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شعر پدیده یی همه پذیر درمیان تودههای بشریست که تااری انقااا وانقطاا
ندارد وهر قدر ازعمر آن بگذرد طرف داران و عالقه منادان اززونتار مای شاوند
و می توان چنین صراحت داد که شعر وشاعر تاریخی به نام پار و پیرار ندارند و
حرف شاعر برخاسته ازبطن اقشار جامعاه اسات و حارف دل دردمنادان را از راه
شعر باز می تابد .شعر وشاعر را همه از جان و دل دوست دارند وبه سوی شاعر
به عنوان ترجمان وسخن گوی درد هاای ناا گهتاه و ناا شانوده ماردم و نیاز انع اا
دهنده زیبایی های زندگی ،دیده می شود.
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این تعبیر ما ازشعر و شاعر درمورد سیدزمان الدین عدیم هم صادق است؛
زیاارا اشااعار و متااون ایشااان در بااازنمود درد هااا و آرم مااردم و نااابرابری هااای
ساااخته و ازتصااویر زنااده گاای پاارتالطم
اجتمااعی چااون آیینااه همااه چیااز را مانع
خود و دیگران درآن ها پرداخته است .از جهتای اگرشاعر زیباایی هاای ادبای را
باه همااراه دارد ،ازجااانبی دیگاار ممنامااه یاای باه دساات ماای دهااد کااه هرخوانناادهی بااا
احسا را به گریه در می آرد.
نهایااات ازتخاااار داریااام کاااه باااار دیگرساااتارهی پرزاااروس آسااامان واد دری و
شااغنانی ،برزااراز بدناادای ادبیااات پرتااوازگن شااد .خداونااد منااان را سپاسااگزاریم کااه
برای بار دوم زرصت توزیق عنایات زرماود تاا توانساتیم از یا صاد و سایزدهمین
سااالزاد شاااعر وارسااته و دانشاامند زرزانااه (سااید زمااان الاادین عاادیمش بزرگداشاات بااه
عمل بیاوریم.
این محهال باا شا وه ماور  ۱۸ثاور  ۱۳۹۵در تاارر کنهاران هاای دانشاگاه
رنااا -در کاباال ب اا حاورداشاات معااینهااای وزارت هااا ،وکااالی پارلمااان ،اسااتادان
دانشااگاه ،زعااالین ماادنی ،شاااعران ،نویساانده گااان ،رسااانههااای صااوتی وتصااویری و
تعدادی از نهاد های زرهنگی و اجتماعی بر گزار گردید.
از درگذشت عدیم بزرگ دقیقن ههاده ساال میگاذرد اماا وی تاا حاال باه طاور
شایسته و بایسته باه معرزای گرزتاه ناه شاده و آثاار منماوم و منثاور شاان باه جاز از
اش حسرت ( زارسی دریش و عدیم دو ساحل ( خط سریدی ش ،دیگر اقبال چاا
نیازته اند .عدیم زندگی مشقت بار و ممدو از زراز و نشی خود و همدیاران ا را
در آثار گرانبهای خود استادانه به تصویر کشیده است.
چنانچااه یااادآور ش ادیم ،ت ا ت ا ابیااات ساارودهی عاادیم زریاااد گاار واااعیت
زندگی وی می باشند و بیشتر اشعار شان آگنده با حسرت و نادامت از زنادگی اناد
و مم اان از همااین رو دواثاار را بااه اش ا حساارت و سرشاا ناادامت مساامی
ساااخته اساات .مواااوعاتی از ایاان دساات در ربااالی محهاال توسااط سااخنرانان ایااراد
شدند.
در آمااازین دقااایق برنامااه ،بااانو منیا ه سااادات ،معاااون اول انجماان اجتماااعی
جوانان پامیر به نماینده گی از این نهاد درمحهل صحبت نموده و پیاام اعااای ایان
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انجمن را به سمع حاار رسانیدند .خانم ساادات از کاار کاردهاا و برناماههاای ایان
نهاد نیز بگونه زشرده سخن زد و گهات :انجمان اجتمااعی پاامیربرای باار دوم در
تای پامیرات ،از ادی بی همتای کوه پایه های بدخشان ،در پایتخت کشور تجدیال
می نماید که مایه ی بسا ازتخار است.
