
 

 

 

 

 

  

       شماره چهارم صفحه اول                                        January  2014 1392دلو                             گزارشنامه پرورشگاه کابل   

 ارزش انسان در پرتوی خدمات بشری

 

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟من 

 معتقدم که اندر آن سّری هست

 یک دست به کار خویشتن پرداختن

 دستبا دست دگر ز بی کسان گیری    

و سود  در فرهنگ انسانی خدمت به همنوعان

مفهوم گسترده رسانی افراد نسبت به یکدیگر 

به صورت وام دادن،  می شود کهشامل ای را 

، پوشاندن، رفع شکم های گرسنه سیر کردن

گرفتاری از یکدیگر و نیز همکاری زن و شوهر 

در محیط خانه و خدمات عام المنفعه از قبیل 

تأسیس دانشگاه، ساختن خوابگاه مدرسه سازی، 

های دانشجویی، وقف کردن اموال برای محرومان 

 .و اقشار آسیب پذیر و... بروز می کند
البته خدمت رسانی به همنوعان یکی از آموزه 

های عالی دین مقدس اسالم است که به مسلمانان 

)همواره( در راه نیکی و  می فرماید:

)هرگز( در پرهیزگاری با هم تعاون کنید. و 

در این «  راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.

آیه هم جنبه مثبت قضیه و هم جنبه منفی آن 

بیان شده است و این اشاره به این دارد که 

تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکیها 

بنآ  و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد.

ارزش هر کس به نسبت عمل به این دستور می 

و ما در فرهنگی دینی خود سخنانی از باشد 

بزرگان دین خود هم داریم که در مورد فرموده 

اند ، پیامبر اکرم)ص( می فرماید: دو خصلت 

است که چیزی باالتر از ان دو نیست یکی ایمان 

به خدا ، دیگری سود رساندن به بندگان خدا. 

برعالوه که ارزشمندی خود را در اسالم و در 

در همین دنیا خدمت رسانی  نزد خداوند دارد

در پرتو خدمت  آثار و برکاتی هم دارد که

رسانی، جامعه اسالمی بهره مند می گردد و 

برکات بر مسلمانان سرازیر شده، به نظم و 

امنیت و آرامش و رفاه می رسند. خود 

خدمتگزاران نیز اعتبار اجتماعی پیدا می 

کنند، مورد ستایش و تحسین مردم قرار می 

، حمایت و یاری مردم را به خود جلب می گیرند

کنند، آوازه آنان بلند می شود و از 

رهاوردهای دیگر خدمت رسانی نیز در همین 

 .دنیا برخوردار می شوند

 پرورشگاه کابل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم

ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی در کشور از چندین دهه به این سو مردم ما را 

با مشکالت عدیده سردچار ساخته و هر روز بر مشکالت مردم افزوده می شود. 

فقر ، بی کاری ، عدم امنیت ، مواد مخدر و دیگر پدیده های زشت اجتماعی مردم 

یشتر متوجه مردمان بی بضاعت ما را آسیب پذیر ساخته است که این آسیب پذیری ب

و محروم کشور است که ما شاهد مراجعه همچون مردمان در پرورشگاه کابل 

پذیرش این خیل عظیم جمعیت، شنیدن درد جهت دریافت کمک هر روز هستیم ،  

دلهاشان، پاسخگویی مناسب و رفع مشکل آنان در فرهنگ اسالمی بر بسیاری از 

اداره پرورشگاه کابل هم مطابق ه این اساس عبادت های مستحب ترجیح دارد ب

وسع و توان خود با این مشکالت رسیده گی می نماید. حداقل اسم ایشان را داخل 

لیست کمک های خود نموده تا کمک های دریافتی خیرین و مومنین را در خدمت 

 .ایشان قرار دهد.

 

پنجه نرم می یکی از بیوه زنانی است که با مشکالت زیادی دست و  خانم حواگل

این خانم شوهرش هفت سال قبل فوت نموده است و خودش با اطفال صغیرش کند 

بدون سرپرست با مشکالت زیادی روبرو است. در تاهکوی یک منزل زنده گی 

افغانی کرایه می دهد. پسرش  که قبآل مکتب می  1000می کند و از انجا ماهانه 

ت زنده گی مکتب را ترک نموده رفت و صنف پنج مکتب بود ولی به نسبت مشکال

به شاگردی نانوایی مصروف شد. خودش در کارهای خانه مردم گاهی مصروف 

 است 

 

ن طریق امرار معاش می کند.. اداره پرورشگاه کابل توانست شخص مذکور آو از 

را شامل یکی از برنامه های کمکی خویش تحت پوشش قرار دهد و پسری که به 

شاگرد نانوایی می کرد جهت ادامه مکتب به پرورشگاه نسبت مشکالت اقتصادی 

 کابل ثبت و راجستر گردید.

