
 

LEADING HEALTH PROFESSIONALS OF THE WORLD  

  سید عبدهللا ولي زی: مرکھ کونکی

یو کې ، چې پھ نړۍ نړیوال مرکز  ٻړنیزد بیو رافي  )Cambridge( د ان لستان د کمبرٻج

کترانو، انجینیرانو او سیاستپوھانو د ژوند د زرھاوو ډا دی، ھر کال نامتو  ٻړنیز انستیتوت

چې بیا د کال غوره ، پھ اړه  ولپو تنې تر سره کٻږي او د ھغوی تر سره کوينو  ٻړنھ لیکو

د یالدي کال م ٢٠١٠یو افغان ډاکتر د  پر بنسټ  ان پوه شخصیت  اکل کٻږي، د دغھ  ٻړنو

ر نوموړی ډاکتپر بنسټ ، چې د دغھ پرٻکړې غوره  ان پوه شخصیت نومول شوی دینړۍ 

لقب ویاړ تر السھ  )LEADING HEALTH PROFESSIONALS OF THE WORLD(د 

  . کړی

د نیوخین پھ  ار ، چې د نیدرلند ھٻواد د اوتریخت والیت دغھ ډاکتر سید نصیر احمد نومي

روغتیایي پوھنتون پھ  ایمٻخن دد ن ار  )Nijmegen(او د نیدرلند د نایمٻخن  کې مٻشت دی

د نایمٻخن پھ روغتون کې، چې د مرکز کې د جراح پھ تو ھ کار کوي، اوسمھال میک اکاد

واسکولر سرجن ر ونو جراح او یا ، د دی اروپا پھ کچھ یو لوی روغتیایي او  ٻړنیز مرکز

)Vascular Surgeon(  پھ تو ھ کار کوي) ١ان ور(.  

  



د کانکور آزموینې لھ ، چې یت د حبیبٻې لٻسې نھ فارغ شوی دید کابل والسید نصیر احمد 

ؤ، چې لومړی د کابل پھ پولتخنیک  محصلتٻرولو وروستھ دوه کالھ د انجینیري  ان ې کې 

اکاډمي  زراعت پھیالروسٻې د د  ورکي  ار د بد بٻالروسٻې ھٻواد د  کې او بیا پھ بھر کې

وړو ؤ، خو د خپلې خو ې سره سم یې د ل محصلکې  پوھن يد ھایدرومیلیارٻشن پھ کې 

بٻالروسٻې د ویتبسک  ار د کې د میالدي کال  ١٩٨٧زده کړو مسیر تھ بدلون ورکړاو پھ 

کال د جون پھ میاشت کې یې روغتیایي لوړې  ١٩٩٣شو، چې د  محصلروغتیایي پوھنتون 

 )Cum Laude(یا ) Diploma With Honours(د سره دیپلوم پای تھ ورسولې، چې زده کړې 

  .پای تھ ورسولېنې یې روغتیایي پوھپھ کچھ 

سید تر امکانات جوړ شول او ډاکد پوھنتون لخوا ورتھ د  ان پوھنې میالدي کال  ١٩٩٣پھ 

برخھ کې  ان پوھنھ تر السھ کړي، چې پھ  وکولی شول، چې د جراحي پھ احمد نصیر

  . پوھنې پرو رام ھم پای تھ ورساوهمیالدي کال کې یې د  ان  ١٩٩٧

کې علمي  ٻړنې د ه کړو او مسلکي ترٻنین  پھ بھیر د خپلو زدافغان ډاکتر دغھ 

)Professor Dr. V. N. Shilenok( ١٩٩٧تر سره کړې دي، چې پھ  تر الر وونې الندې 

 ھدوکتورا ھم لٻکلې ده او ل اړهمیالدي کال کې یې د جاغور ناروغي د جراحي درملنې پھ 

  . و مجلو کې خپرې شوي ديډٻرې علمي لیکنې یې پھ روسي ژبھ پھ پوھنیزو کتابونو ا ٢٠

د علمي  ٻړنو پھ ترڅ کې ډاکتر نصیر وکولی شول، چې د کلینیکي  ٻړنې تر  ن  دوه 

را من  تھ کړي، چې د کې نوي نو تونھ د جاغور ناروغي پھ جراحي درملنھ او تشخیص 

 دی ھم تر السھ کړی )Patent(رسمي سند یا نو ودواړو نو تونو پھ برخھ کې یې د نو ت

   .)٢ر ان و(

  



ھ نیدرلند کې پھ کار پیل وکړ، نو د جاغور ناروغي د کلھ چې ما پ: ر نصیر وایيډاکت

، چې لھ ھغوی  خھ یو سرهجراحي درملنې پھ برخھ کې د نیدرلند لھ نامتو  ان پوھانو

)Professor Dr. J. Kievit( کلھ چې ما د ھغوی لکچر واورٻد، نو د جاغور  ھم ولیدل او ،دی

بیا ورځ پھ یو علمي کان رس کې بلھ اړه مو نظریات سره شریک کړل، خو یوه  د درملنې پھ

سره مخامخ شو، نو د جاغور د جراحي درملنې پھ اړه ھر اړخیز وغږٻدلو، خو کلھ چې ما 

 راغیالندې ٻر تر اغٻز پروفیسر یې ډ  ھ ورتھ تشرٻح کړه، نو دغھ ھالنديخپلھ د جراحي تو

کې مو  ډ دغھ تو ھ پھ ھالند کې ھم  )Skills(عملي کار یا پھ یو جراحي ورورستھ بیا او 

پروفیسر زما د جراحي تو ھ پھ خپلو عملیاتونو کې کاروي ھالندی وکارولھ، چې نن سبا دغھ 

و تھ ورپٻژندلی یم او پھ او نورو جراحانو تھ یې سپار ت کوي، زه یې ھم   شمٻر جراحان

باید یاده کړم چې د جاغور د جراحي  .ې دهدغھ تو ھ یې زما  خھ زده کړ چې ویاړ وایي،

درملنې د پوھنیزې  ٻړنې پھ برخھ کې د بٻالروسٻې ھٻواد پھ کچھ د جاغور پھ جراحي 

کارول پھ  ولو جراحي کلینیکونو کې لیک زما سپار تدٻخوا م کالھ راپ١٩٩٨د لھ درملنھ کې 

 ). ٣ان ور ( تو تھ ھم رااړولی دیپ دغھ سپار تلیک ، چې ما کٻږي

  

