
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  

 

 11/10/3112          داکترسیدعبدهللا کاظم
 

 «یــبــش طــادی دانـبـم»
 یک کتاب مفید برای همه

 

مرحوم پوهنوال  ،و خدمتگار صادق وطن آخرین اثر ماندگار یک طبیب حاذق، مردم دوست « مبادی دانش طبی»
صفحه  263در  است که چاپ دوم آن کابل و ننگرهارپوهنتون طب  ځیداکتر محمد اختر مستمندی سابق استاد پوهن

 .  بدسترس عالقمندان مسائل طبی قرار گرفته است به طبع رسیده وکابل  در اخیراً توسط انجمن نشراتی دانش
به تعداد کمتر چاپ  شهر فریمانت ـ ایالت کالیفورنیا در« هیواد»در مطبعه  3113اول این کتاب در فبروری  بار

در همان آوان مؤلف آرزومند چاپ دوم آن در  گردید. یمتقدمندان ه شد که  بیشتر به شکل تحفه به دوستان و عالق
استفاده نمایند، ولی با پیشرفت مریضی  کشور مندان مسائل طبی دره این اثر مفید بیشتر مردم و عالق وطن بود تا از

 رهائی از زندان پلچرخی دامنگیر مؤلف شده بود، برایش مجال مرور مجدد و آماده ساختن که بعد «پارکنسن»
 نداد.برای چاپ دوم  کتاب را

 

عمر خود را به حیث طبیب بیش از سی سال کشور بود که  درشناخته شده  ۀچهرطبیب و یک داکتر مستمندی یک 
استادان  دبا یک تعدا 1232ماه سرطان  ثور درمتعاقب کودتای منحوس  در خدمت مردم خود گذشتاند. اوو استاد 

با سائر همفکران  را ماه 10پرچمی به زندان رفت و مدت بیش از پوهنتون کابل به جرم فعالیت علیه رژیم خلقی و 
 پلچرخی زندانی بود.  در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شمسی 1230جدی  0مطابق 1121دسمبر  21زندان پلچرخی

)شرح مزید در پاورقی این نوشته دیده شود(
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 است. ذوات ذیل در عکس حضور دارند: وقت برداشته شده آن یگانه عکسی است که از داخل زندان درعکس فوق  -1
مرحوم غالم محمد نیاز، داکترپوهنوال مرحوم ظاهرشاه (،  ولی یوسف )پسرعم اعلیحضرت محمد محمدمرحوم از راست به چپ )قطار ایستاده(: 

عزیزهللا لودین،  داکتر احمد ولید حقوقی، داکتر عبدهللا عثمان؛ )قطار ایستاده(: پوهندوی داکتر سیدعبدهللا کاظم، پوهاند داکتر محمد نادرعمر، داکتر
جگتورن محمد عزیز مرحوم  و مستمندی پوهنوال داکتر محمد اخترمرحوم داکتر عبدالغفور روان فرهادی، پوهاند داکتر محمد عثمان هاشمی، 
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دم، بی درنگ شتم و نظرش را پرسیامیان گذ موضوع حرکت گروپ استادان را با او درکه  خاطر دارم روزیه ب

 : جواب مثبت داد و گفت
ر میان باشد، مثل یک عسکر برای دفاع از دین و وطن د پایبا آنکه من طبیب هستم و نه اهل سیاست، اما وقتی »

 « حاضرم. خدمت دروطن  ناموس
آهنگان آن به شمول این کمینه  شد و به تعداد هفت نفر از پیش ءافشابه شکل مرموزی متأسفانه این حرکت به زودی 

فرستاده شدند. البته در آنوقت بخت با ما یاری کرد و از پلچرخی فراوان به زندان  ه هایگرفتار و بعد از شکنج
بزودی دوام نکرد و جای آنرا  را پیش گرفته بود که دیر« بگیر و ِببند»اول اصل  در رژیم افتیم، زیرای نجات مرگ
طرف رژیم  از« عفو عمومی!!» پس از تهاجم قوای شوروی به کشور یکوتاه مدت گرفت. «کُشبگیر و بِ »اصل 

از زندان آزاد شد و بعد از چند ماه کشور دیگران ی با داعالن گردید، داکتر مستمن« ببرک کارمل»به سردمداری 
هیمن آوان مرض  در . گردید امریکا مهاجر ۀایتالیا و از آنجا به اضالع متحدرا ترک کرد و با فامیل نخست به 

درحال پیشرفت بود تا آنکه دست ها و پاهایش لرزان روز  در وجودش خانه کرد و با گذشت هر« رکنسناپ»مهلک 
 ۀبار صد مشکل در لم بدست گیرد و چیزی بنویسد. اما این مرد باشهامت بازهم باتوانست ق می زحمتو به  ندشد

