
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 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 

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

  
  

 2۱1۲نوامبر 22                                                                     ماللی موسی نظام                              
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 مهربانبنام خداوند بخشایندۀ 

 مرحومه خانم لطیفه کبیر سراج

 با تشکر از سایت استقالل
 

 حضار ارجمند، دوستان گرامی!
 

با اجازۀ شما و فامیل مرحومه لطیفه کبیر سراج، سخنی چند در مورد یکی از زنان قابل قدر و پیش تاز جامعۀ  
سرزمین خویش، باعث نو آوری ها و نسوان افغانستان که در پهلوی فعالیت های کلتوری و خدمت به معارف در 
 انکشاف نهضت زنان در افغانستان عزیز گشته اند، بحضور شما تقدیم میدارم.

مرحومه خانم لطیفه کبیر سراج صبیۀ سردار عنایت هللا خان و خانم دانشمند و معارف پرور افغان محترمه خیریه 
 میالدی  در شهر کابل متولد شده اند.1۲2۲طرزی، در سال 

میالدی در اثر دسائس استعمار انگلیس،  1۲2۲زمانیکه اعلیحضرت غازی امان هللا خان محصل استقالل، در سال  
از سلطنت کناره گیری نموده، ترک وطن گفتند، برادر بزرگ شان سردار عنایت هللا خان همچنان با خانوادۀ خویش 

ن مرحومه لطیفه عنایت سراج کودکی بیش نبودند، از طریق هند برتانوی و عراق عازم ایران گردیدند. در آن زما
ایشان مکتب را از ابتداء در کشور همسایۀ ما ایران آغاز نمودند. چندی بعد از فوت سردار عنایت هللا خان در سال 

، در عهد اعلحیضرت محمد ظاهر شاه، با بای ملت، فامیل سردار عنایت هللا خان دوباره بوطن خویش 1۲۹۱
 نمودند. افغانستان عودت

 
قابل تذکر میباشد که عالمه محمود طرزی، جد واالی مرحومه خانم کبیر سراج که بنیاد گزار معارف جدید و مترقی 
و پدر ژورنالیزم در افغانستان میباشند، با خانوادۀ خویش پیشقراوالن نهضت وآزادی های فردی که بدون شک 

بنابر آن  فغان، امان هللا غازی هم قرار میگرفت، بوده اند.مورد تشویق و تأئید شاه ترقی خواه و معارف پرور ا
فامیل طرزی در آن زمان از جملۀ علم برداران دموکراسی وبخصوص حقوق و نهضت نسوان افغان  به شمار 

 میروند.
مرحومه خانم خیریه عنایت سراج مادر مرحومه لطیفه کبیر سراج، خود از زنان منور، عالم و معارف پرور بوده 

د که بر عالوۀ همکاری و کار اداری و ترجمه با پدر فاضل خویش، پابپای خواهرش ملکه ثریا و زنان فامیل امیر ان
حبیب هللا خان شهید، دقیقاً از امور معارف، حفظ الصحه و مشکالت نسوان، دران عصر شگوفان، سرپرستی نموده 

 و خود هم بسیار فعاالنه سهم میگرفتند.
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سراج همچنان به پیروی از خانوادۀ پیشرو ومعارف پرور خویش، بعد از مراجعت به کابل،  محترمه لطیفه کبیر  
به تدریس  تاریخ و جغرافیه در لیسه عالی ماللی و بحیث معلم زبان دری در شفاخانه مستورات   بحیث معلم دری،

 مشوق نهضت زنان نیز بود.نرسهای آن شفاخانه پرداختند. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه در وطن ممثل و
در افغانستان عزیز، مرحومه لطیفه کبیر سراج و خواهر دانشمد اش، مرحومه زینب عنایت سراج رئیسۀ د میرمنو   

