
قربان  حاجى   – صحرا 
تيم  طريك: مسابقات دوستانه ى دو 
نقى  سالن  در  سارى  گنبدكاووس، 
عصر  جمعه  كاووس  گنبد  پناهى 
مسابقات  اين  در  گرديد،  برگزار 
عالوه بر حضور عالقمندان به بوكس 
معاون  جعفرى  محمد  نور  مهندس 
پورمندى  على  ويژه،  فرماندارى 
مجيد  حاج  شهر،  شوراى  رئيس 
اعضاى  از  جمعى  و  شهردار  قزلجه 
بوكس  پيشكسوتان  و  شهر  شوراى 
مازندران  و  گلستان   – گنبدكاووس 

حضور داشتند.
هيئت  همت  به  مسابقات  اين 
و  شد  برگزار  كاووس  گنبد  بوكس 
بود كه  پر هيجان  بازى هاى  از  يكى 
تماشاگران بسيارى داشت. تيم گنبد 
 1 و  باخت   2 و  برد   8 با  كاووس 

مساوى بر تيم سارى غلبه كرد.
بوكس سومين ورزش پرطدفدار 
كه  باشد.  مى  گنبد  شهرستان 
دارد،  مالحظه اى  قابل  عالقمندان 
اين مسابقه به همت: مهندس شهرام 
نيازى  عبدالمجيد  و  رئيس  غراوى 
و  بوكس  هيئت  مالى  مدير  آتاباى 
بقيه ى اعضا به اسپانسرى شركت ايل 
تام به مديريت دكتر شهرام احمدى 

باشكوه خاصى برگزار گرديد
از پيشكسوتان  بين مسابقات  در 
بوكس كشور از گنبدكاووس عبيداهللا 

شاگردان،  شد.  تجليل  درخشان(ارمشى) 
و  رياست  شهردار  بوكس،  هيئت  اعضاى 
جمعى از اعضاى شوراى شهر پيشكسوتان 
و  تام  ايل  شركت  و  كاووس  گنبد  بوكس 
اهدا هدايا  با  بعضى شركت هاى ساختمانى 
ملى  تيم  سابق  قهرمان  درخشان  عبيداهللا  از 
تجليل كردند، قبل از برگزارى مراسم تجليل 
كليپ ورزشى از مسابقات مختلف در سطح 
ايران آسيا و جهان از قهرمان سابق تيم ملى 
بود  شده  گرفته  درخشان  عبيداهللا  بوكس 

قرار  تشويق حضار  مورد  كه  گرديد  پخش 
گرفت.  سردار آزمون فوتباليست ملى پوش 
ايل  توسط شركت  مسابقات  اين  در  جوان 

تام مورد تجليل قرار گرفت. 
عبيداهللا درخشان قهرمان سابق ايران در 
ورزش بوكس هم اكنون مربى تيم بوكس و 
عضو هيئت بوكس شهرستان گنبد كاووس 

مى باشد.
وى يكى از افراد دلسوز ورزش است كه 

در جذب جوانان به ورزش فعاليت دارد.
هيئت  رئيس  غراوى  شهرام  مهندس 

عنوان  به  وى  از  كاووس  گنبد  بوكس 
شهرستان  ورزش  به  دلسوز  پيشكسوت 
آينده  در  قطعا  افزود  و  كرد  ياد  استان  و 
و  تربيت  كاووس  گنبد  در  عبيداهللا هايى 
گنبد  دوست  ورزش  جامعه ى  تحويل 

كاووس تقديم خواهد شد.
تا  داشت  اذعان  بوكس  هيئت  رئيس 
سال 1395 آكادمى بوكس در گنبد كاووس 
تاسيس خواهد شد غراوى از شوراى شهر 
آكادمى  سالن  ساخت  زمين  اهدا  بابت 

بوكس تقدير و تشكر كرد.
كه  گنبدى  بوكسورهاى  اسامى 
به  بر حريفان  خود غلبه كنند  توانستند 

قرار زير است :
(نايب  حاتمى  مجتبى  بهلكه،  امين 
جرجانى  عبدالمطلب  كشور)،  قهرمان 
اسماعيل  كشور)،  نوجوان  قهرمان  (نايب 
جوانان)،  و  نوجوانان  (قهرمان  ارمشى 
ناظرى، وحيد عطا، مهدى عظيمى،  ابراهيم 

