
 سایت خبری و فرھنگی ترکمنصحرا:
  گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم مختوقلی در شھر کلن

   
  ١٣٩٣خرداد  ١٩دوشنبھ 

  
در شھر کلن آلمان مراسم یادبود مختومقلی فراغی  ٢٠١۴ژوئن  ٧در روز شنبھ 

بھ صورت باشکوھی از سوی کنسولگری جدید ترکمنستان در شھر فرانکفورت 
  آلمان برگزار شد.

ھای سبحان قلیچ تقانی مسئول انجمن فرھنگی شھر کلن سم کلن با صحبتمرا
آغاز شد. وی در ابتدای سخنان خود ضمن خوش آمدگویی بھ مھمانان بھ زبان

ھای ترکمنی و آلمانی توضیح داد کھ نخستین بار پس از تاسیس انجمن فرھنگی 
تانی در ترکمن چنین مراسم پورشوری با شرکت ھنرمندان و محققین ترکمنس

  .شودآلمان برگزار می
  

  زبان دنیا ترجمھ شد ٢٢اشعار مختومقلی بھ 
  

سپس نوبت بھ سخنرانی مسئولین ترکمنستانی رسید. آنھا از ھمکاری انجمن 
فرھنگی ترکمن و تالش اعضای آن برای برگزاری مراسم مختومقلی تشکر 

  کردند. 
انستیتوی علمی تحقیقاتی نماینده آکادمی علوم ترکمنستان و یکی از مسئولین "

ھای خود تاکید کردند کھ ھای باستانی" این کشور در بخشی از صحبتدستنوشتھ
ھای ای و دیگر زبانزبان ازجملھ انگلیسی، ژاپنی، کره ٢٢اشعار مختوقلی بھ 

در کشورھای  ٢٠١۴دنیا ترجمھ شده است. آنھا ھمچنین ابراز داشتند کھ سال 
ھایی در سطح دنیا از جملھ در اعالم شد و ھمایشترک زبان "سال مختومقلی" 

  چین، ھندوستان، ترکیھ و برخی دیگر از کشورھای ترک زبان برگزار شد.
   

  مھمانان مراسم و غذاھای ترکمنی
  

در مراسم شھر کلن آلمان مھمانانی از کشورھای سوئد، ھلند، انگلستان، کانادا و 
ین، نورنبرگ، مونیخ، ھمچنین از شھرھای مختلف آلمان از جملھ برل

ھای ایرانی مقیم اروپا ھایفرانکفورت شرکت کردند. در این مراسم ترکمن
ھای افغانستان و برخی از حضور پررنگی داشتند و نمایندگانی از ترکمن

  شھرندان آلمان، ترک آذری و فارس نیز حضور داشتند.



  
منی از جملھ ھای ترکمن ایرانی برای این مراسم غذاھای سنتی ترکخانواده

"چکدیرمھ"، "بورک" و دیگر غذاھا را آماده کردند و مھمانان پس از پایان 
  بخش اول مراسم آن را صرف کردند. 

  
ھای مقیم در آغاز مرحلھ دوم مراسم آقای یعقوب عبداهللا زاده یکی از ترکمن

ھای مقیم ترین ترکمنسال دارد، یکی از قدمی ٧۵انگلستان صحبت کرد. وی کھ 
پاست. او با توجھ بھ تجربھ طوالنی مھاجرت زندگی خود گفت کھ خوشحال ارو

بیند. وی در بخشی مقیم اروپا را می شدن این ھمھ ترکمناست کھ اولین بار جمع
از سخنرانی خود از رئیس جمھور ترکمنستان نیز تشکر کرد کھ برای نخستین 

است. در ادامھ وی با  پذیر کردهبار برگزاری چنین مراسمی را در اروپا امکان
  ھاست.خواندن اشعار مختومقلی گفت کھ مختومقلی سمبل مشترک ھمھ ترکمن

ھای خود را کوتاه کرد و با بھ دلیل کمی وقت برنامھ متاسفانھ سخنران صحبت
  اشعاری از مختومقلی، شاعر ملی ترکمن آن را بھ پایان رساند. 

   
ھای ویژه این مراسم نیز اجرا امھبخش از برن ٩گفتنی است بھ دلیل کمبود وقت 

نشد. یکی از مسئولین تلویزیون ترکمنستان گفت کھ بزودی بخشی از این مراسم 
توان آن را بھ از کانال "میراث" ترکمنستان کھ از شبکھ جھانی اینترنت ھم می

  صورت مستقیم و زنده تماشا کرد، پخش خواھد شد.
  

  در حاشیھ مراسم 
  

ھای حرفھ ای رقص و آواز ترکمنستان محدود بود. وهامکانات سالن برای گر
ھای ھنری خود را گرچھ خود آنھا رضایت داشتند و توانستند بخش اصلی برنامھ

  آنگونھ کھ خواستند، اجراکنند. 
   

تبلیغ زیادی برای برگزاری این مراسم نشده بود بھ رغم آن حضور مردم در 
  الن پربود.ھای سسالن بسیار پرشور بود و تمامی صندلی

  
زمان برگزاری سالگرد مختومقلی فراقی در شھر کلن آلمان اندکی دیرتر از 
تاریخ برگزاری آن در ایران و ترکمنستان بود با اینحال مراسم کلن آلمان با 

  ھای ایران مقیم آلمان، سوئد، ھلند و کانادا برخوردار بود.استقبال پرشور ترکمن
  

اصیل ترکمنی و ھمچنین آوازھای اوپرائی بسیار استقبال مھمانان از ترانھ ھای 



ھای آلمانی و انگلیسی ھم قابل توجھ بود. خواننده اوپرا عالوه بر ترکمنی بھ زبان
  ھایی را اجرا کرد.ترانھ

  
ھای شاد ترکمنی و ترکی آذری دربخش پایانی مراسم مھمانان با آوازھا و آھنگ
 ٢٢بود کھ وقتی (در ساعت  رقص و پایکوبی کردند و مراسم آنقدر پر شور

  شب) پایان یافت بسیاری از مھمانان تقاضای ادامھ آن را داشتند.
 