 

 

 ارزش انسان در پرتوی خدمات بشری

 

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟من 

 معتقدم که اندر آن سّری هست

 یک دست به کار خویشتن پرداختن

 گیری دست با دست دگر ز بی کسان   

و سود  در فرهنگ انسانی خدمت به همنوعان

مفهوم گسترده رسانی افراد نسبت به یکدیگر 

به صورت وام دادن،  می شود کهشامل ای را 

، پوشاندن، رفع شکم های گرسنه سیر کردن

گرفتاری از یکدیگر و نیز همکاری زن و شوهر 

در محیط خانه و خدمات عام المنفعه از قبیل 

ی، تأسیس دانشگاه، ساختن خوابگاه مدرسه ساز

های دانشجویی، وقف کردن اموال برای محرومان 

 .و اقشار آسیب پذیر و... بروز می کند
البته خدمت رسانی به همنوعان یکی از آموزه 

های عالی دین مقدس اسالم است که به مسلمانان 

)همواره( در راه نیکی و  می فرماید:

و )هرگز( در پرهیزگاری با هم تعاون کنید. 

در این «  راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.

آیه هم جنبه مثبت قضیه و هم جنبه منفی آن 

بیان شده است و این اشاره به این دارد که 

تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکیها 

بنآ  و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد.

ارزش هر کس به نسبت عمل به این دستور می 

د و ما در فرهنگی دینی خود سخنانی از باش

بزرگان دین خود هم داریم که در مورد فرموده 

اند ، پیامبر اکرم)ص( می فرماید: دو خصلت 

است که چیزی باالتر از ان دو نیست یکی ایمان 

به خدا ، دیگری سود رساندن به بندگان خدا. 

برعالوه که ارزشمندی خود را در اسالم و در 

رد در همین دنیا خدمت رسانی نزد خداوند دا

در پرتو خدمت  آثار و برکاتی هم دارد که

رسانی، جامعه اسالمی بهره مند می گردد و 

برکات بر مسلمانان سرازیر شده، به نظم و 

امنیت و آرامش و رفاه می رسند. خود 

خدمتگزاران نیز اعتبار اجتماعی پیدا می 

کنند، مورد ستایش و تحسین مردم قرار می 

ند، حمایت و یاری مردم را به خود جلب می گیر

کنند، آوازه آنان بلند می شود و از 

رهاوردهای دیگر خدمت رسانی نیز در همین 

 .دنیا برخوردار می شوند

 ارزش انسان در پرتوی خدمات بشری

 

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟من 

 معتقدم که اندر آن سّری هست

 یک دست به کار خویشتن پرداختن

 کسان گیری دستبا دست دگر ز بی    

و سود  در فرهنگ انسانی خدمت به همنوعان

مفهوم گسترده رسانی افراد نسبت به یکدیگر 

به صورت وام دادن،  می شود کهشامل ای را 

، پوشاندن، رفع شکم های گرسنه سیر کردن

گرفتاری از یکدیگر و نیز همکاری زن و شوهر 

در محیط خانه و خدمات عام المنفعه از قبیل 

سازی، تأسیس دانشگاه، ساختن خوابگاه  مدرسه

های دانشجویی، وقف کردن اموال برای محرومان 

 .و اقشار آسیب پذیر و... بروز می کند
البته خدمت رسانی به همنوعان یکی از آموزه 

های عالی دین مقدس اسالم است که به مسلمانان 

)همواره( در راه نیکی و  می فرماید:

کنید. و )هرگز( در پرهیزگاری با هم تعاون 

در این «  راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.

آیه هم جنبه مثبت قضیه و هم جنبه منفی آن 

بیان شده است و این اشاره به این دارد که 

تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکیها 

بنآ  و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد.

می ارزش هر کس به نسبت عمل به این دستور 

باشد و ما در فرهنگی دینی خود سخنانی از 

بزرگان دین خود هم داریم که در مورد فرموده 

اند ، پیامبر اکرم)ص( می فرماید: دو خصلت 

است که چیزی باالتر از ان دو نیست یکی ایمان 

به خدا ، دیگری سود رساندن به بندگان خدا. 

