
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 ماهنامة
 دانشجو دختران 

 علمی  

 فرهنگی       

 اجتماعی             

 یـتربیت                    

 ۳صفحه                                      ۳۱۳۱ سرطان  شـــــمـــــاره دوم                                                                 سال اول                                      دختران دانشجو            

    سرمقاله
رسالت مقدس  خدا را سپاسگزاریم که در یک

فرهنگی و تاریخی گام بر می داریم و دوشادوش 

ب افرهنگیان کشور به دومین مرحله پخش و بازت

رهروان منصه علم  مطالب مهم این نشریه هم  آواز

و دانش قرار می گیریم . برای مردم خود و خانم 

های عزیز سخن می گوییم . اگرچه تجارب و دانای 

ز هم به پشتبانی مان درین عرصه محدود است با

خداوند و رهنمای مربیان دلسوز در روشنایی 

زندگی تمام عرصه های در  ژرف الهیفرمان های 

 این مسیر را می پیماییم .حقایق روز, با درک و 
 

نشریه که به نخستین چاپ  خورسند هستیم

 با وجود کاستی های فراواندختران دانشجو , 

مورد تشویق و حمایت عده کثیر از  بازهم

در داخل و خارج کشور و فامیل گرامی هموطنان 

ر گرفتیم. که بدرستی نیرویی ویژه های خویش قرا

 .بالندگی و سازندگی مان به ارمغان داشتی برای 
 

هرچند از وضعیت روان در کشور و نا امنی های 

و  گردیدهفکری و اجتماعی جامعه مان متاثر 

. باز هم ناگزیر در برابر تمام رنج می برد هرکس 

اهر و برادر هم میهن و همفکر مان خو, چالش ها 

ر موثنموده , کارهای تالش های خستگی ناپذیر , 

دهند . تا خدا بخواهد از همه را انجام و سازنده 

مشکالت نجات یافته دگر تشویش از ناحیه عدم 

رعایت حقوق زن و خشونت مردان در برابر همنوع 

 شان بوجود نیاید .  و همجنس
 

,  اسیسرزمین باستانی غور با محرومیت های سی

ود وجتا هنوز ساله که فرهنگی و اقتصادی چندین 

م ظادارد , پیوند قانون پذیری خود را هیچگاه با ن

قطع ننموده  سر انجام با ازدیاد قشر تحصیل یافته 

, خود کامگیو بیرون شدن افغانستان از زیر پرچم 

و این مردم .  ه خواهد شدزدودیت ها این محروم

عقیب نگهداشته شده در جایگاه واقعی خود قرار 

 خواهند گرفت .
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 کمل) أ  : فرمايدپيامبر صلی اهلل عليه وسلم می  

 خيارکم وخيارکم خلقا، أحسنهم إيمانا المؤمنين

  لنسائهم (.

ترين  کاملترين مؤمنان از لحاظ ايمان،خوش اخالق» 

 که براي همسران هستنداند و بهترين شما کساني  آنان

 (1172)ترمذی . « شان بهترند

معصومه انوری، گفتگو با

 رییس امور زنان والیت غور
ور نسبت به تعلیم و در والیت غپرسش: 

مردم و خانواده ها چی  تحصیل دختران ,

 نظر دارند؟
تعلیم و تربیه در مکاتب  نسبت به سالهای  پاسخ :

گذشته تغییر و رشد چشم گیری داشته ولی زمینه 

رشد تحصیالت عالی برای خانم ها محدود بوده 

. اما فعال دارالمعلمین عالی غور و موسسه است

تحصیالت عالی درین والیت فعالیت دارند که 

جای مرفوع ساخته مشکالت تحصیلی دختران را تا 

اشتراک دختران در تحصیالت   علت مشکلاست . 

