ﺛﺮﯾﺎ طﺮزی :ﻣﻠﮑﮫ ﺷﺠﺎع )ﺟﺴﻮر( اﻓﻐﺎن
 1899-1968ﻣﯿﻼدی )1278 -1347ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ(
ﺛﺮﯾﺎ طﺮزی در  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1899ﻣﯿﻼدی )ﻗﻮس  1278ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( در دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﯾﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد .وی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﯿﮓ طﺮزی و اﺳﻤﺎ رﺳﻤﯿﮫ اﺳﺖ .ﺛﺮﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﮫ ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آرزوھﺎی ﭘﺪرش ﺑﺮای ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻣﺪرن ﻗﺮار داﺷﺖ .آن زﻣﺎن ،زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ طﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﻛﻢ وﻗﺖ،
ﭼﮭﺎر زن رﺳﻤﯽ و ﺻﺪ زن در ﺣﺮﻣﺴﺮاى ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺟﻨﺴﻰ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ ﷲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن( در ﺳﺎل  1901ﻣﯿﻼدی ) 1280ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر

و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1905ﻣﯿﻼدی ) 1284ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺪر ﺛﺮﯾﺎ ،ﺑﺎ ﺷﺎه ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ و ﺛﺮﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ
ﺷﺎھﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﺎ وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .آن ھﺎ در  30آﮔﻮﺳﺖ  1913ﻣﯿﻼدی ) 1292ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﮭﺎر ﭘﺴﺮ و ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺮور ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ ﷲ در ﺳﺎل  1919ﻣﯿﻼدی ) 1298ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ و ﺛﺮﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺷﺪ .ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ظﺎھﺮ ﺷﺪ و ﺷﺎه را در روﯾﺪادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮد .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﺑﺘﮑﺎرات ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺳﻨﺖ ھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﮫ داﺷﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل وی در ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﺨﺒﮫ و ھﻤﺴﺮان ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی در اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر ﮐﺮد .ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﮫ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻣﻠﻤﻮس و اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ درﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ را در ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ﺑﮫ اروﭘﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺳﻔﺮ ﺑﺰرگ« ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ ،ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
اروﭘﺎﯾﯽ از آن ھﺎ ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ اروﭘﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1929ﻣﯿﻼدی ) 1308ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،زوج ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﮫ زودی آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ و ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ طﺮزی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت و ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﮫ ﺟﺴﻮر ،دﻟﯿﺮ ،ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه و ﺷﺠﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺟﺴﺎرت و ﻣﺒﺎرزة وی ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی
اﺳﺖ .ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ در ﺳﻦ  68ﺳﺎﻟﮕﯽ در  20آﭘﺮﯾﻞ  1968ﻣﯿﻼدی ) 1347ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( در ﺷﮭﺮ رم ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎم و ﻧﻘﺶ او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ .وی ﻧﻘﺶ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻠﮑﮫ ﺑﻮدن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از زﻣﺎن ﻣﻠﮑﮫ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﯿﭻ ﻣﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻮی اول ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث وی ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ.
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