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گزارش ورزشي

جواهري گنبد ليگ را خوب شروع کرد 
حاجي قربان طريك ـ خبر بسيار شوك آور بود. اخبار 
ورزشي صدا و سيما تيتر خبر خود را براي قرعه كشي 
مسابقات سوپر ليگ واليبال اينگونه زده بود « قرعه كشي 
از 23  بعد  برگزار شد گنبد  واليبال  ليگ  مسابقات سوپر 
اهالي  در  را  عجيبي  موج  اين خبر   » ندارد  نماينده  سال 
واليبال دوست تركمن صحرا ايجاد كرد ولي سئوال بسيار 
از اهالي واليبال  اين بود كه مسئولين براي حضور گنبد 
در سوپر ليگ چرا اقدامي نكردند تا گنبد بعد از 23 سال 
تقريبا  ؟  بود  قرار  چه  از  ماجرا  اما  شود؟  نماينده  بدون 
بيش از 2 ماه از برگزاري مسابقات سوپر ليگ دو گروه 
براي رايزني با شوراي شهر گنبد وارد مذاكره شدند انگار 
مي  را  گنبد  واليبال  جور  بايد  گنبد  شهر  شوراي  امسال 
واحدي  نازمحمد   ، آزمون  طاهر  طيف  يك  در  كشيد 
مدير  حمايت  با  و  تعاون  باشگاه  عامل  مدير  عاشوري 
ورزش و جوانان شهرستان گنبد رايزني هاي گسترده اي 
براي حضور تعاون با حمايت شوراي شهر گنبد داشتند. 
بابت  مبلغي  هيچ  كه  ها  تعاوني  ها  بيني  پيش  طبق  البته 
بدهي سال گذشته براي بازيكنان پرداخت نكرده بودند، 
در ادامه مذاكرات با شوراي شهر گنبد شكست خوردند 
شوراي  با  نيز  گنبد  جواهري  باشگاه  مقابل  طيف  در  و 
شهر گنبد وارد مذاكره شده بود. تا شايد با حل مشكالت 