عالی خارج از والیت, بیشتر مسایل عدم موافقت 

خانواده ها و کمبود اقتصاد مردم می باشد. زیرا , 

 دارند آن هم کهاکثریت مردم با وجود اقتصاد کمی 

درین باز هم مصرف پسر های خود می کنند.  را

تغییرات که در اذهان نسبت به , سالهای اخیر 

مه در راستای آگاهی از حقوق زن و فامیل عا

اکثر مردم  اشتیاق فراوان برای  هایجاد شد ها

 خود را به مکاتب , دختران تا پیدا گردید

و از  . کنندلمعلمین ها و فاکولته ها روان دارا

 .نعمت علم و دانش بهره بیشتر بدست آورند

پرسش : علت خشونت علیه زنان چیست 

 دارد ؟و به کدام سطح قرار 

خوشبختانه خشونت به اندازه که در دگر  پاسخ :

والیات مختلف و همجوار مان مروج و حاکم است 

, در والیت غور آمار نسبتا پایین تری دارد . بازهم 

نمیتوانیم برخی از خشونت های که وجود دارد 

چشم پوشی کنیم ؛ مثال : خشونت های فامیلی , 

 ود دارد . مشکالت حقوقی در اکثر فامیل ها وج

انواع خشونت های که  ریاست امور زنان  به جریان بوده و 

به آنها رسیدگی صورت گرفته است کم نبوده اند ؛ مانند از 

قمار زدن و در بدل اسلحه دواج های اجباری , نکاح شقار , به 

لت و کوب در  دیت دادن دختران و , در مقابل خون و

وجود  ها می رساندآسیب خطیر به خانم  خانواده ها که 

همچنان محرومیت از خدمات صحی و عدم و  .داشته است

دسترسی به سواد , یعنی نگذاشتن به تعلیم و تحصیل در 

 برخی از مناطق  , نیز نوعی از خشونت را تبارز داده است .

 « زنان همتای مردان اند »

از نظر ما دوعلل عمده و اساسی سبب ایجاد و افزایش 

خشونت گردیده است که  یکی  آن فقر اقتصادی و دوم فقر 

 سواد می باشد . 

راه حل خشونت از دیدگاه ما کاهش عوامل موجود است 

طوریکه  بیشتر خانواده ها آگاهی نسبی از حقوق خانم ها 

 فزایش یافتهاعامه پیدا کردند تا جای سطح درک و معلومات 

هم نیاز خواهد بود  که برای آگاهی بیشتر زمینه ها ی باز 

متعددی فراهم شود تا ظرفیت شان رو به  تقویه و رشد منتج 

گردد . در اکثر جاها خشونت نه تنها باالی خانم ها بلکه 

باالی پسرها هم صورت می گیرد .یعنی این دوجنس استثنا 

اقه , محرومیت سواد از خشونت نیستند . خشونت کارهای ش

 ., از طرف فامیل ها به نحو باالی شان قبوالنده می شود
 

  پروانه فیصلگزارشگر: 



 

 

 

  

 

 
اسم نشریه جوان است که نخستین شمارۀ آن به تازه  "ختران دانشجود"

)  شعار ع دختران دانشجو والیت غور با زیر، عنوان وگی از طرف مجم

غور و عالی ( تحت حمایت ریاست دارالمعلمین  النساء شقایق الرجال

همکاری معنوی اساتید فرهیخته به منظور فعالیتهای علمی، فرهنگی، 

تربیتی انتشار یافته است و این نشریه نخستین گام برای رشد اجتماعی و 

اسالمی و انسانی بر مبنای نیاز های فردی و اجتماعی و توسعه فرهنگ 

قلمداد شده است. عناوین زیبا و پر مفهوم چون بزرگداشت از هفتۀ احیائی 

سنت نبوی، حق اجتماعی زن از دیدگه اسالم، خلق او قرآن بود، نیاز 

جهان به صلح، انسان بودن و شایسته بودن مهم است نه جنسیت، ویژه 

ان مکتب قرآن، آفتاب درخشان هدایت، حقوق زن، گیهای اخالقی پیرو

تعدیل نام چغچران به فیروزکوه، وضعیت عربستان قبل از ظهور دین مبین 

اسالم، نخستین دانشگاه که توسط یک دختر مسلمان تأسیس شد، یک 

شعر پشتو و یک مطلب و یا عنوان انگلیسی را در دل خود جا داده است. 

