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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 په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئ ليکنه له رالي

  

   ٢٠١١ / ۵ / ٢١                  عزيز کهگدای
  

  يادی از روز خجستۀ معلم
 

سرنوشت . ار کنندۀ بشر استمعلم چراغ هدايت و کشتی نجات جامعه و رهنمای خوبی ها و نيکی ها، هدايت و بيد
ته به خداوند اليزال معلم را بر ساير طبقات ممتاز ساخ . آموزگاران است  بشری مرهون سعی و تالشۀجامع

 و صداقت را بر ضمير انسان حک می معلم راستی  . شخصيت آنان ارج نهاده و برای شان امتياز خاصی قايل است
  .  سازد جاری می روان بشر ادب را در ها زدوده و روشنايی علم و کند وهمچنين جهل را از دل
                                   

  
  

کۀ معظمه،  بمناسبت تجليل روز معلم نمايندگان معلمات و معلمان معارف کشور را در قصر گلخانه اعليحضرت همايونی وعليا حضرت مل
   م١٩٦٣ شمسی ١٣۴٢.بحضور شان پذيرفتند

  
با بيانيۀ اعليحضرت محمد ظاهرشاه که توسط جاللتمآب وزير   ثور برگذار ميگرديد و٣١در غانستان روز معلم در اف
 بعدًا و . ميشدو تجليل لم در سراسر کشور آغاز عقرائت و روز م ، ت برگذار ميشدلی که بدين مناسبمعارف در محف

تعقيب آن ه ب. استادان معارف کشور ايراد ميگرديد طرف منسوبين و بارۀ اهميت و مقام واالی معلم از  دری هايبيانيه
 منظور معارف منسوبينمين و ، معل ها، معلماتیطرف اعليحضرت برای استادان پوهنهای معارف و هنر که از نشان

استادان  يک تعداد ترفيع های سپس کارت .ديد و وزير معارف اهدا و تعليق ميگربود توسط جاللتمآبان صدراعظمشده مي
کز و واليات توسط  های کشور، معلمات و معلمين مر  منسوبين پوهنتونو

  .يع ميگرديدنها توزوزير معارف به آ
  

در قصر گل خانۀ  و معلمات شام  ، معلمين نجهت قدر دانی بيشتر استادا
 معلمات  مرکز و واليات کشور و معلمين و گان استادان دارگ شاهی نماين

حضور اعليحضرت و ملکه بارياب و در محفلی که بمناسبت روز معلم ه ب
و ملکۀ معظمه قرار  انعقاد می يافت اشتراک ورزيده مورد تفقد پادشاه 

 می واليات کشور نيز برگذار شاندار مذکور درراسم مهمچنين . ميگرفتند
واليان در  ، تقديرنامه ها و کارتهای ترفيع توسط نشانها، مدالها. گرديد

  .بدين مناسبت برگذار می گرديد، توزيع ميشدمحفليکه 
وزارت مخابرات کشور به افتخار روز معلم انواع مختلف تکت های زيبای 

  .ند، که همروزه به تمام جهان پوستی پخش می شدپوستی به چاپ ميرسا
  

  



 
 

 
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

  

 
  

 ميراسد اهللا                              - غالم صديق عبادی-ذبيح اهللا نصرتی  :قطار اول از راست به چپ .  محمد يعقوب ابوی سر معلم - ١
  . مهدی محمد -محمد صديق -  محمد اسمعيل- غالم رضا بختيار- محمد رسول -شرف

 غالم محی - غالم علی ملکزاده- زرين سجادی-  حميد اهللا سرور-پروين کهدامنی -تورپيکی سدوزی: قطار دوم
 نزيحه -بی بی گل:قطار سوم . -  برشنا- سيما مقصودی- آمنه دفتری- گلمکی سردارزاده- عبدالحق صديقی-الدين
 محمد يونس وفادار معلم - عصمت احمد يار-اهللا کاکر عطا-پوينده   ميمونه علی-  کبرا عاتف- کريمه پوپل-يوسفی
  .  عزيزه جان -احمد  فهيمه- فوزيه سيد- مليحه شيردل-  راحله جان- سپورت

 -لوی سلطان زاده  پروين- افغانی الکوزی- گلمکی پروانی- طاهره ابدالی- هاجره مختار-حميده قيومی: قطار چهارم 
  » شمسی ١٣۵٢«.  پری کهگدای - ظاهره باختری-ده ذکيه قلندرزا- صديقه فراز-مهريه خرم

  
  پايان

  
  
 
 
 

 
  


