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 11/50/4512                   عزیز کهگدای

 روز خجستۀ مــادر
 

. شودروز مادر، روزی است که بیاد بود و افتخار مادران در کشور های مختلف با پیام ها و جشن ها برگذار می 
شاعر و « جولیا واردهو»امریکا توسط خانم  فکر روز مادر در ایاالت متحدۀ. انگلیس ها گذاشتنداس این روز را اس

روز « ویلسون » م به دستور رئیس جمهور امریکا ٠١٠١می ٠١صلح دوست، انتقال یافت و برای اولین بار در 
 .شد رسمیت شناختهمادر به عنوان روز ملی به 

 

تجلیل جوزا آغاز و  ٤١ل برای نخستین بار با بیانیۀ علیا حضرت ملکه حمیرا درسال قب ١٤در افغانستان روز مادر 
تصمیم گرفت به منظور قدردانی و تشویق مادران کشور که بنیان « منو تولنهریاست د میر»ش ٠٤١١گردید در

کشور خواهش ، بنا بران از تمام مادران دگذاران جامعۀ امروزی و فردای کشور اند از روز مادر تجلیل بعمل آور
 .      بعمل آمد تا سوانح مختصر،  تعداد فرزندان و وضع زندگی خود را به د میرمنو تولنه ارسال دارند

 

ه ای از مادران به صدای د میرمنو تولنه لبیک گفته طبق خواهش شان این کار را انجام دادند و کمیسیون منتخبه عد
و دقت با قضاوت بیطرفانه از میان مادرانی که سوانح خود را ، پس از غور انتخاب مادران ممتاز سالبه منظور 

نفر شان را که با مساعی زیاد فرزندان سلیم به جامعه تقدیم کرده بودند به حیث مادران ممتاز  ١ارسال نموده بودند 
 .ئزی برای شان تقدیم نمودندجواسال انتخاب و 

                                                                                                                              
 

 شاهدخت بلقیس و میرمن اعتمادی با مادران ممتاز                 ملکه معظمه حمیرا و میرمن صالحه فاروق        
 در تاالر د میرمنو تولنه                 اعتمادی با مادران ممتاز سال در ارگ شاهی         

 

اینک از سومین سال روز مادر در افغانستان که از طرف د میرمنو تولنه با پیام علیا حضرت ملکۀ معظمه تجلیل 
 : یب کمیسیون حایز جایزه شده بودندمادر ممتاز سال به تقریب روز خجستۀ مادر به اساس تصو ١شده بود 

 

  سیمین درجه اول؛میرمن 
 جان درجه دوم، میرمن گل 
 ،میرمن حمیرا درجه سوم 
 و میرمن حفیظه درجه چهارم. 

 

 : انتخاب مادران ممتاز عبارت بودند از اعضای کمیسیون. دندشناخته شده بو
 

  شفاخانۀ زایشگاه ۀآمرمیرمن نظیفه غازی نواز ، 
 لیف وزارت معارف،أدارالت ۀمیرمن شفیقه ضیایی رئیس 
 منو تولنه،مادی رئیسۀ د میرمیرمن صالحه فاروق اعت 
  باختر آژانس،شاغلی عبدالحمید مبارز رئیس د 
 لی حمیدی رئیس تفتیش وزارت معارفشاغ، 
 و شاغلی فهیمی مدیر عمومی نشرات وزارت اطالعات و کلتور. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kogaday_aziz_roz_khojestae_madar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kogaday_aziz_roz_khojestae_madar.pdf
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 پایان این روز را برای همۀ مادران کشور مخصوصا   در

، همه مندی فراخرنج فراوان و حوصله  با که مادرانی
کرده در راه تربیت  ناگواریها را برای خود هموار

مساعی نموده اند، تبریک  دانش خود با فرزندان صالح و
 .گوییم می

 
 
 

 :آلمان می گوید 71نویسنده و محقق قرن  1"ولفگنگ گوئته"

هیچ چیز به قدر دیدن یک مادر با طفلش روح پرور »
نیست و هیچ چیز حس حرمت و تقدس ما را به قدر 
مادری که اوالد های او، وی را احاطه کرده باشند بیدار 

 «                             .کندنمی 
 
 

 ش با مادران ممتاز ٠٤٣١یادگاری از محفل روز مادر سال    
 در قصر دلکشابه حضور ملکۀ معظمه 

 
 

 پایان
 

                                                           

میالدی و  1471نویسنده، محقق و درامه نویس مشهور و گرانقدر آلماني متولد  (Johann Wolfgang von Goethe) "یوهن ولفگنگ فون گوئته" -1

 میالدی   1382متوفي 


