
در ماههاى اخير سه كتاب از دكتر عبدالرحمن 
ديه جى در تركيه به چاپ رسيده است؛ يك رمان 
يك مجموعه داستان و به اضافه مجموعه اشعار ديه 
جى كه در طى ساليان گذشته سروده و در نشريات 

مختلف به چاپ رسانده بود.
رمان سگ هار كه كتاب ادبى برگزيده دوازدهمين 
جشنواره روستا در ايران بود،  پيش از اين توسط 
«جنت قيوموا» در تركمنستان با عنوان « قودوزالن 
ايت» به تركمنى ترجمه و چاپ شده بود. اين بار 
نيز در تركيه توسط « سر پيل قوچ كونوك سوه ر» با 
عنوان « كودوز كؤپك» به تركى استانبولى ترجمه و 
چاپ شده است. كتاب فوق كه براى سنين نوجوانان 

نوشته شده توزيع گسترده اى در تركيه داشته است.
مجموعه اشعار تركمنى عبدالرحمن ديه جى  با 
عنوان « ييتيره ن قئراتئما: براى اسب گم كرده ام » 
توسط خود شاعر منتشر شده است. اين كتاب كه 
سروده هاى ديه جى را در دو دهه گذشته در بر مى 
گيرد و شامل اشعار سياسى، حماسى، ملى، اجتماعى 
و غنايى است  با دو الفباى عربى – تركمنى رايج در  
تركمن صحرا و التينى- تركمنى رايج در تركمنستان 
كلمات  معنى  اشعار  پاورقى  در  است.  شده  چاپ 
سخت تركمنى به تركى استانبولى نيز داده شده كه 

عالقمندان به ادبيات تركمنى در تركيه بتوانند با كمك 
كلمات فوق به مفهوم اشعار پى ببرند. الزم به ذكر 
است كه زبان تركمنى و تركى استانبولى هر دو از 
مشابهت  و  رود  مى  شمار  به  اوغوزى  زبان  شاخه 
تركيه و  در  فوق  كتاب  دارند.  با هم  بسيارى  هاى 

تركمنستان توزيع شده است. 
كتاب ديگر عبدالرحمن ديه جى مجموعه داستان 
براى بزرگساالن با  نام « آى... گل جمال!» است. كتاب 
فوق حاوى هفت داستان بلند و كوتاه است كه ديه 
جى آنها را طى ساليان گذشته در محل هاى سكونت 
مختلف خود نوشته است. داستان ها موضوعات خود 
را از تركمن صحراى ايران، تركمنستان و تركيه  گرفته 
اند.  اين كتاب 142 صفحه اى كه توسط انتشارات 
«بويوين آى» در استانبول به چاپ رسيده استقبال گرم 
مجامع ادبى تركيه  را در پى داشته است. اسماعيل 
سال  در  كه  ترك  نويس  نويس  رمان  بوزكورت، 
2013 از سوى مجالت ادبى كشورهاى ترك زبان 
به عنوان مرد سال ادبيات انتخاب شده است نگارش 
مقدمه اين كتاب را به عهده گرفته است. اسماعيل 
بوزكورت در بخشى از مقدمه كتاب مى نويسد: « 

قبال در مورد تركمن صحرا چيزهايى شنيده بودم اما 
از زمانى كه ديه جى را شناختم چشم انداز جديدى 
در مورد تركمن صحراى ايران پيدا كردم.» وى اضافه 
مى كند: « وقتى شروع به خواندن داستانهايش كردم 
بتدريج «چنگيز داغجى» نويسنده تاتارهاى كريمه در 
ذهنم تداعى شد. چنگيز داغجى با رمان هايش در 
مورد تاتارهاى كريمه،  وقايع زندگى تاتارهاى كريمه 
را در ادبيات منعكس و در تاريخ انسانيت به ثبت 
رساند؛ چنان كه اگر چنگيز داغجى آنها را نمى نوشت 
تاريخ از آنها بى خبر مى ماند و يا اطالعات ناقص و 

اشتباهى به دست مى آورد.
با خلوص قلبى  اذعان مى دارم. وقتى داستهاى 
ديه جى را خواندم با خود گفتم: « آيا چنگيز داغجى 
يك جغرافياى ناشناخته پا به ميدان گذاشته است. 
مخصوصا آن داستان بلند « آى گل جمال!» مرا شديدا 