حسن شاهينى
ابراهيم  گنبدكاووس:  تيم  مربيان 

ارمشى، آنه محمد داز، ميثم بگزاده
عاشور  گنبدكاووس،  تيم  مدير 

محمدى
مربى تيم سارى: رامين عبادى، اسماعيل 

مختارپور
عظيمى،  طباطبايى،  اكرامى،  داوران:  

فالحت پيشه و على نادرى 

 _ طريك  قربان  حاجى 
آزمون  سردار  ملى  گل  اولين 
تيم ملى كره جنوبى  در مقابل 
كره  ملى  تيم   . خورد  رقم 
جنوبى كه در دو ديدار گذشته 
در مقابل تيم ملى فوتبال ايران 
روز  بود،  داده  شكست  به  تن 
با تمام قوا و  سه شنبه گذشته 
ايران  به  خبرنگار  لشكر  يك 
آزادى  ورزشگاه  در  تا  آمد 
غلبه  ايران  ملى  تيم  بر  تهران 
تركمن   براى  ديدار  اين  كند. 

آزمون  سردار  حضور  بود  مهم  خيلى  ها 
در اين ديدار حساسيت بازى را دو چندان 
كرده بود. خوشبختانه اين بازى حساس را 
البته با تك گل زيبايى جوان  برديم و صد 
رعنا سردار آزمون. اين گل شادى و غرور 
گنبدى  به خصوص  مردم  براى  را  خاصى 
ها داد. نگاهى داريم به حواشى اين ديدار 
و صحبت هاى بعد از بازى بزرگان فوتبال 

ايران در مورد سردار آزمون : 
بازى  از  تمجيد  با  شرفى  اصغر   _  
با  كه  كره جنوبى  برابر  ملى  تيم  (سه شنبه) 

كارلوس  شاگردان  صفر  بر  يك  پيروزى 
كى روش همراه شد، اظهار كرد: به نظر من 
گلى كه سردار آزمون به كره زد، به سرش 
نخورد. او با تمام وجودش توپ را به گل 
تبديل كرد. گل او يك گل اروپايى بود و از 

توپى كه زد كيف كردم.
از  پس  آسيا   فوتبال  كنفدراسيون   _
دوستانه  ديدار  در  ايران  ملى  تيم  برترى 
عنوان  تحت  درمطلبى  جنوبى  كره  مقابل 
<حمله آزمون نتيجه اين ديدار حساس را 
قهرمان  آزمون  سردار  نوشت:  كرد>  تعيين 

ايران در اين بازى بود.

_سردار آزمون درباره گلى كه به 
ثمر رساند، مى گويد:« وقتى از روى 
تعويض  كه  زدند  صدا  مرا  نيمكت 
حس  يك   ، بروم  زمين  به  و  شوم 
درونى به من مى گفت كه مى روم 
و در زمين موفق مى شوم. نمى دانم 
چرا اما به دلم افتاده بود كه در اولين 
گل  ملى  تيم  براى  ام  رسمى  بازى 
مى زنم. قبال مقابل بنفيكا و اشتوريل 
دروازه حريفان را باز كرده بودم اما 
آنها رسمى نبودند. اين بار اما مقابل 

كره به اين موفقيت رسيدم. 
سردار اين گل را به مربى سابقش تقديم 
و  پدر  از  بايد  ابتدا  گويد:«  مى  و  كند  مى 
مادرم تشكر كنم كه اين سالها برايم سنگ 
تمام گذاشتند. پدرم بعد از گلى كه به كره 
زدم اشك ريخته بود و اين يعنى آنها براى 
و زحمات  كرده  من خيلى تالش  موفقيت 
دارد  جا  آنها  كنار  در  اند.  كشيده  فراوانى 
اين گل را به كسى تقديم كنم كه در فوتبال 
من  براى  محمدى  اكبر  هستم.  مديونش 

سنگ تمام گذاشت.  

