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  ۵۱۶۲جوالی ۶۱  :تاریخ    حفیظ هللا خالد                                                                              

(پنجم و آخرقسمت )  ازکابلمصوری ارشهای زگ  

 فعالیت های خیریه

تا کنون از "  هسکو" مسئول افتخاری موسسه بشری کمک به شاگردان بی بضاعت افغان  هرچند این قلم بحیث    

قسمت و چهاربا توجه به نشر گزارش های سفردر  خوداری نموده ولی اینباردر رسانه ها یه این موسسه نشرفعالیتهای خیر

 گزارش سفر( ولو کوچک و ناچیز)فعالیتها  و بیدون یادآوری ازینبکابل بود بخشی از پروگرام سفر اینکه کارهای خیریه نیز

هموطنان داخل کشور که به کمک و دستگیری  مطالبما با نشرهمچو  عزیز وطنداراندیګر جانباز،نا مکمل خواهد بود ،

را به  "های مصوری از کابلگزارش"قسمت اخیر ، ګردیده غیبتر بیشتر نمایند سپری میسخت ودشواری راروزهای واقعأ 

 . گردیده استاختصاص فعالیتهای خیریه 

ن هرگز هموطناداشته ام به کشور که ی های متعددسفرطی سالهای اخیر و که ایم نمض عر یدون مبالغهبصادقانه ومیخواهم   

که از راه های دو سه فیصد اقلیت  یکحساب البته  )م اده نه دیو حالت دشواراین حد در مضیقه اقتصادی تا خویشرا عزیز

زنده گی  ،امنیت ونبود خدمات اساسی  ،یکاری ، قیمتیب (جدا بوده کامأل  های افسانوی دست یافته اندثروت بهغیرمشروغ 

هر روز و ساعت این هموطنان ما مبارزه وایستادگی در به جهنم مبدل نموده است ما  اکثریت هموطنان ایروزمره را بر

برای  لذاوساعت صرف چند ساعت برق موجود بوده  ۵۲در برخی از نقاط پایتخت هنوزهم در بوده برابر کوهی ازمشکالت 

 یسرمبرای ما درین روز های خجسته و متبرک از هر طریق که که  چی بهتر هموطنان خویش دشواری های ین همهکاستن ا

 .باشد هموطنان خویشرا مساعدت نمائیم 

دولت نیست که اطفال زده ما تنها بسته شدن مکاتب و یا حریق آن بوسیله مخالفین مسلح کشورجنگدارند در اطالع طوریکه  

نائی معصوم وطن ما را از حق طبعی دسترسی به تعلیم و تربیه محروم نموده درپهلوی آن شرایط نامساعد اقتصادی و عدم توا

مانع بزرگ دیگری است که صد ها و لوازم مکتب برای کودکان شان خرید قرطاسیه ،لباس واده های کشور دراکثریت خان

ا از رفتن به مکتب باز داشته است ، براساس احصا یه های ملل متحد در حال حاضر از چهار تا هزار طفل معصوم وطن ر

کشور بوده در این قرن  بیست ویکم ازکسب دانش و تعلیم وتربیه محروم هستند، این  سازانپنج ملیون طفل افغان که آینده 

ع کمتر توجه صورت گرفته ووضمرسمی  به این سفانه در نشرات أکودکان وطن به معاونت و دستگیری همه ما نیاز دارند مت

 .و تربیه تکیه میگرددرصه تعلیم و بیشتر بر دستاورد ها در ع

جهت مساعدت به شاگردان که خانواده های شان توان خرید قرطاسیه و " هسکو"موسسه کمک به اطفال بی بضاعت افغان    

به شاگردان بی بضاعت مکاتب شهرکابل، ولسوالی کتب رانداشته،مقداری قرطاسیه وتعدادی بکس مرا ضروریات مکتب سایر

  .ائه میگرددمعلومات ار أمختصرمورد آن دراینک نمود که کابل توزیع ی شهرهای شمال کابل و کودکان فروشنده در جاده ها



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  .ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 

