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 ملکه ثریا طرزی )د افغانستان(

 

که از به انگلیسی نوشته شده بود.  2020سپتامبر  10به تاریخ  الدین صالح سید و گورنال جاناتاناین سطور زیبا را 

 گذاریم. عطف توجه هر دو نویسنده سپاس

 از من می باشد رنگ تمامی جمالت با

 

)حقوق  یبرابر ای آینده از شا هموطنان به اجمالی نگاهی طرزی ثریا

 .است تحقق نیافته کامل طور به هنوز که دادزن و مرد( 

 که ساله 15 تا 7 کودک میلیون 3.7 تا 3.2 بین کنونی، افغانستان در

 که حالی در اند، مانده باز تحصیل از هستند دختر آنها درصد 60

بر طبق راپور اکنون در دور طالبان ). باالست تحصیل ترک میزان

 (میلیون کودک از درس محروم هستند 4( 27/11/2021یونیسف )

 در اما .درگذشت تبعید در آمد، دنیا به تبعید در طرزی ثریا: کابل/لندن

 ه  گذراند،ب افغانستان ملکه عنوان به که برانگیز بحث سال 10 طول

 با که داد یافته رهایی ایآینده از انگیز وسوسه نگاهی کشورش زنان

 است نشده محقق کامل طور به هنوز قرن، یک گذشت

 

 1 .کنند میمعاینه  را پاریسقصر الیزه  در قطعه تشریفات سلطنتی زوج

 سفر یک طی در یکبار که جایی آید، می یاد به غرب در سختی به

 با 1928-1927 های در سال اروپایی های پایتخت در مندانه پیروز

 امسال اوایل گرفت، قرار استقبالمورد  خان هللا امان پادشاه همسرش

 زن افتخار به ای مجموعه در تایم مجله توسط ثریا ملکه از( 2020)

 تاریخ یشگامانپ تایممجله  سال، 72 مدت به. شد تجلیل شده فراموش

 آن 1999 سال دراما . بود کرده انتخاب" سال مرد" عنوان به جهان

                                                                 

از آبادات تاریخی آن کشور است که در آنجا تخت  (chateau de versailles)در شهر پاریس فرانسه قصر  ــ  1 

یک اثر تاریخی نگهداری می نمایند. در جریان این سفر شاه و ملکه افغان،  خواب ناپلیون بنا پارت را در اطاق او بحیث

 را برای شان آماده نمودند. تخت  از نهایت حرمت و ارج گذاری آن
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 گذشته در که زنانی شناسایی برای مگر داد، تغییر «سال شخصیت» به را

 که کرد ایجاد جدید آنالینصفحه  89 (2020مارچ  5) در بود، گرفته نادیده

 قرار توجه مورد را «گرفتند می قرار الشعاع تحت اغلب که نفوذی با زنان»

 در که بود )ملکه ثریا( افغانستان مترقی ملکه 1927 سال برای انتخاب. داد

 2 .شد رانده دائمی تبعید به 1929 سال

 نشر شد وی ملکه افغان در پشتی مجلۀ تایمفوت

 در تانافغانس پیشین سفیر پارلمان و نماینده، زنان حقوق فعال روخیل،ک شینکی

 آموزش ترویج به شروع که بود افغان ملکه و بانو اولین ثریا: گفت کانادا،

 .کرد آنها حقوق دادن برای تالش و زنان،

 طریق از را آن توانست و کرد آغاز را بزرگی انقالب» افغان ملکه

 سفرهای و شد ظاهر عمومی انظار در او. درآورد اجرا به پادشاه

 به نیاز آنها اینکه و خود حقوق مورد در را زنان تا کرد زیادی

 و قوی بسیار زن یک - بود فرد به منحصر"  ،ملکه ثریا خود زمان برای .کند آگاه دارند تحصیل
 ."استثنایی

 

  :زمانی جدول

 آمد دنیا به سوریه در طرزی محمود افغان تبعیدی روشنفکر دختر طرزی ثریا: 1899 نوامبر 24 ــ

 .کرد دعوت افغانستان به بازگشت به را طرزی خانواده خان، هللا حبیب جدید، پادشاه: 1901 اکتبر ــ

 

 .طرزی ثریا و هللا، امان شاهزاده ،ازدواج: 1913 اگست 30ــ 

 .شد پادشاه هللا امان شاهزاده: 1919 فبروری 20ــ 

 لاستقال و کرد آغاز را افغانستان و انگلیس سوم جنگ و کرد حمله بریتانیا هند به هللا امان پادشاه: 1919 می 3ــ 

