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 پيش گفتار واعالميه

  
  گرد هم آيی منسوبين ليسه های اناث افغانستان عزيز

 
 باموجوديت تيم کاری و مدبرآن آه به سلسلۀ ابتكارات ثمر بخش انجمن زنان آليفورنيای جنوبی،

 سا ل آارو فعاليت بشری درجامعۀ مهاجرين افغان، پروژه ها ی قا بل قدربرای اعمارو ١۵ازعرصۀ 
ترميم مكاتب درافغانستان عزيزوآمك های بشری ای موثر درآمپ های پناه گزينان محتاج در داخل 

ليسه های اکثر ت يک مجلس بزرگ گرد هم آئیمملكت تالش پيگيردارند ، اينباربه کمال افتخارترتيبا 
انا ث کابل وقسمًا ليسه های شهرهای قندهار، هرات ومزارشريف رابه اشتراك اوليای امور تدريسی، 

زينب هوتکی، زرغونه انا،  اداری وشاگردان ليسه ماللی،زرغونه،رابعۀ بلخی وعايشۀ درانی، سوريا ،
 .قمند و عزيز ما ازهر گوشۀ جهان، فراهم مينمايندمهری و سلطا نه رضيه رابرای هموطنان عال

 
 مارچ سا ل جاری عيسوی در منطقۀالس انجلس ١۴اين جشن باشكوه وفراموش ناشدنی آه بتاريخ 

ايالت آلفورنيا برگزار ميگردد و درحدامكان، اشتراك همه سابقه داران محترم اين ليسه ها رااحتوا 
ن انا ث معارف پر افتخار افغانستان عزيز است آه بدون هيچ شك مينمايد، گرد هم آئی بی سابقۀ منسوبي

 .و شبهۀ مشعل برداران علم و معرفت، درمادر وطن جنگ زدۀ ويران ما بوده اند
 

شد با  واضح و مبرهن است که ليسه های انا ث افغانستان، مهد تربيت سالم هزاران دختر و مادری می
ن سوزو بربادی مملكت ما، درپهلوی تربيت فرزندان نيكو، با آه ازبدو تاسيس و قبل ازجنگ های خانما

آارواجرای وظائف محوله، مصدر خدمات چشم گير برای مردم، مملكت و فاميل های خويش گرديده 
  .اند
 

با تقدير و تهنيت ازخدمات بشری خير انديشانۀ انجمن زنان افغان کليفوريای جنوبی، ابتکا ر اين 
 تنظيم گرد هم آيی ليسه های اناث افغانستان عزيز ار صميم قلب استقبا ل می موسسۀ عام المنفعه را در

باشد که در پهلوی فعاليت های بشری و اهتمام هميشگی، اين موسسه قدم های مثبت بيشتری را ! نماييم
 !دراحقاق حقوق پاما ل گشتۀ زنان محروم و مظلوم مادروطن درآينده بر دارد

 
عالی و برگزيده، تعداد زيادی ازخواهران ارجمند ما با اشتراك درچنين اميد واريم آه درين فرصت 

يک گرد هم آيی بی سابقۀ اهل معارف، بتوانند گم شده ها وعزيزان ايام شاگردی وهمكاری درين ليسه 
 .های افتخار آفرين را، بازيا فته و خوشی و مسرت روزگارن گذشته را يکبار ديگر احيا نمايند
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  اعالميۀ انجمن زنان کليفورنيای جنوبی
A.W.A.S.C. 

 گردهم آئی ليسه های اناث شهر آابل، قندهار،هرات و مزارشريف
 

 دخترانۀ ی با مسرت و افتخار به ااطالع تمام اعضای محترم اداری، تدريسی و شاگردان سابقۀ ليسه ها
 ازشهرکابل و ليسۀ زرغونه انای ا و زينب هوتکیيماللی، زرغونه، رابعۀ بلخی و عايشۀ درانی، سور

قندهار، ليسۀ مهری هرات، ليسۀ سلطانه رضيۀ مزارشريف، درسرتاسرجهان رسانيده ميشود آه محفل 
انجمن زنان «باشكوه وديدارياران قديم، همصنفان، معلمان واعضای ادارۀ مكاتب شما، به توجه و ابتكار

قۀ الس انجلس ايا لت آليفورنيا، برگزار مارچ سال جاری درمنط١۴بتاريخ » آليفورنيای جنوبی 
 .ميگردد

اشتراك و حضورهريك ازشماها درين محفل استثنائی وبا شكوه علمی و فرهنگی، نه تنها خاطرات 
گرانبهای دوران وابستگی ای علمی وعاطفی شماها رابه ليسه هائی آه بنيان گزارو پشتيبان علم 

ده و جاودان ميسازد، بلكه خاطرات گرانبهای مملكت ما ومعرفت زن ودخترارجمند افغان بوده است، زن
افغانستان عزيزراآه بدون هيچ شبهه ای، همه افتخارات ما و همه غنای فرهنگی ای ما زهستی ای 

 .اوست، ماندگار وابدی ميگرداند
 

  ! به اميد ديدار
  

د وهم چنان فورمۀ برای اشتراك خودتان و اعضای فاميلتان لطفًا به تيلفون های زير مراجعه نمايي
 فروری با ايميل و يا تيلفون از حضور تان ١۵ خانه پری نموده و تا تاريخ از لينک پا يين، ضميمه را

 ! اطالع داده ممنون فرماييد
 

محترمه تلوزيونی  معلومات درقسمت وقت وجای گردهم آيی وهوتل های نزديك به آن، درپروگرام
  . تلوزيون آريانای افغانستان بيان ميگرددزهره يوسف همچنان، شنبۀ آينده ازطريق

  
 0897 306 805: محترمه آوآی انور رئيس انجمن زنان آليفورنيای جنوبی ، تيلفون نمبر 

 
 818      458 3634: محترمه زهره يوسف، عضو انجمن زنان آليفورنيای جنوبی، تيلفون نمبر 
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