نشریه اندیشه های علمی، فرهنگی، اجتماعی در اخیر نگاشته شده که این 

 و تربیتی ما را مطابق به آموزه های دینی باز تاب میدهد.

 نگاه کوتاه

این اقدام دختران جوان، دلیر و با ابتکار والیت غور به حمایت هر نهادی 

که صورت گرفته باشد، نهایت ستودنی است. این شهامت بی ربط به روح 

سلطان زن مسلمان سلطان رضیه نیست. فکر  پرخاشگر و آزادۀ نخستین

میکنم کمتر والیتی را سراغ داریم که دختران به ابتکار و استقالل خویش 

دست به چنین اقدام زده باشند. اگر دقت کنید زیر عنوان این ماهنامه 

حکایت از غرور و خود شناسی دختران غور دارد که به استناد حدیث 

سته و به مفهوم آیه مبارکه که مردان و شریف خود را همتای مردان دان

زنان مؤمن دوستان یکدیگر اند و همسان امر به معروف ونهی منکر 

کمتر ساخته که برای شان در ادامه حمیکنند. این حقیقت را مستدلتر و م

این راه توفیق مزید آرزو دارم و امید وارم در شماره های بعدی به برخی 

 ه صورت گیرد.نیاز ها و ضرورت ها بیشتر توج

 ضعف ها وقوت ها

با آنکه عقیده دارم هر اقدامی بزرگی در نخستین روز ها، ضعف ها و 

مشکالتی خود را دارد و شاید این نشریه گرانبها نیز عاری از کاستی در 

بعد ضرورت های موجود جامعه نباشد، ولی من این اقدام را بطور کل قوت 

روانشناسانه میخواهد تا به  و نیرو حساب میکنم، چون یک نگاه درست

میشود  بالندگی اثبات برساند که انگشت گذاشتن بر ضعف ها باعث رشد و

و یا بر جسته ساختن نکات مثبت مایه تشویق و ترغیب میگردد، من درین 

زمینه تخصص چندانی ندارم. در یک جمله مینویسم: این قوت و همت 

ساختن این نهال در سر باید شکوهمند تر شود و هدف اساسی ما پر بار 

زمین فرهنگ و ادب غور باشد و درخت پر بار معرفت باید با شکوهمندی 

 ۳ادامه در ص:  .......  تمام قد بر افرازد و همگان را مستفید سازد.

که حق زن و همچنان حق مرد است اصال  

 اج صورت گرفته نمیتواند. ازدو
 

 فقه» در مورد حق کار بیرون از خانه در کتاب 

آمده است که از نظر  « خانواده در جهان معاصر

شریعت اسالم کار کردن زنان در محیط خارج 

نان می آاز محیط خانه حق مشروع آنهاست و 

توانند در کارهای مانند کشاورزی , تجارت , 

کارهای صنفی و اشتغال در ادارات حکومتی , 

عرصه آموزش و پرورش , به ویژه در 

بیمارستان ها و درمان گاها , وظیفه انجام 

بدهند . پس عالوه می شود که این کار باید 

به مشوره ولی یا شوهر و در هماهنگی با آن 

نواده ها باشد و باید شغل مشروع باشد . و خا

 البته این مسله دربه آن ضرورت داشته باشد . 

 مورد مردان نیز صدق می کند .
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   آزیتا عزیزی دانشجوی ادبیات دری حجاب در اسالم                                

 زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است  از فاطمه اینگونه خطاب است به تو ای زن 

همچنان حجاب .  را برای زن و مرد مسلمان فرض گردانیده استحجاب مقدس اسالم، رعایت دین 

در اسالم به عنوان یک الگویی عزت و عفت و امر روشن و آفتابی است . هر زن حقجو و حق پرست 

این موضوع دقیق بیندیشد؛ همان نتیجه را خواهد گرفت که سبب فخر و مباهات  اگر در واقعیت

ضرورت اجتناب نا پذیر بشر  یعنی حجاب یک فریضه اسالمی و بلکه یک یک زن مسلمان باشد.

ی چشم دوشمنان پاکی و بزرگ برای زن مسلمان و خارنان در عصر حاضر جهاد و همچاست. 

