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  ژباړه نوزادي. م . د ح 
 

 ملکه دسمندرونو
    

 مي وړاندي يوکال پوره چي کښي روغتون نومي( Skejby)   په ډنمارک دبيا يوځل ناخوالو دنصيب دادي       
 شويوه ترسره )  وي برکت دي السونو پر ( مټو زورورو په ډاکترانو ماهرود دروغتون عمليات بايپاس دزړه همدلته

 يوه مي ته پښتورګو  مګر ، نلري تړاو سره دزړه ناروغي مي داپال مرغه دنيکه .   ايستلم پري ربست پر دناروغ ،
  .  دي  راوړي سوغات ورسره ئي دردونه زورونکۍ چي  ده راغلې دبسترسره توګه په ميلمنې دنابللي ډبره

   
 دناروغ (  سته ورو چي وکړ پيل يليکن هغي خپلې په ګوتو ناروغو په  ال وخت دهغه همدلته خومي تيرکال         
 ناروغې ډول ددغه دزړه وطنوالودپاره دلوستونکو کښي سايټونو انترنيټي يولړ په الندي ترسرليک ) کوه تماشامه زړه
 بلکه ، نلري موخه ناروغه مي ليکنه چي ورکوم ډاډ ته لوستونکو داځل خو .  شوه خپره موخه په دپوهاوې  هکله په

ه په غواړم او راغلي السپ مي ملکه دبحرونو يو او عشرت دعيش ئي کي غي  يوڅو   اړه په خوبونو ډکو نه دخو
ي   .   وي پوري زړه په به لوستونکوته ده هيله چي  وليکم کر

   
 مجلې او اخبارونه بوختونکي او تفريحي ځيني  کښي سالون  په   دميلمنو څانګي    ديورولوژي  روغتون ددي        
ه نيټې ١٧د داګست کال ٢٠٠۶د (  مجله ورځنۍ اوه يوه پنامه  (  Fokus )  د مي رونپ . دي پرتي  کړه راپورته ) ګ
ي او ي معلوماتونه ګټور  ... ، فرهنګي ، علمي ، تخنکي اکثرًا کښي مجله پدي .  واړولې پرله مي پا   .  خپري

 ګوستر تر ليکنه معلوماتي يوه پنامه Queen  Mary  2   (   QM2 )  د مي کښي نوملړ په دليکنو مجلي دنوموړي
يدو ملکي ددغي کال ٢٠٠۴ په يعني وخت هغه ماال هم څه که .  شوه  او خبرونه اړين دالري درسنيو پروخت دزي

 کاري پوري زړه په  هکله په دپرمختګ تخنيک دپياوړي راته معلومات تړاو پدي خوداچي وه لوستي راپورتاږونه
   :  دادې هغه چي  کړم شيريک هم سره والو دمينه ليکنو دخپلو لنډيز ژباړني د  ئي څخه ژبي ډنمارکي له غواړم ، 
 

     QM2         ستره يوه کښي صنعت  په چلولو دکښتۍ چي ده کښتۍ لويه ترټولو دنړۍ وزن په ټنو زرو  ١۵٠د 
ي شميرل راوړنه السته  دهمدي  شهکار تخنيکي دا (  Cunard  lines)   شرکت الينز کونارد د دانګلستان .  کي
 ټاکلۍ دسفر پوري نيويارک تر  سمندردالري دستر داطلس بيا څخه بندر ( Southampton ) د کښي جنوب په هيواد
 هم څه که  .   کوي  سفرونه اشتهاري لنډمهاله هم ته ځايونو نورو دنړي ناکله کله پرته نه لدي خو ،  لري لين

 شنا ستر يو کښي حقيقت په مګر ، بولي کښتۍ مخي له ترمنالوژي دکالسيکي  ملکه هالجث داعظيم برياوو دتخنيکي
 . دي استراحت او تفريح بلکه نه سفر يوازي هم ئي موخه اصلي داوسيدونکو چي دي هوټل ګرځند لکس ډير کوونکۍ
 په توګه اسانه ډيره په داکار شي کوالي نو وي رسول ځان ته امريکا څخه داروپا او  سفر يوازي موخه دچا که داځکه

و په نه ، کړي ترسره دالري دهوا کي ساعته شپ  اتالنتيک دپراخ کښي   غي توده په ملکې ورځودسمندري  شپ
   .  دالري
   :   ځانګړتياوي تخنيکي ملکي QM2   د        

  ټنه  )   ١۵٠٠٠٠  (   زره پنځوس يوسل  ـ  دروندوالۍ دکښتۍ  ـ  ١
  متره  ٣۴۵     ـ  اوږدوالۍ  ـ  ٢
  متره ۴١    ـ   پراخوالۍ  ـ   ٣ 
  )  بلډينګ  پوړيز ٢٣ يو نژدي   (  متره ) ٧٢( ـ   پوري څوکې لوړي تر دبيخه ئي  لوړوالۍ   ـ   ۴
 ١٨۵٢  ميل بحري يو (    ميله بحري٣٠  ـ  ګړنديتوب لوړ  ،   ميله بحري٢۶  ـ  ٢۴د  ـ   ګړنديتوب نورمال   ـ   ۵

ي متره     .)  . ژ  . کي
  کسان  ٣٠٩٠    ـ  شمير ټول دسفرکوونکو ـ   ۶
 پوړه  ١٧ --  شمير دپوړونو      ـ   ٧
 کړکۍ اطاقو   ٣٩٣   د  ،    لري کړکۍ سمندرته ازاد اطاقه  ٩٢٠ (    اطاقه  ١٣١٠  ـ   شمير اطاقونو دټولو ـ  ٨

  )دي  ، ولري الره ته بليو چي څواطاقه يعنې سيوټونه  هم ٩٧ او  دي خواته دننه دکښتۍ
  

 ستري ټولو تر دغي کي کال ٢٠٠۴ په وروسته کاله شپ او پيل کار جوړولو   QM2 د کال ١٩٩٨ په            
 پر دجنوري کال ٢٠٠۴ دهمدي  سفر لومړنۍ خپل ملکي    .ولويده پکار او پرانيستلې سترګې ته نړۍ ملکې سمندري

 بندر    Lauderdale   ايالت دفلوريدا دامريکا وخت ټاکلي په او کړ پيل څخه ندرب   نوموړې  د  انګلستان د نيټه ١٢
  .   ورسيده ته
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ه توده په دملکي              ، کلوبونه لکه شويدي نيول کي پام په پيمانه پراخه په چاري ذوقي او تفريحي کښي غي
 پنځه ،  کتابتون ،  قمارخاني ،  کنسرونه او قيموسي ، ځايونهننداري ،  Aromaterapi اروماتيراپي  ، مساژځايونه

 .   نور او  )  کښي دننه په کښتۍد غټ ټولو تر اويو هواکښي ازاده په څلور   ( حوضونه دشنا
و لګښتونه اوسفر تفريح ، داوسيدلو اطاقونوکښي په  هوټل ګرځند کوونکې شنا دغه د                موده په ورځو دشپ
 ويشل کالسونو اوو په مخي له والې لکس د شمول په چارو تفريحي ضروري او اسانتياوو نيکيتخ ، موادو دخوراکي

 زرو ديرش  ګران ټولو اوتر ډالره  ١٣۵٠  قيمت اطاق ارزانه ټولود تر ئي کي پسرلي په کال ٢٠٠۶د چي وې
  .  رسيدې ډالروته ٣٠٠٠٠

   
ه  لوته ټو   تاسي         --¨  !  هيله په استراحت اږهخواو سفر د

 
 پای

 


