
در  مينويسد:  تركمن  ادبيات  منتقدان  از  يكي 
گلدي  آقا  آثار  مشخصات  و  نام  بودم  خيال  اين 
و  عجيب  عبارت  كه  آرم  ياد  به  را  نظراف  اله 
گورون  داغالر  ن  اوستينده  داغالرينگ  شاعرانه، 
يأر، ژوكوفسكي از بنيان گذاران مكتب رومانتيسم 
رمان  و  استاد  جواب  معناي:  پر  سرودة  روسيه- 
مشهور اوجاق و ساير نوشته هاي شش ساله اين 
نويسنده از (2000- م تا 2006- م) به يادم آمد. لذا 
بعد از ذكر نظرات نويسندگاني چند نظرات منتقد 

را نقل مي نمايد:
نظرات نويسندگان:

قربان دوردي قربان صحت اف كه يكي   – 1
از نويسندگان مشهور تركمن ميباشد، ميگويد: در 
سال 1969 –م بوسيله نويسندگان و شاعران جوان 
شهر مرو جهت بررسي و راهنمائي آثارشان به مركز 
تربيت معلم آن شهر دعوت شدم و با اهللا نظراف 
كه در آن محل به تحصيل اشتغال داشت آشنا شدم 
و پس از بررسي  آثارش نشر آنها را يادآوري كردم 
كه بعدها- نوشته ها و سروده هاي او بطور مرتب 

در مجالت و ژورنال ها به چاپ رسيد.
نام  با  او  كوتاه  داستان  1989-م  سال  در   -2
«بيرِگزك اوچان ايت»، با ترجمه به زبان روسي و با 
مقدمه چنگيز آيتماتف به صورت كتابي مستقل نشر 
شد. ناگفته نماند چنگيز آيتماتف نويسنده اي نبود 
كه به هر نوشته اي مقدمه بنويسد و هر كسي را با 

عبارت "نويسنده آثار خوب" معرفي كند.
ولي بزرگاني چون مختومقلي را مي ستايد و 
يا درباره "عزت قليچ اف" نقاش بزرگ تركمن مي 
او  وجود  به  و  ستايم  مي  را  اف  قليچ  هنر  گويد 
افتخار ميكنم و همچنين در خصوص آهنگساز بنام 
تركمن "نوري حال محمداف" ميگويد: اگر نوري 
باغشي"  "شكر  فيلم  آهنگ  نبود  محمداف  حال 
ساخته نمي شد و شكر باغشي در عالم سينما اين 

همه به شهرت نمي رسيد.
در  نظراف  اله  گلدي  آقا  كنم،  اضافه  بايستى 
هنر سينما و در هنر ترجمه مهارت خاصى داشت 
شده  ساخته  هايش  نوشته  از  هاي خوب  فيلم  و 
هنرمنداني چون  فيلم خوب  از طريق  زيرا  است. 
تاركف – ميكائيل اف، شوك شين و مانصوروف 
به درجه رژيسوري ميرسند و مانصوروف در فيلم 
"شكر باغشي" در دنيا به عنوان رژيسوري بزرگ 

معرفي مي شود.
و يا در ادبيات روس آثار نويسندگان بزرگي 
 – بوندوروف  تولستوي، گوگول، پوشكين،  چون 
واسلي اف، شولوخوف، و شوك شين به صورت 
شهرت خاص  از  اند   آمده  در  هاي خوب  فيلم 

برخوردار شده اند.
هايى  داستان   – ها  تركمن  ادبيات  در  يا  و 

چون "آيغتلي أديم"  از "كربابايف"، "شكر باغشي" 
 - اف"  "قلي  از  كرون"  "غارا  خانف"،  "ساري  از 
و  اند  شده  فيلم  "ُجمايوف"  از  گلين"  "يوواش 

همچنين از اله نظراف داستان هايى چون:
سپيد،  ولوو  منزيل-  آچان  چات  دانه،  يدي 
انريوك، قوجا گونشلي گامي- مأهريبان آت به سي 
زبان دنيا ترجمه شده و قريب به پنج ميليون نسخه 

