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 60/60/2612         افغان جرمن آنالین
 

 اطالعیۀ پورتال افغان جرمن آنالین  برای مساعدت
 به هموطنان شریف مصیبت زدۀ بدخشانی ما                

 
کشور  در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان ه ایرفتن تپ فرو لغزش زمین و اخیراً به اثرطوریکه هموطنان گرامی ما مطلع اند، 

بی خانمان  صد ها تن دیگر رین شان را از دست دادند، ویما، صد ها تن از هموطنان شریف ما در این حادثۀ طبعی جان ش
نه  و یلباس نه برند، اینها نه خانه ای دارند و وسایل اولیۀ زندگی فقط در زیر آسمان خدا به سر میو گردیده بدون سرپناه  

 .سردی در امان باشند پتویی که به وسیلۀ آن از گرمی و
 امید شان را به سوی ما دوخته اند، که تا حدودی دست ما به دهن ما می بحرانی، چشم و آنان در چنین وضعیت اضطراری و

 توان( که برای ایشان به جا می شاید کمکی )به قدر . نان ایفا نماییمو وطنی خویش را نسبت به آ رسد، تا وجیبۀ انسانی، دینی 
چنین کمک  خورد و اگر خیلی به درد می ارزش زیادی را حاوی هم نباشد ولی برای آن عزیزان ما خیلی و وریم، مقدار وآ

مقداری را تشکیل بدهد که توسط  برای آنان به عمل بیاید، شاید مجموعاً  افغانستانخارج  جانب تمام هموطنان داخل و از یهای
 .در سطح آن محل، اعمار نمودمطلوب را یک از فامیل های بجا مانده و بی خانمان یک منزل رهایشی  آن برای هر

 آن وطنداران مصیبت دیده و روحی نیز خواهد داشت و چنین کمک ها غیر از اهمیت خیر اندیشانه اثرات وابستگی وطنی و
 امیدی نخواهند کرد.  حساس بی کسی و نابی سر پناه ما هرگز ا

همنوایی را داشته  صورت هر هموطن نیازمند ما در همچو وضعیتی بر ما حق دارد تا توقع مساعدت وهمکاری وهر به 
 باشد.

 احساس، پورتال افغان جرمن آنالین مصمم گردید تا در این مورد کاری انجام دهد، این وظیفه بر همین اندیشه و بنا
 کنند، طرح ریزی شد؛ ما به تمام هموطنان عالیقدر که سایت افغان جرمن را مطالعه می یتمن یک ندا و به شکل

 کمک به وطنداران بدخشانی ما را ،کنیم که در این عرصه صمیمانه از تمام هموطنان خود استدعا می با حرمت کامل و
 هم بندگانش. خشنود باشد و (ج)که باشد به عمل بیاورند، تا هم خداوند ه ایاین مساعدت را ولو به هر انداز اولویت داده و

و پیش از آنکه دیر شود به فریاد حضرت شرف الدین مصلح سعدی که هفت صد سال بشریت را مخاطب ساخته و فرموده 
 است، گوش دهیم و عمل نمائیم: 

 حضرت سعدی بزرگوار می گوید:
 

 ه در آفرینش ز یک جوهر اندک  بـنـی آدم اعضای یک دیـگـر انـد
 دیگـر عضو هـــا را نمانـد قرار  چو عضوی به درد آورد روزگار
 نشایــد کـه نامت نـهـنـد آدمــــی  تـو کـز محنت دیگـران بی غـمی

 

 مطمئن ارسال کمک به هموطنان بدخشانی را، ما در ذیل چنین پیشنهاد می نماییم: شیوۀ آسان و اما طریق و و
که جناب داکتر رمضان بشر دوست یک تن از فرزندان صادق، وطن دوست و امین می باشد و این خصایل را در از آنجا 

دوران کوتاه اقامتش در وطن و در موقف های مختلف و رتب دولتی ثابت نموده است و اکنون هم بنا بر احساس مردم دوستی 
 بنیانگذاری نموده است نیاد بشردوستان" در کابلو معاونت بی بضاعتان وطن بنیاد کمک و معاونتی زیر نام "ب

(BASHARDOSTAN FOUNDATION)
1

و  که از چند سال بدین طرف فعال است و کمک های وارده را با کمال امانت 

 صداقت به مستحقین آن رسانده و می رساند.