حاجى قربان طريك ـ هفته سوم رقابت 
كشور  باشگاهاى  واليبال  ليگ  سوپر  هاى 
جام زنده ياد حسين معدنى روز چهارشنبه 
هفته پيش پيگيرى شد. در اين هفته نگاهى 
خواهيم داشت به مجموعه اتفاقات واليبال 

واليبال  براى  هفته  سه  اين  در 
گنبد:

نگاهى به عملكرد و اخبار تيم 
تعاون گنبد : 

مسابقات  سوم  هفته   در   
تعاون  تيم  واليبال    برتر  ليگ 
زاهدان  شهردارى  ميزبان  گنبد 
باخت  دو  به  توجه  با  بود. 
هاى  تيم  مقابل  در  تعاون  تيم 
تهران   پيكان  و  تبريز  شهردارى 
بردن شهردارى زاهدان براى تيم 
تعاون خيلى مهم بود . اين ديدار 
در يك بازى نفس گير با نتيجه 

3 بر 2 به سود تيم تعاون تمام شد تا اين تيم 
با 2 امتياز در رده پنجم جدول جاى بگيرد 
. يك خبر خوش براى طرفداران اين تيم، 
بود  تيم  تركيب  به  ناظرى  بازگشت عبداهللا 
با آمدن ناظرى كمى دفاع روى تور تعاون 
جان تازه اى گرفت. تعاون در هفته چهارم 

استراحت دارد.
نگاهى به عملكرد و اخبار تيم جواهرى 

گنبد :
دوم  هفته  در  گنبد  جواهرى  تيم   

ايران  نوجوانان  تيم  بر  توانست  مسابقات 
كه با  نام ارتعاشات صنعتى پا به مسابقات 
سوپر ليگ گذاشته است را شكست بدهد 
بازيكن  دو  حضور   ارتعاشات  تيم  در   .
(كاپيتان  آقچلى  رسول  هاى  نام  به  تركمن 

) و اسماعيل مسافر و بازى تاثير گذار اين 
تيم  براى  را  گيم  يك  توانست  بازيكنان 
ارتعاشات به ارمغان بياورد. اما در نهايت 3 
امتياز پر اهميت  اين بازى به نام جواهرى 
سوم  هفته  در  گنبد  جواهرى  شد.  درج 
داده  انجام  بازى  دو  با  و  داشت  استراحت 
چهارم  جايگاه  و  دارد  امتياز   3 اكنون  هم 
هفته  در  جواهرى  است.  گرفته  را  جدول 
بود.  تبريز خواهد  چهارم مهمان شهردارى 
اين ديدار در روز چهارشنبه اين هفته برگزار 
خواهد شد. خبر خوش براى طرفدران تيم 

برزيلى  فاسين  ريكاردو  آمادگى  جواهرى، 
است اين پشت خط زن برزيلى احتماال در 

بازى چهارم به ميدان خواهد رفت. 
حضور پررنگ واليباليست هاى تركمن 

در سوپر ليگ واليبال ايران : 
امسال حضور بازيكنان 
ليگ  سوپر  در  تركمن 
واليبال ايران چشمگير است 
. رسول آقچلى ، اسماعيل 
مسافر، سخى عيدى، جمال 
احسان  پور،  كنعانى  الدين 
نيازى،   سيد  هادى  دوجى، 
زاده  حسن  امين  محمد 
مصطفى  تكاور،  متين   ،
زيتونلى،  وفا  آزمون، 
يحيى  آلق،  محمد  حميد 
قائمى،  فرهاد  نيازى،  قليچ 
كيوان  چوگان،  حميد 
صحنه، حاجى محمد گوگجلى، عبداهللا آذر، 
جالل الدين قليچ راد، فرهاد يلمه، رحمان 
آلق،  محمد  عبداهللا  ناظرى،  عبداهللا  رئوفى، 
كمال  عربى،  سليم  سخاوى،  محمد  گل 
و  دانشفر  ادريس  تاجر،  ميكائيل   ، قريشى 
سليم چپرلى 28 بازيكن تركمنى هستند كه 
در سوپر ليگ واليبال ايران توپ مى زنند به 
اين جمع چند مربى و كمك مربى تركمن 

را نيز مى توان اضافه نمود. 
  

