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دمشق-سانا

بمناسبة عید األم خصت السیدة أسماء األسد إذاعة دمشق في عیدھا الماسي بكلمة عایدت فیھا اإلذاعة األم واألمھات السوریات مؤكدة أن األم ھي نبع

للعطاء ومدرسة لالنتماء.

وقالت السیدة أسماء: أتحدث إلیكن الیوم ألھنئ سیدات سوریة داخل وخارج الوطن بمناسبة نحتفل فیھا بمن حملت الرسالة األسمى ورھنت روحھا وحیاتھا

ألبنائھا فكانت نبعاً للعطاء ال ینضب ومدرسة للرعایة والتربیة على األخالق وحب الوطن.

وأضافت السیدة أسماء: وألن األمومة منبع الخیر والطھر وھي الرسالة األسمى والقیمة األقدس فقد اتسم بھا كل عمیق متأصل وتكنت بھا المعاني العظیمة

واألحداث الجلیلة وبمغزاھا ارتبطت القضایا المصیریة وتقاطعت مفاھیم خلق الروح من الروح في معنى األمومة األولى وصوالً إلى اإلنسان ورسالتھ

ومعانیھ وأثره في الحیاة.

ً ومعرفة كانت وستبقى تحمل رسالة الحضارة واإلنسانیة مھما حاول الغزاة احتاللھا وتابعت السیدة أسماء: سوریة أم الحضارات التي أغنت العالم علما

وتدمیرھا.. فاألمومة فعل خلق وتأصل وقداسة.. وسوریة أم الزراعة فیھا وعلى أرضھا عرف المنجل األول والمحراث األول ومن ترابھا انطلق السالم

والخیر عبر الغرسة األولى ألنھا الموطن األم ألقدس األشجار شجرة الزیتون المباركة.

وقالت السیدة أسماء: إلى ھذه األرض تنتسب أوغاریت أم األبجدیات التي علمت الحرف للبشریة كلھا وقدمت للعالم مبادئ التواصل اإلنساني باللغة

والحوار ومن بین أنامل أبنائھا األوائل تم تخطیط إیبال أم المدن عبر التاریخ.. وأما دمشق.. دمشق أم العواصم القدیمة المأھولة بعراقتھا وتجذرھا

وكبریائھا وصمودھا.

وأضافت السیدة أسماء “من دمشق اخترت أن أخاطبكم الیوم عبر اإلذاعة األعرق اسماً ورسالة.. إذاعة دمشق.. اإلذاعة األم في عیدھا الخامس والسبعین

والتي تربت على رسالتھا الوطنیة أجیال وأجیال.. وصوت أثیرھا ال یزال یحمل قیم االنتماء األصیل لألرض والوطن.. قیم العروبة واألخوة.. قیم الوقوف

مع الشقیق أثناء العدوان لتصبح عبارة “من دمشق ھنا القاھرة” شعاراً عروبیاً قومیاً تاریخیاً ال ینسى.

وتابعت السیدة أسماء: في عید األم نعاید أوالً وأخیراً سوریة الوطن األم لكل أبنائھا مھما كانت انتماءاتھم وتوجھاتھم.. فاألم ال تقسو على أبنائھا مھما

ضلوا وال تغلق أبواب قلبھا في وجھھم متى عادوا.. أمھات سوریة العظیمات حفیدات الحضارة واألبجدیة األولى.. المحافظات على الغرسة األم

والمربیات ألحفاد المعماریین األوائل.. المتمسكات بالجذور.. المضحیات الصامدات الصابرات بعد ما مر على ھذه األرض.

وختمت السیدة أسماء كلمتھا.. في عید األم عید الطبیعة األم بخیرھا وخصبھا وعطائھا ودورة حیاتھا التي ال تموت.. ھا نحن الیوم متمسكات بدورة الحیاة

كما تمسكت أمھاتنا وجداتنا.. نزرع ما احترق.. نبني ما تھدم.. نعلم الحرف واألبجدیة.. ندافع عن األرض.. ننشر السالم.. ونتطلع لمستقبل مشرق مھما

كان الحاضر صعباً.. وكل عام وأمھات سوریة بألف خیر.
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