  : بیا داسې  ر ندونې کوي غور د جراحي درملنې پھ اړهد جاډاکتر نصیر دخپلو نو تونو او 



د نوې تو ې پر . عملیات تو ھ نوره ھم دقیقھ کړې ده )Thyreoidectomy(د  )Kocher(ما د 

  لھ پرٻکولو خھ لومړی د غاړې لنډ عضالت )Platysma(بنسټ، وروستھ د پوستکې او 

 (m. sternothyroideus and m. sternohyoideus) رې کٻږي او د غاړې یوه لویھ عضلھپ ،

 د بیا .نومٻږي  ن  تھ کٻږي او سالمھ پاتې کٻږي )m. sternocleidomastoideus( چې

درقیي مرغړي    او یا کی ھ برخھ لھ نورو پردو او نسجونو بٻلٻږي، چې ورورستھ لھ دې 

اکٻږي او بیا د مرغړي د پورتن   وکې ر ونھ د د درقٻې پورتن   وکھ لھ پردو او نسجونو پ

)De Quervain(  پھ تو ھ تړل او پرې کٻږي، خو د نورو عملیاتونو پھ توپیر د درقٻې

  د پھ غاړه کې چې  )a. thyreoidea inferior(مرغړي د  کتن  برخې سورر ي 

)Truncus thyreocervicalis( ر ياوږې نھ پورتھ د غاړې د سور نھ رابٻلٻږي او د 

)a.carotis communis(  ورکوي، نو د ورتھ وینھ ورننو ي او تر شاه د درقٻې غدې تھ

او لھ  تر  ن  موندل کٻږي )a.Carotiscommunis(د  ، چېسور ر ی کتنی درقٻې دغھ 

، نو د نوي عملیات دغھ برخھ ډٻره غوره ده،  کھ چې د سر لوی چاپٻلایر نسجونو نھ بٻلٻږي

شمزۍ  ن  تھ غاړې د درقیې غدې شاتھ او د تھ پھ غاړه کې دي، چې ر ونھ او عصبونھ دل

  ٻره  یرتیا سره تر سره شي، بل دا چې دعملیات باید پھ غاړه کې پھ ډموقعیت لري، نو 

 )a. Thyreoidea inferior( کھ نو ، خو نا ممکن ھم نھ دیھ کار نھ دیھم  ھ آسان لموند  ،

  .ھ رامن  تھ کړوموږ پھ دې وتوانٻدلو، چې دغھ نوې تو 

تار تړل دي، چې د دغھ یا پھ لی ٻشن  )a. Thyreoidea inferior(د دغھ نوې تو ې بل پړاو د 

د نھ لھ غدې  )ligature(پروسیجر پھ ترڅ کې یو تار د درقٻې مرغړي تھ نیژدې او دویم تار 

)١cm-١٫٥cm( تړل کٻږي، بیا نو ترې  پھ وا ن کې)a. Thyreoidea inferior( یاتي پرې پھ ب

، نو ھغھ اوږد دی چې د درقٻې غدې تھ نیژدې تړل شوی )ligature(کٻږي، خو ھغھ تار 

د  ، چېکشولو سره یو جراح کولی شيورو تار پھ ورو  هچې د دغھ اوږد کھ پاتې کٻږي، 

)a. Thyreoidea inferior(  ل تې)مزې کړي، چې د دغو  ان و پر سر، تر الندې )  ان ې

تٻرٻږي او د جاغور عملیات پھ  )Nervus Laryngeus Recurens-NLR(پھ من  کې یا او 



وبل شي او یا پرې ژ )NLR(کھ چٻرې . ترڅ کې باید ژوبل نھ شي او بشپړ سالم پاتې شي

  :شي، نو ناروغ تھ وروستھ لھ عملیاتھ ډٻرې ستونزې رامن  تھ کٻږي

دي پھ ترڅ کې خپل کٻدلی شي، وروستھ لھ عملیاتھ د ناروغ ستونی بند شي او د سابن - 

پھ مرستھ د ھنجرې عضالت خو ٻږي،  )NLR(ژوند لھ السھ ورکړي،  کھ چې د 

چې موږ کولی شو د دغھ عضالتو پھ نرمٻدو او کلکٻدو سره خبرې وکړو او سږیو تھ 

 .باسوورنھ یې واو  ھوا ورپرٻږدو

و یا د مومي ا ھمدا ډول د ھنجرې د عضالتو لھ فلجٻدو سره سم د انسان غږ ھم توپیر - 

نو د ، چې دا بیا بل عملیات تھ اړتیا را من  تھ کوي، لھ السھ ورکويخبرو کولو توان 

 چې ،ھ جراحي درملنھ کې د دغھ ساده چلند پھ مرستھ موږ کولی شوجاغور پ

د عملیات پھ بھیر کې  ھ  )Nervus Laryngeus Recurens( عصب یانې نومولشوی

 .کٻدو مخنیوی یې وکړوژوبلٻدو او یا پرٻھغھ د ووینو او د 

) parathyroid gland(د درقٻې تر شا او  ن  تھ  و واړه مرغړي دي، چې  - 

کچھ پھ وینھ کې  )Phosphorus(او فاسفور )Calcium(د کلسیوم  نومٻږي، چې

خو د عملیات پھ ترڅ کې د  ،وبويغوره رول لوي، چې د بدن پھ استقالب کې کن رول

ھ لٻرې کول یوه بلھ ستونزه رامن  تھ کوي، چې ا اپو ژوبلٻدل او یا ھم ندغھ مرغړی

پھ وینھ کې د کلسیوم د کچې لھ  ی والي سره ملھ وي، چې پھ بدن کې د عضالتو د 

 و ل د عضالتو لھ انبساط سره کلکٻدو او دردونو سره ملھ پٻ ھ ده، چې کٻدای شي د 

اښ سره مخامخ ومرګ لھ  ناروغ سا ودرٻږي او د د او یا د ھنجرې لھ بندٻدو سره 

د کلسیوم درمل ورول ول ژر تر ژره  باید ناروغ تھپھ داسې حالت کې شي، چې 

 . شي

 د یو شمٻر نورو نو تونو پھ ترڅ کې نوره ھمپورتن  تو ھ د درقیې پھ جراحي درملنھ کې 

د عملیات پھ ترڅ کې د درقٻې غدې موږ د لومړي  ل لپاره پھ نړۍ کې ، نو پسې دقیقھ شوه

دوا رن ې  شین )Indigocarmin(کې مو د  )a. Thyreoidea inferior(ي سورر ي پھ  کتن



تکھ وروشنلھ، چې د دغھ پروسیجر پھ بھیر کې د درقٻې غده  ولھ ) پٻچ اري پھ مرستھ د(

مرغړي بې رن ھ پاتې کٻږي، چې د عملیات پھ بھیر  )parathyroid gland(شنھ کٻږي او د 

 )autotransplantation(ې دغھ مرغړي لیرې ھم شي، نو د پٻژندل کٻږي، کھ چٻرسانھ اکې 

کې یې اوتوترانسپالنتٻشن  )m. sternocleidomastoideus( او پھ امکانات یې شتھ

)autotransplantation( فاسفور کچھ پھ وینھ کې نورمالھ پاتې  تر سره کٻږي او د کلسیوم او

