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از وفات المناک و به جاودانگی  [1] هجری شمسی(1395)بیست برج سنبله  2016دهم سپتمبر روز شنبه فردا 

د نادر پوهان .ردگذو عاشق افغانستان یک سال تخت می  فرزانه و صدیقپیوستن پوهاند داکتر محمد نادر عمر فرزند 

استادانی بود که نقش مشعشع او در تأریخ معارف و تحصیالت عالی افغانستان و پروردن صد ها و  زمرۀعمر از 

اد ی صد ها تن داکتران و اطبای طبابت مودرن در عالم فرهنگ طبابت و تحقیق علمی ماندگار و جاویدان خواهد بود.

عارف کشور  زنده و جاویدان می خواهم و باز هم  به روح پر فتوح شان را همیشه گرامی و نام شان را در تأریخ م

                                                           

بوده مطابق دهم سپتمبر سال میالدی برج سنبله[  19]روز پنجشنبه  شمسی هجری 1394روز وفات جناب پوهاند داکتر محمد نادر عمر در سال  -1
رق فبا سال میالدی شمسی هجری روز و تأریخ  ،لاس هر ون چمیالدی برابر است با یکشنبه بیستم برج سنبله  2016روز دهم سپتمبر است. ولی امسال 

 .21سنبله است نه  20پنجشنبه و  می باشد نهشنبه  2016 امسال روز دهم سپتمبرکه  میکند به همین سبب است
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شان اتحاف دعا میکنم و با خواهرم میرمن کبرا عمر همسر عزیز شان و همه خانوادۀ محترم شان اظهار همدردی 

 ولی احمد نوری دارم.

** * ** 

ض کرده بودم تکراراً در اینجا یاد ی که در فاتحۀ آن بزرگوار برای خانواده و حضار حاضر فاتحه عراین هم سخنان

 آور می شوم:

با جهان تأسف خبر شدم که جناب پوهاند محمد نادر عمر استاد فیزیولوژی و سابق رئیس پوهنځی طب پوهنتون ]] 

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

  .روح شان شاد و یاد شان گرامی بادلئون فرانسه در آغوش گرم خانواده شان وفات نمود و به جاویدانگی پیوست. 

جناب پوهاند داکتر محمد نادر عمر استاد سابق فیزیولوژی پوهنځی طب پوهنتون کابل که روح شان شاد و یاد شان 

 یار با تقوا و با فضیلت بودند.  گرامی باد ،مرد بس

 فعالوه ای که از علوم طب برخوردار بودند، عالم و دانشمند هم بودند، خدمتگار معارفضیلت باین معنی که:  بر 

ان بهرۀ انسانی و معنوی برده همه ساحات مردم افغانستان و وطنداران شان از ایشو پدیدۀ وطن دوستی داشتند و در

 . اند

 ها وایشان به صدهای طبی  رهنمائیعلم شان را به شاگردان شان انتقال داده اند و از برکت تدریس و  اوالً دانش و

 ین.  تحس افتخارآفرین و واجب هزارانکه برای هر افغان کاریست  صدها داکتر جوان از زن و مرد تقدیم جامعه شده است

از پوهنځی طب پوهنتون کابل فارغ شده بودند امروز در داکتران بیشمار افغان که افتخار شاگردی ایشان را داشتند و 

افغانستان و سراسر جهان و در پوست های رفیع طبابت و استادی در بخش تدریسی در یونیورسیتی های اروپایی 

قرار دارند که باعث افتخار و سر افرازی هر افغان وطن دوست است. نام های یک تعداد قلیل شان را که در حافظه 

 این جا درج می کنم:  دارم در

ب پروفیسور "ضیاء احمد طبی ،لئون "کلود برنارد"قادری"  استاد فارماکولوژی در پوهنتون  هشاتیمورپروفیسور "

، "یتیئنا سنت""استاد اناتوموپتالوژی و طب عدلی در پوهنتون کلود برنارد لئون، داکتر "شبیر عمر" استاد یونیورسیتی 

اغ و سرویس جراحی دم آمرنیتیک در پوهنتون کلود برنارد لئون، داکتر "حکیم منیب" داکتر "عظیم رفعت" استاد ژ

، داکتر "سراج کوکچه"، داکتر عطای صافی ،و امثالهم و غیره که در "والنس"اعصاب )نورولوژی( در شفاخانۀ 

ای اروپا و پوست های حساس طبی در شفاخانه های معظم اروپایی و پوست های مهم تدریسی در یونیورسیتی ه

 ( 2امریکا مصروف خدمت برای صحت انسان و رفاه خلق هللا می باشند .)

 ،ن که مشکل صحی و مریضی داشته اندثانیاً از دانش و علمیت طبی شان خواهران و برادران بیشمار هموطن شا

 یاب شده اند. صحت

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

 بر دوش داشته اند که همه ثبت تأریخ زمان است و افتخار جاویدان برای هموطنان شان که ما و شما هستیم، می باشد.  

                                                           

با آشنا باشند،  ،عمر بوده اند خوانندگان گرانقدر تمنی دارم در صورتی که با اسمای داکترانی که شاگردان استاد نادراز   -2 
  اطالع به اینجانب بر من منت گذارند.
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یولوژی سرویس فیز آمریتتقوا به این معنی که جناب پوهاند صاحب در پُست های رسمی از استادی پوهنتون گرفته تا 

و سرطبابت نادر شاه روغتون )شفاخانه علی آباد(، رئیس مؤسسات طبی، رئیس دفتر کلتوری افغانستان در ماسکو 

سعی شباروزی و بدون کوچکترین سوء استفاده،  )اتحاد شوروی( و در اخیر رئیس پوهنځی طب پوهنتون کابل با

امور محوله را با منتهای صداقت، راستکاری و لیاقت و درخشندگی انجام داده اند. که به کرات مورد مکافات و 

 سپاسگذاری حکومت و دولت پادشاهی افغانستان قرار گرفته اند. 
  

