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 رسيزه 

د ځوان فکر د ځوان په څېر د ځواين د خوښۍ او سالمتیا دوره ده، 

ته چمتو وي کولو  تر السه  او وړتیاوو  د دې  مهارتونو  ترڅنګ دغه  . 

 دوره د فردي، اخالقي او ټولنیزو فتنو خطر هم له ځان رسه لري.

اړه پوښتنه را   بدلونونو په   روحي او جسمي د    دورېد    ۍ تل د ځوان

د رسالې په بڼه    او الرښوونې   ځواب  ې پوښتن  ې دغ  د کېږي، خو  پیدا

زما په آند د ځوانانو تر ټولو لومړۍ اړتیا دا ده،  چاپ شوي نه دي.  

هر  اړه  په  بدلونونو  پېښېدونکو  د  دورې  مهمې  د دغې  هغوی  چې 

ځان عیار کړي او    له دې بدلونونو رسهاړخیز معلومات ولري، ترڅو  

دغې   غوښتنې د  منفي  او  ووایي  ځواب  ته  غوښتنو  مثبتو   دورې 

 کنټرول کړي. 

دورې په اړه معلومات ترالسه کول اړین  رسه له دې چې د بلوغ د  

په ټولنه کې د والدینو او اوالدونو ترمنځ   ږدي، خو له بده مرغه زمون

اړیکې داسې دي، چې دوی نيش کوالی د داسې مهمو او حیايت 

مسایلو په هکله خربې وکړي او په دې برخه کې سمې الرښوونې 

 ورته وکړي. 
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آسان دې  د  رسه  خپرېدلو  په  رسالې  دغې  د د  چې  شوه  برابره  تیا 

ګردانۍ او ناسمو معلوماتو ته د الرسيس څخه   ځوانان د رسټولنې  

ځوانان   ؛وژغورو که  تر   ځکه  معلومات  ناسم  منابعو څخه  ناسمو  له 

کړي ټولنيزې   ، السه  او  جسمي  ـ  رواين  هغوی  د  يش  کېدای  نو 

 روغتیا ته زیان ورسوي. 

ینه وګڼله چې د دېوان بیګي کلینیک مرشتابه دا اړد    له دې کبله

خدم روغتیایي  عامه   تونونورو  ټولنې  د  څنګ  تر  کولو  وړاندې  د 

په   اړونده    موخهپوهاوي  نورو  او  د بدلونونو  بلوغ  د  رساله چې  دغه 

لپاره  اړینو مسایلو په اړه الرښوونې د ځوانانو او د هغوی د والدینو

 .يچاپ کړ  لري،

 

 غواړو لوستلتاسو ټولو ته ښه 

 لخوا د دېوان بیګي کلینیک 
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 د بلوغ د روغتیایي الرښود اړتیا او ارزښت 

بلوغ په دوره کې هر څوک د خپل هویت په لټه کې وي او زده   – د 

کوي چې د ماشومتوب په دوره کې تر السه کړي ارزښتونه په عمل  

یوه بالغ کس په    کې پيل کړي او هغه مهارتونه السته راوړي چې د

که   پرمخ بېولو کې مرسته کوي.  په  د مسوولیتونو  له ده رسه  توګه 

ځوانان او تنکي ځوانان د میندو، پلرونو او نورو مرشانو لخوا وهڅول  

يش او له هغوی څخه مالتړ ويش، له متې زیات پرمختګ به وکړي،  

 کورنۍ او ټولنې ته به ګټور خلک يش. 

پانګه او د ټولنې د راتلونکي    ي تلونکتنکي ځوانان او ځوانان د را –

جوړوونکي دي او د هغوی روغتیا او سالمتیا ته پاملرنه په حقیقت  

 کې د راتلونکي لپاره پانګه اچونه ده.