تحت تاثير خود قرار داد. 
نويسنده  كند:  مى  اضافه  بوزكورت  اسماعيل 
معروف فرانسوى « لويس آرگون» در مورد داستان 
« جميله » از چنگيز آيتماتف عبارت « بهترين داستان 
عاشقانه دنيا» را بكار مى برد. من  نمى خواهم مثل 
آرگون خيلى پر ادعا صحبت كنم اما مى توانم به 
جسارت بگويم كه داستان « آى...گل جمال» براى 
قرار گرفتن در رديف داستانهاى بسيار زيباى عاشقانه 
چون جميله از آيتماتف، مى تواند نامزد شناخته شود.  
از نظر زبان داستان، بيان، اسلوب، طرز، موضوع و 
محتوى جالب و منحصر به فرد است.  داستان بسيار 
صميمى و غم انگيز است.  جالب اين كه داستان، 
فقط حكايت يك عشق نيست، بلكه فجايع انسانى، 
تراژدى هاى منعبث از جنگ و مشكالت دنياى ترك 

را نيز بسيار واضح و صريح به تصوير مى كشد...
در  نيز  تركيه  ادبى  منتقدان  از  اوزتورك  احمد 
سايت اينترنتى « دونيا بيزيم» مقاله جالبى در معرفى 
مى  وى  است.  نوشته  جى  ديه  عبدالرحمن  كتاب 
نويسد:« عبدالرحمن ديه جى نويسنده اى نيست كه 
او  باشد.  درد كلمات پر طنطنه و درشت را داشته 
نويسنده اى نيست كه از برج بابل آتش مى گشايد. 
او نويسنده درد كشيده اى است كه درد هجرت و 
جدايى و  دورى را چشيده است. براى همين است 
ايليار» وقتى دوست خود «   » كه قهرمان داستانش 
آباى» را به خاطر مى آورد چون خاطره اى كه عينا 
مى  نمى گويم  او سخن مى گويد.  از  افتاده  اتفاق 
نويسد چون كه اصال اين حس را به خواننده نمى 
دهد. آن چه مهم است نحوه كاربرد قلم است. نوشته 

هر چه به زبان صحبت نزديك شود همان قدر نيز 
كارش صحيح تر است.

اين  با  را  خود  تحيلى  مقاله  اوزتورك  احمد 
جمالت به پايان مى رساند: « داستان هايى هستند 
كه انسان را به گريه وامى دارند. داستان هايى كه با 
خواندن آنها سنگينى بار مسئوليت انسان بودن را با 
تمام وجود خود حس مى كنى. توصيه مى كنم كه 

بخوانيدشان.
خوانندگان از طريق سايتهاى اينترنتى كتابفروشى 
هاى تركيه به راحتى مى توانند به كتاب هاى فوق 
دسترسى پيدا كنند. عالوه بر اينها ديه جى در حال 
نيز تحت  تاريخ تركمنها را  حاضر رمانى در مورد 

نگارش دارد. 
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تاريخ

نظام اجتماعي و مبارزه طبقاتي ترکمنها 
در سده هاي يازده و دوازده ميالدي (قسمت چهارم)

 اين مقاله از كتاب سلجوقيان و تركمن ها در سده هاي يازده و دوازده 
انتخاب شد. نويسنده اين كتاب پروفسور س.گ. آغاجانف مي باشد. كتاب 

در سال 1973 توسط نشر علم در عشق آباد به چاپ رسيده است.
ترجمه از: رحيم كاكايي

اينها غالبا بلحاظ قومي واتنيكي عناصرناهمگن، فاقد وابستگي طبقاتي 
بودند كه از اقشار فقير شهرها و روستاها بيرون مي آمدند. آنها معموال 
يكپارچگي  اكثرا  كه  بودند،  خودويژه  كورپوراسيون  در  بزرگي  واحد 
صنفي و مذهبي نداشتند. چنين نوع سازمانهاي اجتماعي كه آغازي سنتي 
داشتند، مدتها پيش از تشكيل دولت هاي سلجوقي موجود بودند. اخوت 
اداره  لباس هاي ويژه اي مي پوشيدند و تحت  « آوارگان» تهي دست 
اين كورپوراسيون  از  اميران» و « رؤسا» قرار داشتند. برخي  «شيوخ»، « 
ها ( فتوه) (14) با فرقه « بدعت گرايان» بويژه قرامطيان مرتبط بودند. در 
ميان عياران، اوباشان، رندان همچنين پيروان شيعه گري و تصوف مخالف 

وجود داشتند.
تشكيل دولت متمركز سلجوقي به اخوت تهيدستان ضربه زد، اما آنها 
را از بين نبرد. ، برعكس اهميت عياران پس از وفات ملك شاه و مرگ نظام 
الملك افزايش يافت. درپايان سده يازده و آغاز سده دوازده فعاليت آنها 
در ايران و خراسان شديدتر شد. عياران در آشوب هاي شهري مشاركت 
داشتند و به ثروتمندان حمله كرده و اشراف بوركرات و منصب دار را 

