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 ۰۴/۱۰/۲۰۲۲                                                 داکتر رمضان بشردوست

 

 !بنام حق و به یاد شهدآ

خواهریکی ازشهدآی کورس کاج ازمن خواهش کردند که درباره این جنایت که البته من محکوم  

یکی   ای  نوشته  من  کنم؛  نوشته  چیزی  ازآن  میکنم،  وسوگوارراکه  دیده  داغ  ازدوستان 

 .بهتروخوبترنوشته نمی توانم، بدون کم و کاست منتشر میکنم 

 داکتر رمضان بشردوست 

 !خدایا به ما صبر بده

دشمنان انسانیت و دالالن بهشت در کنار صدها خانواده داغ دیده خانواده ما را هم به گلیم غم نشاند  

 رفت و یکی از بهترین های ما را ازما گ

 !نازنین! کسیکه به تمام معنی نازنین بود ؛ شرافت ، اخالق استعداد ... هرچه بگم کم است بخدا

 . نازنین شاگرد ممتاز کورس کاج بود واز این بابت از فیس کورس معاف بود 

او از یک سال بدین سو برای رسیدن به آرزوهایش خودرا قرنطینه ساخته بود ، اتاق مطالعه جدا  

 .و تا ناوقت های شب درس میخواند  گانه داشت 

نازنین یک نابغه بود، آن استعداد ولیاقتی که خدا برایش داده بود چنان با اعتماد بنفس، نوید ستاره  

شدن کانکور را به فامیلش میداد که همه ما منتظر هنرنمایی اش بودیم و برای روز آزمون لحظه  

فت الالی تاریخ امتحان مشخص شده ، ماحق پنج  چند روز قبل برایم پیام داد وگ .شماری میکردیم 

انتخاب را داریم و از من در قسمت انتخاب هایش نظرخواست، خودش عاشق داکتر شدن بود و  

  .انتخاب اولش طب بود 

نمره گرفته    ۳۵۰داشت کم کم آماده میشد که به وعده اش عمل کند و هفته قبل در امتحان آزمایشی  

 نگرفت واین بار باید جبران کند، (  ۳۶۰بود و افسوس میخورد که سترس باعث شد که نمره پوره)

 .نا خبر از اینکه دد منشان در کمین است 

 .نازنین با تمام آرزوهایش آسمانی شد وما را تا ابد منتظر هنرنمایی اش ساخت 

 ! روحت شاد عزیز الال 
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  ! جنتا نصیبت 

 ، مادر داغ دیده اش وهمه خانواده از بارگاه ایزد منان صبر استدعا دارم برای ماما هایم 

نازنین دختر مامایم بود اما همیشه مارا الالی میگفت و برای ما حیثیت یک خواهر واقعی را  

 .داشت 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

