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و اکنون تو ابراهیمی ، و اسماعیلت رابه قربانگاه آورده ای. اسماعیل تو کیست؟چیست؟
من فقط میتوانم نشانی هایش را به تو بدهم، آنچه تو را در راه ایمان ضعیف میکند، آنچه تو را در راه مسئولیت به تردید می افکند، 
آنچه دلبستگی اش نمیگذارد تا پیام حق را بشنوی و حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به توجیه و تاویل های مصلحت جویانه به فرار 
می کشاند و عشق به او کور و کرت میکند و باالخره آنچه برای از دست ندادنش همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست میدهی .

او اسماعیل توست!
اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد یا حتی یک شیء یا حالت یا وضع موجود یا حتی یک ضعف! توخود آنرا هر که هست و 

هر چه که هست باید به منا آوری و برای قربانی انتخاب کنی .
چرا که ذبح گوسفند به جای اسماعیل، قربانی است و ذبح گوسفند به جای گوسفند قصابی!

                                                                                                                   
عیدتان مبارک، ایمانتان ابراهیمی و تسلیمتان اسماعیلی 
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سرمقاله یا شکواییه!
تا کی حرف و عمل ما نباید یکی باشد!

دوستان نشریه ی صبح صحرا سالم!
از نشریه صبح صحرا چاپ شد.  باز هم شماره ی دیگری 
ولی در این بین باید به نکاتی اشاره کنم که واقعا ناراحت 
کننده است. قبل از چاپ هر شماره نشریه چندین بار به 
همه ی دوستان اطالع دادیم که تا مطالب خود را ارسال 
کنند، هر چه باشد نشریه خود شماست. ولی باز هم اتفاقی 
افتاد. فکر  اتفاق  افتاد، دوباره  که در شماره های قبل می 
می کردم ترکمن های دانشگاه تهران بیشتر از 3 یا 4 نفر 
هستند. آخه این که نشد وضع!!! آخه تا کی زیر همه مطالب 
فقط اسم 4 نفر باید باشه!!! جالب اینه که قبل چاپ نشریه 
خودش  بیشمار  نظرهای  هرکس  و  کنیم  می  برپا  جلسه 
درست  کار  که  دادن  نظر  با  فقط  ولی  کنه  می  اعالم  رو 
وقتی  کرد.  تبدیل  عمل  به  رو  نظرات  اون  باید  شه،  نمی 
برگزار کنندگان این جلسات )که گاهی برای نشریه و گاهی 
برای اردو برگزار می شه( خودشون توانایی عمل کردن به 
نظرات خودشون رو ندارن چه باید بگوییم، آخه آقای فالنی، 
خانم فالنی وقتی خودتون پیشنهاد می دهین و قبول می 
کنین که فالن مطلب رو برای نشریه آماده کنین، چرا آماده 
نمی کنین)آخه ما که انتظاری نداشتیم، خودتون پیشنهاد 

.سرمقاله . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دادین و گفتین که مطلب رو حتما می یارم و ما رو امیدوار 
کردین به داشتن مطلبی جدید در نشریه!(. تا وقتی حرف 
و عمل یکی نباشه ما همیشه این مشکل را خواهیم داشت. 
پس دوستان عزیز همانطور که می گویید: که می خواهید 
در نشریه صبح صحرا همکاری کنید، همکاری کنید! این 
نشه که برای هر شماره فقط 4 نفر بروند دنبال مطالب و 
بقیه هیچ کاری نکنند، هر چه باشد این نشریه متعلق به 
خود شماست. پس دوستان وهمراهان نشریه صبح صحرا 
های  برای شماره  که  کنم  درخواست می  از شما  عاجزانه 
و  نشریه  در  مشارکتی  هم  تا  کنید  همکاری  حتما  بعدی 
بتوانیم  ما  اینکه  هم  و  باشید  داشته  جمعی  های  فعالیت 
در  بدهیم.  دوستان  تحویل  قبل  به   نسبت  بهتری  نشریه 
نهایت عذر می خوام که کمی تند حرف زدم. امیدوارم که 
نظرات  و  از مطالب  بود(  باقی  بعدی)اگر عمری  در شماره 

مفید شما استفاده کنیم.
                                                      مدیرمسئول

   در دنیا ملتهای گوناگونی با فرهنگ، آداب و رسوم و زبان 
متفاوتی زندگی می کنند که مایه و هستی آنها را تشکیل 
می دهند. اما چون آنان در تعامل با یکدیگر هستند ممکن 
است که برخی از ویژگی های فرهنگی و خصوصا زبان یکی 
ایران چشمگیر  بر دیگری تاثیر گذار باشد. این مسئله در 
است. در کشور ما با توجه به اینکه فارسی زبان رسمی می 

باشد و ما ملزم به یادگیری آن هستیم. این زبان 

بر روی زبان گویشی بسیاری از غیر فارس زبانها از جمله 
ترکمن ها تأثیر می گذارد. این تاثیر تا حدی است که در 
در  یا  منظورشان  صریح  بیان  برای  ها  ترکمن  موارد  اکثر 
استفاده  فارسی  جمالت  و  کلمات  از  هایشان  حرف  میان 
می  دیده  زیاد  ها  جوان  بین  در  امر  این  که  کنند،  می 
زبان  در  آنچنان  فارسی  کلمات  از  بعضی  همچنین  شود. 
ترکمنی وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته اند که دیگر 
یا نه کار   اینکه این کلمه ریشه ترکمنی دارد  ثابت کردن 

دشواری شده است. 
 باید اضافه کرد که زبان ترکمنی آنچنان تحت تاثیر زبان 

جای  کم  کم  فارسی  کلمات  دیگر  که  گرفته  قرار  فارسی 
کلمات ترکمنی را می گیرند و در آینده ای نه چندان دور 
شاهد آن خواهیم بود که کلمات فارسی جایگزین کلمات 
ترکمنی شده و جز در افعال نتوان نشانی از کلمات ترکمنی 
یافت. در حال حاضر هم در بین نسل جوان ما این چنین 
است. در وبالگ چال چؤوروگ نویسنده خاطره ای را بیان 

کرده که در اینجا می آوردم: 

شوندا  اوتیردیم؛  دینگالپ  گورگنی  رادیو  گون  »بیر 
گوررینگدش  بیلن  بیرسی  قیزالرینگ  یاش  خبرچی 
دیلینی  تورکمن  بیز  باغشالنگ  »اویام  اونگا:  بولوپ 
اؤسدیرمک اوچین نامه ادمه لی؟ دییه نده اول شئیله 

دییدی: 
- والال بیز سعی ادمه لی حتی االمکان در محاورات 
کمتر  ترکمنی  غیر  اصطالحات  و  ها  واژه  از  روزمره 

استفاده ادمه لی «   
همانطور که می بینید غیر از افعال ترکمنی هیچ کلمه ی 

ترکمنی نیست! 

.فرهنگ و ادب . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انه دیل حاقیندا )درباره زبان مادری(

     هر نویسنده ای کلمات 
در  که  آنطور  را  ترکمنی 
می  نظر  به  قشنگ!  ذهنش 
خیلی  و  نویسد  می  رسد 
یا غلط  از مردم هم درست 
بودن امالی آن را نمی دانند!
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که  گوگالن  ی  طایفه  از  ترکمن  است  مردی  مردعالی،    
در  اؤرجنلی  کؤرلر  روستای  در  دور  چندان  نه  دورانی  در 
شرق استان گلستان به سر می برده است. او در اعتراض به 
ستم و برخی از اجحافات با عوامل مزدور رضاشاه درگیری 
پیدا کرده و مجبور می شود متواری گردد. مدتها در کوه 
ماند  می  پاشای(  روستای  و  آباد  عزیز  )بین  سوور(  )قوشا 
یک  در  و  غافلگیر  محلی  پاسگاه  مأمورین  توسط  اینکه  تا 
درگیری نابرابر به شدت زخمی می شود و قبل از اینکه به 
بیمارستانی در شهر گنبد منتقل گردد در بین راه جان می 
سپارد. این ترانه در وصف استقامت و قهرمانی های )مرد 

عالی( سروده شده است:
شیر ِمِرد عالی

آرمانیم  چوخ  داغیندا    سوور  قوشا  می  توتدونگ  قُوش 
قالدی یارینگ باغیندا

آط-یاراغی بار اسبابی یانیندا  داغالرینگ آرسالنی شیر مرد 

توانیم به زبان  اینکه می  با  اوقات ما خودمان  البته بعضی 
ترکمنی صحبت کنیم و منظورمان را بیان کنیم اما به زبان 

فارسی یا گاها انگلیسی حرف می زنیم، به طور مثال: 
- به جای اینکه بگویند: »غورغون اؤردینگمی« می گویند: 

» صب بخیر دا « 
- به جای » بو کؤینک مانگا دار )گینگ( بولیار« می گویند: 

» بو کوینک منینگ سایزیم دال« 
- به جای » دایزانگ بیلن حوشالش « می گویند: »خاالنگا 

بای- بای ات« 
نگه  بر« می گویند: » عمه  اجه کنگه سالم  به جای »   -

سالم دی« 
- به جای » ساغبول« می گویند: »ممنون« 

- و یا پاسخ سوال های ترکمنی را به فارسی می گویند! 
- در جواب » نأحیلی؟« می گویند: » مرسی، ممنون« 

- در جواب » نامه حابار؟« می گویند: »سالمتی« 
و خیلی جمالت این چنینی که می توانیم به زبان ترکمنی 
روز  کنیم. چند  می  استفاده  فارسی  کلمات  از  اما  بگوییم 
پیش گفتگوی دو دختر ترکمن را شنیدم که یکی از آنها به 

دیگری گفت: » عجه نگه سالم برسون«! 
البته من در اینجا قصد مقصر کردن کسی را ندارم چون به 
هیچ یک از ما در هیچ مقطعی آموزش زبان ترکمنی داده 
نشده و هر کس بر اساس دانشی که دارد، تصور می کند 

که به درستی حرف می زند یا می نویسد. 

در کتاب ها و نشریات ترکمنی هم شاهد این هستیم که 
می  نوشته  مختلف  های  به صورت  ترکمنی  کلمه ی  یک 
در  که  آنطور  را  ترکمنی  کلمات  ای  نویسنده  هر  و  شود 
ذهنش قشنگ! به نظر می رسد می نویسد و خیلی از مردم 

هم درست یا غلط بودن امالی آن را نمی دانند! 
خوشبختانه در سالهای اخیر انجمن ها و بنیادهای ترکمنی 
شهرهای مختلف استان با تشکیل کمیته تخصصی بررسی 
درصدد  مختلف  جلسات  برگزاری  و  ترکمنی  الخط  رسم 
تدوین رسم الخط ترکمنی بر اساس الفبای عربی- فارسی 
و  الخط  رسم  این  نهایی  تدوین  با  امیدواریم  که  هستند 
ادبیات  با توجه به صدور مجوز »آموزش زبان و  همچنین 
قومی« در دانشگاه های مناطق ترکمن نشین و غیره، زبان و 
ادبیات ترکمنی جایگاه خاص خود را در بین مردم پیدا کند 
و آموزش زبان و ادبیات ترکمن در بین ترکمن ها خصوصا 
جوانان فراگیر شود. و امیدواریم با اجرای اصل پانزده قانون 
اساسی مبنی بر تدریس زبان مادری برای غیر فارسها گامی 

مهم در احیاء فرهنگ ایران زمین برداشته شود.
یک ضرب المثل ترکمنی می گوید: » دامه دامه گؤل 

بوالر، هیچ داممه سه چول بوالر« )قطره قطره دریا شود، 
اگر قطره ای نبارد بیابان( پس بیایید ماهم از همین امروز 
کلمه به کلمه زبان ترکمنی را یاد بگیریم تا شاهد از بین 

رفتن زبان مادریمان نباشم.
                                                        متین قزلجه

عالی
بیچیلیپ  نینگ  کفن  آرچادان    اولی  آدینگ  عالی  مرد 

قامیس پارچادان
دوغانینگ می اراز عالی یر چکن  داغالرینگ آرسالنی شیر 

مرد عالی
مرد عالی اینگالپ گیتدی گنبده  بوغدای چیقدی ییگریم 

بأشه قیماتا
شیر  آرسالنی  داغالرینگ  ملته   بولدی  ظلم  اولی  ایندی 

مرد عالی
یرده  کافرالری دوالپ سالیپ  اولی هر  آدینگ  عالی  مرد 

سینگ کنده
گلدی قیزیل آغالپ قالدی چؤل یرده   داغالرینگ آرسالنی 

شیر مرد عالی

....................شیرمرد عالی

.اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   وجود بازارهاي محلي در اقتصاد هر شهر نقش به سزایي 
دارد بازار قلب تپنده هر شهر است. این بازار ها در استان 
کند  مي  پیدا  اختصاص  ها  شهر  از  یکي  به  هفته  هر  ما 
بزرگ  روستاها ي  در  را  بازارها  این  تازگي حضور  به  که 
توان  مي  ها  بازار  این  ترین  قدمت  با  هستیم.  شاهد  نیز 
به دوشنبه بازار بندر ترکمن، پنجشنبه بازار آق قال، چهار 
اشاره کرد. کاووس  بازار گنبد  و جمعه  بازار گرگان   شنبه 
کنند  مي  سعي  درآمدشان  به  توجه  با  ها  خانواده  اکثر 
خریدهاي خود را از این بازارها انجام بدهند. در بازارهای 
دارد،  وجود  بین تولیدکنندگان  رقابتی  جو  چون  محلی 
را  خود  اجناس  تری  ارزان  قیمت  با  معموالً  فروشندگان 
عرضه می کنند. در این قبیل بازارها همچون فروشگاه های 
زنجیره ای در یک مکان خاص به صورت مجموعه ای همه 
این شیوه  قرار می دهند.  اختیار خریدارها  را در  نوع کاال 
موردنظرشان  اقالم  یافتن  برای  خریداران  شود  می  باعث 

وقت کمتری صرف کنند. 

