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 ماهنامة
 دانشجو دختران 

 علمی  

 فرهنگی       

 اجتماعی             

 یـتربیت                    

 ۳صفحه                                ۳۱۳۱  اسد وم                                  سشـــــمـــــاره                                سال اول                                      دختران دانشجو            

                 سرمقاله
درین اواخر به اثر جنجالی شدن انتخابات و بگو مگوهای دلخراش 

سیاستمداران کشور و پیروان شان , تاثیرات فوق العاده بدی روانی 

را باالی تمام افراد جامعه گذاشته که همه چیز بحالت غیر عادی 

 تربیه ودر آمده است . تاثیرات نا خوشایندی در روند تعلیم و 

اجتماع و اقتصاد مردم ما , وارد نموده است که واقعا دست آورد 

های بیش از یک دهه را اسفبار ساخته است . پدیده امنیت که 

در راس تمام نیاز های جامعه ما قرار دارد , از آغازین مرحله های 

انتخابات تا جریان دغدغه ها و پس لرزه های کنونی آن به شدت 

ییده و جان صدها تن همشهریان مسلمان مارا رو به وخامت گرا

طعمه خود گردانیده است . بجا افتادن این همه نا مالیمات و 

بدیهای سرسام آور که در آسیاب دشمن آب می ریزد از برنامه 

های شوم و منفعت طلبانه عده از افراد حاکم و سیاست تراشان 

ملی ما  نا میمون و در عین زمان بی باور به ارزش های دینی و

خواهد بود . نا امنی های پسین در والیت غور و کشته شدن افراد 

بیگناه بویژه زنان و دختران جوان و عروسی بر آمده از حجله , 

که بکام مرگ کشانیده شدن از دشوار ترین اتفاقات غیر قابل 

تحمل هر وجدان بیدار و آگاه بود که متاسفانه دولت مردان محلی 

بر سر داغ مادر های خون آلوده مرهم بگذارند  و مرکزی نتوانستند

 و هر روز این بدبختی چهره خشونت بار تر را تجریبه می کند.

ما هم به عنوان افراد جامعه و کسانی که خواهان عدالت و برابری 

و پیشرفت و ترقی هستیم از حکومت افغانستان و دستگاهای 

از فرسیاسی می خواهیم بیش ازین مردم و ملت غیور و سر

د , با این همه امکانات و امتیازات نافغانستان را به نابودی نکشان

د که دشمن باالی افراد غریب و ند , نگذارنس دارکه در دستر

بیچاره دست ستم دراز کند و تعدی و تظلم به هرگوشه و کنار 

بیداد نماید. زمینه تعلیم و تحصیل بیشتر , سبب رشد و پویایی 

د شدن فرصت های بهتر تربیتی یگانه یک جامعه شده با مساع

روزنه ی برای زدایش کامل جنگ و نفرت و کشتن و بستن خواهد 

 عملکرد هایبود . مردم افغانستان بعد ازینکه خدا را به نسبت 

بدون شک مصیبت های زیادی به سراغ  ،شان نادیده می گیرند

شان میاید . بیایید یکبار دگر به ریسمان الهی چنگ زده و کدورت 

د بزرگ این همه و نفاق را از قلب های مان دور بسازیم تا خداون

 سازد .مشکالت را مرفوع 
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خيرکم،  )د: پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمو  

بهترین شما » (خيرکم ألهله، و أنا خيرکم ألهلي

رفتارتر باشد و اش خوشکسی است که با خانواده

 (.ام هستممن بهترین شما برای خانواده

  (3985)ترمذی 

 « زنان همتای مردان اند »

  در قبال مجرمین ماتشریح نمود و گفت  در افغانستان راحقوق بشری  غور اهداف اساسی و عمده

قانونی در می شوند اگر بر ایشان هر جزای شناخته متهم به جرم محاکم ذیصالح  ازطریقکه 

نظر گرفته شود کدام مشکلی نداریم و صرف مخالف خشونت های انسانی و شکنجه زندانیان و 

والیت غور را استماع نموده تعهد سپرد  متهمین تا حین اثبات جرم شان هستیم . و مشکالت

که در مراجع مربوطه آن , به عنوان یک صدای رسا , غرض تامین عدالت اجتماعی خواهد 

 رساند .