سم   – که  او  لري  اړتیا  ته  معلوماتو  ځوانان  او  ځوانان  تنکي 

ناسمو  له  يش  کېدای  نکړي،  السه  تر  منابعو  سمو  له  معلومات 

 لومات هغوی ته اوږدمهاله زیانونه ورسوي.منابعو څخه ناسم مع

تنکي ځوانان او ځوانان د هېواد د وګړو ډېره برخه جوړوي او د   –

هغوی رول د ټولنې په برخلیک کې ټاکونکي دي. له همدې امله  

د بلوغ په هکله هغوی ته د سمو معلوماتو ورکول د هغوی سالمتیا  
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توګه  ضت سمه  په  رول  خپل  يش  کوالی  هغوی  او  رسته  مینوي 

 ورسوي. 

عام  – او  پرمختګ  له  وسایلو  د  تکنالوژۍ  معلومايت  او  اړیکو  د 

مخامخ  رسه  معلوماتو  او  مسایلو  بېلو  بېال  له  ځوانان  رسه  کېدلو 

د   معلوماتو  ناسمو  او  سمو  د  باید  هغوی  امله  همدې  له  کېږي. 

 تفکیک یا توپیر کولو وړتیا تر السه کړي. 

موادو   – مخدره  د  ځوانان  تنکي  او  او  ځوانان  درس  د  کارونې،  د 

رسه  خطرونو  نورو  له  او  اړیکو  جنيس  ناخوندي  ستونزو،  د  تعلیم 

مخامخ کېږي. سم معلومات او د هغوی مالتړ کوالی يش له هغوی  

 رسه له دې خطرونو څخه د ځان ژغورلو په برخه کې مرسته وکړي. 

د   – چلندونه  ناسم  او  ستونزې  ټولنیزې  رواين،  فزیکي،  ډېرې 

رس  دورې  له  د  ځوانۍ  عادتونه،  او  چلند  ناسم  لکه  اخيل.  چینه 

مخدره موادو کارول، کورنی تاوتریخوالی، هغه ودونه چې پایلې یې  

ناروغۍ له همدې   نه وي، خطر لرونکې امیندواري او رواين  سمې 

د   کې  دوره  دې  په  ځوان  تنکی  که  اخيل.  رسچینه  څخه  دورې 

کي پړاوونه متعادل او د قبول وړ شخصیت خاوند يش، د ژوند راتلون 

په   که داسې ونيش  او  تېر کړي  او شور رسه  ډاډ، هیلې  پوره  په  به 

په  او د خپل ځان  اخته يش  به  ناروغیو  او  رواين ستونزو  او  روحي 
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به له ستونزو   پېژندنه، د مناسب چلند او سلوک په غوره کولو کې 

 رسه مخ يش. 

د   – څخه  ماشومتوب  له  ځواين  د    زړښتنوې  تګ  د  ته  دورې 

ټولې چمتووايل   باید  ځوان  تنکی  کې  پړاو  دې  په  چې  دی،  پړاو 

او   ځوانۍ  د  چې  کړي،  تر السه  وړتیاوې  کې    زړښتهغه  دورو  په 

او   ځوانۍ  د  نکړي،  السه  تر  وړتیاوې  دغه  که  واخيل.  ګټه  ورڅخه 

 په دورو کې له ستونزو رسه مخ يش.  زړښت

ځواين د خوښۍ او سالمتیا دوره ده. د ځوان فکر د ځوان په څېر د 

 مهارتونو او وړتیاوو تر السه کولو ته چمتو وي.
 

که د ځوانۍ شور او احساس په دیني شعور او د ایامن په وړتیا ال پیاوړی  

 يش، د ځوان نسل نېکمرغي او د ټولنې سالمتیا به تضمین يش. 

 

 د بلوغ تعریف او ډولونه

بلوغ په لغت کې د پوخوايل او کامل ته د رسیدو په معنی دی. په  

اصطالح کې بلوغ د انسان د بدن د ودې یو پړاو دی، چې په دې  

او   کېږي  رامنځته  بدلونونه  سلوک  د  او  عاطفي  فزیکي،  کې  پړاو 

دورې ته د تګ پړاو دی.   زړښتبلوغ د ماشومتوب له دورې څخه د 
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کلنو ته تنکی   ۱۹تر   ۱۰یف له مخې  د روغتیا نړیوال سازمان د تعر

 کلنو ته ځوان ویل کېږي.   ۲۴تر   ۲۰ځوان او له 

هورمونونه په مستقیم او غیرمستقیم ډول د هغه بدلونونو مسوول دي، چې  

د بلوغ په دوره کې رامنځته کېږي، چې تر ټولو مهم جنيس هورمونونه په  

 ښځینه وو کې اسرتوجن او په نارینه وو کې تستسرتون دي. 

