
آگهى مزايده عمومى
 

بند(يك) باستنادمجوز  بندرتركمن  شهردارى   
شوراى   91/4/14-317 شماره  صورتجلسه 
از  دارد،تعداد(29)قطعه  نظر  در  شهر  اسالمى 
خيابان  انتهاى  در  واقع  مازادشهردارى  زمينهاى 

شهيد رجايى را به فروش برساند.
اطالعات  منظور كسب  به  توانند  مى  متقاضيان   
بيشتر و شرايط آگهى حداكثر تا پايان وقت ادارى 
مورخه 91/12/08 به امور قراردادهاى شهردارى 

مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند.
 عبداله كر

شهرداربندرتركمن

بند(يك) بببااسسستنادمجوز  بندرترركككمممننن  شهردارى 
شوراى  91/4/14-33311177 شمارررهه  صورتجلسه 
از  داارررددد،تتععدددااددد((2999)قطعه  نننظظظر  ددررر  ششههر  اسالمى 
خيابان  اااننتتههاىى  درر  ووواااققععع  ممااززااددشههررددداارررىىى  زمينهاى 

شههييدد رجااييىى رراا به فروشش برسانندد..
اطططالالالعات  مممننظور كسسببب  بببهه  توانندد  ممى  متققااضضضيانن 
ببييششترر وو ششررايط آگگهههىىى حححداكككثثرر تتتااا پپايان ووققتت اددااررىى 
بههه ااامممووررر قراارررددداادددهههاااىىى ششهههررردددااررىى  999111///111222//00888 مممووررخخهه

وو اااسسسننناااددد ممززااايدددهه دددرررييياااففتتت نننمممااييننددد.. مرااججعععههه
ععبددااللههه ككرر

شششههردددااارربببننددرتترككمننن

برگ هايي از ديوان مختومقلي فراغي
(تهيه و تنظيم: عبدالحكيم مختومي)

عزيز  خوانندگان  تقديم  صحرا  نشريه ي  شماره ي  هر  در  كه  اشعاري 
مقابله ي  و  تصحيح  اساس  بر  فراغي  مختومقلي  ديوان  از  مي گردد 
با  مطابق  اشعار  امالي  و  است   1388 اول  چاپ  عاشورپور  نورمحمد 

الفباي مصوب تركمني است.
۱) كيمياني تُوپراغا چالسانگ

۲) تُوپراق دان زر بهم اِِدر
۳) هر نأرسأني يره سپسنگ

۴) سپديگينگ ير بهم اِِدر
۵) ياغشي – يامان بُولماز مأليم

۶) هر كيم اؤز بيله نينه عالئم
۷) جاهانا اُوت چكدي ظالئم
۸) يئلـ يئل دان شر بهم اِِدر

۹) ياغشي ييگيت يُول ييتيرمز
۱۰) جهد قئسمات دان گتيرمز

۱۱) مٌونگ غايغي بيرايش بيتيرمز
۱۲) تؤوكگيل نر بهم اِِدر

۱۳) بريمينگ بُولسا هر قاندا
۱۴) گؤرن سانگا بُوالر بنده

۱۵) بدغئلئق آدام يانئندا
۱۶) ياغشي لئق يار بهم اِِدر

۱۷) ماغتئمغولي سؤزألر سؤزده
۱۸) غايرات اؤت ده حايا گؤزده
۱۹) يئلـ يئل دان بو يوردومئزدا

۲۰) ظولم آرتئپ زُور بهم اِِدر
طال  به  را  مس  گذشتگان  باور  به  كه  اي خاص  مادّه  كيميا:   (۱
تبديل مي كرده است. نام ديگر آن «اكسير» است. اما اين ماده تا 

كنون يافته نشده است. (فرهنگ مخدومقلي)
۲) توپراق: خاك، زمين

زر: طال
بهم اتمك: به دست آوردن

۳) نأرسه: ماده، چيز
۴) سپديگينگ: آن چه افشانده اي  از مصدر سپمك، افشاندن، 

پاشيدن 
۱۲) تؤوكگيل: توكّل، توكّل بر خدا كردن

۱۳) ِبريم: بخشش: دهش، كرم
هر قاندا: در هر جا

۱۸) اؤت: مايعي كه در كبد توليد مي شود و در كيسه صفرا جمع 
مي شود، مايع صفرا َزهره، جايگاه دليري و شجاعت، مردانگي و 

جرأت دانسته مي شود.
(اين شعر با شماره (۱۶) در ديوان آمده است.)

