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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 
       

 
 ۳۰/۰۴/۲۰۲۲                  احسان لمر

 ثریا طرزی، ملکه حقوق بشر افغانستان

 نویسنده: پویا
 

         1396سنبله  09منتشر شده در پنج شنبه، 
 

 سایت همبستگ

 

 

 Jasonرساله مصور است که توسط جسون پوراد )« (: ملکه حقوق بشر افغانستان١٩٦٨-١٨٩٩) ثریا طرزی»

Porathها و  (، هنرمند امریکایی تهیه گردیده است. خالق این اثر سعی ورزیده با رجوع به مدارک تاریخی، تالش

 جایگاه ملکه ثریا در دوره پرشکوه امانی را به تصویر بکشد.
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  (Jason Porath) جسون پوراد

سازی  های انمیشن است، از کارمندان سابق شرکت فلم  جسون که طراح فلم

( بود و تا اکنون در تولید چندین فلم انمیشن Dream Worksدریم ورکس )

اندازی  راه rejectedprincesses.comنقش داشته است. او سایتی به نام 

که در مقاطع مختلف تاریخ ها و زنانی را  نموده که زندگی و سرگذشت ملکه

نقش پیشرو و فعال در جامعه ایفا کرده اما به فراموشی سپرده شده اند، در 

 کند. های کوتاه به کودکان و نوجوانان معرفی می قالب کارتون و متن

 

 

 کنیم.  می« ……»گردانده تقدیم خوانندگان جوان سایت  ما متن انگلیسی روی تصاویر را به دری بر

 توانید: ی آن را از آدرس ذیل به دست آورده میمتن انگلیس

tarzi-http://www.rejectedprincesses.com/princesses/soraya 

 

 متن دری رساله را از لینک زیر دونلود نمایید

http://www.hambastagi.org/new/fa/category/art-and-literature/2300-soraya-tarzi-

human-rights-queen-of-afghanistan.html 
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