
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 1۳/۰۹/۲۰1۹               احسان لمر
 

 خانم مهر نگار طرزی
 

در این شب روز ها که قرار است صدمین سال روز اعالن استقالل کشور جشن گرفته شود جا دارد از بیداری و بیدار گری 
و بلند مرتبت آن عصر هم یاد نمائیم. در این جا شیر زنی از تبار رابعه بلخی ــ عایشه درانی ــ آمنه فدوی ــ فرزانه گان نستوه 

ــ ملکه ثریا و صدها زن شمالی  ملکه سلطان رضیه ــ ملکه گوهر شاد ــ نازو انا ــ زینب هوتکی ــ اینو ــ ماللی ــ غازی ادی
نمودند و هم از همسران و دختران خانواده های رزمندگان وطن که با وجود اعدام یا و کابل زمین که در نبرد استقالل شرکت 

زندانی شدن پدران، برادران و شوهر و فرزندان شان در تمامی زندگی رزمیدند یاد نمائیم، که خانم مهر نگار یکی از آن ها 
 .است

ی گرامی در گرد آوری این سطور بی نهایت ممنون در این نوشتار از لطف و مرحمت همه فرزندان و فامیل محترم خانم طرز
و مشکورم. ضمناً از اتوبیوگرافی استاد نهایت دانشمند و نستوه شادروان دکتور حمایت هللا اکرم )برادر زاده خانم مهرنگار( 

 استفاده نمودم که خداوند اجرش را نصیب شان فرمایند.
 

در خانواده نهایت روشن ضمیر معارف و علم پرور فقیر م( 1۹1۲شمسی ــ  1۲۹1سال قبل از امروز در ) 1۰7
. از محمد خان سلیمان خیل از زمینداران و مردمان صاحب رسوخ چهارآساب کابل دختری بنام مهر نگار متولد شد

که  ایشان دو پسر بنام های محمد حسن و محمد اکرم ازدواج
تحصیالت متداول وقت را به پایان رسانیده بودند و همین یک 
دختر باقی مانده بود. فقیر محمد خان شب هنگام در باغ منزل شان 

 بقتل رسید و دارئی شان غارت شد.
 هیربدر توقت  هیبیمکتب حب النیاز فارغ تحصکه محمد اکرم خان 

از پست در عهد امانیه  و. انقش مهم را داشت خواهرش لیو تحص
نظارت معلمی به مدیریت دارالمعلمین و در اخیر مدیر مامورین 

ن و هوا خواهان راو از همکاا بوده معارف )وزارت معارف وقت(
در اثر مریضی  1۹۳۰نهضت امانیه به شمار می رفت. در سال 

 سالگی وفات نمود. ۳5به عمر 
مکتب  دسته نیاول خانم مهرنگار تعلیمات مروجه نسوان در

مرحومه یکی از پیشتازان مستورات دوره امانیه به پایان رسانید. 
دکتور ننگیالی طرزی }دپلومات  .کشور بودند نهضت نسوان

صنف خود در  مادر ما با دو هم» برازنده کشور{ می نویسد:
در  1۹۲۴جرگه گردیز بعد از سرکوبی شورش مالی لنگ 

حضور داشت غازی امان هللا خان شرکت و به پرسش های مال های شورشی جواب می دادند که مورد ستایش ان 
 .«گرفتند معارف یرور قرارشاه مترقی و 

 

 دخت ادیب و فرزانه شان هما صدیق طرزی می نویسد که:
 

 شورش مالی لنگ آغاز مبارزه ای تاریخی دختران»
 

خورشیدی 1۳۰۵)جوانی در سال  که نخستین مبارزه ای شان را در نو ایشان از جمله نخستین زنان مبارزی بود.... 
جهت دفاع از تحصیل و تعلیم و تربیت دختران در زمان اعلیحضرت امان هللا خان با شرکت  (میالدی1۹۲۴مطابق 

مزدور انگلیس  روحانیوناین شورش که با تحریک . مثبت در شورش مالی لنگ در منطقه ای جنوبی آغاز نمود

