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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۲۸/۰۱/۲۰۲۰     مختصات افغانستان، بخش: شعراء نخبگان،  / همایون ا،ب 

 

تسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می   قاموس کبیر افغانستان، در شرح و 

تحت عنوان    و کتگوری مناسب خدمات آنها  در    گزار افغانستان را  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی، خدمت همچنان  پردازد،  

ین و قاموس  می سازد. پورتال افغان جرمن آنال  ینآنال تسجیل وی«  مل  گذاران  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی و خدمت»

دو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را   کبیر افغانستان هر

  خود معرفی کند.   برای مردم

 « دربالمکن داس » اکترد و خدمتگار کشور یاز رجال مل کتنی یمعرف

 قاموس کبیر افغانستان

عیسوی در محله شوربازار کابل در    ۱۹۱۳بالمکن داس در سال    داکتر استاد پوهاند  
یک خانوادهٔ روشنفکر چشم به جهان گشود. استاد دوره تحصیالت اولیه و ثانوی اش  
را در لیسه عالی حبیبیه به اتمام رسانید. از آنجائیکه موصوف از همان آوان طفولیت  

وافر به خدمت انسان و ارائه خدمات صحی به معلولین، معیوبین و محتاجان    عالقه 
موفقانه   اتمام  از  پس  شده  کابل  طب  فاکولته  شامل  داشت  ما  کشیده  بال  جامعه  در 

  .تحصیالت عالی به حیث طبیب به ایفای خدمت در جامعه آغاز نمود
نات الزمه شامل کدر  داکتر بالمکن داس پس از سپری نمودن موفقانه کانکور و امتحا

علمی فاکولته طب گردیده و به حیث اسیستانت پروفیسر در بخش جراحی مشغول  
اناتومی در صنوف اول و دوم   با تدریس مضمون  ترتیب  بدین  تدریس شد.  کار و 

ان کشور سهم  داکترفاکولته طب عمالً در تعلیم و تربیه نسل آینده کارمندان طبی و  
 .برازنده گرفت

تشبث و مساعی شخصی توانست موافقه مقامات هندی را در جهت ارتقای  استاد با  
تجربه عملی کدر های افغانی در رشته اناتومی کسب نماید. وی شخصاً ساالنه یکعده  

البته    ،محصلین افغان را جهت تحصیل در رشتهٔ طب در هندوستان همراهی مینمود
 .داشت  این امر مصارف هنگفت مالی و مشکالت اداری را در قبال

پس از تأسیس و تکمیل سرویس های جراحی داکتر بالمکن داس با ایجاد سرویس  
نهایت ضروری یورولوژی سعی فراوان به خرچ داد تا مشکالت عدیدهٔ مریضان را در این عرصه نیز مرفوع سازد. این امر  

 .خص افزایش داد طور ا ه  طور کل و در بین مریضان ب ه  بیش از پیش شهرت و محبوبیت داکتر را در جامعه ب 
 داکتر در دوران پس از جنگ جهانی دوم که توامیت علمی میان پوهنتون لیون فرانسه و فاکولته طب کابل برقرار گردید، پوهاند  

بالمکن داس با خالقیت و عزم راسخ مسؤلیت شعبهٔ جدید التاسیس “طب عدلی” را، که یکی از حساس ترین، مبرم ترین و با 
برد  کاره  در عرصه طبابت بشمار میرود، به عهده گرفت. موصوف با صداقت و بیطرفی کامل و با ب   مسولیت ترین شعبات 

میتود های علمی و مسلکی خدمات قابل قدری را در جهت روشن ساختن علت و عوامل واقعات جنایی، قتل و جرح و سایر  
 .موارد مشابه ایفا نمود 

کویته  مهیب  زلزله  از  زمانیکه  داس  بالمکن  که  داکتر  سعدی  شعر  این  از  پیروی  به  یافت  آگاهی  پاکستان   :در 
 

   بنی آدم اعضای یکدیگر اند
 که در آفرینش ز یک گوهر اند 
   چو عضوی بدرد آورد روزگار 

