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 2۲/۳۰/2۳1۲               محمد ایـاز نـوری آزادی
 ترکیه گزارش: واالحضرت حمیرا د افغانستان از

 

 اشتراک شاهدخت ناجیه در یک محفل فرهنگی
 

 در کشور دوست« روز دوستی خلقهای افغانستان و ترکیه»مارچ سال جاری عیسوی، محفلی تحت عنوان  1۱بتاریخ 
انقره و جنرال قونسگری افغان مقیم شهر استانبول در کاخ تاریخی )خانه مولوی( ترکیه، از طرف سفارت افغاني مقیم 

در منطقه ایوب سلطان دائر گردیده بود. بنابر دعوت سفیر افغان آقای عبدالرحیم سید جان و جنرال قونسل استانبول 
رحوم امیرامان الله خان دختر محصل استقالل اعلیحضرت م «د افغانستان»ی شاهدخت ناجیه جان آقای ذکریا بارکز

غازی، دختر و پسر ایشان واالحضرتان حمیرا جان و محمد عمر جان و همچنان محترم محمد عمر خان طرزی 
مسوول بنیاد عالمه محمود خان طرزی و از طرف دولت ترکیه معاون والی استانبول آقای احمد حمدی اوسطا و 

آقای حسین کوچابییک، دیپلومات های مختلف از کشور های  رئیس گروه دوستی بین پارلمان افغانستان و ترکیه
مختلف درین مجلس شرکت ورزیده بودند. درین گرد هم آئی سفیر افغان و جناب محمد عمر خان طرزی در باره 
دوستی نوین مردم افغانستان و ترکیه که اساس گذار آن اعلیحضرت امیر امان الله خان غازی و مصطفی کمال 

بیانیه های خویش را به حضار ایراد نمودند. همچنان درین محفل بر عالوه افغانهای مقیم کشور ترکیه  اتاترک بودند،
یک تعداد محصلین نظامی افغانی هم حضور به هم رسانیده بودند. محفل با اجراء یک کنسرت از طرف آواز خوانان 

 افغانی به پایان رسید.

  
 شاه دخت ناجیه د افغانستان  
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 شاه دخت در بین محصلین نظامی افغان در اکادیمی نظامی شهر استانبول 

 

 
 

: جای نهایت شکران برای من و بی تردید برای هر افغان وطن دوست و مخلص قلبی به مختصر این قلم تبصرهٔ 
ن دوره درخشان دولت امانی و با وجود خیانت های آ مکتب پر عظمت امانی است که با گذشت قریب بیک قرن از
ه سفاک و مصیبت زا ایشان، حقیقت آن وطن دوستان سقاوی و نادری به این جنبش وطنخواء در طی نیم قرن سلط

تحت قیادت امان الله شاه غازی روز تا روز برجسته تر میگردد. ما افغانها عمالً میبینیم که یک یادگار زنده ای 
محصل استقالل این شاهدخت نازنین و متواضع درین سن و سال پیشرفته ایشان از روی یک احساس پاک افغاني و 

ریا در خانه ایشان آرام نمیگیرد و باز هم با تن نحیف خویش دعوت هموطنان خویش را نی نه گفته و با  امانی بدون
همان عشق به ارث برده از پدر آزادمنش شان در هر محفل افغانهای خویش اشتراک میکند و به خواهش ایشان با 

یت قاطع مردم افغانستان و نسل جوان در آنها فوتو های یادگاری میگیرد. باز هم جای شکران است که امروز اکثر
جستجو تاریخ حقیقی کشور شان هستند و تاریخ های مغرض و فرمایشی و درباری را به انگشت از سر میز مطالعه 

 خویش آنطرف پرتاب میکنند. 
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