در یک جلسه جداگانه که همراه اعضای جامعه مدنی در تعمیر رهایشی والیت غور داشتند 

ت سیاسی و نبود عدالت و راجع به مشکالت امنیتی و عدم اشتراک مردم غور در چوکات قدر

توازن از طرف حکومت مرکزی , بحث های همه جانبه صورت گرفت که درین میان , موضوع 

 رشد و کمبودیهای تعلیم و تحصیل پسران ودختران در غور نیز توسط رییس دارالمعلمین عالی

 گرفت .  بحث قرار مورد

حقوق بشری که در نصاب  مر وعده هرنوع همکاری را داده راجع به مضمونسخانم سیما 

تعلیمی دارالمعلمین ها گنجانیده شده است و در دارالمعلمین عالی مرکز و مراکز حمایوی 

ولسوالی های لعل و سرجنگل , تیوره , دولت یار , ساغر و پسابند تدریس می گردد باساس 

 ین نهادهمکاری جانبین کمیسیون حقوق بشر و ریاست دارالمعلمین عالی غور جریان دارد از

علمی تربیتی ستایش بعمل آورد و گفت که این جریان به موسسه تحصیالت عالی نیز ادامه 

دارد. باساس فعالیت های تدریس حقوق بشر در دارالمعلمین عالی وعده هرنوع همکاری از 

قبیل کمپیوتر لبتاپ , کمره فلمبرداری , عنوانهای مختلف کتابهای درسی و مطالعوی و غیره 

وری را سپرد که در زمینه رییس دارالمعلمین عالی غور از همکاری های قبلی دفتر مواد ضر

 والیتی و مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر اظهار سپاس و قدر دانی نمود.

        
 لطیفه یوسفی: گرازشگر 

مر رییس سخانم سیما

مستقل  یسیونکم

 ،حقوق بشر افغانستان 

طی یک سفر رسمی از 

ه والیت غور دیدن ب

در  . موصوفآورد عمل

یک محفل ویژه در 

و آقایان حضور خانمها

  والیت امدر سالون مق



 

 

 عادت مردمان موثر ۷

 زادهپناه نادیه                        حقوق سیاسی زنان                                                

از دوران های خیلی قدیم تا همین چند دهه پیش عرف سیاسی جوامع بشری چنان بود که 

حکومت در حوزه مردانه تلقی نموده و زنان را تنها به خاطر زن بودن شان شایسته ورود به این 

بسیاری از جوامع شرقی که حتا در  چنین تصوری نه تنها در کشور ما و؛ مرحله نمیدانستند 

 . غربی نیز تا هنوز بر فکر و اندیشه عده یی زیادی سایه افگنده استسرزمین های 

خابات در انتکشورهای زیادی به زنان حق شرکت ,در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم 

 . کشورهای مختلف قرار گرفتند سیاسیند و با توانی هم درین قدرت دو کاندیدا شدن را دا

می به جوامع اسال قرار گرفتند , زنان مربوط سیاسین پله های قدرت در جمع زنان که در باال تری

خالده ضیا , شیخ حسینه , بی نظیر بوتو ,تامنو چلر و مگاواتی سوکانو را میتوان  : دیده می شدند

ام شهادت اولین فردی که به پیامبر ایمان آورد و اولین فردی که در راه دین اسالم ج. نام برد

. زنان در صدر اسالم در بیعت حضور داشتند در هجرت به حبشه  ندزن بود یکنها  آرا نوشید 

 . و مدینه حضور داشتند در همه غزوات شرکت کردند و در انتخاب نیز سهیم بودند

 
 

 

  