  . مخامخ کٻږي سره نھ یادو شویو ستونزو ، نو ناروغان د پورتھکٻږي

د غدې د رن ولو پھ ترڅ کې د درقٻې مرغړی تک شین رن  اخلي او د رن  شویو ر ونو 

پھ  ھ تو ھ پٻژندل ھم  )Nervus Laryngeus Recurens(پھ من  کې بې رن ھ یا پیکھ رن ھ 

ي او کٻږھم لٻدو او پرٻکٻدو مخنیوی کٻږي، چې د عملیات پھ ترڅ کې د دغھ عصب د ژوب

  . رامن  تھ کويھم عملیات کې نور سھولتونھ  ھپدغھ تو ھ 

پھ بٻالروسٻې  )ونھپاتنت(رسمي سندونھ دوه د نو تونو پھ اړه مو تاسو یاده کړه، چې  :پو تنھ

  ؟ا دویم پاتنت د  ھ لپاره درکړل شوی دئکې تر السھ کړي دي، نو د

لپاره نو ت دویم د اړه پھ د توپیریز تشخیص درقٻې غدې د ناروغیو  ددویم پاتنت مو 

د درقٻې التھابي ناروغي  ،)struma(، چې د جاغور راکړل شوی دی

)autoimmunthyroiditis(  او د درقٻې ناسور)Thyreoid carcinoma(  د موندلو او توپیر

موږ وکولی شوی د درقٻې غدې پھ انساجو کې دا جوتھ کړو، چې د درقٻې غدې  .تو ھ ده

سیستم پھ فعالیت کې بدلون را ي، چې  )proteolytic( دغھ مرغړي د دناروغیو پھ بھیر کې 

د پھ ناروغي کې  )autoimmunthyreoiditis(کې یې فعالیت کمٻږي، د د جاغور پھ ناروغي 

کې یې د  )Thyroid carcinoma( دوه چنده کٻږي او پھ ناسورپروتٻولیتیک سیستم فعالیت 

)proteolytic(  چې دغھ  ٻړنې د جاغور د ناسور پھ پیاوړتیا تر ستر و کٻږي، نسبي سیستم

 ھ، نو  کھ موږ ھم یو بل پاتنت تر الس کړلتشخیص او سمھ درملنھ کې یوه نوې پا ھ پرانیست

 .)۴ان ور(



  

کولی شئ، پھ کلونو راپدٻخوا پھ نیدرلند یا ھالند کې ژوند کوی، نو  ١٢تاسو لھ  :پو تنھ

  واچوئ؟ ژوند پھ اړه لنډه رو نایيمسلکي لند کې د خپل رنید

درې کالھ مې پھ  يراغلی یم، لومړتھ میالدي کال د می پھ میاشت کې نیدرلند  ١٩٩٨د زه 

پھ کمپ  .لھ کیسھ ده، چې اوس یې اړتیا نھ وینمٻکړل، د کمپونو ژوند بیا ب کمپونو کې تٻر

کې مې نیدرلندي ژبھ زده کړه، لومړي دوه کالھ مې د پاتې کٻدو ویزه نھ درلوده،  کھ نو د 

نھ ول، خو وروستھ لھ دوو کلونو مې پھ خپلو امکاناتو د ھالندي ھم ست او کار امکانات لو

وروستھ لھ دوو . ژبې دولتي آزموینھ تر سره کړه او د نیدرلندي ژبې دیپلوم مې تر السھ کړ

پھ ترڅ کې د مسلکي کار اجازه نھ  الکبل و قتي ویزه واخیستھ، چې بیا مې د یکلونو مې مو

پوھنتون کې د ستاژ د روغتیایي وستھ لھ دغھ ستونزو مې د اوتریخت  ار پھ لرلھ، خو ور

ن  میاشتی  ونونو کې مې د ستاژ یوه د پھ بٻالبٻلو روغتونپیلٻدو اجازه واخیستھ او د نیدرل

 ٢٠٠٣مې نٻدرلندي روغتیایي دیپلوم تر السھ کړ او د  موده تٻره کړه، چې وروستھ لھ ستاژه

  . پھ بٻالبٻلو روغتونونو کې د جراح پھ تو ھ کار کوم میالدي کالھ راپدٻخوا



لومړی مې د  لورو کلونو پھ اوږدو کې د زړه او سږي، چې صدري جراحي ھم ورتھ 

د  )AMC Academic Medical Center(پھ روغتیایي اکادیمیک مرکز  وایي، د آمستردام

)Cardio-Thoracic Surgery CTS( اره ډٻر خوښ وم، پھ لھ خپل ک .پھ  ان ھ کې کار کړی

ھغو ډاکترانو لیکھ، چې دغھ کتاب د د  وانو ډاکترانو لپاره یو کتاب ودغھ موده کې مې 

بایپاس جراحي لپاره لھ بدنھ د شین  )bypass(، چې غواړي د جراحي اساسات او د لپاره دی

پھ  تر  ن  تکستدغھ کتاب د . ر و او یا سورر و د رااخیستلو پھ میتودونو  ان پوه کړي

لخوا پھ  )AMC(دغھ کتاب د . عملیات پھ فلمونو ھم سمبال شوی دیرن ھ ان ورونو او د 

رسمي تو ھ خپور شوی، چې اوسمھال د نیدرلند د زړه جراحي پھ مرکزونو کې د زده کړې 

 .)۵ان ور( مواد پھ تو ھ کارول کٻږي

  

، چې یو نامتو د سره )Prof. B.J.M.A. de Mol( یو پروفیسرسر بٻره پر دې مې د نیدرلند لھ 

