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  چوکشور نباـــشد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

  
  کانديدای اکادميسين سيستانی

   وآزادی زن افغانار موسسه نسوان بنيان گذاملکه ثري
  
  

  
  

  ملقب به شاه خانم ملکه ثريا
  )١٩۶٨ اپريل ٢٠ -١٨٩٩نومبر٢۴(

  
دل هللا ملکه ثريا خانم اعليحضرت امان ا ن سردار رحم دخان، اب خان، بنت محمود طرزى ابن سردارغالم محم

سنده و. خان ابن سردار پاينده خان بود ان اين زن شجاع وفاضله در خانواده يک نوي دار افغ يک سياستمدار نام
د،  که ھم پدر و ھم پدرکالنش و پدر پدر کالنش، ھمگى شاعر، نويسنده ، ھنرمندو ھنر دوست و روشنفکر بودن

ستان برگشت ودر١٩٠۵دنيا آمد و دردر دمشق به به ١٨٩٩ سال نومبر٢۴در ه افغان انواده خود ب   ميالدی با خ
ا حضرت خان در قصر شهللا  با شھزاده امان ا١٩١٣سال  ا از طرف علي ود وھمانج ھر آراى کابل عروسى نم

اين زن زيبا وزيرک وآگاه بر زبانھاى ترکى . ناميده شد» شاه خانم«خان به لقب هللا سراج الخواتين مادر امان ا
  . وفرانسه ئى و عربى و فارسى مسلط بود و سخنران پر شور و مؤثرى بود

 ودر تحت تربيت نده دانشمند وبا تدبيرسراج االخبار افغانيه بودمحمودطرزی ، نويسنده وگردان ، پدر ملکه ثريا
الم او  ه ثرياس ان وملک ردار عنايت هللا خ انم س ه طرزی خ رانش ھريک خيري سته وفراموش دخت دمات برج خ

  .ناشدنی برای جامعه زن افغانستان نمودند
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ه ازمحمودطرزی ار افغاني ان در دوران خالفت ع در سراج االخب اباسى نقش برجسته زن ول او. ميکرددي  «:بق
م بحيث شاعر و  سلمان موقف ھاى مھ ان م زمانى که تمام زنان و مردان اروپائى بى سواد و جاھل بودند ، زن

د م عصر ».ھنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار ميکردن ان ھ ان و اصالح طلب د تجدد طلب  طرزى مانن
د  زنان حمايت مى نمود حقوق ًخود قويا از داعيه ور مى توانن ه و من يم يافت ان تعل ط زن ه فق  و استدالل ميکرد ک

ه  ق ب ده متعل ه آين دان خوب ک ه فرزن د ک ين زنانن ند و ھم ارميآخانم ھا و مادران خوب باش د نھاست، ب  ».آورن
رد رزى توضيح ميک ان ط اه  ھمچن س از دوران تيمورش ستان پ قوط افغان ت س ه عل دد ) م ١٧٩٣-١٧٧٣(ک تع

اھىزوجات بين حکمروا ه پادش ساوى ب ا ادعاى م ا ب دد آنھ ه در نتيجه اوالد ھاى متع ود ک ان ب شور را در ،ي  ک
   .مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند

ود، طرزى و ) بخصوص زنان افغان (   شرايط زنان مسلمان در زمان طرزی، چون ز ب اه بسيار رقت انگي ش
ان و امان هللا و وق زن دافعان حق ا يک جوانان افغان نخستين م داران حق تحصيل و ازدواج زن ب نخستين طرف

  .مرد در افغانستان بودند
م  دان چادری ملھ ان از زن شاه امان هللا وملکه ثريا ھردو از انديشه ھای محمودطرزی در جھت آزادساختن زن

اعى توجه خاص هللا  شاه امان ا. بودند د تحوالت اجتم ان در رون ه نقش زن تقالل سياسى ، ب بعد از حصول اس
ه تأسيس  ن منظور ب ه اي ود وب از نم مبذول داشت و پروسه نجات زنان را بحيث شھروندان متساوى الحقوق آغ

ته . انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد الى در رش وى تعدادى از دختران را براى فراگيرى تحصيالت ع
ا کوع اعالن  ممنراازدواج با صغيرشاه  . ھاى طبابت و نرسنگ و غيره به ترکيه فرستاد رد ب رد و ازدواج م

