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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۱۱/۲۴/  ۲۰۲۰                                                                                                        احسان لمر

 « در قاموس کبیر افغانستانخانم مهر نگار طرزیمعرفی »
  

 

قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح وتسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می  

نخبگان،  ، شخصیتهای فرهنگی، خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند» ،نخبگان، مشاهیرپردازد، 

و قاموس کبیر افغانستان    د تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالین، نویسندگان، هنرمندان و خدمتگزاران ملی« باش مشاهیر

 .برای مردم معرفی کندشخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را هردو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات 

 

 

م( در خانواده نهایت روشن ضمیر معارف و علم پرور فقیر محمد خان سلیمان خیل  1912شمسی ــ    1291)  سال  در

از زمینداران و مردمان صاحب رسوخ چهارآساب کابل دختری 

 .بنام مهر نگار متولد شد

ایشان دو پسر بنام های محمد حسن و محمد اکرم که    از ازدواج

پایان رس به  انیده بودند و همین یک تحصیالت متداول وقت را 

دختر باقی مانده بود. فقیر محمد خان شب هنگام در باغ منزل  

 شان بقتل رسید و دارائی شان غارت شد.

در  وقت  بود    هیب یمکتب حب  النیاز فارغ تحصکه  محمد اکرم خان  

از در عهد امانیه    و. اداشت  مهمنقش    خواهرش  لیو تحص  هیترب

مدیریت   به  مامورین  پست معلمی  مدیر  اخیر  در  و  دارالمعلمین 

ن و  رااز همکا  یوبوده   نظارت معارف )وزارت معارف وقت(

در   1930نهضت امانیه به شمار می رفت. در سال  هوا خواهان  

 سالگی وفات نمود. 35اثر مریضی به عمر 

در نسوان  مروجه  تعلیمات  مهرنگار  مکتب   دسته   ن یاول  خانم 

دکتور ننگیالی طرزی    .کشور بودند  مرحومه یکی از پیشتازان نهضت نسوان ن رسانید.  مستورات دوره امانیه به پایا

  }دپلومات برازنده کشور{ می نویسد:

در حضور داشت غازی امان    ۱۹۲۴صنف خود در جرگه گردیز بعد از سرکوبی شورش مالی لنگ    مادر ما با دو هم»

  هللا خان شرکت و به پرسش های مال های شورشی جواب می دادند که مورد ستایش ان شاه مترقی و معارف یرور قرار 

 .«گرفتند

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

 …شورش مالی لنگ آغاز مبارزه ای تاریخی دختران»

خورشیدی  1303)جوانی در سال    که نخستین مبارزه ای شان را در نو  نخستین زنان مبارزی بودایشان از جمله  ....  
جهت دفاع از تحصیل و تعلیم و تربیت دختران در زمان اعلیحضرت امان هللا خان با شرکت   (میالدی۱۹۲۴مطابق  

  مزدور انگلیس دامن   روحانیوناین شورش که با تحریک  .  ی آغاز نمودمثبت در شورش مالی لنگ در منطقه ای جنوب
و حضور این . دانستند گیر نهضت آزادی زن شده بود، اعلیحضرت امان هللا خان را عامل اجرای کفر و ضد اسالم می

 دیدند پادشاه مترقی خواه را در تعلیم و تربیت فرزندان کشور تهدید بزرگی برای رسیدن به اهداف شوم خود می

 من    نسوان که مرحومه بلقیس طرزی عمه  مکتب دخترانه را با سرپرستی مدیره ای مکتب  ند تن از شاگردان ممتازشاه چ
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 و عده ای دیگر با خود به جنوبی برد تا مالّ های مزدور انگلیس آنها را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد ند تا ثابت 

