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 2021جوالی   03شنبه                                                              فریده نوری           

 سوال ذهنی جواب  

 یک سوال ذهنی 

 هموطنان گرامی!     

به پاراگراف ذیل دقت کرده و از روی لطف و از سر وطن دوستی و حق پسندی، تشخیص دهید که  

  .مشکل آن در کجاست و راست و دروغ کدام است 

هکذا برعال وه تذکرات باال در تاریخ معاصر کشور ما نیز میتوان از خانم های قهرمان و فدا  "... 

برد که با فدا کاری های زایدالوصف از طریق کار های بزرگ فرهنگی، علمی، ادبی،  کاری نام  

اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی توانسته اند پیامهای روشنی برای زنان کشور ما مبنی بر  

آزادی، برابری، عدالت و مشارکت زنان را در تمام امور جامعه بدهند که میتوان با اختصار از  

ی چون بی بی شمسو، بی بی نیکبخته، گل ناره انا، حره جاللی مادر سلطان بهاوالدین  بانوان گرانقدر

سام، ملکه ثریا اولین وزیر زن در کشور ما، صالحه یوسفی، کبرا نورزایی، اناهیتا راتب زاد، ثریا  

پرلیکا، شفیقه ضیایی، خانم پروین اولین هنرمند آواز خوان زن در رادیوکابل، زینب داوود خانم  

شهید محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان، ملکه حمیرا، شاه دخت بلقیس، نظیفه غازی،  

رقیه ابوبکر، کوثر نورانی، جنرال دکتورسهیال صدیق، معصومه عصمتی وردک، سناتور حمیرا  

میرمن   رزمنده،  شفیقه  اعتمادی،  فاروق  سرابی، صالحه  حبیبه  گردیزی،  سناتورعزیزه  سلجوقی، 

   "...لطیفه کبیر سراج نخستین نطاق زن رادیو کابل در کشور ما، دنیا غبار همچنان رابیا،
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از القاب بلندباال که حتی در خم یک کوچۀ آن هم نیستم، با اجازۀ نویسندۀ گرامی صرف نظر گردید. معذرت )  ...برادر

هیچمدان   ، سوال ذهنی یی را برای ما پیشکش نموده است که من  (مرا پذیرا شوید. ممنون از حسن نظر و ذره نوازی تان

 کوشش می کنم در حد توان خود به آن بپردازم. 

باال چیزی در خور توانم بنویسم می خواهم نکتۀ چند در مورد   قبل از این که به جواب سوال شان در مورد پاراگراف

و که مؤظف شده اند تا افکار خانمانسوز  مربوط به حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم  یاوه سرایی های یک عده اشخاص

، ماهی مطلوب سازندمی    گل آلودو از آب هائی که خود    از طریق رسانه های مجازی پخش کنند  خانه خراب کن خود را

 " نان"قهرما  خلقی و پرچمی را  ه و کثیفایتکاران شناخته شدنو ج  استتبلیغات کثیف حزبی    که همانا،    نندخودها را صید ک

  د را پیش میبرند.د خوجلوه دادن، اهداف پلی

خونریزی و بربادی وطن عزیز ما و ملت همین افکار آن ها باعث    که بدون این که شرمی داشته باشند  این طبقه افراد   

از هر منبع الکن این اشخاص گردیده و عاقبت هنوز هم نامعلوم است،  در این مدت چهل و سه سال  مامظلوم و بی دفاع 

 .خود دوام بدهند های حزبی به پروپاگند می نمایند تااده ستفا

از مدتی به این طرف در ویب سایت ها عدۀ از پرچمی ها و خلقی ها، فکر می کنند که خاک به چشم می زنند و صبح و  

همین شخص است که زیر عنوان زنان و مشکالت شان،   از آنها   شام زیر عناوین مختلف مضمون می نویسند که یکی

 شته است.ون قسمتود چهل فکر می کنم در حد

ها نظر به نداشتن وقت نمی توانند مضامین این پروپاگندچی های حزب نادیموکراتیک    متأسفانه که گردانندگان ویب سایت

 .را از نظر بگذرانند و آن ها را بدون کم و کاست به نشر می سپارند

مربوطه خوانده شود    موند هر چهل قسمت مضبای  ،، اگر بطور دقیق پرداخته شودنویسنده گرامی  سوال ذهنی   به جواب

 که با معذرت نمی خواهم وقت خود را ضایع نمایم.

قبول   و شاید برای اکثریت خوانندگان غیر قابل  ،به فکر من در پراگراف باال چیزی که برای من غیر قابل قبول است

که مصدر خدمات زیاد در راه تنویر جامعه و مخصوصاً طبقۀ اناث    ینام های زنان خبره و دانشمند  در پهلویباشد، همانا  

که خوشبختانه تعداد آن    ،  مانند ملکه ثریا، ملکه حمیرا، شاهدخت بلقیس، رقیه ابوبکر، حمیرا نورزایی و ...  ند،ه اگردید

می  امثالهم    و سهیال صدیق وریا پرلیکا  ثاناهیتا راتبزاد و  نام های زنان خاین و وطن فروش مانند    نبشتن  ها زیاد است،

 .باشد

پذیر به زنان و دختران افغان وارد نمودند که  ن ناابا کودتای هفتم ثور صدمۀ بس جبر  ی اخیرالذکراین خانم ها  زیرا  

دختران و   آن هازیرا    د.نمیباش  لوشه و...ریا پرلیکا و سهیال صدیق  و جمیله پثو    اناهیتا راتب زاد  همین  آن  ۀمثال برجست

واه به حال   ،ندمخالفت رو برو می شد اکه ب  یدر صورتو   ندلوژی کمونیزم تشویق و دعوت می نمودطبقه اناث را به اید

 ، نددکه این خانم و هم کیشانش جهت پیشبرد این ایدیولوژی نافرجام  بازی نمو  را  بی پناه.  رولی  زنان  و  آن دختران

میدان جنگ های خانمانسوز مبدل   و کشور ما را به  ندبرد  ن سرزمین به قهقراافغانستان را با خانم ها و همه باشندگان آ

 نمودند و هست و بود و دار و ندارش را همه به یغما بردند.
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