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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 
نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه

شما را تا حد الزم مدد رساند  است  
 

 

 

  

۲۴/۷۰/۱۲۰۲                                                          خدمتگران، شعراء نخبگانمختصات افغانستان، بخش:   /لمر احسان   

   «ینندار زینب ینمایس» یو نامگذار «سراج عنایت زینب» فیمعر

   در قاموس کبیر افغانستان
 

اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط تسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،   قاموس کبیر افغانستان، در شرح و
تاریخی، خدمت پردازد، همچنان رجال سیاسی و شخصیت های  در کتگوری   انگزار افغانستان می  را  افغانستان 

آنها و تحت عنوان »  ین می سازد.  آناال گذاران ملی« تسجیل و خدمت  هنرمندان و،  شعراء نخبگان:  مناسب خدمات 
 دو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، س کبیر افغانستان هرپورتال افغان جرمن آنالین و قامو

 .تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را برای مردم معرفی کند 
 

 

سباسګذاری نمایم که مطالبی «زنان نخبه افغانستان»  سایتبو و    «لزیپبوسمیرا  »  همحترمقابل یاد آوریست تا از خانم  

بوک نشر  در باره خانم روشنګر و نهایت وطن دوست مرحومه زینب عنایت سراج در فیس 2021می  07ی را در ئزیبا

.ددرګ اینک خدمت شما تقدیم میاین زندګی نامه مختصر و تعدیالت  با کمی اضافاتسپاسګذار شان هستم ُ  نمودند که  

مسلمانان اگر به زنان   »:  سید افغان در باره نقش و تربیت اوالد توسط مادر می فرماید که
مادر   آغوش  طفل در.  یابند  میه  نجات ن  رسواییجهالت و    از ضعف،  را ندهند،  تحصیلاجازه  
فطری انسان است   ه  مدرس  اولین  و آغوش مادر   میگیرد  ، تفکر و اخالق را فراابتدائی  تعلیمخود  

... اگر    گیرد  شکل مي  شخصیتشو اخالق و    گرددیآگاه م  دنیادین و    مسائلکه درآن طفل از  
و کاردان و   قیمردان ال  موجودیتعلم باشد و با وجود    بهره از  یمادر جاهل، کند ذهن و ب

در    یتمام ملت بزود  یابد و   یانتقال نم  یبه نسل بعد  یاین نعمات هیچگاه  جامعه مرفه و آباد،
، اگر اطفال  رودیم  ییک نسل رو به نابود  یعرصهً جهان وقت  فرو خواهد غلطید. در   لتذ  قعر
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 
نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم 

شما را تا حد الزم مدد رساند  است  
 

خویش را حفظ    یو مل  یخانوادگ، قادر نخواهند بود افتخارات  باشند  ندیدهدرست    تربیتو    تعلیمشان از مادران خود  
 «.نمایند

تربیت  تا نهایت وطندوست و عاشق میهن و مردم کشور فرزندان خانم اسما رسمیه طرزی و محمود طرزی هر یک 
هریک نام  و مرحوم عبدالوهاب طرزیملکه ثریا »د افغانستان« مرحومه ــ  مرحومه خیریه عنایت سراج نمودند که

  زینب   تقدیم داشتند که مرحومهبه جامعه    ایشان فرزندانی مانند خویش  هم  بودند ودر کشور  نهایت آشنا در این رستا  
  است. هم یکی از ایشان سراج عنایت

  الی م{    1950ش ــ    ۱۳۲۹}  سالکه از    « می باشدولنهټ  میرمنونسوان یا »  ه  موسس  رسمی  رئیسه  اولین  خانم زینب
  ارتقای  و   موسسه  انکشاف  برای  مهمی  خدمات  مصدر  ایشان   .داشتند  عهده  به   را   این اداره  امور  تصدی   شان وفات  
 . ست شنیدنی نا فراموش ولنهټ میرمنو د تاریخ در شان خدمات این که گردیده افغان زنان تربیوی و ذهنی سویهً 

  رئیسه   سراج  عنایت  زینب  مرحومه  و  ،  معلم  سر  پدرم  م(    1941)  ۱۳۲۰  دهه»  محترم حفیظ هللا ناطق می نویسد:  
  دختران   و  ها  خانم  به  خدمت  مصدر  باسواد  هاي  خانم  همكاري  به  و  فعالیت  كابل  هوتل  عقب  در   كه  بودند  نسوان  موسسه
 .میرفتم پدرم با كه  دارم بخاطر را ایشان و بودم طفل من شدند
  كردند مي ادی من با را  ان زیاد خاطرات بودند هللا امان اعلیحضرت زمان  در شهدا پسران مکتب معلم سر پدرم چون
  سخت  و  بودند  دلسوز   و   مودب  و  متواضع  کہ   این  و  شاگردان  و  معلمین  با  شان  مهرباني  خصوص  و  جان  زینب  از  و

 مقام  در  یکجا  پدرم  با   چاشت  یك  اینكه  بجز  است  نمانده  بخاطرم  دیگر  چیزی  كشور  نسوان  تربیه  و  تعلیم  مند  عالقه
 « .خوردم کارمندان و معلمین سایر مثل عادی بسیار نان شان ریاست
  آن   از  یکی  است  شان  بین  در  خوبی  های  شخصیت  و  بزرگ  خیلی  سراجمحترم    خانواده»نوشتند:    هاشم اکبر  محترم
 داکتر  هم   شان   بزرگ  پسر   داشت  کامل   تسلط  زبان  هفت  به  بودن   بنده  دوستان از  که  سراج  کبیر  صاحب   داکتر  مرحوم

  در سفیر دو است چی علت که دانم نمی دنیستن قائل ارزش خود خانواده تاریخ به زیاد  که متاسفانه اما است برلین در
 شما   امید  .دکردنن  برایش  کاری   کدامولی    دفن  برلین  در   سراج  هللا  عنایتن  شای  کاکا  . داشتیم  سراج  خانواده  از  برلین
 «.نماید بیان و شرح بهتر را خانواده این تاریخ

 ستارهً   چون  م{  1953  ش ــ  ۱۳۳۲}    سال  در  میرمن  مجلهً   نشریکی دیگر از کارنامه های بیدار گرانه خانم زینب  
. در  نمود  فعالیت  به  شروع  افغانستان  والیات  همه  بهبعد    و  شروع   قندهار  از  ی آنها  نمایندگی  .نمود  تجلی   درخشانی

 ثقافتی  و  هنری  های  فعالیت  سلسله  یک  به  گرفته شد که  رویدست  تیاترسینما  سیس یک سالون  أچوکات آن موسسه ت
 . زد دست
  وفات  برلین  در  سرطان  مرض  اثر  بهم{    1958ش ـ دسمبر    ۱۳۳۷  سال  جدی}  برج  در  ده بود ورازدواج نک   وی
 .گردید مسمی «ننداری زینب» به موسسه نسوان  سینمای شان شایستهً  خدمات پاس هب اً بعد .نمود
 


