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 په بل جهان ځنگوي ده چي په یو الس ځانگو مور دا
 
ده چي  مور دا دامورده چي قهرمانان زېږوي، نابغه اوعالمان زېږوی، ،دامورده چي فیلسوفان ی،بران زېږومورده چي پېغم دا

په منځ کښي منفور  خلکو د او ککړ فساد رشوتخوره په اخالقي ،غله ،داهم مورده چي قاتالن او .ولسمشران زېږوي او ،شاهان
 .یتیری کوونکی او سوداگرزېږو حقوقو ټولنیزو او زېږوي اوداهم مورده چې دروغجن دخپل ولس دښمن اودهغوي پر انساني،
جنت اودوزخ دمورترپښو الندي دۍ اوټول مسلمانان دهمدې کرامت له مخې داسالم په مقدس دین کښي داټکی په گوته سوی چي 

 ی.ئې مورته په درناوی اودهغې پالنې مکلف کړ
 

ور ، موورئي لویوی، مویاته راوړیمورټول یوشان لڅ اوماشوم دن
ه مورنۍ مینه اومحبت ئې خبروته ، بیاوډوډۍ خوړل ورزده کو ،خبري

 ی.وهڅوی اوپه خپلو پاکواومقدسوشیدوکښي دژوندون درس ورک
دماشوم په یوه عادي ناروغۍ دمور روح  موردشپې بیدارخوابۍ گالي،

 ی.ه غم ئي غمجن اوپه خوښیوکښي ورسره خوشحاله و، بهم ناارام وی
حقیقت اولمر غونده روښانه خبره داده چې دې مقدس موجود )مور( خپل 
یوه ماشوم ته هم داندې ویلې داسي کاروکړی چي بل ته ئې تاوان 

، ورشپه اوورځ خپل ماشوم ته دایوه خبره کویمو ی،ږاوخساره ورسې
چې  دانسان درناوئ وکړه، مور پدې ترهرچاښه پوهیږي وا ه،نسان اوسا

دامورده چي خپل ماشوم ته وایي که دې  .ترانسانیت بل عالي مقام نشته
 .ینارواوکړه اود خلکوسره دې ظلم وکړه خپلې شیدې مې ندې دربخښل

ېړنوثابته کړه چي ترهرچاوړاندي مورخپل ماشوم چي دبشري ټولنې راتلونکی جوړونکی اوسمبال دبشرټولنودتکامل تاریخ څ
په همدادلیل دی چي دبشریت له پیداېښت نه په ی.لېدونکی دی خپلو انساني اوټولنیزو مسولیتونواو مکلفیتونه ته متوجه کو
ځله ئي په عبادتونوکښي دخپلو خدایانودمیندو ستاینه ټولوادیانواومذهبونوکښي مورته ترهرچادقدر په سترگه کتل سوی اوډیر 

البته په اوسنی معاصره بڼه دموردورځي تجلیل اوپه کال کښي یوه ورځ په خپلو کالهنداروکښي دموردورځې په نامه نومول  ی.کړ
 ی دی چي اوسکاله وړاندي په امریکاکي پیل سو ی اودزمان په تېرېدوسره دنړۍ تر گوټ گوټ پوري رسېدل 15۱له نن څخه 

به داخبره رښتیاوي که ووایودمورورځ دکال په مختلیفو ورځودنړۍ په ټولوهیوادو کښي لمانځل کیږي اوپدې ورځ دموردمقام 
اړېکو ته  که دژوندیو موجوداتوتر منځ ی.اوزحمتونودرناوی کیږ
یوازي انسانان  ژوره پاملرنه وشې نودابه راته څرگنده شي چي نه 

داځکه چي  ده، ات مورلري اومور پر گرانه بلکې ټول ژوندی موجود
په مختلفو بڼود  دهغوي مور نه یوازي داچي خپل بچۍ ئي دنیاته راوړي 
لوېدو ئې  خپل بچی نه دبهرنی حملې په مقابل کي دفاع کویاو په 
اچوی هم  تاسو وگوری هغه حیوانات چي هگۍ  ی.کړاونه گال

اوتیری زیانه  کوښښ کوي خپلي هگۍ داسي ځاي کښېږدي چي له 
ترڅو چیچۍ ئې هم ترڅو لوېږي په امان  ی،نه په امان و ی.کي پاته و

شم چي ټول  زه نه غواړم پر دې مسله زیات بحث وکړم دومره ویالي 
دی چي  موجودات په شکل داشکالو مور لري دادخداي حکمت 
دمورڅخه   ی.پرټولوموراوپر مور اوالدونه ترهرڅه گرانه و
ځکه  ي ۀ ددرناوي معنالردهغ دفاع اوساتنه په خپل ذات کي
تیاره کله چي  خوډیرحیوانات هغه وخت په قهرېږي اوځان حملې ته 
اونورو حیه  که له حیوانانو  ی.ئې مورله کوم گواښ سره مخامخ س

ي ځکه خودو ی،نودلته بیامور هغه لوړ مقام لري چې سارۍ ئي نشي موندل کېدا موجوداتو را تیر سو انساني ټولنه راوڅېړ و،
انسانو تل دمور درناوی کړی اوهغه ئي نازولې ده ځکه په حقیقت کي مورتر هر چاپر  ی.په شعوری بڼه اونازول کېږامورلخو

سړي گرانه وي که څه هم انسان دمور اوپالرنه دنیاته راځي پالر داوالدونولپاره نفقه برابروي اومور ساتي خوپالر هیڅکله 
دبشرپه تاریخ په مختلفیو ډولونودمور یاد اودرناوی  ی.ور پر سړي نسي گرانېدالم ځاي نسي نیوالي اوهیڅکله پرال تردمور 

 چي په زرگونه کاله پخوا عالیقو او عقیدونه راټوکېدلې ده. دا خوکه ئې رېښې ته ځیرشونوریښه ئي له مذهبي ی،سو
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معناده چي دمور مقام دبشریت په  لومړنیوانسانانوخدایان اوهغه څه چي دوي ورته عبادت کاوه دمور په څېره کي لیدل داپدې
کاله پخوا په یونان کي دوي  1۱دتاریخي رویاتوله مخي دعیسی علیه سالم تر پیدایښت  تاریخ کي څومره لوړ اودقدروړوو.

دیونان خلکو په کال کي یوځل دغه معبد ته دمور ورځې جشن جوړاوه اوپه دغه ځانگړې  یومعبد ته د خداي په نامه عبادت کاوه،
دموردورځې دتجلیل دپیدایښت تاریخ په هکله ترټولو پخواني  ل.ئي دهغې لپاره دموردورځي په نامه خاص مراسم ترسره کوورځ 

کاله مخکي تر میالد یونانیانودپسرلی مېلې سره یوځاي  1۱5السته راغلي سند دپخوانی یونان څخه السته راغلي چي هلته 
(( ځانگړی جشنی مراسم Kybeleهمدا ډول په روم کي دخدایانودمورپه نوم ))(( په نوم جشن جوړاوه ، Rheaددخداي دمور ))

ه درناوي پ خداي څخه د خدایانو خدایانو ))رئا مور(( ،)) زئوس (( د په پخواني یونان کي دمیاشتي په نیمایي کې ده.نیول کېد
پر بنیاد  سیمودمذهبې اړېکو اوعقیدوپه همدې بڼه په نوروسیمو کي هم دمور دورځي نه دهغه  ل.خاطر دمور دورځي یادونه کېد

