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شمه ای از زندگی نامه پر بار پروفیسر دوکتور باملکن داس 

اســتاد پــوهــانــد دوکــتور بــاملــکن داس در ســال ۱۹۱۳ عــیسوی در محــله شــوربــازار کــابــل در یــک خــانــوادهٔ 
روشـنفکر چـشم بـه جـهان گـشود. اسـتاد دوره تـحصیالت اولـیه و ثـانـوی اش را در لـیسه عـالـی حـبیبیه بـه 
اتـــمام رســـانـــید. از آنـــجائـــیکه مـــوصـــوف از هـــمان آوان طـــفولـــیت عـــالقـــه وافـــر بـــه خـــدمـــت انـــسان و ارائـــه 
خـدمـات صـحی بـه مـعلولـین، مـعیوبـین و مـحتاجـان در جـامـعه بـال کـشیده مـا داشـت شـامـل فـاکـولـته طـب 

کــــابــــل شــــده پــــس از اتــــمام مــــوفــــقانــــه تــــحصیالت عــــالــــی بــــه 

حیث طبیب به ایفای خدمت در جامعه آغاز نمود.

داکـتر بـاملـکن داس پـس از سـپری نـمودن مـوفـقانـه کـانـکور 
و امـتحانـات الزمـه شـامـل کـدر عـلمی فـاکـولـته طـب گـردیـده 
و بـــــــه حـــــــیث اسیســـــــتانـــــــت پـــــــروفیســـــــر در بـــــــخش جـــــــراحـــــــی 
مـــــشغول کـــــار و تـــــدریـــــس شـــــد. بـــــدیـــــن تـــــرتـــــیب بـــــا تـــــدریـــــس 
مـــــضمون انـــــاتـــــومـــــی در صـــــنوف اول و دوم فـــــاکـــــولـــــته طـــــب 
عـــــمالً در تـــــعلیم و تـــــربـــــیه نســـــل آیـــــنده کـــــارمـــــندان طـــــبی و 


دوکتوران کشور سهم برازنده گرفت.
اســــتاد بــــا تشــــبث و مــــساعــــی شــــخصی تــــوانســــت مــــوافــــقه 
مـــــقامـــــات هـــــندی را در جهـــــت ارتـــــقای تجـــــربـــــه عـــــملی کـــــدر 
هـــــــای افـــــــغانـــــــی در رشـــــــته انـــــــاتـــــــومـــــــی کســـــــب نـــــــمایـــــــد. وی 
شـخصاً سـاالنـه یـکعده مـحصلین افـغان را جهـت تـحصیل 
در رشـــتٔه طـــب در هـــندوســـتان هـــمراهـــی مـــینمود الـــبته ایـــن 

امـــر مـــصارف هـــنگفت مـــالـــی و مـــشکالت اداری را در قـــبال 

داشت.

پـس از تـأسـیس و تـکمیل سـرویـس هـای جـراحـی داکـتر بـاملـکن داس بـا ایـجاد سـرویـس نـهایـت ضـروری 
یـورولـوژی سـعی فـراوان بـه خـرچ داد تـا مـشکالت عـدیـدهٔ مـریـضان را در ایـن عـرصـه نـیز مـرفـوع سـازد. 
ایـــن امـــر بـــیش از پـــیش شهـــرت و مـــحبوبـــیت داکـــتر را در جـــامـــعه بـــطور کـــل و در بـــین مـــریـــضان بـــطور 


اخص افزایش داد.
در دوران پـس از جـنگ جـهانـی دوم کـه تـوامـیت عـلمی مـیان پـوهـنتون لـیون فـرانـسه و فـاکـولـته طـب کـابـل 
بــرقــرار گــردیــد، پــوهــانــد دوکــتور بــاملــکن داس بــا خــالقــیت و عــزم راســخ مــسؤلــیت شــعبٔه جــدیــد الــتاســیس 
“طــب عــدلــی” را، کــه یــکی از حــساس تــریــن، مــبرم تــریــن و بــا مــسولــیت تــریــن شــعبات در عــرصــه طــبابــت 
بـشمار مـیرود، بـه عهـده گـرفـت. مـوصـوف بـا صـداقـت و بـیطرفـی کـامـل و بـا بـکار بـرد مـیتود هـای عـلمی و 
مســلکی خــدمــات قــابــل قــدری را در جهــت روشــن ســاخــنت عــلت و عــوامــل واقــعات جــنايــی، قــتل و جــرح و 


سایر موارد مشابه ایفا نمود.
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داکـــتر بـــاملـــکن داس زمـــانـــیکه از زلـــزلـــه مـــهیب کـــویـــته در پـــاکســـتان آگـــاهـــی یـــافـــت بـــه پـــیروی از ایـــن شـــعر 

سعدی که:

بنی آدم اعضای یکدیگر اند  

که در آفرینش ز یک گوهر اند
چو عضوی بدرد آورد روزگار  

دگر عضو ها را نماند قرار 

بـــا احـــساس انـــسان دوســـتانـــه عـــاجـــالً بـــرای تـــعین هـــویـــت کشـــته شـــدگـــان و تـــداوی مجـــروحـــین بـــه کـــویـــته 

شتافت و بصورت داوطلبانه برای مدت شش هفته شب و روز کار نمود.