د بلوغ پړاوونه په هر انسان کې درې دي، چې دغه درې پړاوونه په 

 الندې ډول دي: 

 فزیکي بلوغ، رواين بلوغ او ټولنیز بلوغ. 

د جنيس هورمونونو په اندازه کې د بدلون پیل دی،    فزیکي بلوغ:

بېلو   بېال  په  او  ګرځي  المل  بدلونونو  رواين  او  فزیکي  د  چې 

ي رشایطو، وراثت، خوړو او نورو پورې  فکټورونو لکه اوبه، هوا، اقلیم

 اړه لري.

بلوغ: عقيل  او  وړاندوینې،   رواين  کولو،  پوهېدلو، سوچ  درک،  د 

وضعیتونو او موقعیتونو د پوهېدلو بېلو  تجزیې او تحلیل او له بېال  

کاله وروسته    ۴تر    ۳وړتیا ته وایي. دغه پړاو له فزیکي بلوغ څخه  

رواين   ناڅه  څه  کې  پړاو  دې  په  ځوانان  تنکي  کېږي.  رامنځته 



7 

بلوغ د احساساتو او عواطفو وده ده او   آرامتیا او ثبات لري. رواين 

هېږي او تر  ځوان کوالی يش په دې پړاو کې پخپلو احساساتو وپو 

 یوې اندازې پورې خپل احساسات قابو کړي.

  ۳د بلوغ وروستی پړاو دی، چې له رواين بلوغ څخه    ټولنیز بلوغ:

د  کې  ځوان  په  کې  پړاو  دې  په  کېږي.  رامنځته  وروسته  کاله 

له   مومي،  بریا  احساساتو  پر  کېږي،  رامنځته  احساس  مسوولیت 

لو ته لېوالتیا پیدا کېږي.  د ژورو او دوامداره اړیکو ټینګو ،  واده کولو

له دندې، زده کړو او د ټولنیزو فعالیتونو له تررسه کولو رسه لېوالتیا  

 د ټولنیز بلوغ له نښو څخه دي. 

 ګرانو ځوانانو!

کار   د  نعمت څخه  دې  له  انسان  او  دی  نعمت  ارزښتناکه  یو  ځواين 

 کوونکی دی. ر اخیستنې د څرنګوايل په هکله الله )ج( ته ځواب و 

 

 بلوغ د پیل کېدو پر وخت اغېز لرونکي عاملونه د 

د بلوغ په پیل او دوام کې، د بدن عمومي روغتیایي وضعیت، د   –

 اړونده غدواتو نورمال فعالیت او وراثت مهم رول لوبوي. 
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د تغذیې حالت، رواين وضعیت او د ژوند رشایط د بلوغ په پیل  –

 کېدو کې اغېز لري.  

تغذیه د بلوغ پیل کېدل له ځنډ رسه دوامداره ناروغۍ او ناسمه   –

 مخ کوي. 

 اقلیمي وضعیت او د استوګنې ځای.  –

ټولنیزې اړیکې، معلومايت منابعو لکه اړوند رسنیو او ورځپاڼو ته د  –

 ځوانانو الرسسی. 

 د نارینه د تناسيل سیستم لنډه اناټومي 

 د نارینه تناسيل سیستم له الندې برخو جوړ شوی دی: 

د نارینه د تناسيل سیستم بهرنۍ برخه  تناسيل آله )قضیب(:   .1

 ده.

بیضې په نورمال حالت کې صافې او بیضوي  خصیې )بیضې(:   .2

شکله وي او د تناسيل آلې الندې د بیضې په کڅوړه کې موقعیت 

تولید  سپرم  او  تستسرتون  د  دنده  اصيل  خصیو  یا  بیضو  د  لري. 