واداشته    دینی دختران را به آموزش علوم دیگر  تعالیملکه فراتر از  نموده به  گیری از تعالیم دینی را ن  شود که شاه جلو
ایشان در راستای آزادی    در پی   این ماجرا سر آغازی بود برای آزاد منشی مادرم و فعالیت های پی   . ندکه بسیار مفید ا

داشت با زبان    مهارت خاصی مادر مرحومه ام که در داستان نویسی و قصه پردازی  . زن و تشویق دخترانش در این راه
 :چنین بیان می نمود شیرین خودش در مورد این سفر پر ما جرا و رفتن به جرگه گردیز را

وقتی از کابل بسوی گردیز به راه افتادیم شب را در نیمه ای راه بسر بردیم. چون سن و سال مان کم بود یکی از دختران  
گرداندند. ولی ما به سفر خود ادامه دادیم    را به کابل بر  مود که فردا او)اسم شان را فراموش کرده ام( از ترس شب تب ن 

 وقتی  .… گاه نمی توانم از یاد ببرم  روز پر ماجرا و تاریخی را هیچ  منظره ای وحشتناک آن  . و بالخره به گردیز رسیدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دراز    گردن آویخته بودند با مو  بر   زنجیر ها راکه   پوش در حالی   به جنوبی رسیدیم ، در دشت بزرگی مردان سیاه
را    شان  گفتند که اگر شاه جواب  نمود در کنار هم نشسته بودند و می  چون خون می  و چشمان رنگ قرمز کشیده که هم

در کناری … نمود  ندهد خود را با زنجیر حلق آویز خواهند نمود .این منظره ای دهشت آور مو را در بدن سیخ می
شان که ما هم با آنها بودیم . در آن جا مالهی بود که از طرف این مزدوران مامور   تجیری بود برای شاه و همراهان
،  و قیافه ای او شبیه افغان های دیگر نبود و من نخست فکر کردم که خارجی است    سوال و جواب از ما دختران بود.

و پشتو مسلط   دو زبان فارسی  داشتم و به هر  ی مهارت خاصیوقتی نوبت به من رسید ؛ چون هم در قران و علوم دین 
کرد و من که بیشتر قران   دو زبان از من سوال می  بودم و روحیه ای نترسی داشتم ، در برابر مالّ ایستادم . او با هر

ه بود تا از من دادم در حدی که دگر سوالی برای مالّ باقی نماند می را حفظ بودم تمامی جواب ها را با صراحت خاصی
 شما مرا بی  : به مال گفتم  مال سکوت کرد ومن پرسیدم که آیا سوال دیگری دارید گفت خیر. با دلیری خاصی   .بپرسد

نهایت سوال پیچ نمودید ، آیا اجازه دارم سوالی از شما بکنم ؟ مالّ مجبور شد که جواب مثبت بدهد . من گفتم که در  
دهند . لطفا به من بگویید که در   یاد نمی دهند بلکه تعالیم مفید دیگری هم به ما یاد میمکتب به ما فقط دین و قران را  

مال    . همین منطقه ای که ما هستیم شمال ما کجاست ، جنوب ما کجاست و در شرق و غرب ما کدام مناطق قرار دارند
 . دختران این چیز های بیهوده را یاد میدهدهم از کار های امان هللا است که به    جوابی نداشت . سری تکان داد و گفت این

 

با مطالعه این سطور باید به این نکته توجه نمود که سطح سواد و دانش علوم متداوله بشمول علوم  
ساله همراه با هیت عالی رتبه دولتی   12دینی در آن عهد تا چه پیمانه بلند و عالی بود که یک دختر 

برابر مال تحریک شده و جاهل به مناظره می ایستد و سر انجام او را  به مقابله با جهل می رود و در  
 ور شکست می نماید. 