نمايشگاه خود به تيمداري در سوپر ليگ ادامه دهد. 
مذاكرات  از شكست  بعد  آزمون  طاهر  و  واحدي  طيف 
شايد  تا  رفتند  هاوش  سراغ  به  بار  اين  تعاون   باشگاه 
به  را  هاوش  عامل  مدير  و  گنبد   شهر  شوراي  بتوانند 
 2 تقريبا  ها  پروسه  اين  برسانند.  جانبه  دو  توافق  يك 
به يك  نتوانست  گنبد  ماه طول كشيد ولي شوراي شهر 
اين مذاكرات سخت باعث  جمع بندي واحدي برسد و 
شد كه بعد از قرعه كشي هيچ اثري از نماينده گنبد در 
از  بعد  نباشد.  ايران  واليبال  ليگ  سوپر  مسابقات  جدول 
فشار جامعه و مردم دوباره مذاكرات سخت قوت گرفت 
مديريت  و  گنبد  شهر  شوراي  اضافه  وقت  دقايق  در  و 
باشگاه جواهري گنبد به توافق دو جانبه رسيدند و البته 
به لطف جناب داورزني رئيس فدراسيون واليبال بعد از 
حذف نماينده شيراز از جدول مسابقات گنبديها به سوپر 
ليگ واليبال باز گشتند. در اين بين زحمات اهالي رسانه و 
اعضاي شوراي شهر  بخصوص جناب عطالر در بازگشت 
واليبال به سوپر ليگ ستودني بود. مذاكرات طوالني البته 
عواقبي نيز داشت آنهم كوچ اجباري بازيكنان طراز اول 
از پايتخت واليبال به همين خاطر باشگاه جواهري دست 
به يك اقدام اجباري  زد، آنهم دعوت از بازيكنان جوان 
مسابقات  اول  هفته  دو  در  امر  اين  البته  كه  دار  آينده  و 
بازخورد خوبي داشت. تيم جواهري كه در دقيقه اضافي 
مسابقات  به  پاي  فني جديد  كادر  با  بود  بسته  را  تيمش 
گذاشت : عظيم جزيده به عنوان سر مربي ، رامين بابايي 
به عنوان كمك ، جبار دولو مربي بدنساز ، منصور جزيده 
سرپرست  عنوان  به  جعفرباي  جليل   ، آناليزور  عنوان  به 
منصوب  ه  باشگا  در  فني  مدير  عنوان  به  آزمون  و طاهر 
شدند. در اولين ديدار تيم جواهري گنبد در مقابل نماينده 
مشهد قرار گرفت اين مسابقه با حاشيه عجيبي هم همراه 
بود. مسئولين سالن المپك گنبد قبل از بازي كف سالن 
سر  موجب  امر  اين  كه  بودند  شسته  شوينده  مواد  با  را 
خوردن بازيكنان مي شد. ناظر بازي نيز تا خشك شدن 
بار به داد  اين  اره  البته خاك  زمين اجاز بازي را نداد و 
گنبدي ها  رسيد و بعد از تقريبا 2 ساعت تاخير جدال دو 
تيم جواهري گنبد و ثامن الحج خراسان شروع شد. در 
اين مسابقه تركيب جالبي براي تيم گنبدي رونمايي شد . 
يوسف توينقلي پاسور كهنه كار، اسماعيل مسافر بازيكن 
تيم ملي نوجوانان در پست دريافت كننده قدرتي   ، وفا 
 ، كننده قدرتي  به عنوان دريافت  تغيير پست  با  زيتونلي 
رسول آقچلي كاپيتان تيم ملي نوجوانان در پست پشت 
خط زن ، سخي عيدي در پست سرعتي زن ، متين تكاور 
در پست سرعتي زن و حميد محمد آلق در پست ليبرو 
در  شدند.  زمين  وارد  بومي  و  جوان  كامال  تركيب  يك 
جواهري  ناباوري  كمال  در  ديدار  اين  دوم  و  اول  گيم 
گيم  بيفتد.  از حريف خوب خود دو گيم جلو  توانست 
سوم شاگردان قوچان نژاد به خود آمدند و گيم را بردند. 
ولي در ادامه كار جوانان گنبدي با پيروزي در گيم چهارم، 
3 امتياز شيرين اين ديدار را جسورانه صيد كردند . اين 
برد شيرين بارقه اي اميدي براي رونمايي از نسل جديد 
داشت  دنبال  به  واليبال  اهالي  براي  را  بومي  بازيكنان  از 
آخرين  آقچلي  رسول  زيباي  بازي  نخست  ديدار  در   .
نسل شاگرد زنده ياد نوري آزمون مورد تحسين همگان 
شد. دومين ديدار نيز روز چهارشنبه هفته پيش در سالن 
حجاب تهران با روياروي تيم سايپا و جواهري گنبد ادامه 
ديدار  همچون  نيز  ديدار  دومين  در  گنبد  .تركيب  يافت 
اول كامال بومي بود و اين بار نيز شاگردان جزيده در دو 
گيم متوالي تيم خوب سايپا را در تهران شكست دادند. 
اما تجربه شاگردان ناصر شهنازي موجب شد كه جوانان 
گنبدي در 3 گيم بعدي بازنده از ميدان خارج شوند. تيم 
جواهر با اين شكست توانست يك امتياز بازي را كسب 
كند تا در جدول مسابقات با 4 امتياز در رده پنجم جدول 
جاي گيرند. در ادامه اين مسابقات يكشنبه اين هفته تيم 
يزد  كوير  گوهر  ميزبان  المپيك  سالن  در  گنبد  جواهري 
گنبد   نماينده  نيز  اين هفته  بود و روز چهارشنبه  خواهد 
به ورامين خواهد رفت تا ديدار حساسي با متين صالحين 

ورامين داشته  باشد.   
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اولين فارغ التحصيل رشته فناوري 
معماري گرايش ديجيتال در کل کشور

محّمدكريم توري
كارشناسي ارشد دانشگاه هنر تبريز

كارشناسي دانشگاه تبريز
ساكن گنبدكاووس

بستاروند  هاي  سازه  ساخت  و  يابي  نامه: شكل  پايان  موضوع 
الماني و صفحه اي مدوالر با هندسه متغير

متولد 1366 دبستان امام اعظم 
راهنمايي نمونه و دبيرستان نمونه 
رياضي  رشته  االعظم  اهللا  بقيه 
در   84 سال  در  قبولي  فيزيك 
دانشگاه تبريز با وقفه اي چندساله 
كارشناسي  مقطع  در   92 سال  در 
اولين  در  و  شدم  پذيرفته  ارشد 
بستاروند  هاي  سازه  با  هفته 
اين  متوجه شدم كه  آشنا شدم و 
ايران  در  ها  اين سازه  و  موضوع 
ناشناخته بوده و در كل جهان نيز 