مختومقلی خوانی
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3فرهـنگ و ادبفرهـنگ و ادب          

در پنجمين جشنواره سراسرى داستان انقالب؛ 
از ُرمانی به قلم نويسنده گلستانی تقدير شد 
باره  در  صفحه اى   500 ُرمانى  عنوان  خاكسترى»  سفيد،  «سياه، 
واقعه 5آذر گرگان از يوسف قوُجق است كه در پنجمين جشنواره 

سراسرى داستان انقالب مورد تقدير قرار گرفت.
جشنواره  پنجمين 
انقالب  داستان  سراسرى 
مومنى  محسن  با حضور 
هنرى  حوزه  (رييس 
اسماعيلى  كشور)، على 
وزارت  فرهنگى  (معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمى)، 
(مدير  فردى  اميرحسين 
ادبى  آفرينش هاى  مركز 
حسنى  محمد  حوزه)، 
ادبيات  بنياد  (مدير 
و  ايرانيان)  داستانى 

جمعى از نويسندگان و اهالى ادبيات، در تاالر سوره در تهران پس از 
پايان  به كار خود  برگزيدگان جشنواره در بخش هاى مختلف،  معرفى 

داد. 
كوتاه  داستان  بخش  در  اثر   210 سراسرى  جشنواره  اين  در 
بزرگسال،82 اثر در بخش داستان كوتاه نوجوان،34 اثر در بخش رمان 
بزرگسال و20اثر در بخش رمان نوجوان به دبيرخانه جشنواره راه يافته 
است و در نهايت، هيأت داوران در بخش «رمان بزرگسال»، از ميان 13 
نوشته  «سياه، سفيد، خاكسترى»  ُرمان  نهايى،  مرحله  به  يافته  راه  رمان 
ُرمان  برتر در بخش  آثار  عنوان  به  را  ديگر  ُرمان  قوُجق و دو  يوسف 
بزرگسال انتخاب نمودند كه در مراسم فوق، لوح تقدير و جوايز نقدى 

دريافت نمودند. 
گله نويسنده ُرمان برگزيده از مسئولين استان

در  كه  ُرمانى  موضوع  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  قوجق  يوسف 
پنجمين جشنواره سراسرى داستان انقالب از بين 34 رمان برگزيده شد 

و موفق به كسب لوح تقدير گرديد، واقعه 5 آذر گرگان است. 
عضو انجمن قلم ايران گفت: جشنواره سراسرى داستان انقالب ـ 
كه هر سال از سوى حوزه هنرى كشور برگزار مى شود و امسال پنجمين 
دوره آن برگزار شده ـ به بررسى و انتخاب آثارى مى پردازد كه هنوز 
انتخاب شد،  اين جشنواره  ُرمانى كه من نوشته ام و در  چاپ نشده و 
هم اكنون زير چاپ است و قرار است در نمايشگاه بين المللى كتاب در 

ارديبهشت سال 92 رونمايى شود.
گلستان،  استان  مردم  براى  واقعه  اين  اهميت  بيان  با  نويسنده  اين 
نگارش ُرمانى با اين موضوع را يكى از كارهاى مهمى دانست كه تاكنون 
در كارنامه ادبيات داستانى خود انجام داده و گفت: با اين كه كتابى در 
قالب ُرمان در باره واقعه مهمى چون 5 آذر گرگان نوشته شده و اكنون 
در يكى از جشنواره هاى سراسرى و مطرح در كشور از بين 34 ُرمان 
ادبى،  جامعه  در  موضوع  اين  متاسفانه  گرفته،  جايزه  و  انتخاب  ديگر 

فرهنگى، رسانه ها و مطبوعات استان انعكاسى نداشته است.  
به  اثر  نويسنده  از  دعوت  گمانم  به  گفت:  راستا  همين  در  قوجق 
همين بهانه از سوى مسئولين استان و دادن يك كتاب به رسم يادگار به 
نويسنده اى كه زاده همين استان است و واقعه 5 آذر را در قالب رمان به 

جامعه ادبى كشور عرضه نموده، نمى تواند توقع زيادى باشد. 
گفتنى است كه تاكنون نزديك به 30 كتاب از اين نويسنده گلستانى 
به چاپ رسيده و در سال گذشته دو كتاب از وى نامزد دريافت انتخاب 
كتاب سال جمهورى اسالمى شده و كتاب «ياد يوسف» در جشنواره 
اخير انتخاب كتاب سال دفاع مقدس و كتاب «مردان فردا» در نخستين 
دريافت  به  موفق  نوجوان  و  كتاب سال كودك  انتخاب  ملى  جشنواره 

تنديس و لوح تقدير شده است. 

