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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                                 پوهنمل حاجی محمد نوزادی:ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
  
 

  ناروغۍ المل ګرځی موټر چلول د زړه د
        

ځينی يی تليفون راته کوی  ناروغۍ په باره کی زما کومه نوی ليکنه ولولی، نو  کله چی می دليکنو مينه وال د زړه د
يه دزړه دچ و کاله تير شوه خو ته ال د ی س زه بياخپله . دی ناروغۍ نه الس نه اخلی عملياتو له وخته دی دادی 

 دادی د .خپلو هيوادوالو سره شريکوم ژمنه پرځای کوم او چی کله می پدی هکله کوم نوی شی ترسترګو شی، هغه د
ی په خپله  ) ساعته٢۴( ه کی د زړه د دريدو ديوه سترالمل په توګه د٢۴/٢/٢٠١١پنامه ډنمارکی ژبی ورځپا   ګ

يدی نی پايلی نشر ک ي نو د غواړم د ژمنی سره سم د. ترافيکی اغيزو په هکله ديوی  ي تو ته  نوموړو  پايلو پ
دم  ي ه دلوستونکو مخته ک   : ژباړل ب

ئی چی  په ترافيکی چارو کی  ... ( نی  ي وی او داکار  ريوری پر چلونکی باندی د سترس اوډنوی  ان کچه ج خف
وک د. حملی المل ګرځی زياتره وختونه پر زړه باندی د ه (ترافيکی پک په ساعتونو کی  کله چی  هغه وخت چی ګ

يا سترس حالت حسوی، نو  د ډريوری يا بايسکل چلولو پرمهال په ځان کی دتشويش، تشنج او) ګونه يی زياته وی
  . له ياده مه باسهپدی وخت کی بايد دخپل  زړه حالت هم 

ونکو يوه پروژه تر الس الندی نيولی وه چی له مخی يی (*) د هاسلت  ي وتنو  پنامه دبلجيم په يوه پوهنتون کی 
و باندی تر ټولو زيات د زړه د دريدو او حملی المل ګرځی ی چی په ټولنه کی پر خل . هغه فکتورونه په ګوته ک

ه ګونه ک وده چی په ترافيکی ګ نو و لدی نه . ی ډريوری کول يا بايسکل چلول د نوموړو الملونو په سر کی راځیي
توب، سخت فزيکی حرکتونه، الک وروسته دهوا .                          پدی لست کی ټاکلی رول لریقهوهول او هکک

نو راپور چی د النسي  د ي رګندوی چی دپنامه دبرتانيی په ي(**) دغو  زړه  وی علمی مهالنۍ کی خپور شويدی، 
و له ډلی نه  خه د  په سلو کی د٧،۴د دريدو د ټولو پي ی ګونی  ته تشويش او سترس المله ترسره  ترافيکی ګ رامن

ی ر . کي ين ين س  په روغتون مشر سرطبيب دی دا(****) چی د زړه متخصص او د ګنتوفت (***)  پروفيسور س
ی ګونی کی داخبره تائيدو کار زموږ پر روغتيايی حالت باندی بد  ی چی ډريوری کول او په تيره بيا په ترافيکی ګ

ندی او زياتوی ی ګونی پر وخت انسانان تر فشار او تشنج الندی راځی ځکه چی دلته د«: اغيز  روغتيا  د ترافيکی ګ
ژوند په بيه مو  کز نه اوسو، نو کيدالی شی داو ژوند خبره مطرح ده، که چيری په فکری لحاظ په پوره توګه متمر

وی او مبارزوی هارمونونه فعالوی دا المل د. تمام شی ناوړو  دغه ډول حساس حالت دانسان زړه د. سترس حالت ج
والی هم ديوه مهم المل په  نوموړی پروفيسور د سيکولوژيکی اغيزو برسيره د .»پرابلمونو سره مخامخ کوی هوا کک

ه لری۴،٧و وايی چی دانسانانو د زړه په دريدلو کی تر توګه يادوی ا په «: دی زياتوی.   سلنی پوری دغه المل ون
ه وی او دا ترافيکی سيموکی د کولواحالت  نورو سيمو په پرتله هوا ډيره کک ري  هغه حالت چی يو (و غيرفعال س

ر معموال دبل چا د کوی م ريت نه  ريت دودونه تنفس کوی وک پخپله س پدی وخت کی . ته ورته والۍ لری)  س
ندی  شيريانو په بندولو کی د د موټرو دسون موادو دود خل تنفس کوی او داکار د زړه د   . »يادونی وړ ناوړه اغيز 

ئی چی د د نو پايلی  ي تيا منفی اغيزی د هوا د دغو   مواد ځکه چی مخدره مخدره موادو تر زيان زياتی دی دا کک
ر ترافيک او د د و کسانو پر روغتيا باندی مضر اثر لری، م تيا په ډله ايز ډول د ځان و پر  هوا کک ډيرو خل

ی دی، وايی چی د(*****) ناوروت . ډاکتر ټيم س. روغتيا باندی ناوړه اغيز کوی ونکی ډلی يوغ  زړه د د« : ي
خه  حملی په اړوند د نی الندی نيول شوی دی، هغو اوپراتيفی فکتورونو د ډلی  ي چی دنوموړی ټيم لخوا تر 

ر د سره پر زړه باندی د کوکائين په پوره باور ترافيک خطر پدی خاطر زيات دی چی  حملی المل ګرځيدالی شی، م
  .  سره لری او تر ناوړو اغيزو الندی يی راځی ډير خل سروکار ور

  : مارک کی د يادونی وړ دیناروغۍ په اړوند الندی ټکی په ډن رګونو د د زړه د
زړه تر حملی الندی راځی چی دا شمير په هره ورځ کی د   کسلن د روغتون نه بهر د٣۵٠٠ـ  په ډنمارک کی هرکال 

پاته       تنه تريوی مياشتی پوری ترحملی وروسته هم ژوندی ٢٣٠لدغی ډلی نه يی يوازی .   تنو سره برابر دی٩
  .وی

 کال کی ٢٠٠٩په . ناروغی له کبله خپل ژوند د السه ورکوی ارکيان د زړه د رګونو د زيات ډنم٢۵ په سلو کی تر –
و د  تنه  د١۵٢٧٨ ه شوی چی پدی توګه د م ينی دالملونو  ډيروالی له مخی دا دغی ناروغی المله م ناروغی د م

  . په لست کی نژدی دويم ځای نـيسی
خه تر ١٩٩۵ ـ په ډنمارک کی د نی کچه په سلو کی تر   د پوری د زړه٢٠٠٩ کال   پوری ۴۶ناروغی له کبله د م

ه شويده   ). را ټي



 
 

 
و شميرهد    ٢تر ٢  له: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 غا: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ړه ده دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ید ژباړی پا
  

  :يادونه

          (*)- Hasslet University   
( ** ) – The Lancet 

 ( *** ) – Professor Steen Stender 
( **** ) – Gentofte Hospital 

(***** ) – Tim S. Nawrot 
 

  


