


 

 

زړوره ملکھ افغان  ثریا طرزي:   
1968-1899  

 
  د  سوریې پھ دمشق کې زیږیدلې   24کال د نومبر پھ      م1899  د  لور  ھ یاطرزي او عاصمھ رسام  ثریا طرزي د افغان پرمختللي متفکر او سیاستوال محمود بیګ 

افغانستان لپاره خورا    نوي  جالوطنۍ او د عثماني امپراتورۍ تر سیوري الندې پھ سوریھ کې لویھ شوه، او د خپل پالر د ھیلو لھ املھ د خپلواک او  پھده. ثریا  
و سره درلودل. پھ  پھ ډیرو ستونز  ، حقونھ   ياغوستلو حق او نور بشر  يحق، د کال  ټاکلوحق، د خاوند    وھڅول شوه. ھغھ وخت پھ افغانستان کې میرمنو د زدکړې

 کې سل ښځې د جنسي غالمانو پھ توګھ او څلور رسمي میرمنې درلودې. حرم سرایھغھ وخت کې، واکمن پاچا پھ خپل 

پھ    ھم  ۍکورن   ثریاد  شول.    کورنۍ بیرتھ راستنیدو تھ وھڅول  يکال کې د افغانستان واکمني ترالسھ کړه، جالوطنھ شو   1901  هللا پھوروستھ لھ ھغھ چې حبیب
د   ی. د ھغې پالر لھ پاچا سره نږدې اړیکې درلودې، او ثریا د ھغھ کوچني زوی، شھزاده امان هللا خان سره ولیدل. ھغووکړه یکړهد راستنیدو پر کال کې 1905
  .دي ځھ لورګانې څلور زامن او پن ېد دوی د ژوند تر پایھ پورې دوام درلود او د واده ثمره ی ، دا وادهواده وکړ 30کال د اګست پھ  1913

یې  او ثریا ملکھ شوه. ملکھ ثریا پھ اسالمي نړۍ کې لومړنۍ میرمن وه چې عامھ څرګندونې  ، وروستھ، امان هللا خان پاچا  ېکال کی د حبیب هللا تر وژن 1919پھ 
میرمنو دریځ تھ وده ورکولھ او د ھیواد دودیز دودونھ او  لھ پاچا سره ملګرتیا کولھ. ھغې د پاچا پھ نوښتونو کې د افغان    یې  او پھ بیالبیلو عامھ غونډو کې  ېلرل

ھم مھم رول ولوباوه. د ھیواد پھ ټولنیز او سیاسي ډګرونو کې د ھغې فعالھ برخھ اخیستنھ د حکومتي چارواکو میرمنې او نوری میرمنې  یې  ختمولو کې    پھ   ومقررات
لپاره د ھغې   ښھ کولوژوند د  د میرمنو ، ېسربیره پر د کړ. رامینځتھ د حقونو لومړی حرکت د ښځو ، چې پھ ټاکنو کې برخھ واخلي. دوی پھ ګډه ېڅولدې تھ وھ

ي. د یو مسلمان ملت لپاره پھ یو بې ساري اقدام کې،  لرو پام وړ او انقالبي الستھ راوړنې  لپاره د حقونو  ھڅې د دې المل شو چې د افغان میرمنو مدني او سیاسي 
  د  پھ وروستیو کې 1929ه، چیرې چې اروپایی سیاستمدارانو د دوی تود ھرکلی وکړ. د  ړرتیا وکګفر پر مھال لھ امان هللا پاچا سره ململکھ ثریا اروپا تھ د خپل س

،  . پھ ھر حال محافظھ کاره ټولنھ کې ډیر پرمختګونھ راوړي  پھ خورا ډیر اقدام وکړ ترڅو د افغانستان    ې شاھي جوړ  ې د  ،وروستھنیدو  بیرتھ راست د  اروپا سفر څخھ  
 .لھ ھیواده ووځيشول تر څو طرزي اړ ایستل  پاچا امان هللا او ملکھ ثریا  کې د پاڅون المل شو چې پای  ډیر ژر دوی د سخت مخالفت سره مخ شول، چې پھ

 ۱۹۶۸  د   ھ نسلونھ ھڅوي. ھغ  يمیراث یی د جنډر مساواتو لپاره راتلونک  ېمبارز  کیسھ ده چې د ځواک او  ېملک  ې، پرمختللي، او زړورھ لرونکيھیلې  دا د یو
پھ تاریخ کې الھم ځالنده   )فیمینیسټښځو د پلوی (  ، مګر د ھغې نوم او رول د افغانستان دلھ دې فاني نړۍ څخھ سترګې پټې کړيپھ روم کې   ۲۰کال د اپریل پھ 

 ېملکھ ثریا تھ د یو  (د ښځو پلویان)  افغان فیمینسټان  .څھ ده  کېملکھ کیدو معنی د افغانستان پھ کلتوري او سیاسي تاریخ  چې د  بیا تعریف کړه    . ھغېید  ېپات
 ي. سره سمون نلر او لھ ھغې وروستھ تر اوسھ کومھ بلھ ملکھ یا لومړۍ میرمن د ھغې میراث  وريپھ سترګھ ګ ېبیلګ

 

 لیکوال :حمیرا رھبین 
 (Code To Inspire)  ډیزاینران :فرحناز عثمانی و نرگس زاھد 

 صافی  شاه شریف :ژباړن
















	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_1
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_2
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_3
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_4
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_5
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_6
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_7
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_8
	Gender Icons - individual - Afghanistan - PASHTO_Page_9