خرده فرهنگ ها از ويژگی موسيقی 
گلستان است

اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  هنرى  و  فرهنگى  معاون 
افزود:  و  كرد  توصيف  خوب  را  استان  موسيقى  وضعيت  گلستان، 
يكى ديگر از ويژگى هاى موسيقى گلستان وجود خرده فرهنگ هاى 

متنوع است.
به گزارش 
ى  ر ا گز خبر
مهر، ابوالحسن 
در  امامى 
بيست  حاشيه 
هستمين  و 
ه  ر ا جشنو
المللى  بين 
سيقى  مو
تاالر  در  فجر 

فخرالدين اسعد گرگانى اظهار داشت: موسيقى تركمن، كتول، طبرى و 
سنتى كالسيك موجب تنوع در اين هنر شده اند .

 معاون فرهنگى و هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان 
فرد  به  منحصر  گلستان  موسيقى  در  ها  ويژگى  اين  كرد:  خاطرنشان 

است.
موسيقى مقامى اولويت حضور در جشنواره فجر است

كالن  سياست  براساس  گفت:  گلستان  موسيقى  انجمن   مسئول 
هشتمين  و  بيست  در  اولويت حضور  محلى  و  مقامى  موسيقى  كشور 

جشنواره بين المللى موسيقى فجر است.
المللى  بين  جشنواره  داشت:  اظهار  اميرلطيفى  ابوالفضل   سيد 
گلستان  در  تهران  با  همزمان  پياپى  سال  سومين  براى  فجر  موسيقى 

برگزار مى شود.
ميزبان  نيز  ياسوج  قزوين، رشت و  بر گلستان،  افزود: عالوه   وى 
اين دوره از جشنواره هستند. و معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد 
ميزبانان  ها  استان  توانمندى  براساس  ايران  موسيقى  انجمن  و  اسالمى 

جشنواره بين المللى موسيقى فجر را انتخاب مى كنند .
 توجه كم رسانه ها به موسيقى

 سرپرست گروه موسيقى خاموش تهران گفت با انتقاد از رسانه ها 
به دليل پوشش دادن اخبار هنر موسيقى گفت: متاسفانه توجه رسانه ها 

به موسيقى كم است.
فيلم توجه  با  مقايسه  متاسفانه در  اظهار داشت:   آرمين جوانبخت 

رسانه ها به موسيقى كم است .
 وى افزود: چندين برنامه تلويزيونى درباره فيلم برگزار مى شود، اما 

درباره موسيقى به اندازه پنج دقيقه هم برنامه اى ساخته نمى شود .
به  اگر  كرد:  خاطرنشان  تهران  خاموش  موسيقى  گروه   سرپرست 
بيشتر  برابر  چند  شود  توجه  رسانه  عرصه  در  فيلم  اندازه  به  موسيقى 

تاثيرگذار است .

اخبار  آشنايى با اسطوره ها و افسانه هاى قوم قزاق 
  (Алпамыс батыр) Alpamysآلپاميس

بر  كه  است  اي  افسانه  قهرماني  نام  آلپاميش 
از قرن دهم و برخي ديگر از  اساس برخي منابع 
قرن چهاردهم ميالدي سينه به سينه روايت شده و 
در اين روند به داستانهاي منظوم و  سنتي و بخشي 
گرديده  تبديل  مركزي  آسياي  شفاهي  ادبيات  از 
ادبيات  تخمين  كارشناسان  اساس  بر   . است 
بيت شعر تركي در  ،تاكنون چهارده هزار  شفاهي 

