
مركزى  دولت  نفوذ  كه  قاجاريه  اواخر  در 
اين  در  بود خوانينى  كم  خيلى  تركمن صحرا  در 
منطقه بودند كه در دفاع از منافع و حيثيت ايل و 
تبار خود رشادت ها از خود نشان دادند. يكى از 
اين خوانين محلى ناز گلدى خان بود، او در سال 
1264 شمسى 130 سال پيش در شرق اق قال در 
نام «يكه توت» كه در  به  ميان دازها و در محلى 
قرار داشت  زيارتگاه حاجى يوسف  سمت غرب 
به دنيا آمد. امروزه اين محل در محدوده روستاى 
سوادى  اينكه  رغم  على  وى  دارد.  قرار  اشورباى 
نداشته ولى به دليل شجاعت خارج از وصفش و 
ديگر صفات حسنه اى كه داشت مورد اعتماد مردم 
لقب هايى  به وى  تا جاييكه مردم  قرار مى گيرد 
چون «سردار» و «باتير « مى دهند. من چند سال 
پيش با تعدادى از دوستان خدمت تقصير يارمحمد 
آخوند نظرى رسيديم، ايشان كه در زمان كودكى 
ناز گلدى خان را ديده بودند جمالت جالبى را در 
باره وى بر زبان آورده گفتند «ايشان مرد شجاعى 
بود و بسيار چاالك و فرز بود تا جاييكه زمانيكه 
مى خواست سوار اسب شود از ركاب استفاده نمى 

كرد بلكه روى اسب مى پريد «
ناز گلدى خان در واقع با پدر تقصير يارمحمد 
آخوند بنام انه باى رابطه دوستى داشته است و آنها 

به اتفاق مورد اعتماد و وثوق دازها بوده اند. 
تحركات محمد على شاه در تركمن صحرا و 
حمله طرف داران وى به تهران مصادف با دوران 
جوانى نازگلدى خان بوده، عليرغم اينكه گروهى 
از جواتان ايل داز نيز وارد اين معركه شده راهى 
تهران مى شوند اما ناز گلدى خان خود را از اين 
جريان كنار مى كشد و به صفوف مهاجمين نمى 
پيوندد . اوج فعاليت هاى وى در واقع بين سالهاى 
1290شمسى تا تسلط رضا خان بر تركمن صحرا 
از تحركات  يعنى سال 1305 بوده است، قسمتى 
آمده  استرآباد  مخابرات  در  ها  سال  اين  در  وى 
است، هر چند در اين كتاب به اسم وى مستقيما 
اشاره اى نشده ولى در كتاب فوق در بسيارى از 
وقايعى كه در روستاهاى واليت نشين بين گرگان 
داز  ايل  با  ارتباط  در  و  افتاده  اتفاق  آباد  على  و 
بوده مرتبط با تحركات ناز گلدى خان بوده است 
ايل  منطقه  در  كه  ها  گيرى  در  اين  از  يكى  در   .
يلقى،اگر دقيق تر بگويم در محل كنونى روستاى 
زدنى  مثال  رشادتهاى  افتاده  اتفاق  يلقى  اونق 
نازگلدى خان باعث شكست مهاجمين شده است. 

حسين  آباد،  قلى  سرخنكال،  روستاهاى  خوانين 
اينكه  براى  ديگر  روستاى  چند  و  آباد  ميان  آباد، 
از روزهاى  نمايند در يكى  مار  تار و  يلقى ها را 
اواخر بهار سحرگاهان غفلتا بر سر يلقى ها يورش 
مى آورند، افرادى كه براى نماز صبح بيدار شده 
بودند در تيراندازى مهاجمين كشته يا زخمى مى 
شوند، يلقى ها نيز متقابال تيراندازى مى كنند ولى 
متوجه مى شوند كه در محاصره دشمن قرار گرفته 
بود،  گذاشته  باز  را  شمال  سمت  تنها  دشمن  اند 
لذا آنها براى رهايى از اين مخمصه سوارى را به 
نزد ايل همسايه يعنى دازها مى فرستند، نازگلدى 
به كمك  فدائيان خود  از  تن  همراه چند  به  خان 
يلقى ها مى شتابد و با رشادتى كه از خود بروز 
مى دهد مهاجمين را تار و مار مى كند. ماجراى 
اين درگيرى و رشادت هاى نازگلدى خان را يك 
خواننده دوره گرد به نام قره خانى در همين سال 