 ؛ درختی رو به باروری« دختران دانشجو »
 اهلل سرودحبیب

بر زمینِ ست که نهال آن ا ای ی دختران دانشجو، نخستین نشریهماهنامه

که سرگرم های والیت غور به ابتکار دختران دانشجوییی نشریهآسوده

ن ی ریاست ایجانبه نی همهبا پشتیبا آموختن در دارالمعلمین عالی غور اند،

باشد که در ی آن میغرس گردیده است. و این سومین شماره, نهاد علمی 

 کند.دستان اهل فرهنگ و ادب گُل می

ی چاپ و نشر، مانند والیات دیگر مساعد نیست و این ور زمینهکه در غاز این

ین ا تواناییو  کارمندی، پشتِ  گردد گواه عالقهنشریه به اوراق عادی چاپ می

 تحسینامیدوارکننده،  ایکنندهحالخوشکه به شکل باشددختران می

ر ه های نخست درکه برداشتن گامو از اینداشت است  برانگیز و قابل نیکو

هم آزاد از این «  دختران دانشجو »ها و مشکالت خودش را دارد؛ کار سهولت

در  ها وفاصله ها و نیم. که اگر از اشتباهات نوشتاری در حد فاصله امر نیست

برگ و طراحیِ متنِ نه چندان زیبا و  ها، سر جایی هم حروف و عالمه جای

رور شدن حس غ د بگذریم؛ زندهنماینکه خیلی مهم نمی، و دیگر نکاتی واضح

و فخر، رشد شخصیت اجتماعی، تجربه مطبوعاتی، تقویت نیروی کار و تالش، 

 ست که از برکتا دهی در خواندن و نوشتن مسایلی تر انگیزه و از همه ارزنده

 گردد.این نشریه نصیب دختران غور می

نهان دارند و مانند های پکه در جوامع سنتیِ مثل غور؛ زنان، چهرهجاییاز آن

ه گاهی خوانداند که هیچ بوده« پراگنده و ناخوانا های مذهبیی کتابحاشیه »

اند که خوانده شوند، جای دریغ است؛ اما این  اند یا خود شان نخواستهنشده

باشد. مندی قابل ستایش میه و فعّال والیت غور به طرز شکوهگامِ دختران آگا

ها، دوشادوش قشر دیگر ختران بتوانند در تمام عرصهرود تا این دو آرزو می

های ناپسند  خواهی و اوضاع زنان در غور و شکستاندن عرفبرای حق ,جامعه

 جامعه آواز سر دهند و خود را شامل متن نمایند. خدا یار شان باد!

 ۲صفحه                                 ۳۱۳۱  اسدم                                  سوشـــــمـــــاره                                سال اول                                      دختران دانشجو             

 