در هیاهوی بازار که غرق شوید این احساس می جوشد که 
زندگی جریان دارد. آدم های مختلف با دارایی های متفاوت 
توشه  یک  و هر  گذرند  می  بازار  های  بساط  الی  البه  از 
پالستیک  چند  مردم  از  بعضی  دست  دارند در  برمی  ای 
میوه , یک دست سبزی تازاه و در دست برخی پارچه های 

رنگارنگ است.
است،  زایی  اشتغال  برای  مناسب  بستري  بازارهایی محلي 
فرصتی طالیی که اغلب جوانان به دنبال آن هستند. متأسفانه 
 نتوانسته ایم از پتانسیل باالی این قبیل بازار ها استفاده کنیم 
اگر نگاهي به بازار هاي محلي انداخته باشید حضور زنان را 
پر رنگ مي بینید، زنان گردانندگان اصلی اغلب بازارهای 
و  قشر سختکوش  این  هستند.  کشور  سراسر  در  محلی 
تا هم  آیند  روز خاص هفته گرد هم می  هنرمند در یک 
گوشه ای از هنر خود را به نمایش گذاشته و هم در جایگاه 
سرپرست خانوار امرار معاش کنند.یکي از دالیل ان را مي 

توان حاشیه امن این بازارها اعالم کرد. 

بلکه  بازار های محلی استان  نه تنها در  حضور ترکمن ها 
نیز  کشور  نقاط  دیگر  و  تهران  ساری,  بابل,  های  بازار  در 

مشاهده می شود.
موضوع  این  مورد  در  مطلب  دنبال  به  وقتي  ها  سایت  در 
مي گشتم به مطلب جالبي بر خوردم که در آن گزارشگر با 
ذوق و سلیقه خود در مورد حضور زنان ترکمن در بازار بابل 

اینگونه نوشته بود:  
در بازار محلی بابل زنان ترکمن با همان لباس سنتی و زبان 
خاص خودشان مشغول فروختن صنایع دستی و محصوالت 
که  درحالی  ترکمن  پیرزن  دو  هستند.  خود  ساز  دست 
اند و دنباله گیس  روسری های سفید بزرگ به سر کرده 
گوشه  از  است،  برف  به سفیدی  که  بافته شده شان  های 
روسری بیرون خزیده درباره سوزن دوزی ها و پیراهن هایی 
که در بساط شان دارند به مشتری ها توضیحاتی می دهند. 
البته بازار اصلی ترکمن ها در ساحل خزر و در زیر آالچیق 
هایی برپاست که بیشتر ترکمن ها در آن بازار به خرید و 
لباس  خودشان،  خاص  معروف  های  روسری  انواع  فروش 
اتفاقاً  مشغولند.  و...  دوزی  سوزن  های  محلی، کیف  های 
بازار پررونقی هم دارند. رنگ در بازار ترکمن ها حرف اول 
را می زند. هرجا که سر برمی گردانی باغچه های پر از گلی 
می بینی که در طرح پارچه های ترکمنی چشم ها را خیره 

می سازد.
پس مطالعه این متن  با خودم گفتم چرا با این همه استقبال 
و عالقه که مردم نسبت به صنایع دستي و محصوالت عرضه 
شده به وسیله ي ترکمن ها دارند به این عرصه آنطور که 

باید و شاید توجه نشده است؟
خود نیز به عینه در جمعه بازار تهران واقع در پاساژ پروانه 
) کوچه برلن ( برگزار می شود استقبال از محصوالت عرضه 
بازار  این  شده به وسیله ی تر کمن ها را شاهد بودم, در 
ترکمن ها روسری, مانتو های سنتی و زیور آالت دست ساز 

عرضه می کنند.
در پایان با توجه به فواید و محاسن فراوانی که بازار های 
توجه  ها  بازار  این  به گسترش  باید  باشند  می  دارا  محلی 
داشته باشیم و در بخش های که این بازار ضعیف هستند 
بازارها جای  این  آفرینی که در  کار کنیم مانند بحث کار 

کار فراوانی دارد.
                                                 امینه قرنجیک

بازارهای محلی
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از  دختران  و  زنان  ترکمن صحرا  مناطق  بیشتر  در  چرا    
شرکت در نماز جماعت در مساجد محروم هستند؟!!!

باید دانست که اسالم به تعلیم و تربیت زنان تاکید فراوانی 
برای  آینده ساز  نسل  و  فرزندان  تربیت  در  نقش زن  دارد 
)ص(  اکرم  رسول  حضرت  روش   . نیست  پوشیده  احدی 
و سیره گرامی اش در ارتباط با تعلیم و تربیت زنان و نیز 
برای  ای  نمونه  صالح  سلف  و  کرام  اصحاب  روش  و  سیره 

نسل های بعدی امت است .
اختصاص دادن حضرت رسول اکرم )ص( یک روز در هفته 
را به تعلیم زنان و اجازه حضور آنان در مساجد بعد از نزول 

آیه حجاب و وجود راویان زن در کتب احادیث و وجود زنان 
فاضب و عالم در قرون گذشته ، همه بر اهمیت تعلیم  و 

تربیت و نقش آنها در اصالح جامعه  داللت می کند .
از  که  است  این  پذیرفت  آنرا  باید  که  است  تلخی  واقعیت 
زمانیکه برنامه های تعلیمی و تربیتی به عهده خود خانواده 
ها قرار گرفت و قرار بر این شد که فقط مردان حق دارند 
به مساجد بروند به مدارس بروند ، در مجالس وعظ شرکت 
ارشاد  و  وعظ  مجالس  در  زنان  شرکت  هرگونه  و  نمایند 
ممنوع گردید که مبادا دچار فتنه شوند و از آن روز به بعد 
می بینیم که جامعه به سوی انحطاط پیش می رود و امروز 
اکثریت  با وجود کثرت علمای دین  مشاهده می شود که 
قاطع زنان در جهالت دینی بسر می برند و از احکام شرعی 
هیچگونه اطالعی ندارند . تاثیر چنین وضعیتی بر کودکان 

و فرزندان واضح و روشن است .
عالمه اقبال در همین خصوص می گوید :

جوهر صدق و صفا امهات سیرت فرزندها از امهات 
از امومت پخته تر تعمیر ما  در خط سیمای او تقدیر ما

اینجا ذکر این نکته الزم است که بسیاری از علماء و فقهاء 

.اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منطقه درباره ممنوعیت رفتن زنان به مساجد وعظ و تبلیغ 
اهلل  رضی   – صدیقه  عائشه  المومنین  ام  حضرت  گفتار  از 
رسول  چنانچه   : فرمودند  که  کنند  می  استدالل  عنها- 
)زمان  زمان  این  در  زنان  و  داشت  می  حیات  اکرم)ص( 
حضرت عائشه- رضی اهلل عنها-( را مشاهده کرد حتماً آنها 

را از رفتن به مساجد منع می کرد .
دلیل  بهمین  است  حجت  صحابه  اکثر  عمل  تردید  بدون 
فقهای بعدی نیز رفتن زنان را به مساجد ممنوع می کردند. 
اما نباید از نظر دور داشت که قرون مشهور بالخیر ، وضعیت 
زنان مثل زمان ما نبود از یک طرف خود زنان تعالیم اسالمی 
را به حد کافی فرا گرفته بودند ، از طرفی مردان به وظایف 

خود در خصوص تعلیم زنان عمل می کردند .
متاسفانه رفته رفته در میان زنان جهالت شیوع پیدا کرد و 
از طرفی مردان در انجام وظیفه کوتاهی کردند نتیجه این 
شد که به فتوای فقهاء فقط در این حد عمل کردند که به 
مسجد ، مجالس وعظ وغیره نروند اما کم کم راه بازار باز 
شد و جاهلیت اولی به شکل های نوینی جایگاه پیدا کرد و 
در قرن بیستم حصار و چار دیواری خانه شکسته شد ، زنان 
و دختران مسلمان گروه گروه به مدارس و آموزشکده های 
دولتی رهسپار شدند اما در این مورد هیچ نوع ممنوعیتی 
شناس  زمان  و  بین  واقع  علمای  اینجا  در  نگردید  اعالم 
و  عنها-  اهلل  رضی   – عائشه  المومنین  ام  اگر  که  معتقدند 
اصحاب رسول اکرم )ص( جهالت امروزی زنان و دوری آنان 
و  تربیت   ، تعلیم  برای  قطعاً  دیدند  اسالم می  تعالیم  از  را 
آشنا ساختن زنان تصمیم خاصی با در نظر گرفتن شرایط 
در  سقوط  از  را  انحطاط  به  رو  جامعه  و  کردند  می  اتخاذ 

ورطه هالکت و جهالت رهایی می بخشیدند .
لذا با توجه به تمهید فوق ممنوعیت شرکت در نماز پنجگانه 
کما هو فی السابق باقی است اما اگر زنان در روز جمعه به 
قصد شنیدن موعظه به مساجدی که جایگاه مخصوص در 
آن برای زنان در نظر گرفته شود بطوری که مسیر رفت و 
آمد آنان از مردان جدا باشد و زنان حجاب کامل را رعایت 
را  انتظامات مسجد شرایط  شرعی  و  امناء  هیأت  و  کنند 
بی  فوائد  به  توجه  با  نماید در چنین صورتی  فراهم  کامالً 
شمار تعلیمی و تربیتی ، رفتن زنان به مساجد در روز جمعه 

جایز خواهد بود .
از عهده تعلیم و تربیت  البته اگر خانواده ای می داند که 
برخواهد آمد و نیازی به رفتن به مساجد نیست نباید آنها را 
مالمت کرد مخصوصا به این دلیل که خواندن نماز در خانه 

برای زنان افضل است .
                                                       عابد برزین

مي در حسرت حضور سنگیني  دلها  در  که  چیزي  از  بنویسم  خواهم  مي    
قلبها را مي شکند  از چیزي که  بنویسم  کند ،مي خواهم 
از زندگي دلسرد  افراد را  بنویسم ازچیزي که  ،مي خواهم 
انسان را در غم  مي کند،مي خواهم بنویسم از چیزي که 
واندوه فراوان غوطه ور مي سازدوزندگي را برایش بي معنا 

مي کند.
مي خواهم بنویسم من فرهنگم را،زبانم را،به حدي دوست 
دارم که خدا مي داند،من دوست دارم غیرت وسخت کوشي 
زنان  ودلسوزي  قناعت  دارم  دوست  را،من  ترکمن  مردان 
ترکمن  دختران  وحیاي  شرم  دارم  دوست  را،من  ترکمن 
را،من دوست دارم پاکي وسادگي پسران ترکمن را وبه انها 

درود مي فرستم .
اما در هر فرهنگي هم نقاط ضعف هست وهم نقاط قوت و 
فرهنگ ما هم از این قاعده مستثني نیست،که این ضعف ها 

و کاستي ها همیشه عده اي را قرباني مي کند.
شاید به نظربعضي از دوستان با گذشت زمان این فرهنگ 
ها یا رسم ها کم رنگتر میشود ولي باز هم هست وهمان 
عده اي هم که قرباني این رسم ورسوم غلط مي شوند حق 
زندگي دارند ،مگه یه دختر از دنیا چه مي خواد،از وقتي که 
به دنیا مي اید تحت اوامر ونصیحت هاي پدر ومادر پرورش 
انها  هاي  گفته  از  که  کند  مي  تالش  ودل  جان  وبا  میابد 
پیروي کندومبادا اخالقي از او سر بزند که انها را برنجاند ،

زمانه تغییر مي کند،روش هاي زندگي عوض مي شود ولي 
یه دختر ترکمن با اینکه وارد جامعه شده وتحصیل میکند 
و  فرهنگ  از  نکندو  شکني  هنجار  کند  مي  سعي  خیلي 
خواسته هاي خانواده اش دور نشود که مبادا حرف وحدیثي 

پشت سر او باشد .
رسمي که مي خواهم از آن صحبت کنم موضوع کم اهمیتي 
نیست ودر برخي مناطق به وضوح دیده مي شودو آن اسم 
گذاشتن روي دختري براي یکي از پسر هاي فامیل از همان 

دوران کودکي یا به عبارتي ازدواج هاي تحمیلي است.
که در اکثر قریب به اتفاق موارد بعد از اینکه دختر وپسر 
و  ناراضي هستند  ازاین وضعیت  ازدواج مي رسند  به سن 
در درون خود غم بزرگي را احساس مي کنندولي به خاطر 
اصرار پدر مادر واطرافیان از به زبان آوردن آن شرم دارندو 
با مخالفت شدید  اورند  زبان مي  به  یا زمان هایي هم که 
خانواده ها مواجه مي شوندو در دوراهي بزرگي گرفتار مي 
شوند که انتخاب هر کدوم از این مسیر ها همراه با مشکالت 

و درد سرهایي است .
خانواده  مقابل  در  بخواهد  و  کند  انتخاب  را  اول  راه  اگه 
عنوان  به  کند  سرپیچي  انها  هاي  گفته  واز  بایستد  خود 

فرمانبر  ونا  خلف  نا  فرزند 
این  که  شود  مي  شناخته 
نیست  راحتي  این  به  کار 
چون از ناحیه هاي مختلف 
گیرد  مي  قرار  فشار  تحت 
اگر  خوردو  مي  وضربه 
نتوانست این مسیر را برود 
کند  انتخاب  را  دوم  وراه 
)یعني با هم ازدواج کنند( 
پس سهم خود طرف براي 
مي  چه  وزندگي  انتخاب 

شود؟!
انسان شي است  آخر مگر 
که از همان ابتداي زندگي 
را  تصمیمي  برایش  بقیه 
بگیرند و او هم بدون هیچ 
بپذیرد  آنرا  العملي  عکس 
چه  منطق  و  عقل  ؟!پس 
مي شود ؟!معیارهاي خود 
وامید  چي؟!آرزوها  جوان 
طور؟!عالقه  چه  هایش 
بزرگترین  ؟!مگر  وعشقش 
مسئله ي زندگیش نیست؟!

