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1899-1968
ﺛرﯾﺎ طرزي د اﻓﻐﺎن ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﺗﻔﮑر او ﺳﯾﺎﺳﺗوال ﻣﺣﻣود ﺑﯾګ طرزي او ﻋﺎﺻﻣﮫ رﺳﺎﻣﺎﯾﮫ ﻟور د 1899م ﮐﺎل د ﻧوﻣﺑر ﭘﮫ  24د ﺳورﯾﯥ ﭘﮫ دﻣﺷﻖ ﮐﯥ زﯾږﯾدﻟﯥ
ده .ﺛرﯾﺎ ﭘﮫ ﺟﻼوطﻧۍ او د ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ اﻣﭘراﺗورۍ ﺗر ﺳﯾوري ﻻﻧدې ﭘﮫ ﺳورﯾﮫ ﮐﯥ ﻟوﯾﮫ ﺷوه ،او د ﺧﭘل ﭘﻼر د ھﯾﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﭘﻠواک او ﻧوي اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﭘﺎره ﺧورا
وھڅول ﺷوه .ھﻐﮫ وﺧت ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ﻣﯾرﻣﻧو د زدﮐړې ﺣﻖ ،د ﺧﺎوﻧد ټﺎﮐﻠو ﺣﻖ ،د ﮐﺎﻟﻲ اﻏوﺳﺗﻠو ﺣﻖ او ﻧور ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ ،ﭘﮫ ډﯾرو ﺳﺗوﻧزو ﺳره درﻟودل .ﭘﮫ
ھﻐﮫ وﺧت ﮐﯥ ،واﮐﻣن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﮫ ﺧﭘل ﺣرم ﺳرای ﮐﯥ ﺳل ښځﯥ د ﺟﻧﺳﻲ ﻏﻼﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ او څﻠور رﺳﻣﻲ ﻣﯾرﻣﻧﯥ درﻟودې.
وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﭼﯥ ﺣﺑﯾبﷲ ﭘﮫ  1901ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﮐﻣﻧﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړه ،ﺟﻼوطﻧﮫ ﺷوي ﮐورﻧۍ ﺑﯾرﺗﮫ راﺳﺗﻧﯾدو ﺗﮫ وھڅول ﺷول .د ﺛرﯾﺎ ﮐورﻧۍ ھم ﭘﮫ
 1905ﮐﺎل ﮐﯥ د راﺳﺗﻧﯾدو ﭘرﯾﮑړه وﮐړه .د ھﻐﯥ ﭘﻼر ﻟﮫ ﭘﺎﭼﺎ ﺳره ﻧږدې اړﯾﮑﯥ درﻟودې ،او ﺛرﯾﺎ د ھﻐﮫ ﮐوﭼﻧﻲ زوی ،ﺷﮭزاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺳره وﻟﯾدل .ھﻐوی د
 1913ﮐﺎل د اګﺳت ﭘﮫ  30واده وﮐړ ،دا واده د دوی د ژوﻧد ﺗر ﭘﺎﯾﮫ ﭘورې دوام درﻟود او د واده ﺛﻣره ﯾﯥ څﻠور زاﻣن او ﭘﻧځﮫ ﻟورګﺎﻧﯥ دي.