غارت كردند.
در  و  نداشتند  اي واحد  كليشه  و  قالب  گان»  آواره   » سازمان هاي 
اهداف اجتماعي خود همگون نبودند. درميان چنين مردم محروم و بي 
نوا همپاي دهقانان ، پيشه وران و تجار كوچك ورشكسته بخش اندكي 
از ماجراجويان فئودالي فعاليت ميكردند كه به دنبال اهداف مغرضانه خود 

بودند.
اخوت فقيران و آواره گان همانند عوام و توده هاي بي طبقه اروپاي 
غربي، نفش دوگانه اي را در حيات اجتماعي و سياسي ايفاء كردند. اغلب 
پياده   ارتش چريك  بعنوان  فئودالها  توسط  آنها   نظامي  شبه  واحدهاي 
بكارگرفته مي شد. عياران ،اوباشان، رندان همچنين در مبارزه ي مدعيان 
مختلف قدرت شركت كرده و دردرگيري هاي فرقه هاي مذهبي بعنوان 

نيروي «پليس» و سركوبگر عمل مي كردند.
با وجود اين، عياران در حكم پايگاه بالقوه و مخالف واقعي اجتماعي 
با موازين قانوني فئودالي بودند. دراكثر موارد، بويژه در دوره جنگ هاي 
داخلي، دسته ها و واحدهاي « آوراره گان»به مردم پيوستند. خود عياران 
همانند ديگر اقشار محروم و بي نوا، اغلب مستقال با فئودالها به مبارزه 

برمي خاست.
آنها دكان هاي تجار ثروتمند را غارت و به خانه ها و امالك اشراف 
و مقامات دولتي حمله مي كردند. آنها اغلب نقش انتقام جويان خلق را كه 
عليه بي عدالتي اجتماعي مبارزه مي كنند، ايفا ميكردند*.[* دريكي از نامه 
هاي سنجر عياران به عنوان « راهزنان» و « آشوبگران» خطرناكي كه « دركوه 
ها پرسه ميزنند» اشاره مي شود. احتماال، در اينجا دسته ها و واحدهاي ( در 
متن موسوم به جماعت است) انتقام جويان خلق درنظر است كه به اغنياء 
و اشراف حمله مي كردند]. عياران در زمان قيام اغلب با پيشه وران، كسبه  

و تجار كوچك (اهل بازار) و فقراي شهر متحد مي شدند.
توده اصلي جمعيت مشغول به كار را در سده هاي يازده و دوازده 
دهقانان تشكيل ميدادند كه به دهقانان كم زمين،- اجاره نشينان قديمي 
و خرده مالكان تقسيم مي شدند.درصد نسبتا زيادي از جمعيت روستايي 
را دهقاناني تشكيل مي دادند كه قطعه زمين از خود نداشتند. در دوره 
سلجوقي همزمان با مالكيت كوچك دهقاني ، مانند گذشته بهره برداري 

جمعي از زمين حفظ شده بود.
براي جوامع دهقاني در شرايط آب آبياري مصنوعي استفاده از نه تنها 
زمين بلكه آب اهميت اساسي داشت. از برخي اطالعات چنين برمي آيد 
كه بين مزارع اشتراكي ساالنه تقسيم سهم آب براي آبياري انجام مي شده 
است. زمينداران بزرگ تعرض شديد به مزارع اشتراكي آزاد مي كردند و 
دهقانان قادر به رويارويي در برابر فئودال هايي كه زمين هاي آنها را تصرف 

مي كرد، نبودند.
در دوره مورد بررسي دهقانان از نظر وضعيت اجتماعي – حقوقي 
و ملكي خود ناهمگون بودند. قشر نسبتا مرفه دهقانان را خرده مالكاني 
كه ملك خود را داشتند، مي ساختند. كشاورزان و خرده مالكين را مانند 
زمينداران بزرگ دهقان مي ناميدند. صاحبان اين چنين قطعات زمين هاي 

كوچك خود درنهايت تنگدستي و نكبت بسر مي بردند.
نظام الملك از پيرزني كه يك قطعه زمين به ارث برده و به يك زارع 
اجاره داده بود، مي نويسد: «آنچه كه او از آن زمين دريافت مي كرد، چنين 
بود كه او مي بايست هم سهم دولت و هم سهم زارع را پس مي داد، در 
عين حال براي خود او هنوز چنان سهمي كه تا برداشت جديد روزانه 
چهار نان براي ارتزاق داشته باشد باقي مانده بود–  وي يكي را  براي 
چاشني نان مي داد ، ديگري را- بخاطر  روغن چراغ، يكي را براي صبحانه 

