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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 20/09/2015          ولی احمد نوری

 پوهاند داکتر محمد نادر عمر
 

 ی طب پوهنتون کابل به جاودانگی پیوسترئیس سابق پوهنځ
 

 

رئیس پوهنځی طب سابق که جناب پوهاند محمد نادر عمر استاد فیزیولوژی و  خبر شدمتأسف جهان با 

میالدی به سن نود و دو  2015شمسی مطابق دهم سپتمبر  1394سنبله  19پوهنتون کابل به روز پنجشنبه 

د . روح شان شاوفات نمود و به جاویدانگی پیوست شاندر آغوش گرم خانواده سالگی در شهر لئون فرانسه 

 باد.  گرامی شان یادو 
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اد و ششان  روحاستاد سابق فیزیولوژی پوهنځی طب پوهنتون کابل که داکتر محمد نادر عمر  جناب پوهاند

 . رد بسیار با تقوا و با فضیلت بودندمگرامی باد، یاد شان 

   :بودند،هم دانشمند  بر عالوه ای که از علوم طب برخوردار بودند، عالم وفضیلت به این معنی که 

ند و در همه ساحات مردم افغانستان و وطنداران شان از ایشان وستی داشتدو پدیدۀ وطن خدمتگار معارف 

 بهرۀ انسانی و معنوی برده اند. 

دانش و علم شان را به شاگردان شان انتقال داده اند و از برکت تدریس و رهنمایی های طبی ایشان به اوالً 

 افتخار آفرینکاریست برای هر افغان زن و مرد تقدیم جامعه شده است که صد ها و صدها داکتر جوان از 

 . و واجب هزاران تحسین

ده بودند شفارغ کابل پوهنتون پوهنځی طب  را داشتند و ازشاگردی ایشان  افتخارداکتران بیشمار افغان که 

تی ش تدریسی در یونیورسیامروز در افغانستان و سراسر جهان و در پوست های رفیع طبابت و استادی در بخ

هر افغان وطن دوست است. نام های یک تعداد قلیل باعث افتخار و سر افرازی ی قرار دارند که های اروپای

 شان را که در حافظه دارم در این جا درج می کنم:

مد اح ءپروفیسور "ضیااستاد فارماکولوژی در پوهنتون کلود برنارد لئون،   پروفیسور "تیمورشاه قادری"

ونیورسیتی " استاد یشبیر عمر"لئون، داکتر  کلود برنارداستاد اناتوموپتالوژی و طب عدلی در پوهنتون طبیب" 

" شف سرویس داکتر "حکیم منیب، ، داکتر "عظیم رفعت" استاد ژنیتیک در پوهنتون کلود برنارد لئونسنتیتیئن

و ، داکتر "سراج کوکچه"، داکتر عطای صافی، ۀ والنسدر شفاخان (نورولوژیجراحی دماغ و اعصاب )

تدریسی در مهم اروپایی و پوست های که در پوست های حساس طبی در شفاخانه های معظم و غیره  امثالهم

 (1)می باشند.  رفاه خلق هللاو  صحت انسانف خدمت برای ویونیورسیتی های اروپا و امریکا مصر
 

ه داشت یمریضبیشمار هموطن شان که مشکل صحی و از دانش و علمیت طبی شان خواهران و برادران ثانیاً 

 یاب شده اند. صحتاند، 
 

شق با شوق و ع تالش های خستگی ناپذیر را ، خود پیشرفت و ترقی وطن و تعالی و آرامش مردم ثالثاً برای

 فتخار جاویدان برای هموطنان شان که ما و شمابه وطن بر دوش داشته اند که همه ثبت تأریخ زمان است و ا

  ، می باشد.ستیمه
 

                                                           

ا ،  بآشنا باشندمر بوده اند، اسمای داکترانی که شاگردان استاد نادر ع ی که بااز خوانندگان گرانقدر تمنی دارم در صورت  -1
 ذارند.گت اطالع به اینجانب بر من من
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 شفکه جناب پوهاند صاحب در ُپست های رسمی از استادی پوهنتون گرفته تا  ن معنیتقوا به ای 

سرطبابت نادر شاه روغتون )شفاخانه علی آباد(، رئیس مؤسسات طبی، رئیس دفتر سرویس فیزیولوژی و 

باروزی سعی شرئیس پوهنځی طب پوهنتون کابل با  ماسکو )اتحاد شوروی( و در اخیرر کلتوری افغانستان د

کوچکترین سوء استفاده، امور محوله را با منتهای صداقت، راستکاری و لیاقت و درخشندگی انجام و بدون 

 .دقرار گرفته انپادشاهی افغانستان داده اند. که به کرات مورد مکافات و سپاسگذاری حکومت و دولت 
 

روابط رسمی و شخصی،  در در بارۀ شخصیت بی همتای شان، در بارۀ فضیلت شان، در بارۀ شفافیت شان

جلوگیری از طوالت کالم صرف به توان کتاب ها نوشت، اما برای  در بارۀ وفا و پابندی به دوستی شان می

 شما می رسانم: تصر خلص سوانح آن مرحوم را به مطالعۀ صورت بسیار مخ
 

. تعلیمات ابتدائی و ثانوی دنکابل بدنیا آمد ر شهر زیبای د م 1923سال  رداکتر نادر عمر د، پوهاندجناب 

