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  گزارشگران پورتال

١٠.٠۵.٠٩  

  روز جهاني مادر در تورنتو تجليل گرديد
و تجل ان در شھر تورنت ان افغ ادر از طرف انجمن زن انی م اه می امسال ،روزجھ م م دشنبه شب مورخ نھ ل گردي .  ي

ه سرورآغازگرديد يزه  وژم ی و دوش شه جالل انم عاي دگی خ ا .  محفل،  ساعت ھفت و سی دقيقه ی شام به گردانن آري

ی .  ی ازقرآن مجيد را قرائت نمودکه  تحسين حضاررا برانگيخت ،  آيه اوسيم کودک خورد سال  سپس ، سرود مل

دم يس انجمن زنان ، مھمانان را به زبان دری و انگليسی خيخانم اسما فيضی رئ. دا پخش گرديد افغانستان و کانا ر مق

ادر خانم آدينه نيازی مؤ. گفت  وده روز م سی صحبت نم شتو و انگلي ای دری ، پ سس انجمن زنان افغان نيز به زبانھ

  .را به مادران حاضرو مادران کشور تبريک گفته و مھمانان را خوش آمديد گفت

ه نمايندۀ ) لف وو(  انتاريو و آقای کتلين ويست  وزيرمعارف ايالت ل راجع ب منطقه دان ولی وست دربخش اول محف

در ھمين بخش، داستان کوتاه خانم پروين پژواک توسط خودش . روز مادر ، ارزش و اھميت مادران صحبت نمودند

  . شدخوانده و کتلين ويست  به زبانھای دری و انگليسی 

ل( ده  خانم قمرگل آوازخوان مشھورافغانستان که با فرزند جوانش فھيمه فتاح مادران سال را معرفی نمو )  ايمل زاخي

دۀ درمحفل حضورداشتند ، نه تنھا بمثاب ارف و نماين  ۀمادر سال اعالم گرديد ، بلکه نشان تقدير نيز ازطرف  وزيرمع

ين ب.   گرديد ءپارلمان انتاريو برايش اھدا ه رھ انم فھيم ان خ وان مادرممتازسال ، تقديرنامه ھمچن ان ۀعن  انجمن زن

ار . دست آورده افغان را ب اريو اظھ خانم قمرگل، ضمن آنکه ازتوجه و قدردانی ھای انجمن زنان و مقامات ايالت انت

  .عمل آمده  کرد که از ايشان استقبال گرم بءتشکر نمود، پارچه ھای دلشنين آواز و موسيقی را نيز اجرا

روين مۀ پس از يک وقف ود،  پ ده ب ه گردي ان تھي ان افغ ن زن ان انجم ه از طرف کارکن صر و صرف عصريه ک خت

سپس ، پيکار پامير سخنانی در وصف . قاريزاده دختر مرحوم قاريزاده يکی از سروده ھای زيبای پدر را دکلمه کرد

ادره فداکاريھای فطری و عاطفی مادرايراد نموده يک پارچه سروده خويش ب ودمناسبت روز م ه نم ه .   را دکلم وژم

د الون پخش شد ۀ سرور، پارچه کوتاه و زيبای نثردری را در وصف مادر خواند و آواز و موسيقی خوانن آذری درس

دا.  که مورد توجه قرار گرفت  ان صورت گرفت و بع ن از نوجوان ی پارچه ًنمايش درامه توسط  دو ت ود فرمل  محم

ه عقب . تقديم حضار نمودد ی را که خطاب به مادر سروده بوشعر زيبائ غالم غوث مجددی نيز ازجمله کسانی بود ک

ود ادر را قرائت نم ای م ه مزاي ل حاضر .  مکروفون رفته يک پارچه شعر خود راجع ب وال در محف ای کلي چون آق

  .نبود، سروده ی ايشان را دوشيزه پروانه صديقی قرائت کرد
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   .ه ھاجوايز خويش را به دست آوردندغ جوايز ھم جالب بود  و برندبخش قره کشی و توزي

 ۀدر بخش اخير محفل، بازھم بزم موسيقی توسط خانم قمر گل و ايمل زاخيل پسرش گرم گرديد و مراسم ساعت دواز

  . نيمه شب پايان يافت 

  

 