 !عامل باشید :عادت اول

تقدیر وسرنوشت به جای آنکه کاهش سالمتی را 

کنار گذاشتن  خود بدانید، دست به کار شوید. با

افزایش سن  این فکر که شما به ناچار قربانی

فظ ح رایب ه مسوولیت خودب خواهید شد،

برای  مترسالمتی عمل کنید و یک روش سال

من با  زندگی برگزینید. بیش از یک دهه، زندگی

 هلحظ خستگی و دلسردی عجین بود. سرانجام از

 های که دیگران این وضع را طبیعی ندانستند

 احساسات منفی و ذهنیت غلط قربانی بودن را

 م رایااکنار گذاشتم و تالش برای بهبود سالمت 

 .آغاز کردم

 !پایان فکر کنید : به  عادت دوم

 نتیجه مستقیم سطح سالمتی شما در سالمندی

 اگر درپیکه  تان تا آن زمان است رفتارهای روزانه

پیری  سالمت مطلوب در دوران برخورداری از

و از نظر  خواهید از لحاظ بدنی فعال د و مییهست

 باشید، تصمیم انرژی روحی شاداب و سرزنده و پر

 باید گیرید می هایی که امروز و روزهای آینده

باشد. حتی  ا ین آرزو به شدت در جهت تحقق

رفتارهای  غم سا لهای طوالنیی الرآنهایی که عل

ی حسرت م اند، باز هم ناسالم، عمر بلندی کرد ه

ی بهتر مراقبت م خورند که ای کاش از خودشان

سالمتی یک  فتآکردند. پیشرفت بیماری و 

 .فرآیند آرام و تدریجی است

بر  ممکن است احساس کاهش سالمتی نکنید و

 ادامه تهای نادرست خودهمین اساس به عاد

چنگال  صورت سرانجام دراین در دهید بازهم

 .اسیر خواهید شد و ناتوانی بیماری

 پذیری همدیگر   و تفاهم 
 عذرا یوسفی، صنف دهم دال لیسه سلطان رضیه غوری

دور از اجتماع زندگی انسان موجود اجتماعی است که هیج انسان نمی تواند 

: رابطه مسلمان با مسسلمان است )ص( فرموده  کند. چنانچه حضرت محمد

 دیگر مانند دیواری است که بعضی آن با بعضی دیگر مستحکم می باشد.

پی ریزی اساسات بشر  دین مبین اسالم یگانه دین است که با طرح و

م وصل نموده ترحم با ه دوستانه جامعه ی  بشری را به وسیله عاطفه و

است. نوع دوستی، نفع رسانی به هم نوعان، زیست باهمی، معاونت با تهی 

سایر محاسن زندگی اجتماعی  از اساسات دین  دستان، احترام متقابل و

مقدس اسالم به شمار می رود. مسلمان واقعی کسی است که بدون در نظر 

خورد نیک داشته داشت زبان، مذهب، قوم، ملیت و نژاد با تمام مسلمانان بر

اتحاد با تفاهم و همدیگر پذیری زندگی نماید.  در فضای برابری، اتفاق و

تاریخ به وضاحت به ما نشان می دهد که در دوره های قبل از اسالم انسانها 

در دریای ظلم، بیدادگری، بردگی، آدم کشی ودیگر مفاسد اخالقی  دست 

ن را با نور خود روشن گردانید پا میزدند تا آنکه آفتاب درخشان اسالم جها و

فا را ص صلح و یری وش نو پروری، بشر دوستی، همدیگر پذبه انسان ها رو و

آموخت. از این رو ما که فرزند مسلمان هستیم باید در بین همدیگر تفاهم 

 و همدیگر پذیری داشته باشیم.

خیلی مشکل است که تخریب ایجاد شده دراثر 

پس  را بازسازی کنیم،سا لها رفتارهای ناسالم 

باشد  های هگون هباید سبک زندگی امروزمان ب

سا  که سطح سالمتی مورد انتظار ما را برای

 .لهای بعد به ارمغان آورد
 

 !یدبکش خط رهاکا بعضی دور :عادت سوم

ضی بع زندگی با یک سبک سالم ممکن است از

مشکل  و حتیگیر  نجهات محدود کننده، زما

سیار زندگی ب دنبال یک سبکباشد. اگر شما به 

ممکن است از  محدود کننده و مشکل باشید،

و به همان رفتارهای  آمده و مایوس گردید پا در

برای جلوگیری از این  .ناسالم سابق برگردید

ه روی همت، خردمندان امر با صرف وقت و

متر تمرکز زندگی سال هایی از سبکه جنب

متی سالبهبود وضعیت  توانند دری کنید که م

 اشند. ب تر شما موثر

متی در سطح بسیار باال مستلزم سال حفظ

 اما باید؛ هاست  هاز بعضی خواست پوشی مچش

روی در این مساله ممکن  زیاده مواظب باشید

برای ادامه راه ضعیف کند. برای  است انگیزه را

وقت در کنار دوستان بودن  دیر مثال گاهی تا

تان  یبرده به سالمتشما را باال  تواند روحیه یم

دیر وقت پای تلویزیون  اما تا ؛کمک کند

شدن وقت و باز ماندن از  نشستن باعث تلف

شده و در کوشش شما برای  کارهای روز بعد

 .کند یخلل ایجاد م سالمتی بیشتر

 ....۳ادامه در صفحه 



 

 

