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وداع با عالم محبوب ترکمن صحرا
آنه محمد بيات - در كوتاه ترين 
تركمن صحرا  معنوى  رهبر  سال  شب 
در  و  گفت  لبيك  را  حق  دعوت 
بزرگ ترين  خرداد  آخر  روز  بلندترين 
ايران  تركمن هاى  تاريخ  جنازه  تشييع 
در روستاى قره بوالغ رقم خورد، مردم 
تركمن صحرا،  نقاط  اقصى  از  روزه دار 
ديگر  و  هم جوار  استان هاى  گلستان، 
اين  از كشور در  استان ها، حتى خارج 
داشتند.  فعالى  حضور  معنوى  مراسم 
در  استانى  ارشد  مديران  مسئولين، 

ـ  دولتى  رسانه،  اصحاب  داشتند  پررنگى  مردمى حضور  اجتماع  اين 
خصوصى در انعكاس اخبار پيشگام بودند.

نامحسوسى  قدرت  چه  بزرگوار  آن  معنوى  شخصيت  وجود  در 
حمايت  عدم  و  برنامه ريزى  بدون  زمان،  كم ترين  در  كه  بود  نهفته 
تشكل هاى شاخص، جمعيتى عظيم بيش از 100 هزار نفر در تشييع 
جنازه آن روحانى  بزرگ تركمن جمع شده اند. چه بسا مريدان بسيارى 
جاذبه اى  آيا  پذيرفته اند،  خود  دينى  مرجع  عنوان  به  را  بزرگوار  آن 

خاص در وجود آن بزرگ مرد دينى نهفته بود؟
اين سؤال در ذهن بسيارى از عاشقان و مريدان و افراد روشنفكر 
تداعى مى كند، كه پاسخ آن نياز به بررسى و پژوهش بسيار را مى طلبد.
 يكشنبه 30 خرداد ساعت 16 مدير سايت اولكاميز پيام غم انگيز 
رحلت عالم ربانى استاد يارمحمد آخوند نظرى را به اينجانب اطالع 
داد، وظيفه ى اطالع رسانى به من حكم كرد تا با خبر گزارى هاى ايرنا، 
مهر و ... و مديران مطبوعات استانى و كشورى تماس گرفته و اطالع 
رسانى نمايم. صبح يكشنبه با هماهنگى على پورمندى رئيس شوراى 
قره بوالغ  روستاى  راهى  گرفتيم  تصميم  گنبدكاووس   شهر  اسالمى 

شويم تا در تشييع جنازه تاريخى شركت نماييم.
از اعضاى شوراى اسالمى شهر مهندس شيرمحمدلى و  با 2 تن 
مهندس نافعى به طرف شهرستان على آباد، روستاي قره بوالغ حركت 
كرديم. ترافيك مسير از خط نو نشان داد كه جمعيت عظيمى رو به 
سوى قره بوالق است، مسير 60 كيلومترى قره بوالغ در مواقع عادى 
حدود 45 دقيقه زمان مى برد كه 1/5 ساعت طول كشيد  و نيم ساعت 
نيز ميان خيل عظيم جمعيت پياده روى كرديم تا به محل تشييع پيكر 
پاك آن عالم برسيم. مردم روزه دار زير آفتاب گرم طوالنى ترين روز 
سال منتظر اداى نماز و وداع با ليدر خود بى صبرانه منتظر بودند يكى 
از فرزندان مرحوم سخنرانى كردند، روحانى جوان از روحيات، اخالق 
و نحوه ى زندگى و بيوگرافى پدر بزرگوارشان و از تالش براى احداث 
ارائه  حضار  به  شفاهى   كوتاه  اطالعات  علميه  حوزه ى  بزرگ ترين 
كردند، نمايندگان مجلس، خبرگان از گلستان و امام جمعه ى گرگان 
به همراه استاندار و فرماندار آق قال در آخرين دقايق به جمع مسئولين 
و روحانيون بلندپايه ى تركمن صحرا در صحن عيدگاه حضور يافتند. 

