
منابع و روايت هاى سده هاى ميانه اطالعات 
بسيار ناقصى درباره قبايل تركمن در آستانه حمله 
مغوالن آسياى مركزى است. قبايل تركمن دراين 
زمان در منطقه بين فاراب و درياى آرال زندگى مي 
كردند. گروه جداگانه اى از تركمن ها ساكن اطراف 

يانگى كنت (1) و آرال قرا قوم شدند. 
همچنين  كوچنده  و  چادرنشين  هاى  تركمن 
بين جند (2) و درياچه قارا كول پراكنده بودند ( 
در اواسط سده دوازده اين قبايل تركمن به دولت 
قره خانيان سمرقند در مبارزه عليه خوارزمشاهيان 
مساعدت كردند). در آغاز سده سيزده تركمن ها در 
سمت چپ سيردريا در منطقه زرنوك (3) زندگى 

كردند.                                
هاى  دراستپ  ها  تركمن  از  بزرگى  بخش   
مي  ياقوتى  بودند.  ساكن  خوارزم  واحه  پيرامون 
نويسد، در آنجا قبايلى از ترك ها و تركمن ها با دام 

ها و چارپايان خود زندگى مي كنند. در بين 
اين قبايل تركمن احتماال زندگى مي كردند. 
چاغراق ها ( ايگراق ها – قبايل ترك باستان.

مترجم) كه در ارتش خوارزمشاهيان خدمت 
خزر  درياى  ماوراء  و  آرال  در  كردند.  مي 
آميختگى  در  اوغوز  و  تركمن  هاى  گروه 
با قبايل كانقال ها و قبچاق ها زندگى مي 
كردند. گروه اصلى تركمن در آستانه حمله 
مغول ها در خراسان، گورگن، دهستان (4) 
و مناطق هم مرز سكونت داشتند. در سه 
دهه نخست سده سيزده قبايل تركمن آسياى 
مركزى در حمله چنگيزخان شركت كردند.  
يكى از نخستين درگيرى ها با استيالگران 
ها  مغول  توسط  جند  شهر  اشغال  از  پس 
مغول  سپاهيان   1220 سال  در  داد.  روى 

كنت  شهر  بسوى  خان  جوچى  فرماندهى  تحت 
حركت كرد. 

ارتش استيالگران ضمن گرفتن اين شهر، به قارا 
قوم ( قره قوم منزلگاه تورك ها- كانقال ها بود و 
احتمال مي رود در نزديكى شهر جند قرار داشت) 
ارتش  فرماندهان  جند  تصرف  از  پس  شد.  اعزام 
چنگيزخان ده هزار ارتش چريكى از تركمن هاى اين 
منطقه را بسيج كردند. گردان هاى تركمن تابع سركرده 
مغول تاينال - نويون بود و به خوارزم اعزام شدند.                                                                                             
تركمن ها در راه عليه مغول ها شورش كردند  اما 
شكست خورده و به جانب مرو و آموى فرار كردند. 
توده تركمن باقى مانده كه در حوالى شهر جند و يانگى 
كنت زندگى مي كردند، از استيالگران مغول اطاعت 
كردند. تركمن هايى كه از جند به مرو گريختند، به 
نيروى نظامى بوكا (بوقا) پيوستند كه قبال در نيروى 
گشتى خوارزمشاهيان خدمت مي كرد. بوكا (بوقا) 
خود در اصل تركمن بود. پيرامون وى تركمن هايى 
گردآمدند.                                                                                         ميكردند  زندگى  مرغاب  وادى  در  كه 
دو  بين  مبارزه  شهرمرو  در  (بوقا)  بوكا  ظهور  با 
گروه بندى سياسى بسيار شديدتر شد. يكى از آنها 
خواستار تحويل و تسليم شدن شهر به چنگيز خان 
بود، و ديگرى مقاومت قاطع در برابر مغول ها از 
خود نشان مي داد. هواداران دفع مهاجمان خارجى 
پيرامون بوكا (بوقا) گرد آمدند كه توسط سربازان 
عادى و مردم معمولى حمايت مي شدند. سپس در 
شهر مرو ُمجيرالملك، يكى از رجال و شخصيت 
برجسته عالالدين محمد ظاهر شد.         بوكا 
(بوقا) ناچارشد قدرت را به ُمجيرالملك ، كه آمادگى 
خود را براى رهبرى مبارزه با مغوالن را اعالم كرده 
ها  تركمن  نويسد-«  مي  جوينى  كند.  واگذار  بود 
و رزمندگان شهر، كه شمار آنها از هفتاد هزار نفر 
تابيعت  ُمجيرالملك  از  همچنين  كرد  مي  تجاوز 
كردند ». ُمجيرالملك ضمن جلب پشتيبانى تركمن 
ها، سربازان و شهروندان، شيخ االسالم شهر مرو را 
كه از هواخواهان پرشور مغول ها بود اعدام كرد.                            
الدين،  شمس  جزاى  ُمجيرالملك  طرفداران   
قاضى سرخس را كه براى خيانت خود كتيبه چوبى 
از خود چنگيز خان دريافت كرده بود دادند (5). با 
اين وجود ُمجيرالملك اميدى را كه مدافعين مرو به 
او بسته بودند برآورد نكرد. جوينى (6) گزارش مي 
دهد كه ُمجيرالملك و اشراف مرو، سرگرم تفريح 
خورى  شراب  با  را  شب  همه  و  شدند  لذت  و 

