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تازه چند روز از درگذشت استاد بزرگ سید الف شاه غضنفر میگذرد. هر که او را میشناسد، هنوز 

سوگوار است و در خواب و بیداری خاطره هایی را که از او داشته است، ورق میزند و برابر به درک 

و حس خود چیزی میگوید.

 

با در نظر داشت اهداف زندگی این شخصیت اندیشمند،  دست اندر کاران بنیاد شاهاممه پیشنهاد 

میکنند که به همکاری انجمن داکرتان افغان، بنیادی به یادبود استاد غضنفر تأسیس شود با هدف 

نهایی جمع آوری و ارسال وسایل و ادویات طبی اضافی شفاخانه ها و مراکز مختلف صحی جهان از 

طریق این نهاد به مراکز دولتی صحی در افغانستان. 

 

استاد غضنفر از آغاز کار در زندگی پربارش تا آخرین روز های حیات به بهرت شدن وضعیت خدمات 

و تجهیزات صحی در افغانستان می اندیشید و در زمینه کارنامه های بزرگ او مانند رایگان ساخنت 

ایجاد  ایدس،  بانک خون، کار در بخش بیامری  ایجاد  از طریق سیستم سیرم سازی در کشور،  سیرم 

البراتوار های صحی و ده ها مثال دیگر شاهد این مدعاست. چه بجاست که این بنیاد به نامش ایجاد 

شود.  از متام داکرتان و آنانی که در بخش های مختلف خدمات صحی در کشورهای غربی کار میکنند، 

خواهانیم تا دست بهم دهند و در ایجاد این نهاد سهم گیرند. البته میدانیم که وسایل و تجهیزات 

صحی اکرث مراکز صحی در غرب هر چند سال با وجود قابل استفاده بودن، عوض میشوند. بهرت خواهد 

بود آنچه قابل استفاده باشد از طریق این نهاد خیریه  در خدمت هموطنان ما در افغانستان قرار گیرد. 

به این طریق هم آرزوی استاد برآورده میشود و هم خدمتی به هموطنان ما صورت خواهد گرفت.

قابل یاد آوری است که اجناس بدست آمده باید نشان حک شدٔه بنیاد غضنفر را داشته باشند تا رصف 

در مراکز دولتی قابل استفاده باشند و زمینه خرید و فروش آن میرس نگردد. البته مصارف انتقال این 

اجناس را میتوان از حق العضویت ماهانٔه اعضای این نهاد و جمع آوری کمک های خیریه متویل کرد.

بنیاد شاهاممه آمادٔه هرگونه همکاری افتخاری در زمینه میباشد. چشم به راه نظریات شام در زمینه 

هستیم.
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