 

خان )خازن الکتب( پسر محمد زمان    یخان طرز  قید صدممحخانم مهر نگار با  (  م  1929شمسی ــ    1307در سال )
 عبارت اند از:  فرزندان شان ازدواج نمودند.
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 معلمه در معارف معلمه تا سر یعال التیتحص  یدارا یابو ظهیخانم حفــ 

 وزارت خارجه  تادپلوم یــ روح هللا طرز

و ستراسبورگ فرانسه    ابلپوهنتون ک  یاستاد باستان شناس  ی طرز  یالیدکتور زمرــ  
 ( ندداشت ادیز اتیحفر انیو بام مخان ی )در ساحه آ

 

 

  

 

از دختران   ( یالدیم1958اگست    23شمسی  1337صدراعظم در )اول سنبله داوود خان  محمد 
از جشن   داشتی در مراسم گرام یخواست تا بدون چادر یدولت  هیو ارکان بلند پا  ی خانواده سلطنت

 ، که خانم مهر نگار با شوهر شان هم در این جمله بودند.ابند یاستقالل حضور 

 

 گرد آورنده و ناشرو دپلومات برازنده کشور  ریسف یطرز یالیـ دکتور ننگ
 بیعندل نیمحمد ام وانی( و همچنان )دیغالم محمد خان طرز وانید اتی)کل

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

 ی طرز یلیــ خانم ل

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

 

 التیمتوجه تحص  قی با توجه عم  هیبعد از سرکوب نهضت امان   یطرز  مهرنگار  خانم
آن همه زحمات شان را در   جهیفرزندان سالم به جامعه بودند، که نت تیو ترب یعال

 نوشتند:   یطرز یالی. دکتور ننگ دیباال مالحظه فرمود

 

بدست   را  پلومتیکه د  یمن را به آغوش گرفت گفت هر زمان  لیجانب فرانسه جهت تحص  قبل از حرکت  »خاطر دارم
کن . متاسفانه سال قبل از ختم   بمیخبر خوشش را با دعا نص ایب و اگر مرده بودم به مزارم  اوریب میزنده بودم برا یآورد

ه وطن به  عودت ب  قبل از  شان  تیوص  هگفت .و من با ختم موفقانه دوکتورا نظر ب  کیرا لب  یجهان فان  لمیدوره تحص
 شان نمودم.«  اضتی( رفته دعا و ر فهیامام اعظم ابو حن ارتیآرامگاهش در بغداد ) جوار ز

 

چه شخصی و چه از  نه تنها مردم داری بود بلکه در أمور خیریه و کمک به مستمندان  خانم طرزی  از سجایای برازنده  
 هما طرزی می نویسد:فعاالنه و رضا کارانه سهم می گرفت. خانم طریق موسسه نسوان  

و  دوست  شهره شهر کابل بود از شاه تا گدا با او  تیو انسان  یزن مردم دار و اهل ادب و هنر بود. در مردم دارایشان  »
  ن یدر ا  شهیشان را هم هم  فرزندان  و  گذاشتی  م  انینوایدستان و ب  به تنگ  یادیاحترام ز  شانپدر    راز بودند. مثل  هم

         . مینمودند آگاه شد ی که به مردم و اقوام م یمال  یبعد از فوت شان تازه از کمک ها نمودند . یم قیراستا تشو

    

را نداشتند. مادرم    رهیو غ  یتوان مخارج عروس  یاز نظر مال  یخانواده بودند ول  لیتشک  و  ازدواجی  بودند که در پ  یکسان
 ی شود عروس خبر با ایقضا ن یاز ا یکس که نیو مصارف را عهده دار شده و بدون ا اتتدارک نیبا کمال مهر و محبت ا

 .انداخت یآنها را راه م یخور ینیریش ایو 

مادرم   یبود و وقت  دهیرس  یاش در حد ورشکستگ   یمال  ی اوضا  یما گفت که روزگاره  ب   و باور،دهناز بازرگانان    یک ی
 .نمود ی م دیخر شانیدر بدل از مغازه ا یلو شوده به او دادند تا ورشکسته ن یخبر شدند مقدار پول داستان با نیاز ا