   ١
٣٩

ه ٣
 ما

ذر
١  آ

به 
شن

٤ـ  
٦٢

ره 
شما

 ـ  
هم

هفد
ال 

س

اولين نشريه رسمى گلستان 
   فرهنگى،ادبى 

    اجتماعى و ورزشى 
        صاحب امتياز و مدير مسئول :

           دكتر عبدالرحمن ديه جى 
                   سردبير : حاج حميد كمى

                          دبير بخش تركمنى : غفور خوجه  

 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 مختومقلى فراغى 

طنز

١٣
٩٣

ا
آذ

١
شن

٤٦
٢

شا
ف

قطع تلفن و مخابراتچی های فلک زدهال
مدتيه مخابراتچى ها بازى تازه اى ابداع كرده و با قطع خط تلفن ثابت مردم با اونا قايم 
باشك بازى مى كنن. اين بازى خيلى زود مثل يك اپيدمى مسرى در كل استان گلستان پخش 

شد و حتى رودست آخرين ورژن بازيهاى رايانه اى مثل traaviaan و Call of Duty  زد.
مبتاليان به اين اپيدمى مسرى از گنبد گرفته تا گميشان؛ خوش خوشك و با رويى بازتر از 
دروازه شميران به ادارات مخابرات رفتند تا پازل گمشده بازى تازه، يعنى همان قبض تلفن رو 

كشف كنن، گمشده اى كه همه ى مردم مبتال مى گفتن در خونه شون نيومده.
 غافل از اين كه مخابراتچى ها درسشون رو خوب بلدند و فوت آبند، اونا گربه رو دم 
حجله كشتن و گفتن شما بدحسابيد، شما بدهكاريد، بريد خداتونه شكر كنين كه ازتون به 
عنوان بدهكاران ميلياردى به قوه قضاييه شكايت نكرديم و فقط تلفنتون رو قطع كرديم. تازه 
زورمون مى چربه و مى تونيم از اين كارا بكنيم، اصال چى مى گيد! اگه قبضتون هم گمشده و 

بهتون نرسيده به ما چه؟ ما كه داديم اداره پست، بقيه اش اصال به ما مربوط نيست!
مردم كه يك دل نه صد دل عاشق ورژن جديد بازى مخابراتچى ها شده بودن، همگى 
گفتن از كارمون زديم اومديم دندمون نرم، پول تاكسى و بنزين داديم فداى سر مخابراتچى ها، 

حاال براى اين كه خمار نمونيم الاقل يه قبض المثنى بهمون بدين.
مخابراتچى ها جواب دادن به ما چه؟ تلفن شما قطع شده، تلفن خونه ى ما كه قطع نشده، 
مشكل، مشكل شماست، بريد جاى ديگه بساط تون رو پهن كنين، جايى مثل دفاتر خدمات 
پستى، شايد اونا دلشون به حال 500 تومن از پولتون بسوزه و اگه كمى سركيسه هاتون رو شل 

كنين، بهتون پازل گمشده ، ببخشيد قبضتون رو بدن!
كارآگاهان بخش خصوص پس از كلى تجسس و تحقيق و تفحص، در اين بازى جديد 

چند سرنخ پيدا كردن؛ 
احتماال مردم شهرهاى استان گلستان يا بيكارن، يا بيمارن، يا بيزارن، يا بى عارن و  1 -

. . . و براى تفريح و تفنن رفتن پيش مخابراتچى ها و دنبال قبض گمشده شون هستن.
شايدم مردمى كه تلفن هاشون قطع شده با هم دست به يكى كرده و به مخابراتچى  2 -

ها دروغ تحويل مى دن كه قبض نيومده.
يه احتمال ديگه اين كه مخابراتچى هاى زبر و زرنگ براى اين كه از سودشون  3 -
ضرر نكنن و اونو براى چاپ قبض تلفنا خرج نكنن، در مورد چاپ قبض هاى گمشده و دادن 

اونا به اداره پست دروغ مصلحت آميز مى گن!
راستى شايدم اين وسط اداره پست رو دست مخابراتچى ها بلند شده و قبض  4 -
هاى مردم رو گرفته ولى براى راحتى پستچى ها و صرفه جويى در وقت و بنزين موتور پستچى 

ها اونا رو توزيع نكرده، آى ناقالها . . .
گيريم كه هيچ كدوم از اين احتماالت درست نباشه، آخه رياضى و حساب و  5 -
كتاب و منطق و فلسفه و ادبيات و . . . كارآگاه هاى خصوصى هميشه توى مدرسه هم خوب 
نبوده؛ مگه مخابراتچى ها براى توزيع قبض هاى تلفن به پستچى ها هزينه ميدن؟ نه كه نميدن. 

