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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال  ١٥-٠١-٢٠١١  ني
 

  د زړه پرناروغۍ باندی د ټولنيزو اړيکو اغيزی
ه نه شی                                که دمينی داغ ناسور دچا پر زړه شی          په درمل د طبيبانو به 

          
ی زغمالی شی خ. دانسان زړه هم يو عجيب شانته ماشين دی ۍ دغمونو درانده پي و کله يی بيا دمينی يو کله دن

ونو کلونه شاعرانو ديوانونه ډک . وړوکی داغ دجراحی تر ميزه رسوی دلوړ بيت پشان شعرونو باندی خو په زر
يدی ه ده چی شاعران خپل شعرونه . ک وندی دايوازی د حساس تخيل هغه مال ل کيدل چی  تر اوسه پوری داسی 

ه. ورباندی خوندور کوی و جنازی (زما دشعرونو په ټول کله می هم ) دوړان کی هم دغه دود دياده ندی وتلی چی هي
تی  . ددغه نازک احساس و مادی واقعيت ته پام نه وو او

ی )  (*ساعته٢۴ تيره ورځ می د  پا و شو چی ليکلی  ) ٢٠١١ / ١ / ١٣( پنامه ډنمارکی ژبی ور يوسرليک ترستر
ران شخص مينه کوالی شی چی د زړه ر: يی وه  ید  نيزه  ليکنه می سمدستی ولوسته او.ونه دی بند ک ي خپله   دا

يوه انه سره ک دهغه راهيسی می چی کله د زړه . هغه ژمنه راياده شوه چی دخپل زړه دبايپاس عملياتو وروسته می د
و شوی، هغ ه نوی شی ترستر ريزی ژبو رسنيو کی  ونو دبنديو ناروغی په اړه په روسی، ډنمارکی او ان ه می د ر

ه دوی هم زما پشان ددی ناوړی  يدی چی خدای مک تو ته اړولی او دلوستونکو سره می پدی موخه شريک ک پ
يره نشی نيزی ليکنی يا راپور دبشپ . ناروغۍ په دام کی غافل ي ی  خبره به نوره نه اوږدوم، دا تاسی او داهم دنوم

  : متن پشتو ژباړه 
ئی چی ټولنيزی ا نی  ي دمينی او . ړيکی دزړه ناروغۍ په پراختيا او وده کی د پام وړ اغيز لری       نوی 

و په هکله تشويش کوالی سی پدی ناروغۍ باندی د اخته کيدو رسک په سلو کی  ي ت له مخی د معشوقی د  ران
ی و يا دوستانو لخوانه دخواخوږۍ او. تر دری سوه پوری ج ک تنه يا مرستی کولو له حد نه زيات دفاميل دغ ه غو

نی نه ترالسه شوی او د . احساس هم کوالی شی دی ناروغۍ ته لمن ووهی ي ه دی چی ديوی هراړخيزی  دا هغه 
ونو  ل دی چی دزړه در ی  که دالوم زړه دناروغانو اتحاديی داپايلی حيرانونکی او ډيری په زړه پوری بللی دی 

ل ي او کی  لی ناروغی دهغو نژدی ټولنيزو اړيکو سره په ت نی ژوند کی ت ی، دکومو سره چی موږ په ور   کي
ري او الکول، ورزش او سترس د رسک فکتورونه . يو  ونو ناروغی په اړوند خوراکی مواد، س دا چی د زړه در

نده شوی خبره ده ر او کی ترسره . دی، له پخوا نه  نی د نوموړی ناروغۍ د نوو فکتورونو سره په ت ي خو دا
ی او اړيکی  ی، دا يوه ډيره په زړه پوری خبره دهکي ودل کي د زړه دناروغانو په اتحاديه کی د  .يی ورسره 

روغتيايی چارو مسئول شارلوتی کيمبو وايی چی ددغو پايلو له مخی به موږ اړ سو چی په راتلونکی کی بايد خپلی 
ه په پا اجتماعی اړيکی ددی ډول ناروغی په اړوند د رسک د پارامترونو نی پر . م کی ونيسوپه تو ي  ۴۵٠٠دغه 

