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بیانیه شبکه اروپایی زنان مهاجر در مورد وضعیت افغانستان و حقوق زنان و دختران افغان

 

افغانستان،   چرا جهان خاموش است 

بـا پـایـان یـافـنت خـروج آمـریـکا و نـاتـو از افـغانسـتان، طـالـبان و هـمراهـان آنـها تـصرف سـریـع اکـثر مـراکـز اداری، 
مـرکـز والیـت هـا و پـایـتخت افـغانسـتان را تـکمیل کـرده انـد. بـا ایـن کـار، نـیروهـای طـالـبان مـانـع پیشـرفـت و حـذف 
کـردن  - هـر چـند ضـعیف در بیسـت سـال گـذشـته - کـشور را بـه حـس  یـک سـاحـه تـحت کـنترل داعـش  در اورنـد 
-  جــایــی کــه حــتی فــکر کــردن بــه حــقوق بشــر یــک دفــتر مــجازات اســت.  مــقیاس و زمــان ایــن پیشــرفــت  بــیسابــقه 
اســـت و نـــمی تـــوان آن را غـــیر از یـــک  حـــمله و تـــصرف تـــوصـــیف کـــرد.  بیســـت گـــروه، از جـــمله الـــقاعـــده و دولـــت 

.اسالمی عراق و شام و داعش در کنار طالبان  بر علیه مردم افغانستان می جنگند

.کسانی که بیشترین هزینه را در این حمله وحشیانه خواهندپرداخت، زنان و دختران هستند

را وچــه درخــارج از افــغانســتان – ایــن  مــصیبت را بــه خــوبــی مــی دانــند و قــیمت آن زنــان افــغان - چــه درداخــل 
مـی پـردازنـد. هـمه جـهانـیان ایـن را مـیدانـند کـه در مـاه مـه ۲۰۲۰ یـک  زایـشگاه در افـغانسـتان مـورد حـمله قـرار 
گـــرفـــت و۱۶ مـــادر  کشـــته شـــدنـــد.   هـــمه جـــهان ایـــن را مـــی دانســـتند هـــنگامـــی کـــه در مـــاه مـــه ۲۰۲۱ یـــک  مـــکتب  
بــمباران و منجــر بــه کشــته شــدن ۹۰ دخــتر و زخــمی شــدن  گــروه دیــگر گــردیــد.  بــنابــرایــن، چــرا جــهان بــه ورود 
نـیروهـای طـالـبان بـه کـابـل، پـایـتخت افـغانسـتان و آخـریـن پـناهـگاه هـزاران شهـرونـد پـناهـنده از مـناطـق زیـر تسـلط 
طـــالـــبان کـــه در جســـتجوی نـــجات از رژیـــم وحـــشیی ایـــن گـــره در کـــابـــل بـــودنـــد و هســـتند،  ســـکوت اخـــتیار کـــرده 

است؟

 اســتراتــژی طــالــبان و هــمدســتان شــان  نــبایــد کــسی را  زیــر ســوال بــبرد: آنــها ایــنجا هســتند تــا زنــان و دخــتران 
را بـه بـردگـی بـگیرنـد و کـسانـی را کـه جـرات مـقاومـت در بـرابـر ایـن بـردگـی را دارنـد تـظعیف کـنند واز بـین بـبرنـد. 
از زمـان تـصرف کـابـل، طـالـبان بـا انـتشار بـیانـیه هـا مـدعـی شـده انـد کـه  گـویـی هـمه در امـنیت هسـتند و آسـیبی 
نخواهند دید، اما برای مردم افغانستان که در سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ اعمال آنها را مشاهده کرده اند،  این 
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فـقط یـک بـیانـیه بـه مـنظور آرام سـاخـنت مـردم در وضـعیت فـعلی و جـلب رضـایـت جـامـعه بـین املـللی اسـت.  مـردم  
افـغانسـتان مـی دانـند:  قـصد ایـن گـروه کشـنت اقـلیت هـای قـومـی و مـذهـبی ، روزنـامـه نـگاران،  مـدافـعان حـقوق 
بشــر و مــعلمان اســت و ایــن در حــالــی اســت کــه آنــها مــردم را بــرده مــیگیرنــد، تــرور مــیکنند و مــیکشند، تــرس را 