گذراندند.  
 در اين ميان نيروهاى نظامى چنگيزخان، كه 
آموى (7) را اشغال كرده بودند، بسوى مرو پيشروى 
كردند. نخستين نبرد مغوالن در حوالى شهر با سواره 
نظام هاى تركمن درگرفت. تركمن ها و نيروهاى « 
سلطان تركان» كه به تركمن ها پيوسته بودند، مغول 
ها را تار و مار كردند و آنها را از مرو بيرون راندند. 
پس از آن بين ارتش چريكى تركمن و مجيرالملك 
خود  سركرده  ها  تركمن  شد.  آغاز  نزاع  و  تفرقه 
اختيارالدين را كه از قلعه آموى به اينجا وارد شده 
نيروهاى  به جدايى  منجر  اختالف  برگزيدند.  بود 
مدافع مرو شد كه نيروهاى تولى خان ( تولى خان 
در زمستان سال 1221 مروچاك، سرخس و مرو را 
اشغال كرد) به آن نزديك شده بود.      جوينى مدعى 
است كه گويى دسته كوچكى از مغوالن هفتاد هزار 
نيروى تركمن را در مرغاب از بين برده است. غنايم 
بسيارى نصيب تولى خان و نيروهاى او شد: گله 
هاى بزرگ گوسفند و شصت هزار اسب.  شكست 
ارتش چريكى تركمن در مرغاب براى فرماندهان 
مغول تصرف منطقه مرو را آسان كرد (رويدادهاى 
بعدى جارى در مرو توسط جوينى و ميرخواند(8) 
سرنوشت  نيزبه  يازيرها  ظاهرا  ميشوند).  توصيف 
قبايل تركمن بخش دره مرغاب گرفتارشدند.  جوينى 
و رشيد الدين به يازيرها ازجمله مناطقى، كه درسال 
1221 توسط تولى خان تسخير شد اشاره مي كنند.                                                                                                
و  امالك  به  را  سنگينى  ضربه  مغوالن  حمله 

متصرفات يازيرها وارد آورد. جمعيت شهر اسالم 
نتيجه قتل و غارت شديد بشدت كاهش  (9) در 
يافت. بقيه ساكنان محلى در دژها و قلعه هاى شرقى 
شهر سكونت گزيدند. با وجود اين بعدا در تاك 
– يازير به برخى اوج گيرى حيات فرهنگى اشاره 
ميشود [ به منطقه يازير توسط رشيد الدين در شرح 
در  يادآورى مي شود].  پايان سده سيزده  حوادث 
سده چهارده در اينجا خانه هاى جديد ساخته مي 
شوند و صنايع دستى از سرگرفته مي شود.                                                               
  يازير در آن زمان ثروتمندترين منطقه كشاورزى 
ابرو(10)اشاره  آمد. حافظ  به حساب مي  آور  نان 
ميكند كه در يازير بسيارى روستاهاى بزرگ وجود 
نُخور،گرماب،  فراوا،  از  وى  آنها  ميان  در  داشت. 
مورچو( عبدالرزاق سمرقندى درباره منطقه چاالو 
در واليت يازير گزارش مي دهد) و ديگر قريه ها 
نام مي برد. در دوره مورد بررسى يازير يكى ازاستان 
هاى مهم بود. بخش مركزى يازير را كوهپايه هاى 
كوپت داغ با بهردِن كنونى و واحه گؤگ دِپه تشكيل 
مي داد. اما بعدها نام يازيرها بتدريج از صفحات 

تاريخ ناپديد مي شود.                         
را  يازيرها  او  مينويسد كه در زمان  ابوقاضى   
قاراداشلى مي ناميدند، اما نام قديمى يازيرها براى 
مدت طوالنى در حافظه ملت  تركمن حفظ شد. 
بازماندگان يازيرها در گذشته نه چندان دور مورد 
احترام خاص بين قبايل تركمن بود. در زمان جشن 
ها و آيين هاى ملى يازيرها طبق سنن قديمى در 

جاى مهمان هاى بسيار محترم مى نشستند.
پيامد هاى ناشى از حمله مغوالن

بسيارى  هاى  مصيبت  و  باليا  مغوالن  حمله 
را براى قبايل تركمن آسياى مركزى ببار آورد. به 
تركمن هايى كه در زير يوغ خان هاى مغول بودند، 
ماليات ها و عوارض سنگين بسته شد. جوينى از 
ماليات هاى طبيعى (علوفات) مجموعه مردم مرو، 
مي  گزارش  نامحدود  مقادير  در  دهستان  و  يازير 