چون اگه هزينه ميدادن كه مى تونستن يقه اونا رو بگيرن كه چرا مردم رو االف مى كنين؟ 
احتماالت بازم بيكار نمى شينه و مى گه، مخابراتچى ها دوستدار محيط زيستن  6 -
و براى صرفه جويى در قطع درختان و تبديل نشدن اونا به كاغذ قبض تلفن، اين ترفند رو 

به كار بردن.
اصال چه معنى داره كه چاپ قبض و اعالم ميزان مصرف تلفن مردم هميشه رو  7 -
دوش مخابراتچى هاى بدبخت و فلك زده و بى پول باشه، خجالتم خوب چيزيه واهللا، مردم 
خودشون برن با هزينه خودشون تو خونه ها يا دكوناشون يك كنتور به تلفن هايشان ببندن و 

حساب تلفن دستشون باشه تا ديگه تلفناشون قطع نشه!

پيشنهاد به وکيل محترم استرآباد!!
صحرا - گروه طنز اجتماعى : امامى نماينده ى دوم گرگان، آق قال در مجلس شوراى 
اسالمى در 19 آبان ماه در گفتگو با خبرگزارى مهر با نام اترك براى راه آهن بين المللى ايران، 
تركمنستان، قزاقستان مخالفت كردند و نام هاى گلستان، استرآباد، جرجان، هيركان، وركان و 

... را پيشنهاد كردند.
حتى در اين خصوص با وزير راه و شهرسازى نيز گفتگو كرده و اعتراض داشته اند وزير 
راه و شهرسازى نيز گفته اند: بر اساس مختصات جغرافياى سياسى منطقه انتخاب نام صورت 

خواهد گرفت.
در اين خصوص مطالب و اعتراضاتى در بعضى سايت ها منتشر شد، حال اين حقير با قلم 
روستايى خود توجه نماينده حساس! را به برخى نام ها ى حساسيت زا!! جلب مى نمايد. تا 

شايد بتواند كمى از آلرژى آنها كاسته شود.
 ...آقاى امامى نماينده ى فعلى گرگان جانشين ناصرى شدند، هر دو نماينده با هم تفاوت ها 
و شباهت هايى دارند كه اگر وقت اجازه دهد حضورى يا از طريق مكاتبه و يا ايميل و اگر 
جواب تلفن را بدهند! تلفنى در وقت مقرر مثال خردادماه سال 1394 هجرى شمسى اعالم 

خواهد شد. ناگفته نماند عرايضمان را به ناصرى تا حدودى اعالم داشتيم.
از مقدمه كه بگذريم، نماينده ى دوم استرآباد اعالم مى دارند، مردم به نام «اترك» حساسيت 
دارند. حال سئوال اينجاست، آيا اين حساسيت روحى روانى است يا مادى و جسمانى ... بنده 
چون "اتركلى" يعنى ساكن اترك هستم وقتى به مزرعه سر مى زنم و در مواقع خاص البه الى  
گزها و چراگاه ها مى روم حساسيت پوستى مى گيرم. بهتر بود، دوست استرآبادى ما مشخص 
مى كردند كه مردم چه نوع حساسيتى دارند، كه براى شنوندگان و خوانندگان شفاف سازى 

مى شد. 
ظاهرا وكيل امامى، فعاليت بسيار بااليى طى 2/5 سال نمايندگى داشته اند تمامى كارهاى 
ريز و درشت اقتصادى، غير اقتصادى و فرهنگى و  ... را حل و فصل كرده اند، حتى شنيده ها 
حاكى است بخش وشمگير شهرستان شده! و آق قال قرار است مركز استان بشود؟! پتروشيمى، 
شيمى درمانى و زمين هاى لم يزرع، غير لم يزرع، سدها پر آب و ابرها بارور، ريل هاى راه آهن 
با حمايت امامى طال كوب! خالصه ى كالم ختم كالم كارى نمانده تا رسيدگى شود. وى هم 
كار مجرى گرى را انجام داده! هم مقنته، منظور از مجرى گرى (اجرايى است) چون مدتى بعلت 
كم كارى و بيكارى در مناطق رطوبت زده، سواد اندك دهاتى ام نم كشيده، شايد اين هم از 

