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صالحه واهب واصل

بنیاد خیریۀ دانش
دوستان و هموطنان گرامی سالم بر شما!
لطفا ً م تن زیر را با دقت مطالعه نموده آنچه از توان و وسع تان پوره باشد به این جوان دلسوز و خدمتگذار ملت کمک
نمائید .تشویق چنین اشخاص سبب رشد علم و معرفت و روشنگری در کشور عزیز ماست.من نظر به خواهش خود این
جوان باهمت معلومات مختصری را که ایشان از کار ها و بیگرافی شان به من فرستاده بودند تنظیم نمودم و منحیث یک
زن روشن فعال حقوق اجتماعی زنان و اطفال وظیفۀ خود دانستم تا این خدمت کوچک وی را که آئینۀ بزرگ نمائی در
آیندۀ اطفال وطن ما خواهد بود با شما شریک سازم.
اینک معلومات مختصری را به ارتباط با بنیاد خیریۀ دانش خدمت شما تقدیم میدارم که توسط ذبیح هللا "امانی" فرزند
امان هللا متولد سال(  1372ه ش ) در ناحیه اول شهر مزار شریف بتاریخ  20_8_1397ایجاد گردیده است .جناب
امانی در سن هفت سالگی شامل مکتب لیسه ابو مسلم اندخوی گردیده و در سال ( 1392ع ش ) موفقانه از صنف 12
به درجه اعلی فراغت حاصل نموده است .بعد از سپری نموده موفقانۀ امتحان کانکور به رشته انجنیری تکنالوژی
کیمیاوی دیپارتمنت برق به تحصیالتش ادامه داده است .بنابر شوق و عالقه که به تعلیم و تربیه داشت در قبال دروس
مکتب شامل کورس های ریاضیات ،انگلیسی و خطاطی گردیده و با حصول تصدیق نامه ها همه را به اتمام رسانیده
است .وی بنابر وضع دشوار در سال ( 1378ه ش )همراه فامیل اش در والیت فاریاب ولسوالی اندخوی مهاجرت نموده
است .
با استفاده از رخصتی های زمستانی پوهنتون نظر به شوق و عالقه اش به معارف ،طور افتخاری در امورات اداری و
تدریسی مکاتب ولسوالی اندخوی ایفای وظیف نموده و فعالیت هایش به اثر لزوم دید ادارات مربوطه مورد تقدیر قرار
گرفته است و در سال ( 1396ه ش ) از پوهنتون جوزجان به درجه اعلی فراغت حاصل نموده است.و حال بخاطر
خدمت گذاری به مردم رنج دیده اش در بخش های فرهنگی و خیریه فعالیت مینماید.
هدف از ایجاد بنیاد خیریه دانش در کل روشنگریست یعنی که اطفال یتیم و یسیر را در مکاتب و فامیل بی بضاعت کمک
و یاری نماید .مثالً اطفال مستحق که از مکتب به دلیل زیر فقر بودن باز مانده اند ،تنظیم یونیفورم ،تشویق شاگردان به
اصول و قواعد درسی و صنفی  ،وادار ساختن فامیل ها به شامل ساختن اطفال در مکاتب و صنوف درسی ،تنظیم
امتحانات رقابتی بخاطر رشد استعداد های شاگردان ،کمک به اطفال جنگ زده .تربیه معلمین خانگی در خانه برای
اطفالیکه نسبت معاذیر معلولی از و نداشتن امکانات وسایط نقلیه به مکتب آمده نمی توانند .تنظیم مصارف قرطاسیۀ
اطفال  ،جمع کردن اطفال در زیر یک سقف دانش و تربیه و دور نگهداشتن ایشان از جنگ و دشمنی و خصومت علیه
همدیگر ،آموزش وحدت و همدلی و تربیۀ ایشان برای یک آیندۀ واحد و بدون تبعیض قومی و زبانی و میلیتی .آموزش
محبت یکپارجگی و برادری و باهمی.
از دوستان سخاوتمند و خیر اندیش تقاضا به عمل می آید تا بنیاد خیریه ما را از نظر مالی و معنوی تقویت نمایند تا این
قدم کوچک ایشان به یک گام بزرگ ملی و همگانی مبدل گردد و از این طریق خدمت بیشتر به هموطنان نیازمند نمایند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بیآید با هم یک گام باشید .کوشش در علم زندگی قشنگتر و
نفس کشیدن را در یک فضای آزاد و بدون جنگ و دشمنی
فرح بخش تر میسازد.و اطفال سرزمین ما به این نفس پاک و
عاری از آلودگی های جنگ و باروت ضرورت دارند .بنیاد
خیریه دانش پل ارتباط میان اشخاص سخاوتمند و فقیر ،اهل
علم و نونهاالن و نو باوگان که آینده سازان وطن است میباشد.
شعار بنیاد خیریه دانش( :بیآید با یاری مان لبخند به یک
خانواده آوریم)
Account No:002201101822533
عزیزی بانک
Call: +93786385671
+93745062930
انجنیر ذبیح هللا " امانی"



د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

