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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

او الرښوونې د رسالې په بڼه    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 د    له دې بدلونونو رسهاړخیز معلومات ولري، ترڅو  

کنټرول   دورې مثبتو غوښتنو ته ځواب ووایي او منفي غوښتنې دغې  

 کړي.

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

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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ابره شوه چې د ټولنې د دغې رسالې په خپرېدلو رسه د دې آسانتیا بر 

  ؛ ګردانۍ او ناسمو معلوماتو ته د الرسيس څخه وژغورو ځوانان د رس

  ، له ناسمو منابعو څخه ناسم معلومات تر السه کړي ځکه که ځوانان 

نو کېدای يش د هغوی رواين ـ جسمي او ټولنيزې روغتیا ته زیان  

 ورسوي. 

اړینه وګڼله چې د دېوان بیګي کلینیک مرشتابه دا  د    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 

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

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

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

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 د راتلونک  تنکي ځوانان او ځوانان  –

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

 کې د راتلونکي لپاره پانګه اچونه ده.

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

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

 سم معلومات هغوی ته اوږدمهاله زیانونه ورسوي. نا

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

. له همدې امله د  ید ی هغوی رول د ټولنې په برخلیک کې ټاکونک

هغوی سالمتیا  د  ورکول  معلوماتو  د سمو  ته  هغوی  هکله  په  بلوغ 

 توګه رسته ورسوي. مینوي او هغوی کوالی يش خپل رول په سمه  ضت
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د اړیکو او معلومايت تکنالوژۍ د وسایلو له پرمختګ او عام کېدلو  –

بېلو مسایلو او معلوماتو رسه مخامخ کېږي. له   رسه ځوانان له بېال 

همدې امله هغوی باید د سمو او ناسمو معلوماتو د تفکیک یا توپیر  

 کولو وړتیا تر السه کړي. 

وادو د کارونې، د درس او تعلیم ځوانان او تنکي ځوانان د مخدره م –

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

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

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

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

ورې رسچینه اخيل. لکه ناسم چلند او عادتونه، د مخدره موادو  له د

کارول، کورنی تاوتریخوالی، هغه ودونه چې پایلې یې سمې نه وي،  

څخه   دورې  همدې  له  ناروغۍ  رواين  او  امیندواري  لرونکې  خطر 

رسچینه اخيل. که تنکی ځوان په دې دوره کې د متعادل او د قبول 

ر  ژوند  د  خاوند يش،  ډاډ، وړ شخصیت  پوره  په  به  پړاوونه  اتلونکي 

په روحي او رواين    ،هیلې او شور رسه تېر کړي او که داسې ونيش

ستونزو او ناروغیو به اخته يش او د خپل ځان په پېژندنه، د مناسب 

 چلند او سلوک په غوره کولو کې به له ستونزو رسه مخ يش.
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د   – څخه  ماشومتوب  له  ځواين  د    زړښتنوې  تګ  د  ته  دورې 

باید ټولې هغه    نجلۍ   ۍ چمتووايل پړاو دی، چې په دې پړاو کې تنک

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

په دورو    تړښز که دغه وړتیاوې تر السه نکړي، ځوانۍ او    ،ګټه واخيل

 کې له ستونزو رسه مخ يش. 

 

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

  



6 

 د بلوغ تعریف او ډولونه

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

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

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

د   له دورې څخه  ماشومتوب  د    تړښزد  پړاو دی.  د تګ  ته  دورې 

نړیوال سازمان د تعریف له مخې   کلنو ته تنکی   ۱۹تر    ۱۰روغتیا 

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

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

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: 

 یز بلوغ. فزیکي بلوغ، رواين بلوغ او ټولن

I. :بلوغ پیل   فزیکي  بدلون  د  کې  اندازه  په  هورمونونو  د جنيس 

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

فکټورونو لکه اوبه، هوا، اقلیمي رشایطو، وراثت، خوړو او نورو پورې  

 اړه لري.
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II. :وړاندوینې، سوچ کولو،  د درک، پوهېدلو،    رواين او عقيل بلوغ

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

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

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

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

یوې   تر  او  وپوهېږي  احساساتو  پخپلو  کې  پړاو  دې  په  کوالی يش 

 اندازې پورې خپل احساسات قابو کړي.