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_khanem_mihr_negar_tarzee.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_khanem_mihr_negar_tarzee.pdf


  

 

 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دانستند .و  م میگیر نهضت آزادی زن شده بود، اعلیحضرت امان هللا خان را عامل اجرای کفر و ضد اسال دامن
حضور این پادشاه مترقی خواه را در تعلیم و تربیت فرزندان کشور تهدید بزرگی برای رسیدن به اهداف شوم خود 

 دیدند می
 مکتب دخترانه را با سرپرستی مدیره ای مکتب نسوان که مرحومه بلقیس طرزی عمه شاه چند تن از شاگردان ممتاز

وبی برد تا مالّ های مزدور انگلیس آنها را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد ند تا من و عده ای دیگر با خود به جن
 ردینی دختران را به آموزش علوم دیگ تعالیمنموده بلکه فراتر از ه گیری از تعالیم دینی را ن ثابت شود که شاه جلو

ایشان در  در پی و فعالیت های پی این ماجرا سر آغازی بود برای آزاد منشی مادرم . ندواداشته که بسیار مفید ا
مادر مرحومه ام که در داستان نویسی و قصه پردازی مهارت . راستای آزادی زن و تشویق دخترانش در این راه

 :چنین بیان می نمود داشت با زبان شیرین خودش در مورد این سفر پر ما جرا و رفتن به جرگه گردیز را خاصی
راه افتادیم شب را در نیمه ای راه بسر بردیم. چون سن و سال مان کم بود یکی از  وقتی از کابل بسوی گردیز به

گرداندند. ولی ما به سفر  را به کابل بر دختران )اسم شان را فراموش کرده ام( از ترس شب تب نمود که فردا او
گاه نمی توانم  تاریخی را هیچروز پر ماجرا و  منظره ای وحشتناک آن. خود ادامه دادیم و بالخره به گردیز رسیدیم

خته گردن آوی بر که زنجیر ها را پوش در حالی وقتی به جنوبی رسیدیم ، در دشت بزرگی مردان سیاه.… از یاد ببرم
گفتند  نمود در کنار هم نشسته بودند و می چون خون می های دراز و چشمان رنگ قرمز کشیده که هم بودند با مو

هد خود را با زنجیر حلق آویز خواهند نمود .این منظره ای دهشت آور مو را در بدن را ند شان که اگر شاه جواب
شان که ما هم با آنها بودیم . در آن جا مالهی بود که  در کناری تجیری بود برای شاه و همراهان… نمود سیخ می

ان های دیگر نبود و من و قیافه ای او شبیه افغ از طرف این مزدوران مامور سوال و جواب از ما دختران بود.
داشتم  وقتی نوبت به من رسید ؛ چون هم در قران و علوم دینی مهارت خاصی نخست فکر کردم که خارجی است ؟

 دو زبان از و پشتو مسلط بودم و روحیه ای نترسی داشتم ، در برابر مالّ ایستادم . او با هر دو زبان فارسی و به هر
دادم در حدی که  می قران را حفظ بودم تمامی جواب ها را با صراحت خاصی کرد و من که بیشتر من سوال می

. مال سکوت کرد ومن پرسیدم که آیا سوال دیگری دارید گفت باقی نمانده بود تا از من بپرسد دگر سوالی برای مالّ 
سوالی از شما بکنم ؟ مالّ  نهایت سوال پیچ نمودید ، آیا اجازه دارم شما مرا بی: به مال گفتم خیر. با دلیری خاصی

مجبور شد که جواب مثبت بدهد . من گفتم که در مکتب به ما فقط دین و قران را یاد نمی دهند بلکه تعالیم مفید دیگری 
دهند . لطفا به من بگویید که در همین منطقه ای که ما هستیم شمال ما کجاست ، جنوب ما کجاست  هم به ما یاد می

هم از کار های امان  مال جوابی نداشت . سری تکان داد و گفت این . دام مناطق قرار دارندو در شرق و غرب ما ک
 .هللا است که به دختران این چیز های بیهوده را یاد میدهد