به چاپ رسيده است.
آثار خوبي  نيز  ادبيات كودكان  آنا گلدي- در 

چون:
 – اكن  بار  بير  اويي-  غايراتي- گونونگ  آت 
يانگالن  ايّسي گون –  چولونگ ديگيزگون لري- 
توي دوگيم- را نوشته و تا كنون اين آثار به بيست 

زبان دنيا ترجمه شده است.
مثالي از گونونگ اويي:

گون آقشام دنگيزه
باتيان اكن

باليق الر بيلن
ياتيار اكن

باغالنگ باشي ني
هر يانا اوراپ

بر يأر غوش الرا
هوويرتگه غوراپ

بار توني ، (يكي از ستون هاي محكم و پا بر 
جاي ادبيات كودكان) مي گويد: اله نظراف مي داند 
كه كودكان تركمن – به چه مي انديشند. همچنين 
اين  گويد:  مي  اوشاني  لئو  روس  مشهور  شاعر 
نويسنده تركمن دنياي روحي دوستان كم سن و 

سال خود را بخوبي مي شناسد. 
برستوف كه يكي از نويسندگان تالشگر ادبيات 

كودكان مي باشد مي نويسد.
شود،  ترجمه  كه  زبان  هر  به  نظراف  اله  اثر 

و  دارند  بر سر  را  تركمني  عرق چين  قهرمانانش 
لحن و آهنگ آثار ترجمه شده لحن و آهنگ زبان 

اصلي را در خود دارد.
اين نويسنده تركمن: طبيعت سرزمين خود را 
خوب به تصوير مي كشد و بدان خاطر است كه 
سايالومرداف يكي از نويسندگان تركمن مي گويد:
من تصور مي كردم كه طبيعت سرزمين خود را 
خوب مي شناسم در صورتيكه وقتي آثار اله نظراف 
را كه مي خوانم متوجه مي شوم. دانسته هاي من 
از طبيعت سرزمينم آنچنان نيست كه اله نظراف در 

آثارش به تصوير مي كشد.
اين  هاي  نوشته  خصوصيات  از  ديگر  يكي 
نويسنده روان و سليس بودن زبان اثر است كه در 
آثاري چون: دوغان تأزه ييل، انه، بخوبي مشاهده 
نويسنده  آثار  ديگر  خصوصيات  از  و  شود.  مي 
سمبليك بودن آنها است. كما اينكه حكايت "اينر 
يوكي" يكي از آن گونه آثار است و خواننده خيلي 
زود متوجه مي شود كه بار (يوك)، يك بارِ معمولي 
نوجوانان  بر  كه  است  زندگي  بارِ  بلكه  نيست 
سنگين و تحمل ناپذير است و محتواي حكايت 
به زبان  اينر يوكى - بسيار نقد و بررسي شده و 
هاي روسي و بلغاري پنج بار چاپ شده و يكي 
است  مجموعه حكاياتي  برگزيده  هاي  داستان  از 
كه بوسيله آنتونوف – تري فونوف و آستافي اف 
به چاپ رسيده اند. وقتيكه از اله نظراف سخن به 
ميان مي آيد داستان "اوجاق" او به ذهن متبادر مي 
شود زيرا اين داستان در سال 1948بعد از شانزده 
سال كه پدر و مادر نويسنده از تبعيد قزاقستان به 
سرزمين خود بر مى گردند نوشته اند و نام آن در 
واقع فرزند تبعيد مي باشد كه از رنج ها و تالش 

ها سخن مي گويد.
بهر حال اين نويسنده در طول چهل سال رمان 
به  را  كوتاه هفت جلدى خود  داستان  و  نوول  و 
وجود آورده كه سخن گفتن از آنها به بررسي بيشتر 
مي شود.  آور  ياد  پايان  در  در ضمن  و  دارد  نياز 
داستان هايي چون آق يلكن – اورشا گيدن آدام- 
مانگا منگزه ش مايور، جانگ سه سي – دولن از 
داستان هاي خوب و خواندني اين نويسنده است 
كه براي جوانان در امر نويسندگي سرمشق خوبي 

خواهد بود.
1 – نويسنده اين مقاله به زبان تركمني – آناجان 
تقان اف است كه به تفصيل از آثار اله نظراف در 
مجله ادبيات دنيا سخن گفته كه پاراگراف هايي از 
آن به زبان فارسي برگردانده شد – و منبع ديگري 
در دسترس نبود تا بررسي شود و درباره آن اظهار 

نظر گردد.

