
زندگی و مرگ يک فرماندار!!
روز توديع و معارفه فرماندار شهرستان تركمن در دولت تدبير اميد 
بود. معارفه اى متفاوت، معارفه فرماندارى از جنس زن، زنى تركمن، 
جل الخالق مگر مى شود. زن، تركمن،  فرماندار مگر اين سه فاكتور 
قابل جمع است. همه اين سواالت كافى بود  تا جمعيت كثيرى در اين 
مراسم شركت كنند. از اقصا نقاط استان گلستان جمع شده بودند تا 
ببينند اين زن تركمن چگونه زنى است با تمام مخالفت هاى ريز و 
درشت جسورانه باالترين سمت سياسى شهرستان را قبول كرده است. 
خانم مرجان نازقليچى، شيرزنى از خطه تركمن صحرا، وقتى به 
پيش  هاى  برنامه  و  شهرستان  معرفى  به  اقتدار  با  و  رفت  روى سن 
روى خود پرداخت دريافتند كه اين شخصيت چيزى در چنته دارد. و 
از فرداى آن روز نشان داد، زن، آن هم زن تركمن مى تواند. توانش 
را با پيگيرى هاى مجدانه در مسائل حل نشده تاريخى استان همچون 
مازندران  باسابقه  استان  مديريت آشوراده كه مخالفين قدرتمندى در 
مقتدرانه وى در مورد طرح  پيگيرى هاى  آمد.  بيرون  داشت سربلند 
گردشگرى آشوراده در تاريخ استانمان براى هميشه ثبت و ضبط شده 

است. 
نازقليچى مى دانست راه سختى پيش رو دارد، او مى بايست هم 
تركمن بودن خود را به اثبات برساند و هم زن بودنش را. در اندك 

زمانى در هر دو مورد نيز سربلند بيرون آمد. 
اما مرجان نازقليچى، معروف به فرماندار پس از فقدان دلخراشش 
نرخ روز  به  نان  اينكه  آن  ثبوت رساند و  به  نيز  را  موضوع مهمترى 
هر  از  كه  دار  آرم  يقه  هاى  شلوارى  و  شمايل كت  با شكل  خوران 
ندارند،   را  كه شايستگى اش  هايى  موقعيت  به  براى رسيدن  فرصتى 
بهره مى برند؛ چنانچه مسئول خود زنده نباشد و يا نزديكانش داراى 
سمت مورد نظر آنها را نداشته باشد، در چادر عزاى وى ايجاد ترافيك 

نمى كنند. 
بارها از كسانيكه براى فاتحه به چادر فرماندار رفته بودند شنيدم 
كه مى گفتند "اگر فرماندار خود زنده بود و يكى از نزديكانش وفات 
مى يافت، داخل چادر جا براى ما پيدا نمى شد." اما آمده بودند آنان كه 
صادقانه و دلسوزانه براى خانم فرماندارشان عزادار بودند. خدا را شكر 

هنوز جمع كثيرى از اين افراد در جامعه ما وجود دارد. 
ح. كمى

تشييع جان باختگان فاجعه منا
 در گنبدکاووس

 منصور آق: يك شنبه 12 مهر 1394 پيكر 8 تن از جان  باختگان 
فاجعه غم  بار سرزمين منا بر دوش مردم شيعه و سنى گنبدكاووس تا 
مصالى اهل سنت اين شهرستان تشييع شده و پس از اقامه نماز ميت، 

به خاك سپرده شدند.
در اين روز مهاجران الى اهللا؛ رحمت اهللا بهمرام ، بى بى روشن 
ساراگل   ، برون  اينچه  دهقانپور  بى  بى  قربان   ، تورانى  ، گوزل  تكه 
شيروانى ، حبيب اهللا عزيزى ، اراز بى بى محمد الق و يگن بى بى 
مقدم اينچه برون پس از تشييع توسط مردم شيعه و سنى شهرستان 
گنبدكاووس، تسليم خانواده هاى خود شدند. هم چنين پيكر حاجى 
عبداهللا براهويى ژند در راميان ، حاجيه تازه گل آزمون در آزادشهر 
و حاجيه بى بى فاطمه نياز مرادى نيز در بندرتركمن به خاك سپرده 
تشييع  گلستانى  باختگان  جان  از  گروه  دومين  نيز   بعد  شدند .روز 
شدند كه 11 نفر در گنبدكاووس و 6 نفر نيز در بندرتركمن به خاك 
گلستانى  سنت  اهل  حجاج  از  نفر  مجموع  49  در  شدند.  سپرده 
باخته  با 31 جان  باختند كه گنبدكاووس  منا جان  انسانى  فاجعه  در 