ه نامه ونومول اوددې ورځې په وېاړ مراسم ی، بمه پېړی کښي رومیانو اویونانیانو یوه ورځ دمور دورځ 1۱په  ه.یادونه سوې د
پېړی راپدې خواپه انگلیستان کښي په عنعنوي ډول هرکال دیکشنبې په ورځ جشونه جوړېده  1۱د  ل.ئي پهکلیساکي تر سره کو

ي د))مورنۍ یکشنبې((په نامه ئې شهرت موندلی وو. دغه مراسم دمسحیت دڅلوېښت ورځودروژې په وروستۍ یکشنبې چ
 پدغه مورنۍ ی.جوړېدلپه هغه وخت کي خلک ډیر بېچاره وه دانگلستان خلک مجبور وه ډیرو لیري ځایوته دکارلپاره والړ س

روته راشي،دخپلې مور اوکورنۍ سره یوځاي ددې ورځې په یکشنبه دغه کارگران رخصت وه تر څو وکوالي شي خپلو کو
پسله هغه چي مسحیت تر ټولي اروپا راورسید  پدې ورځ دمېوې کیک پخېده اوپر دسترخوان پروت وو. ی.خوښیو کي برخه واخل

ام خلکو پدغه دموریکشنبې خپل ځاي د))کلیسامور(( ته پرېښود. داپدي خاطر ووچي هغه وخت دعسیوي دین مالیانو غوښتل د
دوخت په تېرېدوسره دادواړه مراسم یوځاي  ی.کلیساته راواړه وي اوکلیسا دیوه مقدس اوددوي دخالصون دمرکزپه توگه وروپېژن

 ل.سول اوپه یوه ورځ ترسره کېدل اوپدې ورځ دکلیسا اومورڅخه یوځاي یادونه اولمانځنه کېد
. هغو کسانوچي په رځ دمور دورځي په نامه موجوده وهوه ومیالدي پېړی کښي د انگلوساکسون په فرهنگ کي هم ی 1۱په 

پدې ورځ ئي مورته ډالی ورکوله  ی.مختلیفو برخو کي کار کاوه پدې ورځ رخصت اخیستی تر څودکورنی سره یوځاي س
تمدن د داسي تاریخي روایتونه هم شته چي ل.لبته معموألدغه ټول مراسم په کلیساکي ترسره کېدا ه،اوځانگړې خواړه تیارېدل

. له ورځ دښځي دورځې په نامه تجلیلېدهاومدني ژوند دپیل سره زرگونه کاله پخوادښځې مقام اواهمیت ددرناوي په ویاړ یوه 
دستونزو اوناخوالوپه هکله ئې  ،ې ورځ ښځو خپلې غوښتنې مطرح کولېالسته راغلو اسنادو اولیکنو نه داسي ښکاري چي پد

. پدې ورځ زامنو مندو ،وروڼوخوندواودښځویامادینو خاوندانوخپلي کوروداني ته جولېسن خبري کولې اودحل الري چاري ئي
( (ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ابن محمود گردیزی په خپل تاریخي اثر ))زین الخبار .ورکولې اوله هغوي نه ئې مننه کولډالی 

اسفندارمذ باشد، و این نام فرشته است که بر زمین این روز پنجم » کښي تراسالم دمخه زموږ په هیوادکي دښځې په باب لیکي : 
موکل است و بر زنان پاکیزۀ مستوره، واندر روزگار پیشین، این عید خاصه مر زنان را بودی. و این روز را مرد گیران 

ته دژوند د))مرد گیران(( څخه موخه داده چي پېغله کوالي سي په خپله خوښه ځان1« گفتندی، که به مراد خویش مرد گرفتندی.
 خواوسی،لبته په اسالم ګښي داحق ساتل سوا له خوښه دمېړه دانتخاب حق درلود.تراسالم دمخه انجونو پخپ ی.ملگری وټاک

وم خپل (( په نالباقیهابور یحان بیرونی هم ددې ورځې نه )) ی.داسالم سیاسي ټېکدارانودښځونه په یوه اوبل نوم داحق اخیستئ د
اسفندارمذ ماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین نامیده اند و » ي : لیکی،کتاب کښي یاونه کو

معنای آن عقل وحلم است و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زن ها درست کار و عفیف و شوهر دوست و خیر 
« زنان بوده و در این عید مردان به زنان بخشش می نمودند خواه موکل است ، ودر زمان گذشته این ماه بویژه این روز عید

دنړۍ ټولو ولسونوله ډیر پخوانه په کال کي یوه ورځ دمور دورځې په نامه نومولې ده اوله دې ورځي په ډیر ه لوړه کچه 1
رځې پاره دموردوم کال کي ناپلیون دلومړی ځل ل 1۰5۱په  ی.دخوښیو او خوشحالیونه کو محفلونوپه جوړولوسره لمانځنه کو

چي یوه امریکایي لیکواله  ،(Julia Ward Howeم کال آغلي جولیا وارد هووه )1۰۱1په  .په رسمیت پېژندو وړاندیز وکړ
دموردورځي لمانځنه یوازي دهغو مندو په خاطرنده کومې ی.اوحقوق پوه وړاندیز وکړ چي وه ورځ دي دمور په نامه ولمانځل ش

ځکه نوپه غیر اسالمي ټولنو کي ئي اوالدونه دخپلو مندوقبرته ی.هم دي کوم چي اوس حیات نلرچي ژوندۍ دي بلکې دهغویاد 
ه ددي لپاری.گرپه اسالمي ټولنو کي بیادهغې روح ته دعاکوي اودخداي درضا لپاره خیرات کومو ی،ځې اوپر قبرئې گالن ږد

ه هرگوټ کي دمور دورځې په نامه یوه ورځ ټاکل سوې چي مورته درناوي اوله هغې سره مینه نړیواله پدیده ده ځکه خو دنړۍ پ
په معاصره بڼه دمور دورځی لمانځلو دتاریخ ریښه له امریکانه پیل سوې ی.اوپدې ورځ دمور له مقام اوارزښت نه یادونه کېږ

 -1۰84))(( په نامه ده چي له Anna Jarvisپه امریکا کي ددې ورځې بنسټ اېښودونکې یوه ښونکې د اننا جارویس )) ه.د
کال دمارچ پر  195۱(( کلوموکي ئي د ویرجینیا په غرب کي ژوندکاو.داننا جارویس سره هغه وخت چي ددې مور په 194۰

اتمه مه مړه سول دافکر پیداسو چي باید دټولومندو څخه دهغوي په ژوندکي قدر اودرناوی وسي اودمورددرناوی لپاره یوه ورځ 
هغې لومړۍ دهغې سیمي چي داپکښې ی.تالښ کاوه چي په خپل دغه هدف کي بریالی ش وټاکل سي. په همدې خاطر ئې زیات

پسله هغه نه ئي ټولومذهبي ی.(( په اړه یوه وینا وکړاوسېدل دکلیساله کشش نه وغوښتل په ټولنه کي ))دمورد رول او ارزښت
 ناوي اواحترام په خاطردیوې ورځي ځانگړتیاهغې دډله ایزي رسنۍ په مرسته ))مورته ددر ،اوسیاسي شخصیتونوته یو لیک ولېږه

کال دخپلي  195۱اننا جارویس په لومړی ځل په  ه.به دهغوي یادا بدي کړي (( تر نامه الندي خپل پیغام تر ټولوپوري ورساو
په  ۍدادی تر اوسه دنړ ،له سپینو گل مېخکونه ډکه کړلموردیادبود په خاطر په کلیساکي ځانگړ مراسم جوړ کړل اوکلیسائي 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ټولو هیوادوکي په مختلفو میاشتو اومختلفو ورځودمور ورځ لمانځل کېږي اوددې ورځې بنسټ اېښودونکې اننا جارویس چي 
 ی.هیڅکله مور نسول هم یادونه کېږ