مورد آلپاميش  جمع آوري شده است.
بر اساس روايات منقول،آلپاميش با داستانهاي 
سنتي قبايل ترك در دشت قبچاق يعني منطقه اي 
از  بخشي  و  قرقيزستان  قزاقستان،   ، مغولستان  كه 
است.اين  گيرد  آميخته  مي  بر  در  را  ازبكستان 
هاي  داستان  در  ماناس  با  توان  مي  را  قهرمان 
فارسي  هاي  داستان  در   رستم  يا  و  قرقيزي 
و  قالپاق  قره  قزاق،  هاي  مليت  نمود.  مقايسه 
دانند و  از خود مي  تاتار،آلپاميش را  و  باشقيرها 
كنند. ياد مي  قهرمان  اين  از  اي  به گونه  هريك 
و  قزاقها   ، را» آلپاميش»  قهرمان  اين  نام  ازبكها 
قره قالپاقها«آلپاميس» ،اهالي كوهستان آلتاي «آق 
پوميش يا آلپوميش»، باشقيرهاي تاتار«آلپميش» و 
نامند.آلپاميش در  مي  قازان«آلپاميشته»  تاتارهاي 
فارسي  زبان  حاكميت  دليل  به  تاجيكها  ميان 

جايگاه ويژه اي ندارد.
كه  قالماقها  هنگامي   17 و   16 قرون  در 
حمله  قبچاق  دشت  به  مغول)  قبايل  از  (يكي 
متون  آوري  زمان،جمع  اديبان  از  كردند  برخي 
حفظ  براي  را  آلپاميش  داستانهاي  از  مختلف 
اقدام  امر  اين  به  و  دانسته  ادبيات ترك،ضروري 
نمودند. از آن زمان تاكنون دو متن بزرگ و اصلي 
و  سي متن كوچك از اين داستانها جمع آوري و 
حفظ شده است.براساس يافته هاى پژوهشگرانى 

 Zhirmunskiyو:Borovkov مانند
و Bartold  و تحقيقات مطالعات شرقى و  ترك 
شناسان اصل داستان در اوايل قرن ششم همزمان با 
قدرت يابى خانات ترك اتفاق افتاده است.و ماجرا 
به تدريج  آغاز مى شود و  آلتاى  در كوهستانهاى 
آسياى  منطقه  به  اقوام ترك  كوچ  با  دهم  قرن  از 
كوههاى  به  را  خود  جاى  آلتاى  كوههاى  مركزى 

آالتايو و رودخانه سير دريا مى دهد.
ظلم  شخصيت  يك  آلپاميش  داستانها  اين  در 
يكپارچگي  و  استقالل  براي حفظ  كه  است  ستيز 
مي  مبارزه  آرامش  و  استقرار صلح  و  ترك  قبايل 
كند. وي با اخالق حسنه و حسن سلوك مي تواند 
الگوي مردم خود باشد.عشق به ميهن،عالقه به مردم 
و صداقت در رفتار از خصوصيات آلپاميش است.
ازشخصيتهاي ديگر داستانهاي آلپاميش،دختري به 
باشد.  مي  الپاميش  كه محبوبه  است  «بارچين»  نام 
آلپاميش  يادگار  و  خواهر  «قلدرغاچ»  همچنين 

است.
زندگي آلپاميش به دو دوره تقسيم شده است در 
دوره اول ، وي براي نجات محبوبش «برچين «كه 
سفر  سرزمين  آن  به  شده  اسير  ها  قالماق  توسط 

كرده و با پهلوانهاي قالماق مصاف ميكند.
وي پس از نجات «برچين» با وي ازدواج كرده 
و پدر وي را به قبيله خود منتقل مي كند.در دوره 
دوم،آلپاميش براي نجات پدر و مادر همسر خود 
از دست قالماق ها با تابچه خان حاكم ظالم قالماق 
مي جنگد اما شكست خورده و اسير مي شود و 
هفت سال در زندان قالماق ها مي ماند.وي پس از 
اين مدت از زندان فرار كرده و حاكم ظالم را مي 
كشد و دوست خود كيقباد را بجاي وي بر مسند 
قدرت مي نشاند و به سرزمين خود باز مي گردد.

كه حماسه  توان گفت  ديگر مي  اي  زاويه  از 
قنغرات  قبيله  دو  بين  جنگ  داستان  آلپاميش 
متعلق به آلپاميش و قبيله قالماق متعلق به دشمن 
مي باشد كه بي شباهت به جنگهاي ايران و توران 

در شاهنامه فردوسي نيست. 
آلپاميش از قبيله قنقرات مى باشد كه جز قبايل 
هستند .آلپاميش  قزاق  ژوز)  (اورتا  ميانه  اردوى 
آسياي  زبانان  ترك  شفاهي  ادبيات  نماينده  اولين 
منابع  عنوان  به  داستانها  باشد.اين  مي  مركزي 
آلتاي  از  زبانان  ترك  قومي  هويت  براي  تاريخي 
شرقي تا كوههاي اورال تلقي شده و  از آنجا كه 
يادآور مبارزه مردم منطقه بر عليه اشغالگري و نيل 
به آزادي مي باشد در دوران روسيه تزاري موجب 

نارضايتي حكام وقت بوده تا حدي كه از نقل سينه 
به سينه آن ممانعت مي كردند.

