
 
 
 
 
 
 

شغنان سیمایاداره نشرات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهه  مناتههب   ونمههای   مبصهه ر  یههیج ننامهها ناجمههان  اوننههاا  ههامی ر دولهه بیانیهه  
نختجیا نث "دنغ الل "ر نز شان  خوش کالم و نویتنده ی جوننای بدخشاار آقای تهید 

 نماا نلدیا  وشاا
 

 ۱۳۹۹میزان  ۱۷
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 خوش آمدید ما،  رنگین  محفل   در   دوستان

 ما، خوش آمدید    تمکین   با    یاران  مجمع 

 و حیات معرفت  و عرفان   فرهنگ  ارزش 

 ما، خوش آمدید  تضمین   آرزو    مسیر   در

 بر شما روشان همی خواهد همیشه حسن حال

 ما، خوش آمدید  آمین   سحر  مرغ    دهد تا 

 

 اهل بیت اش!درود بر روان پاک ناجی بشریت، حضرت محمد مصطفی )ص( و 

وکالی محترم پارلماان، شصصایت هاای فرهنگای، ادبای و قلم بدستان، فرهنگیان، شعرا، نویسندگان، 

 !خانم ها و آقایانرهبریت وزارت اطالعات و فرهنگ کشور، سیاسی کشور، 

 

باااه نماینااادز گااای از انجمااان اجتمااااعی جواناااان پاااامیر، تشاااری  آوری تااا  تااا  شاااما   قبااال از هماااه،

ی را به محفل کنونی ما که به مناسبت رونماایی نصساتین ا،ار، شااعر خاوش کاالم و فرهیصتگان گرام

امان الدین روشاان، راز انادازی شادز اسات، خیرموادم و خاوش  ،  آقای سیدبدخشاننویسندز ی توانای 

تاا  تاا  شااما بزرگااان،  حضااور ساابزآمدیااد عاار  ماای کاانمن بااا ارتنااام از فرااات ماای خااواهم از 

 ،ور، جوانااان، خااواهران و باارادران ااااحاش شااعر و ادش، شصصاایت هااای فرهنگاای و سیاساای کاا 

امیمانه تشکری نمایمن  خیلی خوشحال استیم که هماه ی شاما خوباان را اماروز در کنارماان داریامن 

ی روشااان، احضااور ساابز شااما عزیاازان در محفاال امااروزی، موجاا  خرسااندی اعضااای خااانوادز آقاا

 صص خود شان و اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیر، گردید ز استنش

 

 امدی، خوشم آمد ز آمدنت خوش 

 هزار جان گرامی فدای هر قدمت

 

ن او ناه تنااا در شاعر و ادش سید امان الدین روشان، یکی از شعرا و نویسندگان مستعد بدخشان اسات

داشاته و آ،ااری را آماادز باه  اا   یارزشامنددست باالیی دارد، بل در امور دینی نیز اندوختاه هاای 

 داردن نام آقای "روشان" در بین اهالی پامیرات و فراتر از آن در سطح والیت بدخشان، آشناستن 

 

را بااه  ایاان شاااعر مسااتعداعضااای انجماان اجتماااعی جوانااان پااامیر ناایاات مفتصاار انااد کااه نصسااتین ا،اار 

، باه زیاور  اا  آراساته نماودز و یکای از ردر داخال و خاارک کشاو ویهمکاری مالی دوست داران 

، بعااد از تاا  درخاات انتثااار، ا،اار ااافرمحمد ن  داغ اللااهزندآرزو هااای باازر  وی را باارآوردز سااا

 نزیور  ا  آراسته میگرددمین ا،ریست که به اهتمام انجمن اجتماعی جوانان پامیر به ودفایض، 

 

حار   ون دوستان و بزرگواران دیگری روی شصصیت و فعالیت های علمی و ادبی آقای روشاان 

خواهند داشت، من نمی خواهم بی  تر روی  این موارد مکاث نماایمن میصاواهم بگوناه و حدیث هایی 



 
 
 
 
 
 

شغنان سیمایاداره نشرات   

د ناحضاار گرامای  باا فشردز در مورد فعالیت های انجمن اجتماعی جوانان پاامیر و هاد  ایجااد آن 

 :شته باشمحرفی دا

 

 حضار گرامی!

