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بر قله های دانش معاصر
زندگینامه پر افتخار دوکتور غضنفر پروفیسور افغانی

آفتاب میدرخشیدو باغبان کهنسال در صحن انستیتوت دولتی طب کابل گل های رنگارنگ را آب میداد.
  من که کنار یکی از کردهای گل روی سبزه ها نشسته به دیوار سنگی تکیه داده بودم، به دنیای گلها به تابیدن آفتاب و به سبزه 
های زیبا می اندیشیدم. در این حال چشمم به دانشمند سرتگ میهن پروفیسور غضنفر افتاد که با گام های متین و استوار و با بکس 
دستی که برایش خاطره و همیشه نزدش موجود است، داخل طب کابل شده تا به صنفی رود و پیش از آمدن شاگردان عنوانها و 

فورمول های جدید را بر تخته بنویسد.
دانستم با دیدن استاد چی حالتی به من دست داد که اندیشیدن در باره آفتاب گم شد و زندگینامه استاد مرا به خود مشغول ساخت.



گذشته ها ی زندگی پروفیسور مانند رؤیایی از برابر ذهنم در چند 
لحظه محدود عبور کرد. آن گذشته های که پروفیسور  گذشته 
تصویرهای  بود.  کرده  قصه  برایم  داشتم  وی  با  که  دیداری  در 

پرخاطره و فراموش ناشدنی چنین است:
الله  از امروز زمانی که شاه امان  شصت و دو )62( سال پیش 
در کشور ما فرمانروایی داشت در فامیل یک دهقان تهیدست  
در والیت لوگر در فامیل میر محمد سعیدکودکی زاده شد. این 

کودک را الفشاه نام گذاشتند و با تنگدستی پرورشش دادند.
وقتی به سن هفت سالگی رسید دلش هوای مکتب کرد. ولی درد 
ناداری از یک سو و تعصب پدر از جانبی مانع رفنت به مکتبش 
کرد. و او صبح های هر روز به جای راهی شدن سوی مکتب 

گوسفندانی را که پدر در خانه داشت میگرفت و به چرا میربد.
آنگاهی  امروز  از  پیش  ))پنجاه وسه سال  او خود قصه میکرد: 
که رصف 9 سال داشتم گوسفندان  را لب دریایی که از نزدیکی 
قریه میگذشت برای چرانیدن برده بودم. خودم کنار دریا نشسته 
سنجد میخوردم و خسته های آنرا در بین آب می انداختم. یک 
وقتی متوجه شدم خسته را که به دریا می اندازم زیر آب رفته غرق 
می شود در حالی که در گوشه دیگرچوبهای به مراتب بزرگ تر از 
خسته سنجد باالی آب شنا میکنند و غرق منیشوند حیران مانده 
به فکر فرو رفتم. با خود گفتم : هر چیزیکه به مقایسه جسامت 
به  روزها  و  می شود  غرق  باشد  سنگینرت  آب  وزن  از  وزنش  آن 

همین مساله می اندیشیدم.(( 
و این جرقه ای از درخشش یک استعداد نهانی بوده است که 

تابیدن آنرا حاال پس از 53 میبینیم و احساس میکنیم.
و آنگاهی که او 10 ساله شد بارها به این فکر افتاد که اجزای آب 
چیست؟ آیا آب اجزای آخری دارد؟  و خودش جواب میداده : 
اگر ما آب را بشکنانیم و بشکنانیم و بشکنانیم باالخره به اجزای 

کوچکی تبدیل می شود که دیگر قابل تجزیه نیست.
از  اما پس  .و   ((  : بود  آور شده  یاد  برایم  روزی  پروفیسور  و   
زیاد وقتی شامل صنف دهم شدم دانستم که  گذشت سالهای 
است.  اکسیجن  و  هایدروجن  آب  مالیکول  اجزای  کوچکرتین 
یعنی آب باالخره به اجزای غیر قابل تجزیه مالیکولی اش تبدیل 

میشود. ((

قانون  یک  روی  نخوانده  مکتب  ساله   9 کودک  یک  اندیشیدن 
فزیکی و تصور یک قانون مهم کیمیایی فزیکی در 10 سالگی آن 

هم از پی رمه گوسفندان درنگی میخواهد و تعجبی!
درنگ و تعجب برای دقت در بلندای استعداش .

پس از آن روزها واژه مکتب با زندگی اش آمیخت و بارهای باراز 
پدر خواست تا به مکتبش برد و شاملش سازد.

پدر که نه دخلی داشت و نه خواستی از رفتنش به مکتب گذشت 
و در عوض به مسجدش برد تا آنجا چشمش به خط آشنا شود.

