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 ۵/1۱۱/1۱1۲          عزیز کهگدای
 

 یادی از یک طبیب حاذق وُخّدام صادق
 مرحوم نوروز علیخان

 

افغانستان مروج بود امیرعبدالرحمن خان یک  آوانیکه طب سنتی در در
این داکتر اولین شفاخانه . داکتر انگلیس را برای تداوی خود استخدام کرد

، سپس موصوف نخستین دواخانۀ درکابل تأسیس کرد ابن سینارا بنام 
« داکتر انگلیس» هندی زیرنظر خود داکتر دایمطبی را توسط 

 .بکارانداخت
 غالم دمحمو برادرش  غالم نبیامیرحبیب هللا خان دو داکترهندی بنام های 

را جهت  تداوی مریضان و دو جراح هندی را به کابل استخدام کرد و 
را  افغان تحت نظر آنها تجارب زیادی ته بندشکس حسین قلی خان

 مکتب طبی با معلمین وشاکردان   «قلعۀ محمود خان»م امیر مذکور شفاخانه های 1١11در. آموخت
 

که توسط داکتران ( در شفاخانۀ علی آباد انتقال یافتبعداً  قلعۀ باقرخان شفاخانۀ)را تأسیس کرد « قلعۀ باقرخان»و 
 بیگ منیر هندی را برای خود واالجویا بیب هللا خان داکتر هندی تداوی وعملیات ها صورت میگرفت کذا امیر ح

 .ترکی را برای شفاخانۀ عسکری استخدام کرد داکتر
الوۀ یحضرت غازی امان هللا طبابت انکشاف بیشتر کرد وبرعلدرزمان اع

بدین  ، آلمانی و روسی رانیزاستخدام کرد وداکتران هندی، داکتران ترکی
 و زیلر بعداً داکتر. ری تبدیل شدصورت تداوی عنعنوی به تداوی عص

ربیع وغیره  ، داکترفواد ، داکتر رفقی کامل، داکتررا ازآلمان فیشر رداکت
مدیریت »ادارۀ بنام بالخره  دوست ترکیه بکابل خواست و کشور را از
 . در تشکیالت دولت تأسیس کرد« طبیه

 عصری رفقی سناتوریم علی آباد شفاخانۀ
 

« معاون داکتر»تأسیس مکتب طبی  کردهشایانی  افغانستان پیشرفت ، طبابت در نادرشاهدمحم اعلیحضرتدرعصر 
، بقسم لیلیه« دواسازی»، مکتب عالی کمپودری برای یک دورۀ دوساله( بعداً لیسۀ حبیبیه)در عمارت مکتب صنایع

 ش اعمارگردید و در1١11ب رعق11در رفقی سناتوریم علی آبادمکتب پرستاری وتأسیس شفاخانۀ مجهز وعصری 
 .تانیک ساخته شدمقابل آن باغ نباتات بو

مشاور وزارت  ترکی داکتر حضور و« بای رفقی بیگ کامل»ه اساس  پیشنهاد داکترش ب1١11بروز اول عقرب 
تتاح گردید وشعبۀ از دارالفنون دلکشا رسماً به همکاری ترکیه اف قصر ،توسط دمحم نادرشاه دری طبځپوهن، صحیه

نخستین دسته . گردیدشده و یک تعداد استادان از ترکیه استخدام  ی مذکور اختصاص دادهځبرای پوهن« داراالمان»
رفقی داکتر . نفر ازبکلوریا پاسان لیسه های حبیبیه واستقالل انتخاب شدند ١شامل شدند، نځیپوهمحصلینی که درآن 

گروپ اول .کارکرد  پوهنځیبسمت رئیس  داکتربای حسن رشادمقررشد سپس پروفیسور  پوهنځیولین رئیس ا بیگ
ش فارغ التحصیل شدند وبه اساس فیصلۀ وزارت صحیه 1١1١بسال داکتران بعد از مؤفقیت در رشتۀ اختصاصی 