حساسيت هاى اتركى باشد. 
حال سخنى با مديرعامل راه آهن شمال دارم. آقا، چرا بدون مشورت نمايند ه ى استرآباد به 
راه آهن نام «اترك» گذاشتيد؟ الزم بود گرگان يا استرآباد را انتخاب مى كرديد. يا حداقل با وزير 

بهداشت در مورد آلرژيك بودن و يا نبودن "اترك" استعالم مى گرفتيد.
به جناب وكيل توصيه مى كنم اگر امكان دارد، كه مى دانم حتما دارد! از شورا و شهردار 
سابق اينچه برون و دهيار فعلى گمرك پل در اين خصوص مشاوره طلب نمائيد يا بگيريد فرقى 

نمى كند، قطعا به شما كمك خواهند كرد.
پيشنهاد به وكيل محترم استرآباد:

 از آنجايى كه "اترك" يك نام تاريخى و سابقه طوالنى در منابع نوشتارى تاريخ نگاران 
دارد، شايد عوض كردن نام "اترك" مشكل باشد و وقت شما را در آق قال يا تهران و جاهاى 
ديگر بگيرد، پس بهتر است، به جاى آن مردم عوض حاجى، آق قال و اينچه برون، منطقه ى اترك، 
ازبك آباد، خيرخوجه را با ساكنان گرگان، ببخشيد استرآباد جابجا بكنيد يعنى گرگانى ها بيايند 
نوار مرز اترك، در اين صورت كار شما آسان تر خواهد شد.چون ديگر احتياجى به تعويض نام 

پيدا نخواهيد كرد. و هم احتمال دارد در كم شدن حساسيت موثر افتد. 
چنانچه فرصت و حوصله كافى داشته باشيد، مى توانيد با شهرداران و شوراهاى شهرهاى 
استان نشستى داشته باشيد. مثال از مراوه تپه شروع كنيد تا كردكوى نام استرآباد را پيشنهاد بدهيد، 
آنوقت مى شود نام تمامى شهرها را  عوض و اسم استرآباد يا گرگان و هر اسمى كه دوست 
دارى بگذاريم. مراوه تپه مى شود استرآباد 1، كالله استرآباد 2 ، گاليكش استرآباد 3، بندرگز و 

كردكوى، تا استرآباد 12 جا داريم كار مردم هم راحت تر مى شود.
 نام استان گلستان را هم گرگان مى گذاريم. مانند ايالم- تهران- سمنان و ... چون مركز 

استان گرگان است نام استان هم گرگان باشد كه نمونه فاكت و ادله فراوان است.
البته مى شود در باره نام هاى برج تاريخى قابوس در گنبدكاووس، جزيره ى آشوراده در 
بندرتركمن، قزل آالنگ  در تركمن صحرا و جنگل گلستان و آبشار شيرآباد و آبشار لوه و اگر 
امكان دارد كوه دماوند و درياى خزر را با هماهنگى محيط زيست، اداره ى كشاورزى و آب 
و فاضالب تصميم مقتضى گرفت. نام آن ها را يكى يكى سرفرصت عوض كنيم يادت باشد 
«كميته نام» تشكيل شود. به عنوان مثل عرض مى كنم: برج قابوس برج (گرگان)- قزل آالنگ، 

(سد گرگان)- جنگل گلستان، (جنگل استرآباد)
خداحافظ تا اسفند ماه 1394 هجرى شمسى

• اتركلى، يعنى ساكن اترك

گلگشت

از نشان های توتميک تا نشان های 
امروزين- راه نبشت اينچه 

قسمت اول
* آنادردى عنصرى

ايده ى تنظيم برنامه گلگشت به جلگه 
ى اينچه در مراسم عروسى پسر باى محمد 
در  واقع  قرناوه  روستاى  اهل  شاعر  قليچى 

منطقه ى گوگالن مطرح شد.
براى عزيمت به عروسى با دوستان كالله 
. اى قرار گذاشتيم و باتفاق راهى قرناوه شديم 
با روستايى زيبا غنوده در دل دّره اى كوهستانى 
در  قرناوه  روستاى   . بديع  مراياى  و  مناظر 