کتاب  چهار   ، حافظ  مقدس،   کالم  خدا  خانه  در  او  سال  چند 

رگه های  دیگر  بار  خوانش  این  و  خواند  تکرار  به  را  مثنوی  و 
عالقه مندی اش را به مکتب بیشرت ساخت. تا آنکه اقبال بختش 
ابتداییه کلنگار از موجودیت  تابیدن گرفت و مسوولین مکتب 

چنین طفلی در قریه سید محمود آگاهی یافتند.
به کمک پولیس منطقه به مکتب بردندش و شامل صنف اولش 

ساختند.
در این ایام او 14 سال داشت.

ماهی نگذشته بود که معلامنش متوجه استعدادش شدند و ازش 
خواستند تا چند صنفی را امتحان سویه بدهد.

او حارض شد و صنوف اول دوم سوم و چهارم را در مدت یکسال 
امتحان داده و شامل صنف پنجم گردید.

پروفیسور میگفت: »یادم میاید در روزهای که صنف سوم مکتب 
را میخواستم امتحان بدهم نقاله را گرفته زوایای مختلف را به 
هر  مجموعه   . میکردند  اندازه  مثلثات  مضمون  آمادگی  خاطر 
مثلث را که اندازه منودم 180 درجه شد. بعداً مربع  مستطیل 
بازهم مجموعه  اندازه کردم ولی  بار  را چندین  االضالع  کثیر  و 
سه زاویه 180 درجه یا دو قامئه شد باالخره این فورمول را طرح 

کردم:
هرگاه تعداد اضالع یک شکل هندسی به عدد 2 رضب شود و 
بعداً عدد 4 از آن تفریق گردد تعداد قامئه های آن شکل هندسی 

بدست میاید. 
دادم و خیلی  برای همصنفان و معلامنم نشان  را  این فورمول 
خوشحال بودم که فورمولی کشف کردم. اما سال بعد وقتی به 
صنف ششم رفتم دیدم در کتاب صنف ششم این فورمول وجود 
دارد. بسیار رشمیدم تا مبادا صنفی هایم فکر کنند که شاید آن 
خوشبختانه  اما  ام.  کرده  نقل  شش  صنف  کتاب  از  را  فورمول 

صنفی هایم آن گپ را فراموش کرده بودند «
و این سومین جرقه از درخشش آن استعداد نهانی بود که در 
بوده  دار  درگیرو  فزیک  و  ریاضی  قوانین  با  خود  آگاه  ناخود 

است.
ولی  گردید.  ششم  صنف  شامل  اول  درجه  آوردن  دست  به  با 
در نیمه های این صنف آن شور پیشین از دلش به در شد. او 
شاید در اثر تلقین فامیل تصمیم گرفت مکتب را رها کند و به 
کشورهای اسالمی سفر مناید تا اساسات دین را فراگرفته و عامل 

دین شود.
ولی قسمتش یاری ندادش زیرا پانزده روز به درس نرفنت اداره 

مکتب را وا داشت تا توسط چپراسی 
به مکتب بیاورندش.

 او که رشمش میامد پهلوی چپراسی قرار داشته باشد زیرا عموما 
از  میربد.  مکتب  به  چپراسی  را  گریز  مکتب  و  ناالیق  شاگردان 
تا  کند  او حرکت  از  کارگر مکتب خواهش کرد که کمی دورتر 

مردم متوجه نشوند.
بعد از 15 روز غیرحارضی به درس رفت. 



به وی  در رشوع ساعت ریاضی همین که چشم معلم ریاضی 
افتاد او را رس صنف خواسته با بسته ی 12 دانه چوب تر کف 

پایی جانانه دادش.
پروفیسور در این زمینه گفت : »برایم خاطره برانگیز است بعد 
از آن لت مفصل همینکه معلم مضمون درس را رشوع کرد و یک 
سؤال را روی  تخته نوشت و گفت: این سؤال را کی حل میکند و 
من به جرأت بدون آنکه خمی به پیشانی بیاورم برخاسته سؤال 

را مکمل حل کرده و دوباره به جایم نشستم.
نزدم  بود  کرده  تسخیرش  فراوانی  که خوشحالی  معلم مضمون 
آمد رویم را بوسید و سیبی را که در دستش بود برایم داد رو به 
همصنفی هایم کرده گفت: ))این بچه یک بچه پدر کرده است 
.ببینید همین لحظه او را لت کردم اما هیچ بروی خود نیاورد 
و دیگر اینکه بعد از 15 روز غیرحارضی باز هم توانست بدون 

غلطی سؤال درس نو را حل کند . آفرین بچیم! «
پس از آن روز دیگر هرگز غیرحارضی نکرده و با درجه اول صنف 