در وزارت عدلیاااه جمااااوری اساااالمی اف انتساااان  ۱۳۹۱انجمااان اجتمااااعی جواناااان پاااامیر در ساااال 

راجستر گردیدز و جواز فعالیت اش را بگونه رسمی دریافت کردن از بدو تاسیس، ایان ناااد تاا کناون 

 نیمی امکانات خوی  انجام دادز ا زفعالیت های فرهنگی و ادبی زیادی را در محدود

 

، تعدادی از جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان مویم کابل، گارد هام آمادز و بصااطر ۱۳۹۱در سال 

و رسایدگی حتای االمکاان باه رهنگی و ادبی، حفظ داشته های فرهنگی پامیرات، تدویر برنامه های ف

اقاادام بااه تاساایس ناااادی بااه نااام "انجماان اجتماااعی جوانااان  شااان، و محاای  مشااکالت اجتماااعی مااردم

ناااد، در ایان مادت  ایان سال از فعالیات ایان ناااد میگاورد و اعضاای ر ااکار هشتپامیر" نمودندن 

انجاام دادز انادن بعاد از تاسایس ایان   شام گیاری راو ادبای  زمان فعالیت های ر اکارانه ی فرهنگی

این نااد را در شار فایض آبااد و علای آبااد کنادز نیاز افتتاا  کنایمن نااد در کابل، توانستیم نمایندز گی 

خوش بصتانه این دو نمایندگی نیز تا حد توان شاان فعالیات هاایی را انجاام دادز اناد کاه بابات ایان هماه 

ایشااان همااه ی  ازاز نااام رهبریاات انجماان اجتماااعی جوانااان پااامیر، جااا دارد کااار هااای ر اااکارانه، 

 سپاسگزاری نمایمن 

 

پامیر از برگازاری محاافلی از ایان دسات، ازیکطار  گرامای داشات اهدا  انجمن اجتماعی جوانان 

از شصصیت های فرهنگی وادبی و از طر  دیگر، گسترش و درک اهمیت برنامه های فرهنگای و 

 ادبی برای همه و خااتن قشر جوان دیار ماستن 

 

 این جا فو  قسمتی از کارکرد های انجمن اجتماعی جوانان پامیر را به گونه فشردز بیان میدارم: 

 

  ن الاادین عاادیم بااا مرحااوم  سااید زمااا ،کشااور در پایتصاات اد بااود از دانشاامند دو ساااحلیاادو دور

 کشورحضور داشت موامات بلند پایه دولتی، ادارات ریر دولتی و رسانه های ملی 

  سید زمان الدین عدیمن "ویژز نامه"زیرعنوان  یی اش و نشرمجله 

 ن ا  گاهنامه انجمن اجتماعی جوانان پامیر 

 ن"ت  درخت انتثار"ولسوال ش نان، مرحوم افر محمد فایض  شاعرمعاار  اش کتاش 

   و راز اندازی محفل برای رونمایی این کتاش با حضور موامات دولتی و ریر دولتای و اهاالی

 ندر کابل -پامیرات

  نو والیت بدخشان در کابلاز ایام عیدین  بزرگداشت همه ساله 

  تادویر کنسارت هاای فرهنگای و ادبای در مرکاز و والیات بدخشاان باا حضاور گساتردز اهااالی

   نولسوالی های مرزی بدخشان
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 در برنامااه هااای ساانتی پااامیری  متنااو  ورااواهایااانایع دسااتی مایشااات فرهنگاای، نمااای  ن