اران  گ خودش و خدمت  نینمود. ب   یتشوق م  ی فن  ایحکم فرزند را داشت و آنها را به آموختن هنر و    شیبرا  ارانگ خدمت
 . کردیگذاشت و آنها را فرزند خطاب م ینم یفرق گاه چیه

mailto:maqalat@afghan-german.de
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در    را  یادب  یها  یک ینوشت و بار  یم  بایز  و شعر داشت.  اتیبه ادب  یادی، عشق زداشت  ییوایش  انیقلم رسا و ب  شانیا
با  گفتی  و م  نمود  یم  قیدر سرودن شعر تشو  شهیمرا هم  ل یدل  نیبه هم  و ت،بس   یمراودات روزانه بکار م  دیزن 

 .نترسد ی و از کس اوردیاحساساتش را به رشته قلم ب

مو   شیداشت . آرا  تیحاکم   دسترس و  ییبای از حد به مد و ز  شیب
 ی . وقت  دید  یدخترانش م  یبرا  یاصل   یرا جز هنر ها  یاطیو خ

آن  سر راتیلباس نمودم از خ یسال طراح  ۱۳ ورکیویمن در ن
 . بزرگوار است

ز  به احترام  مندان  در   داشت و هر چند  یادیهنر  آنها  از  وقت 
بزرگواران مثل    نیبا ا  ی نمود و رابطه خاص  یم  ییرایمنزل پذ
 . داشت یقاسم  عقوبیو استاد  دایاستاد ش

   1345شماره سوم مجله میرمن جوزا          

 

 یدعوت شد که خود را برا   شانیدوران انتخابات شورا از ا  در
 تی تربدعوت را رد نمود تا به    نی ا  شانیاکند    دیمجلس شورا کاند

 . « دیکامل نما یدگیفرزندانش رس

 

  ان یدر جر  هللا پرداختند.   تیبه حج ب  یشمس  1343در سال    یو
  31)در    بود  کارمند سفارت افغانستان در بغدادکه  پسر شان    دارید

وفات   یسالگ   57به عمر  م(  1969اپریل    20ــ    1348حمل  
جوار زیارت حضرت امام اعظم )رحمته    همان جا  نموده و در

  دارند  یم یرا گرام ادشی و  کنند یممغفرت دعا  شان  یهمه سال هنوز مردم برا  نیاز گذشت ا بعد دفن شدند.هللا علیه( 
 و باید چنین نخبه ها را جاودنه سازیم و راه شان را ادامه دهیم. 

 

 خانم هما صدیق طرزی در وفات مادر شان سروده اند: 

  

 مرگ مادر

 کرده ست هیفغان که مرگ تو روز خوشم س

 من پر پر و تبه کرده ست یجوان گل
 مزار خانم مهرنگاربر  حمد صدیق خان طرزی با دکتور ننگیالی طرزیم                                                              

                              

 دمیّ کاخ ام  ختیگشت و بهم ر خراب

 ره کرده ست لیدل همچو س یغم به کلبه  که

 که ز مرگ تو بر سرم چه گذشت؟  متیگو چه

 ماتم شد  ریکه دخترت اکنون اس ن،یبب

 پرسوز، شام شد سحرم ی نهیآه س ز

 من یبود مادر من ؟ رونق جوان چه  دوا ، مرهم شد یدرد و زخم دلم ب که

 من یو سخنش، عشق و کامران نوازش

 ی بلهوس یاو شرر خارها عتاب

 من  یاو گل باغ غم نهان نگاه
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 و پر ز اشک گذشت غا،یگذشت در یول

                 مرا  غم چشم انتظار ی رهیت براه

              را شیشکست او پر "هما"  شیمرگ خو ز

 مرا  اریباد حادثه بسپرد اخت به

 

  (کابل پوهنتوندر  یاول ادب زهیجا برنده،  کابل ۱۳۴۸ثور  ۲۰)
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