القا میکنند و امید را از بین می برند. و خطرناک ترین 

ایــــن امــــید زنــــان افــــغانســــتان اســــت: کــــسانــــی کــــه مــــیخواهــــند در کــــشور بــــا صــــلح عــــاری از خــــشونــــت مــــردان ، 
دیـــکتاتـــوری مـــذهـــبی مـــحافـــظه کـــار و فـــساد مـــردســـاالرانـــه زنـــده گـــی کـــنند - کـــشوری کـــه زنـــان و دخـــتران افـــغان 

.نیازی به فرار و پناهندگی نداشته باشند.  حاال این امید در مقابل چشمانشان از بین می رود 

رژیم طالبان با حقوق بشر زنان ناسازگار است

 

فــاطــمه نــوری دانــش آمــوز نــوجــوان مــکتب ســیدالشهــدا کــه در۸ مــاه مــه ۲۰۲۱ بــمباران شــد و بــیش از ۹۰ دخــتر 
در آنــجا کشــته شــدنــد گــفت: "مــن مــی خــواهــم بــا عــالقــه مــندی بیشــتر از قــبل بــه مــکتب  بــازگــردم و تــحصیلم را 
کشــته شــدن مــادران در ســال ۲۰۲۰ و دخــتران مــکتب در ســال ۲۰۲۱ حــمالت تــصادفــی نــبودنــد،  ".ادامــه دهــم 
بـــلکه اقـــدامـــات دقـــیق بـــرنـــامـــه ریـــزی شـــده از خـــشونـــت هـــدفـــمند عـــلیه زنـــان و بـــه ویـــژه آنـــهایـــی بـــود کـــه بـــه دنـــبال 
تـحصیل آیـنده و ادامـه زنـدگـی بـودنـد. در حـالـی کـه رئـیس جـمهور آمـریـکا جـو بـایـدن خـروج نـیروهـای آمـریـکایـی 
را "پـایـان طـوالنـی تـریـن جـنگ آمـریـکا" خـوانـده اسـت، جـنگ واقـعی پـایـان نـیافـته اسـت - نـه بـرای زنـان و دخـتران 

.در افغانستان، نه برای فرزندان آنها و نه برای هیچ جامعه  صلح آمیز در این کشور

آنـتونـیو گـوتـرش، دبـیرکـل سـازمـان مـلل متحـد در 'فـراخـوان اقـدام بـرای حـقوق بشـر' بـه  روشـنی اظـهار مـی دارد 
کـه "زن سـتیزی ویـژگـی مشـترک افـراط گـرایـی خـشونـت آمـیز اسـت".  بـه عـنوان فمینیسـت هـا، مـا هـمیشه ایـن را 
مـــــی دانســـــتیم.  مـــــطالـــــعات مـــــتعدد و تـــــحقیقات فمینیســـــتی نـــــشان مـــــیدهـــــد، صـــــرف نـــــظر از قـــــومـــــیت و مـــــذهـــــب 
ایــــدئــــولــــوژی هــــای خــــشونــــت آمــــیز مــــردانــــه هــــمه مشــــترک اســــتند آنــــها تــــنفر از زنــــان و دخــــتران بــــه عــــنوان طــــبقه 
جـنسیتی و تـمایـل بـه کـنترل زنـان و جـنسیت دارانـد. بـرای ایـن مـردهـا حـقوق و آزادی هـای بـاروری و زایـمان، و 
هـــمچنین دســـترســـی زنـــان بـــه هـــر حـــوزه تـــصمیم گـــیری - اعـــم از ســـیاســـی ، اقـــتصادی یـــا فـــرهـــنگی - کـــه در آن 

.زنان می توانند قدرت اعمال کرده و بر زندگی شان کنترل داشته باشند زنگ خطر است
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بـدون بـه رسـمیت شـناخـنت زن سـتیزی بـه عـنوان یـکی از اجـزای اصـلی ایـدئـولـوژی هـا و جـنبش هـای افـراطـی، 
هــرگــز نــمی تــوان آنــها را مــتوقــف کــرد. بــدون تــصدیــق ایــنکه ســازمــان هــای مــدافــع حــقوق زنــان بــایــد در تــصمیم 
گـیری هـای اسـتراتـژیـک بـرای پـایـان دادن یـا جـلوگـیری از درگـیری هـای دسـت سـاز بشـر و حـفظ صـلح ، چـه در 
افـغانسـتان و چـه در هـر نـقطه دیـگر از جـهان، نـقش مـحوری ایـفا کـنند. مـا هـرگـز بـه جـوامـع مـساملـت آمـیزی کـه 

