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 ۷۲/۵۰/۷۵۰۲                                                                                                     عارف پوپل    

 واعظ"یسته "شا دخت افغان
  دخت افغان در مصاف بی حساب  ــــ درنوردید مرزها را پر شتاب  

 

 
 

ها روزنامه که صفحات اخبار روز را در ام امروز میخواهم که بر عکس معمول وقتیمند و مصیبت رسیدههموطنان درد 
به جز اخبار دلخراش   که زنیات سری مییده تلویزون ها راجع به وطن به خاک و خون کش هم چنان در پردۀوها رادیو،

 بریدن بینی و گوشهمه ازتر ازشهرها و کوه ودمن وطن و دل خراش قرا و قصبات، وبمباردمان ها کشته وزخمیصد
ولی امروز میخواهم که توجه شما وطنداران  ابی .یچیزی نمی تش کشیدن دختر افغان سار و به آمظلوم افغان وسنگ زن

نطیری به موفقیت بی از بین زنان جهان که و زن افغان را خوش و مسرت بار موفقیت یک دختر، خواهررا به خبر 
 . جلب کنم ناّیل گردیده 

" با یک طیارۀ عظاشایسته جان و" ز در آمدن دخت نازنین افغان ااز به پروآمیز عبارت است این خبر خوش و افتخار
سته شای ، بلیشگشت دور دنیا و پیمودن پنج قاره جهان به تنهایی خودامریکا غرض  یاز ایالت فلوریدا یک ماشینه

ی می از میدان هوای ماه  31به تاریخ  ، بدون همکاری معاون پیلوت وتخنیکر طیاره، هجان با یک طیاره یک ماشین
   د همراهش باد.نودور دنیا به پرواز در آمد که خدا ایالت فلوریدا به عزم سفرلمللی دیتونای ابین

اقل دو پیلوت و یک انجینیر و عمله و پیکر با حدفر در بین طیارات غولیک مسا نحیث  من نوعی که از پروازنمودن م
 دو شب پیش ز نمایم که مجبور میشوم از طریق هوا پروا هار ماشین دارند  در هر مسافرتیهای که دو تا چهفعله و طیار
های ضد ُدلهره و که از تابلیت نشست و بر خاست طیاره  با وجودیخواب ازچشمانم فرار میکند ودر هر ، از پرواز

سخت می چسپم و تمام دعا های را که بیادم چوکی طیاره به  ، بازهم میخورمدو تا را پیش از پرواز طراب یکی اض
ول و بخود ق خداوند را صد بار شکر میکنم ،میاید بخود چف و پف میکنم و به مجرد پایین شدن وتماس پایم به زمین

 میدهم که دیگر از خیر پرواز بگذرم

اش نگاشته لعادهاو کار خارق واعظ"یسته "شادخت با همت افغان بانو م چند سطری در وصف هخوااینکه می ضمن نم
ن فغاتخار فرد فرد اباعث اف که و قهرمان افغان دختر نازنین ، شجاع نای واعظ"یسته "شابانو از پروگرام اصلی .باشم
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پیام ،  ش حامل ایر پهلوی ثبت شجاعت و نمایش فن هوانوردقدر دانی نموده که د است ام از مرد وزن ، پیر و جوان ،
ر از مهم ت لی برای ما افغانهاو استنیز هان در فراگیری سآینس و تکنالوژیاسر جرتبلیغ و تشویق نسل جوان در س

ما کشور  ان قرون وسطیفکر عده از تاریک روی آن حکمی برمای ،سیلی واعظ"یسته "شان عمل قهرمانانۀ ای همۀ
وردن است و نه و شغل شان هم پخت و پز و بچه آهای زخیم خاالح آنها جایگاه زن در عقب دیواراست که به اصط

تری به یک خبر نگار که فکر میکرد جواب عصری رفتخ   ،گفتار یک مال لیدر صورت بر اساسبس و در بهترین 
  هی حماقت.زطراز خانه  توصیف نموده بود. کرده باشد، جایگاه زن را صدراعظم غربی ارایۀ

ه همۀ این سیه دالن و مغز این را هیچگاهی فراموش نکن کام مصیبت دیده هموطن همدرد و هم رنج و مادر و خواهر
ه دست مهنکتایی پوش و چپن پوشش وان سیاسی پکول پوش و لنگی پوش ، ش گرفته ، تا اخداع لب وپوسیده گان از طا

 .ت با مرد شودبودنطراز یی و همو معنو مندی انسانی، توانمنکر خالقیت تا اندبا هم داده

 رزو وهدفش که پرواز نمودن به دور دنیا اش را در دنبال نمودن آاز یک جانب سخت کوشی اگر میابی دخت افغانکا این
از  لیو، پروآز است با موفقیت در که ،آموختن ساینس و تکنالوژی است به نسل جوان غرض  و پخش پیامش به تنهایی 

