
 

!بنام خدا و به ياد شهدأ  

كدام عيد؟ ! عيد مبارك  

!عيدبدون لباس نو!عيد بدون سفره رنگين  

لحظه احساس لذ ت وشادي اولين لباس نوعيدي خودرا ويك لحظه نگاه شادي، خوشي ورضايت فرزندان 

با كمك به هموطنان و  پس بياييد. خودرا بعد ازپوشيدن لباس نو به ياد آوريد، چه احساس به شما رخ ميدهيد

  .اين احساس را دوباره زنده كنيد مردم فقير خود

من عيد ! بشردوست صاحب:" به من گفت با بسيار شوق و عالقهساله  01يا  01معلول  يك روز يك دختر

من با تعجب پرسيدم كه چرا؟ اين دختر با عالقه وتبسم چنين ". كردواهم گذشته را هيچ وقت فراموش نخ

اين خواهر ما، من و ". من بود يواين آرزو چون اولين عيدي بود كه من لباس نو پوشيده بودم:" جواب داد

من باز با تعجب پرسيدم كه چرا ما را دعا ميكنيد؟ وي گفت كه از پول كمك شما كه . افغان ها را دعا كرد

 من با ديدن چهره شاد  .به من و تعداد اهالي غريب فالن مسجد كرده بوديد، من يك كاالي نو عيدي ساختم

.بودووجدانم لحظه ي از عذاب در امان  دروني كردم مياحسا س آ را"اين خواهرواقعا  

چنين لذتي و ( دالر آمريكايي 01در حدود ) افغاني 0111ما ميتوانيم با ! بلي وطندوستان ومردم دوستان

ارد، عطا كنيم،نازك د فقير خود كه دل خوشي به يك هموطن  

يك دكان بزرگ رفته و پرسيدم كه با مصرف چند افغاني ميشود كه سفره عيدي رنگين داشته من ديروزبه 

ميشود كه  (آمريكاييدالر 12درحدود)افغاني 0011باشيم؟ بعد از حساب و كتاب معلوم شد كه با مصرف 

.يك سفره رنگين با نخود عادي، نخود شور،كشمش، سيميان وكلچه داشته باشيم   

كنيد كه با كمك خود، سفره عيدي چندين همو طن خود را رنگين و قلب شان را شاد  شمايك لحظه تصور 

.ساخته ايد  

.شويد و اين چنين مسؤليت و رسالت خود را انجام دهيد شريك پس عجله كنيدودراين كار خير  

 څاڅکی،څاڅکی،سند جوړيږی                                            قطره،قطره دريا ميشود

 :نمائید ارسال من رابه خود های کمک طریق ازپنج میتوانید شما

  ویستیرن یونیون وماني گرام بنام داكتر رمضان بشردوست؛  ازطریق -1  

 شهزاده یا صرافي گلبهار سنتر بنام داكتر رمضان بشردوست؛ سرای صرافی حواله ازطریق - 2 

 داراالمان؛ سرک من، پارلمانی هرروزدردفتر نقد پول یا چیک طریق از - 3 

 ید بانك، بانك تجارتي افغانستانازطریق حواله بانكي مثل افغان یونایت – 4

  :از طریق حساب بانكي -5

 :به دالر به این حساب با نكي* 

 B MA (بانك ملي افغان )

Account Name:Ramazan Bashardost 

Account Number: 1001202060316  

Swift Code: BMAFAFKA 

 :به افغاني به این حساب بانكي*

 (BMA)بانك ملي افغان

 1001201021041:     نمبرحساب



 

 !زنده باد افغانستان! یاشه سین افغانستان! ژوندي دي وي افغانستان

 

www.facebook.com/bashardostha 

www.facebook.com/bashardostfoundation 

bashardost2014@gmail.com 
Skype: dr.bashardost 

0093299335310:          شماره تماس 
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