بيشترين تعداد را در استان دارد.
روز ماتم 

زلزله سال 1948 در عشق آباد
سبحان ساالرى نيا : هنوز سه _ چهار سالى از پايان يافتن جنگ 

جهانى دوم نگذشته بود.
مردم شهر عشق آباد پايتخت توركمنيستان بسان ديگر ملل درگير 
جنگ و خونريزى كه فرزندان بيشمارى را از دست داده و شروع به 
سروسامان دادن اوضاع پس از جنگ بودند و فرزندان شركت كننده در 
جبهه هاى نبرد، آنانيكه از اين مبارزه زنده مانده و مشغول آبادانى سرزمين 
خود بودند در نيمه هاى شب ششم اكتبر سال 1948ميالدى در حاليكه 
مردم عشق آباد پس از يك روز كارى در خواب و استراحت بسر ميبردند 

زلزله مهيبى بقدرت 9 ريشتر بوقوع پيوست.
در اثر اين واقعه هولناك از جمعيت 190هزار نفرى شهر زيباى آنزمان 
كه كامأل به تلى ازخاك تبديل گرديد بيش از 176هزار نفر وفات يافتند و 

بقيه اندك جمعيت هم تقريبأ بتمامى مجروح گرديدند.
امروز مصادف با 67مين سالگرد اين واقعه دهشتناك ميباشد. بدين 
مناسبت هر ساله اينروز يعنى ششم اكتبر را روز عزاى ملى « ماتم گونى» 
مينامند. در اين روز با دادن صدقه و خواندن آياتى از قرآن مجيد ياد و 

خاطره درگذشتگان آن حادثه مهيب را گرامى ميدارند.
قرين رحمت خود  منان  را خداوند  واقعه  آن  درگذشتگان  تمامى 

گردانده و روحشان شاد باد.

توركمنيا- دكتر اراز محمد سارلى در توركمن نشر 
نوشت: نكته اى كه همواره سوال مشترك مردم بود و 
در افواه عمومى چرخيد و چرخيد تا حجاج برگشتند 
تا خود راوى آن لحظه و ساعات تلخ و دشوار باشند، 
در  فقط  كه  را  زنده  افراد  نتوانستند  كه چرا  است  اين 
حكومت  از  دهند؟  نجات  بودند  شده  فشرده  هم  بين 
عربستان تا مجموعه مديريت كاروان و ديگر حجاجى 
كه در فاصله ى خيلى نزديك نظاره گر جمعيتى بودند 
كه زندانى يكديگر شده و در كمند هم اسير افتاده و رفته 
رفته نفس كم مى آوردند و زير پا مى ماندند و از حال 

و هوش مى رفتند.
حداقل  تامين  در  عربستان  موقع  به  اقدام  عدم 
اورژانسى  هاى  روش  اتخاذ  يا  و  آشاميدنى  آب 
؛  افتادگان  گير  نجات  و  تنيدگى  گسستن  جهت 
سوال  هنوز  نجات،  از  پس  رسيدگى  عدم  حتى  و 
باشد..... مى  باقى  زمينه  اين  در  اساسى  هاى 
بندر  شهرستان  فرماندار  كه  است  اين  اخير  نكته 
مفقود  حادثه  اين  در  نازقليچى  خانم  سركار  تركمن 
كشور  وزارت  تا  نكردم  مشاهده  بنده  ولى  گشته، 
وزارت  يعنى  مشابه  مورد  در  كه  آنگونه  باره  اين  در 
براى  مختلف  سطوح  در  جدى  اقدامات  خارجه 
رسانى  اطالع  و  برده  بكار  وزارت  اين  مفقودان  يافتن 
تا  اميدوارم  نمايد..  اعالم  را  خود  نمايد؛اقدامات  مى 
بشنويم.........  را  خوبى  خبرهاى  نوشته  اين  انتشار 

