صدمين سالگرد استرداد استقالل كشور

عفیفه آزادزوی
صدمي سالگرد ر
ن
استداد استقالل كشور قرار داريم .دقيقا روزيكه  ،افغانستان بحيث
در آستانه تجليل از
ر
ر
ن
يك كشور مستقل و ازاد در عرصه بي المىل عرض اندام نمود و ملت شيف ما از حيثيت  ،پرستت و هويت
مىل  ،برخوردار شدند . .اين روز را حرمت ميگذاريم به پاس شهداى راه ازادى و راد مردان دلت و شجاع كه
جسورانه رزميدند و جان هاى شتين شانرا فداى خاك و نام ازادى واقىع نمودند  .ر
احتام و ش تعظيم به شاه
ر
ر
ترق خواه و وطندوست كه ارمانهاى ر
پيشفت و ترق را در ش داشت و پيشگام نهضت هاى مدرن در جامعه
ن
انسان به ان
بود .بىل .دوستان گرانقدر .بيايد أوراق زرين تاري خ خود را بدون عينك تعصب ورق زنيم و
عتت گتيم و از اعمال نيك شان بياموزيم و ش مشق قرار دهيم .ما نميتوانيم
بيانديشم .از اشتباهات پند و ر
دست أورد هاى ر
ن
ن
تاريخ دوره تاريخ را ناديده گتيم .من منحيث يك زن افغان به افتخارات انزمان
ستگ ،
يان به حقوق شان  ،برداشته
ميبالم و هرگز  ،قدم هايكه براى
رهان زنان و دست ر
شگوفان وطن و در راه ى
ى
شده بود  ،فراموش نمايم .طرح قانون اساىس افغانستان كه به اساس ان ،همه ساكنان كشور رصفنظر از
مليت نژاد و ر
قش اجتماىع در نزد قانون  ،ازاد و برابر بودند يىك از دستاورد مهم دوره شاه امان هللا خان گفته
ر
مهمتين و ارزشمند ترين كاركرد هاى اين دوره .كه ميخواهم به ان اشاره نمايم .تشكيل
ميشود .همچنان
ن
اولي نهضت زنان ميباشد .و كار هاى كه براى حقوق زنان صورت گرفته است .هدف نهضت زنان در دوره
ن
أمان را رهان زنان از قيد زنجت هاى متعصب مرد ساالرى  ،پ ر
يشفت زنان  ،نجات زنان از محروميت ها ،
ى
يان زنان به حقوق شان بخصوص حق تعليم و تربيت  ،حق تحصيل  ،حق كار  ،حق ازادى فردى .،
دست ر
ن
مصوونيت فردى  ،ازادى بيان  ،حق اجتماعات  ،فعاليت هاى مدن و سياىس و سفر هاى تحصيىل به خارج
از كشور تشكيل ميداد .در راس اين نهضت ملكه ثريا با همكارى ر
محتم طرزى و خانواده طرزى و همكارى
ن
اولي بار توجه خاص به زنان نموده مكاتب  ،انجمن هاى حمايت از زنان از
مستقيم شاه امان هللا براى
ر
كتا خواهر شاه كه براى زنان داد خواىه ميكردند ،
جمله انجمن ( حمايت نسوان ) به ش پرست خانم ر
ن
جريده ارشاد النسوان كه در ان زنان معروف و مبارز جهان را به معرق ميگرفت و هم چنان زنان را تشويق
به مطالبه حقوق شان ميكرد .و تأسيس مكاتب نسوان مستورات و عصممت از جمله فعاليت هاى بود كه
اولي بار زنان توانستند به ن
ن
بعض از
نهضت زنان با همكارى ملكه انجام دادند .در دوره امان هللا خان براى
حقوق شان دست يابند اما متاسفانه دوران اين نهضت كوتاه بود و با سقوط امان هللا خان اين إصالحات
همانند ساير إصالحات شاه از ن
بي رفت .اما اين نهضت تاثت عميق روى زنان افغان گذاشت انها را بيدار
ساخت و به انها روحيه مبارزه بخشيد .بنا زنان افغان با انكه شكوب شدند اما روحيه ازادى خواىه شانرا
ن
اولي نهضت زنان محصول
از دست ندادند .و منتظر فرصت براى يك نهضت ديگر بودند .بنا نهادينه شدن
طالن شاه امان هللا غازى است كه به ان افتخار ميكنيم .و رسالت خود ميدانيم .اين افتخارات را به
دوره
ى
نسل هاى بعدى انتقال دهيم .روح شاه امان هللا خان و ملكه ثريا را شاد ميخواهيم .و ياد كار نأمه هاى شان
جاويدانه در قلب هاى مان گراىم باد.