  رسانید. نشریه های افغانی به چاپ می وطن و مشکالت مردم مقاله می نوشت و در
 

های لرزان  دست مسائل طبی افتاد و با بارۀ به فکر نوشتن یک کتاب معلوماتی در 1116سال  داکتر مستمندی از
با   هروز صفحه ای را می نوشت تا آنکه توان گرفتن قلم از دستش رفت و اما یک کمپیوتر خرید و آهسته آهست هر

او در  می گنجانید.ی کرد و هر موضوع را طی فصل مواد جمع میت به تایپ کردن آغاز کرد. روزها یک انگش
 نویسد:  در پیشگفتار چاپ اول می« مبادی دانش طبی»مورد انگیزۀ نوشتن کتاب 

طب و اشخاصیکه به  ځینهاز مدتی بود به فکر نوشتن یک کتاب به سویۀ عالی تر جهت استفاده مشمولین پو» 
این  هنمائی سالم آنها دربرای رو فقط این ناحیه  خواهند کمک از صحت خود و اطرافیان خود عالقه دارند و می

( خودم مصروف تدریس طب در کشور 1120که ) زمانی راه مساعدت نمایند، مورد نظر من بود. چنین کتاب تا
روز برای هرکس و مخصوصاً محصالن طب و شعبات مربوط طب باشد،  که هر یبودم که بتواند جوابگوی سؤاالت

ن مرا به تحریر کتاب به لسان مادری شان )پشتو و طرف دیگر اشتیاق فراگیری بیشتر محصال وجود نداشت و از
اند، بیش از پیش تشویق نمود. شان مشکل نباشد و بار آنها را سبک تر گرد نظر لسانی برای دری( که اقالً از

به نوشتن این کتاب با توفیق رب  ،چنین یک مجموعۀ طبی احتیاج مبرم دیده می شدبرای درحالیکه آماده کردن 
نکه از وقت موجود خود دور از وطن برای کمک اقلی هم اگر باشد، استفاده نموده و به نوشتن آن العلمین برای ای

 : می افزایدپیشگفتار خود  ۀداکتر مستمندی در ادام« ز نمودم.آغا
نفر نبوده بلکه  یک خوبی آگاه هستم که نوشتن یک اثر به این عرض و طول و همه جانبه طبی کاره چه ب اگر»

صالحیت در موضوع صحی و  درین مسلک را و حتی چند گروپ طبی آزموده و اشخاص بااشخاص زیاد وارد 
مشکالت آن باید متفقاً کار کنند و برعالوه تیم های مسلکی چندین نفر دیگر برای ترتیب، تنظیم، خواندن مضامین، 

صاً در مورد صوو مخت ا، تطابق و تشریح عکس ها، تنظیم قاموس لغیپاشتباهات، بسته بندی، تا لاصالح و کنترو
داشتن و  های نباتی... را ضرورت داشت که با های التین و هم نام داخل کردن طب نباتی یعنی پیدا کردن نام

که شامل حالم بود به یاری خدواند متعال آماده و  یمساعد وضع صحی نا این مشکالت این کتاب را با ۀپیشبینی هم
باحث مختلف طبی از کتب متعدد و معتبر طبی جهان پیشرفته آن از م ۀبه دسترس شما قرار میدهم که تهی اینک

 «ترتیب شده است. انتخاب و
 

فصل  33فهرست مخففات، معرفی شعبات عمده تخصصی طب و  شامل یک پیشگفتار،« مبادی دانش طبی»کتاب 
 ۀارائ مورد تشریحات الزم با این مختصر نمی گنجد و اما باید گفت که در هر است که ذکر جزئیات هر فصل در

ی مهم و ضروری برای فهم ساده مطالب ارائه شده و نیز در پایان کتاب فهرست مآخذ و قاموس تابلو ها رسم ها و
 تشریح لغات و اصطالحات طبی و نیز مختصر سوانح مؤلف برآن عالوه گردیده است.
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که با  خواندن دست نویس های اولیقابل ذکر است که آماده ساختن کتاب برای چاپ اول کار مشکل بود، بخصوص 
که باید  کار آسان نبودکرد،  برای کسیکه کتاب را بار اول تایپ می قلم و دست های لرزان مؤلف نوشته شده بود،

 211بیش از د یکی از دوستان داکتر مستمندی صد آفرین گفت که به تعداـ  به حوصلۀ آقای محد شفیع نبی یار
این کتاب نمایش  از آنجائیکه شرح مسائل طبی در ساخت.اول پ و آماده چاپ تایچهار سال  دررا کتاب  ۀصفح

میسر آنوقت راه دیگر  رسم ها و شرح اناتومی انسان را الزم داشت، با استفاده از کتب علمی در های گرافیک و
کاپی و موصوف با دست به  کند کمکطلب عبدالقدیر هاشمی  از دوست دیگر خود آقای سید مؤلف، جز آنکه نبود

 ت بخش کتاب گردید.نچاپ اول زی رسم ها پرداخت که در
  

که دیگر توان کار برای چاپ دوم کتاب ، طوریمندی شدت بیشتر پیدا کردتبه بعد مریضی داکتر مس 3113از سال 
های کتاب نیز مفقود گردید  سی دی متأسفانه« دهیوا» هبرایش باقی نمانده بود و درعین زمان با مسدود شدن مطبع

