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 پنج اکتوبر
 معلمروز جهانی 

 که در افغانستان عزیز ما در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 

 به صورت باشکوهی افتتاج و تجلیل گردید
 

 

اینجانب در آن زمان در ریاست پوست وزارت مخابرات افغانستان مامور بودم. و شاهد تهیۀ و نشر تکت های زیبای 

تولید و به کار انداخته شد و در همان پوستی به مناسبت تجلیل از روز معلم بودم که به امر شاهانه و فرمان سلطنتی 

ه داخل افغانستان و به کشور خارجی در سراسر جهان  زینت روز پنجم اکتوبر به هزاران آن در پاکت های پوستی ب

 از هزاران که در نزدم نگه داشته ام با شما شریک می سازم پوستی روز معلم رافوتو چند  صفحهدر پایان بخشیدند. 

 

 در عکس باال عده ای از معلمان زحمت کش افغانستان  را در روز معلم، حین شرفیابی به حضور شادروان اعلیحضرت 
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گفته می توانیم میالدی است. به یقین  1961یا  1960محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان می بینید.  فکر میکنم در سال 

که افغانستان عزیز ما یکی از اولین کشور های جهان است که روز معلم را بنا بر فیصلۀ یونسکو و سازمان ملل 

 متحد نه تنها پذیرفت بل هر سال به صورت شکومندی در سراسر افغانستان برگزار می شد.

****  ******** 
قات، اقشار و گروه های متنوع علمی و مسلکی کشور می باشد، و وبسایت آریانا افغانستان آنالین، متعلق به همه طب

من به حیث مسؤول آن از طرف خود و از طرف همه همکاران گرانقدرم این روز سرشار از ثروت های معنوی و 

انسانی و علمی را به تمام استادان، معلمان و مدرسان شریف و با دانش و علم پرور وطن عزیز تبریک و تهنیت 

عرض می کنیم و تمنی می دارم که معلمان وطن ما در تمام زمینه های کاری، به شمول ارتقای سطح زندگی آنان، 

 که اکثریت شان را معلمان بی بضاعت احتوا می کند، به انکشاف و ترقیات مطلوب شان نائل آیند.   

****  ******** 
 تکت های پوستی نشر شده به افتخار روز معلماین هم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تمام قلم بدستان، شاعران و نویسندگان، قلباً آرزو دارم تا این هفتۀ مبارک معلم رهنمای جامعه را با  از یادداشت:
 آثار گرانبهای شان مزین سازند.
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