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

د   ۳ کې  ځوان  په  کې  پړاو  دې  په  کېږي.  رامنځته  وروسته  کاله 

واده  مسوولیت احساس رامنځته کېږي، پر احساساتو بریا مومي، له 

کولو او د ژورو او دوامداره اړیکو ټینګولو ته لېوالتیا پیدا کېږي. 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  په هکله الله )ج( ته ځواب و اخیستنې د څرنګوايل 

  



8 

 د بلوغ د پیل کېدو پر وخت اغېز لرونکي عاملونه 

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

 اړونده غدواتو نورمال فعالیت او وراثت مهم رول لوبوي. 

د تغذیې حالت، رواين وضعیت او د ژوند رشایط د بلوغ په پیل   –

 کېدو کې اغېز لري.  

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

 مخ کوي. 

 اقلیمي وضعیت او د استوګنې ځای.  –

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

 الرسسی. ځوانانو 

 ترشیحد ښځینه د تناسيل دستګاه 

وېشل   برخو  داخيل  او  خارجي  دوو  په  دستګاه  تناسيل  ښځینه  د 

 شوې ده.

 خارجي تناسيل دستګاه -۱

دغه برخه د ښځینه د تناسيل دستګاه بشپړه خارجي برخه ده،  :  فرج

 چې په څرګنده توګه له بهر څخه ښکاري. 
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 داخيل تناسيل دستګاه -۲

ډول ي  د تیوب په څېر یو عضيل ساختامن دی، چې په منځن  مهبل:

سانتي مرته اوږدوالی لري. مهبل له رحم څخه تر فرج پورې   ۱۰ -۷

دوام لري او د ډېر پراخېدو  وړتیا لري، چې حتی د جنین زیږیدنه  

زغمالی يش.   رحم عنق ځای هم  د  برخه کې  پورتنۍ  په  د مهبل 

مجرا د ادرار له مجرا څخه ښکته ځای لري، چې د    لري. د مهبل 
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زیږیدنې په وخت کې د جنین په تیریدلو، د میاشتني عادت د وینې 

 په تیریدلو او په جنيس مقاربت کې ونډه لري. 

 د بکارت پرده 

یوه پرده ده چې د مهبل په پیل او د مهبل مجرا ته نیږدې ځای لري.  

ې توپیر لري. همدارنګه د  شکل او کلکوالی یې په بېالبېال ښځو ک

بېال بېلو ښځو کې توپیر لري. بکارت پردې پنډوالی او وسعت هم په  

کې یو یا څو   نځپه ځینو ښځو کې دغه پرده هېڅ نشته. د پردې په م

د میاشتني عادت وینه ترې وځي. که د بکارت پرده چې  سوري شته،  

کې   مقاربت  جنيس  لومړين  په  وي،  برخو موجوده  بېلو  بېال    په 

 څیریږي، چې یوه اندازه درد او وینه بهېدنه هم لري. 

 رحم

مینځ خايل لګن  عضيل  یو  په خارصه    کې   غړی دی، چې د ښځو 

ځای لري. رحم هغه ځای دی، چې جنین هلته وده کوي. د رحم د  

تر (  )اسرتوجن او پروجسرتون ننه نسج د ښځینه جنيس هورمونونو  

اغیزې الندې وده کوي او د میاشتني عادت په پای کې د میاشتني  

 عادت له وینې رسه یو ځای د وینې بهېدنې په څېر توییږي. 
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 رحم غاړه

په مهبل کې خالصیږي او د رحم د ده، چې    ښکتنۍ حصهد رحم  

 څخه نازکه ده.     حصونورو 

 رحمي )فالوپین( تیوبونه

د رحم په دواړو خواوو کې دوه رحمي تیوبونه ځای لري، چې د رحم 

منځ اړیکې ټینګوي. دغه تیوبونه د تخمدان په څنګ  او تخمدان تر

دي.   نه  نښلیديل  رسه  تخمدان  له  خو  لري  موقعیت  رحمي کې 

یو   نارینه تخمې )سپرم( د  تیوبونه د ښځینه تخمې د تېریدلو او د 

 ځای کېدو ځای دی. 

 تخمدانونه

د بادام په شکل ساختامنونه دي، چې د تخمې په وده، آزادولو او د 

هره   لري.  ونډه  کې  جوړولو  په  هورمونونو  په ښځه  ښځینه جنيس 

له هغه وخت څخه چې میاشتنی    طبیعي ډول دوه تخمدانونه لري.