دمانی می شود و نشانه فرمان برداری از خداوند ) ج ( و ایمان رعایت حجاب باعث شاطهارت است. 

می باشد .پس باید همه زنان مسلمان حجاب را رعایت نمایند . حجاب زینت یک زن مسلمان است 

باید همه زنان مسلمان حجاب را حمایت نمایند .اسالم بر زنان امر کرده است تا اندام خود را 

ز از نمایند . چون حجاب انسان را ون از شریعت اسالم است , پرهیبپوشانند و از لباس های که بیر

و مردان مسلمان سفارش شده است  اشعه های خورشید هم محافظت می کند . و در اسالم بر زنان

 اگر در مکان های باشند که حتی برهنه در میان مردم ظاهر نشوند ؛ تا لباس موقرانه بپوشند و 

خداوند  . حجاب را باید به عنوان یک امر دین قبول نمایند .همگی از جنس خود شان هستند 

برای همه مسلمانان مشخص نموده است که چی بخشهای باید و نباید پوشیده بماند . و ما از او 

اطاعت می کنیم . در اسالم حتا بین یک زن و شوهر هم حیا وجود دارد . و این امر روابط آنها را 

امش و به حجاب است به زیبای چون فرشته است . پر از وقار , آر زینت می دهد . زن که آراسته

چشم دگران را کور کرده است که مانع از دیدن این زیبای ها می شود اعتماد به نفس اما تعصب 

ینه س. به قرآن شریف آمده است که این چشم نیستند که کور می شوند , بلکه این دلهای درون 

حجاب برای زن مسلمان تنها یک پوشش نه , بلکه یک شعار اسالمی ها هستند که کور می گردند. 

 , مانور سیاسی  و نوعی جهاد در راه خدا نیز محسوب می شود که شایسته اوست . 

مرد و زن مسلمان بخاطر آرامش قلب پر از ایمان با جد و جهد فراوان , به اهداف عالی اسالمی 

 شان است که عبارت از عبادت بندگی خداست .

پس والدین محترم کوشش کنند که اطفال عزیز خود را از خورد سالی تا زمانیکه هوشیار می شوند 

 که در کالنی به راحتی آن کارهای پسندیده را انجام بدهند . ا را به رعایت آداب عادت بدهندآنه

 

 "دختران دانشجو" تقدیر از نشریه

علمعبدالقدیر   

 اسالم و حقوق مدنی زنان 
 ادبیات دری سمسترسوم ، حوا عظیمی 

اسالم تمام حقوق مدنی را که برای مردان قایل 

زنان مانند ده به زنان نیز اعطا نموده است . ش

مردان , صاحب تمام حقوق مدنی خویش از 

قبیل : حق حیات ,حق تحصیل و تعلیم , حق 

دارای , حق داشتن کار , حق ازدواج , حق 

د . آیات نشهر وندی و غیره حقوق خود می باش

و احادیث بسیاری وجود دارند که در مورد حق 

نان و دارای های آنان سخن ارث ز مالکیت و

حاکمیت و پیروی شرع کس  با.  دمی گوی

نمیتواند این همه حقوق مسلم زنان را نا دیده 

ان به صراحت نشنیز  جاب و قبول مساله ای .بگیرد

 ولـــــــقبخاب و ـــــد که بدون انتــــمی ده



 

 

 ا
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در خصوص ماهنامه دختران دانشجوی غور  ......تقدیر ازنشریه  

جه زیاد بوده و تونکات مثبت و ارزنده تر بیتی، اخالقی و اجتماعی 

ین ا ام را نکات مثبت بیشتر جلب کرد، به همین دلیل مینویسم

سته از نیرو و توان جوانان است، اماهنامه یک جهش و خیزش بر خ

ضعف های کمتر دارد و اینکه نشریه از آدرس دختران جوان و 

بیدار والیت غور در جمع خانواده مطبوعات اضافه میگردد، افتخار 

در ختم این تقدیر نامه الزم دانستم به چند نکته نیز آفرین است. 