وی در ادامه اززود ،طوری ه اکثریت شاهد دست آورد های انجمن اجتماعی
جوانااان پاااامیر هسااتند ،ایااان نهااااد در راسااتای رشاااد و پاسااداری زرهنااا باااومی و
بزرگداشااات از شااااعران ایااان سااارزمین حتااای ارم اااان زعالیااات هاااای اجتمااااعی و
زرهنگی خوی را انجام میدهد .چنانچه از طریق رسانه های تصویری کشور می
بینیااد کااه تاایم هنااری ایاان نهاااد بااا اجاارای آهنا هااای اصاایل پااامیری گوشااه یاای از
زرهن پسندیده ما را به معرزی میگیرند.
او خاطرنشااان ساااخت کااه بااا هم اااری سااایر نهادهااای کما کننااده ،درکنااار
تدویر برنامه های زرهنگی مصامم هساتیم در آیناده نزدیا برناماه هاای بهتاری را
برای رشد مرزیت شاگردان م ات و بدند رزتن هر چی بیشاتر ساطم معاارف در
این دیار ،روی دست بگیریم .از این اه عادیم ازتخاارات بساا بزرگای را بارای ایان
ماردم بااه ارمغااان آورده اساات ،پاای نهاااد ماا بااراین اساات کااه ی اای از م اتا و یااا
دارالمعدماین هاای ایان دیاار باه ناام عادیم ناام گاذاری شاود و درپهداوی آن امیاد ماا
برآن است تا به گونه یی بتوانیم آثار دیگر منموم ومنثور شااعر چیاره دسات ماان
را کااه تااا حااال بنااابر دریداای بچااا نرساایده انااد ،بااه دساات نشاار بسااپاریم .ایاان نهاااد
دربخ های زرهنگی ،اجتماعی ،صحی ،حقوقی ،تعدایم و تربیاه و بخا ورزشای
زعالیت می نماید که هر کدام زعالیات هاای مخاته باه خاود شاان را داشاته و بارای
حراست از زرهن و داشته های این مرز و بوم زعالیت می ند.
بااا نااو منیاا ه امهااار داشاات کااه بااه معرزاای گاارزتن زرهناا پسااندیده بااومی
پامیریان و شناساندن آن برای سایرین بیشاتر از هماه ماورد تمرکاز ایان نهااد اسات
که کمیته زرهنگی این نهاد به آن مبادرت میورزد .ما توانستیم کدتور پساندیده ماان
را از طریق رسانه های معتبر تصویری  ،نوشتاری و صوتی در داخال و خاار
کشور به معرزی بگیریم و در آینده ها نیز در این مورد کارخواهیم نمود .او گهت،
زعالیت این نهاد تنها منحصر بدین محدوده نیست -بل مصمم هستیم روی چا آثار
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شاعرای معاصاار و جااوان ،شناساایی ،تجدیاال و معرزاای شاعرای گاام نااام پااامیرات و
معرزی گنج های در حاشیه مانده نیز کار نمائیم.
درادامااه ،اسااتاد نااور آمااا عمیماای عاااو کمیتااه زرهنگاای ایاان نهاااد ،پیرامااون
زندگی عدیم صحبت نموده و درمورد روزگار پرمشاقت؛ ولای پار باار عادیم ساخن
زرسایی نمود.
سپ استاد رحمت هللا بی ن پاور ،ساخنگوی دزتار نمایناده ریای جمهاور در
امااور اصااالحات و ح وماات داری خااو  ،پیرامااون جایگاااه اجتماااعی وخصااایه
عدیم صحبت نموده و وی راشخصیتی چند بعدی ،عالمی مبارز و شااعری تواناای
مدی و زرا منطقه یی خواند .آقاای بیا ن پاور زناده گای ناود ساالهی عادیم را باه ساه
دوره ی متمایز تقسیم نماود .وی درخاالل ایان گهتاه هاا سای ساال زناده گای عادیم را
دوره ی شاابا وزراگیااری عدااوم و زنااده گاای در ماایهن مااازاد ،ساای سااال وسااط را
دورهی آواره گی وزنادانی شادن شااعر وسای ساال آخرعمرشااعر را دورهی تولیاد
اندیشاااه و نوشاااته هاااای وی خواناااد .بیااا ن پاااور همچناااان عااادیم را درکناااار برخااای
ازشاااعران ایااران ،باارون ازماارز و بااا شاااعرانی چااون صااوزی عشااقری ،شاایدا و
شاعران دیگر درداخل کشور هماورد می داند .او هم چنان ازارتباط عادیم باا پادر
خااود یاااد آور شااده ازاازود کااه آقااای عاادیم درتاااری نگاااری دساات باااریی داشاات واز
تاری ماورای دریا به خصوه بخارا وپیرامون آن آگاهی وازردشت .وی در ی
نگاااه کداای جغرازیااای پااامیررا زراتاار ازساایردریا دانسااته ،و نااواحی تخارسااتان را
نیزشااامل جغرازیااای پااامیر خوانااد .او در رب االی گهتااه هااای اشاااره نمااود کااه در
تاااواریخی چاااون رهنماااای قطغااان وبدخشاااان ومانناااد آن ،درحااادود نزدیااا باااه ساااه
هزارشاعر منسو دانسته اند که عدیم ی ی از آنها است.