 .کرد تضمین را افغانستان

 .کردند سفر اروپا به ثریا ملکه و هللا امان پادشاه: 1928 جوالی - 1927 دسامبر ــ

 .افغانستان داخلی جنگ: 1929 اکتبر 13 - 1928 نوامبر 14ــ 

 .شوند می ساکنایتالیا  رم درو فرزندان  ثریا و او. داد استعفا هللا امان شاه: 1929 جنوری 17ــ 

                                                                 

 2
 زیادی اعتبار و ارزش دارای جهان مردم و امریکایی جامعۀ برای که «تایمز» امریکایی دار سابقه و وزین مجلۀ»ــ  

 راهمف را همگانی قبولی و باور دارد، می ارائه پشتی و جلد روی بر آنچه با بلکه مجله، داخل محتویات با تنها نه است،
 در آنان ارزشمندی و سهم دلیل به را ممالک مختلفۀ های شخصیت های چهره ساالنه قدر قابل نشریۀ این. نماید می

 جلد روی در مارچ، 5 تأریخ به هم امسال. نماید می منتشر نمونه بطور شان، المللی بین شهرت حتی یا و شان جامعۀ

 را خان هللا امان غازی اعلیحضزت همسر طرزی ثریا افغانستان نامدار و فقید ملکۀ شدۀ رسامی برازندۀ تصویر مجله

 و نطقهم در وی های آوری نو بلکه بود، افغانستان در زن مترقی نهضت پیشگام و بانی منحیث تنها نه که نمود منتشر
 نامدار شخصیت از ماللی موسی نظام ــ تقدیرمحترمه . «فوق العاده است قدرمندی و مباهات باعث خود جهان، حتی

 2020مارچ  14طرزی ــ سایت انترنتی دعوت میدیا ـ مورخ  ثریا ملکه تأریخ،
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 .درگذشت سوئیس در سالگی 67 سن در هللا امان: 1960 اپریل 25 ــ

 .درگذشت رم در سالگی 68 در ثریا: 1968 اپریل 20ــ 

 گفت او .کرد ایراد بخش الهام و آمیز تحریک سخنرانی یک ثریا ،1926 سال در افغانستان استقالل سالگرد هفتمین در

 ؟کنند خدمت آن به که دارد نیاز مردانی به فقط ابتدا از ما ملت که کنید می فکر آیا... ماست همه آن از» استقالل که

 چه ره تا کنیم تالش باید ما همه... باشند داشته را خود سهم اسالم، و ملت پیدایش اولیه های سال مانند باید نیز زنان

 .«کنیم کسب دانش بیشتر

 اما. بازگشتند افغانستان به کشورشان کردن مدرن به مصمم 1928 سال در ملکه و پادشاه خود، اروپایی سفر از پس

 وملکه »: فتگ او .رفتند پیش سریع خیلی آنها که گوید می کابل، مقیم سیاسی تحلیلگر و نگار روزنامه شفیقی، بیرذ

 تحت دو هر که جایی کردند، آزادی و اصالحات تغییرات، ایجاد به شروع اروپا به شان مشترک سفر از پس پادشاه

 تاس کار محافظه و سنتی جامعه که را افغانستان ماندگی عقب آنها اما .گرفتند قرار گذشت، می آنجا در آنچه تأثیر

 .«شد شورش به نهایت در و مردم تحریک باعث که کردند عمل عجوالنه دو هر. بودند نکرده درک

 هند به خود ملکه با و کرد گیری کناره سلطنت از هللا امان پادشاه 1929 سال در ساله، یک داخلی جنگ یک از پس

 .برای شان پناهندگی داد( رسماً )و از آن طریق دولت وقت ایتالیا رفتند.  بریتانیا

 )قسمی که مالحظه نمودید(.بود او کار دستور محرکه نیروی ثریا اما شود، می یاد بزرگ مصلح یک عنوان به شاه از

 از 1881 سال در خان عبدالرحمن رسیدن قدرت به از پس اش خانواده که جایی دمشق، در 1899 نوامبر 24 درکه  او

 .برد ارث به طرزی محمود پدرش از را خود مترقی تفکر آمد، دنیا به بودند، شده تبعید افغانستان

