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و همچنان اطفال افغان در افغانستان فرارسیدن و همچنان اطفال افغان در افغانستان فرارسیدن و همچنان اطفال افغان در افغانستان فرارسیدن و همچنان اطفال افغان در افغانستان فرارسیدن ) ) ) ) اسکاناسکاناسکاناسکان((((هالند هالند هالند هالند     –کمیته همبستگی افغانستان کمیته همبستگی افغانستان کمیته همبستگی افغانستان کمیته همبستگی افغانستان 

        ....می0دی را به شما مبارک باد گفته و سال خوش و با برکت را برای شما آرزو می کنندمی0دی را به شما مبارک باد گفته و سال خوش و با برکت را برای شما آرزو می کنندمی0دی را به شما مبارک باد گفته و سال خوش و با برکت را برای شما آرزو می کنندمی0دی را به شما مبارک باد گفته و سال خوش و با برکت را برای شما آرزو می کنند    ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰سال سال سال سال 

         ::::مکتب هراتمکتب هراتمکتب هراتمکتب هرات

بسیاری از مردم کارته هرات هرروز از ساختمان مکتب این محله که 

داث آن است دیدن نموده و روزشماری میکنند که اسکان مشغول اح

هرچه زودتر ساخت این مکتب به اتمام برسد تا خودشان و یا 

  .اطفالشان از این مکتب بتوانند استفاده نمایند

اینها باید هنوز حدود چهار ماه دیگر سنگ صبر را به سینه زده تا 

ا بتاریخ اسکان پ0ن دارد این مکتب ر. سال تعلیمی آینده شروع شود

  .می0دی به اتمام برساند ۲۰۱۰ماچ  ۲۱

فقط باید رنگ آمیزی شود و ساختمان این مکتب تمام گردیده و 

  .سقف توالت ها هم تمام گردیده است

این کمیته سخت مشغول پیدا کردن اسپانسر است تا بتواند دیوار 

می0دی به اتمام  ۲۰۱۰مارچ  ۲۱اطراف این مکتب را هم تا قبل از 

  . ندبرسا

دیوار اطراف یک مکتب دخترانه در افغانستان از اهمیت زیاد 

مکتب استفاده برخوردار است، چرا که  مکتب را از افراد ولگرد محافظت نموده و به دختران احساس امنیت میدهد تا آنها در ساعات تفریح راحت از محوطه 

  .نمایند

  . از این مکتب استفاده کرده بتوانندسعی ما براین است که دخترخانمهای مسنتر و خانمها هم 

سال است که سعی دارند در محله خود یک مکتب داشته باشند و حاZ این آرزوی طوZنی شان عملی شده و  این در حالی  ۳۷افراد محله کارته هرات بیشتر از 

ده و حاZ این موقعیت برایشان میسر است که آنها هم از این مکتب سال قبل میخواستند به مکتب بروند این امکانات برایشان  نبو ۳۷است که بیشتر خانمای که 

  .استفاده نمایند

  .این آرزوی دیرینه شان را برآورده خواهد کرد) اسکان(هالند  –کمیته همبستگی افغانستان 

کتب در نزدیکی محل زیست شان تا ایشان احساس  امنیت بیشتر فراهم نمودن شرایط بهتر تعلیم و تربیه برای دختر خانمها و آوردن م -  .حله در تمام ایام سالن به افراد این مبوجود آوردن تعلیم و تربیه و ارائه آ -  :ساخت این مکتب اسکان اهداف زیر را برآورده خواهد کردبا پروژه 

  .مثبت به دهات اطرافتشویق نمودن و ارائه مثالی  -  )برای صنف های سواد آموزیاستفاده از ساختمان این مکتب (رفع مشک0ت بیسوادی برای بزرگساZن  -  .مودن کار برا یشانرفع مشک0ت بیسوادی و آینده بهتر برای دختر خانمها و در آینده راحت پیدا ن -  .ی محل زیست شانانش افراد این محله با توجه به داشتن یک مکتب در نزدیکباZ بردن سطح د -  )بهتر نمودن شرایط کار در موقع ساخت این مکتب. (قدمی جهت رفع بیکاری -  .حلهقدمی جهت آینده بهتر برای ساکنان این م -  .بکار گماشتن و فعال نمودن افراد این محل در پروسه ساخت این مکتب -  .هت تعلیم و تربیها و گامی جهت مساوی ساختن حقوق شان جفراهم نمودن شرایط تعلیم برای دختر خانمه -  .نموده و روانه مکتب گردند

