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 ماللی موسی نظام

 
   ۰۲/1۰/۲۰1۷ 

 متن بیانیۀ بزرگداشت از یک زن افغان خدمتگار و مبارز

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 به نام خداوند بخشایندۀ مهربان

 حضار نهایت ارجمند،

تسلیم به ارادۀ خداوندی، امروز در محفل یاد بود هموطن عزیزی شرکت مینماییم که با باور به مشیت الهی و 

اعمال بشر دوستانه و فعالیت های خیرخواهانۀ او در راه صلح و امنیت برای سرزمین وی و مبارزه برای 

مندی در دستیابی به حقوق زنان کشورش، میتواند نمونۀ بارزی برای آموزش نسل های ما بوده و رهنمای ارزش

 راه دستگیری آنانی باشد که جنایات بشری حقوق حقۀ شان را به تاراج برده است.
 

 سیما ولی، زن مبارز افغان به ابدیت پیوست

 

 

 

 

 

 

 
 

 

با تأسف و تألم اطالع گرفته ایم که محترمه سیما ولی خانم دانشمند و مهاجر افغان در منطقۀ واشنگتن که عمری 

را به مبارزات مثبت و پیگیر در راه حقوق بشر، حقوق زن و مخصوصاً بلند داشتن صدای در گلو خفتۀ زن 

ز مریضی طوالنی داعی اجل را لبیک مظلوم و محروم افغان و درخواست حقوق مسلم آنان سپری نمود، بعد ا

گفت. نامبرده قبل از مهاجرت اجباری به امریکا، از پوهنتون کابل دارای درجۀ لیسانس در شق اصول اداری 

 گردیده و بعد تر به درجۀ ماستری در روابط بین المللی از امریکن یونیورستی شهر واشنگتن نایل گردید.

و پیشرو افغان بود که توانایی، فهم و دانش خویش را در راه اعادۀ صلح سیما ولی چهرۀ درخشان زن با کفایت 

برای افغانستان و حمایت از حقوق پامال شدۀ مردم کشور خویش، بالخصوص طبقۀ اناث افغان، با شهامت و 

در مؤسسات بین المللی سپری نمود. وی به قدرتمندی نسوان افغان ایمان داشت و آنرا برای وسیع فعالیت های 
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 3از ۲

بر آورده شدن صلح در افغانستان و حفظ آن با اشتراک زنان مدبر وطن امکان پذیر میدانست، چنانچه در مسافرت 

ر بین زنان باسواد افغان های خستگی ناپذیر به کمپ های مهاجرین در پشاور و جاهای دیگر، این مفکوره را د

 تبلیغ و تلقین نموده، روحیه می بخشید.

سال و قبل از مریضی خانمان سوز خانم سیما ولی پالن های مسافرت وی را  1۲نامبرده به من که بیشتر از 

سخن میگفت، باری از همواره بر طبقۀ اناث واقع میشد،  در جهان نمودم، از حوادث ناگواری که تنظیم می

از جانب رژیم ضد بشری  «کوزفو و بازنیا»بر زنان مسلمان مناطق جنگ زدۀ  شاهد بود و و مظالمی که بدبختی

 ایجاد یک اجتماع متحد می دانست.در و نجات آنان را نمود می بیانصورت می گرفت، « یوگوسالوی قدیم»

افغانستان رونما گردید،  بعد از شکست طالبان که ظاهراً دریچه ای از امیدواری و امکانات صلح برای مردم

که از جانب ملل متحد برگزار « اجالس بن»سیما ولی یکی از سه زن افغان بود که در مذاکرات باز سازی در 

شاه از روم، اشتراک نمود؛ وی با سرسختی و صرف برای  شده بود، به نمایندگی از اعلیحضرت محمد ظاهر

و گرفتن سهم  «وزارت زنان»زارت خانۀ جدید به عنوان حمایت از موقف زنان مظلوم افغان در ایجاد یک و

فعال نیمی از نفوس افغانستان در امور اعمار مجدد و در همه مسائل حیاتی و انکشافی یک افغانستان نوین، تا 

 خویش امتناع ورزید.« رأی»فیصلۀ نهایی از ابراز 

م  ۲۰۰5وی که در فعالیت های خیرخواهانۀ خویش مخصوصاً دیدار از مهاجرین مختلفه، فعال بود، در سال 

گان دیداری داشته باشد، درین مسافرت نامبرده مورد حملۀ شدسفری به جالل آباد نمود تا از کمپ های عودت 

 ت معجزه آسا نجات یافت.مرگ باری از جانب گروه طالبان پاکستان و القاعده قرار گرفت که به صور

محترمه سیما ولی در فعالیت های فرهنگی و سخنرانی های خویش با شهامت و صداقت از موقف مردم و مملکت 

 ضمن بیانیۀ خویش در شهر سانفرانسسکو ابراز داشت: 1998خویش یاد دهانی و دفاع مینمود، باری در سال  

با پشتیبانی از گروپ های عقبگرا، مصارف جنگ را  )امریکا در جریان جنگ های افغانستان با شوروی،

سال افغانستان را به  1۲پرداخت نمود، ولی تا اشغال افغانستان توسط قوای امریکا بعد از شکست طالبان، مدت 

 فراموشی کامل سپرد(.