 !کنید فکر برنده , برنده :چهارم عادت

 هم گرانید یزندگ یرو شما سالم یزندگ سبک دیبخواه اگر

 خود نیا و دیشو مواجه با مقاومت است ممکن بگذارد، ریتاث

 یبا اعضا شما روابط نیمهمترمشکلتر می کند  شما یبرا را کار,

ن  باین پشتیترآنها مهم که است یعیطب و است تان خانواده

 یسالمت .هستند شتریب یسالمت به دن  یرس یشما برا یها

 یابیدست یبرا تالش اما . شماست یبرا یواقع برد کی شتریب

گر  حاال .کند لیتحم خانواده را بر ییزهایممکن است چ آن به

 شما شتریسالمت ب د،ییآ بر تیموقع نیا عهده از هوشمندانه

 یزندگ سبک مثال یبرا .است تان ه خانواد یبرا برد کی بالقوه

 شتریرا ب همسرتان یآشپز تیممکن است بار مسوول شما سالم

ناسالم  فعالیت های یبعض در مشارکت به را ل شمایتما و کند

 شتریب اما سالمت .دهد کاهش است خانواده عالقه مورد در که

 خود امر نیا .شودیم خلق شما بهبود و یانرژ شیافزا باعث

 یاری یبرا را آنها زهیانگ و است خانواده لذت بخش یاعضا یبرا

 دیکن آنها کمک به اگر  .می دهد شیافزا چالشها مقابل شما در

 آن برابر در آنکه یجا کنند، به درک را سالمتر یزندگ دیفوا تا

 .شد خواهند آن از یبانیپشت به لیشتر مایب کنند، مقاومت
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 دسترسی کمتر دختران به سواد ) تحصیل (

همانطوریکه جامعه افغانستان از لحاظ اقتصادی , سیاسی, اجتماعی 

که  گردیدار دارد . این عوامل باعث و فرهنگی در سطح پایان قر

طبقه اناث از حقوق زندگی استوارانه خویش و کمتر به تحصیل و 

ن چو مختلف ی لگودلیل ای اجتماعی دست یابند. به همین کارها

ری دگاز عوامل یکی  گوناگون رات سیاسی با ایدیولوژی های تغی

است که باالی طبقه اناث سایه انداخته و باعث سلب حقوق حقه 

 . شان گردیده استآنان در روند زندگی 

در اسالم حق آموختن علم برای طبقه اناث و ذکور یکسان تاکید  

گردیده است . اما از لحاظ عنعنات و رسم و رواجهای گوناگون در 

مناطق و اقشار مختلف جامعه افغانی از این آزادی به گونه های 

از حق تحصیلی طبقه اناث برداشت صورت می گیرد متفاوت 

 . می آید جلوگیری به عمل

و همچنان از حق زندگی هم محروم اند و جز لت و کوب , اعمال 

گوش و پوز بریدن , کشتن و غیره تهدید های که قابل  ،ناشایسته

 .هب نیست برای طبقه اناث تحمیل می دارندذل هیچ دین و مقبو

جان شیرین سوختاندن اناث در اکثر مواقع حاضر به حتی طبقه 

ن همه جبر و ظلم هر روز و هر زمان از خویش می گردند , که ای

طریق وسایل اطالعات جمعی به سمع و خوانش همه ما از مناطق 

میتوان گفت که ناشی از  مختلف قرار می گیرد . این همه عوامل را

 عارفه عرفانی                         .جامعه ماستماندگی عقب 

 

 تفاهم جویای بفهمید،آنگاه ابتدا :پنجم عادت

 !باشید

مقابل  در ست ا ممکن یسالمت یقاارت  ریمس در

 پزشکان یسو از یحت یمتناقض یشنهادهایپ و دیعقا

 ا الزم زمانهنوز   .دیریگ قرار یبهداشت کارشناسان و

 را انانس بدن زیانگت شگف و دهیچیپ عملکرد تا ست

 گرانید با دیبا خاطر نیهم به. میکن درک کامال

 دانش کسب. برقرارکرد یا محتاطانه و موثر ارتباط

 یریناپذ اجتناب طور به یسالمت بهبود یبرا الزم

 که ست ا یضرور. است گرانید از آموختن ازمندین

 داده شما به که یاطالعات فهم یبرا یقو تالش کی

 فرصت زین خود انیاطراف به و دیآور عمل به شود یم

 ا.دیبرس تفاهم کی به تینها در تا دیبده را آنها درک

 از شده لیتحم انیاطراف بر یمشکل دینیب یم گرا

 دخو یها خواسته و دیکن یبررس را مشکل آنها منظر

 نیا است ممکن یگاه. دینکن لیتحم زور به را

 د،یکنیم گمان که باشد یزیچ آن از فراتر مشکالت

 .دیابی دست آنها بهتر حل یبرا ینشیب به دیبا پس

 