روغتیایي د  ان ې لپاره  )Cardio-Thoracic Surgery CTS(د  )AMC(د  زړه جراح دی

روغتون د زړه او سږیو د  )AMC(پروتوکولونھ جوړ کړل، چې اوسمھال د آمستردام د 

پھ دغھ پروتوکولونو کې لھ . پر بنسټ کار کوي د دغھ پروتوکولونو )CTS(جراحي  ان ھ 

 )follow up( دھ مخکې، دعملیات پھ ترڅ کې، وروستھ لھ عملیاتھ او بیا د پولیکلینیک عملیات

 پھ برخھ کې، چې لھ ناروغ سره  ھ ډول چلند وشي او عملیات پھ  ھ ډول تر سره شي

  .مالومات ورکړل شوي دي



 ونو د رد  میالدي کال کې زه ٢٠٠٧ما د ر ونو لھ جراحي سره ډٻره مینھ لرلھ، نو پھ 

، نو وروستھ لھ دې مې د الړمود عمومي جراحي  ان ې تھ  حي د  ان پوھنې لپارهجرا

 نیدرلند د پھ ن ھ کې د دوو کلونو پھ بھیر کېپھ  ا )vascular surgery(عمومي جراحي د 

)Den Haag(  پھ مرکزي روغتون کې د)fellow(  عمومي پھ تو ھ کار وکړ، چې بیا مې د

د نایمٻخن ر تر السھ کړ او اوسمھال ھم د نیدرلند راجستپھ برخھ کې د ر ونو جراحي 

)Nijmegen( ار د نایمٻخن د پوھنتون د روغتیایي مرکز پھ روغتون   

 )UMCN University Medical Center of Nijmegen(  کې د)VascularSurgeon(  پھ تو ھ

  . کار کوم

کړي او یا مې  ونھ رامن  تھھم   شمٻر نو تپھ نیدرلند کې پھ روغتیایي چارو کې مې، دلتھ 

 )Vaso view(پھ آمستردام کې مې د . او بل روغتون کې پلي کړي دي نوي میتودونھ پھ یو

  .دغھ نوي میتود لپاره وروزل ډاکتران مې د وان مډرن تخنیک پلی کړ او یو شمٻر 

 )Charles(پھ برخھ کې د  پیل اندامې ناروغي )elephantiasis(کې مې د  )Den Haag( پھ 

 و زخمونو د لو د لپارهاره مې د دغھ عملیات ومړي  ل لپ، چې د لعملیات تھ بدلون ورکړ

 پھ نوم یادٻږي )Vacuum Assisted Closer System VAC ( نوې تو ھ، چې د درملني یوه

بیا د پن و ور و لھ مې وروستھ لھ ترانسپالنتٻشنھ  )split skin graft( پوستکي د د وکارولھ او

)VAC( وکاراوهیستم د پن و ور و لپاره س ) ۶ان ور(.  

  

 خھ سیستم  )VAC( دھم لیفاوي ترشحاتو د زبٻ لو لپاره بیا  مې بیا د  ووروستھ لھ پن و ور

ډیر   ور و او دغھ نو ت کې پھ جراحي  )elephantiasis(، چې د )٧ان ور ( کار واخیست



د نیدرلند د جراحي پھ دغھ مٻتود  ور و لھ روغتونھ کور تھ الړه او ٢۶ناروغھ وروستھ لھ 

  .هواورول شودغھ نوې تو ھ مجلھ کې خپور شو او پھ کنفرانسونو کې ھم 

  

 ار مرکزي روغتون تھ ورغلم، نو زما  )Nijmegen(پھ زړه پورې خو دا ده، چې کلھ زه د 

وغ نوکري کې یو ډٻر ستونزمن ناروغ لھ بل روغتونھ راولٻږل شو، چې دغھ نار ن پھ لومړ

. عملیات ؤ ې لھ انتاني اختالطاتو سره ملاو ھر عملیات ی  لھ عملیات شوی ؤ ۵لږ تر لږه 

اب او انتاني التھاوردا پروستیز  )infected aortabifemoral prosthesis(دا  ل دغھ ناروغ د 

ھغھ  وک چې مسلکي دي، . ھ اړه موږ تھ رااستول شوی ؤلھ زړو زخمونو د خونرٻزي پ

 ، کلھ کلھ خلک دغھ حالتحالت دی وھٻږي، چې دا  ھ ډول یورابلم  ھ پپھ پنو د دغھ حالت 

  !یادويھم د وٻرې پیریان  انود جراح

، چې زما سره یو  ای سھارني کنفرانس پھ مھال مې لھ خپل جراح ھمکار روغتیاپالنېد 

 ، چې د ھالند یو ډٻر نامتو جراح(Professor dr. A.D. van der Vliet)  اغلي ،نوکري ؤ

ړه خبرې وکړې، نو ده راغبر ھ کړه، چې  ھ بھ کوو، نو موږ د ادی، د دغھ پٻ ې پھ 

دغھ  بٻالبٻلو عملیاتونو امکانات سره وسپړل، خو پایلھ دا شوه، چې ما ورتھ وویل، چې د

عملیات باید تر سره شي، خو لھ  ینو نویو بدلونونو سره،  )A. Nevelsteen( ناروغ لپاره د

ھ خندا شو، چې د دغھ لوی روغتون پھ تاریخ کې داسې عملیات چا نھ دئ پ نو دغھ پروفیسر

کالھ کٻږي، چې دلتھ کار کوي، نو دا ډول عملیات  ١۶تر سره کړی او وٻې ویل، چې دی 

ورغبر ھ کړه، چې لھ پٻ ې تٻ تھ نھ شتھ او دا ما نھ لیدلی او نھ یې تر سره کړی، نو یې 

ٻې د رڅ کې د عملیات پھ ت کھ عملیات یې کړو، نو. دی یوا ینی چانس د دغھ ناروغ لپاره



ھٻ کلھ ھم خونریزي ورتھ پیدا شوه، نو بیا یې بیا ، خو کھ اوس ٪ دی ۶٠ مړینې چانس تر

  . نھ شو ژغورلی

تیني چې پھ ال ،شین ر يسطحي ، چې د پ و دوه لوی عملیات داسې دی )Nevelsteen( د

یستل کٻږي او د خلھ دواړو پ و رااوایي، نو  )Vena Femoralis Superficialis-VFS(ورتھ 

)bifurcation( چې پتالنھ ورتھ وي، پھ ب ھ  نډل کٻږي او بیا د ھغھ پھ مرستھ اوردا ،)aorta( 

سره ن لول کٻږي، چې پ و تھ وینھ  )a. femoralis(شیریانونویا و یلھ سورر  نود ورنو

  .ورسٻږي

شین د ورانھ سطحي یانې  ،زما وړاندیز دا ؤ، چې د عملیات لپاره د یوې پ ې دوه شین ر ي

