
به خوبي و ناتوان مردم ما به اداره پرورشگاه كابل مردمان بي بضاعت 

و  ي كه شوهرانشان در اثر حوادث ناگواري كشور بيوه زنان

زناني كه شوهرانشان هستند و يا هم معتاد و كشنده اعتياد مواد مخدر 

هر كدام بوجي هاي از مشكالت و درد هاي اجتماعي را بر 

دل هر انسان را به درد مي اورد و چاره ، اين مراجعين عزيز 

  .نيست جز اين كه از خداوند بخواهيم كه درد اين مردم را دوا كند

  اول هشماره سوم صفح                                                   

براي : فرموده است) ص(رسول اكرم

يتيم چون پدر مهربان باش ، و بدان كه 

 هر چه كشت كني همان مي دروي

  فاميل مستحق 220
ميل هاي افغان ريليف فند هر يك فا به سلسله كمك هاي انسان دوستانه همكاران

بوجي ارد  220به تعداد ،  و محمد حسين ملكيار

دالر امريكايي براي خانواده هاي مستحق از 

كمك هاي مذكور بخصوص مواد سوخت ذغال 

اين . ان در فصل سرد زمستان بسيار زياد هم براي فاميل هاي مستحق موثر گرديد

براي خانواده  1391جدي  13ورشگاه كابل به تاريخ 

  مردماجتماعي و اقتصادي 
در اثر چندين دهه جنگ و نزاع در كشور ما 

مردم با مشكالت عظيم اجتماعي ، افغانستان 

و اقتصادي سر دچار شدند ، گرچه بعد از 

حوالتي در كشور ما به وجود امد و ت 2001

موجي از كمك هاي جامعه جهاني به كشور 

سرازير شد و اميد اين مي رفت تا وضعيت 

ديده ميشود كه مردم سروسامان پيدا كند اما 

از يك دهه بازهم وضع مردم  هيچ گونه بعد 

بلكه آسيب هاي اقتصادي تغيير نكرده 

اين . بر دوش خود حمل مي كنند بيشتري را

مردمان بي بضاعت كثيري از از مراجعه  وضعيت ناهنجار

بيوه زنانو مراجعه هر روز شاهد امدن . هويدا مي شود

و كشنده اعتياد مواد مخدر در اثر پديده شوم شان انزناني كه  شوهر

هر كدام بوجي هاي از مشكالت و درد هاي اجتماعي را بر . و يا هم بيكار هستند، هستيم معيوب و معلول

اين مراجعين عزيز ها و قصه هاي شنيدن درد دوش خود دارند كه 

نيست جز اين كه از خداوند بخواهيم كه درد اين مردم را دوا كندهم 
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پرسش شهيد 

در خانه 

کند که 

در اثر جنگ های خامن سوز 

 ،از دست 

و از نظر اقتصادی 

  

  

220كمك زمستاني براي 

به سلسله كمك هاي انسان دوستانه همكاران

و محمد حسين ملكيار حسامي محترم متين ، مختارزاده ،

دالر امريكايي براي خانواده هاي مستحق از  11500بوجي ذغال به ارزش  220و 

كمك هاي مذكور بخصوص مواد سوخت ذغال كمك نموده اند كه  ميان بيوه زنان 

ان در فصل سرد زمستان بسيار زياد هم براي فاميل هاي مستحق موثر گرديد

ورشگاه كابل به تاريخ كمك به وسيله كارمندان پر

  .مذكور توزيع گرديد

  

اجتماعي و اقتصادي وضعيت 
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پرسش شهيد  3ه بيوه است ک يک خشصخامن اين 

در خانه ، نواسه پرسی دارد  3و  شده و يک دخرت 

کند که ي دخرت خود است ودر يک حوىل زنده گی م 

در اثر جنگ های خامن سوز  اهنم بيوه است خود خامن

از دست  شهر اكبل ، یيعىن در اثر راکت زىن ها

و از نظر اقتصادی و صورت معيوب شده است  پا
  کدام منبع عايدی ندارد

 



  خانواده  500توزيع آرد و روغن  براي 

انسان هاي مسلمان و مومن واقعي 

. همواره خدمتگزار جامعه مي باشند

انچه در توان دارند مي خواهند در 

خدمت مردم جامعه خود باشد 

بخصوص به طبقه فقير و بي 

هموطنان و . جامعه خود بضاعت

مومنين خير خارج كشور در اين 

با ارسال  توزيع سهم فعال داشته كه

. محروم و فقير كابل كمك نمودندخانواده  500دالر امريكايي را براي  12020به ارزش  پول ذكات ، فطره خود 

