
 وطنداران عزیز !
 

گزاری بنیادی را عنایت  پایهتوفیق به ما که عزوجل را  سپاس و شکران بی حساب خدای

فرمود که یگانه هدف آن ارائۀ خدمات رضا کارانه، صادقانه، و بی مدعا طبی برای مردم 

م که عهده دار تنظیم و یافغانستان است. ما با کمال مسرت ایجاد کمیته ای را به اطالع میرسان

این .باشدانسجام بهتر سفر های های دوکتوران و کارمندان طبی دور از وطن, به افغانستان می

کمیته بحیث یک سازمان حقوقی غیر انتفاعی خدمات عامه, عاری از هرگونه وابستگی ها 

.بوده ، هیچنوع فعالیت سیاسی در اهداف آن گنجانیده نشده و مجاز نیست  

و مسؤولیت های این کمیته در بخش اهداف آن توضیح گردیده است.حوادث سه دهۀ وظایف 

گذشته در کشور ما خونریزی و ویرانی های بیشمار را همراه داشته و صدمات بس سنگین 

را بر پیکر اقتصادی و اجتماعی وطن ما وارد کرده که ساحۀ طبابت را نمی توان از آن سوا 

ر مجموع میتوان در احصائیه های تکان دهندۀ سازمان ساخت.ورشکستگی ساحۀ صحت را د

این مؤسسه افغانستان را از لحاظ مرگ و میر اطفال و  .یافتدرصحی جهان )دبلیو ایچ او( 

مادران حامله وحد اوسط عمر در بخش تحتانی لست جهانی قرار داده و به اساس این 

 .است ۰۱۱۱/۲ئیه تناسب طبیب و نفوس احصا

مشاهدۀ وضع از هم پاشیدۀ خدمات صحی برایم تکاندهنده و غیر قابل در بازگشت بوطن 

 باوربود.

در اعماق قلبم شعله ور  این وضع اسفناک شعله های آرزومندی خدمت را برای وطن، دیدن

 گردانیده، بحیث اوالد این وطن بی تفاوتی را گناه نا بخشودنی دانستم.

, مصارف گزاف و زمان طوالنی نیاز داردمسلماٌ احیای دوباره نظام ویران شده صحی به 

ولی باید کاری کرد و از نقطۀ باید آغاز کرد, که هم مؤلد باشد و هم مؤثر , هم دوامدارباشد 

وهم پایدار. دریافتم که زیر بنای تعلیمی و تدریسی طبابت سخت ویران گردیده، کمبود 

 و لوازم و مواد درسی نبودو  استادان با تحصیالت عالی و تجربۀ الزم محسوس است. کمبود

 برای تربیه محصلین طب از موانع بسیار عمده است. ی مجهزالبراتوار ها

تجارب خود را از راه اطالعات جمعی) تلویزیون پیام افغان( به سمع هم مسلکان خود 

رساندم بعد از تبادل نظر و تعاطی افکار عطف توجه را به کمک در ساحۀ تدریسی طبابت 

م که این خدمات باید از طریق سفر های شخصی یپنداشتیم و به توافق رسیداز الویت ها 

دوکتوران و کارمندان طبی به افغانستان، تهیۀ مواد و کتب درسی، تهیۀ لوازم و آالت طبی، 

استفاده از تکنولوجی عصری, تهیه لکچر های مهم طبی از طریق تلی میدیسین و شبکۀ 

 جهانی انترنتی وغیره صورت بگیرد.



خوشبختانه به منظور تدریس داکتران افغان به شیوه های پیشرفته طبی ما مؤفق به ایجاد 

گردیدیم. در نظر است تا با همکاری اطبای خارج از  Doctors for Afghanistanویبسایت 

کشور و علمای ساحات مختلف ما بتوانیم بهترین و تازه ترین معلومات مسلکی را به اختیار 

های طبی و اطبای جوان افغان پیشکش نموده و ارتباط مستقیم محصلین و پوهنتون  لینمحص

کارمندان طبی داخل افغانستان را با متخصصین و اهل فن طبی بیرون از وطن برقرار 

کوتاه مدت سازیم. البته که ویب سایت اهداف مشخص خودرا داشته جاه گزین سفر های 

 اهمیت خود را دارا است. نشده این خدمت ارزش و دوکتوران افغان به وطن

از شما هم مسلکان محترم و متخصصین رشته های مختلف طبی دعوت می نمایم که علم، 

 تا این  دادهتان قرار ان مت وطندارددر خ نشریۀ انترنتی دانش و تجارب تان را از طریق این

  مبدل گردد.تدریسی علمی و اکادمیک  ه هایرسانه به یکی از بهترین وسیل
 

 و من هللا التوفیق

 
 

 دوکتوران برای افغانستان

 