 Vena( او تر پوستکې الندې د پ ې اوږد شین ر ی )Vena Femoralis Superficialis(ر ی 

Saphena Magna-VSM(  وکارول شي، چې د)VFS(  پھ مرستھ بھ لومړی اوردا)aorta(  د

 )VSM(او بیا بھ د سره  )Ateria Femoralis Communis Sinistra(کیڼ ورانھ لھ سور ر ي 

بھ تر سره کړو او د     )Crossover( پھ مرستھ لھ ھغھ نھ  ې پ ې تھ رګ وروغزو یاني

 ).٨ ان ور(ورواچو  (VSM) پ ې  کتنې برخې تھ بھ بیا د  ې پ ې شین ر ی

  

٪ مړینې  واښ  ۶٠امکانات او د لھ ناروغ سره وغږٻدم او دعملیات زه وروستھ لھ دې چې 

د یې پرتھ لھ عملیاتھ  پوھٻدلو، چې موږ. بیا ھم موافقھ وکړه، نو ناروغ لمې ورتھ تشرٻح کړ



پھ  ووروستھ لھ دې مې ناروغ عملیات کړ او د دولسو ساعتون. ٪ ؤ ١٠٠مړینې  واښ 

او  ندی دیھ ناروغ یو کال کٻږي، چې ژواوږدو کې  ول عملیات تر سره شو او دا دي دغ

  . نورمالھ ژوند لري

پ و لومړي  ل لپاره د  دبٻړنیز عملیات پھ ب ھ مې انتاني پرابلمونو پھ اړه د ھمدا ډول د 

د دغھ عملیات لپاره . وکاروهلپاره  )Inguinal Vascular Reconstruction(شین ر ی د اوږد 

پھ ب ھ  )Venous bifurcation graft(د  )Vena Saphena Magna(د پ ې اوږد شین ر ی مې 

شین د  ، چې دغھتر سره کړ )Inguinal Vascular reconstruction(او بیا مې د  جوړ کړ

  د، چې )Venous bifurcation graft( یا  رافت ورتھ بایپاس ر ي پرتا ھ تھ

 )Arteria Iliaca Externa(  د سورر ي او د ورانھ)A. Femoralis communis( دوو  لھ

او  سره ن لول شوی )A. Femoralis profund(او  )A. Femoralis superficialis(یانې  ان و 

د انتاني زخمونو پھ حالت کې یو بٻړنیز  ھ  مرستھ د دغھ نو ت پھ .پ و تھ وینھ رسوي

  سیمې د ر ونو بیارغاونھ )Inguinal Vascular(بدیل دی، چې د 

 )Vascular reconstruction(  تر سره شيپرې )٩ان ور(. 

  



 و نوي عملیاتونھ تر سره کړي او نوي نو تونھ مې رامن  تھ نور ھم ما پھ نیدرلند کې 

. لو روغتیایي مجلو کې یا خپاره شوي او یا بھ پھ راتلونکي کې خپاره شيکړي، چې پھ نړیوا

 و لسیزې مخکې د ھغھ ناروغانو لپاره، چې د خولې لھ الرې بھ یې ډوډۍ نشوای خوړلی، 

یوه نلک  بیا یو عملیات ورتھ کاوه، چې پھ  ٻډه کې یې پھ نامھ بھ  )Gastrostomy(نو د 

خوراکي مواد  ٻډې تھ ولٻږدوي، خو لھ تخنیکي بیا د دغھ نلک  لھ الري  .نصبھ او پرٻږدي

د نویو تخنیکونو کارول نن سبا پھ  ولھ نړۍ کې دود  یا پالنھ کې ھمتپرمخت ونو سره پھ روغ

اروغان، چې نشي کولی د خولې لھ الرې ډودۍ وخوري، نو د ، نو اوسمھال ھغھ ندي شوي

الپراسکوپیک عملیات پھ مرستھ پھ خٻ ھ کې د دوو یا دریو وړو سورویو لھ لھ الرې دغھ 

د نس د پردې التھاب، عملیات نھ وروستھ نلکې پھ  ٻده کې نصبوي، نو  یني وخت دا ډول 

د رامن  تھ کٻږي، چې د ناروغ ژوند ھم ورتھ ویل کٻږي  )Peritonitis(چې پٻرٻتونیتیس 

  . لھ  وا ھ سره مخامخ کويمرګ 

و پھ دې حالت کې د د داسې یو بٻړنیز حالت لپاره د نوي عملیات اړتیا رامن  تھ کٻږي، ن

خوارکي مواد رسول او کھ ضرورت وي، نو  ې خالي کولو، وړو کولمو تھ پھ وخت سرهډ ٻ

یاوو لپاره د اړین برٻ ي، چې د دغھ  ولو اړت معدې تھ ھم د درمل یا مایعاتو رسول ډٻر

، یانې لږ تر لږه درې  ان ړتیاوې ولري داسې یوې نلک  ضرورت دی، چې پورتھ یادشوې

  . نلک  پھ یوه سوند کې وي

پھ د اخطالت  )Gastrotomy(یوه ناروغھ د پٻریتونیتیس پھ حالت کې د  ھ موده مخکې ما 

ې تھ نلک  د نشتوالي لھ کبلھ زه د پورتھ یادې شوې اړه عملیات کړه، خو پھ روغتون کې د

اړ شوم، چې د عملیات پھ ترڅ کې داسې یوه نلک  جوړه کړم، چې  ٻډې تھ د خوراکي 

موادو د لٻږد، ھمدا ډول د اړتیا پھ وخت کې د  ٻډې د تشٻدو او خالي ساتلو  ان ړتیا ولري 

امکانات پکې او یا اوبو د لٻږدولو وړو کولمو تھ ھم د خوراکي موادو، درمل وکٻدلی شي او 

پھ  داسې پرٻ ودل شي، چېدغھ نلک  پھ  ٻډه کې  .ولريھم بٻلھ نلک  یوه بلھ یانې  وي،

ننھ ورونھ بھٻږي، نو د ھم لھ  ٻډې نس تھ د اساني لھ  ٻډې راونھ لوٻږي او د معدې عصاره



رل، یانې یو لیې روي چې دوه سو )Urine catheter(یو سوند  دغھ موخې لپاره ما د میتیازو

