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گذارش دعوت کودکان در ماه مارچ 2016
در جلس ه دع وت کودک ان ک ه مص ادف ب ا  15/04/2016روز جمع ه ب ه تع داد  78ت ن از
کودکان تحت پوش ش ب ه خ انه دع وت گردی د و روی م وارد ذی ل بح ث و گفتگ و ص ورت
گرفت .لزم دانسته می شود تا از فعالیت های که در طول این ماه انجییام داده شییده انیید باییید
یاد آور گردید که در ذیل بطور مسلسل ذکر گردیده اند.
 – 1چون در این ماه سال تعلیمی جدید آغاز گردید و یک تعداد کودکان که در گذشته شامل
مکتب نبودند امسال نیز مثل سال های گذشته شامل مکتب گردیدند که یکی از ایین کودکیان
اجمل جان می باشد وی با شروع سال تعلیمی در صیینف ششییم شیامل مکتییب شییده انید و از
رفتن به مکتب بسیار خوشحال و علهقه مند می باشد.
در مورد تقسیم اوهقات درسی کودکان نیز باید عرض گردد که چون بعضی کودکان هقبل از
ظهر به مکتب می رود و یک تعداد شان بعد از ظهر به مکتب مییی رود بنییا بییر اییین تقسیییم
اوهقات درسی کودکان نیز طبق ذیل ترتیب گردیده تا آمدن شان ب ه خ انه مزاح م درس ه ا و
غیرحاضری شان در مکتب نگردد و طوری ترتیب گردیده که کودکان که هقبل از ظهییر بییه
مکتب می رود باید بعد از ظهر به خانه بیاید و کودکان تایم مکتب شان بعیید از ظهییر اسییت
باید هقبل از ظهر به خانه حاضر گردند .درس کمپیوتر نیز برای کودکان بصورت منظم در
اوهقات معیینه تدریس میگردد.
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تقسیم اوهقات درسی بهاری هقرار شرح فوق ترتیب گردیده و در مییورد بییرق و نجییاری باییید
یاد آور گردید که کییار گییاه نجییاری و بییرق هقبییل از ظهییر و بعیید از ظهییر کییار مییی کنیید کییه
شاگردان بصورت گروپ وار به این دو کارگاه حاضر میگردند.
 – 2در ماه مارچ یکی از پروفیسوران آمریکایی همرای همکارانش به خانه جهت بازدییید
از کودکان حاضر گردیده بود تا همرای کودکان خیابییانی ملهقییات نمییوده از کییار و فعییالیت
شان دید و بازدید به عمل آورد .کودکان نیز در آن روز کارهای دسییتی شییان را بییه نمییایش
گذاشتند و اشخاص مذکور کارهای دستی کودکان را بسیار تحسین نموده گفتنیید چنییین توهقییع
از کودکان که شبانه روزی در روی سرکها مخصوصا سرک های کابل مشییغول کارهییای
شاهقه و بی فایده حتی مضر به صحت و روان انسان چون تکدی گری ،اسپندی گری ،موتر
شویی و غیره دست پنجه نرم می کنند فرا باور نبوده اما بد بختانه در جامعه افغانستان اییین
مسئله فراباور هقبییول شییده اسییت امییا خوشییبختانه مییا در اینجییا عمل توانییایی کودکییان روی
سرک را به چشم سر مشاهده می نماییم که این کار ها با این همه ظرافییت کییه دارد در ذات
خویش یک شاهکار ،ابتکار و نو آوری برای نسل نو افغانها در جامعه به حسییاب مییی آییید.
یکی از آنها گفتند که این اولین بار اسییت کییه کیار و توانییایی کودکییان خیابیانی را در داخیل
افغانستان مشاهده می نماید .آنها پیشنهاد نمودند که اگر امکییان داشییته باشیید کودکییان اشیییای
مختلف از هقبیل ظروف ،میز و غیره اشیای تزئینی از چوب تولید کننیید و آنهییا اییین اشیییا را
از کودکان خریداری نمایند .همچنان آنها از صنوف درسی و شعبه بییرق ،نجییاری و اطییاق
هقالین بافی نیز دیدن به عمل آوردند که در اخیر همرای شان بر سر موارد مختلییف بحییث و
گفتگو صورت گرفت.
 – 3یکی از فنون که در این ماه برعلوه فن نجاری و برق جهت بال بردن ظرفیت کاری
و آموزشی برای کودکان و خانواده های شان آغاز گردیده انیید فیین هقییالین بییافی میباشیید کییه
برای آموزش کودکان و زنان دو پایه کارگاه هقالین در خانه نصب شده اند که تمییام کودکییان
و تعدادی از خانم های که برای کار و یاد گیری فن هقالین بافی علهقه مند می باشند روزانییه
به خانه می آیند و یک تن استاد ماهر نیز در این فن برای کودکییان اسییتخدام گردیییده انیید تییا
برای کودکان فن مذکور را آموزش دهد که یک تعداد کودکان در ظییرف چنیید روز محییدود
تقریبا هقالین بافی را یاد گرفته اند .علوه بییر آن در اییین مییاه بییه تعییداد  10پییایه ماشییین نییخ
ریسی نیز از یک شرکت بطور امانت به خانه آورده شده اند تییا بییرای بییافتن هقییالین از پشییم
خریداری شده نخ بریسد .و خانم های که نخ ریسی را بطور فنی آموزش یابد مییی توانیید از
ماشین های شرکت به خانههایش برده و نخ تولییید کنیید تییا از آن جهییت بییافتن هقییالین اسییتفاده
گردد آنها نیز می کوشند تا هر چه زودتر این فن را بیاموزنیید و بییه تولییید آغییاز نماینیید .در
مورد فن هقالین بافی این را نیز باید گفت که از نظر اهقتصادی این فن برای تمام خییانواده هییا
مفید اند اما می توان تذکر به عمل آورد که بییرای خییانواده هییای کییه وضییع اهقتصییادی شییان
خوب نیست و تعداد اطفال شان نیز نسبت به دیگر خانواده هیا زیییاد انید اییین فیین)هقالینبیافی(
مفیدتر است چون با ازدیاد تعداد نفر بافت یک تخته هقالین زودتر به سر می رسد نسییبت بییه
تعداد کم نفر؛ و یکی از فایده های دیگر آن که با اهداف موسسه کوفا مدغم شمرده می شود
اییین اسییت کییه فیین مییذکور در یییک خییانواده منتییج بییه مصییروفیت تمییام اعضییای خییانواده
مخصوصا کودکان بیکار و جلوگیری از رفتن کودکان به خیابان ها میشود.