خود و ديگري را براي شام».
بال و آفت اقتصاد دهقاني كوچك، سهم اندك و ناچيز آب زراعى بود.
بيشترين گروه جمعيت روستايي را دهقانان كم زمين و بي زمين تشكيل 
مي دادند : اينها اجاره نشيناني بودند كه به ملك داران و ديگرمالكين زمين 
وابستگي داشتند. نه تنها زمين هاي خصوصي بلكه همچنين اراضي دولتي 

و حكومتي نيز اجاره داده مي شدند.
مي  ميان  به  دهقاناني* سخن  از  رسمي سلجوقي  مدارك  و  اسناد 
آورند كه در دامنه ها و مناطق مرتفع  زراعت مي كردند [* آنها معموال « 
برزگران- اسباب خاص » ناميده مي شدند. در مطالعات سده هاي ميانه 
اصطالح « برزگر» اغلب بعنوان « رعيت» ترجمه مي شود. با اين حال در 
« دهقان، كشاورز،  دوره مورد مطالعه اين اصطالح در معنايي وسيع – 

زارع» متداول بود.]. 
بديهي است كه اينها مستاجراني بودند كه در امالك سلطان براي سهم 
معيني از محصول كارمي كردند. مستاجران قطعات امالك ( مستاجران 
امالك) « عوارض» - « ماليات» و« قسم» - «سهم» مي پرداختند. زارعين – 
مزارعه اي كه زمين هاي وقفي را زراعت مي كردند، همچنين براي زمين 

اجاره اي خود كرايه پرداخت مي كردند.
معموال اندازه «سهم» با قرارداد خاصي تعيين مي شد كه بين مالك 
و مستاجر بسته ميشد. چنين قراردادي را« معامله» ، و اجاره بها - « مال 
معامله»* مي ناميدند.[* ف. لوككه گور واژه « معامله» بعنوان « اجاره و 
قرارداد بستن» ترجمه ميكند. اين اصطالح را آ.ك.لمبتون در مفهومي مشابه 
درك مي كند. ه.هورست برآن است كه« معامله» در دوران سلجوقي در 

حكم « ماليات براي زمين اجاره اي بود.] 
اندازه سهم به نسبت وجود خانواده رعيت، حيوانات باركش و ابزار 
كشاورزي تعيين مي شد. سهم برزگراني كه روي زمين هاي وقفي كار مي 
كردند، متناسب با خواست مقرر كنندگان تعيين مي شد. چنين رعيت هايي  

وجه جنسي و نقدي به نفع وقف ها مي پرداختند.
 ) نشينان  اجاره  توسط  شده  آوري  جمع  محصول  بزرگ  بخش 
 » قسط  بر  عالوه  ميشد.  داران  زمين  نصيب   ( برزگران،  مستاجرين، 
عوارض»، «قسام»* و اجاره بها، رعيت ها وظايف كارهاي اجباري  را 

انجام ميداند                           . (ادامه دارد) 

اخبار استان

مراسم بزرگداشت ٢٨٢- مين سالروز 
تولد مختومقلی فراغی

 منصور آق: آئين بزرگداشت دويست و هشتاد و دومين سالروز تولد 
مختومقلى فراغى شاعر و عارف بلند آوازه تركمن با حضور مقامات و 
مسئولين استان گلستان، مهمانان خارجى، سفير جمهورى تركمنستان در 

ايران و هزاران نفر از عالقمندان اين شاعر نامى برگزار گرديد.
در اين مراسم كه در كنار آرامگاه شاعر در روستاى آق توقاى از 
توابع شهرستان مراوه تپه برگزار شد؛ احمد قربان اف سفير جمهورى 
فرهنگى  اظهارداشت: گسترش و بسط مشتركات  ايران  در  تركمنستان 

زمينه ساز توسعه روابط دو كشور در ساير عرصه ها خواهد شد.
وى هم چنين در صحبت هاى خود سطح روابط دو كشور همسايه 
و  اقتصادى  سياسى،  هاى  زمينه  در  را  تركمنستان  و  ايران  دوست  و 

فرهنگى مثبت ارزيابى كرد.
به  اشاره  با  سخنانى  طى  نيز  گلستان  استان  در  فقيه  ولى  نماينده 
داشت:  اظهار  تركمن،  نامى  شاعر  اين  آثار  و  زندگى  هاى  ويژگى 
مختومقلى به عنوان شاعرى مسلمان و مردمى، عاشق بندگان خدا بوده 

و از جايگاه ويژه اى دربين مردم برخوردار بود.
و  جايگاه  يادآورى  با  چنين  هم  نورمفيدى  سيدكاظم  اهللا  آيت 
آثار  افزود:  مردم،  بين  همدلى  و  وحدت  برقرارى  در  مختومقلى  آثار 
مختومقلى برگرفته از آموزه هاى اسالمى است و او با اشعارش مردم 

