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تقلبی و تبلیغاتی ملکه ثریا که بوسیلۀ دشمنان افغانستان عکس 
 چاپ و توزیع گردید!

 

 
که دراین روزها در در گردن زیاد  تبا تاج بر سر و جواهرا ملکه ثریانیم تنه عکس به ارتباط 

و  تقلبیهمانا عکس عکس آن این سؤال مطرح میشود که آیا بعضی رسانه ها به نشر میرسد، 
ملکه است و یا اینکه ملکه واقعاً در دربار و مراسم رسمی در سفر اروپا با همین وضع  ه مونتاژ شد

 ظاهر شده است؟
 

با به هدف استفاده در محافل را با زیورات رسمی که ی ملکه عکس هابرای جواب به این سؤال باید 
( همان عکس 1ه )شمار، میتوان با عکس تقلبی ملکه مقایسه کرد: عکس ندبرده بود خود به اروپا

نرا در داخل کشور ان مونتاژ شده و به هزارها کاپی آتقلبی ملکه ثریا است که بوسیلۀ دشمنان افغانست
این روحیه  تاو ماورای سرحد و حتی در بین مسلمانان هندوستان از طریق زمین و هوا پخش کردند 

بدینوسیله  و گویا ملکه درانظارعامه بدون رعایت ستر و حجاب ظاهر شده است  د کهایننمرا خلق 
را دیده بودند و نه از مردم عوام که در آنزمان نه ملکه  .را شعله ور سازند شوب آتش قیام و آ

موضوع واقعیت دارد. این تخنیک تقلب در عکس آگاهی داشتند، با دیدن این وضع باور کردند که 
 .صادر کردنددسیسه بر سرعت تا آنجا پیش رفت که حتی بعضی حلقات حکم تکفیر ملکه را 

 
د، به گرد( مقایسه 3و 2( به دقت دیده شود و با عکس های شماره )1اگر به عکس شماره )

 وضاحت معلوم میشود که:
 
دیده میشود، کامالً از  3و  2 به نظر میرسد، با آنچه در عکسهای 1تاج  ملکه آنچه در عکس   ــ

در قسمت تحتانی دو شکل قوسی دارد و در بین آن دانه های  1تاج در عکس : هم فرق دارند
ل قوسی دو گانه ندارد. عالوتاً تاج اصلی ملکه شک 2درشت احتماالً الماس دیده میشود، در عکس 

از چندین ستارۀ جواهر  1اگر به قسمت باالئی تاج دیده شود، واضح میگردد که تاج در عکس 
میگردند. تاج اصلی  ترنشان تشکیل شده که ستاره وسط بزرگ و در دو طرف ستاره ها کوچک

 .ملکه فاقد همچو ستاره ها بوده و قسمت باالئی آن شکل "کنگره" را دارد
 

است. کامالً متفاوت  3و  2با عکس های شماره  از نظر ساختمان 1ــ  گلوبند در عکس شماره 
تاده" یعنی آویزان است که در انتهای آن یک سنگ قیمتی فابطور " 1شکل گلوبند در عکس 

ردن کوچکتر گردیده است، در حالیکه جواهر نشان آن رو به گ سلسلۀاحتماالً زمرد نصب شده و 
گلوبند اصلی ملکه به شکل نیمه دائره بوده و و آویزه های آن بطور متحد الشکل بدور نیمه دائره 

 حلقه زده است. 
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 مخصوص زنان عالی نشان مرصع دیده میشود که که در جلو سینه یک 1ه ــ در عکس شمار

ً  جواهرا ت مرصع مقام اروپائی میباشد، درحالیکه ملکه همچو چیزی را نداشته است و عالوتا
در عکس اصلی ملکه وجود که از جمله زیوراتی است  1در عکس شماره  ه یا یخن اطراف یخ

 ندارد.
 

گوشواره ها دراز تر و تا پایان گردن  و  1ماره اند که در عکس شها میرســ  نگاهی به گوشواره 
یا کوتاه تر و رگوشواره های ملکه ث 3و  2سر شانه ادامه دارد، درحالیکه در عکس شماره 

 .میباشندکوچکتر 
 
ــ اگر به ساختمان وجود و جسامت 
ملکه ثریا، بخصوص قطر بازو و 
گردن دیده شود، واضح میشود که 

جسامت قوی تر از  ملکه دارای
طوریکه در ، است 1شماره  عکس

 دیده میشود. 3و  2 یعکس ها
 

ــ در ساختمان روی بخصوص بینی 
و دهن نیز  با وجود دستکاری و 
پرداس میتوان تفاوت را مشاهده 

 بسیار جوانتر 1کرد. عکس شماره 
از صورت واقعی ملکه در عکس 

 میشود. معلوم 3و  2های 
 

با توضیحات مقایسوی فوق معلوم 
میشود که مخالفان با مهارت زیاد 
روی ملکه  را به نحوی در داخل 

که اند یک عکس دیگر جابجا کرده 
ظاهراً از نظر قیافه با ملکه یک 

کند. عالوتاً باید میشباهت نسبی پیدا 
اذعان کرد که ملکه ثریا هیچگاه 
چنین زیورات قیمتی به "ستایل" 

شته است و اگر فرضاً اروپائی ندا
میداشت، الزم نبود آنها را در یک 

  .با خود ببرد سفر طوالنی
 ـ عکس تقلبی و مونتاژ شده ای ملکه ثریا (1عکس شماره )
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باید گفت که آنها عکس های خانوادگی بوده و معلوم میشود  3و  2در مورد عکس های شماره 
گرفته اند. در  1928حین سفر رسمی اروپا در که طور یادگار در یک اتاق محل اقامت خویش 

شاه امان هللا ایستاده و ملکه ثریا دست بر بازوی کوچ نشسته است و در عکس  2عکس شماره 
برعالوه شاه و ملکه  خواهر ملکه حوریه )بی بی خوری( با شوهرش و نیز برادرملکه   3شماره 

 تواب طرزی دیده میشوند.
 

 
 (  2عکس شماره )
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 ستلکه گرفته شده اکه بصورت غیررسمی با اعضای معیتی شاه و م (از البوم شخصی) 3عکس شماره 

 
 

 (4عکس شماره )
 

ملکه ثریا با کاله و باالپوش دیده میشود  4در عکس شماره 
که بطور نیم تنه )پروفایل( گرفته شده و یکی از عکس های 

 رسمی ملکه در سفر اروپا محسوب میشود. 
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