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اهل  کوهستان زمین شغنان، تبار کنون سخن درمورد مردی از

 شاعر روحانی پاکدامن، ر،گدانش، صاحب قلم ژرفن فضل و

کوه پایه های  با تمکین از فروتن و خوش کالم، خوش قریحه و

ی داشته که نمیخواهم درین ی پرمشقت ولی پربارگکه زند پامیر

 یرم،گدوستان را به تکرار ب رگنوشته های دی و فتارگ سطور

دوکتورخوش  ری چون مرحوم رضاعلی خان،گمن دوستان دانشمند دی زیرا قبل ازنوشته  

 یگدرمعرفی زند ومحترم علیشاه )صبار( )پیکار( نظر )پامیرزاد( دوکتورانت نصرالدین شاه

که واقعاً  سخن مرحوم سید زمان الدین )عدیم( مطالب ارزشمندی را و تالش استاد کار ،نامه

ایشان وهمچنان ازسایت  که درین راستا از کشیده اند تحریر ته  ن بوده است به رشیشاشایسته آ

نشر بموقع مطالب سعی  دست اندرکاران شان که با حوصله مندی در سیمای شغنان و

  .سپاس مینما یم میورزند اظهار قدر دانی و

 

روحانی  و سخنور مورد شخصیت چند بعدی این شاعر، به یقین واقعیت های عینی در      

قابل احترام توسط این دوستان به قلم کشیده شده که در واقعیت جائی برای قلم  مومن و

 .ائی بیشتر برایم باقی نمانده استفرس

 

خلصین آن معلم توانا میدانم م ردان وگشا اما از آنجائیکه اینجانب خویشتن را یکی از      

مرد  گکه در خورشخصیت آن بزر ونه راگچند شعر ییزه خواستم تا مصرعگروی این ان

یا به نوبه خود ادای دین نموده  قانع و را خودصرف خواستم تا با تذکرچند مصرع نیست ولی 

ان گننده تقدیم خوا رفته وگریخته را درقالب نظم به نوشتار گ کلماتی چند جسته و باشم و

 .ارجمند سیمای شغنان نمایم

 

 عدیم                                                      

 

 عدیم  بدخشانی  عاقل از ای مرد  عدیم       نازمت شغنانی   فرزند    خرد  پیر    نازمت

 عدیم  خراسا نی  از و  آریان  قوم    شامخ است       اهل اهت گدانش جای اهل علم و نزد

 عدیم  افغا نی  میهن فرد  فخر آنم  از  شاد    رنج   نموده خامه ات ازدرد و ها بس حکایت



 عدیم  شتی زندانیگخود  دفاع زاندیشه   بی هراس دور خویش       در پاک و و مرد با تقوا

 دیمع  پا ک  دامانی و فقیر و   نیکو  مرد    بدیل    مرد بی  که  یا دانش  ویمش ارباب گ 

 عد یم دا نی  نا  ضد  قیام  اندر ام گ  ادب       پیش  صحن در شهوارست  در المت ک هر

 عدیم همچوسلطانی  کشورفضل وادب را        کسی هر ندارد  پهنای فهم اش را و  ژرفی

 عد یم نورایمانی  با  تمکین وهم  بسکه با        یشمه قدم بوده  فکری خود ثابت   خط در

 قرآنی  عد یم  احکام   حق  و  راه   و پیرنبی          آل   خادم    و  استوار دین    ره    در

 عد یم  شیطانیفکر  و بودی از ریا   دور   ار    گپرهیز صوفی    نور ایمان  با و مومن 

 محبوب دورانی عدیم  ابد  ویم تاگ راست  قوی        ایمان   به  عمرش آخر  روز  به  تا 

 عد یم نکو نا  می  مردم   توده   بین  لیک    یادت نکرد     سویرانه بودی حیف ک ج درنگ

 عد یم سخندانی    داند قلم   نیک  ارباب  اهل معرفت        ارت نزدگیاد  )اشک حسرت(

 عد یم نی میما هستی و  یادها  ابد در تا          بجا  باشد  یقین  )روشن(  سخن  استاد یاد
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