زمان خود را به وحدت و همدلى دعوت مى كرد.
در ادامه مراسم پيام دكتر على جنتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى به 
مناسبت سالگرد والدت مختومقلى فراغى توسط حجت االسالم فضيلت 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان قرائت شد.
فراغى شاعر  مختومقلى  است:  آمده  دكتر جنتى  پيام  از  بخشى  در 
نامى تركمن به عنوان يك ظرفيت و سرمايه فرهنگى براى وحدت اقوام 

محسوب مى شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى هم چنين در اين پيام از كارشناسان و 
محققان خواست كه با مطالعه و بررسى اشعار مختومقلى، زمينه شناخت 
شاعر  اين  هاى  به سروده  نسبت  را  جوانان  و  نوجوانان  عالقمندى  و 

فراهم نمايند.
استاندار گلستان نيز در سخنانى تصريح كرد: مختومقلى فراغى قبل 
از اين كه به عنوان شاعر شناخته شود، قارى قرآن بود و در اين امر از 

مهارت و تسلط ويژه اى برخوردار بوده است.
دكتر صادقلو افزود: برخى از محققان و مختومقلى شناسان در بيان 
توانمندى و جايگاه شاعر در ادبيات تركمنى، وى را فردوسى تركمن 
ها معرفى كرده اند، اما من با توجه به شناختى كه از اين شاعر دارم، 
او را با مولوى مقايسه كرده و مختومقلى را مولوى تركمن ها مى نامم.

وى به ويژگى هاى كيفى اشعار مختومقلى فراغى نيز اشاره كرد و 
يادآور شد: اشعار اين شاعر فرهيخته فرق اساسى با آثار ديگر شاعران 
و حكمت  اسالمى  هاى  آموزه  از  مملو  اشعارش  و  داشت  زمان خود 

است.
استاندار گلستان هم چنين اضافه كرد: مختومقلى مى گفت كه اگر 

زبان شعرى من زبان مردم نباشد، آن زبان متعلق به من نيست.
و  استانى ومحلى  و مسووالن  مقامات  با شركت  كه  مراسم  دراين 
جمعى از محققان و فعاالن فرهنگ و ادب از كشورهاى مختلف جهان 
و جمع زيادى از عالقمندان از سراسر كشور به خصوص استان هاى 
گلستان، مازندران و خراسان شمالى برگزار شد، پس ازقرائت فاتحه به 
مزار  گلباران  و  آزادى  محمد  دولت  پدرش  و  فراغى  مختومقلى  روح 
آنان، از كتاب دانشنامه و تابلوى برجسته مختومقلى فراغى رونمايى شد.
هنرمندان  توسط  نيز  هنرى  و  فرهنگى  برنامه  چند  مراسم  دراين 

تركمن اجرا شد.

جلسه شورای حفاظت منابع آب گاليکش  
برگزار شد

با حضور  گاليكش  منابع آب شهرستان  اولين جلسه شوراى حفاظت 
فرماندار، بخشدار و ساير اعضاء تشكيل شد.

  به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى گلستان،جواد تيمورى 
تشريح  اين جلسه ضمن  در  گاليكش  و  مينودشت  گنبد،  منابع  امور  مدير 
شرايط منابع آب استان و شهرستان و وضعيت بارندگى ها خاطرنشان كرد: 
و  ميلى متر   450 ميانى  بخش  ميلى متر،   700 استان  جنوبى  بخش هاى  در 

بخش هاى شمالى آن نيز كمتر از 200 ميلى متر در سال بارندگى دارد.
جواد تيمورى ضمن تأكيد بر باال بودن ميزان تبخير آب و كمبود منابع 
آبى استان گلستان گفت: در بخش هاى جنوبى هزار ميلى متر و در بخش هاى 
شمالى استان در طول سال حدود 2200 ميلى متر تبخير آب صورت مى گيرد.
وى در ادامه به عوارض كشت شالى به منابع آب اشاره كرد و افزود: 
نياز آبى كاشت يك هكتار شالى بين 15 الى 20 هزار مترمكعب ارزيابى شده 
يعنى 15 الى 20 ميليون ليتر. با فرض اينكه متوسط توليد يك هكتار شالى 
را 4 هزار كيلوگرم شلتوك در نظر بگيريم مصرف آب براى توليد يك كيلو 

شلتوك 3750 الى 5000 ليتر است.
مدير امور منابع گنبد، مينودشت و گاليكش ادامه داد: با فرض اينكه از 
هر كيلو شلتوك 60 درصد برنج به دست آوريم براى توليد يك كيلوگرم 