ې لھ تشي واٻستل شي، بلھ نلک  د تشي د مین لو لپاره او د نلک  ره چې میتیازد دې لپا

درلود، چې دغھ نلک  د بالون پھ پړسولو سره پھ  ٻډه ) پوک  (یو بالون یې  وکې تھ نږدې 

ما د ، خو ينھ یې د لوٻدلو  واښ نھ وکې پھ اسان   ای پر  ای کٻدلی شوی او لھ معدې 

دغھ نلکې لھ من ھ یوه بلھ وړه نلک  تٻره کړه او بیا مې پھ وړو کولمو کې  ای پر  ای 

، چې د دغھ نلک  پھ مرستھ اوبھ، درمل او خوارکي مواد پھ اسان  سره وړو کولمو تھ هکړ

، معده تشھ وساتي، د اړتیا پھ مھال معده تھ د دوا او اوبو د لٻږد امکانات ولري شي لٻږدولو

اړه لھ  د دغھ سوند پھ. بالون پھ مرستھ پھ معده کې دغھ سوند یا نلک  سمھ نصب شياو د 

ون ، چې د دا ډول نلک ، چې  و سوروي، نلک  او بالدي  ینو کمپنیو سره خبرې شوې

  ).١٠ان ور(کې وکارول شي  نوراغتونو پھبیا ، چې جوړ شي ولري

   

یوې نوې پٻ ې سره مخامخ ھره ورځ لھ سړی جراحي ډٻر پھ زړه پورې مسلک دی، 

یو بل نوی نو ت مې میالدي کال د دسمبر پھ پای کې  ٢٠١٠یانې د  تٻره اون . کٻږې

بھ د دغھ نو ت پھ اړه ھم نوي جراحي سامان آالت کې رامن  تھ کړ، چې پھ راتلونکي 

  . ، چې عملیات اسانھ شيرامن  تھ شي

  ې دکپھ بھیر کلونو  ١٠د اوردا پھ جراحي کې د وروستیو 

 )Endovascular Aneurysm Repair( تخنیک  (Endovascular Aortic Repair)  کارول

پھ اړه پھ دغھ لوی شارګ  )aneurysma(کٻږي، چې د اوردا د چاودٻدو او یا ھم پراخٻدنې 



 ای کٻږي،  یو لھ الرې  ای پرد رګ داخلي پوښ د ورانھ لھ سورر  تٻز یاسکې اٻندوپرو

لھ اخطالتاتو  خھ د دغھ پوښ سوروې کٻدل، ماتٻدل او کږٻدل و خو د دغھ نوي عملیات ی

امکانات رامن  تھ کوې، چې د اوردا د چاودنې یا  )endolaek(دي، چې د خونرٻزې او 

وي، کھ ناروغ عملیات نشي، نو د مرګ لھ  واښ سره مخامخ شړٻدلو  واښ ورسره مل 

 ھ اسانھ کار نھ دی،  کھ چې  کٻږي، خو پھ داسې حالت کې د بل عملیات تر سره کول ھم

ای لھ اوردا نھ واٻستل شي او پر  )endoprosthisis(تٻز سد عملیات پھ ترڅ کې باید اٻندوپرو

ای شي، خو  ای پر   )aortabifurcation prosthesis( ستٻزسبي فورکٻشن پرو- یې د اوردا

ھ اوردا وباسل پھ  ھ ډول ل )endoprosthisis(تٻز س واښ دا دی، چې لومړنی اٻندو پرو

. کې بند ويپھ مرستھ پھ اوردا  کرکو و یزد وړو وسپن ستٻزس،  کھ چې دغھ اٻندوپروشي

پھ اساني سره لھ اوردا واٻستل شي، نو ما د دغھ  ستٻزسره، چې دغھ ایندوپرود دې لپا

لومړی مې د پٻچکاري سر پرې کړ، . وکارولھ جر لپاره د پالستیکي پٻچکاري نلک پروسی

د پٻچکاري لھ  ستٻزسایندوپرومې تٻز پھ بیاتي پرې کړ، نو بیا ساوردا اٻندوپروبیا مې د 

وال، چې سره را ول شي او پھ اسان  د پٻچکاري پھ نلک  نلک  تٻر کړ او ورو ورو مې تاو

س پرتھ لھ ستونزو تٻزسکې  ای شي، نو د دغھ ساده مانور پھ مرستھ مې د اوردا اٻندوپرو

 ستٻزسبٻفورکاشٻن پرو- د اوردا دغھ برخھ مې د اوردا .مې کړرې لٻلھ اوردا راوایستھ او 

د دغھ نوي مٻتود پھ کارولو سره، د . ٻره  ھ وهډ، چې د عملیات پایلھ هپھ مرستھ ترمیم کړ

اوردا نھ د ل، چې یو نوی سامان جوړ شي، چې لھ دې امکانات رامن  تھ شو

  ). ١١ان ور(سیجر اسانھ کړي ود ایستلو پر ستٻزسپروایندو

  



رادیو  )VNUS(پھ برخھ کې پھ دوو روغتونونو کې د  )Phlebology(پرتھ لھ دې مې د 

کارولي دي، چې د ي تخنیکونھ ھم د لومړي  ل لپاره نوالیزر  )EVLT( د اوابالسیون 

)UMCN(  د پھ روغتون کې مې)Phlebology(  د جراحي  ان ھ پرانیستھ او د نوي

   .ونو پھ تو ھ ناروغان عملیات کٻږيتخنیک (endoveneus) اٻندوونوز

ډاکتر صیب تاسو پھ نیدرلند او نورو ملکونو کې د خپلو کارونو پھ اړه ډٻر پھ زړه  :پو تنھ

  ره مو ھم  ھ کړي او کھ نھ؟و د افغانانو لپا، نات وړاندې کړممالوپورې 

او ملي لو خلکو، ھٻواد لھ افغانستانھ وتلی یم، خو لھ خپ زه ډٻر وختھ!  رانھ وروره

ترانو سره میالدي کال کې مو لھ یو شمٻر نورو افغان ډاک ١٩٩٩پھ . ارز تونو سره مینھ لرم

ارو کې ډاکترانو  ولنھ جوړه کړه، چې د افغانستان پھ روغتیایي چ پھ نیدرلند کې د افغان

زه بیا ما پھ خپلو امکاناتو د روغتیا پھ نامھ یوه روغتیایي پوھنی جوت  امونھ واخیستل شي او

او یو  پھ موده کې کابل تھ ھم رسٻدلې وې یې د طالبانو ، چې یو شمٻر   ېھلمجلھ راوایست

