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سپس و  ن به ليسه ارتقا يافته است، سرودمدر مکتب ابتدائيه اهل مغل های وردوج که اکنو ١٣٨١شعر زير را بمناسبت روز معلم، در ماه جوزای سال 
دوباره آنرا بحيث تحفه بمناسبت روز جهانی معلم، برای معلمين حق شناس، گذشت ده سال، اکنون، بعد از . قرائت نمودمپر شکوه ن محفل آنرا در هما

  .آنهايی که واقعن معلم هستند، تقديم می نمايم

  هـرايـيـز علم پـان جـردان و زنــم ِرـهـدم بـديــن            ه        ــايــرانمـش را گــم و دانــلـز عـان جـدم در جهـديـن

  هـايـمپـرديده هـا گـص کجـن با زّری خالــه آهـک         ص          ـــلاــد خَوــی زّر بــالــمث اــدانی ــردمــوِد مـــوج

  هـايـر مـُامت زرِّ پــز تا قيـرگــگ هـرد زنـيـگـن                   د  ـاشـه بـيـبـص شـن با زّری خالـه آهـرچـاهر گـظـب

  هـعِد نـُه آيـَدر ُزمـَر، هـَل يـَسـَتِوی را بـوان انـبخ                ر      ــگــمديـل به هــاهــم و جـِالــر عـرابـند بـا آيـجـک

  هـم خويش و همسايـی کنند هـاراتـخـتـش افـامـنـب                       اق ــره در آفـعالـِم شه رِدـد مـابـم يـــلـض عـيـف ِز

  علمش شير و او دايهچون طفل، ست همکه شاگرد                    ی   ــادانـرد ز نــيـا مـس مـفـد نــاشـبـر نــگم ـــّعلـُم

  هـايـده در سـيـاشـی پــدمـنـل گـاصـچ حــيـدارد هـن                   دم  ـنـردان او گـورشيد است و شاگتل خـثـم مــعّلـم

  هـايـرمـود و سـُا سـم و بـِعـنـُاو مود ـشـيـر مــدر آخ              علم و هنر گيرد         هر کس پِی» ـی تـابــث« اال ای 

من هم دعوت آنها را اجابت نمودم و . دعوت نامه ای از طرف رياست معارف واليت بدخشان به اداره ما مواصلت ورزيد، )١٣٩١ميزان  ١٦(امروز 
محفل متذکره، در . شرکت ورزيدم برگزار شده بود، در محفل روز محفل که در صحن مکتب ليسه نسوان مخفی، در شهر کهنه فيض آباد بدخشان

نماينده مقام واليت بدخشان، نمايندگان دوکتور اسد اهللا محقق، معين انکشاف نصاب تعليمی، تربيه معلم و مرکز ساينس وزارت جليله معارف افغانستان، 
استادان، دانش آموزان و  ادارات و ارگان های دولتی و غير دولتی، منسوبين رياست معارف واليت بدخشان، ايندگانرای واليتی واليت بدخشان، نمشو

ضمن ايراد بيانيه ها در مورد مقام واالی معلم و تجليل از روز پر افتخار معلم، برای کسانی که در قسمت محو بيسوادی، . والدين طالب اشتراک داشتند
ته بودند، از طرف معين وزارت بلند بردن ظرفيت آموزگاران و دانش آموزان جهت بهبود سراسری نظام آموزش و پرورش گام های مثبتی برداش

اد آقا خان در معارف مفتخر به دريافت تقدير نامه ها گرديدند که از آنجمله اينجانب هم در زمره کسانی قرار گرفتم که از طريق بخش تعليم و تربيه بني
معين صاحب تقدير نامۀ افتخاری ايرا بمناسب محترم . وزان در بدخشان شناخته شدمانش آمبدخشان مصدر خدمات سترگی برای مکاتب، آموزگاران و د

  .کاپی اين تقدير نامه در زير موجود است. روز پر ميمنت معلم برايم اهدا نمود

  

  