برنج 6250 تا 8333 ليتر آب مصرف مى شود.
تيمورى افزود: اگر استاندارد آب شرب مصرفى هر نفر در طى شبانه روز 
ليتر در نظر بگيريم يك هكتار شالى معادل آب مصرفى شرب و  را 150 

بهداشت 100 هزارتا 120 هزار نفر در يك شبانه روز را مصرف مى كند.
جلسه  نخستين  در  نيز  گاليكش   شهرستان  فرماندار  خسروى  حسن 
حفاظت منابع آب، بر مديريت منابع آب در سطح شهرستان تأكيد كرد و 
گفت: بخشى از مديريت منابع آب بايد در شهرستان انجام شود و در همين 

راستا الزم است از حفر چاهه اى غيرمجاز جلوگيرى شود.
وى اضافه كرد: چاه هايى كه به صورت غيرمجاز حفرشده نيز بايد پلمپ 

شود.
استان  در  كه  چالش هايى  از  يكى  افزود:  گاليكش  شهرستان  فرماندار 
داريم كمبود منابع آبى با توجه به نياز باالى استان است لذا ما بايد مصرف 
آب را نيز مديريت كنيم و در همين راستا از كاشت  شالى جلوگيرى كرده 

و كشت جايگزين به كشاورزان معرفى نماييم.
حسن خسروى بابيان اينكه با استفاده درست مى توانيم سطح آب هاى 
زيرزمينى را مديريت كنيم، اضافه كرد: اصالح كشت گياهان و توسعه كشت 
گلخانه  اى باعث كاهش مصرف آب و صرفه جويى در اين خصوص مى شود.
را  شهرستان  آب  منابع  حفاظت  شوراى  برنامه  فعلى  اولويت  وى 
نوين  از طرح هاى  استفاده  به  براى حمايت و تشويق كشاورزان  همكارى 
آبيارى و اصالح الگوى كشت توسط اداره جهاد كشاورزى، قطع انشعاب 
برق چاههاى غيرمجاز توسط امور برق و عدم ارائه تسهيالت به دارندگان 

اين چاه ها توسط ساير ادارات عنوان كرد

انتشار كتاب هاى ديه جى در تركيه و استقبال مجامع ادبى از آن 
اولين نشريه رسمي گلستان 

  
  فرهنگي،ادبي 

    اجتماعي و ورزشي 
        صاحب امتياز و مدير مسئول :

           دكتر عبدالرحمن ديه جي 
                   سردبير : حاج حميد كمي
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اسماعيل بوزكورت رمان نويس 
ترك: داستان « آى...گل جمال» براى 

قرار گرفتن در رديف داستانهاى 
بسيار زيباى عاشقانه چون «جميله» 
از چنگيز آيتماتف، مى تواند نامزد 

شناخته شود. 

در سال گذشته 120 هزار نفر از زيارتگاه خالدنبى 
ديدن كردند و اين تعداد تنها در 2 ماهه اول سال 

جارى به 140 هزار نفر بالغ گرديد.
رئيس هيئت امناى زيارتگاه خالدنبى در شهرستان 
كالله با بيان مطلب فوق افزود: تا چند سال پيش تنها 
تركمن هاى استان گلستان و آن هم در حدود 3 تا 4 
هزار در طول سال به اين زيارتگاه مى آمدند. ولى با 
برنامه ريزى هاى انجام شده طى 5 سال گذشته نه تنها 
تعداد زائران حدود 5 برابر افزايش يافت بلكه طبق 
آمارهاى موجود در سال جارى 40 درصد  زائران 
نيز از گردشگران خارج از استان بوده اند. اين توفيق 
حاصل برنامه ريزى ها و تالش هاى اعضاى هيئت 
امناى زيارتگاه و مساعدت مديران شهرستان كالله و 

استان گلستان بوده است. 
وى گفت: تعداد توريست هاى خارجى زيارتگاه 
پارسال 50 گروه 3 تا 4 نفره بود و طى 1/5 ماه امسال 
نيز 12 گروه از كشورهاى تركيه، تركمنستان، چين 
، ژاپن، آلمان، 4 گروه آمريكا، سوئد و سوئيس به 
اين مكان آمدند. پيش بينى مى كنيم تا پايان فصل 
بهار اين بازديدها ادامه خواهد داشت و در طول سال 
نيز در تعطيالت مختلف ميزبان زائران و گردشگران 