شكل  ى  نحوه  مورد  در  لطفا  حنفى  آقاى   *
عوامل  و  توسعه  تاريخى  مراحل  و  روستا  گيرى 
موثر در شكل گيرى روستاى كاكا توضيح دهيد ؟ 
"كاكا  به  معروف  حسينقلى"  "كاكا  روستاى 
قوجق  طايفه  خانوارهاى  از  تعدادى  واقع  در  يورت" 
مى باشند كه بعد از اسكان اجبارى تركمن ها توسط رضا 
خان ميرپنج در اين محل استقرار يافته اند . ابتدا روستا از 
دو هسته جداگانه به نام هاى حسينقلى حنفى (معروف به 
توقرلر)  و آنه طاقن آخوند (معروف به شيخ لر) بوجود 
آمده است كه اين دو نفر بانيان اصلى تشكيل روستا بوده 
بوده  بيشتر  حنفى  بخش حسينقلى  در  نفوس  تعداد  اند. 
يافته  نام يعنى كاكا حسينقلى شهرت  اين  به  فلذا روستا 

است، كه امروزه به اختصار « كاكا » ناميده مى شود.
در انتخاب محل فعلى روستا فاكتورهاى اصلى وجود 
اراضى  آب  تامين  براى  نهر  وجود  نيز  و  زراعى  اراضى 
بين  ارتباطى  جاده  عبور  بعد،  هاى  سال  در  است.  بوده 
گنبد - آق قال از داخل اين روستا باعث توسعه روستا 

گرديده است.
* ويژگى هاى اجتماعى ، فرهنگى و جغرافيايى 

روستاى كاكا را در صورت امكان بيان كنيد ؟ 

 از نظر اجتماعى روستاى كاكا داراى جمعيتى بيش 
از دوهزار نفر ميباشد كه حدودا پانصد خانوار را شامل 
افراد شاغل  مى شود. متاسفانه در سال هاى اخير تعداد 
علت  است.  داشته  چشمگيرى  بسيار  كاهش  روستا  اين 
اين امر را هم مى توان عمدتا در به صرفه نبودن فعاليت 
هاى كشاورزى و دامدارى و پرمخاطره بودن تجارت و 
همچنين كاهش فرش بافى در سطح روستا جستجو كرد.
از نظر فرهنگى اين روستا يكى از روستاهاى پيشرو 
در اين زمينه از ساليان پيش بوده است. دليل اين ادعا را 
نيز مى توان پيدايش يكى از اولين حوزه هاى علميه در 
هاى  ساختمان  وجود  نيز  و  پيش  ساليان  در  منطقه  اين 
از  سطوح  تمامى  در  مدارس  جمله  من  متعدد  آموزشى 
ابتدايى تا دبيرستان دخترانه و پسرانه ، هنرستان كشاورزى 

، دبيرستان شبانه روزى و كتابخانه بيان كرد.
و  طبيعى  هاى  ويژگى  و  ژئومورفولوژى  نظر  از 
جغرافيايى، اين روستا با مراتع سرسبز و اراضى كشاورزى 
حاصلخيز و جارى بودن نهر آبى معروف به "قوش ياب" 

در منطقه نسبتا مسطح  واقع شده است.
* جناب حنفى،  روستاى كاكا چه كمبودهاى 

اساسى دارد كه تاكنون پيگيرى نموده ايد ؟ 
با شروع به كار شوراى اسالمى دوره چهارم و انتصاب 
دهيار جديد، تمام هميَت اين گروه بر پيگيرى كمبودهاى 
اساسى اين روستا متمركز شده است كه از آن جمله مى 