چه کسي تاوان یک زندگي وعمر بر باد رفته رو خواهد داد؟!
ها  بزرگتر  شود  مي  مگر  آخر  میکنم  فکر  خود  با  همیشه 
تفکر عمل کنند وخواسته ها و معیار  و  اینقدر بي منطق 

هاي فر زندشان را نادیده بگیرند !
مگر نشنیده اند زماني را که حضرت علي )ع( به خواستگاري 
اینکه پیامبر     مي دانستند که  با  حضرت فاطمه آمدند 
دامادي بهتر از حضرت علي )ع( پیدا نخواهند کرد ولي با 
این حال خودشان جواب مثبت را ندادند بلکه آنرا واگذار 

کردند به حضرت فاطمه)س(!
من نمي گویم پدر مادر در مسئله ي ازدواج کنار فرزندانشان 
گران  وتجارب  ارزنده  هاي  راهنمایي  از  را  آنها  و  نباشند 
بهایشان بي بهره بگذارندبلکه حرف من فقط این است که 

در این امر سهمي را هم براي فرزندانشان قائل شوند،
آیا این خواسته ي بزرگ و زیادي است؟! 

.چه کسي تاوان یک زندگي وعمر بر باد رفته را خواهد داد؟! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.تاریخی . . . . . . . . . . . . . . . . . .
از سال 885  ترکمنان در فلسطین    
هجری مصادف با)1088 میالدی( در 
شهرستین هیفا و مرج ابن عامر ساکن 
“حادثیه”  خانواده  اسم  به  که  شدند 
به  امروزه  ولی  شدند،  می  شناخته 
آنها  هستند.  مشهور  ترکمن”  “عرب 
کرکور   ، جنین  شهرهای  در  کم  کم 
و غزه ساکن شدند. از شخصیت های 
دکتر  حاضر  حال  در  آنها  برجسته 
باش  و حلمی شو  ابوهین  خالد  فضل 
رئیس شورای طوایف عرب ترکمن می 
باشد که در سال 1890 تاسیس شد 
در  ترکمن  طوایف  رؤسای  بوسیله  و 
فلسطین نمایندگی می شود. همچنین 
ترکمنان در مجلس قانون گذاری ملی 
فلسطین دو نماینده به نام های جمال 
و  پناهندگان  کمیته  رئیس  شاتی 

فخری ترکمان دارند.
است  این  در  ها  ترکمن  بارز  ویژگی 
که آنها هر نقطه ای که در آن زندگی 
می کنند را وطن خود می شناسند از 
می  محافظت  آن  کیان  از  و  دفاع  آن 
جنگهایی  تمامی  در  ترکمنان  کنند. 
بیت  آزادی  برای  اسالم  نیروهای  که 
داشتند  شرکت  دادند  انجام  المقدس 
ارتش  فرماندهی  میان  در  بطوریکه 
مبارز  فرمانده   ، االیوبی  الدین  صالح 
)کوک  کوچک  مظفرالدین   ، ترکمن 
بور( و همسر خواهر صالح الدین ، امیر 
دولت اتابکه ترکمن یوسف زین الدین 
به  عراق  شمال  در  موصل  اتابکه  امیر 
گمان  و  پیوست  الدین  صالح  ارتش 
می رود این دو فرمانده از اسباب ورود 

ترکمن ها به فلسطین باشند.

ها  ترکمن  تاریخی،  منابع  طبق  بر 
عامر،  ابن  مرج  و  حیفا  شهرستان  در 
سعیدان،بنی  بنی  بودند،  قبیله  هفت 
الشقیرات،  الفبایا،  عزاء،  بنی  علقمه، 
الطوالحه و قبایل نفنفیه،ترکمن ها از 
زمانی که داخل ارض فلسطین شدند 
همیشه در مسلمان ها مشارکت فعال 
داشتند بخصوص در موضوع مقابله با 
یهودیان.    سازی  نشین  شهرک  طرح 
فلسطینیان  دررویارویی  انها  همچنین 
انها  همراه  بریطانیا  های  قومیت  با 
همنوعان  و  همانندبرادران  و  بودند 
از  طرد  دسستخوش  خود  فلسطینی 
به همسایگان  پناه جستن  و  سرزمین 
خویش  های  دارایی  و  اموال  ضبط  و 

شدند.
فلسطین  بزرگ  انقالب  حوادث 
را  ترکمنان  )1936-1939(مشارکت 
در این انقالب به ثبت رساند. به طوری 
که روستای المسنی یکی از مراکز این 
انقالب در نوار شمالی فلسطین بود. در 
 ، صهیونیست  نیروهای   1948 جنگ 
روستای ترکمن نشین را در فلسطین 
از در گیری هایی  در نوردیدند و بعد 
میان مهاجمین و اهالی روستا آن رابا 
خاک یکسان کردند روستای المنسی 
 13 و   9 بین  که  هایی  جنگ  از  بعد 
اردیبهشت – آوریل 1948 در گرفت 
بود  همزمان  واقعه  این  و  کرد  سقوط 
که  مجاور  روستاهای  اغلب  سقوط  با 
کردند.  مهاجرت  همکی  آن  ساکنان 
بعضی  مهاجر  های  ترکمن  میان  از 
مهاجرت  در سوریه  منطقه جوالن  به 
ابونها  جماعه  باسم  آنجا  و  کردند 
اشغال  با  آنها  امل   . یافتند  شهرت 
جوالن توسط اسرائیل در جنگ ژوئن 
از  دوباره  شدند  مجبور   1967 سال 

آنجا مهاجرت کنند.
اقامت  جنین  شهر  در  که  ترکمنانی 
1948م  /ژوئن  تیر  سوم  در  داشتند 

ترکمن های فلسطین
 4 توشط  شهر  این  محاصره  شاهد 
با  آنها   . شدند  اسرائیلی  نیروی  هزار 
پایداری  آنها  مقابل  در  تمام  شجاعت 
ارتش  کمکی  نیروهای  سپس  کردند 
عراق به فرماندهی عمرعلی ترکمنانی 
آمد،  آنها  یاری  به  کرکوک(  شهر  )از 
مانده  باقی  افراد  نتوانستند  بطوریکه 
شهر را از دست رژیم صهیونیستی آزاد 
برانند.  بیرون  شهر  از  را  آنها  و  کنند 
بنای  جنین  شهر  در  خاطر  همین  به 
یادبود بزرگی برای جاودانه ساختن یاد 
و خاطره سربازان و افسران عراقی که 
در دفاع از آن شهر به شهادت رسیدند 
نصب شده است .)از جمله 15 شهید 
فرمانده  یاران  از  کرکوک  از  ترکمن 
به خانه  در کرکوک  و  بودند  عمرعلی 
است.(  مشهور  فلسطین  شهدای  ی 
سرلشکر  ترکمن  فرمانده  همچنین 
عراق  ارتش  تیپی  راغب  مصطفی 
خود  که  کرد  فرماندهی  هیفا  در  را 
تجربه ای خوبی در مبارزه و سرکوبی 
و  بارزترین  شاید  بود.  صهیونیستها 
ترکمنان  موضعگیری    بزرگترین 
به  یهودیان  مهاجرت  اجازه  قبال  در 
عثمانی  پادشاه  فلسطین،موضعگیری 
تئودور  که  اینگونه  باشد  عبدالحمید 
هرتزل رشوه مالی بزرگی در قبال اجازه 
ارسال  فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت 
کرد به رقم قرار گرفتن این امپراطوری 
معامله  از  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
ها  صهیونیست  با  فلسطین  ارض  ی 
خود  اعظم  صدر  به  و  کرد  خودداری 
کنید  نصیحت  را  هرتزل  گفت:دکتر 
وجب  یک  توانم  نمی  هرگز  من  که 
را  فلسطین  مقدس  از خاک سرزمین 
تخلیه کنم. فلسطین از آن من نیست 
که  است  اسالمی  امت  به  متلق  بلکه 
در راه آن جهاد کردند وبا خون خود 
امپراطوری  این  زمان  هر  دادند  آب 
فلسطین  توانند  می  آنگاه  ریخت  فرو 
را بدون پرداخت پول خریداری کنند 
ام سرزمین  زنده  زمانی که من  تا  اما 
دولت  بدنه  از  نیست  ممکن  فلسطین 
جواب  این  شود.  جدا  اسالمی  های 

خود یکی از دالیل سقوط امپراطوری 
عثمانی بود.

موضعگیری  دارای  عراق  ترکمنان 
فلسطین  مسئله  قبال  در  اصولی 
هستند که از رابطه ی دینی و رابطه 
فلسطین  های  ترکمن  با  که  خونی 
قهرمان  ملت  گیرد.  می  سرچشمه 
تجربه  حال  در  همیشه  فلسطین 
های  چینی  توطئه  از  سخت  حقایقی 
از  داخلی  و  ای  منطقه  و  المللی  بین 
بیش از نصف قرن بودند. که از طریق 
تالش برای خاموشی شعله مبارزه در 
دل مبارزان و طرد از سرزمین شان و 
آنها صورت می  شکنجه و قتل و عام 
گیرد اما پایداری اسطوره ای آنان در 
آنان را  این توطئه چینی ها  با  مقابله 
زمین  کره  مردم  محبوبترین  از  یکی 

قرار داده است.
واقعیت  پیوسته  که  عراق  ترکمنان 
پایمالی  سیاست  جمله  از  هایی 
آنان  ساختن  منزوی  و  حقوقشان 
نشین  عرب  برای  تالش  همچنین 
در  شهرشان  ساختن  نشین  کرد  و 
کرده  تجربه  و حال  دورانهای گذشته 
اند. از میزان رنج برادران فلسطینی و 
آگاه  شود  می  وارد  آنها  بر  که  ظلمی 
در  فلسطین  ملت  حق  همانا  هستند. 
وطن  و  بازگشتشان  و  شان  سرزمین 

خود حتی غیر قابل انکار است.
نعمان اونق- صحرا

همچنین ترکمنان در 
مجلس قانون گذاری ملی 
فلسطین دو نماینده به نام 

های جمال شاتی رئیس 
کمیته پناهندگان و فخری 

ترکمان دارند.



1011

داستان  و  ها  اسطوره  در  که  نجیب  حیوان  این  اسب،     
های اقوام و ملل مختلف به طور برجسته ای نمود داشته، 
در تاریخ ترکمن نمود عملی داشته است و تا همین ادوار 
با  است.  بوده  ترکمن  زندگی  الینفک  جز  اسب،  گذشته، 
زندگی  در  را  خود  ی  گذشته  کابرد  امروزه  اینکه  وجود 
نجیب  حیوان  این  به  عشق  ولی  داده،  دست  از  ترکمانان 
به طور  ترکمانان و در میادین اسب دوانی  هنوز در میان 
برجسته ای نمودار است. همین امر بهانه ای شده تا مطالبی 
چند از کتاب آقای رحیم تزری با عنوان »ترکمن کیست؟« 

برای این قسمت انتخاب گردد.
»در تبار نامه ی اسب ترکمن که بر اساس تحقیقات انجمن 
سلطنتی بهبود نژاد و پرورش اسب تنظیم شده چنین آمده 
اقوام  از اسب های ترکمن در گورستان های  آثاری  است: 
سکایی در پازیریک در کوه های آلتایی بدست آمده است 
نیز  میالد  از  قبل  سال  صد  چهار  در  دهد  می  نشان  که 
اسب های ترکمن را مانند زمان کنونی با نمد می پیچیدند. 
اسب های الغر اندام و بلند باالی ترکمن در این گورستان 
ها همراه با اربابان و خادمین خود دفن شده و اسب های 
پست تر را نیز کشته و با این اسب های اصیل به خاک می 
انان بر این عقیده بودند که خادمین نیز سوار بر  سپردند 
اسب های پست تر و همراه سروران خود و اسب های اصیل 

به آسمان خواهند رفت.

این اسب های  امپراطوران سلسله هان 2 در چین عاشق 
های  اسب  را  ها  وآن  بوده  ترکمن  کشیده  و  اندام  الغر 
آسمانی می نامیدند و به همین دلیل لشکریان خود را برای 
گرفتن این اسب ها نزد خوانین تراکمه می فرستادند تا با 
امانت گرفته یا خریده و اگر در این  خواهش آن ها را به 
این  برند.  سرقت  به  را  ها  آن  یافتند  نمی  توفیقی  راستا 
روش مدت ها ادامه داشت تا اینکه باالخره قراردادی بین 
طرفین بسته شد و بر اساس آن هر سال تعداد سی راس 
قرن  در  شد.  می  داده  چین  امپراطور  به  ها  اسب  این  از 
های بین 8 الی 10 میالدی نیز با وجود اسب های بسیار 
از  بغداد منحصرا  اصیل و خوب محلی، گارد سوار خلفای 
قابل مالحظه  ترکمن تشکیل می شد. مدارک  اسب های 
اولیه  از اجداد  ای در دست است که نشان می دهد یکی 
اسب معروف انگلیسی تروبرد که اسب بلند و سریعی است 
بن مایه ای از اسب ترکمن دارد، اسبی که در تمام مدت 
هزار سال تاریخ خود از لحاظ چابکی، استقامت و پرش از 
اشاراتی  به  با توجه  بوده است.  معروفیت خاصی برخوردار 
که به نقل از  تحقیقات سابق سلطنتی بهبود نژاد و پرورش 
اسب می دانیم، اقوام سکایی که خود شاخه ای از نژاد به 
سال  چهارصد  و  دوهزار  در  الاقل  هستند  آریا  آمده  عمل 
پیش، همانگونه اسب را از فشار و گزند سرما، یا بار یا سوار 
مصون نگاه می داشتند که اکنون ترکمن ها می کنند«. در 
قدیمی  است» کشف  آمده  اینچنین  نیز  کتاب  از  قسمتی 
سایر  و  پازیریک  در  متری  سانتی  قالیچه 183200  ترین 
مناطق سیبری با حاشیه ای از دو خط موازی و گل های 
تقریبا چهار گوش با طراحی از سواران ایرانی با کاله خود 
این  رشد  موید  بالدار  جانوران  با  همراه  خود  خاص  های 
فرهنگ در نخستین حرکت آریایی ها از شمال به غرب و 
جنوب ایران ویچ یا سرزمین نخستین آریایی ها بوده و می 

