
دوکتوران برای افغانستان Doctors for Afghanistan ډاکټران د افغانستان لپاره

  با تشکر از دوکتور حمیدهادی از ارساِل سوانح مختصر ایشان. ناصراوریا 

داکتر حميد هادي در سال ١٩٣٨ ميالدی در شهر كابل چشم بدنيا گشود. وی تحصيالت ابتدائی  و عالی 
اش را در مكتب حبيبيه بپايان رساند و متعاقباً بعد از ختم تحصيالت عالي در فاكولته طب پوهنتون كابل 

مؤفق به اخذ درجه دوكتورای طب گرديد. بعد از سپری نمودن 
خدمت عسكری داكتر هادی برای مدت يك سال در رشتٔه 

جراحی عمومی در شفاخانٔه ابن سينا كار نموده و بعد از 
سپری نمودن امتحان كانكور در شعبه نسائی و والدی 

پوهنتون كابل بحيث استاد اجرای وظيفه نمود. 
داكتر هادی در سال ١٩٧٣ ميالدی بعد از گذشتاندن امتحان 

(ِای - سی - اف - ام - جی) برای تحصيالت بيشتر عازم 
اياالت متحده امريكا گرديد. 

در امريكا ابتدا مدت يك سال انترنشپ را در يونيورستي 
 فلوريدا در شهر جكسنويل سپری و متعاقباً مدت چهار سال 

ريزدنسی را در رشتٔه نسائی و والدی در شفاخانٔه هارلم و 
پرسپي ترين يونيورستی  كوملبيا مؤفقانه  به پايان رسانيده 
درين مدت وی امتحان ليسانس يا فلكس و بورد تخصص 

نسائی و والدی را مؤفقانه سپري كرد. 
بعد از بدست آوردن بورد تخصص نسائی و والدی داكتر هادی 

 برای مدِت يكسال در رشتٔه پتالوژی نسائی و والدی و تحقيقات باالي  پالسنتا و علم وراثت و تتبعات 
بيشتر روی انكشاِف مغز طفل و تاثيرات عوامل محيطی و امراض مادر باالی ساختمان  دماغی  طفل در 
شفاخانٔه مه گي يو نورستي پتسبرگ ايالت پنسلوانيا  تكميل نموده و رسالٔه مهمی را درين موضوع تكميل 

و نشر نمود. 
براي بدست آوردن بورد دوم تخصص خود مدت دوسال فيلوشپ را در رشتٔه  امراض پيشرفته مادر و طفل 

(مترنال  فيتال مديسن) در كالج طبی يونيورستی  جورجيا در شهر اگستا سپری نموده و با گذشتاندن 
امتحانات تحريری و تقريری مؤفق به اخِذ ديپلوم اين تخصص شد. 

بعد از ختم فيلوشپ رسالٔه مهم علمی خود را كه در موضوع تعني فشار خون شريان ريوی در اثنای 
حاملگی بدون استعمال كتيتر قلبي يعنی توسط اولتراسوند، ايكوكارديو گرافی و فونوكارديوگرافی ميباشد 
تكميل و در مجلٔه كالج اطبای نسائی و والدی امريكا نشر نمود. اين نشريه مانند رساله، كه در پنسلوانيا 

نوشته كرده بود از اولني نشريه علمي درين موضوعات در اروپا و امريكاي شمالی  ميباشد. 
داكتر هادی مدت پنج سال بعد از تحصيالِت بحيث استاد در شفاخانٔه يو ينورستی جور جيا و مدت بيست 
ونه سال ديگر در يونيورستی كرولينای شمالی كه بخشی از يونيورستی نارت كرولينا ميباشد، سپري نموده 
است درين مدت وی مراحل مختلفه ترفيعات علمي را طَي نموده و به درجه پروفيسوری ارتقا نمود مسؤليت 

هاي وظيفوی و علمی او در اين مدت قرار آتي است: 
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 * پروفيسور و دايركتر  شعبٔه امراِض مادر و طفل  
مسؤليت دراين وظيفه شامل تداوی امراض مغلق  و پيچيدهٔ  مادر و تداوی طبی طفل  و جراحي ها و 

