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عارف پوپل

دختری از افغانستان
افتخار جهانی می آفریند

« هموطن معزز آقای عارف پوپل ،با پیشکش مضمون نهایت ارزشمند و آموزندۀ تان در قدرمندی از یک دختر
با شهامت و مترقی افغان ،به وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین خوش آمدید .باشد که نوشته های پر بار تان را
منحیث یک همکار دائمی این آئینۀ جهان نما ،در صفحات آن تقدیم خوانندگان هموطن خویش نماییم – ادارۀ آریانا
افغانستان آنالین».
هموطنان درد مند و مصیبت رسیده ام امروز میخواهم که بر عکس معمول وقتی که صفحات اخبار روز را در
رادیو ها،روزنامه ها وهم چنان در پردۀ تلویزیون ها راجع به وطن به خاک و خون کشیده ات
سری می زنی که به جز اخبار دلخراش صدها کشته و زخمی و بمباردمان قری و قصبات،
شهرها و کوه و دمن وطن و دل خراش تر از همه از بینی و گوش بریدن زن مظلوم افغان و
سنگسار و به آتش کشیدن دختر افغان چیزی نمی یابی .ولی امروز می خواهم که توجه شما
وطنداران را به خبر خوش و مسرت بار موفقیت یک دختر افغان که در بین زنان جهان به موفقیت بی نظیری
نائل گردیده جلب کنم.
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این خبر خوش و افتخارآمیز عبارت است از به پرواز در آمدن دخت نازنین افغان "شایسته واعظ" با یک طیارۀ
یک ماشینه از ایالت فلوریدای امریکا غرض پرواز دور دنیا و پیمودن پنج قارۀ جهان به تنهایی خودش ،بلی
شایسته واعظ با یک طیاره یک ماشینه ،بدون همکاری معاون پیلوت و تخنیکر طیاره ،به تاریخ  ۱۳ماه می از
میدان هوایی بین المللی دیتونای ایالت فلوریدا به عزم سفر دور دنیا به پرواز در آمد که خداوند همراهش باد.
من زمانی که با پرواز نمودن منحیث یک مسافر در بین طیارات غول پیکر با حد اقل دو پیلوت و یک انجنیر و
عمله و فعله و طیاره هایی که دو تا چهار ماشین دارند ،مجبور به پراز می شوم ،دو شب پیش از پرواز ،خواب
از چشمانم فرار می کند و در هر نشست و بر خاست طیاره با وجودی که از تابلیت های ضد ُدلهره و اضطراب
یکی دو تا را پیش از پرواز قورت کرده ام ،بازهم به چوکی طیاره سخت می چسپم و تمام دعا هایی را که به
یادم می آیند ،خوانده و به خود چف و پف می کنم و به مجرد پایین شدن و تماس پایم به زمین خداوند را صد بار
شکر می کنم و به خود قول می دهم که دیگر از خیر پرواز بگذرم.
من ضمن اینکه می خواهم چند سطری در وصف "شایسته واعظ" و کار خارق العاده اش نگاشته باشم .از
پروگرام اصلی " شایسته جان" این دختر نازنین ،شجاع و قهرمان افغان که باعث افتخار فرد فرد افغان و
افغانستان از زن و مرد ،پیر و جوان ماست قدردانی نموده که در پهلوی ثبت شجاعت و نمایش فن هوانوردی اش
حامل پیام ،تبلیغ و تشویق نسل جوان در سراسر جهان در فراگیری ساینس و تکنالوژی نیز است ،ولی برای ما
افغان ها مهم تر از همۀ این عمل قهرمانانۀ شایسته جان ،سلی ای محکمی بر روی آن عده از تاریک فکران
قرون وسطی کشور ما است که به اصطالح آنها جایگاه زن در عقب دیوارهای زخیم خانه و شغل شان هم پخت
و پز و بچه آوردن است و بس و در بهترین صورت بر اساس گفتار یک مال و لیدر خِرفت که فکر می کرد
جواب عصری تری به یک خبر نگار غربی ارائه کرده باشد ،جایگاه زن را صدراعظم خانه توصیف نموده بود.
زهی حماقت.
هموطن همدرد و هم رنج و مادر و خواهر مصیبت دیده ام این را هیچگاهی فراموش نکن که همۀ این سیه دالن
و مغز پوسیده گان از طالب و داعش گرفته ،تا اخوان سیاسی پکول پوش و لنگی پوش ،نکتایی پوش و چپن پوش
همه دست با هم داده اند تا منکر خالقیت ،توانمندی انسانی و معنویی و هم تراز بودنت با مرد شود.