تولنه، از جملۀ مشوقین هنر تمثیلی در تیاتر زینب ننداری نیز می باشند که هردو در رشد و تقویت تیاتر آن مؤسسۀ 
 گردیده، حتی امورعقب ستیژ را خود تنظیم مینمودند و به دیگران می آموختند. نسوان زحمات زیادی را متقبل

 
این خانم منور و پیشتاز با عده ای دیگر از زنان روشنفکر افغان زمانی به نطاقی و فعالیت مطبوعاتی آغاز نمودند  

 روم بودند.که اکثریت مردم و مخصوصأ طبقۀ نسوان مملکت از داشتن سواد ابتدائیه هم  کامالً مح
در عالم مطبوعات، مرحوم استاد عبدالغفور برشنا آمرعمومی نشرات رادیو افغانستان، ابتداء آواز خانم کبیر سراج    

را برای پروگرام های رادیویی، خواندن اشعار و مضامین در خانه ثبت مینمودند و بعد از امواج رادیو نشر میشد. 
بصره های سیاسی و غیره، خانم کبیر سراج مستقیماً مانند مرحومه رقیه چندی بعد با اشتراک به امور نطاقی، ت

حبیب، با چادری به رادیو تشریف برده و با پیشقدمان دیگر نهضت زنان و مطبوعات افغانستان چون آمنه ملکزاده، 
 راه دشوار آزادی نسوان افغانستان را هموار نمودند.

قیم این خانم های پیشگام و متهور، اولین بار در کنار نطاقان مرد بدین طریق در تاریخ افغانستان با حضور مست
صدای رسای زن افغان از طریق رادیو طنین انداز گردید و پروگرام های فرهنگی هم از حالت یکنواختی بر آمد. 

 که ارواح  همۀ شان شاد باد و یاد شان گرامی!
وی، خانم کبیر سراج الجرم، دوباره از آغوش وطن میالدی، با اشغال افغانستان توسط قوای شور 1۲۹۲درسال  

 جدا گردیده و با فامیل از طریق پاکستان به ایاالت متحدۀ امریکا پناهنده شدند.
 

میالدی به حیث نطاق  1۲۹۱مرحومه، در خارج از کشور نیز به فعالیت مطبوعاتی ادامه دادند، چنانچه در سال 
 یده و برای مدت ده سال وظیفه نطاقی را پیش بردند.مقرر گرد« صدای امریکا» دری در رادیوی 

سال   2۲خانم کبیر سراج مدت یازده سال را در خدمت اوالد معارف در افغانستان عزیز، سپری نمود و درحدود 
 دیگر را هم درساحه فرهنگی  و مطبوعاتی رادیو و تیاتر وطن خدمات ارزشمندی انجام دادند.

 
دانشمند افغانستان چه در عصر درخشان امانی و چه دهه ها بعد از آن، چون رقیه خانم های منور پیش گام و  

حبیب، لطیفه کبیر سراج و امثال آنان بخاطر دفاع از دموکراسی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق زن ومرد، با سهم 
ش را  در گیری شان در کارهای فرهنگی و اجتماعی در اولین روزهایی که دموکراسی تازه ترین نفس های

افغانستان عزیز می کشید، با شهامت و خود گذری در برابر نامالیمات تالش و ایستاده گی کردند تا راه  دشوار 
 حقوق زنان را بر دیگران رهنمون گردیده و آسان  گردانند.

 
افغان تسلیت در پایان ضایعۀ وفات محترمه لطیفه کبیر سراج را برای فرزندان، فامیل محترم ایشان و جامعۀ زنان 

 ! میگویم. روان شان شاد و یادشان گرامی باد
 

 هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق      ثبت است در جریدۀ عالم دوام ما
 
 

 انا هلل و انا الیه راجعون
، ایالت ورجنیا «ص» این بیانیه به مناسبت بزرگداشت از مرحومه لطیفه کبیر سراج در مسجد محمد مصطفی

 ید.قرائت گرد
 ماللی موسی نظام

 2۱1۲نوامبر،  1۹
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