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) به وقت محلی(  شام ۱۹حوالی ساعت افغان مقیم اروپا چهارمین همایش انجمن دکتوران 

 با صحبت افتتاحیٔه محترم دکتور محمد شفیع صدیقی در یکی از صالون ۱۳٫۰۶٫۲۰۰۹مورخ 

 محترم دکتور مسعود  یافت در این نشست متعاقبًاگشایشهای شهر هامبورگ کشور آلمان 

  نیک محترم رییس پوهنتون طبیتیاسالمها و تمنمستولی یکی از سازمانده گان این همایش 

مایش را معرفی نموده و از محترم دکتور پروگرام کار این هو  را به حاضرین بازگو نموده کشور

طی یکسال  تا پیرامون کارکرد های انجمن دمحمد ناصر دادرس رییس این انجمن تقاضا نمو

  . ارایه نمایند گذشته گزارِش

که طی سال گذشته به رشتٔه تحریر بعدًا محترم پوهندوی محمد انور ترابی در مورد سه اثر 

 ارایه نموده و رشتٔه سخن را به محترمه دکتور زرمینه زمان  مختصر معلوماتبوددرآورده 



 مورد کار های انجام شده برای سپردند تا در»  اطفال به ما نیاز دارد« نمایندٔه موسسٔه خیریه 

  .یه بدارندااطفال معیوب که در کشور آلمان تحت تداوی قرار گرفته اند معلومات ار

طی »  منگل ترانسپورتی و بار چاالنی«  شرکت متعاقبًا محترم داکتر اصغرخیل منگل رییس

 مجانی صحبت کوتاهی از همکاری های بالعوض این موسسه در سال گذشته در زمینٔه انتقال

 گونه  وعدٔه هرب به کشور معلومات دادهمواد و متریال کمکی طبی و انتقال لوازم اطفال معیو

حد اسالم طبی تا سرکمکی  را در زمینه انتقال مواد و متریال همکاری های بدون قید و شرط

وهشگران بین ده گی از کمیتٔه پژهمچنان محترم انجینیر معارج به نماین. قلعه ابراز نمودند

 و محترم المللی  افغان در مورد کار های انجام شدٔه این کمیته طی سال گذشته صحبت نموده

 انجمن دکتوران افغان مقیم کشور های سکاندناوی را به حاضرین دکتور محمد امین تقاضای

  . یاد آوری نمودند

ثرات محترم دکتور میرویس سینا پیرامون اثر تحقیقی خویش در رابطه با دنیای مهاجرت و ا

  .ناگوار استفاده از مشروبات الکوی صحبت نمودند

محترم دکتور بریالی شف سرویس جراحی قلبی در شهر گوتینکن آلمان معلومات مختصر در 

 مورد امراض قلبی و طرق مداخالت جراحی در این امراض را مطرح نموده و یاد آور شدن که

هم زمان در شفاخانٔه ایشان صورت نزد یک مریض  سه عضو برای اولین بار ترانسپالنتاسیون

گرفته و فلم کوتاهی از عملیات قلبی را که تهیه نموده بودند به نمایش گذاشتند که با 

  .عالقمندی مورد استقبال قرار گرفت

دکتور جراحی در شهر ران این بخش محترم پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل ناخرین سخ

تدا حاضرین را به خاطر ادای احترام به آن شخصیتها اعم از بایشان امونشن آلمان بودند 

استادان طب ،دکتوران و سایر پرسونل طبی که در راه خدمت به مردم  تالش نموده و چشم از 

 روی انگیزٔه دوباره جهان پوشیده اند دعوت نمود تا به پا خاسته و لحظٔه سکوت نمایند بعدًا

نیتهای تالی در سرویس جراحی شفاخانٔه وزیراکبر خان نویسی اثر تحقیقی شان در مورد پریتو

 چاپ  دوباره نویسی وصحبت نموده و این اثر را به همسلکان خویش معرفی نموده و هدف از

این اثر را در داخل کشور انتقال تجارب جدید طبی جهانی را برای کتوران جراح و محصلین 

 ٔه علمی را به خاطر سازمان دادنداخل کشور عنوان نمودند موصوف پیشنهاد ایجاد کمیت

ترجمٔه کتب طبی و یکسلسله مقاالت جدید از منابع معتبر جهانی ، تهیٔه معلومات از پیشرفت 

 و رساله ها و یا نشر آن در نشرات طبی و نشر آن به حیث کتاب. . .  ان ههای علم طب در ج

اد  فضای همکاری ، راه اندازی یک وب سایت انترنتی غرض تامین تماس و ایجداخل کشور

میان انجمن دکتوران افغان . . .  برای ارایه سواالت ، نشر مطالب جدید طبی ، کتب طبی سالم 



حصیالت عالی طبی داخل کشور را به رهبری انجمن و مقیم اروپا و موسسات صحی  و ت

ها در سالهای بعد بنام اد نمودند تا تدویر این همایشهمچنان پیشنحاضرین مطرح نمود، ه

علمی طب کشور راه اندازی شود که این پیشنهادات مورد استقبال حاضرین قرار شخصیتهای 

  .گرفت

، محترم  هنرمندان محبوب کشور محترم شهنادر قسمت دوم این همایش بعد از صرف طعام

 و بی بدیل برنامه ساز و برنامه گردان محبوبخوشحال سدوزی به گوینده گی و آواز خوانی 

در جریان این بخش پارچٔه تمثیلی از طرف انسامبل .  بدیع هنر نمایی کردندکشور دکتور اسد

جوانان افغان شهر هامبورگ به نمایش گذاشته شد که از جانب حاضرین محفل استقبال 

  .گردید 

  . صبح با گرفتن فوتوهای دسته جمعی دکتوران به پایان رسید۵این همایش حوالی ساعت 