این کامیابی دخت افغان اگر از یک جانب سخت کوشی اش را در دنبال نمودن آرزو و هدفش که پرواز نمودن
غرض آموختن ساینس و تکنالوژی با مؤفقیت در پرواز است،
به دور دنیا به تنهایی و پخش پیامش به نسل جوان
ِ
تالش هدف مندانه اش ،خود را منحیث یک نمونه و سمبول شجاعت ،فداکاری و غلط
ولی از جانب دیگربا این
ِ
ثابت نمودن طرز تفکر سیه دالن تاریخ ،در مورد زن و بخصوص توانمندی واستعداد زن افغان قرار داده.
"شایسته جان" منحیث یک دخت افغان تحصیل کرده و پیلوت مجرب و نه ترس ،امروز در هر شهر و دیاری که
قدم به زمین می گذارد؛ مورد استقبال شایان هر ملک و دیار ،هر دین و مذهب ،هر مرد و زن جهان بشریت
ب همه دختران و زنان جهان قرار می گیرد
قرار گرفته ومنحیث نمونۀ بارزی از شجاعت ،مورد تشویق و ترغی ِ
و چون " شایسته جان" در طی این سفر تاریخی خود نشست و توقف چند روزه ای در کابل جان تاریخی و زیبا
هم دارد و این فرصتی را فراهم می کند به دختران و دوشیزگان درد مند افغان که امید است تا جایی که امکانات
برای شان میسرباشد ،ازین هموطن مهاجر و قهرمان خود دیدن نموده و مؤفقیت " شایسته جان" را مؤفقیت خودها
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دانسته و مبارزه و پشت کار او را سرمشق زنده گی خود ها قرار داده و در راه تحصیل علم وساینس و
تکنالوژی ،و مبارزه در راه حقوق زن و حق تحصیل چنان کوشا باشند که سد عظیمی را در مقابل افکار خرافه
و زن ستیزی ،تاریک اندیشان سیاسی بناء نهند .زیرا که عمل قهرمانانۀ "شایسته جان" این درس را به زن افغان
آموخت که من ،زن افغان هر آن کاری را که مرد افغان و مرد جهان انجام داده است ،می توانم انجام دهم؛ پس
ما زنهای دردمند و زور دیدۀ افغان و مردهای افغان به وجود وی افتخار می کنیم و به توانایی اش اقرار و سر
تعظیم فرود می آوریم.
در اخیر بیجا نخواهد بود که از یکی دو عنصرعمده که در مؤفقیت "شایسته جان " رول بازی کرده است یاد
آوری شود ،اول این محیط باز و خارج خرافه پرستی و جدا بودن دین و مذهب از سیاست و اعتقاد داشتن جامعه
به برابری زن و مرد در جوامع غربی و امریکا بوده که چنین شرائطی را فراهم نموده است و دوم سهم عمده
تر و نهایت مهم را فامیل محترم واعظ (هر یک محمد فهیم واعظ پدر و لیال جان واعظ مادر و بقیه فامیل روشن
ضمیر واعظ) درمساعد ساختن فضای رشد وتربیۀ سالم فرزندانشان قابل ایفا نموده اند که قابل یادآوری است،
زیرا شما تصور کنید اگر والدین " شایسته جان" دارای طرز تفکر طالبی ،داعشی وافراط گرایی اسالم سیاسی
می بودند ،حتما سد راه او می شدند زیرا تنها مسافرت نمودن "شایسته جان" را بدون محرم در دور دنیا و نشست
و بر خاست او را در کشورهای مختلف و تماس وهمکاری اش را با زن و مرد میدان های هوائی برای "شایسته
جان" خالف شرع می دانستند .از اینجاست که می گوییم اولین قدم در رشد یک طفل محیط باز و تربیۀ سالم
بدون طبعیض بین دختر و پسر می باشد و من این روشنفکری و روشن ضمیری پدر ومادر "شایسته جان" را
از دل و جان خدمت شان تبریک عرض می کنم.
با اغتنام فرصت به نسل جوان و تمام هموطنان در داخل و خارج کشور ندا بر می آورم که آینده وطن با نفوذ
هر چه بیشتر و داخل شدن بیشتر سیه دالن خرافه پرست زیر نام های لیدر و رهبر این حزب و آن حزب در
دولت پوسیده و دست نگر اجانب و فاقد صفات ملی و آزادی نگری و پیش رونده ،سد راه شایسته های آینده کشور
خواهند شد .دختران و پسران جوان کشور وظیفۀ بس سنگینی برای فراهم سازی محیط مساعد آیندۀ تان پیش رو
دارید و این شمایید که آیندۀ خود را چطور رقم می زنید.
با امید پیروزی های بیشتر نسل جوان کشور و کسب شعور بیشتر سیاسی همۀ ما افغان ها.
پایان
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