برعالوه که ارزشمندی خود را در اسالم و در 

وند دارد در همین دنیا خدمت رسانی نزد خدا

در پرتو خدمت  آثار و برکاتی هم دارد که

رسانی، جامعه اسالمی بهره مند می گردد و 

برکات بر مسلمانان سرازیر شده، به نظم و 

امنیت و آرامش و رفاه می رسند. خود 

خدمتگزاران نیز اعتبار اجتماعی پیدا می 

می کنند، مورد ستایش و تحسین مردم قرار 

گیرند، حمایت و یاری مردم را به خود جلب می 

کنند، آوازه آنان بلند می شود و از 

رهاوردهای دیگر خدمت رسانی نیز در همین 

 .دنیا برخوردار می شوند

 ریـــات بشــــدمــان در پرتوی خـــارزش انس

 

 
در فرهنگ انسانی خدمت به همنوعان و سود رسانی افراد نسبت به 
یکدیگر مفهوم گسترده ای را شامل می شود که به صورت وام دادن، 
سیر کردن شکم های گرسنه، پوشاندن، رفع گرفتاری از یکدیگر و نیز 
همکاری زن و شوهر در محیط خانه و خدمات عام المنفعه از قبیل 
مدرسه سازی، تأسیس دانشگاه، ساختن خوابگاه های دانشجویی، وقف 

 .کردن اموال برای محرومان و اقشار آسیب پذیر و... بروز می کند
البته خدمت رسانی به همنوعان یکی از آموزه های عالی دین مقدس 

)همواره( در راه نیکی و  اسالم است که به مسلمانان می فرماید:
ون کنید. و )هرگز( در راه گناه و تعدی همکاری پرهیزگاری با هم تعا

در این آیه هم جنبه مثبت قضیه و هم جنبه منفی آن بیان شده «  ننمایید.
است و این اشاره به این دارد که تعاون و همکاری باید هم در دعوت 
به نیکیها و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد. بنآ ارزش هر کس به 

ور می باشد و ما در فرهنگی دینی خود سخنانی نسبت عمل به این دست
از بزرگان دین خود هم داریم که در مورد فرموده اند ، پیامبر 
اکرم)ص( می فرماید: دو خصلت است که چیزی باالتر از ان دو 
نیست یکی ایمان به خدا ، دیگری سود رساندن به بندگان خدا. 

خداوند دارد در برعالوه که ارزشمندی خود را در اسالم و در نزد 
در پرتو خدمت  همین دنیا خدمت رسانی آثار و برکاتی هم دارد که

رسانی، جامعه اسالمی بهره مند می گردد و برکات بر مسلمانان 
سرازیر شده، به نظم و امنیت و آرامش و رفاه می رسند. خود 
خدمتگزاران نیز اعتبار اجتماعی پیدا می کنند، مورد ستایش و تحسین 

ار می گیرند، حمایت و یاری مردم را به خود جلب می کنند، مردم قر
آوازه آنان بلند می شود و از رهاوردهای دیگر خدمت رسانی نیز در 

  .همین دنیا برخوردار می شوند
تاریخ شاهد است که کسانیکه در راستای خدمت واقعی به انسانیت قدم 

ت علی در گذاشتند امروز نام شان در قلوب مردم جا دارد اگر حضر
بین مسلمانان و سایر انسان ها از محبوبیت برخوردار است به دلیل 
احساس پاکش ، اراده نیک اش و اخالص در عمل اش بود ، کسی بود 
که نیمه های شب بر در خانه فقیر با دست خود کمک می برد و دست 
نوازش بر مردم بی بضاعت می کشید. در پهلویش کسانی سراغ داریم 

همیشه پهن بود و دست سخاوتمندانه اش همیشه نوازش  که سفره اش
دل ها بوده ولی کسانی را نوازش می کرد که ثروت شان ، پول شان ، 
دارایی شان زیاد بود کسانی از خوان نعمتش بهره مند بودند که همه 
چیز داشتند فقط به خاطر منافع مادی و دنیایی بزل داشتند و بزل می 

انها جوالنگاهی داشتند و نام و نشانی  گرفتند. درست چند صباحی
داشتند ولی امروز چه ارزش دارند فقط اسمی در تاریخ گذاشتند و 

 رفتند. 
 