تركمنصحرا در  آن  ابعاد  وتحليلى  منا  فاجعه 
بررسى فاجعه دلخراش منا به علت گستردگى، داراى 
ابعاد جهانى ، كشورى و بويژه بعد محلى مى باشد. قدر 
مسلم اين است كه در صحنه محلى مثل تركمنصحرا، 
شدت مصيبت و موج تاثر مردم فوق العاده باشد. به گونه 
منتظربرپايى جشن  كه  تركمنان  منطقه،  اين  در  كه  اى 
از  قربانيانى  اخبار  پخش  با  بودند؛  قربان  عيد  باشكوه 
كاروان هاى بستگان خود در بهت و حيرت ناشى از وقوع 
اين حادثه فرو رفتند. و عمال عيدى برپا نگرديد و بلكه، 
به سرعت شادمانى ها جاى خود را به چادرهاى عزا داد.
يك هفته ى تمام، پس ازاولين روز عيد قربان ، انرژى 
و  مفقودان  و  باختگان  جان  پيگيرى وضعيت  به  مردم 
دولت  همكارى  عدم  گشت.  مصروف  مجروحان 
عربستان با مقامات ايرانى بر ابهام هاى موجود در زمينه 
مدت  اين  در  افزود.  مجروحان  و  جانباختگان  انتقال 
موضوع هر چه بيشتر سياسى تر شد .. در اين بين رسانه 
هاى مجازى محلى و سايت هاى تركمنى محل مراجعه 
مردم واقع گرديد. تا اخبارحجاج تركمن را بدون واسطه 
و فورى از درون شهر و روستاهاى تركمن نشين رد و 
به  زدن  دامن  اين خصوص  در  مهم  مسئله  كنند.  بدل 
شايعاتى بود كه مابين مفقودى تا مرگ حجاج دور مى 
زد. گمانه زنى برخى نيز كه گاهى ارزش اطالع رسانى 
افزود. موضوع  ذاتى  التهاب  به  برد  مى  سوال  زير  را 
با  كلته  زاهد  كاروان  تركمن،  هاى  كاروان  بين  در 
نيز  ها  مفقودى  ها  بعد  كه  مفقودى  و  كشته  بيشترين 
در زمره جانباختگان آمد؛ جمعا“ به تعداد سى نفر در 

از  پس  پرور،  تيم  كاروان  گرفت.  قرار  توجهات  صدر 
گذاشت.جمع  جاى  بر  را  انسانى  تلفات  بيشترين  آن 
رسيد  شهيد  50حدود  به  تركمن  هاى  كاروان  تلفات 
كه در مقياس كشورى پس از خراسان دومين رتبه ى 
تلفات را داشت. اين دو كاروان كه از شهرستان گنبد 
شهرستان  اين  به  انسانى  تلفات  اكثر  بودند؛  كاوس 
گوشه  چهار  هر  در  كه  اى  گونه  به  يافت  اختصاص 
كرد  حضور  اعالم  عزا  چادرهاى  روستاها  و  شهر 
متاثر  شان  اجتماعى  رفتار  و  مردم  روان  و  عواطف  و 
شدند. درگيرعزادارى  همه  و  گرديد  واقعه  اين  از 
قابل  نكته  سه  دو  منا  ى  فاجعه  قربانيان  در خصوص 
تركمن  قربانيان  غالب  كه  اين  يكى  دارد:  توجه وجود 
داماد  و  برادر  مادر،  پدر،  بودند.  يكديگر خويشاوند  با 
و غيره، لذا با كشته شدن چندين تن از خويشاوندان ، 
بار مصيبت به مراتب سنگين تر و تحملش نيز دشوارتر 
گشته است. نكته دوم، قشر بندى قربانيان نشان مى دهد 
قربانيان  جمع  در  شريف  اى  طبقه  و  طيف  هر  از  كه 
ديده مى شوند. بويژه طبقه تحصيلكرده چشمگير تر بود.
مثال“ آقاى حليم قاضى كه معلم ابتدايى بنده بوده اند تا 
آقاى ناز محمد پدرى دبير معروف فيزيك گنبد (همكار) 
تا دكتر رحمت اهللا بهمرام (شاگرد)استاد دانشگاه منابع 
در  علمى  ارزشمند  تحقيقات  داراى  كه  گرگان  طبيعى 
زمينه يافته هاى جديد كشاورزى بودند تا يوسف آخوند 
طالبى از كوموش دپه مسئول حوزه ى علميه و استاد 
نويسنده  معلم و  ، و خانم شهناز عالقى  شناخته شده 
بيش از ده عنوان كتاب مصور كودك، و خانم ساراگل 
شيروانى دبير رياضى تا سركار خانم مرجان نازقليچى 
تنها بانوى فرماندار تركمن كه با لياقت و درايت خويش 
راه هاى پيشرفت را طى نمودند. و به عنوان معينه كاروان 
در خدمت حاجيه خانم ها بوده و در اين راه جان بر 
كف نهادند.بر اين جمع اضافه بايد كرد بازارى پر سابقه 
نام  پزشك خوش  دامادشان  و  آقاى ظفر  گنبدى حاج 
قشرى  نماينده ى  يك  هر  كه  را،  احمد خرمالى  دكتر 
از  يك  هر  رفتند.  مى  شمار  به  تركمنان  ى  جامعه  از 
هاى  سرمايه  نشد  برده  نام  كه  افرادى  ى  همه  و  آنان 
ارزشمند جامعه ما بودند. اين موضوع نشان دهنده ى 
عمق فاجعه وارده بر پيكر جامعه ى تركمن ها مى باشد.
در  و  بود  مردم  مشترك  سوال  همواره  كه  اى  نكته 
تا  برگشتند  تا حجاج  افواه عمومى چرخيد و چرخيد 
باشند،  دشوار  و  تلخ  ساعات  و  لحظه  آن  راوى  خود 
در  فقط  كه  را  زنده  افراد  نتوانستند  كه چرا  است  اين 
حكومت  از  دهند؟  نجات  بودند  شده  فشرده  هم  بين 
عربستان تا مجموعه مديريت كاروان و ديگر حجاجى 
كه در فاصله ى خيلى نزديك نظاره گر جمعيتى بودند 
افتاده و  اسير  كه زندانى يكديگر شده و در كمند هم 
ماندند و  پا مى  رفته رفته نفس كم مى آوردند و زير 
از حال و هوش مى رفتند. عدم اقدام به موقع عربستان 
در تامين حداقل آب آشاميدنى و يا اتخاذ روش هاى 
اورژانسى جهت گسستن تنيدگى و نجات گير افتادگان 
؛ و حتى عدم رسيدگى پس از نجات، هنوز سوال هاى 
هاى  قول  نقل  باشد.  مى  باقى  زمينه  اين  در  اساسى 
تركمن  از طرف دو روحانى شناخته شده  عنوان شده 
بر  جاور)مبنى  آخوند  و حاج  آخوند خوجملى  (حاج 
نشانه هايى از تعمد و هدايت حادثه و عدم همكارى با 
زوار ايرانى در حين وقوع فاجعه، جايگاه حقوقى قضيه 
راه  بستن  باره  در  همچنين  است.  كرده  تر  برجسته  را 
عبور حجاج به سمت "رمى جمرات“ كه موجب بهم 
رسيدن جمعيت از دو طرف مقابل شد تا اين حادثه رقم 
خورد؛ از مصاديق جناياتى است كه در دادگاه حقيقت 
ياب مى بايد پيگيرى گردد .در ثانى مديريت كاروان ها 
چه آموزش ها و تمهيداتى در صورت بروز وقايع اين 
چنينى مهيا كرده بودند؟ گزارش حجاج در باره مديريت 

