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خلص سوانحِ مرحوم دوکتور میر فیروزالدین مصطفی

 دوکتور میر فیروزالدین مصطفی درسال 1307 در شهر

 زیبای کابل دیده به جهان گشود. موصوف دوره ابتدایه را

 درمکتب عاشقان وعارفان و دوره ثانوی را درلیسه عالی

 استقالل به درجه عالی به اکمال رسانیده و درسال 1330

 از رشته ساینس داراملعلمین به درجه عالی فارغ و در سال

 1332 پی سی بی را تکمیل ودر سال 1337 از فاکولته

طب کابل به درجه اعلی فارغ التحصیل گردید.

 محترم دوکتور میر فیروزالدین مصطفی درسال 1961

 درپوهنتون (Cardiology) تخصص خویشرا دررشته قلبی

 درشفاخانه Faculti De Medecine مشهور پاریس

Boucicaut تحت نظارت پروفیسور Jean Lenegre 

 بدست اورده و برای مدت قلیل بحیث معاون پروفیسور ایفای وظیفه نموده ولی نظر به حس وطندوستی وحب الوطن

 که داشت نخواست که درکشور فرانسه به وظیفه ادامه بدهد و خواست دوباره به کشور ش برگشته ومصدرخدمت به

 میهن و هم میهنان اش شود. درباز گشت به کشور بحیث ترینر متخصص قلبی درشفاخانه صدری ابن سینا شهر

 کابل توظیف گردید که دراین مدت شاگردان زیاد را در بخش صحی کشور به جامعه تقدیم نموده است که از جمله

میتوان از مرحوم دوکتور غالم محمد رحیمی که ازجمله دوکتوران سرشناس کشوربود٬ نام برد.

 بعداً نظر به استعداد کاری اش که داشت از طرف وزارت صحت عامه وقت بحیث معاون شفاخانه صدری ابن سینا،

  رئیس شفاخانه والیت قندهار و رئیس شفاخانه ابن سینا بعداً وبا ایجاد شفاخانه جمهوریت درشهرکابل بحیث اولین

        رئیس شفاخانه جمهوریت مقرر گردید. وی در هنگام ماموریتش در شفاخانه جمهوریت برای نخستین بار  برنامه

Care Medico ایاالت متحده امریکا را درشفاخانه جمهوریت موفقانه پیاده نمایند.
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 محترم دوکتور فیروزالدین یکی از بنیان گذاران رشته قلبی درکشوربوده نظر به لیاقت دانش مسلکی که داشت در

 سال 1355 بحیث وزیر صحت عامه وقت پیشنهاد گردید که بد بختانه عمر برایشان یاری نکرد و به سن 48 سالگی

داعی اجل را لبیک گفته به حق پیوست.

 ثمره زندگی دوکتور میرفیروز الدین مصطفی پنچ فرزند منور است که هریک شان در رشته طبابت درداخل و خارج

کشور مصروف خدمت میباشند.

یادش گرامی و بهشت برین مکانش باد

  برگرفته شده از صفحٔه (معرفی دوکتوران افغان)

ناصراوریا