 :ایدنشریه بیافزاشاره کنم که اگر به تواند بر رونق وجذابیت این 

ی تر و یای بعدی بجای مفاهیم کلی، کمی جزاگر در شماره ه -۱

تفصیلی تر به تشریح وضعیت اجتماعی زنان غور پرداخته شود 

 ترین دهات. دور شهر تا قریه وخالی از خیر نخواهد بود، البته از 

تنوع مقاالت از رهگذر ماهیت بیشتر شود، به نظر من خوب تر  -۲

 است، یعنی تقسیم شود باالی تر بیتی، سیاسی و اجتماعی.

کمی سیاسی اجتماعی شود و مبارزه علیه محرومیت زنان و  -۳ 

دختران، مثال محرومیت دختران جوان غور از شمولیت در امتحان 

ر و عدم راه یابی به موسسات تحصیالت عالی و یا نبود زمینه کانکو

 اشتغال برای زنان غور.

بطور کل نشریه دختران دانشجو در والیت غور یک آغاز خوبی 

هست و امید واریم موفقانه ادامه پیدا کند و خوشحالم که مقاالت 

نامه همه از آدرس دختران بوده و توانستند شده درین ماه نشر

بودن خود را با مردان ثابت کنند. درست فرموده است همگام 

عزت و اکرام . زنان همتای مردان اند پیامبر بزرگوار اسالم که )

 شان کار کریمان است و توهین شان کار لئیمان

.)                                             

 

در چین باستان پیش از میالد،  ۰۵۲در سال 

شاهزاده ای منطقه ) تینگ زاد ( آماده ای تاج 

گذاری میشد . اما بنا بر قانون باید اول ازدواج می 

کرد . ازانجا که همسر او ملکه ای آینده می شد باید 

دختری را پیدا می کرد که بتواند کامال به او اطمنان 

کند . با خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت 

جوان منطقه را دعوت کند و دختری  تمام دختران

را که سزاوار ازدواج با امپراطور باشد انتخاب کند . 

پیر زن که سالها در قصر خدمت کرده بود ماجرا را 

شنید و به شدت غمگین شد . دختر او مخفیانه 

 عاشق شاهزاده بود . 

 

  ر اول ادبیات پشتوتغیور  سمسنبیله                                    داستان انتخاب همسر   

در ماهی قرار داریم  ما .و ما اکنون در این ماه هستیم و شاید قدرش را هم ندانیم به رمضان برساندآنها را 

شبی که عبادت آن شب قدر وجود دارد ، ماهی که در تر است، که لحظه لحظه آن از شمش طال گرانبها

حاال شروع نکنیم مطمئنا ولی باید این را یقین بدانیم که اگر از .سال عبادت برابری می کند ۳۳در آن با 

 .م شب قدر را دریابیم و خدای ناکرده آنر از دست می دهیمنینمی توا

درهای جهنم بسته می  اهلل صلی اهلل و علیه و سلم می فرماید: در این ماه درهای بهشت گشوده و رسول

شوند اما  شیاطین جن به غل و زنجیر کشیده می یلب .شود و شیاطین به غل و زنجیر کشیده می شوند

حسن اهداف خویش رابه اتمام اسپارند تا آنها بتوانند به نحو  می مأموریت خویش را به شیاطین انس

مهمترین هدفی که شیاطین در این ماه دنبال می کنند اتالف و هدر دادن این اوقات گرانبهایی  .برسانند

ا زیونی بیان می روند اما کانالهای تلوآری مؤمنان با عبادت به استقبال رمض .است که به ما روی آورده اند

مؤمنان با ذکر و نیایش به ماه رحمت روی می آورند، ولی عیاشان . سریالهای وقت کش و عمر ضایع کن

مؤمنان با روزه و قیام به استقبال ماه مغفرت می روند ولی  .با برگزاری مراسم شب گذرانی و لهو و لعب

اینکه مبادا به فکر برپایی نماز تراویح و قیام  تا سرگرم کردن جوانانغافالن با برپایی مسابقات فوتبال و 

 .قیام و حتی سحری هم از آنها گرفته شود مرختخواب بروند دیگر نا بیافتند و اگر شب به

ماه رحمت و  این سؤال مطرح می شود که یازده ماه سال بدون هیچ برنامه و سرگرمی خاصی ولی حقیقتا

غذاهای رنگارنگ پر شود که نفهمیم کی  باید آنقدر با بازی و سرگرمی و سریال و عبادت که روی می کند

 اینها برای چیست؟از دستمان رفت. 