 دی. 
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کڅوړه: .3 بیضو  ج  د  عضلو  او  پوستکي  چې له  ده،  کڅوړه  وړه 

د   ترڅو  ده،  دا  دنده  اصيل  کڅوړه  دې  د  دي.  پوښلې  یې  بیضې 

 بیضو په واسطه د تولید شوي سپرم لپاره اړینه تودوخه برابره کړي. 

د   منوي قنات: .4 په شکل  ډوله کوچنۍ کتلې  فیته  د  دغه مجرا 

بیضو د پاسه موقعیت لري. سپرم منوي مجرا ته له ننوتلو وروسته  

کې ذخیره  د هلته  پورې( خپل  میاشتو  )څو  مودې  ډېرې  تر  او  ږي 

 بارورۍ خاصیت سايت.

د منوي قنات په دوام یوه مجرا ده،  :ونهد مني لېږدوونکي قنات .5

 چې دنده یې د ادرار مجرا ته د سپرم لېږدول دی. 

د کوچنیو کڅوړو په شکل دوه ساختامنونه دي،   منوي کڅوړې: .6

اړو خواوو کې موقعیت  چې د مثانې تر شا او د پروستات غدې په دو 

لپاره   تغذيې  د  سپرم  د  څو  تر  ده  دا  دنده  کڅوړې  منوي  د  لري. 

 مغذي مواد )قند او پروتین( تولید کړي. 

غده:  .7 څېر    پروستات  په  مخروط  د  ده، چې  غده  کوچنۍ  یوه 

د   لري.  موقعیت  الندې  عنق  د  مثانې  د  یې  قاعده  او  لري  شکل 

پ انزال  د  چې  داده،  دنده  اصيل  غدې  انقباض پروستات  وخت  ر 

کوي او د شیدو په څېر مایع ترشح کوي، چې د کلسیم، فاسفیت 

 او نورو موادو لرونکې وي. 
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غریزې  د جنيس  کې  په چوکاټ  رشیعت  او  قانون  د  یوازې  اسالم 

نورې   بهر  څخه  چوکاټ  له  نکاح  د  او  ورکوي  اجازه  ته  کولو  پوره 

 جنيس اړیکې یې منعه کړې دي. 
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 د هلکانو بلوغ 

بلوغ د وخت بدلونونه د   کلونو تر منځ   ۱۶او    ۱۰په هلکانو کې د 

نجونو څخه   له  بدلونونه  دغه  توګه  معموله  په  او  کېږي   ۲رامنځته 

اوږده   موده  بدلونونو  دغه  د  کې  هلکانو  په  پیلېږي.  وروسته  کاله 

وي، چې له همدې امله د هلکانو ونه )قد( د نجونو په پرتله اوږده  

 وي.

 لوغ څرنګه رامنځته کېږي؟ په هلکانو کې ب

په هلکانو کې د بلوغ پیل د یوه منظم پالن له مخې وي او په دې  

د   لري،  مسوولیت  ودې  د  چې  برخه  یوه  دماغ  د  چې  دی  ډول 

مهم  کې  وو  نارینه  په  چې  کوي،  تنبه  تولید  هورمون  اندروجن 

هلکانو  په  هورمون  تستسرتون  دی.  تستسرتون  هورمون  اندروجن 

جنيس خواصو د رامنځته کولو مسؤول دی، چې دغه کې د ثانوي  

خواص په الندې ډول دي: د ونې یا قد اوچتېدل، د غږ ډبلوالی، د 

بدن په بېال بېلو برخو کې د وېښتانو پیدا کېدل )د ږیرې په ګډون(  

 او د بدن د عضيل کتلې غټېدل.

  



12 

 په هلکانو کې د بلوغ نښې 

 الندې ډول دي:  په هلکانو کې لومړين جنيس ځانګړتیاوې په

دوه خصیې چې په کڅوړه کې موقعیت لري، د مني  تناسيل آله،  

 لېږدوونکې مجراوې او منوي کڅوړې. 