خواهيم بود.
امان محمد حميدزاده كه 10 سال عضو  و 5 
سال نيز رئيس هيئت امناء زيارتگاه خالدنبى است، 
ادامه داد: پيگيرى هاى متعدد هيئت امناى زيارتگاه 
 14 اختصاص  به  منجر   1383 سال  در  نبى  خالد 
ميليون تومان از سوى استاندارى براى طرح مطالعاتى 
زيارتگاه شد. اين طرح مطالعاتى در 5 سايت مورد 
بررسى قرار گرفت. سايت اول؛ زيارتگاه خالد نبى با 
معمارى سنتى و فضاى سبز در اطراف زائرسرا بود. 
ايستگاه هاى ورزشى،  با  بابا  بقعه عالم  سايت دوم 
و  تئاتر  آمفى  سالن  گردى،  طبيعت  كوهنوردى، 
تشكيالت پژوهشى، تحقيقاتى و نشست هاى علمى 
شامل حصاركشى،  باستانى  مزار  سوم؛  سايت  بود. 
ورودى،  عوارض  مختلف،  هاى  تابلو  ملى،  ثبت 
پلكان و غيره بود. سايت چهارم مقبره چوپان عطا، 
پلكان، فضاى گردشگرى و تشكيالت صخره نوردى 
و كوهنوردى، چشمه خضر زنده، پرورش و تكثير 
درختان موجود اٌرس به عنوان درخت مورد احترام 
بود. سايت پنجم شامل ايجاد پاركينگ براى 1000 
و  سيژ  تله  يا  كابين  تله  بازارچه،  زائرسرا،  اتومبيل، 
براى  هايى  نقل، هم چنين محل  و  امكانات حمل 

ايجاد  كمپ هاى گردشگرى مى شد.
وى افزود: اين طرح در سال 1384 با برآورد 5 
ميليارد تومان در كارگروه گردشگرى استاندارى تأييد 
خالدنبى  توسعه  طرح  حقيقت  در  شد.  تصويب  و 
اولين طرح گردشگرى مطالعه شده در سطح استان 
گلستان بود. اين طرح پس از تصويب در استاندارى 

به سازمان هميارى و شهردارى هاى وزارت كشور 
و  مانده  مسكوت  تاكنون  متأسفانه  ولى  شد  ارسال 
پيگيرى هاي الزم از سوى مسئولين وقت صورت 

نگرفت.
امناء  امناى خالدنبى گفت: هيئت  رئيس هيئت 
اطالع رسانى  به  اقدام  زيارتگاه  بيشتر  معرفي  براى 
گسترده نمود. براي اين منظور مطالعات و بررسى 
هاى متعددى انجام و با اساتيد منطقه رايزني شد تا 
اطالعات مستندى از حضرت خالد بن سنان كسب 
نموده و بر اين اساس كتاب و بروشور آن منتشر و 
توزيع گرديد. هم چنين سايت زيارتگاه را راه اندازى 
شد. مسئوالن استاندارى و مديران كل استان از جمله 
استانداران وقت گلستان، شاعرى، مهيمنى، قناعت، 

صادقلو  با دعوت هيئت امنا به اين مكان آمدند.
توفيقات  از  ديگر  يكى  ساخت:  خاطرنشان  او 
هيئت امنا، اشتغال زايى است. در اين راستا بازارچه 
به  نفر  كه حدود 50  كرديم  ايجاد  غرفه  با 15  اى 
صورت مستقيم در آن اشتغال دارند و 10 نفر نيز به 
عنوان خادم مشغول به كارند. هم چنين براى حدود 
200 نفر از ساكنين مستضعف 4 روستاى منطقه به 
صورت غيرمستقيم با فروش فرآورده هاى لبنى به 
خصوص كشك اشتغال زايى نموديم كه اين اقدامات 
در ممانعت از مهاجرت تعداد زيادى از جوانان كه 
مى  مهاجرت  كشور  بزرك  شهرهاى  به  كار  براى 

كردند؛ تأثير فراوانى داشت.
تعداد  توجه  قابل  افزايش  با  گفت:  حميدزاده 
زائران و گردشگران در خالد نبى، فعال سازى اقتصاد 
گردشگرى روستايى و احياء سنت ها از جمله برپايى 
اجراى  گلين،  قديمى  هاى  خانه  بازسازى  آالچيق، 
موسيقى سنتى تركمنى، رقص خنجر، غذاهاى محلى 
منطقه  مردم  براى  داخلى،  استفاده گردشگران  براى 
درآمدزايى ايجاد نموده و حتى اقتصاد شهرستان كالله 

را نيز تحت تاثير قرار داده است.
او ادامه داد: مسئولين شهرستان كالله هيئت امنا را 
پشتيبانى و حمايت كردند. نهادهايى مثل فرماندارى، 
نيروى انتظامى، پايگاه بسيج، راه و ترابرى، اداره برق، 
با  اداره اوقاف و به ويژه آب و فاضالب روستايى 
كردند.  شاهكار  كالله  از  زائران  شرب  آب  تأمين 
حمايت هاى قاطع و همه جانبه مسئولين كالله به 
پرتالش  و  جوان  فرماندار  برزگر  آقاى  خصوص 