به تازگي به صورت جدي به آن پرداخته شده است و با مطالعه منابع 
موجود در دسترس نقاط قوت و ضعف آن را كشف كرده و اقدام به 
مرتفع كردن نقاط ضعف نمودم و پايان نامه بنده اولين و تنها منبع 

فارسي در مورد اين سازه ها مي باشد.
باشد و سازه  اين سازه ها زيرمجموعه سازه هاي فضاكار مي 
هاي فضاكار بعنوان سازه هاي معاصر كه با استفاده از هندسه خاص 
خود با مقادير كمتر مصالح، مقاومت سازه اي بيشتري را ارائه نموده 
و و نسبت به سيستم هاي مشابه مقدار فضاي بيشتري را پوشش 
داده و از زيبايي بصري بااليي برخوردار است كه قابل توجه تمام 
مجامع معماري و مهندسي جهان مي باشد و سازه هاي بستاروند 
يكي از اعضاي اين خانواده بزرگ از سازه ها است كه تاكنون در 
كشورمان هيچكس به آن نپرداخته است بصورتيكه تا قبل از نگارش 
پايان نامه بنده هيچ منبعي به زبان فارسي در اين رابطه وجود ندارد 
نامه در مدت 2 سال حدود هفت هزار  پايان  اين  و براي نگارش 

صفحه التين مطالعه شده است.
از داليل عالقه من به اين سازه ها بكربودن موضوع و قابليت 
و  شونده  بازوبسته  هاي  سازه  در  استفاده  و  ارتقا  براي  آنها  باالي 
هوشمند است كه حاصل كار بنده تا بحال ثبت دو اختراع و پنج 

مقاله بين المللي و چند مقاله ملي بوده است.

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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راز و رمز محبوبيت زنده ياد نقدي گل چشمه   

 سعديا مرد نكونام نميرد هرگز 
مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند 

بود.  سعدي  مصداق سخن  گل چشمه  نقدي 
چهره اي كه نام و يادش خاموش نخواهد شد و 
پرچمي كه برافراشت بر زمين نخواهد ماند. مراسم 
چهلم پدرش نگذشته بود كه ديده به جهان گشود. 
اين  بر وي گذاشتند و  نام پدر را  به رسم ديرين 
را  يتيمي  درد  نديد.  هرگز  را  پدر  سيماي  كودك 
چشيد . عمويش آش حاجي  سرپرستي اش را بر 

عهده گرفت.
 نقدي اهل قورچاي بود همان روستايي 
گنبد  نو  خط  مسير  روستاهاي  با   كه  بود 
نقش  مجلس  در  صادقلو  حسن  درانتخاب 
پله  كه صادقو  بود  پس  آن  از  داشت.  مهمي 
پيمود.  ديگري  از  پس  يكي  را  ترقي  هاي 
مردم اين روستاها از قديم االيام با  رامياني ها 
مراودات نزديكي داشتند. در اين مقال در باره 
شخصيت و رفتار سياسي نقدي گل چشمه به 

چند مورد كوتاه اشاره مي كنم : 
يك – نقدي گل چشمه پس از 72 سال  
بركت  و  خير  پر  اجتماعي  سياسي  زندگي 

اين  ار  چشم  مهرماه   نهم  و  بيست  در  سرانجام 
جهان بست و از قال و قيل دنياي غدار رها شد.  
نحوه رحلتش برايم عجيب بود. در مسجد نزديك 
منزلش كه به مسجد قورچايي ها معروف است  به 
هنگام  اقامه نماز جماعت عصر و در حالت ركوع 
با اميد به رحمت الهي ، دعوت حق را لبيك گفت 
 . ام  نه شنيده  نه ديده و  اين چنين  . هنوز مرگي 
معنويتش  و  از صدق  نشان  در خانه خدا  وفاتش 

