
  پوهاند داکتر محمد ناصر شینواري ژوند لیک د ښاغلی 

 

 هیواد چه دی څخه اوپوهانو ډاکترانو مخکښو نامتواو د افغانستان د محمدناصرشینواري داکتر پوهاند

ویاړی ګردی شا په نوموړی. د غاړه هسکه په اوهریویی روزلی شمیرډاکتران ډیر یی کی   

 ولسوالۍ مینی هسکی د شینوارو د والیت ننګرهار د کی کال م۷۳۹۱په ډاکترناصرشینواري پوهاند

 لمړنی دشپولی اړوند ولسوالی یادی د ېي کړی زده لمړنی.  دی زیږیدلی کی کلی شپولي د اړوند

 کتابونه دینی نظم او فقهی د ځنی یی څنګ تر کړو زده د ښوونځي د او رسولی سرته کی ښوونځی

 کی کال م۷۳۹۳ په نو وه نه ښوونځی منځنی کی شینوارو په وخت هغه چی څرنګه. دی لوستلی هم

 لمړی په څخه ښوونځی حربی د کی کال م ۷۳۱۱ په. شو ومنل او انتخاب ته ښوونځی حربی کابل د

 کابل د څخه پوهنتون حربی د څخه یوکال د وروسته. شو شامل کی پوهنتون حربی او فارغ درجه

 د او فارغ درجه ښه ډیره په څخه پوهنتون کابل د کی کال م ۷۳۹۱ په. شو واستول ته پوهنځي طب

 په ډاکتر د کی سرویس داخلی رتبه په بریدمن لمړی د کی روغتون په قواو مرکزی د کابل د وخت

.شو وټاکل حیث  

 د نوښت مدبرانه په صدراعظم داود محمد سردار دغوښتنواود وخت د چی کله کال م ۷۳۹۹ په

 د کابینی د وخت د او شوه کیښودل ډبره بنسټ د پوهنځې د طب د سرکی په پوهنتون ننګرهار

 درسی، ټولی پوهنتون ننګرهار د باید چی مخی له سپارښت اود ژمنی تصویب، د شورا وزیرانو
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 مخه له وړتیا او اړتیا همدی د نو شی الړی وړاندی په مخ پښتو ژبه ملی په چاری اداری او علمی

 شواودعسکری وټاکل پاره د تدریس د پوهنځی طب د ننګرهار د شینواري ناصر صاحب داکتر

.شوه ورکړل دنده رسمی استادی د رتبه علمی په لي پوهیا د او ملکی په څخه رتبی  

 امریکا د پاره د کړو لوړوزده کلونو دوه د لګښت په ټولنی روغتیاوی نړیوالی د کی کال م ۷۳۹۱ په

 د بشپړیدواو د کړو ناروغیولوړوزده داخلی د چه شو واستول ته پوهنتون یانا اند د ایاالتوکی متحدو

 او مینه ډیره په او ستون ته هیواد خپل بیرته وروسته راوړلوڅخه السته د سند د تخصص

.شو بوخت کی روزنه په ځوانوډاکترانو او تدریس ویاړدخپلوشاګردانوپه  

 لوړو د کی څانګه په ناروغیو د سږو د لګښت په ټولنی روغتیاوی نړیوالی د بیا کی کال م۷۳۱۱ په

 واستول ته پوهنتون یانا اند د ایاالتو متحدو امریکا د پاره د راوړلو ته دالس تخصص او کړو زده

 بیرته وروسته راوړلو ته الس سند د تخصص د او بشپړکیدو د کړو زده لوړوتخصصي د چی شو،

 کی روزنه په ډاکترانو ځوانو او تدریس په ،شاګردانو درملنه ناروغانوپه د او راستون ته هیواد خپل

.کړه پیل دنده ویاړ او مینه ډیره په  

 مخی له بشپړکیدو د غوښتنو او الیحو د ترفیعاتو د رتبو علمی د پوهنتون کابل د کال م ۷۳۱۹ په

.شوه ورکړل رتبه علمي پوهاندۍ د ته شینواری ناصر ډاکتر  

 د ننګرهار د ناصرشینواری داکتر پوهاند پوری میاشتی د دسمبر د کال م۷۳۱۳ تر څخه۷۳۹۹ د

 ګران د مرغه بده د. دی شوی پاتی توګه په استاد وتلي او ډیرقدرمن،ویاړلی د کی پوهنځی طب

