
 
 
 

 سی، مریلند و ویرجینیا در اتحاد با پناھندگان افغاندر دی ACLUوابستگان  
 

ف خود به علت نفوذ طالبان بر کشور هستند، های دلخراش هم صحنه  پ�مانان و مهاجران افغان که خواستار فرار از �زمنی
ف کردە است. از ابتدای سال، چهارصدهزار افغان با ترک همه  ما  ها  قلب   خود مجبور به ترک    هایدارایی را سخت اندوهگنی

زنان، کودکان و افرادی هستند    گ��ختههای  % از �ک چهارم م�لیون افغان80شود  اند. با پا�ان ماە �، برآورد � خانه خود شدە 
ف دی.�    آزار تری در مقابل  پذیری ب�ش که آس�ب )،  DMVو���جن�ا (  -م��لند -و خشونت دارند. فقط در منطقه واشنگنت

ائتالف    2000تق��با   پناهندە عمل�ات  برنامه  تحت  خانوادە  و  متحدە  )  Operation Allies Refuge(افغان  ا�االت  وارد 
است. و ما تعهد اخال�ت دار�م تا به  های آیندە خواهند آمد. ابعاد ا�سایف این بحران ز�اد  اند. هزاران نفر د�گر در هفتهشدە
 پناە بده�م.  و اذ�ت، آزار پ�مانان خود، خانوادە و افراد د�گر در معرض خطر هم

 
مند» به که رالف نورثام، فرماندار و�رجین�ا و لری هوگان، فرماندار م��لند اعالم کنند که ما «آمادە و عالقه حیت قبل از آن

ب�ش افغان  پناهندگان  منطقه    طرفدارانهست�م،  تری  پذیرش  در  داوطلبان  و  مهاجران     DVMحقوق 
گ

برای  خست� ناپذیر 
هایی را  کنند، خانه ع تالش � � اهم�ت موض  توجهها که با  کردند. این گروەهای افغان پ��شان تالش � �شتیبایف از خانوادە 

کردە، غ��الگری پزش� انجام دادە، �شت�ایف غذایی و برای پناهندگان افغان ترت�ب دادە، به پناهندگان در فرایند و�زا کمک  
ور�ات را مه�ا � ف ز�ادی که به اسکان مجدد مردم کمک � مذهیب و سایر �ف کنند، خود پناهندگان و دارندگان  کنند. داوطلبنی

عاجزانه به    شان هنوز در افغا�ستان گرفتار هستند و ) هستند. بع�ف ع��زان و اعضای خانوادە SIVو�زای مهاجرت خاص (
 هزاران نفری ا�جاد �های ساماندنبال راە فرار هستند. این فعال�ت

گ
 کشور و  د� تفاوت ز�ادی در زند�

گ
کنند که به تاز�

 رحمانه از آنها گرفته شدە است.  های آنها یب اند و همه دارایی جامعه خود را ترک کردە 
 

ن دی   ACLIوا�ستگان      هایی ها و سازمانگروە � و م��لند با همسا�گان افغان خود و  و�رجین�ا، واشنگنت
گ

ناپذیر که خست�
 کنند، متحد هستند. برای �شتیباین از آنها تالش �

 
 بخش ملت خود خ�انت کن�م. های الهام توان�م به مهاجران �شت کن�م و به ارزش ما ن� 

 
 خود در �ک کشور جد�د، عالوە بر کمک فوری    گ��ختهمردم  این  ما با�د از حقوق  

گ
که در فرایند اسکان مجدد و بازسازی زند�

ف ن�از دارند، محافظت کن�م.   به �شتیبایف بلندمدت ن�ی
 

 توان�د انجام ده�د. ها اقدامات عم� هستند که شما � اینتواند قدم پ�ش گذاشته و دست به کار شود. هر کدام از ما � 
 

ف غذا برای افغان قصد داوطلب شدن برای رساندن از فرودگاە، ساماند� آپارتمان و ا�ر  .1 های  ها و خانوادە �ا تامنی

 برو�د.    https://bit.ly/LIRSConnectآنها دار�د به 

https://bit.ly/LIRSConnect


 
 
 

اند در فورت  فرار کردە  آزار هایی که از خواه�د به حمل و نقل، اسکان و د�گر ن�ازهای اول�ه افراد و خانوادە ا�ر � .2

  برو�د.  https://bit.ly/FortLeeSupport�، و�رجین�ا کمک کن�د به 

�ه .1 توان�د از آنها حما�ت کن�د:  ال�ت دارند و شما � هایی که در افغا�ستان فعNGOها/ خ�ی
https://bit.ly/AfghanSupportOrgs 

 
اشارە   DMVها در منطقه های اسکان مجدد برای کمک به اسکان مجدد افغان ها و گروەدر ز�ر به فهرسیت از سازمان 

 شود: �
 

ف  •  :)International Rescue Committee( المللکمیته نجات بنی
 md-states/baltimore-https://www.rescue.org/united بالت�مور:  ○
�نگ:  ○  md-spring-states/silver-https://www.rescue.org/united  س�لور اس�پ
o  :ر�چموند va-states/richmond-https://www.rescue.org/united 
o  :شارلوت و�ل va-states/charlottesville-https://www.rescue.org/united 

 لوثرن •
گ

 (بالت�مور، م��لند) )Lutheran Immigration and Refugee Services( خدمات مهاجرت و پناهند�
allies.html-https://lssnca.org/take_action/afghan 

 Lutheran Social Services of the National Capital�شنال کاپیتول ( خدمات اجتما� لوثرن در منطقه •
Area(   ف دی  :https://lssnca.org/HIAS: �)(واشنگنت
states-https://www.hias.org/where/united 

 
• Homes Not Borders (� ف دی  /https://www.homesnotborders.org :(واشنگنت
• Justice 4 Muslim Collective (� ف دی  /https://www.justiceformuslims.org :(واشنگنت
• Catholic Charities Archdiocese of Washington ( ف دی  �واشنگنت ): 

https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/immigrantsandrefugees/ 
• Muslim Aid USA (و�رجین�ا ، ف  /https://www.mausa.org/afghanistan-idp-emergency :(مک لنی
• Islamic Relief USA (ال�ساندر�ا، و�رجینا): https://irusa.org/ 
• The Mustafa Center (آند�ل، و�رجین�ا) : https://www.mustafacenter.org/ 

 
د�گر با�ست�م و به افراد ن�ازمند کمک کن�م. ما با�د �ک ملت خوشامدگو بودە و به  در زمان بحران، مهم است ما در کنار �ک

ف � ف طور بود�م، و دو�ارە ن�ی ف همنی ف کار را کالم حک شدە روی مجسمه آزادی عمل کن�. ما در گذشته ن�ی انجام  توان�م همنی
 ده�م. 

 

https://bit.ly/FortLeeSupport
https://bit.ly/AfghanSupportOrgs
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md
https://www.rescue.org/united-states/richmond-va
https://www.rescue.org/united-states/charlottesville-va
https://lssnca.org/take_action/afghan-allies.html
https://www.hias.org/where/united-states
https://www.homesnotborders.org/
https://www.justiceformuslims.org/
https://www.catholiccharitiesdc.org/gethelp/our-services/immigrantsandrefugees/
https://www.mausa.org/afghanistan-idp-emergency/
https://irusa.org/
https://www.mustafacenter.org/