  .توزيع گرديد از طرف اداره پرورشگاه مواد كمكي مذكور براي مردمان محروم كابل 2012ماه مي  در

  خانواده 160براي پول نقد كمك 
به  خاصيبا توجه به اينكه اسالم توجه 

حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله 

طبقاتي دارد، و هم شك نيست كه هر 

جامعه داراي افرادي از كار افتاده ، بيمار ، 

يتيمان بي سرپرست ، بيوه زنان ، و امثال 

مي باشد كه بايد مورد حمايت قرار انها 

و در طرف ديگر انسان هاي مومن و . گيرند

مسلماني است كه بر اساس دستورات 

اسالم افتخار كمك و همدردي را با انها 

حاجي رمضان يكي از مومنين كشور . دارند

ر در پرورشگاه و كمك مذكو. خانواده فقير و بي بضاعت شهر كابل پول نقد كمك نمود 160مي باشد كه براي 

به خانواده هاي مستحق با حضور حاجي صاحب رمضان و مسؤلين پرورشگاه  1391حمل  28كابل به تاريخ 

  .توزيع گرديد

  برنامه هاي تعليمي پرورشگاه كابل و موفقيت هاي اطفال

پرورشگاه كابل از ابتداي تاسيس خود الي 

حال در خدمت قشر محروم و آسيب پذير 

. جامعه ، يعني يتيمان و بيوه زنان بوده است

اين توجه و رسيده گي در دو بخش ، يكي 

نگهداري و تعليم و تربيه يتيمان ، و ديگر 

كمك به بيوه زنان انهم در دو كتگوري ، 

  مسؤليت هاي اجتماعي

سعادتمند است كه افراد جامعه ان هر جامعه اي خوشبخت  و 

د ند و بتواننيك نسبت به ديگر احساس مسؤليت داشته باش

د و نكارهاي خير و نيك را براي مردم و جامعه خود انجام ده

دوست داشتن يكديگر و . ندمصدر كارهاي خير اجتماعي باش

 يك فرهنگ احساس مسؤليت نسبت به همنوعان خود نماد

همنوعي و همكاري براي مردم خود . دعالي انساني مي باش

بخصوص مردمان كه مستحق كمك و همكاري است از ارزش 

طبيعت زنده گي اجتماعي انسان ها . باالي برخوردار است

همين است كه احساس مسؤليت نسبت يكديگر ، نسبت به 

داشته باشند و هر چيزي را كه براي خود مي يكديگر سرنوشت 

بخصوص براي مردمان ، د نز بپسندد براي همنوع خود نينپسند

تمدن و در حقيقت اين و . خود محروم و آسيب پذير جامعه

فرهنگ زنده بشري را به ما نشان مي دهد كه مردمان ان جامعه 

نسبت با همنوعان خود احساس مسؤليت داشته باشند و چيزي 

كه براي خود دوست دارد براي انسان هاي همنوع خود نيز 

را كه براي خود دوست ندارد براي ديگران  بخواهد، و انچيزي

  .نيز نخواهد

يك انسان واقعى همواره خدمتگزار جامعه مى باشد آنقدر كه 

همين احساس ها . توان او اجازه مى دهد به انسانها كمك ميكند

ر و محبتهاى اصيل است كه انسان نمى تواند در برابر رفتا

مطالب و  آموزه هاي ديني ، در. ديگران بى تفاوت باشد

از پيامبر اسالم و علي داريم كه سرمشق زنده  فرمايشات عالي

چه كسى   :از پيامبر عزيز اسالم پرسيدند. گي ما شده مي تواند

آنكه  :در پيشگاه خداوند از همگان محبوب تر است ؟ فرمود

مي ) ع(علي باز در جاي ديگر . سودش به مردم بيشتر برسد

نيكي كن ، همانگونه كه انتظاري  فرزندم به تمام انسانها: گويد

داري نسبت به تو نيكي كنند انچه را براي خود مي پسندي 

براي ديگران نيز بپسند و انچه را از ديگران زشت و ناپسند مي 

بنابراين، هر كسي  .شماري براي خود نيز زشت و قبيح بشمار

موظف است تا در كارهاي اجتماعي نيز مشاركت فعال داشته 

د و كارهاي نهل انفاق، زكات و دستگيري مردم باشد و انباش

  .............. نيك انجام
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يكي كمك ماهوار به طور ثابت و ديگر 