هاى اخير نيز مى خواند. 
نازگلدى خان مخالف با حضور روس ها در 
تركمن صحرا نيز بوده است، بعد از قرارداد 1907 
روس ها در بسيارى از نقاط شمال ايران از جمله 
داشتند. در  اى  تركمن صحرا حضور گسترده  در 
سكونتگاه ايل داز نيز آنها پاسگاه زده بودند _در 

گوك تپه _در جنوب شفتالوباغ كنونى. 
با  بين تركمن ها  از درگيريها كه  اما در يكى 
ميدهد يك سالدات روسى كشته  ها روى  روس 
مى شود. در ميان مهاجمين تركمن نازگلدى خان 
نيز بوده. روس ها شروع به اذيت و آزار مردم مى 
در  واقعه  عاملين  كه  دهند  مى  اولتيماتوم  و  كنند 
اسرع وقت بايد تحويل داده شوند. ريش سفيدان 
قوم شنيده بودند كه روس ها به علما احترام مى 
دارند جهت ختم  آنها حرف شنوى  از  و  گذارند 
غايله «ناز ايشان « را به سراغ آنها مى فرستند. اما 
توجهى  نازايشان  ميانجيگرى  به  تنها  نه  ها  روس 
مى  اعدام  گرفته  نيز  را  وى  بلكه خود  كنند  نمى 
نازايشان  شهيد  قبرستان  و  زيارتگاه  امروزه  كنند. 

در شمال روستاى چن سولى قرار دارد. 
از  تركمن صحرا  منطقه  بر  تسلط رضاخان  با 
معرفى  اشرار  بعنوان  خان  نازگلدى  دولت  طرف 
مى شود، زمانيكه دولت رضاخان براى زهر چشم 
اصطالح  به  اين  از  تن  سه  ها  تركمن  از  گرفتن 
اشرار ها را در قره تپه اعدام مى كند نفر چهارمى 
با چاالكى كه داشته از  نازگلدى خان بوده كه او 
فرار مى كند و چندى در جنگل  مامورين  دست 

زندگى مى كند، در آن زمان باال دست روستاهاى 
قره بالغ، شغال تپه، شفتالو باغ، كال جنگل بوده. 
تا اينكه محمد آخوند گرگانى داز پيغام مى فرستد 
كه اگر بخواهد مى تواند از دولت براى وى امان 
فرستادگان  همراه  به  خان  نازگلدى  بگيرد.  نامه 
خود  اسلحه  و  رود  مى  او  نزد  به  آخوند  محمد 
را تحويل مى دهد، اما بنا به اظهارات كسانى كه 
ناز گلدى خان را ديدند گفتند، زمانيكه او اسلحه 
ولى  مى شود  بازداشت  دهد  مى  تحويل  را  خود 
بشود  دولتى  نيروهاى  تحويل  وى  اينكه  از  قبل 
خواهر زاده وى كه جوان بسيار شجاعى بوده بنام 
فرارى  را  او  شده  مطلع  جريان  از  بردى"  "داش 
مى دهد. دو سه سال آخر عمر ناز گلدى خان به 
اين صورت سپرى مى شود كه از دست نيروهاى 
دولتى متوارى بوده تا اينكه نازگلدى خان با مطلع 
شدن از ورود "خان جنيد"به منطقه مرزى ايران به 
خدمت وى مى شتابد،اما از طرفى خان جنيد نيز 
از جانب دولت ايران تحت فشار قرار مى گيرد كه 
خاك ايران را ترك كند. خان جنيد كه از وضعيت 
تعقيب  از تحت  و  مى شود  مطلع  نازگلدى خان 
بودن وى با خبر مى شود از او مى خواهد كه به 
نازگلدى خان  اما   ، برود  افغانستان  به  همراه وى 
ايران  اين پيشنهاد خان جنيد را نمى پذيرد و در 
مى ماند، شايد هم او از بيمارى خود كه روز به 
روز پيشرفت مى كرد مطلع بوده، هنوز چند ماهى 
كه  بود  نگذشته  افغانستان  به  جنيد  خان  رفتن  از 
نازگلدى خان در سن 44 سالگى از دنيا مى رود. 