 .به شفاخانه ها معرفی گردیدند
روزعلی خان داکتر گوش، ، نواخله، دمحم اسمعیل علم داکتر چشم، داکتران دیردمحم شفا و داکترعبدالغنی افضلداکترفق

طاهری داکتر باکترلوژی و  ، دمحم اسمعیلعبدالرحمن حکیمی داکتر جلدی، داکتر جراحی ، میر غالم حسینگلو وبینی
 .عبدالرحمن محمودی داکترعقلی وعصبی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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 پوهنځیپروفیسور حسن رشاد رئیس : قطار اول

  ش1١14طب کابل درسال  پوهنځیطالب  معلمین و غنی افضل از راست بچپ داکتران: ردیف دوم. داکتر رفقی کامل
 فقیر ،اسمعیل علم ،میرغالم حسین ،اسمعیل طاهری ،نوروزعلی

 .عبدالرحمن حکیمی  و عبدالرحمن محمود، دمحم شفا
 

  
طب  پوهنځیطب ومحصلین کامیاب           یک حصۀ ازعملیات خانۀ باکترلوژی  پوهنځیداکتر رفقی کامل بیگ عین امتحان محصلین 

    ش 1١14سال 
 

ته ترین برجس را وقف خدمت به وظیفۀ طبی نموده ، دورۀ جوانی و پخته سالی خودطب افغانستان اندآنها پدران 
 ند بردن سویۀ علمی وعملی شاگردان، پیوسته بفکر بلست های که خدمت کرده اندپُ  در. داکتران افغانستان بودند

، پاکنفسی، شخصیت نیک. به بار آوردندطب را بلند برده و نتایج درخشانِی  پوهنځیبودند و کدرعلمی استادان 
طب و درصفحۀ تاریخ  افتخار یاد گردیده قابل توصیف است و نام های شان به خیرخواهی وخیررسانی آنها

، خدمات قابل وصفی را انجام داده است یکی هم بهبود جامعه که عمالً برای رفاه و از جملۀ. افغانستان درج است
، الیق و وطن دوست که یکی می باشد ، این داکتر حاذق ننوروزعلیخاداکترمرحوم 

طب کابل میباشد  پوهنځیدورۀ نخست طالیی  ازستارۀ درخشان طب افغانی از
  :اِت ارزنده ایشان ذکرخیری بنمایمیادآوری از خدم برسبیل قدردانی و

کابل پا به  در ش دریک خانوادۀ منور1۵٢١، بسال مرحوم داکتر نوروزعلیخان
، از اکمال دورۀ ابتدایی بعد. با تربیت سالم رشد نمود ود گذاشت وعرصۀ وج

 طب پوهنځیبا تشکیل . ستقالل بدرجۀ عالی بپایان رسانیدتعلیمات عالی را درلیسه ا
طب شامل شد دورۀ تحصیل را در  پوهنځینخستین محصل  ش در زمرۀ1١11در 

اخانۀ رفقی شف ش در1١1١ۀ اعلی بپایان رسانیده و درجدره قطاران ب بین هم
لیاقت و جدیت در وظیفه دو سال بعد  اثر ، درخل خدمت شد، داسناتوریم علی آباد

یل و ش به بغالن تبد 1١1١بحیث مدیر صحیه مزارشریف مقرر گردید و درسال
 مطالعات بیشتر دوباره بشفاخانۀ مذکور ادامه   درهمین سال حسب ضرورت و جهت
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اوی مریضان بازگشت گلو وبینی به مطالعات وتد سرویس گوش در
ش بحیث داکتر 1١۵1، درمکتب مستورات در گذراندرابی بود آوانیکه

درعین زمان استاد مضمون حفظ  و گلو مؤظف سرویس گوش و
 .ه را در شفاخانه مذکور درس میدادالصح

 

راه طب  های مؤثری که در قدم و ، به اثر لیاقت سرشاردرهمین سال
، گلو شق گوش متخصص، بحیث امتحان تخصص از ، بعدبرداشته بود