توان موارد زير را برشمرد :
كاكا  روستاى  هكتارى  پانزده  مرتع  پرونده  پيگيرى 

نمودن  آسفالت  پيگيرى   ، آن  حفظ  جهت  در  تالش  و 
پيگيرى موضوع    ، آخوند  به حالى  كاكا  ارتباطى  محور 
تمام  نيمه  پروژه  پيگيرى   ، ياب  نهر قوش  خشك شدن 
طرح هادى روستاى كاكا ، تالش در جهت حفظ مركز 
و  تعاونى  شركت  انبارهاى  و  كشاورزى  جهاد  خدمات 

عدم واگذارى آنها به اشخاص يا شركت ها 
زيربنايى  و  عمومى  خدمات  توزيع  در  آيا   *

روستا مشكلى داريد ؟ 
اين روستا بسيار زياد است،  بله، مشكالت زيربنايى 
از جمله ضعف ولتاژ فشار برق و فرسوده بودن تيرهاى 
برق در اكثر نقاط روستا كه عمر برخى از آنها به بيش از 

سى سال نيز ميرسد. 
عدم  و  مخابرات  هوايى  هاى  كابل  سرقت  همچنين 
لوله  ، عدم  ؛ توسط مخابرات  ها  كابل  نمودن  زيرزمينى 
توسط  روستا  آبرسانى  شبكه  استاندارد  و  مناسب  كشى 
پيمانكار اداره آب و فرسودگى شيرفلكه ها ، روباز بودن 
مصرفى  آب  اختصاص  و  آب  هاى  شيرفلكه  هاى  چاله 
آبرسانى  شبكه  از  اطراف  هاى  دامدارى  و  ها  مرغدارى 
مضافا    است  آورده  بوجود  اى  عديده  مشكالت  روستا 
وجود40 تير برق همراه با شبكه و سيم كشى در شمال 
روستا كه در وسط اراضى كشاورزى كاشته شده و بدون 
استفاده رها شده نيز از مواردى است كه اداره برق تاكنون 
مى  كه  حالى  در  است  نداشته  آن  براى  اى  برنامه  هيچ 
توانستند از همين تيرهاى برق براى تعويض و نوسازى 

تيرهاى فرسوده داخل روستا استفاده نمايند . 

منابع  حفظ  لزوم  به  توجه  با  حنفى  آقاى   *
مسأله  آن  به  كرارا  مسولين  كه  مراتع  و  طبيعى 
تاكيد نمودند، شما چه برنامه اى  براى مراتع كاكا 

داريد ؟ 
دامدار  به  توجه  با  كاكا  روستاى  مشكالت  از  يكى 
بودن مردم آن و وجود زمين هاى مسكونى اهالى با متراژ 
به توسعه مسكونى حفظ مرتع   احتياج مردم  باال و عدم 
جهت تعليف  احشام است كه متاسفانه در زمان نه چندان 
نوشتند  كه  قراردادى  با  بنياد  و  طبيعى  منابع  اداره  دور 
دارند و در حال  را قصد واگذارى  اين مرتع  از  قسمتى 
حاضر با تمام پيگيرى هايى كه انجام داده ايم به نتيجه اى 
نرسيديم و بيشتر زمان ما صرف احياى  مرتع از دست 

رفته شده است . 
* كانال آبى كه از وسط روستا ميگذشته در 
اقدامى  حال حاضر ظاهرا خشك شده است چه 

براى احياى آن داريد ؟  
نهر طبيعى قوش ياب كه از مسير خيابان شهيد موسى 
خرمالى منشعب از رودخانه آلما كولى جريان دارد عالوه 
بر آبيارى اراضى كشاورزى روستاى كاكا ، صفاى خاصى 
هنگام  به  نهر  اين  متاسفانه حق آب  ميداد  به روستا  هم 
اليروبى رودخانه آلما كولى در نظر گرفته نشده و اين نهر 
از مسولين محترم جهاد  داريم  انتظار  است  خشك شده 
به  منطقه  كشاورزى  بودن  وابسته  به  توجه  با  كشاورزى 
اين نهر ، نگاه ويژه اى به اين مسئله داشته باشند و جهت 

