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 2021/ 17/1کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                                   

 ست؟یآورنام ک ادی «ینندار نبیز»

-1۳۳۴خود را درکابل گذشتانده ام )از  یسال دوران جوان باًچهلیتقر من

درس خوانده ام ودرپوهنتون کابل  نیودارالمعلم نایش( .در ابن س1۳۷۳

نموده  یکابل معلم هینادر ۀسیکره ام وپس از فراغت از پوهنتون در ل لیتحص

وزارتهای زراعت وهلمند  مروزین اتیسال کار درمعارف وال چندام و بعد از

علوم افغانستان  یدراکادم درکابلواطالعات وکلتور ومخابرات باالخره 

) واقع «نبیز ینمایس»به   هالمیف یتماشا یمدت بارها برا نیکارکرده ام ودرا

    زینب عنایت سراج    شهرنوکابل( رفته ام  عقوبی یحاج یوچهار راه رپوریش یچهار راه انیم

 یلاز روز معلم به آن تاالر رفته ونشسته ام و لیاشتراک درمحافل تجل یبرا ایام و دهید شنامهینما ایو

صالون  کی ای نمایس کیکه  «ینندار نبیز» زینب نیام که ا دهینشن یهم از زبان کس کباری یحت

 است؟  یوکجائ ستیشده ،ک یبنام او مسم شاتینما

 نمایس نیاسم خواهر ظاهرشاه وخانم سردارداودخان است وممکن است ا نبیکه ز گفتندیم یبرخ البته

 دیشا که  گفتمیبا خود م یگاهوجود نداشت. ولی سندی دال براین سخنبنام او گذاشته شده باشد،

قندهار  ۀبودکه درهنگام محاصر یوزنا ،باشد یخان هوتک سیرویدختر م نبیباسم ز« ننداری نبیز»

قرآن را برسرنهاد وبه شفاعت به اردوگاه  یهوتک نیبرادر خودشاه حس تینادرافشار، با هدا یاز سو

نادر افشار رفت و از او خواست تا بشرافت قرآن از قتل مردم وخانواده او درگذرد در آنصورت 

 ۲۴در  سرانجامتا  افتمی ینم یبخشقشون او باز خواهد شد! اما جواب قناعت  یشهر برو یدروازه ها

نوشت  رافغانستانیدرقاموس کب یمحقق افغان جناب احسان لمر، ضمن مقالت کی ۲۰۲1سال  یجوال

هللا خان سراج برادر  تینسوان کشوردختر سردار عنا ۀموسس سیرئ نیسراج، نخست تیعنا نبیکه ،ز

 امان هللا خان بود. حضرتیاعل

 اوالد تیکه در باره نقش مادر درترب کندیآغاز م افغان نیالد دجمالیسلمر مقاله اش را با سخنان  یآقا

 ینجات نه م ییرا ندهند، از ضعف، جهالت و رسوا لیمسلمانان اگر به زنان اجازه تحص» گفته بود: 

 نیمادر اول غوشو آ ردیگیتفکر و اخالق را فرا م ،یابتدائ می. طفل در آغوش مادر خود تعلابندی

 تشیو اخالق و شخص گرددیآگاه م ایو دن نید انسان است که درآن طفل از مسائل یمدرسه فطر

و  قیمردان ال تیبهره از علم باشد و با وجود موجود ی... اگر مادر جاهل، و ب ردیشکل مي گ

 یملت بزود تمامو  ابدی یانتقال نم یبه نسل بعد یچگاهینعمات ه نیکاردان وجامعه مرفه و آباد، ا

اگر اطفال   رود،یم ینسل رو به نابود کی یوقت. در عرصهً جهان دیدرقعر ذلت فرو خواهد غلط

  یو مل یباشند، قادر نخواهند بود افتخارات خانوادگ دهیدرست ند تیو ترب میشان از مادران خود تعل
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 (رمنوتولنهیدم ۀسیرئ نینخست اج،سر تیعنا نبیافغانستان،ز ری)احسان لمر،قاموس کب« .ندیرا حفظ نما شیخو

 تیفرزندان نها کیهر  یو محمود طرز یطرز هیخانم اسما رسم:»سدینویلمر در ادامه م یآقا

سراج ــ مرحومه  تیعنا هیرینمودند که مرحومه خ تیو مردم کشور ترب هنیوطندوست و عاشق م

راستا در کشور بودند و هم  نیآشنا در ا تینام نها کیهر یو مرحوم عبدالوهاب طرز  ایملکه ثر

 شانیاز ا یکیسراج هم  تیعنا نبیداشتند که مرحومه ز میامعه تقدبه ج شیمانند خو یرزندانف شانیا

 است.