آيت اهللا نورمفيدى از حاج آقا نظرى به عنوان يكى از ستون هاى 
استاندار  صادقلو  دكتر  كرد.  ياد  تركمن صحرا  و  گلستان  در  وحدت 
از  را  آخوند  يارمحمد  استاد  با  مستقيم  ارتباط  سال   33 گلستان 
داشت:  اظهار  و  نقل  كارنامه ى سياسى خود  افتخارات  درخشان ترين 
«اجداد ما با جد مرحوم نظرى ارتباط تنگاتنگى داشته اند كه براي من 

افتخار بزرگي است. 
تشيع جنازه ي آن فقيه عاليقدر بزرگ ترين مراسم معنوي بود كه با 
شكوه خاص بدون هدايت ارگان دولتي و غير انتفاعي كامًال مردمي 
عمر  كه  علميه   حوزه هاي  در صحن  عالم  آن  پيكر  و  گرديد  برگزار 

گرانبهايش را صرف احداث آن كرده بود به خاك سپرده شد.
اول  خروجي  معنوي  مقام  آن  پاك  پيكر  تشييع   94 خرداد  آخر 
خبرگزاري ها بود. قدرت عظيم معنوي استاد نظري مردم بسياري را به 
روستاي دور افتاده قره بوالغ كشاند. قطعًا آيندگان و فرزندان صحرا از 

علم و آثار معنوي وي برخوردار خواهند بود. 
آيا هفتاد سال تالش خستگي ناپذير آن عالم فرزانه توسط مريدان 
حوزه و فرزندان بزرگوار ايشان حفظ خواهد شد؟ اين سوالي  بود كه 
پژوهشگران حاضر در مراسم زمزمه مي كردند. آيا صداقت، جسارت، 
بود؟  خواهد  الگو  برايمان  وي   مذهبي  واالي  مردم داري، شخصيت 
با كم ترين نطق باعث تسخير  به راستي  استاد فرزانه در زمان حيات 
قلوب حضار مي شدند؟ اين چه قدرت معنوي است كه در آن شكل 

گرفته است؟
ايشان طي 70 سال فعاليت ديني مفيد هيچ وقت دخالت جريان هاي 
مسئولين  نپذيرفت.  را  ديني  حوزه ي  در  دولتي  مديران  و  سياسي 
بزرگ  حوزه ي  محل  در  مختلف  زمان هاي  در  كشوري  بلندپايه ي 
قره بوالغ بازديد داشتند و به حضور آن عالم معنوي شرفياب مي شدند. 
كم تر مقامات بلندپايه كشوري يافت مي شود كه در استان حضور داشته 

باشد و به آن حوزه قدم نگذارد و با وي ديداري نداشته باشد. 
ايشان كم تر به ديدار مسئولين مي رفت و نگاه و برخورد استاد با 
تمامي آحاد جامعه يكسان بود. استاد نظري بعد از گذراندن تحصيالت 
كالسيك در منطقه جهت كسب علوم ديني از محضر علماي بزرگ 
داغستاني در حوزه ي علميه ي گلي داغ علم حوزوي ، ديني را كسب 
به فكر تشكيل حوزه ي  نائل مي شوند، سپس  به درجه ي آخوندي  و 
. فكر  ببرند  از آن فيض  تا فرزندان راستين  علمه ي قره بوالغ مي افتد 
مي كنم زحمات 70 سال ايشان به ثمر رسيده است. او با همه يكسان 
برخورد مي كرد و در ترويج  دين منش تعامل را برگزيده بود و در 
در  و  بود  كوشا  بسيار  علميه  حوزه ي   استقالل  از  حراست  و  حفظ 

بدترين شرايط به غير انتفاعي بودن حوزه ي علميه پافشاري مي كرد.
ارسال پيام هاي تسليت از سوي مقامات ارشد كشوري و علماي 
دين و حضور پرشور مردم در تشييع پيكر آن عالم فرزانه تاييد اين 
ادعا است كه استاد يار محمدآخوند نظري بخش بزرگي از جامعه را 

از آسيب هاي اجتماعي حفظ كرده است. 
تركمن صحرا  كنوني  جامعه ي  در  بود  بسيار سخت خواهد  ديگر 

چنين شخصيتي عارف ديني ظهور نمايد.

