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 ېد حمل ېد اوبو څکل پر زړه باند

 يمخنیوى کوالى ش

 خارجی سرچینو څخه( )د

 

 محمد نوزادى يپوهنمل حاج

 

لکه څنګه چی ګران لوستتونکی خرتر دى     

ما عزم کړى تتر وسته وسته د زړه د رګونتو د     

نتاروۍ  پته هکلته چتی متی څته تتر ستتترګو        

شی   د ډنمارکی   روسی یا انګریزى ژبتو  

ړم او د وطنوالو سره بته یتی   څخه به  یی ژبا

شریکوم . پدى لړ کی می دادى پته اغاتان ت     

جتترمپ پورتتتا  کتتی د محتتترم هاشتت  انتتورى 

لختتتتتتوا د ) نوشتتتتتتیدن از و جلتتتتتتوګرى از   

حمتت ق بلرتتی ( تتتر ستترلیو النتتدى یتتتوه      

ژباړ  شوى لیکنه ولوسته . محترم انتورى  

دبیقته ستترچینه نته ده یتتودلی   ختو دومتتره    

چینو څخه یتی  یی لیکلی چی د خارجی سر

ژباړه ده . ماته پدى لیکنه کی نوى او د پام 

وړ ټکی تتر ستترګو شتوه    کته نتو ۍتواړم       

چی لوستونکی وطنتوا  متی هت  پترى خرتر      

کړم . دا تاسی او داه  درى ژبی ته د انورى 

صتاح  پته بلت  د ژبتاړ  شتوى متتپ  پ تتتو       

 بڼه :

ډیرۍ له موږ څخه پته  تانګړى ډو  هاته    » 

نه لتوړ دى   پتدى    ۰۵ کسان چی عمر یی له

اند دى چی د شتیی لختوا د اوبتو څکتل متو      

خوز ګډوډوى  که و دى ته مو اړ باسی چی څو  له 

را پاڅو او تشتناز تته والړ شتو . امتا ډیتر لتب خلت  بته         

پدى خرر وى چی د شتیی لختوا د ختوز نته وړانتدى د      

اوبو څکتل ختورا ګرتور دى او ان د زړه د حملتی څخته      

اۍیز لرى . ددى په زړه پورى  په مخنیوى کی د پام وړ

او ګرتتورى یتتادونی شتتریکو  د دوستتتانو ستتره اړیتتپ    

 بول  او لوستلو ته یی رابول  :

لیکوا  وایی   د خیل کورنی ډاکتر نه متی وپویتتل   

چی ولی ډیرۍ کستان دشتیی لختوا وتشتناز تللتو تته       

اړتیتتا پیتتداکوى . ډاکتتتر راتتته وویتتل   متتوږ انستتانان    

او یتا داستی غعالیتونته     معموال د ور ی لختوا ګر تو  

کوو چی د والړو پ و سره تړاو لرى . پتدى وختک کتی    

د  مکی د جاذبی بوه زمتوږ د بتدن مایعتاق ک تته د     

پ تتو وخواتتته راکشتتوى چتتی کلتته ناکلتته ختتو ال پ تتی    

پاړستتوز هتت  پیتتدا کتتوى . مګتتر کلتته چتتی بیتتا د شتتیی   

لخوا موږ ویدیبو   دۍځیدلو پر مها  مو د بدن ټتو   

کتتتی را تتتی . پتتتدى وختتتک کتتتی   ۍتتتړى پتتته یتتتوه ستتت    

پ تورګی کوالى شی په اسان  سره غعالیتک وکتړى   

  خیلتی دنتتدى تتر ستتره او د بتتدن څخته اوبتته بهرکتتړى .    

بیله شکه د ډیرو اوبو څ ل کتوالى شتی زهترى متواد     

Toxins     د بدنته وباستتی . پته  تتانګړى توګته د زیتتاتو
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اوبو څکل په الندى وختونو کی ډیره ګرته   

 لرى :

خوا د خوز نه د راپاڅیدو  الف ت د سهار له

سره س  دوه ګی سه اوبه څکل د ور ی په 

جریان کی د بدن د داخلی ۍړو غعالیتک پته   

 یه ډو  سمرالوى .

ز ت د ۍتت ا خوړلتتو مخکتتی د یتتوه ګتتی        

اوبتتو څکتتل د ۍتت ا پتته یتته ه تتمولو کتتی       

 مرسته کوى .

ج ت تر دوش یا شاور )  ان وینځلو ( د مخه  

ینی د غشار په د یوه ګی   اوبو څکل د و

 ټیرولو کی مرسته کوى .

د ت د شیی د خوا د خوز بستر تته د تللتو نته     

مخکتتی د یتتوه ګتتی   اوبتتو څکتتل د زړه د  

 حملی مخنیوى کوى.

