کيها شخصيت بزرگ وانديشمندان سترگ اند؟؟؟
نويسنده (استاد صباح )

خدا آن ملتی را سروری داد
که تقديرش بدست خويش بنوشت
به آن ملت سروکاری ندارد
که دهقانش برای ديگران کشت .اقبال.
بديهی است عمروبهتربهره گرفتن ازآن  ،تنها سرمايه ای است كه دراختيارانسان قرارگرفته وآنچه ارزش واقعی يك
انسان كامل را تعيين می كند  ،صرف كردن به موقع اين سرمايه ی مهم است  .وهمين لحظات ودقايق زودگذروارزشمند
است كه سرنوشت انسان را تعيين می سازند .وقت همان عمرانسان است كه نه برگشت پذيراست ونه چيزی جانشين آن
می شود .انتخاب امورمهم زندگی وبرنامه ريزی برای آنها غالبا ً كارمشكلی است  .اين كارها نيازبه فكروانديشه دقيق
وقدرت تصميم گيری دارد و هم چنين نيازمندآگاهی به اين امر است كه چه معيار ومحكی رابرای انتخاب كارهای مقدم
ترخود درنظرمی گيريم .

گاندي ميگفت  :شادكردن قلبی با يك عمل  ،بهترازهزاران سراست كه به نيايش خم شده باشد ! .
انسانهاي بزرگ به مثابه آيينهای هستند که خوبی خود را درتلقی خوبی ديگران بازتاب میدهند .حتی دربرخورد با نقاط
ضعف ديگران نيزواقعبينانه برخورد میکنند وآيينهوار ،همان را خالصانه وبیپيرايه منعکس میکنند.
پيتردراکرميگويد :زمان نادرترين منبعی است که دراختيار هرکس قرارمی گيرد و موفقيت فرد به نحوه استفاده و اداره
درست آن بستگی دارد اگرابن سينا قدروقت وارزش را نمی دانست موفق به تاليفی بالغ برصدويس جلد کتاب نمی شد .
اگرجان دالتون ازعمر خود حداکثراستفاده را نمی کرد هرگز به نوشتن دوصدهزار صفحه توفيق پيدا نمی کرد .
زابن کومرشاهکار ادبيات انگليس را در زندان نوشت.
ابن خلدون )شاهکار نفيس خود به ناممقدمه ای برتاريخ را ) درتبعيد گاه نوشت.

دکترکسرا« جالير» ريس يکي ازبيمارستانهاي آمريکا ،شخصيت برترودکترمهربان

زندگي فصل پر از روياست
زندگي دشتي پرازغوغاست
زندگي پرواز افکارنگاه ما به دلهاست
زندگي رفتن به اوج ديدني هاست

شيوه رقص پرستو هاست
زندگي روييدن گلها درتن صحراست
آري زندگي زيباست.

جان درايدن ميگويد :خوشبخت تنها وتنها كسي است كه امروز را ازآن خود داند ،آنكه با اطمينان
خاطرميتواند بگويد :اي فردا ،بدترين آزارت را برسان ،زيرا من امروز را زندگي كرده ام در زيبايي و در زشتي ،در
باران و در آفتاب ،لذتهاي من ،با وجود سرنوشتم ،همگي از آن منند .حتي آسمان نيز بر آنچه كه گذشت قدرتي ندارد ،
چون آنچه كه شده شده است ،و من در زمان خود زيسته ام .
فرزندان صادق ،راستکار ،زحمتکش  ،هدفمند ،خدمتگزار ،تحصيل يافته ونيک انديش  ،بهترين ايام زندگي خود را درراه
خدمت به وطن  ،علم وفرهنگ سپري مينمايند.
طبق بررسي ونظرخواهي ازبيماران  ،دکترکسراجاليرازبيمارستان ملي فرانکلين جز 5درصد پزشکان برتراياالت متحده
بشماميرود.
عده ازپزشکان برگزيده به افتخاردريافت جايزه انتخاب بيماران نائل شدند ودکترکسراجاليردرسالهاي زيادي
بعدازدوهزاروده ازجمله آنهاست.