داشت و به واقع هجرتش عارفانه بود. 
دو- نقدي گل چشمه يك رجل سياسي بود. 
عضو حزب اعتماد ملي بود. به عنوان نائب رئيس 
گلستان  استان  طلبان  اصالح  راهبردي  شوراي 
شد.  مجلس  كانديداي  بار  سه  كرد.  مي  فعاليت 
در  طيار  اترك  شهادت  و   40 ياك  حادثه  از  پس 
يافت.  راه  ملت  خانه  به  اي  دوره  ميان  انتخابات 
يكي  سياسي  آگاهان  نظر  از   كه  مجلسي  هم  آن 
از بهترين مجالس پس از انقالب نام گرفته است. 
در آن مجلس بود كه نقدي به عنوان نماينده اهل 
سنت با بهاء الدين ادب و دكتر جاللي زاده نماينده 
كرد روابط نزديكي داشت. در انتخابات ديگر نيز 
آمدن  بر  در  و  داشت  آتش  در  دستي  نزديك  از 
نمايندگان تركمن گنبد تاثيرگذار بود و تمام قد از 

آنها حمايت مي كرد.
سه- وقتي دكتر عارف به گنبد آمد و و با فعالين 
خبرنگارم  دوست  پيشنهاد  به  نمود  ديدار  تركمن 
آنامحمد بيات مرا به عنوان مجري مراسم  انتخاب 
اين حركت  از  نقدي گل چشمه  كردند.  مرحوم 

بسيار شاد شد و مرا در اين امر تشويق نمود.
وي به نيروهاي جوان اعتقاد داشت و مي گفت 
كه جوانان بايد به ميدان بيايند و جاي ما پيران را 

پر كنند.

 يكي از دوستان فعال و توانمندم نيز با حمايت 
راز  و  رمز  پر  دنياي  وارد  دده   نقدي  تشويق  و 
سياست  شد و اينك در شوراي اصالح طلبان گنبد  

فعاليت مي كند.   
چهار- اخالق و مردمداري نقدي دده  از جمله 
متانت خاصي  و  . وجاهت  بود  داليل محبوبيتش 
داشت. قاطعيت و صداقت در مراسم ها و محافل 
عمومي مشهود بود و آدمي را جذب مي كرد. در 
بجا  ولي حرفهايش  جلسات كم سخن مي گفت 
و تاثير گذار  بود و از وسعت ديد و تجربه اش 

خبر مي داد.     
چهارم  دوره  شهر  شوراي  انتخابات  در  پنج- 
و رياست جمهوري كه همزمان برگزار شد  ليدر 
ياشولي  نفره   200 جمع   ، يارانش  همراه  به  بود. 
هاي گنبد را به خوبي مديريت كرد.  شعارش  راي 
به ائتالف 11 به اضافه دكتر روحاني بود. مردم هم 
مشايعت كردند. تصميمات سياسي اش در اغلب 
سياسي  فعال  الچين  كاكا  قول  به  و  بود  راهگشا 

گنبد نقدي دده سنگ زيرين آسياب بود. 
حاميان  مجمع  ارشد  عضو  انتخابات  از  پس 
روحاني در تركمن صحرا  بود و نقش و جايگاه 
را  آن  دبيري  مسئوليت  اگرچه  ميكرد.  ايفا  وااليي 

نپذيرفت ولي حضورش به مجمع قوت مي داد.  
از  نبود  قهر  اهل  چشمه  گل  نقدي  شش- 
تركمن  مردم  منافع  براي  ها  ظرفيت  كوچكترين 
براي  تركمن  فعالين  اول  گزينه  ميكرد.  استفاده 
دولت  در  گرچه  بود  استانداري  معاونت  كسب 
بهانه  به  تركمنها  حق  به  مطالبه  اين  اميد  و  تدبير 
هاي مختلف تحقق نيافت و استاندار و برخي ها 
كم كاري كردند  ولي با اين وجود نقدي دده قهر 
استاندار  پيشنهاد  به  فعالين  به درخواست  و  نكرد 
ها  تركمن  امور  در  استاندار  رابط  عنوان  به 

موافقت كرد. 
هفت – در رفتار و گفتار عالوه بر نرمش، 
در  سخنانش  داشت.  صراحت  و  قاطعيت 
انتقاد از آيت اهللا نورمفيدي  تاريخي بود. وي 
نورمفيدي گفت  با  تركمن  فعاالت  ديدار  در 
چرا با توجه به جمعيت و راي باال به روحاني 
از ما حمايت نكرديد؟ چرا نخبگان تركمن در 
مديريت هاي استاني و شهرستاني  مشاركت 