به رحمت حق پیوست، چاپ دوم نیز  3114اول می  و کتاب از چاپ دوم باز ماند. پس از آنکه داکتر مستمندی در
دو  یبه همت محترمه سلما عثمان مستمندی خانم مرحومدیگر  باربرای مدت طوالنی به تعویق افتاد. این پروژه 

به شکل بسیار مرغوب به  از روی چاپ اول مجدداً تایپ وکتاب د و رویدست گرفته شبه مصرف شخصی سال قبل 
 فقیت را برای محترمه خانم مستمندی تبریک میگویم.ؤتجدید چاپ گردید که این مکابل  درامسال نسخه  1111تعداد 

 

 جناب داکترما یک شخصیت عالیقدر و دانشمند و دوست گرامی  باید اعتراف کرد که اگر مساعی خستگی ناپذیر
میان گذاشتم، با  عبدالرحمن زمانی نمی بود، هرگز چاپ دوم کتاب تحقق نمی یافت. وقتی موضوع را با ایشان در

به پاس دوستی که با مرحوم داکتر مستمندی داشت، این مسؤولیت بزرگ را به جبین گشاده و صمیمیت همیشگی و 
 توصیه کرد تا از از همه مهمتر ب بپردازد وعهده گرفت و حاضر شد تا در قدم اول به تصحیح اغالط طباعتی کتا

یات ئطرف دیگر شرح جز خذ معتبر علمی بصورت دقیق کاپی و درج کتاب گردد و ازآاز روی میکطرف رسم ها 
به بعد و  ترتیب گرددرسم ها به انگلیسی و اصطالحات مخصوص طبی به زبان دری در عکس ها و رسم ها 

عبدالقدیر نورستانی، محترمان وسیلۀ ه مقدمانی ب ۀو نسخ به پایان رسید د. هنگامیکه کار تایپسپرده شوتایپست 
زمانی به داکتر جناب دیگر  ، باربررسی شدسیدعبدالقدیر هاشمی و خانم مستمندی جهت تصحیح اغالط طباعتی 

 کابل در دقیقاً مرور کرد و جهت اصالح نهائی به وسیلۀ ایمیل به تایپسترا تایپ شده  ۀخود زحمت داده نسخ
چاپ دوم کتاب را مرهون زحمات بی . به این اساس باید دنمودیگر از آن وارسی  قبل از آغاز چاپ بارو  فرستاد

 ابراز امتنان و سپاس می قلباً بدالرحمن زمانی دانست که بدینوسیله از ایشان عو بسیار صمیمانه جناب داکتر  هشائب
 گردد.
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ارزش شان در زمان  ی اصالً یک طبیب است که خدمات  بازمان داکترجناب که  دانم اینجا الزم به تذکر می در
بدون را  ایشان ی شان اخیراً تحقیقاتکتب و   ، ولی نوشته هاباشد میهمه عیان و برای دوستانش قابل افتخار  جهاد بر

 ارتقا بخشیده است.  معاصر کشور ریخأاعتبار ت بامحقق و نویسندۀ  بیکشک 
متنان از لطف همیشگی و به امید ا اکس پوشیده نیست. بچشخصیت واالی این مرد نیک سیرت و متواضع برهی

این خدمت  پاداشدر خاتمه در دو جهان را برای شان خواهانم.  ، طول عمر و خوبی های هرفقیت های مزیدؤم
اتحاف دعا کرده، از بارگاه ایزد منان برایش بهشت  کتاب فرهنگی به روح پرفتور مرحوم داکتر مستمندی مؤلف

 .استدعا دارمرا برین 
 داکتر سیدعبدهللا کاظم

   
 :  شرح عکس تاریخی پلچرخی 
 

ها اعالن شد و متعاقب آن یک هیئت رسمی با چند خبر  تهاجم قوای شوروی به کشور نگذشته بود که عفو عمومی زندانی زچند روز ا
 هنگ به زندان آمدند و اتاق به اتاق رفته از زندانی ها دیدار کردند و مژده رهائی را به ایشانفرنگار و عکاس رسمی وزارت اطالعات و 

مدیر عکاسی آن وزارت که عکاس  ترک کرد، مرحوم پاینده محمد مستمندی کوتاها بعد از یک مصافحه اتاق ما رهیئت حینیکه  دادند.
. شب زیر نظر هیئت وقتی عکس ها را قطعه عکس از گروپ حاضر در اتاق برداشت موظف بود، به سرعت به اتاق ما برگشت و دو

عکس فوق یکی  .باخود گرفته به فامیل رسانید واتاق مخفی کرد قطعه عکس را در  چاپ کرد و عکس و فلم های آنرا به هیئت سپرد، دو
 است.  از آن دو عکس بوده و یگانه عکسی است که از داخل زندان درآنوقت برداشته شده

 
 