 (لرحمنعبدا) با اش ناسیونالیستی و لیبرال ایدئولوژی که بود افغان روشنفکر یک طرزی( محمود غالم محمد خان )پدر

 نصوبم بریتانیا توسط حاکم عنوان به افغانستان و انگلیس دوم جنگ در سلفش شکست از پس 1880 سال در که خان

 دگیزن و اروپا در طرزی)محمود(  های سفر ،)از کشور اخراج شد( تبعید عنوان بهکه  .بود روبرو ناراحتی با بود، شده

 در او شانس. دهد انجام کشورش برای را کار همین که بود مصمم او و بود کرده تر گسترده را او های افق ترکیه در

 گردی و طرزی که آمد دست به خان هللا حبیب بزرگش پسر رسیدن سلطنت به و (خان)عبدالرحمن  مرگ با 1901 سال

 پروازانه بلند برنامه دولت، از عضوی عنوان به طرزی .کرد دعوت افغانستان به بازگشت برای را تبعیدی روشنفکران

 30 در و شد آن عاشق و کرد مالقات را پادشاه پسر خان، هللا امان ثریا، دخترش حین، همین در. کرد آغاز را نوسازی

 خانوادگی کشمکش یک از پس. شد ترور خان هللا حبیب 1919فبروری 20 در .کردند ازدواج هم با دو آن ،1913 اگست

 زیرو طرزی، محمود طلبش، اصالح پدر و بود ملکه اکنون ثریا. گرفت دست به را تخت و تاج هللا امان شاهزاده کوتاه،

 .شد خارجه امور

 حمایت مورد گرایانه ملی های سیاست بود مصمم که هللا، امان شاه ،1919 می 3 در. رفتند پیش سرعت به رویدادها

 در هک افغانستان و انگلیس سوم جنگ .کرد حمله بریتانیا هند به و برداشت را ای متهورانه گام کند، دنبال را طرزی

 و نابعم از اول جهانی جنگ در که بریتانیا. شد تماماگست  ماه تا شود، می شناخته استقالل جنگ عنوان به افغانستان

 هیئت رئیس دابز، هنری و طرزی ،1921 نوامبر 22 در کابل در و کرد موافقت بس آتش با بود، شده تهی ها انسان

 اللاستق حقوق همه یدیگربه  آنها از یک هر به» که شدند متعهد کشور دو آن در که کردند امضا را ایمعاهده بریتانیا،

 هایی فارتخانهس طرزی. بود گذاشته کنار را بریتانیا امپریالیسم قید باالخره افغانستان .«بگذارند احترام خارجی و داخلی

 .داد ادامه کشورش سازی مدرن به ملکه، و شاه پرشور حمایت با و کرد برپا اروپایی های پایتخت از سری یک در را

 تعدد علیه» ملکه و پادشاه ،«ها مخالفت با مواجهه در» آورد، می یاد به (2020مارچ ) ماه درمجله تایم  که همانطور

 نگهداری و همسری چند های سنت پادشاه. «کردند عمل کردند می موعظه که را آنچه و کردند مبارزه حجاب و زوجات

 پاره دلیل به...  زنان آموزش و حقوق به سرسخت معتقدان از یکی" او، ملکه که حالی در کرد، رد را حرمسرا از

 ."بود معروف عام مالء در خود نقاب کردن

 1926 سال در که شد افتتاح کابل در ثریا ملکه سرپرستی به 1921 سال در مستورات مکتب نام به دخترانه مکتب اولین

 از انیآموز دانش (15ــ ) 1928 سال در و شد تاسیس بیشتری مکاتببدین گونه . رسمیت یافت معارف تروزا به
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 تادهفرس ترکیه به تحصیل ادامه برای بودند، کابل سرشناس های خانواده اندختر همگی که مستورات راهنمایی مکتب

 .بود آمیز تحریک)پیشرو( و  حرکت یک این .شدند

 

  

 

: نوشت 2011 سال در «افغانستان معاصر زنان زندگي: ناپذیر تسخیر زمین سر» مقاالت كتاب در بوركي خان شیرین

 دولت. شد تلقی دیگري نشانه عنوان به ها منظر از بسیاري در كشور، از خارج به مجرد و جوان دختران فرستادن»

 .«بیاورد فشار فرهنگی و اجتماعی هنجارهای علیه بود مایل زدگی، غرب برای تالش در

 ایقبیله عمدتا   کار، محافظه بسیار کشور اجتماعی های واقعیت از کامل طور به» پادشاه جنسیتیبرابری  های سیاست