 – 4چند روز بعد از آمدن پروفیسور آمریکایی یک خیانم آمریکییایی نیییز جهییت بازدییید از
کودکان در دفتر موسسه کوفا مهمان کودکان شدند و از کودکان در مورد رضایت شییان از
درس های شان در فن نجاری و برق سوال نمودند و گفتند آیا شما از آموزش فنییون کییه در
اینجا برای شما داده می شود راضی هستید یا خیر؟
کودکان در جواب بییرای شییان پاسیخ مثبییت ارائییه نمییوده گفتنیید کیه میا در اینجیا نییه تنهیا از
آموزش فنون مذکور راضی هستیم بلکه از تمام هقییوانین و مقییررات دیگییر اییین پییروژه نیییز
بسیار راضی هستیم چون هر کدام از ما کودکان آزادی و دوران کودکی را در این خانه به
تمام معنا میتوان حس کرد.
 – 5در این ماه یکی از کودکان بنام مشعل ولد محمد اجمل از لیست کودکان تحییت پوشییش
موسسه کوفا بنا بر دلیل ذیل حذف گردید.
چون کودک مذکور کدام مصروفیت درسی نداشتند ما هرچه کوشش نمودیم که روزانه به خانه جهت آموزش درس ،فن
نجاری و یا برق به خانه حاضر گردند و یا اگر درس را یاد دارد برای دیگر کودکان یییاد بدهیید مشییعل حاضییر نگردییید و
دیگر اینکه با وجود کوشش ما به درس مکتب نیییز کییدام پابنییدی نداشیت و نیه درس مییی خوانیید و نییه بیه خییانه حاضییر
میگردید تا مانند دیگر کودکان فنون دیگر را یاد بگیرد.