ا هللا امان اشاه . ساختبه يک زن محدود را چھار زن  رد ت وداتى وضع ک در مورد گرفتن طويانه و عروسى قي
ردان . فشار عروسى را از روى شانه ھاى خانواده داماد کم کند راى م راى ٢٢و نيز سن ازدواج را ب  سال و ب

ا )١٩٢٤(رگه دوم در سال  سال تعيين نمود، اما در لويه ج١٨دختران  ردن شورش پکتي ه بخاطر خاموش ک ک
د، بعضى  شکيل ميدادن انيون متعصب ت تدوير يافت، چون اکثريت اعضاى آن جرگه را مالکين و خانھا و روح

با ھمه دشوارى ھايى که برسرراه . ًتعديالت در برنامه ريفورمھا وارد شدکه دولت مجبور شد موقتا آنرا بپذيرد
  . قرار داشت، در برنامه ھاى اصالحى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بودهللاشاه امان ا

افھم » انجمن حمايت نسوان« ١٩٢٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان  تشکيل شد و دوازده نفر از زنان ب
د دوشکابل اداره انجمن را بدست گرفتن ن انجمن را ب سئوليت اداره اي اه کبراجان م تو خواھرش سان .  گرف بدين

ان .براى نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدند ست زن اروالی دستور داده شد تال ه ش  ب
د امل کارنماي ا ش ا والبراتوارھ فاخانه ھ ا را درش ی سرپرست را ترتيب و آنھ ا اداره .بيوه وب  شخص ملکه ثري

نفکرک ان روش ى از زن ده ئ ارى ع ا ھمک ستورات را ب ب م دمکت ده گرفتن ه عھ شرمجله . ابل ب ار ن اد «ک ارش
زا طرزى ) سميه ااسما( را مادر ملکه » النسوان دزمان خان طرزیدختر،و روح اف دوش محم اى ملکه ب  کاک
  .گرفتند

  

  
  اسما رسميه خانم محمودطرزی

 ١٣٠٠ در اول حمل سال ی مخصوص زنان بود که در دوران اصالحات امانهي نشرنينخست" ارشاد النسوان "
 روح افزا، دختر ه،ي نشرني ارمدي.  در کابل منتشرشدی ھمسر محمود طرزه،ي اسما رسمتيري به مدیديخورش

سته ای روهي نشرنيا. بودی هللا خان طرزبيمحمد زمان خان خازن الکتب و خواھر حب ازک پ  رنگ ی کاغذ ن
ه زشتريب. دي رسی میکابل به چاپ سنگ"  ده افغانانیسرا"در  سوان ک اد الن سقري مطالب ارش  ملکه مي نظر م
 زنان، آداب معاشرت اخبار. زنان و دختران بودی برای شد، مطالب آموزشی ھمسر امان هللا خان منتشر مايثر

  . دادی ملي را تشکهي نشرني مطالب اني مھم تر،ی کودک و خانه دارتي ترب،یاطي خ،یپززنان، آش
ى و ترکى  ان جرمن ھمچنان يک مکتب تدبير منزل براى زنان کابل در باغ على مردان با معلمى عده يى از زن

ل شوھران بررسى کن.تاسيس گرديد ان را در مقاب ه شکايات زن ود ک ر نم ه اى داي ا محکم ل .دملکه ثري  از قبي
ان .ندادن نفقه و لت وکوب شدن توسط شوھران شان و يا طالق دادن بدون موجب ى وارسى زن  يک ھيئت مخف

ه  د ک د و ببينن ا برون ه ھ ه خان تندکه ب نيز ايجاد گرديدکه عکس العمل مردان راکنترول کنند و از زنان پير خواس
 .خان شامل بودهللا  اصالحى شاه امان ارويه مردان با زنان شان چگونه است ؟ ھمه اين ھا در پالن
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سد ود مينوي شمديدھاى خ ار ازچ ب « : غب ان و عق ان جھ شرفت زن اع از پي ا در يک اجتم ه ثري ه ملک روزى ک
ان را در خدمت  ى المجلس خودش ر زن ف اه نف ستند و پنج ا درد بگري ان ب ستان سخن زد، زن ان افغان ماندگى زن

شى مکتب . معارف و تاسيس اولين مدرسه زنانه گذاشتند ه مفت ملکه چنان متأثرو منفعل گرديد که خودش وظيف
  )٣٣سيستانی،عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا ونقش روحانيت متنفذ ، ص(» مستورات را برذمه گرفت 

