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 ولسوالی تن سخنرانی دولت مبصر در همایش بزرگداشت از حکیم ناصر خسرو بلخی درم
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 درود بر روان پاک ناجی بشریت، حضرت محمد مصطفی )ص( و اهل بیت اش!

 

ادارات دولتری و کارمندان محترر  قلم بدستان، فرهنگیان، شعرا، نویسندگان، استادان گرامی، 

، خانواده های محتر ، و رهرروان و دوسرت داران  دانش آموزان ارجمندادارات غیر دولتی، 

 !کامل، حضرت حکیم ناصر خسرو بلخی پیر

 

همره شرما را در  ن اجتماعی جوانان پامیر، حضور سبزاصالتآ از نا  خود و نیابتآ از نا  انجم

محفل با شکوه امروزی که از طرف انجمن اجتماعی جوانان پامیر در همکراری و همراهنگی 

 با مقا  ولسوالی شغنان تدویر یافته است، خیر مقد  میگویم.

 

 همه به   گرامی  باد شما   خیر   مقد 

 وفا رنگ خدایی دارد. این چنین عهد و 

 

در وزارت عدلیه جمهروری اسریمی افغانتسران  ۸۹۲۸ انجمن اجتماعی جوانان پامیر در سال

راجستر گردیده و جواز فعالیت اش را بگونه رسمی دریافرت کررد. از بردو تاسریی، ایرن نهراد 

ی امکانررات خررویش انجررا  داده  هتررا کنررون فعالیررت هررای فرهنگرری و ادبرری زیررادی را در محرردود

 به آنها اشاره میگردد.  آاست که بعد

ی از جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان مقریم کابرل، گررد هرم آمرده و ، تعداد۸۹۲۸در سال 

و رسریدگی رهنگری و ادبری، حفرا داشرته هرای فرهنگری پرامیرات، بخاطر تدویر برنامه های ف

اقدا  به تاسیی نهادی به نرا  اانجمرن  شان، و محیط حتی االمکان به مشکیت اجتماعی مرد 

سررال از شررروا فعالیررت ایررن نهرراد میگرر رد و اعضررای اجتمرراعی جوانرران پررامیرا نمودنررد. هفررت 

چشررم و ادبرری  نهرراد، در ایررن مرردت زمرران فعالیررت هررای رضرراکارانه ی فرهنگرری ایررن رضرراکار

انجا  داده اند. بعد از تاسیی این نهاد در کابل، توانستیم نماینده گی  ایرن نهراد را در  گیری را

ش بختانه این دو نمایندگی نیز تا حد تروان شهر فیض آباد و علی آباد کندز نیز افتتاح کنیم. خو

از نرا  جرا دارد شان فعالیت هایی را انجا  داده اند کره بابرت ایرن همره کرار هرای رضراکارانه، 

 ایشان سپاسگزاری می نمایم.  جا ازرهبریت انجمن اجتماعی جوانان پامیر، 

 

 حضار محتر ،

ای برار نخسرت از  فیلسروف جهران کره بررعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیر افتخار دارند ا

و داعی بزرگ م هب اسرماعیلی، حضررت حکریم ناصرر خسررو بلخری، بزرگداشرت بره اسی  

   آورند.می عمل 
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بره محفرل کوتراه  در همچرو توانیم بره همره آثرار و افتخرارات حضررت ناصرر خسررویالبته ما نم

مررورد آثررار و  کوشرریده ایررم تررا در شرریم، فقررط تررا حررد ترروانطررور شرراید و بایررد اشرراره یرری داشررته با

 به گفته شاعری:  .حرف زده شودخدمات ارزنده ی ایشان، در البیی برنامه 

 

 هم به قدر تشنگی باید چشید    آب دریا را اگر نتوان كشید 

  

، و آثرارش بلخری ناصرر خسرروحکریم نیک میدانیم که همه حضار محتر  در مورد پیر کامل، 

هرا و نرزد هرر فررد برا سرواد شرغنان، آثرار  از آنجرایی کره در همره خرانواده آشنایی کامرل دارنرد.

 نیرز دینری و مر هبی ، بلکه از منظرآثار  نه تنها از دید علمیو این  حکیم بزرگ موجود است

    .میشوند با احترا  خاصی خوانده داشته وویژه اهمیت  برای شان

پامیر از برگزاری محرافلی از ایرن دسرت، ازیکطررف گرامری اهداف انجمن اجتماعی جوانان 

داشت از شخصیت های فرهنگری وادبری و از طررف دیگرر، گسرترش و درک اهمیرت برنامره 

 های فرهنگی و ادبی برای همه و خاصتن قشر جوان دیار ماست. 

اد از اینکه سایر قلم بدستان و دوسرت داران حکریم برزرگ، پیرامرون آثرار، اشرعار و سرایر ابعر

زنرردگی ایشرران سررخن رانرری خواهنررد کرررد، مررن نمیخررواهم در ایررن مررورد صررحبتی داشررته باشررم. 