دهد .                              
 شاعر نيمه دوم سده سيزده پورى باها اشاره 
از  ها  تاجيك  و  اعراب  ها،  تركمن  كه  كند  مي 
كوپچور  ظاهرا  مراتع.  [ماليات  كوپچور  ماليات 
شود  مي  گفته  عوارضى  و  ماليات  به  اينجا  در 
مي  دريافت  موجود  احشام  و  اغنام  تعداد  از  كه 
شده] رنج مي بردند. ماليات گيران در قساوت و 
سنگدلى تفاوت زيادى داشتند و در صورت عدم 
پرداخت ماليات « پسران و دختران را مي گرفتند».                                                                    
هاى  تركمن  براى  دردسر  پر  و  سنگين  وظيفه 
معمولى خدمت نظامى در ارتش مغول بود ( درباره 
خدمت تركمن ها در ارتش مغوالن را بعنوان مثال 
رشيدالدين گزارش مي دهد). ارتش چريك تركمن 
هاى بسيج شده جهت جنگ در شهر جند برحسب 
حمله  نتيجه  نكرد.در  قيام  استيالگران  عليه  اتقاق 
مغوالن بسيارى قبايل تركمن و اوغوزها در محدود 
هاى آسياى مركزى، ايران و قفقاز ماندند.                                                        
 يكى از آنها قبيله كايا (قاى) بود كه از اردوى 
چنگيزخان جان بدربرد و به آسياى صغير فرار كرد. 
(قاى) در  كايا  اشاره مي شود كه  منابع  برخى  در 
اطراف قارا داغ، در نزديكى آنكارا سكونت گزيدند. 
مغوالن  توسط  بلخ  و  خراسان  ويرانى  از  پس 
به  كردند  مي  زندگى  ماهان  در  كه  اوغوزهايى 
آذربايجان و روم رفتند.     در منابع عثمانى درباره 
فرار اوغوزها از خراسان به آناتولى در زمان حمله 
مغوالن نقل مي شود. همچنين درباره كناره گيرى 
مورخين  از  برخى   ) ها گزارش مي شود  قارامان 
قارامان ها به قبيله افشارمنسوب مي دانند، و برخى 
ديگر آنها را جزو ساليرهاى ايران و آناتولى جنوبى 
نورى  رهبرى  به  ها  قارامان  كنند).  مي  حساب 
صوفى از طريق شيروان راهى منطقه آرمانك شد 
(اين منطقه بلحاظ تاريخى با واليت كانى مرتبط بود 
و به يكى از شاخه هاى گؤك سو جارى مي شد).                                                                            
در دوره حمله مغول ها توده مهم اوغوزها و تركمن 
شدند.  پيدا  پاكستان  و  افغانستان  در  همچنين  ها 
جوينى از ورود شمار هنگفت تركمن ها از خراسان 
پشاور  منطقه  به  (فرارود.مترجم)  ماوراءالنهر  و 
گزارش مي دهد. در ميان اين تركمنها به ايگراق 
ها (ايگراك ها) اشاره مي شود، كه رهبر آن سيف 
الدين بود. تركمن ها و اوغوزها مشاركت فعالى را 
در مبارزه جالل الدين با مغول ها در هرات، پنجاب، 
نقش  داشتند. حمله مغوالن  پشاور و سند  غزنى، 
منفى در سرنوشت تاريخى مردم تركمن بازى كرد. 
اسارت گران بيگانه بسيارى روستاها و شهرها را 
ويران و هزاران اهالى غيرنظامى را نابود كردند. به 
زنده ماندگان ماليات و عوارض گزاف بسته شد. 
حمله مغول ها ضربه سنگينى به اقتصاد و فرهنگ 
تركمنستان سده ميانه وارد آورد.                         

از  چنگيزخان،  توسط  مركزى  تسخيرآسياى   
جمله تركمنستان، با دولت هاى شكننده و ناپايدار 
داخلى خوارزمشاهيان تسهيل شد. اين امپراطورى 
عظيم، كه توسط جنبش هاى جدايى طلبانه فئودالى 
به آن  بود، تحمل ضربه  وارد شده  ضعيف شده 

دولت  نكرد.  را  مغولى  تاتار-  اشغالگران  توسط 
سلطان  رهبرى  به  خوارزمشاهيان  فئودالى  اشراف 
محمد قادر به سازماندهى در برابر اشغالگران نبود.                                             
  بخش قابل توجهى از اشراف محلى به منافع 
كشور خود خيانت كردند. پيوستن آشكار فئودال 
ها به جانب دشمن تا اندازه ى زيادى به پيروزى 
مردم همه جا  هاى  توده  تنها  كرد.  مغوالن كمك 
مبتكر و نيروى فعال در مبارزه عليه اسارت گران 
ضربه  تركمنستان  به  مغوالن  حمله  بود.  خارجى 
وارد  كشور  مولد  نيروهاى  به  سخت  و  سنگين 
بندهاى بزرگ در آمودريا  آورد. تخريب سدها و 
و مرغاب، منجر به كاهش كشاورزى در واحه هاى 