 حدیث نبوی

رهکس چیزی ازکار مسلماانن رابدست گیردو ردکار آنها مانند کار خود دلسوزی نکند بوی بهشت بدو 

نخواهد رسید
.  



 

 

 سفر انجنیر محمد رضا افشار و دیدارشان از پرورشگاه کابل

انجنیر محمد رضا  3102می  9به تاریخ 

افشار با معیتی اعضای فامیلش جهت 

بازدید از پرورشگاه کابل وارد شهر کابل 

گردید. در میدان هوایی از طرف مسؤلین 

شاگردان پرورشگاه به گرمی پذیرایی و 

گردیده و بعد طرف پرورشگاه راهی 

در محوطه پرورشگاه با استقبال   گردیدند.

همه شاگردان و بیوه زنان قرار گرفت. و 

مجلسی که به مناسبت خوش امدید و 

پذیرایی حاجی صاحب افشار در صالون 

پرورشگاه تدویر شده بود اغاز گردید و در 

ن ، شاگردان و کارمندان انجا بیوه زنا

پرورشگاه حضور داشته و مجلس با 

تالوت ایات قران عظیم الشان اغاز گردید 

و بعد انجنیر محمد رضا افشار صحبت 

های خود را ایراد نمودند و همین طور از 

طرف مدیر مسؤل پرورشگاه  امدنشان را 

خیر مقدم گفته خوشی و سعادت خود را از 

نیر محمد رضا امدنشان بیان نمود. انج

افشار در مدت دو هفته اقامت شان در شهر 

کابل به کارهای مهم پرداخته ، در اول با 

مسؤل پرورشگاه کابل در مورد امورات 

عمومی پرورشگاه کابل صحبت نموده 

بعضی رهنمودها و توصیه های خود را 

در زمینه کارهای پرورشگاه و امدن 

توسعه و پیشرفت در عرصه خدمت گذاری 

ان نمود تا بشود خدمت گذاری به شکل بی

خوبتر و بهتر ان ادامه داشته باشد و در 

قسمت مسایل اداری و در کل امورات 

پرورشگاه توسعه و پیشرفت رونما گردد. 

و همچنان برنامه های بزرگ خود را در 

طی اقامتش بیان نمود تا در زمینه انها 

اقدامات و تدابیر از طرف اداره پرورشگاه 

گیرد. یکی از برنامه های همه صورت 

ساله اش بردن شاگردان پرورشگاه به میله 

است که حسب دلسوزی و احساس پدرانه 

که نسبت به اطفال یتیم کشور دارند به 

ثور شاگردان پرورشگاه کابل را  32تاریخ 

جهت تفریح و سرگرمی به پغمان برای 

میله بردند تا در چهره انها خوشی ایجاد 

کمبودی در انهاد ایجاد کند و احساس 

همچنان انجنیر محمد رضا افشار در  نشود.

طی اقامتش از مرکز آموزش های فنی و 

حرفوی کانترک دیدن به عمل اورد تا 

زمینه اموزش شاگردان پرورشگاه را در 

انجا مهیا نماید بعد توصیه نمودند تا 

شاگردان پرورشگاه کابل در پهلوی دروس 

اموزش ببینند  مکتب به مسایل حرفوی هم

و زمینه اموزش های حرفوی برای 

شاگردان پرورشگاه یا در داخل و یا خارج 

 از پرورشگاه تامین گردد.

 

همچنان انجنیر محمد رضا افشار در طی 

اقامتش از مرکز آموزش های فنی و 

حرفوی کانترک دیدن به عمل اورد تا 

زمینه اموزش شاگردان پرورشگاه را در 

بعد توصیه نمودند تا انجا مهیا نماید 

شاگردان پرورشگاه کابل در پهلوی دروس 

مکتب به مسایل حرفوی هم اموزش ببینند 

و زمینه اموزش های حرفوی برای 

شاگردان پرورشگاه یا در داخل و یا خارج 

  از پرورشگاه تامین گردد.

اقای افشار از مکتب معرفت که یکی از 

مکاتب خصوصی در سطح عالی ان در 

ل است دیدن نمودند تا زمینه شهر کاب

همکاری و روابط اموزشی را بین 

پرورشگاه کابل و مکتب معرف تامین 

نموده باعث تشویق شاگردان پرورشگاه 

کابل در زمینه هرچه بهتر اموزش گردد. 