. این محله بیشتر آگاه شده و خواهید دانست که یک دیوار برای این مکتب چقدر اهمیت داردایط شما از اهمیت داشتن یک مکتب دخترانه در باتوجه به این شر

  .کمیته همبستگی اسکان سخت به کمک شما جهت ساخت دیوار این مکتب احتیاج دارد

  .مشاهده نمایید  www.StichtingSCAN.comدر وب سایت ما شما میتوانید معلومات بیشتر و عکس های فراوان از این پروژه را 

.در ای ان خی بانک واریز نمایید ۹۶۷۳۳۵۳چنانچه مایل به کمک به این پروژه هستید میتوانید کمک های نقدی خود را به حساب شماره 
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  همبستگی با افغانستان و پناهندگان در موقعیت اضطراریهمبستگی با افغانستان و پناهندگان در موقعیت اضطراریهمبستگی با افغانستان و پناهندگان در موقعیت اضطراریهمبستگی با افغانستان و پناهندگان در موقعیت اضطراری

        با هم غذا خورده، با هم صحبت کرده راجع به تعلیم و تربیه در افغانستانبا هم غذا خورده، با هم صحبت کرده راجع به تعلیم و تربیه در افغانستانبا هم غذا خورده، با هم صحبت کرده راجع به تعلیم و تربیه در افغانستانبا هم غذا خورده، با هم صحبت کرده راجع به تعلیم و تربیه در افغانستان

  .یادماندنی و پرخاطره با همکاری سه انجمن فعال دیگر در شهر هیرلن یک شب بهدسمبر  ۱۹شنبه 

ستان میباشد، این کمیته طرف از آنجا که یک از اهداف این کمیته ایجاد همبستگی بین افغانها و هالندی ها در هالند و همبستگی هالندی ها با افغانهای مقیم در افغان

  .که در شماره قبل به تفصیل راجع به آن نوشتیم فعال است ۲۰۰۰ماده ای سازمان ملل در سال  ۸این کمیته جهت اهداف دیگر این جهان پهن آور را فراموش نکرده و 

از آنجا که آمار پناهندگان افغان در . در هیرلن موسساتی فعال هستند که در جهت فقرزدایی در جهان و هالند فعالیت دارند. ماده اول این قطعنامه فقر زداییی است

ای افغانی با دیگر موسسات هان در سطح باZیی قرار دارد و طی سالهای اخیر مشک0ت پناهندگان در هالند زیاد گردیده، اسکان برخود دانست تا شب معلوماتی را با غذج

  .که در این رابطه فعال هستند برگزار نماید

 ATD"، انجمن جهان چهارم "Stichting Noodopvang Parkstad"ن خیابانی موسسات نامبرده شده عبارت اند از انجمن کمک های اضطراری به پناهندگا

Vierde Wereld" انجمن خانه باز ،"Stichting Open Huis  "اسکان(هالند  –کمیته همبستگی افغانستان  و.(  

  .مات مزید را کسب نمودندشرکت کنندگان نه تنها از غذا و موسیقی افغانی لذت بردند بلکه از فعالیتهای این چهار انجمن هم معلو

خواهد شد که ما همه با ما به این عقیده هستیم که مشک0ت در افغانستان، فقر ، احساس تنهای و مشک0ت پناهندگان در هالند و دیگر مشک0ت در جهان وقتی برطرف 

  .زبان و عمل همبستگی خود رابا مسائل اطراف مان نشان دهیم

  .تگی شرکت کنندگان از پیشرف کار پروژه ساخت مکتب کارته هرات با خبر گردیده و از فعالیتهای این کمیته ابراز حمایت نمودنددرموقع گزارش تصویری کمیته همبس

  .بعد از صرف غذا فرصتی ایجاد شد تا شرکت کنندگان با هم تبادله افکار نمایند

        در کتابخانه ورتدر کتابخانه ورتدر کتابخانه ورتدر کتابخانه ورت" " " " افغانستان به تصویر و کلمهافغانستان به تصویر و کلمهافغانستان به تصویر و کلمهافغانستان به تصویر و کلمه""""نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه 

  ...انتخابات افغانستان و بیشتر شدن عساکر خارجی و تغییر تاکتیک جنگ در افغانستان و . های جهان استاین روزها افغانستان در صدر خبر