كرانه چپ خوارزم و مناطق مرو شد.
به ميزان كمتر از بخش هاى شمالى و جنوبى 
تركمنستان، منطقه كوپت داغ و دره هاى سومبار 
بعضى  در  مناطق  اين  در  ديدند.  آسيب  اترك  و 
جاها جمعيت روستايى و تا اندازه اى شهرى حفظ 
شدند. اما در اينجا استيالگران تعدادى مراكز عمده 
شهرى را به يغما بردند و سكونتگاه هاى روستايى 
زيادى را ويران كردند. نقاط مسكونى جلگه 
هاى مصريان، جاييكه تابحال هنوز بقاياى 
هاى  كانال  آثار  شده،  تخريب  شهرهاى 
متروك و زمين هاى شخم زده پيداهستند، 
به ويرانى شديدى دچارشد.                                                           
مغوالن  حمله  برانداز  خانمان  جنبه  
بسيارعقب  شكل  معلول  شود  مي  روشن 
مانده اقتصاد دامدارى گسترده مغوالن است. 
تخريب  ضمن  مغول  نشين  كوچ  اشراف 
مناطق و كشورهاى تسخيرشده  نابودى  و 
تمايل داشت آنها را به چراگاه ها و مراتع 
براى گله هاى متعدد خود تبديل كند. با اين 
وجود بخشى از آريستوكرات فئودالى مغول 
خواهان روش هاى معقوالنه و معتدل بهره 
بردارى منابع طبيعى و اهالى كشورهاى فتح 

شده بود.                
محوراساسى  بندى  گروه  دو  اين  بين  پيكار   
همه تاريخ دولت هاى مغولى بود. يورش مغوالن 
به تركمنستان حيات اقتصادى كشور را فلج كرد. 
منجر  روستاها  و  شهرها  سركوبى  و  قمع  و  قلع 
تجارت  كشاورزى،  دستى،  صنايع  كاهش  به 
در  استثناها  برخى  شد.  المللى  بين  و  داخلى 
خيزشى  كه   ، كرد  ارائه  اورگنج  را  زمينه  اين 
بود.                                                                                                    سيزدهم  سده  هاى  ميانه  هاى  خرابه  از 
از طريق اورگنج مهمترين راه هاى كاروان مي گذ 
شتند، كه شرق اروپا را با خاور دور متصل مي كرد. 
در منابع سده هاى ميانه تقريبا اطالعاتى درباره قبايل 
تركمن آسياى مركزى نيمه دوم سده چهارده و آغاز 
سده پانزده وجود ندارد. اكثريت تركمن ها احتمال 
و  بالقان  به  و  يورت  اوست  قاراقوم،  به  رود  مي 
مانغيشالق  پناه برده اند. ظاهرا، بخش قابل مالحظه 
اى از گروه هاى شمالى قبايل تركمن وابسته به خان 
شد.                                                                                                 طاليى  اردوى  و  قپچاق  دشت  مغولى  هاى 
بسته  جنسى  ماليات  نشين  كوچ  هاى  تركمن  به 
بودند كه از تعداد اغنام و احشام دريافت مي شد 
و انجام خدمت نظامى را نيز بهمراه داشت. ديرتر، 
در ارتباط با چرخش بخشى از آب آمودريا بسوى 
درياى خزر، تركمن ها به بهره بردارى و آبادكردن 
سارى  و  درياليق  اوزبوى،   امتداد  در  هايى  زمين 

قاميش آغاز كردند.                    
تهاجم مغوالن به آسياى مركزى موجب انتقال و 
جابجايى بزرگ قبايل تركمن شد و تغييرات مهمى 
را در تركيب اتنيكى (نژادى ) آنها به بارآورد. در 
جلگه هاى بالقان، در اوزبوى و مانغيشالق اتحاديه 
هاى نوين و پيمان هاى منطقه اى پديد مى آيند.                                                                                        
آميختگى تركمن ها با عناصر بيگانه، داراى اصل 
و نسب مغولى و تركى و با بستر قديم نژادى روى 
اقتصادى،  و  اجتماعى  روابط  همترازى  دهد.  مي 
فرهنگ مادى و معنوى و تغييرات زياد در تركيب 
انسان شناسى (آنتروپولوژى) به شكل گيرى جوامع 
و  موجود  ملت  نهايت  در  تركمن،  همبودهاى  و 

متشكل در سده هاى پانزده و شانزده انجاميدند.
توضيحات مترجم:

ناحيه  درخاك  شهركنت،شهركى  يا  نو  دهكده    -1
شهرك  قازاقستان.اين  اردو  قيزيل  كازالينسك،واليت 
 750 ودرسال  بوجودآمد  ميالدى  نخست  درسده 
مركز  شهركنت  يا  نو  شد.دهكده  اوغوزها  دولت  پايتخت 
بود.ويكيپديا.مترجم                                                                                                                              ها  كاروان  درمسير  وخريد  تجارى 
ودوازده  يازده  هاى  درسده  كه  جندا  يا  جند   -2
و  مسلمانان  هاى  ترك  عمده  شهر  ميالدى 
بود.ويكيپديا.مترجم                                                                                                                             سلجوقيان  قدرت  مركزاصلى 
بزرگ  قزاقستان.دانشمند  جنوب  درمنطقه  شهرى   -3
ابونصرفارابى دراين شهر متولد شد.ويكيپديا.مترجم                          
4- شهر باستانى دراستان بالخان تركمنستان .ويكيپديا.
مترجم                                                                               