شهرستان در سال جاري ستودنى است.
رئيس هيئت امناى خالد نبى در مورد حمايت 
استاندارى گلستان در مقاطع مختلف گفت: مهندس 
قناعت استاندار سابق به همراه اعضاى شوراى تأمين 
استان طى 4 مرحله در زيارتگاه حضور يافت كه با 
هلى كوپتر و در جريان بازديد از پاسگاه هاى مرزى 
و با برنامه ريزى هاى نوراللهى فرماندار سابق كالله 
انجام شد؛ برنامه عمرانى 4 مرحله اى تصويب كردند. 

اولين مصوبه آسفالت جاده يلى بدراق تا گچى سو 
به طول 32 كيلومتر بود كه نيز اجرا شد. مصوبه دوم 
تأمين برق زيارتگاه با اعتبار270  ميليون تومان بود كه 
برق رسانى انجام شد و تا قبل از آن برق زيارتگاه با 
موتور برق تأمين مى شد كه مشكالت عديده اى به 
همراه داشت. مصوبه سوم زيرسازى جاده فرعى به 
مسافت 6 كيلومتر با 13 دهنه پل و اعتبار450 ميليون 
تومان بود كه از محل اعتبار اداره كل ميراث فرهنگى 

تامين گرديد. 
وقت  استاندار  چهارم  سفر  مصوبه  افزود:  وى 
باستانى و  قبرستان  ثبت ملى  بود؛ 1-  فاز  داراى 8 
پلكان،  احداث  حصاركشى،  كاوشگرى،  عمليات 
بهداشتى  سرويس  و  وضوخانه  گردشگرى،  كمپ 
با 300 ميليون تومان اعتبار توسط اداره كل ميراث 
فرهنگى استان. 2- آسفالت 6 كيلومتر باقيمانده جاده 
و  راه  اداره كل  توسط  تومان  ميليون  هزينه 850  با 
از  شهرسازى 3- شناسايى و واگذاري 200 هكتار 
منابع طبيعى اطراف خالدنبى توسط اداره منابع طبيعى 
پاركينگ  طراحى   -4 خالدنبى  مجموعه  به  كالله 
استاندارد براى 1000 وسيله نقليه توسط دفتر فنى 
استاندارى 5- اجراى پاركينگ 1000 واحدى توسط 
اداره كل امور روستايى از طريق دهيارى گچى سو 
6- اجراى سيستم پمپاژ آب شرب از پايين كوه به 
باال و محل زيارتگاه توسط آب و فاضالب روستايى 
كالله 7- احداث جاده پلكانى سالمت توسط اداره 
اوقاف كالله 8- نصب تابلوهاى فرهنگى در مسير 
جاده ارتباطى از كالله تا بقعه متبركه. اين مصوبات 

هنوز عملى نشده وما هم چنان پيگير هستيم.
و  تالش  با  نيز  امسال  شد:  يادآور  حميدزاده 
پيگيرى هاى مكرر فرماندار كالله مسئوالن عالى رتبه 
استان از زيارتگاه بازديد نمودند كه جاى تشكر دارد. 
و  سياسى  معاون  استاندار، طهماسبى  دكتر صادقلو 
امنيتى استاندارى و حاج آقا نورمفيدى نماينده ولى 
فقيه در گلستان از جمله اين مسئولين بودند. استاندار 
در بازديد 28 فروردين ماه 94 در دفتر بازديد زيارتگاه 
اين گونه نوشت؛"مستند سازى محققانه ، طرح جامع 
و تفصيلى آن عنقريب بسته و پس از تدوين به همت 
اراده ملت و دولت در سال دولت و  جمعى يعنى 
به  اجراى مصوبه  ملت، همدلى و همزبانى شرايط 
خود گيرد. دقيقاً اينجا موقعيت گردشگرى بين المللى  

به دليل اشتراكات فرهنگى را داراست."
رئيس هيئت امنا زيارتگاه خالد بن سنان (ع) در 
پايان ضمن تقدير از مسئولين استانداري گلستان و 
شهرستان كالله، به منظور آباداني زيارتگاه، رفاه 150 
هزار زائر، هم چنين رونق اقتصادي روستاهاي محروم 
و دورافتاده گچي سو باال و پايين و شهرستان كالله، 
خواستار اجرايي شدن مصوبات كارگروه گردشگري 

استانداري گلستان براي توسعه اين زيارتگاه شد.
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