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جوانان مستعد و مسولیت پذیر پامیر را وا دار به  وضعیت موجوده در پامیر زمین،

مسااولیت نااای ایجاااد یااا نگااانترد  سااترده یااد نگااود نااه ا یاار  جوانااان بااا در  

 اماجتگاعد شان در قبال جامعه  ود؛  با نیت نیا و انداف سالم انجگتد را تحت ن

 تشکیل دادند. ،(ِانجگن اجتگاعد جوانان بامیر)
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انجگن اجتگاعد جوانان پامیر نه مدت یکساال رارب بوباود وضاعیت ماردم  پاامیر 

انجگاان مقیقانااه در ابعاااد ملت ااا یعالیاات نگااوده اساات؛ ایاان بااار نگیتااه یرنت ااد ایاان 

 نتگ نای یولک وریا و ستتد پامیر را در  رشیا رادیو ت ویزیون م د ایغانستان 

 ثبت نگود.

 

حااین اجاارای برنامااه،  واز وانااان م اابا بااا لباسااوای سااتتد  پااامیری  نتااگ نااای 

نگودند نه نر ندام بالتوبه مورد ترریب  اجرایولک وریا و قدیگد را بزبان شغتان 

 و تکریم قرار  ریتتد. 

 

ضاارابد(، بااه عوااده داشاات و ماادیریت ایاان  ااروق موساایقد را اسااتاد مااراد محگااد) 

نترمتدان دیرری نه درین برنامه سویم بودند: استاد جواندار شاه، استاد یرید، استاد 

سااتاد ن ار ماراد و حسااین ناوزوز شاه،اساتاد عتایات م، محباات شااه، محباوا شااه، ا

 زیباا  و ع اد شااه بودناد و در نگایشاات  یتاده نترمتادان ولساوالد ناای اشکاشام،

 وا ان نیز اشترا   وانتد ورزید. 

 

جوانااان انجگاان اجتگاااعد پااامیر باادون نیارونااه تعواابات، بااا نر ونااه  ااال  نااای  

نگاوده و  موجوده میکوشتد تا مشکالت یراه راه دیار شان را به نر دلیال مگکان حال

تا حد توان مسولیت شاان را جوات تحقار  رمانواای ماردم رنجدیاده شاان، ادا نگایتاد.  

ایاان برنامااه نااه بااا تمااانم و نگااانترد اعرااای انجگاان  ااورت  ریاات، یرانااه ناادف 

اجاارای   ن بااه نگااای   ذاشااتن یرنتااگ دیریتااه پامیریااان اساات نااه  نسااته  نسااته بااه 

 یراموشد  رانیده بود.

 

وانااان بااا احساااو و مسااولیت پااذیر پااامیر بااار دیراار توانسااتد تااا ولااد  وشاابلتانه ج

 وااایو وویاایه  یوااای یرنتااگ واای شااان را بااه دیرااران انعکاااو داده  و بااه 

 معرید بریرند تا ایتکه  از موجودیت "  تج در ویرانه "جوانیان را مط ع سازند. 

           

ا ابتکاارات اعراای یرنیلتاه ازم به ذنر میدانم نه این نلستین  اموای نستتد نه ب

انجگن اجتگاعد جوانان پاامیر، برداشاته شاده اناد ولاد در  یتاده ناای ناه  تادان دور 

 واسااتار عرضااه  اادمات بیشااتر بااه یرنتااگ ومااردم رنااج نشاایده پااامیر نسااتیم نااه 

 مس گن وابسطه به نگکاری بزر ان و  ا تن جوانان این مرزوبوم نستیم. 
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اه یباروری ساال جااری نگاای  یرنتراد ای را در در ضگن، قرار است دراوا ر م

تاار رادیو ت ویزیون م د ایغانستان براه  باندازیم نه زره از داشاته ناای یرنتراد، 

رسوِم و عتعتات مردم  پامیردر این نگای  به تگاشا  ذاشته  واندشد نه ناه تتواا از 

ت ب تد پایه نه  مقاما ۳۱۳۱طریر رسانه نای ایغانستان بل در جشن نوروزی سال 

دولتد ازنشور نای ملت ا جواان در  ن شارنت میورزناد، نیاز نگاای  داده  واناد 

 شد نه یرنتا ستتد پامیر در سطح جوان به معرید  ریته  واند شد. 

 

ازیتکاااه نگایشاااات نتااار متااادان 

شاااغتاند بطاااور  ساااترده ماااورد 

 ریتاااه   عالقگتاادی ماااردم قااارار

اسااااات، پیشاااااتوادات مکااااارر از 

تعاااداد رساااانه ناااای نشاااور باااه 

 درو نگیتااااااه یرنترااااااد ایاااااان 

انجگاااان مااااد  یتااااد و  واسااااتار 

میزباااند  شااان نسااتتد.  تاناااه 

امروزپتجشاااااتبه مواااااادف باااااه 

ت ویزیون ط او   5102/10/52

 میزبان نترمتدان ما بود نه بطور  سترده مورد پستد قرار  ریتتد. 

 

ازتگامد دوستان و باا و دوستان شغتاند  اود مقایم ناناادا  در ا یر ازم است تا

و از نترمتدان محبوا  ود ابراز قدرداند و سپاو نگایم نه با نگکاری نای مادی 

 و معتوی شان در بر  ذاری این نگایشات با ما نگرام نستتد. 

 

 با عرب حرمت

 

 یرامته یرنتکد انجگن اجتگاعد جوانان پعرو نگی -سید اسحاق مقبل 

   

Tel.: 0093 797 114 828 
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