کال کي اجازه ترالسه کړه دخپلې مور دمرگ دوهمه کلیزه چي هغه هم دیوه کشش لوروه اوپه کلیسا  195۱دغې ښوونکي په 
 .مور هره یکشنبه هلته عبادت کاوه وروته ښوونه کول په هغه کلیساکي په ځانگړو مراسموسره ولمانځي چیري چي ددېکي ئي ن

( دخپلي مور دمرگ دکلیزي په خاطر په  Anna Jarvisآنا جارویس )) ی،په کلیساکي دخپلې مور دمرگ دوهمه کلیزه ولمانځ
ې خپلي مورته کله چي د ل.کړه اوپنځه دستې سپین گالن ئي کلیساته راوړخپلو پیسو ټوله کلیسا په سپین رنگه گل میخک ډکه 

ددرناوي اواحترام ځانگړي مراسم پاي ته ورسول له همدې گل میخ یاسپین گلي یوه یوه دسته ئې هغوټولوکسانوته دمننې 
وکي لیل په زیاتو هیوادونه همدې دب ه،دڅرگندولودبېلگې په توگه ورکړه کوم چي لدې سره ئې پدې مراسموکي برخه اخیستې و

 ی.دهمداگل دمور په ورځ هغې ته ډالی کېږ
خکیاسپین کال پدې ورځ دگالنو خرڅوونکوله یوازي دسپین گل می 191۱البته دڅولسیزوپه تېرېدواوپه ځانگړې توگه کله چي په 

 اوس ی.نگه گالن ډالی کیږهمدا وچي دنورورنگونونه ئې هم رانیول اودسپین رنگه پرځاي ئې ر ،گلي دخرڅولونه ډډه وکړه
م کال دغربي ویرجینیا د ایالن په سیمه (( 1915باالخره په ))ی.سپین رنگه میخک گل کله چي مورمړه سي دهغې پر قبرئې ایږد

جارویس اونورو دوستانو  ل.چي وروسته تر ټولي امریکاتر ښاروپوري ورسېد کي دمور دورځي مراسم په رسمي بڼه ترسول،
سیاستوالو اوسوداگرونه وغوښتنه وکړه تر څوددې ورځې په ملي کېدوکي  مونو پوسیله له دولتي چارواکو،ئې دلیکونواوپیغا

( دمور دورځې لمانځلو لپاره دمی W.Wilsonکال دامریکاولسمشر ))وودرو ویلسون(( ) 191۱په ی.مرسته ورسره وکړ
بیاتر اوسه پوري داورځ په امریکا کي عمومي  له هغه وخت نه ل.دمیاشتي دوهمه یکشبنه دیوې اعالمې په صادرولو وټاک

دانا جارویس دزیاتو  .شر له دې فرمان څخه ئي هرکلی وکړسویډن لومړنو هیوادوڅخه وچي دامریکا دولسم ه.رخصتي د
 191۱داورځ په  ل.تالښونوپه پایله کي تر لومړۍ نړیوالي جگړې وروسته دموردورځې لمانځل اروپایي هیوادوته هم الر پیداکړ

البته دنازستانودحاکمیت په دوران کي داورځ بیادا ورځ تر دې نامه  ل.په جرمني کي ولمانځل سو 1911کال په سویس اوپه 
کال راپدې خوا داورځ داروپا اونړۍ په زیات شمیر هیوادوکښي  191۱ده.الندي چي مور دآریایي نژاد ددوام المل ده لمانځل کېد

مور ورځ عمومي  ه هغو هیوادوکي چي داورځ دجمعې له ورځې سره برابره نه دی، بدځانگړو مراسمو سره لمانځل کیږ
هغو مندو لپاره چي مړې  د لپاره چي ژوندی دي سور گل مېخک او :مور دورځې سمبول دهغو مندو د ه.رخصتي اعالن سوې د

عمول دي البته په زیات لږ شمیرو نوروهیداو کي م یوازي په امریکا او یادو وړده چي دا د ی.دي سپین گل مېخک ټاکل سوی د
 لومژی ځل لپاره سپین گل میخک باندي کلیسا ډکه کړه د ته دالۍ کیږي داچي جارویس د کي نور گالن هم مور شمیر هیوادو

ورځې  مور د آنا جارویس د ی.هغه تاریخي ریښه ئي ورکه نس گل میخک زیات ډالی کیږي تر څو پدې خوا هغۀ ورځې را
ه ورپېښي ناروغۍ له امله پ کي د په کور د اوسېدو کسانو زړو ښار د د فالدلفیا ول دبنسټ اېښودونکې چي تر مرگه مور نه س

وند ژ ټول لگښت د اوسېدو، هغۀ د په کور کښي د اوسېدو د زړو یادولو وړده چي د د ی.کال سترگي له دنیا پټې کړ 19۱۰په 
شتي دوهمه میا می د امریکا په څیر د په سویډن کي یو وخت د  پر غاړه وو. خرڅونکو گل مېخک د تر وروستۍ ورځې د

 Cecillia))یوه وتلي فرهنگی شخصیت  سویډن د یکشنبې دمور دورځي په نامه لمانځل کېده. البته اوس په سویډن کي د

BååthHolmberg ))  په وړاندیزدکلیسا دکششانواو نوروپوهانوپه مرسته دا ورځ دمی د دوهمې یکشنبې پرځاي دمی په وروستی
غوړېږي  نه گلونو درختي او ی،چي دمی په ورستیو ورځوکي طبعت دژمي له خوبه راویښیږدهغه دلیل داو ی.یکشنبه لمانځل کېږ

ځ پدې ور .جشنونه جوړکړي ه بیرون ولمانځي اوکورنۍ کوالي سي داورځ په ازاده فضاکي له کورن ی،تکشنه ښکار هره خوا
می وروستی یکشنبه وټاکل سوه عام  د ورځ وړده چي کله دا یادولو د  .ندېږي سویډن بیرغ ځوړ کي د کورونو سویډن په ټولو د

 Cecillia Bååth) سره ولمانځي؟ په همدې خاطر د په ترسره کولو مراسمو کومو د ورځ څرنگه او خلک نه پوهېدل دا

Holmberg) اطر خلکووالندي الرښودنې خ لخواچي ددې ورځې دتغیر مبتکر وو دموردورځي دمراسموداجرا اوڅرنگه والي په
 :وسولې

 په کورونوکي دسویډ ن بیرغ ځړول کېږي/ 1

 ی.دهرې کورنی ماشومان باید سهاروختي چي مور الویده وي دځانگړو شعرونواوترانوپه ویلوسره مورته ورس /1
مخکي له دېنه چي مور له بسترې پورته شي باید دهغۀ لپاره دسهار دچایي اونور خواږه شیان تیاراوهغې ته له گالنو اوډالی / ۱

 ی.وروړل س سره یوځاي
زماپه باوردغه عنعنه په هندوستان کي هم له ډیر پخوانه مروجه ده البته هلته نه یوازي مورته چي ډیره گرانه ده بلکي ښځې 
خپل مېړه اویامېړه خپلې کوروداني ته دمحبت دڅرگندولودبېلگې په توگه کله ناکله مخکي تردې چي هغه له خوبه راپورته اوله 

 ی.کیږبستره والړسي وروړل 
اني ود غرمه اویادماښام ډوډۍ خولوپر وخت دي دماشومانوپالر هم دخپلي کور ،پدې ورځ دسهارچاي څښلو پر وخت/ ۱