محمد عباس اخوند تھ پھ یوه خت د عامې روغتیا وزیر  اغلي مالد ھغھ وما شمٻر مجلې 

فغانان د  ډ کار حوصلھ ا، م ر لھ خواشیني سره باید یاده شي، چې وې غونډه کې ډال  کړې

تری تام شوه، چې زه یې د علمي  دوو کلونونو دغھ  ولنھ ھم وروستھ لھ یو  لري،او وسھ ن

 سږ کال ، م رمې نور  ھ ترې وانھ اورٻدل دوو کلونوبرخې مسؤل وم، خو وروستھ لھ یو 

نا اپي مې د افغانی ډاکترانو د  ولنې مشر پھ یوه غونډه کې  م کال پھ پای کې ٢٠١٠یانې د 

بیا کوم پوھنیز یا  ولنیز روغتیایي فعالیت نھ دی تر یې ننھ پورې  ولید، نو د ھغھ پھ وینا تر

انھ اورٻدل، ، خو وړاندیز یې وکړ، چې یو  ھ باید وشي، خو بیا مې ترې  ھ وسره کړی

 . )١٢ان ور ( ن ور تھ  یر شیدلتھ پھ نیدرلند کې خپرٻدونکې د روغتیا مجلې ا



  

ه کې کابل تھ ھم رسٻدلې وه او د اروپا او د روغتیا مجلې ل  ت ډٻر ؤ، د طالبانو پھ مود

امریکا پھ ختیزپوھنھ کې ھم د درسې مواد پھ تو ھ کارول کٻدلھ، خو لھ خواشیني سره باید 

یاده کړم، چې وروستھ لھ درٻٻمې   ې د مواد د نشتوالي او اقتصادي ستونزو لھ کبلھ پھ  پ 

  .ودرٻدلھ

ینو او اوسمھال یې مشر ھم یاست، کھ د دغھ سس ولنې لھ مؤ تاسو د افغاني کلتوري: پو تنھ

  .ھ پھ زړه پورې ويمالومات راکړی، نو لوستونکو تھ ب  ولنې پھ اړه لږ

شوروی اتحاد د نظامی انھ د نٻ ھ، چې لھ افغانست ١۵میالدي کال د فبروري پھ  ٢٠٠٠د 

پھ نیدرلند لھ یو شمٻر فرھن ي افغانانو سره مو سمون لري، نو د وتلو لھ نٻ ې سره  قوتونو

کې د افغاني کلتوري  ولنې بنسټ کٻ ود، چې د لسو کلونو پھ بھیر کې د دغھ  ولنې پھ 

امکاناتو لږ تر لږه لس علمي کتابونھ او پھ لسھاوو علمي سیمینارونھ او تفرٻحي پرو رامونھ 

یز کړکٻچونو پھ فغاني کلتوري  ولنې د افغانستان د سیاسي ستونزو او  ولنا .جوړ شوي دي

او د افغانستان  و تر  ولو یې رسولی دیرتھ کړی اغږ پو و ھٻوادوالو او ھٻوادخپلد وده کې م

باید یاده . او پوھنیز کتابونھ خپروي د ستونزو پھ اړه اوس ھم پوھنیز سیمینارونھ جوړوي

کړم، چې افغاني کلتوري  ولنھ لھ نورو افغاني  ولنو سره پھ افغانستان او بھر کې  ې اړیکي 

او پھ کلتوري پرو رامونو کې ورسره یو ای فعالیت کوي او پھ غونډو کې یې  ډون ساتي 

  . کوي



پھ اړه خپل مسؤلیت تر سره پھ دې ھیلھ چې افغانان د  ډ کار وسھ وموندي او د افغانستان 

او د  کن رول او لٻږد مسؤلیت ٻې زما دی باید یاده کړم، چې د کتابونو د خپرولو،. کړي

پھ یو شمٻر سیمینارونو کې مې . کې ٻې ھم ما خپلھ بٻلھ ونډه اخیستې ده کتابونو پھ ل  ت

 سمبال کړې ديھم ویناوې ھم کړې دي او لھ نورو افغانانو سره مې  ډ د سیمینارونو چارې 

   .)١٣ان ور (

  

  ؟کړې دي او کھ نھ ھم لیکنېمو پھ پ تو لیکنې ھم کوی، نو ډاکتر صیب تاسو  :پو تنھ

ھم دري، روسي، نیدرلندي او ان رٻزي  لیکنې کوم، ھمدا ډول پھپھ پ تونھ دا چې ھو، زه 

د افغانستان د ناخوالو پھ اړه   شمٻر خپرې شوې لیکنې لرم او کلھ کلھ  ولنیزې لیکنې ھم 

 ٢٠٠١، چې لھ پ تو پ وٻې کتاب لیکلی دی- یدرلنديد پ تو ژبې پھ برخھ کې مې د ن. کوم

 انان او نیدرلندیان یې د ژبې د زده کړې لپاره کارويافغ ، چېکالھ  و  لې خپور شوی دی

 .)١۴ان ور (

  



لھ یو شمٻر  کې خھرم کال کې مې د افغان کډوالو لپاره د روغتیایي مرستو پھ ب ٢٠٠١پھ  

لیکونھ ھم لیکلي او خپاره کړي مو پھ پ تو، دري او نیدرلندي سپار تنورو افغانانو سره 

ت ترې تر السھ اد روغتیایي مرستو پھ اړه اړین مالوم لی شيوکو ، چې افغان کډوال مودي

د کډوالو پھ کمپونھ کې لھ دغھ سپار تلیکونو کار اخیستل شمٻر کړي او اوسمھال ھم پھ یو 

 . )١۵ان ور ( کٻږي

  

پرتھ لھ پورتھ یادو شویو فعالیتونو مې   شمٻر نور کتابونھ او لٻکنې ھم تر الس الندې دي، 

ھم یو مې اوسمھال . نو انشا هللا ھغھ پرو رامونھ بھ ھم سر تھ ورسوم کھ خدای توفیق راکړ،

پھ مسلکي برخھ کې . ونکي کې بھ خپرې شيل، چې پھ نیژدې راتپای تھ رسولېشمٻر لیکنې 

د یوې بلې دوکتورا پھ یو  ٻړنیز کار بوخت یم، سره  ډ  )Professor A.D van der Vliet(د 

لپاره ھم یو پرو رام  د افغانستان د روغتیاپالنې .ھ پوھٻږملھ بھ ٻې  ھ وي، نو اوس نچې پای