ا  رای آنھ اه ب دند و ش ه قصر دلکشا دعوت ش ل ب ه کاب بنابر دعوت ملکه ثريا چندين بار زنان ماموران بلند رتب
ن سخنرانی نمو ادی از اي ال ھای زي تيد ومن شواھد ومث دانی اس ازل خود زن ه برخی ازشما در من د و گفت ک

ه و .زندگی رقت بارزنان در خانه شوھران شان دارم حتی برخی از زنان براثرفشارمردان در چارديواری خان
يم ميگردد و. پوشيدن چادری به مرض سل مبتال شده اند انع درس وتعل ان شاه افزود که چادری م رعکس زن  ب

د ره ان ی بھ ار وکسب ب ان از ک ان افغ ردان خود ترس وبيمی . اروپائی، زن د از م ان درپوشيدن چادری باي زن
سخنان شاه تاثير فوق العاده ای برزنان نمود و بسياری از زنان درمقابل شوھران خود به دفاع از . نداشته باشند

يش طبيعی است که  زنان چون از لحا. حقوق خود برخاستند ظ اقتصادی وابسته به مردان خود بودند کاری از پ
  .برده نتوانستند و برخی از جانب شوھران خود کوتک کاری ويا تھديد به مرگ نيزشدند

اريخ  ه ٢٥ملکه ثريا پس از بازگشت ازسفر اروپا، مقاله اى در ت شر ساخت ک ان منت ان افغ  جوالى در اخبارام
ين سبب اکثريت چاد:درآن در مورد چادرى گفته شده بود ه ھم رى زن را از تنفس ھواى آزاد مانع ميگردد و ب

ا وارد اسالم شدهی عنعنه پوشيدن چادر.شان به مرض مبتال شده اند ست از کج ه شکل ، که معلوم ني ه رفت  رفت
ا  روز در وطن م ع و دوالق ام مذھبى را بخود گرفت که در ھمه اديان و کشورھا ديده مى شود، طوريکه برق

ديک عمل  ذھبى دادن ه آن صبغه م ود وب ذھب تاسيس نم ن و م . عنعنوى بوده که رفته رفته جاى خود را در دي
ا در . قبل از نشرمقاله، ملکه ثريا باعده ئى از زنان صحبت کرد نخست دختران مکاتب را مالقات نمود و با آنھ

عى و کو ردن آن س ين ب ا در از ب ود ت شويق نم ارا ت وده و آنھ ادرى صحبت نم ور موردچ ا مجب د، ام شش نماين
ا . نيستند ردان درکارھ ا م ه ب ا گوشزد کردک ه آنھ سپس ملکه تعدادى از زنان را درقصردلکشا مالقات نمود و ب

ندبسھم مساوى  سم محبوس نباش ه بق وارى خان ار دي اومتذکرشده . گيرند، بخصوص درانکشاف کشور و درچھ
ا در انکشاف کشور زنان اروپائى در فابريکه ھاکار ميکنند، الکن بودکه  د، ام وى تران ه جسما ق ان ک ًزنان افغ

  .سھم نمى گيرند، زيرا علت آن پرده چادرى است که در ھيچ جا قابل قبول نيست
ردن  ان ک اند، مگرپنھ  زنان از نظر مذھبى مى بايد يک روپوش مخصوص در سرکنند تا موھاى شان را بپوش

ما معلوم نيست از چه زمانى برقع و دوالق که زن را از دست وروى زنان در روستاھاى کشور رايج نيست ، ا
ى  ر زن ه اگ داکرده ک ان اھميت پي ه چن ه رفت شته و در شھرھا رفت ج گ د، راي فرق سرتا پاشنه پادر خود مى پيچ

  . بدون برقع از خانه خارج شود، گويا که آبروى مرد را از بين برده است 
ع : امان هللا خان در يک مالقات با ماموران عالی رتبه گفت که اموران مطل از رشوت خوری وشراب نوشی م

اندن  .است و بزودی آنھارا بشدت مجازات خواھد نمود ه ترس ن نکت ان اي بقول منشی علی احمد، ھدف شاه از بي
تند، از ماموران بلند رتبه وخاموش کردن شان درموضوع روی لوچی زنان بود که با ا ر سرمخالفت داش ن ام ي