باشد. حضور متعاقب ترکمن ها در این مناطق تاثیر پذیری 
آنان نسبت به فرهنگ تولید بهره برداری آن از آریایی ها 
شده تا جایی که اکنون، یکی از فرآورده های مهم دستی 
آنان را همین صنعت تشکیل می دهد. از آن جا که هیچ 
هنری با فرهنگ و جامعه محلی که خاستگاه آن است، نمی 
تواند جدا باشد هنر قالی بافی ترکمن ها نیز از فرهنگ انان 
جدا نیست. آنان پس از آشنایی با هنر و صنعت فرش بافی 
از آریایی ها، رنگ و نقش هایی را که با فرهنگ قومی انان 
در ارتباط بوده جایگزین آن ساخته بیشترین بهره را از رنگ 
های قرمز)که مورد عالقه خاص ترکمن ها است( برده و می 
از کتاب آمده است» در منطقه  برند«. در قسمت دیگری 
و  انسان  تعدادی  روسیه  در  آلتایی  های  کوه  در  پازیریک 
اسب مومیایی به همراه فرش پازیریک)قدیمی ترین فرش 
جهان( ظروف قدیمی، پوست، شاخ و ساخته های چوبی 
یافت شده که قدمت آن ها چیزی در حدود 2400 سال 
گله  ها  آن  که  رسد  می  نظر  به  است.  شده  زده  تخمین 
دارهای ثروتمندی بودند که به محض مدفون شدن، همه 
جا یخ زده، به طوری که همه آن ها و امکاناتی که به همراه 
داشته اند سالم مانده است، اما نکته مهمی که شایان ذکر 
است خصوصیات اسب های آن ها به گونه ای بوده که با 
اسب های ترکمن ها شباهت بسیاری دارد تا حدی که می 
توان احتمال داد که آن ها از نژاد همان اسب هایی بوده اند 
که اکنون ترکمن ها از آن بهره مند هستند«.»آمریکاییها به 
تازگی دریافته اند که اسب معروف گدلفین عربین که یکی  

.ترکمن آتسز بولمور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آخرین  ای که در  مقاله  از  نقل  به  معروف، که  اسب  از 3 
شماره Equus یکی از معروف ترین مجله های مربوط به 
دنیای اسب، ذکر گردیده است. این اسب)گدلفین عربین( 
اسبی نبوده است که شانسی به وجود آمده باشد و نسل ها 
بر روی آن به دقت کار شده است و این اسب از نژاد ترکمن 
بود که عقبه عرب داشته و این مطلبی بود که همه ترک 
های عثمانی و ترکمن ها ی ایرانی می دانسته اند که برای 
داشتن مقاومت و سرعت بیشتر باید مقداری از خون عرب 
در اسب های ترکمن استفاده نمایند که بعد ها این سنت 
به فراموشی سپرده شد.  الزم به ذکر است که بایرلی ترک، 
دارای عربین و گدلفین عربین، سه نوع اسب سلیمی بودند 
که به اروپا رفته و با کشش های زیاد، نژاد اسب های منطقه 
را به طور کل متحول نمودند و جد اسب های امروزی اروپا 
می باشند«. و »اسب عربی که بخوبی معروف است همان 
اسب ایرانی است که پس از افتادن ایران به دست تازیان 

پرورش یافته است«.
از  کند  می  خطور  ذهن  به  سئواالتی  بین  این  در  البته 
جمله اینکه،اسبها، اسب ترکمن بوده اند و در کنار آن قالی 
پازیریک یافت شده است، آیا اسب ها و قالی ها متعلق به 
دو قوم بوده اند؟ با توجه به بافت خاص قالی ترکمن نظریه 
ی انتقال فرهنگی آن تا چه اندازه می تواند صحت داشته 

باشد؟ و ...
قالی روبافت شده ی قالی مزبور در تهران موجود می باشد.

عبدالرحیم فروتن

های  اسب  از  آثاری      
ترکمن در گورستان های 
اقوام سکایی در پازیریک 
آلتایی  های  کوه  در 
که  است  آمده  بدست 
چهار  در  دهد  می  نشان 
میالد  از  قبل  سال  صد 
را  ترکمن  های  اسب  نیز 
مانند زمان کنونی با نمد 

می پیچیدند

معروف  بخوبی  که  عربی  »اسب   
است  ایرانی  اسب  همان  است 
که پس از افتادن ایران به دست 

تازیان پرورش یافته است«.
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    در زمانهایی نه چنداد دور ، ترکمن 
نیازهای  به  پاسخ  برای  دامدار  های 
اقنضای  ،به  خود  اجتماعی  و  اقتصادی 
استفاده  آالچیق  از  دائمیشان  تحرک 
مسکن  باز  دیر  از  کردند.آالچیق  می 
ترکمن ها بوده است.زیرا عالوه بر اینکه 
به بهتربن وجه پاسخگوی نیازهای کوچ 
نشینی آنهاست ، در اندک مدتی برپا و 
را تسهیل  آنها  ، حرکت  بر چیده شده 
واقع کوچکترین  در  بخشد.آالچیق  می 
یعنی  ترکمنهاست.  اجتماعی  واحد 
اینکه یک خانواده ترکمن در آن جای 
دارند.هر آالچیق معموال با قرار گرفتن 
در کنار سایرآالچیق های خویشاوندان 

یک ابه “oba”را تشکیل میدهند.
 “ اوی  آغاچ   “ آالچیق  به  ها  ترکمن 
یعنی خانه ی چوبی هم می گویند آنها 
اعتقاد دارند که آالچیق مظهر سالمتی 
را  سخاوت  ی  نشانه  است.  سخاوت  و 
آالچیق  درب  که  میدانند  این  در  نیز 
ها همواره فاقد قفل بوده و این مسئله 
کمال مهمان نوازی این قوم را میرساند.
می  آالچیق  انواع  بررسی  به  حال 

پردازیم:
الف(چاتمه

عشایر ترکمن هر گاه در حین ییالق و 
در  بخواهند  چند  ساعتی  برای  قشالق 
تازه  نفسی  و  نمایند  استراحت  محلی 

کنند تارم ها را دوبدو در مقابل هم قرار داده ، و از باال به 
هم گره میزنند که به آن چاتمه میگویند.

ب(گوت تکمه  
بعصی از ترکمن ها ، شاید برای اسکان موقت چند روزه و یا 
چند ماهه و یا به علت فقر مالی از گوت تکمه که فاقد تاریم 
بضاعت  بی  افراد  مخصوص  که  نوک  توی  و  اوق  حاوی  و 
است  استفاده میکنند. بدین جهت آنرا " غریب اوی:خانه 
و به جهت کوچک بودن "کچی جیک اوی :  ی فقیرانه " 

خانه ی کوچک “ نیز نامیده اند .
ج(قره اوی و آق اوی

.آالچیق . . . . . . . . . . . . . . . .
اگر یک آالچیق را با نمدهای نو وسفید بپوشانند آن را " 
آق اوی : آالچیق سفید " خواهند نامید تهیه و ساخت این 
نوع مسکن مخصوص اعیان و اشراف بوده است . نمد های 
هر آالچیق تازه ای ، پس از چندی که آفتاب می بیند و 
دود میگیرد ، سیاه و چرکین میشود و 
آالچیق   : اوی  قره   “ را  آن  پس  آن  از 

سیاه “ مینامند.
می  آالچیق  اجزای  بررسی  به  حال 

پردازیم : 
1(چهارچوب در

ایشگ   “ را  آن  باالی  و  پایین  قسمت 
بسته  آنها  به  تارم  که  را  طرف  دو  و   “
میشود را “  سویه “ گویند. معموال در 
به  و  باران  و  باد  جهت  خالف  آالچیق 
طرف جنوب می باشد و نیز برای اینکه 

نور آفتاب مستقیما به داخل اوی 
)خانه ( نتابدو در ضمن اوی از بادهای 

شمالی ،غربی وشرقی در امان باشد.
2(تاریم

از چوبهای ضربدری  ای  بصورت شبکه 
درست شده اند طول هر کدام از تاریم 
آالچیق  هر  است   2متر  حدود  در  ها 
هم  به  با  که  میباشد  تاریم   4 دارای 
آنها توسط پوست خشک  متصل شدن 
طنابهای  و  نخ  یا  شتر  ی  شده  نرم  و 
تا  زاویه ی 2  با  را  استوانه ای  معمولی 

2/5 متر ته وجود می آورند.

3(اوق
تقریبی  به طول  قوسی شکل  چوبهایی 
3/30مترجهت وصل کردن تاریم و توی 
نوک به کار می روند.در یک اوی با توجه 

به بزرگی و کوچکی  اوی از 40 تا65اوق استفاده میشود.
4(توی نوک

از جنس چوب دایره ای شکل که وسط آن را مجموعه ای 
از چوبهای قوسی شکل در بر میگیرد میباشد که در قسمت 

باالی گنبد اسکلت “اوی” به کار می رود.
5(توی نوک یوپ

طنابی آویزان از توی نوک است و وظیفه ی اصلی آن ،آن 
است که هر گاه آالچیق مورد هجوم  و آماج طوفان قرار 
و  شدن  متالشی  مانع  آن  کمک  با  ترکمن  مرد   ، گرفت 
تخریب آالچیق میشود هم چنین گاهی نیز با بستن شیئی 

سنگین به آن مثل کیسه ی آرد و غیره این وظیفه صورت 
می گرفت.
6(قامیش

همان نی می باشد زنان ترکمن قامیش ها را به اندازه ی 
مناسب بریده و آنرا تکه تکه و به صورت نازک در آورده و 
به هم وصل میکنند و در انتهای کار میتوان آنرا به صورت 
لوله در آورد قامیش شامل 3 قطعه میباشد که یک قسمت 
نام دارد و  گوت قامیش "  آن پشت اوی قرار میگیرد و " 
دو قطعه ی دیگر در طرفین قرار میگیرند.در تابستان گوت 

قامیش را بر می دارند تا باد به داخل اوی بوزد.
7(کچه )نمد(

برای پوشش اسکلت آالچیق به کار میرود با زحمت زنان و 
دختران ترکمن طی چند روز کار از پشم گوسفندان تهیه 

می شود.
8(دورلق یاقا

قطعه نوار پشمی رنگارنگی به پهنای حدود 30 سانتی متر 
و درازایی به اندازه ی پیرامون آالچیق می باشد که دور تا 

دور تارم ها می بندند.
9(بیل یوپ

نوار پشمی رنگی دیگری که نازکتر ازدورلق یاقا است برای 
استحکام بیشتر کمی باالتر از دورلق یاقا بسته میشود.

10(دوزی
گرداگرد  که  گوسفند  پشم  جنس  از  باریکی  بافتنی  نوار 
جا  جابه  تا  میبندند  هم  به  آن  توسط  را  ها  اوق  آالچیق 

نشوند.

11(باش یوپ
نوار نخی نازکی است که برای بستن اوقها در محل بستن 

اوقها به کار میرود.
12(ارقن

طناب کلفتی است که برای ثابت نگهداشتن آالچیق ازگزند 
باد و طوفان استفاده می کنند.

13(چوچی
بر زمین  دو عدد میخ چوبی است که در طرفین آالچیق 
زده می شود  و با طنابی بنام ارقن به همدیگر وصل می 
شوند که اینکار باعث محافظت آالچیق در برابر باد و طوفان 

می شود.
14(طارپ یاپار

نمدی است که بر روی در آالچیق در فصل زمستان و یا در 
روزهای سرد کشیده می شود ، در مواقعی که هوا معتدل 
است ، طارپ یاپار را به صورت لوله ای در آورده و در باالی 

در جمع کرده می بندند.
با  عشایر  مسکن  بررسی  کتاب  از  برگرفته  گوگالنی  سلما 

تاکید بر آالچیق ترکمن ها 
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امانتداری
در روزگاران قدیم مرد و زنی که هیچ فرزندی نداشته اند، 
قصد رفتن به مکه و حج را کردند اما مانده بودند با دویست 
اند، چه  انداز کرده  سکه طالیی که در کل عمرشان پس 
بکنند. سرانجام آنها نیمی از دویست سکه را در بقچه ای 
نیم دیگر  به همسایه غیرترکمن خود می سپارند و  نهاده 
را نیز به همسایه ترکمن.همسایه ترکمن گفت: می توانی 
صندوقی را که در آن گوشه است، باز کنی و در آن بگذاری. 
مرد و زن صحیح و سالم به زیارت حج می روند و برمی 
گردند و سراغ امانتی خود را می گیرند. همسایه غیرترکمن 
گفت: همسایه! از پولت استفاده کردم. ایناهاش! صد سکه 
هم  مقداری  رساندم.  به صدوپنجاه سکه طال  را  تو  طالی 
به نزد همسایه ترکمن رفت و  او  برای خودم ماند. سپس 
سراغ طالهایش را گرفت. همسایه ترکمن گفت: صندوقی را 
که در آن گوشه است، باز کن. همانجایی است که گذاشته 

ای!
)پس در حفظ امانت بکوش. چون دیگری صاحب آن است.(

                                                       روحنامه

..حکایت . . . . . . . . . . . . . . . . .

دزد روستا
 

در محفلی، از دزد روستا صحبت شد. آنوقت »آزادی« 
درباره واقعه ای که صفات خوب آن دزد را نشان می داد، 
برای حاضرین صحبت کرد. شاگردان »آزادی« که استاد 
را می شناختند، انگار که از قبل هماهنگ کرده باشند، 
یکی یکی درباره جوانب مثبت آن دزد صحبت نمودند. 