چون یکی از اهداف اقای افشار داشتن یک 

سیستم درست تعلیمی و تربیتی در داخل 

 می باشد.پرورشگاه و در کل همه کشور 

یکی دیگر از برنامه های انسان دوستانه 

اقای افشار ، دوستان و همکاران شان در 

خارج ازطریق موسسه خیریه افغان ریلیف 

فند ، کمک با اقشار محروم کشور است و 

حسب دلسوزی و لطف که همیشه در

تضعف و بی بضاعت سقسمت مردمان م 

یعنی بیوه زنان داشته ، جهت همدردی و 

همکاری با انها کمک مواد غذایی شامل 

بوجی ارد و  021آرد و روغن به تعداد 

فامیل تهیه  021قطی روغن برای  021

نموده با حضور  خودشان برای انها به 

.نمودندتوزیع  0293ثور  21تاریخ 
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ابلــــگاه کـــــــــای پرورشـــــامه هـــــبرن

 برنامه آموزش و پرورش

کابل شامل  نگهداری ، تعلیم و تربیه برنامه های کاری پرورشگاه 

اطفال یتیم و هم  ارائه خدمات برای بیوه زنان مستحق می باشد. این 

برنامه ها پرورشگاه کابل را توانسته است به یک محل دلسوزانه برای 

 اقشار محروم کشور مبدل بسازد.

  

 در بخش نگهداری ، تعلیم و تربیه اطفال یتیم پرورشگاه کابل تا فعال

طفل هست که به دو شکل لیلیه و نهاری  001مصروف خدمت برای 

تحت نگهداری ، تعلیم و تربیه قرار دارند. گرچه پرورشگاه مکتب 

رسمی ندارد ولی جدیدآ جهت ارائه خدماتی خوبتر تعلیم و تربیه ، اداره 

پرورشگاه کابل سرمعلمیت را با استخدام یک سرمعلم در امور معلمین و 

سیس نموده است. تعلیم و تربیه برای شاگردان در دو وقت شاگردان تا

پیش از ظهر  بعد از ظهر ، توسط استادان مجرب ، هم در بخش 

مضامین مکتب و هم در بخش آموزش قران ، کمپیوتر و انگلیسی در 

پرورشگاه پیش برده می شود. شاگردان نهاری بعد از فراغت از دروس 

ه طرف خانه های خود می روند داخل پرورشگاه و صرف نان چاشت ب

، و شاگردان لیلیه بعد از فراغت دروس مکتب و یا دروس داخل 

پرورشگاه منظم به اطاق های خود می روند و مصروف تفریح و 

کارهای خانگی مکتب خود می شوند. البته در بخش ورزش ، اطفال 

پرورشگاه کابل هم در بازی تکواندو و هم در بازی فوتبال مصروف 

  ند و در حال رشد می باشند.هست

 خدمات برای بیوه زنان

، اداره پرورشگاه کابل همچنان  بیوه زنان مستحقدر بخش خدمات برای 

برنامه کمک های ماهوار و مقطعی خود را دارد. در حال حاضر تقریبآ 

نفر بیوه زن مستحق که قبال سروی شده اند و مستحق بودن شان  011

تثبیت گردیده است تحت پوشش کمک های ماهوار پرورشگاه کابل قرار 

مویل ان از طرف همکاران که ت دارند که ماهانه پول نقد اخذ می نمایند ،

حاجی رضا متین ، و خانواده سلیمان افغان ریلیف فند از جمله محترم 

و همچنان بقیه همکاران افغان  حسامی ، اسماعیل ذبیحی ، خانم زمانی

ریلیف فند به شمول بنیان گذار ان در این کار خیر سهم دارند که خداوند 

  انشاءهللا جزای خیر برایشان عنایت فرماید.

