
خلص سوانح پوهاند اسعد حسان غبار   

  

 را خویش ابتدایی تعلیمات و تولد کابل شهر در مسیحی ۹۱۲۱ سال مارچ ۲۲ در غبار حسان اسعد دوکتور پوهاند

 شامل مکتب ختم از بعد. رسانید پایان به حبیبیه لیسۀ در بالخره و قندهار های لیسه از یکی در, امانیه مکتب در

. نمود کسب را فراغت دیپلوم م ۹۱۱۱ سال در و گردیده کابل پوهنتون طب پوهنځی   

 علمی هیأت و تدریسی کدر شامل کلینیک امتحانات در مؤفقیت از پس م۹۱۹۲ سال در که توانست غبار پوهاند

 را انگلستان به عالی تحصیالت بورس, داد نشان خود از که کاری پشت و لیاقت اثر در بعدا  . شود کابل پوهنتون

 سال در انگلستان ممتحنین بورد امتحان نمودن سپری از پس را عقلی طب دیپلوم تحصیل ختم در و آورده بدست

 شهر هاپکینس جان پوهنتون در گرجوویت پوست پروگرام شامل م ۹۱۹۱سال در. آورد بدست مؤفقانه م ۹۱۹۱

. نمود عودت بوطن م ۹۱۹۱ سال در پروگرام ختم از بعد و قبول مور بالتی  

 و تدریس به مریضان تداوی پهلوی در کابل طب فاکولتۀ عصبی و عقلی دیپارتمنت در غبار دوکتور پوهاند 

 موقیعت توانست وسیله بدین و داشت مشغولیت طبی آثار نشر و علمی تحقیقات اجرا و طب محصلین ستاژ پیشبرد

 از بعد اندکی و نکرده دوام دیر حالت این متاسفانه ولی.  نماید تثبیت عصبی و قلیع امراض پوهاند بحیث خویشرا

. رفت زندان به و داشت باز وی ثور هفت کودتای   

 به هریک که خود فامیل اعضای سایر به و شده خارج وطن از زندان از خود رهایی از بعد غبار دوکتور پوهاند

. آمد اش سراغ به دیگری بزرگ تراژیدی امریکا در گی پناهنده از بعد. پیوست, بودند شده خارج وطن از طریقی

 عالم در را بزرگی ضربۀ پذیر نا جبران ضایعۀ این. بود مشعل, اش ساله شانزده جوان دختر نابهنگام مرگ اینبار

 مقابل تحمل و صبر, شهامت با توانست غبار دوکتور هم این با.  نمود وارد اش فامیل و او به مهاجرت و مسافری

 در غبار پوهاند. نماید تعقیب را خویش علمی مسیر شباروزی زحمات با و کرده گی ایستاده المناک حادثۀ این

 امریکا طبابت امتحانان برای, میکرد کار نیویارک" مور کرت" مؤسسۀ عقلی امراض تحقیقات مرکز در زمانیکه
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 سپری مؤفقانه را فلکس امتحان م۹۱۱۱ سال و جی ام اف سی ای امتحان م۹۱۱۲ سال در گرفته گی آماده نیز

 کار به وریجینیا شمال عقلی شفاخانۀ در سپس و هارورد انستیتوت شفاخانۀ در رزیدینسی دورۀ ختم از بعد. نمود

 پوهاند. میکند گی زنده سی دی واشنگتن در خویش فرزند دو و غبار عزیزه اش باخانم غبار پوهاند. شد مشغول

 خود استاد سبک تعقیب با ستار نواختن مخصوصا   کالسیک موسیقی قسمت در مسلکی وظایف از عالوه غبار

. دارد کامل رسی دست مسلکی دان موسیقی یک سویۀ به خان والیت  

 

 

 