 

بدلونونو  ثانوي جنيس خواص چې د هورموين  په هلکانو کې 

 له امله رامنځته کېږي په الندې ډول دي: 

 په غږ کې بدلون. –
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د   – لکه مخ،  بېالبېلو برخو  په  بدن  په تناسيل   تخرګ د  او  الندې 

 برخه کې د وېښتانو پیدا کېدل. 

 د قد لوړوالی، د اوږو پلنوالی او د عضالتو غټېدل.  –

 د خوب پر وخت د مني وتل )احتالم(. –

 دانو راختل. پر مخ باندې د ځواين –

 د تناسيل آلې او بیضو غټېدل.  –

 فعالیت زیاتېدل او د خولو تولید.د عرقیه )خولو( د غدواتو د  –

 مخالف جنس ته لېوالتیا.  –

دوام کوي او    اونۍد ثدیو څه ناڅه غټېدل چې دغه حالت څو   –

 وروسته کمېږي. 

د   الرو  نامرشوع  له  او  آزادۍ  نامحدود  له  غریزو  جنيس  د  اسالم 

یت انسان دجنيس غریزې له پوره کولو رسه مخالف دی. دغه محدو 

 ټولنیزو زیانونو څخه ژغوري. له ډېرو فردي او 

 

 د بلوغ پر وخت په احساساتو او چلند کې بدلونونه 

 ځینې وخت د لویانو د خربو نه منل.  –

 د عشقي او جنيس کتابونو له لوستلو رسه لېوالتیا.  –
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 مخالف جنس ته د پام اوښتل. –

 د رشم احساس رامنځته کېدل. –

 .اوسېدلتندخویي او ګوښه  –

 ( د احساس وده.ۍځېرتیا )کنجکاو په بېالبېلو برخو کې د  –

خپګان، ناهیيل، غمجنتوب یا ډېره خوښي، له خپلوانو د کرکې   –

 احساس.

 له درس ویلو رسه نه لېوالتیا. –

 له توان څخه د اوچتو مسؤولیتونو منل.  –

 درنو میندو او پلرونو!

که مور او پالر د تنکي ځوان حالت درک نکړي، کېدای يش د دې  

چې   وګرځي،  په  المل  او  کړي  مخه  ته  الرو  ناسمو  ځوان  تنکی 

 راتلونکې کې ناسم چلند ولري.
 

 درنو میندو او پلرونو!

د  چاپېریال  د  ځوان  تنکي  په  يش  کېدای  تېښته  څخه  کور  له 

فشارونو یوه نښه وي. میندې، پلرونو او مرشان کوالی يش له ځوان 

 څخه په مالتړ رسه د دې کار مخه ونیيس. 
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 تغذیې او پاکوايل په هکله اړین ټکيد ځوانانو لپاره د 

امله   همدې  له  کوي.  وده  ډېره  بدن  انسان  د  کې  پړاو  په  بلوغ  د 

ځوان په دې پړاو کې متوازنې تغذیې ته اړتیا لري، چې د هغوی د  

بدن اړتیاوې پوره کړي. د سمو خوړو تر څنګ، ځوانان په دې پړاو  

ته   بوختیا  ساملې  او  اسرتاحت  سپورټ،  منظم  لري.  کې  اړتیا 

سپورټ د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د بدين او فکري ودې لپاره یوه  

ښه وسیله ده چې ډېرې ګټې لري. د سپورټ ځینې ګټې په الندې  

 ډول دي: 

 سپورټ په ځوانانو کې د بدين ځواک د پیاوړتیا المل کېږي.  –

 سپورټ او بدين فعالیت یو ډول تفریح او بوختیا ده. –

 ته د درناوي احساس پیاوړی کوي. په ځوانانو کې ځان  –

څېړنو ښودلې ده چې بدين فعالیت، د روحي فشار او د خپګان   –

 د کمولو ډېره ښه الره ده. 

چاغښت   – د  کې  زړښت  په  فعالیت  بدين  منظم  کې  ځوانۍ  په 

 خطر کموي. 

