پیام تقدیر و تحسین !
حضور با رونق برادران با وفا و یاران با صفای " انجمن اجتماعی جوانان پامیر" !!
ادای احترام و اکرام حضور پر فروغ تک تک شما دست اندر کاران مراسم احتفال همایش امروزی باد .
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اظهار سپاس و قدردانی خضوعانه ام را خدمت هر یک و هر کدام شما جوانان خادم ،صادق و یاران فرهنگ دوست و تمدن پسند که زمینه
نگارش عباره های چندی را در راستای تقدیر و تمجید از کار کرد های همه جانبه شما در راستای غنامندی فرهنگی ،ادبی و عرفانی همه جانبه
و در خور ستایش ژرف شما  ،برایم فراهم ساختید با اظهار سپاس ادای دین همشهری و شهروندی نموده  ،بینش کنش و منش همه شمول و
ک ثرتگرای فرهنگی انجمن سالم اندیش و دیار شمول شما را مورد تقدیر و تکریم ژرف و اخالصمندانه ،قرار دهم .انجمن اجتماعی جوانان
پامیر ،از بدو پیدایش خود ،کار کرد های نهایت عالی و در خور ستایش بی بدیل را به منظور خدمت گزاری به مردم فرهنگ دوست ،روشنگرا
و نسل بالنده و جوان امروز و اینده انجام داده است که میتوان به گونه زیر بر شمرد:
نشر و رونمای ی مجدد مجموعه شعری " تک درخت انتظار"  ،از شاعر فقید صفر نظری فایض به مناسبت دومین سالروز پرواز ملکوتی نا به
هنگام ان شخصیت جوان زیبا اندیش و افتخار افرین.
برگزاری با شکوه وتقدیر اخالص مندانه و فرهنگ پذیر دو سال پ ی در پ ی سالروز شخصیت وارسته ،شاعر خوش کالم ،داعی ائین فلسفی
و عقالنی بینش اسماعیلیسم تاریخی ،سید زمان الدین فقید.
بر پای ی مراسم احتتفال شکوهمند و گرامیداشت از هستی و کار کرد ها ی تاریخی معنی افرین دانشمند ،حکیم ،داعی سترگ باور های ائین
خرد گرا و فلسفی اسماعیلیسم جمع پسند ،خرد ساالر و جهل ستیز ،حجت خراسان حضرت پیر شاه ناصر خسرو.
تقدیر و تحسین از کار کرد های استاد معظم و مکرم  ،شخصیت وارسته فرهنگی و اکادمیک ،دلسوز به دیار و میهن  ،استاد گران سنگ
قاسمیار فرهیخته
تقدیر و تحسین از کار کرد های علمی  ،فرهنگی ،اکادمیک ،و قومی استاد دیار دوست و میهن پرست استاد قاسمیار فرهیخته
معرفی شخصیت فرهنگی دیار دوست ،شاعر وارسته  ،سالم اندیش  ،مرد قلم و سخن دور از دیار مذهب شاه ظهوری.
برگزاری مراسم جشن نوگرای ی ،تعهد و نو اندیشی ،زایش و افرینش ،نوروز باستان .
بازتاب کامگاری های افتخار افرین  ،ناهمگون و در خور ستایش عالی دانش اموزان دانشگا های درون مرزی و برون مرزی همدیاران سرزمین
زیبا منظر پامیر و بدخشان تاریخی .
همکاری و یاری اخالص مندانه ،دیار دوستانه و میهنی با کاندید های فرایند گزینش پارلمانی در کشور  ،بدخشان و حوزه پامیر.
تشویق  ،ترغیب و حمایت از هنرمندان ،هنر جویان ،موسیقی نواز ها که حافظان سنت های فرهنگ باستان سرزمین پامیر بدخشان و
محیط پیرامون ان اند .
از این سبب بدون در نظر داشت دوری ظاهری و جسمانی از دیار و شما  ،ولی فکرن ،ذکرن ،و اخالقن با شما ،الزم می پندارم تا از ژرفای
دل ،خلوص نیت و صمیمانه همایش امروزی شما را که به مناسبت تقدیر و تکریم از شخصیت هنری ،فرهنگی و عقیدتی دیار ما جناب سید
امان الدین " روشان" ،ستاره درخشان دیگری از کهکشان شعر و ادب ،ساز و سرود و عرفان دیار زیبا اندیش ما هستند  ،با انباشته های
شعری و سروده های زرین انسان دوستانه ،میهن پرستانه و عرفانی شان  ،زیر عنوان" ،داغ الله" که تراوش فکری و ادبی یک عمر تالش و
زحمتکشی انها را بازتاب دهنده اند  ،به معرفی می نشینید ،بدون تردید بهتر و شایسته تر از همایش های گذشته تان خواهد بود ،مورد تقدیر و
اداره نشرات سیمای شغنان

تمجید بی االیش قرار داده و کامگاری های بیشمار و مستدام همه شما عزیزان و گرامی ها را از استان فیض اسای موالی متقیان ،عدالت
پسند و خادم کافه بشریت تمنا برده  ،واژه ها و عباره های جسته و گسسته ام را با گزیده زیر نقطه پایان میگذارم:
به هر زمانه اگر چشم تو نکو نگرد
طریق میکده و شیوه مغان دگر است
به میر قافله از من دعا رسان و بگو
اگر چه راه همان است ،کاروان دگر است
با درود مهرافرین
داک تر نصرالدین شاه پیکار
شهر تورنتوی کانادا
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اداره نشرات سیمای شغنان

