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داکتر رمضان بشر دوست

به نام خدا و به یاد شهداء

عید مبارک! کدام عید؟
عید بدون سفرۀ رنگین! عید بدون لباس نو!
لحظه ای احساس لذت و شادی اولین لباس نو عیدی خود را و یک لحظه نگاه شادی ،خوشی و رضایت فرزندان خود
را بعد از پوشیدن لباس نو به یاد آورید ،چه احساس به شما دست می دهد؟ پس بیایید با کمک به هموطنان و مردم
فقیر خود این احساس را دوباره زنده کنید.
یک روز یک دختر معلول  09یا  07ساله با بسیار شوق و عالقه به من گفت« :بشر دوست صاحب! من عید گذشته
را هیچ وقت فراموش نخواهم کرد» من با تعجب پرسیدم که چرا؟ این دختر با عالقه و تبسم چنین جواب داد« :چون
اولین عیدی بود که من لباس نو پوشیده بودم و این آرزوی من بود» این خواهر ما ،من و افغان ها را دعا کرد .من
باز با تعجب پرسیدم که چرا مارا دعا می کنید؟ وی گفت« :از پول کمک شما که به من و تعداد اهالی غریب فالن
مسجد کرده بودید ،من یک کاالی نو عیدی ساختم» من با دیدن چهرۀ شاد این خواهر واقعا ً احساس آرامش درونی
کردم و وجدانم لحظه ای از عذاب در امان بود.
بلی وطن دوستان و مردم دوستان!
ما می توانیم با یک هزار افغانی (در حدود  12دالر امریکایی) چنین لذت و خوشی را به یک هموطن فقیر و محتاج
خود که دل نازک دارد ،اعطاء کنیم.
من دیروز به یک دکان بزرگ رفته و پرسیدم که با مصرف چند افغانی می شود که سفرۀ عیدی رنگین داشته باشیم؟
بعد از حساب و کتاب معلوم شد که با مصرف یک هزار و پنجصد افغانی (در حدود  12دالر امریکایی) می شود
یک سفرۀ رنگین با نخود عادی ،نخود شور ،کشمش ،سیمیان و کلچه سفرۀ رنگین داشته باشیم.
شما یک لحظه تصور کنید که با کمک خود ،سفرۀ عیدی چندین هموطن محتاج خود را رنگین و قلوب شکستۀ شان
را شاد ساخته می توانید!

پس عجله کنید و در این کار خیر شریک شـویـد و این چنین مسؤولیت و رسالت خود را انجام دهید.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

قطره ،قطره دریا می شود * ** څاڅکی ،څاڅکی ،سند جوړږی
شـمـا مـی تـوانـیـد از پـنـج طـریـق کـمـک هـــای خـود را بـه مــن ارسـال داریــــد:


از طریق وسترن یونیین ( )Western Unionی و مانی گرام به نام داکتر رمضان بشر دوست؛



از طریق حواله صرافی سرای شهزاده یا صرافی گلبهار سنتر به نام داکتر رمضان بشر دوست؛



از طریق چک یا پول نقد هر روز در دفتر پارلمانی من ،سرک داراالمان؛



از طریق حوالۀ بانکی مثل افغان یونایتد بانک ،بانک تجارتی افغانستان

( BMAبانک ملی افغان)
Account name : Ramazan Bashardost
Account number : 1001202060316
( BMAبانک ملی افغان) نمبر حساب0990790920920 :

ژوندی د وی افغانستان! یا شه سین افغانستان زنده باد افغانستان
www.facebook.com/bashardostha
www.facebook.com/bashardostfoundation
bashardost2014@gmail.com Skype : dr. bashardost
Phone n° 0093-799 335 316
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