مردم روستا او را در قبرستان زكريا پيغمبر در 
نزديكى انبار اولوم به خاك مى سپارند . چند ماه 
را  قربان بخت پسرى  از وفات وى خانمش  بعد 
به دنيا مى آورد كه بر او نام همسر خود نازگلدى 

را مى نهد. 
در واقع در سال هاى بعد در نبود افرادى چون 
گاليش  عباس  چون  هايى  اشرار  خان  نازگلدى 
آن  تركمن هاى  به  پيدا كرده  اندام  قدرت عرض 

منطقه اذيت و آزار هاى فراوانى مى رسانند. 
نازگلدى خان در روستاى  بازماندگان  امروزه 
اشورباى زندگى مى كنند. از دو دختر و دو پسرى 
نام  به  تنها يك دختر  به يادگار ماندند  كه از وى 

"اقى" در روستاى اشورباى در قيد حيات است.
× حاجى نظرى
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جواب مسئولين تيم تعاون گنبد
در خصوص عدم پرداخت حق بازيكنان 

تنها بی توجهی است و بس!
گنبدكاووس؛ آنه محمد بيات - گنبدكاووس قلب تركمن صحرا، 
پايتخت واليبال ايران دومين شهر گلستان، قطب اقتصاد گلستان و ايران، 
داده است.  را در خود جاى  تاريخى  بناى  بزرگ ترين  مهد سواركارى، 
جوانان چشم بادامى تركمن در هر ورزشى اراده نمايند مقام برتر كسب 
مى كنند، ژن ورزش، علم و اقتصادى تعاون و همكاري در وجود آنان 
ذاتى و دائمى است. با پتانسيل باال در تمامى زمينه ها وجود متاسفانه اكثراً 
نخبگان ورزشي و ... به حاشيه رانده شده و پايتخت واليبال مظلوم واقع 
مى شود، علت را بايد كالبد شكافى كرد از پژوهشگران و اساتيد كمك 
گرفت، همايشى در اين خصوص برگزار نماييم و علت يابى كنيم تا مرهم 
اين درد پيدا شود. آيتم اول به نظر حقير، حلقه ى اول ورزشى شهرستان 
دست افراد درجه سه و چهارم و افراد غير ورزشى جا خوش كرده كه در 
اولين فرصت عذر آنان از  سوى مسئولين رده باال خواسته شود تا ورزش 
خصوصاً واليبال به صاحبان واقعى سپرده شوند. با اين مقدمه دردى را 
مى خواهم منعكس نمايم، هفته ى پيش يكى از پيشكسوتان واليبال آق قال با 
حقير تماس گرفت و اعالم داشت تيم واليبال تعاون گنبدكاووس عليرغم 
گذشت 4/5 ماه از آخرين بازي، با بازيكنان تصفيه حساب نكرده و چك 
بى محل كشيده اند. دردناكتر از آن دو بازيكن خارجى تعاون مهمان پايتخت 
واليبال نيز عليرغم قول مدير و سرپرست تيم تعاون دست خالى بعد از 
ماه ها انتظار يكى از آنان نا اميد برگشته و نفر دوم ريكاردو، اهل برزيل 
كه با خانواده در گنبد به صورت موقت اسكان و هيچ گونه ريالى دريافت 
نكرده اند و دردناكتر از آن حتى كرايه برگشت به وطن را نيز نداشته و در 
ندارى مطلق در منزل دوستان واليبالى به سر مى برده است تا اين كه اخيراً 
با واسطه  ى اهل ورزش به فدراسيون واليبال معرفى و بليط پرواز وى رزرو 
مى شود. در اين خصوص يكى از دوستان ريكاردو (برزيلى) كه خود در 
واليبال دستى دارد گفت: شرم كردم كه مهمان عزيزى در سردرگمى به سر 
مى برد و با حركت ناشايست عده اي كه اهل ورزش نيز نيستند صداقت 
واليبال گنبدكاووس و تركمن صحرا را زير سوال مى برند. وي چندين روز 