 ۵۱۶۲جون ۵۱بتاریخ واقع کارته مامورین جریان توزیع قرطاسیه در لیسه عالی درخانی                              

گرد پسر و شا به بیش از یک هزارو دوصدسیه جون یک مقدار قرطا ۵۱اریخ بت:  توزیع قرطاسیه در لیسه درخانی    -۶

کابل توزیع گردید، توزیع قرطاسیه تحت نظرمحترمه مدیره و معاونه ی درخانی واقع کارته مامورین شهرلیسه عالدختر در

شاگردان بی بضاعت بکس و ، برای یز حاضر بود، انجام گرفتتدریسی آن لیسه در حالیکه مسئول افتخاری موسسه هسکو ن

وهیأت تدریسی آن لیسه باعث  آمره لیسهمکتب توزیع گردید،همکاری بی شائیبه  اسیهقرطاسیه و برای بقیه شاگردان قرط

گردید که توزیع قرطاسیه تا اخیر بطورمنظم انجام گرفته وهیچ گونه بی نظمی در پروسه توزیع رخ ندهد،شیوه توزیع طوری 

میشد توزیع و بعدأ به بقیه  شناسائینگران همان صنف که بوسیله و یتیم بود که در قدم اول مواد به شاگردان بی بضاعت 

  . ادامه می یافت قرطاسیه شاگردان توزیع 

نفر از شاگردان مستحق لیسه  مچنان برای بیش از یک هزارجون ه ۵۱بتاریخ : ر لیسه رسول امین یع قرطاسیه دتوز - ۵

جم شاروالی بکس و قرطاسیه مکتب توزیع گردید، توزیع پروفیسور رسول امین واقع حصه الف خوشحال مینه مربوط ناحیه پن

بقیه  ادامه داشته ۶۵وسسه هسکو الی ساعت قرطاسیه در حضورداشت مدیروهیأت تدریسی آن لیسه و مسئول افتخاری م

به شاگردان مستحق آن  لیسه در روز های بعدی  قرطاسیه را هیأت تدریسی آن لیسه  تسلیم و وعده سپرد تا آنرا بطور منظم 

 .توزیع نماید

به والیت شرقی لغمان مکاتب آنجا بعلت رخصتی های تابستانی تعطیل بود لذا مقداری قرطاسیه را  چون هنگام مسافرت  - ۳

 .که حین مسافرت با خود به آنجاحمل نموده به اطفال شامل مکتب تعدادی از قراء آنجا توزیع گردید

برای قریب دوصد نفر از شاگردان مکاتب خانگی در ولسوالی قره باغ وکلکان که اکثریت آنها را دختران تشکیل داده   - ۲

قرطاسیه و بکس مکتب توزیع گردید، این اطفال بعلت دوری راه و  محدویت های خانواده گی نه توانسته اند در مکاتب دولتی 

 .شامل گردند
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   مکتب دریافت بکسن حیشمال کابل درکوهدامن ه اطفال خورد سال منطق                                   

و سایر مواد مورد ضرورت شاگردان  عالوتا در جریان اقامت در کابل  بسته های قرطاسیه مکتب حاوی قلم، کتابچه، کاغد

مصروف در پهلوی مکتب مکتب در شهر کابل برای یک تعداد از اطفال خورد سن که برای حمایت مالی خانواده های شان 

 ۱جاده های شهر بودند توزیع گردید موترشوئی پالستیک فروشی و کراچی وانی  در

.  

 والیت لغمان بعد از دریافت قرطاسیه تعدادی از اطفال خورد سال

های شسلسله گزار در وطنخویش  ماهه اقامت یک  هنگامخیریه ورضاکارانه و با این گزارش مختصر از فعالیتهای    

خواننده گان همۀ نویسنده گان و ،کاریمحترم تیم  بهرا فطر دداده با اغتنام از فرصت حلول عید سعی پایانمصوری از کابل را 

 موالسال.گویم  فخیم افغان جرمن از صمیم قلب تبریک و تهنیت میپورتال 

    یپا

 

 


