
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
  ۱۰/۹۰/۲۰۱۹                یپیاوړ حیات

  
  

 !ړرا ته شهید ک هم د بیوزولو درمانګر یې
 

 
 

  انا هلل و انا الیه راجعون
 

وایي چې  یادوم. ښاد ډاکټر نوروز شینواریاورا و مددګارا ردرمانګ زماني لقمان حکیم سیمې او زمونږ د هو، هغه د
یوه علمي، مسلکي او د ښه   زمونږ د سیمې هغه او ر»سل دې ومره، خو د سلو سر دې مه مره«. هغه د سلو س

و قاخال د نیکو مهربانه، وی تجربې لرونکې نایابه شتمني وه. هغه یوازې یو پوه، الیق او باتجربه ډاکټر نه وه، بلکې
دومره ساده ژوند یې درلوده چې په   انسان وه. او فقیر مزاجه متواضع ،هزړه سواند ځوان مرده، ،نکردار څښت وا

و په ځانګړې ا ټولو د  هغه راته چې آیا دا به هغه ډاکټر نوروز شینواری وي. د نه لومړي ځل لیدنه یې د چا باور
ت به یې د بیوزله  وه. زیاتره وخ  د الس همسا  وا زړونو ډاډ د وبیوزل دنکی او  ود هډوکو رغو ونبیوزلو ناروغا  توګه د

درمل  لګښت شخصي ته به یې په وړیا توګه په خپل انوغنارو بېوزلو نه اخستله، بلکې هم حق الزحمه څخه ناروغانو
   برابرول. هم

 

دواړو سره یې بې  ېله د هغه ته خپل مسلک او خپل بې وزله ولس ګران او مهم نه وه، ډیر هغه ته وخت او ناوخت
درملنې  خوندي او باوري د یې مهم وو، هغه د یو ناروغ درملنه وه چې ده ته کوم څه چې کچې مینه درلوده. هغه ته 

ه خوا رسترګې ه .السه ورکړ تل لپاره هغه مونږ د چې دا هم ولیکم چې زړه مې زور نه اخلي مراجعه کوله. ههیل هپ
ښایي د هغه   ؟يونه به څوک کوزمونږ د ماتو هډوکو رغا  اړوم چې زمونږ د بیوزلو ناروغانو درملنه به څوک کوي؟

د ننګرهار د سیمې ناروغان به هرومرو ناهیلي وي،   ځای بل څوک په ډیره آسانۍ او ژر ډک نه شي کړای.
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چې څومره یې وستایم بیا مې هم د   .یی دړیې له السه ور ک شخص رډاکټر او یو ست داو زړه سوان نمډډا وی ځکه
    ي.منه مو لي زړه تسلده د وژلو د خبر د اوریدلو وروسته دردید

وه. هغه د خپل  الرښود وا رکورنۍ مش علمي راخېپ هغه نه یوازې یو ښه مسلکي او کارپوه ډاکتر وه، بلکې د یوې
له، ټګ هنفق هلحال محتاج ولس تر څنګه والړ او د خپل مسلک، لیاقت او زیار له مخې یې خپلې کورنۍ او اوالدونو ته

دا ظلم یوازې د هغه سره نه بلکې د هغه د کورنۍ  .ود یو ستر ظلم ښکار ش اڅاپي توګهپه ډیره ناببره او ن مګر هغه
شرایط هم برابر وو،  او هوسا ژو ند تیرولو هغه ته د هیواد څخه د بهر اوسیدو او د سیمې د ولس سره هم وشو.

او دا چلند  هه مینه لرلهم د خپل ولس او هم د خپل مسلک سره ډیر هغه وکړي، ځکه ېسانه غوښتل د هیڅکله یې خو
نې له امله وه چې د خپلو مسلکي زده کړو لپاره به بهر ته د علمي یم ې. د همدهیې دواړو سره ستره بې وفایي ګڼل

   خپل ټاټوبي ته راستنیده. بیرته موخه سفرونه کول، خو ډیر ژر به په کنفرانسونو د ګډون
و نه د کومې بهرنې مؤسسې کارکونکی وه. په دولتي روغتون کې دولتي امینتي اداره کې کار کاوه ا همهغه نه په کو

شخصي  رملنې آسان او ښه شرایط برابر شي. هغهد ناروغانو ته د اړمنو یې هم وخت ناوخت کار کاوه، تر څو اړو او 
ر پخاین چارواکى  ره د دولتې دندې پر مهال به  .کلنیک درلوده او هلته د ناروغانو په خدمت بوخت وه

ه به یې کوله او ظالم او فاسد چارواکی یې نه شو  نحق غوښت  هر ناروغ د داو  هو ړوال په څیر سپر د هلک ېوړاند
  . منلی. د نورو په څیر د ډیر شهرت او دولت وږی او تږی نه وه

نه ښکاري چې هغه به د کوم چا سره شخصي دښمني لرله، خو د هغه د وژلو په اړه قوي ګمان دا دی چې  هم داسې
او زمونږ  (ېک دهیوا په غالب ګمان ګاوندي)و مافیایي بهرنیو کړیو دمسلک پورې اړون سپیڅلي او مهم د بهغه د ط 

، ځکه چې د ده ياو هیلو قرباني شوي و غوښتنو پر سوداګرۍ والړ طبابت د شومو، ناوړه او ناروا په کور د ننه
   منفي اغیزه درلوده. ډیره سوداګرۍ چټله په هغوی شتون د
چې د خدای په دې نړۍ   مونږ پوهیږو ته د انسانیت، اسالمت او افغانیت دښمنانو په ډیره ناځوانۍ شهید کړ.اهغه ر

ظالمان، قاتالن او زمونږ د  ي، سخت زړوحشي صفته ،، د انسانیت دښمنانيیه نه ویریدونکادله خ  ېکې هم داس
  .زماني یزیدان او شمریان شته، چې د کربال ورځې خلکو ته ور په یاد کوالی شي

د هغه شهادت په زړه و دردولم، خو څه  .ېزړه ستنې ولړزول مغزو کوڅې تیاره او د را ته د یې د شهادت خبر
هر ډول ناخوالو په ستر مرکز بدل  ده یو ماتمسرای او زمونږ ټول وطن دا مهال پ شو، ځکه او څه کوالی وړوک

علمي او مسلکي شتمني بیرته  ملي، او نامتو ېنوموړ السه وتلې له پوهیږم داسې هیڅ نه شم کوالی چې دا .شوی دی
خدای دې مونږ ټولو ته په خپل رحم اجر او صبر راکړي. خدای  تر السه کړم. زمونږ د ټولو د السه هیڅ نه کیږي.

  .زمونږ په وطن کې سوله او د خوندي ژوند شرایط برابر کړيدې 
غم ځپلې او ویرجنې کورنۍ  ې سترد ،ېزه د خپل ځان او ټولې کورنۍ د غړو له خوا د اروښاد ډاکټر نوروز شینوار

   په دې غم کې ځان ور سره شریک بولم. صبر جمیل غواړم. هاو له خدایه ور ت مزړه له کومې تسلیت وای دته 
  نآمی واړه جنتونو سردار کړي. څښتن تعالی د ډاکتر صاحب دې

 

 نۍیشپه ډیره خوا
 یپیاوړ حیات

   

mailto:maqalat@afghan-german.de