ششم یعنی دوره مکتب ابتدائیه کلنگار را به پایان رساند.
شامل  استقالل  لیسه  در  داشت  عالقه  شد.  کابل  راهی  آنجا  از 
شود زیرا شنیده بود این لیسه شاگردان بسیار الیقی دارد ولی 
ضعف اقتصادی توانش نداد به جای لیسه استقالل شامل مکتب 
پرستاری شد چونکه این مکتب برای شاگردانش لیلیه ای داشت 

و ماهانه 5 افغانی هم معاش.
درسهای مکتب پرستاری برای او بسیار اندک بود لذا در پهلوی 
ساری   امراض  چون  کابل  طب  فاکولته  درسی  کتاب های  این 
پرازیتولوژی و غیره  را مطالعه میکرد. روزی استاد ریاضی مکتب 
میبیند  فاکولته  کتاب  لیلیه مرصوف خواندن  در  را  او  پرستاری 

ازش میپرسد: 
- چرا درسهای مکتب را منیخوانی؟ 

درسهای مکتب بسیار کم است و آن ها را خالص کردم.
استاد نظام الدین خان با شنیدن این گپ تعجب میکند در ضمن 
تشویق ازش میخواهد در اوقات فراغتش زبان انگلیسی بخواند 

تا استفاده بیشرت بتواند نه کتاب های را.
به  دوباره  را  ساری  امراض  کتاب  مینیشیند  دلش  به  این سخن 
صاحبش بر میگرداند و با پس انداز کردن چند ماه معاش لیلیه 
به  کمک  را  انگلیسی میخرد و آن  برای خود کتاب خود آموز 

استادان مکتب تعقیب میکند. 
عالقه اش به آموزش زبان انگلیسی بیشرت می شود تا آنجا که در 
ختم صنف هفت هنگامیکه رخصتی های زمستانی فرا میرسد از 
رفنت به خانه و دهکده اش میگذرد و میخواهد سه ماه رخصتی 
زمستان  در  که  متوجه می شود  زود  ولی  بیاموزد  زبان  کامالً  را 

لیلیه بسته است و چگونه میتواند نانش را بدست آرد.
تاثر فراوانی دامنگیرش می شود روز بعد فکری به رسش میزند 
قلم و کاغذ میگیرد و عریضه یی به ریاست شفاخانه علی آباد 
مینویسد و تقاضا میکند تا در شفاخانه شاملش سازندرصف در 

برابر سه وقت نان بدون معاش 
رسطبیب علی آباد دوکتور عبدالنعیم رسول امر میدهد و او در 

البراتوار امراض داخله توظیف میشود.
یک ماه از کارش در البراتوار منیگذرد که این خاطره برایش ایجاد 
میگردد : )) متام داکرتان رسویس داخله که همه متخصص بودند 
بود  بزرگ  نسبتاً  که  البراتوار  اتاق  در  مریضان  معاینه  از  پس 

مینشستند و در باره مریض های شان صحبت میکردند .
باگرفنت  میخواست  که   مریض  یک  به  راجع  داکرتان  روز  یک 
تصدیق مبتال بودن به مرض شکر میخواست از خدمت عسکری 

معاف شود صحبت میکردند.
البراتواری   معاینات  باوجودیکه   ((: گفت  متخصصین  از  یکی 
مریضی را مثبت نشان میدهد  اما نسبت اینکه اعراض و عالیم 
مرض شکر نزد بیامر موجود نیست من فکر میکنم این مریض 
می  بوره  خود  ادرار  در  ما  دادن  فریب  برای  و  میگوید  دروغ 

اندازد.
متخصصین دیگر هم تائید کردند که شاید همینطور باشد. و من 
که در البراتوار کار میکردم متوجه حرفهای داکرتان بودم بدون 
آنکه به آن ها چیزی بگویم اوالً ادرار این مریض را گرفته معاینه 

کردم دیدم مریضی شکر دارد.
بعداً  ادرار یک شخص سامل را گرفته در بین آن قصدا بوره انداختم 
تا ببینم آیا باز هم نتیجه مثبت است . ولی با تعجب مشاهده 
کردم که اگر در بین ادرار بوره انداخته شود هیچ تعامل منیدهد 

و نتیجه منفی میباشد.
فردای آن روز که باز دوکتوران در البراتوار جمع شدند و در باره 
این مریض سخن را آغاز کردند من در بین صحبت آن ها داخل 

شده و گفتم : این مریض صد فیصد مریضی شکر دارد.