 بدين فعالیت په ځوانانو کې مخدره موادو ته لېوالتیا کموي.  –
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برخه   – کې  فعالیتونو  سپورټي  کلکوايل په  د  هډوکو  د  اخیستل 

سبب کېږي، چې بیا د ژوند په وروستیو کې د هډوکو له ضعیفوايل  

 څخه مخنیوی کوي. 

)چريب(   – غوړو  د  وینې  د  شکر،  لکه  ناروغیو  بېالبېلو  د  سپورټ 

زیاتوالی، د زړه د ناروغیو او د وینې د لوړ فشار د مخنیوي تر ټولو  

 ښه الره ده.

ه اړینه ده، ځکه چې د باطني )روحي( نظافت او پاکوايل ته پاملرن

او رواين پاکوايل تر څنګ د شخص، کورنۍ او ټولنې په روغتیا کې 

بدن  خپل  د  باید  ځوانان  امله  همدې  له  لري.  رول  رغنده  هم 

جامو  د  همدارنګه  او  نوکانو  وېښتانو،  غاښونو،  د  یعنې  پاکوالی 

قیه او پاکوايل ته پام وکړي. له دې امله چې په دې وخت کې د عر 

شحمي غدواتو فعالیت زیات وي، نو که ځان په منظم ډول په اوبو 

او صابون ونه مینځل يش، د میکروبونو مداخلې ته الره هوارېږي، 

المل   کېدو  رامنځته  د  ناروغیو  جلدي  د  او  بوی  بد  د  بدن  د  چې 

 ګرځي.

ځواين  د  ستونزه  لویه  بله  یوه  کې  ځوانانو  ډېر    په  چې  دي،  دانې 

ستونزې رسه مخ وي او د دې دانو علت د هورمونونو    ځوانان له دې
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مواد  شحمي  چې  دي،  زیاتېدل  فعالیت  د  غدواتو  شحمي  د  او 

تولیدېږي او د مېکروبونو د مداخلې له امله تور رنګ دانې رامنځته 

 کېږي. په دې برخه کې الندې سپارښتنې ځوانانو ته ګټورې دي. 
 

 دانو په هکله اړینې سپارښتنې د ځواين

په بخارونو الس مه وهئ، ځکه په دې کار رسه بخارونه میکرويب   –

 کېږي او کېدای يش د بخارونو داغ پرمخ پاتې يش. 

 بخارونه په ورځ کې څو ځله په اوبو او صابون ومینځئ. –

 په منظم ډول سپورټ او بدين فعالیت ته دوام ورکړئ.  –

 چاکلیت، شیریني او وچه میوه لکه بادام کم مرصف کړئ. –

 یاوي او آرایيش موادو کار مه اخلئ. له کیم –

 د ږیرې د خریلو پر وخت له احتیاط څخه کار واخیستل يش. –

مراجعه  – ته  ډاکرت  جلدي  يش،  اختالطي  او  زیات  بخارونه  که 

 ويش. 

 د ځوانانو په روغتیا او سالمتیا کې د مور، پالر او مرشانو رول

ته الرښوونه کوي،   او مرشانو دین میندو، پلرونوی د اسالم سپېڅل –

وګور  په سرتګو  یوه شخصیت  د  ته  درناوی  ي چې ځوان  ، هغوی ته 

نظر    يوکړ  هغه  د  وکړي،  مشوره  رسه  هغه  له  کې  کارونو  په  او 
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نور هم   او هغه ته مسؤولیت وسپارل يش، ترڅو هغه  وپوښتل يش 

 پرمختګ وکړي. 

درس،   – ځوانان  ترڅو  لري،  مسؤولیت  مرشان  او  پلرونه  میندې، 

سپورټ، هرني فعالیتونو او ساملو بوختیاوو ته وهڅوي او هغوی ته  

 د سمې بوختیا زمینه برابره کړي. 

د   – ځوانۍ  د  بدلونونو،  د  بلوغ  د  باید  مرشان  او  پلرونه  میندې، 

حالت او د بلوغ پر وخت د ستونزو او د دې ستونزو د حل په هکله  

د   څخه  معلوماتو  دې  له  او  کړي  السه  تر  معلومات  تنکیو بشپړ 

 ځوانانو او ځوانانو په روزنه او الرښوونه کې کار واخيل. 