 1۹۵۰/ش  1۳۲۹باشد که از سال ) یم «ولنهټ رمنویدم» ایموسسه نسوان  سهیرئ نیاول نبیز خانم

 یبرا یمصدر خدمات مهم شانیاداره را به عهده داشتند. ا نیامور ا ی(تصد1۹۵۸وفات شان ) یم( ال

د  خیخدمات شان در تار نیکه ا دهیزنان افغان گرد یویو ترب یذهن هً یسو یانکشاف موسسه و ارتقا

 ست. یفراموش نشدن  ولنهټرمنویم

 تیعنا نبیم( پدرم سر معلم ، و مرحومه ز 1۹۴1) 1۳۲۰دهه : »سدینو یهللا ناطق م ظیحف محترم

و به همكاري خانم هاي باسواد  تیموسسه نسوان بودند كه در عقب هوتل كابل فعال سهیسراج رئ

 .رفتمیرا بخاطر دارم كه با پدرم م شانیمصدر خدمت به خانم ها و دختران شدند من طفل بودم و ا

ان را  ادیامان هللا خان بودند خاطرات ز حضرتیپدرم سر معلم مکتب پسران شهدا در زمان اعل چون

کہ  نیو شاگردان و ا نیجان و بخصوص مهرباني شان با معلم نبیمي كردند و از ز ادیبا من 

بخاطرم  گرید یزینسوان كشور چ هیو ترب میمتواضع و مودب و دلسوز بودند و سخت عالقه مند تعل

 نیمعلم ریمثل سا یعاد اریشان نان بس استیدر مقام ر کجایچاشت با پدرم  كی نكهیاست بجز ا نمانده

 «و کارمندان خوردم.

شان  نیدر ب یخوب یها تیبزرگ و شخص یلیخانواده محترم سراج خ»هاشم اکبر نوشته اند:  محترم

سراج که از دوستان بنده بودند به هفت زبان تسلط کامل  ریاز آن مرحوم داکتر صاحب کب یکیاست 

 رزشخانواده خود ا خیتار به ادیاست اما متاسفانه که ز نیداشت. پسر بزرگ شان هم داکتر در برل

هللا  تیعنا شانی. کاکامیاز خانواده سراج داشت نیدر برل ریدو سف ست؟یدانم که علت چ ینم ستندیقائل ن

به افغانستان را بعد جسدش ها ]سردارعنایت سراج درتهران فوت کرد و سال دفن نیسراج در برل

شما  دینکردند. ام شیبرا یکدام کار یول ودر جوارمقبرۀ پدرش درجالل اباد دفن گردید[ ندانتقال داد

 .«دیینما انیخانواده را بهتر شرح و ب نیا خیتار

م(  1۹۵۳ش ــ  1۳۳۲در سال )  رمنینشر مجلهً م نبیگرانه خانم ز داریب یاز کارنامه ها گرید یکی

افغانستان  اتیآن از قندهار شروع و بعد به همه وال یها یندگینمود. نما یتجل یچون ستارهً درخشان

شد که به  تهگرف دستیرو اتریت نمایسالون س کی سینمود. در چوکات آن موسسه تأس تیشروع به فعال

 دست زد. یو ثقافت یهنر یها تیسلسله فعال کی
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م( به اثر مرض سرطان در 1۹۵۸ش ـ )دسمبر  1۳۳۷سال  یازدواج نکرده بود و در برج جد نبیز

 نبیز» یعنیموسسه نسوان به بنام شان  ینمایشان س ستهً یوفات نمودو به پاس خدمات شا نیبرل

