هضبات وادي غوفاندا
متر الضبابات الكثيفة«
من ذروات هضبات وادي فوفاندا
حينما أراها أقول أنني الأستطيع أن أمسكها
»رغم ذلك يوجد لدي مشاعر تأمل أن متسكها

املرتفعات
غوموشخانة
اآلن هو وقت التنزه بالهضبات

هضبات وادي طاشكوبرو
تتميز هضبات وادي طاشكوبرو بأنها عنوان املأكوالت الطبيعية املنشأ تستقبل ضيوفها
وزوارها بشعار «التبقى أي أكلة باملائدة» حيث أن ترتفع مبسافة  2140متر عمن املنسوب
األرضي وتقع داخل حدود قرية ضومانلي .وتروي القصص التاريخية بأن أسم املنطقة
آتي من اجلسر احلجري املوجود باملنطقة وتروي القصص بأن هذا اجلسر احلجري
منشأ يف عام  1461من قبل السلطان العثماني فاحت سلطان محمد حينما كان ذاهباً
.إلحتالل مدينة ترابزون .تبعد هذه املنطقة عن مركزمدينة غوموشخانة مبسافة  50كم
يزور السواح احملليني واألجانب أغلبياً املنطقة باألخص مبواسم الصيف ويوجد بها
منشآت اإلقامة املتألفة من الفنادق ومن املساكن البرية اخلشبية املستقلة حيث أن املنطقة
مناسبة أيضاً للسياحات اليومية يوجد بداخلها منشآت شوي السمك وماركيتات وقصابني
اللحوم ومحالت شرب القهوة وأفران اخلبز ومطاعم ومحالت بيع الفواكه واخلضروات
وحدائق اإلستراحة وشرب الشاي وشعبة البريد وجامع ومحطة توقيف السيارات ومحطة
.الوقود وساحة لعب كرة القدم ومنشآت تصليح السيارات
كما يوجد بداخل حدود املنطقة ساحات مخصصة لغرض القيام برياضات التزلق على
األعشاب والثلوج وكما تتميز املنطقة مبناظرها اخلالبة الطبيعية ويوجد بأحوالها أطالل
اآلثار التاريخية وتشتهر بزهراتها وحيواناتها العديدة األنواع يتمكن مبوجبها القيام
بالتصويرات الفوتوغرافية والتصوير الفيديوي وهي منطقة مناسبة جداً للسياحات
.البوتانيكية التي لها قيم هائلة