همه از این حرفم به خنده افتاده گفتند:  
او بچه تو هنوز صنف هفت مکتب هستی ترا به این حرفها چی 
غرض؟  فوراً قصه را برای شان ترشیح منوده و نتیجه البراتواری 
را نشان دادم . وقتی آن ها عمالً نتائج تعامل بوره و ادرار را در 

تحت مکروسکوپ مطالعه منودند سخنم را تائید کردند.
از  شکر  بیامری  تصدیق  داشنت  با  مریض  آن  بعد  روز  چند  و 

شفاخانه مرخص و از خدمت عسکری معاف گردید. ((
از  بعد  داد.  ادامه  لسان  آموزش  و  البراتوار  کار  جریان  در  وی 
گذشت سه ماه بار دیگر مکاتب آغاز گردید و او در صنف )8( 

به خوبی میتوانست انگلیسی صحبت کند.
افغانی( را جمع  این صنف پول معاشش )ماهوار 5  در جریان 
آوری کرده برایش یک جوره بوت خرید. خود میگوید : )) وقتی 
بوتهای نو را به پای کردم بسیار احساس خوشی برایم دست داد 
در جریان راه رفنت چندین بار به بوت هایم نگاه کرده و از دیدن 
آن لذت میربدم زیرا اولین بار بود که بوتهای نو پوشیده بودم. ((

در جریان صنف هشتم شاگردان مکتب پرستاری کارهای عملی 
در رسویس  او  و   . میدادند  انجام  آباد  علی  در شفاخانه  شانرا 
عقلی و عصبی توظیف بود. یکی از پرستاران فرانسوی که در 
علی آباد کار میکرد از وی تقاضا منود که پس از ختم مکتب جای 

دیگر نرود و بیاید در رسویس عقلی و عصبی شامل کار شود.
پس از آنکه در سال 1325 مکتب پرستاری را با درجه عالی به 
به کار در رسویس  به اساس خواهش هامن نرس  پایان رسانید 

صحت روانی علی آباد آغاز کرد.
آنجا ماهانه 90 افغانی معاش و 50 افغانی مسلکی داشت که 

ماه 140 افغانی میشد.
در ختم هر ماه متام پول معاشش را بدون آنکه یک افغانی هم 
برای خود بگیرد به فامیلش می فرستاد چون میدانست که پدرش 

در وضع نا مساعد اقتصادی قرار دارد.
استفاده  بود  حواله  برایش  رسام  که  شفاخانه  نان  از  و خودش 

میکرد و لباسش را پدر تهیه میداشت.
زبان  آهسته  آهسته  آن ها   با  روزمره  مکامله  با  آنکه  درضمن 
در  که  یافت  اجازه  استعدادش  به  نظر  آموخت   را  فرانسوی 
به  فرانسوی  و  افغانی  پروفیسوران  با  پرستاری  کارهای  پهلوی 
صنفهای مختلفه طب کابل برود و درس استادان را فرا بگیرد. 

ولی این به طور پراگنده بود.
یک روز در صنف اول میرفت و روز دیگر در صنف 3 و حتی در 
صنوف باالتر )4 و 5 (  می نشست و به درس گوش فرا می داد.

در رسویس هم تا نیمه های شب برای مریضان خدمت میکرد. و 
آنقدر با صداقت کار مینمود که پس از رفنت رسپرستار فرانسوی 
با   . دادند  او  به  را  رسویس  رسپرستاری  وظیفه  کشورش   به 

صداقت کامل و صالحیت زیاد به کارش دوام داد.
روزانه 80 مریض عقلی و عصبی را شخصاً کنرتول کرده و برای 
یک یک آن دواها را رسانده تطبیق میکرد و هرگز  از این کار 

یکنواخت خسته نشد.
رسوکارش با مریضان از یک سو و دوکتوان از سوی دیگر عالقه مند 

مسلک طبابتش ساخت و تصمیم گرفته داکرت طب شود. 
دوکتور  از  روزی  آباد   علی  در  پرستاری  کار  سال  دو  از  پس 
ایفای  عصبی  و  عقلی  رسویس  در  که  محمودی  عبدالرحمن 
معاینه  را  مریضان  میتوانم  پرسید من چی وقت  میکرد  وظیفه 
منوده نسخه بدهم؟ و داکرت محمودی گفته بود وقتی که فاکلته 

طب بخوانی. 
راه هایی را جستجو کرد تا شامل طب شود

او که مکتب را تا صنف 8 خوانده بود باید صنف 12 را ختم 
میکردتا به طب گرفته میشد.

افغان  الدین  سید جامل  لیسهء  شپی  شامل  تا  نوشت  عریضهء 
شود.

بس از طی مراحلی شامل شپی لیسه شد و همزمان از طرف روز 
به کار پرستاری در شفاخانه دوام میداد.