روسي  ناسيوناليسم  تبليغ  با  روسها  واقع  در 
فولكلوريك  ادبيات  حذف  و  تحريف  در  سعي 
ملل آسياي مركزي  را داشته و در اين روند بسياري 
از متون داستاني الپاميش را نابود يا  تحريف نموده 
اند. البته از آنجا كه نقالها جايگاه خاصي در ادبيات 
نابودي كامل  امكان  دارند  و  داشته  منطقه  سنتي 
حقيقت  در  و  نداشت  وجود  آلپاميش  هاي  قصه 
نقالها در يك حركت مبارزاتي ، داستانهاي آلپاميش 
را با اهداف ضد روسي ،  مسيحيت گريزي و ملي 

گرايي به نسل بعد انتقال داده اند.

داستانها  اين  نقل  در  اسالمي  منابع  از  استفاده 
دهم  قرن  از  باشد.بعد  مي  توجه  حائز  نكات  ار 
و  بخصوص در قرون چهارده تا هفده ميالدي به 
دليل اعتقادات اسالمي مردم،داستانهاي آلپاميش با 
اسالم آميختگي خاصي پيدا كرد و رواياتي از كتب 
قضاوت نامه و فتح نامه به اين داستانها اضافه شد 
اعتقادات  و  گرايشات  داراي  بيشتر  كه  نقالها  و 
اسالمي بودند پيروزي آلپاميش را ناشي از قدرت 
خدا و تعاليم اسالمي و تمسك به سيره پيامبر(ص) 

مي دانستند.ا
هنگام  در  داستانها  اين  اينكه  ديگر  نكته 
موسيقي  منطقه،به  ملل  سنن  و  آداب  از  كفتكو 
توجه خاصي داشته و استفاده از صوت موذن در 
دعوت  براي  فقط  نه  را حركتي  مختلف  زمانهاي 
به نماز بلكه براي حفظ فرهنگ مردم اين سرزمين 
بشمار مي آورد.نقاالن نيز به هنگام نقل بخش هاي 
مذهبي داستان از شيوه خاصي نظير تالوت قران 
و نوحه كه به آن قرائت مذهبي مي گويند استفاده 
مفاهيم  با  داستان  آميختگي  امر  اين  كه  كنند  مي 

اسالمي را تائيد مي كند.
آلپاميش  پيروزي  از  پس  داستانها،  اين   در 
مي  خطاب  ملت  به  خائنين  كه  دشمنان  بر 
شوند،فرد مجرم اعدام نمي شود بلكه در راه خدا 
آزاد شده و به يافتن راهي براي حركت به سوي 

معبود اصلي يعني خداوند ترغيب مي شود.
داستانهاي آلپاميش معموال داراي سه بعد مي 
باشد. اين ابعاد عبارتند از 1:بعد حماسي (قهرماني)   

2 : بعد عاشقانه 3 : بعد تربيتي
در بعد حماسي، داستان قهرماني هاي آلپاميش 
و نيروهائي  ستمكاران  عليه  بر  وي  پيروزيهاي  و 
قبايل  ميان  در  شكاف  و  تفرقه  ايجاد  قصد  كه 
مبارزه  مرحله وي  اين  شود.در  مي  دارند،نقل 
براي آزادي معشوقه خود را تنها يك انگيزه فردي 
ايجاد  و  نابودي ظلم  جهت  در  را  آن  و  ندانسته 
تفاهم ميان قبايل تلقي مي نمايد.مبارزات الپاميش 
براي نجات معشوقه و جانبازيهاي وي در اين راه 
مي  وي  المدت  طويل  اسارت  به  منجر  حتي  كه 
و  جنگ  دوران  در  كه  همچنين اشعاري  و  گردد 
لطافت  از  سرايد  مي  خود  معشوقه  براي  اسارت 
و  بيژن  داستانهاي  با  و  برخوردار بوده  خاصي 
اين  است.  مقايسه  قابل  فرهاد  و  شيرين  و  منيژه 
داراي  عاشقانه  و  حماسي  كنار ابعاد  در  داستانها 
از  استفاده  با  و  بوده  نيز  تربيتي  نصايح  و  لطائف 
نظم و نثرخصائل نيكوي انسان از جمله صداقت، 

