


 

 افغان )جسور( شجاع  ملکھ: طرزی  ثریا
 ) شمسی  ھجری1278  -1347( میالدی  1899-1968

 

 محمود  افغانستان،  خواه ترقی سیاستمدار و  متفکر فرزند  وی. گشود جھان بھ چشم سوریھ دمشق در) شمسی ھجری  1278 قوس( میالدی 1899 نوامبر 24 در طرزی ثریا

  مستقل   افغانستان  یک  برای  پدرش  آرزوھای  تأثیر تحت  شدیداً   اما  شد،   بزرگ   عثمانی  امپراتوری  سلطنت  و   تبعید  سایھ  زیر  ھ، سوری  در   ثریا.  است  ھرسمی اسما  و  طرزی  بیگ

  وقت،  حاكم  پادشاه.  بودند  برخوردار  غیره  و  پوشیدن  لباس  طرز  یا  ھمسر  انتخاب  تحصیل،   ھمچون  انسانی  حقوق  از  سختی  بھ  افغانستان  در  زنان  زمان،   آن.  داشت  قرار  مدرن  و

 .داشت جنسى ردهب عنوان بھ خود حرمسراى در زن  صد و رسمی  زن چھار

 کشور   بھ کھ  شدند تشویق  شده،  تبعید ھای  خانواده  ،) شمسی  ھجری 1280(  میالدی  1901 سال  در  )خان  هللا  حبیب  امیر(   افغانستان  در  هللا  حبیب  پادشاه رسیدن  قدرت بھ  از  پس

  با   زمان   آن  در  ثریا  و  داشت  نزدیک  ارتباط  شاه  با  ثریا،   پدر.  ندگشتباز  کشور  بھ)  شمسی  ھجری  1284(  میالدی  1905  سال  در  زین  ثریا  خانواده.  برگردند  خود  کاشانھ  و

 پایان  ات  کھ  ازدواجی  ، کردند   ازدواج  )شمسی  ھجری  1292(  میالدی  1913  آگوست   30  در  ھا  آن.  شد  معرفی  وی  با  و  کرد  مالقات  شاه  پسر  ترین  جوان  ، خان   هللا  امان  ھزادهاش

 .است دختر پنج و پسر چھار آن حاصل و داشت ادامھ شان یزندگ

  در  کھ بود  اسالم جھان در خانم اولین ثریا ملکھ. شد  ملکھ ثریا و رسید پادشاھی بھ خان  هللا امان ، )شمسی ھجری 1298( میالدی 1919 سال در هللا حبیب پادشاه ترور از پس

 بردن  بین  از  و  افغان  زنان  وضعیت  بھبود  برای  پادشاه  ابتکارات  در  مھمی  نقش  ھمچنین  وی.  کرد  ھمراھی  عمومی  مختلف  یادھا روید  در  را  شاه  و  شد  ظاھر  عمومی  محافل

  امور   در  گیری  سھم   بھ  ترغیب  را  دولتی  مقامات  ھمسران  و  نخبھ  زنان  سایر  ، کشور  سیاسی  و   اجتماعی  ھای  صحنھ  در  وی  فعال  مشارکت.  داشت  انھپدرساالر  قوانین  و  ھا  سنت

 در   انقالبی  و  ملموس  وردھای دستآ  بھ  منجر  زنان  شرایط  بھبود  برای  ثریا  ملکھ  ھای  تالش  ه، وبرعال.  کردند  تأسیس  را  افغانستان  زنان  جنبش  اولین  ملکھ،   و  شاه  .کرد  کشور

 .دش افغانستان زنان سیاسی و مدنی حقوق

 سیاستمداران   کھ  جایی  ، کرد  ھمراھی  ، است  مشھور  »بزرگ  سفر«  بھ  کھ  ، اروپا   بھ  شسفرھای  در   را  هللا  امان  شاه  ، مسلمان  ملت  یک  برای  سابقھ  بی  اقدام  یکدر  ثریا  ملکھ

  تغییرات   تا  گرفتند  تصمیم  سلطنتی  زوج  ، خانھ  بھ)  شمسی  ھجری  1308(   میالدی  1929  سال  اواخر  در  اروپا  سفر  از  بازگشت  از  پس.  کردند  استقبال  گرمی  بھ  ھا  آن  از  اروپایی

 پادشاه   و  شد  شورش   بھ  منجر  نھایت  در  ھا  مخالفت این.  شدند  روبرو  شدید  ھای  مخالفت  با  ھا آن   زودی  بھ  ، اما.  کنند  ایجاد  افغانستان  کار  محافظھ  شدت  بھ  جامعھ   در  را  بیشتری

 .نمود  کشور ترک و قدرت از گیری کناره  بھ مجبور را  طرزی ثریا ملکھ و هللا امان

  بعدی   ھای  نسل  بخش  الھام  ، جنسیتی  برابری  برای  وی  مبارزة  و  جسارت  ، مقاومت  میراث  کھ   است  شجاع  و  خواه  ترقی  ، دلیر   جسور،   ملکھ  یک  زندگی  روایت  ، داستان   این
 فمینیستی  تاریخ در  او نقش و نام اما .گفت وداع را فانی  دار ایتالیا کشور رم  شھر در) شمسی  ھجری 1347( میالدی 1968 آپریل 20 در سالگی 68 سن در ثریا ملکھ. است

  نگاه  الگو یک  عنوان  بھ ثریا  ملکھ بھ افغانستان ھای فمینیست. کرد تعریف باز افغانستان سیاسی و  فرھنگی تاریخ در  را  بودن  ملکھ معنای و  نقش وی. است برجستھ نستانافغا

 .کند برابری وی میراث با است نتوانستھ اول بانوی یا ملکھ ھیچ ھای فعالیت ثریا،  ملکھ زمان  از و کنند می

  

 نویسنده :حمیرا رھبین
 (Code To Inspire)  طراحان  :فرحناز عثمانی و  نرگس زاھد 

 برگردان :مھدی  سروش 
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