وقتی در شپی صنف های شان تعیین گردید هامن سال به جزء 
یک نفر حارض رشتهء ساینس نشد و صنف ساینس لغو گردید. 
او مجبور صنف نهم را در بخش اجتامعیات خوانده ولی جالب 

اینکه در رشته  اجتامعیات اول منره عمومی کامیاب گردید.
سال آینده هم صنف دهم و یازدهم  برای رشته ساینس وجود 
معارف  وزارت  به  بود  گرفته  را  تصمیمش  که  او  ولی  نداشته 
عریضه  داد که میخواهد صنف دهم و یازدهم ساینس را امتحان 

سویه بدهد و شامل صنف دوازدهم گردد.
وزارت  امر داد  و او در مدت دو هفته هر دو صنف را امتحان 

داده و باقی سال را در صنف 12 درس خواند.
خودش یک خاطره ای را در جریان امتحان چنین بیان کرد : )) 
وقتی امتحانهای مظامین دیگر را سپری کردم و نوبت مضمون 
فزیک رسید. همه برایم گفتند که این معلم بسیار سختگیر است 
شاید  . ناکام شوی. اما من به این حرفها توجه نکردم به اداره 

رفتم نزد استاد تا امتحان فزیک بگیرد. 
آنجا  و  استاد که هامن لحظه در صنف دوازدهم درس داشت 
مضمون مثلثات را تدریس میکرد، مرا به صنف 12 ساینس برده 
پارچه امتحان و سؤاالت را به من داد و خودش مرصوف تدریس 

شاگردان شد.
سؤاالت  جواب  نوشنت  مرصوف  صنف  از  گوشه ای  در  که  من 
از  زوایه  اندازه  باره  در  استاد  شدم  متوجه  یکبار  بودم  فزیک 

شاگردان صنف 12 سؤال میکرد:
زاویه را با چی اندازه میکنید؟

به درجه 
به گراد

ولی استاد به تکرار میپرسید که در مثلثات اکرثاً زاویه را به چی 
اندازه میکنند.  همه شاگردان خاموش ماندند . استاد باز سؤال را 

طرح کرد اما کسی جواب نداد.



من که نیمی از سوالهایم را حل کرده بودم قلم را گذاشته دستم 
را بلند کرده گفتم من بگویم؟

استاد که خیلی خنده اش گرفته بود گفت : بگو که بدلت آرمان 
مناند.

جواب دادم : در مثلثات اکرثاً زاویه را با رادیان اندازه میکنند.
با شنیدن  این جواب استاد  خیلی خوشحال شد نزدم آمد پارچه 
ام را گرفته گفت برو بچیم کامیاب شدی پارچه ات را بده و روز 

بعد آن شاگردان همصنفی هایش بودند
ولی او که فکر کرد احتامل دارد از شپی لیسه به طب شاملش 
نکنند پس از چند روز درسی در صنف12 شپی لیسه به عنوان 
وزارت معارف عریضه ای دیگر نوشته تقاضا کرد در یکی از لیسه 

های دیگر ن   مثالً )لیسه حبیبیه( شاملش سازند.
شاگردان لیسه حبیبیه آنوقت توسط استادان افغانی و امریکایی 
تدریس میشدند و سطح آموزشی در سطح عالی قرار داشتند. 
به  لیسه  شپی  شاگرد  که  نپذیرفت   )) دارسن    (( مکتب  مدیر 
صنف 12 لیسه حبیبیه شامل شود. لذا تصمیم گرفتند که صنف 

11 و 12 را امتحان بگیرند.
او حارض امتحان شد و با بدست آوردن منرات عالی شامل صنف 

دوازدهم گردید.
که  بود  چنین  قرار  و  میخواندند  درس  نفر   26 شان  صنف  در 
یابد به خارج فرستاده  الی سوم دست  هر کسی به درجه اول 

می شود.
در ختم سال از 26 نفر رصف 8 نفر کامیاب شده بودند و او در 

آن میان دوم منره بود.
میخواستند به رشته انجنییری به خارجش بفرستند. ولی از بخت 
کرد  تقاضا  از وزارت معارف  وادی هلمند  این فرصت  در  نیک 
که چند سال بعد برای شفاخانه تحت ساختامن خود به داکرت 

رضورت دارد.
لذا وزارت او را )به گفته خودش که نیمچه داکرت بود( با دو تن 
دیگر به طب کاندید کرد و به پوهنتون آمریکایی بیروت به لبنان 

فرستاده شد.
در پوهنتون مذکور چنان بود که محصالن کاندید به طب باید 

دو فاکلته بخوانندسه سال ساینس و 5 سال طب. 
شامل  و  شدند  طب  کاندید  نفر   600 محصل  هزاران  میان  در 
فاکولته ساینس گردیدند که در آن جمله18 محصل افغانی شامل 

بودند.
در ختم سال اول نتایج امتحانات متام محصالن که از کشورهای 
میان  از  نتیجه  در  گردیدو  ارزیابی  بودند  آمده  آنجا  مختلف 
اول  مقام  حایز  افغانستان  جهان  کشور   50 از  محصل  هزاران 

گردید.
و بعد از آن هر سال که محصالن خارجی به این پوهنتون شامل 
میشدند ا زآنها امتحان دخول گرفته میشد به جز شاگردان لیسه 

حبیبیه افغانستان.