لل متحد مموسسۀ در جلسه ای از م  ۲۰۰۲همچنان خانم سیما ولی برای حمایت از موقف زنان افغانستان در سال 

سال جهاد خود  ۲۰)) من برای مدت به اشتراک کوفی عنان، لورا بوش و ملکه نور از اردن چنین بیان داشت: 

را برای تأمین عدالت اجتماعی و صلح، طوریکه حقوق حقۀ خواهران من در مملکتم منحیث باشندگان اصلی و 

نان افغان شدید ترین جنایات بشری را متحمل بی صالحیت در سرزمین خودشان، اعاده گردد، برقرار داشته ام. ز

گردیده اند و محتاج به کوشش های دیپلوماتیک و تقویۀ اقتصادی جدی از جانب جامعۀ جهانی می باشند، تا بتوانند 

 خودشان مؤفق شوند((.سرزمین به دست آوردن حقوق افغانی خویش در  ایدر مبارزه بر

شهر واشنگتن که خود  «زنان پناهنده در حال انکشاف -RefWid»یریۀ در سالهایی که خانم سیما ولی در دفتر خ

چه از نگاه وظیفه و چه از اعتقاد برای زنده نگهداشتن فعال بود، یکی از بنیان گزاران آن تشکیل محسوب میشد، 

که غرق در جنگ و خون و آتش بود، برای حمایت از مردم و مخصوصاً زنان مظلوم آن، در  نام افغانستانی

مؤسسات خیریۀ بین المللی، پوهنتون ها، وسائل ارتباط جمعی، مؤسسات حقوقی جهانی، بیانیه  از تعداد زیادی
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ؤسسۀ ملل متحد، کانگرس ها، سیمینار ها، کانفرانس ها و مصاحبه ها را ایراد می نمود. از آنجمله میتوان از م

 عفو بین الملل و امثال آن نام برد.خیریۀ امریکا، وزارت خارجۀ امریکا، کمیتۀ 

های افتخاری را از مؤسسات  سیما ولی همچنان افتخار دریافت تقدیر نامه ها، جوایز و حتی عناوین دوکترا

برای جلب حمایت  مختلفهوعاتی در مؤسسات مطب هم چنانوی  ، حایز گردید،فرهنگی و پوهنتون های معتبر

  CNN- ABC –FOX NEWS-GARDIENجهانیان به موقف وخیم افغانستان و مردم آن اشتراک می ورزید. مانند:

- CBS  و–ALJAZIRA .و امثال آن 

خود و جامعۀ زنان افغان را در مصیبت فوت محترمه سیما ولی غم  چنین شخصیت ملی،فقدان  حالیکه بادر 

سیما خانم  که « A-AWA –اوا »به نمایندگی از انجمن زنان واشنگتن یعنی  -ر میدانیم، با اجازه شریک و عزا دا

عضو افتخاری آن بوده و قبل از مریضی، کمک ها و رهنمایی های شایسته ای برای تشکیل این مؤسسۀ  ولی

 مختصری چند سطرپژواک،  و نیالب ولی از جانب خانم های شهال عزیزی، داکتر حمیرا بهسودی خیریه نمود،

 رسانم:میرا به عرض 

 «A-AWA»)مرحومه خانم سیما ولی نقش برازنده ای در ایجاد انجمن زنان افغان در حوزۀ واشنگتن دی سی یا 

خیرخواه افغان در آغاز تشکیل این مؤسسه ذریعۀ جمعی از زنان . می باشدداشته است که قابل قدر دانی خاص 

ا ولی نه تنها تجارب کاری و معلومات ارزشمند در ساحۀ خدمات اجتماعی خویش را ، خانم سیم۲۰۰9در سال 

سۀ مؤفقیت تشکیل چنین مؤس ،گروپ در میان گذاشت، بلکه با شخصیت عالی و بزرگواری خویشاین با اعضای 

بنیاد خیریۀ زنان افغان را به اعضای آن مژده داده و از پیشکش همه امکانات و ارتباطاتی که ضرورت این 

میتوانست باشد، دریغ نه نمود. چنانچه تا امروز انجمن زنان افغان در امریکا توانسته است با ارائۀ خدمات 

با پروژه های کوچک در داخل افغانستان حتی رضاکارانه و صادقانه با وجود محدودیت ها، فعالیت خویش را 

د. انجمن زنان افغان در امریکا هرگز خدمات و ادامه دهد و مانند خانم سیما ولی در خدمت هموطنان قرار گیر

 معاونت های مرحومه سیما ولی را فراموش نخواهد کرد(.

 حضار نهایت محترم،  

آنچه را مرحومه سیما ولی با جای پای عمیق و طرز روش انسانی، افغانی و اخالقی خویش برای جامعۀ افغانستان 

به مملکتش و مردم مظلوم آن بوده است و درین عالقۀ  به یادگار گذاشت، بدون شک عشق بی حد و حصر وی

ملکوتی بی شایبه، تالش پیگیر وی در برآورده شدن امیال او برای اصالح وضع اسفناک زنان افغانستان و 

برقراری یک صلح پایدار در اجتماعی که زن و مرد وطنش دارای حقوق مشابه باشند، در هر فعالیت وی پدیدار 

  بوده است:

 نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق        ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ماهرگز 
 

در خاتمه با تقدیم مراتب تسلیت عمیق قلبی به فامیل محترم ولی و عزیزان، برای همه از بارگاه ایزد متعال صبر 

یادش جاودان و  جمیل التجاء نموده و برای دوست بزرگوار ما، مرحومه سیما ولی بهشت برین را تمنا مینماییم.

 لمین!اآمین، یا رب الع باد. گرامیدر دل دوستان  خاطر عزیزش

 

 انا الیه راجعونو انا هلل 