 خدمت گردانندگان عزیز  سالم 

 !دانشجوماهنامه 

اینکه من این اقدام سنجیده، مبارک و مدنی تان 

را مبنی بر چاپ و نشر ماهنامه دانشجو دیرتر از 

همه به شما تبریک می گویم، صادقانه معذرت 

می خواهم. اما این را مطمئین هستم واقف 

ماهی را هروقت از دریا »هستید که میگویند: 

 با درک همین موضوع این«. کشیدید، تازه است

حرکت انسانی و مدنی تا ن را صمیمانه تبریک 

عرض نموده و از خداوند برای تمام دانشجویان 

که در تاریخ کشور ما متاسفانه همیشه « دختر»

صدای شان خفه شده و اجازه حتی بلند صحبت 

کردن را نداشتند، توفیقات بیشتر می طلبم. 

انشاهلل این کار تان را ادامه بدهید و بنده به سهم 

 د همکاری خواهم نمود.خو

 !دیکن جادیا یگروه یانرژ :ششم عادت

 لح ما مجهوالت میعظ مقدار و نسان ا بدن یدگیچیپ

. دهد یم جلوه ممکن نا را یسالمت لیمسا از یبعض

 و یگروه یانرژ جادیا با شها چال نیا به پاسخ

 ریپذ امکان د،یآ یم آنی پ در که یمیعظ تیخالق

 و ها یمند عالقه ها، زهیانگ به احترام با دیبا. است

 فتگوگ یسالمت ینها آرما رامونیپ آنها با گرانید دیعقا

 هبودب یبرا ییها فرصت و دیجد ییها ه دیا به تا میکن

 م الها تواندی م خود نیا و میکن دایپ دست یزندگ

. باشد شان یسالمت سطح باالبردنی برا آنها بخش

 دایپ یمشترکی ها هدف خانواده و دوستان با یوقت

 .ودشی م تر آسان مانیبرا مشکالت ریسا حل م،یکرد

 !کنید تیز را اره :هفتم عادت

 هدف کیسمت  به آگاهانه شرفتیپ یعنی بودن موثر

 شرفتیپ یبرا را الزم یابزارها قبل عادت شش. نیمع

 ،یفکر ،یجسم یها درجنبه توازن کی جادیا و

 در و کند یم فراهم شما یزندگ یاجتماع و یمعنو

 زیتد. یشو یم موثرتر و تر لکام ک شخصی جهینت

 .توازن نیا حفظ با شرفتیپ تداوم یعنی کردن اره

است که  یها گون به یزندگ از جنبه چهار تیماه

 نگه .هستند شما سالمت از یریناپذ ییجدا بخش

 یه زندگیپا مطلوب سطح در بدن عملکرد داشتن

 تیهدا ها باعث ارزش به یبند یپا و تیمعنواست. 

 و بودن فکور .می شود درست ریمس در یزندگ

 مینکن گم را کند راهی م کمک ما به ییدانا شیافزا

 در و میببر شیپ مشخص شده جهت در را یزندگ و

کننده  ارضا از یکی یاجتماع یبرهم کنش ها ت،ینها

 لیتکم را تمانیهو که است یزندگ یجنبه ها نیتر

 .می برد شتریب یسالمت سمت به را و ما نموده

 

که در تاریخ کشور ما متاسفانه همیشه « دختر »عرض نموده و از خداوند برای تمام دانشجویان 

صدای شان خفه شده و اجازه حتی بلند صحبت کردن را نداشتند، توفیقات بیشتر می طلبم. انشاهلل 

ان ) چند جلد کتاب تحت عنو این کار تان را ادامه بدهید و بنده به سهم خود همکاری خواهم نمود.