يزور يف كل صيف آالف اإلناس إلى هضبات وادي غوفاندا لكي ينتعشون بأجوائها
املعتدلة البرودة ويتمتعوا مبناظرها الالمثيل لها حيث أنها حتوز على مياه باردة وهي
إحدى من املواقف املفضلة زيارتها من قبل السواح .تبعد هذه الناحية عن مركزمدينة
غوموشخانة مبسافة  57كم وترتفع عن السطح األرضي مبسافة  2260متر حيث أنها
تتميز بطبيعتها البارعة وحيث أنه يصل إلى هذا املكان بإجتياز غابات شاهقة وكثيفة
األشجار .تروي القصص التاريخية بأن أسم املنطقة آتي من القبر التمثيلي للقائد
.التركماني املعنوي غوفاجن عبدل الذي هو أحد من طالب ولي حاج بيقطاش
يتم يف مواسم الصيف يف كل يوم اجلمعة تأسيس أسواق شعبية طلقة األجواء يف سطح
هضبات وادي غوفاندا وكما يتم إجراء إحتفاالت مهرجانية يف األسبوع الثالث من شهر
يولويو بكل عام يلتحق بها سواح محليني وأجانب متكاثرين العدد وحيث أن هذه املنطقة
.تتميز مبركز إلتقاء سكان منطقة قارادنيز
هضبات وادي قازيقبالي
تقع هضبات وادي قازيقالي داخل حدود قرية سوغوتالي وتبعد عن الناحية املركزية
مبسافة  100كم حيث أن آخر  50كم من الطريق الواصل بني الناحية ومنطقة
الهضبات عبارة عن طريق حجري .يوجد مبنطقة الهضبة دكان بقالة ومحل بيع
اخلضروات والفواكه ومكان شرب القهوة ومطعم وفندق ومنشأ اإلقامة الشعبي .يوجد
ضمن ساحة الهضبات ساحات منبتة باألعشاب الطبيعية وهي مناسبة جداً لسياحات
التخييم والكامبينغ ويوجد بها ساحات خاصة يتمكن بها القيام برياضات التزلق على
األعشاب وعلى الثلوج .حيث أنها مناسبة أيضاً للقيام برياضات التسلق على اجلبل .يتم
بهذه املنطقة إلجراء إحتفاالت مهرجانية تستمر طوال مدة الصيف تبدأ إعتباراً من يوم
األربعاء املصادف باألسبوع األول من كل شهر يوليو .ويتم أثنائها تأسيس أسواق طلقة
.األجواء تباع بها منتجات محلية شعبية لها أهمية من اجلهات اإلجتماعية واإلقتصادية
هضبات وادي أريكبالي
حتوز هضبات وادي أريكبالي على مناظر خالبة حيث أنها ترتفع مبسافة  1800متر
عن املنسوب األرضي وتقع داخل حدود ناحية كورتون وحيث أنها معروفة كمكان
اإلقامة منذ أعوام  1500وتقع يف مفرق تقاطع الطرق الواصلة إلى هضبات قادرغا
وصازآالني وجاطما وأوغوز وأوران وهي متداخلة بأشجار الغابات الكثيفة .تتميز
ساحتها بأراضيها املنبتة باألعشاب الطبيعية يتمكن مبوجبها مبواسم الصيف القيام
برياضات التزلق العشبية أما يف مواسم الشتاء فهي مناسبة جداً للقيام برياضات
التزلق الثلجي وكما ميكن باملنطقة القيام برياضات التسلق على اجلبال واملشاة مبسار
الطرق البرية وبرياضات ركوب اخليل ولهذا أعلنت وزارة الثقافة والسياحة يف عام
 1991بأن هذه املنطقة هي مركزاً رسمياً للسياحة وحيث أنه يوجد باملنطقة حلوم
وحليب وبيض احليوانات املتغذية طبيعياً وميكن اإلستحصال على اخلبز املميز باملنطقة
تباع كافة منتجاتها هذه بأماكن مخصصة مببيعاتها وكما ميكن اإلقامة باألماكن
.املخصصة للتخييم والكامبينغ
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اآلن هو وقت التنزه بالهضبات
اإلناس الساكنني مبدينة غوموشخانة لهم ميزات األخوة واحملبة تنتج من توسع
.هضبات الوادي وتنتج غموض أسرارهم من ضبابات هضبات الوادي
هضبة وادي قادرغا
توجد هضبة وادي قادرغا داخل حدود بلدة أوزكورتون التابعة مبدينة
غوموشخانة وهي موجودة يف نقطة تقاطع حدود مدينة غوموشخانة مبدينة
ترابزون .يوجد بالهضبة مجلس الصالة لها مظاهر الفتة النظر ..حيث أن
قبتها السموات وقناديلها النجوم ويتميزهذا املنشأ بعدم تسقفها وحوزتها ملنبرين
األذان .تقول الروايات بأن السلطان العثماني فاحت سلطان محمد زار قبر قادر آغا
وبعد الزيارة صلى مع مصطحبينه صالة اجلمعة يف مكان املقبرة وتقول الروايات
».أيضاً بأن أسم قادرغا آتي من أسم «قادر آغا
ياقدرغا ياقادرغا /هل أتى الوقت؟«
.رقصتكالشعبية/تقتلاإلنسان
.إحتفاالت مهرجات قادرغا /تنفذ بقادرغا
».تعرض أجمل مناظرها /إلى منطقة قارادنيز
كتبت أشعار خاصة تتميز بهضبات ومكان قادرغا .أص ً
ال سكانهم يحبون جداً
احلوار والدردشة .ألن سكان املنطقة يتنقلون حني قدوم موسم الصيف إلى
هضبات قادرغا وهناك أيضاً آالف من السكان احملليني والسواح األجانب حيث
أن الدردشة احلوار يصحبه شرب الشاي املنضج بأباريق خاصة تنضج معها
احلوار وتتعمق املواضيع وتبقى تذكاراً الينسى مواضيعها ويتم أثنائها سحب الصور
.الفوتوغرافية اجلميلة التي تثبت أيام احلوار والتذكار
ترتفع الهضبة من املنسوب األرضي مبسافة  2200متر حيث أنه الينمو بها
أي من األشجار وحيث أنه يف يوم اجلمعة الثالث من شهر يوليو يف كل عام
تنفذ إحتفاالت مهرجانية الميكن نسيانها .يتم أثنائها حتويل مظهر الهضبة
إلى مكان اإلحتفاالت وينتسب بها آالف الزوار والضيوف والسواح ويتم
أثنائها رقص الرقصات الشعبية احمللية ويتم تنظيم وإجراء مسابقات ملهية
بإصطحاب نغمات األطبال والزمامير .حيث أن أجواء الهضبة املنعشة تشعر
اإلنسان بأنه جائع دوماً وأثنائها يتم تسديد مشاعر اجلوع باللحم املشوي
اللذيد املذاق مع اخلبز املميز املنطقة يصحب األكلة شرب عيران لنب حيوانات
املنطقة الطازجة .حينما ترغبون اإلقامة بالهضبات التي تبعد مبسافة  25كم
.عن مركز ناحية كورتون عليك أن التنسى إصطحابكم لوازم التخييم
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