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 چهرۀ تابناکی از علم و معرفت زن افغان، بهمیرمن وسیمه عباسی 
 

 دیدار حق شتافت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شورای مصالحه و وحدت ملیمرحومه خانم وسیمه عباسی حین ایراد بیانیه ای در 

فقدان مرحومه خانم وسیمه عباسی، یکی از زنان روشن فکر، با دانش، خدمتگار معارف  یز وگالبته خبر غم ان

داعی  جنوری بعد از مریضی طوالنی ۰9که بتاریخ  کشور و نهایت پیشگام جامعۀ مهاجرین افغان در امریکا را

وبسایت آریانا افغانستان آنالین با ابراز تسلیت از جانب هیئت تحریر مربوطه،  در فردای آناجل را لبیک گفتند، 

 نشر گردید. انا هلل و انا الیه راجعون.

 اینجانب که شناسایی و سابقۀ ارتباطات نیکی را با ایشان و فامیل محترم شان از همان روزگار اقامت در وطن

کی از چهره های درخشان نهضت و ترقی زن افغان و یکی داشته ام، با تهیۀ معلومات مختصری برای معرفی ی

 از خدمتگاران صادق معارف افغانستان عزیز تقدیم خوانندگان محترم مینمایم.

از لیسه های ماللی و زرغونه برای پیشبرد تحصیالت و تعلیمات  محترمه وسیمه عباسی بعد از اخذ بکلوریا

 مؤفق به دریافت دیپلومی در شق فلسفه و لسان دری گردیدند. 196۲عالی شامل پوهنتون کابل شدند و به سال 
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از پوهنتون علوم بشری در شهر شتراسبورگ فرانسه به اخذ دیپلوم مافوق لیسانس  1977ایشان بعد تر در سال 

زبان و ادبیات فرانسوی مؤفقیت حاصل نمودند. ایشان در عین زمان منحیث یک خدمتگار افتخاری و رضاکار 

 نشریۀ زنان افغانستان خدمت نمودند. « مجلۀ میرمن» و تولنه در قسمت تنظیم و نشر با میرمون

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خانم وسیمه عباسی با معلمین فرانسوی در لیسۀ ماللی
 

سال را به صفت معلم در لیسۀ جمهوریت و لیسۀ  14وسیمه جان عباسی در کدر وزارت معارف افغانستان مدت 

تربیت اوالد معارف اشتغال ورزیده و شاگردان الیقی در شقوق تأریخ، لسان دری و لسان عالی ماللی به تعلیم و 

 فرنسوی تربیه نمودند. همچنان برای مدتی شاگردان لیسۀ امریکایی شهر بن در آلمان را فرانسوی درس مسدادند.

 1999 سیمه عباسی تا سالدر غربت بعد از تأسیس انجمن غیر انتفاعی زنان افغان در کلیفورنیای جنوبی، خانم و

منحیث معاون این انجمن و متصدی امور مالی برای کمک به جنگ زده ها و محرومین حوادث جانگداز کشور، 

  ت.اسخدمت نموده اند که خدمات این انجمن و فعالیت های آن در داخل ایالت کلیفورنیا و در افغانستان قابل قدر
 

 

 

 نان افغان کلیفورنیای جنوبیخانم وسیمه عباسی با اعضای انجمن ز

مرحومه میرمن وسیمه عباسی در حلقۀ مهاجرین افغان در غرب امریکا یعنی ایالت کلیفورنیا زندگی مینمودند، 

ولی تا زمانیکه مریضی سختی به سراغ شان نیامده بود، با اشتراک در کنفرانس ها، جلسات و مسافرت ها برای 

صلح و امنیت برای یک افغانستان آزاد و  ایجاد یک دولت مردمی  و تالش و سعی بی پایانی برای تحقیق یافتن

مرفه مصدرخدمات بزرگی برای مردم بینوای افغانستان و سرزمین خویش گشته اند. ایشان درین فعالیت ها 
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خواستار وحدت ملی اقوام کشور و تمامیت ارضی مادر وطن بوده اند. ایشان همچنان در تعداد زیادی از مصاحبه 

غان ها در امریکا و اروپا و کنفرانس های مهم بینالمللی در موضوعات فرهنگی، های رادیویی و تلویزیونی اف

 سیاسی واجتماعی اشتراک نموده اند.

خانم وسیمه عباسی همچنان در زمرۀ نویسندگان و قلم بدستان زن افغانستان به شمار می آیند، چنانچه در دهۀ 

ی و تأریخ و نهضت زنان کشور آثاری داشته اند دیموکراسی و تا کودتای منحوث ثور در مورد مسائل اجتماع

که مثالً در پهلوی جرائد و مجالت که به اسم سپیده هم نشراتی داشته اند، در مجلۀ میرمن هم آثار شان مخصوصاً 

این ها را شامل در مورد حقوق زنان و زندگی زن افغان، به نشر میرسید. قسمتی از آثار شان در حیات مهاجرت 

  میشود:

 نهضت زنان در افغانستان شامل مطالب تأریخی.-۱

 خورجین مسافر، مطالب عرفانی، اخالقی و اجتماعی.-۲

 رسالۀ زنان و زمان در افغانستان، مطالب سیاسی.-3

 سی دی آغوش مادر، مطالب ادبی.-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه هایی از اثار فرهنگی مرحومه وسیمه جان عباسی

حیات به بسیاری از ممالک جهان نظر به عالقه، اقامت، تحصیالت و یا وظیفه مرحومه وسیمه عباسی در طول 

 ای که داشته اند مسافرت نموده اند.

در خاتمه از محترمه خانم کوکی انور رئیس انجمن زنان افغان کلیفورنیای جنوبی، خانم آرین جان عباسی یفتلی 

مه جان عباسی کمک نموده اند، تشکر می نمایم که در تهیۀ مواد مورد ضرورت این مختصر سوانح مرحومه وسی

و برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال بهشت برین و برای فامیل محترم عباسی تسلییت قلبی تقدیم میدارم. یاد و 

 خاطرات وسیمه جان عزیز در حلقۀ دوستان و جامعۀ مترقی زن افغان جاودان باد. آمین، یا رب العالمین.

 

 پایان