همچنااان در ایاان گراماای داشاات ،داکتاار نیدااوزر ابراهیماای نماینااده مااردم در
شورای مدی کشور ،معین وزارت اقوام و قبایل و نمایناده خااه مقاام اول ریاسات
جمهوری ،بطور جداگانه از شیوه ی مبارزه ،زراورده هاا و یااد گارهاای ارزشامند
عدماای عاادیم سااخن باار ل ا گشااوده و از اعاااای انجماان اجتماااعی جوانااان پااامیر
بخاطر بزرگداشت از عدیم ،تقدیر و سپاسگزاری نمودند.
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درلحمااات پایااانی برنامااه ،اکادمیساان ساادمیان ریااق -مشاااور عدماای اکااادمی
عدوم ازغانستان که در این محهل اشتراک ورزیده باود ،باه برخای ازخااطرات خاود
باا عادیم اشااره نماوده ،ازازود کاه عاادیم باا داشاتن اعتقااد ماذه انقالبای و دینامیا
اسماعدیه با همه گان رواباط نی او و حسانه داشات و شاعر نیاز روحیاهی مباارزه
طدبی و عدالت خواهانه را انع ا می دهد .او همچناان ی ای ازدسات ناوی هاای
عدیم را به عنوان سند روابط با عدیم به حاار محهال نشاان داد و گهات درآیناده
باید کارنمود تاا ویا ه گای هاای خطای عادیم و برخای ریازه کااری نوشاتاری کاه او
داشت ،روی شان کارصاورت گیارد .ریاق همچناان باه معاین اقاوام وقبایال پیشانهاد
چا آثارعدیم را داد و تاکید نمود که درین عرصه باید گام عمدای وجادی برداشاته
شود وخود نیز وعدهی هر نو هم اری درین زمنیه داد.
باادین وساایده میخااواهم بااه نمایناادگی از اعاااا و هیااات رهبااری انجماان از تمااامی
کسااانی ه در قسااامت برگااازاری و تااادویر ایااان محهاال ماااا را دسااات یااااری زشاااردند،
صمیامانه ابراز سپا و قادر دانای نماایم .خاصاتن از حمایات ماالی همیشاگی ایان
بزرگواران ممنون و مش وریم:
 -1دوکتور نصر الدین شاه پی ار 100 -درر امری ایی
 -2جنرال درور شاه درور 100 -درر امری ایی
 -3دگروال زرین شاه میرزاده 3000 -ازغانی
 -4داکتر خواجه رحمانی  3000ازغانی
 -5داکتر محبو رهگذر  3000ازغانی
 -6محترم عزیز عدی شاه  2000ازغانی
 -7محترم ایو نمری  500ازغانی
و همچنان از محترم سرمحقق خیر محمد حیدری ،نیز اباراز امتناان مای نمااییم کاه
چند جدد کت گرامر زبان شغنانی را که تالیف شده خود شان است ،بطاور تحهاه
برای سنخنرانان این محهال هدیاه نمودناد .از این اه دانشاگاه رناا ساالون کنهاران
های شان را بخاطر برگزاری این محهل در خدمت قرار دادند ،از ایشان نیز ابراز
قدردانی میناییم.
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جا دارد از محترم دولت شاه شیوه نیز تشا ری نمااییم کاه مانناد ساال گذشاته جهات
رزت و آمد اشتراک کنندگان این محهل ترانسپورت آماده نمودند.
در اخیر از حمایت های معنوی و ترمی
کشور نیز سپاسگزاری مینماییم.

مداوم سایر زرهنگیان در داخل و خار

با حرمت،
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