اخبار

بيانه تقدير و تشکر حاج امجد آخوند نظری 
از حضور تاريخی مردم در تشييع جنازه 

استاد يارجان آخوند
حاج امجد آخوند نظرى فرزند ارشد 
شب  در  نظرى  آخوند  يارمحمد  استاد 
سوم ارتحال آن مرحوم بعد از افطارى در 
جمع مريدان آن حضرت با صدور بيانه 
اى از حضور تاريخى مردم و مسئولين در 

تشييع جنازه استاد تقدير و تشكر نمود.
از  به حديثى  اتكا  با  بيانيه  اين  در   
پيامبر مكرم اسالم ”ص“ با مضموم "من 
لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق"، آمده 
است: از همه برادران مؤمن اعم از علماء 

و فضالء اساتيد حوزه و دانشگاه، مقامات كشورى و استانى به ويژه آيت ا...  
نورمفيدى نماينده ولى فقيه و امام جمعه گرگان، آيت ا... شاهرودى نماينده 
خبرگان رهبرى، دكتر صادقلو استاندار گلستان، فرمانداران و مسئولين لشكرى 
و اجرايى شهرستان هاى استان، ائمه جمعه و جماعات، طالب، دانشجويان و 
اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان  كه در مراسم وداع آخر با استاد حضورى 

گسترده  داشتند؛ قدردانى مى نمايم.
در بخش ديگرى از بيانيه امام جمعه و استاد حوزه علميه قره بالغ آمده 
است: از تمامى مريدان و عاشقان آن حضرت كه به عيادت ايشان در بيمارستان 
تشريف آوردند و آن عزيزانى كه براى بهبودى و شفاى استاد دعا نمودند نيز 

تقدير و قدرانى مى نمايم.
در اين بيانيه از تيم پزشكى بيمارستان هاى دكترموسوى و صياد شيرازى و 
پرسنل آن ها كه واقعا شب و روز تمام كوشش خود را به كار بستند؛ نيز تقدير 

و قدرانى به عمل آمده است. 
حاج امجد آخوند در اين بيانيه ضمن قدردانى از حضور تاريخى مردم 
در مراسم خاكسپارى آورده است: از برادران مومن كه با دهان روزه در تشييع 
جنازه حضور داشته و آن برادرانى كه در مراسم زحمات زيادى متقبل شدند و 
از برادران مومن و مسلمانى كه جهت ابراز همدردى به مجلس ترحيم تشريف 
آوردند، رسانه ها و سايت ها كه در منعكس كردن اين واقعه سهيم بودند؛ 
ازطرف خودم، خانواده مرحوم و اساتيد حوزه علميه، منسوبين، محبين، شاگردان 
استاد نظرى و اهالى روستاى قره بالغ كمال تشكر و قدردانى را اعالم مى دارم.

ايشان در پايان بيانيه قيد نموده: بيت مرحوم يارمحمد آخوند هم چنان 
پذيراى مريدان و عاشقان آن حضرت خواهد بود و از خداوند متعال مسئلت مى 
نمايم به همه عزيزان اجر جزيل و ثواب كثير عطا بفرمايد و به ما توفيق عنايت 

فرمايد تا ادامه دهنده راه و روش حاج يارجان رحمه ا... باشيم.

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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وداع 100 هزار نفرى شيفتگان يارجان آخوند
در باشكوه ترين تشييع جنازه تاريخ تركمن صحرا و استان گلستان

* منصور آق - خبرنگار صحرا 
در رفتن جان از بدن گويند هر نوعى سخن

من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مى رود
آخوند  يارمحمد  استاد  جنازه  تشييع  مراسم 
نظرى، يارجان تركمن ها تصوير عينى بيت فوق 

بود.
و  داران  دوست  مريدان،  از  نفر  هزار  ها  ده 
عاشقان آن حضرت در وداعى باشكوه و تاريخى 
كه براى هميشه در حافظه تاريخى تركمن صحرا، 
استان گلستان و اهل سنت ايران جاودان خواهد 
خود،  جانان  جان  سپارى  خاك  شاهد  ماند؛ 

يارجانشان بودند!
اشك و غم و ماتم از سر و روى هزاران هزار 
باريد.  مى  يارجان  روحانى  و  الهى  مقام  دلداده 
تركمن  نقاط  اقصى  از  كه  دار  روزه  دلدادگانى 
صحرا و با طى نمودن ده ها كيلومتر مسافت و در 
زير آفتاب داغ و سوزان خود را براى وداع آخر به 

روستاى قره بالغ رسانده بودند.
و   1394 سال  بهار  روز  آخرين  صبح  در 
چهارمين روز از ماه مبارك رمضان، سيل خروشان 
ملت از سرتاسر استان گلستان و تركمن صحرا به 
سوى قره بالغ روان گرديد. در اين روز همه راه 

