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حضتتتور شتتتما تاتتتدیم داشتتتته  مملتتتو از تتتتمیت راگتتترم احترامتتتات  از همتتته نخستتتت
  تان را از دربار خداوند متعال میخواهم.تحتمندی 

 
بستت  از دیتری بته بتن کشتور متا ، به شما بهتر معلوم است که وضعیت انتخابتاتی 

وح و استت کته نته تنهتا نیرانتی هتای محتدود را بته بتار  ورده استت بلکته ر مواجع
گتم نمتوده  لجنتزارروان جوانان را متاثر نموده و امیتدواری هتای ختویا را دریتن 

 تعدادی از جوانتان ر از پیا زیر چتر انتخابات افتاده تایم. فرتت های کاری بیش
و بته  متروفیت های شاق را از دست داده انتد بلکه  ردند گنه تنها استخدام مجدد 

نهتتاد هتتای و  هستتته  هستتته فعالیتتت  تتتفوج جوانتتان بتتدون  اشتتتغال پیوستتته انتتد 
 به یک نتیجه ای مطلوب دوخته ایم. خود کاسته اند و همه چشماز  را اجتماعی

 
در مد های معیشتی و اقتتادی رو به زوال استت و  ینتده جوانتان و محتتلین در  

 .ینی شده استپیا ب تداوم چنین وضعیت سوال بر انییز
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قابل کتمان نخواهم دانست کته گترایا هتای گندیتده ستنتی و سیاستی نیتز بته عتو  
اینکه تنزیل نمایند روز به روز پروبال میکشند و ریشه های خشکیده ای  ن بعضاً 

در بتین  هتای محیطتی نحلته توسط پول ، زور ، عاده ، کینه ، تفوق، تفرق و ستایر
  بیاری مییردند.  جوانان 

 
ی که در  ن افراد گوناگون ئط و فضایحد مشکالت فوق باور داریم که هر موجو با

بتتا برداشتتت هتتای متفتتاوت  زنتتدگی متتی نماینتتد ختتالی از پتترابلم هتتا نبتتوده و در هتتر 
 فضای دارای  ابهام و احتمال جائیکه جنبنده موجود باشد حتی جرم و جرایم در  ن

ایتن مشتکل انتدی نیستت تتا . محسوس است اگر چه یک ختانواده کتوچکی هتم باشتد
امتتا تجتتارب نشتتان داده استتت کتته بتترای رفتتع  .کتتنم  احتتتا نتترا دریتتن بحتته کوتتتاه 

حدودی از این پرابلم ها  راه های حلی وجود دارند که میتوان بدیل  نرا دریافتت و 
 به گفته اغلب هیچ سخره ای بلندی وجود ندارد که راه عبور نداشته باشد.

 
 دوستان و جوانان ! 
ما سرمایه ای پر بتار ایتن جامعته هستتید ، شتما گتل هتای ستر ستبد هستتید ، شتما ش 

و شتما  بتود وطتن خواهیتد ان، شتما پترچم دارشتدروسا و مدیران کارکشته خواهیتد 
هستید که بته هتر ستو میخواهیتد جامعته  و دارای درایت ذهنی و فکری اهل تالح 

را روی ماستت یاینتاً دیتر یتا را رقم خواهید زد و این همه نابسامانی ها که اکنون فت
دفن خواهد شد و شاید روزی ایتن چنتد جمتالت ستکته بنتده دال بتر متدعا ایتن   زود

تحفه باشد  و شما به تحنه خواهید  مد و  ن زمان فرتت خواهید داشت تا ایتن 
پس از همین اکنون به پا بایستید  . کشتی بی مسیر را به ساحل ماتود هدایت کنید

و  ماده باشید تا فرتت ها را از دست ندهیم ، تالا کنتیم تتا جامعته را دری کنتیم 
گان از  ن لذت ببرنتد ،  بسازیم که بر وفق مراد باشند و استفاده کنندهو طرح های 

رقبا تحت تاثیر بیانتد و  اجرا کننده گان مجرب تر گردند ، سامعین رغبت ورزند ،
تتا ستایه دستت الطتاج را کوتته نکننتد و بالخره کمک کننده گان یاین حاتل نمایند 