د متتتتپ لیکتتتوا  د خیتتتل غتتتامیلی ډاکتتتتر لتتته  

نتته دا هتت  لیکلتتی چتتی د شتتیی لختتوا د   ېختتول

اوبتتو څکتتل د پ تتو د پاړستتوز پتته مخنیتتوى 

و ع تلی د  کی مرسته کوى  کته چتی د پ ت   

شتتتیی لختتتوا اوبتتتو تتتته اړتیتتتالرى او د اوبتتتو   

کم تتک د ع تتلو د دردونتتو المتتل ګر تتی او  

 خوز نا اراموى.

 Dr. Virendهمدارنګتتتته یتتتتاۍلی 

Somers    چتی د متتایو پته کلینیتتو کتتی د

کتتا  د جتتوالى  ۸۵۵۲زړه متخصتتد دى   د 

نیرتتتته یتتتتی پتتتته امتتتتریکپ کتتتتالی       ۸۲پتتتته 

کتتاردیولوژى ژورنتتا  کتتی داستتی لیکلتتی     

 دى : 

زړه اکثره حملی د ور ی لخوا   هاته هت    د 

بجتتتو او ۍرمتتتی تتتترمن  وابتتت    ۶د ستتتهار د 

کیتتبى . د شتتیی لختتوا دا پی تتی لتتب وى او داهتت  هاتته    

وخک منځته را ی چی زړه بیختی لته حرکتته ولتویبى     

چتتی دا کتتار ډیتتر پتته نتتدرق ستتره پی تتیبى . نومتتوړى     

 Sleepډاکتتتر او همکتتاران یتتی پتتدى کتتار کتتی د      

Apnea ۍیزمنه بولی . )*( ناروۍی ا 

 Babyد استتیریپ تابلیتتک یتتا د ماشتتومانو استتیریپ     

aspirin  پتته اړه بایتتتد ووایتتتو چتتتی دا هتتت  یتتتو لتتته هاتتتو  

اۍیزمنو درملو څخه دى چتی پتر زړه بانتدى د حملتی پته      

مخنیوى کی ډیر رو  لرى . هاته ناروۍتان چتی نومتوړى     

استتیریپ د ور تتی لختتوا اخلتتی   پکتتار ده چتتی دشتتیی       

 لخوا یی واخلی .  

پنامتتتته د درمتتتتتل   Bayerد یتتتتادونی وړ ده   د بتتتتایر   

جوړولو شترکک او  دا ډو  استیریپ د کریستتالونو    

په بڼه ه  تولیدوى چتی د ژبتی پتر مت  پته استانی ستره        

حل او اوبه کیبى او پربدن بانتدى یتی اۍیتز یتی هت  د      

 اسیریپ د عادى تابلیتونو په پرتله زیاق چرو دى . 

پته کیڼته اوږه کتتی د   پتر زړه بانتدى دحملتی ن تی ن تانی      

 يڅرخت  دردونو پرته   په الندن  زامه کتی دردونته  ستر   

  خواګر نی )بی وهتل(  خولته کتو  او نتور دى.  ینتی      

وختونه داسی ه  پی یبى چتی د زړه د حملتی پتر وختک     

 هیڅ ډو  دردونه دسینی په بفس کتی نته حتس کیتبى . د    

بیلتته دى چتتی درد یتتی لتته خوبتته      ۶۵۰دۍتته ډو  کستتانو  

   د زړه حمله پر را ی او ژوند یی اخلی . ویښ کړىرا

د  ېچت  يد ېبیتا داست   ېپی ت  ېرېت سره سره ډ ېخرر ېد د

ستړى لته    ېچت  يپر وختک دردونته دومتره شتدید و     ېحمل

. پدى وختک کتی بایتد ډیتر ژر دوى دانتی      يخوبه راپاڅو

استتیریپ ختتولی تتته واچتتو  شتتی  و ژوو  ستتی او د یتتوه    

ایتد ډیتر   ګی   اوبو سره وچ ل شی. تر دى وروستته ب 

شتمیره زنتت  ووهتتل شتتی    ۲۹۹ژر عاجتل ستترویس تتته پتته  

او د زړه د حملی په هکله خرر ورکړ  شی څو پته چرکتی   
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ستتتره مرستتتتی را ودانګتتتتی ) دا شتتتمیره پتتتته     

بی بیلتتتتو هیوادونتتتتو کتتتتی غتتتتر  کتتتتوى   د  

بیلګتتی پتته توګتته پتته ډنمتتاری کتتی دا شتتمیره  

ده . ژبتتاړ. ( . تتتر وستته وستته بایتتد کویتتښ    ۹۹۸

ننوتلتو دروازى تته نت دى د     وشی څو د کور د

 امروالنس انتظار و ایستل شی .    

