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 Social اجتماعی

  
  ربيال عطائی 

 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢
  

 ئیسخنرانی ربيال عطا

  زما مور

   
و ھستی مايه می موجودی که از جان " مادر"حضار گرامی، سالمھايم را بپذيريد و اجازه بدھيد تا سخنانم را به نام 

يکی از برجسته ترين نمونه " خورشيد عطائی" شاد راون  به يقين مادرم  .گذارد تا فرزندانش به ثمر برسند، آغاز نمايم

 .ھای يک مادر مھربان و موفق بود

مؤثره ډول  ې په داسې يوه خاصه اوي داسې يوه ميرمن وه چې خپلو بچيانو ته ئیاروا شاده خورشيد عطا زما مور،

  .ځينو ته د ھغې ميتودونه غير معمول ښکاره کيدل ښايې . پاملرنه کوله چې دې په خپله مساعده او مناسبه ګڼله

 ترڅو د ژوندانه د جگړې  .د ھغې الرښونې او دسپيلين يوازې يو مقصد او ھدف درلود،  د خپلواکو لوڼو روزل او پالل

 .ی پاتې کيدلو توان ور سره موجود ویپه ډگر کښې د ژوند

ۀ دا ځکه چې ھغه پخپله په يو  . تجاربو څخه سرچينه اخيستلهید ھغې قوت يا د تحرک منبع د ھغې له خپلو شخص

  . يوازينۍ ماشومه وه, ټولنه کښې د يوې روشنفکرې کورنییپالرواکې او يوې ډٻرې ټينگې عنعنو
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 او غير یپه نظر ويروونک چې د دوی  د ډيرو ھغو جابرانه عنعناتو او رواجونو پر خالف ول، د ھغې مور او پالر

آسيب پر  يې له دا ډول ناوړه رواجونو او د ھغوی د لور يوازينی چې ھغوی خپله  نو له ھمدې کبله وه- ول یانسان

  .وروزله »زمرۍ«يوه   نو ځکه يې وساتله وړاندې

 په ږوند کۍ دنارينه یښځ ځکه چې اکثر زمونږ ټولنه د . لرلوځوريدلهۀ سره له دې چې د ورور او د زوی په نــ

خو،  ھغه .  ی، اوھغوی ته د ښځو د محافظ يا ساتونکو په سترگه کتل کــيـږیموجوديت ته يو خاص ارزښت ورکو

  .ی ته اړټيا لری پاتې کيدلو لپاره ساتونکیيوه ښځه د ژوند ھيڅکله دې نظريې ته تسليمه نه شوه چې ګواکې

 او یھغې ته دا شيان د بې کفايت.  ی ناز او نعمت ورکړل شی اوالد ته افراطھمدارنګه، زما مور ددې طرفداره نه وه چې

اوړو ښځو يا ميندو په شان وو، چې خپل بچيان، په يد ھغې طرز ديد د نړی د ډيرو پ.  ضعف د ميکروبونو په شان ول

 او دماغې قوت ی دفاع مھارتونه چې فزيکیخاصه توگه نجونې، دې ته وھڅوی چې، د پايښت او بقاء مھارتونه، د ځان

  .ی عمر کې زده کاندی، په ھماغه تنکی دواړه په کې کارول کيږیاو توانمند

او ھمدا شان خپل بچيان يې ھڅول چې په تنکۍ ځوانۍ .  ھغې ته د لوړو زده کړو السته راوړل خاص ارزښت درلود

  .ی قوت برخې ته ورننوځی کاریکې د ټولنې د بشر

ـنـه يم چې له مونږ څخه د ناز او نعمتونو سپمول ورته سخت تماميدل، خو ھغې ھمدا ډول روزنه يې مناسب ـئمطمـــ

 خپلواکۍ او یځکه چې ھغه پخپله د فرد. یګڼله،  ترڅو مونږ د ژوندانه په ډگر کې د پايښت او بقاء په مبارزينو بدلۍ کړ

  . پاتې کيدلو په ارزښت پوھيدهیپه ځان د متک

ــې رازده کړل، او زه ډاډمنه يم چې ھغه په دې پوھيدله، چې دې ھم د خپل مور او ئزښتونه ول چې موږ ته دا ھغه ار

  .يې روزلی ده» زمرۍ«پالر په شان، 

شما بايد در کنار آن که خود را نيرومند می سازيد تا از گزند روزگار به دور مانيد، بايد :  مادرم ھميشه می گفت

  .دارند  آمده ايد و مردم تان تا چه اندازه به کمک شما نيازفراموش نکنيد که از کجا

ًاگر می خواھيد که واقعا برای مردم تان کمک کنيد، بايد ياد بگيريد که در کنار حفظ نکات مثبت : او ھمچنين می افزود

  فرھنگ جامعۀ ما،  بر زبانھای مروج در کشور تان نيز حاکميت حاصل نمائيد 

کنم، و به تو افتخار می کنم که به من و خواھرم اين امکان و توانائی را بخشيدی تا   تو تشکر می ازهمانند ھميش:  مادر

ملی ما حرف  ھایناينک با مردم خويش که به مانند ما از کشور جنگ زدۀ ما افغانستان در اينجا پناھنده شده اند، به زبا

  .بزنيم و ياد ترا کنيم

  .ھای خويش بکوشيم زندگانی نموده در زدودن تاريکی ھا با تمام قواء و توانمندی" خورشيد گونه"اميدواريم ھمه بتوانيم 

    تشکر-ډيره مننه 

  

 

 


