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 41/50/2542                        افغان جرمن آنالین
 

 قابل توجه محصالن پوهنتون های طبی و داکتران جوان افغانستان
 

، در ضمن سفرهای موقوته به ابتکار خود و مصرف طبابت بیرون وطن برای افغانستان انجمن رضاکاران اهل فن
شخصی به وطن عزیز غرض تدریس شاگردان رشتۀ طبابت و اهل فن طبابت عالوه بر انعقاد کنفرانس ها ، سیمنار 
 ها ، تدریس در صنوف و سهمگیری عملی در تشخیص و تداوی، مواد جدید درسی را به شکل چاپی و الکترونیک

 .بدسترس مراجع درسی قرار میدهند
 

همچنان اعضای این انجمن سامان و آالت بسیار مهمی که در مؤسسات طبی  اشد ضرورت است یا به شکل اعانه 
 .جمع آوری نموده و یا به پول شخصی خریداری و طور رایگان  بدسترس شفاخانه ها قرار میدهند

ن انجمن مشکل اساسی طبابت را همگون با سائر ساحات ویرانی در اثر تحقیقات، مطالعات و مشوره های پیهم ای
فرار مغز های متفکر و استادان مجرب ساحۀ طبابت با دالیل قابل فهم فقدان .  زیربنا های  تعلیمی تشخیص نمودند

وزی کدر علمی ورزیده آشنا با مهارت های ُمدرن طبی را بار آورده ، کمبود مواد درسی به معیار های متداول امر
طبابت عصری، کمبود آالت و وسایلی که در تشخیص و تداوی نقش حیاتی دارند و نبود کتابخانه های مجهز که 

 .همه  و همه موجود بود ولی به اثر جنگ به آتش کشانیده شد و به فناه رفت
 

ات دست داشته  چون حل جمیع معضالت بغرنج و عدیدۀ ساحۀ طبابت از توان این انجمن باالتر بود، لذا با امکان
ارتقای سطح دانش شاگردان طبی  و داکتران جوان را بحیث مشکل اساسی و عمده در محراق توجه خود قرار 

 .دادند
علیرغم تالش های ممتد، مصاحبات تلویزیونی، رد و بدل شدن مکاتیب، تقدیم عرایض ایمیلی و تماس های مستقیم 

توجه مقامات مسئول قرار نگرفته  و از پشتیبانی الزم  این خدمت رضا کارانه طوریکه توقع می رفت مورد
 . برخوردار نیست

در فقدان توجه مقامات مسئول حکومت گرچه مانع این عمل خیر خواهانه و انسانی نمی گردد اما این خدمات بشکل 
ط و منوط به موفقیت و انکشاف این خدمات مربو. پراگنده، نا منسجم و با مؤثریت و مؤلدیت محدود ارائه میگردد

 . توجه جدی حکومت مخصوصاٌ وزارت صحت عامه و وزارت تحصیالت عالی است
 

همکاری حکومت افغانستان نه تنها به درجۀ مؤفقیت این خدمات می افزاید بلکه باعث تشویق و ترغیب رضا کاران 
در یک ساحۀ مهم حیاتی  بیشتر گردیده که با رفع هراس های گوناگون با اطمینان خاطر برای خدمت وطن شتافته و

 .و به یقین کامل توجه حکومت درب جلب رضا کاران سائر رشته ها را خواهد کشود. مصدر خدمتی گردند
 

خوشبختانه انجمن  رضاکاران اهل فن طبی بیرون وطن در پهلوی سفرهای مفید و مثمر شخصی دست به ابتکار 
 بزرگی زده درب یک یونورستی طبی انترنتی را بنام 

 

Doctors for Afghanitan Website 
  

درین ویب سایت تازه ترین معلومات طبی توسط دانشمندان اهل طبابت نگاشته شده و یا بهترین و . باز نموده اند
 . ملی پشتو و دری ترجمه میگردددلچسپ ترین قضایای طبی از منابع معتبر طبی جهان اقتباس گردیده به زبان های 

 

در حالیکه این رسانۀ علمی طبابت خیلی نوپا است خوشبختانه تعداد بیشمار همکاران فنی حاضر به خدمت گردیده 
 .موضوعات بکر رشته های مختلف طبابت بدست نشر سپرده می شود

ید حیات اند خود شان و صفحۀ مخصوصی برای معرفی پدران و پیش آهنگان طبابت وجود دارد که اگر در ق
 .درغیر آن خانواده های محترم شان سوانح شان را برای نشر میفرستند

 

http://www.doctorsforafghanistan.com/
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_qabel_tawajoh_pohantunhay_afgh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_qabel_tawajoh_pohantunhay_afgh.pdf
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 Clickدرین سایت رشته های ارتباطی کانون های علمی جاه گزین گردیده که به محض فشار دادن ُدکمۀ  ِپِچق یا 
به سویه های مختلف دسترسی شما به جهان ساینس، ریاضی، فزیک، ، بیولوژی و طبابت   Linkباالی رشته یا 

 .همچنان رشته های ارتباطی با مؤسسات طبی امریکا و اروپا در نظر است. پیدا می کنید
 

درین نوشته دو مرادی نهفته است اول آگهی است برای ایجاد این رسانۀ مفید طبابت و ثانی جلب همکاری اهل فن 
را در اختیار فرزندان جوان تشنۀ علم، فهم  و دانستن طبابت در بیرون کشور است  که علم، دانش  و تجارب خود 

بیشتر قرار دهند قصی الهذا جلب همکاری محصالن و اطبای درون وطن است که حتی المکان ازین وسیله برای 
ارتقای سطح معلومات خود بهره بردارند و داکتران معالج در صورت برخورد با قضایای بغرنج طبی که منحصر 

یط زیست است از طریق این ویب سایت طالب مشوره علمی شوند مؤظفین انجمن به اسرع وقت با شرایط خاص مح
 .مشورۀ الزم را به اختیار شان می گذارد

 
 Websiteآدرس 

http://www.doctorsforAfghanistan.com 
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