 (1۵۲مقاله  ن،یمقاالت  احسان لمردر افغان حرمن انال فیارش.«)دیگرد یمسم «ینندار

اش را در راه خدمت به  یکه جوان یزن کشور شاد  باد. شتازیمنور و خدمتگار پزن  نیا روان

حوب  فرزندانشوهر حوب و کیخانواده و داشتن  لیرا از لذت تشک شنوعانش صرف کرد وخودمه

 ۲۰۲۲/ 1/ 1۶ انیپاوبهتر درخدمت هم نوعان خود باشد. شتریمحروم کرد تا ب

 :تکمله ئی از حمید ناصر ضیاء

بعنوان خواهرزاده بى بى زینب جان  بنده !ر جناب سیستانى صاحب بسیار عزیز بزرگوا استاد»

ً از جناب شما سپاس گزارم كه تاریخچه مختصر در مورد آن علمبردار نهضت  عنایت سراج قلبا

 نسوان افغانستان را به نگارش گرفته اید. 

ند ارشد امیر حبیب هللا خان زینب جان عنایت سراج سردار عنایت هللا خان ) معین السلطنة( فرز پدر

و مادرشان خانم خیریه طرزى دختر بزرگ عالمه محمود طرزى بودند. بعد از استعفاى شاه امان هللا 

مقام سلطنت به سردار عنایت هللا خان تفویض گردید كه متاسفانه  1۹۲۹خان از مقام سلطنت در سال 

بودند، سردسته شورشیان ضد امان هللا خان، با دسایسیكه از سوى خانواده مجددى كه ایادى انگلیسها 

حبیب هللا كلكانى مشهور به بچه سقاو با دوام سلطنت سردار عنایت هللا خان موافقت نكرد و شاه عنایت 

در تهران مسكن گزین  نوادهسال با خا 1۸هللا خان در ظرف سه روز مجبور به ترك وطن و مدت 

یریه داراى دوازده فرزند به اسامى خلیل هللا ، زینب، گردیدند. سردار عنایت هللا خان و بى بى خ

مستوره، حمیراء ) مادر بنده ( حمیدهللا، رقیه، حمیده، خیرهللا، عصمت هللا، لطیفه ، انیسه و نفیسه ) 

هللا خان سراج در تهران، خانواده عنایت  نایتدر جوانى فوت كرد(، بودند. بعد از وفات سردار ع

میالدى به افغانستان عودت و در حویلى  1۹4۷محمد ظاهرشاه در سال سراج در عصر اعلیحضرت 

پدرى خویش واقع چهارراهى ملك اصغر ) گلبهار سنتر فعلى(اقامت گزیدند. در زمان هجرت سردار 

عنایت هللا خان سعى بلیغ بخرچ داد تا فرزندانشان مدارج عالى تعلیم و تربیه را بپیمانند كه خوشبختانه 

ایل گردیدند. پسران از بهترین لیسه هاى تهران فارغ و شامل دانشگاه ها شدند و به مرام خود ن

دختران از مدرسه معروف ژاندارك فارغ و بعضى از آنها مانند زینب جان ، رقیه جان و لطیفه جان 

 معلم مشغول تدریس گردیدند.  وانبعد از فراغت در همان مدرسه بعن

شان خطاب میگردنند لقب زینب  است بزرگان خانواده با القابكه در بین خانواده ها رواج  چنانچه

بود و ما اطفال ایشانرا خاله اُختى خطاب میكردیم )خواهر( جان در بین برادران و خواهران " اُختى" 

 و در حالیكه بسیار دوستش داشتیم ولى بشدت ازاش حساب میبردیم. 

ختي یك شخصیت منحصر بفرد خانواده عنایت سراج بود و بعد از فوت پدر خاله اُ  دبیآمرز خدا

 ریاست و اداره خانه و خانواده را به عهده گرفت. در برگشت به افغانستان بزودى فهم، درایت و 
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شخصیت زینب جان توجه اعلیحضرت و مقامات اول دولتى وقت را جلب و پیشنهاد تأسیس ریاست 

میالدى سنگ تهداب موسسه نسوان تحت  1۹٥۰كه بدینترتیب در سال  به وى گردید سوانموسسه ن

 ریاست زینب جان عنایت سراج گذاشته شد. 