ميهن دوستي، بزرگ منشي ، مناعت طبع، احترام 
ترغيب  را  ظلم  نابودي  براي  مبارزه  و  به بزرگان 
مي كند .در برخي از قصه هاي آلپاميش تمام ابعاد 
به قصه  كه  داستانها  اين  و  داشته  وجود  گانه  سه 
ميان  در  بيشتري  طرفداران  موسومند  بلند  هاي 
روايت  نقاالن براي  دارند.معموال  مردم  هاي  توده 
دارند.آنها  خاصي  مشكالت  آلپاميش  هاي  قصه 
را  داستان  بايد تمام  مخاطبين  كردن  راضي  براي 
تعريف كرده و از خالصه گوئي و افزودن مطالب 
بايد  حتي  نمايند نقاالن  پرهيز  داستان  به  اضافه 
و  كرده  صحبت  داستان  هاي  شخصيت  لهجه  با 
آميخته  سنتي  و رقصهاي  موسيقي  با  را  داستان 
آلپاميش  داستانهاي  شهرستانها  از  برخي  كنند.در 
در مجالس عروسي و ختنه سوران نقل شده كه 
موجب ايجاد فضاي فرهنگي در مراسم مي گردد 
و همين امرموجب حفظ داستانهاي فولكلوريك 

آلپاميش شده است.
يكي از اهداف اين قهرمان تخيلي كه در اكثر 
قصه هاي وي تكرار شده است اتحاد قبايل ترك 
و ايجاد يك وطن بزرگ با خصوصيات مشترك 
است.توجه به تقويت روابط خانوادگي و جامعه 
متفاهم  و  متحد  كه  هائي  خانواده  از  اي متشكل 
هستند و تاكيد برضرورت يك زبان، يك سرود 
آلپاميش  داستانهاي  ويژگيهاي  از  مذهب  و يك 

ميباشد.
مرز  مركزي  آسياي  كه  است  معتقد  آلپاميش 
بيگانگان تحميل كرده  را  ندارد.مرزها  جغرافيائي 
تمام  اجدادي  سرزمين  مركزي  آسياي  و  اند 
كنند .آنها  مي  زندگي  آن  در  كه  است  كساني 
ميبايست در مقابل  يك وطن واحد  هستند   و 
آيند  بشمار مي  آنان  براي  تهديدي  كه  دشمناني 
آلپاميش محكوم  نزد  در  متحد گردند.قبيله گرائي 
قبايل  آميز بين  مسالمت  و  مناسب  رفتار  و  است 
رمز موفقيت مردم مي باشد.او همچنين زبان تركي 
و دين اسالم را دو محور مهم  براي اتحاد قبايل 
و به عبارتي آسياي مركزي مي داند.البته برخي از 
نويسندگان از جمله روس تباران،تاكيد الپاميش بر 
زبان تركي را با تفكر پان تركيسم برابر مي دانند در 
صورتي كه نويسندگان و نقاالن آسياي مركزي اين 
تلقي را مردود شمرده و معتقدند تفكر پان تركيسم 
زبانان  ترك  از سوي  و  است  سياسي  مكتب  يك 
بخشي از  بر  سلطه  تحكيم  براي  و  صغير  آسياي 
اروپا و اسيا بوجود آمده و فاقد سابقه تاريخي در 
اسياي مركزي است. در حاليكه داستانهاي آلپاميش 
صبغه فرهنگي داشته و در عين تاكيد بر اتحاد ترك 
قدرت  و توسعه  جوئي  سلطه  از  را  آنان   ، زبانان 
همچنين  نويسندگان  قبيل  اين  نمايد.  مي  برحذر 
از  تركيسم براي جلوگيري  پان  تفكر  كه  معتقدند 
امپراتوري  با  مقابله  جهت  و  روسي  گرائي  ملي 
حاميان  از  عنوان يكي  به  و  شد  خلق  عثماني 
مسيحيت وارد صحنه شد در حاليكه در داستانهاي 
تفوق  گرائي  ،اسالمگرائي برمسيحيت  آلپاميش 
عنوان  به  مسيحيت  از  مواردي  در  حتي  و  داشته 
ديگر  سوي  از  كند.  مي  بيگانگان ياد  سلطه  ابزار 
جهت  در  را  تركيسم  پان   1865 سال  در  روسيه 
منافع خود و به عنوان تهديدي براي منافع انگليس 
مورد حمايت قرار داد و اين امر نشان مي دهد كه 
پان تركيسم در جهت منافع روس ها بوده است. 
در حالي كه داستان هاي آلپاميش داراي جنبه اي 
نمي  آن  ترويج  و  حفظ  و  ستيزانه داشته  روس 
البته  باشد.  ها  روس  مصالح  جهت  در  توانست 
نمي توان منكر اين شد كه تاكيد بر اصالت هويت 
ميان  در  همبستگي  روحيه  ترويج  موجب  تركي، 
مناسبي  زمينه  امر  اين  و  نيز گرديده  زبانان  ترك 
پان  اصلي  عنوان حامي  به  تركيه  براي حضور  را 
تركيسم در آسياي مركزي فراهم كرده است و به 
عبارت ديگر برخي مشتركات نيز بين پان تركيسم 