 .«بود جدا او افتاده دور جغرافیایی نظر از و

 پایتخت در ماهه شش قیمت گران سفر یک ملکه و پادشاه که زمانی بود، 1927 دسامبر در بسیاری برای نیش آخرین

 .کردند آغاز را اروپایی های

 جایی رفتند، لندن به سلطنتی قطار با و کردند مالقات ولز شاهزاده توسط( Douvres) شهر در زوج این انگلستان، در

 های السکهک با سپس سلطنتی حزب. گرفتند قرار استقبال مورد مری ملکه و جورج شاه توسط ویکتوریا ایستگاه در که

  .رفتند Buckingham به قصرکردند  می تشویق که جمعیتی از مملو های خیابان در به اسبی باز

 

 می گذرند لندن بکینگام کاخ در احترام گارد برابر ازبریتانیا  پادشاه پنجم، جرج با همراهخان  هللا امان
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 که کشوری ملکه و پادشاه برای سیاسی آشکار توقف یک مسکو، در و - اروپایی های پایتخت دیگر در آنها از استقبال

 انگیز هیجان اندازه همان به - شد می تلقی منطقه در شوروی های طلبی جاه برابر در حائلی عنوان به بریتانیا توسط

 اشتباهی اروپایی بزرگ تور که شد مشخص سرعت به ،1928 جوالی در افغانستان به آنها بازگشت از پس اما .بود

 . است بوده وحشتناک

 پیشرفت به که سازمانی بنیانگذاران، از یکی که افغانستان درحقوق برابر زنان  گنجاندن مدافع و تحلیلگر وردک، مریم

 «.دش گذاشته کنار بود، آورده دست به ثریا که پیشرفتی ماه، چند عرض در»: گفت دارد، اختصاص افغان جوان زنان

 تعطیل دخترانه، مدارس جمله از ،سکوالر مدارس» کند، راضی را خود منتقدان کرد می سعی پادشاه که حالی در

 سکوالر های دادگاه شد، لغو داد می طالق حق زنان به و کرد می ممنوع را زوجات تعدد که خانواده قوانین شدند،

 جنگ درگیر افغانستان ،1928 نوامبر در. بود بیهودهکه  «دیگر چیزهای خیلی و شد منحل شرعی های دادگاه برای

 از هللا امان 1929 ژانویه در. راهزن شاه اصطالح به کانی،لک هللا حبیب رهبری به مخالف نیروهای با شد، داخلی

 شاه نادر توسط 1929 اکتبر 13 در. ماند قدرت بر ماه 10 تنها کلکانی .خارج شد کشور از و کرد گیری کناره سلطنت

 .کرد منصوب پادشاه عنوان به را خود ها انگلیسی کمک با که شد اعدام و سرنگون

 رایب و است داشته دست هللا امان سرنگونی در بریتانیا دولت که باورند این بر افغانستان در بسیاری امروز به تا

 .است انداخته راه به همسرش علیه جعلی اخبار از مخفیانه کمپین یک وی، سلطنت در کاری خراب

 او کرد، می همراهی کشور از خارج سفرهای در را خان هللا امان ه،ملک که حالی در»: گفت مورخ، رفیع، هللا حبیب

 اما. ودش تحکیم و یابد گسترش کشور داخل در خواستند می دو هر که بود جدید عصر و افغانستان جوان مدرنیته نماینده

 ود،خ شکست انتقام برای و بود خورده شکست افغانستان در که زمان، آن در بریتانیا امپراتوری ما، شیطانی دشمن

  .بگیرد اینجا در را پیشرفت جلوی خواست می زیرا کرد، خود اهداف مورد در نادرست اطالعات انتشار به شروع

 کردند توزیع داد، می نشان برهنه پاهای با کشور از خارج در را ملکه که را هایی عکس ها بریتانیایی که گوید می او

 را مرفه و آزاد افغانستان تواند میه ن بریتانیا» که گفت رفیع. «بود کشور در بسیاری برای دهنده تکان ای منظره -

 هب. کرد می شورش همچنین و گرفت می الهام ما پیشرفت و آزادی از بود، آن شدید اشغال تحت که هند زیرا ببیند،

  .«داد انجام ملکه ویژه به و وقت دولت تضعیف برای را خود تالش تمام بریتانیا که است دلیل همین