ها به قره بالغ ختم مى شد! 
سمت  از  بالغ  قره  به  منتهى  هاى  جاده 
گنبدكاووس، آق قال، گميشان، بندرتركمن، مراوه 
تپه، كالله و غالب روستاهاى تركمن صحرا شاهد 
روان جويبارها و نهرهاى خودرويى بودند كه از 
خروشانى  رودخانه  به  روستا،  از  قبل  كيلومترها 
تبديل شده بود و سيل عظيم جمعيت و عاشقان 

استاد را بشارت مى داد.
در جاده گنبد به قره بالغ، از ابتداى خط نو كم 
كم بر تعداد اتومبيل هاى عازم  قره بالغ افزايش 
ايمر مالسارى،  از روستاى  به گونه اى كه  يافت 
قره  از  قبل  كيلومتر   20 حدود  مسافتى  در  يعنى 
بالغ، قطار اتومبيل ها و ترافيك سنگين آغاز شد و 
اين تنها يكى از چندين مسير منتهى به روستا بود!

در جاده فرعى قره بالغ ترافيك سنگين تر و 
شديدتر شد. در نزديكى روستا و صدها متر قبل از 
روستا، پارك صدها اتومبيل در دو سوى جاده از 
حضور گسترده و عظيم مردمى حكايت مى كرد. 
بسيارى از حاضرين فاصله شهر و روستاهاى خود 
تا قره بالغ را در زمان بيش از 2 برابر زمان معمول 

طى كرده بودند.
در روستا از زمين و آسمان جمعيت مى باريد. 
وعده ديدار با دلدار، عيدگاه روستا اعالم شده بود. 
جمعيت و مردم داغدار هم چون رود خروشان از 
چهار طرف، سواره و پياده به سوى عيدگاه روان 
بودند. در عيدگاه جمعيتى چندين برابر ظرفيت به 
طور فشرده و تنگاتنگ گرد آمده بودند به طورى 
بردارى و ثبت  براى عكس  آنان  بين  از  كه عبور 
لحظات تاريخى اين واقعه بسيار سخت و دشوار 

شده بود.
نفر  به 100 هزار  تاريخى قريب  اين روز  در 
از دوست داران روحانيت و شيفتگان مقام عرفانى 
و روحانى يارجان آخوند در قره بالغ گرد آمده 
بودند. به هر طرف مى نگريستى تا چشم كار مى 
نظرى  آخوند  باختگان  عزاداران و دل  انبوه  كرد، 

بود.
ولى  نماينده  ها  آن  رأس  در  و  شيعه  علماى 
در صدر  و  بلوچ  علماى  گلستان،  استان  در  فقيه 
آن مولوى گرگيچ امام جمعه اهل سنت آزادشهر، 
نيابت از علما و  ماموستا مادح شيخ االسالمى به 
طالب كردستان و فرقه نقشبنديه ، ائمه جمعه و 
جماعات تمام شهرها و روستاهاى تركمن صحرا، 
انبوه عظيمى از روحانيون و طالب مدارس علميه 
اجرايى  مديران  و  مسئولين  استان،  سنت  اهل 
امنيتى  سياسى  معاون  استاندار،  ها  آن  رأس  ودر 
فرمانداران  آباد،  على  مجلس  نماينده  استاندار، 
شهرستان ها، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
. . . همه و همه براى اداى احترام به روح بزرگ 
عليه) گرد  ا..  ( صلوات  ا...  تبار رسول  از  مردى 

آمده بودند.
زبان و قلم قاصر از توصيف حماسه حضور 

اين  در  تركمن  دار  روزه  مردم  نفرى  هزار  صد 
دوربين  عدسى  هاى  دريچه  حتى  است.  روز 
تمامى جوانب  و ضبط  ثبت  از  نيز  هاى عكاسى 
و زواياى حضور باشكوه مردم عاجز بود و لزوم 
يك  توسط  باال  زاويه  از  عظيم  واقعه  اين  ثبت 

بالگرد به شدت احساس مى شد!
ميان  به  يارجان  جان  بى  پيكر  آمدن  با 
شيفتگانش، غريو و شيون جان سوزى در صحن 
عيدگاه پيچيد و هر كدام از عاشقان مقام عرفانى 
آن حضرت سعى در رساندن خود به تابوت ايشان 
را داشتند. در اين لحظه امجد آخوند فرزند استاد 
بر جمعيت نهيب زد كه مگر آموزه هاى استاد در 
ريختن  اشك  گفت:  وى  بود؟  اين  حياتش  طول 
زارى  و  شيون  ولى  جايز  علما  ويژه  به  مرده  بر 
فريادها  با  است!  حرام  اسالم  در  زدن  سر  بر  و 
آرام شد.  كمى  استاد، جمعيت  فرزند  تذكرات  و 
از رساندن  مانع  ولى حركت موج گونه جمعيت 
نماز  اقامه  براى  صف  جلوى  به  يارجان  تابوت 