و داستان هاي آلپاميش مي توان پيدا نمود.
   :Hasanبرخى از دانشمندان ترك شناس مانند
 Paksoyداستان آلپاميس را همان داستان قورقوت 
تركان  ميان  در  كه  داند  مى  اغوز  هاى  ترك  آتا 

قبچاق به آلپاميس تبديل شده است.

  *

برتری آالچيق و موسيقی ترکمن در 
جشنواره صدای ملی عشاير

عنوان  به  تركمن  فرهنگى گلستان گفت: آالچيق  ميراث  مدير كل 
سياه چادر برتر و موسيقى تركمن به عنوان موسيقى برتر در جشنواره 

صداى ملى عشاير معرفى شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسى شامگاه دوشنبه در شوراى 
ميراث فرهنگى افزود: با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاى باالى استان 
از  بيش  بومى- محلى و وجود  گلستان در زمينه جاذبه  هاى سنتى و 
در  هفته  يك  مدت  در  استان  اين  وعشاير  اقوام  استان،  دراين  20قوم 
محل  در  متر   1900 متراژ  به  غرفه  هايى  و  روباز  نمايشگاهى  فضاى 
يافتند. حضور  ويژه اى  صورت  به  تهران  استان  المللى  بين  نمايشگاه 
از حضور  به حساسيت جشنواره ملى صداى عشاير،  اشاره  با  عباسى 
هنرمندان استان گلستان با لباس هاى بومى و محلى خبر داد و تصريح 
كرد: سه گروه موسيقى و آيينى از قوم سيستانى، كرمانچ و تركمن در 
اين جشنواره حضور داشتند و آيين نيايش تركمن،رقص خنجر، رقص 

سيستانى و... از برنامه هاى قابل اجرا دراين جشنواره بود.
از عشاير  سياه چادر  و3  آالچيق   5 كرد:  نشان  درادامه خاطر  وى 
اين استان درجشنواره ملى صداى عشاير برپا شدو سه غرفه از دفاتر 
خدمات مسافرتى اين استان و همچنين غرفه طبيعت از ديگر غرفه هاى 

اين جشنواره بود.
وى درادامه از برپايى مراسم اختتاميه اين جشنواره ملى يادكرد و 
اذعان داشت: دراين مراسم از آالچيق تركمن به عنوان سياه چادر برتر 
و موسيقى تركمن به عنوان موسيقى برتر درجشنواره صداى ملى عشاير 

تقدير به عمل آمد.

آگهى فقدان سند
مريم شهريارى فرزند على اكبر با ارئه دو برگ شهادت 
از  مشاع  دانگ   3 سند  كه  شده  مدعى  مصدق  شهود 
متر  مساحت 995  به  زمين  يكقطعه  مالكيت ششدانگ 
مربع به پالك 16/551- اصلى واقع در بخش 11 حوزه 
ثبت  مالكيت 374882 ذيل  به شماره ورقه  ثبتى گنبد 
9250 صفحه 284 جلد 45 به نام مريم شهريارى ثبت 
گرديده  مفقود  كشى  اسباب  علت  به  گرديده  صادر  و 
تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده 
نامه  آئين   120 ماده  از  اصالحى  يك  تبصره  برابر  لذا 
قانون ثبت مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد و هر كس مدعى وجود سند مالكيت يا 
سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 روز مدارك 
اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد 
برابر  مذكور  مدت  انقضاى  از  پس  اينصورت  غير  در 
شماره  رسمى  سند  بموجب  خواهد شدف  اقدام  مقررات 
1180 – 89/4/6 دفتر 44 گرگان در رهن بانك توسعه 