. دیادولووړده چي دماشومانو پلرونه په کله ناکله خپلې کورودانې ته په همدې ورځ ځانگړې دزحمتونو څخه مننه څرگنده سي
 ی.ډالی تیارو

 ی.کارنه وزگاره وي اودکورنورغړي اوزامن ئي هغه سرته ورسوپدې ورځ باید موردکورله / ۱
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هغه زامن اولوڼې چي له خپلو کورنیو نه ډیر لیري ژوند اویا کار کوي پدې ورځ دتلیفون اویاپست کارټ په لېږلو سره مورته 
 ی.مبارکي وایي اوله هغه ځایه هغې ته ډالی لېږ

 ،یولیدوی اودنړۍ په ټولوهیوادونوکښي ئي دخرڅالو بازارته وړاندي کواوس تجارتي کمپنۍ ددې ورځې لپاره ځانگړي توکي ت
 .یچي ددغو توکو اوگالنودپېرودلو له الري زیات پسې ترالسه کوي یوازي دگالنودخرڅالو له درکه په میلیونوډالر ترالسه کېږ

مه دمور  1۱نهولسیزوراپدې خوادجوزا په گران افغانستان کي هم لکه دنړۍ نور ولسونه په کالهنداره کښي دشاوخوا :افغانستان
 رېدوسره له ارگ نه راووتل اواوداورځ په لومړیوکي یوازي په ارگ کي لمانځل کېده، دوخت په تې ه.دورځي په نامه نومولې د

ځکه خو تر اوسه یوازي  ل.کرا دالیاتو ترمرکز ونو پوري را ورسېده اودلته ئي دتل یازیات وخت لپاره کډه واړو ،کرار
یوازي هغه کورنۍ چي دلیک اولوست له نعمت نه  ی.یاتوپه مرکزنوکي ددولتي چارواکو لخواپه سمبولیکه بڼه لمانځل کېږدوال

برخمن دي اویاپه اصطالح ښاري ژوند لري یو شمیر اوالدونه پدي ورځ دمور لپاره څانگړې ډالۍ تیاروي اوله گالنوسره یوځاي 
په هیواد کي دولتي چارواکو اوډله ایزو رسنیوددغې ورځي ارزښت اواهمیت ته  په حقیقت کي زموږی.ئې هغي ته وړاندي کو

انډوپوري ې ترکلیواو بځکه خوئې دلمانځلو رېښه زموږ دټولنی.چندان پاملرنه نده کړې اونه ئي ددې لپاره کوم ځانگړی تبلیغ کړ
 .نده رسېدلې

 

له بده مرغه زموږ دهیواد غوځ اکثریت میندي ددي ورځي نه 
هلته دمور ورځ نه پېژنې اونه څوک ددې ورځې  ی.هم ند خبري

دادی سړکال یوځل بیاپه  ی.په هکله له هغوي سره خبري کو
ارگ اودوالیاتوپه مرکزونوکښي به ددې ورځې نه پداسي حال 

لیري اونږدې  والیتونو، کښي یادونه وسې چي دهیواد په ټولو
سیمو کښي زموږ غیرتی اوزورېدلې میندي دخپلو 

خپل  د بهرنیانو د مانودویرپر کمبله ناستې دي. له یوې خواماشو
ي میند بېغوری نه زموږ د دولتی چارواکو د بلې خوا د او یو سر

ددې ترڅنگ هغه چي دپاکستان اوایران په هدایت  ی.زورېږ
تعلیم  دجهادچیغی وهئ په وحشیانه بڼه زموږ ماشومان له ژوند،

په جنوبي اوجنوبي ددوي په وړاندي  ی،اوتحصیل نه محرومو
شرقی سیمو کښي ښوونځئ ورانوی اویاېې زمالي والیتونوکښي 

اسالم اوافغان ولس دښمنان زموږ دماشومانواومیندوپر چېغو خوند اخلي اوپه دخپلو  د دتنکیوماشوامانومسموکېدوته مالتړلې دا
 ی.خوښ سات کرغېړنوکړنوپه راپورونواومسلیت پرغاړه اخیستلوخپل ایراني اوپاکستاني بداران

 

 :آلمان فدرالی جمهوريت د
کال په لمړۍ لسیزه په المان کښي دماشومانودزېږېدوکچه دیولړدالیلواواقتصادي ستونزواوکاری بوختیاووله مخې راټیټه  1915د

ته وله همدې امله دددې هیوادټولوسیاسي اومذهبی ډلواومشرانوداوپتېیله چي میندې باید وهڅول ساي توڅودماشومانوزېږېد ل.سو
 تیاري سی اوماشومان وزېږوي.

پدې خاطردرایوپه اتفاق ټولوسیاسي اومذهبي شخصیتونوپرېکړه وکړه چي دامریکااوناروی پشان دغه ورځ چي هلته دمورپه 
کال راپدې خوادمی دوهمه یکشنبه  191۱دی.نوم لمانځل کیږي یعنې دمي دوهمه یکشنبې دلته په المان کښي هم ولمانځل س

 ی.وداورځ دموردورځې په نوم په ټول هیوادکښي په ځانگړو مراسیموسره لمانځل کیږعمومی رخصتي ا
 

 اسپانيا:
پدې ورځ په اسپانیاکي هغه کورنۍ چي مالي حالت ئې ښه وي  ی.په اسپانیا کي دمور ورځ دمی په لومړۍ یکشنبې لمانځل کیږ

البته په هغو هیوادوکي چي کاتولیک  ی.کړرستورانتونوته ځي اوهلته ډوډۍ خوري تر څوپدې ورځ مورپه کورکي کارون
داسپانیاپه لیري پرتو سمیو اقریوکي ه.عیسویان دي دهغوي لپاره ددوي دمذهب له مخې دامیاشت بي بي مریمي مقدسې میاشت د

 ی.تراوسه هغوي پدې ورځ سپین گالن مرمي ته ډالی په توگه کلیساته سپین گالن وړ
 

 ايټاليا:
مه دمور ورځ د آسیزی په ښارکښي په ښکلو مراسیمو ولمانځل  11ز کال دمی پر  19۱۱پاره دپه ایټالیا کښي دلمړی ځل ل

اودهغه لخواددې ورځې مراسم سازماندهی  .ا کشش ))اوتلومیگلیوسی(( لخواوسوسو.ددې ورځې د انتخاب ابتکارددېبوتودکلیس
یوه کال نه په همدې ورځ په ټوله ایټالیاکښي دمور له همدې امله پسله  ل.ددې ورځې مراسم ډیره بریالي اودټولوخشوښ سو ل.سو

 ورځ ولمانځل سول
تر کومه ځایه چي دمی میاشتي په ایټالیاکي هم ی.په ایټالیا کي هم دامریکي په څیر دمی ه دوهمه یکشنبه دمورورځ لمانځل کیږ

ي ند په له ایزو رسنو کي تبلغات کیږه ټوله میاشت کي دمور دمقام اومنزلت په اړو، بيسه اودبي بي مریمې میاشت بلل کیږمقد
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 9تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اوپه تلویزیوني پروگراموکي ځانگړي خپرونې اودمشهوروهنرمندانوهغه سندري خپرېږي کومې چي دمورپه ویاړ ویل سوي 
دیادولو وړده چي په اټیالیاکي  ی.دلته هم لکه دنړئ په نوروهیوادوکي دډالی سره یوځاي دښکلوگالنودسته مورته ډالی کیږ

