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      دنمارک، آرهوس            ژباړه نوزادی محمد حاجی پوهنمل د 
    
 

 روغتياساتنه او تکنالوژی نوی
  
  په روغتيائي تکنالوژی کښی يوه نوی اختراع  :دبحث وړ خبره  

                      
ی د ) Urban( د  ه خبرخپورکړ چه د ١١سمبر په   کال د ډ٢٠٠٦پنامه يوی دنمارکې ورځپا   ار Aalborg    ني

 تکنالوژی په پر ، کوم چه دروغتيائي  په يوه نوی اختراع السبری سويدیپوهنتون سره تړلو دوو تنو څيړونکو

تنۍ    پرتيزس d .Ph.وس دخپلی دوکتورا   ا نوموړی کسان چه همدا  .انقالب ګڼل کيدالی سیمخت کښی يو ر

دغی اختراع له امله به ئي  راوړلو بريالې سويدی، د ستهاختراع په ال باندی کارکوی او په لړکښی ئي ديادی سوی

ه به په ميليونو پيسی په روغتيايي بودجو کښی سپما  همدا ،سيميليونو کسانو ژوند وژغورل  برسيره پردی چه د رن

ښت ناکومعايناتوپرځاي ډير ساد شونۍ  پدی توګه به داکار.سي ښته متودونه شی چه دډيرو پيچلو او ل ه او بي ل

نال تر السه او ،کارول شیو پر  مخنيوی د په ډاډمنه توګه په زړه کښی د رامن ته کيدونکی ناروغې په هکله سي

ه چه ساده او ارزانه .چارو ئي غور وشی الرو تشخيص کولو نتيجه ئي هم ډيره په زړه پوری  د ،دی دامتود لکه څن

وينو  د که چيری په زړه  کښی ، ته غوږ نيول کيږیمخې دناروغ زړهدی متود له   د.او په پوره توګه ډاډمنه ده

ړۍ اواز موجود رسولو رګونه دبنديدو په درشل کښی وی نو په نوموړو رګونو کښی وی چه په حقيقت کی دا  يوځان

چه پر بنښ  ارويدو توان نه درلود دغه اواز د متودونو د معاينه کولو ټولو لدی نه وړاندی د. اواز دخطر يو زن دی

دغه متود   د.رګونو دبنديدو مخنيوۍ وکړی نوموړو مخه د تر څووارد عالج ډاکتر ته خبر ورکول سوی وایئي م

ۍ کښی تری نه کارواخلی او  چه هر ډاکترکوالی سی په کارول دومره ساده او ارزانه دی خپل شخصی کلينيک ياکتن

ښتناکو د عوض چه اختصاصی روغتون ته ئي دی په د پخپله  کوالی سی  ،رزونې په خاطر وليږیومعاينو او اپيچل ل

ه ناروغ  ته په ډاډ بنديدلو د خطر سره مخامخ کيدونکی  د ووايي چه هغه پخپل زړه کښی دوينو درګونو سره بيله ځن

ه ؟     دی که څن

ی په توګه همدا اوس اوس چه کوم خورا په موخه تر  معلومولو بنديدو د ناروغان په زړه کښی دوينی درګونو د   دبيل

اغلې الندی نيول کيږی ګرانو اوپيچلو کتنو  ، Samuel Schmidt  اختراع متود يوله هغو دوو تنو ياد سوی چه د 

ئ  ه په سلو کښی  کسانو له پاره دليږدول شوو دغه ډول کتنو د چه د کوونکو څخه دی  داحصايي له مخې   ډلې څ

پاره بيشانه خطرناکه  ناروغی  ژوند د دا ناروغی د  چه ، خوداخطره سره اصال الس او ګريوان ندینوموړی    د٤٠

ښتونه  ومنل شی او ترسره شی دغو ټولو ده ځکه نوضرورګڼل کيږی چه د دغې په زړه   د.پيچلو کتنو ډير لوړ ل

ه په  پان ړی توګه داده چه اختراع کوونکو يو داسی پوری اختراع من ړ اوهغه ته ئي پروګرام جو کمپيوتری  ځان

تفسير په  تعبير او او د ، ثبت ننه کښی هغه مخصوض اوازونه د  وينو درګونو په ، چه د زړه ددومره وده ورکړيده

  همدغه کار اوس د.خطر سره مخامخ کيدونکی دی کنه بنديدلو د يا دغه رګونه دآڅرګندوالی سی چه  نتيجه کی ئي دا

ښت ته اړتيا لری ه ډير وختالتو پواسطه تر سره کوی چآپيچلو  ډيرو   .نيسی او خورا زيات ل

وره  اختراع بللې ده اړوندو ماهرانو دا اختراع د کوونکو له  داختراعمتود   د .فنتازی تر پولې يوه په زړه پوری اوګ

کاراخيستلو اړوند  متود څخه د دغه کښی به د خولی ويل سويدی چه دوی هيله لری دراتلونکو دوو کلونو په ترڅ

 .د ډاکترانوالسته به ورسيږی ړاوؤنه ترسره اوپ
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   :يوه اړينه يادونه 

ې څخه په پښتوژبه ژباړل سوی او لوستونکو ته وړاندی لوړ ټکی د  وړ بولم  يادولو  پدی اړه د .شول نوموړی ورځپا

ی تر سرليک الند) ناروغ زړه تماشا مه کوه ( د  چه لدی نه څه موده وړاندی زما يوه څيړنيزه ليکنه رني ی په ځينو ان

ونو لکه په هکله پوره  دغه ډول ناروغيو چه هلته می د زړه د اونورو کښی نشر شوه)  اسد ٢٨( ، )بينوا (   ساي

بدن هر  کړم چه زړه دنده لری د دومره ورپياد لوستونکو ته بس غواړم درنو   خو دلته.معلومات وړاندی کړيدی

فعاليت  حجرو ژوندی ساتل او د بدن د  بيله دغه عنصره د.جن ورسویاکسي ضرورت وړ وينو پواسطه د غړی ته د

   .يو ناممکنه کار دی پايښت

ه  پخپله د   .کوالی سی الری تر السه  وينې د لری چه يوازی ئي د کسيجن ته  ضرورتآزړه دعضلو حجری همدارن

 کوم چه پخپله دزړه عضلو ونيسی  دی سبب ګرځی چه دزړه هغه رګونه من زياتوالې د  کولستيرول په وينه کښی د

کسيجن نه رسيدل نو  آبندوی او د کلونو په تيريدو سره نوموړې رګونه بيخی من زياتوالې بيا د  د.ته وينه رسوی

من څخه  سوی رګونه پرخپل وخت د د که چيری يا. په ټپه دروی دزړه عضلې له فعاليته غورځوی او خوځښت ئي

 نو ضرورده د وينو وجريان ته کومه بله الره ونه پرانستل سی د   عملياتوپواسطهBy Passجراحی   يا د پاک نشی او

 .جنازی او فاتحی غم وخوړل سی نوموړی ناروغ د
  

     راشئ ډاډه واوسوچه دا نوی اختراع سوی متود به وکړای سی ددغی ناخوالی په مخنيوې کښی د---

  ٠دی پام وړ رول ولوبوی او دغه غم ته به دپای ټکۍ کښيږ

  ناخوالوڅخه     دهغی ورځی په هيله چه بشر نور دناروغ زړه په بستر کی ميلمه نشی او دتل لپاره ددغو---

  !خوندی پاته وی  

  پای
 

                                                                                
  
 
   