دیگر حاضرین نیز در این گفتگو شرکت کردند و به این 
ترتیب تا آنجا پیش رفت که آنها دزد را به نزدیک فرشته 

رساندند....
روزها و ماه ها گذشت. روزی از روزها آن دزد به خانه 

آزادی آمد و گفت: » بنازم به قدرتت ای حاج آقا آزادی 
که من را به چه روزی انداختی!«

بعد او را در آغوش گرفت و گفت: حرفهایی که در فالن 
محفل درباره من گفته ای، بگوشم رسید. از شنیدنش در 
پوست خودم نگنجیدم. همان روز دست از دزدی کشیدم. 
اما تا کوچکترین کار اشتباهی می کنم، این فکر که » اگر 
حاج آقا آزادی بشنود، چه خواهد گفت؟« مرا سخت می 

آزارد. شما همیشه در گوشه ای از وجودم حضور دارید.
- برادرم ، آنکه همیشه در گوشه ای از وجود شماست، 

ایمان است. حتما، این وجدان شماست که بیدار شده ....
در محفلی دیگر، فردی از »آزادی« پرسید:

- حاج آقا! با اینکه شما می دانستید فالنی دزد است، اما 
چندی پیش چنان از او تعریف و تمجید کردید که انگار 

آدم است. حکمت این کار در چیست؟
- اگر در مورد کسی، تو سخنی نیکو بگویی، من سخن 

نیکویی بگویم، او سخن نیکویی بگوید، بسیاری از جوانب 
مثبت وی دیده خواهد شد، اما بالعکس اگر درباره کسی، 

تو مطلبی درباره بدیهایش بگویی و من مطلبی درباره 
بدیهایش بگویم، وی چنان خواهد شد که انگار با سیاهی 

دیگ، رنگ کرده باشند. تا می توانید بدیهای افراد را 
بپوشانید و خوبی های دیگران را بازگویید. اگر چنین 

کنیم، آن موافق با صفات ترکمن است.
                                                          روحنامه

گورن گونینگ قدر بیل – اوینگدن چیقانی خیدیر بیل
که  است  جاوید  عمر  داشتن  بشری  آرزوهای  از  یکی 
همین  بازتاب  حیات  آب   . است  آمده  زیاد  ها  افسانه  در 
آرزوهاست . طبق روایات حضرت خضر به همراه الیاس به 
آب حیات دست یافت و به عمر جاوید رسید خضر در صحرا 
ها و الیاس در دریا ها به یاری درمندگان می شتابند . طبق 
ثروت  به  کند  مالقات  را  هر کس خضر  ها  ترکمن  اعتقاد 
و سعادت می رسد . ضرب المثل های زیادی در این باره 
درست شده ، مثال وقتی شخصی وضع مالی خوبی پیدا کند 
، می گویند : خیدیر)خضر( گورن یالی  )انگار خضر را دیده(

پیدا  تداوم  ها  نسل  ای  خانواده  در  مکنت  و  ثروت  اگر  یا 
کند ، می گویند : آنگیرسی خیدیر گورن )اجدادشان خضر 

دیده اند(
وقتی کسی به امید یاری دست به دامن شخصی می شود 
و او نه تنها کمک نمی کند بلکه حق او را هم می خورد ، 
می گویند : خیدیر دیب توتانیم خرس چیقدی)خیال کردم 

خضره ، خرس از آب در آمد(
مادرم  از  ای که در کودکی  افسانه  اکنون یک قصه کوتاه 

شنیده ام نقل می کنم :
مردی فقیر و ساده دل که برای تهیه هیزم به صحرا رفته 
بود ، مرد دیگری را می بیند که خسته و تشنه و گرسنه 
فقیر  مرد   . کند  می  کمک  تقاضای  او  از  مرد  آن   . است 
آنچه در توشه داشته از آب و نان در اختیار او می گذارد . 
مرد خسته  بعد از خوردن آب و نان به او می گوید : من 
خضر هستم . چون تو به من کمک کردی می خواهم تو 
را ثروتمند کنم فقط شرطی دارم و آن این است که می 
خواهم این ثروت را به نیمی از عمر باقیمانده تو بدهم .می 
توانی انتخاب کنی . آیا می خواهی نیمه اول ثروتمند شوی 

یا نیمه دوم عمرت؟
زنی  خضر  ای   : گوید  می  بعد  و  کند  می  فکر  کمی  مرد 
عاقله دارم . بگذار با او مشورت کنم . خضر می پذیرد ، مرد 
به سوی خانه می شتابد و موضوع را با زنش در میان می 
گذارد.مرد می گوید : بهتر است نیمه دوم ثروتمند شویم 
که گفته اند : اونگیم بوالنیندان سونگیم )بهنر است عاقبتم 
به ما  بعدا   ، بعد فقیر  ثروتمند شویم و  اول  خیر شود(اگر 
می  تحمل  فقیریم  که  اکنون  اما   ، گذشت  خواهد  سخت 
کنیم تا به نیمه دوم برسیم .زن کمی فکر می کند و می 
گوید : برو به خضر بگو ما می خواهیم نیمه اول ثروتمند 
ایمان  زنش  و ذکاوت  به هوش  که  مرد ساده دل   . شویم 
داشت می پذیرد و خضر آنها را ثروتمند می کند . بعد از 
قلو می  ، گوسفندهایشان دو  آن گاوشان پرشیر می شود 

زایند و زراعتشان پر برکت می شود .
قوم دییب توتانی قیزیل بولیا )هر خاکی که به دست 

می گیرد طال می شود(
ما  به  خداوند  که  حال   : گوید  می  شوهرش  به  عاقل  زن 
باید جبران کنیم و راه نیکی و احسان  لطف کرده ما هم 
را در پیش گیریم . به این ترتیب هیچ گرسنه ای را بدون 
طعام و هیچ برهنه ای را بدون لباس رها نمی کنند . هر 
سائل و درمانده ای با دست پر از خانه آنها برمیگردد و آوازه 
نیکوکاری و احسان و مهمان نوازی آنها در اطراف و اکناف 
می پیچد . سال ها می گذرند و زمان موعود فرا می رسد .

مرد ساده دل که عهد و پیمان خضر را فراموش کرده بود ، 
روزی در صحرا سوار بر اسب که برای دیدن چوپانان و گله 
خود رفته بود ، باز خضر را می بیند ، او را می شناسد و به 
یاد قرار خضر با او می افتد ، از اسب پایین می آید سالم 
می کند و می گوید : ای خضر حتما آمده ای ما را به حال 
اول خود برگردانی. هر چه امر کنی می پذیریم و از بابت 
 . کنیم  می  تشکر  تو  از  کردی  ثروتمند  را  ما  که  سالیانی 
خضر می گوید : طبق قرار  باید باقی عمر تو را فقیر گردانم 
و مال و ثروتت را از تو بگیرم ، اما اعتراف می کنم که زن 
تو زیرکتر از من است ، من اجازه ندارم ثروت کسی را که 
این چنین به نیکوکاری و احسان معروف است از او بستانم 

و شما تمام عمر هم چنان ثروتمند خواهید ماند .
اما  است  قهرمانان  از  یکی  خضر  چه  گر  داستان  این  در 
قهرمان اصلی داستان زن آن مرد ساده دل است و تم یا 

مضمون اصلی داستان همان احسان و نیکوکاری است .
روایت کوتاه دیگری هم هست ، مردی که شنیده بود هر 
کس به خضر کمک کند ثروتمند می شود ، کوزه ای آب 
از چشمه  بر می دارد  تا به صحرا برود و خضر را پیدا کند 
او تقاضای  از  . مسافتی نرفته مرد دیگری را می بیند که 
گوید  می  و  کند  می  امتناع  آب  دادن  از   . کند  می  آب 
گوید  می  دوم  مرد  برم.  می  خضر  برای  را  آب  این  من   :
نیالسین  ، چولده خیدیر  اتمه سنگ  سودا سولیق   :
خیدیر  چولده  برسنگ  سو  سوسانا   دیگر  روایت  یا   .
نیالسین)وقتی تشنه ای را سیراب نکنی ، در صحرا خضر 

چه کند(
نتیجه اخالقی یا پیغام این داستان خیلی ساده است . اگر 
می خواهی نیکی کنی باید بدون چشم داشت باشد و هر 

کسی ممکن است خضر باشد.
گورن گونینگ قدر بیل - اوینگدان چیقانی خیدیر بیل 

مختومقلی  گرگانی)فصلنامه  احمد  ی  نوشته  از  برگرفته 
فراقی(

                    
                                               نور محمد مختومی

.هر روز را قدر بدان و هر شخص را خضر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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   یکی از عرصه های حضور ترکمن ها در اتحاد ملی ، مقابله 
 ، با دشمنان است که در دوران هشت سال دفاع مقدس 
در برابر هجوم همه جانبه رژیم بعث عراق که در واقع به 
به منصه ی   ، بود  بافته  استکبار جهانی تحقق  سرکردگی 
ظهور درامد. قوم ترکمن از این ازمایش بزرگ ملی و دینی 
همراه و همگام با دیگر اقوام ایرانی پیروز و سربلند از میدان 
خارج شد. ما نیز در راستای این امر خواستیم چند تن از 
شهدای قوم ترکمن را به شما معرفی کنیم تا با شیوه ی 
زندگی و نحوه ی حضور انها در عرصه ی مشارکت عمومی 

اشنا شوید.

 
سرباز شهید علی کر

ای  خانواده  در  ه.ش   1346 سال  در  کر"  علی  شهید   "  
مذهبی اما به لحاظ اقتصادی مستضعف در شهر بندرترکمن 
متولد شد. او تحصیالت ابتدایی را در دبستان فارابی و دوره 
به  بندرترکمن  بهمن   22 ی  مدرسه  در  را  راهنمایی  ی 
اتمام رسانید. اما به علت مشکالت اقتصادی خانواده ، ترک 
تحصیل نمود و جهت تامین معاش خانواده روانه ی کار شد.
علی کر ، قبل از خدمت سربازی به عضویت بسیج در امد و 
چندین بار داوطلبانه برای نبرد با مزدوران بعثی عازم جبهه 

های جنوب شد.
دوره ی  گذراندن  از  پس   ، سربازی  دوران خدمت  در  اما 
ی  منطقه  به   ، دختر  چهل  پادگان  در  ماهه  سه  اموزشی 
مدت  به  او   . یافت  انتقال  مجنون”  ی  “جزیره  عملیاتی 
در  که   ، بود  جنوب  جنگی  منطقه ی  در  اندی  و  یکسال 
تاریخ 66/8/13 هنگامی که برای نوشتن نامه به خانواده ، 
وارد سنگر می شود ، ناگهان مورد اصابت ترکش خمپاره 

قرار گرفت و به لقاء ا... پیوست.
شهید توصیه داشت که ملت ابران و همه ی امت اسالمی 
از ترکمن ، ترک ، بلوچ ، فارس و ... باید با هم متحد شوند 
تا پایه ای برای جمهوری باشند. اگر وحدت و همبستگی 

نباشد ، ملت شکست خواهد خورد.

سرباز شهید حکیم تاتار 

  "شهید حکیم تاتار" در روز دوازدهم بهمن سال 1343 
ه.ش در یکی از روستاهای اطراف بندرترکمن ، به نام "دهنه" 
اقتصادی  نظر  از  در یک خانواده ی محروم  او  متولد شد. 
زادگاهش  دبستان  در  را  ابتدایی  یافت. تحصیالت  پرورش 
سپری کرد. جهت ادامه تحصیل در دوره ی راهنمایی عازم 
متوسطه  تحصیل  ی  دوره  گردید.  نفس  خواجه  روستای 
شهید، متصادف با وقوع انقالب اسالمی بود و بنابر فرمان 
گوناگون  تظاهرات  و  راهپیمایی  در  انقالب  کبیر  رهبر 
ادامه  به  بازگشایی مدارس  از  شرکت فعال داشتند و پس 
ی تحصیل پرداخت. پس از پایان تحصیل دوره ی متوسطه 
و  اقتصادی  وضعیت  به  کمک  جهت  تحصیل  از  فراغت  و 
معیشت خانواده خود به کار مشغول گردید تا موعد اعزام 
به خدمت سربازی فرا رسید. بعد از اتمام دوره ی اموزش 
نظامی به منطقه ی عملیاتی جزیره ی مجنون انتقال یافت.
از خصوصیات بارز شهید فداکاری ، ایثار ، نجابت و عشق به 
میهن و مردم بود.وی سرانجام پس از مجاهدت و رشادتهای 
فراوان در مورخه ی 65/5/3 در منطقه ی عملیاتی “مجنون” 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره که منجر به قطع دست و پای 

او شد ، به درجه ی رفیع شهادت نایل امد.
حکیم   ، جاودان  همیشه  شهید  دوست  اونق  عبدالرحمان 
تاتار خاطره بسیار ماندنی در مورد ایشان نقل می کند که 
چیزی جز معنویت ، شجاعت ، عشق و شهادت را بهمراه 

ندارد:
اراسته  را  خود  چنان  مرخصی  لحظات  اخرین  در  »شهید 
تمامی  و  از خانواده  با چهره ای شاداب و بشاش  و  نموده 
او  به  گویی  که  طلبید  می  حاللیت  محل  اهل  و  دوستان 
الهام شده بود که دیگر باز نمی گردد. این رفتار شهید مورد 
تعجب همگان واقع شده بود و در پاسخ به سوال دوستان 
که »یک ماه دیگر برمی گردی؟« جز خنده و نقل این جمله 
که هر چی خدا بخواهد حرف دیگری نمی زد.تا اینکه پس 
ی  جزیره  به  رسیدنش  از  پس  روز  یک  یعنی  روز   10 از 

مجنون به دیدار معبود شتافت.
در  صحرا  های  شقایق  از  برگرفته  ادریسی-  عبدالعزیز 

گلستان انقالب

.همگام با شقایق های صحرا . . . . . . . . . . . . . . .