حداقلي دارند؟   
هشت – دل به دنيا نبست. خانه ي ساده 
اش حاكي از اين امر است. شب و روز براي 
كوشيد.  مي  مردم   مسائل  و  مردم  مشكالت  رفع 
وقتي از بنده حقير يكي از ادارات گنبد به خاطر 
درج انتقادي در سايت شكايت كرد آقاي بيات و 

نقدي دده از من دفاع جانانه اي كردند. 
نه - نقدي گل چشمه در برآمدن دكتر صادقلو 
نقش داشت. به عنوان ليدر تركمن ها از استاندار 
برآمدن  در  نمود.  قد  تمام  حمايت  صادقلو  شدن 
الياس هيوه چي  فرماندار آق قال كه در سياست  

دست پرورده اش بود نقش مهمي داشت.  
در  حرفش  بود.  معنا  تمام  به  ياشولي   - ده 
بود.  مردم  معتمد  و  امين  داشت.  خريدار  جامعه 
اين  كنند.  مي  ياد  نيكي  به  او  از  ودشمن  دوست 
حمايت  خاص  كانديداهاي  از  يكي  از  اواخر 
مشروط داشت. ولي مي گفت كه اگر منافع تركمن 
به خطر بيفتد حتما همراه با اكثريت خواهم بود.  

چشمه  گل  نقدي  روانشاد   اينكه  آخر  سخن 
بلخي در سوگ  بارز شعر معروف شهيد  مصداق 

رودكي سمرقندي بود : 
از شمار دو چشم يك تن كم 
وز شمار خرد هزاران  بيش  

تاالبي که ناپديد شد !

تاالب بين المللي گميش تپه (گميشان) با مساحت 
تقريبي17700 هكتار و به عمق متوسط 1/5 متر در غرب شهرستان 
محروم گميشان واقع شده بود و از غرب روستاي چارقلي تا مرز 
تركمنستان به طول تقريبي 30 كيلومتر و عرض 3-2 كيلومتر ادامه 
داشت؛ متاسفانه طي سال هاي اخير اين تاالب كامال خشك شده 

است.  
اين تاالب بين المللي زيستگاه انواع پرندگان رنگارنگ مهاجر 
و بومي و ماهيان دريايي بود كه گردشگران و عاشقان طبيعت را از 
سراسر كشور جذب مي نمود؛ به طوريكه بسياري از اين مهمانان 
در آنجا چادر زده و اطراق مي كردند. مخصوصا در ايام تعطيالت 
غلغله اي بود.  و از تماشاي طبيعت بكر و زيباي منطقه و هواي 
پاك و لطيف دريايي لذت مي بردند. در اين تاالب نه تنها اهالي اين 
شهر محروم شهرستان با صيد ماهي و شكار در فصول مجاز امرار 
معاش مي نمودند بلكه محل رجوع بسياري از صيادان و شكارچيان 
شهرهاي همجوار حتي از شهرهاي استان مازندران نظير : آمل, بابل, 

ساري, بهشهر و غيره نيز بوده است.
اهالي شهر گميش تپه به دليل فقدان امكانات صنعتي و اشتغالزايي 
و شوره زار بودن زمين هاي كشاوري و عدم وجود آب هاي شيرين 
سطحي و تحتاني, خاصه به علت خشكسالي هاي بي سابقه اخير 
در وضعيت بسيار سخت معيشتي قرار دارند؛ به طوري كه باالترين 
سطح بيكاري را در استان رقم زده است. اين امر موجب افزايش 

سريع بسياري از بزه كاري ها شده است.
عليهذا با عنايت به اينكه مردم منطقه اكثرا صياد و علت وجودي 
اين  به  بوده اهميت رسيدگي  نيز صيد و صيادي  تپه  شهر گميش 

معضل اقتصادي و اجتماعي كامال حياتي كرده است.
لذا از دولت تدبير و اميد و سركار خانم معصومه ابتكار كه همواره 

اين  دلسوز و حامي محيط زيست 
مرز و بوم بوده اند و نيز از استاندار 
كليه  و  گلستان  استان  كوشاي 
داريم  تقاضا  دلسوزان  و  مسئولين 
با توجه به اينكه فاصله اين تاالب 
با درياي خزر چند صد متري بيش 
هزينه  كمترين  صرف  با  و  نيست 
مي توان اين تاالب را دوباره احياء 
كرد. با اين اقدام انساني و اسالمي 
در  را  زندگي  شور  اعاده  موجبات 
و  صيادان  خصوصا  محروم،  مردم 
جوانان بيكار منطقه فراهم ساخت. 

