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 2019-02-10 ب واصلهاصالحه و 

 

خیریۀ دانشنیاد ب  

 !دوستان و هموطنان گرامی سالم بر شما

ملت کمک  ذارتن زیر را با دقت مطالعه نموده آنچه از توان و وسع تان پوره باشد به این جوان دلسوز و خدمتگلطفاً م

من نظر به خواهش خود این نمائید. تشویق چنین اشخاص سبب رشد علم و معرفت و روشنگری در کشور عزیز ماست.

نحیث یک همت معلومات مختصری را که ایشان از کار ها و بیگرافی شان به من فرستاده بودند تنظیم نمودم و مجوان با

ی در آئینۀ بزرگ نمائ کهوی را  ظیفۀ خود دانستم تا این خدمت کوچکطفال وزن روشن فعال حقوق اجتماعی زنان و ا

 با شما شریک سازم. آیندۀ اطفال وطن ما خواهد بود

 

" فرزند ینهللا "اما حیذبریۀ دانش خدمت شما تقدیم میدارم  که توسط ه ارتباط با بنیاد خیمعلومات مختصری را باینک 

ب جناایجاد گردیده است.   20_8_1397 خیبتار فیاول شهر مزار شر هیه ش ( در ناح 1372امان هللا متولد سال) 

 12ع ش ( موفقانه از صنف  1392در سال )و  دهیگرد یابو مسلم اندخو سهیشامل مکتب ل یسن هفت سالگ درامانی 

 یژتکنالو یریانجن به رشته پری نموده موفقانۀ امتحان کانکوربعد از س . فراغت حاصل نموده است یبه درجه اعل

ال دروس داشت در قب هیو ترب میبنابر شوق و عالقه که به تعل .استبه تحصیالتش ادامه داده برق  پارتمنتید یاویمیک

ه همه را به اتمام رسانید نامه ها قیتصد حصول با و دهیگرد یو خطاط یسیانگل ات،یاضیر یمکتب شامل کورس ها

ده مهاجرت نمو یاندخو یولسوال ابیفار تیاش در وال لیه ش (همراه فام 1378بنابر وضع دشوار در سال )وی است. 

  .است

و  یردر امورات ادا یطور افتخار، به معارف اشپوهنتون نظر به شوق و عالقه  یزمستان یها یاستفاده از رخصت با

قرار  ریادارات مربوطه مورد تقد دیبه اثر لزوم دفعالیت هایش و ایفای وظیف نموده  یاندخو یمکاتب ولسوال یسیتدر

حال بخاطر  و.فراغت حاصل نموده است یاعله ش ( از پوهنتون جوزجان به درجه  1396گرفته است و در سال )

 .دینمایم تیفعال هیریو خ یفرهنگ یدر بخش هااش  دهیبه مردم رنج د یخدمت گذار

کمک عت بضا یب لیدر مکاتب و فام و یسیر را میتی طفالاکه یعنی ست در کل روشنگری دانش هیریخ ادیبنهدف از ایجاد 

به شاگردان  قیتشویونیفورم، باز مانده اند، تنظیم بودن فقر  ریز لیبه دلمستحق که از مکتب طفال امثالً  .دینما یاریو 

 تنظیم ، وادار ساختن فامیل ها به شامل ساختن اطفال در مکاتب و صنوف درسی، یصنفو قواعد درسی و اصول 

ای بردر خانه . تربیه معلمین خانگی کمک به اطفال جنگ زده، شاگردان یاستعداد ها بخاطر رشدامتحانات رقابتی 

اسیۀ رطق. تنظیم مصارف می توانندیکه نسبت معاذیر معلولی از و نداشتن امکانات وسایط نقلیه به مکتب آمده ناطفال

 ، جمع کردن اطفال در زیر یک سقف دانش و تربیه و دور نگهداشتن ایشان از جنگ و دشمنی و خصومت علیهاطفال

وزش آمهمدیگر، آموزش وحدت و همدلی و تربیۀ ایشان برای یک آیندۀ واحد و بدون تبعیض قومی و زبانی و میلیتی. 

 محبت یکپارجگی و برادری و باهمی.

این تا  نمایند تیتقو از نظر مالی و معنوی ما را هیریخ ادیتا بن به عمل می آیدتقاضا  شیاند ریدوستان سخاوتمند و خ از

 .نمایند ازمندیبه هموطنان ن شتریخدمت ب قیطر نیاز ا قدم کوچک ایشان به یک گام بزرگ ملی و همگانی مبدل گردد و
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و قشنگتر  یزندگعلم در کوشش  .دیگام باش کیبا هم  دیآیب

دشمنی  نفس کشیدن را در یک فضای آزاد و بدون جنگ و

فرح بخش تر میسازد.و اطفال سرزمین ما به این نفس پاک و 

 ادیبن  ودگی های جنگ و باروت ضرورت دارند. عاری از آل

، اهل و فقیر نداشخاص سخاوتم انیدانش پل ارتباط م هیریخ

 .باشدیسازان وطن است م ندهیعلم و نونهاالن و نو باوگان که آ

 کیلبخند به مان  یاریبا  دیآیب: )دانش هیریخ ادیشعار بن

  (میخانواده آور

Account No:002201101822533    

 بانک یزیعز

Call: +93786385671 

        +93745062930 

 " یهللا " امان حیذب ریانجن

 



mailto:maqalat@afghan-german.de

