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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، الي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازو: يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٣٠/١٠کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                             

  

 فعالمعرفی مختصر يک خانم 

   کمک ھای بشردوستانه

  

  

  کرزی  قمرخانم يلدا

  

دمت  در خسال استتخمين بيش ازبيست  که وبا درک افغان در خارج از کشور،تحصيل يافته يکی از خانم ھای 

کابل واطراف ان کمک ھای وليسۀ امانی ليسۀ جمھوريت ھموطنان محتاجش ،بخصوص معلمين وشاگردان بی بضاعت 

 من با وجودی که از سال .بشردوستانه رسانده وھنوزھم ميرساند، خانم يلدا قمرکرزی، مقيم مونشن آلمان است 

 با ھم )نويسنده توانای زبان پشتو دانشمند و(زلمی کرزیش  وسکايپ با  او و شوھربدينسو از طريق تليفون٢٠٠٥

برای  ، وآلمان  به ھموطنان محتاجش در کابلبشردوستانه خود کمک ھای تماس داريم ولی ھرگز از کارھای خيريه و

دراين اواخر که من . تمعرفی نشده اسافغانی بنابرين تا کنون در سطح  رسانه ھای جمعی   و. ياد نکرده استمن 

ًکارميکنم، اتفاقا در مورد سوابق کاری خانم يلدا قمر پرسيدم، او » سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ«روی کتاب 

در اينجا  نخواھد بود، بنابرين مفادسخنانی بيان کرد که برايم دلچسپ بود وفھميدن آن برای ديگر ھموطنان نيز خالی از

برای ساير جوانان ما  ،وطندوست با درايت وچنين خانم صبور و ِروش کارتا ميشود   دادهتمعلومااندکی در مورد وی 

  .سرمشق زندگی گردد

 ١٩٦٨ درکابل متولد شده و بعد از طی کردن دورۀ ابتدائيه وثانوی در ١٩٤٨خانم يلدا قمر کرزی در سال   

به پايان رسانيد و در موفقانه ځی تعليم وتربيه را پوھن ١٩٧٢در سال . تعليم تربيه پوھنتون کابل گرديد ھنځی شامل پو

 خانم قمر در ھمان سال در پھلوی تدريس به شاگردان، .الدين افغان بحيث استاد مقررگرديدمدارالمعلمين عالی سيد ج

 در دارالمعلمين عالی وظيفۀ ١٩٧٧شامل اکادمی تر بيۀ معلم شد وسند فوق ليسانس را نيز بدست آورد و تا سال 

 برای اشتراک در سيمناری که از سوی يونسکو در شھربنکاک تايلند تدوير يافته ١٩٧٧در سال . ادی را ايفا  نموداست

  .بود اشتراک ورزيد

 ١٩٧٩ بحيث عضو تعليمات نسوان در رياست سواد آموزی وزارت معارف تبديل شد و در سال ١٩٧٨درسال 

با استفاده از يک بورس فيلوشپ پoنگذاری مکتب ونصاب در ھمين سال . بحيث مدير ليسۀ جمھوريت مقرر گرديد
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 به حيث عضو دپارتمنت انگليسی رياست تاليف و ترجمه ١٩٨٠درسال . تعليمی عازم کانادا گرديد وموفقانه بازگشت

 مجبور به ترک وطن و در کشور آلمان در شھر مونشن بحيث پناھنده  ١٩٨١در سال . وزارت معارف تبديل شد

  .پذيرفته شد

خانم قمرکرزی، در آلمان پس از فراگيری زبان المانی، بيکار نه نشست وبا جمعی از  افغانھا وآلمانھا يکجا  به 

اين اتحاديه سالھای زيادی کمک ھای بشردوستانه خود را به معلمين و . عضويت دراتحاديۀ ليسۀ امانی در آمد

ًحاديه شديدا آرزومندی داشتند که روزی شرايط برای اعضای اين ات. شاگردان ليسۀ امانی وليسۀ جمھوريت ميرساند

  .رفتن و بازديد افغانستان  فراھم آيد تا بتوانند مصدر خدمتی به مردم محتاج افغانستان گردند

که از سوی اتحاديۀ فريدريش ايبرتراشتفتونگ ) زن وازادی( در سيمنار ٢٠٠٢خانم يلدا قمر کرزی در سال 

  .يد ومطالبی پيرامون وضعيت زنان افغانستان بزبان آلمانی  ايراد کردتدوير يافته بود اشتراک ورز

در ھمين سال در   در ورکشاپی که زيرعنوان حقوق بشر در کابل تدوير يافته بود،اشتراک نمود و٢٠٠٤درسال