5- كتيبه اى است روى چوب وفلزكه مغوالن حاكمان 
مناطق مختلف را به عنوان نماد تفويض اختيارات واعطاى 
قدرت خاص از طرف آنها داده ميشد كه با بند ويا با زنجيره 
ميشد. انداخته  كمربند  يك  برروى  ويا  دورگردن  به  اى 

ويكيپديا.مترجم                
 6- مورخ و اديب ايرانى قرن هفتم هجرى قمرى.دوازده 
ميالدى.مترجم                                                                   

7- نام شهرومنطقه درآن زمان.اين شهرستان به عنوان آمويه 
غاال [قلعه آمويه، قلعه آموى ] شناخته ميشد. بيشتر احتماالازنام 
آمويا، ازواژه آمو،نام باستانى رودخانه آمودريا ميايد.ويكيپديا. 
مترجم                                                                     8- 
ميرخواند يا ميرخوند.تاريخ نگار سده نهم هجرى قمرى برابر 
سده چهارده ميالدى.مترجم                                          

چهارده  تا   9 هاى  سده  شهر  بزرگترين  از  يكى   -9
در  واقع  دستى.  وصنايع  تجارت  عمده  مراكز  از  ويكى 
قلعه  با  [بهردن]  باهارلى  منطقه  شمال  كيلومترى   22
تاريخى  اهميت  وداراى  يازير   – تاك  اى  وسطى  قرون 
است.ويكيپديا.مترجم                                                                                                                              تركمنستان  كشور  براى  وفرهنگى 
عبدالرشيد  بن  اهللا  الطف  بن  عبداهللا  شهاب الدين   -10
جغرافيدان  و  تاريخنگار  اَبرو  حافظ  به  معروف  خوافى 
آثارى  صاحب  تيمورى  عصر  در  ايرانى  مشهور 
به  مربوط  ويژه  به  ايران؛  و  اسالم  تاريخ  در 
ويكيپديا.مترجم                                                                                                                                             است.  شاهرخ  و  تيمور  دوره 
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5جامعه و و ر ز شجامعه و و ر ز ش          
اخبار ورزشیتركمن هاى آسياى مركزى در زمان حمله مغوالن گزارش

«طرح ساماندهی موتورفروشان گنبد
در گفتگو با رحمانقلي بادوام رئيس شوراي اَرمي آباد 

گنبدكاووس
 - صحرا  خبرنگار  گنبدكاووس: 
و  عضويت  دوره  دو  بادوام  رحمانقلي 
ارمي آباد  اسالمي روستاي  رياست شوراي 
فردي  وي  مي باشد،  گنبدكاووس  حومه ي 
اقتصادي  و  اجتماعي  عرصه ي  در  فعال 
است. وى عالوه بر عضويت در نهاد مردمي 
لوازم  ، رئيس هيئت مديره  شوراي روستا 
يدكي و موتورفروشان گنبدكاووس و حومه 
نمايندگي  و  دارد  خود  كارنامه ي  در  را 

شركت نيرو و موتور شيراز در شرق گلستان را نيز دارد و در سازمان بسيج 
پايگاه دانشمند يوسف آباد زير نظر اترك  دوجي نيز فعاليت نمايد.

فروشان  موتورسيكلت  ساماندهي  براي  را  طرحي  بادوام  رحمانقلي 
خياباني ارائه كرده اند كه با موافقت مسئولين ذي ربط و فعالين در عرصه ي 
فروشندگان  ظهرها،  از  بعد  كرده اند.  اخذ  نيز  را  موتورسيكلت  فروش 
موتورسيكلت، گذشته از پل گدم آباد روبروي مصالي اهل سنت اطراق 
مي كنند. مسير فوق عالوه بر گدم آباد ـ پوالدآباد ـ نورآباد و ارمي آباد و 
مال بازار و مصالي اهل سنت و بخشي از آق قايه مي باشد. جهت حل معضل 
بخشي از ترافيك برون شهرى به همراه يكي از فعالين عرصه ي ا قتصادي 
تصميم گرفته اند جهت ساماندهي موتورسيكلت فروشان خياباني بازاري 
ثابت احداث نمايند. پاساژ موتورسيكلت و لوازم يدكي فروشان داراي 40 
غرفه در طبقه ي همكف و طبقه ي فوقاني فروشگاه لوازم يدكي خواهد بود.
محل احداث در پوالد آباد در نظر گرفته  شده است. در اين خصوص 
رحمانقلي بادوام به خبرنگار صحرا گفت: عالوه بر احداث 40 غرفه و 
است،  شده  پيش بيني  نيز  اوليه  امكانات  ساخت  يدكي  لوازم  فروشگاه 
دستشويي و نمازخانه و ... در نقشه جامع لحاظ گرديده است. مجوز نيز از 
طريق دهياري روستاي آق قايه و يوسف آباد و بخشدار مركزي گنبدكاووس 

