
 
 

 
 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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

 
 1۷/۰۳/2۰21             یستانیس نیسیاکادم دیکاند

 

 استخاره
 

  
 

ادبیات گیرا که از سوی خانم قمر یلداکرزی  زبان شیوا و با کاغذ اعلی، صفحه در 92رساله کوچکی است در استخاره
 .نوشته شده و تازه از چاپ برامده است

بعد از ظهر بدستم  مارچ 8روزیک نسخه این رساله را از روی برادری برای من فرستاده اند که  عزیز نویسندهٔ 
 .که تا تمامش نکردم از جایم نجنبیدم رسید و وقتی آنرا بازکردم ومقدمه اش را خواندم از بس برایم دلچسپ بود

 :که سبک نگارش کتاب چه کششی دارد اینجا اقتباس میکنم تا دیده شود فقط یک پرگراف از مقدمه نویسنده را در
 

بی امان قدم گذاشته اند،  کارزار یک مبارزه سخت و ستن زنجیرهای شان دروقتی می بینم زنان هموطنم برای گس»
فراگیر وسازنده مبدل شده  یک عزم جزم ومطلق و بخود می بالم. آنان اکنون به یک فریاد بزرگ، یک مشت آهنین و

اهد ر شمنبعد دیگ بی عدالتی ها گام برمیدارند. خرافات و در طریق امحای ستم و روز واستوار شب  بیدریغ و اند و
 «....را بروی شان تنگ یافته اند انتحاری های زنانی نخواهیم بود که همه عرصه ها آتش زدنها و ها و تیل پاشی
محیط پرورش وتحصیل او را از پنج  یک داستان نیست، شرح زندگی واقعی خانم قمر یلدا کرزی است که استخاره،
 .بازتاب میدهد سالگی 45سالگی تا 

 

 درس خواندن وفهمیدن است. کودکیو یادگرفتن  رشار از ذوق و شوق رفتن به مکتب وس او درپنج سالگی کودکی
از شور وشوق درکمتر خانواده های افغانی سراغ میشود که از ذوق زدگی رفتن به مکتب، شب خوابش  چنین پر

ب تانتظار لحظاتی باشد که پدرش بعزم مک در لباس عوض کند و وشود  صبح قبل از دیگران از خوب بلند نبرد و
  .حرکت کند

این کودک درس وتحصیلش را تمام کند، بدون تردید قله های  معلومدار این تصور به انسان دست میدهد که اگر
که دیگران  خواهد رسید پیروزی را فتح خواهد نمود و شاهد خوشبختی را درآغوش خواهد کشید وبه جاه ومنزلتی

 .حسرت جاه ومقام او را خواهند خورد
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زمانی به کابل پامیگذارد که زنان  شروع میکند و شهر پلخمریدگی کودکی است که مکتب را از استخاره شرحی زن
سه را لی پوهنتون میروند. آو نیز دوره متوسط و بدون چادری به مکتب و به آولین حقوق مدنی خود دست یافته اند و

  .تحصیالت عالی را در پوهنتون کابل به پایان میرساند کابل و در
 میانه رو و راست و پوهنتون مصادف به ایامی است که احزاب سیاسی چپ و م قمریلدا کرزی درتحصیالت خان

ساعات درسی اخالل کرده برای شنیدن سخنرانی های بی محتوای  ی محصالن را درځاز هرپوهن تندرو از هرسو و
 .خود به صحن پوهنتون فرامی خوانند

 

یه دورغ یکی عل اتهام زدنهای راست و و سرکردگان این احزاب سخنرانان و نویسنده تحلیل جامعه شناسانه دقیقی از
ازگلبدین وتیزاب پاشی انها بر روی  در راس از ضدیت اخوانیها با نهضت روی لچی زنان و دیگری بدست میدهد و

  .زاب اخوانی ابراز میکندانزجار عمیق خود را ازاح دختران کابل یاد میکند و های زنان و و پا
آدم کشی حزب خلق  جنایات و ثور و ۷کودتای نتایج فاجعه بار دارد بلکه از خانم قمرنه تنها از اخوانی ها دل پرخون

باالخره عرصه زندگی را برخود چنان تنگ می یابد که مجبور میشود با وطن  وپرچم نیز اشک خونین می افشاند و
 .سرانجام به آلمان برساند خود را به پاکستان و پرخطر وصعب العبور از راه های وداع گوید و محبوب خود

حس میکند دیگر با یک استاد  ببعد با چنان تحلیل های جامعه شناسانه همراه میشود که خواننده 45کتاب از صفحات 
 .میشنود پاسخ سوالهای های خود را از آن استاد ورزیده زنده علوم اجتماعی روبرو نشسته است و

 

 ینده بنویسند توصیه میکنم.شیوهآن این زندگی نامه را برای کسانی که نیت دارند تا خاطرات خود را درحال یا خواند
و ادبیات همراه باشد، هم آموزنده  پرداخت خاطرات یک انسان، زن یا مرد اگر بافن نویسندگی ودانش روان شناسی

 .هم گوارا است و
 .ل نسخه یی از آن امروز مرا مملو از خوشنودی ومسرت نمودکرزی سپاسگزارم که با ارسا از قمرجان یلدا
 .نویسا باد قلم شان رسا و

 پایان
 

 این رسالهدر بارهٔ  ،نقد استاد سیستانیدر مورد  ،گرامی از خوانندگان تبصرهٔ چند 
 

  بانو زرغونه عبیدی

حالم م و خوشمبارکباد میگوی ترتیب و چاپ این اثر جدید شما را از صمیم قلب یلدا قمر کرزی عزیز، تهیه و استاد
حقوق زن ، اکادمیسین جناب سیستانی در مورد به زیبایی نوشته اند.  و توانای شحصیت گرامی مدافع که قلم حمایتگر

قامت قلم و قدم تان  .سعادت دسترسی به کتاب برخوردار شده ام و بزودی به مطالعۀ ان خواهم پرداخت من نیز از
 رسا، صحتمندی و سعادت همگام با شما باد

 

 انوری دیرعبدالق
بت بمناس قمر ،عزیز، هدیه برای یک دوست اهل قلم ، کتاب است، ضمن عرض تبریک برای بانوی گرامی بهترین
تبریک وتهنیت عرض میدارم، براستی که  خدمت شما یافت این هدیه ارزشمند را در نشر کتاب شان، چاپ و

هم همین عدم موجودیت زنان نویسنده ومجرب درعرصه تحقیقی وچاپ  درکنارمحرومیت های دیگر زن افغان ،یکی
دراین عرصه  تعداد زیاد بانوان کاین اواخر ی غیره بوده است که خوشبختانه در فرهنگی و علمی و ونشر اثار

توانایی ها واستعدادهای ذاتی خویشرا  داده و خود شایستگی نشان خانم قمر ، از محترمه عرض اندام نموده وهمانند
 دراین راستا ارزوی موفقیت ،محترمه خانم قمر یبرا یش گذاشته اند ،بنما صه نویسندگی وتحقیق وریسرجدرعر

 مینمایم،،
 

 کبیرزینب 
 .زحمات تان قابل قدر است تاریخ نویس، باستان شناس و اکادمیسیون پژوهشگر و بارسالت سیستانی گرانقدر

 !سعادتمند و سرفراز باشید
 !متن عالیست

 .ممنون شما که با دوستان شریک نمودید
 .هر چه بیشتر خواهانمبرای این دوست موفقیتهای 
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