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و افغان زیستنچراغی از انسانیت زی یادی از جینا سدو  
 

 

 

 
 

 اهل کرم نخواهد ماندکه جز نکویی     ین رواق زبرجد نوشته اند به زر   بد
 

 

     «حر» حضرت حافظ
 

 

یاز بندگان ، دعا و نذر و نفوت عزیزی سخت بر فامیل و دوستان ناگوار افتاد حادثۀ المناک و خبر

ین ا تر ازخوبش را زود نیاز هم بندگان ذات بی د و گویا کهبه حضور کردگار توانا قبول نگردی

به دیار قبل نیم قرن  تقریبا  خواهر زادۀ نیکوکار و خیر اندیش من  .نمایدجهان خاکی گلچین می 

غرب مسافر گشت و در شرایط متفاوت از وطن و کلتور و فرهنگی مجزا پرورش یافت، ولی 
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با وقوع کودتای منحوس ثور و بربادی مادر  خوی و خصلت پسندیدۀ افغانی را لمحۀ ترک ننمود و

 ضاکار  رنان مقیم فرانسه بست و منحیث یک خدمتگار صدیق و وطن، کمر همت به خدمت هموط

 .معرفی گردیدو محتاج پناهگزینان غیر افغان  ندان وممست بی توقع به هموطنان و حتی

منحیث مهاجر افغان در بود، سالیان طوالنی  که شاگرد لیسۀ ماللی در شهر کابل "جینا سدوزی"

ماه نوامبر در یکی از شفاخانه های شهر پاریس در روز یکشنبه هشتم ه ب فرانسه زندگی میکرد و

سیزدهم نوامبر در  روز جمعۀ محمدیه و ب داعی اجل را لبیک گفت «کرونا»اثر مرض مهلک 

 : بخاک سپرده شدبا حضور فامیل و دوستان نزدیک همان شهر 

 انا الیه راجعونو انا هلل 

رهنمای بسیار مدبری بود  ،فرزندو در حق دو اخته شده نشمادری نهایت دلسوز  "جینا سدوزی"

در حلقه و  .اختن یکی از تالش های تربیت آندو محسوب میگردیدنکه افغان بودن و افغانستان ش

اجتماع مهاجرین افغان در پاریس یاد و خدمات اجتماعی فردی که از هر نوع تالش برای حل 

 ز خود و بیگانگان هرگزبا معرفی افغان و افغانستان به ا و مشکالت اجتماعی هموطنان خویش

به یقین  ماندگار خواهد بود و فقدان شخصیت شناخته شده ای چون جینا سدوزی ،دریغ ننموده است

برای همه آنانی که با روش اجتماعی و خیر اندیشی وی که حدود و ضایعه ای قابل افسوس 

اجتماعات مهاجرین  هموطنانی که درمعرفی برای البته  .شمرده میشودثغوری را نمی شناخت، 

دریغ میگردند، پسندیده است که راه  مصدر خدمات انسانی گسترده و بی وظیفتا   اجباری مادر وطن

وسیله بیانیۀ آقای عبدهللا وهیب سدوزی بدین . پیشکش گرددبه هموطنان  شانو روش اجتماعی 

 تقدیمیان گردید، ب خواهر و معرفی وی در کمال سادگی و صفاکه در مراسم جنازۀ  برادر وی را 

  :میداریم هموطنان گرامی

 

شما دوستان همه به عادات و اوصاف خواهر من آشنا بوده اید، اینکه وی عالقمند زندگی و یقین  }}

چون خوراک خوب، برخورد خوب، بزله گویی و خوش مشربی با عزیزان  ،آن انسانی مزایای

خواهر من، دایم به منزلۀ راه گشودن به مالقات با بدون شک  .، در خاطره ها باقیستبوده است

 .جهانی از خوش بینی و مثبت اندیشی بوده است

 

ابراز میداشت، به فرزندانش  و عالقۀ وافر به مردم و جهان انسانیت خواهر من همچنانکه عشق

عالقمندی بی از خود گذری و ،خواهر من به خانواده و دوستان هم ....عشق پایان ناپذیری داشت
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و عضوی از  ر محتاج اجنبیههمچنانکه به ... .ابراز و اثبات مینمودهمواره خویش را  نهایت

خواهر من توانایی این را داشت که در ، ...پیش مینمود و مددگاری جامعۀ بشری دست دوستی

جاده ای به منظور ابراز عالقه به طفلی، بیگانگانی را برای دقایق متوالی نگهدارد تا آن طفل را 