حافظه ى تاريخى ام جايگاه ويژه اى داشت زيرا كه آن ُكرسى عاليارخان 
باتفاق  بوده است كه در جنبش عثمان آخوند در سال 1304 شمسى 
پسرعموى خود قيسير اِمِن Kysyr Emen فرماندهى قشون گوكالن را 
بر عهده داشت. قرناوه از جهت ديگرى هم برايم جالب بود و آن بخاطر 
وجود گورستان قديمى با نشانه هاى چوبى توتميك بود كه قبًال چندتايى 
عكس از آنها ديده بودم . مشاهده ى از نزديك گورستان و نشانه هاى 
توتميك آن برايم آرزو شده بود . در جريان مراسم عروسى نيز بخاطر فرا 

رسيدن شب و تاريكى هوا اين فرصت دست نداد .
طى صحبت هايى كه با عزيز ممى زاده داشتم در مورد گورستان 
قديمى قرناوه و نشانه هاى توتميك آن صحبت كردم و اشتياقم براى 
ديدن آنها را در ميان گذاشتم و برايش توضيح دادم كه اين گورستان با اين 
ويژگى بنظر مى رسد ادامه ى سنّت نشانه گذارى قبور در منطقه ى خالد 

نبى و آقبند ( كوهستان گوكجه ) به جانب شرق باشد.
آرامگاهى در  اين نشانه هاى  نمونه ى  برايم توضيح داد كه  عزيز 
مناطق باالدست تر و در حاشيه شمالغرب جنگل گلستان در منطقه ى 
موسوم به « گورستان گرايلى « ها نيز قابل مشاهده است . اين خبر اشتياقم 
را دو چندان كرد . اين شد كه پيشنهاد دادم اگر فرصتى دست دهد در 
تعطيالت دو روزه ى پيش رو يك برنامه گلگشت در مناطق شرقى تر 
گوكالن ترتيب دهيم كه هم طبيعت گردى باشد و هم بتوانيم از اين دو 
گورستان قديمى و نشانه هاى ان ديدن كنيم . پيشنهادم مقبول افتاد .در 
بازگشت از مراسم عروسى نيز پيگيرى هايم نتيجه داد و عزيز ممى زاده 
يك برنامه گردشگرى دو روزه به سمت شرق منطقه ى گوكالن ترتيب 
داد . طبق برنامه بايد از كالله راه مى افتاديم و در مسير قرناوه به شرق ابتدا 
از گورستان قديمى قرناوه بازديد مى كرديم .سپس در ادامه راه در منطقه 
ى روستاى لُهندر ، در حاشيه شمالغرب جنگل گلستان از « گورستان 
قديمى گرايلى « ديدن مى كرديم. كه متأسفانه بارندگى شديد پيش از 
تعطيالت و خرابى راه روستايى برنامه ى بازديد از گورستان ها را بهم زد 
و ما باالجبار به بخش دوم گلگشت كه طبيعت گردى بود قناعت كرديم 
و مسير خود را از حاشيه شمالغرب جنگل گلستان و در مسير گوللى داغ 
رو به شرق آغاز كرديم . آخرين آبادى استان گلستان، روستاى لُهندر را 
پشت سر گذاشتيم و در سرازيرى به جلگه ى اينچه – اممند به اولين 
آبادى استان گلستان روستاى اسالم آباد وارد شديم . روستايى نسبتاً بزرگ 
و آباد يكى از همراهان سفر از امام جماعت مسجد روستا آخوند قلى زاده 
اطالعاتى داد از جمله اينكه وى بعد از نماز عشاء معموالً به تفسير اشعار 
دينى – عرفانى مختومقلى فراغى مى نشيند و پيشنهاد كرد كه به ديدار 