.بسیاری کشورهای جهان از طریق اهداف توسعه پایدار متعهد شده آن حضور، دست نخواهیم یافت

بـــر اســـاس یـــک نـــظرســـنجی ســـراســـری در ســـال ۲۰۱۹ ، ۸۷ درصـــد از مـــردم افـــغانســـتان از حـــقوق زنـــان بـــرای 
تـــحصیل حـــمایـــت کـــردنـــد و بـــیش از ۶۵ درصـــد آنـــها حـــاضـــر نـــبودنـــد کـــه تـــحصیل یـــا اشـــتغال زنـــان را در بـــدل 
مـــــعامـــــله صـــــلح قـــــربـــــانـــــی کـــــنند. ایـــــن در شـــــرایـــــطی اســـــت کـــــه در حـــــال حـــــاضـــــر بـــــیش از ۳.۵ مـــــیلیون دخـــــتر در 
افــغانســتان در مــکتب هــا ثــبت نــام کــرده انــد ، در حــالــی کــه در دوران حــکومــت طــالــبان از ۱۹۹۶تــا ۲۰۰۱ هــیچ 

.دختری در مدارس ثبت نام نکرده  است

چـرا پـس، بـار دیـگر، تـقریـباً هـیچ زن افـغان در "مـذاکـرات صـلح" حـضور نـداشـت کـه بـه طـور پـیش بـینی شـده بـه 
جای صلح و امنیت در افغانستان به فاجعه و خونریزی بیشتر مردم بی گناه ختم شد؟

ایـن کـه دولـت طـالـبان چـه بـرنـامـه ای بـرای زنـان افـغان در نـظر گـرفـته اسـت بـرای هـمه مـعلوم اسـت. هـیچ یـک از 
بـرنـامـه هـای آنـها پـنهان نیسـت زنـان بـه مـالـکیت مـردان در مـی آیـند - و در درجـه اول بـه امـوال جـنگجویـان طـالـب 
تـــبدیـــل مـــی شـــونـــد - دخـــتران بـــرای نســـل جـــدیـــد ســـربـــازان، حـــق تـــحصیل، اشـــتغال، ســـالمـــت، مـــشارکـــت مـــدنـــی، 
."ذخیره" خواهند بود. آزادی آنها، از جنبش و اندیشه، به شدت محدود شده و به طور کامل لغو می شود

 

به رسمیت شناخنت یک رژیم زن ستیز خشونت آمیز غیرقابل قبول است

 

حـتی قـبل از تسـلط کـامـل طـالـبان بـر افـغانسـتان، شـماری از دولـتها قـبالً بـه طـور ضـمنی آن را بـه عـنوان قـدرت 
حــاکــم بــر مــردم افــغانســتان بــه رســمیت شــناخــته بــودنــد. مــقامــات روســی خــواســتار مــشارکــت طــالــبان در دولــت 
جـدیـد افـغانسـتان شـدنـد، در حـالـی کـه اتـحادیـه اروپـا هـیچ مـوضـع روشـنی در مـورد وضـعیت تـقبیح یـا بـه رسـمیت 
شــناخــنت حــکومــت طــالــبان اتــخاذ نــکرده اســت. در جــلسه خــود در ۶ اوت ۲۰۲۱، شــورای امــنیت ســازمــان مــلل 
متحـد خـواسـتار آتـش بـس فـوری شـد و "مـسیر فـاجـعه بـار خـشونـت و رنـج هـای بشـردوسـتانـه در افـغانسـتان" را 

پذیرفت، اما دبورا لیون، سرپرست سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت که "این به عهده طالبان برای 
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مــتوقــف کــردن خــونــریــزی در افــغانســتان و بــدیــن تــرتــیب وضــعیت واقــعی طــالــبان بــه عــنوان قــانــونــی شــناخــته شــده 
" .است 

اعــضای شــورای امــنیت ســازمــان مــلل متحــد از جــمهوری اســالمــی و طــالــبان خــواســتند "بــه طــور مــعناداری در 
رونـد صـلح فـراگـیر، تـحت رهـبری و مـالـکیت افـغانسـتان مـشارکـت داشـته بـاشـند تـا پیشـرفـت فـوری در جهـت حـل 