كاروان ها در اين لحظه و ساعات خاص چندان رضايت 
تدبيرى و عدم  بى  برنامه گى و  بى  باشد.  نمى  بخش 
بوده  مشهود  ها  كاروان  در  بحرانى  مواقع  در  آمادگى 
است. و مى بايد چاره اى جدى در اين باره انديشيده 
شود و با خاطيان داراى مسئوليت برخورد قاطع گردد.
روايت حجاج تركمن از اقدام براى نجات از داالن مرگ 
منا، اشعار مى دارد كه هر كس از فاميل هاى نزديك و 
آدم هاى دلسوز صرفا با حس اسالمى و ملى ، خود را به 
آب و آتش زدند تا تا حجاج را نجات دهند.. بر اساس 
شنيده ها يكى لباس عربى بر تن كرد تا به جمعيت گرفتار 
تنيدگى، خود را برساند و همسرش را نجات دهد. و 
ديگرى كه امام جماعتى بوده به مدد دانستن زبان عربى 
وفريادهاى استمداد و استغاثه جان خويش را باز يافته 
است. اين بيانات در بطن خود ايرانى ستيزى و عرب 
و عجم كردن ماموران عربستان را نيز بازگو مى نمايد.. 
در باره خانم نازقليچى به نقل از حاج اسماعيل قديرى 
روحانى كاروان ايشان (زاهد كلته)؛ گفته شده زنده وارد 
آمبوالنس نموده اند. اما باز روايتى مى گويد كه رانندگان 
آمبوالنس ها به جاى رسانيدن به بيمارستان ها در كوچه 
پس كوچه ها ى خلوت مجروحان را رها مى كردند.اين 
اقدام غير انسانى بر خالف عرف بين الملل بوده و قابل 
است. قانونى  پيگرد  مستوجب  بلكه  باشد  نمى  توجيه 
در خصوص پيگيرى هاى قضايى، اين واقعه دردناك كه 
نزديك 5هزار نفر كشته شدند كه يك دهم آن مربوط 
به ايران است در اين مدت مطالب زيادى نوشته شده 
اداره  باره  ارائه گرديد. حتى در  و پيشنهاد هاى خوبى 
از  بيش  هم  مختلف  كشورهاى  توسط  حج  مناسك 
گذشته پرداخته شد. از طرف ديگر ما دقيقا نمى دانيم 
چه غرامت هايى از طرف عربستان و شركت هاى بيمه 
ايران؛ در ذيل تعهداتشان مى باشد كه اين نكته نيز مى 
بايد جهت تسكين حداقل آالم وابستگان مستلزم پيگيرى 
است. گذشته از همه ى اين ها و صرف نظر از اينكه چه 
نتايجى خواهد داشت؛ جو بسيار منفى آكنده به رعب و 
وحشت در جامعه ى تركمن مستولى گشته است. اين 
وحشت به گونه اى است كه يك خانواده تركمن ، كه سال 
ديگر نوبت حج تمتع شان در پس سالها انتظارفرا رسيده 
است ؛ ازهمين االن از رفتن به اين سفر معنوى امتناع مى 
نمايند و تاكيد مى كنند تا امنيت مطلوب حاصل نشود 
به اين سفر نخواهند رفت. مشت نمونه خروار است تا 
بدانيم كه چگونه اين حادثه وجدان عمومى و افكار آحاد 
مردم را سخت آزرده و تحت تاثير شديد قرار داده است.
و  موقع  به  اقدام  اهميت،  حائز  و  اشاره  قابل  نكته 
شد  موجب  ايران  اسالمى  جمهورى  قاطع  پيگيرى 
باز  مان  ميهن  به  حجاج  عزيزان  پاك  پيكرهاى  تا 
مقامات  واهمال  تعلل  با  بود  ممكن  گرنه  و  گردد 
گردند. خارج  دسترس  از  ما  شهداى  سعودى، 
نكته اخير اين است كه فرماندار شهرستان بندر تركمن 
سركار خانم نازقليچى در اين حادثه مفقود گشته، ولى 
بنده مشاهده نكردم تا وزارت كشور در اين باره آنگونه 
كه در مورد مشابه يعنى وزارت خارجه اقدامات جدى در 
سطوح مختلف براى يافتن مفقودان اين وزارت بكار برده 
و اطالع رسانى مى نمايد؛اقدامات خود را اعالم نمايد.. 
اميدوارم تا انتشار اين نوشته خبرهاى خوبى را بشنويم.
گوهرهاى  و  ارزشمند  هاى  انسان  ما  صورت  هر  در 
ايم .خداوند  داده  از دست  ماجرا  اين  را در  گرانبهايى 
درگذشتگان فاجعه ى مناى امسال راكه به يك فاجعه 
علو  و  كند  خود  رحمت  قرين  شد  مبدل  تاريخى  ى 
درجات عطا نمايند. و بر بازماندگان عزيز كه بار دشوار 
اين مصيبت بر دوش آنان سنگينى مى نمايد؛صبر جميل 