 

 
 ( یالدیم1۹58اگست  ۲۳ شمسی 1۳۳7صدراعظم در )اول سنبله داوود خان محمد 

 ی در مراسم گرام یخواست تا بدون چادر یدولت هیو ارکان بلند پا یدختران خانواده سلطنت از
 مهر نگار با شوهر شان هم در این جمله بودند. ، که خانمابندیازجشن استقالل حضور  داشت
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با مطالعه این سطور باید به این نکته توجه نمود که سطح سواد و دانش 
 علوم متداوله بشمول علوم دینی در آن عهد تا چه پیمانه بلند و عالی بود که

ساله همراه با هیت عالی رتبه دولتی به مقابله با جهل می  1۲یک دختر 
رود و در برابر مال به مناظره می ایستد و سر انجام او را ور شکست می 

 نماید.
خان  قید صدممحخانم مهر نگار با ( م 1۹۲۹شمسی ــ  1۳۰7در سال )

 فرزندان شان پسر محمد زمان خان )خازن الکتب( ازدواج نمودند. یطرز
 عبارت اند از:

 معلمه در  معلمه تا سر یعال التیتحص یدارا یابو ظهیخانم حف
 معارف

 وزارت خارجه دپلومات یروح هللا طرز 
 و ابلپوهنتون ک یاستاد باستان شناس یطرز یالیدکتور زمر 

 ادیز اتیحفر انیو بام مخان یستراسبورگ فرانسه )در ساحه آ
 (ندداشت

 

 و دپلومات برازنده کشور گرد آورنده  ریسف یطرز یالیدکتور ننگ
 وانی( و همچنان )دیغالم محمد خان طرز وانید اتی)کل و ناشر

جوان نا مراد پسر غالم محمد  نی( }ایطرز بیعندل نیمحمد ام
  وفات نموده بود.{ یسالگ 18خان که در عمر 

 یطرز یلیخانم ل 

 باشند. یشاعره و قلم بدست نستوه کشور م یخانم هما طرز 
 

 تالیمتوجه تحص قیبا توجه عم هیبعد از سرکوب نهضت امان یخانم طرز
 آن همه زحمات شان جهیفرزندان سالم به جامعه بودند، که نت تیو ترب یعال

 1۳45شماره سوم مجله میرمن جوزا        نوشتند:  یطرز یالی. دکتور ننگدیرا در باال مالحظه فرمود
 
ست بد را پلومتیکه د یمن را به آغوش گرفت گفت هر زمان لیجانب فرانسه جهت تحص قبل از حرکت خاطر دارم»

ز کن . متاسفانه سال قبل ا بمیخبر خوشش را با دعا نص ایب و اگر مرده بودم به مزارم اوریب میزنده بودم برا یآورد
به وطن  عودت قبل از شان تیصو هگفت .و من با ختم موفقانه دوکتورا نظر ب کیرا لب یجهان فان لمیختم دوره تحص

 «شان نمودم. اضتی( رفته دعا و ر فهیامام اعظم ابو حن ارتیبه آرامگاهش در بغداد ) جوار ز
 

از سجایای برازنده شان نه تنها مردم داری بود بلکه در أمور خیریه و کمک به مستمندان فعاالنه و رضا کارانه سهم 
 می گرفت.

و هنر بود. در مردم داری و انسانیت شهره شهر کابل بود از شاه تا گدا با او دوست  ایشان زن مردم دار و اهل ادب»
و هم راز بودند. مثل پدر شان احترام زیادی به تنگ دستان و بینوایان می گذاشت و فرزندان شان را هم همیشه در 

  . و اقوام می نمودند آگاه شدیماین راستا تشویق می نمودند . بعد از فوت شان تازه از کمک های مالی که به مردم 
کسانی بودند که در پی ازدواج و تشکیل خانواده بودند ولی از نظر مالی توان مخارج عروسی و غیره را نداشتند. 
مادرم با کمال مهر و محبت این تدارکات و مصارف را عهده دار شده و بدون این که کسی از این قضایا با خبر شود 