ميت مى شد. 
مردم  فراوان  اندوه  و  حزن  ميان  در  باالخره 
و علما، نماز ميت خوانده شد و تابوت به سوى 
اهل  با  را  وداع  آخرين  تا  شد  روانه  استاد  منزل 

بيت انجام دهد.
كه  آن  بيرون  و  عيدگاه  داخل  به  نگاهى  با 
جمعيت موج مى زد، خطاب به يكى از روحانيون 
حاضر گفتم؛ از كجاى اين جمعيت عكس بردارى 

كنم؟
خانه  به سوى  تابوت  دنبال  به  سيل جميعت 
بيت سعدى  اين  كننده  تداعى  و  روان شد  استاد 

بود كه:
اى كاروان آهسته ران كه آرام جانم مى رود

و آن دل كه با خود داشتم با دل ستانم مى رود
اهل  با  آخر  و  تلخ  وداع  از  استاد پس  جنازه 
بيت در ميان دست تكان دادن زنان عزادار و حزن 
و اندوه توصيف ناشدنى عاشقانش، از منزل خارج 
و به منزل ابدى اش در كنار مسجد حوزه علميه 

منتقل و به خاك سپرده شد.

اسم من يار محمد، فاميليم، نظرى فرزند امان محمد، 
معروف به آناباى هستم. متولد 1299 هجرى شمسى مى 
باشم، چون پدرم روز جمعه بدنيا آمده بود، او را آنا، كه در 
زبان تركمنى، جمعه معنى مى دهد، نامگذارى كرده اند و 
چون قدرى متمول بوده، او را »باى» به معناى توانمند لقب 
داده و در نهايت آناباى، نام گرفته است، اما اسم اصلى او 

امان محمد بوده است
من در زمان كودكيم علم جديد خواندم و به مدرسه 
رفتم، حدود سال1316 و جزء اولين سرى از دانش آموزان 
تركمن صحرا بودم كه مدرك ششم ابتدايى را از مدرسه آق 
قال، دريافت داشتم، البته از كالس اول تا كالس چهارم را 
در مدرسه روستاى چن سولى خواندم و بعد به آق قال رفتم 
و دو سال در آنجا درس خواندم، تا اينكه در امتحان نهايى 
قبول شده و مدرك گرفتم و بعد تصميم داشتم براى ادامه 
تحصيل به دارالتربيه تهران بروم و با كمك و حمايت آقاى 
حاج محمد آخوند گرگانى، كه نماينده مردم تركمن صحرا 

در مجلس بود، در تهران باشم
در آن دوره، آقاى حكمت وزير آموزش و پرورش بود. 
در آن زمان تمام كارهاى بنده براى اعزام به تهران، از طرف 
خانواده ام فراهم شده بود. در آن موقع رئيس اداره امالك 
على آباد شخصى بنام سلطان خليل پرچم بود كه از هر 
لحاظ شخصى بسيار مهم دولتى در اين منطقه بود او مرا 
خوب مى شناخت و از قصد رفتن من به تهران آگاه شده 
بود. او روزى دو نفر مامور ژاندارمرى را به منزل ما فرستاده 
و خواسته بود كه من به حضورش برسم. من بالفاصله به 
على آباد رفتم و به حضورش رسيدم و او از من خواست 
كه به تهران نروم و در نزد او باشم و در اداره امالك، كار 
كنم. او اضافه كرد كه من براى كارهاى اينجا به وجود شما 
نياز دارم. تو باسواد هستى و خط خوبى هم دارى و شخص 
امينى هستى و من اجازه نمى دهم كه تو به تهران بروى. 
من به او گفتم كه مى خواهم به درس خود ادامه بدهم و 
براى اين كار قبال تقاضا دادم و در تهران موافقت شده و 
منتظر جواب هستم و احتماال امروز يا فردا جواب مى رسد 
و بايستى بروم. او بسيار سماجت كرد و گفت كه اگر هم 
برويد من به دربار شاهنشاهى نامه نوشته و از آن طريق شما 