گلوی  سرویس گوش و ، بسمت متخصص، درارتقاء یافته وبینی
، مقرر گردید و درغیاب پروفیسور، وظیفۀ تدریس را شفاخانۀ علی آباد

، نوروزعلی برعالوۀ نوازش ها داکتر. طب نیزعهده دارشد پوهنځیدر 
طرف مقامات حکومت، به اخذ نشان  انعامات و تقدیرنامه ها از

ارتقاء « ١»، به رتبۀ اثر سجل خوب در مفتخر گردید و« استور»
استعداد فطری این انسان  فراست و ، جبین فراخ او ازچهرۀ آرام .یافت

با تواضع و فروتنی با  مت سخن میگفت ومالی با. خلیق حکایت میکرد
فقیر، علیل ونادار، دوست  مردم آمیزش داشت، رویۀ نیک با غنی و

تازمانیکه . امراض است محبت شفا دهندۀ، کمک میکرد زیرا ورفیق
امور  ، مصدر خدمات برجسته درشفاخانه بود متصدی شعبۀ خود در

ت خود طی ، مراحل مختلف و بسیارسنگینی را درمأموریصحی شده
کرده نمیتوانست وخستگی  ردکه زحمتکشی های مداوم شبا روزی، داشتن مراجعین زیاد که آنها را  حدیه ، بنمود

 ٥آن بساعت  اثر ها بجانش ریشه دوانید که در بیماری وصالح راخم ساخت و پشت داکتر جوان ،های زیاد
طرف وزارت   از ، جان به حق سپرد ولبیک گفتهکابل دعوی حق را  سالکی در 4٤، بعمرش1١١4عصرسوم دلو

محترمانه بخاک سپرده « جمال مینه»رزیارت سخی  جوا ، دردان ومنسوبانش درحضیرۀ آبایی شان، ارادتمنصحیه
 .جنت نعیم را جایگاه شان بسازد پروردگار عالمیان روح آن مرحوم را قرین رحمت خود بدارد و. شد

 بغیر ذات خداوند باقی وغفار  دبدانکه هیچ کس درجهان نمی مان
دلنشین ترین  شریک غم و شادی دیگران و بین ملت عالقه مندان زیادی داشت ، او ، درداکتر جوان و طبیب حاذق

معاینه خانۀ موصوف . ، ازدل وجان دوستش داشتندرا میشناختند این رو همه کسانی که او از. مصاحب دوستان بود
می پذیرفت و مریضان بی  ،خود را با جبین کشاده وسلوک نیک مراجعین. بان کوچه بودلب دریای باغ درعمارت
چون وی راحت وآسایش خود را سزاوار . ای شان مجانی ادویۀ رایگان میداد، مجانی تداوی میکرد وبربضاعت را

 .رین مراتب تعریف و تمجید میدانستعالیت
صاحب مشاغل  ، فرزندانش همه تحصیل کرده ور ماندهیادگا به پسر۵صبیه و١نوروزعلیخان،  مرحوم داکتر از

فعالً  تحصیل و پوهنځیهمان  را پُرکرده، در ارشد مرحومی، جای پدر پسر منجمله اسدهللا جان نوروز. خوب اند
محترمه نسرین جان مراد، . دوست همگان اجرای وظیفه می نماید الیق و شهر هامبورک آلمان بحیث داکتر در

، د، درتکمیل این یادداشت کمک کردهایالت اریزونا با فامیل خود بسرمیبر علیخان که در وروزن مرحوم داکتر دختر
 :اظهار میدارد

فوت پدرم که هنوز دردورۀ جوانی اش بود، همۀ ما اطفال صغیر بودیم، مادر مهربان ما، زحمت تربیت  بعد از»
عالوه برآنکه وی در ریاست روزنتون . فتوتعلیم و مشکالت زندگی ما را با حوصله مندی وشکیبایی بدوش گر

بافت میکرد،  زندگی صرف نظرکرده، تا ناوقت های شب خیاطی و لذایز خدمت میکرد، از تفریحات وخوشی ها و
و سالمتی که خداوند منان ، صحت ، تربیت وتعلیماین همه علم وکمال. را تأمین میکرد زندگی ما لباس می دوخت و