 .دیگردعالی نیز اهدا ( به کتابخانه ریاست دارالمعلمین  و سیاست در افغانستان نظامیان

 معاذ اهلل دولتی 
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 ځحقیقت ور د         

 يـــرچا شــرې د هــخه لـــو به مــې پلـــچ

 يــــــش رې د ریا ـیـامې څـــنې جــدا رنګی

 هــابـجــي له حـــهر شـــقایق ټول را بـــــح

 يــا شـتـــرګند زما او ســــپټ کارونه را څ

 رار ديــــزونه که اســـه که رمــکه رازون

 يـې رسوا شــــمان هســــلکه ستوري د آس

 لونهــــمــــرضونه، عــــــقصدونه، غــــــم

 يــــش رته بر اال ــیــردې او بی ســـــبي پ

 وهـحي مــایسته رنګونه ټول شــس ښـد تلبی

 يــش کاره روا او ناروا ـــېر ښـل څــخپه پ

 ړيــه لوڅ کـونــه او بد مخــه ښــغه دغــه

 يـــسبا ش ي،ــه الړه شــه له مینځـتوره شپ

 ر الس کېـت وی په هــلیک د حق او حقیق

 يــــات واړه رڼا شــعـو واقــشپ رو اـــد تی

 ډیر ښایسته او سپین مخونه به تک تور وي

 ور ويـــه ورځ سر تــډیر ښاغلي به په دغ
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 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

ی , گل نورصحرا، پروانه فیصل ،  گروه نویسندگان :  نادیه پناه زاده

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

  ه یوسفی ، بی بی گل  نوری ، ملکه محمودیگزارشگران : لطیف

ما  تربیتیفرهنگی و -علمی، اجتماعیاین نشریه اندیشه های 

 را مطابق به آموزه های دینی وانسانی بازتاب می دهد.

 

شب وقتی ..... از شماره قبلی ادامه داستان انتخاب همسر

زیباترین دختران با زیباترین لباس ها و زیباترین دختر به قصر رسید، 

جواهرات آنجا بودند و همه کاری می کردند . تا شاهزاده آنها را انتخاب 

 .باریان ایستاد و شرایط رقابت را اعالم کردکند . شاهزاده در میان در 

به هریک از شما دانه ی میدهم کسی که بتواند پس از شش ماه 

نه دختر دا ینده چین شود.زیباترین گل را برای من بیاورد ملکه ی آ

را گرفت و در گلدانش کاشت و از انجا که مهارت چندانی در باغبانی 

 چرا کهه خاک گلدان نرسید، باری زیادی ب نداشت , با دقت و برد و

یجه و به نت گل به اندازه عشقش باشد ییفقط دلش می خواست زیبا

دختر  کار اهمیتی نمی داد. سه ماه گذشت و هیچ گل سبز نشد.

هرچیزی را امتحان کرد با کشاورزان صحبت کرد و راه های مختلف 

هر  .کدام از این راه ها نتیجه ندادگل کاری به او آموختند اما هیچ 

اما عشقش مثل قبل  می کرد از رویایش دور تر می شودروز احساس 

 .سر انجام شش ماه گذشت هیچ گلی در گلدانش سبز نشدزنده بود. 

با اینکه چیزی برای نمایش نداشت میدانست دران دوران چقدر 

ر دمادرش صحبت کرد که بگذارد برود. بنا براین با کشیدند، زحمت 

خرین مالقات با معشوقش است و نمی دلش میدانست که این آ

روز مالقات  .خواست به هیچ دلیلی در این دنیا آن را از دست بدهد

 تراندختر با گلدان خالی اش منتظر ماند و دید همه ای دخ فرا رسید

های  به رنگهرکدام گل بسیار زیبای دیگر نتایج خوبی گرفته اند. 