کاله وروسته د لومړين میاشتني عادت څخه(   ۲عادت منظم يش )

په میاشت کې یوه تخمه په تخمدان کې پخیږي او آزادیږي، معموال 

 ورځې مخکې له میاشتني عادت څخه پیښیږي.  ۱۴
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 د نجونو بلوغ 

د   بدلونونه  وخت  د  بلوغ  د  کې  نجونو  منځ    ۱۶او    ۸په  تر  کلونو 

له هلکانو څخه  رامن توګه دغه بدلونونه  په معموله  او    ۲ځته کېږي 

کاله د مخه پیلېږي. په نجونو کې د بلوغ پیل د ثدیو له ودې څخه  

 پیل کېږي او وروستۍ نښه یې د میاشتني عادت پیل کېدل دي. 

 په نجونو کې بلوغ څرنګه رامنځته کېږي؟ 

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

یوه   دماغ  د  چې  اندروجن  دی،  د  لري  مسؤولیت  ودې  د  چې  برخه 

اندروجن هورمونونه   مهم  په ښځو کې  تنبه کوي، چې  تولید  هورمون 

سطه تولیدېږي او  ا اسرتوجن او پروجسرتون دي، چې د تخمدانونو په و 

ثانوي جنيس خواصو د رامنځته کولو   دغه هورمونونه په نجونو کې د 

 او د نجونو بلوغ ته د رسیدو رسه مرسته کوي. مسؤول دی  

 په نجونو کې د بلوغ نښې 

 په نجونو کې لومړين جنيس خصوصیات په الندې ډول دي: 

رحم،  )مهبل،  تناسيل سیستم  داخيل  او  تناسيل سیستم  خارجي 

 تخمدانونه او نفیرونه(. 
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په نجونو کې ثانوي جنيس خواص چې د هورموين بدلونونو له امله  

 ه کېږي په الندې ډول دي: رامنځت

 د ثدیو غټېدل. –

 د تخرګ الندې او په تناسيل برخه کې د وېښتانو پیدا کېدل. –

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

 دانو راختل. پر مخ باندې د ځواين –

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

 لېوالتیا. مخالف جنس ته  –

 .میاشتنی عادت )حیض( –
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آزادۍ او له نامرشوع الرو د    ېاسالم د جنيس غریزو له نامحدود 

جنيس غریزې له پوره کولو رسه مخالف دی. دغه محدویت انسان 

 له ډېرو فردي او ټولنیزو زیانونو څخه ژغوري. 

 

 د بلوغ پر وخت په احساساتو او چلند کې بدلونونه 

 . ځینې وخت د لویانو د خربو نه منل –

 کتابونو له لوستلو رسه لېوالتیا.  د عشقي او جنيس –

 مخالف جنس ته د پام اوښتل. –

 نځته کېدل.د رشم احساس رام –

 .اوسېدلتندخویي او ګوښه  –

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

ه خوښي، له خپلوانو د کرکې خپګان، ناهیيل، غمجنتوب یا ډېر  –

 احساس.

 له درس ویلو رسه نه لېوالتیا. –

 وان څخه د اوچتو مسؤولیتونو منل. تله  –
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 درنو میندو او پلرونو!

حالت درک نکړي، کېدای يش د دې   نجلۍ ۍکه مور او پالر د تنک

تنک چې  وګرځي،  په    نجلۍ  ۍالمل  او  کړي  مخه  ته  الرو  ناسمو 

 راتلونکې کې ناسم چلند ولري.
 

 درنو میندو او پلرونو!

تنک په  يش  کېدای  تېښته  څخه  کور  چاپېر  نجلۍ   ۍ له  د  د  یال 

او مرشان کوالی يش له ځوان    ه ، پلرونفشارونو یوه نښه وي. میندې

 څخه په مالتړ رسه د دې کار مخه ونیيس. 