مهمان من بود واقعاً برايم گفتن اين واقعيت تلخ  درد آور است.
با مدير تعاون عاشورى نسب تماس گرفتم تلفن وى خاموش بود، با 
دستيار وى پايه گذار  تلفنى صحبت كردم واز وى پرسيدم چرا با بازيكنان 
بى محل كشيديد وى در جواب گفت  نكرديد و چك  تصفيه حساب 
هم اكنون عازم تهرانم در كالردشت زمينى داريم مى خواهيم بين بازيكنان 
و سرپرست و دست اندركاران تيم تقسيم و يا با فروش آن حق الزحمه ى 
آنان پرداخت خواهد شد وي اعالم داشت در آينده نيز تيم دارى خواهيم 
كرد!! و در خصوص حق الزحمه ي بازيكنان خارجى تيم هيچ گونه پاسخى 

نداد، تنها سكوت را ترجيح داد.
سرپرست تيم نازمحمد واحدى را اتفاقى ديدم، از وى پرسيدم چرا 
با بازيكنان، خصوصاً بازيكنان مهمان (خارجى) تصفيه حساب نكرده ايد. 
حداقل كرايه بليط رفت وى را تهيه مى كرديد. چرا؟ بيش از چند ماه آنان 
را مننظر گذاشته ايد آن هم در كشورى غريب اما جواب سر باال از جناب 
واحدى شنيدم. احساس كردم ديگر به حرف ها و سوال هاى بنده توجهى 
هم نمى كند . دستم را به شانه ى كلفت وى زدم و خدا حافظى كردم. به 
محض رسيدن به محل كارم با مربى تيم، عظيم جزيده تماس گرفتم وى 
اذعان داشت، تيم تعاون به قرار داد خود با بازيكنان عمل نكرد و هيچ گونه 
وجهى به اينجانب پرداخت نكردند و از بازيكنان خبرى ندارم ولى فكر 
نكنم پولى دريافت كرده باشند بابت بازيكنان خارجى هم بسيار بسيار 

شرمنده ام.
با جمعى از بازيكنان از جمله: رحمان رئوفى ، حاجي محمد گوكجلى، 
و ..... تماس گرفتم، آنان نيز متفق القول اعالم داشتند: با كمال تاسف مدير 
و سرپرست تيم تعاون چك بى محل يكى از دوستان شان را به ما داده اند، 
از آنان پرسيدم آيا در نيم فصل اول قرار نبود بخشى از مبلغ چك پاس 
شود، آنان در اين خصوص گفتند: قرار ما همين بود، وعده هاى تنى چند 
از مسئوالن ورزشى و كادر فنى تيم تعاون باعث شد تا بازيكنان به اين 
افراد اعتماد كرده و همين عمل باعث گرديد تا بازيكنان از نيم فصل اول 
به حداقل قرارداد 40 درصد نرسند، ولى تا به اين روز چك ما پاس نشده 
است. تيم تعاون با اين حركت غير ورزشى، صداقت و غيرت ورزشى 

پايتخت واليبال را زير سوال برده اند.
جواهرى رئيس هيئت واليبال گنبدكاووس نيز در خصوص تيم تعاون گفت:
بنده حين ورود تيم تعاون به سوپرليگ واليبال به مسئولين ورزشي 
شهرستان اعالم كردم، حداقل موقعيت اقتصادي طرف را كنترل كنيد تا در 

آينده مشكلي به وجود نيايد.
متاسفانه با اينجانب بد برخورد كردند و من مجبور شدم سكوت كنم. 
به هر حال در خدمت بازيكنان خواهم بود تا حداقل بخشي از مشكل 

آنان حل شود.

