
 درنو وطنوالو!

برخه کړو چی  د چښتن تعالی نه شکران او مننه کؤو چی موږ ته یی دا بریالیتوب را په

صادقانه  داسی یو بنسټ جوړ کړو چی یواځینی هدف ئی د افغانستان خلکو ته خپل خوښه،

. کول دیاو بی مطلبه طبی خدمتونه وړاندی   

د افغانی، وطن  په ډیر ویاړ سره تاسو ته د داسی یوی کمیټی د جوړیدو خبرتیا درکوم چی

غاړه اخلی، کوم چی  څخه لرو داکترانو او نورو طبی کار پوهانود سفرونو د تنظیم دنده په

عزم لری. دا یو حقوقی  غواړی د خپل دین د ادا کولو په هیله ګران افغانستان ته د تللو

هدفونه په کی ندی نغشتی  خدمتونو غیر انتفاعی کمیټه ده چی هیڅ سیاسیجوړښت، دعامه 

برخه کی په ډاګه هدفونو په  او ځای هم نلری. د دی کمیټی دنده او مسئولیتونه د کمیټی د

 شوی دی

بنسټونو ډیری ناوړی  دری تیرو خونړیو او ورانونکو لسیزو د وطن په اقتصادی او پرګنیزو

شوی. د صحی برخی  ت هم د دی زیانونونه بی برخه نه دی پاتیاغیزی کړی دی چی طباب

ورکونکو  اوو( په تکان-ایچ-نیمګرتیاوی او ورانښت د نړی د صحی جورښت )ډبلیو

د عمر د  احصائیو کی منعکس دی چی د ماشومانو د مړینی، دی امیدوارو میندو د مړینی او

ځای لری. د  په الندینزه برخه کی اوسط اندازو له نظره افغانستان د نړی د ملکونو د لست

. رسیږی زرو وګړو له پاره یواځی دوه داکتراندی احصایو له نظره د هر لس   

کیدو کی زما په  د وطن د یو بچی په توګه د دی ناوړه صحی حالت سره په لمړنی مخامخ

پاره، په خپل وس  زړه کی دا جذبه را و پاریده چی د خپلو خلکو او هیواد د خدمت له

جوته ده چی د دی  ومرو یو څه وکړم او وروسته له دی چپتیا لویه ګناه ده. دا خبرههر

دی، خو موږ هم باید له  صحی ناخوالو د بیا جوړیدو لپاره زښته زیاته پانګه او وخت په کار

لرونکی، هم اثر  یو ځای څخه شروع وکړو او داسی یو کار وکړو چی هم جوړونکی وی

. یزهم پایدونکی او هم بنسټ  

دی او د تکړه  څه رنګه چی راته جوته شوه چی د طبابت تعلیمی بنستونه ډیر ویجار شوی

البراتواری الزمو توکو  او لوړو تحصیالتو او تجربو لرونکو استادانو لږتیا، د تعلیمی او

. څخه دی کمی اویا نشته، د محصلینو د ،تربیی په الره کی د لویو خنډونو  



په غرب کی میشته  ی حال می د پیام افغان د تلویزیون له الریخپلی تجربی او د سترګو لیدل

اترو او د نظر اخیستو  هیوادوالو او ډاکترانو غوږونو ته ورساوه او له ډیرو اوږدو خبرو

برخه کی متمرکز  وروسته په دی پریکړه ورسیدو چی خپل کمکونه د طبابت د تدریس په

کار پوهو د شخصی  ان ډاکترانو او نورو طبیکړو او دا خدمتونه باید په بهر کی میشته افغ

تکتالوژی نه په کار  سفرونو، د تدریسی موادو او کتابونو او نورو طبی موادو او د نوی

. ورسیږیسر  په سره اخیستو،تیلی میدیسن او دنړیوال انترنتی شبکی څخه په ګته اخیستو  

یوی معتبری ویببانی  تکل د له نیکه مرغه د افغان طبی محصلینو او داکترانو ته د خدمت په

وکولی شو چی د افغان  په جوړولو بریالی شو. په پام کی ده چی د دی ویبپانی له الری

داکترانو او طبی کار پوهانو  داکترانو او نورو صحی کارکونګو او په بهر کی میشته افغان

تعلیمی اهداف  ویبپانه خپل علمی او تر مینځ یوه علمی اړیکه ټینګه کړو. باید ووایو چی دا

علمی سفرونو ځای نه نیسی او دا سفرونه  وطن ته د لنډ مهالو، لری خو د افغانی ډاکترانو د

محترمو افغانی طبی متخصیصینو نه بلنه کو  خپل ارزښت او اهمیت لری. له تاسو ګرانو او

له الری د خپلو هیوادوالو په چوپړ کی کیږدی  چی خپله پوهه، علم او تجربی د دی ویبپانی

او اغیزمنه، علمی او اکادیمیکه وسیله بدله ارزښته  څو چی و کولی شو دا ویبپانه په یوه با

 کړو.

 و من هللا التوفیق

 دوکتوران برای افغانستان

 