كمك هاي مقطعي براي انها در پرورشگاه 

ادامه دارد كه تمويل مالي اين برنامه ها از 

طرف بنيان گذار و همكاران موسسه خيريه 

افغان ريليف فند و دوستان مقيم خارج 

اين كمك ها توانسته . صورت مي گيرد

كابل را مركز اميدي براي است پرورشگاه 

يتيمان و بيوه زنان مبدل بسازد و 

شاگردان يتيم و هم ارائه خدمات بهتري را براي بيوه  تا تعليمات خوبتري را براي پرورشگاه را قادر ساخته

بنابرين تعليم و تربيه براي شاگردان در دو وقت پيش از ظهر  بعد از ظهر ، توسط استادان . زنان مهيا بسازد

رورشگاه ادامه مجرب ، هم در بخش مضامين مكتب و هم بخش آموزش قران ، كمپيوتر و انگليسي در پ

در پرورشگاه شاگردان را توانا ساخته است تا موفقيت هاي بيشتري را در عرصه تعليم و  تعليمات بهتر. دارد

افتخاري براي خود ، در مكتب  شاگردان است كه با كسب درجه اول راضيه يكي از اين .تربيه كسب نمايند

اوري زمينه بهتر در به گفته خودش ، سعي و كوشش خودش و فراهم  .پرورشگاه كسب نمايد، خانواده و 

الهام يكي از شاگردان   .پرورشگاه از نگاه تعليم و تربيه باعث گرديد تا به موفقيت مزيدي دست بيافد

توانست براي خانواده و جامعه خود  كابل در اثر فراهم اوري زمينه تعليم وتربيه خوبتر ،پرورشگاه 

. در يكي از موسسات خارجي به عنوان ترجمان ايفاي وظيفه نمايدامروز مصدر خدمت شود و 

. تربيتي خود نتايج خوبي داشته استدر مجموع در بخش پروگرام هاي تعليمي و كابل پرورشگاه 

يك موفقيت بزرگ براي  اه كابل در آزمون كانكور امسالاشتراك چهار تن از شاگردان پرورشگ

در عرصه .  آزمون نتايج خوبي نصيب شاگردان پرورشگاه گرددشگاه مي باشد اميد كه در اين پرور

شاگرداني كه تا ديروز به عنوان شاگرد بودند . ورزش هم پيشرفت هاي نصيب پرورشگاه بوده است

ابراهيم يكي از همين شاگرداني است كه . استديگر ولي امروز به عنوان مربي خوب براي شاگردان 

پرورشگاه  براي رورشگاه تبارز كند و مدال هاي خوبي را از بيرونبه عنوان مربي خوب تكواندو در پ

  .از خود كند را كسب نمايد، چنانچه در همين روزها از بين چندين ورزشكار و از بين چندين كلپ در كابل توانست مقام اول

  كمك هاي ماهوار براي بيوه زنان ادامه دارد

اطفال شان كه قبال سروي شده اند و مستحق بودن شان تثبيت بيوه زن مستحق و  106در حال حاضر در حدود 

دالر امريكايي در  25اينها هر كدام در حدود . هاي ماهوار پرورشگاه قرار دارند گرديده است تحت پوشش كمك

اره پرورشگاه اخذ مي كنند كه تمويل ان از طرف همكاران افغان ريليف فند از جمله محترم حاجي ماه از طرف اد

خانواده را تحت كفالت و پوشش خود  30، و خانواده سليمان حسامي در حدود راخانواده  25كه متين رضا 

گذار ان در اين كار خير سهم دارند كه خداوند به شمول بنيان  افغان ريليف فند دارند و همچنان بقيه همكاران

   انشاءاهللا جزاي خير برايشان عنايت فرمايد
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سفارش  بخواند و توصيه ود و حتي ديگران را بدان نده

برهمين اساس هر مسلماني به عنوان شهروند، بر . دنكن

خود فرض و واجب مي داند كه در كارهاي خير 

اجتماعي و امور زندگي بشري مشاركت فعال داشته و 

بخشي از مسئوليت و نقش هاي اجتماعي را به عهده 

   . گيرد

يكي از كارهاي خير اجتماعي كمك و رسيده گي به 

حرومان جامعه بخصوص يتيمان و بيوه زنان مي باشند م

در . كه از هر لحاظ نيازمند همكاري و كمك مي باشند

معارف ديني رسيده گي به حال محرومان به ويژه يتيمان 

با دقت . و بيوه زنان از جايگاه خاصي بر خوردار مي باشد

مشخص مي شود كه رسيدگي به ، در ايات و روايات 

ه جزء دستورات الهي براي سلوك الي اهللا نيازمندان جامع

بوده و نياز دروني اغنيا را بر طرف كرده و باعث 

  .شكوفائي محروم و غني خواهد شد

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خانواده مستحق 40 توزيع آرد ، روغن و برنچ براي