 بهر څخه هیواد د ویشتمه اوه په میاشتی د دسمبر د کال م۷۳۱۳ د مخی له بدلون د بڼی سیاسی هیواد

 شوی متعهد سره تنظیم دکوم چی دی له پرته کی پیښور یی کاله څلور نږدی. شو مجبور ته هجرت

.  کړی ځلی هلی پوری وسی خپلی تر چوپړکی او درملنه په مهاجرینوورونو دخپلو ډول ازاد په وی

 د ایاالتو متحده د امریکا د کی کال م ۷۳۱۹ په چی شو اړ مخی له بریو برا نا او ستونزو ځنی د خو



 کار په یي توګه په پروفیسور میلمه د کی پوهنتون یانا اند د الړاو ته امریکي بلنه په پوهنتون یانا اند

.وکړ پیل  

 سم سره غوښتنو د ایالت اواندیانا دولت د امریکي د کی وخت لږ په شینواری ناصر داکتر پوهاند

 یانا اند د پوری اوسه تر څخه وخت همغه د او کړی سره تر سره بریالیتوب په ازموینی ټولی

.کوی سره تر دنده کی څانګه ناروغیوپه داخلی د روغتون یو د پوهنتون  

 مختلفو د ناروغیو د داخلی د چی اوږدوکی په دوری تدریس خپل د شینواری ناصر داکتر پوهاند

 ناروغۍ، یینی د ناروغی، ساری او انتانی مایکروبیالوجی، لکه برخو هماغه د ورکړی درس برخو

 د برخی ستری کتاب اساساتود ناروغیود داخلی اود ناروغي د وینی د ناروغي، الرو صفراوی د

 یی ته کتابتونو شاګردانواو وخت د او لیکلی ژبه ملي پښتو په شمیر پوره په توګه په کتابونو درسی

 ځوانو او شاګردانو یی مخی له غوښتنو د چاپیریال د هیواد د زیات ټولو تر. دی کړی وړاندی

 چی لیکلی هم کتاب مکمل یو ناروغیو د سینی د او رنځ نری یا سل د ژبه ملی پښتو په ته ډاکترانو

 طب د ننګرهار او کابل د وخت د او طبع شمیر په ټوکو زرو د کی مطبعه دولتی کابل د لمړی

 غوښتنه په مقام د ریاست د پوهنځی د طب د ننګرهار د بیا وروسته چی دی، شوی ویشل پوهنځیوته

 پوهاند د شمیر په ټوکو زرو د سره نوښت ډیر د چاپ دوهم کتاب نوموړی د کی کال م ۷۳۳۱ په

 اړتیا د هم او شوی ویشل پوهنتونوته ټولو هیواد د ډول وړیا په او طبع لګښت مالی خپل په شینواری

.دی شوی چاپ ټوکه زر -زر بیا ځلی دوه مخی له غوښتنو او  

 رسمی خپلو د لری یی سره هیوادوالو او مسلک خپل چی مخی له مینی هغی له شینواری پوهاند 

 له اړتیا او غوښتنو په پوهنځیو طب د کندهار او ننګرهار د عمر په کلنی اویا پنځه د ترڅنګ دندو

 چاپ تر ۱۱۷اوس همدا او کړی بشپړ ، شوی نوی.  تقریبآ چی جلد دریم کتاب نوموړی د مخی

.دی الندی  



 مجلوکی ځنیوعلمی اروپا او امریکا د چه دی کړی هم څیړنی علمي طبی شمیر یو شینواری پوهاند

.دی شوی پريخ  

 محبت او مینی د سره هیوادوالو او ښوخصلتو،مسلک ، پوهی هغه د شینواری ناصر اکټر ډ پوهاند

 سره درنښت او قدر ډیر په یی تل او لری ځای خاص کی زړه په شاګردانو خپلو د مخی له لرلو

 او دی مرکز ځانګړی پاره د مشورو سال د ډاکټرانو شاګردانو خپلو د کی امریکا په هم او یادوی،

 لویو یود شینواری پوهاند د.  دی مثال ښه ته نورو دوستی وطن او ،پښتونوالی میړانه دهغه

 ستر شاګردانو میشتو خپلو د کی ګوټ هر په نړی د او دننه دهیواد ویاړونوڅخه او خوشحالیو

.دی بریالیتبونه  

 د او ژوند، اوږود عزت او پت د تل څخه دربار د( ج) خدای لوی د ته صاحب پوهاند محترم موږ

.غواړو مغفرت اخرت  

 

 