د ه بودن ر مالي ان وزي م خ اور وميرھاش ان ي ه محمودخ ا . جمل ا ب تور داد ت ه دس سانی ک ين ک ه اول اه ب ابرين ش بن
ه . خانمھای خود بدون چادری حاضر شوند، ھمين دونفر بودند بعد از اين بود که ساير مامورين زنان خود را ب

ی .(وچ و بدون چادری بيرون ميبردندپغمان و پارکھا وسينما ھا بطور روی ل ان هللا واکمن ا ام داکتر کاکر، دپاچ
  )٨١ته يوه نوی کتنه، 

شتراز : ُدر بيانيه افتتاحيه خود از تعدد ازواج سخن زد و گفت ١٩٢٨خان در جشن هللا امان ا د بي ھيچ فردى نباي
د را  سل جدي ه ن ديک زن داشته باشد، سعادت آينده کشور مربوط به مادران است ک ه ميکنن ان ا. تربي خان هللا ام

يد پاک و عفيف و با عصمت باشيد و دراين صورت ترس از شوھران خود: خطاب به زنان گفت ته باش . نداش
ى اجرا ن مل د، سپس ات ات نمودن دگان مالق ا نماين د ب ادرى بودن دون چ ه ب سراج ک ا و نورال  بعد شاه و ملکه ثري

  . رکت ورزيده بودنددر اين محفل اکثريت زنان ديپلوماتان ش. گرديد
ه در آن يک ھزار ستان ويکوقتى جشن استقالل تمام گرديد، لويه جرگه تدوير يافت ک ده از سراسر افغان  نماين

د ده بودن تراک ورزي ان ا. اش اى هللا ام اپروگرام ھ ه آنھ دگان ديدارخصوصى داشت و ب ا بعضى ازنماين ان ب خ
ه  ان آزادى : اصالحى خودرا تشريح نموده گفت ک راى زن ه ب يم وتربي انونى، و تعل دد ازواج غيرق ُداده شود، تع

ى  ردد و بانک مل ع گ رد، داشتن اسلحه من زن ومرد اجبارى، اجراى طالق از طريق قانون مدنى صورت بگي
ذيرفت، . تاسيس و در پھلوى پول مسکوک پول کاغذى چاپ شود ن اصالحات رانپ ه ھيچکدام از اي ه جرگ لوي

  . که تحت نفوذ حضرات شوربازار بودند آنرا ردکردندبخصوص نمايندگان قبايل سرحدى 
ان ا،بودند اشتراک ورزيده  زنان ھم درآنکه،١٩٢٨در لويه جرگه  اه ام دگى از هللا  کبراجان خواھر ش ه نماين ب

رد ستان سخنرانى ک ان افغان دھار را.زن ان روشنفکر قن ا زن ه ثري ا در برگشت از   و ملک ا آنھ ود، ت ذيرائى نم پ
د و. شور به ديگرزنان حکايت کنندزندگى نوين در ک  درطرح اصالحات اشاره شده بودکه ھيچ فرد نظامى مري

ياپير و رھبر مذھبى شده نمى تواند ونه درسياست مداخله کرده ميتواند و اعالن گرديدکه کسانيکه خانم خارجى 
انم خارجى خود د، مگر اينکه خ درا را ط دارند در وزارت خارجه استخدام شده نمى توانن سئله .الق بدھ  برم



 ۴

اد  راى ايج وگيرى ازمصرف بودجه اضافى ب الگى بمنظور جل ا ده س سران ازشش ت ران و پ تلط دخت تعليم مخ
  .مکاتب بحث صورت گرفت و در نتيجه قبول گرديد

 در روز سوم تدوير جلسه يک موضوع بسيار پراھميت ديگر مطرح گرديد و آن دادن آزادى براى زنان افغان 
وم لويه جرگه بعد از آنکه حقوق زنان با مردان مساوى اعالن گرديد، ملکه ثريا از جا بلند شد و  در روزس.بود

ن عمل او  اکف زدن اي چادر نازک خود را که بر روى کشيده بود از سرگرفت و ھمانجا پاره کرد، حاضرين ب
ان را دي را تائيد کردند و زنان ديگر از ملکه ثريا ردان روى زن د و م ه ازحسن پيروى کردن ه ن الى ک د، درح دن

