
عبدالصمد سراج پوهاند دوکتورخلص سوانح    

 

 ۰۱۲۱ سال سرطان ۰۱ بتاریخ شهید خان هللا حبیب امیر فرزند سراج عبدالصمد دوکتور پوهاند  

 طب پوهنځی شامل استقالل عالی لیسۀ در تعلیمات ختم از بعد. آمد بدنیا کابل شهر در شمسی هجری

 آن در استاد بحیث طب فاکولتۀ از فراغت از بعد سراج صمد پروفیسور. گردید کابل طب پوهنتون

 کسب از بعد. شدند فرانسه کشور عازم عالی تحصیالت کسب غرض سپس نموده بکار آغاز فاکولته

 استاد بحیث کابل طب پوهنځی علمی کدر در و نموده عودت عزیز کشور به اطفال درطب تخصص

 دانش و مسلکی استعداد با سراج عبدالصمد پوهاند. دادند ادامه خویش بکار اطفال سرویس شف و

 به بالخره و نموده سپری مؤفقانه دیگری پی یکی را پوهنتون کدر علمی های رتبه, داشتند که علمی

 سال در سراج پوهاند. آوردند بدست است تدریسی کدر علمی درجۀ ترین عالی که را پوهاند رتبۀ

 تدریسی و علمی کدر طرف از کابل طب پوهنځی انتخابی رئیس بحیث شمسی هجری۰۴۳۱

 طب های پوهنځی استاد بحیث هم باز معینه دورۀ ختم از بعد که گردیده انتخاب موصوف پوهنځی

 کمال با سراج پوهاند. دادند ادامه خویش وظیفۀ به اطفال سرویس شف همچنان و ننگرهار و کابل

 وطن در اش اقامت روزهای آخرین تا خویش معالجوی و تدریسی وظیفۀ به عالقمندی و صداقت

 و علمی عالی مسئولیت دو این به, شود وی کار مانع آباد جالل گرمای یا کابل سرمای اینکه بدون

.دادند ادامه ننگرهار و کابل پوهنتونهای در خود انسانی   
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 مؤفقیتهای و افتخارات به خویش سالۀ چهل خدمت دورۀ طول در سراج عبدالصمد داکتر پوهاند

 طب پوهنځی توأمیت عضویت که هنگامی ۰۲۹۱ سال نومبر ۱۱ در. گردیدند نایل قدر قابل و متعدد

 وقت جمهور ریس توشیح به افتخار مدال دریافت به, داشت عده به را فرانسه لیون پوهنتون و کابل

 تدوین هیأت عضویت معالجی و تدریسی مقدس وظیفۀ بر عالوه سراج پوهاند. گردید نایل فرانسه

 نصیب رانیز ملی خدمت افتخار ترتیب بدین که داشته عهده به نیز را ۰۴۳۴ سال اساسی قانون

 است ارزشمندی های میراث و جاودان افتخارات جمله از طبی علمی کتب و طبی های رساله. شدند

 کتابخانهای و طبی آرشیف درج در و مانده بجا آینده های نسل برای سراج پوهاند محترم از که

 همه از بیش سراج داکتر شخص که افتخار بزرگترین اما.  میباشد ننگرهار و کابل پوهنتونهای

 و هللا بیت زیارت به شدن مشرف بودند قایل آن به خاصی ارزش و بوده عالقمند آن به افتخارات

 سراج عبدالصمد دوکتور. میدانست سعادتهای باالترین آنرا وی که بود حج ایام در حج مناسک ادای

 حاصل که نمود ازدواج خان عمر محمد سردار دختر خدیجه پیغله با شمسی هجری ۰۴۱۰ سال در

 سال اپریل اول شنبه بروز سراج عبدالصمد داکتر پوهاند. میباشد پسر دو و دختر سه ازدواج این

.  گفتند لبیک را اجل داعی شمالی کلیفورنیای در بود شده شان حال عاید که مریضی اثر در م ۱۱۱۹

 خادم و ملت راستین فرزند این سراج عبدالصمد دوکتور پوهاند سالۀ چهل خدمات از افغان ملت

.مینماید آرزو برین بهشت برایش و نموده قدردانی بشریت واقعی  

 

  

 

 


