ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺼﺤﺮا:
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻮﻗﻠﯽ در ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ
دوﺷﻨﺒﮫ  ١٩ﺧﺮداد ١٣٩٣
در روز ﺷﻨﺒﮫ  ٧ژوﺋﻦ  ٢٠١۴در ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﻓﺮاﻏﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ از ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻦ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺳﺒﺤﺎن ﻗﻠﯿﭻ ﺗﻘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ
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
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻮرﺷﻮری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻧﯽ در
آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺑﮫ  ٢٢زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ .آﻧﮭﺎ از ھﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﺗﻼش اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ "اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ" اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻮﻗﻠﯽ ﺑﮫ  ٢٢زﺑﺎن ازﺟﻤﻠﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ژاﭘﻨﯽ ،ﮐﺮهای و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنھﺎی
دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل  ٢٠١۴در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺗﺮک زﺑﺎن "ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ" اﻋﻼم ﺷﺪ و ھﻤﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﮫ در
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
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ،
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎیھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﮭﺮﻧﺪان آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮک آذری و ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﺬاھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
"ﭼﮑﺪﯾﺮﻣﮫ"" ،ﺑﻮرک" و دﯾﮕﺮ ﻏﺬاھﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮاﺳﻢ آن را ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﷲ زاده ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎی ﻣﻘﯿﻢ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .وی ﮐﮫ  ٧۵ﺳﺎل دارد ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎی ﻣﻘﯿﻢ
اروﭘﺎﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل
اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻤﻊﺷﺪن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .وی در ﺑﺨﺸﯽ
از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را در اروﭘﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﮫ وی ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎﺳﺖ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳﺨﻨﺮان ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ
اﺷﻌﺎری از ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ  ٩ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
از ﮐﺎﻧﺎل "ﻣﯿﺮاث" ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﮫ از ﺷﺒﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و زﻧﺪه ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد ،ﭘﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوهھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای رﻗﺺ و آواز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ھﻨﺮی ﺧﻮد را
آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ رﻏﻢ آن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮﺑﻮد.
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
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎی اﯾﺮان ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ ،ھﻠﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن از ﺗﺮاﻧﮫ ھﺎی اﺻﯿﻞ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آوازھﺎی اوﭘﺮاﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد .ﺧﻮاﻧﻨﺪه اوﭘﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻢ
ﺗﺮاﻧﮫھﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮد.
درﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آوازھﺎ و آھﻨﮓھﺎی ﺷﺎد ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ و ﺗﺮﮐﯽ آذری
رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻘﺪر ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ )در ﺳﺎﻋﺖ ٢٢
ﺷﺐ( ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی اداﻣﮫ آن را داﺷﺘﻨﺪ.

