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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰/1۲۱/۵۱۰۲        پوهنمل حاجي محمد نوزادي
 

 یوه هیښونکي پېښه
 

نیټې په ګڼه کي مي د خارجي ( ۰۰کال د جون  ۰/1۲د )ورځپاڼي د  MX(Metroxpress)د ډنمارکي ژبي    
 : هم په پښتو ژباړه کي وړاندي کړم غواړم چي داخبر تاسی. ښونکي خبر ولوستکي یو عجیب او هیخبرونو په برخه 

دا . ماشوم د جنین په حالت وموندل شو کلن /۲کلني زړې ښځي په ګیډه کي د دوه کیلو ګرامو په وزن یو  ۲۰د یوې    
وه او ( لویدلې)ښځه غورځیدلی . ښار کي ډاکترانو کشف کړیده San Antonioد چیلي هیواد په بیخی نادره پیښه 

. ډاکترانو د ایکسرې عکس ته ولیږل دا ویره وه چي ښایی هډوکي به یی مات شوی وی او. روغتون ته راوستل شوه
کولو په پایله کي په بشپړه توګه  Scanد . ه کی یې یو ډیر عجیب جسم پروت ديپه عکس کی څرګنده شوه چي په ګیډ

وروستیو معایناتو و ښوده چي دا ماشوم د پنځوسو کالو . وړي جسم د ماشوم د جنین سکلیټ ديڅرګنده شوه چي نوم
د جنین د لویوالي کچه داسي ښیئ لکه . ي پروت او پوره دوه کیلو وزن لريدغي زړې ښځي په نس ک راهیسي د

دا د جنین له شپږو میاشتو څخه جګ عمر دي چي د پوخوالي )ستیو درو میاشتو کي وي ماشوم چي د اُمیدوارۍ په ورو
 (. ژباړن. خواته ځي

د  pedionد ډبري او  litho)پنامه یادوي « lithopedion»یا « ډبرین ماشوم»د جنین دغسي یو حالت د     
ي او د ټاکلوشرایطو رحم څخه بهر منځته راځ دا هغه حالت دی چي نطفه د(. ژباړن. وړوکي ماشوم مانا ور کوي

پدې وخت کي د مور . د انسان بدن یی د جذب توان نلری ، مګر د جنین جسم دومره لوی وی چیالندی مړه شی
، د کلسیمي و وجود ته زیان و نه رسوينه شي اپاره چي خوسا  دې د ارګانیزم د هغه په وړاندي غبرګون ښیي او د

 .  سطه مومیایی او احاطه کیږيموادو د یوه قشر پوا
یوولس زرو حامله ښځو څخه یوازی په یوې کي دا ډول پدیده منځته راځي ///11لکه څنګه چي مالومه ده د هرو     

 د چیلي دغه اوسیدونکي ښځه هم د. تر پړاوه ځان رسوالی شي lithopedionسلنه د  1،۲او په هغي کي هم د نطفي 
وه ، تر اوسه چي نطفه یې د خوسا کیدو او د میکروبونو څخه یې ښځه د ناروغیدو ساتلي دغه کلسیمي قشر له برکته 

 . پوري ژوندي پاته ده
، اوس بیرته له روغتونه له ویري روغتون ته راوستل شوې وهپه هر حال نوموړې میرمن چي د هډوکو د ماتیدو     

ډاکترانو دا اړینه و نه . ی جنین یې ال هم په ګیډه پاته ديلویکلن دوه کی /۲خارج شوه مګر هغه په کلسیم مومیایی شوی 
دې په بدن کي د هغه  ، دا ځکه چي اوس د هغه ټول ارګانونه دني له ګیډي نه دغه کتله را وباسیګڼل چي د میرم

ر نه ډک دې د زاړه عمر په پام کي نیولو سره پدې اړه د عملیاتواجرا کول د خط ساحي په ارګانو پوري نښتي دي او د
 ۱۰/1  ۱۵  ۰۰. د ژباړي پای  «.کاریدهښ
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