

دکتور لعل زاد

لندن، ۲۳ اگست ۲۰۱۸

گزارش عیسوی شدن شاه امان اهلل و بانوی او در ایتالیا 
 =======================================


منت این گزارش ها که فعال در سه سایت زیر قابل دسترس است، بدون هیچ تبصره ای تقدیم دوستان می شود:

منت جریده اگوستینیان؛ مورخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۲۹ 
 ———————————-————————


شاه سابق افغان و بانوی او به عیسویت گرویدند

لندن، سپتمبر ۱۸ - این موضوع امروز در اینجا گزارش داده شد که امان اهلل شاه سابق افغانستان و بانوی او، ملکه ثریا در 
دوران تبعید ایشان در ایتالیا به آیین کاتولیک روم گرویدند. یک مقام عالی در اقامتگاه بورنی کاردینال این گزارش را مورد تایید 

قرار داد که امان اهلل به علت نومیدی و دلسردی از مال های مرتجع افغان تصمیم گرفت که تمام عقاید خود به اسالم را کنار 

بگذارد. یک کشیش روحانی افتخار گرویدن شاه مخلوع را به عهده داشته است. 





https://digmichnews.cmich.edu/cgi-bin/michigan?a=d&d=KalamazooTA19290928-01.1.5

https://digmichnews.cmich.edu/cgi-bin/michigan?a=d&d=KalamazooTA19290928-01.1.5


منت جریده نیویارک تایمز؛ مورخ ۱۵ سپتمبر ۱۹۲۹ 
 —————————-———————————


امان اهلل و ملکه او توسط یک کشیش ایتالوی در دوران تبعید به آیین کاتولیک گرویدند.


گزارش ویژه به نیویارک تایمز

لندن؛ ۱۴ سپتمبر - امروز در حلقات کاتولیک اینجا گزارش داده شد که امان اهلل شاه سابق افغانستان و بانوی زیبای او، ملکه 

ثریا، در دوران تبعید ایشان در ایتالیا به آیین کاتولیک روم گرویدند.

یک مقام عالی در اقامتگاه بورنی کاردینال این گزارش را تایید کرد که امان اهلل به علت دلخوری از مال های مرتجع افغان تصمیم 

گرفت که از دین اسالم کناره گیری کند.

یک کشیش ویژه بنام اگوستینون پیریلی افتخار تغییر دین شاه افغان را به عهده داشته است. امان اهلل با پدر روحانی، پیریلی در 
مراسم قبلی دیدار از ایتالیا در سال گذشته مالقات داشته و امسال نیز پس از اینکه شاه سابق در روم تبعید گردید، مالقات کرد. 
گفته می شود که حاکم سابق افغان و پدر روحانی، پیریلی، بحث و گفتگو های طوالنی در باره عیسویت داشته و غالبا دیده شده 


که یکجا قدم می زنند.    

اگر قصه گرویدن امان اهلل درست باشد، اثرات ژرفی باالی وضعیت سیاسی افغانستان خواهد داشت؛ جاییکه مسلمانان بنیاد گرا 
شاه سابق خود را به حیث یک خاین مورد حمله قرار می دهند. یک رهبر مسلمان هندی در لندن اظهار داشت که این ارتداد باعث 


تقویه موقعیت حبیب اهلل بچه سقا و توجیه و تبریه مال های خواهد گردید که رژیم غرب گرای امان اهلل را سقوط دادند.  



https://www.nytimes.com/1929/09/15/archives/amanullah-and-his-queen-become-catholics-

converted-during-exile-by.html
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منت صفحه رویال میوزینگز؛ مورخ ۱۴ سپتمبر ۲۰۰۹ 
 —————————————————————


شاه افغان و بانوی او کاتولیک شدند


سپتمبر ۱۹۲۹ ،۱۴

به اساس گزارش حلقات کاتولیک ایتالیا، امان اهلل شاه سابق افغانستان و بانوی او، ثریا، در دوران تبعید خویش در ایتالیا به 

دین کاتولیک روم گرویدند. گزارش داده شد که یک کشیش روحانی «افتخار گرویدن شاه مخلوع افغان را به عهده داشته است».

یک مقام عالی در اقامتگاه بورنی کاردینال این گزارش را تایید کرد که شاه به علت «دلخوری از مال های ارتجاعی افغان» تصمیم 

گرفت که از دین اسالم به دین عیسویت بگراید.




http://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2009/09/afghan-king-and-wife-become-

catholics.html
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