                                                           

  (BASHARDOSTAN FOUNDATIONنام  بنیاد : "بنیاد بشردوستان" ) -1
 (Account number: 1001512102551) حساب بانکی آن: نمبر

 (Intermediate Bank: Standard chartered Bank New York-NY USنام بانک این بنیاد: )
 (Swift Code: SCBLUS11XXXکود حساب بانکی آن: )

 Afghanistan International Bank (AIB)این بانک در کابل هم یک نمایندگی دارد: 

 (Account number: 1001512102551) " در کابل:نحساب بانکی بنیاد "بشر دوستانمبر 

 (Swift Code: AFIBAFKAکود حساب بانکی در کابل: )

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_darkhast_komak_bahamwatanan_mosibatrasida_badakhshan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_darkhast_komak_bahamwatanan_mosibatrasida_badakhshan.pdf
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نماییم که لطفاً  صمیمانه خواهش میمواظبت از انتقال صحیح کمک به هموطنان مصیبت دیده، ما  البته به منظور نظارت و
و  بیطرف از موضوع واقف باشیم  اندازه و تأریخ ارسال مبلغ را به این پورتال نیز معلومات بدهند، تا ما به حیث ناظر سوم و

ارسال کمک های تان دست به کار  نمایید به ارائه و مطمئن تشخیص می نحوی که مناسب و اال شما خود به هر طریق و

نمبر تلفون داکتر بشر دوست در کابل در پائین این صفحه تحریر شده است. د شد.خواهی
1

 
 

 ردان آزاده گیرــی نیک مــره
 چو استاده یی دست افتاده گیر

 

******* 
 

 این هم ندای بشردوست برای بیدار نمودن احساس بشردوستی هموطنانش:
 

 ! نوطن دوستاانسان دوستان 
    را فراموش نكنید: زخمیبدخشان 

 آرگو بدخشان جان شیرین هزاران هموطنان ما را گرفت و ولسوالی در وحشتناکی ۀزلزل عامیانهیا به اصطالح  لرزه و زمین
 كنند. و بي سرپناهي دست و پنچه نرم مي گرسنگیماتم با  و مو غ سوگواریحالت  هزاران هموطن دیگر ما در

و بخصوص گرفتن دست بازماندگان  هولناک ۀشدگان این حادث کشتهشهدا و  برایبهشت  یدعا، توانیم كه ما مي چیزیتنها 
 است. قربانیاناین 

 دست داده اند كمك كنیم. را از كه به این هموطنان خود كه همه چیز خود كند مي حکمبه ما  افغانیت، اسالمیت و انسانیت
بدون اینكه دست  باشیم وحشتناکاین حالت  رگتماشا دست گذاشته ودهد كه ما دست روي  اجازه نمي پاکقلب  وبیدار وجدان 

 .كنیدارسال  هرچه زودتر "دوستان بشر"را به بنیاد  توان خود كمك هاي خود ۀشما به انداز کدامهر  بیائیدپس  . شویمبه جیب 
 ميرسانده ام و افراد مستحق به  همیشهآنرا مثل  و نکرده خیانت مي شناسید؛ به امانت هرگز و وکالتوزارت  شما مرا از

 رسانم.
 

 :ارسال نمائید "دوستان بشر"به بنیاد  چهار طریق کمک های خود را توانید از شما می
 

 1- بانک طریق ویستیرن یونیون از 

 2- ؛ۀ کابلطریق حواله صرافی سرای شهزاد از 

 3-  ؛کابل داراالماندفتر پارلمانی من، سرک  در روز یا پول نقد هربانکی چک  از طریق 

 2- طریق حساب بانکی: از 
 

Account Name: BASHARDOSTAN FOUNDATION USD Account 

Account number: 5010151550205555 

Account with: Afghanistan International Bank (AIB) 

Swift Code: AFIBAFKA 

Intermediate Bank: Standard chartered Bank New York-NY US 

Swift Code: SCBLUS11XXX 

Account No: 1001512102551 

www.facebook.com/bashardostfoundation 
 

)از داخل كشور(66855330310)از خارج كشور( 6653822371012شماره تماس   
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