* لطيف ايزدي
مدير سايت اولكاميز

ـ  خبر در  حاجي قربان طريك 
صحرا  تركمن  سياست  مرد  گذشت 
روز   100 هنوز   . بود  دردناك  كامال 
از درگذشت قادير گوكالني نگذشته 
بود و داغ از دست رفتن عزيز انمان 
در مكه فراموش نشده بود كه اين بار 
چشمه،  گل  نقدي  گذشت  در  خبر 
ماتم  و  بهت  به  را  صحرا   تركمن  
برد. صداقت و پشتكار اين مرد بزرگ 
در   بود.  عام  و  زبانزد خاص  هميشه 
آن  نماز  اقامه  در حين  او  نيز  نهايت 
هم در خانه خدا جان داد. به راستي 
و  شايان  پاداش خدمات  كه خداوند 

دوره   3 به  داريم  كوتاهي  نگاه  داد.  را  او  ارزنده 
فعاليت هاي سياسي نقدي دادا گل چشمه :

نماينده مردم گنبد در مجلس شوراي  2 سال 
اسالمي : 

بعد از فوت شهيد اترك طيار و بعد از برگزاري 
انتخابات مياندوره اي، نقدي گل چشمه به عنوان 
 . شد  اسالمي  شوراي  مجلس  وارد  گنبد  نماينده 
براي  را  شاياني  كوتاه خدمات  اين مدت  در  وي 
نقدي  كار  مهترين  از  داد  انجام  مردم حوزه خود 

دادا اعالم منطقه گرمسيري براي حوزه گنبد بود.
 وي جوانان زيادي را جهت جذب در ادارات 
نيروي  تربيت  در  عجيبي  عالقه  او  نمود.  معرفي 
جوان داشت . خانه وي نيز در تهران هميشه براي 
موكالن باز بود.  و در آخر وي كارنامه موفقي در 

دوران كوتاه نمايندگي خود برجاي گذاشت .
انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري در 

خرداد 92 : 
و  شهر  شوراي  انتخابات  در  شكست  از  بعد 
مجلس شوراي اسالمي نخبگان سياسي تركمن در 
كار  به  دست  اجماع  به  رسيدن  براي  گنبد  حوزه 
شدند. پروسه وحدت آفرين ولي سخت و طاقت 
به  كه  بود  نفراتي  اولين  جزو  دادا  نقدي   ، فرسا 
عنوان ياشولي براي به اجماع رساندن كانديداهاي 
تركمن حوزه گنبد قدم برداشت وي هرگز خم به 
ابرو نياورد و در متحد كردن نيروها نقش زيادي 
را ايفا نمود. اوج كار نقدي دادا در جلسه انتخاب 
11 نفر از بين كانديداها بود. شب خاطره انگيز و 
دوباره  شنيدن  گنبد،  هاي   تركمن  براي  حماسي 
خاطرات آن روز و نقش اين ياشولي بزرگ  قطعا 
هنوز هم غرور انگيز خواهد بود  : عصر ساعت 5 