رفع مشكل كشاورزان اقدام عاجلى بنمايند . 
* جناب آقاى حنفى شوراى اسالمى روستا و 
كاكا  روستاى  در  عمرانى  اقدامات  چه  جنابعالى 

انجام داده ايد ؟  
خاكى  شانه  ايجاد  و  معابر  گيرى  لكه  و  ريزى  شن 
نو جهت عبور دانش  كنار جاده خط  راه  ايجاد  مناسب، 
لوازم  خريد  و  ورزشى  زمين  كردن  مسطح  آموزان، 
طرح  دو  اجراى  لباس،  و  تور  توپ،  قبيل  از  ورزشى 
خريدارى ترانس و ايجاد شبكه، 4مرحله تعمير روشنايى 
و خريدارى چراغ، بيمه نمودن منازل مسكونى در برابر 
حوادث و بالياى طبيعى و آتش سوزى، تعمير و عملياتى 
نمودن بيل بكهو، اختصاص كد پستى و پالك جهت ابنيه 
دهيارى،  ساختمان  احداث  و  فضا  تخصيص  روستاها، 

اختصاص زمين جهت احداث سالن ورزشى
* برنامه آينده شما براى روستاى كاكا چيست ؟  
به  زباله  حمل  ماشين  اختصاص  جهت  در  تالش 

دهيارى كاكا، تالش در جهت استفاده اقتصادى و بهينه از 
مراتع با تشكيل شركت تعاونى توليدى، تالش و پيگيرى 
در جهت آسفالته نمودن محور ارتباطى كاكا-حالى آخوند 
و همچنين كاكا-قورچاى در امتداد خيابان شهيد موسى 
خرمالى شمالى و جنوبى، پيگيرى پرونده عدم واگذارى 
مراتع 15 هكتارى به بنياد مسكن انقالب اسالمى، پيگيرى 
و اجراى سرعت گير در مسير خط قورچاى و جاده خط 
روستا،  ورودى  تابلو  ساخت  و  تعمير  كاكا،  محدوده  نو 
خريدارى 20 عدد سطل زباله، پيگيرى پروژه نيمه تمام 

بنياد مسكن (اجراى طرح هادى)
اگر  خاتمه  در  و  آخر  حرف  حنفى  آقاى   *

صحبت خاصى داريد بفرمائيد ؟  
در  آن  مركزيت  و  قدمت  به  توجه  با  كاكا  روستاى 
حال حاضر به فراموشى سپرده شده است و از امكانات 
بالقوه آن استفاده ى درستى نمى شود. كاكا پتانسيل مركز 
دهستان شدن را دارد از مسئولين خواهشمندم نگاه ويژه 
اى به اين روستا داشته باشند و از تمامى كسانى كه ما را 
در اين يك سال و نيم كمك كرده اند خصوصا شوراى 
از  شهرستان  مسئولين  و  كاكا  اهالى  و  روستا  اسالمى 
جمله فرماندارى ويژه معاونين و فرماندار بخشدار محترم 
شوراى بخش مركزى تشكر مى كنم از شما هم ممنونم 

كه وقت خودتان را در اختيار ما گذاشتيد. والسالم
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فضيلت : 
حمايت از رسانه های استان گلستان 

حداقلی است
ايرنا حجت االسالم ’على اصغر  به گزارش 
فضيلت‘ عصر چهارشنبه با حضور در خبرگزارى 
افزود:  گلستان،  استان  مركز  اسالمى  جمهورى 
در حال  استان  اين  مطبوعات  و  نشريات  اكنون 
احتضار هستند و البته براى احياى آنها اقدامات 

جديدى در دست انجام داريم.
وى اضافه كرد: زمانى كه حمايت از رسانه ها و مطبوعات حداقلى 