را به اينجا خواهم آورد. 
بدين ترتيب من مجبور شدم از رفتن به تهران منصرف 
شده و بمانم و نزد او در كارهاى امالك همكارى كنم و 
باالخره نرفتم. من حدود دو سال در اداره امالك على آباد 
كار كردم و بعد، روس ها به منطقه ما آمدند و تركمن صحرا 
را اشغال كردند و كار اداره امالك هم فكر مى كنم در سال 

1318 باشد كه به پايان رسيد. 
من پيش از آن دائما با خدا و قرآن بودم، ديندار بودم و 
به مسائل دينى، عالقه زيادى داشتم و در اين فكر بودم كه 
چطورى به حوزه علميه بروم و علوم دينى بخوانم و با اين 
فكر به منزل مراجعت كردم. در آن دوره شخصى بود بنام 
مال عبدى، فرزند عباس، كه نام اصيلش عبداهللا بود. او با 
پدرم رفت و آمد داشت و به منزل ما زياد مى آمد. خودش 
ساكن روستاى اوچ تپه بود. او در يكى از اين روزها، از حال 
و احوال من باخبر شد و مى دانست كه من به علوم دينى 
عالقه زيادى دارم. بنابر اين، او مرا نصيحت كرد كه به مكتب 
خانه بروم و درس دينى و اسالمى بخوانم. در آن زمان من 
نمى دانستم كه براى ادامه تحصيل به كجا بايد رفت و نزد 
چه كسى بايد رفت و راه و رسم مكتب خانه چگونه است؟
او به من توصيه كرد كه به اوچ تپه بيايم و نزد او درس 

به  من  كرد  تاكيد  و  بخوانم 
من  دهم.  مى  آموزش  شما 
عبدى  مال  پيشنهاد  اين  از 
و  شدم  خوشحال  بسيار 
موافقت  از  بعد  بالفاصله 
آنجا  در  يكسال  ام  خانواده 
درس خواندم و علوم دينى 
او  گرفتم.  ياد  را  اسالمى  و 
خودش يك مال بود و هنوز 
درجه  به  و  نشده  آخوند 
به  و  بود  نرسيده  روحانيت 
عبارتى، علم او محدود بود 
و نمى توانست بيش از آنچه 
كه مى دانست بمن بياموزد 
و روح جستجوگر مرا إرضاء 
اجازه گرفتم  او  از  كند. من 
بروم،  ديگرى  حوزه  به  تا 
او از اين تقاضاى من بسيار 
ناراحت شد و نمى خواست 

مرا از دست بدهد. من گفتم كه در اين راه مبتدى هستم 
و نمى دانم براى ادامه تحصيل به كجا بايد رفت و از او 
خواهش كردم كه بمن كمك كند و پيشنهاد كردم كه به 
هر كجا كه خواستى با هم برويم و ادامه تحصيل بدهيم 
تا تو هم باسواد شوى و هم من. و در اين راه من تمام 
هزينه ى تحصيلى شما را پرداخت خواهم كرد. تو فقط 
مرا هدايت و راهنمايى كن تا با هم در يك مكان مناسب 
به درس خودمان ادامه دهيم. او باالخره قبول كرد كه با هم 
به تحصيل خودمان ادامه بدهيم. در آن دوره حوزه علميه 
بگ مراد ايشان، در روستاى «قزقلى» در منطقه گنبد، حوزه 
معروفى بود. اين روستا در غرب گنبد قرار داشت و ما پس 
از شور و مصلحت به حوزه «بگ مراد ايشان» رفتيم و در 
آنجا تحصيل كرديم كه عيد قربان از راه رسيد و طالب 
حوزه، براى عيد تعطيل شدند و هر كدام به روستاى خود 
رفتند و ما نيز به خانه هاى خود مراجعت كرديم. بعد از 
تعطيالت عيد قربان من دوباره به نزد مال عبدى رفتم تا با او 
به حوزه برويم، اما او از رفتن عذر خواهى مرد و گفت كه 
من زندگى دارم و ادامه تحصيل برايم مشكل است و شما 
تنهايى به حوزه برويد و به درس خود ادامه بدهيد و من از 
شما بسيار راضى هستم كه اينطور بمن محبت داريد. سپس 
من با او خداحافظى كرده و بطرف حوزه «بگ مراد ايشان» 
رهسپار شدم و چند روزى در آنجا به درس خود ادامه دادم. 
استاد بگ مراد ايشان دست تنها بود و كمك مدرسى 
نداشت و نمى توانست آنطوريكه بايد و شايد به كار طالب 
برسد و بموقع درس بدهد، بنابراين او هم، روح جستجوگر 
مرا ارضا نكرد. من مى خواستم بيشتر بدانم و در اين راه 
پيشرفت كنم. بدين ترتيب به فكر افتادم تا به حوزه ديگرى 
از  و  آخوند»  بنام«آماش  بود  آن روستا شخصى  در  بروم. 
طايفه قوجق، كه ساكن قزقلى بود، او در حوزه علميه «كله 
پست» در بخش كميش تپه آن زمان و گميشان فعلى، درس 
مى خواند. آماش آخوند، روزى به مرخصى آمده بود كه 
من او را ديدم و مشورت كردم. آخوند توصيه كرد با او به 
حوزه علميه كله پست بيايم و من قبول كردم و اين تصميم 
خود را با بگ مراد ايشان در ميان گذاشتم و او هم قبول 
كرد و بعد، از آن خداحافظى كرده و با رضايت استاد، به 
همراه آماش آخوند، به روستاى كله پست حركت كردم تا از 