ايشان به مسجد روستا برويم .
مسجد در حاشيه ميدان مركزى روستا واقع بود . مسجدى بزرگ و 
نوساز در دو طبقه كه طبقه همكف ظاهراً اختصاص به حجره ها و غيره 
داشت و طبقه ى اول شامل شبستان وسيع براى نمازگزاران . مطابق سنّت 
بالفاصله سفره ى چاى – چورك پهن شد . آخوند قلى زاده بگرمى از 
ما استقبال كرد و در مورد منشاء شعر و كالم سخن گفت و در پايان متن 
كوتاهى از يك كتاب قطور تفسير را از زبان تركى عثمانى با رسم الخط 
عربى قرائت كرد و اظهار اميدوارى كرد كه در آينده بين ايشان و فعالين 

فرهنگى منطقه كالله و تركمن صحرا ارتباطات بيشترى صورت گيرد .
در ادامه ى راه پس از گذشتن از چند روستا از جمله روستاى بزرگ 
اممند، قبل از غروب آفتاب به مقصد برنامه ريزى شده رسيديم . روستاى 
چشمه ى قربان شادى . يك روستا ى كوچك تركمن نشين از طايفه ى 
گوگالن كه در بين تپه ماهورهاى سنگى لخت و كوه هاى كم ارتفاع 
محاصره شده بود . با اسم قربان خان شادى از قبل از انقالب و در سال 
هاى 54- 55 آشنا بودم. آنها دو برادر بودند بنام هاى مهدى خان و قربان 
خان هر دو فرزند شادى خان. مهدى خان شادى در روستاى بزرگ اممند 
ساكن بود و قربان خان شادى در روستاى چشمه كه بيشتر روستايى 
چاروادار بود و مردم آن عموماً به كار گله دارى اشتغال داشتند . در حاليكه 
روستاى اممند روستايى كامًال برخوردار از مظاهر زندگى شهرى بود و 
حتى بواسطه ى كشت وسيع پنبه ، داراى يك كارخانه پنبه پاك كنى در 

قبل از انقالب،
پس از يكشب اقامت در روستاى چشمه صبح فردا پس از صرف 
صبحانه از مسير يك راه ناهموار روستايى و بعضاً با شيب هاى تند به 
روستاى اينچه رسيديم. روستايى بزرگ و آباد و زيبا با منظره اى بديع 
و هوش ُربا بر بستر جلگه اى سر سبز كه دور تا دور آن را رشته كوه 
هاى كم ارتفاع چون حلقه اى سنگى محاصره كرده بودند .وجود چند 
روستاى اقمارى مثل تاجيك،قره قانلو، تازه ياب و ... به روستاى اينچه 
مركزيت داده بود . روستاى اينچه در دوره ى پهلوى اول و دوم ُكرسى 
دوردى خان از معروفترين و شناخته ترين خان هاى گوكالن در منطقه 
بوده است . وجود مراكز كسب و كار مثل خدمات كامپيوترى و تعاونى 
دوخت پوشاك و سوپرماركت و خيابان هايى با عناوين اترك ، مختومقلى 
و ... نشانه هاى بارز فرهنگ شهرى بودند تا روستايى. آنهم در روستايى 
كوهستانى و دور افتاده از مراكز شهرى مثل آشخانه و بجنورد . روستاى 
تازه ياب كه در واقع مقصد نهايى ما بود چسبيده به روستاى اينچه و در 
فاصله اى حدوداً دو كيلومترى از آن قرار داشت . روستايى كوچك و 
كوهپايه اى كه محل استقرار و زندگى شاعر معروف صحت ايشان بود. 
در بدو ورود متوجه اتومبيلى شديم كه راننده ى آن زنى جوان بود . در 
منزل پسر عموى شاعر، بنام محمد ايشان وارد شديم . پس از گپ و گفتى 
مختصر با ايشان، موضوع صحبت روى زندگى و اشعار صحت ايشان 
متمركز شد و محمد ايشان از خاطرات و اشعار شاعر مرحوم سخن گفت 
. از تحصيالت شاعر در بخارا، از نجابت و اصالت خانوادگى، از خط 
خوش و پاكيزگى محيط زندگى . از باغچه زيباى محل سكونت شاعر و 

باالخره از عشق بى فرجام شاعر سخن گفت .      
  ادامه دارد

     در مسابقات دوستانه
        تجليل از پيشكسوت بوكس صورت گرفت

سردار آزمون ستاره  فوتبال ايران

روى خوِش برد، براى جواهرى و تعاون گنبد 

مهندس مرگن قاضى راد در حال تقدير از سردار آزمون


