
 مراسم بزرگداشت مختومقلی در شھر کلن ـ آلمان

 ماه مھ ١۵ـ مین سالگرد تولد مختومقلی، شاعر و اندیشمند بزرگ ترکمن در ٢٧٧مراسم بزرگداشت 
. در شھر کلن آلمان توسط انجمن فرھنگی ترکمن ـ کلن برگزار شد٢٠١٠  

نان  و در اھمیت برگزاری برنامھ با خوشامد گویی آقای حمید آرتا، مسؤل انجمن فرھنگی، بھ مھما
اینگونھ مراسم و اعالم آمادگی انجمن جھت برگزاری سمینارھا یی بھ این مناسبت در سالھای آتی شروع 

.گردید  

 در ١٩٢۴آقای حاجی حال محمدی، سخنران بعدی برنامھ بود کھ بھ مناسبت اعالم جمھوری در سال 
.ان نمودندترکمن صحرا و در مورد حوادث آن سالھا مطالبی را بی  

.ھمراه حال محمدی، ھنرمند نوجوان با آواز ترکمنیمگ مورد تشویق بسیار حضار برنامھ قرار گرفت  

بنا بھ درخواست فوروم آلمانی ـ ترکمنی از انجمن فرھنگی کلن، آقای  کامبیز قزلجایی ضمن معرفی  
 بعدی برنامھ آقای دکتر ماتای فوروم آلمانی ـ ترکمنی پیام تبریک آن را قرایت نموده وبھ معرفی سخنران

.   پرداخت  

  آقای دکتر دیتر ماتای نیز در سخنرانی مفصل خود بھ زبان آلمانی با اشاره بھ زندگی و آثار مختومقلی  
. آلمان پرداخت١٨بھ مقایسھ وی و ھردر اندیشمند قرن   

ین برنامھ بزرگداشت سپس شاعر ترکمن آقای ابراھیم بدخشان با اشعار زیبا و غنی خود زینت بخش ا
.مختومقلی بود  

.پس از آن نیز آوای دلنشین دوتارآقای موسی مھتابی طنین افکن سالن برگزاری مراسم بود  

نمایش قطعاتی از فعالیتھای ھنری انجمن در بیش از ده سال اخیربر پرده بزرگ سالن کھ بھ ھمت 
.مجریان برنامھ تھیھ شده بود مورد استقبال بسیار قرار گرفت  

سپس برنامھ ساز و آواز ترکمنی توسط مھمانان برنامھ آقایان سوخان ارازبردی اف خواننده معروف 
و قوچ مراد محمد مردف کھ از جمھوری ترکمنستان دعوت شده بودند، شادی بخش ) خالق آرتیستی(

.امھ بودتوسط حضار برنامھ از نکات جالب دیگراین برن" اللھ لر"و " کوشت دپدی"اجرای . برنامھ بود  

.پیشبرد برنامھ را خانم ھا گلجان محمدی و آلتینسای عمادی بزبانھای ترکمنی و آلمانی بھ عھده داشتند  

 انجمن فرھنگی ترکمن ـ کلن

  ٢٠١٠ ماه مھ ١٧

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 


