا)، 
ايمور،  يازغير(يازير)،  بايات،  بوكدوز(بوگدوز)، 
قارا- بوالق، آلقا بوالق، ايگدير، اورِگير(اوره گير)، 
توتيراق، اوالييوندولوغ ( آاليونتلي)، توِگر(دوگر)،
چبني،بِچنه،چوولدار(چاوولدور)، چاروق لوغ [9]

اوغوزها  كه  است  مدعي  كاشغري  محمود 

درابتدا از 24 قبيله عبارت بودند. اما ديرتر مولفان 
قبيله   12 از  رفته  هم  روي   (*8) مروزي  بويژه 
ميتوان  احتماال  را،  منابع   ميگويند.اختالف  سخن 
دو  به  اوغوزها  واحد  و  بخش  دوگانه  ويژگي  با  
برون  يا  همسري  برون  به  [وابسته  اِكزوگامي 
پيوندي.مترجم ] خويشاوندي (تبارخوني) و بومي 

توضيح و روشن كرد.
و  ها  بوزوك  به  شده  تقسيم  اوغوزهاي 
اوچوك ها به نسبت به جناح راست و چپ ارتش 
بزرگ  هاي  گروه  اين  از  هريك  واردشدند.  آنها 
شامل 24 قبيله بود، كه به نوبه خود به دو بخش 
تاريخي  روايات  بنابر  بود.  شده  تقسيم  مساوي 
اوغوز، بوزوكها درشمار قبايل «ارشد- باال دست» 
و اوچوكها – در شمار قبايل « زيردست- كوچك» 
امتيازبزرگي  از  راست  جناح  بوزوكهاي  بودند. 
خان  انتخاب»   » هنگام  اوچوكها)  با  (درمقايسه 

ارشد و واال برخورداربود.
و  بوزوكها  جدايي  بعدا  كه  است  بديهي 
نظامي  سازمان  خصايص  و  ويژگي ها  اوچوكها 
هر  نظامي  نيروهاي  گرفت.  بخود  اي  منطقه   –
و  مراتع  ها،  چراگاه  خود  براي  اوغوز  جناح  دو 
زمينهاي كشاورزي ثابت و متمركز داشتند. تقسيم 
اوغوزهاي  مفهوم  با  معادل  اوچوكها  و  بوزوكها 
در  بود.  [خارجي.مترجم]  «بيروني»  و  «دروني» 
تركيب آنها «اصيل ها»، «متولد شدگان از معشوقه 
ها– برده ها » و «ملحق شدگان» به طوايف و قبايل 

اوغوز تفاوت داشتند [10].
تقسيم بندي قبيله اي و قومي موجود در سده 
يازدهم بين اوغوزها بُوي، اُبا و ُكك (كؤك)ناميده 
ميشد. براساس « ديوان لغت الترك » و ديگر منابع 

بين اوغوزها بُوي بطوركلي معني قبيله را داشت.
بيشتر  احتماال  كؤك)   ) ُكك  و  اُبا  اصطالح 
(بويژه) براي تقسيم بندي هاي (واحدهاي) قبيله 
اي بكاربرده ميشد. قبيله ي اوغوز (اُبا)  در ابتدا 
اتحاديه خويشاوندي (تبارخوني) بود كه اعضاي 
آن اصل و نسب خود را به نياي مشترك ميرساند.
وآشتي  آنتاگونيستي  مناسبات  تكامل  با  اما 
و  اجتماعي   – بدوي  كاراكتر  اُبا  ناپذيرطبقاتي، 
مشترك اتحاديه خويشاوندي (تبارخوني.مترجم ) 
خود را از دست داد. قبايل اوغوزي بيشتر با نسب 

و يا شجره نامه افسانه اي مرتبط بودند تا واقعي.

پارك

سرگي گريگورويچ آغاجانف
پروفسور و دكترعلوم تاريخ  - عضو آكادمي علوم تركمنستان شوروي( سابق)
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