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 ۱۸/۰۷/۲۰۱۷                                                                                           ثریا رهیاب رحیمی

 سالروز آزادی کشور مبارک باد

 در شرایطی تجلیل می نماییم که حاکمیت و وحدت ملی را امسال از نود هشتمین سالروز استرداد استقالل کشور

 حمالت دشمنان داخلی و خارجی قرار دارد. تهدید، دستخوش در کشور ما بیش از هر زمان دیگر

 ح و هر گروپ و حتی هر گلو صداکشور درین روزها، از هر جنا و آزاد بودن یا نبودن در خصوص آزادی

روان امان هللا خان غازی قهرمان استرداد آزادی کشور درود می یکی به  ی متفاوت و مختلف بلند می شود. ها

وی فیر تکگرفته حتی حکم تقاد فرستد، دیگری رفورم های اجتماعی و مفکوره های مترقی موصوف را به باد ان

 رست.پی یک جوان مترقی و آزاده و میهن دش و دیگریکی اشراف زاده  درباری می خوان . را صادر می کند

ام ن ههمه اختالفات نظر و سلیقه که بگذریم، یک نکته را نمی توانیم انکار نماییم که آزادی کشوری ب از این

نام امان هللا خان گرفته شد. موصوف که جوان ه ان حکمروایی پادشاهی بدر زم افغانستان از استعمار انگلیس،

خواه بود آرزو داشت کشورش در زودترین فرصت قله های ترقی و پیشرفت را بپیماید و با  روشنفکر و ترقی

تاریک نگری و نفوذ  موجودیت مفکوره هایُدَول پیشرفته  دنیا برابر و هم سویه گردد. اما حسرتا که موصوف 

با مداخله و  میان می آورد،ه ارتجاع را بر زندگی و افکار مردم سطحی پنداشت و اصالحاتی را که در کشور ب

زودی به مشکالت جدی روبرو شد تا سرحدی ه ب ی روحانیون مرتجع و تاریک اندیش،دسیسه  دشمنان و همکار

رای جلوگیری از خونریزی و جنگ و کشتار، ترک کشور را خودش نیز بدر آخر امر که به ناکامی انجامید و 

 گردید.  دنیای بیرونبه خیر خود و مردم خود دانست و رهسپار 

ز شاه اگوی مفصل، و  ضمن گفتبه سراغش رفته و روزی  "دیوید جونز"نام ه یکی از خبرنگاران انگلیسی ب

، بسیار به سرعت پیش دهم مقصر بودی انت خود ،خوددر ناکامی اراده : ه بودشکست خورده  مهاجر افغان پرسید

، من به سرعت پیش می رفتم، وئیددرست میگ: »ه بودامان هللا خان در جواب موصوف چنین جواب داد؟دمی رفتی

 چون زمان کم بود. می خواستم در زندگی خود یک افغانستان مترقی را ببینم. کشوری که مردم آن مانند این مردم

ایتالیا( زندگی آسوده و آرام داشته باشند. فقر را نشناسند، تعلیم کسب نمایند، به حقوق خود و اشاره به مردم )

د، در خانه های شان بجای سنگر، کتابخانه بسازند و دیگران آنانرا مند، خوب و بد را از هم تفکیک کندیگران بفه

 «به نام این و آن فریب ندهند.

 همه سال سال، هنوز هم در جایی هستیم که بودیم، بعد از این ۹۸از  با حسرت و افسوس اینک می بینیم که پس

سفانه هنوز هم آن آرزوهای شاه جوان و مترقی کشور أج پدیده های علم و تکنالوژی مدرن، متبا وجود تروی ها
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 مکه موجب ناکامی و فرار وی گردید هنوز هتحقق نپذیرفته و همان افکار و خیاالت قرون وسطایی و خرافاتی 

 است. گرمهمچنان بازار شان هنوز هم  وتار و پود مردم ما خانه کرده  در عمق

که از یکصد  حاکم بر جامعه  ما عنعنات پوسیده و رواج های کهنه  این  از متضرریندر میان مصیبت دیده ها و 