 ننمایشی در مرکز پایتصت

 روز زن در کابلن جاانی معلم، روز مادر و روز تجلیل متواتر از 

  نرایگان کوتاز مدت و دراز مدت  کورس های آموزشیراز اندازی   

 نتدویر سیمنار های رایکان آموزشی 

 نوانای زبان فارسی، پروین اعتصامیبزرگداشت از شاعرز ت 

  سید اما الدین روشان در شاار یاد بود از شاعران توانای ش نان، موه  شان ظاوری و آقای

 فیض آباد بدخشان

 و  ، برنامااه هااای کتاااش خااوانیشاا  شااعر، شاا  موساایوی : ااونی ادباای، مااه تاادویر دز هااا برنا

ریاارز مااواردی کااه نمیصااواهم همااه شااان را یااا آوری نمااایم تااا باشااد از  اایا  وقاات جلااوگیری 

 نمودز باشمن

  

ثااور بااه منایجاااد انگیاازز و عاااملی بااه سااوی امیااد و آرزوهااای فااردا ایاان نااااد بااه عنااوان دری ااه ی 

اگار باه ااورت شااید  اساتن  عر  اندام نماودزانکشا  و توسعه ی فرهنگ  دیر پای خطه پامیر، 

خدمات ر اکارانه انجام بدهیم، الاقل تا حد تاوان ماان بایاد کوشا  و  کشورو باید نتوانیم به مردم و 

 اا  کتااش داغ اللاه و شت انتواد نسل بعاد از ماا، ماا را نشاانی نگیاردن  مساعی به خرچ بدهیم تا انگ

رونمای آن،  یکای از مااال هاای مامای اسات کاه هاد  ااالی و دورنماای انجمان اجتمااعی جواناان 

 پامیر را بازتاش می دهدن

 

  ا افه از این نمیصواهم حر  بزنمن پای نشست های سصن رانان بعدی خواهیم نشستن 

جنااش وزیار ، رهبریت وزارت اطالعات و فرهناگموام  ازقبل از اتمام سصن هایم، بجاست تا  ،اام 

طااهر ظایار، معاین اااح  نشارات ایان وزارت، جنااش عبادالمنان شایوای شار ،  محتارم، ااح 

خااااتن بصاااطر در اختیااار گزاشااتن تاااالر  شااان، فرهنگاای باباات همکاااری دواماادار  و حمایاات هااای

از ناام  هیتات رهباری و اعضاای انجمان اجتمااعی جواناان پاامیر  این محفال،مطبوعات برای تدویر 

 سپاسگزاری نمایمن 

 

کاه بادون دریافات و توقاع  اکار انجمان اجتمااعی جواناان پاامیر،  ااعضاای ر  از ت  تاهم نین، 

هموارز در خدمت مردم و وطن شان اند، امیمانه ابراز قدر دانی می نمایمن خاااتن، از  یمزد ماد

هاای  ه، بابت زحمات شبانه روزی شان بصاطر تادویر ایان برناماه و ساایر برنامااین عزیزان همه ی

، اامیمانه اباراز  و مینمایناد ماا را همکااری نمودناد ها همه کسانیکه در تدویر این برنامه و انجمن، 

 ننی مینمایمقدر دا

 

خااطر  اا  کتااش داغ بایسته است از تمامی عزیزان و فرهنگیان در داخل و خاارک کشاور، کاه باه 

الله، و سایر برنامه های ادبی و فرهنگای انجمان اجتمااعی جواناان پاامیر ، کاه از هایم ناو  حمایات 

 مادی و معنوی دریغ نمیورزند، امیمانه سپاسگزاری نماییمن
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در اخیر مجددا به نمایند گی از انجمن اجتماعی جاوان پاامیر از تشاری  آوری یکایا  شاما نصبگاان 

مباارک بااد و ورجاوندان سپاسگزاری مینمایمن  ا  داغ الله را بارای آقاای روشاان و خاانوادز اش، 

 میگویمن تولد ستارز دیگر در آسمان ادبیات کشور میمون و مبارک!

 

 وان!توجه ی تان سپاس فرااز 

 

 ،دولت مبصر

 رئیس انجمن اجتماعی جوانان پامیر
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