فقط پزشکان که ازبيماران خودامتيازات باالئي دريافت نموده ودرسايرموازين کيفي نيزشرايط درواقع
ازبين  720/000پزشک آمريکادرسالهاي دوهزاره ويازده و ...پنج درصد شرايط اين امتيازراتامين
نمودند .هرماه ميليونهابيماردرسطح آمريکا به سايت هاي نظيرموسسه انتخاب بيماران اطالعات
مفصلي رادرباره آن دسته ازازپزشکان ناحيه خود که بابت مراقبت ازبيماروخبرگي درکارخودمورد
تقديرقرارگرفته وجايزه دريافت نموده اند  ،آرائه مي دهند.
موسسه ثپت آمريکا بامسئوليت محدود فعاليت مطلوب رادرمشاغل وتخصص هاشناسائي مي کند .اين
اداره بيش ازدوميليون مورد ازفعاليت هاوحرفه هاي تخصصي راشناسائي وثپت نموده است .
دکترکسراجالير خودمي گويد :
اين براي من واقعا مايه افتخاراست  ،من خوشحالم که انتخاب شده ام وازبيماران خود که لطف نموده ودرباره من
اظهارنظرکرده وديدگاه مثبتي درخصوص من ابرازداشتند ،سپاسگزارم

دکترکسرا « جالير»

دارای دکترای پزشکی عمومی ازاسپانيا هستم،تخصص بيماريهای داخلی ازدانشگاه يل آمريکا و درج ٔه فوق تخصص
درروماتو لوژی وهمچنين دررشت ٔه درمان افراد مسن و پيران ميباشد.
همچنين دارای درج ٔه دکترا درايمونو لوژی نيزميباشد.
وي ازباراک اوباما کاخ سفيد به دريافت جايزه نائل شده ودرنظرسنجی برد تخصصی آمريکا جز  ۵در صد ازپزشکان
برترآمريکا قبول گرديده ودرسالهاي دوهزارده -يازده ودوازده وسالهاي بعد يکي ازبهترين پزشکان آمريکا لقب گرفته
وده هاتقديروتحسين نامه هادريافت نموده است  .هم اکنون دربيمارستان گی فورد آمريکا مشغول به کاراست و رياست
بخش بيماريهای سالمندان را بدوش دارد.
Name: Kasra

family name: Djalayer
speciality: Internal Medicine
fellowship: Rheumatology and clinical immunology

دريافت نشان انسانيت،صلح وعلم

نشان انسانيت،صلح وعلم به شخصيتهاي چون :بارک اوباما ،پاپ بنديکت شانزدهم  ،تردونخست وزيرجوان کانادا،
حامد کرزي ،مريم منصف  ،برنا کريمي نماينده فوق العاده وسفيرافغانستان درکانادا ،عبدالباري جهاني وزيراطالعات
وکلتورافغانستان ...تفويض وتقديم گرديده است .
بتاريخ (31جنوري  )2016نشان بين المللي (انسانيت،صلح وعلم)  ،دراثرپيشنهاد استاد صباح ومنظوري شخصيت
ادبي وفرهنگي جناب « فنا » شاعر ،گوينده بين المللي  ،نويسنده وتحليلگرسرشناس وصاحب امتيازاين نشان براي
دکترکسرا جاليرريس يکي ازشفاخانه هاي آمريکا منظورگرديده بود  ،به موصوف تفويض گرديد و براي « فنا» موفقيت
ونيکنامي وبراي دکترجاليرخدمت عالي وفوق العاده براي انسان تمنادارم .انسانيت ،صلح ،علم  ،مدال بين المللي بوده
بپاس خدمت انسانهاي بزرگ تقديم ميگردد واين نشان تحفه معنويي مردمي بوده وازمردم براي مردم داده ميشود
وتااکنون بزرگترين شخصيت هاي جهاني وملي ازين نشان مستفيد گرديده است وبراي صاحب امتيازاين نشان عالي
سعادتمندي وبراي تفويض شده گان موفقيت وطول عمرتمنا دارم وتا اکنون من صباح دررابط به خدمات ارزشمند
انسانهاي باارزش وخدمتگارانساني هرپيشنهادي راکه ترتيب وبه اداره اين نشان فرستاده ام بابزرگواري وبزرگ منشي
بدون درنگ مورد لطف وعنايت صاحب امتيازاين نشان قرارگرفته اند .جالب است براي اولين باردرتاريخ مردم وسيله
مردم مکافات ميشوند ومود لطف ومهرباني قرارميگيرد...

