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ت تابانی از علم و دانش به حق پیوسمونسه ایوبی ضیاء چراغ داکتر   
 
 

 
 

 

 فراق چاک شدهبردوزیم جامه ای کز   هداندیم زن ر بمگ

 آرزو که خاک شده ار ای بسـذر ما بپذی ـع ور بمردیم

یس بوک لیسۀ عالی ماللی که  با انتشار اخبار و راپور های دوره های مختلفۀ آن لیسه سبب  ف   امروز

معارف دختران افغانستان گردیده است که البته  واالی  برقراری ارتباطات بین وابستگان آن تشکیل  

تهیه نموده است که در آن حتی    ابتکار و خدمت ارزنده ای را درین راه بجا می آورد، ویدیویی 

دیگر    ، رضای حق  اری و تدریسی لیسۀ مذکور را که با ر آن شاگردان و اعضای اد یر تصاووالمقد 

 شان گرامی باشد. آن عزیزان  بین ما نیستند، به نمایش می گذارد، تا یاد 

از دوستان و همصنفان    سال به ارتباط به این موضوع در طول چند ماه اخیر یعنی دقیقاً کمتر از یک  

نموده و به سرای باقی شتافته  یسۀ ماللی، تعداد قابل ذکری دنیای فانی را ترک  اینجانب و معلمین ل 

همصنفان از  تنها  نفر  شش  از  میتوان  که  برد.  ما  اند  نام  افغانستان  و  امریکا  دوست    در  آخرین 

ترک گفت، داکتر مونسه ایوبی ضیاء است که در حدود دو ماه بعد از  را  ما متأسفانه  ارزشمندی که  

 انا الیه راجعون! وانا هلل ترک جهان نمود.   ،خانم محبوب شنسب موسیفوت 

دۀ منور و سرشناس تولد شده و تا درجۀ بکلوریا  انواو در یک خ  داکتر مونسه ایوبی ضیاء در کابل 

طب پوهنتون کابل گردید و با    ځی را در لیسۀ عالی ماللی تحصیل نمود. بعد از فراغت شامل پوهن

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

لیاقت و پشتکار دیپلوم داکتری خویش را به دست آورد و چون به درجات بلندی فارغ گردیده بود،  

 گردید. مذکور مصروف  ځی در پهلوی تمرین شغل و وظیفه به تدریس در پوهن

ه  گردید   کاندید دریافت یک بورس تحصیلی برای ادامۀ تحصیل برای تخصص   ، نامبرده نظر به لیاقت 

عازم فرانسه گردید و در شهر لیون به اثر مساعی و کار متداوم توانست به مقام متخصص امراض  

 تنفسی نایل آید. 

 بعد از کودتای منحوس ثور و ویرانی اوضاع اجتماعی مادر وطن، الجرم داکتر مونسه و فامیلش  

سال های بعد را    امریکا گردیدند. عازم ایاالت متحدۀ  محترم احمد ضیاء و پسرشان حامد ضیاء«  »

وی در یک مرکز طبی معتبر در شهر نیویارک به کار مشغول گردیده و بعد از دریافت تقاعد با  

 شوهر به ایالت اندیانا به گروپ فامیل پیوستند.  

اتی و اخالق  دۀ محکم، شخصیتی برازنده، شرافت ذ داکتر مونسه ضیاء از همان نوجوانی دارای ارا

  سرشار از عطوفت و مهربانی مملو و  قلبی    ، ، وی در امور خیریه و کمک به همنوعانحمیده بود 

 داشت که قابل قدر و احترام بود. 

 

 به رضای حق رفته اند  ضیاو مونسه نورستانی نوریه دردا که  -در کلیفورنیا لیسه ماللی همصنفان          

مهربان و دلسوز بود و معاشرت  داکتر مونسه ضیاء در حلقۀ دوستان هم شخصیتی متعهد و نهایت  

و دیدار دوستان را غنیمت میشمرد، چنانچه در همین جهان مهاجرت و غربت، چه در اجتماع فامیل  

به میکوشید که امکانات دیدار های زیادی  ئو چه در حلقۀ ما دوستان از صمیمت و عالقممندی بی شا

 ایی از محبت و صمیمیت باز نماید. ج و دوستان   را فراهم نماید و در قلب هر نسلی از وابستگان



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

در سالهای غربت، خوشبختانه با ترتیب گرد هم آیی های لیسۀ ماللی و خاصتاً اجتماع همصنفان،  

کوشیدیم که حتی المقدور در شهر هایی که دوستان اقامت داشتند دیدار های چند روزه داشته باشیم  

نهایت دلچسپ بوده و خاطرات درخشان و صمیمانۀ دور ان نوجوانی در لیسۀ ماللی را زنده  که 

ت   مینمود.  همه  حالیکه  دوستان  شدر  در حلقۀ  را  چند صباحی  داشتیم،  فرزندانی  و  داده  فامیل  کیل 

 ما به رضای حق رفتند.  نفر ین دوستان همدم، چهار ب صمیمی خوش میگذراندیم. افسوس که از
 

 

 در بین نیستند دیگر  رونا رفیق و مونسه ضیا – شاگردان همصنف لیسۀ ماللی در ایالت ورجنیا          
 

با طبابت   و  برد  اخیر از مرض سرطان خون رنج می  داکتر مونسه خود در سال های  متأسفانه 

داکتران حاذق، مشکل زیادی نداشت، تا اینکه با پیشرفت مرض خانمانسوز و اقامت چند روزی در  

ز اینجانب در تیلفون خدا حافظی ابدی  با آخرین کلماتی که ا  شفاخانه، داعی اجل را لبیک گفت.... 

یک  ، با خدادر قلبم حک گردید، اجبار از دست دادن یک  انسان واال مرتبت،  تا اخیر حیات نمود و  

پذیرا گردیده، تمنای جایگاه ابدی   تلخی و تآلم زیاد  را با  برگزیده دوست ارجمند و یک رفیق کودکی 

با ابراز تسلیت قلبی برای فامیل معزز وی،    از پروردگار یکتا بجا آوردم.   وی را در بهشت برین 

   آمین.  جاودانی باد. و عزیزان    پاکش شاد، یاد عزیزش در قلب دوستانو روان  روح  

 


