
  پوهاند دوکتور عبدالولی ذکی خلص سوانح 

 دیده  شهرکابل در  م ۰۳۹۱ سال جنوری درپانزدهم طرزی خان عبدالهادی مرحوم فرزند ذکی پروفیسور مرحوم

 از پس و گردیده کابل پوهنتون طب پوهنځی شامل استقالل لیسه از بکلوریا دوره تکمیل بعد. گشود جهان به

 کار به آغاز کابل پوهنتون طب پوهنځی اناتومی دیپارتمنت علمی کادر عضو بحیث کابل طب فاکولته از فراغت

 به سوئیس در لوزان پوهنتون و فرانسه در اناتومی رشته در را خویش عالی تحصیالت ذکی پوهاند مرحوم.  نمود

 به  کابل پوهنتون طب  پوهنځی اناتومی دیپارتمنت در پروفیسور بحیث  بوطن عودت از وبعد رسانیده پایان

 کابل طب فاکولته انتخابی رئیس اولین بحیث ۰۳۹۱ الی ۰۳۹۱ سال از ذکی پروفیسور مرحوم. شد مشغول تدریس

 ذکی پروفیسور. نمودند وارد فاکولته این  در را  بنیادی تغییرات و داده انجام را شایانی خدمات که شده برگزیده

 اناتومی رشته پروفیسور سمت به سوئیس لوزان پوهنتون علمی کادر منحیث و شده اروپا عازم۰۳۹۳ سال از بعد

 انجمن  عضویت افتخار ایشان. نمودند فت دریا را اگرژه پروفیسور لقب فرانسه کشور از و نموده وظیفه ایفای

 زمینه در را ارزشمندی تحقیقاتی دوکتورذکی پوهاند. بودند کرده کسب نیز را  سوئیس و فرانسه های اناتومیست

 به اروپا و امریکا در طبی مجالت و نشرات در تنها نه که دادند انجام لوزان یونیورستی در انسان دماغ ساختمان

 از تنها نه ذکی دوکتور پروفیسور. گرفت قرار علمی استفاده مورد ارزشمند تحقیاتی کار بعنوان بلکه رسیده، نشر

.اند آورده بدست را علمی مدالهای نیز فرانسه در  بلکه ، اورده بدست خدمت مدال افغانستان   

 راه یافت بخاطردر نیز سیاسی زمینه در اروپا، در تدریسی و تحقیقی, علمی های فعالیت بر عالوه ذکی پروفیسور

 عنوان به ایشان. اند داده انجام بلیغ سعی صبورانه کشورش حریم در بیگانگان تجاوز و جنگ های پرابلم  حل های

 در چه و  انساندوستانه و بشری  های کمک زمینۀ در چه را ای جسته بر نقش سوئیس در افغانها جمعیت رئیس

.اند داده انجام سیاسی عرصۀ   

Doctors for Afghanistan 

Doctorsforafghanistan.com 



 تحریر برشته افغانستان های پرابلم مورد در را جیواستراتژیک و جیوپولتیک ای ارزنده اثر اخیر درسالهای

.اند درآورده  

 دستی چیره نقاش, داشته دوست را هنر. بود متانت با و پسند عدالت ، مهربان ، متواضع شخصیت ذکی پروفیسور

 میبرد رنج کشور اوضاع انجامی سر بی از بود، وطن اوعاشق. داشت سرشار عالقۀ نیز موسیقی و شعر به و بود

 وداوطلبانه برگردد بوطن مریضی شفای از بعد تا داشت تصمیم. میریخت اشک شام و صبح هر وطن فراق در و

.برد بخاک خود رابا افغانستان رهائی و ترقی و صلح وارمان نداد مجالش مرگ اما بپردازد، شاگردان تدریس به  

باد شاد روحش و گرامی یادش   

 

 

 