غضنفر در آنجا 8 سال تحصیل کرد و در ضمن درس فعالیتها و 
تحقیقات متعدد علمی را انجام داد که چند تای آن قرار زیرین 

یاداشت میشود:
1-  تجربه عملی برای تعیین  ثابت  ) پالنک( با تطبیق معادله 

فوتو الکرتیک )انشتاین(
2-تعیین ارسینیک  در جگر در واقعات تسمامت با این دو ماده 
نوع  این   در  فاسفور  و  بسموت  تعامالتی   تشابه  یافت  در  و 

تسمامت.
3- در یافت علت رسوب فوسفوت در مغز

4- ساخنت PH میرت)؟(  و نصب آن در جریان خون مریضان در 
عملیاتهای بزرگ از آن جمله عملیاتهای جراحی قلب.

5-اجرای  تست ) دیزماپالزما ( در مریضان  محرفه و سیروز که 
از نتیجه سوء جذب غذایی تولید شده بود.

6- در یافت تأثیر ) پی ها ( )تیزابیت و قلویت باالی جذب آهن 
در معده و روده ها (.

7-تعیین ) اپیتولین ( در پالزما و ادرار

زبانها  کدام  به  بگویید  منوده  لطف  دوکتور غضنفر  س- محرتم 
آشنایی دارید؟

ج- من به این هفت زبان میتوانم تکلم کنم و بنویسم:
دری   پشتو   انگلیسی   عربی   روسی   فرانسوی  و آملانی

س- ببخشید آیا گفته میتوانید که جالبرتین خاطرهء تان در طول 
دورهء تحصیل شام در پوهنتون آمریکایی بیروت ؟

ج- بلی جالبرتین خاطره ها اینهاست:
در  بودم  فاکولته طب  با وجودیکه محصل صنف سوم  من   -1

گروپ معالجوی و تحقیقاتی پروفیسوران عضویت داشتم
را که میخواست  فرانسوی  از روزها یک زن جوان  یکی  در   -2
با خوردن دواهای زیاد خواب آور میخواست خودکشی کند و 
که  بودند  داده  نظر  بیروت  در  فرانسوی ها  شفاخانه  دوکتوران 
این زن تلف شده و  هیچ امکان تداوی آن نیست به حالت کوما 
به شفاخانهء مربوط پوهنتون ما آوردند آن هم به خاطری که 
در رسدخانهء شفاخانه نگهداری گردد تا جسد آن الی انتقال به 

فرانسه خراب نشود.
گروپ  پروفیسوران  آوردند   ما  شفاخانه  به  را  زن  این  وقتی 
تحقیقاتی و معالجوی با هم مشوره کردند: از آنجای که مریض 
به احتامل قوی تلف می شود بیایید ما هم آخرین تالش های خود 
قبول  بتوانیم. همه  اگر کمکی  تا  بدهیم  انجام  نجاتش  برای  را 

کردیم.
مریض را ساعت 7 شام به عملیاتخانه انتقال داده تداوی را آغاز 

منودیم .
بعد از چندین ساعت تالش و تکمیل معاینات البراتواری یکبار 
پروفیسوری که رهربی گروپ را به عهده داشت  با ابراز تاءسف 



گفت : ما این مریض را نجات داده منیتوانیم 
زیرا متام کمکها اگر از دست ما ساخته باشد 
نیست.  ما  توان  از  مشکل  کار  دو  اجرای 
این مریض را  ایچ ( خون  ) پی  یکی آنکه 
وقفه  بدون  لحظه  هر  عملیات  ختم  الی 
کنرتول کرده منیتوانیم و دوم دستگاهی را 
الزم  که  طوری  میکند  تصفیه  را  خون  که 
است مراقبت منی توانیم زیرا در هر ساعت 

باید 200 لیرت مایع تبادله کند.
همه گروپ غمگلین شدند اما من که قبالً 
در این زمینه ها تحقیقاتی انجام داده بودم 

برای پروفیسور گفتم : اجرای این دو کار را من به عهده میگیرم.
پروفیسور و متام اعضای گروپ خیلی ها خوشحال شدند.