گام هاي استوار و متين براي به دست اوردن دل هاي محرومان و مستضعفان و انهايكه 

از نقاط دور از افغانستان گذاشته مي شود تا بتوانند براي  ، نيازمند رسيده گي و كمك هستند

هموطنان بي بضاعت و مستمند خود كمك كنند تا هم اقناع خاطر خودشان و هم ممدي 

  . ي مستمندان باشندبرا

دالر مواد غذايي  1338اين بار خانم هيلي خسروي يكي از افغان هاي مقيم المان به ارزش 

كمك به  خانواده فقير و مسلمان كشور كمك شدند كه اين 40براي ) ارد، روغن و برنج(

در داخل  1391سرطان  26وسيله خود خانم هيلي و مسؤلين پرورشگاه كابل به تارخ 

  .پرورشگاه كابل توزيع گرديد

  خانواده 150توزيع آرد براي 
احساس همدردي و همنوعي شوري در دل مومنين و بشردوستان مي 

خير اجتماعي اراده را به اندازد و هميشه جهت سبقت در كار هاي 

حاجي آصف شخصيت خير كشور به ارزش . ميدان عمل مي اورند

كمك نمودند كه  خانواده 150براي ) آرد(دالر مواد غذايي  2940

با حضور خود حاجي آصف از  1391ثور  7به تاريخ  كمك مذكور

  .طرف مسؤلين پرورشگاه توزيع گرديد

  

فاميل بي بضاعت  320توزيع آرد و روغن براي 

  شهر كابل در پرورشگاه كابل

به سلسله همكاري و همدردي هميشگي مربوطين موسسه خيريه افغان ريليف فند 

به قشر محروم و بي بضاعت كشور ، اين بار خانواده محترم بكتاش به ارزش 

را براي پرورشگاه كابل كمك ) آرد و روغن(دالر امريكايي مواد غذايي  8241

فاميل مستحق و نادار شهر كابل در ماه  320واد كمكي فوق براي نمودند كه م

خداوند انشاءاهللا  .به وسيله مسؤلين پرورشگاه كابل توزيع گرديد 2012جوالي 

روح برادر بزرگوار انجنير صاحب عبيداهللا بكتاش را شاد و جنت فردوس نصيب 

  گرداندباش 
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ايا دوست داري نرمدل شوي و به خواسته ات برسي؟ به يتيم مهرباني كن و دست محبت بر سر : فرموده است) ص(رسول اكرم 

 .او بكش و از غذايت به او بخوران تا دلت نرم شود و به خواسته اش برسي



خانواده در ماه مبارك  780توزيع آرد ، روغن و برنج براي 

  رمضان

با  بر اساس فرمايش قران فاستبقوالخيرات كوشش مي كنند تا در امر خيري بر ديگران مومنان

سرعت سبقت گيرد و بكوشد تا اولين كسي باشد كه وظيفه و مسؤليت اجتماعي و كار خيري را 

انجام داده است و بر اين اولين بودن ها افتخار كند و به خود ببالد كه وظيفه اي را انجام داد و 

كه  ين طيف مومنان خير استكمك كننده گان پرورشگاه كابل از هم. مسؤليتي را به عهده گرفت

حاجي خان آقا با اين بار حاجي آصف همرا . راي مستمندان سبقت دارنددر امر كمك رساني ب

) آرد ، روغن و برنج(دالر امريكايي مواد غذايي  15600هموطن مقيم خارج كشور به ارزش 

كمك . در پرورشگاه كابل كمك نمودند 1391اسد  5خانواده مستحق به تاريخ  780براي 

كمكي كه . آصف توسط مسؤلين پرورشگاه توزيع گرديد صاحب د حاجيمذكور با حضور خو

خود گذري نمودند ، دعاي خير خانوده هاي مستمند را با خود بردند و خداوند هم به بركت ماه مبارك رمضان كه انها در اين ماه رحمت و بركت از خود 