ازآن دیدن  ۲۰۱۰جنوری  ۴تا )  ۲۰۰۹(در کتابخانه مرکزی شهر ورت نمایشگاه کوچکی از تصاویر افغانستان بر پا شده که بازدیدکنندگان از دسمبر سال جاری 

  .کرده میتوانند

کشور "همراه فامیل خود در هالند زندگی میکند کتابی را نوشته  به زبان هالندی بنام  ۱۹۹۸پروین سراج عارفی که خود متولد افغانستان است و از سال  محترمه

  .درآورده است را به تحریر... که در آن تجربه زندگی در غربت و احساسات خود را راجع به افغانستان، شعر برای مادر، صلح و حقوق زنان و "  من

در کنار اینها زیورآZت از . همراه عکسهایی از افغانستان چاپ شده که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است  A3تعدادی از اشعار این کتاب به قطع 

یورو بفروش رسیده که  ۱۰این کتابخانه به مبلغ  همچنین کتاب نامبرده در. افغانستان، لباسهای افغانی و دیگر آثار ظریف از افغانستان را مشاهده خواهید نمود

  .یورو از فروش هر کتاب به یک مکتب ابتدائی دخترانه و پسرانه در افغانستان کمک میشود ۵مبلغ 

پروین سراج ، کتابخانه مرکزی شهر ورت، ورلد ونکل در شهر ورت و محترمه )اسکان(هالند  –این نمایشگاه کوچک با همکاری کمیته همبستگی افغانستان 

  .عارفی تنظیم گردیده است

قبل  ۱۱شام و چهار شنبه از ساعت  ۲۰قبل از ظهر الی  ۱۱نمایشگاه در طبقه اول کتابخانه مرکزی شهر ورت در روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 

  . ندان باز استبعد از ظهر بروی ع0قم  ۱۶صبح الی  ۱۰بعد از ظهر و روزهای شنبه از ساعت  ۱۷از ظهر الی 

  .ورود ع0قمندان آزاد و رایگان میباشد

گامی در جهت بازسازي یک افغانستان دیموکراتیک، پشتبانی از همبستگی و تفاهم میان ) اسکان( هالند  –از آنجا که یکی از هداف کمیته همبستگی افغانستان 

ازی افغانستان میباشد،اسکان از همکاری با موسسات و افراد که در این جهت حرکت هالندی ها و افغانها، تشویق و حمایت افغانها و هالندی ها جهت بازس

  مینمایند دریغ نکرده و کمال همکاری را با ایشان مینماید

        چند ملیتیچند ملیتیچند ملیتیچند ملیتی) ) ) ) جنتریجنتریجنتریجنتری((((تقویم تقویم تقویم تقویم 

مارچ ولی کشور هالند و  ۲۱از جنتری با سال خورشیدی استفاده میکنیم که روز اول آن اول حمل است که مصادف است با  از آنجا که میدانید ما در افغانستان و ایران

  .جدی ۱۱جنوری میباشد که معموZٌ مصدف است  با  ۱که روز اول آن ) می0دی(دیگر کشورهای اروپایی سال دیگری دارند 

  .و از روی گردش ماه حساب میکنند ۲۰۰۹دسمبر  ۱۶با بود و روز اول آن اول محرم میباشد که امسال مصادف در کشورهای عربی هم سال قمری استفاده میشود 

روز میباشند و سال قمری که از روی چرخش ماه حساب میشود هر سال  ۳۶۵سال شمسی و می0دی که هردو از چرخش خورشید حساب میشود و معموZٌ دارای 

  .سی و می0دی میباشدروز کمتر از سال شم ۱۱حدودٌا 

  .در افغانستان تولد افراد و رویدادهای مختلف را با تاریخ شمسی ثبت مینمایند

بر آن شد تا یک تقویم چند ملیتی را به ) اسکان(هالند  –بخاطر زنده نگهداشتن  روزهای بیاد ماندنی  و همچنان روزهای مهم در هالند کمیته همبستگی افغانستان 

  . در این تقویم رویدادهای مختلف افغانستان را مشاهده خواهید کردشما . چاپ برساند

  .در این تقویم همچنان بعضی از رویدادهای مهم در تقویم قمری هم ذکر گردیده است

  .تقویم یادشده با عکسهایی از پروژه های اسکان در افغانستان و فعالیت های اسکان در هالند مزین گردیده است

  IBAN: NL75 INGB 0009673353- BIC: INGBNL2A .در تماس شوید) اسکان(هالند  –تن این تقویم هستید میتوانید با کمیته همبستگی افغانستان چنانچه مایل به داش
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