 .ری آنها را راه می انداختعروسی و یا شیرینی خو
یکی از بازرگانان هندو باور، به ما گفت که روزگاری اوضای مالی اش در حد ورشکستگی رسیده بود و وقتی 
مادرم از این داستان با خبر شدند مقدار پولی به او دادند تا ورشکسته نه شود ولی در بدل از مغازه ایشان خرید می 

 .نمود
زند را داشت و آنها را به آموختن هنر و یا فنی تشوق می نمود. بین خودش و خدمتگاران خدمتگاران برایش حکم فر

 . هیچ گاه فرقی نمی گذاشت و آنها را فرزند خطاب میکرد
 

ایشان قلم رسا و بیان شیوایی داشت، عشق زیادی به ادبیات و شعر داشت. زیبا می نوشت و باریکی های ادبی را 
می بست، و به همین دلیل مرا همیشه در سرودن شعر تشویق می نمود و می گفت زن باید در مراودات روزانه بکار 

 .احساساتش را به رشته قلم بیاورد و از کسی نترسد
بیش از حد به مد و زیبایی دسترس و حاکمیت داشت . آرایش مو و خیاطی را جز هنر های اصلی برای دخترانش 

 . راحی لباس نمودم از خیرات سر آن بزرگوار استسال ط 1۳می دید . وقتی من در نیویورک 
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به هنر مندان احترام زیادی داشت و هر چند وقت از آنها 
در منزل پذیرایی می نمود و رابطه خاصی با این 

  بزرگواران مثل استاد شیدا و استاد یعقوب قاسمی داشت
 

دعوت شد که خود را  شانیدوران انتخابات شورا از ا در
دعوت را رد نمود  نیا شانیکند ا دیمجلس شورا کاند یبرا

 . «دیکامل نما یدگیفرزندانش رس تیتا به ترب
 

 در هللا پرداختند. تیبه حج ب یشمس 1۳4۳در سال  یو
کارمند سفارت افغانستان در که پسر شان  دارید انیجر

 اندر هم یسالگ 57به عمر  1۳48حمل  ۳1در  بود بغداد
  دفن شدند. همان جا جا وفات نموده و در

 

 خانم هما صدیق طرزی در وفات مادر شان سرودند:
 

 مرگ مادر
 

 کرده ست هیفغان که مرگ تو روز خوشم س
 رده ستـه کـبـر و تـر پـن پــم یـوانـج لــگ
 دمیّ ـاخ امــک ختـیم رــهــشت و بــگ رابــخ
 ره کرده ست لیمچو سـدل ه غم به کلبهٔ  که

 خان طرزی با دکتور ننگیالی طرزی محمد صدیق           
 بر مزار خانم مهرنگار    که ز مرگ تو بر سرم چه گذشت؟ متیگو چه

 م شدـاتـم رـیون اســنــترت اکـه دخـک ن،یــبــب

 رمــحــد ســام شــوز، شـــرســــپ هٔ ــنــیآه س ز
 رهم شدـدوا ، م یـــم بـــم دلـــدرد و زخ هــک
 

 نـم یـوانـــق جــ؟ روننــادر مــود مــب هــچ
 من یش، عشق و کامرانــنــخــو س وازشــن

 یوســلهـــب یاـــارهـــــرر خــاو ش ابــتـــع
 نـم یــانــــهــم نــــاغ غـــل بـــاو گ اهـــگــن
 

 و پر ز اشک گذشت ا،ـغــیذشت درــگ یــول
 راــار مــظـــتــشم انــم چـــغ رهٔ ــیـــت راهـــب
 را شیشکست او پر "هما" شیوـرگ خـم ز
 راـم ارــیــتــرد اخــسپــه بـــادثــاد حـــب هــب
 

 (کابل پوهنتوندر  یاول ادب زهیجا برنده،  کابل 1۳۴8ثور  ۲۰)
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