محضر استاد عالى مقام آن زمان، 
اى»،  اراده  آخوند  «قربان  جناب 
از  تركمن صحرا،  غرب  در  كه 
شهرت خوبى برخودار بود و در 
نزد روحانيون و اساتيد حوزه ها، 
صاحب نام و معروف بود، بهره 
بگيرم. باالخره به آن حوزه رفتم 
مدتى  كردم.  شروع  را  درسم  و 
در آن حوزه، نزد آن استاد جليل 
القدر تحصيل كردم. مدتى بعد، 
اهالى و معتمدان روستاى قارقى، 
بسيار  زمان، روستاى  آن  در  كه 
بزرگى بود، از استاد قربان آخوند 
دعوت كرد كه به روستاى قارقى 
علميه  حوزه  آنجا  در  و  بيايد 
جديدى را برپا بدارد و آن روستا 
را با نور علم منور سازد. استاد 
پذيرفت و بعد طالب حوزه، به 
قارقى  روستاى  به  استاد،  اتفاق 
رفتيم و در حوزه علميه جديد آن روستا، به تحصيل خود 

ادامه دادم. 
من حدود چهار سال در آن حوزه ، از محضر استاد 
جليل القدر، كه در تمام تركمن صحرا مشهور شده بود، 
از  اوقات  بيشتر  اى  اراده  آخوند  قربان  استاد  بردم.  بهره 
محاسن عبدالقادر آخوند داغستانى صحبت مى كردند و از 
ايشان به لحاظ علمى و رفتاريش بسيار تعريف مى نمودند. 
چون خودشان از محضر آن استاد فيض برده و از حوزه 
علميه آن استاد، فارغ التحصيل شده و آخوند شده بودند. 
محبت عبدالقادر آخوند داغستانى با تعريفات استادم در دلم 
نشست و از استاد بزرگوارم جهت تحصيل نزد عبدالقادر 
آخوند داغستانى كسب اجازه نمودم استاد اراده اى، وقتى 
كه از تصميم من آگاه شدند، بسيار خوشحال گشتند و مرا 
تشويق كردند كه به آنجا بروم و از محضر آن استاد ، بهره 
بگيرم و باالخره با تشويق و راهنمايى و رضايت استاد قربان 
آخوند، من به گليداغ كه در شرق تركمن صحرا، بود رفتم، 
و به محضر مشهورترين استاد تركمن صحرا بنام »عبدالقادر 
آخوند داغستانى»، معروف به لزگى آخوند، مشرف گشتم. 
حدود 8 يا 9 سال در آن حوزه ماندم و درس خواندم. در 
آن زمان رفت و آمد بسيار مشكل بود و گليداغ از محل 
و  بود  دور  بسيار  بالغ،  قره  روستاى  يعنى  من،  سكونت 
من بايستى از طريق گنبد به كالله رفته و سپس از آنجا 
، راه كوهستانى بسيار دشوارى را طى كرده و به گليداغ 
مى رسيدم. اين مسير بسيار دور بود و بسيار دشوار. در آن 
زمان اتومبيل نبود و رفت و آمد با االغ و اسب انجام مى 
شد و من با مشكالت زياد اين مسير را طى ميكردم و به 
درس خود ادامه مى دادم. در آن زمان، من از روستاى خودم 
تا گليداغ با اسب مى رفتم و اين مسير را، در سه شبانه روز 
مى رفتم و موقع برگشتن نيز سه شبانه روز طول مى كشيد. 
من تنها رفت و آمد مى كردم و از محلمان، كسى را همراه 
و هم سفر نداشتم. در اواخر تحصيالتم، از روستاى خودمان 
آقايان: صفرعلى آخوند نظرى نژاد و آتا آخوند و مال ايشان 
را با خودم بردم و آنان با من همراه و هم سفر شدند. من بعد 
از پايان دروس حوزه و آخوند شدن، به روستاى خودمان 
مراجعت كردم و آنها هم با من برگشتند و در آنجا نماندند.