است نبايد از آنها انتظار زيادى داشت.
وى بيان داشت: انتظار فرهيختگى و جهت دهى افكار عمومى از رسانه 
ها و بويژه مطبوعات زمانى معنا يافته و عينيت مى يابد كه ابزار الزم در 
اختيارشان باشد و البته به دنبال آن هستيم كه شرايط نابرابر كنونى را تغيير 
دهيم .مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان با تصريح بر حمايت از 
رسانه هاى ارتباط جمعى استان، ادامه داد: در اولين گام و به منظور احياى 
مطبوعات طى روزهاى آينده با دستگاه هاى عضو شوراى فرهنگ عمومى 
استان نشست مشتركى خواهيم داشت تا با بحث و تبادل نظر؛ تصميمات 

الزم اتخاذ شود
فضيلت خاطرنشان كرد :حمايت استاندار گلستان از رسانه ها را نيز 
با خود داريم و ايشان در جلسات مرتبط مديريت كار را بر عهده خواهند 
داشت .وى در بخش ديگرى از سخنانش از سازمان خبرگزارى جمهورى 
اسالمى به عنوان رسانه مادر ياد كرد و گفت: تاثيرگذارى، رسميت داشتن 
و گستره نفوذ از جمله برخى ويژگيهاى ايرنا است و بنا داريم با همفكرى 

ايرنا و انعقاد تفاهم نامه وضعيت رسانه اى استان را ساماندهى كنيم.
فضيلت اظهار داشت: از رسانه ها انتظار داريم كه اتاق فكر جامعه 
باشند و در توليد انديشه نقش داشته باشند كه در اين خصوص ايرنا مى 
تواند نقش مهم و تاثيرگذارى داشته باشد. وى با اشاره به بازنشر اخبار ايرنا 
در ساير رسانه ها و مطبوعات، تاكيد كرد: اين كه ساير رسانه ها تحت تاثير 
ايرنا هستند بركسى پوشيده نيست اگرچه در فضاى رسانه اى اين مساله 

انكار شود اما واقعيت را بايد قبول كرد.
همچنين رييس خبرگزارى جمهورى اسالمى مركز گلستان در اين 
نشست با اشاره به قدمت 80 ساله ايرنا گفت: ايرنا همواره تالش داشته 
در عرصه هاى مختلف رسالت خود را به خوبى ايفا كند و تقديم شهيدان 
خبرنگار در عرصه دفاع مقدس از جمله افتخارات رسانه اى كشور است. 
 محمد مهدى كرمانى ابراز داشت: باوجود تالش زياد دستگاههاى مسوول، 
در سند توسعه گلستان سهمى براى رسانه هاى ارتباط جمعى ديده نشده 
است كه در اين رابطه آمادگى داريم به دستگاههاى مسوول و متولى از 

جمله فرهنگ و ارشاد براى تقويت اين حوزه كمك كنيم.

اخبار

حمله پلنگ به يک چوپان در نوار مرزی 
داشلی برون

يك قالده پلنگ، چوپانى را در منطقه ‹ پل غربى ‹ در نوارمرزى بخش 
داشلى برون شهرستان گنبدكاووس استان گلستان مجروح كرد. 

ديگر  نفر  همراه يك  به  كه  اين چوپان  ايرنا،  گزارش خبرنگار  به 
ايران و تركمنستان در شمال  مشغول چراى گوسفندان در نوار مرزى 
شهرستان گنبدكاووس مدعى شد كه در جريان حمله ناگهانى يك قالده 

پلنگ مجروح شد. 
اين چوپان كه از ناحيه پشت پاى چپ دچار آسيب شده بود روز 
گذشته بالفاصله براى درمان به بيمارستان شهيد مطهرى گنبدكاووس 

منتقل شد. 
«ادريس ق» در خصوص چگونگى حمله اين حيوان به وى گفت: در 
حاليكه باالى اسب نشسته بودم مورد حمله يك قالده پلنگ قرار گرفتم . 
وى افزود: پلنگ برق آسا به طرف اسب پريد و دندان هاى آن عالوه 
بر پاره كردن پتو و پاالن، تعادل اسب را بهم زد و من به همراه اسب بر 

