
در زندگی برای هر چیز فرصتی وجود دارد، فرصت خوشی، فرصت سکوت، فرصت سوگواری و »

«آمیز.های امتنانفرصت برای بیان خاطره  

های شهر ها و آلمانافغان عظیمی، عضو مؤسس و فعال انجمن راتب ما سوگوار دوست عزیز خود

 فرایبورگ هستیم.

های شهر فرایبورگآلمانها و افغان نجمنحسینه کریم، رئیس هیئت مدیره ا  

 

 های شهر فرایبورگ حین اقامت در شهر هراتها و آلمانافغان راتب عظیمی، عضو مؤسس انجمن

و  یکی از دوستان صادق افغانستان، گذشت اوبا دراتحادیه در اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشت. 

میالدی بدینسو، پیوسته با اقامت ساالنه در  ۲۰۰۲ترین اعضای خود را که از سال یکی از فعال

هرات، مردمی را که در اثر جنگ و جنگ داخلی تا امروز در عذاب هستند، با ازخودگذری و 

. او وطن خود را بیشتر از هر چیز دوست داشت ، از دست دادرساندنیرومندی تمام یاری می

در تنوع آنها، بدون درنظر گرفتن اصل و نسب، دین، قومیت و موقف  نه که وطنداران خود راهمانگو

ها و مکهای شهر فرایبورگ تنوع و کثرت کها و آلمانافغان اجتماعی آنها دوست داشت. انجمن

داند.می مدیون او های خود بیشتر از همهپروژه  

 

دوستانی زیادی داشت و قادر بود همیشه و در هرجا او متعلق به یک خانوادهٔ محترم در هرات بود. 

صورت او به آورد.درهای دشوار را نیز در کنترول کسانی را پیدا کند که به کمک شان وضعیت

ناپذیر، بدون درنظر گرفتن خطرات شخصی، در شهر هرات و اطراف آن، در مناطق خستگی

 مصروف فعالیت بود.  انجمن و پریشان های محروممسکونی کوچک و مناطق دورافتاده برای انسان

تر هم به کمک های شهر فرایبورگ نه تنها در هرات بلکه در مناطق بسیار کوچکها و آلمانافغان

ها راتب عظیمی توانست مکاتب کوچک و بسیار کوچک آباد کند. سیستم آبیاری را که در اثر جنگ

با  ویران شده بود، دوباره بازسازی کرده و زیربنا های ضروری را دوباره به وجود بیاورد. او

ن را متقبل شد. مطمئمخاطرات سفر به مناطق خطرناک و نا هاکوچیها و نیمهپذیرفتن کار با کوچی

دانست که افغانستان نو فقط با تحصیالت بهتر و مشارکت زنان و دختران می تواند به او این را می

ن انرژی آفتابی به النه و پرانرژی اشتراک مساعی نمود. برای آوردبرای این منظور فعا وجود بیاید.

کرد. به کمک او در شهرک دهی میهای عاجل را برای مستمندان سازمانصورت متواتر کمک

آموزی و یک پروژه برای معاونت به دختران محصل ایجاد های سوادجبرئیل یک مرکز زنان، کورس

ی شاگردان رورت مکاتب را براکرده و  قرطاسیه و مواد ضگردیدند. او همیشه از مکاتب دیدن 

های شهر فرایبورگ برای کودکان فقیر ها و آلمانافغان . همچنان پروژهٔ حمایت انجمننمودمی توزیع

لوژی نبود.رو هیچ ایدئورا ترویج نمود. او پی  

توانستند و ها یافت که خانواده آنها یا نمیدر کنار جاده دو کودکی را میان برف هادر یکی از زمستان

با خود گرفته زنی را پیدا کرد که از همراه ند به آنها غذا بدهند. او هر دو کودک را خواستیا هم نمی

در فکر و در عمل او انسان همیشه مقام آنها نگهداری کند. بعداً از آلمان هم کمک های فرستاده شدند. 

 مرکزی را دارا بود.

ها و افغان فر اعضای انجمنداشته و هنگام س او ارتباط  با شهر فرایبورگ و آلمان را قائم نگاه

و شوق او بیشتر  رفیقی بود که شور کرد.یهای شهر فرایبورگ برای آنها محل بودوباش تهیه مآلمان

. دانست چگونه با مردم معاشرت و رفتار کندیانسانی سرخوشی بود که م .آمداز همه به نظر می



های او نشاندهندهٔ ها و شوخیداد. قصهمیبودن با او و قریب بودن به او احساس خوبی به انسان 

عالی و خردورزی او بودند. انسان خداترسی بود که هیچ عناد دینی نداشت. همه او را  تحصیالت

دانستیم. او برای همه، نه تنها در آلمان، بل همچنان در وطن خودش، دوست داشتیم و ارزش او را می

خودگذری به کمک شان شتافته بود، فراموش ناشدنی باقی های بسیاری که با ازها و گروهبرای انسان

 خواهد ماند.