مسئلت مى نمايم.
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تصوير
روايت اشک و لبخند

توركمنيا: ساعت 
روز  دقيقه  سى  و  ده 
هشتم  چهارشنبه، 
چهار،  و  نود  مهرماه 
دوستان  از  تن  دو  با 
بين  فرودگاه  راهى 
شديم  گرگان  المللى 
حجاج  استقبال  به  تا 
برويم. هوا نسبتأ گرم 

بود.
بعد از اين كه ماشين خود را در پاركينگ فرودگاه 
پارك كرديم، پياده به سمت جمعيتى كه در جلوى درب 

خروجى فرودگاه تجمع كرده بودند، حركت كرديم.
كه  بود  گنبدكاووس   38017 شماره  كاروان  گويا 
و  بود  شده  دوخته  آسمان  به  همه  چشمان  برمي گشت. 
بود حجاج را  قرار  انتظار هواپيمايى را مى كشيدند كه 

بياورد. استرس در چهره جمعيت موج مى زد.
در  هواپيما  دقيقه   45 و   11 ساعت  حدود  باالخره 

فرودگاه نشست.
با  بودند،  آمده  حجاج  استقبال  به  كه  جماعتى 
با دلشوره تمام، پدر، مادر يا خواهر  چشمانى نگران و 
، برادر و... خودشان را از ميان حجاج بازگشته از حج 

نگاه مى كردند.
 از طرفى هياهوى استقبال كنندگان و همراهان بيداد 

مي كرد.
داشت.  غلبه  من  بر  احساس  نوع  دو  روز  اين  در 
برگشته  از سفر حج  مي گفت: چه زيباست كه  احساسى 
اند. (در واقع با مسافرت هاى معمولى، كامًال فرق داشت(.