 .رداندخوشنود گ

مهاجرین  تا بتواند در عزا و مرگ آن ،دخواهر من میتوانست همه امور زندگی را مهر توقف بزن

به مشکل می شناخت یا نمی شناخت، تنظیم و ترتیب امور مربوطه را بر عهده  که و وطندارانی

وی در عالم ناشناسی، طعمۀ حریق گردید، عمارتی که در همسایگی خواهر من  زمانی ....گیرد

در پهلوی از دست  در آمد که جمیعتی ناشناسبه خدمت  برای مدت دوماه بصورت رضاکارانه

آن بیچاره ها را  با دلسوزی بود، تا بتواند تلف شدهدادن عزیزان، همه سرمایۀ حیات شان هم 

 .حمایت و دلپرسی نموده باشد

هر و انتظار داشت تا میبود قلبی و بدون تبعیض در صدد  در حقیقت وی با سخاوتمندی نا محدود

 .مفید واقع گرددبرای همه گان به طریقی بتواند آن 

 

، ، وی به موزیکبود عاشق وطنش و کلتور و فرهنگ افغانستان عزیزشیفته وسخت  خواهر من

وی  .، غذا، البسه و هرآنچه خاص افغان و افغانستان بود عشق می ورزیداتن و رقص های ملی

آن با جمیعتی از جوانان به شمول فرزندان خودش،  ترتیباتهمه ساله از نوروز با همه کوایف و 

استقبال مینمود و میخواست مردم بدانند که مملکت زیبای ما تنها یک کشوری که از جنگ ویران 

 .دنمعرفی مینمای و مطبوعات نیست که میدیا شده

آنان را با  سپری مینمود و می رسیدند،ان که جدیدا  خواهر من روز ها را در خدمت مهاجرین افغ

او همیشه با خوشحالی و ... .دتهیۀ غذا و لباس کمک می کر، دررهنمایی نموده تجربه های خویش

 .به وطن خویش افغانستان را با دوستان مطرح نمایدوابستگی و  مندیعالقاشتیاق عالقمند بود تا 

  

د و دوست دگار یکتا را اطاعت می کرورپر، ...دخواهر من به خداوند بسیارعشق می ورزی

او ... .دعا، همواره احترام زیادی را به مردگان بجا می آورداتحاف وی با اعتقاد به .....داشت

 همچنان وی. همیشه برای مستمندان کمک پولی مینمود تا مریضی شفاء یابد و یا مشکلی رفع گردد

 .از اماکن مقدسه زیارت مینمود و روحا  به این اصول معتقد بود در جریان مسافرت ها،

یم، گمان میبریم که خاک سپردن خواهرم اجتماع نموده ادر حالیکه ما دوستان امروز در مراسم به 

وی عمر کوتاهی داشته است؛ اما این مدت زمان را وی با نهایت اشتیاق، عالقمندی به روش 
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به شما اطمینان میدهم که در بین همه اشخاصی که . سپری نموده استحیاتی و رضائیت از زندگی 

از هر  و وی نعمات خداوندی به حیات شناسایی نموده ام، خواهر من یکی از آنانی بوده که از در

از هر شاخه گلی که در راهش قرار گرفته  .....لذت خاصی را نصیب گردیده است ،لحظۀ حیات

ورد ماک نان و ترشی خاص افغانی که حتی از یک خور هر جرعه چای شرین واز ، ....است

  !عالقه اش بوده است

 

، ...دوستان ناپدید نگردیده است زندگی، ولی خوشبختانه از اهر من امروز به رضای حق رفتهخو

از آفتاب را بجا  اشعه ای، است روبرو شدهبا آنها  حیات خویشوی در قلب همه آنانی که در 

گذاشته است و آن اشعۀ فروزان به همۀ ما قوت قلب میبخشد، طوریکه علی الرغم روز های سختی 

مواجه شده ایم؛ به ما می آموزد که بیشتر شکرگزار حیاتی باشیم که پیش رو  فقدان او درکه 

 .{{داریم

و کمک به همنوع و با عشق وطن چون چراغی فروزان این بود معرفی زنی افغان در غربت که 

دست ه آشنا را بدل آشنا و نا ید و بیشمارئدر مهاجرت زیست و دمی از افغان بودن نیاسا وطندار

 ۀه و نمونه ای از خدمت به جامعطوریکه جای پای عمیقی از انسانیت و عطوفت بجا گذاشت آورد؛

  .یاد عزیزش در دل دوستان جاودان باد روحش شاد و. رقم زد خویش رامحتاج 

 !آمین، یا رب العالمین

 

 ر که حج اکبر است         از هزاران کعبه یکدل بهتر استدل بدست آ
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