بار  جیک  تیلکی  بیر  اکن.  یوق  بیری  اکن،  بار  بیری     
اکن. بیر گوندن بیرگون یانگقی تیلکی جیک آچ آنگالیپ 
باریار. قویی نگ ایچینه  یؤرشینه بیر قویی نگ اوستوندن 
سره دیپ گؤریأر. گؤرسه قویی نگ ایچینده بیر توقغا آق 
زات یاتیر. آچ تیلکی جیک هیجان الک قوروق یاغ تاپدیم 
اکن.  داش  آق  گؤرسه  او-دا  اوقالیار.  قُویا  اؤزونی  دیییپ 
ایچی یانیپ نأتجه گینی بیله ناق. قویدانام چیقیپ بیله ناق 
دیییار. اینه شیدیپ دورشونا بیر یولبارس اونگ اوستوندن 

گلیار. قویی نگ آغزیندان سره دیپ: 
نأگؤرونگ  ایچینده  نگ  قویی  دوست،  تیلکی  او...هوو...   -

بار- دیییار.
تیلکی جیک:

- واخ بیر توقغا قوروق یاغ تاپدیم، شونی ایییأن، ِگل بیله 
جی ایه لی!- دیییأر. 

یولبارس هم گوپیر- ساپیر اؤزینی قویا زینگیار. شو یاقیندا 
بؤکه دکألپ یؤِرن تووشان جیق هم بو گوپردینی اشیدیپ 
قویی نگ یانینا گلیأر، گؤرسه بیر یولبارس بیلن بیر تیلکی 

جیک قویا قاچیپ دیرالر. تووشان جیق اوالرا:
- نأمه قویدان چیقیپ بیله نگزاقمی؟ دیییأر.

تیلکی جیک اونگا:
بیله  ِگل  ایییأس،  یاغ  قوروق  یوق   -
ایه لی دیییأر. تووشان جیق هم  جه 
نأهیلی اؤزونی قُویا اوقالنینی دویمان 
قالیار. اینه اونسونگ شول تؤوه ِرکده 
غار-غار ادیپ اوچیپ یؤِرن غارغانگ 
قوروق  هم  اول  دوشیأر.  اوالرا  گؤزی 
قویا  اؤزینی  بولیپ  طاماکین  یاغدان 
بیلن  ایزی  بوالرینگ  دیر.  زینگیپ 
بیر حوراز، بیر قُورت، بیر ِکییک و بیر 
دونگوز هم تیلکی جیک دن آلدانیپ 

اؤزلرینی قویا تاشالپدیرالر.
اوالر آجیغیپ نأتجکلرینی بیله ناقالر. 

آخر سونگی آچ تیلکی جیک اوالرا:
کیم  سانالینگ،  )ساناواچ(  ِگلینگ   -

چیقسا شونی ایه لینگ-دیییأر.
دیییأرلر.  بولیار  ناألچ  حایوان الر هم 

تیلکی جیک ساناماغا دوریار:

.داستان کوتاه . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تیلکی جیک

قُورت بیزینگ قُودامیز    یولبارس بیزینگ یولیمیز
دونگیز بیزینگ دونیمیز   کیک بیزینگ ِگلنیمیز

غارغا بیزینگ غاغیرجی میز   حوراز بیزینگ غیغیرجی میز
     تووشان بیزینگ توویش بیکامیز

دیییپ،  قاالیالینگ  سیزجه  بیکه  توویش  اوندا  گلینگ   -
باغیر- بوغور تووشان جیغی اویشیپ ایییأرلر.

تیلکی جیک اونونگ ایچه گه سیندن بیر آزاجیق گیزألپ 
آلیپ قالیار.

اؤیألن ینه ده آجیقیارالر و تیلکی جیک  حایوان الر گیج 
ساناواجینی ساناماغا باشالیار:

قُورت بیزینگ قُودامیز    یولبارس بیزینگ یولیمیز
دونگیز بیزینگ دونیمیز   کیک بیزینگ ِگلنیمیز

غارغا بیزینگ غاغیرجی میز   حوراز بیزینگ غیغیرجی میز
- گلینگ اوندا غیغیرجی سیزجا قاالیالینگ دیییپ، حورازی 

باغیر-بوغور ایییأرلر.
آلیپ  آزاجیق  بیر  گه سیندن  ایچه  اونینگام  تیلکی جیک 

قالیار.
ارتیر  یاتیارالر.  ایچینده  نگ  قویی  گیجه  اول  الر  حایوان 

تورساالر ینه  ده اییمأگه هیچ زات یوق. یولبارس:
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ترکمن  دانشجویان  های  اردو  تجربه  اساس  بر  نوشته  این 
دانشگاههای تهران است 

.yahoo@mahmoudihossein محمودی  حسین 
com

فعالیتهای چند  بعدازخستگی  دانشجویی  اردو های  برنامه 
مراجعه  در  تاخیر  همچنین  و  درسی  غیر  و  درسی  ماهه 
به شهرستان و دیدار با آشنایان و دوستان ، برای تجدید 
جو  یک  در  شادی  و  نشاط   ، انرژی  آوردن  بدست  و  قوا 
صمیمي وسالم همچنین بحث و تبادل نظر در مورد مسائل 
و مشکالت ترکمن ها پی ریزی می شود .اینکه ما از اردو 
باشیم فرهنگ رو  انتظار داشته  های یک روزه دانشجویی 
اجتماعی  فرهنگی  مشکالت  تمام  اینکه  یا  و  کنیم  حفظ 
سیاسی ترکمن ها را حل کنیم نه شدنی است و نه امکان 

پذیر .

مقدمات اولیه اردو از قبیل مکان و زمان حرکت سر بساط 
می  خوابگاه مشخص  درون  دوستانه  های  در جمع  چایی 
با  اگر  که  شود  می  داده  اطالع  دانشجویان  دیگر  شودوبه 

اردوهای دانشجویان ترکمن چاشنی سیاست یا ازدواج؟

استقبال و در خواست دیگر دانشجویان غیر از جمع دوستی 
مواجه شود روند اجرای برنامه ها با سرعت خوبی پیش می 
و  کند  نمی  تجاوز  3نفر  از  اردو  اولیه  هسته  .معموال  رود 
بیشتر مقدمات اردو بردوش 5یا 6نفراست و این در حالی 
است که در پایان اردو و روز های بعد از آن عده ی زیادی 
کننده  تهییه  و  کننده  و هماهنگ  اردو  کاره  را همه  خود 
کار  از  گاه  ،و  خدا  رضای  برای  البد  دانند  ...می  و  وسایل 
های ناکرده و کرده خود داستان ها و روایت ها می سرایند 
و  صمیمی  دوستان  از  را  خود  گاه  عزیزان  این  از  .بعضی 
و  استانی  و  محلی  مسئولین  و  مجلس  نمایندگان  نزدیک 
حتی نهاد ریاست جمهوری می دانند و معرفی می کنند 
و درشت  ریز  های  بودجه  و  مالی  های  دریافت کمک  واز 
سخن می گویند وهنگامی که پای عمل به میان می آید یا 
مشترکین مورد نظر در دسترس نیستند ویا اشغال هستندو 

یا اظهار می کنند –کی همچین حرف هایی زده !!!
در بیشتر این اردو ها دانشجویان شرکت کننده، ازامکانات و 
وسایلی که مسئولین اردو در اختیار آنها می گذارند راضی 
ایاب و ذهاب  به  .در مواردی که مشکالت مربوط  نیستند 

- زارت مه آق قویونینگ، زارت مه قارا قوینینگ دیییپ، 
گناکأر بولیار. بو یاغدایی گؤریپ دوران خدای تیلکأ قاهاری 
گلیپ تووه له یه بار اونی ینه ده قویا اوقال دیییأر و تووه له 

ی هم اونی التیپ قویا زینگیار.
اینه شیدیپ تیلکی یکه جه اؤزی قویی نگ ایچینده اووالپ 

آچ اؤلیپ قالیار.

- هانی تیلکی دوست ساناواجینگی ساناجاق دألمی؟ دیییأر.
تیلکی جیک:

- بولیار دیییپ، ساناماغا دوریار:
قُورت بیزینگ قُودامیز    یولبارس بیزینگ یولیمیز

دونگیز بیزینگ دونیمیز   کیک بیزینگ ِگلنیمیز
غارغا بیزینگ غاغیرجی میز

- گلینگ اوندا غاغیرجی سیزجا قاالیالینگ دیییپ، غارغانی 
باغیر- بوغور باسیپ ایییأرلر.

آلیپ  آزاجیق  بیر  گه سیندن  ایچه  اونینگام  تیلکی جیک 
قالیار.

قوردی  سیزجه،  گلین  ایییپ  ِکیگی  شیدیپ،  اوالر  اینه 
قالیارالر.  دون سیزجا  اییپ  دونگوزی  و  قُوداسیزجا  ایییپ 
آخر سونگی دینگه یولبارس بیلن آچ تیلکی قویدا قالیارالر. 
تیلکی  اوتوران  اوجیندا  آیاق  یولبارسینگ  یاتان  ِکسرلیپ 

شابیر شوبور بیر زات اییمأگه باشالیار، یولبارس اونگا:
- تیلکی دوست نأمه ایییأنگ دیییأر.

تیلکی جیک:
- واخ حایوان الرینگ سلطانی نأده یین آچلیغا جیدامانی 

بؤوریمی دشیپ ایچه گأمی اییپ اوتیرین دیییأر.
یولبارس اونگا:

نه!  برسه  دشیپ  بؤوریمی  منگم  بولسا  یالی  اوالر  واخ   -
دیییأر.

بیله سؤزه قاراشیپ دوران تیلکی اونونگ بؤوریندن قوپاریپ 
آلیار و یولبارسینگ ایچه گه سی چوغوب چیقیار.

واغت  ناق،  بیله  ایییپ  اؤزی  گه سینی  ایچه  اؤز  یولبارس 
ِگچدیگی چه هم اِسسی آییلیپ گیدیپ باریار. تیلکی ولی 
اؤز ایچه گه سینی اؤزی ایِیندن بولیپ شول گیزألپ قویان 

ایچه گه لرینی شابیر شوبور ایییپ اوتیران اکن.
یولبارس اونگا:

- آی تیلکی دوست! ِگل ِمنگ اؤنگومده اوتوریپ اییسه نه، 
منم گؤره یین! دیییأر.

تیلکی اونگا:
اؤنگونگم  بولسا  شو  یاتیشینگ  بولیپ  آقا!  یولبارس  آی   -

منگکی دیر ینگسأنگم دیییأر.
اینه شیدیپ تیلکی نگ دییه نی بولیار. یولبارس اؤلیأر و بیر 

ایکی گونألپ تیلکأ ناهار شام بولیار.
قالیار. اول  ایچینده یکه جه اؤزی  تیلکی جیک قویی نگ 
گینی  نأتجه  یوق.  زات  هیچ  ده  ره  اییه  آجیقیار  ده  ینه 

بیلمأن خدایا یالبارماغا اوتوریار:
آق  بیر  چیقارسانگ  قویدان  شو  منی  اگر  جان!  خدای   -

قویون بیر قارا قویون صاداقا بره یین دیییأر.
لِی  تووه  بیر  ادیپ،  قابول  گینی  دیله  نگ  تیلکی  خدای 
قویدان  قویدان چیقاریار.  اونی گؤته ریپ  لِی  تووه  ایِبریار. 

چیقان تیلکی قاچیپ بارشینا:

.اخبار دانشجویی . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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جانب  به  کامال حق  است  مالی  وامور 
آنهاست اما آیا تنها مشکل این اردو ها، 

بودجه و مشکالت مالی است؟
به نظر من مشکل مالی از موارد جزیی 
احساس  با  و  دارد  وجود  که  است 
توسط  دانشجویان  بیشتر  مسئولیت 
خود آنها و بدون هیچ کمکی از طرف 
دیگران و مسئولین ریز و درشت قابل 
این  به  است  کافی  فقط  است  حل 
جمع  هم  دور  به  نیاز  که  برسیم  باور 
شادی  و  تفریح  به  ،نیاز  داریم  شدن 
داریم ،هویت جمعی خود را بشناسیم 
و به آن ارزش قائل شویم که در این 
صورت هزینه ناچیز آن را نیز پرداخت 

خواهیم کرد 
مهمترین مشکل این اردو ها برخالف 
اهداف آن بوجود نیامدن جوصمیمی و 
بر طبق  سالم است .شرکت کنندگان 
نظر خود که ممکن است واقعا چنین 
هم نباشد از جو سنگینی که بر اردو ها 
حاکم است گله مندند، مسئولین اردو 
اعتماد  و  دانند  نمی  از جنس خود  را 
به  گاه  حتی  و  ندارند  آنها  به  کافی 
که مسولین  کنند  اظهار می  صراحت 
وارد  برای  شدن  شناخته  برای  اردو 
شدن به سیاست در آینده این کار را 
و  نیش  به  نیز  گاه  و  دهند  می  انجام 
کنایه به کررات از گوشه و کنار شنیده 
دانشجویی  های  اردو  که   شود  می 
رابطه دوستانه  –برقراری  برای  مکانی 
زبان خودمانی  به  یا  –و  پسر  و  دختر 

–پیدا کردن کیس –است .
ها  نامردی  اوج  اظهارات  این  که 
سطحی  و  سرانه  سبک  افکار  و 
باید  اینان  است  نگرگویندگانشان 
متوجه باشند که برگزار کنندگان اردو 
با قبول این مسئولیت در اغلب موارد 
می  ضرر  مادی  نظر  از  اینکه  از  غیر 
کنند از لحاظ درسی نیز افت می کنند 
و غیر از خستگی و درد سر برایشان، 
هیچ فایده و سودی در آینده نزدیک 
ندارد و از آینده دور نیز خدا خبر دارد 

و نه بندگان خدا .

