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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  4112/  11/ 11                             زهره یوسف داؤد سلطانزوی 

 سپاس نامه خدمت محترم داکتر کاظم
 

به پاس خدمات « نالینآ ، جرمنافغان» وزینوبسایت  تان در یجناب  محترم داکتر صاحب کاظم از مضمون پر محتوا و زیبا

شما خود انسان دانشمند و آگاه هستید و برای  یک جهان سپاس« زهره شو»بنده و انجمن  خانم ها در جنوب کلیفورنیا و برنامه 

همانطوریکه شما فرمودید بنده از آوان جوانی با . مورد تعریف و تمجید قرار میگیرم من جای بسی افتخار است که از طرف شما

انتخاب  اتفاق افتاد ربط میگیرد،11۲4که در سال « شایسته»اب دختر که این موضوع هم در انتخ و کار داشتم ، مطبوعات سر

براه انداخته شد که کاندید اول شاعره مستعد  «کشککی»شایسته نخست از طرف اخبار کاروان به مدیریت مرحوم آقای  دختر

دختر جوان از  111عهده گرفتند و بنده در میان ه ولیت را بؤمساین « ژوندون»بودند و بعداً مجله « هما جان طرزی »خانم 

تا امروز آنرا حفظ  کرده ام و مقام اول را بدست آوردم  فاینلست ۵و والیات و بعد از سپری کردن امتحانات سخت در میان  کابل

له باعث شد تا پای بنده به أسگوینده توانا رادیو افغانستان وقت و دقیقاً همین م« مهدی ظفر»ال های مرحوم ؤسدر مقابل پاسخ به 

تماشاچی ثبت  ۰11فق مسابقات ذهنی بودم که هفته یکبار با زیادتر از ؤم گانو یکتن از گرداند ودشگی و نطاقی کشانیده گویند

ها در اثر بحران  وز، امید ها و آرسفأتسفانه با قلب مملو از أمتکارم با مطبوعات بود ولی  زآغامیگردید و این درست همان 

مورد افغانستان و مردم آن غافل نبودم  ر عالم غربت از فکر درکشور را ترک کردم ولی هیچگاه و یک لحظه هم د ،های سیاسی

سسین آن بودم بدون گرفتن کوچکترین کمک ؤمن خانم ها که بنده یکتن از مجان سیسأتو نیستم و همانطوریکه شما فرمودید با 

تا به امروز  111۰از سال ی به افغانستان های جنوب کلیفورنیا کمک های بشر مالی از والیت کلیفورنیا و به معاونت افغان

  .انجام دادیم

 ۳بحث روی پالن  حقوق زنها به ملل متحد، ۀبار ب درمکات ،وپ فیمنیست ها امریکاییگر سیاسی چندین بار با طالبان، ۀدر ساح

بانی در مقابل قونسلگری پاکستان و میزهای بامیان  تبراه انداختن تظاهرات به خاطر منفجر ساختن ب   ،فقره یی شاه سابق

شان  ۀهزار دالر برای انجمن خیری ۰1مریکا و جمع آوری  و معرفی ایشان به افغان های اشاه امان هللا ۀصبی« هندیه»شاهدخت 

تلویزیون برای بلی با موجودیت بنده بروی صفحات  .مکدام آن نقش بارز داشت های مهم این انجمن بود که بنده در هر از کار

زنان افغان تحت فشار »داشتم و در یک مقطع کوتاه کتاب وزین شما را تحت عنوان ن افغان را بلند نگهمدت ده سال صدای ز

اختصاصی زن به خوانش گرفتم تا باالی مشکل زنان افغان به شکل ریشوی به بحث بپردازیم که آیا  در برنامه« عنعنه و تجدد

؟ که این اه از آموزه های دینی و مذهبیست و یا برداشت اشتبمشکل همانطوریکه شما فرمودید عنعنه و فرهنگ افغانی ما ا

  .زیون قطع شدیسفانه توسط مدیریت تلوأخاص مت برنامه با محبوبیت

در مجامع بین اللملی و امریکایی تصویر و مصاحبات جالب در حد توان خود داشتم و سعی کردم  سیاسی تحلیل ها ۀدر ساح

 و نوشتاری ابراز تصویریها و ظاهر شدن در مطبوعات  از افغانستان عزیز با مصاحبهیزم راز جنگ و ترو ءمجزا و متفاوت

« زوید سلطانؤدا» م و با افتخار در کنار همسرمسیاسی و اقتصادی به کسی نداشته ابه فضل خداوند هیچ کدام وابستگی  .بدارم

اشرف  یس جمهورئر»گرفتم البته  بعد از خانم  رارحمل سال جاری در لیسه حبیبه ق 1۰کاندید مستقل ریاست جمهوری به روز 

تنها یک  ه ایعم یک عدزبه  رچهگ ،افغان دوشادوش همسرش در جامعه نقش دارد زنکه ، تا باشد به جهانیان ابالغ گردد «غنی

ایم یادی کردید از من و کار ه «داکتر صاحب کاظم»جناب محترم شما ار نبوده باشم ولی از اینکه ذثیرگأبرنامه ساز و شاید زن ت

 .به یاد خداوند باشید جهانی از شما ممنون
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