 . نکاهند از اعتماد شان
 
بنده بعنوان معاون اول انجمن  .تل موضوع اندکی اشاره داشته باشمبیذارید به ا 

اجتماعی جوانان پامیر یکبار دییر الزم میدانم از بترادران فرهنتد دوستت متا کته 
ر قرار دارند و به برنامه های فرهنیی ما از دل و جان استتحاق در خارج از کشو

اطمینتان میتدهم  ادند ستپاس گتذاری نمتایم و بترای شتمامالی را در اختیار ما قرار د
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ر از کمک های بیدریغ و خود گتذری که تمام اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامی
نیتز مهتر  ان پتامیرر چند انجمن اجتمتاعی جوانته .تان هر لحظه تشکری می نمایند

ستکوت بتر لتتب نیذاشتته و در یتتک تتفحه جداگانته توستتط محبتت شتتاه گتوهری بتته 
قابتل یتاد  وری  ولتی بتازهم  را به نشتر رستاندند ئی نماینده گی از این نهاد ابرازیه

میدانیم که  هتر باریکته بته هتر تتفحه ئتی ستر میتزنیم ختود را متدیون احستان تتان 
متا احستاس نمتودیم  .تا یک تشکری خشک و خالی داشته باشیم میدانیم و باید بدانیم

نمیتدانیم کته بته کتدام زبتان از   ،که تنها نیستیم و شما بودید که ما را تنهتا نیذاشتتید
و اعضای برای تندرستی شما  هفته وار خود در جلسات  ما   .شما تشکری نماهیم

اع نباشد میتر چیتزی کته شاید مسئله مادی چنان مت  .فامیل تان دست به دعا هستیم
م کته نتاما را ین جلمته ای را پیتدا نمیکنت ما احساس کردیم نیت شما بود که بترای 

 سپاسیذاری بیذاریم و فاط اجرا را از خدواند متعال میخواهیم و بس. 
 

کتته نشتتان دهنتتد   از همکتتارانم  بدستتت  وردم  جتتای دارد تتتا دریتتن جتتا جتتدولی را
 :شما باشد نیاتهمکاری و 

 
 کشور واحد پول مبلغ کمک کننده اسم

 کانادا امریکاییدالر 011 سرور " ارکان "

 کانادا دالرامریکایی 411 نترالدین پیکار

 کانادا دالرامریکایی 411 قاضی قوت

 کانادا دالرامریکایی 411 تازه گل

 کانادا دالرامریکایی 411 الج بیک

 کانادا دالرامریکایی 411 حسین علی

 کانادا دالرامریکایی 01 خیبر

 کانادا دالرامریکایی 411 دوست نورعلی

 کانادا دالرامریکایی 01 روشن منور بیک

 کانادا دالرامریکایی 11 میرزاده بخت بیک

 کانادا دالرامریکایی 11 نظر بخا

 کانادا دالرامریکایی 01 مجید

 کانادا دالرامریکایی 01 قربان نظر
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 کانادا دالرامریکایی 11 یار محمد

 کانادا دالرامریکایی 411 جعفر میری

 کانادا دالرامریکایی 01 حاداد

 کانادا دالرامریکایی 01 حسنیار شغنانی حسینی

 کانادا دالرامریکایی 01 قلندر شاه

 کانادا دالرامریکایی 01 محمد امان

 کانادا دالرامریکایی 01 حبیبی اسنفندیار

 کانادا دالرامریکایی 01 محمد هللا

 جرمنی دالرامریکایی 411 اسرار انجینر

 جرمنی دالرامریکایی 411 نور علی انجینر

 جرمنی دالرامریکایی 411 داکتر وحید

 جرمنی ایرو 01 داکتر دلبر شاه

 جرمنی ایرو 01 تدرالدین هزاره

 جرمنی ایرو 411 نجیب کاشانی

 جرمنی ایرو 411 طیب بیک

 جرمنی ایرو 411 جانباز کارگر

 جرمنی ایرو 41 بهزاد جان کارگر

 جرمنی ایرو 01  تج بهارکی

 فرانسه ایرو 01 نوروز

  
جتتدول فتتوق از طریتتق تتتیم برگتتزاری کنستترت بتته متتا رستتیده استتت و اوراق تتتتفیه  