 د ځوانو نجونو لپاره بنسټیز معلومات 

 د ثدیو )تیو( غټېدل 

ستاسو بدن د ودې په حال کې دی او ورو ورو د ښځې د وجود شکل 

په  ځان ته خپلوي ځکه نو د ثدیو وده پیلیېږي. لومړی تاسو د ثدیو  

دغه  چې  احساسوۍ،  برجستګي  دردناکه  کوچنۍ  یوه  کې  څوکه 

ټېدل په هره غبرجستګي د څو کلونو په موده کې وده کوي. د ثدیو 

ېدای يش یوه ثدیه له بلې څخه  نجلۍ کې توپیر لري. ځینې وخت ک

 غټه وي، چې دا یو نورمال حالت دی. 
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 حیض یا میاشتنی عادت

دوره یې میاشتنۍ وینه بهېدنه یا خونریزي ده، چې په نجونو کې د  

هورموين بدلونونو له امله رامنځته کېږي، چې پکې یوه ټاکلې اندازه 

اشتنی  وینه د والدي کانال )مهبل( له الرې له بدن څخه وځي. می

کلنۍ پورې    ۵۰  -۴۵کلنۍ کې پیل کېږي او تر    ۱۵تر    ۱۰سیکل په  

ورځې   ۷  -۳دوام کوي. د هر میاشتني سیکل موده په منځني ډول 

بهېدنه   وینه  میاشتني سیکل  د هر  او  لېرته وي، خو   ۳۰وي  ميل 

  ۸۰کېدای يش دغه وینه بهېدنه کله د لکو په څېر وي او کله بیا تر 

ميل لېرتو ډېره وینه ضایع يش، دا    ۸۰که له    ميل لېرتو پورې وي.

 یو غیر نورمال حالت دی. 

 د میاشتني سیکل پر وخت ځینې طبیعي حالتونه

په ځینو ښځو کې څو ورځې مخکې له میاشتني سیکل څخه ځینې  

نښې لکه د رس درد، د ثدیو حساسیت، حوصيل دردونه، په چلند 

پ کمښت،  انرژۍ  د  بدلون،  کې  په خوب  بدلون،  کې  کې  اشتها  ه 

بدلون او د ژړا احساس رامنځته کېږي، چې دغه یو طبیعي حالت  

 دی او د میاشتني عادت په پیل کېدو رسه کمېږي یا له منځه ځي.
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 درد لرونکی میاشتنی سیکل

او عام شکایت  یو معمول  پر وخت درد د ښځو  میاشتني سیکل  د 

و دغه  دی. ښځې د میاشتني سیکل پر وخت یوه اندازه درد لري، خ

درد بېال بېلې درجې لري او د ښځو ورځني کارونه له ځنډ رسه نه  

مخ کوي. دغه دردونه معموال په لومړۍ ورځ پیلېږي، خو په دوهمه  

د رس  او  ، استفراغ  ۍله منځه ځي او کېدای يش له دلبد  ورځ اکرثا  

 له درد رسه یوځای وي. 
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 نا منظم میاشتنی سیکل 

ستاسو د ښې روغتیا ښکاروندی وي.  د میاشتني سیکل منظم والی 

لومړیو کلونو پورې    ۲په پیل کې میاشتنی سیکل په نجونو کې تر  

کې  وخت  معین  په  عادت  میاشتنی  بیا  وروسته  او  وي  نامنظم 

و نیېږي، خو بیا هم په ټولو ښځو کې یو شان نه وي. د دوو میاشتپېښ

 فاصله وي. اونۍ واټن یا    ۵-۴اونۍ او په ځینو کې    ۳سیکلونو تر منځ  

 : په الندې حالتونو کې باید ډاکرت ته مراجعه ويش

عادت    ی کلونو زیات وي او تر اوسه میاشتن   ۱۶که د نجلۍ عمر له   –

 نه وي ورپېښ شوی. 

 میاشتو زیات وي. ۳که د دوو میاشتنیو سیکلونو تر منځ واټن له  –

ورځو زیاته يش یا د دوو میاشتنیو سیکلونو   ۸که وینه بهېدنه له   –

 منځ وینه بهېدنه یا خونریزي پېښه يش. تر 

 زیاته وي. که وینه بهېدنه  –

وي،  – زیات  دومره  درد  وخت  پر  سیکل  میاشتنیي  د  د   که  چې 

 ورځنیو کارونو خنډ يش.
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 د میاشتني سیکل پر وخت د ځان پاکوايل ته پاملرنه

د میاشتني سیکل پر وخت د ځان پاک ساتلو لپاره تر ټولو مهمه  –

موضوع له پاکو ټوټو یا کوتکس څخه کار اخیستل دي. هڅه ويش  

پر ځای   تر جامو الندې ځای  په سمه توګه  ټوټې  یا  ترڅو کوتکس 

ساعته وروسته تبدیلې يش. له ناپاکو ټوټو څخه    ۸-۶يش او باید هر  

انتاناتو سبب کېږي. د نوې ټوټې یا  کار اخیستل د تناسيل الرو د  

پاکه کوتکس له استعامل د مخه باید تناسيل برخه په اوبو او صابون  

ځای   سم  په  وروسته  استعامل  له  کوتکس  یا  ټوټې  ومینځل يش. 