 .یدگالنودخرڅالوله درکه دپیسو یوه برخه دبسپنې موسسو اودسرطان له ناروغئ سره دمبارزې اومخنیوی اداروته لېږل کیږ
 

 :برازيل
 دې ورځ دمور درناوی دځانگومسموپه ترسره کېدوسرهب ه،برازیلیان هم دمی دوهمه یکشنبه دمورمقام درناوي ته په نښه کړې د

خښیان اونور( پر یوه دسترخوان سره ، اناوي ،نیکه ، انا،الر، ب)مور پدې ورځ دامکان تربریده دکونۍ ټولی غړی ی.ترسره کو
خوښی مراسم دومره تاوده اواو له خوشحالیونه  د پدې ورځ ځانگړې سندري ویل کېږي او ی.ځاي ډوډۍ خور یو ټولیږي او را

 خوښی اوښکي جاري سي.  سترگو ئي د تر اړي اوکله ناکله میندي له خوشیو ژ هدک وي چ
 

 :بلجيم
 د ،یدپام وړخبره داده چي په بلجیم کي داورځ په مختلفو ورځولمانځل کیږ ی،په بلجیم کي هم داورځ دمی پر دوهمه تجلیلېږ

نه کیږي دمور ورځې لمانځ ی،ورځ بلل کیږ( Marie)مه چي دماري ماري 1 ۱بېلگې په توگه په یوشمیر سیمو کي داگست پر 

  ی.اوپدې ورځ مورته دگلودډالی په وړاندي کولوسره ځانگړي مراسم ترسره کیږ
 

 :مکسيکو
 9ی پر م د په مکسیکودزیاتو کلونوراپدېخواپه مکسیکو کي دمور ورځ دمی پر لسمه لمانځل کېږي اومورته جالې ډالي ورکوي.

ایي کورپه په کوروگرځي ترڅومور ددوي پر مخ دروازه مه په نیمه شپه ځوانان سره راټولیږي له گیتارسره ځانگړې سندري و
بجو پیلېږي اودسهارتر  11دوي هغه کورته ننوزي اومیوې تر خوړلو ورسته بل کورته ځي. دامرسم چي اکثرأ دشپې له  ی،پرانیز

 کورونوته سر ورښکاره کوي.  1۱شپږو بجودوام مومي معموأل ځوانان 
 

 :دچک اوسلواک هيوادونه
زکال 19۰9ه جمهوریتونوکي مخکي تر دې چي پر دوبرخو ووېشل سي دنوروسوسیالستي هیوادوغوندیتر دچک اوسلواک پ

ه هغه ورځ مورته ډالی ورکول ، بیوال پیوستون ورځ ده یادونه کېدلپوري دمور دورځې نه هم دمارچ پر اتمه چي دښځودنړ
ل سول ( ووېشسلواکیا پر دوبرخو )چک اوسلواکچکمگر پسله هغه چي په نړۍ کښي سوسیالستي نظامونه ړنگ سول او ی.کېد

دچک په جمهوریت کي پدې ورځ په ښوونځیو کښي مندوته ځانگړي  ی.دمور ورځ دامریکا په دود دمی پر دوهمه تجلیلېږ
کال دچک دولت پرېکړه وکړه چي دمور ورځ په  199۱البته په  ی.محفلونه جوړېږي اوهلته مندوته تحفې اوگالن ډالی کیږ

مې سره سمون خوري ولمانځی اوپدې  1۱کالهینداره کي دوالنتاین )عاشقانوورځ(په نوم ورځ چي دز کال دفبروري له  اروپایي
دیادولووړده چي داورځ دومره مهمه نده بلل سوې په ټوله اروپاکښي یوازي  ی.ورته هم ډالی ورکړ، موورځ لکه نورومعشوقو

ه اروپاکي دتجارتی ورځې په نوم هم ی، بوکي خرځالوبازارته وړاندي کیږدسوداگری لپاره چي گالن اونورواړه ولي قیمتی ت
 ی.شهرت لر

وره کي دسوسیالستي نظام په دی.په مجارستان یاهنگري اولیتوانیا کي بیاددې ورځي نه دمی پر اوله یکشنبه یادونه کېږ :هنگري
پاره په هنگري اوچک کښي په ښوونځیوکي دموردورځي ل ل.داورځ دهنگري دگنریانودهویت پېژندنې ورځې په نامه یادېد

شاعر  (sandor petofi) په نوم شعر اودساندور پتوفی( mama) شاگردان ځانگړي ډالی جوړوي اوښکلي شعرونه لکه دمور
پېړۍ مشهور او وتلی شاعر دی چي  19ساندور پتوفی دهنگري د ی.شعرونه پیادوي تر څودمورپه ورځ ئي مورته ډالی کړ

رځ پدې و ی.ي زیات شعرونه لیکلې اودهغه دشعرونوپه ویلوسره دهنگری ځوانان دخپلې مور زړهونه ترالسه کودمور په ویاړئ
تیاتر لوبغاړي هم دتر سندر بولو شاته نه  د ی،دهنگري په ټولوښارونوکي گل باران وي اوهر لوري هنرمندان کنسرتونه و

ښځي اونارینه دملي اونور  ځانگړې ننداري وړاندي کوي ورکوي پاتیږي هغوي هم په واټونو اومیدانوکي ددې ورځې په ویاړ
  ی.نڅاوي کو خوښیوپه لویواو وړو محفلونوکي گډا او ښکلوجاموپه اغوستلوسره د

 

 :انگلستان
په نامه ځانگړې  ((Simnel Cake)) پدې ورځ د مور دورځې په نامه لمانځل کېده او په انگلیستان کي دپسرلی څلرمه یکشنبه د

))مور  ، (Mothering Sundy) لومړی ځل لپاره د په انگلستان کي د ی.له یوې دستې گالنوسره مور ته دالۍ کېږ شیرني

میالدی( پاچا لخوا نه په رسمي بڼه  11۱9تر  111۱درناوي په خاطر دمذهبي مور په نامه دهنري دریم )  د کلیسا (( ددیکشنبې
چي تقریبأ زموږ دنوروز له ورځې سره نږدي  ورځې دلمانځلو لپاره وټاکل،بنسټ کښېښودل سو،هغه دمارچ دریمه یکشنبې ددې 

 بنگلدېش او نایجریاکي دمارچ دریمه یکشنبه ددې ورځې دلمانځلو لپاره وټاکل سوېده. همدا ډول په ایرلند، ی.راځ
 

 استراليا:
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پدې هیواد کي هم لکه دنړۍ په  ی.ږز کال راپدې خوادمی په دوهمه یکشنبې لمانځل کی 1911په استرالیا کي د مور ور ځ د
کښي په استرالیای.نوروهیوادو کې ددې ورځي لپاره ځانگړې تیاري نیول کېږي اومور دځانگړو مرسمواوډالیو باندي نازول کیږ

کال ددې  1911ده چي په سدنی کښي او سېدل اودلمړی ځل لپاره ئي په  ددې ورځې بنسټ ایښودونکې اغلي ))جانت هیدن((
 ه.نځل پیل کړورځې لما

 

 :مراكش
په هغو سیمو کي چي وگړې ئي غرب اونالوستي دي ددې  ه.په مراكش دمی وروستۍ یکشنبه دمورورځې ته ځانگړې سوېد

یوازي په ښوونځیوکي شاگردانوته ددې ورځې یادونه  ی،پدغو سمیوکي دمور ورځ نه لمانځ کېږ ی.ورځې له لمانځلونه تېرېږ
معموأل ماشومانه خپله یو کارت جوړوي  ی.مبارکي ووایي اودخپل خوښې یوڅه ورته دالۍ کړکېږي تر څو هغوي خپلې مورته 

