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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٣٠/٠٦/٢٠١٠                                               پوهنمل حاجی محمد نوزادی 
 

 ؟  ه منونکۍ واقعيت که ښکرور درواغ نيو
     
ی د روان ) ١ (مترواکسپرس   د با ه د يوه سړی په هکله خبر  ١۶ کال د جون په ٢٠١٠پنامه ډنمارکی ژبی ور ني

تو ژباړه د غواړم ددغه حيرانونکی مو. ی بيله خواړو او اوبو ژوند کړيدی کاله ي٧٠  تير  خپور کړی چی ضوع د پ
 : ه والو لوستونکو سره شيريکه کړمالری د مين

 
ل ډوډی ي ی چی خپل داخيری  ی پياد نه وی په نړۍ کی ډير ل داسی خل پيدا کي

 کلن ٨٢دغه .  يو له دغو کسانو څخه دیپراهالد جانیخو . چی څه شی يی و خوړل
يا  پدی وروستيو وختونو کی خورا ډير  مذهبهندوستانۍ هندو ) رسنيو(د نړيوالی مي

ار کوی او واي په خولو کی لويدلی ين که چی پردی خبره   ٧٠ی چی شاوخوا ، دا
       تمو کلنو له پيل نه يی تراوسه پوری هي ډول کلکه يا نرمه –١٩۴٠کاله يانی د 

ولو د ژوند دپاره اړينو  غذا خولی ته نده وروړی او بيله ) جامده يا اوبړنه( دغو 
نی چاتوکو  دی خو . ری بيله کومی ستونزی پر مخ بيايیڅخه روغ رمټ دی او ور

پخپله د پاک خدای مرسته او هره ورځ څو ساعته پدی هکله ژور تفکر هغه اړين 
ی چی دده دپاره  ای نيولی دیيی د هر شيان  اک  دا به .  ډول خوراک او چ

و والړ حيرانونکی وی که وويل شی چی دغه سړۍ هي اشتها نلری  او پر دوو پ
ی طب پوهنه ښيی چی يو انسان ته بيله اوبو څخه د يوی هفتی نه زيات اوبيله . ر

 .  ډيره سخته ده چی ژوندی پاته شی خواړو څخه تر دوو مياشتو نه زيات
ه ٢٢ کال د اپريل پر ٢٠١٠د روان   يرليباد ښار په آ موافقه وښوده او د احمدپراهالد جانی ني ) ٢( لايپسه نس

نو او پرمختيا  نومی روغتون کی يی د ي روپ ته اجازه ورکړه څو پر ده ) ٣( ا داری  هند محاربوی  دطبيبانو يوه 
ه باوری کړی چی په رښتياهم دی  انونه په بشپړه تو باندی يو لړ اړينی څيړنی ترسره او په پايله کی يی پدی باندی 

 . اری پرمخ بيايیبيله اوبو او خواړو څخه دخپل ژوند چ
وټ نه کامری نه ور ١۵اق کی د توو چی پدی موخه دی په يوه تړلی اهغه   ای شو چی دهر  ای پر  و دپاره   ور

ی نصب شوی وی او  ول حرکتونه او کړ٢۴پک  ته چی يوازنی ده. ثبت کيدل ه وړه نظر الندی وه او  ساعته دده 
ودل شوی وو ه کوشی پري لو(لو ، هغه د خولی داوک دغه اوبه هم وزن شوی . دپاره يو ډير ل مقدار اوبه وی) مين

لو وروسته  وليدلی څو تر څيړنو وروسته بيا وزن شوی وای او له  وی او دخولی مين بيرته په يوه لوښی کی توی او 
همخی يی دا مالومه شوی وای چی کومه برخه  يدلی ده که څن لو کی ل روپ د خپلو څيړنو نوموړی . يی په چ

ول ا ودلپايلی په يوه مطبوعاتی کنفرانس کی اعالن کړی چی  ن . رويدونکی يی هک پک حيران پري ډاکتر ایليواشا
 او نوری اړينی ، راډيولوژيکی، بيوشيميکی پر پراهالد جانی باندی کلينيکی٫٫  : دخبری د پخلۍ ترڅن وويل ) ۴(

     . کچه روغ رمټ دی لکه ډيرۍ هغه کسان چی دده نيم عمر لری ،،دی په دومره. څيړنی تر سره شوی
ينی هنديان پدی باور ندی چی په څيړنو کی به پدی اړوند   الزم ديادونی وړ ده چی دڅيړنو دپايلی د اعالن سره سره 

ه په هند کی. عينی متودونه کارول شوی وی ی په تو ر ښاغلی جنرال ) ٥( راسيوناليست اسو سيشن  د دبيل سکر
سره په ) ٧(ډیلی ميل  د  چی سازمان يی د مزخرفاتو او اروايی چلبازيو پر ضد مبارزه کوی) ٦(  سينال ایداماروکو

لی هيله وکړه چی اجازه راکړی تر څو دهغه ا ٫٫: مرکه وويل  پاره چی هلته څيړنی ترسره اق د شنلو د تما څو 
مشوی دی ر ه. ، يو بی پری هيات ولي واب راکړل شوم ل د رد  دا به دخندا وړ خبره وی که څوک ووايی . ر 

ده٧٠ چی فالنی کس و په موده کی بيله خواړو او اوبو څخه ژوندی پاته ١۵، ان د  کاله خو ال يوی خواته پري  ور
  . شويدی ،، 

         د ژباړی پای                                                     
 ( ١ ) -  MetroXpress  

( ٢ )  - Sterling Hospital  
( ٣ ) – Indien Defence Research and Development Organisation  
( ٤ ) – Ilavashagn  
( ٥ ) – Rationalist Association  
( ٦ ) – Senal Edamaruku  
(٧) – Daily mail   



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ونو او نورو اړوندو کارپوهانوڅخه هيله وکړم څو پدی اړه دعلزه غواړم دطبی ډاکترانو: د ژباړونکی يادوونه می بنس
ر . له مخی خپل نظر وليکی ی چی په فزيکی او بيولوژيکی لحاظ داکار امکان نلری م البته پدی هرڅوک پوهي

کی نا ويل ،لو اغيز دلته څومره کارکوالی سیداچی د روحی عوام ی پری  پکار ده چی دچارو ماهيران خپل دپام وړ 
ی   .ن

  
  مننه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