است  انگيز  حزن  چه  مي گفت:  ديگر  احساسى  اما 
همسفران،  بدون  وحى،  سرزمين  مسافران  از  برخى  كه 
شوند؛  مى  عزيزشان  ميهن  وارد  خود،  عزيزان  و  ياران 
بودند. عزيزانى چون مرجان  با هم  تا ديروز  يارانى كه 
اتفاق هم)،  (به  نازقليچى و شهناز عالقى كه عكسشان 
يك روز قبل از حادثه منا، در سرتاسر تركمن صحرا در 

شبكه هاى اجتماعى دست به دست مى گشت.
اين حادثه باعث شد كه تركمن صحرا خون بگريد.
نزديك  از  را  اشك  نوع  همه  ريختن  توانستى  مى 
شرايطى،  چنين  در  بگويم؛  چه  دانم  نمى  ببينى. 
خانواده  و  اعضاى  با  گريستن حجاج  و  گرفتن  آغوش 
خويشاوندان از روى چه حسى بود؛ اشك شوق بود يا 
حزن كه مى ريختند. گريه ها و لبخندها در هم آميخته 

بود و لحظات، تلخ و شيرين شده بود.
با  هم  من  زد.  مى  موج  جمعيت  ميان  در  همهمه 
و  هاج  مي ريختم.  اشك  منا  واقعه  شهداى  براى  ايشان 
واج مانده بودم. نمى دانستم به كدام سمت حركت كنم. 
گاهى از حركت مي ماندم و ناخودآگاه به جمعيتى ناالن 
خيره مي شدم. ناگاه دوست و همشهريم، دكتر عبدالحميد 
ايزدى را ديدم كه به اتفاق همسرش با كوله بار غم از 
ديار پيامبر(ص) برگشته بود. به سمتش رفتم و به آغوش 
نداشتم؛  آمدگوئى  ناى حرف زدن و خوش  كشيدمش؛ 
بغض گلوى هر دوى ما را فشرده بود. صورتم را نگاه 
مي كرد و اشك مى ريخت، كه حكايت از هزاران حرف 

ناگفته از دوستان و ياران از دست داده اش داشت.
 »ناله را هر چند مى خواهم كه پنهان دارمش 
  سينه مى گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن« 

خندم  مى  من  شما؛  هاى  اشك  بخاطر  مي گريم  من 
ديدن  است  تلخ  چه  كه  حقيقتًا  شما؛  لبخندهاى  بخاطر 

اشك هاى هم نوع خود!
 عبدالغفار رادمهر 
 دبير كميته اقوام  و مذاهب گلستان

فاجعه منا و تحليلى بر ابعاد آن در تركمن صحرا

براى مرجان نازقليچى، زن شايسته تركمن

* دكتر ارازمحمد سارلى

تعدد کانديدا های مجلس
 و گزينش مردمی

يك فعال سياسى و انتخاباتى با اشاره به نگرانيهاى 
اين  ديدگاهى جديد  از  كانديداها  تعدد  زمينه  در  مردم 

مساله را مورد بررسى قرار داد.
 يك فعال سياسى شاخص تركمن بابت اين سوال 
كه با توجه به تعدد كانديداهاى تركمن در حوزه هاى 
انتخابيه تركمن نشين سرنوشت انتخابات به چه سمتى 
از  مردم  نبايد  كرد  كرد،خاطرنشان  خواهد  پيدا  سوق 

تعدد كانديداها تا اين حد هم نگران باشند .
كانديداها  تعدد  كه  است  درست  كرد  تاكيد  وى 
مى  مختلف  كانديداهاى  بين  در  ما  آراء  تقسيم  باعث 
بانگاهى عميق در شرايط  و  كنونى  اما در شرايط  شود 
كه  بينيم  مى  انتخابيه  مختلف  هاى  در حوزه  كانديداها 
در هر يك از حوزه ها ظاهرا پنج تا ده كانديد تركمن 
حضور دارند اما راى اكثريت براى دو يا سه نفر است .
انتخابيه غرب  اين فعال با سابقه در رابطه با حوزه 
استان گفت كه در اين حوزه رقابت اصلى بين حداكثر 
در  تاثيرى  كانديداها  باقى  حضور  و  است  كانديد  سه 
انرژى  كه  نيست  نيازى  .بنابراين  ندارد  انتخابات  نتيجه 
و توان خود را صرف منصرف كردن اين افراد بگذاريم 
و بايد در مسير تجميع كانديداهاى اصلى تالش گردد.
گفت  هم  را  حوزه  اين  اصلى  كانديداهاى  اسامى  وى 