البته برنامه کمک های مقطعی  که شامل توزیع مواد غذایی ، مواد 

سوخت و همچنان پول نقد می شود  در پرورشگاه ادامه دارد که ما شاهد 

چندین کمک مواد غذایی از طرف خیرین مقیم خارج و داخل در 

پرورشگاه کابل بودیم که در این گزارش شما می توانید به تفصیل در 

 حاصل کنید. مورد ان اطالع

 کلنیک پرورشگاه کابل

پرورشگگگگگاه کابگگگگل جهگگگگت ارائگگگگه خگگگگدمات بگگگگرای بیگگگگوه زنگگگگان و اطفگگگگال 

شگگامل پرورشگگگاه، عرضگگه خگگدمات صگگحی را داشگگته کگگه تگگا فعگگال ادامگگه 

دارد و فعگگگال داکتگگگر نثگگگار تگگگاثیر یگگگک تگگگن از داکتگگگران متخصگگگص هفتگگگه 

زنگگگان بگگگه کلنیگگگک پرورشگگگگاه کابگگگل  دوبگگگار جهگگگت تگگگداوی اطفگگگال و بیگگگوه

 نهگگگگگگگگگگگگا باشگگگگگگگگگگگگند.آخگگگگگگگگگگگگدمت  حاضگگگگگگگگگگگگر مگگگگگگگگگگگگی شگگگگگگگگگگگگوند تگگگگگگگگگگگگا در

 تصویر از شاگردان پرورشگاه درجریان نماز جماعت
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 اعتـدگاه برای مردم بی بضـــگاه کابل امیــــپرورش

  ارزش سود رسانی به بندگان خدا

خدمت به بندگان خدا یک ارزش صد در صد اسالمی و اخالقی است.  پیامبراکرم)ص( آن را در 
ردیف ایمان به خدا آورده، می فرماید: دو خصلت است که چیزی باالتر از آن دو نیست:یکی ایمان به 

ردم خدا، دیگری سود رساندن به بندگان خدا. علی )ع( می فرماید: بهترین مردم کسی است که برای م
مقیم کشور استرالیا  برادران انجمن المهدیمفیدتر باشد. بلی ماهم همچون انسان ها را با خود داریم. 

کیلویی  01رد آبوجی  011مقدار مصداق روشن این موضوع هستند که با فداکاری مالی خود  
ه فامیل مستحق کمک شدند ک 011قطی روغن پنج کیلویی برای  011 کیلویی01،بوجی برنج 400

کمک مذکور توسط کارمندان اداره پرورشگاه کابل با حضورداشت نماینده محترم انجمن جناب حاجی 
 توزیع گردید. 0293سرطان  32آصف برای فامیل های مستحق به تاریخ 

 نوع دوستی و فریاد رسی یکی از خیرین کشور

معیار دیگر ارزشمندی خدمت رسانی، حس نوع دوستی و غیر خواهی است. عواطف انسان دوستانه 
حکم می کند که خدمت به همنوعان، به فریاد آنان رسیدن، رفع گرفتاری آنان و شاد کردن آنان کاری 
بسیار پسندیده و اخالقی است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: مؤمنان از نظر مهرورزی و عطوفت 
نسبت به یکدیگر مانند یک پیکرند که هر گاه عضوی از آن دچار درد می شود سایر اعضا از راه 
تب و بیداری و ناراحتی همدردی خود را با آن عضو ابراز می دارند و به کمکش می شتابند. یکی از 

 است که با احساس پاک محترم حاجی وحید بهادرزادهکسانی که مصداق  مطلب "همدلی" می باشد 
دالر امریکایی  3111خویش ، خود را شریک غم  و درد مردم بی بضاعت خود ساخته به ارزش 

برای بیوه زنان مستحق کمک نمودند که این کمک از طریق اداره پرورشگاه کابل که مرکز 
اسد  02خیررسانی برای مردم بی بضاعت کشور می باشد تقدیم نمودند. کمک مذکور به تاریخ 

بیوه زن مستحق که تحت پوشش پرورشگاه کابل قرار داشته و  01ه کابل برای در پرورشگا 0293
این کمک می  از طرف اداره پرورشگاه کابل مستحق بودن شان تثبیت گردیده است توزیع گردید.

تواند گوشه از مشکالت اقتصادی انها را که از یک طرف ماه مبارک رمضان و از طرف دیگر امد 
  اشد، حل کند.امد عید سعید فطر می ب

به مردمان بی بضاعت و محروم کشور ، در استانه محترم حاجی وحید بهادرزاده به سلسله کمک های همچنان 
 01بوجی آرد ،  01عید سعید اضحی برای چندین فامیل مستحق تحت پوشش پرورشگاه کابل کمک های شامل 

ده فامیل ، تهیه لباس و بوت برای اعضای دالر امریکایی برای  201قطی روغن به ارزش  01بوجی برنج و 
دالری امریکایی  211دالر امریکایی، برای هشت فامیل کمک نقدی به ارزش  211ده فامیل بیوه زن به ارزش 

دالر  011فامیل دیگر در حدود  01جهت کرایه خانه ایشان و برای 
کمک نقدی نمودند. البته دو مورد کمک ایشان یعنی پرداخت کرایه 

فامیل هر  01دالری برای  011فامیل مستحق و کمک  2برای خانه 
ماه برای مدت یک سال ادامه دارد که خداوند انشاء هللا اجر و ثوابش 

 را نصیب ایشان داشته باشد.