مـــوصـــوف یـــک شـــخص انـــسان دوســـت بـــود و نـــزد وی هـــیچگونـــه تـــعصب دیـــنی، قـــبیلوی، قـــومـــی و مـــلیتی 

وجود نداشت. از ورای فحوای کردار و گفتار وی این بیت در خاطره ها تداعی میشود:

کفر و دین مانع تحقق نگاهان نشود  

آب از هر سو رود راه به دریا دارد «بیدل»


وی همیشه دوستان و شاگردان خود را به مفهوم وااليی این فرد متوجه میساخت.
اختالف رنگ “بیدل” جز لباسی بیش نیست  


زانکه یک رنگ است خون در پیکر طاوس و زاغ
مــوصــوف پــس از یــک عــمر خــدمــت صــادقــانــٔه عــلمی و عــملی بــه مــردم و مــملکت خــود بــا تــوضــیح حــقایــق 


مسلکی و علمی بدون کدام واهمه و ترس جهان فانی را وداع کرد.
چـیزی را کـه بـا خـود بـرد هـمانـا افـتخار کـمک رسـانـدن بـه انـسان و کسـب احـترام و مـحبت تـمام کـسانـی 


بود که او را از نزدیک میشناختند.
وی خــاطــره خــوب و نــیکو، نــام نــیک، رویــه انــسانــدوســتانــه و آثــار عــلمی گــرانــبهايــی را از خــود بــه یــادگــار 
گـذاشـت. پـوهـانـد داکـتر بـاملـکن داس بـه لـسان هـای دری، پشـتو، هـندی، پـنجابـی، انـگلیسی و فـرانـسوی 


آشنايی و تسلط کامل داشت که وی را در تهیه مواد درسی مدرن ممد واقع میشد.
در جــهان مــا تــعداد بــیشماری دوکــتوران تــربــیه و فــارغ شــده کــه هــر کــدام اهــدافــی مــتفاوتــی را تــعقیب 
نـموده انـد لـیک پـوهـانـد دوکـتور بـاملـکن داس یـکی از جـمله آن دوکـتورانـی بـود کـه آرزوی بـزرگ بـرای رفـاه 


و خوشبختی وطنش افغانستان و هموطنانش را در سینه میپروارنید.
میندی راوړی ډیر زامن او اوالدونه 


یو یا دوه به یی خوشحال یا سکندر ښی
مــحترم پــوهــانــد دوکــتور بــاملــکن داس حــین دوره خــدمــت پــر افــتخارش بــه نــمایــندگــی از مــهین مــحبوب مــا 
افـغانسـتان در سـیمنار هـا، ورکـشاپـها، مـجالـس، سـمپوزیـم هـا و کـنفرانـسهای عـدیـدهٔ مـلی و بـین املـللی 
در رشــته طــبابــت و پیشــرفــتهای حــاصــله در ایــن رشــته کــه بــه ابــتکار ســازمــانــهای مــلی، مــنطقوی و بــین 


املللی در کشور های مختلف تدویر یافتند شرکت و سهم فعال ایفا نمودند.
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عناوین بعضی از نشرات پوهاند باملکن داس:


تشریح عضالت و مفاصل

عالیم شناسی امراض بولی و تناسلی


راهنمای تسلیخ
اهتمامات واقعات عاجل 


بنیانگذاری های پوهاند دوکتور باملکن داس:

افتتاح مکتب دختران بی بضاعت در شهر کهنه کابل


افتتاح مکتب آسمائی سکول در شهر کابل
افتتاح شعبه طب عدلی 


تالش جهت اعاده حقوق معلولین و معیوبین بخش جراحی که متاسفانه بی نتیجه ماند.

سال تولد پوهاند پروفیسور داکتر باملکنداس: ۱۴ اپریل ۱۹۱۳ مطابق ۲۵ حمل ۱۲۹۲

حـاصـل ازدواج پـوهـانـد دوکـتور بـاملـکن داس چـهار پسـر و سـه دخـتر اسـت کـه خـوشـبختانـه هـمٔه شـان در 

قید حیات اند.

وظــیفه خــویــش مــیدانــم از جــانــب خــود، بــرادران و خــواهــران ام از اســتادان و آنــهائــی کــه در گــرد آوری 
مــعلومــات فــوق بــخصوص دوکــتور جــگندر نــات کــپور هــمکاری نــموده انــد صــمیمانــه ســپاس نــموده بــرای 


هر یک شان عمر دراز و بهترین های جهان را از پروردگار عالم آرزودارم.
در عـین زمـان از مـدیـران صـفحٔه “دوکـتوران بـرای افـغانـسان” بـالـخصوص جـناب مـحترم داکـتر صـاحـب 


ناصر اوریا قلباً سپاسگزارم.
با حرمت و ارادت فروان اشوک داس