پروسيجر ها باالي طفل در داخل رحم مادر بوده است. بعضي ازين تداوی ها بكر بوده و براي اولني بار 
توسط داكتر هادی در مطبوعات جهان نشر شده است. مثالً تداوی عدم كفائه غدهٔ درقيه يا تيروئيد طفل در 

داخل رحم مادر (مراجعه شود به سوانح انگليسی مؤلف) 
* دوم : معاون رييس ديپارتمنت در امور دايورستي 

* سوم: رييس كميتٔه ترفيعات علمی استادان يونيورستي در فاكولتٔه طب 
* چهارم: آمر شعبه اولتراسوند و تشخيص امراض ارثی طفل 

* پنجم: آمر كلينيك های والدی و مشاور علمی متخصصني  نسائی و والدی در حوضٔه كروليناي شرقی 
* ششم: مسؤليت تداوی مريضان و نظارت بر استادان ديگر 

* هفتم: مسؤليت تدريس  شاگردان فاكولتٔه طب و تربيه ريزدنت ها براي تخصص نسائی و والدی 
* هشتم: مسؤليت ريسرچ و تتبعات علمی 

داكتر هادی در حيات علمی خود اضافه از صد لكچر علمی در سراسر امريكا ايراد نموده و در حدود 
پنجاه پروژهٔ علمي  را بپايان رسانيده و در مطبوعات معتبر امريكا نشر نموده است. لست اين نشرات در 

ادارهٔ داكتران برای افغانستان موجود است.
داكتر هادی نتيجٔه تحقيقات علمی و ميتود جديد تداوی امراض غدهٔ تيروئيد طفل را در داخل رحم مادر 

برای اولني بار در فيدريشن طبی جهانی در شهر بازل سويس  تقديم و ازان دفاع نمود. 
داكتر هادی مؤفق به اخذ جايزهٔ تحقيقات علمی ريچاردسن شده و ضمناً چندين جايزهٔ بهترين استاد در 
يونيورستی های كار كرده بدست آورده و يكبار جايزه ملی امريكا را بحيث بهترين معلم سال در تدريس 

شاگردان بدست آورده است. 
در پهلوی فعاليت های طبی داكتر هادی از ساليان متمادی به اين طرف نگرانی عميقی در بارهٔ تشنجات 

سياسی و اجتماعی افغانستان داشته است در دفاع از مردم و حقوق بشر و حمايت از حقوق زنان و 
اطفال افغانستان مقاالت بيشماری در نشرئه اميد در امريكا نشر و فرياد اعتراض را بلند نموده 

است. فعاليت های وسيع او تماس با قصر سفيد امريكا، كانگرس، حضور در هيري تيج فونديشن و وزارت 
خارجه امريكا بوده است. 

داكتر هادی در راديوی اتحادئه محصلني يونيورستی نارت كرولينا، كتابخانه ها، كليسا ها و در يونيورستی 
شرق نارت كرولينا سخنراني ها دردفاع از مردم افعانستان ایراد نموده است. 

داكتر هادی با خانمش عفيفه هادی كه فعالین یا اكتيوست های حقوق بشر ميباشند، فعاليت های وسيع و 
گسترده ای داشته اند.  

مهمترين اين فعاليت های داكتر هادی همكاری و گفتگو با كانگرسمن  بنجامني گلمن از ايالت نيويارك 
 است و از اثر آن در سال ۱۹۹۹ٔ بنجامني گلمن ماده قانوني اچ  سی او ان  آر اي ٣٣٦ را از كانگرس 

گذشتاند كه دران رژيم دهشت افگن طالبان محكوم گرديده  واز به رسميت شناخنت  طالبان جلو گيري بعمل 
آمد. 
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داكتر هادی در سال ٢٠١٦ ميالدی كتابی در دو جلد ١١٩٤ صفحه بنام رويداد های افغانستان بزبان 
انگليسی در رابطه به سياست، دين و تروريزم چاپ نموده و درين كتاب رويداد های تاريخی افغانستان 

توضيح  وتحليل شده و رابطه اين حوادث تاريخي با سياست منطقه و جهان و نقش دين و قيام تيروريزم 
معاصر با اسناد و مدارك تقديم شده است. 

فعال در حيات باز نشستگی، داكتر هادی مصروف نوشنت كتاب بوده و بحيث مشاور و رهنماي دوكتوران 
جوان با يونيورستي همكاري دارد. 