 مومنی که همیشه در پی خدمت رسانی به عایله خدا است

ی که انسان را در رسیدن به این کمال خدمت رسانی یکی از بهترین راههای تقرب به خدای سبحان است. هر کار
یاری کند ارزشمند است. امام صادق )ع( به یکی از یارانش فرمود: بر تو باد که برای خدا خیرخواه بندگانش باشی و 

همچنین فرمود: از جمله محبوب ترین کارها در  .بدان که هیچ گاه خدا را به کاری برتر از این دیدار نخواهی کرد
 .این است که مؤمن گرسنه ای را سیر کنی، غم و اندوه او را برطرف سازی، یا بدهی اش را بپردازی پیشگاه خداوند

همانا مردم، عایله و جیره خواران خداوندند، محبوب ترین آنان نزد خدا کسی  :چنان که رسول اکرم)ص( نیز فرمود
کسانیکه همیشه در فکر مردم بی بضاعت  یکی از .است که سودش به عایله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند

است که با وجود اقامت اش در خارج و  قای ذبیحیآ محترم خود بوده و دست خیرش همیشه بر روی مردم باز است
اسد  02دور از وطن ولی دلش ، احساس اش با هموطنان می باشد.ایشان به سلسله همکاری های خویش به تاریخ 

فامیل تحت پوشش پرورشگاه کابل یک بسته مواد غذایی کمک شدند که از طرف اداره پرورشگاه  021برای  0293
 . گرفت که خداوند انشاءهللا جزای خیر برایشان عنایت نماید در دسترس زنان بیوه مستحق قرار
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مردم بی بضاعتتالش در پی مشکل گشایی 

 

مشکل گشایی، برطرف کردن غم و اندوه، برآوردن نیازهای مردم و شاد کردن آنان از بهترین شیوه های 

سعید بن قیس همدانی گوید: روزی در شدت گرما، امیر مؤمنان)ع( را کنار دیواری  .خدمت رسانی است

تنها به این دلیل از خانه  :و هوای گرم اینجا چه می کنید؟ فرمود دیدم. عرض کردم: اماما! در این ساعت

 ای برسم. بلی کسانی هم داریم که خارج شده ام که ستمدیده ای را یاری برسانم و یا به فریاد بیچاره

 201بوجی آرد و  201هم با کمک  حاجی صاحب محمد آصفمصداق این گونه فریادرسی می باشد 

برای فامیل های مستحق شهر کابل در خیل این فریادرسان می ایند. این کمک با پاکت(  03بسته مکرانی)

شگاه کابل به فامیل مستحق بیوه زن از طرف اداره پرور 201حضور خود حاجی محمد آصف برای 

.توزیع گردید 0293سنبله 2تاریخ

  

 قربانی در حقیقت ذبح نفس اماره است

كردن در واقع نوعي جهاد با نفس درجهت زدودن تعلقات و وابستگي هاي دنیگایي  قرباني

و مادي و رهایي از زندان مال پرستي و دنیگاطلبي اسگت. قربگاني نمگادي از قربگاني كگردن 

   هواهاي نفساني و ذبح نفس اماره است.

د اسگگالم وبگگه اجگگرای ایگگن عمگگل زیبگگا ری مسگگلمانانی داریگگم کگگه بگگه ایگگن توصگگیه ی ارزشگگمنآ

وخالص، اهتمام بیشتری به خرج می دهنگد تگا بگا قربگانی در حقیقگت از یگک طگرف قربگانی 

نهگایی کگه بگه هگر دلیگل مگدتها آ "نفگس امگاره نمایگد و از طگرف دیگگر مسگتمندان، مخصوصگا

گوشت امکان تهیه ی گوشت را دارا نبوده ودرانتظارفرارسیدن چنین مناسبتهایی هستند از 

قربانی آنها بهره مند شوند. عگده ای از مگومنین همگوطن مگا مقگیم خگارج هگم امسگال قربگانی 

هگگای خگگود را در دسگگترس اداره پرورشگگگاه قگگرار داده تگگا بگگه نیازمنگگدان توزیگگع گگگردد. همگگه 

بگه  نیازمنگدان قربانی ها روز اول عید در پرورشگاه کابل ذبگح گردیگده و گوشگت ان بگرای

.توزیگگگگگگگگگگع شگگگگگگگگگگد 0200مطگگگگگگگگگگابق دهگگگگگگگگگگم ذیحجگگگگگگگگگگه  0293میگگگگگگگگگگزان 32تگگگگگگگگگگاریخ 

.  
 