ابل طب پوهنتون کسیانس و بعداً در فاکولتۀ پوهنځی  ردنخست   ادر لیسۀ استقالل و تحصیالت عالی ر ار

 .ددنبه انجام رسانکه از طرف استادان و پروفیسوران فرانسوی تدریس می شد 

 یوانم از پوهنتون جی1959سال رد فیزیولوژیدر رشتۀ  شان راعمر دپلوم تخصص نادر داکتر محمد  پوهاند

ها اشتغال به امور اداری و تدریسی در پوهنتون کابل به دریافت درجۀ  سال و بعد از  د،نسویس بدست آورد

 .دنفایق آمد در افغانستان می باشد،)که بلندترین مقام علمی( علمی پوهاند 
 

تان در افغانسو استقرار رژیم کمونیستی کودتای منحوس و ویرانگر کمونیستی با وجود شقاوت در آغاز 

. ولی دځي طب کابل مصروف خدمت فرهنگی و علمی برای کشور شان بودنحیث رئیس پوهنه ب ایشان قبل

دست نشاندۀ مخالفت با رژیم خاطر به  1978به قدرت رسیدن کمونیست ها و عمال شوروی، در سال از بعد 

 نخبگان و دانشمنداناز با تعدادی  ،و قیام وطن پرستانۀ شان در برابر رژیم کمونیستیدر کابل شوروی 

 . پیوستندزندان مخوف آن در با محبوسین سیاسی راهی محبس پل چرخی شدند و پوهنتون 

پاکستان شده، برای دفاع از آزادی و  م بعد از رهائی از زندان، کشور را ترک و روانۀ1980در سال 

 تمامیت ارضی افغانستان به مقاومت ملی افغانستان پیوستند.

 شرف افغانستان را از نگاه صحی سرپرستی میدفاع از آزادی و راه جانبازان م  1982تا  1980از سال 

 ورا برای جوانان های اولیۀ طبی  های کمک کورسدر پوهنتون پیشاور،  تدریس ۀِعالوایشان بر  کردند.

 .که با این کار شان مانع مرگ صد ها و صدها جوان مجروح جنگ گردیدند اشتنبر دوش د سربازان مقاومت

ریاست انجمن مقاومت افغان های شهر لئون انتخاب ه به کشور فرانسه مهاجرت نموده و ب 1982در ختم سال 

 .دشدن
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که من هم  دنیدانتخاب گرد[ AEM]تقالل و ماللی( ریاست )انجمن دوستان لیسه های اسه م ب1985سال  در

لیسه های استقالل و ماللی را به کمک  ، سال بعد آن شرف عضویت آنرا و همکاری با ایشان را داشتم. 

ون ساینس پوهنت پوهنځیمخصوصاً جناب استاد ولی سراج استاد سابق دوستان لیسه های ماللی و استقالل 

کابل، جناب استاد عبدالهادی نعیم مدیر سابق لیسۀ استقالل، استاد محمد علی رونق، و تعدادی از استادان 

لی لیسه های مال)ولی احمد نوری( این بنیان گزاری  این حقیرسعی شباروزی و دولت فرانسه و کمک دیگر، 

 . گردید آغازدر شهر پیشاور پاکستان طراف آن و استقالل برای اوالد پناهندگان افغان در پیشاور و ا

بر  در پیشاور تدریس نمودند.  "دعوت"میالدی به حیث استاد در پوهنتون 1992تا سال  1988از سال 

 . دمشاور تریننگ و عضو بورد امتحانات در دورۀ حکومت مؤقت در پیشاور بودن ،ِعالوه

و نوشته های اجتماعی و فرهنگی شان در جراید و نشرات خارج افغانستان  تمقاالمطالب سیاسی و به صدها 

)دعوت( در جریدۀ )افغانی تولنه( و هفته نامۀ )وفا(، روزنامۀ در ناروی،  )مجاهد ولس(جریدۀ از قبیل 

 دۀحاضالع مت در )درد دل افغان( و )آئینۀ افغانستان(مجلۀ )عقاب آریانا( در میونشن آلمان، مجلۀ پیشاور،  

و صد ها مطلب و مقاالت سیاسی ورجینیا و بعداً در کلیفورنیا )امید( در هفته نامۀ )کاروان( و اخبار ، امریکا

 شده است.نشر  (افغان جرمن آنالین)ایشان در پورتال وزین 

ای رمهم شان میتوان از تدوین و نشر کتاب فیزیولوژی برای نخستین بار در افغانستان یاد کرد که باز تتبعات 

از چاپ رساله های "احکام قرآن و طب قرار گرفت  یا  پوهنځیاولین بار به دسترس استادان و محصلین 

 قرآن و سیانس" نام برد. –"بیبل ترجمه و چاپ وجیزه ها" و 

 

** * ** 

 2015شمسی مطابق دهم سپتمبر هجری  1394سنبله  19پوهاند محمد نادر عمر روز پنجشنبه مرحوم 

در اثر مریضی دوامداری که عاید حال شان بود در آغوش گرم خانواده اش میالدی به سن نود و دو سالگی 

 13 –ش 1394سنبله  24در شهر لئون فرانسه با جهان فانی وداع کردند. جنازۀ مرحومی به روز سه شنبه 

 .لحین کابل به خاک سپرده شدم در حضیرۀ آبایی شان در شهدای صا 2015سپتمبر 

 

 باد. گرامیشان یاد روح شان شاد و 
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