اخبار ورزشی

خبرهای گوناگون ورزشی 
حاجى قربان طريك ـ در هفته گذشته خبرهاى مختلفى ورزشى 
بر خروجى خبرگزارى ها آمد چكيده و مهمترين خبرهاى ورزشى اين 

هفته به قرار زير است :
سردار آزمون با تيم روستورف پيوست 

سردار آزمون مهاجم تيز پاى تيم ملى فوتبال ايران اين فصل را در 
تيم روستورف توپ خواهد زد . آزمون كه با تيم روبين كازان روسيه 
روسيه  روستورف  تيم  به  قرضى  صورت  به  فصل  اين  دارد  داد  قرار 
پيوست . مربى تيم روستورف امسال نيز قربان برديف مى باشد و سردار 
قطعا با مربى سابق خود وضعيت بهترى در ليگ روسيه خواهد داشت . 
تيم روستورف در سه هفته اخير ليگ روسيه با يك برد و دو تساوى و 
كسب 5 امتياز در رتبه ششم جدول 16 تيمى روسيه  قرار گرفته است. 
همچنين عزت اللهى ديگر بازيكن جوان ايرانى امسال در تيم روستورف 
توپ خواهد زد.در هفته چهارم روستورف در مقابل روبين كازن تيم قعر 
نشين ليگ روسيه قرار خواهد گرفت و طى توافق قبلى سردار آزمون 
در اين بازى نميتواند به ميدان بياييد و آزمون بايد از روى سكوها نظار 

گر بازى خواهد بود. 
ميكائيل تاجر به تيم ملى واليبال ب نيز دعوت نشد 

نشدن  دعوت  قفل  انگار 
ميكائيل تاجر بازيكن پشت خط 
زن گنبدى نمى خواهد باز شود. 
سريالى  نشدن  دعوت  ادامه  در 
بار  اين  گنبدى  آماده  بازيكن 
اين  اسم  روى  بر  اكبرى  پيمان 
تيم   . كشيد  قرمز  خط  بازيكن 
مسابقات  در  ايران  ملى 
ملى  تيم  با  آسيا  قهرمانى 
مسابقات  به  پاى  خود  ب  
توجه  قابل  نكته  اما   . گذاشت 
عدم  اكبرى  پيمان  ليست  در 
حضور ميكائيل تاجر و ادريس 

دانشفر بود البته انتظار اهالى واليبال گنبد از پيمان اكبرى بيش از اين هم 
نبود وى يد طوالنى در خط قرمز كشيدن بر روى بازيكنان تركمن دارد 
. بازيكنان گنبدى در بسيارى از مواقع در صورت حضور يك مربى تراز 

اول خارجى به تيم ملى واليبال ايرانى دعوت  مى شوند .
نشست مسئولين بانک تعاون با اعضای 

شورای شهر گنبد 

امسال در ليگ برتر واليبال گنبديها دو سهميه در اندوخته خود دارند 
ولى هنوز به صورت قطعى مشخص نيست كه جواهرى يا تعاون در 
ليگ آتى تيمدارى كنند. اما در آخرين تحركات واليبالى گنبد مسئولين 
با اعضاى شوراى شهر گنبد براى تيمدارى در ليگ برتر  بانك تعاون 
واليبال وارد مذاكره شده اند. هنوز هيچ خروجى رسمى از اين نشست 
مشخص نشده است . اما نكته مهم و اساسى اين است كه تيم واليبال 
تعاون گنبد هنوز با گذشت تقريبا يك سال از حضور در سوپر ليگ برتر 
واليبال نتوانسته حتى يك قسط از بدهى خود را به بازيكنان پرداخت 

كند. 

درخشش ورزشکاران گنبدی درمسابقات 
بدمينتون رنگينگ بزرگساالن کشور 

بدمينتون  -مسابقات  صحرا  خبرنگار   – بشه  باى  عبدالحى 
كشور  سراسر  ورزشكار   891 حضور  با  كشور  بزرگساالن  رنگينك 
نفره  را در قسمت دو  مقام سوم  تيم گلستان  برگزار شد و  در زنجان 
كسب نمود.  به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرستان 
درزنجان  كشور  بزرگساالن  رنگينك  بدمينتون  مسابقات  گنبدكاووس، 

برگزارشد.
اين مسابقات كه با حضور 891 ورزشكار از بدمينتون بازان سراسر 
كشور در دو قسمت يك نفره و دو نفره برگزار شد، تيم دو نفره گلستان 
با  توانست  بود  محمديازرلو  و  پيروزى  مسعود  آقايان  از  متشكل  كه 
برترى بر تيم هاى دو نفره اصفهان، يزد و قم راهى مرحله نيمه نهايى 
شود و پس از باخت از تيم دو نفره تهران كه قهرمان اين رقابتها شد، 

مقام سوم رنگينك بزرگساالن كشور را كسب كردند.