.و فصل سیاسی و آتش بس حاصل شود

مـال بـرادر رئـیس سـیاسـی طـالـبان، بـا نـمایـندگـان بـین املـللی گـفتگو کـرد و گـفت: "مـا متعهـد بـه حـل اخـتالفـات از 
طـــریـــق گـــفتگو هســـتیم."   بـــا ایـــن حـــال، هـــمزمـــان، طـــالـــبان حـــمله وحـــشیانـــه نـــظامـــی را در ســـراســـر افـــغانســـتان 
انـــجام  مـــی دادنـــد، غـــیرنـــظامـــیان را مـــی  کشـــتند، زنـــان را بـــه بـــردگـــی مـــی گـــرفـــتند و آنـــها را از دانـــشگاه هـــا، 
بـیمارسـتان هـا و ادارات بـیرون مـی کـردنـد.  تـنها در چـند مـاه گـذشـته، ۵۰ هـزار غـیرنـظامـی مجـروح شـده انـد کـه 
نــیمی از آنــها زن و کــودک هســتند دخــتران نــوجــوان بــه عــنوان بــرده هــای جــنسی، مــعروف بــه 'عــروس ســربــازان 
طــالــب'  اســیر شــده انــد. در شهــرهــای تــصرف شــده، حــضور زنــان در محــل کــار مــمنوع شــده اســت.  روزنــامــه 

.نگاران زن کشته شده اند

آیــا رهــبران جــهان صــادقــانــه مــعتقدنــد کــه طــالــبان خــواهــان گــفتگو اســت؟ و اکــنون، هــنگامــی کــه تــروئــیکا و دیــگر 
بـــازیـــگران قـــدرتـــمند از طـــالـــبان خـــواســـتند تـــا بـــخشی از 'راه حـــل مـــساملـــت آمـــیز' بـــاشـــند، آیـــا مـــسئولـــیت حـــمله و 

خونریزی ناشی از این دعوت را بر عهده خواهند گرفت؟ 

زنان افغانستان: آینده آنها در وطنشان چگونه است؟ 

حــــتی بــــدون کــــنترل طــــالــــبان بــــر کــــشور، وضــــعیت زنــــان و دخــــتران در افــــغانســــتان بــــسیار دشــــوار بــــوده اســــت. 
ســـالـــهاســـت کـــه افـــغانســـتان در فهـــرســـت کـــشنده تـــریـــن کـــشورهـــای جـــهان قـــرار دارد.  بـــرای چـــندیـــن دهـــه، زنـــان 
افـغان از تـحصیل محـروم بـودنـد، کـه ایـن خـود منجـر بـه کـمبود کـدر نـسایـی بـرای ارائـه مـراقـبت هـای اسـاسـی بـه 
زنـــان در وقـــت  زایـــمان گـــردیـــد. در حـــالـــی کـــه بـــسیاری از خـــانـــواده هـــا مـــی خـــواهـــند فـــقط تـــوســـط داکـــتران  زن 
مـراقـبت شـونـد. در مـناطـق روسـتایـی، اکـثر زنـان دسـترسـی کـافـی بـه مـراقـبت هـای زنـان و زایـمان نـدارنـد یـا نـمی 
تـوانـند از عهـده آن بـرآیـند. در نـتیجه، تـا دو سـوم زایـمان هـا در خـانـه بـدون هـیچ گـونـه کـمک نـسایـی انـجام مـی 
شـود. سـاالنـه نـزدیـک بـه ۴۵۰۰ زن بـه دلـیل عـوارض حـامـلگی یـا زایـمان مـی مـیرنـد و از هـر ۱۳ نـوزاد ۱ نـفر در 

.سال اول زندگی خود می میرند
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دســــتور تــــجارتــــی مــــلی زنــــان ۲۰۲۱: نــــقشه راه بــــرای تــــوانــــمندســــازی اقــــتصادی زنــــان افــــغان' مجــــموعــــه ای از 
اقــدامــات بــرای حــمایــت از اســتقالل اقــتصادی زنــان در افــغانســتان را تشــریــح مــی کــند. از جــمله تــوصــیه هــا، 
پــیشنهاد ســهمیه ۱۰ درصــدی بــرای مــشاغــل زنــان بــرای قــراردادهــای دولــتی، افــزایــش فــروش آنــالیــن مــحصوالت 
ســـاخـــته شـــده زنـــان، اعـــطای کـــمک مـــالـــی بـــه زنـــان کـــارآفـــریـــن، تـــشویـــق مـــشاغـــل غـــیر مـــجاز زنـــان بـــرای ورود بـــه 