فیلم و سریال سپری ، بیاییم و اوقات خودمان را جدی بگیریم و اگر رمضانهای قبل را با لهو و لعب پس

از رحمت » که فرمود: ) ع ( دعای جبریل  کردیم فرصت امسال خود را از دست ندهیم تا خدای ناکرده

 و   باعث بخشش و مغفرت گناهانش نشوددریابد ولی این ماه  اه رمضان راــــخدا به دور باد کسی که م
 .محمد رسول اهلل صلی اهلل وعلیه و سلم ، شامل ما نشود حبیب خدا«  آمین »

 دیپارتمنت ریاضیرزو محصل مرضیه آ                          ر د ما

ار رشته نیک کردبنام خداوند بزرگ که آن موجود نیکو خصال و آن ف

 را در جهان آفرید.

 عاطفه آفرین ترین کلمه درترین ، زیبا ترین ، گواراترین،  شیرین

ابل ق مادر زیبا ترین گلی است که. قاموس عالم بشریت مادر است 

 فرزندشی ز خنده مادر کسی است که اپسند همه انسانها میباشد. 

باشد . آن موجود گرانبها ، مهربان ،  از گریه آن گریان می خندان و

هزاران قلب داغدار گذار بلند مرتبه کسی است که مرحم  گرانقدر و

محبت آفرین که خوبی ها  مادر موجودیست جان نثار واست. 

عالم  فقط برای اوالد خود و ملکات فاضله را فقط و نیکویی ها و

ی دیگران سرور برا خود میسوزد تابه چون شمع  و .میخواهدبشریت 

تداوم نسل بنی  به الهی است که جهت بقا وبخشد . مادر یک موه

تمام مخلوقات  در روی زمین نصیب, آدم از جانب پروردگار عالم 

بدون شک باعث طراز خلقت و آفرینش و  جهان گردیده است .

ان گردیده است . بنا بر جهانت تربیت سالم این نسل شریف مخلوقا

 الزم است تا در برابر آن موجود شریف و, ما اهل دانش آموز  بر

روان عالم  بزرگوار که پرورش دهنده گان حقیقی و واقعی روح و

ممنون احسان دایمی شان داشته  بشریت هستند خود را مرهون و

ایشان را چون  به مقام واالی شان احترام خاص قایل باشیم و و
 چشم گرامی بداریم. مردمک

وقتی به خانه برگشت و ماجرا را برای دخترش گفت 

گفت او هم به آن مهمانی  را که دخترشتعجب کرد چ

پیر زن با اندوه گفت : دخترم می خواهی آنجا .می رود

چی کار کنی ؟ آنجا فقط زیباترین و ثروتمندین دختران 

در بار حضور دارند. این فکر جنون آمیز را از سرت بیرون 

ا رنج را به جنون تبدیل کن میدانم رنج می کشی , ام

د : نه رنج می برم و نه دیوانه ام . دختر پاسخ دانکن ! 

میدانم هرگز مرا انتخاب نمی کند اما این فرصتی است 

م این خوشحال. که دست کم یکبار نزدیک شاهزاده باشم

ی است، شب وقتمیدانم سرنوشتم چیز دیگری  .می کند

 ادامه به شماره بعدیدختر به قصر رسید .... 