بودیم دوام  آغاز منوده  را که ساعت 7 شام  تداوی  کار  مجدداً 
دادیم مریض که کامالً در حالت کومای عمیق قرار داشت ساعت 
4 صبح چشامنش را باز کرد ساعت 11 قبل از ظهر توان گپ زدن 
یافت و ساعت 5 عرص روی بسرتش نشسته با ما صحبت میکرد.

پس از آنکه  او از شفاخانه رخصت شد و از عمل خودکشی اش 
هم سخت پشیامن و از جانبی خرب شده بود که دشوارترین کار 
نجات او را من انجام داده ام  هر هفته به دیدنم می آمد و دسته 

گلی تقدیم میکرد. 
دوکتور غضنفر در سال 1340 پوهنتون آمریکایی بیروت را به 

در  و  رساند  پایان  به  عمومی  منرهء  اول  درجه 
تحصیالت  به  تا  گردید  آمریکا  عازم  سال  همین 

عالیرت بپردازد.
او بعداً چنین افزود:

بیروت  آمریکایی  پوهنتون  از  فراغت  از  بعد 
معاون  حیث  به  آمریکا  هارورد  پوهنتون  در 

تحقیقات مقرر شدم.
برقی  چارج  تأثیر  مورد  در  من  اول  تحقیق 
با  کاربن  رابطهء  استحکام  باالی  مالیکول  در 

هایدروجن در هامن مالیکول بود.
به  بین املللی  نرشیهء  دو  در  مطالعات  نتیجه 

چاپ رسیده است.
پژوهش دیگر در مورد جدا کردن انزایم )کاربونیک انهایدراز ( 

کرویات خون انسان و تعیین مقدار ساختامن  حلزونی آن بود.
به این ارتباط برای پنج هزار دانشمند خارجی کنفرانس دادم .

در سال 1341 به کابل برگشتم و به حیث پوهندوی در شعبه 
آن   1350 سال  تا  که  شدم   کار  شامل  طب  فاکولته  بیوشیمی 

سمت را بدوش داشتم.
درین مدت روی هیموگلوبین های غیر طبیعی تحقیقات منودم 
که منتج بدریافت مبلغ ) 20000 ( دالر گردید. متام این پول را 
برای تجهیز شعبه بیوشیمی سامان و لوازم خریداری کردم که تا  

حال موجود است.

توضیح این عکس را در آخر  از قلم محرتم داکرت عبدالغفور غزنوی مالحظه فرمایید.



همچنان دستگاه سیروم سازی را در شفاخانه علی آباد ) با پول 
شخصی( همراه با دستگاه تهیه واکسین به مبلغ ) 30000( دالر 
خریداری و نصب کردم که از سال 1346 تا اکنون حیات هزاران 

هموطن مارا از مرگ نجات داده است.
در طول این سال ها بحیث آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون 

کابل و مدیر تدریسی پوهنتون طب نیز ایفای وظیفه کرده ام.
از سال 1351 برای مدت دو سال ریس مؤسسه صحت عامه بودم 
که در این جریان به تعداد  46 البراتوار در شفاخانه ها و مراکز 

صحی فعال ساختم.
سالهای 1353 الی 1355 را بحیث ریس پالن وزارت صحت عامه 
ایفای وظیفه منودم که در آن مدت شفاخانه جهوریت  شفاخانه 
والدی ماللی زیژنتون  ستات مرکزی وزارت صحت عامه و مکتب 

نرسنگ را تهداب گذاشتم.
 سال 1355 الی 1359 به حیث رییس امور فارمسی  وزارت 
صحت عامه اجرای وظیفه کردم که در این مدت یک تعداد 
دواخانه های دولتی را ایجاد منودم زیرا هنوز در مقابل اکرث 

شفاخانه ها  دیپوی ادویه وجود نداشت .
همچنان پالن تولید تورید ادویه را به کشور از مبلغ نیم میلیون 

افغانی به شش میلیون افغانی بلند برده  و نیز پالن ادویه 
جرنیک را که قبالً طرح شده بود به معرض اجزا قرار دادم.

در 11 اسد سال 57 زندانی شدم طوریکه  25 روز مکمل تحت 
شدیدترین شکنجه ها قرار داشتم و در اثر آن یک انگشت 

دستم شکسته است.  )پروفیسور انگشت متوسط دست چپش 
را به من نشان داد که از اثر شکستگی در آن سوء شکل ایجاد 

شده است( .

در اواخر سال 1359 بار دیگر برای مدت شش ماه زندانی شدم.
از سال 1360 تا کنون به حیث استاد در فاکلته طب کابل ایفای 

وظیفه میدارم و در پهلوی آن جهت رشد امور صحت عامه 
کشور مرصوف فعالیتهای  طبی در سطح ملی و بین املللی 

هستم.