  . غيرت مردان چيزى کم گرديدوزنان چيزى کاسته شد و نه از شرف 
ه  ه جرگ د از لوي اه بع ان هللا يک م اه ام وبر(ش اه اکت ه اول م تور وزارت ) ھفت صر س زرگ در ق سه ب ًچھارجل

ش ان خارجه داير کرد که در ھريکی ششصد تن ازمعاريف ومامورين عالی رتبه با خانمھای شان ب مول دپلومات
تند ل اشتراک داش اه . خارجی مقيم کاب ه ظرف دوم ود ک د نم ارم خودبراين موضوع تاکي ه روز چ اه در بياني ش

د وبجای آن يک روسری د ش تمال(ديگر برقع ازسر زنھا برداشته خواھ ه ) دس ه برسر انداخت ان ترکي د زن مانن
اه . تيار اينگونه ستر اجباری نيستميشود که در زير گردن گره ميخورد ، مگر شاه متذکر شد که اخ ان ش ھمچن

ادر خود را از  ه چ ا گفت ک ه ملکه ثري د خطاب ب به اين نکته اشاره کردکه چادری  در اسالم فرض نيست وبع
دون آنکه از شرف ملکه  د، ب رايش کف زدن سر بردارد وملکه چادرخود را از سر برداشت و زنان وحضار ب

ته شده باشد دين سان مل.چيزی کاس وچی زن را در کشور ب ما روی ل ه رس ان است ک ا نخستين زن افغ که ثري
ه . اعالم کرد د ک اھلی خوان ا را اشخاص ج رار داد وآنھ ه شديد ق ورد حمل بعد آز ان شاه مالھای متعصب را م

ند ا ميباش ت ونادانيھ اعه وپخش جھال ا واش صبات بيج ام تع ع تم ا ومنب ی ھ وام فريب ع ع سؤول جمي ک، .(م ادم
خنان شاه به ارتباط مخالفت مالھا وروحانيونی بود که با اصالحات شاه در لويه جرگه صورت اين س) ١٩٥ص

  .گرفته بود
ه اکتو١٢روز: مينويسدکه ) آتش درافغانستان«نويسنده کتاب  ستان ب ان افغان اريخ زن اريخى در ت بر، يک روز ت

د ول ش اع قب چ در اجتم ع . حساب ميرود، زيرا براى بار اول زن افغان روى ل ان منوربرق د زن ه بع ازآن روز ب
ا . در کابل بيشتر زنان بدون چادرى ديده ميشدند. نپوشيدند و درعوض البسه مناسبى را اختيارکردند ًدولت واقع

ر ه ميخواست که زن از حيثيت و عزت شايسته ب ه ب سان در جامع عنوان شريک زندگى مرد و به عنوان يک ان
رار خوردار گردد، زيرا در آن روزگار مخ ًصوصا در خارج از شھرھا زن مثل حيوان در معرض بيع وشرا ق

د ه ميگردي ه تبادل او و اسپ و خر و غل ا گ ود . ميگرفت و در برخى موارد زن ب ه محم ين جھت است ک ه ھم ب
انى . طرزى از وضع رقت بار زنان در افغانستان اشعار شکوه آميزى دارد سنده نکرد و طى فرم ن ب شاه به اي

اين کارھا گرچه در ظاھر با عنعنات جامعه افغانى . ولت خواست تا بيش از يک زن نداشته باشنداز مامورين د
ر خوردار  ز زن از آزادى ب ل در شھرھا ني ه ال اق ود ک ايى ب ع راه ھ ا از نظر دولت در واق ود، ام نا سازگار ب

تھا اما اين روى باز در آن زمان . گردد و اگر بخواھد بتواند با روى باز ظاھر شود از پيشانى تا زير زنخ و دس
واره از  ستان ھم ان در دھات افغان ه زن تا بند و پا ھا تا بجلک قابل رويت بود نه بيش از اين، ھمان چيز ھاى ک

  . آن بر خوردار بوده و ھستند
تھم بهللا شاه امان ا ذ م ه از جانب روحانيت متنف د ک ارزه کردن ان مب ان افغ ه و ملکه ثريا تا آنجا براى آزادى زن

د  د گرديدن ز تبعي د، بلکه از کشور ني اج و تخت سلطنت را از دست دادن ا ت کفرشدند و بر سر اين مساله نه تنھ
   .ودر غربت جان دادند