اشته اند. لحظه ای مختلف و شکل های گوناگون در گلدان های خودک

شاهزاده وارد شد و هرکدام از گلدان ها را به دقت موعود فرا رسید، 

تر دخکه بر رسی کرد وقتی کارش تمام شد نتیجه را اعالم کرد 

همه ای حاضران اعتراض کردند ینده ای او باشد. , همسر آخدمتگار 

و گفتند شاهزاده درست همان کسی را انتخاب کرده که در گلدانش 

ردی دلیل انتخابش را توضیح شاهزاده با خونس .ههیچ گلی سبز نشد

و ا را به ثمر رسانده کهصدافت این دختر تنها کسی است که گل  داد،

همین دانه های که به شما زیرا  سزاوار همسری امپراطور می باشد.

 امکان نداشت گلی از آنها سبز شود . ندوعقیم بود ،دادم
 

 غـو ر رمـن سـال می بـر در و د یـوامـیـفـر سـتـم 

 برفیرو زکوه وچهل ا بد ا ل؛ با ین و مـنـد یش و بو ر

 سـا غـر و تو لک و تـیـو ره ؛ پـسـا بـنـد تا به لـعـل

 چهـا رصـد ه ؛ غـلمین و د و لـتـیـا ر تا پـشته ی نو ر

 ا ز خد ا خو ا هم به شهر ک و د و لینه صلح و ا من

  یا ر ؛ جـلگـه مـز ا ر م با د د و رچشم بـد ا ز ا هلل

 غـنچـه ها ی نا زِ لـیـتـا ن و سـیـا ه مـو ؛ ر ا ضـیـه

 بـر شـمـا ر نـجـد یـد ه گـا نِ بـیگـنـا ه و بی قـصـو ر

 ال لـه هـا ی نـو ر س و خـنـد ا نِ کـو هـسـا ر و طن

 پا سـد ا ر ا ن هــنــر عـلـم و ا د ب عـشـا ق سـو ر

 پیـر و ز ی خو ا هـم سا یه ی مر غ همانصر ت و 

 بـر شـمـا ا ی ) د خـتـر ا نِ ( سـر بـلـنـد و با غر و ر

 هـمـتِ و ا ال و عـز م ر ا سـخِ تـا ن پـا یـد ا ر

 خو ا هر ا ن با و قا ر ؛ هـو شیا ر؛ پر کا ر و جسو ر

 د سـتـه د سـتـه گـل گـذ ا ر م ر و ی د ستا ن شـما

 ــنگ و پـیشـتـا زِ سـال طـیـن غـیـو رنـسـل بـا فـر ه

 گـو شـه ی ا ز با غ د ل ر ا گـل مـیکـا ر م بـر شما

 میکـنـم تـقـد یم تا ن ا ز صد ق د ل شو ق و سر و ر

 طرح نو ین ) غو ر ی( می با لد به فکر ؛ا ند یشه و

 و رـــه ی نو با ز کـر د ید با ز بـر فـرهـنگ غــحـصف

********** 

 

 dokhtarandaneshjo@gmail.com   آدرس ایمیل :

 

 تقدیم به دختران پیشتاز غور

 سالمی  

و د ه بمنا سبت نشر ا و لین نشر یه ما هنا ا ین سر

ی مه ی د ختر ا ن پیشتا ز و ممتا ز و د ا نشجو 

در و ال یت غو رکه چند ی قبل دارالمعلمین عالی 

ر به نش( در شهر فیر و ز کو ه  تحت نا م ) د ختر ا ن

ر سید صفحه ی جا م غو ر گر د ید سر و د ه شد ه 

 خواهران ندم که مو ر د قبو ل و پذیرشرزو مآ .ا ست

 

قر ا ر گیر د به ا مید  عز یز 

 سر بلندی و، پیشر فت

 ت شا یسته و شا یا نخدما

کمک و همکا ر ی به ر ا شان 

و م ز نا ن و د ختر ا ن محر 

و مصیبت د ید ه ی و الیت 

ر و ر و شن سا ختن ا ذ ها غو

ن نسل جو ا ن و جلو گیر ی 

ا ز عنعنا ت نا پسند ید ه و نا 

همچنا ن خرید و فر و  ر و ا و

بتو ا نند سهم  نش دخترا

  شایسته بگیر ند.

 