.اقتصاد رسمی و ایجاد بازارها زنان فقط در مناطقی که در حال حاضر وجود ندارند

چــگونــه مــی تــوان هــر یــک از ایــن اقــدامــات را در ایــن نــوع رژیــم اجــرا کــرد کــه زنــان بــدون ســرپــرســت مــرد نــمی 
تـــوانـــند از خـــانـــه  بـــیرون شـــونـــد. دخـــترانـــی کـــه در مـــکتب تـــحصیل مـــی کـــنند  کشـــته مـــیشود و چـــشم انـــداز یـــک 

.زندگی حرفه ای را برای زنان از بین می برد

تـاریـخ طـالـبان،  تـاریـخ خـشونـت مـردان عـلیه زنـان و دخـتران، وحـشیگری و تـرور اسـت. آنـچه در حـال حـاضـر در 
افـغانسـتان اتـفاق مـیافـتد، ایـن کـشور را صـدهـا سـال بـه عـقب مـی بـرد - حـقوق زنـان و دخـتران را  مسـترد مـی 

.کند

 مـــحبوبـــه ســـراج بـــنیان گـــذار شـــبکه زنـــان افـــغان گـــفت: "مـــن مـــی خـــواهـــم بـــرای رهـــبران جـــهان و بـــه تـــمام جـــهان 
بـگویـم شـرم بـر شـما، بـه خـاطـر آنـچه کـه بـا افـغانسـتان کـردیـد.  چـرا مـجبور شـدیـد کـاری را کـه انـجام داده ایـد  

".دوباره انجام دهید؟ و چرا این کار را با این قسمت از جهان انجام می دهید، من متوجه نمی شوم

سـازمـان هـایـی مـانـند 'زنـان تـحت قـوانـین مسـلمانـان' و 'نـگار' کـه دهـه هـا بـرای آزادی زنـان افـغان مـبارزه کـرده 
انـد، در مـورد تـاثـیرات  مخـرب حـقوق زنـان در پیشـروی طـالـبان و بـه دسـت گـرفـنت قـدرت تـوسـط  آنـها در کـشور 

.هشدار دادند

در حـالـی کـه مـعامـالت شـرم آور خـیانـت بـار بـین رهـبران طـالـبان و کـسانـی کـه قـول داده بـودنـد مـردم افـغانسـتان 
را رهـا نـخواهـند کـرد  انـجام مـی شـود، زنـان و دخـتران و دیـگر جـوامـع مـساملـت آمـیز در افـغانسـتان گـرفـتار شـده 
انـد. آنـها بـا بسـته شـدن مـرزهـا جـایـی بـرای فـرار نـدارنـد و سـفارتـخانـه هـای کـشورهـای هـمسایـه صـدور ویـزه را 
مـتوقـف کـرده انـد.  در افـغانسـتان ۱۷ مـیلیون زن وجـود دارد کـه در صـورت مـقاومـت سـریـع بـا مـرگ سـریـع روبـرو 
مــی شــونــد، یــا بــا تــبدیــل شــدن بــه بــخشی از تــاریــخ کــه بــه زودی تــنها از طــریــق کــتاب هــای تــاریــخ شــناخــته مــی 
شــود، بــا مــرگ  دراز مــدت مــواجــه مــی شــونــد.  در هــمین حــال، بــه اســتثنای چــند مــورد از فــعاالن متعهــد حــقوق 
زنــان و روزنــامــه نــگاران دلــسوز، جــامــعه بــین املــللی بــا چــشم پــوشــی - شــاهــد جــنایــات و بــر بــاد رفــنت امــیدهــای 

.زنان افغان است
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ظــریــفه غــفاری، نخســتین  شــاروال زن افــغانســتان مــی گــویــد: "مــن ایــنجا مــنتظر آمــدن آنــها نشســته ام. کــسی 
نیسـت کـه بـه مـن یـا خـانـواده ام کـمک کـند. مـن فـقط بـا خـانـواده ام و شـوهـرم نشسـته ام. آنـها بـه دنـبال افـرادی 