 .یاوهغه دیوشعر په ویلو سره مورته دالی کو
 

 :چين
موکلونوراپدې خوا په لویو  95ولي ددې سره بیاهم د ی.په چین کښي دمور ورځ نه ددغه هیوادپه په جنتري کښې یادونه نده سو

دوي هم دامریکا په څیر دمی په دوهمه یکشنبه مورته په غربی  ی.ر دورځي په ویاړ جشنو کي برخه اخلښاروکي ځوانان دمو
 .کي وایي اوځیني گل ورته ډالی کويبڼه دهغې دورځي مبار

ځکه سپینږېرو اوسپین  ددوي په نر دایوازي دځوانومندولپاره دی، کلنۍ نه وروسته دمور لپاره جشن نه جوړوي،۱۱چینایان له 
 ی.روته دوي په عنعنوي توگه له دیر پخوانه زیات احترام لري اودهغوي درناوی کوس
 

 :ناروي
خوشحالیو مراسم  په ناروي کي دفبروري دوهمه یکشنبه دمور ورځې ته ټاکل سوې ده پدې ورځ په هر کورکښي دخوشیو سو

، نانیو استونی،(، ی،کوبا، کرواس واسی،کر ددې تر څنگ په اطریش، ی.جوړېږي اومورته له گالنوسره ځانگړي الی تیارېږ
، اوکراین هیوادونوکښي هم دمی پر دوهمه یکشنبه دمورورځې لپاره جشن نسي اومورپه نیوزیلند، لوکزامبورگ لتوانیا، هالند،

 ی.ډالیو نازول کیږ
 

 :کډنمار
دیوې قطی شکالد چاکلېټو سره  پدې ورځ مورته یوه دسته گل .شنبې دمور ورځې ته په گوته سوېدهپه ډنمار ک کي دوهمه یک

په یوشمیر هیوادو اوسیمو کي دمور په ورځ  ی.ښکلې اوپه زړه پوري ډالی و ،مورته دغه ډول ډالی تر ټولودرنه .ډالی کیږي

 .یټوله کورنۍ رستورانتو ته دډوۍ خولو لپاره ځي داهم دټولولپاره په زړه پوري وي ځکه ټول سره یوځاي کیږ
 

 :دعاج ساحل
هغه کورنۍ چي مالي حالت  ی.ساحلو کښي بیادمور ورځ دفرانسې هیواد غوندي دمی په وروستۍ یکشنبه لمانځل کېږدعاج په 

ځوانان دخپلوملگرو اوهمصنفیانو سره یوځاي په گډه دخپلو مندي لپاره مېلمستیا  ی.ئې ښه دی داورځ په ځانگړو مراسمو تجلیلېږ
په نامه تلویزیونی پروگرام کي چیدهرې چهارشنبې په ورچ خپرېږي یوه  Ahouanپدې هیوادکي یوه اونۍ وړاندي د ی.جوړه کړ

پدې پروگرام کښي  ی.اونۍ وړاندي دهمدې پروگرام له الري خپلي مور ته ډالی وړاندي کوي اودمبارکی په ویلو سره ئې نازو
ام الی تر السه کوي چي اودهمدې پروگردثبت لپاره دیر پخوا ځوانان نومونه ثبتوي دغه پروگرام کي دبرخې اخیستوسره چوانان ډ

داپروگرام دهغو لپاره جوژ سوی دی چي غریب ي دډالیو رانیو توان نلري ځکه نوهغه چي  ی.له الرې ئې خپل مورته ډالی کو
پدې ورځ په دغه تلویزیوني پروگرام کي برخه اخلي پدې نامه داداي لخوا یوه وه ډالی ورته جوړېږي تر دغه ریب ماشوم 

 داپروگرام چي درې ساعته دوام پیداکوي ځوانان خپلو مندوته شعرونه اوغزلې وایي. ی.ي سي خپلي مورته ډالی ورکړوکوال
 

 :کاناډا سويس او
همدا ډول په دالتیني امریکااواسیاپه یوشمیر هیوادونوکښې ه.پدې هیوادوکښي هم دمی دوهمه یکشنبه دمور ورځې ته دالی سوې د

وبا، ک شیلی، کلمبیا، ، آروبا،باهاما،باربادوس،هندوراس، برمودا،بونیر،بوتسوانا،برازیل، برونئی،لکه : آرجنتاین، آنگویال
لند،یامائیکا، یس، اهندوراس، هنگ کنگ گویان ، ساحل گلد، گرنادا، ی،فیج اتیوپی )حبشه (، اکوادور، قبرس، دومینیکا، کوراسائو،

سنت وینسنت سنت کیتس و نویس ،سنت لوسیا، پورتوریکو، پېرو، فیلیپین ، تان،اکس، بالزیا، مالتا،برما، موماکائو اشتاین،لیختن
، جمهوریت توباگو سنت مارتین، جنوبی آفریقا، سریالنکا، سورینام ، تانزانیا،تونگا،ترینیداداو ،ساموآ،سنگاپور،او گرنادین

همه یکشنبه لمانځي اوپدې ورځ دمور لپاره په خپلو . دمور ورځ دمی په دونام، ونزوئال، زامبیا، زیمبابوي، ویتراگواي، اوگانداا
رخصتی نده دمور ورځ دکورنیوپه کچه لمانځل  رسمی کورونوکښي هم جشن نسي. دیادولو وړده چي په کاناډاکښي دمور ورځ

 کېږي اولبته په ډله ایزورسنیو کښي ددې ورځې نه پوره یادونه کیږي
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 :فرانسه
کلونو په تېرېدوسره ددې ورځي دلمانځلو په شکل  د ،ه ورځ دمور دورځې په نامه ونومولپه فرانسه کي اولین وارناپلیون یو 
 .لجنرال دوگل دمی دمیاشتي وروستی یکشنبه دموردورځي دلمانځلوپه خاطر رسما وټاک ل.اومحتوا کي یوسلسه تغیرات راغل

ماشومانو خاو ندو میندوته ئې  ډیرو د او کښومخ هرکال دفرانسي دښارونو والیان اوښارواالن دمندولپاره مډالونه جوړوي او
زامن ولري د نقرې مډال او که یوه  ۱یا  ۱که یوه مور  یاتر هغه زیات زامن ولري، ۰کله چي یوه مور  ،طالمډال ډالی کوي: د

 ه.زامن ولري نودزېړو یا برنزمډال ورکول کېد ۱یا  ۱مور 
نیگرو، ونتهم الئوس مقدونیه، ملداویا، نۍ یوگوسالویا، بلغارستان، قزاقستان،رمنستان، آذربایجان، بالروس، پخوا، امگرپه آلبانیا

 ی.لمانځل کیږ ۰صربستان کي بیادمور ورځ دمارچ پر  رومانی،
 

 :كامرون
دلته هم ماشومان په ښوونځیو کي دمور لپاره دالي تیاروي اوبیا ئې ی.په کامرون کي هم دفرانسې غوندي دمورورځ لمانځل کېږ

ه کامرون یوی.پدې هیوادکي مندي لکه په یو زیات شمیر هیوادوکي له ځانگړي درناوي او احترام نه برخمن د ی.الی کومورته ډ
ه همدې دلیل دوي دغې ی، بمرد ساالره ټولنه ده چي هلته ښځې تر بل هر ځاي زیاتي متحدي او اویو له بل سره مرستندویه د