        نا دیه پناه زاده                                       بیایید ماه رمضان را از دست ندهیم 

مت و رمضان آمد و چه خوش آمد. ماه رح 

ند. خداوند گمغفرت بر تمام عالم سایه اف

درهای بهشت را گشود تا بندگان گنهکارش 

 .را بیامرزد

ه ک دآیا تا به حال به این فكر کرده ای

 ؟هچه موهبتي نصيب ما شد

آري چه موهبتي باالتر از اینكه ما 

 .یمرمضان را در یافته ا

 دخداون کردند تادعا می ح شش ماهالص سلف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ۴صفحه                                        ۳۱۳۱ سرطان  شـــــمـــــاره دوم                                                                 سال اول                                      دختران دانشجو            

 

 صاحب امتیاز : ریاست دارالمعلمین عالی غور 

 پروین سعیدی مدیر مسوول :

 یمعاطفه ند معاون مدیر مسوول :

  عرفانیسردبیر : عارفه  

 نبیله غیورمعاون سردبیر : 

 زرین امیری ویراستار : گل

 آرا : نیلم  قادر زاده  برگ

ری صحرا گل نو، پروانه فیصل ،  گروه نویسندگان :  نادیه پناه زاده

 خاتمه سعیدی ، مهتاب میرزاد. ،عرفانی نی نی گل ،  ساداتمرضیه , 

  بی بی گل  نوری ، ملکه محمودیه یوسفی ، گزارشگران : لطیف

 

ی ما تربیتفرهنگی و -علمی، اجتماعیاین نشریه اندیشه های 

 را مطابق به آموزه های دینی وانسانی بازتاب می دهد.
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 میهن

 به هر دشت و بیابانت بنازم میهـن ای مـیــهــن

 ن ای میهـــنـهـازم میـــنت بن به آن لعل بدخشا

 تو ار ــــه ســمــگیر چشله های برف ـروم برق

 نـــن ای میهــازم میهـــارانت بنـگله در کوهس

 ن آیدــبه هر سنگر رویم یاد ازغازیان این وط

 ن ـــازم میهن ای میهــــت بنـح  نیاکانــبه آن فت

 ود داردــــخه ویرانی ب ،ار توـــچرا برج حص

 نـــکه بلبل است به بستانت بنازم میهن ای میه

 تــب ظلمـهای دشت زاگذی کردم ش سنگره ب

 بنازم میهن ای میهن چه خون جاری زمردانت

 فرــای کــانه هــکز بت خخلیل آسا روم در مر

 نـــن ای میهــد به قرآنت بنازم میهــهاد آمجـــ

ارسالی , کوکی احمدزی ، صنف نهم مکتب 

 خدیجته الکبرا

 

 وحدت وهمبستگی
 دـــای هموطن با یکدیگر یکجا شوید وحدت کنی

 دـیکدسته ی واحد شوید, از جان و دل همت کنی

 اقـقـن و شـــــاز نفرت و کیق، قه ها و نفااز تفر

 یدــــبا همدگر اخوت کنیکدیگر یکدل شوید، با 

 جا شودـــــپیکرهمه یک ،دست زمان همراه شود 

 دــــبا همدیگر غیرت کنی ،  یک آدم کامل شوید

 یـقـمتو در راه دین ــوی، م قـــد باشیــتا متح

 لت کنیدــترک همه خود خواهی و بد بختی وغف

 شویم دلــبا هم شویم ما متحد , یک پیکر و یک

 ت کنیدـیکجا شوید الف ، چون ذره اندر بین خود

 مــرا می دهی ما جان و سر، از بهر ناموس وطن 

 دــای جملگی شرکت کنی ، در سنگر حفظ وطن

 داری در وطن این شادمانی است و بسـچون پاس

 ن پس بسی لذت کنیدیکجا شوید , باهم شوید زا

 ای مسلمانان کمی غیرت کنید

 ت کنیدـق همهر احقاق حقوـب

 صنف نهم ارسالی , محدسه هاشمی , شاگرد 

 خدیجته الکبرامکتب ( الف ) 

 

 