تقريباً نهايي شده است.
بادوام از شوراي ترافيك شهرستان گنبدكاووس فرمانداري ويژه و   
معاونت استانداري، مهندس حميدي  و شوراي بخش مركزي و بخشداري 

تقاضاي همكاري صميمانه را دارند.
رئيس شوراي ارمي آباد هدف از احداث پاساژ موتورفروشان اظهار داشت:
ساماندهي موتورسيكلت فروشان فعًال در خيابان به صورت فصلي و 
مكان هاي ديگر شهر پراكنده اند و باعث ترافيك مي شوند، اگر آنان ساماندهي 
و مديريت شوند، عالوه بر كمك به حل بخشي از ترافيك ورودي شمال 
سرقتي  موتورهاي  فروش  و  خريد  شناسايي  باعث  گنبدكاووس  غرب 
نيز مي شود و شناسايي  از بزه هاي اجتماعي  خواهيم شد و مانع بخشي 
موتورهاي كاركرده  و سرقتى خواهد بود و موتورسيكلت فروشان غير ثابت، 
مديريت خواهند شد، چون كارها قانوني با ادارات ذي ربط، فرمانداري، 
بخشداري و نيروي انتظامي نيز هماهنگي مي شود اين طرح به نوبه ي خود 
در منطقه بي نظير بوده، فعًال در استان گلستان و استان هاي همجوار چنين 

پاساژي نداريم.
بادوام اضافه كرد: اين پاساژ به صورت مشاركتي احداث خواهد شد، اگر 
اين طرح عملي شود و موتورسيكلت فروشان ساماندهي شوند كار بسيار 
ايده آل و بي نظيري در سطح شهرستان صورت گرفته است. و عالوه بر 
سرمايه گذاران، مديريان شركت نيروموتور شيراز نيز قطعاً از اين طرح يعني 

ساخت اولين پاساژ موتورسيكلت حمايت قطعي خواهند كرد.
و  مركزى  بخش  شوراي  انتظامي،  نيروي  و  ترافيك  شوراي  قطعاً 
شهرستان گنبدكاووس مرا همراهي خواهند كرد، كما اين كه فرماندهي 
نيروي انتظامي گنبدكاووس در ارديبهشت سال 1391 به بخشداري مركزي 
طي نامه اي اعالم داشته اند بازار موتورفروشان ساماندهي شود، ما بنا داريم با 
مشاركت بخش خصوصي خواسته هاي شوراي ترافيك شهرستان و نيروي 

انتظامي را به صورت بهينه اجرا نماييم.
رحمانقلي بادوام اذعان داشت ما عالوه بر مشاركت بخش خصوصي 
مركزي  بخشداري  ثاني  در  داريم،  ذي ربط  مسئولين  همكاري  به  نياز 
گنبدكاووس نيز به دهياري گدم آباد در مورخه 92/2/25 با اشاره به نامه ي 
فرماندهي نيروي انتظامي در خصوص مشكالت به وجود آمده اجتماعي از 
ناحيه ى بعضى موتورسيكلت فروشان در محل فعلي (روبروي مصلي اهل 
سنت) اعالم مكتوب كرده اند. و نگراني هاي خود را ابزار كرده اند. پس نتيجه 
مي گيريم اينجانب به عنوان خادم مردم، اعالم مى داريم، دغدغه ي مسئولين 
ذي ربط، دغدغه ي ما نيز محسوب مي شود، ما بدون سرمايه گذاري بخش 
دولتي با حمايت بخش خصوصي تصميم به اجراي عوامل شوراي ترافيك 
و ... هستيم عالوه برساماندهي و مديريت آنان اشتغالزايي خوبي در شرايط 

كنوني به دنبال دارد كه در جاي خود بسيار ارزشمند مي باشد.
انتظار مي رود مسئولين سريع تر به استعالمات ما جواب بدهند تا اين 
است  نكته ضروري  اين  يادآوري  شود.  اجرايى  فرصت  اولين  در  طرح 
ساله   9 پسربچه  تحويل  و  ارمي آباد  ويژه ي  تاكسي  بحث  در خصوص 
به سرپرست بهزيستي از مهندس حاجي نظر شيرمحمدلي عضو شوراى 

اسالمى شهر سپاسگزارم.
*بادوام در خاتمه ضمن تقدير از اعضاي شوراي ارمي آباد، مسعود 
نفس پور، عبا بايلري، دهيار شمس الدين مومني راد به مواردي از كارهاي 

صورت گرفته در نيمه اول سال جاري اشاره كردند.
1- همكاري در برگزاري جشن ميالد پيامبر با همكاري  اهل محل (هرساله)
2- معرفي مددجويان به ارگان هاي حمايتي و تعامل و همكارى كميته ي 

امداد امام خميني و بهزيستي
خصوص  در  گنبدكاووس  شهر  اسالمي  شوراي  با  هماهنگي   -3

