
  
 
 

 

ی مؤسسه زنان برای زنان افغان در مورد وقایع   ۱۴۰۱ حمل ۱۰بیانیه رهبر

 

ی و هیئت مدیره مؤسسه زنان برای زنان  غبر دولتی   مؤسسه، که یک  افغانبه عنوان اعضای ارشد رهبر

ن دو عضو اسبق در مورد نیاز است که   است،  مستقر در ایاالت متحده وعیت نشست کابل بیر مشر

در این  که   یافراد ههرچند درست است ك . ارائه شود  توضیحاتی و مقامات طالبان  موسسه هیئت مدیره 

اک کردند  ،  اما آنان از  موسسه هستند و کارمندان اسبق  دفبی قبیل هیئت مدیره از اعضای  جلسه اشبی

  نکرده و صالحیت عقد هیچگونه   دفبی زنان برای زنان افغان
ی

قراردادی را از  و پالییس های ما نمایندگ

   .جانب مؤسسه  ندارند

ان  جامعه مدنی زنان برای زنان افغان یک مؤسسه   است که در راستای حمایت و ارتقای حقوق زنان و دختر

 ناپذیر تالش   ۱۳۸۰افغان  فعالیت یم کند. این مؤسسه از زمان تأسیس در سال 
ی

تا اکنون به طور خستگ

برای هزاران زن، طفل و خانواده افغان در رسارس را  اجتمایع  متحول کنندهکرده است تا برنامه های  

 افغانستان و ایاالت متحده فراهم کند. 

دوستانه که از ماه سابقه های ن  در میان چالش    ۱۴۰۰سال  اسد ای ناشی از تحوالت سیاش، اقتصادی و بشی

هزاران زن و کودک   افغانستان را فراگرفت، مؤسسه زنان برای زنان افغان تمام تالش خود را برای حمایت از 

 های  موسسه ما با افغانستان و مهاجرین افغان در ایاالت متحده، ادامه داده است.  در 
ی

فشارها و پیچیدگ

. مسایل امنیتر منجر به  بوده است مواجهرژیم جدید در  مستفیدینبه   برای ادامه خدمات و حمایتبسیاری 

، آزار و اذیت و تهدید کارمندان،  قانونی   .امکانات و منابع مؤسسه شده استو بند و بست توقیف های غتر

ان افغان   اقدایمما به انجام هر همکاران وفادار با این حال،   جهت ارائه هرچه بیشتر خدمات به زنان و دختر

از   بتوانند تا   ایمکرده   کمک مایله هزاران زن و دختر در رسارس افغانستان  بصورت مصوون ادامه یم دهد. ما ب

های صیح و آموزشی خویش را مرفوع سازند. ما با  نیازهای اساش مانند غذا، رسپناه، مراقبت  طريقاین 

لیه  ایم تا کشور را به مکان امن تخهایشان کمک کرده موفقیت به صدها کارمند مؤسسه، مستفیدین و خانواده 

 کنند.  

ان افغان که از  تیم زنان برای زنان افغان در ایاالت متحده فعالیتها و حمایت خویش را از زنان و دختر

کمک به اسکان و انتقال به خانه های  اقدامات  آنها،   از جمله   . کشورتخلیه شده اند، افزایش داده است

که به هزاران پناهجوی افغان خدمات   است ویرجینیا  ایالتجدید در  خدمت رسانی جدید، و افتتاح یک مرکز  

ارائه خواهد کرد. همانطور که کار ما ادامه دارد، ما با سایر  مؤسسانر که در افغانستان کار یم کنند همکاری  

ان  تا دامنه فعالیخواهیم نمود   ی را به زنان، دختر دوستانه بیشتر ش دهیم و حمایت های بشی ت خویش را گستر

و خانواده های نیازمند، از جمله توزی    ع مواد غذانی مهم و سایر اقالم صیح، ارائه دهیم. مانند بسیاری 

ا  ، ارزیابیهای الزم ر موسسات  انکشافی و کمک رسان دیگر، مؤسسه زنان برای زنان افغان بصورت روزانه

تعهدات  خود، بتوانیم کارمندان و مستفیدین   دادنما بدون در معرض خطر قرار  همکاران  انجام میدهد تا 

ان خود را   بنحو احسن انجام دهیم.  به زنان و دختر
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ی حال در ما  مؤسس و رئیس اسبق بورد مؤسسه خانم سونیتا وسوانات و عضو   ت گذشتهخدماکه از     عیر

که آنان دیگر عضورسیم مؤسسه زنان برای    قدردانی میکنیم، تاکید میکنیم اسبق بورد خانم مسعوده سلطان 

ی زنان افغان در ایاالت متحده  یا افغانستان نیستند.  ، دیگر عهده دار مقام  ، آقای سید محب حقیقهمچنیر

 . ما برایشان آرزوی موفقیت داریم.  نمیباشد افغانستان  مؤسسه زنان برای زنان افغان در   کشوری  رئیس

 

ان افغان سپاسگزاریم. حمایتاز   تان جهت ارائه خدمات به زنان و دختر
ی

   های همیشگ