س- شاغلی پروفیسور شام اخیراً تحقیق علمی یکی از 
دانشمندان آمریکایی را تصحیح منوده اید اگر در  زمینه 

توضیحات ارائه بفرمایید.
ج- هنگامیکه چاپ سیزدهم کتاب فیزیولوژی طبی  )?... 

Medical Physiology V. Mount( که یک دانشمند سابقه 
دار آمریکا بوده  ودر مطالعات فیزیولوژی سیستم عصبی در 
متام دنیا رقیب ندارد به دستم رسید و آنرا  مطالعه کردم در 

یکی از مباحث آن متوجه اشتباهاتی شدم.  مدتی روی آن 
مبحث مطالعاتی منوده  سپس نتیجه درست آنرا از طریق 

پست به موءلف فرستادم.

س- اگر در مورد مبحث یاد شده روشنی بیاندازید؟
 ج- من مبحث اساسات ریاضی فزیولوژی حجره را که نویسنده 
در مورد اشتباهاتی داشت و بیش از 30 صفحه را احتوا میکرد 

تصحیح منودم

س- واکنش نویسنده در زمینه چی بود؟
 ج-پس از ارسال تصحیح آن نوشته  مؤلف مذکور نامه  یی 

برایم فرستاد  و در ضمن تشکر وعده داده بود که در چاپ 



آینده این اصالح را در نظر خواهد گرفت.

دانشمند بی همتای کشور ما پوهاند دوکتور غضنفر فعالً 
هم عالوه برآنکه به حیث استاد و آمر دیپارمتنت بیوشیمی 

انستیتوت طب کابل ایفای وظیفه میدارد در زمینه های متعدد 
دیگر فعالیتهای چشمگیری دارند که در این زمینه ها بهرت است 

حرفهای چند تن از استادان را بخوانیم:

پوهنوال دوکتورسید حسن بها رئیس انستیتوت طب کابل :
محرتم پوهاند غضنفر یکی از استادان الیق  کارفهم و پرتالش 

انستیتوت طب بوده و وظیفه شناسی و حارض شدن به موعد 
معینه در کمیسون های رهربی انستیتوت و شورای علمی یکی 

از خصائص مهم شان میباشد.
ایشان نه تنها در حیات علمی  و تربیوی انستیتوت طب کابل  

بلکه د راکرث وظایف علمی و تحقیقاتی خارج انستیتوت هم 
همکاری دارند که از آن جمله  رهربی پروژه ملی مواد آموزش 

صحی مربوط وزارت صحت عامه و البراتوار ایدس است.
دوکتور غضنفر همین اکنون ریاست کمیسون تجدید نظر بر 

درس انستیتوت دولتی طب کابل را به عهده دارد.

محمد معصوم احمدیار مدیر عمومی مطبعه طب کابل:

با سعی و تالش پروفیسور غضنفر   نخستین مرکز طباعت 
عرصی و مجهز از طریق سازمان صحی جهان به انستیتوت طب 

کمک گردید که یکی از مجهزترین مطابع د رکشور میباشد.
این مطبعه قدرت چاپ بیش از ده هزار صفحه را در یک 

ساعت به شکل رنگه دارا بوده و اکرث قسمت های آن بوسیله 
کمپیوتر اجرای فعالیت میدارد.

پروفیسور عزیز ما غضنفر بیش از 250000 دالر برای مطبعه 
طب کمک جهانی جلب کرده است.

شمهه ارغندیوال  آمر کتابخانه طب کابل:
استاد گرامی دوکتور غضنفر در ترتیب و تنظیم کتابخانه 

انستیتوت طب کابل سعی و تالش زیاد به خرج داده و متام 
کتاب ها  را مطابق به نورم بین املللی کتگوری منوده که به 

همین لحاظ کتابخانه انستیتوت طب کابل به حیث کتابخانه 
ریفرنس صحی ملی از طرف سازمان صحی جهان شناخته شده 

است.
کتابخانه طب کابل از برکت پروفیسور غضنفر فعالً با داشنت 

یک صدو شصت و چهار هزار کتاب علمی از جمله معتربترین 
کتابخانه ها در کشور میباشد.    )پایان مصاحبه(



یادداشت: از اینکه این مصاحبه از مجله سباوون بدست آمده و احتامل دارد در بازتایپ اصطالحات طبی اشتباهی وارد شده باشد، الزم میبینیم که اصل مصاحبه را 

هامنگونه که بدست ما رسیده نیز در اینجا ضمیمه سازیم.
