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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برای اولين بار؛
 نمايشگاه نقاش بين المللى در گنبدكاووس

بين  آثار  آق:  منصور   – گنبدكاووس 
در  بار  نخستين  براى  جهانى  هنرمند  يك  المللى 

گنبدكاووس به نمايش گذاشته مى شود.
اعظم دولت آبادى با اعالم مطلب فوق افزود: 
نقاشان مشهور  نگارخانه موج در راستاى معرفى 
نام  به  هنرمند  تاتارى  محمد  آنه  استاد  ايرانى، از 
قالب  در  را  خود  آثار  تا  نمود  دعوت  تركمن 
نمايشگاهى با نام ” بياييد با هم نقاشى ببينيم“  به 

نمايش عموم بگذارد.
حال  در  كه  تاتارى  محمد  آنه  گفت:   وى 
هنر  عرصه  در  سبك  صاحب  هنرمندى  حاضر 
گنبدكاووس  شهر  متولد  باشد؛  مى  ايرانى  نقاشى 
است و تا دوران جوانى نيز در زادگاه خود بوده 

است.
مدير نگارخانه موج ادامه داد: هدف 
از برگزارى اين نمايشگاه آشنا كردن مردم 
با هنرمندى جهانى و بومى،  بسترسازى 
فاخر  آثار  ارائه  اساتيد،  آثار  بازديد  براى 
به  چهره  نشست  طور  همين  و  هنرى 
يك  با  گلستان  و  گنبد  هنرمندان  چهره 
نقاش بين المللى و صاحب سبك است.

نمايشگاه  برگزارى  است:  معتقد  او 
معرفى  و  شهرستان  در  تخصصى  هاى 
آثار فاخر و با ارزش هنرى از هنرمندان 
ايجاد  بر  عالوه  بومى،  ويژه  به  كشور 
زيبايى  حس  و  روحيه  افزايش  و  ذوق 
شناسى آحاد مردم، مى تواند بسترى براى 
در  جامعه  هنرى  ذائقه  ارتقاى  و  فروش 
فرهنگى  رشد  ترديد  بدون  باشد.  منطقه 
و هنرى يك اجتماع، جامعه اى با نشاط 
داشت.  خواهد  دنبال  به  پوياترى  و  تر 
هرچند اين امر تنها با يك نمايشگاه اتفاق 

نخواهد افتاد.
راستا  همين  در  نمود:  اظهار  آبادى  دولت 
برگزارى  به  اقدام  نيز  اين  از  قبل  موج  نگارخانه 
گلستان،  استان  نقاشان  آثار  از  نمايشگاه  يك 
نمايشگاه عكاسى و بزرگداشت فردوسى در قالب 

شاهنامه خوانى و هنر نقالى كرده بود.
استاد  از  دعوت  چگونگى  مورد  در  وى 
از  تلفنى  تماس  در  ماه   تير  اوايل  گفت:  تاتارى 
استاد دعوت به برگزارى نمايشگاه در زادگاهش 
ايشان  استقبال  با  انتظارم  برخالف  كه  نمودم  را 
روبرو شد. بعد از دو هفته و در ماه مبارك رمضان 

استاد  به نگارخانه آمد و در صحبت هاى اوليه نام 
نمايشگاه " بياييد با هم نقاشى ببينيم"  انتخاب شد 
تا دعوتى همگانى باشد براى آشتى عموم مردم با 
هنر نقاشى؛ زيرا معتقديم كه فرهنگ و هنر الزمه 