 .شان نیز در اختیار است و انشاهللا جهت مسبوقیت بیشتر درج تفحه خواهند شد
 
تیم  واز خوانان یک مادار شکایت ها را مطرح کردند که گویا در عرته حاتوق  

و یک سلسله دلسردی  هتا را بته برگتزاری هتای شان توازن تورت نیرفته است 
ایتتن موضتتوع  مربتتوط تتتیم برگتتزاری کنستترت و مستتولین  ن برنامتته نشتتان میدهنتتد 

چنتان برداشتت  انتان و تعتداد  واز خومیشود کته معلومتات بیشتتر در زمینته نتداریم 
ولتی است لین برگزاری کنسرت قرار گرفته ونمودند که پول انیفتی بدسترس مسو

استتت ایتتن ماتتدار پتتولی کتته فوقتتاً جتتدول بنتتدی نمتتودم بتته ایشتتان مطتتابق   نچتته معلتتوم
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ارا شان ارسال گردیده است و بیشتر از این کدام نوع مداری پولی ندارند کته زگ
این موضوع را بخاطری مطرح نمودیم که از یتک  نشان دهند  کمک ها بوده باشد

شتتتک و تردیتتتد  طتتترج نتتتامی از کمتتتک کننتتتده گتتتان بتتترده باشتتتم و از طتتترج دییتتتر
 حته  مرفوع کرده باشم. وازخوانان را در این 

 
ارا داده زمبلغ فوق از طریق اسناد و بیل های تتفیه حستابات بته اداره انجمتن گت

 ارسال خواهند شتد ومبلتغ فزیکتی کته ا شده و بیل های شان نظر به متارج به شم
در اختیتار انجمتن قترار گرفتته بتا استتعفا ختط مستول کمیتته کنسترت  اختتام  بعد از

 است قرار ذیل اند.
 

 کشور واحد پول مبلغ اسم کمک کننده

 کانادا امریکاییدالر 411 میرزاده بهرام بیک

 کانادا دالرامریکایی 411 دادخدا پهلوان

 کانادا دالرامریکایی 01 علی سالک

 کانادا دالرامریکایی 01 علی مرد

 کانادا دالرامریکایی 01 تنوبر شاه

 کانادا دالرامریکایی 01 شاهعلیمنتور

 کانادا دالرامریکایی 01 سور گل

 کانادا دالرامریکایی 11 لشکر شاه

 
سایر بزرگانی کته احتمتال دارد کمتک کترده باشتند از جملته محتترم برکتت شتاه کته 
نتتاما دریتتن جتتدول گرفتتته نشتتده بتته انجمتتن اجتمتتاعی جوانتتان پتتامیر کتتدام استتناد و 
مداری ارائه نشده و کمک های دوستان به جمع  وری کتتب نستبت داده شتده استت 

دارنتتد و مستتولین جمتتع کتته اداره انجمتتن اجتمتتاعی جوانتتان پتتامیر معلومتتات کتتافی ن
در فیستبوی و ستایر جمتع  متد هتا ارائته بعد از استتعفا ختود از انجمتن   وری کتب 

کرده بودند که جمع  وری کتب یک کاری فردی دو سه نفتر استت کته هتیچ ارتبتاط 
به انجمن ندارد و گفته بودنتد کته متا نمیختواهیم انجمتن را ذیتدخل جمتع  وری کتتب 

این برنامته را مستعفی ما محدود مسیازند و دوستان  که ساحات کاری ما رانماهیم 
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بتتراه انداختتته انتتد کتته جوانتتان و انجمتتن اجتمتتاعی جوانتتان پتتامیر از سرنوشتتت کتتتاب 
 کدام معلوماتی هم ندارند  و داخل قضیه هم نیستند.

 
 یتتبنده بعنوان فرد شماره دوم انجمن اجتماعی جوانان پامیر که جدیداً بحیه معاون

بتار  لیت ستنیینی را بتدوا گرفتته ام مسو، و اول این نهاد از طریق جوانان تعین 
کته متدتی  ختاطر نشتان ستازم دییر از شما تشکری می نمتایم و بترای پتالن بعتدی 

است در منجالب انتخاباتی قرار داریم که نتوانستیم فعالیت های چشم گیر را روی 
بحته نمتودم موانتع  کته فوقتاً اه ستد ر و روی یک سلستله موضتاعاتی دست بییریم 