کنیم. یگانه چیزی که کمی باعث د را فقیرتر احساس میوهمه از مرگ او اندوهگینیم و در نبود او خ

شود این است که راتب در همانجایی چشم از جهان فرو بست که آن را بیشتر از تسلی خاطر ما می

دوست داشت.  اندیگری در جه هر جای  

 

های شهر فرایبورگها و آلمانافغان پتر آدلر، عضو مؤسس انجمن  

 

ها داشت. واقعاً در پهلوی آنکه دل کالن داشت، درک عالی از چگونگی نیازمندی انسان آقای عظیمی

انسان خوبی بود. هیچگاهی در تمام زندگی خود مانند او انسان مهربانی  ندیده بودم. او از کار خود 

کسی   بزرگی است زیرا که کمک به دیگران بود، به شدت راضی بود. مرگ او برای هرات ضایعهٔ 

تواند همچون او باشد. او به من یاد داد که افغانستان مرفه و امن برای باورمندان به گری نمیدی

فقط برای آنهای کشور خوب  کشور ناامنیک در مقابل،  .های مختلف، کشوری خوبی خواهد بوددین

مانند آقای عظیمی برای من توجه قرار داشته باشد.  شان در مرکزبرای که تعلقات قومی  خواهد بود

بلکه آدم مهربان و کسی را که واقعاً و مسوالنه  دوست بسیار خوب را یک پدر بود. من نه تنها یک 

خداوند او را بیامرزد.از دست داده ام.  نقش پدر را برایم داشت  

 

های شهر فرایبورگ در شهر هراتها و آلمانافغان نجمنمرتضی بیات، همکار مسؤل ا  

یک همراه میالدی  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸های راتب عظیمی برای پروژهٔ دختران محصل، از آغاز از سال
آنروزگار  شامل در . و دانشگاه جوان هرات آشنا بود دقیق بود. او با سیستم تحصیالت وطن خود

یل رسید. راتب مدافع تحصها تقریباً ناممکن به نظر میدر دانشگاههای فقیر شدن دختران خانواده
بود، شخصاً در کارهای پروژهٔ تحصیل دختران حصه دختران بود. هر باری که در هرات می

العاده گوی فوقو یک قصه وطن خودو ادبیات گرفت. راتب به حیث یک کارشناس عمیق فرهنگ می
 همیشه در یاد من باقی خواهد ماند.

 

، مسؤل پروژهٔ دختران محصل در هرات هیدی کیسر  
  
 

 
فقط خاطرات بسیار خوشی از او هستند که مرا بینم، می کنم،به راتب عظیمی فکر می هرگاهی

که او با عالقمندی  اندیشمبه رباعی از عمر خیام میهمچنان  اندیشموقتی به او می کنند.همراهی می
کرد:آن را دکلمه می  

 
 



 
 از آمدنم نبود گردون را سود

 وز رفتن من جالل و جاهش نفزود
هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود وز  

 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود
 
 

 
 وارهشت. همداهمیشه توصیه و رهنمودی می، بست انجامیده بودندها در ظاهر به بنوقتی راه

 به جا گذارد.تواند از خود که انسان میاست  ن یادگارییهترهای دیگران، بگفت: لبخند بر لبمی

!شد. تشکر از دوستیتاین راه موفق در خودش   

 

هازرغونه ناشر شتک، مسؤل پروژه کوچی  

 

 

به ی سفرباری که  هر ی و تساوی حقوق بود. از همین سبب سید راتب عظیمی همیشه طرفدار برابر

توانستند همیشه از حمایت او زد. آنجا زنان میمرکز زنان می« شهرک»داشت، سری به  هرات

های او های خودی از اولیتبرخوردار گردند زیرا  او با حرف و عمل در کنار آنها ایستاده بود. کمک

او های او جمع شدند. اولین زنان گلدوز، اگرچه در آغاز با کمی حجب و حیا، در اثر تالشبودند. 

افزون و استقالل آنها نفس روزبهو از اعتماد را زیر نظر داشتدر هرات ها انکشاف احوال زنان سال

اسگزاری و سپ دلخوش بود. من به نمایندگی از زنان اینجا و از جانب خود برای او ادای احترام نموده

او از دیگران در این جهان جهان او را از دست داد، اما فداکاری و  مراقبت دارم. خویش را ابراز می

 یادگار خواهد ماند.

 

 فرزانه سرمد فرحتیار، مسؤل پروژه مرکز زنان شهرک

 

 

 

 

 


