
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       عزيزاهللا کهگدای :ليکوال  ٠٨-٠٥-٢٠١١  ني
                                               

  يادی از روز مادر
   

ان عيسوي. خود بيادگار مانده است جهان از يکی از آئين يونانيان قديم است که در روز مادر از قرنها تجليل ميشد و
گرفته و  روزه  خود به احترام از حضرت مريم  »  چهل روزهۀ روز«باستان روز مادر را در يکشنبه چهارم روزه 

. رومی ها در روز مادر سالح را بزمين گذاشته به دست بوسی مادران خود می شتافتند. از آن تجليل بعمل می آوردند
يا از ديگران توسط سالح رزوی آنرا ندارد که فرزند خودش آنها را عقيده برين بود که هيچ مادری در روی چهان آ

                                                                                                                   .کشته شود
 جاروس  اننه ماریی ميالد١٩٠٧در . را با احترام خاصی تجليل ميکردند» روزمادر« درقرن وسطی عيسويان نيز 

معلم مکتبی در فالدلفيا روز ملی مادر را به افتخار مادرگرامی اش جشن ميکرد، او از مقننين و تجار برجسته 
او برای مادر خود يکدسته گل سفيد  .وص مادر کمک کنندخصبرگزاری روز م شناخت و درخواست کرد تا در

                                     .م کرده مجلس شادمانی برپاکرد را بعنوان قدردانی از مقام واالی آن تقديکارنيشن
ران دستان ماد ميگشتند و ياد ميشد اوالدها باهدايای ارزنده بخانه باز» ميد لنت «  دوم که به ۀ درين روز بنام يکشنب

  . ميکردندء اجرا روز مذکور، ظهر و شامرا ميبوسيدند و اينکار راصبح
 تعيين کرد و» روز مادر« را به افتخار مادر بنام  یکشنبه دوم ماه می  امريکا روز ۀاياالت متحد بعدًا رئيس جمهور 

تا امروز مردم امريکا همه ساله يکشنبه   برسميت شناخت وروز مذکور را امریکا ۀکنگر ميالدی ١٨١۴ می ٨در 
ادر هديه ميکنند نمايندگی از حوصله مندی، و گلی که به م دوم ماه می را به افتخار مقام واالی مادر استقبال ميکنند

  .وفای مادراوست مهر و
  و کلچه فرزندان درين روزجرمنیدر  و. ميکنند  سروده با گل و هديه تقديم مادرار کودکانه عاش فرزندان فرانسه  در

                                                               .خريده با مادران ميخورند و دسته گلی هديه شان ميکنند شيرينی
  با مرکز و واليات کشور مراسم خاصی در با  جوزا٢۴در  »  روز مادر « شمسی١٣۴۶ افغانستان از سال در 

برای   وسراسر کشور با مراسم شانداری تجليل بعمل می آمد درطی محافل و مجالس  حميرامعظمه ملکه  ۀبياني
سال تعيين شده بود توسط يکی از   برای مادران ممتاز دميرمنو تولنهطرف از  که جوايزی مادران ممتاز کشور

 دهه  يکی از دست آورده های مثبتاين تجليل. تفقد قرار ميگرفتند يع و موردزتو ها به مادران ممتازشاهدخت 
 ۀاررا از شم ش ١٣۴٨ از مادران ممتاز دور سوم سالگرد روزمادر سال ۀاينک نمون.  محسوب ميشوددموکراسی
                                                                                           :تقديم خوانندگان ارجمند مينماييم   روز مادرۀفوق العاد

  محترمه ملقب به ماه. حايز مقام اول گرديددانشمندپسر  دو سربازو  چهار پسرۀمادريکه باتربيميرمن سيمين  – ١
                     

    
             ميرمن سيمين                               ميرمن گلجان                                    ميرمن حميرا

 
انجينر  آلمان بحيث ۀيکی ديگر آن تحصيل يافت  ونظامی  پسرش بمسلک ُپرافتخار۴ اوالدهايش ۀجمل گل جان که از

