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جای بسا مسرت و مباهات است که انجمن اجتماعی جوانان پامیر برای اولین بار در تاریخ پامیرات ،از
سال زاد شاعر فرهیخته و چیره دست زبان فارسی دری ،آقای زمان الدین عدیم بزرگداشت نمود .این محفل
با حضور گسترده ی صد ها تن از مخلصان عدیم فقید با شور و شعف فراوان در قصر عروسی افغانستان
نوین -در شهر کابل برگزار گردید .محفل با تالوت آیات قرآن کریم شروع گردید و ثانین محترم نازنین
جاهد -معاون اول انجمن اجتماعی جوانان پامیر به نمایندگی از این نهاد حضور مهمانان را خیرمقدم گفته
و در یک کالم مختصر اهداف انجمن اجتماعی جوانان پامیر را که همانا رشد فرهنگ بومی و معرفی
گنجینه های در حاشیه مانده این مرزو بوم است ،خدمت اشتراک کنندگان این محفل پیشکش نمود.
ت اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیرراجع به عدیم بزرگ،
در این محفل ضمن سخنرانی و ایرا ِد مقاال ِ
مقامات مختلف ادارات دولتی و خصوصی ،سخنان شان را بیان نمودند .از جمله محترم اکادمیسن سلمیان
الیق  -مشاور اکادمی علوم افغانتسان ،نمونه هایی از خاطرات خود با آقای عدیم را برای حضار محفل یاد
آور شده و بیان داشت که درگذشت عدیم بزرگ نه تنها برای جماعت اسماعیلی و مذهب اساعیله ،بلکه
برای افغانستان یک ضایعه بزرگ است .او افزود ،خدمات بی شایبه عدیم هر گز از ذهن تاریخ کشور
فراموش شدنی نیستند .او خطاب به اعضای انجمن اجتماعی جانان پامیر گفت :تالش های اعضای این
نهاد بخاطر تدویر برنامه بزرگ داشت از عدیم قابل قدر است و این رسالت جوانان است تا همچو برنامه
ها را در آینده ها نیز روی دست بگیرند .او در پایان سخنانش وعده هر نوع کمک و همکاری ممکن با
این نهاد را داده و گفت در این راستا با جوانان همگام است.
در ادامه ،وزیر امور سرحدات وقبایل نیز سخنانش را اظهار داشته و ضمن ایراد سخنان و سپاسگزاری
از اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیر ،قطعه ی شعری را از آقای عدیم به دیکلمه گرفت .استاد فریبا
فرحت ،استاد اکرام الدین احصاریان و استاد سیف الدین سیحون ،استادان دانشگاه کابل -نیز هر یک به
نوبه خویش صحبت نموده و عدیم را در زمره شاعران بلند مرتبه کشور عنوان نمودند .محترم جابری
مسوول رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -د رکابل ،نیز از دعوت انجمن سپاسگزاری نموده و
تدویر همچنین برنامه را برای شگوفایی و بازتاب دهی فرهنگ این مرزو بوم ،مهم تلقی کرد .محترمه
ساجیده میالد -مسوول بخش فرهنگی اتحادیه جوانان افغانستان ،قطعه ی شعر از ایشان را به دیکلمه گرفت.
در ادامه آقای حسیب شریفی -رئیس انجمن شعرا و نویسندگان افغانستان و سایر دوستندران عدیم بزرگ
روی خصایص و ویژگی های وی درفشانی نموده و او را شخصیتی بزرگوار ،ادیبی بزرگ ،شاعری
معاصر ،متکلمی آگاه و عالمی اندیشمند عنوان نمودند.
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به گفته آنان عدیم بنابر عوامل متعددی بگونه شایسته و بایسته مثل شعرای دیگر ادبیات دری به جهانیان
معرفی نگردیده است و گرنه عدیم در قطار شعرای بزرگ فرهنگ و ادب دری قرار دارد .افکار عدیم
درهر تک فرد وی به تصویر کشیده شده وسخنرانان نیز حین ایراد سخنان شان با استناد به اشعار وی از
زندگی عدیم سخن گفتند.
این برنامه تحت پوشش خبری رسانه های تصویری کشور قرار گرفت که گزارش مختصر آن دیروز
یازدهم ثور ازتلویزیون ملی و سایر کانال های تصویری به نشر به نشر سپرده شد .
جا دارد از همکاری های اتحادیه جوانان افغانستان ،رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران و کمک های مادی و
معنوی هم میهنان در داخل و خارج کشور قلبن سپاسگزاری نماییم .
الزم به ذکر است که انجمن اجتماعی جوانان پامیرمصمم است تا چنین همایش ها را در آینده ها نیز برگزار
نموده و شخصیت های فرهنگی و علمی در حاشیه مانده را به معرفی بگیرد.
با حرمت،
اسحاق مقبل -مسوول کمیته فرهنگی انجمن اجتماعی جوانان پامیر
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