".مانند من خواهند آمد و مرا خواهند  کشت

اروپـا، آمـریـکا و روسـیه هـیچ  راهـبردی بشـردوسـتانـه بـرای دخـتران کـوچـک افـغان ایـجاد نـکرده انـد.  و در حـالـی 
کـه غـیرنـظامـیان خـارجـی از افـغانسـتان خـارج مـی شـونـد، هـیچ حـفاظـت خـاصـی از زنـان، کـودکـان و سـاملـندان 
افـغان ارائـه نـمی شـود. در زمـانـي كـه زنـان و دخـتران افـغانـي خـواهـان نـجات از طـالـبان شـدنـد، ثـروتـمندتـريـن و 
«بـــرابـــریـــن جـــنسيت»  ايـــالـــتهاي اروپـــا مـــانـــند - اتـــريـــش ، بـــلژيـــك ، دانـــمارك، آملـــان، هـــالـــند - از رهـــبران اتـــحاديـــه 
اروپــا خــواســتند تــا اخــراج  شهــرونــدان خــود را از افــغانســتان ادامــه دهــند.  بــیانــیه آنــها در ۵ آگســت ایــن بــود:  
"تـوقـف بـازگشـت افـغان هـا از اروپـا سـیگنال اشـتباهـی  اسـت کـه احـتماالً بیشـتر شهـرونـدان افـغان را تـشویـق 
مـی کـند تـا خـانـه خـود را بـه مـقصد اتـحادیـه اروپـا تـرک کـنند."  بـه اسـتثنای بـرخـی از کـشورهـای اتـحادیـه اروپـا 
کـه اخـراج بـه افـغانسـتان را مـتوقـف کـرده انـد، مـا هـنوز نـمی بـینیم کـه رهـبران اتـحادیـه اروپـا بـرای کـمک بـه زنـان 
افـغان چـه تـدابـیری را اتـخاذ خـواهـند کـرد.  در صـورت تـبدیـل شـدن سـرزمـین شـان بـه سـنگرزن سـتیز و مـحافـظه 
کـار کـه  رژیـم طـالـبان اسـت، بـه یـک نسـل کـامـل از دخـتران و پسـران افـغان کـه خـروج آنـها اجـتناب نـاپـذیـر اسـت 

.رو به رو خواهم شد

مــا، بــه عــنوان فــعالــین فمینیســت و فــعاالن حــقوق زنــان، هــیچ قــدرتــی بــرای جــبران اشــتباهــات رهــبران نــاکــارآمــد 
ســیاســی نــداریــم کــه ســال بــه ســال، دهــه بــه دهــه، در تــصمیمات غــافــلگیرانــه و فــاحــش شــرکــت کــرده و منجــر بــه 
بـــالیـــی بـــرای زنـــان و دخـــتران در افـــغانســـتان شـــده انـــد کـــه امـــروز شـــاهـــد آن هســـتیم.  امـــا  مـــا قـــدرت صـــحبت، 
افـــشاگـــری و مســـتندســـازی را داریـــم.  مـــا ایـــن قـــدرت را داریـــم کـــه رهـــبران ســـیاســـی را مـــورد بـــازخـــواســـت قـــرار 
دهـیم و بـرای زنـان عـدالـت خـواهـی کـنیم.   مـا بـیش از هـر زمـان دیـگر ایـن قـدرت را داریـم کـه شـاهـد بـاشـیم و بـه 

.خاطر بسپاری 

شبکه اروپایی زنان مهاجر از همه دعوت می کند تا در برنامه عمومی بین املللی ان الین ‘ایستاده گی با 
زنان افغان’ در 28  اگست  ۱۶.۳۰  بعد ازظهر به وقت اروپای مرکزی، ۷ شام به وقت افغانستان  شرکت 

.کنند 

همچنان در این روز اعتراضات جهانی در شهرهای سراسر جهان در همبستگی با مردم افغانستان برگزار 
.می شود

برای برنامھ اینجا ثبت نام کنید
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OZcPukiySUWPsgZytxe5bQ


   !       !

ما از همه دعوت می کنیم تا از سازمان هایی که برای تأمین حقوق زنان و دختران افغان کار می کنند 
:حمایت کنند

شبکه منطقه ای زنان https://gofund.me/423dddab

زنانی که تحت قوانین مسلمانان 
زندگی می کنند https://www.wluml.org/how-to-help/

زنان برای زنان افغان

https://
womenforafghanwomen.networkforgood.com/
projects/123748-20-years-of-afghan-women-
strong

ما افغان ها https://gofund.me/91e9399b

نگار
https://www.negar-afghanwomen.org/2/
parrainage/

شبکه زنان افغان
https://www.facebook.com/
afghanwomennetwork/

افغانستان او https://www.herafghanistan.com
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https://www.wluml.org/how-to-help/
https://womenforafghanwomen.networkforgood.com/projects/123748-20-years-of-afghan-women-strong
https://www.negar-afghanwomen.org/2/parrainage/
https://www.facebook.com/afghanwomennetwork/
https://www.herafghanistan.com

