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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 
 

 
 

 
 ۲۲/۰۶/۲۰۲۱           نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 مبیستقسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 زدهمیفصل س

  [r] با ضریب همبستگی پییرسن فورمول
 

 
 شکل اول       

X  افغانستان و =Y یتزرلند= سو. 
 

همبستگی  - nعدد  ؛= بدون همبستگی 0 قیمت؛ باشد – 1.00و  + 1.00بین  قیمتضریب همبستگی پیرسن می تواند هر 
 است r = + 0.98منفی یا معکوس را نشان می دهد. همبستگی فوق 
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 شکل دوم
 

X افغانستان = 
Y ؛= بدون همبستگی 0 ؛ قیمتباشد – 1.00و  + 1.00بین  قیمتضریب همبستگی پیرسن می تواند هر .یتزرلند= سو  
n -  همبستگی منفی یا معکوس را نشان می دهد. همبستگی فوقr = + 0.98را در بین  بلندهمبستگی بسیار  گراف فوق

 .نشان می دهد ۳و  ۲،  ۱های شماره متحول 
ی دولت های تأریخ ۀـکرونین مبتنی بر مطالع عایر الف.م مطابقمعیارهای بی طرفی دائمی افغانستان  رنگ سبز = . ۱

 دوام بی طرفی آنها. مؤفقیتملی برای 
ی و تأریختوسط قدرت های بزرگ و همسایگان آن بر اساس منافع  پذیرش بی طرفی دائمی افغانستان . رنگ آبی = ۲

 آنها. ارجحیت
 افغانهای بیرون از کشور فغانستان وتوسط مردم ا ـمی افغانستانئبی طرفی داپذیرش  سروینتایج  . رنگ زرد = ۳
 

 دومۀ ضمیمـ
 

 پـَـتو فزیالوژی امراض التهابی
 

. این ـه شده استئارا مSARS ۲۰۱۲  - ۲۰۱۳ مییو در جریان اپید م۲۰۱۳چین در نوامبر سال  یدر هایکو لکچراین 
 .بود و نویسنده مایل است آن را به صورت سالیدی با توضیحات متن نشر کند Power Pointارائه در 

 
، زیرا من معتقدم که هر ادعای تخصصی  کاری در امور طب ندارند کافی باشدۀ سابقـ ی کهبرای افرادباید توضیحات من 

 ندارد. تخصصیغیر  ۀنیازی به ترجمه یا فراتر از درک یک خوانند
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 سالید اول
 

 
 

پستانداران  یتاکثراشکال زندگی  است که سیستم ارتباطی یکو گردش خون را نشان می دهد  فوق سالیدِ  راستِ سمت 
رگ ها به  از طریق موی ـین رائشان شرا تمامو  هوا رسان/  ندهن دهیجها به عنوان اکس ششقلب به عنوان پمپ ،  .دارند
 است که در آن زندگی جریان ۀدر برگیرند و را انجام میدهندبه زبان ساده کار گردش خون  با هم وصل میکنند که رگها

ماده ای که موجود زنده از روی آن زندگی می کند ، رشد می کند یا تغذیه خود  ] (ATPانرژی )منبع  مواد تفاعلیتبادل 
 2لیالیاندوت یک حجراتمتأسفانه ، این تعامالت انرژی بوقوع می پیوندد. ۀ در نتیجـو ضایعات [ 1را بدست می آورد

ی از زمان است ، دریافت نکرده اند. آنها ۀـرا که شایست یالزم ۀـتوج ،رگ ها کروسکوپی )پوشش داخلی عروق( مویایم
حیات کشف کرد بیشترین تحقیقات از آنزمان تا کنون باالی  حفظِ  م( قلب را به عنوان پمپِ ۱۶۲۸در سال ) ویلیم هاروی که

همین جریان خون به انجام رسیده اند که مواد تفاعلی ضروری انرژی ،اکسیجن، مواد غذایی مانند کاربوهایدرید ها، پروتین 
شده تا حدودی غفلت رگهای نامرئی  موی ۀـمطالعولی در مورد  انتقال میدهند،زندگی  ـیئمربه عنوان ماشین و چربیها را 

ۀ متر مربع را به انداز ۷۰۰ - ۵۰۰ۀ ساحـ آنهاۀ همـ ، دهیمباز و در کنار هم قرار  را یکایک رگ ها گر همه مویا است.
 !خواهد دادپوشش  یک میدان فوتبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - energy substrates 

2
 - single endothelial cells 

CAPILLARIES ARE THE BUSINESS END OF 
CIRCULATION

              Circulation’s Business End                                       

                     

Exchange of Energy Components & Metabolic Waste. .                  