 بحيث عضو رياست ٢٠٠٥خانم قمرکرزی در سال . ورکشاپ ديگری بنام ورکشاپ  صلح وآشتی ملی اشتراک ورزيد

 بحيث ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٦کشافی سنائی متعلق به وزارت احياء وانکشاف دھات خدمت ومساعدت نمود و در سالھای ان

مشاورامور تعليم وتربيت  در ليسۀ جمھوريت کابل به افغانستان رفت و آمد داشته  و به شاگردان ومعلمين آن ليسه 

 پايه کمپيوتر ودادن معاش امتيازی ٧٠مل ھديۀ اين کمک ھا شا. را جلب نموده است) U.N(کمک ھای اتحاديۀ اروپا

  .معلمين آن ليسه و تھيه نان چاشت وتھيۀ وسايل ترانسپورت رفت وآمد به شاگردان ليسۀ جمھوريت بود

خانم يلدا قمر در کابل در سيمنارھای  صلح وآشتی ملی ومنع خشونت در مقابل زنان و نيز درسيمنار  کميسيون 

اين شوراھا در اطراف کابل .  شورای زنان فعاxنه سھم گرفته است٧٣ وھمچنان  در مستقل حقوق بشرافغانستان

  .ده سبز و پغمان،لوگر،ميربچه کوت،کوھدامن،قره باغ وغيره فعاليت داشته اند:ونواحی آن مثل

تدوير کورس ھای سواد آموزی وخياطی  برای زنان، گوشۀ ديگری از فعاليت ھای بشردوستانه خانم يلدا قمر 

ھمچنان رسيدگی به ضرورت ھای فاميل ھای محتاج از قبيل رھنمائی به شفاخانه و کلينيکھا،تھيه . ا تشکيل ميدھدر

آب آشاميدنی، برق وترميم سرک ھا و راه ھا وغيره را از طريق کمک ھای وزارت احياء وانکشاف دھات آماده 

نه نيزايجاد کرده است،که از آنطريق نيزتعدادی خانم يلدا عoوه برخدمات فوق الذکر، يک اتحاديه جداگا. ميساخت

اين کمک ھا درپھلوی سواد آموزی، به زنان و دختران خياطی را  ياد . ازخانمھا ودختران بی بضاعت را کمک مينمايد 

ھمين اکنون در افغانستان يک کورس سواد . ميدھند تا صاحب شغلی شوند وازاين طريق به فاميل ھای خود کمک کنند

  . شاگرد زن ودختر ميباشد وآنھا در کنار سواد آموزی خياطی می آموزند٢١را تمويل مينمايد که دارای آموزی 

خانم قمر، تا کنون بخاطر کمک ھای بشردوستانه اش  از سوی وزارت کار وامور اجتماعی آلمان در شھر 

 امور تدريس اطفال وتوجه به ميونشن بايرن، به دريافت لقب  زن شايستۀ وفعال سال،ودريافت تشکر نامه بخاطر

  .ھمشھری شدن خوب آنھا وتطابق آنھا با جامعه از طرف شاروال ميونشن،نايل شده است

ھمچنان از طرف مرکز کلتوری افغانھادر شھر ميونشن آلمان بخاطر تدريس و رھنمائی  وھمکاری صادقانه به 

  .ھموطنانش ،بدريافت تشکر نامه نايل شده است

را بخاطر ھمکاری و کمک به ھموطنانش از "مادر شايسته"و " خانم شايسته"خانم يلدا کرزی چندين بار لقب 

در تحسين نامه ای چنين آمده . طرف کانون فرھنگی وھمبستگی افغانھای مقيم ايالت بايرن آلمان بدست آورده است

  !محترمه قمرجان خانم قھرمان، مھربان ودلسوزکشورما «  :است

oًقمندی وفعاليت ھای خستگی ناپذيرشما در زمينۀ خدمتگزاری به مھا جرين افغان، مخصوصا زحمتکشی از ع

تان در عرصه ھای اجتماعی، فرھنگی و کلتوری وکار پرثمر تان در داخل افغانستان بازنان وکودکان بی بضاعت، 

روز ھشتم مارچ، روز بين المللی زن از انجمن افغانھای شھر ھانوفر آلمان بديدۀ قدرنگريسته بخاطرصدمين سالگرد 

  ."شما قدردانی به عمل آورده  و اين افتخارات و موفقيت را به شما تبريک عرض ميداريم

  ٢٠٠٨/ ٠ ٠/٣ ٨با احترام شفيقه حسان، رئيسۀ انجمن زنان مھاجر افغان مقيم آلمان
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  قمر درحال ديدارشاگردان ليسۀ جمھوريت درکابليلدا 