 انشدعلم و 

 خیر قدم  معهد اسالم  ما 

  مظهر ترتیب اعالم  ما                     

 ما دراینجا درس علم آموختیم 

 تخم جهل  و گمرهی را سوختیم        

 کسب دانش فرض بر مرد و زن است

  جهد بنما تا که جان اندر تن است       

 پیمان بسته ایم ما در اینجا عهد و 

 ما عدو را دست و پا بشکسته ایم         

 کرمعلم باشد مایه فیض و 

 جهل باشد باعث رنج و الم                

 ز نور علمکمپیوتر شد بنا ا

 شد فضا مکشوف از منشور علم           

 خار زاران را گلستان میکند

 تاریکی ها را چراغان میکند               

 کف انسان رسید تاکه دانش در 

 پای انسان بر سر کیهان رسید            

 بساط خاکیانصنع حق اندر 

 کلک بر دندان گزید افالکیان             

 فنجاودان بادا ! چراغ علم و 

 در بساط روشن این انجمن               

 جاودان باد این همه جوش و خروش

 دان این بیت و انشای خموش اوــج
شاگرد صنف «  می یاهابر» راضیه ارسالی 

 راخدیجته الکبمکتب هشتم 

 dokhtarandaneshjo@gmail.com   آدرس ایمیل :
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 به گرامی داشت روز مادر
ارک    ـــــمب اال ای مادرم , روزت

 ارک ـــــفدای نام دلسوزت , مب

ر ـشوم قربان به آن دستان پر مه

 کـــارمبفدای قلب پر سوزت , 

 بــوایـقبول کردی تو روزهای ن

 بــــنمیترسی ز روز های مصای

 کــنواختی ام  به آن آوای  باری

 للو خواندی به آن شبهای تاریک 

 لکان راـــطف ندی  زقلبت پرورا

 ان را ـا ملکـــــدنی  برآوردی به

 به آن قلبی که داری همچو دریا

 زند موج نهان در دشت و صحرا

 تــکه این روز خجسته پر بهای

 تـــویم  برایـــمبارکباد می گ
رفعت"ادبیات                        راضیه شاعر: 

 داخل خدمتپشتو

 معصومه ابراهیمی، دانشجوی ادبیات دری     مادرروز  تبه منا سب

 نامش مادر استه ا بــه دنیـمی نازد همآنکه 

 آنکه باشد چون عسل شیرین کالمش مادر است                                    

 درــهمت و غیرت به ما داده پ گرچه درسِ 

 نش مادر است اــست اما گلست اـر زیبــگل اگ                                    

اخرین ساعت حیات خویش در فکر و اندیشه این  هر انسان از آوان طفولیت الی

که پا به عرصه زندگی می گذارد همین مادر  گوهر زیبا و گرانبها می باشد زمانی

است که طفل خویش را با یک عالم مشکالت بازهم پرورش داده تا او را بحیث 

 خدمتگزار آینده وطن تقدیم نماید . 

اطر صحت و سالمتی طفلش شب زنده داری های مادر در آوان طفولیت بخ

دارای ارزش واالی است . و همان طفل اگر بعد ازان هرچند خدمت به مادر هم 

 انجام دهد بازهم کم خواهد بود .

گرانبها ترین هدیه زیباترین موجود روی زمین است . وی مادر مقدس ترین و 

الهی است که برای هرکس به ارمغان آمده است . اطاعت و کسب رضای مادر 

برای هر فرد الزم و واجب است . آغوش مادر گرم ترین جای برای زیستن است 

پیامبر اکرم ) ص ( می فرماید:   و تلخترین لحظه عمر , لحظه مرگ مادر است . 

گرفته هفتاد بار دور خانه خدا را طواف اگر من مادر خود را به آغوش خود » 

 « . یک شب بی خوابی مادر را جبران کند بود که  کنم , بازهم نا چیز خواهد

خویش می کشد جبران نا پذیر یعنی زحمات که مادر بر اوالد  

دان صالح را د تا فرزنمادران در تمام عمر تالش می ورزناست. 

 تقدیم جامعه نمایند.

شت بهبر ما الزم است که تا همیشه به این گوهر زیبا و مقدس که 

زیر پای آن است احترام داشته باشیم و هیچگاه کاری نکنیم که 

 رسبب رنجش ایشان گردد . آن عده جوانان که از فرمان پدر و ماد

 و علت چیست که بر بزرگترینسرکشی می نمایند نمیدانم چرا؟

 از عطوفت و مهربانی را هدیه می کند یموجود الهی که جهان

 بازهم حق اورا ادا نمی کنند.

 