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

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

  مختصر خلص سوانح آن مرحوم را به مطالعۀ  شما می رسانم: 

دنیا آمدند. تعلیمات ابتدائی و ثانوی را در لیسۀ م  در شهر زیبای  کابل ب1923جناب پوهاند، داکتر نادر عمر در سال 

استقالل و تحصیالت عالی را  نخست در پوهنځی سیانس و بعداً در فاکولتۀ طب پوهنتون کابل که از طرف استادان 

 و پروفیسوران فرانسوی تدریس می شد به انجام رساندند. 

م از پوهنتون جینوای سویس 1959یولوژی در سالپوهاند داکتر محمد نادر عمر دپلوم تخصص شان را در رشتۀ فیز

بدست آوردند،  و بعد از سال ها اشتغال به امور اداری و تدریسی در پوهنتون کابل به دریافت درجۀ علمی پوهاند که 

 ق آمدند. ئفا بلندترین مقام علمی در افغانستان می باشد،

و استقرار رژیم کمونیستی در افغانستان ایشان قبل به با وجود شقاوت در آغاز کودتای منحوس و ویرانگر کمونیستی 

حیث رئیس پوهنځي طب کابل مصروف خدمت فرهنگی و علمی برای کشور شان بودند. ولی بعد از به قدرت رسیدن 

به خاطر مخالفت با رژیم دست نشاندۀ شوروی در کابل و قیام وطن  1978کمونیست ها و عمال شوروی، در سال 

برابر رژیم کمونیستی، با تعدادی از نخبگان و دانشمندان پوهنتون راهی محبس پل چرخی شدند و با پرستانۀ شان در 

 محبوسین سیاسی در آن زندان مخوف پیوستند.  

م بعد از رهائی از زندان، کشور را ترک و روانۀ پاکستان شده، برای دفاع از آزادی و تمامیت ارضی 1980در سال 

 افغانستان پیوستند.  افغانستان به مقاومت ملی

م جانبازان راه آزادی و دفاع از شرف افغانستان را از نگاه صحی سرپرستی می کردند.  1982تا  1980از سال 

ایشان بر ِعالوۀ تدریس در پوهنتون پیشاور، کورس های کمک های اولیۀ طبی را برای جوانان و سربازان مقاومت 

 رگ صد ها و صدها جوان مجروح جنگ گردیدند. بر دوش داشتن که با این کار شان مانع م

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

[ انتخاب گردیدند که من هم شرف AEMم به ریاست )انجمن دوستان لیسه های استقالل و ماللی( ]1985در سال 

ی با ایشان را داشتم . سال بعد آن،  لیسه های استقالل و ماللی را به کمک دوستان لیسه های عضویت آنرا و همکار

ماللی و استقالل مخصوصاً جناب استاد ولی سراج استاد سابق پوهنځی ساینس پوهنتون کابل، جناب استاد عبدالهادی 

ان دیگر ،و کمک دولت فرانسه و سعی نعیم مدیر سابق لیسۀ استقالل، استاد محمد علی رونق، و تعدادی از استاد

شباروزی این حقیر )ولی احمد نوری( این بنیان گزاری لیسه های ماللی و استقالل برای اوالد پناهندگان افغان در 

 پیشاور و اطراف آن در شهر پیشاور پاکستان آغاز گردید.  

. بر ِعالوه، مشاور یشاور تدریس نمودندن "دعوت" در پمیالدی به حیث استاد در پوهنتو1992تا سال  1988از سال 

 تریننگ و عضو بورد امتحانات در دورۀ حکومت مؤقت در پیشاور بودند.  
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به صدها مطالب سیاسی و مقاالت و نوشته های اجتماعی و فرهنگی شان در جراید و نشرات خارج افغانستان از قبیل 

مجلۀ )عقاب  ،در پیشاور )افغانی تولنه( و جریدۀ )دعوت( روزنامۀ )وفا( ،هفته نامۀ ،در ناروی جریدۀ )مجاهد ولس(

افغانستان( و )درد دل افغان( در اضالع متحدۀ امریکا، اخبار )کاروان( و هفته  آئینۀآریانا( در میونشن آلمان ،مجلۀ )

رسانه های مجازی اکثر و بعداً در کلیفورنیا و صد ها مطلب و مقاالت سیاسی ایشان در  اویرجینینامۀ )امید( در 

 هانی در انترنت نشر شده است. ج

از تتبعات مهم شان می توان از تدوین و نشر کتاب فیزیولوژی برای نخستین بار در افغانستان یاد کرد که برای اولین 

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

 [[قرآن و سیانس" نام برد. –چاپ "بیبل  ترجمه و
  

 ** * ** 
 

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

سن نود و دو سالگی در اثر مریضی دوامداری که عاید حال شان بود در آغوش گرم خانواده اش در شهر لئون فرانسه 

م در حضیرۀ  2015سپتمبر  13 –ش 1394سنبله  24نی وداع کردند. جنازۀ مرحومی به روز سه شنبه با جهان فا

 آبایی شان در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. 

  

 روح شان شاد و یاد شان گرامی باد 

 

 

 

 