راهکار های سادهمشکالت

و  نظمی  بی 
در  زیاد  ناهماهنگی 
ایاب و ذهاب ، زمان 

و مکان اردو

مسئولین برپائي اردو چند روز قبل از اردو با ذکر تاریخ و محل اردومشکالت را به حداقل برسانند در ضمن 
در جامعه ای که تاخیر 30دقیقه تا 1ساعته امری عادی است این مشکالت را امر عادی تلقی کرده ،نباید 
با نق زدن های خود  باعث شویم که خاطره بدی از اردو برای دانشجویان و مسئولین ثبت شود هرچند که 

با احساس مسئولیت بیشتردانشجویان، در گذشت زمان این مشکل خود به خود حل خواهد شد 
فارسی صحبت کردن 
بخصوص  دانشجویان 
جمع  در  دختران 
از  دانشجویی  های 

قبیل اردو 

فارسی زبان رسمی کشور ماست اما دوستان دانشجو باید مدنظر داشته باشند که در جمع های دوستانه 
ومحلی ،به زبان ترکمنی صحبت کردن نه تنها مشکل قانونی ندارد بلکه باعث صمیمت بیشتر نیز می 
شودو باید نیز چنین شود دوستانی که با فارسی صحبت کردن خجالت خود را پنهان می کنند و یا فکر 

می کنند که “کالس” می گذارند ، بدانند که رنگ رخسار خبر از عالم درون می دهد 

غیر  افراد  حضور 
اردوی  در  ترکمن 

دانشجویان ترکمن

ممکن است همه ما دوستان زیادی از قومیت های مختلف ایرانی در دانشگاه داشته باشیم و اردو های 
زیادی نیزبا هم برویم ولی بهتر است در اردوی دانشجویان ترکمن با تمام احترامی که برایشان قائلیم 
سر خود آنها را دعوت نکنیم فکر کنید اگر هر کدام از ما بخواهیم هم اتاقی و یا دوست غیر ترکمن خود 
را دعوت کنیم چه تنوع قومیتی ممکن است بوجود بیاوریم که اداره آن نیز برای مسئولین اردو مشکل 

خواهد بود 
نشانه  اثرو  نبود 
ازترکمن  ظاهری 
دانشجویان  بودن 

ترکمن 

اینکه دراردو های اطراف تهران دانشجویان با لباس های محلی حاضر شوند حالت ایده آل است ولی بدون 
رعایت ظاهر هم می توان برنامه های ابتکاری خوب با نشانه های فرهنگ ترکمنی را اجرا کرد فقط کافی 

است بخواهیم وکمی فکر کنیم 

دوستانی که توانایی هایی مالی بیشتری دارند می توانند کمک کنند نه اینکه در چندین شرکت و دانشگاه کمبود امکانات مالی
کار کنند و آخر سر هزینه خود را نیز ندهند در ضمن ما اگر بخواهیم یک روز تعطیل دور هم باشیم و 
کمی شاد باشیم آیا نباید هزینه های آن را بپردازیم؟ ما از کمک های نمایندگان شهرستان استقبال می 

کینم وانتظارهم نه اینکه نداریم ولی ...بگذریم.

بی  نیز  آنقدر  و  است  دیده  آموزش 
یاد  که  نیست  عقلی  بهره  بی  و  هنر 
اصال  بود  چنین  اگر  که  باشد  نگرفته 
نیز برایش مهیا نمی  تحصیالت عالیه 
شد و این عین بی انصافی است که در 
نفر  با چند ده  دانشجویی  اردوی  یک 
به  ناجور  2نفرجنس  است  ممکن  که 
زعم بعضی ها هم پیدا شود که برای 
چنین کاری آمده باشند همه را به یک 
نازل  به  را  اردو  هدف  و  برانیم  چوب 
ترین سطح یعنی همان برقراری رابطه 
با جنس مخالف که اصال جزو اهداف 
برگزار کنندگان اردو نیز نیست تقلیل 
دهیم چرا که اگر واقعا چنین باشد کل 
جامعه ای که ما هم نمونه ی کوچکی 

از آن هستیم  مشکل دارد 
و  دانشجویی  های  جمع  در  گاه 
که  شود  می  مطرح  اردو  بخصوص 

مهمترین مشکل این اردو 
ها برخالف اهداف آن 

بوجود نیامدن جوصمیمی 
و سالم است .

در  اردو  مسئولین  کنیم  فرض  حال 
آینده واقعا قصد وارد شدن به سیاست 
در  خواهند  می  چون  حال  دارند  را 
حال  در  شوند  کار  این  وارد  آینده 
خود  از  فعالیتی  هیچ  اکنون  و  حاضر 
بروز ندهند؟ آیاخوداین فعالیتها نشان 
بود؟  نخواهد  فرد  توانایی های  دهنده 
فرد  که  رسیدیم  یقین  این  به  اگر 
و  تشویق  را  وی  چرا  است  توانایی 
حمایت  نکنیم برای پیشبرد بهتر امور 
و اعتالی فرهنگ ترکمن وارد فعالیت 
دارد  را  توانایی  این  فرد  اگر  نشود؟ 
فقط  نه  )و  را  متنوع  های  برنامه  که 
برگزاری اردو( ،به طور منظم و مرتب 
ارتقای  هدف  با  و  عالی  کیفیت  با  و 
از  نباید  ما  آیا  دهد  انجام  ترکمانان 
توانایی های آن شخص استفاده بکنیم 

؟
به نظر من فعالیت سیاسی نه تنها بد 
نیست بلکه یکی از شریف ترین کار ها 
نیز است چون کسی که بر پایه اعتقاد 
به اسالم و قانون برای اعتالی ترکمن 
و  خود  از  دیگر  کشد  می  زحمت  ها 
برای  و  گذشته  خود  شخصی  اهداف 
انسان  گروه  و  خود  نوع  هم  و  انسان 
ها فعالیت می کند که بسیار قابل ارج 

نهادن است .
و اما در مورد این گفته که اردو مکانی 
و  دختر  دوستانه  رابطه  برقراری  برای 
اگر  که  است  ذکر  به  است،الزم  پسر 
خود  هایی  توانایی  و  خود  به  کسی 
ضعیف  را  خود  و  باشد  داشته  ایمان 
نپندارد و اعتقاد داشته باشد که انسان 
باال  و  قیم  به  نیاز  و  آفریده شده  آزاد 
کسی  هیچ  ندارد  اهلل  اولیا  از  غیر  سر 
در  که  ها  امکان  این  از  تواند  نمی 
کند همه  استفاده  ماست سوء  اختیار 
باید بپذیریم که در یک جامعه زندگی 
وظایفی  هم  به  نسبت  که  کنیم  می 
در  کنیم  رعایت  را  آنها  باید  و  داریم 
کسی  که  باشیم  داشته  یاد  به  ضمن 
یک سری  و  نکرده  فرار  کوه  پشت  از 
از اصول اولیه زندگی و برخورد با هم 
نوع و جنس مخالف را در خانواده ها 

شده  تضعیف  ها  ترکمن  بین  اتحاد 
این  شود  می  مطرح  که  سوالی  است 
اتحاد  چیزی  چه  حول  ما  که  است 
داشته باشیم و به چه بهانه ای دور هم 
جمع شویم و چه طور اتحاد را تقویت 

کنیم ؟
اهل سنت  حول اسالم و ترکمنی که 
است، حول فرهنگ –موسیقی، لباس، 
زبان  فراغی،  قلی  مختوم  شعر  کتاب، 

ترکمنی- ویا ...
تا شماره بعدی که منتظر نظرات شما 
می  مطرح  دیگر  سوال  یک  هستیم 
کنیم به نظر شما فلسفه جلسه معارفه 
که در اردو های دانشجویی برقرار می 

شود چیست ؟
به  را  خود  سازنده  و  بار  گهر  نظرات 
آدرس ایمیلی که در باالی نوشته آمده 

است ارسال کنید
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»بییگ تانگرینگ آدي بیلن«
باز دوباره صبح شد. واي! باز باید برم دانشگاه.از صبح تاشب 
کالس دارم.دیشب از بس به این فکر کرده بودم که براي 
نشریه صبح صحرا چي بنویسم، یه خواب عجیب و غریب 
دیدم. خواب دیدم سرویس هاي دانشگاه جاشونو دادن به 
برگزار  آالچیق  توي  ترکمن.کالسامون  اصیل  هاي  اسب 
میشه. غذاي سلف شده: چکدیرمه،بورگ،قاییش،باترما،دیه 

چال و...
گوسفند  چیني  پشم  واحد،   5 بافي  قالي  شده:  درسامون 
واحد، دوشیدن شیر گوسفند 1  واحد، سوزن دوزي 4   4
واحد که این خودش پیش نیاز درس مهم دیگه اي به نام 

»دوشیدن شیر گاو و شتر« بود که اونم 3 واحد داشت.
قرار بود به مناسبت ازدواج دانشجویي »شاه صنم و قریب« 

یه مسابقه ي سوارکاري برگزار بشه.
خودم  دست  میگم؟  پال  و  پرت  چقدر  صبحي  اول  واي 

نیست. خواب دیده بودم دیگه!
طرف  به  دانشجویي)درویشانه(  اي  صبحانه  صرف  از  بعد 

سرویس ها حرکت کردم.
مي  زره  کاش  کردم.  مي  آماده  جنگ  براي  خودمو  باید 
جّدم  که  سپري  و  زره  همون  آوردم.  مي  سپر  و  پوشیدم 
»اغوزخان« به من داده و گفته بود: فرزندم، این ها رو بگیر؛ 

در دانشگاه به دردت مي خوره.
دِر  وقتي  باخته.  جابمونه  سرویس  از  هرکي  دونستم  مي 
سرویس باز بشه اوج داستانه. باید چشمم کار کنه. نیمکره 
هاي راست و چپ، حّس ششم، هفتم، هشتم و....باید کاماًل 
مواظب باشم تا مبادا از بدي روزگار مشتي غیر عمد)یا شاید 
عمد( به  صورت  مبارک  اصابت کنه .  مبادا  کسي  لباسمو 
بکشه، تنه بزنه، نیشگون بگیره و باعث بشه خداي نکرده از 

سرویس جا بمونم. 
باالخره به زور چنگ و دندون هم شده موفق شدم سوار بشم. 
داشتم به این فکر مي کردم حکمت اینکه تعداد سرویس 
ها از حد نیاز کمتره چي مي تونه باشه؟ باالخره دانشگاه 
کاري رو بدون حکمت انجام نمیده! توي همین فکرا بودم 
که این تابلو رو دیدم.»دانشگاه مبدأ همه ي تحوالت است«. 
دانشجو باید متحول بشه. نبرد تن به تن یاد بگیره، پرش با 

نیزه یاد بگیره)براي پریدن توي سرویس(!!!
الله  داد.اِ  خاتمه  من  هاي  یابي  حکمت  به  آشنا  صدایي 
مادرتي؟  دلتنگ  هنوزم  میگذره؟  خوبي؟خوش  تویي؟ 

روزی با مشاهیر ترکمن)طنز(

.مشاهیر . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هنوزم مي گي»یاد ایل لِرده قیز اُقودسانگ ییتر گیدر اجه 
برم  تونم  مي  دیگه  ماه  سه  آره. حداقل  گفت:  جان«؟الله 
همین  به  قوي«  توي»چونقور  افتاد  هم  موبایلم  خونمون. 
بهت  گفتم خدا  بزنم.  جانم حرف  اجه  با  تونم  نمي  خاطر 

صبر بده.
کنار الله زهره نشسته بود. باهاش سالم و علیک کردم و 
پرسیدم از طاهر چه خبر؟ِکي عروسي مي کنین؟ گفت:طاهر 
مي خواد لیسانسش رو، فوقش رو،دکتراشو بگیره بعد ازدواج 

کنیم. آخه میگه اگه فوق و دکتراشو نگیره براش کار پیدا 
نمیشه؛ منم مي ترسم تا اون موقع یه اتفاقي بیفته و ما به 

هم نرسیم. گفتم خدا به تو هم صبر بده .
غصه  و  غم  دانشجو جماعت؛ چقدر  گفتم:بیچاره  با خودم 

ریخته سرش.
ادبیات  ي  دانشکده  جلوي  شدم.دیدم  پیاده  ازسرویس    
ِمني  گفت:»فِلِک  بغل  غم  زانوي  دوتارش  با  ،مختومقلي 
بیت  با همین یک  اِدماور«.  قویوب هور  دا غریب  یاالنچي 
براتون  تونم  گفتم مي  ناله.  مي  غربت  درد  از  که  فهمیدم 
هاي  بچه  با  کوی  خوابگاه  توي  بکنم؟گفت:دیشب  کاري 
ترکمن نشستیم و من براشون دوتارزدم و از غزل هاي نابم 
براشون یه دهن خوندم.داشتیم خوش مي گذروندیم که یه 
دفعه مس ؤول بلوک اومد و گفت: اگه مي خواي ساز بیاري 
باید مجوز بگیري.این شد که دوتارم روگرفت و گفت:امشب 

سازت پیش من مي مونه، فردا بیا بگیر. 
امروز سازم رو گرفتم و نمي دونم از کجا باید مجّوز بگیرم. 
کي  نکنم  کمکش  من  اگه  غربت  این  گفتم:توي  خودم  با 
مي خواد این کار رو بکنه؟ بهش گفتم:بیا بریم ساختمان 
و  شد  باز  در  دفعه  یه  که  بودیم  منتظر  کوی.اونجا  اداری 
آقاي »کمینه«رو دیدیم اومد بیرون. اول نشناختمش،چون 
تیپش تغییر کرده بود؛شلوار لي تنگ، تي شرت کالس باال، 
کلّي  مختومقلي  آقاي  و  من  خالصه،  کرده....  اتو  موهاي 
ما شد گفت:»  متوجه جا خوردن  جا خوردیم. کمینه که 
دانشگاه مبدأ همه ي تحوالت است« اگه اینجوري نباشي 
رو  اینکه موضوع  براي  و سریع  نمي گیره،  تحویلت  کسي 
عوض کنه پرسید: براي چي اومدین اینجا؟ قضیه رو براش 

تعریف کردیم، با ناراحتي سري تکون داد وگفت: 
فکر  زدن  ساز  به  دیگه  عزیزم،بهتره  دوست  مختومقلي، 
نکني.چون اگه بخواي مجوز بگیري باید هر روز توي تک 
بار بري. ساعت ها پشت  این ساختمان ده  اتاق هاي  تک 
درهاي بسته منتظر بموني. ده ساعت با هرکدومشون حرف 
و... خوني  اعصاب،کم  ناراحتي  بگیري،  کمر  بزني.دیسک 

بگیري، از کالسات عقب بیفتي تا اینکه شاید یه امضا بتوني 
بگیري.تازه، اگه هم تونستي این کارو بکني؛ اون وقت دیگه 

رمقي برات نمونده که بتوني ساز بزني. 
به  غّصه  پر  نگاهي  شنید  حرفارو  این  وقتي  مختومقلي 
دا  اوغلونلیق  باخشینگ  گفت:»اوغلون  و  کرد  دوتارش 
اویناني، چوال باخشینگ عار نامس دیب سایالني، مالقانگ 

قولیندا سایران دوتارم.«
به  کمینه  بیرون.  اومدیم  ساختمان  از  هرسه  که  شد  این 
رو  ملت  پارک  قراره  بروبچ  با  امشب  ما  گفت:  مختومقلي 
بگردیم. تو نمیاي؟ مختومقلي که غرق در غّصه بود گفت: 
به مختومقلي هم  با خودم گفتم: خدا  ندارم.  نه حوصلشو 

صبر بده.   
باهاشون خداحافظي کردم و رفتم طرف دانشکده. واي! تازه 
ساعت  االن  و  شد  مي  شروع   8 ساعت  کالسم  افتاد  یادم 

9 شده. استاد گفته بود هرکي بعد از من بیاد کالس؛باید 
پشت در بمونه. یهو دلم ریخت، حاال چیکار کنم؟؟؟!!!... 

