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دریافت جایزه برتر توسط کمیته همبستگی
افغانستان – هالند )اسکان( در جشنواره سراسری
نهادهای افغانی مقیم در اروپا
جشنواره ای به تاریخ  ۲۵سپتمبر  ۲۰۰۹میالدی در شهر زاندام هالند به منظور
بررسی نقش نهادهای افغانی مقیم اروپا در عرصه بازسازی افغانستان و تقدیر و
تشکر از مراکز فعال و نمونه برگزار شد.
در این محفل که توسط انجمن سراسری افغانها در هالند )فافون( ،فدراسـیون
سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو( و کمیته ملی همکاریهای بین المللی
برای انکشاف متداوم در هالند )ان سی دی او (NCDOدایر شده بود ،اشتراک
کنندگان فعالیت هایشان را در عرصه بازسازی افغانستان ارایه نمودند .از میان

Stichting SCAN wint eerste prijs op Manifestatie Internationale
Samenwerking door Afghaanse Diaspora.

نهاد های فعال افغان در هالند کمیته همبستگی افغانستان -هالند ) اسکان( جایزه نخست این جشنواره را به خاطر ارایه و اجرای پروژه های عامه از جمله
اعمار مکاتب در افغانستان از ان خود نمود.
قابل ذکر است که کمیته همبستگی افغانستان -هالند یک موسسه متشکل از افغانها و هالندی های رضاکار می باشد که در عرصه بازسازی افغانستان
بخصوص اعمار و تجهیز مکاتب دخترانه در افغانستان فعال می باشد.

گزارش سفر به افغانستان:
من آصف امیری هستم  13ساله و از سن  4سالگی همراه با والدین خود در هالند زندگی میکنم .از شهر محل تولدم )هرات( خاطره در ذهن ندارم فقط
آنچه را که میدانم همین سالهای اخیر از طریق تلویزیون شنیدم و یا دیدم و آن هم بیشتر راجع به جنگ و مشکالت افغانستان است.
در تابستان گذشته فرصت ایجاد شد تا همراه با والدین خود محل تولد خود را دیده و برای اولین بار از نزدیک پدر کالن خود را به آغوش بگیرم.
موقع سفر بطرف افغانستان بسیار ناآرام بودم و میترسیدم و در روزهای اول جرءات اینرا نداشتم که از خانه بیرون بروم ،اما وقتیکه از پدر کالنم لباسهای
افغانی را کادو گرفتم و پوشیدم آهسته آهسته آرام شده و جرءات بیرون رفتن با پدر کالن خود را پیدا نموده و همراه ایشان از شهر دیدن نمودم.
مردم سخت مشغول کار و تالش بودند و آشناهای ما و بچه های همسن و سال من از وضع زندگی در هالند سوال میکردند و از وضع بد افغانستان سخن
می گفتند .من اچازه بیرون رفتن تنها از خانه و تماس با افراد نا آشنا را نداشتم چرا که آدم ربا ها بسیار فعال بودند و آدمهای پولدار و سرشناس و یا
اوالدهایشانرا به گروگان گرفته و در مقابل پول زیاد طلب میکردند .تقریب ٌا هرروز دوستان که به دیدن ما می آمدند به پدرم سفارش میکردند که زیاد
متوجه خود و فامیل باشد .در افغانستان من بچه های دیدم بدون کفش )بوت( و یا کسانیکه سر سرک زندگی میکردند .بسیاری از مردم پول کافی برای
زندگی کردن نداشته و مشغول گدایی بودند .در افغانستان من کسانی را دیدم که دست و یا پای شان را بعلت جنگ از دست داده بودند .در کنار این
ال کاغذ باد بازی )گودی پران بازی( .جمعه ها بسیاری از دوکانها بسته بود و مردم جهت تفریح
مشکالت چیزهای خوبی هم دیدم که بسیار خوشم آمد .مث ٌ
ال در باغ ملت ،تخت صفر ،پل پشتو و یا ...
به بیرون از شهر میرفتند مث ٌ
یک روز این فرصت ایجاد شد که از یک مکتب در هرات دیدن کنیم که آن مکتب را یک موسسه از هالند )کمیته اسکان( ساخته بود .مکتب تقریب ٌا تمام
شده بود و کارگر ها مشغول کار در داخل ساختمان بودند من چند قطعه عکس هم از آن مکتب گرفتم .هنوز باید دیوار دور مکتب ساخته شود چرا که
بدون دیوار برای دختر خانمها مشکل است که درس بخوانند چرا که مردم همینطور داخل مکتب ممکن است بیایند.
من بسیار خوشحالم ازاینکه مردم در هالند افغانها در افغانستان را کمک میکنند.
مکتب ها در افغانستان هیچ چیز ندارند حتا میز و چوکی بعضی بچه ها زیر خیمه درس میخوانند و حتا تخته مناسب ندارند.
من بسیار خوشحالم که در هالند زندگی میکنم و در اینجا به مکتب میروم .مکتب ما میز ،چوکی ،کامپیوتر و خیلی چیزهای دیگر دارد.
میخواهم به معلم خود پیشنهاد کنم که ما در مکتب خود یک حرکتی را برای جمع آوری پول به مکتب نامبرده شده انجام دهیم .تا هرچه زودتر مکتب
کارته هرات تمام گردد تا بچه ها بتوانند هر چه زودتر از این مکتب استفاده کنند.
در اینجا جا دارد که من از طرف خود و از طرف والدین خود همینطور از طرف پدرکالن و دیگر فامیل هایم در افغانستان از هالندی های که کمک میکنند
و زحمت می کشند برای افغانها در افغانستان تشکر و قدر دانی کنم.
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مکتب کارته هرات )خورشید همبستگی(
کار ساخت مکتب کارته هرات تقریب ٌا رو به اتمام است و در حال حاضر دوستان
مان مشغول ساخت توالت ها هستند.
کمیته همبستگی اسکان در حال حاضر مشغول پیدا کردن اسپانسر است تا
بتواند دیوار های این مکتب را هم به اتمام برساند .چنانچه شما مایل به کمک
و همیاری به این مکتب میباشید میتوانید کمکهای مالی خود را به حساب
شماره  9673353ای ان خی بانک بنام کمیته اسکان
) (Stichting SCAN, Heerlenواریز نمایید.