اختصاص چند  دستگاه تاكسي ويژه  ارمي آباد
4- كمك و همكاري با كاروان  راهيان نور (هر ساله)
5- تعمير، مرمت و پاكسازي معابر و جداول روستا

6- بيمه ي حوادث ساختمان روستا (ارمي آباد) با همكاري بيمه ي ايران
7- تفاهم و همكارى در خصوص احداث پايگاه مقاومت بسيج

8- پي گيري اجراي فاز دوم طرح هادي روستا
9- زير سازي و تعمير خيابان منتهي به خانه ي بهداشت با عنايت ويژه ي 

معاون عمراني فرمانداري ويژه ي گنبدكاووس مهندس نورمحمد جعفري
10- پي گيري طرح هاي اشتغالزايي براي جوانان روستاي ارمي آباد.

س.گ.آغاجانف
ترجمه از: رحيم كاكايى

خبر های متفاوت ورزشی هفته 
حاجى قربان طريك ـ اين هفته خبرهاى داغ ورزشى داشته ايم از 
سردار آزمون وتيم ملى فوتبال ايران و حاشيه هاى عجيب در واليبال و 
فينال كامال تركمنى واليبال ساحلى باشگاه هاى ايران ابتدا ميرويم سراغ 

جوان 20 ساله تركمن صحرا سردار فوتبال ايران :
سردار فوتبال ايران عالی بود

يك نابغه ديگرى در ورزش تركمن صحرا تيتر يك رسانه هاى دنيا 
شد . جوان 20 ساله ساكن خيابان كمينه شهر گنبد كه به قول نزديكان 
و هم محله اى هايش  كسى انتظارش را نداشت از يك خانواده كامال 
واليبالى يك چهره فوتبالى اينگونه نام آور شود . سردار آزمون شماره 
20 تيم ملى فوتبال ايران در مسابقات جام ملتهاى آسيا انصافا خوش 
از  اولش هيچ چيزى  به خصوص گل  او  العاده  درخشيد دو گل فوق 
تركمن  يك  شماره  مرد  حاال  سردار   . نداشت  كم  دنيا  فوتبال  بزرگان 
صحراست . او فوتبال زيبا و شايستگى هايش را به زيبايى نشان داد. 
درستى  به  را  پيشرفت  اول  هاى  قدم  هنوز  صحرا  تركمن  اول  جوان 
برداشت او هنوز زمان زيادى دارد تا گام هاى بعدى ترقى را بر دارد . 
امروز بازى در ليگ برتر جزيره توسط سردار و حضور در ميان بزرگان 
فوتبال دنيا آرزوى تك تك مردم تركمن صحراست . اميدواريم كه اين 
جوان خوش شانس ما به آرزوى شيرين خود برسد تا روياهاى جالب 

ما نيز به حقيقت بپيوندد.

چهار بازيکن در فينال رقابتهای ليگ 
واليبال ساحلی 

كيش  در  پيش  هفته  ساحلى  واليبال  ليگ  هاى  ه  باشگا  مسابقات 
برگزار گرديد . فينال اين مسابقات بسيار جذاب و در نوع خودش جالب 
بود. تقابل چهار بازيكن تركمن در فينال اين مسابقات حساسيت بازى 
را دو چندان كرد . جايى كه بهمن سالمى و رحمان رئوفى در مقابل 
قهرمانان نام آور واليبال ساحلى يعنى آق محمد سالق و پرويز فرخى 
و  رئوفى  قهرمانى  با  انتها  در  تماشايى  و  زيبا  بازى  اين   . گرفتند  قرار 
سالمى همراه شد. آمادگى بدنى و ذهنى اين دو بازيكن عامل اصلى برد 

در مقابل دو قهرمان چندين ساله واليبال ساحلى ايران بود.

برخورد فيزيکی سرمربی تيم تعاون گنبد 
با يک خبرنگار 

متاسفانه هفته پيش اتفاق نادرى در واليبال تركمن صحرا به وجود 
بود. سرمربى  تركمن صحرا  واليبال  تاريك  نقطه  اتفاق  اين  شايد  آمد. 
تعاون  بازيكنان  حضور  در  منتظره  غير  اقدام  يك  در  گنبد  تعاون  تيم 
از  يكى  و  برد  يورش  تماشاگران  جايگاه  سمت  به  گنبد  جواهرى  و 
خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داد. اين حركت سرمربى تعاون 
اميدواريم   . گرفت  قرار  گنبدى  خبرنگاران  اعتراض شديد  مورد  گنبد 
مكان  كه  واليبال  از صحنه  را  زشت  حركات  اينگونه  جلوى  مسئولين 

فرهنگى است دور كنند .