از   پوهنتون کابل بود مأسفانه يک پسرشان درعنفوان جوانی بعدۀنحی تعليم و تربيهپووپسر آخرينشان محصل 
تنگدستی   درآوان فقر وپسر ديگرشان دو  بريدمن در اثرمريضی پدرود حيات گفت وۀهنتون برتبوفراغت از حربی پ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 به ثمر رسانيده، صاحبان  ساله با معاش قليل شوهرش با صبر و شکيبايی همه را۴٢اين مادر. بازندگی وداع کردند
                                                                                                      .کمال و درجات عالی رسيدند و لم ع
ا ، حايزمقام دوم رتربيه و به جامعه تقديم کرده استاليق قاضی طب و يک سه دکتورس که   ساله ای۴٨ مادر – ٢ 

 فرزند بوده و خوشبختی خود را درين ميداند که توانسته است فرزندان تعليم يافته ٩دارای  ميرمن گلجان: کسپ کرد 
                                             .سالم تقديم جامعه نمايد تا برای وطن وهموطنان خود مصدر خدمت گردند و
  .بق اتحاد شوروی ساۀ تحصيل يافتدکتورس نسايی والدیحبيبه حبيب  دکتورس - 
  . زايشگاه کابلۀسايی والدی شفاخاندکتورس ننجيبه مایل  دکتورس - 
  .دکتورس داخله در ابن سينا روغتونشریفه حبيب دکتورس  - 
  .محصل پوهنتون کابلسيد عبداهللا  - 
  . اختصاصی اطفال در ستره محکمه ۀليسانسه حقوق اولين قاضی محکمراحله جان  - 
  .رغ التحصيل حربی پوهنتون کابلبريدمن فاسيد حميداهللا  - 
  .محصل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابلمليحه حبيب  - 
  . استقاللۀمتعلم ليسسيد همایون جان  - 
  . ليسه رابعه بلخیۀمتعلمپروین جان  - 
 ماه بود، ٣ين آن  سال وخوردتر٨حاليکه بزرگترين فرزند شان که در عنفوان جوانی در مادریميرمن حميرا – ٣

 اوالد را صحتمند به ۴ اين مادر باشهامت  بامشکالت فراوان اقتصادی پنجه داده. وانش برحمت حق پيوستشوهر ج
 برای نخستين بار در نازو ورکتون که تازه تاسيس شده بود او .ز مقام سوم مادر ممتاز سال گرديدثمررسانيده حاي

 اقسام سوزن پهلوی آن در.  نسوان را می دوختۀخياطی های مؤسس پهلوی آن قسمتی از رد شروع بکارکرد و
دوران مکلفيت پسر بزرگ خود را  وی مصارف عروسی و. های شب انجام ميداد دوزی قندهاری وغيره را تا ناوقت

                                                                                                                   .نيز متحمل شده است
 در آلمان غرب مصروف  انجينر تعميراتپسر دومی شان در کشور پولند ونقشه برداری  ۀ پسر بزرگ شان در رشت

بکلوریا پاس دختر دومی شان   دريکی ازمکتب کابل ايفای وظيه ميکند ومعلمهيک دحتر شان بحيث . تحصيل اند
                           .ست  چشم براه پسرانشۀبازگشت موفقان به انتظار اين مادر فداکار. امی دارندن ازدواج کرده زندگی آردخترا. است

 

 
 

  ادران سالبا م» دميرمنو تولنه «             تجليل از مقام مادر در 
   صالحه فاروق - ميرمن گلجان- ميرمن حميرا- شادخت بلقيس–ميرمن سيمين :             از راست بچپ 

  شمسی١٣۴٨ جوزای ٢۴                                              . دميرمنو تولنهۀ    اعتمادی رئيس        
شادکامی  خداوند جل جالله برای شان عمر طويل توأم با صحت وقيد حيات اند   که درفرزندان  درپايان به مادران و

 جوار رحمت خويش جاداده و بهشت برين نرا دراآنهای که برحمت حق پيوسته اند حق تعالی روح ش نصيب گرداند و
  .        آمين يارب العلمين  . اند نصيب شان گردرا

  »پايان «  
  