كه ما از انتشار آنها معذوريم .
انتخابيه  حوزه  در  داشت  اعتقاد  سياسى  فعال  اين 
به  تركمن  كانديداهاى  بين  از  هم  قال  آق  و  گرگان 
داريم  توان گفت كه فقط دو كانديد اصلى  راحتى مى 

و اعالم حضور الباقى زياد مهم نيست .
در مورد حوزه انتخابيه گنبد اعتقاد اين كانديد اين 
بود كه على رغم تفاوتهاى اين حوزه با دو حوزه قبلى 
را  تر  مهم  كانديد  چهار  توان  مى  هم  حوزه  اين  در 
كانديد  عنوان  به  را  سايرين  و  اصلى  كانديد  عنوان  به 

صورى نام برد.
كه  كرد  خاطرنشان  نهايت  در  انتخاباتى  فعال  اين 
هوشيارى مردم و دقت در فضاى عمومى حركت افكار 
عمومى رمز موفقيت ما در انتخابات آينده خواهد بود .

على نصيبى - اولين بار او را در سال 83 و هنگامى 
كه تازه فعاليتم را در استاندارى آغاز كرده بودم، ديدم. 
با نظر دولت اصالحات، وى كه از كارمندان فرماندارى 
بخشدار  عنوان  به  متفاوت  اقدامى  در  بود،  تركمن 
بخشى  كه  آنجا  از  و  بود  شده  معرفى  تركمن  مركزى 
داشت،  اختصاص  روستاها  به  مسووليتم  و  كار  از 
بودم. شده  روبرو  او  با  مختلف  هاى  برنامه  در  بارها 
شايد  و  بود  كشور  زن  مديران  معدود  جزو  آنكه  با 
نمادين  جنبه  بيشتر  ابتدا  در  روزها،  آن  در  انتصابش 
داشت، ليكن خارج از اغراق، شخصى پيگير و پويا براى 
حل مشكالت روستاهاى حوزه فعاليتش و توسعه منطقه 

مستعد بندرتركمن از جنبه هاى مختلف بود.
به ياد دارم هنگامى كه با مسئولى از سازمان شهردارى 
ها و دهيارى ها راهى بخش هاى مختلف استان بوديم، 
در جلسه اى در بخشدارى مركزى تركمن آن قدر پيگير 
براى روستاهاى تحت  اعتبارات ويژه و خاص  جذب 
وى  به  بلند  صداى  با  مسوول  آن  كه  بود  مسووليتش 
يادآورى كرد كه او فقط براى نظارت بر فعاليت هاى 
پيشين آمده است و در اين جلسه فقط گزارش عملكرد 
دريافت مى كند .اما نازقليچى باز هم عقب ننشست و از 
مشكالت روستاهاى تحت مسئوليتش گفت و نياز آنان 
به اعتباراتى بيشتر از عرف معمول و اينكه آن مسوول 
تصميم گير ضرورت دارد از مشكالت مردم مطلع باشد. 
عملكرد آن روز نازقليچى باعث شد كه آن مسوول 
فرداى آن روز در نشست جمع بندى سفر، زبان تحسين 
به پيگيرى و سماجت بخشدار مركزى تركمن در جهت 

عمران و آبادانى روستاهاى منطقه اش باز كند.
در گذر زمان، هر چند با روى كار آمدن دولت نهم، 
مرجان نازقليچى رداى مسووليت بدر كرد و اگر اشتباه 
و  ....فرماندارى  بانوان  كارشناس  به  مسووليتش  نكنم 
خالصه شد اما گهگاهى كه در نشست هاى استاندارى 
با او مواجه ميشدم و يا آنكه از فعاليتش با خبر مى شدم 
در مى يافتم كه سعى دارد حتى در همان مسووليت هاى 

كوچك نيز بهترين عملكرد را داشته باشد

تدبير و  چرخش گردونه و روى كار آمدن دولت 
اميد در سال 92 با نگاهى تازه، سبب شد دكتر حسن 
شمال  زن  فرماندار  اولين  گلستان  استاندار  صادقلو 
كشور را منصوب كند و مرجان نازقليچى زن شايسته 
فرماندارى  كرسى  بر  استان،  سنت  اهل  از  و  تركمن 
شهرستان استراتژيك تركمن تكيه زند تا فعاليت او در 
اين مسووليت، پيام هاى پيدا و پنهان بسيارى با خود به 