من حوزه جديدى در روستاى قره بالغ ايجاد كردم، بعد 

آن همراهان من به اين حوزه جديد آمدند و نزد خودم درس 
خواندند و از اين حوزه آخوند شدند

نياز اجتماعى بود.  تأسيس حوزه در اين روستا، يك 
در آن سال ها جوانان عالقمند به فراگيرى علوم دينى زياد 
بودند، اما حوزه علميه اى نبود و يا كمتر بود و اگر هم بود 
محدود بود. در روستاهاى اطراف ما اين نياز بيشتر احساس 
مى شد و بزرگان محل، راغب بودند كه من در روستا حوزه 
علميه داير كنم و وقتى كه تحصيالت من به پايان رسيد و 
من با درجه آخوندى به روستاى خود مراجعت كردم، همه 
اهل محل، از جمله مرحوم حاج ناز محمد، اخوى بنده، كه 
فوق العاده به مسائل دينى عالقمند بود، خوشحال شدند و 
آنان از من مى خواستند كه حوزه علميه اى تأسيس كنم و 
چراغ علم و دانش را در اين روستا روشن نمايم و همگى 
براى هر نوع كمك، هميارى و همكارى، آمادگى خود را 
اعالم كردند و مرا نسبت به انجام اين كار، بسيار تشويق 
و اميدوار كردند، بنابراين من درخواست آنها را با جان و 
دل قبول كردم و اين حوزه علميه را در سال1330، تاسيس 
كردم و خدا را شكر، كه در طول 50 سال گذشته كه از آغاز 
بكار آن مى گذرد، تاكنون بيش از 300 طلبه، از اين حوزه، 
فارغ التحصيل شدند و هم اكنون با درجه آخوندى، در نقاط 
مختلف تركمن صحرا سرگرم تدريس و تربيت فرزندان 
اين ديار مى باشند و من به جرأت مى توانم بگويم كه در 
طول اين سال ها، أخوى بنده، مرحوم حاج ناز محمد، با 
كمك هاى مادى و معنوى خود، همواره پشتيبان و حامى 
اين حوزه بودند. از خداوند منان براى ايشان اجر جزيل و 
پاداش كثير مسئلت دارم. در هر حال، بعد از شروع بكار اين 
حوزه، روز به روز بر شكوه و عظمت آن افزوده شد و من 
خدا را شاكرم كه اوال چنين توفيقى نصيب من شد و ثانيا 
تأسيس حوزه با اقبال خوب مردم، خصوصا جوانان، روبرو 
شد. اين حمايت و استقبال، حاصل تالش، جديت و فعاليت 
چشمگير بنده در اين حوزه بوده است و بسيار خوشحالم كه 
اين تالش و كوشش، در راه ترويج علوم اسالمى و دين و 
آيين بر حق خدا و راه رسول خدا، حضرت محمد مصطفى 
صلى اهللا عليه و سلم بوده و من در اين راه گام بر مى دارم.
به نقل از كتاب «قره بالغ چشمه عرفان»
نجم الدين محمدى

زندگينامه استاد يارمحمد آخوند نظرى از زبان خودشان

انا هللا و انا اليه راجعون
جليل  روحانى  درگذشت 
القدر و محبوب دلها،  الحاج 
يارمحمد آخوند نظرى را به 
مردم مسلمان ايران خصوصا 
ايشان  معظم  خانواده  به 

تسليت مى گويم.
فرهاد توماچ

انا هللا و انا اليه راجعون
با دلى آكنده از غم و اندوه 

رحلت عالم ربانى الحاج استاد 
يارمحمد آخوند نظرى را به عموم 

مسلمانان تسليت ميگويم.
فريدون هيوه چى

مدرس دانشگاه