 جانشین شاه، نادر محمد از مشتاقانه بریتانیا که دهد می نشاناسناد محرمانه که از سریت خارج شده، 

 هعلی و درغین بازی حقه کمپین یک ها بریتانیایی چه کند، می حمایت پادشاه عنوان به هللا، امان
  .انداختند راه به همسرش و هللا امان

 دیدن از رسید، پایان به شکست و شورش با افغان دختران کردن آزاد برای او تالش که آن از پس سال 90ملکه ثریا 

 . شود می ناراحت است شده حاصل کشورش در کمی پیشرفت چقدر اینکه

 طرواب دلیل به کرد می احساس که بود، امپراتوری تاج در جواهر هند، از حفاظت زمان، آن در بریتانیا اصلی نگرانی

 ها انگلیسی هشداروجود  با 1921 می ماه در هللا امان. بود خطر در شوروی جماهیر اتحاد با هللا امان فزاینده نزدیک

 .بود کرده امضا شوروی با دوستی پیمان

 به آنها را کمک تضمین شوروی، وحشتناک تهاجم صورت در تا خواست بریتانیا از هللا امان جانشین 1932 سال در

 دخالت شد، فرستاده لندن به 1932 سپتامبر 10 در هند بریتانوی دولت توسط که تلگرافی از پاراگراف یک و کند،

 . .کند می تأیید را افغانستان داخلی امور در امپراتوری

 کمک[ و] هللا امان طرفدار تبلیغات دلیل به آنها داخلی موقعیت که بود آگاه" افغانستان دولت نوشت، ناشناس نویسنده

 ."است ناپایدار امکان تخت و تاج تامین در ما از نادر دریافتی های

 آوریل رد هللا امان. کردند سپری آنجا در را خود روزهای بقیه و رفتند ایتالیا به تبعید در ثریا ملکه و هللا امان پادشاه

 او تابوت ،1968 آوریل در سالگی 68 سن در او مرگ از پس. ماند زنده دیگر سال هشت همسرش. درگذشت 1960

 امروز .دش داده او به )نهایت مختصر( دولتی جنازه تشییع افغانستان در و شد منتقل رم فرودگاه به نظامی اسکورت با

  .اند خوابیده آباد جالل در شهید امیر باغ در خانواده مقبره در هللا حبیب امیر با سابق ملکه و شاه
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

  آرامگاه شاه و ملکه در شهر جالل آباد

 افزایش برای که است اندختر جهانی روز اکتبریازدهم  

 با جهان سراسر در دختران که موانعی مورد در آگاهی

 که سازمانی امسال،. شود می برگزار هستند روبرو آن

 شد، تأسیس 2016 سال در بشردوستانه جهانی اجالس در

 را موانع این افغانستان، در دختران مصائب بر تمرکز با

 .کند می برجسته

 آموزشی سیستم جنگ، دهه سه از بیش" ،ECW گفته به

 ابتدایی مکتب تکمیل و است کرده ویران را افغانستان

 روستایی، مناطق در ویژه به کودکان، از بسیاری برای

 ."است مانده باقی دور آرزوی یک

 از هک سرکوبی نظام به بازگشت و شورش با افغان زنان و دختران سازی آزاد برای ملکه تالش آنکه از پس سال نود

 است، شده لحاص کشورش در کمی پیشرفت چقدر تاکنون زمان آن از ببیند اینکه از ثریا رسید، پایان به بود، گذشته آن

 .شد خواهد اندوهگین

 مورد در تری ظریف رویکرد اگر که معتقدم اما کنم، می تحسین را ثریا ملکه های تالش من»: گفت وردک،خانم 

 و دست زنان حقوق از بسیاری با امروز ما .باشد موثرتر توانست می کرد، می اتخاذ زنان حقوق پیشبرد چگونگی

 می جهیزیه همچنان مردم و دارد وجود هنوز قانونی سن زیر ازدواج کرد، عملی را آنها باید که کنیم می نرم پنجه

 .«گیرند می و دهند

 دهزن امروزی جوان پیشرو زنان از بسیاری در هنوز ثریا ملکه دیدگاه که معتقدم من»: گفت وردکخانم  وجود، این با

  .«است کلید آموزش. ماند خواهد قوی نیز آینده های نسل در دهیم، ادامه خود جامعه آموزش به ما اگر و است

 

 

 قسمت ورودی قصر وارسای پاریس که شاه و ملکه افغان در آنجا اقامت داشتند
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