برکت همت و زحمات شباروزی مادرمهربان ماست که  همه از ، همه ودرانم کرده است، خواهران و برانصیب من
بعد »: محترمه نسرین جان افزود «.یۀ سالم اوالد های خود نموده استجوانی و نشاط خود را وقف تعلیم وترب

ما سالها گذشت و. را برای تأمین زندگی ما به گرو گذاشتیم (4واقع کارتۀ)، قسمتی خانۀ پدری ما ازمرگ پدرم
، قاضی وقت.ا به والیت کابل رفتیم جهت خالصی گروی خانه م ، روزیبزرگ وهرکدام صاحب مشاغل شدیم
یک ما را بانوازش  های هر ، به بسیار مهربانی و شفقت سرجا برخاسته ، ازهمینکه چشمش به اوراق پدرم افتاد

مهربان شما بود که خداوند  ، همه ازخیرات سر پدرن رسیدهمقام قضاوت که بم همین علم و: ، بوسیده گفتپدرانه
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های سرد خزان که  روز یکی از در: شسته به گفتارخود چنین ادامه دادبعد بجای خود ن.نصیب من کرد 
 دو ، همینکه درحصۀ پُل شاه، پیاده روانۀ کابل شدمپغمان از ، ناچارگوش دردی زیاد اثر ، درسال داشتم1١حدود

کاندار که حالت درد آلود مرا دید مرا به معاینه خانۀ و، از دکانداری جویای داکتر گوش شدم، درسیدم (ع)شمشیره 
آنوقت ،طاقت وتحمل را ازمن  درد شدید گوش که در جیب خالی و ، بامن نابلد. علیخان رهنمایی کرد داکتر نوروز

من ! صاحب داکتر: یعنی پدرشما گفتم، صاحب صاحب شده به جناب داکتر سلب کرده بود، داخل معاینه خانۀ داکتر
، شفقت ، به بسیار مالیمتداکترصاحب! ، مرا کمک کنیدگوشم شدید درد میکند...ول ندارم ، پپیاده از پغمان آمده ام

باالخره . بازار خریده، بیاورد به نفر خدمت خود داد تا دوا را از ومهربانی، گوشم را معاینه کرد، نسخه نوشت و
 .حاال درد گوش تو آرام میشود: بمن گفت گوشم چکانده و همانجا در در ودوا رسید 

 4، داکترصاحب وقتیکه از کارخالص شد مرا باخود درکارتۀ امکانات بازگشت به پغمان نبود ، وچون شام شده بود
ازصرف  خالصه، آن شب بعد..امشب یک مهمانک برایت آوردیم :بخانه برد، وبه خانم خود با لبخند مالیم گفت 

، بخواب ، بدون درد وتشویش، برایم تهیه کرده بودندستر راحتی که مانند اوالدهای خودمزه دار، درب «سبزی چلو»
به درایورخود هدایت  ، مرا باخود به معاینه خانه خود بُرد وشفاخانه بازگشتند فردا همینکه داکتر صاحب از. رفتم

! بچیم: و گفت هنگام وداع ،یک مقدارپول بمن داد. کوتۀ سنگی برساند، به داد تا مرا به موترهای سمت پغمان
تا روزی، مانند من، خدمتی به  روزگار هرطوری که باشد به پیش می رود، اما درس و مکتب را فراموش نکنی،

امروز  های او را بوسیدم و رخصت شدم و آن نصیحت پدرانه را بگوش گرفتم و من دست... مردم کرده بتوانی 
که میتوانم شما، صاحب علم وکمال شدم وافتخارمیکنم  برکت نصایح پدر رخداوند را، بجا می آورم که فیض وشک

، خداوند کریم مرحومی ودرود می فرستم تان دعامی کنم نماز به روح پُرفتوح پدر من درهر. بشما خدمتی انجام دهم
 «.بهشت نعیم را نصیب شان گرداند را بیامرزد و

 
 پایان