 – 6یک کودک بنام ربابه نیز در روز دعوت کودکان به خانه دعوت گردیده نییامش را در
لیست اطفال تحت برنامه کوفا شامل نمودیم .این کودک را بخاطری در لیست شامل نمودیم
که کودک مذکور دستها و پاهایش فلج بوده نمی تواند با دست یا پایش کاری انجییام دهیید کییه
بدین ملحوظ والدین و خود وی بسیییار رنییج میییبرد .امییا خییبر امیییدوار کننییده نیییز در مییورد
کودک مذکور این است که این کودک می تواند همرای دهنش هقلم را گرفته بهترین رسییامی
و نقاشی کند و برای دو تن از استادان که در پوهنتون مصروف تحصیییل در رشییته نقاشییی
می باشد نیز پیشنهاد گردید تا همرای ربابه در بخش نقاشییی کمییک و همکییاری نمییوده و او
را در این بخش رهنمایی های لزم را نمایند آنها نیز موافقت نموده گفتند از هرنییوع کمییک
که از دست شان پوره باشد در هقبال ربابه دریغ نخواهند کرد تیا ربییابه بتوانیید در آینییده یییک
نقاش ماهر در جامعه به بار آید .پدر ربابه نیز میگوید که اگر همرای دخترش کسی بتوانیید
کمک شود تا برای ربابه هقلم ،کتابچه وغیره اشیای مورد ضرورت فن نقاشی را خریییداری
نماید تا ربابه بتواند یک روز به حیث یک نقاش مشهور کییه نییه دسییتش کییار مییی کنیید و نییه
پیایش نیه تنهییا در داخیل افغانسییتان بلکیه منحییث یییک نقییاش مشیهور دخیتر افغییان در دنییا
شناسایی گردد و او گفت من اطمینان کامل بالی استعداد و توانایی دخترم دارم که این گفته
هایم را یک روز برای دنیا به اثبات خواهد رساند که کسی که از نعمت دست و پییا محییروم
باشد نیز می تواند منحیث یک فرد نخبه و موثر در جامعه به بار آید .و پدر وی نیز از این
که دخترش تحت برنامه شامل گردید بسیار خوشحال گردیده گفت نه تنهییا کمییک مییالی اییین
موسسه برای دخترم مفید است بر علوه آن آمدن وی به اینجا بسیییار بیاعث خوشیحالی وی
شده و این را می تواند درک کند که می تواند به حیث یک فرد در اجتماع اشتراک کند با و
جود که دست و پای وی فلج است.
این دوعکس از کودک مذکور را بطور نمونه در ذیل می توان مشاهده کرد:

 – 7در مورد مصارف هقالین بافی همرای معاش اساتید این فن نیز باید یاد آور گردییید کییه
در مجموع مصارف آن معادل  1000دالر شده است .این مصرف طوری است کییه معییاش
دو استاد فی نفر  150دالر) 300دالر( وبقیه  700دالر جهت خرید پشیم و تیار بییه مصیرف
رسیده است .در این ماه برای  27نفر خارج از لیست که روزانه بییه خییانه جهییت فراگیییری
فن نجاری و برق حاضر میشییود پییول داده شییدند کییه از اییین  27نفییر 10تیین شییان فییی نفییر
 1000افغانی و 17تن شان فی نفر  500افغانی داده شدند.
 – 8در مورد فورمه شش تن از کودکان لیق نجاری نیز باید گفت که تا فردا صبح فورمه
های مذکور خدمت ارسال می گردد.
جدول مصارف ماه مارچ  2016قراری آتی ترتیب گردیده است:
مقتتتتتتتتتتتتتتدار ملظحظات
شماره نوع مصرف
مصرف
1
 3120دالر
پول  78کودک تحت پوشش
2
 800دالر
کرایه خانه ،برق و گاز

3
مصارف غذایی ماه مارچ
4
پول  27کودک خارج پروژه
5
معاش کریم
6
معاش فرید
7
معاش مرتضی
8
معاش مجتبی
9
مصارف دفتر
 10مصارف قالین بافی همرای معاش اساتید این فن
 11مجموع پول مصرف شده
 12مجموع پول وارده
یادداشت:
 – 1دلیل حذف سیدحسن ولد سیداحمدعلی که در ماه هقبلی از لیست کودکان تحییت پوشییش
موسسه کوفا حذف گردیده بود:
 1000دالر
 350دالر
 250دالر
 150دالر
 150دالر
 100دالر
 130دالر
 1000دالر
 7050دالر
 6000دالر

 – 1چون کودک مذکور کدام مصروفیت نداشت در طول سه ماه زمستان هرچه کوشش شد تا سیدحسن به خییانه جهییت
آموزش نجاری ویا برق ویاهم به درس حاضر گردند اما سیدحسن مانند مشعل حاضر نگردید.
 – 2چون سید حسن دیگر کودک نیست بلکه بالتر از سن  18سالگی قرار دارد اما کیدام فین وییا درس ییاد نداش ت تیا
همرای کودکان یکجا کار میکرد و باوجود تماس های فراوان به خیانه نییز حاضیر نگردیید تییا بیرای وی یکیی از فنییون
مانند نجاری ویا برق آموزش داده میشد بلکه فقط در روز توزیییع پییول حاضییر مییی گردییید امییا در وقییت درس بییه خییانه
حاضر نمی شد.

 – 2در مورد پول ماه اپریل نیز می خواهم احتراما عرض بدارم اینکه اگر امکان داشته
باشد که پول ماه مذکور زودتر انتقال داده شود بسیار خوب است چون در دو ماه گذشته
نسبت به ماه های دیگر کودکان دیرتر منتظر ماندند.

بااحترام