   دگر عضو ها را نماند قرار 
 

داوطلبانه برای    صورته  با احساس انسان دوستانه عاجالً برای تعین هویت کشته شدگان و تداوی مجروحین به کویته شتافت و ب 
 .مدت شش هفته شب و روز کار نمود

از ورای    موصوف یک شخص انسان دوست بود و نزد وی هیچگونه تعصب دینی، قبیلوی، قومی و ملیتی وجود نداشت. 
 :فحوای کردار و گفتار وی این بیت در خاطره ها تداعی میشود

   کفر و دین مانع تحقیق نگاهان نشود
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 «به دریا دارد »بیدل آب از هر سو رود راه 
 .وی همیشه دوستان و شاگردان خود را به مفهوم واالیی این فرد متوجه میساخت 

   اختالف رنگ “بیدل” جز لباسی بیش نیست 
 زانکه یک رنگ است خون در پیکر طاوس و زاغ 

کی و علمی بدون کدام  موصوف پس از یک عمر خدمت صادقانهٔ علمی و عملی به مردم و مملکت خود با توضیح حقایق مسل 
 .واهمه و ترس جهان فانی را وداع کرد

چیزی را که با خود برد همانا افتخار کمک رساندن به انسان و کسب احترام و محبت تمام کسانی بود که او را از نزدیک  
 .میشناختند

وی خاطره خوب و نیکو، نام نیک، رویه انساندوستانه و آثار علمی گرانبهایی را از خود به یادگار گذاشت. پوهاند داکتر بالمکن 
ی، پشتو، هندی، پنجابی، انگلیسی و فرانسوی آشنایی و تسلط کامل داشت که وی را در تهیه مواد درسی  داس به لسان های در
 .مدرن ممد واقع میشد

بالمکن  داکتر ان تربیه و فارغ شده که هر کدام اهدافی متفاوتی را تعقیب نموده اند لیک پوهاند داکتردر جهان ما تعداد بیشماری 
آن   جمله  از  یکی  در سینه  داکترداس  افغانستان و هموطنانش را  رفاه و خوشبختی وطنش  برای  بزرگ  آرزوی  که  بود  انی 

 .میپروارنید
 میندی راوړی ډیر زامن او اوالدونه 

 یو یا دوه به یی خوشحال یا سکندر ښی 
پوهاند   افغانس  داکترمحترم  ما  محبوب  مهین  از  نمایندگی  به  افتخارش  پر  خدمت  دوره  حین  داس  ها،  بالمکن  سیمنار  در  تان 

ورکشاپها، مجالس، سمپوزیم ها و کنفرانسهای عدیدهٔ ملی و بین المللی در رشته طبابت و پیشرفتهای حاصله در این رشته که به  
 .ابتکار سازمانهای ملی، منطقوی و بین المللی در کشور های مختلف تدویر یافتند شرکت و سهم فعال ایفا نمودند

 :پوهاند بالمکن داس عناوین بعضی از نشرات 
 تشریح عضالت و مفاصل 

 عالیم شناسی امراض بولی و تناسلی 
 راهنمای تسلیخ 

 اهتمامات واقعات عاجل 
 :بالمکن داس  داکتر بنیانگذاری های پوهاند  

 افتتاح مکتب دختران بی بضاعت در شهر کهنه کابل 
 افتتاح مکتب آسمائی سکول در شهر کابل 

 افتتاح شعبه طب عدلی 
 .تالش جهت اعاده حقوق معلولین و معیوبین بخش جراحی که متاسفانه بی نتیجه ماند

میالدی چشم از جهان بستند و به    ۱۹۷۹اگست سال  ۱۸مصادف با    ۱۳۵۸اسد سال    ۲۷پروفیسور داکتر بالمکنداس بتاریخ   
 . ابدیت پیوستند ؛ روح شان شادویاد شان گرامی باد

 .المکن داس چهار پسر و سه دختر است که خوشبختانه همهٔ شان در قید حیات اندب  داکترحاصل ازدواج پوهاند 
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