اهداف هشت ماده ای سازمان ملل در سال 2000
کمیته همبستگی افغانستان – هالند )اسکان( با همکاری شاروالی شهر هیرلن

Schoolproject van Stichting SCAN in Karteh Herat / Afghanistan

و هیرلن موندیآل سعی براین دارد که اهداف هشت ماده ای سازمان ملل را برای اهالی منطقه بیشتر بشناساند .چنانچه اطالع دارید اسکان در ارتباط با
دومین ماده از این اهداف؛ یعنی مکتب برای همه؛ فعال است .معنی ماده دوم ) مکتب برای همه( این است که تا آخر سال  2015برای همه دختر ها و
پسر ها به اندازه کافی مکتب وجود داشته باشد تا همه بتوانند از نعمت تحصیالت ابتدایی برخوردار باشند.
تعلیم و تربیه یکی از حقوق ابتدایی اطفال است 104 .میلیون طفل در جهان به مکتب رفته نمیتوانند .در کشورهای جهان سوم از هر  6نفر یک نفر بی
سواد است .در این کشورها  %20از اطفال به مکتب رفته نمیتوانند .تعلیم و تربیه خوب برای مقابله با فقر و بیچارگی اهمیت بسیاری دارد و در ماده دوم
آماده است که در سال  2015همه بچه های جهان بتوانند از نعمت تعلیم و تربیه ابتدایی برخواردار شوند.
در حال حاضر در کشورهای جهان سوم یک پنجم اطفال به مکتب رفته میتوانند .معمو ٌال این اطفال به کارهای خانه کمک میکنند و یا برای مخارج خانه
زحمت میکشند.
کار اطفال:
طبق بررسی های انجام شده در کل جهان حدودٌا  250ملیون طفل بین سنین  5و  17سال
بجای رفتن به مکتب کار میکنند .اجباری بودن دوره ابتدائیه مکاتب یکی از ابزار های مهم
مقابله با کار اطفال میباشد .این عمل به اطفال فرصت میدهد تا راه پیشرفت خود را هموار کرده
و آینده بهتری را برای خود بسازند و این البته برای آینده کل جامعه هم مهم و اساسی است.
مکاتب زیاد:
با هماهنگی وقت تدریس در مکاتب کودکان میتوانند در کنار درس خواندن به کار های خانه
هم کمک نمایند .دیگر اینکه ساخت مکاتب به تعداد زیاد باعث کوتاهی فاصله مکتب و خانه
میشود و این یکی از راه های است که باعث تشویق اطفال به مکتب رفتن میگردد .مسئله مهم
دیگر اینکه شهریه مکاتب )خرج مکتب( و قیمت کتاب باید ارزان شود تا همه کودکان بتوانند به مکتب بروند.
کمیته همبستگی افغانستان – هالند در زمینه ساخت مکتب در افغانستان فعال است تا همه اطفال و مخصوص ٌا دخترخانمها بتوانند روانه مکتب شوند.
ما امیدوار هستیم تا سال  2015میالدی در افغانستان مکاتب زیادی ساخته شوندتا همه اطفال از نعمت سواد و رفتن به مکتب برخوردار باشند.

فعالیتهای اسکان در چند هفته آینده 2009
 4دسمبر

شام معلوماتی با غذای افغانی

 10دسمبر

راهپیمایی برای روز بین المللی حقوق بشر

 19دسمبر

شام معلوماتی با موسسه سنوپ ) (SNOPو موسسه اوپن هوز )(Open Huis

چهت معلومات بیشتر راجع به هریک از پروژه ها و تاریخ های دقیق مراسم مختلف به سایت کمیته
همبستگی افغانستان – هالند به آدرس ذیل مراجعه نماییدwww.StichtingSCAN.com :

حساب بانکی )اسکان(:
Stichting SCAN, Account number: 9673353 ING bank, Heerlen, The Netherlands,
IBAN: NL27PSTB0009673353, BIC (SWIFT): STBNL21
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