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ولی احمد نوری

روز جهانی طفل در افغانستان
امروز بیستم نومبر معادل است به روز جهانی "طفل" در افغانستان و اکثر کشورهای جهان که نبایدش فراموش کرد.
برای نخستین بار در سال 1944م بعد از ختم جنگ دوم جهانی ،سازمان ملل متحد روزی را به نام (روز طفل) اعالن نمود
که در همان سال یعنی در سال 1323شمسی در افغانستان هم از طرف پادشاه کشور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (روز طفل)
به رسمیت شناخته شد و به وزارت مخابرات هدایت داده شد تا تعدادی تکت های پوستی را با اشکال زیبا به افتخار روز طفل
به نشر سپرده و همه مراسالت و مکاتیبی را که روانه والیات افغانستان و کشور های خارج باشد مزین با همین تکت های
خاص روز طفل بفرستند که فرمان اجراء شد و منبعد هر سال انواع تکت های پوستی با اشکال و مناظر مختلف افغانستان نشر
می شد که تعدادی از آنها را که من در کلسیوم خویش دارم در ذیل به شما نشر می نمایم
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از همه دوستان قلمبدستان و افغانان میهن پرست التجا دارم در این باره و برای تجلیل از روز طفل بنویسند و مردم
ما و خاصتا ً دولت و نظام کشور را متوجه این مسؤولیت و وظیفۀ مقدس شان بسازند که رسیدگی به اطفال و
کودکان وطن است و مانع دوام چنین حالتی است که در پایان می بینید:
و در اینجا فردی چند از یک شعر فارسی ایران از صفحۀ کمپیوتر گرفته ام و به شما عزیزان در ذیل تقدیم می نمایم و از شاعر
عزیز آن معذرت می خواهم که در دو جا نام ایران را به نام افغان تعویض نموده ام.

مـن کـودکـم یـاد آور بـهـاران
روشن تر از رخسار سبزه زاران
مـی آیـم از کانـون عشق و ایمان
از سرزمین افغان ،از سرزمین افغان

دامــــان او ،دامــان اولـیـنــم
واالتــرین گــهـــوارۀ یـقـیـنـم
در گوش جان آواز جـویبارش

الالی دل نشینم
در دامـنـت آمـوخـتـم الفبا
خواندن ،نوشتن ،حرف و صوت و آوا

پروردی ام با مهر و تندرستی

از جـــــان و تــن تـوانــا
ای مادر آزاده ،از تو زادم
از هستـی تـــــو هـستـــــــــــم
… ()1

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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