زمين افتاديم. 
اين فرد مجروح گفت: پلنگ پس از انداختن ما بر زمين، در حاليكه 
پاى من در دهانش بود چند مترى بر روى زمين كشيده شدم تا اينكه با 
فريادهاى دوستم كه چوبدستى خودش را به پلنگ پرتاپ كرد پس از 

رهايى من از منطقه فرار كرد. 
به گفته وى، سگ هاى گله با صداى نعره اين پلنگ از محل حادثه 

فرار كردند. 
پزشك معالج اين بيمار در خصوص وضعيت اين چوپان گفت: زخم 
پاى اين بيمار شديد است و نياز به عفونت زدايى دارد و تا اطالع ثانوى 

بايد در بيمارستان تحت درمان باشد. 
رييس اداره محيط زيست شهرستان هاى گنبدكاووس و آزادشهر روز 
دوشنبه به ايرنا گفت: با توجه به صحبت هاى اين فرد و ادعاى پرش اين 

حيوان به سمت اسب مى تواند يك قالده پلنگ باشد. 
« غالمرضا كريمى» افزود: اين در حالى است كه كارشناسان محيط 
زيست با اعزام در محل حادثه و بررسى رد پاى اين حيوان، به جمع بندى 
اينكه حيوان درنده پلنگ باشد، نرسيده اند و بايد بررسى دقيقتر موضوع 

بررسى شود. 
شمال  مرزى  نوار  منطقه  ديگر  طرف  از  كرد:  نشان  خاطر  وى 
گنبدكاووس زيستگاه پلنگ نيست و اين احتمال وجود دارد كه اين پلنگ 

از طرف تركمنستان وارد خاك ايران شده باشد

داغالرينگ اٌوستٌوندن داغالر گؤرٌونيار

كوههايى از وراى كوههاى ديگر  
اولين نشريه رسمى گلستان 

  
  فرهنگى،ادبى 

    اجتماعى و ورزشى 
        صاحب امتياز و مدير مسئول :

           دكتر عبدالرحمن ديه جى 
                   سردبير : حاج حميد كمى
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نگاهى به ويژگى ها و مشكالت روستاى كاكا
مقدمه : 

روستاى كاكا در 15 كيلومترى جنوب غرب گنبد 
در مسير خط نو جاده گنبد به آق قال واقع شده است. 
كاكا اولين روستاى دهستان باغلى مرامه از بخش 
مركزى شهرستان گنبدكاووس مى باشد. اين روستا كه 
به عنوان مركز مجموعه روستايى به همراه روستاهاى 
باغلى مرامه ، هيوه چى باال ، قورچاى و نظر چاقلى 
را  "كاكا"  روستايى  مجموعه  ديگر،  آبادى  چندين  و 
مركز  دور  چندان  نه  گذشته  ودر  دادند  مى  تشكيل 
آموزشى ، تجارى ، كشاورزى و بهداشتى اين روستا 
ها بود. با انتخاب باغلى مرامه به عنوان مركز دهستان، 
روستاى كاكا نتوانست جايگاه پيشين خود را احراز 
تعاونى  شركت  نظير  امكاناتى  داشتن  با  كاكا  نمايد. 
آموزشى  مراكز   ، سيلو   ، كشاورزى  مركز خدمات   ،
از  نفر جمعيت   از 2000  بهداشتى و بيش  متعدد و 
مراكز عمده ى بخش مركزى گنبدكاووس مى باشد 
كه جهت پيگيرى مشكالت و همچنين اقدامات انجام 
شده و معرفى بيشتر روستا با اسماعيل حنفى  دهيار 

روستا  گفتگويى  انجام داديم . 
گفتگو از عبدالقيوم آتاباىـ  خبرنگار صحرا

* بايرام قليچ فرزام

آگهى مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره مسلسل 4129 بنام آقاى 
از  و  گرديده  مفقود  ابراهيم  فرزند  ذكرالهى  محمد 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.