ﭘﮫ  1919ﮐﺎل ﮐﯽ د ﺣﺑﯾب ﷲ ﺗر وژﻧﯥ وروﺳﺗﮫ ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎ ،او ﺛرﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺷوه .ﻣﻠﮑﮫ ﺛرﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ﮐﯥ ﻟوﻣړﻧۍ ﻣﯾرﻣن وه ﭼﯥ ﻋﺎﻣﮫ څرګﻧدوﻧﯥ ﯾﯥ
ﻟرﻟﯥ او ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻋﺎﻣﮫ ﻏوﻧډو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﭼﺎ ﺳره ﻣﻠګرﺗﯾﺎ ﮐوﻟﮫ .ھﻐﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﮫ ﻧوښﺗوﻧو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﯾرﻣﻧو درﯾځ ﺗﮫ وده ورﮐوﻟﮫ او د ھﯾواد دودﯾز دودوﻧﮫ او
ﻣﻘرراﺗو ﭘﮫ ﺧﺗﻣوﻟو ﮐﯥ ﯾﯥ ھم ﻣﮭم رول وﻟوﺑﺎوه .د ھﯾواد ﭘﮫ ټوﻟﻧﯾز او ﺳﯾﺎﺳﻲ ډګروﻧو ﮐﯥ د ھﻐﯥ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ د ﺣﮑوﻣﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ﻣﯾرﻣﻧﯥ او ﻧوری ﻣﯾرﻣﻧﯥ
دې ﺗﮫ وھڅوﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ټﺎﮐﻧو ﮐﯥ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ .دوی ﭘﮫ ګډه ،د ښځو د ﺣﻘوﻧو ﻟوﻣړی ﺣرﮐت راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړ .ﺳرﺑﯾره ﭘر دې ،د ﻣﯾرﻣﻧو ژوﻧد د ښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ھﻐﯥ
ھڅﯥ د دې ﻻﻣل ﺷو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﯾرﻣﻧو ﻣدﻧﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﻘوﻧو ﻟﭘﺎره د ﭘﺎم وړ او اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ وﻟري .د ﯾو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﻠت ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﯾو ﺑﯥ ﺳﺎري اﻗدام ﮐﯥ،
ﻣﻠﮑﮫ ﺛرﯾﺎ اروﭘﺎ ﺗﮫ د ﺧﭘل ﺳﻔر ﭘر ﻣﮭﺎل ﻟﮫ اﻣﺎن ﷲ ﭘﺎﭼﺎ ﺳره ﻣﻠګرﺗﯾﺎ وﮐړه ،ﭼﯾرې ﭼﯥ اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧو د دوی ﺗود ھرﮐﻠﯽ وﮐړ .د  1929ﭘﮫ وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ د
اروﭘﺎ ﺳﻔر څﺧﮫ د ﺑﯾرﺗﮫ راﺳﺗﻧﯾدو وروﺳﺗﮫ ،دې ﺷﺎھﻲ ﺟوړې اﻗدام وﮐړ ﺗرڅو د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﺧورا ډﯾر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎره ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ ډﯾر ﭘرﻣﺧﺗګوﻧﮫ راوړي .ﭘﮫ ھر ﺣﺎل،
ډﯾر ژر دوی د ﺳﺧت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳره ﻣﺦ ﺷول ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﭘﺎڅون ﻻﻣل ﺷو ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ او ﻣﻠﮑﮫ ﺛرﯾﺎ طرزي اړ اﯾﺳﺗل ﺷول ﺗر څو ﻟﮫ ھﯾواده ووځﻲ.
دا د ﯾوې ھﯾﻠﮫ ﻟروﻧﮑﻲ ،ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ،او زړورې ﻣﻠﮑﯥ ﮐﯾﺳﮫ ده ﭼﯥ د ځواک او ﻣﺑﺎرزې ﻣﯾراث ﯾﯽ د ﺟﻧډر ﻣﺳﺎواﺗو ﻟﭘﺎره راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻧﺳﻠوﻧﮫ ھڅوي .ھﻐﮫ د ۱۹۶۸
ﮐﺎل د اﭘرﯾل ﭘﮫ  ۲۰ﭘﮫ روم ﮐﯥ ﻟﮫ دې ﻓﺎﻧﻲ ﻧړۍ څﺧﮫ ﺳﺗرګﯥ ﭘټﯥ ﮐړي ،ﻣګر د ھﻐﯥ ﻧوم او رول د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ښځو د ﭘﻠوی )ﻓﯾﻣﯾﻧﯾﺳټ( ﭘﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﻻھم ځﻼﻧده
ﭘﺎﺗﯥ دی .ھﻐﯥ ﺑﯾﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐړه ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﮫ ﮐﯾدو ﻣﻌﻧﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﮐﻠﺗوري او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ څﮫ ده .اﻓﻐﺎن ﻓﯾﻣﯾﻧﺳټﺎن )د ښځو ﭘﻠوﯾﺎن( ﻣﻠﮑﮫ ﺛرﯾﺎ ﺗﮫ د ﯾوې
ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺳﺗرګﮫ ګوري او ﻟﮫ ھﻐﯥ وروﺳﺗﮫ ﺗر اوﺳﮫ ﮐوﻣﮫ ﺑﻠﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﯾﺎ ﻟوﻣړۍ ﻣﯾرﻣن د ھﻐﯥ ﻣﯾراث ﺳره ﺳﻣون ﻧﻠري.
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