نشان انسانيت،صلح وعلم

اديب عزيزعاشق فنا پيرامون نشان نشان انسانيت،صلح وعلم چنين ميگويند :
ازمدتها به اينطرف آرزوداشتم تاعشق  ،محبت  ،اخالص وعالقه ام را نسبت به هموطنان عزيزومهربانم وبخصوص
دانشمندان عرصه هاي فرهنگي به شکل ازاشکال تبارز بدهم  .ابرازاين عشق واخالص نه تنها ازطريق نوشتن
اشعارومضامين برايم کافي نبوده وهميشه سعي وتالش دارم باکارهاي نووابتکارات مفيد خدمتي به وطن  ،مردم وارزش
هاي فرهنگي وهنري کشورانجام بدهم .
ابتکارهنري وادبي  ،نشان انسانيت،صلح وعلم يکي ازدست آوردهاي من به حساب ميرود که نمايانگرتالشهايم درراه

خدمت به فرهنگ پربارافغانستان عزيزبوده وثبت صفحات زرين تاريخ هنري وادبي کشورما خواهد شد .
شکل نشان  :نشان مطال (+ (33انچ دايروي شکل بوده که نوشته ورسم حک شده درآن بارنگ هاي سياه  ،سرخ
وسبزمزين گرديده وازسه لسان زنده دنيا پشتو ،دري وانگليسي درآن کارگرفته شده است.
درقسمت وسط نشان کليشه ي نشان انسانيت،صلح وعلم دادب مي افزايد.
به طرف راست وچپ نشان سه خوشه گندم قرار دارد  ،اين نشان را زيبا ترميسازد .
اهميت نشان  :براي اولين باراگرمبالغه نکرده باشم ،ازطرف مردم وبراي مردم يک نشان بين المللي تهيه وبراي
دانشمندان عرصه هاي فرهنگي وکلتوري توزيع ميگردد .
درشرايطي که اوضاع بسوي تشنج وقدرت طلبي ميرود  ،اعطاي اين نشان به فرهنگيان وانديشمندان رسم همديگرپذيري
را تقويه نموده وباعث رشد استعداد ها گرديده وازجانب ديگرماميتوانيم که درزمان حيات شخصيت هاي علمي  ،ادبي
وهنري قدرداني شايسته بعمل بياوريم .
اين نشان کامآل به انديشمندان تعلق داشته درحيطه تاثيرهيچگونه ارگان دولتي  ،انديشه هاي سياسي وتشکالت حزبي
نميباشد  .اين نشان سمبل وحدت مردمي  ،سمبل عشق مردم به مردم وسمبل تقديرنمودن ازانسان ميباشد.
اهميت اساسي وعمده اين نشان درنقش آينده آن درعرصه هاي خدمات فرهنگي وکلتوري نهفته است .درآينده تصميم
داريم اين نشان باخود جوايزنقدي نيزهمراه داشته باشد وهم بتوانيم زمينه چاپ  ،پخش واشاعه آثارشعرا ،ادبا
وهنرمندان بي بضاعت نيزفراهم گردد .که اين خود يک خدمات بزرگ ادبي وفرهنگي خواهد بود که اين نشان آنرا تهداب
گزاري خواهد نمود .

کسرا « جالير» ازتحصيل تا وظيفه انساني

چراايدوست مي خندي به اين موي سپيد من؟
که اين برف سفيد آخرسرهربام مي بارد.. .
ديروزرا ورق می زنم وخاطرات گذشته را مرور می کنم .روزهاوخاطرات جواني رابا صدای خش خش برگها را
ازالبالی صفحات پاييزی می شنوم وخاطرات شاخه ها را که درحسرت دستهای سبزتومانده اند دريادها وخاطره هاجان
مي گيرد .پيران ،درراه نشيب زندگي قدم برمي دارند وهرروز كه برآنان مي گذرد ،ناتوان ترمي شوند و قهراً احساس
ضعفشان شديدتروعقده حقارتشان محكم ترمي گردد.
ايام کهولت وپيری برای پدران ومادران زود فراخواهد رسيد .دوران بسيارسخت ومالل انگيزی خواهد بود.
امااي پير زنده دل ،ازگذشت عمر افسرده مشو ،هر چند زمانه نيز موي تو را سپيدكرده ،اما هنوز نيروي عشق كه
زاينده ي جواني است ازدلت بيرون نرفته است.
متخصص بيماريهاي داخلي ازدانشگاه  yaleآمريکا فلوشيب روماتولوژي وايمونوژي کلينيکال ازآمريکا سنيورديپلومات
درطيب ازکارافتادگي ازآمريکا ،مدرک فلوشيپ دوره تحصيلي  ،بيماريهاي چاقي وعوارض ناشي ازآن دردانشگاه
هاروارد آمريکا .
انتخاب به عنوان پزشک ممتازوبرتراياالت متحده آمريکابه مدت پنج سال متوالي .
انتخاب به عنوان يکي ازدلسوزترين پزشکان آمريکاکه خدمات بي شائيه اي درجهت رفع نگراني بيماران فقيروبي
خانمان ومستمند .
جاليردرسال  2012نامه اي ازريس جمهورآمريکا آقاي بارک اوباما که درآن ازوي به عنوان پزشک که باتالش فراوان
وسخت کوشي توانسته است به عنوان يکي ازبهترين پزشکان آمريکا شناخته شده مورد قدرداني قرارگرفته است.
برنده جايزه پزشک دلسوزازسال  2014 - 2010درجهت مبارزه باپيري ،ناتواني جنسي وکهولت .
دکترجاليردرجهت اقدام خدمات به شائيبه به افراد سالمند ،پيروناتوان به پزشک معروف درآمريکا مبدل شده است.