        

500-700 m2 capillary surface area in humans                  (Football Field 

      Circulation’s  Great Exchange Banking System                                         

Size of a football field                     
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، شکافهای داخل حجراتبه صورت  تاتصاالمحل ؛ این رگ را نشان می دهد موییک بخشی از مقطع  ۲سالید شماره 
را تیوب ها  ،نازک ۀـبه عنوان یک شبک است که حجرویرگی یک  اتصاالت موی بیرونی قاعدویبا یک غشای  3 نلومِ 

ها  لیکیولاَمـکرو م یتامین ها وایت ها ، و حاوی الکتروالن لومِ  داخل یم )مایع( انتقالوریس. سالم نگه می داردصحیح و 
انرژی از طریق  مواد تفاعلیانتقال  برای گردش مداوم پمپ می شوند. است که ها گالبیولنن و جینویبراومن ، فیلبامانند 

نگهدارنده( با انتقال غیرفعال از  ارگانهای حیاتفعال ) 4یماییکپِرن حجراترگی به تعداد بیشماری از  دیواره های موی
 فعال نگهداشتن پروسه صورت می گیرد. سیسویتانقل فعال بنام پینوس لیال )شکاف ها( و با حمل ویطریق اتصاالت اندوت

 ما از طریق انتشار عادی انجام می شود.ز، انتقال دو طرفه پال ها به انرژی نیاز دارد ، اما در حالت عادی و شوک
 

 سالید سوم
 

 
                                                           

3
 - lumen :  مانند شریان یا روده است. این می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: فضای  تیوبداخلی یک ساختار جوف « لومن»بایولوژی در

 –و تجویف االنبوب گفته شده است  اللُمعةدر عربی  که خون از آن عبور می کند. یرگ یا موی ،داخلی رگ ، مانند فضای مرکزی در یک رگ 

 مترجم 
4
 - parenchymal 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 ۀخود در بارۀ اکنون برای اثبات نظریـ. ه استبه وضوح در سالید شماره سوم تعریف شد« موی رگی نشـت» اصطالح 
 اندکی عمیق تر می رویم. « میکانیزم مشترک امراض التهابی»

 چیست؟رگی  موی از نشـتمنظور ما  سالید فوق :ۀ ترجمـ
حجرات بدون و  ترامنکوچک ، پرو گالبیولن،  ونیجنیبراومن ، فیلبارم مانند یمویرگی: هنگامی که پروتین های س نشـت
 به بافت های اطراف نشت می کنند خونیۀ هستـ

رگها در فضاهای بین  اغلب به معنای افزایش نفوذپذیری موی کلینیکیرگی در بخش مراقبت های  نشت قابل توجه موی
در می های بزرگ  مالیکیولرا به عنوان یک مانع موثر برای عبور  قاعدویغشای لیال و یاست ، که غشای اندوت حجروی

 .آورد
 

 سالید چهارم
 

 
 

برشمرده شده  شانبه عنوان مخرج مشترک  حاالت مریضیاز  دستهفوق مشاهده می کنید ، چند  ۴که در شماره یهمانطور
رگی می شود. در  موی نشتم ورگ ها ، منجر به سندر مویدر رگی  لیال موییاندوت حجروی زخم تالقی میکانیزماست ، 

 نشت"سندرم پاسخ التهابی سیستمیک" را برای  SIRS 5، واشنگتن دی سی اصطالح م۱۹۹۲سال  اتفاق نظرِ کنفرانس 
 رگهای عمومی تصویب کرد. موی

 
 داردادامه 
 :قسمت فوقانی گرافۀ ترجمـ

 

                                                           
5
 - Systemic Inflammatory Response Syndrome” SIRS 
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