می  د و دیده ان، زنها و اطفال قشری اند که بیشتر از همه آسیب می سال تا کنون تغییر مثبت بسیار اندکی دیده

یک کشور دارای آزادی و از لحاظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی متضرر می گردند. اگر افغانستان را بینند و 

 یاما از سوی دیگر استعمار و استبداد با شکل و قیافه  متفاوتی زندگی مردم را دچار خطر و حتاستقالل بنامیم، 

های زن ستیز و دشمن آدمیت با بیشرمی و بی حیایی  اضمحالل نموده. با بدبختی تمام می بینیم که بازهم گروپ

نام ها و به بهانه های مختلف دسته دسته به ه بما را  نام دین و مذهب از بیرون سرحدات وارد گردیده و مردمه ب

 سر می برند و در زیر آوارهایی از خاک  دفن می نمایند.  قتل می رسانند، 

زنان جامعه  ما کسانی اند که در زنده بودن مرد خانواده، نیز اسیر تمامی ارتباطات قبیلوی و سنتی بوده از کمترین 

و  نافرمانی آنقدربه عادت مبدل شده و برای شان امتیازات زندگی بهره ور اند اما با آنهم همین طرز زندگی 

میان آمدن جنگ و خشونت و حمالت بیرحمانه  گروه های ه اما با ب وه و شکایت ازین مدرک بلند نیست.شک

بدبختی را با پوست و گوشت بدن شان تمام ابعاد بیشتر از مردان  ها مرتبه ده انآدمکش طالب و داعش، اینبار زن

 احساس می کنند. 

زیر نام های مختلف، حمالت  در هر گوشه و کنار افراطیون دینیواقعات اخیر در تلویزیون ها نشان می دهد که  

 مینا جوانمردانه بدون جرم و گناهی به شهادت را بسیار  ی بیشماریها انسان، وحشیانه  شانرا را انجام می دهند

ه ونبار ک. اما در این چنین وقایع خمی نمایندیا در زیر خاک مدفون یا در بین میدان رها را اجساد شان و  رسانند

این زنان اند که بدون داشتن هیچگونه مدد و مدد رسان با درجنی از کودکان هر روز و هر هفته اتفاق می افتد 

 بسر برند. یدر غم و ماتم و بیکسی و بی نوایی زندگ بیشتر از پیش تا آخر عمر باید رنج بکشند و

در هر ، یبسیار اندک رف مدتدر ظیم که نمی دانم از این روز آزادی کشور چگونه تجلیل و بزرگداشت نمای

و صد ها زن و مادر و  هکودک را جغد شوم یتیمی و بی پدری در زیر بال خود گرفتهزاران شهر و ده و قریه، 

خون می ریزند و حتی دیدار جنازه  شوهران و فرزندان  ،جای اشکه خواهر در سوگ عزیزان شان هر روز ب

های آن به مرده های متحرک می مانند که با  کشور به یک گورستان و انسان .نیست شان هم برای شان میسر

 زمین می افتند و بخشی از بدن شان می شکند.ه هر بادی ب

در چنین احوال که اینک روز بدست آوردن آزادی کشور ما فرا رسیده، باید در هر گوشه و کنار مانند گذشته 

می بود، ساز می بود، دهل های خوشی هر طرف نواخته می  های دور، خوشی موج می زد، رقص ها و اتن ها

شد، مسابقات سپورتی و نیزه بازی و پهلوانی می بود و مردم به همدیگر تبریک و تهنیت می گفتند. اما دریغا که 

 امروز از ترس وحشت آفرینان دینی و مذهبی این امکان و این خوشی برای مردم ما میسر نیست. 

 سنگر مردم و ملت رزمیده اند،میهن که در راه حفظ و نگهداشت روان سربازان شهید درود بر 

 ، خشنود باد.دست داده اند جان های شانرا ازروان آن عده مردمان بیگناه ما که در زیر ساطور افراطیون وحشی  

 روز آزادی کشور به همه مردم شریف افغانستان مبارک.

 در کشور. بیعدالتیبه امید از بین رفتن جنگ، ظلم و 