ین جاه و اعمار ساختمان موسسه نسوان كه شامل دفاتر ادارى، اطاق بازى و نگهدارى یاز تع قبل

یل بنام سینماى اطفال كارمندان ریاست و یك تاالر بزرگ تیاتر و سینما نیز ساخته شد كه در اوا

 موسسه یاد میشد و بعد از وفات خاله اختى بنام زینب نندارى معروف گردید. 

خاطرات طفولیتم در ارتباط با خاله اختى اول اینكه براى سه تا از خواهر ها هریك مادرم حمیرا  از

معاش در ناصرضیا ، رقیه اعتمادى و لطیفه كبیر سراج وظیفه داده بود كه بصورت افتخارى و بدون 

هفته چند روز جهت تدریس خانمهاى كابل بموسسه رفته ، سوادآموزى، حفظ الصحه و امور منزل، 

 خیاطى و آشپزى را آموزش بدهند كه در آنزمان یك دست آورد جدید و مفید بود. 

یاد دارم كه قبل از اعمار تعمیر موسسه، برنامه هاى هنرى بمناسبت نوروز و غیره از سوى  به

سوان در لیسه ماللى برگزارى میشد و من گرچه طفل شش ساله بودم ولى به موسیقى و موسسه ن

 ازهمچو برنامه ها بسیار عالقه داشتم و قرار بود كه در یكى ازین برنامه ها استاد یعقوب قاسمى آو

 بخواند. بخاطر دارم كه استاد با همراهانشان تازه تشریف آورده بودند كه خبر رسید پدرشان استاد

قاسم افغان فوت كرده و محفل بهم خورد و بزرگان در سوگ استاد واالمقام نشستند و ما اطفال به 

برنامه هنرى باید  كبازى و شیطنت هاى خود ادامه دادیم. در روز افتتاح سینما و تیاتر زینب نندارى ی

با ریش و بروت اجراء میشد، یك بازارچه را نشان میداد كه كسبه ) خانمها با لباس هاى مردانه 

مصنوعى( مشغول كسب و كار هستند و یك دختر زیبا با موهاى بلند از این گذر تیر میشود،  در پشت 

آن سلسله مو آید  معروف " نگصحنه آواز خانهاى معروف مانند نینواز، پیكان، پرناتهـ و غیره آه

و خاله ام لطیفه كبیر سراج  " را میخواندنداگر بر سر بازار ، بازار شود از نفس اش تازه چو گلزار

از مقابل این كسبه كار ها رد میشد و هر یك بنوبه خود گویا  آواز میخواندند، تازه خاله لطیفه جان 

روى صحنه ظاهر شده بود كه به یكباره پسر كوچكش كه با ما در بین تماشاچیان نشسته بود شروع به 

هرچه سعى كردند كه اورا آرام بسازند بر عكس گریه شد و جیغ میزد " َممى جان َممى جان" بزرگان 

شدت جیغ ها افزون میگردید تا اینكه آن سلسله مو مجبور شد با طفل در بغل از آن بازار عبور كند و 

 . داین پارچه به یك كمدى مبدل گردی

ان بود ) در آن سالها پدرم نائب سفیر افغانست 1۹٥۸باریكه خاله اختى را دیدم در مسكو سال  آخرین

در مسكو بود ( خاله عزیزم جهت معالجه مرض ُمهلك سرطان از طریق مسكو با مامایم سردار خلیل 

از وفات خاله  بعدهللا عنایت سراج به برلین تشریف برد كه متأسفانه در همانجا وفات و دفن گردیدند. 

ه کثابت شدبدینسان  «زینب جان خانواده عنایت سراج هیچگاه آن اُبهت و جایگاه خودرا باز نیافت.

 یانه است.پابود« ندارین زینب»نسوان وبنیان گذار هنخستین رئیس موسس،زینب عنایت سراج
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