و کالو په موده کی ترسره شويدی و باندی د شي نو تر پيل دمخه روغ . ډنمارکی نارينه وو او  ي دا ټول کسان د
و په هکله يی تشويش درلود او يا تل دهغوی  ر پدغه جريان کی دهغو کسانو په وجود کی چی دفاميل دغ رم ول م

تنو سره مخ انی وليدلی شوی چی دا لخوا دزياتوغو لو پوری زيات د ستينوکاردی ن خه تر درو  امخ کيدل، د دوو 
ی  ر ونو دبنديدلو المل  ی مرحله ده او وروسته د زړه در  . دزړه دناروغۍ لوم

ونکونکی ريکا لوند وايی  نو  ي ن په پوهنتون کی د ټولنيز طب د ډيپارتمنت استاد او دنوموړو  ددی « : دکوپنها
ومره چی تشويش دنژدی کسانو په نا نديدو شدت زړه ته داشخاصوپه نژديوالی پوری اړه لری يانی هر ر روغۍ د

ی، هغومره يی پدی نارو  هکله وی او تنی کي خه غو غۍ باندی د اخته کيدوخطر يا دډيرو نژدی کسانو لخوا ور
ی سرکی پارتنر. زيات دی ی او ی لریا) ژباړ. . . ميرمن، معشوقه (په لوم  چی ورپسی بچيان، دفاميل نور غ

ی ی چی » .دوستان را نو پايلی به دهغه طبی پرسونل په کار کی مرسته وک ي نوموړی استاده وايی چی ددی 
د روغتيايی چارو کارکونکی بايد دا په پام کی « : دا پدی اړوند زياتوی . ناروغانو دژغورلو سره سروکار لریدزړه 

ون سره لری او داکار د دوی پرونيسی چی انسانان يودب  روغتيا له جدا جزيری نه بلکه په يوه  ټولنيز جال کی 
ندی   .»باندی دلمس وړ اغيز 

ته کوی، کيدالی شی دنژدی کسانو دروغتيا       هغه تشويش يا  ، اقتصادی حالت اوونه چی د زړه ناروغی رامن
تشويشونه کيدالی شی . شويشونه هم پدی ډله کی راتالی شید تدکار او تحصيل په اړون. اجتماعی ناخوالو په اړه وی

ه کولو توان موجود نه ویديوچا د راتلونکی په باره وی چی په ا دنژدی کسانو لخوا دخواخوږۍ يا مرستی . ړه يی د
ی  تنی دچا پر اوږو باندی ديوه درانده پي ته کوالی شی چی داډول غو تنه هم هغه وخت دزړه ناروغی رامن غو

 .       وی او دترسره کولو توان يی ونلریپشان پرتی 
  .د ژباړی پای



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

       
ته :  د ژباړونکی یاددونه  ونو دبنديدو المله من ونو ناروغی په زړه کی دهغو ر ه چی معلومه ده د زړه در ن لکه 

ی کوم چ ه دغوړي. ی پخبله دزړه وعضلو ته وينه رسویرا ونو کی دمن په ب نو موادوکليستيرول دابنديدل په ر
ی(ی چی په وينو کی د حيوانی غوړو دترسب له مخی پيداکي ان ی لرونکو حيواناتوپه  لور پ ه د ، دشکری ) تو

ی زياتوالی د کليستيرولی موادو په په همدغه خاطر لوړ دری توکی که .  ترسب او من نيولو کی مرسته کویاو مال
ی چی بايد پرهيز ورنه وشی تم، ډير مضريات وخوړل شیله نورم نه ز خه په پايله . امي نو  ي ر دنوموړی  م

اني تنی دانسان په ار نده شوی نده چی ياد شوی تشويشونه يا غو ر ه ډول فعل او انفعاالت اخيستلو کی دا  زم کی 
ونو کی دمن نيولو او دوينمن یته راولی چی په وينو کی دترسب او په ر که زموږ . ی دجريان د بنديدو سبب کي
یمحت   . رم ډاکتران پدی اړه مالومات ولری، هيله ده راسره شريک يی ک

ران لوستونکی می د زړه دناروغۍ او دژو خه په امان وی  ـ  پدی هيله چی    !ند دټولو ناخوالو 
  

 پای
 

        
  

 
  