د زړه متتاهر ډاکتتتران پتتدى انتتد دى چتتی د     

عامه پوهاوۍ پختاطر ددى ډو  مالومتاتو   

نشترو  او یتتا د هتترى الرى چتتی وى د خیلتتو  

وطنوالتتو ستتره شتتریکو  بیحتتده نیتتو او     

دستتتایلو وړ کتتار دى . دا کتته چتتی داډو    

ن ژونتد لته   مالوماق کوالى شی د یوه انسا

مرګتتته و ژۍتتتورى او ژونتتتد هاتتته ارزیتتتک     

لرونکی الهی ستوۍاق دى چتی متوږ تته را     

په برخه شوى او موږ مکلف یو په بتدر یتی   

 « . پوه او ساتنه یی وکړو  

 د ژباړى پاى 

 د ژباړونکی یادوونه :

دا هاه نتاروۍی ده   Sleep Apnea)*( ت 

 ۹۵چتتی د ختتوز پتتر مهتتا  د لنتتډو وبفتتو) د     

ق وخک ( دپاره تنفس ب ت   ثانیو څخه زیا

ثتانیو   ۰۵ت   ۸۵کیبى . دا ډو  وبفی معوال د 

پورى وى او په ډیرو سختو حاالتو کتی تتر   

دبیقتتتو پتتتورى هتتت  رستتتیبى . پتتتدى      ۰ت     ۸

نتتتتاروۍ  اختتتتته کستتتتان د ور تتتتی لختتتتوا   

ختتتوبجپ   حاغظتتته یتتتی کمتتتزورى   د کتتتار   

وړتیتتا یتتی کمتته او تتتل د ستترړیا احستتا       

 کوى .

 

 غزل
 - رحمت شاه سائل -

 وطتتتتتتتتپ ازۍتتتتتتتتی دى کتتتتتتتته ګتتتتتتتت ز دى ختتتتتتتتوږ دى    

 داستتتتتتتې کتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتوږ دى  دا داستتتتتتتې بتتتتتتتاز 

 دردلتتتتتتتتتتته دوا ورکتتتتتتتتتتتوي   احستتتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتتته درد   

 وطتتتتتتتتتپ ربتتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتتتوږدى   وطتتتتتتتتتپ نامتتتتتتتتته  

 وطتتتتتتتتتتپ ختتتتتتتتتتوتپ دى او تتتتتتتتتتتپ ژونتتتتتتتتتتد دوطتتتتتتتتتتپ   

 یتتتتو کتتتته یتتتتې ستتتتوا    بتتتتل یتتتتې جتتتتواز دى ختتتتوږ دى   

 کوومتتتتتتته وطتتتتتتتپ متتتتتتتې بختتتتتتتک دى زه پتتتتتتترې نتتتتتتتاز     

 بتتتتتس کتتتتته کریتتتتتاز دى   کتتتتته دریتتتتتاز دى ختتتتتوږ دى   

 زمتتتتتتتتتتتتتتتا دخیتتتتتتتتتتتتتتتا  دنالیتتتتتتتتتتتتتتتدلي ستتتتتتتتتتتتتتتیرلي   

 دګتتتتتتتتتتل مستتتتتتتتتتتتي دګل شتتتتتتتتتتتراز دى ختتتتتتتتتتتوږ دى 

 ماتتتتتتتتتتتتتتتته دخیتتتتتتتتتتتتتتتل وطتتتتتتتتتتتتتتتپ دالرو کوڅتتتتتتتتتتتتتتتو  

 ګتتتتتترد هتتتتتت  پتتتتتته ستتتتتتروزرو حستتتتتتاز دى ختتتتتتوږ دى     

 ستتتتتتتتتتتتتا ل زمتتتتتتتتتتتتا وطتتتتتتتتتتتتپ لکتتتتتتتتتتتتته غ تتتتتتتتتتتترق د   

 از  متتتتتتتتتتتتتې کتتتتتتتتتتتتتړى انتختتتتتتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتتتتتتتوږدى

        

 غزل
 اغ ل ټکور

 شتتتتتتتتاعري دهارمانونتتتتتتته ارمانونتتتتتتتته  زمتتتتتتتتا ټولتتتتتتتته  

 ستتتتا  نتتتادودې  ستتتتا نازونتتته  زمتتتا ټولتتته شتتتاعري ده     

 زه چتتې وینتتې وینتتې ویتتن   ۍریتتو نیتتولی پتته  ستتلګو شتت   

 لتتتتته جګتتتتتړې نتتتتته  نفرتونتتتتته  زمتتتتتا ټولتتتتته شتتتتتاعري ده  

 ته به څه  په  کې  پیدا کړې بې  له  وینتو  بتې  لته اویتکو    

 څیتتتترې  څیتتتترې  ګریوانونتتتته   زمتتتتا ټولتتتته شتتتتاعري ده  

 همداستتې  پتته  خنتتدا  یتتې     زه همداستتې پتته  ژړه یتت   تتته   

 د ژړا  خنتتتتتتتدا  لفظونتتتتتتته  زمتتتتتتتا ټولتتتتتتته شتتتتتتتاعري ده  

 ته  چې  شړی  زلفو له  ورکړې  زلزلتې  شتي  زلزلتې  شتي    

 تتتتتتتا  وژلتتتتتتي  غریادونتتتتتته  زمتتتتتتا ټولتتتتتته شتتتتتتاعري ده    

 ګورم د داۍونو  اى پرې نه شته چې دې خیل زړګي ته

 خلتتتتتو وایتتتتتي ټکورونتتتتته  زمتتتتتا ټولتتتتته شتتتتتاعري ده   

 