 
                                      ”معصومه طاطار“- یورت
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پاسخ جدول شماره قبلی نشریه
برنده: 23 نفر از دوستان پاسخ صحیح جدول را ارسال کرده 
بودند که به قید قرعه جایزه به آقای عبدالخلیل قرنجیک 

تعلق گرفت.
در ضمن جایزه قرعه کشی خوانندگان نشریه هم به خانم 

اکرم حیدریان تعلق گرفت.

...........................چون ندیدم، پس نیست
وزیر بهداشت:

پدیده زیر میزی در بیمارستان های دولتی صحت ندارد.
مرضیه  دکتر  خانم  سوی  از  میزی  زیر  وجود  تکذیب 

دستجردی ممکن است به دالیل زیر باشد.
زیر  پول  که  کنند  می  فکر  هم  هنوز  وزیر  خانم  شاید   )1
این  گرفتن  امروزه  چون  میشود.  گرفته  میز  زیر  از  میزی 
یافته است، پس تکذیب  پولها به روی میز تغییر وضعیت 

زیر میزی از سوی ایشان صحیح بنظر می رسد.
2( علت دیگر اینکه چون پزشکان زیر میزی گیر،در حضور 
خانم دکتر وحید دستجردی این پول ها را اخذ نمی کنند 
پس از کجا خانم دکتر بدانند که در بیمارستان های دولتی 
زیر  پزشکی  بعد هر وقت  به  این  از  گیرند.  میزی می  زیر 
میزی خواست بایستی مشروط به حضور خانم دکتر باشد 

و الغیر.
موقع  به  پرداخت  عدم  پزشکان  چون  اینکه  دیگر   )3
بودن  پایین  و  دولتی  بیمارستانهای  از سوی  دستمزدشان 
تعرفه پرداختی این بیمارستانها را توجیهی برای اخذ پول 
قانون  یک  طبق  است  ممکن  پس  دانند  می  میزی  زیر 
تکمیلی  پرداخت  به  میزی  زیر  از  پولها  این  نام  نانوشته 
بیمارستانها توسط بیمار تبدیل شده باشد که در این صورت 

نمی توان گفت »زیر میزی«.
4( بنده هم که دوبار از این پول ها به جراح دادم،زیر میزی 
نبود، بلکه زیر پلکان مقابل اتاق عمل بود. از این حیث نیز 
حرف خانم وزیر صحیح بوده،می بایست پول»زیر پلکانی« 
گفته می شد. به خبر نگار مهر توصیه می شود این دفعه که 
با خانم وزیر برخورد کردند، باید بپرسند»پول زیر پلکانی 
بپرسند،ایرادی  شده  هم  آزمایشی  حاال  شود.«  می  گرفته 

.سرگرمی . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................چین بیلن یاالنِینگ آراسي.
بیر ییگت بیر یاش اوال :

-آغام ، قئن گؤرمه سنگ ،دارئغئپ
بیر  کا  سیزدن  دیسنگ،  بررین  جوغابئني  -دویروگمان 

زادالري سوراماقچي .
بولسا.   سوراغئنگ  سورابر،  دویروگیپ!  -نأمه دارئغئپ - 

بیلسک جوغابینگي برریس .
هاني یایدانما – دا  سورابر ، سوراغئنگ بولسا .

-آغام ، سندن سوراربولسام . کؤنه لرمیزده “ آدام اده نیني 
آدامئنگ  بیلن  آدام  ، شو  ولین  بار  “دیین سؤز  ادر  آدام   ،

آراسي نأهیل لیراک دیر اویتیأر سینگیز ؟
-اینیم ! ماغتئم غوال “ آدام ، آدام پارخي ، یر بیلن آسمان 
“ دییأر . یؤنه من  یر بیلن گؤگینگ آراسي گؤرونسه – ده ، 
آدام بیلن آدامئنگ آراسي گؤرونردن ، بیله کي دن اوزاغراق 

دئر دییأرین . آدامئنگ بیر
-أ  گپألنده ، بیر  - ده اؤله نده دنگ دیگینه سؤزوم یوق.  
یؤنه اؤزگه واقت ولین ، آدام بیلن آدامئنگ آرا تاپا و ودئنی 

اؤلچه ، مگر مؤمکین هم دألدیر .
-ساغ بولونگ آغام ! عایئپ الشماسانگئز ینه بیر سوراغ :

-چین بیلن یاالنئن آراسی نأچه رأک کأ ؟
- چین بیلن یاالنئن آراسی ، دؤرت بارماق دئر اینیم ! اوالم 
نأمه گؤرشینگ یالی غوالق بیلن گؤزؤنگ آراسی – دا اینیم 
. حاص تورکمنلشدیرسگ ، گؤز بیلن گؤرده نینگ – أ چین 

. غوالق بیلن اشده نینگ هم یاالن.
                                                             صحرا

باالق
بیرگون تاجدردی بیرینیگ اوینا میهمان بولیار .شوندا بیر 
جئوان اوغلن گلیپ تاجدردی بیلن کوک قورقین سورشیار.

توه  تف  تف  گوزالپ تف  باشینا  بویدن  اونگ  تاجدردی 
المادن بوینگ ناقادار اوسیپ دیر دییار.اودا دایی سن اوزال 
گوراماق  یوغ  سورایار.تاجدردی  دییپ  گوردینگمی  منی 
دییار.ایسم نیرادن بیلیارسینگ منگ بویم چکانینی دییپ 
شوندن  دیر  بترقیسقالیپ  باالقینگ  سورندا ،تاجدردی 

بیلدیم دییپ جوغاب بریار.
قاالن آش 

دوستي  دورقا  اییب  ناهار  آجیقیپ  تاجدردي  بیرگون 
 ، دوییپ  ادانیني  دوستینیگ هواس  .تاجدردي  گلیار 
دییپ سورایار؟  اییرسینگمي  آشی  قاالن  بیرگون   ! دوس 
بار  اوندا  اواگلیار.تاجدردي  اوا  دییپ  هاووا  اوندادوستي 
ارتي گلدا اییا دییار.)سبابي اییپ دوران ناهاري تازا بیشن 

میشدیگ(

به  شود،  می  تکذیب  فوقش  ارزد  می  امتحانش  به  ندارد، 
جایی برنمی خورد.

باز دالیل دیگری هم ممکن است داشته باشد.فعال به این 
هم  باز  باشد  الزم  چنانچه  کنیم  می  بسنده  دلیل  چند 
نبوده  هم  ربط  بی  تکمیلی،تقریبا  جهت  ولی  میتراشیم. 
چون سنخیتی نیز با بیمه های تکمیلی از نوع طالیی اش 
باشد،عرض می شود پزشکانی که  هم ممکن است داشته 
تا  بدهند  هم  رسید  یک  لطفا  گیرند،  می  میزی  زیر  پول 
باشد  مدرکی  و هم  بگیریم  بیمه  از  را  پولمان  بتوانیم  هم 
را  ترسند رسید  اگر چنانچه می  وزیر.  به خانم  ارائه  برای 
خودشان امضا کنند بدهند منشی مطبشان امضا کند. در 
بود،کی  قدیمی»کی  بازی  توان  راحتی می  به  این صورت 

بود،من نبودم« را هم بازی کرد.
در  گفتند  دکتر  خانم  اینکه  پزشکان،با  برخی  توجه  قابل 
صورت مشاهده اخراج می شوید، به پزشکان زیر میزی بگیر 
اطمینان داده می شود که به هیچ وجه اخراج نخواهند شد 
چون خانم دکتر با اطمینان گفتند که پدیده زیر میزی در 
بیمارستانهای دولتی مشاهده نشده است. مطمئن باشید باز 
هم مشاهده نخواهند کرد فقط کافیست در حضور ایشان 
این پول را نگیرید از این گذشته، ممکن است هوای شما را 

هم داشته باشد ،هر چه باشد همکاری گفته اند.
افتادم، نمیدانم  المثل ترکمنی  در پایان به یاد یک ضرب 
ربطی به موضوع دارد یا نه:»تاوشانینگ غاچیشینی گوردم، 
را  خرگوش  فرار  ترجمه:»وقتی  اوزدم«  طامامی  اتیندن 

دیدم، طمع از گوشتش بریدم«.

.حاضر جواب . . . . . . . . . . . . .

صحرا

http://tajdordy.blogfa.com/post-114.aspx
http://tajdordy.blogfa.com/post-107.aspx
http://tajdordy.blogfa.com/post-107.aspx
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 فقط خواستم یک موردی رو اشاره کنم و برم البته از 
روی عالقه ای که به جناب کلنگ دارم /چند ماه پیش 
خبری در مورد کلنگ شنیدم که بد ندیدم عرض ارادتی 

به محضر ایشان و کاربردهایش بکنم .

این بار کلنگ قصه ما در نقش زننده توپ راه آهن مشهد-
گرگان پدیدار شد و گفتند که زدنش ...

البته کلنگ خیلی چیزهای دیگر هم در گنبد زده شده 
تا حاال که من رو بیش از پیش به نقش کلنگ در زندگی 

 ایرانی عالقه مند تر میکنه.
 مثل هتل 5ستاره گنبد

 مثل بیمارستان شمال گنبد
البته کمی آن طرفتر در مازندران کلنگ اتوبان تهران 

شمال هم زده شده که  البته سن ما به سی سال نمیرسه 
ولی از اون کلنگ هم خبری در دست نیست .

البته برادر زاده جناب کلنگ/ آقای تیشه فعال تر از 
خودش ظاهر شده و خیلی سریع کارهایش در حال 

انجامه - اگر جناب کلنگ هم آنقدر جربوزه داشت خیلی 
چیزهای این حوالی درست میشد.

 بر عکس کلنگ عمال تیشه به ریشه خیلی از چیزها 
 هم در گنبد زده شده.

..................ماتال الر
1(اُوت سوز یردن اُوت چئقار.)چاقماق(

2(اُوتورسا- هومِمت،
تورسا- هایبات،
مونگ ِچِچک،

مونگ بیر یاپراق.)ِکِجبه(
3( اُوتوز ایکی داشدان یِل چئقار، دُوولِتلی ایله جار بُوالر.

)سؤز(
4( اُوراقدان اِگری، اُوقدان دُوغرئ.)یئالن(

5( اُورتا بویلئ اُورون جووان، 
اُورون باغالپ ِگلیأ- له.

با تشکر از همکاری:

قرنجیک  امینه  پور-  قلی  جمال  اوغل  گوگالنی-  سلما   - فروتن  عبدالرحیم 
-حسین محمودی- عبدالعزیز ادریسی- نورمحمد مختومی- متین قزلجه- عابد 

برزین- عبدالخلیل قرنجیک- صفا دانه - صفورا طاطاری
صفحه آرا: افسون یکتافر

............................ در مورد کلنگ راه آهن گرگان - مشهد در گنبد کاووس
مثل امنیت /مثل صداقت/ مثل تجارت و ...

 نقش تیشه آنقدر پررنگه از حیث امنیت اخالقی- جانی و 
مالی که جرات نمیکنم زن و خواهر و مادرم رو به تنهایی 

به خیابان بفرستم .

 موتورسوارانی که در کنار کیف قاپی و تهدید با چاقو 
برای گرفتن طالهای زنان از همه جا بی خبر دیگر 
به چارقدهای زنان ترکمن هم رحمی ندارند و از رو 
سرشان می قاپند و گاز... و کوچه پس کوچه... و در 

میرند ...

 حاال امنیت جانی برای کسبه ها که بماند که سرقت 
مسلحانه هم این چند وقته بر خالف زورگیری که سیر 

ثابتی داشته چشمگیر شده...

از جمله مطب های پزشکان و طالفروش های استان این 
چند وقته کانون توجه سرقت های مسلحانه قرار گرفتند   ...

حاال جناب کلنگ آیا همت تو بیشتر هست یا 
برادرزاده ات تیشه؟ 

تِرس آیاقلئ تایاجئق،
ِدپِرک چالئپ ِگلیأ- له.)دُوقما داراق(

6( اُول اُوبادا ایشیم بار، اوسساالردا کومشوم بار،
آچئلمادئق صاندئقدا، گوزی باغلئ غوشوم بار.)گؤوِرلی 

عایال(
7( اُول نه دیر کیم، غانا ِمنگزأر، غانئ یُوق،

جومله بویون غان توتوپ دئر، جانئ یُوق،
گور، اُونونگ جوبتی نینگ ِهم حااللئ یُوق،

ایچیندأکی باالسئ نئنگ سانئ یُوق.)غئزئل بورچ(
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.خاطرات ماندگار . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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