 ی.ه گورورځې ته تر هاچازیات دقدر اودرناوي په سترگ
 

 :پرتگال
پدې ورځ  ی.په ځانگړومذهبي مراسمو په کلیساکي لمانځل کېږ ۰په پرتگال کښي هم دمور ورځ داسپانیاهیوادپه شان ددسمبرپر 

دموروبي بي مریم څخه هم شکرگزاری  )ع(دوي نه یوازي داچي دمندو درناوي اوحترام مراسم ترسره کوي بلکې حضرت عیسی 
 ،په میاشت کي دمور ورځ د ))ماتریس(( لمانځلپه پخوانی یوگسالویاکي یو شمیر خلکو ددسامبر  ی.اومننې مراسم تر سره کو

کله چي  ی،کریسمس تر جشن دوې اونۍ وروسته انجونو اوهلکانودمور پښې اوالسونه پداسي حال کي تړل چي هغه ویده و د
ي به هغې دشپې تر خپل بالښت الندي ایښې وې بیا مور راوېښه شول خپلو ماشومانوته به ئې هغه وړې ډالی ورکولې کومي چ

 .والدو دهغۀ پښې اوالسونه خالص کړنوا
 

 :پخواني شوروي جمهوريتونه
مه دښځودنړیوال پیوستون ورځ دښځو  ۰پخواني شوروي ټولو جمهوریتونوکي چي اوس خپلواک هیوادونه دي هغه دمارچ 

 دوپه ځانگړې توگه مرکزی اسیاهیوادولکه ازبکستان، تاجکستان،دورځې په نامه لمانځي په زیات شمیر نوو جوړسووهیوا
 ی.هنداره کې نده په نښه سو مور دورځې په نوم بله کومه ورځ نپه کال اوسه د کښي تر بلغاریا هیواد ترکمنستان او ،قرغزستان

 

 :ايران
موسم دپیلېدو او بهاردراتگ په درشل  دنوی ی،پر په فارسي ژبه اسفند میاشت بول ۱په ایران کي په پخوانیو زمانوکي دحوت 

« هیمالّتف»و « آثارالباقیه»دموردورځې په نامه لمانځل کېده، دوي ددې ورځې لپاره معین تعبیر لري. اما بر بنیان کتاب های 
ښي کفردوسی پر بنیاد دایران په فرهنگ « شاهنامه»نظامی گنجوی و « نامهشرف»گردیزی، « األخبارزین»ابوریحان بیرونی، 

زماپه گمان دغه ورځ دمارچ دمیاشتې له پیل سره سرخوری ممکن هغه وخت چي په  ،ښځې اومور ورځ یوځاي لمانځل کېدهد
بیاوروسته محمد رضاشاپهلوي دحاکمیت په  ی.کي داورځ لمانځل پیل سوی هغه وخت به دپسرلی دپیل ورځې بلل کېد إیران

 ل.لمانځل کېد 1۱دوران کي داورځ دقوس پر 
و س دبي بي فاطمه زهرا دزېږېدو ، اکال اخوندان پر ایران واکمن سول دوي هم دې ورځې ته تغیر ورکړ 1۱۱۱ه چي په خوکل

 ی.دمور دورځې په نامه دهغې دزېږېدودورځې سره یوځاي لمانځ ،ه برابره دهسر(( 15الثانی ))ورځ دجمادی
 

 :تركيه
دلته لکه نور اروپایي هیوادونه مورته چانگړ ډالی تیاریږي  لمانځل کېږي،په تركیه کي دمی دوهمه یکشنبه دمور دورځې په نامه 

 .یلبته په ترکیه کښي دمور سره یوځاي اناگانو اونورومشرو ښځو ته هم ډالي ورکول کیږی، ااوله گالنوسره یوځاي ورکول کېږ
 

  زيالنډ:وي اون فنالند

وپدې ورځ مندوته دگالنواونوروقیمتی توکو په ډالی کولوسره دمور په فنالنداونوی زیالنډکښي دمی دوهمه یکشنبه دمور ورځ ده ا
 ی.ورځي درناوی او لمانځنه کېږ

 

 :جاپان
سره برابره وه دمور ورځ  ۱په جاپان کیدشوواپه دوره کښي دکوگوملي کې چي دجاپان دامپراتورموروه دزېږېدوو رځ ددمارچ 

ددې اتحادیې لخوا دموردورځې دتجلیل پر  م اتحادیه جوړه سول،کال دشاهنشاهی ښځوپه نو 19۱1کله چي په  ه.لمانځل کېد
ز کال راپدې خوادمی  19۱9د ولمانځل سول. ۰زکال دلمړی ځل لپاره دمی پر  19۱۱تاریخ تربحث وروسته دمور ورځ په 
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وروگالنوسره کلنۍ پوري درسمونواودن 1۱پدې ورځ ماشومان له شپږ کلنۍ نه تر  ه.دوهمه یکشنبه دمور ورځي ته ډالی شوېد
هرڅلور کاله یوځل دغورسوو رسمونوڅخه چي  ی.گل میخک چي سپین رنگ لري په ډال کېدوسره دمور درناوی پرځاي کو

  .))زما مور(( په نوم نندارتون جوړېږي مندو ته ډالی سوي دي د
 

 :عربي هيوادونه
سوریه، متحده عربی امارات،  ،ستان، سودانسعودي عرب ، فلسطین قطر،لبنان، عمان کویت، لیبیا، ،ردن، اصر، موپه بحرین

پسرلی لومړی ورځ سره برابره ده دمور دورځې په نامه  د 11کي دمارچ پر عراق اوشاوخواټول عربی ژبې هیوادونو ،یمن
لمانځل کیږي اوپدې ورځ مور ته ځانگړې قیمتي اوزینتي ډالی چي ددې ورځې لپاره تیاره سوې وي له گالنو اوکیک سره 

لوي او واړه چي مورئې ژوندی وي پدې ورځ ډالی پالس مورته ورځي اودهغې درناوی کوي  ی،کیږ ور ته ډالۍیوځاي م
 دهغوي داوالدو لخوا ښکلي ډالي وړاندي کیږي.

 

 :اسرائېل
ته  اسرئیلو هیواد کومه ځایه چي د ده تر وړ یادولو د ی،مه لمانځل کیږ ۱5پدې هیوادکښي په لویه کچه دمور ورځ دجنوري پر 

ور ورځ م پدې هیواد کښي په کورنۍ کچه د کوچ کړی پدې خاطر هیوادونه یهودانو نړۍ له مختلیفو کښي د په ورستیو لسېزو
 ی.لمانځل کیړي اومروته ډالي ورکول کیږ په مختلیفو تاریخونو

 

 نيکاراگوا:
 ی.مور ورځ لمانځل کیږ د ه،م ۱5کال راپدېخوادمی  19۱5په نیکاراگواکښي د

 

 :الجزاير
 ه.مه دمور دورځي تجلیل ته ځانگړې سوېد 1۰یوازي په الجزایرکي دمارچ 

 

 :هندوستان
 داجشن ددورگاپوجای.درناوي لپاره لس ورځي ځانگړي مراسم تر سره کېږ مور د په میاشت کي د اکتوبر په هندوستان کي د

(Durga Pujaپه نامه نومول سوی د ))دمذهب افسانوپر اساس دخدایي مور لس ددوي ی.( دهندی مقدسه مور اوښځې ))دورگا
 ه.السونه لري اوپه هر الس کې دشیطان دله منځه وړلو لپاره وسله نیولې د

په هندي مهب کي مورته زیات درناوی کیږي ددوي شاعرانوتر بل قوم دمور په نوم زیات شعونه ویلي ان تردې چي دوي فکر 
و معبدونواوعبادت ځایو کي هندوان دخدایانو مجسموته چي ښځینه څیره ځکه خوپه ټول ی.کوی ددوي دخداي څیره دمور څیره لر

