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 خدمات و خداحافظی با زهره جان داود سلطانزوی ر ازتقدی
 

الس  در های شنبه برای مدت یکساعت روزه میرمن زهره داود مدت ده سال یک برنامۀ موفق تلویزیونی را ب 
اما زهره  انجلس پخش میکرد و من از بینندگان دایمی این برنامه بودم، ولو که هیچ مصاحبه ای با او انجام نداده ام.

و زبانشناسی با من مشوره میکرد و با او و شوهرش مناسبات دیرینۀ   جان همیشه پیرامون مسایل سیاسی، ادبی
 . برادر محترم و غنیمت میشمردم ر وخویشاوندی و دوستی  داشتم و هردو را بمثابۀ خواه

 
 ،نطاقی تبارز داده بود کفایتی که در اساس اهلیت وه ب کابل و حتی قبل از ازدواج  ختم لیسه در بعد ازیوسف زهره 

جملۀ نطاقان پروگرام ذهنی در  و در از ازدواج نیر دوام داد و این همکاری را بعد کارمیکردرادیو افغانستان  در
الس  -تلویزیون آریانا قبل از آنکه )برنامۀ زهره( را در وقف گرفته بود. در امریکا بسیارخوب رادیو افغانستان م

 هایی مختص به افغانستان پخش میکرد وتلویزیون محلی افغانی و ایرانی نیز برنامه  انجلس افتتاح نماید، در دو سه 
 آن برنامه ها اشتراک نموده بودم. دعوت او دره من دو سه بار ب

 
که  وسط سال اول برنامه اش بخاطری همگانی شد در الس انجلس -اناتلویزیون آری زهره( در  ۀاماما شهرت )برن
 فرهنگی و مصروف کننده، شامل موضوعات سیاسی، اجتماعی،  که بهترین برنامۀ د در آن  وقت او یگانه زنی بو

خانم زهره نه تنها با واقعبینانه پخش میکرد.  ، را با ذوق ژورنالستی و بسیار بیطرفانه وافغانستان فولکلوریک
رخین، دانشمندان ؤمعدۀ زیاد داد، بلکه میمصاحباتی انجام  -امریکا پا و سرتاسراز ارو –های دور  افغانها ازمسافه 

کسیکه  هر افکار و نوع هر و طرفه اینکه با ،خود برای مصاحبه حاضر ساخت کنار درو هنرمندان افغان را 
و ادبی  گفت و درمجالس خوشیمیحرمت تسلیت  وفیات افغانها را با مصاحبه میشد، مصاحبه انجام میداد.ه حاضر ب

 برنامه اهم اخبار افغانستان  هر در –رزید میوحتی المقدور اشتارک  هکذا درمظاهرات افغانها و کانسرتهای افغانها
 االت هموطنان نموده  وؤرا وقف س امۀ خودنیکربع ساعت بر قرائت میکرد وکا میدیای امری در ار بازتاب اخبار و
 ار آثار مطبوع افغانها هم و منطق جواب میگفت و با حوصله و  شمول انتقادات، محترمانهه االت، بؤهمه سه ب

 ا  سمکنفرانسهای بین المللی مربوط بافغانستان که در امریکا دایرمیگردید، ره خانم زهره ب .نقد میکرد معرفی و
همه فعالیت های مشروع ژورنالستی،  در پهلوی این ونتایج آنها را گزارش میداد.  و ک میکردادعوت میشد و اشتر

اجتماع بسیار  جدیت دفاع میکرد و برای بیداری زن افغان و سهم گرفتن فعالتر شان در امورخانه وه ازحقوق زن ب
 .استنموده پخش  وز مادر ترتیب وتالش کرده و برنامه های خاص برای تجلیل از روز زن و ر تپ و

 
ازجیب خود به تلویزیون میپرداخت که این  دالر 300برنامۀ خود مبلغ  خانم زهره داود سلطانزوی برای هر

قسم یک خدمت ه گویا او این مبلغ را ب –دالر راتشکیل میدهد  هزار 150مدت ده سال رقمی بیشتر از  پرداخت در
مصیبت رسیدگان بداخل افغانستان نیز سهیم ه خدمات خیررسانی ب در ا  وعالوت مردم و وطن مالوف خود پرداخته ه ب

، همه فعال بلکه سختگوی )انجمن زنان افغان درکلفورنیای جنوبی( بوده سس وؤ. زهره جان یک عضو مبوده است
وسسۀ مذکور ازطریق )برنامۀ زهره( اجرا میشد. ازطریق همین موسسه وبرنامۀ خیررسانی م فعالیتهای اجتماعی و

 هزاردالر برای افغانهای محتاج وبیخانه در 50بالغ بر -محتاجین کابل در دورۀ طالبان ارسال شده ه مبالغی بزهره 
افغانهای نیز به  صنف در مکتب قلعۀ زمانخان کابل  و 30سیس أ)چهار راهی قمبرکابل( و پرداخت مصارف ت

الس انجلس آمده ه سه سال قبل که محترمه شاهدخت هندیه ب الس انجلس کمک مالی صورت گرفته است. محتاج در
بود، در یک برنامۀ تلویزیونی که هاشمیان برای جمع آوری اعانه بمنظورکمک به پروژه های خیرسانی شاهدخت 

 25آن برنامه همکاری کرد و مبلغ  رافغانستان ترتیب داده بود، خانم زهره مدت شش ساعت د هندیه در
هزار دالر بدست  70ک نمود وحدود ااعانه گیری آقای عمرخطاب اشتر هکذا دربرنامۀ -هزاردالرجمع آوری گردید

  .کابل مصرف نماید به پروژه های خیررسانی خود در تا ن اعانه ها بمحترمه شاهدخت هندیه سپرده شدآآمد وهمۀ 
ره داود در پایان ده سال خدمات مثمر اجتماعی با بینندگان خود وداع میکرد، من زه  دوست عزیزم خانمهنگامیکه 

 داکتر صاحب سید  از خواندن مقالۀ ا  ، ولی بعدو نتوانستم درمجلس وداعیه اشتراک نمایم مریض زمینگیر بودم
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جرمن آنالین غان افپورتال  عبدهللا کاظم که مشاهدات خود را ازخدمات ده سالۀ خانم زهره بطور واقعبینانه در
دو  صاحب کاظم هر داکتر من و –توان نوشتن رانداشتم. هم  هنوزآنوقت  ، اما درمنتشر ساختند، بسیارخوش شدم

مات مفید اجتماعی و خیررسانی خانم زهره داود بوده ایم و اینک من هم وظیفۀ خود را بحیث یک شاهد خد
را  لی برای خانم زهره داود دوباره میسرگردد تا برنامۀ خودمیکنم امکانات ما .  دعاژورنالست موسفید انجام میدهم

فق ؤبرای صحت خوب و دوام عمر این ژورنالست م -تجدید نمایددر یک چنل دیگر افغانستان ه بقسم دوام خدمت ب
هکذا بهترین تمنیات وتبریکات خودرا بمناسبت  را بخالق عالم)ج( میسپارم. و اومیکنم  خدمتگار راستین وطن دعا و

 فامیلش تقدیم مینمایم.  سال نو عیسوی به زهره جان وشوهر و حلول
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