آقاي دکترجاليردرين باره ميگويد  :پيري روند به زوال رفتن سلولهاي انسان قصه اي دردناک براي طبعيت انسان
ميباشد .امادردناک ترازآن اين است که نظام کارپرمشغولي انسانهاونظام سرمايه داري آنچنان برزندگي ماسايه افگنده
است که ختي فرصتي کوتاه ازفکرکردن درباره سالمنداني که روزي جوان بودند راازمامي گيرد .
شايد دردناک ترين لحظه لحظه ايست که به چهره فرتوت وپرازچين وچروک سالمندي نگاه مي کنيم که قاب عکسي
راازجواني اش به من نشان ميدهد ومي گويد من اين بودم  ...دکترمهربان وخدمتگارانسان جاليردرحالي به مبارزه
باروند پيري ونظام طبعيت مي رود که به خوبي درک مي کند که افراد سالمندي درخانه پيران نگه داشته مي شوند
جزافراد فراموش شده جامعه هستند  .بسياري ازآنها به بيماري آلزايمرمبتال مي باشندو چيزي ازگذشته رابه ياد نمي
آورند ،آنهااگرچيزي رابياد دارند به دليل بيماريهاي شديد مغزي وقلبي  ،تنهادرتخت خود خوابيده اند وقاب عکسي خاک
خورده ازجواني آنها برباالي سرش قراردارد.
امادکترجاليرطبيب دلسوز ،شخصيت مهربان وانسان خدمتگاراسيرنظام طبعيت نمي شود  ،اوبابيماران خود بينگوبازي
مي کند ،باآنهامي رقصد ،به آنهااميد ميدهد ودردرمان آنهابه صورت درست وعالي تالش مي نمايد وزحمت مي کشد.
داکترجاليربا آنهاعکس مي گيرد  ،غذامي خورد  ،دست دردست آنهاراه ميرود  ،ساعتها باايشان صحبت مي کند.
روزي بيماري سالمند که ماهها انتظارديدارفرزندش رادرخانه سالمندان مي کشيد  ،برايش شعري سرود وبيمارش
باصداي شکسته مي گفت :زماني آن برگ هاي خزان زده رابياد مي آورم که درزيرپاهاي شيطان وکوچک مافرياد مي
کشيدند ومابي توجه روي شان ردمي شديم وسرماي زمستان رابه ياد مي آورم ازبرف بازي درکوچه وآدم برفي هاي
سپيد باکاله وپيپ پدرچه بامزه اند وصبرکردن وشمردن روزهابراي آمدن عيد ،بهاروتحويل سال وعيدي گرفتن
امروزديگرمفهومي ندارند .امروزديگردر انتظاربه سرنمي برم وامروزديگرظهرهاي گرم تابستان تنهاتشنه اي هستند
درکويروخواب مادربزرگ ويواشکي فرارکردن ازروي ديوارزود رس هستند وبرف سرد زمستان وآدمهاي برفي بچه
هادرکوچه هاتنهاخاطرات رادريادمان جان مي دهد.
اگرچه بس سپيدم میشود موی
سيه میگرددم ديوان دريغا
چودوران جوانی رفت چون باد
بسی گفتم درين دوران دريغا(.عطار).