 بعدی مان.  یحرف و حدیث در این مورد را میگ اریم برای سخنران ها

این جا فقرط قسرمتی از کرارکرد هرای انجمرن اجتمراعی جوانران پرامیر را بره گونره فشررده بیران 

 میدار : 

ن الرردین عرردیم بررا مرحررو   سررید زمررا ،در پایتخررت دو سرراحلاد بررود از دانشررمند یرردو دور  .۸

حضور داشت مقامات بلند پایره دولتری، ادارات غیرر دولتری و رسرانه هرای ملری و برین 

 .در پایتخت کشور -المللی

 زیرعنوان ) ویژه نامه ( سید زمان الدین عدیم. یچاب و نشرمجله ی .۹

تررک درخررت ״ولسرروال شررغنان، مرحررو  صررفر محمررد فررایض شاعرمعاصررر چرراب کترراب .۹

 .״انتظار

راه اندازی محفل برای رونمایی این کتاب برا حضرور مقامرات دولتری و غیرر دولتری و  .4

 .در کابل -اهالی پامیرات

 .و والیت بدخشان در کابلاز ایا  عیدین  بزرگداشت همه ساله  .5

بدخشران برا حضرور گسرترده تدویر کنسرت هرای فرهنگری و ادبری در مرکرز و والیرت  .6

   .اهالی ولسوالی های مرزی بدخشان

در برنامه هرای سنتی پامیری  متنوا وغ اهایصنایع دستی مایشات فرهنگی، نمایش ن .7

 .نمایشی در مرکز پایتخت

 روز زن در کابل. جهانی معلم، روز مادر و روز تجلیل متواتر از .۱

   .رایگان کوتاه مدت و دراز مدت  کورس های آموزشیراه اندازی  .۲
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 .تدویر سیمنار های رایکان آموزشی .۸۲

 .وانای زبان فارسی، پروین اعتصامیبزرگداشت از شاعره ت .۸۸

یاد بود از شاعران توانای شغنان، م هب شران ههروری و آقرای سرید امرا الردین  .۸۹

 .روشان در شهر فیض آباد بدخشان

 

چرون شرب شرعر، شرب موسریقی و غیرره مرواردی کره نمیخرواهم ی ادبری، مره تدویر ده هرا برنا

 همه شان را یا آوری نمایم تا باشد از ضیاا وقت جلوگیری نموده باشم. 

 

ظرور بره منایجاد انگیزه و عاملی به سوی امید و آرزوهرای فرردا این نهاد به عنوان دریچه ی 

اگر به صورت شراید و  است. گا  گ اشته انکشاف و توسعه ی فرهنگ  دیر پای خطه پامیر، 

باید نتوانیم به مرد  و محیط مان خدمات رضاکارانه انجا  بدهیم، الاقل ترا حرد تروان مران بایرد 

 کوشش و مساعی به خرچ بدهیم تا انگشت انتقاد نسل بعد از ما، ما را نشانی نگیرد.  

نشسررت.  اضررافه از ایررن نمیخررواهم حرررف بررزنم. پررای نشسررت هررای سررخن رانرران بعرردی خررواهیم

 حتمن موارد جالب و در خور اهمیتی را پیشکش خواهند کرد.

 

مقرا  رهبرری ولسروالی شرغنان، مردیریت امنیرت،  ازقبل از اتما  سرخن هرایم، بجاسرت ترا  ،اام 

سایر ادارات همکار، و همه کسانیکه در تدویر این برنامه مرا را همکراری نمودنرد، صرمیمانه 

 نماییم.  یابراز  قدر دان

جررا دارد از همره ی موسسررات غیرر دولترری فعرال در ولسرروالی شرغنان، خاصررتآ ادارت همچنرین 

زنده ی شان در راستای بهبرود کیفیرت زنردگی مررد  و اشبکه انکشافی آقاخان، بخاطر نقش بر

تنویر اذهان عامه، از نا  انجمن اجتماعی جوانران پرامیر سپاسرگاری نمرایم.  خاصرتن از بنیراد 

 حمایره مرالی هرای پیگیرر و خردمات ارزنرده شران، برویژه بخراطر ، بابت تریش(AKFآقاخان )

از صررمیم قلررب، ابررراز تشررکری و قرردر دانرری  ابزرگداشررت از حکرریم ناصررر خسررروا برنامرره

 مینماییم.

 

از نا  خود و اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیر، از سرهم گیرری و حضرور فعرال شرما در 

  !میگزار گر سپاسبرنامه های فرهنگی و ادبی این نهاد، بار دی

 

 توجه ی تان سپاس فراوان!از    

 

 رئیی انجمن اجتماعی جوانان پامیر ،دولت مبصر


