نامه خوش آمدید برای دوست های افغان
که فعال در شهر آدالید قر ن
نیت هستند
این پیام از طرف جامعه افغانهای مقیم شهر آدالید برای شما تقدیم میشود.
ی
اینجا عده از افغانها مدت دو سال میشود که زنده گ میکنند،
ن
بعض ها از دیر مدت بدینسو،
و ن
بعض ها هم فعال تازه رسیده اند

دوستان عزیز،
ی
ن
مطمت هستیم که شما در آستالیا زنده گ آرام و آسوده خواهید داشت.
ما شما را به خانه جدید تان خوش آمدید میگوییم .ما
زمانیکه برای بار نخست ما از آمدن شما شنیدیم ٬پرسش های گوناگون در ذهن ما خطور میکرد .ما نگران شما بودیم که آیا در
نتت هستید ٬نیاز های ن
هوتل مدی جای که شما فعال قر ن
آن شما رفع شده باشد یا خت .ما به سفر پر چالش شما به کشور آستالیا
ن
چنت رشایط برای شما چقدر دشوار بوده است .ما نمیدانیم که
متعجب هستیم و درک میکنم که بتون شدن از افغانستان در
شما به چه تعداد اینجا آمدید ،از کدام والیت هستید؛ ممکن در افغانستان با هم همسایه بودیم و یا در زمان طفولیت در یک
مکتب درس خوانده ایم.
ما خواهیم شما بدانید که اگر شما در اینجا هیچ کس و کوی نداری ٬ما در کنار شما هستیم .این وعده ماست.
اگر شما جای برای بود و باش نداشتید ،ما ن
حاضیم شما را کمک کنیم تا زمینه بود و باش برای شما مساعد گردد و با هموطنان
خود آشنا شوید .اگر نضورت شد ،ما ن
حاضیم حت شما را در خانه های خود جا دهیم ،تا زمانیکه شما به پای خود یم ایستید.
اگر شما باخو هیچ نیاورده اید ،نگران نباشید .ما در کنار شما هستیم ،شما باالی ما حساب کرده میتوانید.
اینجا توده بزرگ از افغانها وجود دارد که متشکل از اقوام والیات مختلف میشود .ما شما را به مردمان مربوطه وصل خواهیم کرد.
ن
قرنتت بخت تمام شود ،اگر در آدالید بودید ،ما در کنار شما خواهیم بود و شما را کمک خواهیم کرد .و اگر به شهر
هر زمانیکه که
دیگری مسکن گزین شدید ،ما با شما کمک خواهیم کرد تا با جامعه افغان همان شهر آشنا شوید .مهم نیست که شما به کدام
ی
شهر زندگ خواهید کرد ،ما شما را به هموطنان خود وصل خواهیم کرد .اگر دوست داشتید کریکت ،فوتبال ،ویا والیبال بازی
ن
معرف کنیم.
کنید ،ما سع خواهیم کرد تا شما را به تیم های مربوطه
ی
اگر در رابطه به زبان انگلییس نگران هستید و اینکه چگونه زنده گ را پیش خواهید برد ،نگران نباشید! ما هم زمانیکه برای بار
نخست به آستالیا آمدیم سوال های زیاد در ذهن ما خطور میکرد .اما با گذشت زمان همه مسائل برای ما عادی شد و آموختیم
که اگر چالش های دیگر هم فرا راه ما قرار گتد ،با آن مبارزه خواهیم کرد.
برای فعال این جای بسا ر
امت بتون شدید .از دید ما این از همه ن
خوش است که شما از جنجال و نا ن
چت با ارزش تر است که شما
میتید.
فعال در امن برس ر
ی
ی
لحظه قبل از سقوط شهر کابل ،عده از فامیل های افغان رسیدند و فعال در همسایه گ ما زنده گ میکنند .من با ایشان کمک
ی
ی
میکنم .ایشان به زبان خود هم به شما خواهد گفت؛ او امروز جواز راننده گ خود را اخذ میکند .او اینجا زنده گ جدید اش را آغاز
میکند.
ی
ما میخواهیم به شما اطمینان دهیم که در پست و بلندی های زنده گ جدید تان تنها نیستید ،ما در کنار شما خواهیم بود و با شما
ی
در هر کار خواه اخذ جواز راننده گ باشد ،آغاز پوهنتون ،دریافت کار و یا موراد دیگر ،ما با شما کمک خواهیم کرد.
این وعده ماست!

ن
رسان خواهد شد.
این گروپ توسط داکت عبدالغفار ستانکزی به این شمار وتسپ ( )۰۴۶۹۸۹۳۲۱اطالع
ی
داکت ستانکزی در افغانستان با کمیسیون مستقل حقوق ر
برس کار میکرد .فعال د شهر آدالید زنده گ میکند و با بنیاد دالوی چ سنت
همکار میباشد.

ی
راه های نجات از افرسدگ
ی
بنیاد دالوی چ سنت برنامه های ذیل را به زبان های پشتو و دری از حکایت های افغانهای که زنده گ جدید شان را در شهر آدالید
آغار کرده اند ،آماده کرده است.

ی
“ما میخواهیم ن
بعض از راه ها را با شما رشیک سازیم که از طریق آن ما بر نا امیدی ،افرسدگ ،و نگر نان خود غلبه کنیم .این
حکایت ها ،اندیشه ها ،و پیام های ما است .این حکایت ها مربوط زنان ،مردان ،جوانان ،و کهنساالن میشود .اگر امید را از دست
داده اید ،خود را مبازید! امید است سخنان ما به شما برسد “

راه ها و روش هایی که می توانیم بر افسردگی و مشکالت روحی خود غلبه کنیم
https://soundcloud.com/user-195339529/dari

راه ها و روش هایی که می توانیم بر افسردگی و مشکالت روحی خود غلبه کنیم
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