ى يكديگر هستند.
شهرستان  در  افزود:  موج  نگارخانه  مدير 
گنبدكاووس و نيز شهرهاى اطراف استادان بسيار 
اما هنر  نقاشى فعاليت مى كنند.  خوبى در حوزه 
هميشه بايد پويا باشد و پويايى جز مطالعه در آثار 
هنرمند  شود.  نمى  ميسر  جهانى  برجسته  استادان 
بايد از هنرهاى روز آگاه باشد و بداند در دنياى 

هنر چه اتفاقاتى مى افتد. 
نمايشگاه   80 از  بيش  تاتارى  استاد  او گفت: 

كشور  از  خارج  و  تهران  در  گروهى  و  انفرادى 
نموده  بسيارى  تالش  راه  اين  در  و  كرده  برگزار 
است. تاتارى از هنرمندان  برجسته نقاشى و نيز 
تابلوهاى  اغلب  است.  نگارگرى)  ايرانى(  نقاشان 
نقاشى او در قالب سنت و آيين ايرانى و ارتباط 
با جهان بيرون ارائه مى شود. تكنيك هايى كه در 
قالب آثارش ارائه مى شود به شيوه هنر جديد و 
البته با حفظ نكات  سنتى، آئينى و  پست مدرن، 

ايرانى است.
شهروندان  عموم  از  پايان  در  آبادى  دولت 

گلستانى، به ويژه گنبدى، مسئولين ادارات و نهادها 
درخواست نمود ضمن حضور در مراسم افتتاحيه 
و نشست چهره به چهره با استاد، ضمن قدردانى 
و تقدير از نقاش بين المللى شهرشان، با خريد آثار 
ايشان به حمايت مادى و عينى نيزمبادرت ورزند. 
اميد آن كه شهرستان گنبدكاووس شاهد هنرمندان 

ديگر جهانى باشد.
آشنايى با استاد تاتارى:

متولد  :  1956  گنبدكاووس - 
از  -  نقاشى  رشته   ليسانس  فوق 

دانشگاه آزاد اسالمى تهران
استاد دانشگاه هاى تهران و اصفهان- 

و  انفرادى  نمايشگاه   80 از  بيش  برگزارى 
 ، انگلستان   : كشورهاى  در  گروهى 
فرانسه ، ايتاليا ، امريكا ، پرتقال ، ونزوال 
، اردن ، هندوستان ، مراكش ، عمارات ، 

قطر ، عمان ، سويس و تركيه ...
آثار هنرمند در موزه هاى معروف 

جهان :
 ,  ( انگلستان   ) لندن  بريتيش  موزه 
موزه كتابخانه اردن , سفارت سويس در 
 ,  ( ايران   ) تهران  معاصر  موزه   , ايران 
, موزه   ( ايران   ) تهران  امام على  موزه 
فرهنگستان هنر تهران ( ايران ) , موزه 

5 قاره مونيخ (آلمان)
جوايز :

برگزيده ويژه  چهارمين - 
اسالم  جهان  نقاشى  المللى  بين  بينال 

تهران – ايران 2006
جشنواره -  برگزيده 

تجسمى بين المللى قرآن تهران – ايران 
2005

صبح  -  تجسمى  جشنواره   برگزيده 
صادق  تهران - ايران 2005

آثار -  جشنواره  دومين  برگزيده 
تجسمى معلمان ايران  2004

المللى -  بين  بينال  سومين  برگزيده 
نقاشى جهان اسالم تهران – ايران 2003

برگزيده اولين جشنواره آثار تجسمى - 
معلمان ايران  2003

برگزيده دومين  بينال  نقاشى  تهران - 
– ايران  1997

نگاهى اجمالى به زندگى نامه نازگلدى خان 
يکی از خوانين ترکمن صحرا در اواخر قاجاريه 

ستاربردی فجوری مدير برگزيده 
تجارب برتر آموزش و پرورش ايران شد

 : بدراقى  يوسف  اولكاميز- 
رؤساى  اجالس  دومين  و  سى   در 
هفته  كه  پرورش كشور  و  آموزش 

گذشته برگزارشد،
اسامى برگزيدگان تجارب برتر 
و مديران موفق آموزش و پرورش 
اعالم شد كه نام ستاربردى فجورى 
وپرورش شهرستان  آموزش  رييس 
مراوه تپه درآن ديده مى شود .دراين 
برج  اجالس  درسالن  كه  همايش 
ستار  برگزارشد،آقاى  تهران  ميالد 

مديرموفق  و  برتر  تجارب  برگزيده  مدير  عنوان  به  فجورى  بردى 
وزارت آموزش و پرورش معرفى شد . سايت اولكاميز اين موفقيت را 

به ايشان تبريك ميگويد .

