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 پنج اکتوبر و سیزدهم میزان روز معلم
 سرود معلم

 
  معلم و اهمیت او در تعلیم و تربیۀمقام بمناسبت بزرگداشت از 

 اوالد امروز و فردای وطن
 

صورت ترانه در روز معلم در سال ه بزیبای استاد خلیل هللا "خلیلی افغان" شاعر حماسه ها این شعر 

خ فرزنده یاد با آهنگ پیانوی استاد در کابل ماللی  از طرف دختران لیسۀ عالی م(1961ش )1340

در برابر معلمان به اشتراک شاهدخت بلقیس طاهر دختر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افندی 

 افغانستان سر.ده و خوانده شده است

 

 ام در دنـیای ماـر شــه    تران،ـروزد اخـــر فـا بـت
 اـای مــور زیـبـشـدر ک    و،ــب اد گـردد مشکـتـا ب
 ارای مـحــن صـمدر دا    ا رنگین شودـه هــا اللـت
 ای ماـصبح در دری رـه   ا خندان شودــه وجـا مـت

 
 این جشن خوش خرم بود بر غمگساران وطن

 نــاران وطــــوزگـدرد آشـنـایـان وطــــن آم
 

 های آن چون باغ ما گل د،      و  ـ  دل ب تاد صاحبـــاس
 او ابر و ما صحرای آن  او،      ضــیــا تشنگان فــم
 ر زای آنـر گوهــحـب از     ر از گوهر کنیمـن پـدام

 ـای آنـــدۀ بـیـنـــــاز دیــ    د،ــی دمــی مـهـنــور ال
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 این راهنمایان وطنر، ما را به منزل راهـبـ

 اران وطنآمــوزگ، نـخدمت گــذاران وط
 

 ما  بالــشود       فــرخـنـده استـق از فیض دانش می
 ا و سال ماـهـای مشب     ور آنــروشن شود از ن

 وال ماـر احـو بـد چـابـت    یـــدگـتـاب زنــــایـن آفـ
 ـــال ماـن آمــشـــاز گلـ    های خوشبختی دمد گل

 

 و بهاران وطناز ن، مـا را معلـم بر دهـد
 آمـــوزگـاران وطن، این باغـبـانـان وطن
 
 

 آورد انـــرفـــوار عــانـ    بزرگ تعظیم اینروز

 ان آوردـور آورد جـن   وجد آورد شور آورد
 وش افغان آوردـدر گ   نو و از عصرـپیغام ن
 روزان آوردـع فــمـش   شام زندگی در تـیره

 
 ، این ره شناسان وطنن کنندـره را بما روش

 اران وطنـن، آمــــوزگــراز داران وطاین 
 

 اد بادـن آبـاین سرزمی   تا علم باشد درجهان
 م آزاد بادـند غــــاز ب   انـایـن کشور آزادگ

 ن دلشاد بادــاه وطـش   شرفت مملکتـاز پی
 تاد بادـمسرور از اس   هنر رد درکسبـشاگ

 

 باشند از هم یهره ور، در روزگاران وطن

 وزگـاران وطنوطن، آماین غمگساران 
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