ولی با وجود  ن هم اکنون یک مجله چند ورقی روی دستت  خیلی دلخراا میدانیم 
رس جوانتان بود که بته فضتل خداونتد و کمتک دوستتان اقبتال چتاو یافتت و در دستت

 .قرار گرفت
 
کتاری هتای  در ضمن انجمن اجتماعی جوانان پامیر متمم است تا بتا کمتک و هم 

سفارت ایران در افغانستان دو کتابخانه را در ستاحات  کننده چون نهاد های کمک 
برنامتته هتتای  .اشکاشتتم و شتتغنان ایجتتاد نماینتتد امیتتدواریم کتته بتتزودی موفتتق گتتردیم

ای ما بعداز برگذاری کنسرت نوروزی  در تلویزیون ملی افغانستان و طلوع  یموس
مالً جریان دارنتد کته ک توجه رسانه ها را جلب نموده است و عپخاتتاً برنامه اس

درضتتمن عروستتی هتتای  . هفتتته وار شتتاهد برنامتته هتتای پتتامیری در رستتانه هستتتیم
کته رند  و رونق گرفته استت  بازی کپمایمان شغنان در کابل نیز با هیاهوی اس
و  دعوت شده خیلی مورد پستند استت ان همه ما و شما شاهد هستیم  و برای مهمان

اد و اشخاص شایق این برنامه در جستتجوی حتی شایعات حاکی از  ن است که افر
برند و بعروسی های بدخشان و خاتتاً شغنانی ها هستند که تا از این برنامه لذت 

می گوینتد  ی باشند بعد از ترج نان هوتل را تر اگر در عروسی دییری دعوت
بتاز هتم ایتن  ی، ولتمی پیوندند که عیناً  نرا می بینیم ی ها و به عروسی های پامیر

ای کتتافی نمیتتدانیم و انشتتاا بعتتد ازبهبتتود یبرنامتته را در راستتتای فرهنتتد و موستت
وضعیت یکبار دییر تدای قشاارچه داود پژمان و  واز خوانان شترین کتالم ختود 
را با همکاری سر تیم جناب محترم استاد متراد بته نمتایا ختواهیم گذاشتت. مهمتتر 

و نام زنده یاد شان  تا هنوز ن ما خبری نیست از همه  تا هنوز از شعرا و نخبه گا
از شعرا و نخبه گان خود  میم گرفته ایم تا در گردهماهی هائیو ما تتپنهان است 

از  غای عدیم سرتاج شعرای پتامیر زمتین شتروع ختواهیم یادبودی بعمل  وریم که 
 نمود. برنامه دییری که می باید طالب کمک شد  نست که تلویزیون ملی جمهوری
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خا برنامه زبان هتای پ هاسالمی افغانسان و وزارت محترم کلتور و فرهند اجاز
پتتامیری را طتتی نشستتتی از طریتتق رئتتیس انجمتتن اجتمتتاعی جوانتتان پتتامیر و ستتایر 

لین کمیته ها  به ما داده است و وعده سپردند که با  ماده شتدن جوانتان پتامیر ومسو
اختتتاص خواهنتد داد و هتیچ  قسمت از فرتت را مثل سایر زبان ها به پامیریتان

موضتوع مطترح بحته خواستت تمتام اعضتای گونه محدودیتی در  ن نخواهتد بتود. 
 انجمن اجتماعی جوانان پامیر بود که درین جا ذکر گردید.

 
چیزیکه بنتده بته عنتوان مستول درجته دوم ایتن نهتاد در یتک دو راهتی قترار گترفتم 

دانستم چیزی را بنویستم کته هتم و الزم ن بیرون رفت  ن درکجاست  هم که راحیران
و جامعته متا  ایجاب ضرورت می نماینتد ییرند ولی  نچهنقطارانم مرا به باد انتااد 

بتتار گتتران را از دوا ختتود دور نمتتایم  م ایتتن یباشتت توانستتته بتته  ن نیازمنتتد استتت تتتا
الجرم به عنوان حرج  خر به  ن بپتردازم اگرچتی میتدانم متایوس کننتده استت ولتی 

 ن اینست که تعتدادی و بنده را عفو نماهید از همه شما خواهانم تا  نرا جبران کنید 
ا از دوستان بنابر بعضی ملحوظات که یایناً حق بجانب هم هستتند تتحنه انجمتن ر

