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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰2۰/12/1۷

ناصر اوریا

با اهدای زندگی به بشریت میتوان قهرمان دلها شد ،نه با تقدیم
مرگ
با اهدای زندگی به بشریت میتوان
قهرمان دلها شد ،نه با تقدیم مرگ
و نه با فیر راکت از کوه های داخل
شهر و یا از بیرون شهر باالی ملت.
داکتر ایگور شاهین پروفیسر انکالوژی
و محقق و داکتر اوزالم توریجی
پروفیسر و محقق صاحبان اصلی کمپنی
دواسازی بایو ن تک آلمانی و شریک
کمپنی دواسازی فایزر امریکایی دو ترکی االصل آلمانی اند که نخستین واکسین ضد کرونا را به
جهانیان تقدیم کردند.
اولین واکسین ضد کرونا ،حاصل زحمات این دو زوج دانشمند ،امروز  ۸دسمبر  2۰2۰برای
مارگریت کینن خانم  ۹۰ساله بریتانوی تطبیق شد.
ایگور شاهین؛ متولد  1۹۶۵یک داکتر آلمانی ،آنکولوژیست و کارآفرین ترکی االصل است.
بخش اصلی ریسرچ وی تحقیقات سرطان و امیونالوژی است .وی از سال  2۰۰۶استاد سرطان
شناسی تجربی در کلینیک طبی  IIIپوهنتون ماینتس و از سال  2۰۰۸رئیس هیئت مدیره و
مدیراجرایی کمپنی دواسازی ) (BioNTechبایوان تک است ،شرکتی که وی با همسرش
اوزالم توریجی تاسیس کرده است .شاهین یکی از پیشگامان تولید واکسن )(COVID-1۹
محسوب می شود .او و همسرش در میان صد ثروتمند آلمان قرار دارند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شاهین در چهار سالگی به همراه مادرش از ترکیه برای زندگی در کنار پدرش که در کارخانه
های فورد کلن کار می کرد ،به آلمان رفت .او عالوه بر فوتبال به کتابهای معروف علمی عالقه
مند بود .وی در سال  1۹۸۴از مکتب عالی )گمنازیم) فارغ التحصیل شد .شاهین اولین متعلم در
این مکتب بود که فرزند یک کارگر ُکردی بود.
از  1۹۸۴تا  1۹۹2در پوهنتون طبی ُکلن جرمنی تحصیل کرد .وی در سال  1۹۹2دوکتورای
خود را با تیزس در مورد امیونوتراپی حجرات توموری )آنتی بادی های مونوکلونل) با بلندترین
درجه تحصیلی ) (summa cum laudeبدست آورد.
وی از  1۹۹2تا  1۹۹۴در بخش ریاضیات پیشرفته تحصیل کرد.
شاهین در هنگام کار در شفاخانهٔ پوهنتون سارلند در هامبورگ ،همسر بعدی خود ،داکتر اوزالم
توریجی را مالقات کرد ،جایی که توریجی یک سال قبل تحصیالت خود را در آنجا به پایان
رسانیده بود .این زوج در سال  2۰۰2ازدواج کردند .آنها یک دختر دارند.
معلومات بیشتر در بار ٔه این زوج دانشمند فردا.
ناصر اوریا *  ۸دسمبر  - 2۰2۰تکزاس

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