  .بيفزايده بر موفقيت هايشان در امور زنده گي و هميش

  خانواده  25توزيع پول نقد براي 

لو اينكه كمك بسيار وكمك و همدردي و احساس مسؤليت نسبت به طبقه فقير و نادار ارزش خود را دارد 

 قران مي فرمايد هيچ كس باالتر از محاسبه مي شود چرا كه خداوند هم دركم اگر باشد به پيش گاه خداوند 

بنĤ اگر كمك كمي باشد بايد ارزش انرا دانست و كسانيكه كمك كوچكي را انجام  .توان اش مكلف نيست

دالر  1000به مقدار حاجي عبدالطيف يكي از هموطنان مومن و خير ما . مي دهند بايد قدرشان را بدانيم

براي مستحق  11/05/1391را كمك نمودند كه كمك مذكور توسط مسؤلين پرورشگاه به تاريخ امريكايي 

  .ترين بيوه زنان توزيع گرديد

  خانواده  142توزيع گوشت براي 

د و دوستان همه به مهماني خداوند هستن ن ماه كمك به مستمندان جامعه ، ماه كهرمضا

بر اين . ثابت مي سازند ماه جانشيني خود را به عنوان مهرباني و عاطفه خدا در اين

به مقدار جي صاحب عبدالطيف حامحترم استاد معالجي و  ساس دوستان خدا هر يك

مستمند و قابل  خانواده 142دالر امريكايي براي  1200راس گوساله به ارزش  دو

از در پرورشگاه  19/5/1391به تاريخ  كمك در ماه مبارك رمضان ياري نمودند كه 

عنايت كند  را برايشان خداوند اجر و ثواب اش. توزيع گرديدطرف مسؤلين پرورشگاه 

  .دنو در اين دنيا سر افراز و ابرومند باش
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خانوده بي بضاعت در  27توزيع پول نقد براي 

  پرورشگاه كابل

از مصاديق روشن كارهاي خير ، شركت در عرصه هاي اجتماعي و انجام مسؤليت هاي 

اجتماعي است، زيرا اسالم خير را در كارهاي مي داند كه انسان براي رضايت و 

خشنودي خدا انجام مي دهد و ديگران از ان سود مي برند حتي اگر خودش به ظاهر بهره 

خانواده كمك نمودند كه كمك مذكور  27دالر براي  1000به ارزش مقيم خارج ضيا رضا شخص مومن كشور  صاحب از اين كار نبرد، بلي حاجي اي

  در پرورشگاه كابل توزيع گرديد 1391/6/20به تاريخ 

  

  فاميل مستحق  440كمك آرد و روغن براي 

انجمن المهدي مقيم كشور استراليا كه متشكل از 

افغان هاي خير و مومن  كشور ما مي باشد ، به 

سلسله كمك هاي هميشگي خود براي فاميل هاي 

بوجي آرد و  440 دمستحق كشور ما اينبار به تعدا

خانواده مستحق هم  440براي قطعي روغن  440

از بيوه زنان و فقرا و نيازمندان شهر كابل به ارزش 

كمك نمودند كه كمك مذكور در پرورشگاه كابل با حضور نماينده هاي انجمن  دالر  18000حدودآ 

المهدي و نماينده گان وزارت كار و امور اجتماعي توسط كارمندان پرورشگاه كابل توزيع 

   .گرديد

  فاميل مستحق 200كارتن مكاراني براي  400توزيع 
وجوهات شرعي يكي از كارتن مكاراني از  400

براي  مومنين كشور به وسيله حاجي صاحب آصف

فاميل هاي مستحق كمك گرديده است كه از طرف 

به  ها اداره پرورشگاه كابل براي مستحق ترين فاميل

در پرورشگاه كابل توسط  1391جدي  30تاريخ 

كه خداوند انشاء اهللا بر . كارمندان ان توزيع گرديد

توفيقات عزيزان ما بيفزايد تا بتوانند بيشتر سهم خود را 

  .ادا كنند
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توزيع مواد نوشيدني جوس  

 نفر شاگردان 170براي 

  پرورشگاه

كمك و لو كم هم اگر باشد ارزش و احساس همدردي 

شركت حسيب سنتر هم با احساس واالي . خود را دارد

انساني بخاطر ابراز همكاري و همدردي با شاگردان 

دالر مواد نوشيدني  816پرورشگاه ، اين بار به ارزش 

نفر ، شاگردان و كارمندان  170جوس ميوه را براي 

سنبله توزيع نمودند كه از طرف  20يخ پرورشگاه به تار

 .مسؤلين پرورشگاه قدرداني گرديدند


