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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  

  
 11/04/2015                 نعیمي ابراهیم

 

 خبر خوښۍ د پیښې مهمې یوې د کې غمونو په

زما او زما د کورنۍ له (  ۲۰۱۵/  ۴/  ۱۰پرون د جمعي ورځ )
جشن وه. زما زوي، اجمل نعیمي تر ډیرو عملمي پاره د ستر خوښۍ 

څیړونو او تالښونو وروسته بریالي شو چې په طبي علومو کې د 
تیزس د ډنمارکي او کاناډایي پروفیسرانو په حضور  Ph.dډکتورا  

 کې د ډنمارک د اغوس په ښار کې په بریالی توګه دفاع کړي.
ې ډنمارک ته کلنۍ ک( ۹اجمل زما د نورې کورنۍ د غړو سره په )

 کلن دي.( ۳۳راغلي دي. اوس )
دا ستره خوښي یوازې زما د کورني نه ده بلکې دا خوښي زه د خپل 
زوریدلي ولس سره شریکه ګڼم نو ځکه ټولو هیوادولو ته یي مبارکي 

 وایم.
 په انځور کې د ښۍ لخوا ډنمارکي پروفیسور. اجمل، زه پالر او کاناډایې پرفیسور

 
 د تیزس موضوع دا ده: Ph.dد ډکتورا   د

Noradrenergic and Serotonergic Neurotransmission in Parkinsons Disease and 
L-DOPA-Induced Dyskinesia 

که په ساده ژبه ووایو، اجمل نعیمي د انسان د مغزي ناروغیو د عالج کولو اسانه طریقه څیړلې ده. د بیلګې په 
توګه د میرګې د ناروغیو عالج د نشه ای توکو په ځانګړي استعمال سره ښې پایلې په الس ورکړي دي. دا میتود 

 ارواحي ناروغیو لکه سکیزوفرین له پاره هم ازمویل شوی چې مثبت اغیز یې ښودلي دي.د خطرناکو 
د پروفیسورانو د کمیټې له نظره اجمل وکوالی شوای چې د لوړې تکنالوژې څخه په ګټه اخیستنه دغه څیړنه 
 بریالي کړي چې بل مهم فکټور یي د طبي او ساینسي پوهي ګډول مهم بریالی راز وه.

وب بل مهم راز دا وه چې د پورته ناروغیو څیړنې د ډنمارک په پوهنتون، او د نړۍ په نورو مشهورو د بریالیت
 پوهنتونونو او هم د امریکا په مشهور پوهنتون کې په بریالیتوب سره تر سره کړي.

ي لوړو په غونډه کې پرفیسرانو اجمل ته په نیغه وویل چې ته باید علمي څیړنو ته دوام ورکړي، تر څو د پوه
 درجو ته ورسیږي ځکه چې ته کوالی په دغه ځوان عمر نور ډیر کارونه په بریالیتوب سره سرته ورسوي.

د خوښي ځای دي چې اجمل د بهرنیو ژبو برسیره په خپله مورنۍ ژبه روانې خبري او لیکل کوالی شي او په 
 دري ژبه هم زیات پوهیږي.

 
ه نوو څیړونو یې پیل کاوه، یوازنۍ هیله یې دا وه چې یوه ورځ کله چې اجمل د طب پوهنځي پای ته رسول او پ

دا امکان پیدا کړي چې د کابل او یا والیتونو د طب په پوهنځیو کې تدریس وکړي. د هغې ورځې هیله یې نن بیا 
 تازه کړه چې کاش په افغانستان کې نسبي ارمي رامینځته شي او پرته د بیروکراسي څخه په بهر کې د لوړو زده

 کړو افغانان خپلو افغانانو ته په الس راغلي تجربي انتقال کړي.
 

د غونډې په پای کې ما د پالر په حیث هیله ورڅخه وکړه چې خپل پلرني او مورنۍ هیواد باید هیر نه کړي ځکه 
ي زموږ ولس ډیرې مرستې ته اړتیا لري خو باید دا هم په پام کې ونیسي چې ډاکټر د انسان د درملنې دنده لر

پرته د توکمیز، ژبني، رنګ، جنس او بل هر ډول توپیر څخه د ټولو انسانانو په چوپړ کې اوسي. دا درسته ده 
 چې ډنمارک ډیري پیسي ورباندې لګولي دی چې باید د خدمت د ساحې څخه یې لیري نه کړي.

 .بیا هم ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم 
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