 : به دنيا آورده بودهللا  ازشاه امان ای ذيل نامھا به یملکه ثريا فرزندان
 .  ـ آمنه، با مصطفى حسن ويج از مسلمانان يوگوسالوى ازدواج نمود١
ا سردارحميدا ـ ٢ ى، ب د از فوت عل ود وبع دوليخان ازدواج نم د محم عنايت هللا عابده، نخست با على ولى فرزن

 . سراج ازدواج نمود، مگر صاحب اوالدى از او نشد
 . در کودکى فوت نمودهللا سيف ا- ٣
 . ، با طاھر سوکرترک ازدواج نمود، در ترکيه زندگى ميکند)داکتر جراح( ـ مليحه ٤
 . ر کودکى فوت کرددهللا  ـ حمايت ا٥
ته هللا ـ رحمت ا٦ وم سياسى ورش که وليعھد بود، در ايتاليا ابتدا تحصيالت نظامى نمود وبعددر عرصه ھاى عل

 . ًھاى ديگرتحصيل نمود و فعال در روم زندگى ميکند 
 .  ـ عادله، با يک مرد ايتالوى ازدواج نمودو صاحب چھار دخترشد٧
  . در ژنيو زندگى ميکنداکنونى دخترعبدالتواب طرزى ازدواج کردوبا ليال طرز) انجنير(هللا  ـ احسان ا٨
، ابتدا با کاظم ملک ايرانی ازدواج نمود وبعد ازھشت سال از او جداشد وبعداز ھفت سال  ـ ھنديه دافغانستان٩ 

د ه ديگری . با داکتر رؤوف ازدواج کرد واز او صاحب پسری بنام اسکندرش ه جان در مقال ه ھای ھندي کارنام
 .مده استآ

منبع ، ھنديه دختر ملکه ..(ـ ناجيه، با ايلتر دوگان ترک ازدواج کرد و دو فرزند بنام ھاى عمر و حميرادارد١٠
  ) ثريا



 ۵

  
ه ثرياب د ازملک ال و۶٨ع ر٢۴ س رطان روز  روزعم رض س ر م ر اث ل ٢٠ ب ت ١٩٦٨ اپري  در روم درگذش

د حکومتو تادند ايتاليا جنازه اش را باتشريفات شاھى احترام کردن ستان فرس ه افغان اره ب ل . وتوسط طي واز کاب
ان ا پرده هللا توسط يک طياره نظامى به جالل آباد انتقال گرديد و کمى دورتر از مقبره اعليحضرت ام بخاک س

ستانو ھنديه .شد ستان سفرکرد و  دافغان ه افغان ادرش ب ازه م ا جن راه ب ا چھل سال داشت ھم ه تقريب الى ک ً درح
  .به روم برگشتبزودی   واغ سراج االماره در جالل آباد زيارت نمودآرامگاه پدرش را در ب

يد ، :  ميگويد)ريه تالى استوارت(نويسنده کتاب آتش در افغانستان ه جالل آبادرس ا ب ھنگامى که جنازه ملکه ثري
شور  ر و او را از ک ال وى متنف انى ازاعم ده من در ميدان ھوايى بودم، چندين نفر قبايلى دستار برسرکه زم ران

دند اره دور ش د از طي ا ميکردن ه دع . بودند در پيشروى موتر جنازه نشسته بودند وقرآن ميخواندند و در حالى ک
ار سخن هللا قبر ملکه ثريا را کمى دورتر از آرامگاه امان ا ى اختي ا ب خان حفر کرده بودند، بعد از تدفين ، مالھ

د ا وى را تعريف نکردن د ام تثناى اعضاى فامي. زدن ه اس ودب ده ب ى نيام يچ زن ر دور . ل ، ھ ا از قب ى مردھ وقت
آرى ايشان براى کسى دعا . شدند، زنھاى چادرى دار آمدند و دستھا را بلند نمودند وبراى ملکه ثريادعا خواندند

 ) ١٩٤آتش در افغانستان ، ص .( ميخواندندکه سالھا قبل ميخواست آنھا را از زندان چادرى نجات بدھد
دًاتفاقا شاه وملک يده ان ان پوش م چشم از جھ ا فاصله ھشت سال ازھ الگی ب ه عمر شصت وھشت س . ه ھردو ب

  !روانھاى آن دو وطن پرست شاز شاد و يادشان گرامى باد
 
  
  
 


