
بابری عبدالواسع دوکتور  پروفیسر سوانح خلص   

  

 به چشم کابل شهر در روشنفکر و متدین خانواده یک در عیسوی ۴۲۹۱سال در بابری عبدالواسع دوکتور پوهاند

 که خاصی عالقه بر بنا و فارغ اعلی درجه به غازی عالی لیسه از و آغاز خود زادگاه در را مکتب ۰گشود جهان

۰گردید کابل پوهنتون طب پوهنځی شامل داشت طبابت به  

 آنجا از را فراغت سند  ۴۲۱۲سال در و بوده ممتاز محصلین جمله از نیز طب پوهنځی در بابری پوهاند مرحوم

 موسسات ریاست در که بود جلدی رشته متخصص اولین تخصص، دوره نمودن سپری از بعد.  نمود دریافت

۰کرد بکار شروع پوهنتون صحی   

  جلدی کلینیک در و آلمان کشور عازم عالی تحصیالت جهت م ۴۲۹۱ سال در خدمت سال چند از بعد ایشان

معینه دوره نمود سپری از بعد ۰شدند جلدی رشته در علمی تحقیقات و آموزش مصروف پوهنتون Hamburger -

Eppendorf 

 غرض متعدد های کشور به نامبرده. گشتند بر وطن به دوباره م ۴۲۹۲ سال در علمی شار سر های اندوخته با

 از ۰داشتند شرکت زیادی های سمینار و ها کنفرانس در و نموده اکادمیک های مسافرت علمی تحقیقات و آموزش

 سال در موصوف اکادمیک دیگر مسافرت ۰نامبرد میتوان فرانسه کشور به شان لیون و پاریس سفر از جمله آن

علمی موسسات در جذام مرض زمینه در تحقیقات و علمی های لکچر ارائۀ جهت م ۴۲۹۱  Medical College 

and Hospital New Dehli , Bambay , Kolkutte and Nogpor ۰باشد می ماه شش مدت برای هندوستان کشور   

 رابطه در که کتابهای از میتوان مثال عنوان به که پرداخته نیز تحقیقاتی و علمی آثار متعدد تألیفات به بابری پوهاند

 طب پوهنځی تدریسی مواد تألیف و تهیه در ایشان همچنان ۰نامبرد, اند آورده در قلم قید در سفلیس و جذام امراض

۰اند داشته سهم نیز ننگرهار و کابل پوهنتون  

Doctors for Afghanistan 

Doctorsforafghanistan.com 



 هموطنان تداوی و معالجه بر و داشتند قرار خود وطن و مردم خدمت در خود حیات مدت طی بابری پروفیسور

 و کابل پوهنتون طب پوهنځی الیق استادان از یکی و اجتماعی فعال مثابه به و میداشتند مبذول را خاصی توجه

 نموده مساعی بذل دوستی وطن روحیه به مسلکی کدر هزاران آموزش و تربیه در شایسته خدمات مصدر ننگرهار

 از مثال گونۀ به ۰اند گردیده صادقانه خدمات مصدر دولتی مهم های مقام در ملی بزرگ احساس و درک با ۰است

 از همچنان۰بودند آمده نایل مقام آن به انتخابی صورت به که, برد نام کابل پوهنتون صحی مؤسسات ریاست کرسی

۰بودند دار عهده نیز را آباد علی شفاخانه صحی مؤسسات جلدی سرویس آمریت مسؤلیت ۴۲۹۰ الی۴۲۹۹ سال  

 قرار خویش هموطنان و وطن خدمت در ناپذیر خستگی بطور خود حیات دوران طی بابری پروفیسور مرحوم

 و مؤسسات جانب از مختلف های مدال و ها نامه تقدیر ، ها نامه تحسین بدریافت مؤفق مدت این طی و دلشتند

۰اند شده المللی بین و ملی مراجع   

 های آرزو همه آن به نتوانستند هموطنان سایر مانند ویرانگر های جنگ و خشونت بر بنا متأسفانه بابری پوهاند

 غربت دیار در و شود می اش کاشانه و خانه ترک به مجبور ۴۲۹۰ سال در بنأ آیند، نایل داشتند که انسانی واالی

 اجل داعی کشور ستمدیده و مظلوم هموطنان به خدمت و وطن به بازگشت ثبات، و صلح آرزوی به عمر پایان تا

 به شان شخصیت و نام ۰پیوست ابدیت به آلمان کشور در سالگی ۹۲ عمر به م ۴۲۹۱ سال در ، گفته لبیک را

. است مانده باقی جاویدان و زنده همواره شاگردانش برای دلسوز استاد یک و اگاه دانشمند انسان مثابه    

  

 

بابری دوکتور محترم دختر بابری یاسمین: فرستنده  

  

 

 