همراه داشته باشد.
هاى  بازتاب  با  نازقليچى،  انتصاب  دارم  ياد  به 
رسانه اى متعددى مواجه شد و عالوه بر قرار گرفتن 
تصاوير او با لباس تركمنى بر روى صفحه اول نشريات 
كشورى و نيز در گزارش رسانه هاى مجازى، اين اقدام 
برآمده  دولت  خاص  نگاه  از  نشان  كه  گرفته  صورت 
گرفت. قرار  توجه  مورد  بسيار  داشت،  مردم  راى  از 
شهرستان  جديد  فرماندار  نازقليچى  مرجان  عملكرد 
تركمن كه در گذر زمان به تجربه اش نيز افزوده شده 
بود، معدود نگرانى ها را از بين برد و او به گواه بسيارى 
با عملكردى آميخته به پويايى، اقتدار توام با مهر، سالمت 

ترين  شايسته  از  و  ...يكى  پشتكار  دلسوزى،  نفس، 
فرمانداران استان لقب گرفت. 

در بحث جوانان و استفاده از ظرفيت هاى آنان كه 
با مسووليت جديد اينجانب در استاندارى ارتباط داشت، 
نازقليچى كه به فاصله 48 ساعت قبل از نگارنده حكم 
مسووليتش را دريافت كرده بود، از بهترين ها بود. او در 
انتخاب ياسر كر مشاور جوان خود به نظرات مشورتى 
جوانان توجه كرد و در عين حال اولين فرماندارى بود 
كه با سرعت و قاطعيت حكم مشاور جوان خود را صادر 

كرد و الحق و االنصاف در عمل نيز پشتيبان او بود.
مراسم سالگرد شهداى  را كه در  دارم شبى  ياد  به 
ياك  40وى را به همراه همسرش كه همواره پشتيبان 
او بود در مسير مصلى گرگان مشاهده كردم و او گفت: 
قول  هم  شما  زنم.  مى  شنبه  را  جوانم  مشاور  ”حكم 
شوند" ديده  بيشتر  بندر  جوانان  تا  كنى  كمك  تا  بده 
استانى  ماه هاى گذشته در نشست هاى  در  نازقليچى 
با توسعه شهرستان  پيگير موضوعات مرتبط  به شدت 
تركمن، از بحث طرح هادى روستاها تا اجرايى شدن 
طرح گردشگرى آشوراده و از مباحث فرهنگى اجتماعى 
تا ارتقا مشاركت جوانان و بانوان بود و به واقع عليرغم 
همه موانع، با عملكردش به دنبال توسعه شهرستانى بود 
كه خاستگاهش بوده و از آن بسيار خاطره داشت و خود 

را در قبال مردم آن مسوول مى دانست.
عزاى  داغدار  گلستان،  استان  در  همه  روزها،  اين 
جانباختگان مراسم حج هستند، جانباختگانى كه گويى 
بين چه  اين  در  و  آنهاست  نيز جزو  نازقليچى  مرجان 

حالى دارند خانواده او به خصوص دو پسر وى.
زنان  و  دختران  تنها  نه  ايشان،  خانواده  از  غير  به 
تركمن، نه تنها تركمن صحرا از گومش دپه و بندر تا راز 
و جرگالن، نه تنها زنان فارس، بلكه همه استان گلستان، 
در دل غم دارند و البته هنوز در اوج نااميدى، اميد دارند 
كه مرجان نازقليچى بازگردد. زيرا كه او نماد شايستگى 
تركمن هاى نجيب ايران و نمونه توانمندى زنان گلستان 

ايران است.

پيام تسليت رئيس نظام دامپزشکی 
استان به مناسبت حادثه منا 

انا هللا وانا اليه راجعون
واقعه جانگداز و غير قابل تصور 
بهترين  شدن  كشته  به  منجر  كه  منا 
را  پايانى  بى  اندوه  شد  هموطنانمان 

بر مردم منطقه وارد كرد .
استقبال  به  همه  كه  ايامى  در 
بازگشت حجاج  و  قربان  جشن عيد 
خبر  رفتند  مى  الهى  امن  حرم  از 
سنگين  چنان  عزيزان  اين  درگذشت 
به  دشوارى  به  كه  بود  جانسوز  و 
تقدير  برابر  در  ولى  مى نشيند،  باور 
جز  چاره اى  پروردگار  حضرت 

تسليم و رضا نيست.
اينجانب اين ماتم جانگداز را به مردم شريف ايران اسالمى وهم 
استانى هاى عزيز تسليت عرض مى نمايم. خداوند درگذشتگان را 
قرين رحمت و با شهداى صدر اسالم محشور فرموده، به بازماندگان 

صبر جميل عنايت فرمايد.
دکتر مهران شکيبايی
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