ی و غلط ثابت نمودن طرز خود رامنحیث یک نمونه و سمبل شجاعت، فداکار ،اشمندانههدف جانب دیگربا این تالش  
 قرار داد.توانمندی واستعداد زن افغان بخصوص دالن تاریخ در مورد زن و تفکر سیه

که قدم  لوت مجرب و نترس امروز در هر شهر و دیاریان تحصیل کرده و پیمنحیث یک دخت افغ  واعظ"یسته "شا
 قرار گرفته جهان بشریتآگاه ؛ مورد استقبال شایان هر ملک و دیار، هر دین و مذهب، هر مرد و زن اردبه زمین میگذ

یسته "شادخت جوان  جهان قرار میگیرد و چون  خانمانهمه دختران و  تشویق و ترغیب   ردوشجاعت م سمبول منحیثو
 تیصتاریخی و زیبا هم دارد و این فر عزیزای در کابل تاریخی خود نشست و توقف چند روزهدر طی این سفر  واعظ"

باشد، ازین سرشان میی که امکانات برایتا جای امید است دختران و دوشیزگان درد مند افغان کهبه  را فراهم میکند
ها دانسته و خودرا موفقیت   واعظ"یسته "شاخود دیدن نموده و موفقیت  فرزانۀ تحصیل کردۀ ومؤفقهموطن مهاجر و 

ساینس و تکنالوژی، و مبارزه در و در راه تحصیل علم  و ر دادهگی خود ها قرات کار او را سرمشق زندهمبارزه و پش
  تاریک اندیشان ،ستیزیمی را در مقابل افگار خرافه و زنچنان کوشا باشند که سد عظی حق تحصیل راه حقوق زن و

منی زن افغان هر آن این درس را به زن افغان آموخت که   واعظ"یسته "شاۀ عمل قهرمانزیرا که . دنبنا نه سیاسی
افغان  ایو زور دیده مندپس زنهای درد .انجام دهم کاری را که مرد افغان و مرد جهان میتواند انجام دهد، منهم میتوانم

   وریم.آرود میتان اقرار و سر تعظیم فخار میکنیم و به تواناییتان افتهای افغان به وجودما مرد ،

یاد آوری  رول  بازی کرده است  واعظ"یسته "شاکه در موفقیت عمده عنصربیجا نخواهد بود که از یکی دو در اخیر
محیط باز و خارج خرافه پرستی و جدا بودن دین و مذهب از سیاست و اعتقاد داشتن جامعه به برابری زن و اول  ،شود
 محمد فهیم واعظ پدر ومحترم  هر یک ) فامیل محترم  واعظعمده تر  ولر دوم در جوامع غربی و امریکا بوده و مرد

ان فرزندانش سالم فضای رشد وتربیۀدرمساعد ساختن ( مادر و بقیه فامیل روشن ضمیر واعظ واعظلیال  محترمه خانم 
 ییراشی وافراط گداع ،طرز تفکر طالبی  یاراد  واعظ"یسته "شا  شما تصور کنید اگر والدین زیرا آوری است.قابل یاد

ا بدون ر واعظ"یسته "شاشیر دخت افغان تنها مسافرت نمودن ، که حتماً سد راه او میشدند  زیرا میبودند سالم سیاسیا
های میدان با زن ومرد را اشرا در کشورهای مختلف و تماس وهمکاری او محرم در دور دنیا و نشست و بر خاست

 ک اولین قدم در رشد ی م ست که میگوییاز اینجاو .دانستندیخالف شرع م واعظ"یسته "شااین دخت نجیب ی  برای هوائ
در ومادر میری پفکری و روشن ضدختر و پسر میباشد و من این روشن بین بعیضتبدون  طفل محیط باز و تربیۀ سالم 

   کنم.یرا از دل و جان خدمت شان تبریک عرض م واعظ"یسته "شا

که آینده وطن با نفوذ هر چه ورم آن در داخل و خارج کشور ندا بر میبا اغتنام فرصت به نسل جوان و تمام هموطنا
های لیدر و رهبر این حزب و آن حزب در دولت پوسیده و پرست زیر نام خرافهو داخل شدن بیشتر سیه دالن بیشتر 

 ای آینده کشور خواهند شد. دختران ،هسد راه شایسته ،روندهنگری و پیشاجانب و فاقد صفات ملی وآزادی دست نگر  
ه آینده کشمایید ینده تان پیش رو دارید و این سازی محیط مساعد آای بس سنگینی برای فراهمپسران جوان کشور وظیفه
  خود را چطور رقم میزنید.

 

  . همۀ ما  با امید پیروزی های ییشتر نسل جوان کشور و کسب شعور بیشتر سیاسی
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