  :نم يلداقمرمميزات شخصيت خا

خانم يلداقمر،زن ھوشمند و دراک است،از صحبتھايش معلوم ميگردد که خانمی وطن پرست،مردم 

خانم يلدا قمر شخص پر مطالعه است وھر وقت با وی صحبت کرده ام، از مطالعه يک . دوست،مھربان و با درايت است

روانشاسی و تعليم و .عoقۀ فراوان دارمبه مطالعه شوق و« : خودش ميگويد . کتاب جديد برايم سخن گفته است

تاريخ وحقوق . به شعر و ادب عشق ميورزم. سخت به آنھا عادت کرده ام. تربيت، سبب آرامش روحی ام شده است

آدم کم توقع و صبور و .برايم تازگی دارد و دوست دارم تا از حوادث و واقعات وحقيقت ھای گذشته  آگاھی حاصل کنم

در کار و وظيفه احساس مسئوليت ميکنم ،غفلت را . تم غريب پروراست،تواضع را شايسته ميدانمطبيع. با تحمل استم

ديموکراسی را دوست . برخورد و سلوکم با دوستان وھمکاران صميمانه است. تحمل انتقاد پذيری را دارم. نمی پسندم

  .دارم، به دسپلين و انضباط بجا و به مورد و قانون احترام ميگزارم

. نھای دری،پشتو،انگليسی و آلمانی مھارت دارم، تعصب نژادی، زبانی، ومذھبی را ھرگز نپذيرفته امدر زبا

زياد به حقايق ودرستی ھا و واقعيت ھا ارج  وارزش ميگذارم، حق شناس استم و احترام به بزرگان را وظيفۀ خود 

درمقابل بی عدالتی، ظلم واستبداد . لمبه انسان وانسانيت ارزش قاي. وطن ومردمم را نھايت دوست دارم. ميدانم

از تملق و چاپلوسی بيزارم . وخشونت و بخصوص درمقابل خانمھا نا راحت ميشوم و بزودی عکس العمل نشان ميدھم

و بمقابل کسانی که از من توقع تملق وخوش آمدگوئی را داشته باشند، استغنا دارم  و ھرگز تسليم شان نشده ونخواھم 

ھميشه روحيۀ کمک و معاونت وھمکاری .  به خوشی و سعادت ديگران بيش از حد خوشحال ميشوم.حسود نيستم. شد

دوست دارم تا بتوانم بياموزم، ازاينکه ميدانم که . به اراده و تصميم خود مصمم و استوار استم. در من زنده است

طنم بوده است و حاx که زندگی روبه يکی از اميال و آرزوھايم خدمت به و. افراطيت را خوش ندارم. نميدانم متاثرم

پايان می رود و مجال آنرا نيافتم و يا ميسرنشد که به اين آرزوی خود نايل شوم،اما ازاينکه خانم ھای جوان، بيدار وبا 

دانش ، با احساس و وطندوست ديگر وجود دارند که بتوانند مصدرخدمات شايسته و ماندگار به مملکت عزيز ما 

  ».، خدا را شکر ميکنمافغانستان شوند

وی با وجود نا امنی ھا در وطن،چندين بار با خانم ھای آلمانی به افغانستان سفرنموده و با قبول ريسک، با 

مھمان آلمانی اش در خانۀ پدری خود در چھل ستون کابل  ماه ھا را سپری نموده و به مردم و شاگردان مکاتب تحت 

وی حتی در غوربند نيز يکی از مکاتب ابتدائی دور از مرکز .  نموده استپوشش اتحاديه اروپا،مساعدت ھای xزم

جرايد و روزنامه ھا و راديو دولتی ايالت بايرن آلمان . ولسوالی را کمک ميکند وخود بار بار به آنجا سفر نموده است

 ويرا در صفحات وعکس ھای. چندين بار با وی مصاحبه انجام داده و گزارش ھای کاری وی را انتشار داده است

من عکس ھا ی او وشوھرش زلمی کرزی را در روزنامه ھای آلمانی ديده ام وميدانم تا .روزنامه ھا چاپ کرده اند

من برای اين خانم وطندوست ومادر مھربان برای اوxد وطن، .  کسی چيزی نباشد، روزنامه ھا به سراغش نمی روند

  به شوھرش زلمی کرزی که زمينۀ پيشرفت و تبارز شخصيت خانمش و. عمرطوxنی باصحت وسoمت کامل آرزوميکنم

  پايان.را مساعد ساخته است، تبريک عرض ميکنم