 رفع حاجت برادر مسلمان ثواب حج را دارد

امام حسن)ع( مشغول طواف خانه خدا بود که شخصی به آن حضرت مراجعه و درخواست کمک 
کرد. امام)ع( طواف را رها کرد و به حل مشکل او پرداخت. شخصی اعتراض کرد و گفت: آیا 

چرا چنین نکنم؟ پیامبر :خواهش یک نفر، ترک می کنی؟ حضرت پاسخ دادطواف خانه خدا را به 
هر کس در پی حاجت برادر مسلمانش برود و آن را برآورده سازد، ثواب »اکرم)ص( فرموده است: 

من، هم ثواب حج و عمره را بردم و « یک حج و عمره دارد و اگر برآورده نشد، ثواب عمره دارد.
مقیم کشور بلجیم یکی از  حاجی صاحب خلیلاری برادر مومن ما  .رسمهم بازگشته، به طوافم می 

کسانیست که خود را شامل این ثواب ساخته است و با وجود اینکه دور از وطن است ولی فکرش و 
بوجی آرد و  311احساس اش با مردمان محروم و بی بضاعت کشورش می باشد. ایشان در حدود 

زنان مستحق کمک  فامیل مستحق تهیه نموده و برای بیوه 311کیلویی را برای  0قطی روغن  311
تاریخ  ل با حضور خود حاجی صاحب خلیل بهنمودند که این کمک از طرف اداره پرورشگاه کاب

 عقرب توزیع گردید.01
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 نینــــانی مومــک هــای زمستــــکم

هوای سرد زمستانی و نداشتن امکانات مردم فقیر و بی بضاعت جهت گرم ساختن 
بنیاد خانه های خود کسانی را به فکر می اندازد تا برای انها کمک نمایند. اری  

دانه  211مقیم کشور استرالیا کمک  جلوگیری از اشک های مردم فقیر افغانستان
فامیل مستحق تحت پوشش  001دالر امریکایی را برای  2111کمپل به ارزش 

پرورشگاه کابل تهیه نموده و به دسترس اداره پرورشگاه کابل قرار داده که کمک 
در داخل پرورشگاه کابل با حضور نماینده بنیاد  0293عقرب  9مذکور به تاریخ 
یده شد که خداوند بر توفیقات ایشان افزوده و اجر و ثواب برایشان مذکورتوزیع گرد

 عنایت فرماید.

 

 

 کسانیکه دایم به فکر مردم خود هستند

از کسانیکه همیشه در جهت کمک رسانی با مردم خود هستند محترم ضیا 
کارتن مکرانی به ارزش  211رضا و اقای داود لطیف است که با تهیه 

فامیل مستحق تحت پوشش اداره پرورشگاه  211دالر امریکایی برای  2111
به  آصف حاجی صاحبکابل همدردی نموده است که کمک مذکور با حضور 

در داخل پرورشگاه کابل توزیع گردیده شد. اجرشان  0293قوس  30تاریخ 

.)ج(خدابا

 

 

 سروی بیوه زنان مستحقبرنامه 

 

البته جهت اطمینان در قسمت تثبیت مستحق بودن بیوه زنان تحت پوشش 

پرورشگاه کابل ، این اداره یک سروی و بررسی را هم برای کسانیکه که از 

قبل ثبت و راجستر بودند و کسانیکه جدید شامل شدند به راه انداخته که این 

سروی همچنان ادامه دارد تا بتوانیم همان حق را به حقدارش برسانیم و دین 

سمت کمک رسانی ادا نمایم. که تا فعال در حدود اسالمی و خدایی خود را در ق

فامیل شامل بیوه زنان که از کمک ماهوار استفاده می کنند و بیوه زنانی  211

که در کمک های مقطعی هستند و همچنان اطفال پرورشگاه می شود مورد 

 سروی قرار گرفته اند.
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