به تاالر پلك بايد مي رفتيم 200 نفر از ياشولي ها  
از بين بيش از 30 كانديدا  قرار بود 11 نفر را به 
عنوان اصلح انتخاب كنند. به علت نگرفتن مجوز 
ممانعت  حاضران  ورود  از  پلك  تاالر  مديريت 
مورد  نظارتي  مسئولين  طرف  از  وي  ظاهرا  نمود 
باز خواست قرار گرفته بود . بعد از همفكري به 
سمت تاالر بابايي  روانه شديم و جلسه به خوبي 
از   كانديداها تك تك  برگزار شد و  تاالر  اين  در 
برنامه اي خود دفاع مي كردند همه چيز به خوبي 
پيش ميرفت كه نداشتن مجوز باز هم دردسر ساز 
توضيح  تاالر خواستار  ماموري جلوي درب  شد. 
از مديريت تاالر شده بود. نگراني و ترس از عدم 
با   . نتيجه رسيدن در بين حاضران موج  ميزد  به 
ولي  شد  گرفته  تماس  شهر  باالي  رده   مسئولين 
نتيجه اي گرفته  نشد. نگرفتن مجوز نشست؛ پاشنه 
 . بود  بين تركمن هاي گنبد شده  اتحاد در  آشين 
آن همه  و  بسته مي شد  يكي  يكي  درها  همه ي 
زحمت دوستان در حال فنا شدن بود. چند دستگي 
بر  تفرقه  زمزمه  و  شد  ايجاد  حاضران  بين  در 
حاضران داشت غلبه مي كرد در آن لحظه تاريخي 
بايد يك نفر سكان هدايت را بر دست مي گرفت 
آري  رساند.  مي  منزل  سر  به  را  اتحاد  كشتي  و 
نقدي دادا آن ياشولي بزرگ با عبارت كوتاه ولي 
جسورانه و با قدرت اينگونه گفت " ما اين جلسه 
را در كنار رودخانه هم باشد برگزار خواهيم كرد 
ما تكليف انتخاب اين 11 نفر را امشب مشخص 
آري او  ليدر سياسي ترين شهر  خواهيم نمود "  
با  شب  آن  در  را  نقشش  كه  بود  صحرا  تركمن 

ظرافت و زيبايي  اجرا نمود .
بعد از انتخابات 92  و مطالبات مردم تركمن 

صحرا :

خرداد  دلنشين  انتخابات  از  بعد 
براي  انتخاب 11 اصلح تركمن  92  و 
راي 85  و همچنين  گنبد  شوراي شهر 
درصدي تركمن ها براي دكتر روحاني 
سياسي  هاي  فعاليت  از  جديدي  فصل 
نقدي دادا شكل گرفت او كه به توصيه 
وي  به  كه  هايي  قول  و  نوبخت  دكتر 
داده بود؛ در زمان انتخابات آراي تركمن 
ها را به سمت دكتر روحاني سوق داد. 
دولت  گرفتن  شكل  از  بعد  دادا  نقدي 
تدبير و اميد به عنوان ليدر مجمع حاميان 
براي  صحرا  تركمن  در  روحاني  دكتر 
گرفتن مطالبات مردم تركمن صحرا گام 
برداشت . وي بارها در جلسات مختلف در جاي 
و  تركمن صحرا حضور چشمگيري داشت  جاي 
متاسفانه جريان  ميكرد.  رهبري  را  سياسي  فعالين 
مخالف با زدن اتهامات واهي قصد در دلسرد كردن 
دوستان  دادا  نقدي  ولي  داشت  را  حاميان  مجمع 
فراموش  ميكرد. سخنراني  دعوت  كار  ادامه  به  را 
نورمفيدي  ا...  آيت  مقابل  در   دادا  نقدي  نشدني 
اوج جسارت و شجاعت يك ليدر تركمن بود. او 
از راي باالي تركمن ها گفت و از مطالبات به حق 

و قانوني مردمش.
او بار سنگين مطالبات را بر دوش گرفته بود و 
متاسفانه بي مهري دوستان ديروز وي در واگذاري 
مشاركت  براي تركمن ها روز به روز كمرش را 
خميده تر مي كرد. كاش مسئولين رده باالي كشور 
و استان  حرمت موهاي سفيد نقدي دادا را بعد از 
انتخابات نگه مي داشتند و بيش از اين او را در بين 
مردمش شرمسار نمي كردند. ولي نقدي دادا دوباره 
با تمامي بي مهري ها دست از مبارزه بر نداشت و 
به عنوان نائب رئيس مجمع مشورتي اصالح طلبان 
استان گلستان انتخاب شد تا شايد بتواند مطالبات 
مردمش را  از طريق احزاب دنبال كند. او در باره 
جلسات مجمع شوراي مشورتي ميگفت " بارها با 
به گرگان رفتم و   ميني بوس در دماي 50 درجه 
تا شايد فرجي  داشتم  تنهايي در جلسات حضور 
آري آن عصر    " براي مردم تركمن حاصل شود 
پاييزي كه نقدي دادا در مسجد جان داد؛ قرار بود 
باز هم در جلسه اي براي گرفتن مطالبات حضور 
پيدا كند ولي اين بار اجل امانش نداد يادتت گرامي  

اي مبارز خستگي ناپذير .

نگاهي كوتاه به زندگي سياسي زنده ياد نقدي گل چشمه 

* حاج گل محمد خزين