ری گفته اند ولی چیزیکه ما تجربه داریم از این سوال بزرگتان   غتاز میکنتیم کته ت
مییویند اندیشمند کیست ؟ جواب اا را چنین ارائه میکنند که اندیشتمند کستانی انتد 

اره دییتتر اندیشتتمند کستتانی انتتد کتته ختتال هتتا و بتتکتته در تتتدد حتتل بحتتران انتتد و یتتا بع
دوستتان متا از خدماتشتان نماینتد. باتاستج   اد را برداشتته و  نترا پترنواقص یک نه

کاسته اند و بدیل اا را جز تری نهاد چیزی دییری ندانسته اند، ولی متن شختتاً 
تری نهاد را لطمه بزرگ بر پیکر همدییر پتذیری میتدانم و بتدیل اا را  تحمتل ، 

ا انسان ها جایزالخطا اند، ما خدمات شم اما از خود گزری ، تساهل و مدارا میدانم
ملحوظتات کوچتک چنتان شتاپ و پنجته ندارنتد کته باعته تتری را قابل قدر میتدانیم 

 هتتتدج گردنتتتد پتتتر گتتتوهی نمیکتتتنم ولتتتی منحیتتته یتتتک بتتترادر کوچتتتک از بتتترادران 
ای دست و قوت قلتب متا شتوند، زمانته ختوب استت یتا ضعاخواهشمندم که دو باره 

جتای ختود را خواهتد  خراب مییذرد و تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد، عتدالت
گرفت و هدایت یافته گان هدایت خواهند یافت. شایعه پراگنی در تفحات فیسبوی 

جتتز بتتروز عاتتده هتتای منفتتی   وتحتتری  نهتتا علیتته یکتتدییر ی متتزدحم جوانتتانهتتاو جا
 امر باعه منحتل شتدن نهتاد مییترددو در نهایت  داشت چیزی دییر سود نخواهند 

هتیچ گونته ستودی بته  است ولی فکر میکنم کته و منحل کردن این نهاد خیلی  سان 
کته  ن  ویستلیای و افتختار  کس نخواهد رسید جز یک پیروزی رفع عاده شختی 

لاتات منفتی نیتر ححضتور فزیکتی  . استوار بوده باشد هم برای مدت بسیار محدود
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با منحل کردن این نهاد هرگز منحل نخواهند شد اگر بتالفر   داختل ایتن نهتاد هتم 
 یحمن پیشنهاد میکنم کته بیائیتد نهتاد را یتک چهتارچوب اتتال .تتور کرده باشید

ببخشد نهاد ما را هویت  با همی بسازیم تا این قبول کنیم و از طریق  ن یک تفاهم 
متن از همته شتما تااضتا  ج خود بخود خوب را از بد تفکیتک میکنتد.و اجرای اهدا

میکنم که برای رفع این نایته ما را همکاری کنیتد و دوستتانیکه متا را عجالتتاً رد 
ل باقی نمانند اینکته کتدام استه اهداج ما الینحکرده اند میانجیر باشید تا خدای ناخو

میییترد و اگتر دوستتان شتت وزمتان  نترا بته بررستی ذطرج حتق بجانتب  هستتیم گ
دانند بایتد بتا یتک اهتداج ختاص روان باشتیم و متا بتا ایشتان بپیونتدیم و اگتر اوارسز

ایتن یتک بتام و دو هتوا  فردی و گروهتی بداننتد عالج اا را جز فعالیت های تک 
 زیبنده نخواهد بود.

 
نمایم و دوستان و اعضای  ی میدر  خر یکبار دییر از شما برادران ابراز تشکر 
انتد از قلتب بتی  الیتا ستپاس گتذاری  که اکنون متروج انجام کار های انجمنیای

ه از گترفتن نتام شتان ختوداری متی نمتاهیم و این تفح نمایم و نسبت نبود حوتله 
 انجمتن اجتمتاعی جوانتان پتامیر استت ،منظورم از تمتام مستولین کمیتته و اعضتای 

از  ا در رابطتته بتته پتتیا بتترد امتتورات اجتمتتاعی موفایتتت هتتای روز افتتزون شتتان ر
 خداوند متعال میخواهیم. والسالم .

 