  ی.لري عبادت کو
 

 :سومالي او سودان
چي پسرلی لومړی ورځ ده دمور له مقام اوزحمتونه مننه کیږي اوداورځ دمور دورځې  11سومالي او سودان کي هم دمارچ پر 

عام  .یدولتي چارواکو له خوایادونه کېږ اته هیوادو کي دمورد ورځې نه دالبته دلته هم لکه په یو شمیر شاته پ ی.په نامه یادېږ
ه یوشمیر البته پ ه.وگړي داقتصادي ستونزو اونوروټولونیزو ستونزوسره داسي په گرېوان دي چي دمور ورځ یې ځیني هیره کړېد

ل کېږي دلیل ئي دادی چي دلته هر اوسنۍ سره ورته لمانځ فرانسي اوانگستان هیوادونو ،امریکا افریقایي هیوادوکي دمور ورځ د
 ی.ازاد هیواد چي دکوم زبرځواک هیواد تر مستعمیره الندي و دهغه هیواد تر کلتوري اوټولنیز تاثیر الندي راغلي د

مه  15کسیکو دمی پر ، موه السالوادور ،گوآتماال، ب ۰همدا ډول په گرجستان کي دمارچ دریمه په جنوبي کوریا کښي دمی 
 ،راکش، مووریس، مومه همدا ډول دمی وروستۍ یکشنبه ئې هائیتی 1۱بولویا دمی  ،مه 1۱ولنډ دمی ، ب1۱اي دمی پاراگو
جون په دوهمه یکشنبه په لوکزامبورگ دجون وروستۍ یکشنبه  د ،جون په لمړۍ ورځ منگولیا د ،نیکارگوا ۱5دمی پر ،تونس

ه ، ب۱ه ارجنټاین کي داکتوبر ب ه،سپینه روسی 1۱اکتوبر  د ،مالویادوهمه یکشنبه  اکتوبر په تایلنډ، د11اگست پر  د په کنیا،
 مراسیمو ځانگړو د مور ورځې نه درنه او د 1۱اگست پر  کوستاریکا هیواد کښي د او 11دسمبر د ندونزیا، ا۰دسمبر  پاناماکي د

 .یلمانځه کیږورځې  د انگلستان په دوددمور کښي د البته په اکثره آفریقایي هیوادو ی.سره لمانځنه کیږ په سرته رسولو
 لیکنې داوږدوالي له ډارنه ئي نور پدې ټکو رالنډه وم : د

، ورځ ځانگړې سوېده اودبلې خوا مورکه څه هم دنړۍ په ټولو هیوادوکي دمور ورځ اودهغې مقام ته ددرناوي په ویاړ یوه 
یا ښځې په وړاندي دغې انساني مگر له بدمرغه دمور ه.ورده اوپر هرچالکه چي پورته ورته اشاره وسول تر هرڅه گرانه دمو

په  .یعاطفې تر اوسه الدبشریت په عملي کړنو کښي لکه چي اړتیا ورته برېښي اوددوي طبعي حق دي ځاي نه دی ورکړه سو
ډیر ځایو کي ښځې ته چي مور ده دانسان په سترگه نه کتل کېږې اوکله ناکله خودهغې انسانی مقام اوحیثیت ته ددرناوي نه 

پدې ورستیوکي دښځوگډون دهیوادونوپه ټولنیز اوسیاسي ژوند کي ددموکراسی  ی.ریوپه موخه پراخه استفاده کېږدسیاسي سوداگ
ر اپه عمل کښي هغوي ته دپراخ ک ؛زموږ دهیواد په شمول سمبولیک وي خو دغه گډون ،ي کېدو بېلگه بولي چي داسي هم دهدپل
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کاله وړاندي دکابل چارواکو دسولي دجرگې په نامه له مرکز اوالیاتونه  . دبېلگې په توگه دوهیت نه دۍ ورکړه سوئاوعمل صالح
په سلوکښي وټاکل  1۱گډون دفیصدی پر بنیاد  ښځو امریکا اواروپایي ټولنې دفشار له امله ئي دلته هم د د خپل دوستان راوبلل،

ه دښځینه وودگډون په هکله تراوسه مگر ددې نمایشي سازمامان په لمړنۍ غونډه کښ ل.دوي ته هم دگډون اجازه ورکړه سو سو او
ځکه  ،که دوي ته دخبرو اجازه نه وه ې اوسره داسوال بې جوابه پاته دی چي خداي مکړه دایې گونگیاني راغوښتي و خلکو د

ددې تر څنگ پدې دزورآزموینواوسیاسي سوداگری په پروسه  دوي یوه خبره چا وانه ورېده، د نورو ننداره کول او ټولو یوازي د
مال همدا اوس عی.ښځورول کم رنگه د ورباندي سولي ته رسېدل اوپر رسېدونکوئي دسولي دعالي شورا نوم ایښې د کي چي نوم

فعال  د ځوښ کښي د ناروا گټې اخیستنې په پلمه په ټولنز ژوند سالم له نامه نه د د یوشمیر دولتي چار واکي په یوه اوبله بهانه او
له داراودهغوي په اشاه  بهرنیانو دوي گډون د کي د سیاسو پروسو او ټولنیزو پدې بڼه په نورو و، اگډون مخه نیول کیږي

 سمبولیک دی.
زښت وسی کوم ار سره خبر بنسټپالو او جنگساالرو کښي چي باید د گډون پداسي سازمانو ځاي دی چي ددې ښځو سوال پر دا نو

کښي ښځې ته حیوان تر اوسه خزموږ په ټولنه  ی.دوي به له کوم مخالف سره خبري وکړي اوهغه به سولي ته راوبول لري او
 ی.په نوم اوسترگه کتل کیږي هرڅه نمایشي بڼه لر

ه دواړو ل په حقیقت همدا اوس ی.تر اوسه افغان موردنوروشاته پاته هیوادودولسوپه پرتله تر ډیر زیات جبر اوستم الندي ژوندکو
رالسه کیدوپر سر ( ئې ترهرڅه وړاندي زموږ میندي کړوي اوهر ورځ ددولت واک دتنه )دولت اومخالفین خوا

 ه.دسیاالنواوپردیودنوکرانو دزور آزموینو دقرباني همدا افغانه مورد
 ی.پدې هیله چي یوه ورځ افغانه مور هم دخندا اوهوساژوند کولو حق او امکان تر السه کړ

ا ونښان چي همدپدې هیله چي ښځې ته په هیوادکي ټول انسانی حقوق ورکړه سی اوپدې هیله چي دقدرت پر سرجگړه په هرنام ا
اوس دگاونډیانوپه لمسون روانه ده نوردافغاني مورکوراوکاله ته دغم خبررانه وړي.که مودمور درناوی وکړاودهغې 

 ومن هللا التوفیق ی.دخوشحالېدولپاره موتالښ وکړپدې باوریم چي چي داوسنی وحشت اوبربریت ځاي به انسانیت ونس
…………… 

 مؤخذ:
 ن.ل کال تهرا 1۱۱۱لومړی چاپ  ه،عبدالحی حبیبی ژباړ د ی،ک ابن محمود گردیزی، تاریخ گردیزابوسعید عبدالحی بن ضحا - 1
 همدا اثر – 1
 کال 155۰مه گڼه  115رنگین کمان مجله   –۱
 شخصي یاداښونه اوبرېښناپاڼي  –۱

 له روسی منابعونه له ژباړونه هم استفاده سوې 
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