تعاون قرار دارد.   8778 : م. الف
1391/11/28 تاريخ انتشار

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان 
گنبدكاووس- سرايلو

.............
 آگهى فقدان سند

شهادت  برگ  دو  ارئه  با  اسداله  فرزند  بهروز  عطيه 
ششدانگ  مالكيت  سند  كه  شده  مدعى  مصدق  شهود 
عرصه و اعيان به مساحت 201/60 متر مربع به پالك 
1/23379- اصلى واقع در بخش ده حوزه ثبتى گنبد به 
465264  ذيل ثبت  شماره ورقه مالكيت 465263 – 

جلد 247-247  42993  صفحه 94- 97   –  42992
به نام عطيه بهروز ثبت و صادر گرديده به علت اسباب 
كشى مفقود گرديده تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت 
از  اصالحى  يك  تبصره  برابر  لذا  نموده  اداره  اين  از  را 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد و هر كس مدعى 
وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف 
مدت 10 روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات 
به اين اداره ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى 
مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شدف به موجب 
سند رهن شماره 23714 – 78/5/9 دفتر 87 گنبد در 

رهن بانك مسكن گنبد قرار دارد.
8774 : م. الف     1391/11/28 تاريخ انتشار

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان 
گنبدكاووس- سرايلو

.............
آگهى تاسيس موسسه

غيرتجارى  موسسات  ثبت  نامه  آئين   8 ماده  به  نظر 
تاريخ  در  گنبد  اصلح  شاهين  حسابدارى  موسسه 
91/11/3 تحت شماره 165 به شماره 14003183174 
مفاد  و  نامه  تقاضا  ثبت رسيده خالصه  به  اداره  اين  در 

اساسنامه آن جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.
1- نام موسسه : حسابدارى شاهين اصلح گنبد

2-موضوع موسسه : كليه خدمات مربوط به حسابدارى
3-تابعيت : دولت جمهورى اسالمى ايران

شهرستان  گلستان  استان   : موسسه  اصلى  4-مركز 
كدپستى  ايگدرسفلى  روستاى   – گنبدكاووس 

4969113681

5-اسامى موسسين : آقاى عبدالرحيم بيرامى فرزند بهرام 
گلدى به شماره شناسنامه 43 تاريخ تولد 65/2/24 محل 
تولد گنبد كاووس  صدور شناسنامه گنبد كاووس محل 
كد ملى 2032201518 به آدرس روستاى ايگدر سفلى 
منزل بيرامى و خانم سولماز بيرامى فرزند بهرام گلدى 
تولد 66/12/11 محل  تاريخ  به شماره شناسنامه 622 
صدور شناسنامه گنبدكاووس محل تولد گنبدكاووس كد 
روستاى  كاووس  گنبد  آدرس  به   2032293476 ملى 

ايگدر سفلى منزل بيرامى 
مدت  به  ثبت  تاريخ  از   : موسسه  تشكيل  6-تاريخ 

نامحدود مى باشد
7-مدير يا مديران و اشخاصى كه در موسسه حق امضاء 
و  به سمت مديرعامل  بيرامى  آقاى عبدالرحيم   : دارند 
خانم سولماز بيرامى به سمت رئيس هيات مديره براى 
اوراق  كليه  امضاء  و حق  انتخاب شدند  نامحدود  مدت 
و  برات  و  سفته  چك  قبيل  از  موسسه  بهادار  اسناد  و 
با امضاى رئيس هيات مديره و مديرعامل و  قراردادها 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل همراه با مهر 

موسسه معتبر ميباشد.
8-دارايى موسسه : مبلغ يك ميليون ريال كه در اختيار 
مديرعامل مى باشدف و آقاى عبدالرحيم بيرامى دارنده 
هفتاد درصد سهم الشركه معادل مبلغ هفتصد هزار ريال 
درصد   30 دارنده  بيرامى  سولماز  خانم  و  الشركه  سهم 
سهم الشركه معادل سيصد هزار ريال از كل يك ميليون 

ريال سهم الشركه را دارا مى باشند.
8754 : م. الف

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان 
گنبدكاووس- سرايلو
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