  . لرم، چې د وخت پھ موندلو سره بھ ھرومر پھ ھغھ برخھ کې ھم کار پر مخ بوزم

کال د نړۍ د غوره روغتیایي شخصیت پھ نامھ یاد شوي  ٢٠١٠ ن ھ تاسو د  :پو تنھ 

  یاست؟

لکونو تھ سفر کوم، چې پھ نړیوالو زه ھر کال   شمٻر م.  رانھ زه ھم چندانې نھ پوھٻږم

ھم یو شمٻر ملکونو تھ تللی وم سږ کال علمي سیمینارونو او کنفرانسونو کې  ډون وکړم، نو 



علمی سفرونھ لرل، نو دا چې د کمبریج مي ھم د ان لستان لندن او د سکاتلند ایدنبورګ تھ او 

  . پوھٻږم ھزه ھم ن کړي والې موسسې زما پھ اړه مالومات لھ کومھیدغھ نړ

اړه  دوې موسسې دي، چې پھ نړۍ کې د اشخاصو پھ داسې ویل کٻږي چې پھ نړیوالھ کچھ

 دنومي او ) :American Biographical Institute ABI( ، چې ٻړنھ کوي، چې یوه موسسھ

  د او بلھ پھ ان لستان کې، چې کې فعالیت کويلت اپھ کاروآلین ایامریکا 

 )International Biographical Centre: IBC ( ،ان لستان د چې د پھ نامھ یادٻږي

)Cambridge( کې د  پھ نړۍ دغھ  ٻړنیز مرکز. دی مرکز ار کې د ژوندلیکونو یو  ٻړنیز

پھ اړه  ٻړنھ تر سره کوي  ان پوھانو ډاکترانو، ساینسپوھانو، سیاستپوھانو او داسې نورو 

 ولنیز اغٻز پھ فعالیت یې او  چې پھ خپل مسلک کې یې غوره کار کړی وي ،او ھغھ خلک

نو د  دغو اشخاصو تھ یو لقب ورکول کٻږي،برخھ کې  کې ولري، نو پھ دغھسیمھ او نړۍ 

)IBC(  میالدي  ٢٠١٠پام شوی، چې ما تھ یې د ھم د  ٻړنو پر بنسټ ٻې نا اپھ زما نوم تھ

لپاره ډٻر زما د یاده کړم، چې دا ویاړ بای .قب راکړی ان پوه ل غوره روغتیایينړۍ کال د 

او   ولو افغانانو لپاره لھ ویاړه ډکھ پٻ ھ ده، بلکې د نھغوره دی، خو دا یوازې زما لپاره 

  .)١۶ان ور ( ، چې افغانستان نومٻږيغھ دردٻدلې  ولنې د زغم پایلھ دهھدغھ بری د 

  



کھ پھ پای کې  ھ غواړی . مبارک وياو موږ  ولو تھ دغھ ویاړ دې تاسو تھ ! ډاکتر صیب

  !بھ موکړې وي نو مھرباني ،خپلو ھٻوادوالو تھ ووایی

د افغانستان پھ  وان نسل غږ ستاسو د دغھ مرکې پھ مرستھ زه غواړم  ! اغلی عبدهللا جانھ

 یر شي او د افغانستان بیا سم وار  و  و لسیزو پٻ و تھ یووکړم، چې پھ افغانستان کې د تٻر

افغانستان د تٻرو بې اتفاقیو، ماجرا . ن ورکړيد ناخوالو پھ شالید کې دې خپل اند تھ بدلو

   .د جن ولو پھ اور سره لمبھ شو جوییو او د  برونو

او  وک پھ جھاد کې  یتوب،  وک پھ پرچمیتوبتٻر نسلونھ لھ بده مرغھ،  وک پھ خلک

ې  یو شخړو ناوړه   ن تي دي، خو وخت ډٻر اساس دی، لویدیزه نړۍ د افغانستان لھ خپلمن

او د افغانانو د مري  ، د ھٻواد پھ خلکو بمونھ اورويورور پھ ورور وژنې پورتھ کوي،

  . کولو لومھ یې  ولو تھ اٻ ې ده

، د افغانستان لبرونھ یې سره بٻل کړو، چې بٻالبٻل   باید لھ یاده ونھ باسو، چې ھمدا ان رٻز

پھ  ه ویتناموسانو سرلھ رسره ٻورنډ کر ھ تٻره کړه او امریکا پھ خپل وار پھ زړه یې د ډ

یستي او اسالمي یمن یې یو ، شمالي او جنوبي کوریا یې جوړه کړه، سوسیالھدوو برخو ووٻش

د پھ نامھ  نن سبا عراق پھ وینو کې لمبوي، چې د سوني، شیعھ او کور. کړ وخت رامن  تھ

رامن  تھ کې او قومي، مذھبي او ایدیالوژیکي شخړې یې پھ ھغوی  یې پھ دریو برخو وٻشلی

  . دي کړې

پھ افغانستان کې ھم ھمدا ساناریو روانھ ده، چې د افغانستان  مکھ بیا پھ شمال او جنوب 

، د پ تون  بر د طالب او القاعده پھ نامھ و پي، خو پھ شمال کې داسې خلک شتھ، ووٻشي

چې  ومان کوي د افغانستان پھ  و ې کٻدو بھ   ھ وکړي، م ر لھ یاده مھ وباسی، چې دغھ 

نھ بھ د ایران، ازبکستان او یا نورو ملکونو د خولې خوراک شي، بیا بھ پرتھ لھ واړه قومو

اوسمھال افغاني لیډران د افغانستان لھ دغھ وضیعتھ . غالمي افغان ملت تھ بل  ھ نھ وي پاتي

تورکیې، کوالب، یا یا  د اخو ډب پھ وخت تر  ولو مخکې دغھ لیډران   ھ پورتھ کوي، خو



ل ملک تھ وت تي او لھ افغانستانھ پ ې سپکې کړي، نو پکار ده چې نوی یا مسکو او یا ھم ب

نسل لھ دغو پٻ و سمھ پایلھ تر السھ کړي او دافغانستان د ژغورنې لپاره السونھ سره 

، چې ما تھ کوم ستاسو نھ مننھورکړي او د افغان تر نامھ الندې پھ سولھ کې ژوند وکړي، نو 

او لھ  لو کړو وړو پھ اړه ستاسو سره وغږٻږممو د دې فرصت مسائد کړ، چې د خپ

  . ھٻوادوالو سره خپل نظریات شریک کړم

  وسالم

  . ستاسو نھ ھم ډٻره مننھ، چې زما سره مو مرکھ وکړه
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