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به 
خانم سولگون قليچ تقانى و خانواده محترم ايشان تسليت مى گوييم.

قامت گوك - عبدالخالق آدمى

روز خبرنگار مبارک 
را روز  ماه  مرداد  كه روز 17  اين سالها  در  آتاباى -  آق  عبدالقيوم 
خبرنگار ناميده اند نوعى سرخوشى و خوشحالى زير پوست خبرنگار 
ها مى دمد . حرف كمى نيست يك روز در سال فقط مختص تو باشد 
روزى براى آنها كه خبرنگارند هر جا هستند و از همه چيز و همه كس 
مى نويسند اما كسى نمى بيندشان و از آنها نمى نويسد خبر نگار بودن 
انگار وظيفه دشوارى است وظيفه اى كه براى آگاه كردن مردم بر دوش 
او گذاشته ميشود و همچون سنگر سازان بى سنگر همه جا حضور دارد 
و از همه جا خبر مى آورند جزاز خودش. خبر خودش را يكى ديگر از 
همكارانش بايد بياورد اصال كسى ازخبرنگارها خبرى ندارد خبرنگارى كه 
سوژه ى خبرى شده باشد خبرنگار مرده است. بايد تيرى به او اصابت يا 
گروگان گرفته شود و يا اينكه هواپيمايش به كوه برخورد كند تا خبرى از 
يك خبرنگار چند روزى شايد در رسانه ها ديده شود او از سختى زندگى 
آدمها مى گويد و يا از شادى و غم مردم خبر تهيه ميكند اما انگار كسى 
نيست كه خبر خودش رامخابره كند اگر از شرايط كارى او و معشيتش 
بگوييد شايد مهترين مشكل كه بسيار بيش از تنگنا هاى معشيتش آزار 
دهنده است ترش رويى  وبى اعتنايى برخى مديران در پاسخ گويى به 
پرسش هاست خصوصا اگر درباره مشكالت حوزه مديريتى و نا كار آمدى 
در فالن اداره و سازمان باشد. خبرنگاران اغلب مقروض و زير خط فقرند 
چون تنها درصدى  از جذب آگهى حقوق آنان محسوب مى شود و اين در 
حال حاضر در استان ما خصوصا گنبد و شرق گلستان به دليل نبود بنگاه 
هاى اقصادى و عدم همكارى ادارات تقريبا به صفر در صد رسيده است .

 از جمله مشكالت ديگر خبرنگاران  عدم وجود جايگاهى مشخص و 
در شان يك خبرنگار براى خبرنگاران بالخص گنبدى ها مى باشد  شايد 
اين شغل براى آنهايى كه از بيرون به نظاره گرند شغلى جذاب باشد اما 
بايد درون گود باشى تا مشكالت را ببينى شايد گزاف نباشد كه بگوييم 
پس از كار در معدن، خبرنگارى ازسخت ترين و پرمخاطره ترين مشاغل 
است. اينها البته جايگاه بلند خبر نگاران از ارزش نمى اندازد. 17مرداد هم 
بهانه اى است براى اين كه اين قشريك روز ازسال هم كه شده ازخود 
ومشكالت خويش بنويسند كه حتى در آن روز هم سوال و جوابها در 
رابطه با مشكالت مردم است و از مشكالت صنفى خود حرفى نمى زنند. 
چه خوب است كه مسئوالن به درد و دل اين قشر كه هيچ حامى ندارند 

توجه كنند و نسبت به رفع مشكالت آنها چاره انديشى نمايند