داور سر جواهری گنبد را در گنبد بريد!
هفته چهارم دور برگشت مسابقات ليگ برتر واليبال روز چهارشنبه 
گذشته در گنبد با بازى دو تيم جواهرى گنبد و شهردارى تبريز پيگيرى 
تقريبا  تيم جواهرى گنبد  پيروزى  بازى حساسى كه در صورت   . شد 
راه  را براى رسيدن به دور دوم مسابقات هموار ميساخت . اما اتفاقات 
عجيبى قبل از بازى و حتى در خود بازى رخ داد تا همه چيز دست 
در دست هم داد تا نماينده گنبد ببازد. از حمايت سرمربى تيم تعاون و 
دادن سالن تمرين به تيم حريف تا حوادث تلخ درگيرى فيزيكى و در 
نهايت روز بازى با ناداورى عجيب باعث شد كه تماشاگران گنبدى با آه 
و افسوس در روز بازى به خانه برگردند. جواهرى در اين بازى هر چند 
دو گيم را در ابتدا باخت ولى در گيم سوم به خود آمد و شهردارى تبريز 
را به زانو در آورد. در گيم چهارم بازى حاشيه سازى بازيكنان شهردارى 
و حركات زشت آنها در تحريك تماشاگران گنبدى كمى جريان بازى 
را از سرعت انداخت ولى نبرد جانانه بازيكنان جواهرى آخرين ايپزود 

هفته تاريك  را مورد اكران قرار داد . 
قش داور و سوت هاى عجيب به نفع تيم شهردارى تبريز روحيه 
ناجوانمردانه و حمالت  هفته  در يك  نابود كرد و  را  گنبدى  بازيكنان 
واليبال  و  جواهرى  تيم  اين  باالخره  ودشمن  دوست  طرف  از  عجيب 
گنبد بود كه مجبور به شكست تحميلى شد. طورى كه رمضان جواهرى 
اين  داور  سر  بر  داشت  توان  در  چه  هر  جواهرى  باشگاه  عامل  مدير 
مسابقه بعد از بازى توپيد ولى گوش شنوايى نبود و در پايان او بود كه 
گفت : فدراسيون واليبال در حق واليبال گنبد اجحاف مى كند اول ليگ 
بازيكنان بومى ما را گرفتند و حاال كه با اندك اندوخته خود نتايج در 
خور شايسته اى در حال گرفتن بوده ايم اينگونه سر ما در شهرمان بريده 
اند من ديگر ناى فعاليت ندارم و مجبورم كه از تيمدارى انصراف بدهم. 
در هفته گذشته تيم تعاون استراحت داشت و اين هفته جواهرى گنبد 
مهمان پيكان تهران خواهد بود و تيم تعاون ميزبان تيم ميزان خراسان 

خواهد بود 

امانگلدى ضمير :
پيام کشتی سنتی ترکمن (گورش)صلح 
ودوستی وترويج فرهنگ پهلوانی است

به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر و گرامى داشت ياد و خاطره پهلوانان 
با  تركمن(گورش)  سنتى  كشتى  مسابقه  يكدوره  شهر  سيمين  گورش 
شركت نفراتى از خراسان رضوى ، شمالى ، جنوبى ؛ مازندران ، سمنان 

، برگزار شد.
جمله  از  واستانى  محلى  مسئولين  حضور   : اولكاميز  گزارش  به 
امام جمعه سيمين شهر،چراغعلى  فرماندار گميشان،حاج آخوند حنفى 
مديركل دفتر امور شهرى شوراهاى استاندارى گلستان،بسنجيده مديركل 
ورزش  مديركل  استاندارى،پاشا  الملل  بين  هاهنگى  وامور  اقتصادى 
وجوانان استان گلستان،دوجى شهردار سيمين شهر،مديران دستگاههاى 
اجرايى وورزشكاران وورزش دوستان و مردم خونگرم سمين شهر بر 

گرمى مسابقات افزوده بود.
على رغم هواى سرد و بارانى عالقه مندان به گورش رقابتهاى نفس 

گير و تماشايى را نظاره گر بودند.
اظهار  يافته  حضور  مسابقات  اين  تماشاى  براى  گميشان  فرماندار 
داشت :پيام كشتى سنتى تركمن (گورش)صلح ودوستى وترويج فرهنگ 
فرصتها  وجود  دليل  به  كرد:گميشان  نشان  خاطر  است.وى  پهلوانى 
وداشتن پهلوانان نام آور كشتى گير بعنوان مكان برگزارى اين مسابقات 

انتخاب شده است .
 ضمير افزود:كشتى سنتى گورش ،آئين ها وموسيقى هاى سنتى مى 
تواند نمادى براى معرفى فرهنگ يك منطقه باشد .وى بابيان اينكه كشتى 
سنتى گورش بعنوان ورزش پهلوانى شناخته شده است افزود:بازيهاى 
منطقه  فرهنگى هر  وباورهاى  فرهنگ  از  برخاسته  بومى محلى وسنتى 

است وموجب ايجاد صلح ودوستى مى شود.

مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره 90 متعلق به قربان يلقى فرزند 
صفر در سطح8/5 هكتار واقع در بخش وشمگير، روستاى 

چن سولى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
فرزند  يلقى  غفور  به  متعلق   221 شماره  به  كشاورزى  دفترچه 
قربان در سطح 2/5هكتار واقع در بخش وشمگير، روستاى چن 

سولى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.