د   – ژوند  د  ته  ځوانانو  ترڅو  لري،  دنده  او مرشان  پلرونه  میندې، 

مهمو پرېکړو په برخه کې لکه د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو، د  

نورو د حقونو او هغوی ته د درناوي، له تاوتریخوايل د مخنیوي او د  

 کنټرول په برخو کې اړین معلومات ورکړي. ناسمو کړنو د 

یا   – هویت  د  انسان  باید  دی، چې  پړاو  هغه  د ودې  نوې ځواين 

ده  ښودلې  څېړنو  بېالبېلو  او  راوړي  السته  احساس  پېژندنې  ځان 

کې  تللو  منځه  له  په  بحران  دې  د  روزنه  او  ښوونه  اسالمي  چې 

  مرسته کوي، ځکه چې مذهب د نوې ځوانۍ د دورې مهمو پوښتنو 

ته ځواب وایي لکه له کوم ځای څخه راغلی یم؟ څوک یم؟ چېرې 



19 

به ځم؟ او څه باید وکړم؟ له همدې امله ځوانانو ته په لومړي ګام  

 کې اسالمي زده کړه اړینه ده.

نوې ځواين د هویت یا ځان پېژندنې د پیل او ځواين د هویت د   –

د    تثبیت دوره ده. د نوې ځوانۍ او ماشومتوب په دوره کې کورنۍ 

هویت یا ځان پېژندنې په پیل کې مهم رول لوبوي او د ځوانۍ په  

دوره کې د ژوند ټولنیز چاپېریال او خپله ځوان د هویت په تثبیت 

کې مهم رول لوبوي. له همدې امله میندې، پلرونه او مرشان دنده  

چاپېریال   کورنۍ  ښه  لپاره  ودې  د  هویت  د  ځوانانو  د  ترڅو  لري، 

 رامنځته کړي.

ځوانۍ په دوره کې د انسان د شخصیت یوه ځانګړتیا د د نوې   –

بېلګې پلټنه ده، چې دغه کار د هویت د ودې په ترڅ کې کېږي.  

د هغوی د   بېلګې په لټه کې وي، چې  نوي ځوانان د داسې یوې 

څېر   په  هغه  د  شخصیت  خپل  ترڅو  کوي  هڅه  او  وي  وړ  خوښې 

څو د ځوانانو کړي. میندې، پلرونه او نور مرشان باید هڅه وکړي تر 

 لپاره ښه بېلګه وي.

هغه   – له  دنده  مهمه  یوه  کې  روزنه  او  په ښوونه  ځوانانو  تنکیو  د 

رسه د خپل هویت په ترالسه کولو کې مرسته ده، چې هغه د نوي  

ځوان دیني، کورنۍ او ټولنیز هویت دی. د تنکیو ځوانانو او ځوانانو  
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د    وی ې د هغبدين او روحي روزنه باید په داسې ډول تررسه يش، چ

د ځان، مذهبي   توګه  واضحه  په  پای کې  په  د دورې  نوې ځوانۍ 

 مسایلو، خپل ټولنیز موقعیت او راتلونکې په هکله وپوهېږي. 

 درنو میندو او پلرونو!

ترڅو   ورکړئ،  وده  ته  ارزښتونو  اخالقي  او  دیني  معنوي،  کې  ځوانانو  په 

 وسايت.   ې هغوی له اخالقي بې الریو او ناسمو کړنو څخه ځان لر 
 

 درنو میندو او پلرونو!

ورته   باید  چې  لري،  شخصیت  ته  ځان  ځوانان  او  ځوانان  تنکي 

تر   ډاډ  د  ځان  پر  او  شخصیت  د  درناوی  ته  هغوی  ويش.  درناوی 

 السه کولو لومړی ګام دی. 

 

 اخذلیک

 (AFGA) د افغان کورنۍ د الرښوونې ټولنه

 www.afga.org.afویب سایټ: 
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