 واچول يش.

له دې امله چې د میاشتني عادت پر وخت ښځه ډېره خوله کوي   –

د   بدن  د  او  خیرنیږي  ژر  ډېر  بدن  ځکه  نو  شونتیا  )تعرق(  بدبوی 

  ، د میاشتني سیکل په پای کې ځان مینځي   زیاتوي. ښځې معموال 

خو د ځان پاک ساتلو لپاره باید د میاشتني سیکل په جریان کې  

هم حامم وکړي. دغه کار نه یوازې دا چې زیان نلري بلکه ګټور هم  

 دی. 

مایع  په ښځو کې له میاشتني عادت د مخه یوه اندازه سپین رنګه   –

څخه راوځي، چې دغه حالت نورمال دی، خو که چېرې د  له مهبل  
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دې مایع رنګ شین وي، بد بوی ولري، د خارښت او سوي یا سوزش  

 يش، باید د مشورې لپاره ډاکرت ته مراجعه ويش. سبب 

دغه   – دي.  ګټور  مترینونه  منظم  وخت  پر  سیکل  میاشتني  د 

مترینونه د بدن عضالت پیاوړي کوي او د امیندوارۍ پر وخت د مال  

نه   او سپورت  پر وخت مترینونه  میاشتني سیکل  د  دردونه کموي. 

د آرامۍ او د میاشتني د عضالتو    ې بلک  يده  منعه نیوازې دا چې  

 زو د کمولو سبب هم ګرځي.او رواين ستونعادت له امله د بدين 

د میاشتني عادت پر وخت د ګېډې د ښکتنۍ برخې دردونه یو   –

معمول او عام شکایت دی. پوره اسرتاحت، ګرمه مشکوله، د تودو  

د دغو   او میوې کوالی يش  مایعاتو څښل، ښه خواړه، شنه سبزي 

کېدای  زیات وي، دردونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. که درد 

ضد درمل لکه پاراستامول وخوړل يش او د درد د دوام په    يش د درد

 صورت کې باید له ډاکرت رسه مشوره ويش. 

د میاشتني عادت پر وخت او د بلوغ په دوره کې متوازنه تغذیه د   –

وخوړل  خواړه  داسې  ترڅو  ده. هڅه ويش  اړینه  لپاره  د ودې  بدن 

حبوبات، شنه يش، چې په پوره اندازه اوسپنه او پروتین ولري لکه  

مالګې   سبزي له ډېرې  او    قهوې   ،او میوې. سپارښتنه کېږي، چې 

 شیرینیو څخه کار وانخیستل يش.
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 د بارورۍ روغتیا

د بارورۍ روغتیا د بدين، روحي او ټولنیز بشپړ ښه وايل حالت ته 

ویل کېږي او یوازې د بارورۍ سیستم اړوند ناروغیو نه شتون ته نه 

 ویل کېږي. 

،  خربه ده، چې  د بارورۍ روغتیا یوه مهمه برخه ده  دا یوه څرګنده

 ي. وده او پرمختګ کې مرکزي رول لر  چې د انسان په

 د بارورۍ په روغتیا کې الندې خدمتونه شامل دي 

د میندو خوندیتوب چې پکې له زېږون د مخه، د امیندوارۍ پر  –

 وخت او له زېږون وروسته څارنې شاملې دي.

 اختالطاتو لپاره الرې چارې. د امیندوارۍ د  –

 د نوي زېږدېيل ماشوم څارنه.  –

 وروسته له سقط یا زیان څخه څارنه.  –

د کورنۍ د تنظیم یا سمبالتیا، له زېږون څخه وروسته د امیندواریو تر   –

 منځ د واټن رامنځته کوونکو میتودونو الرو په ګډون معلومات او خدمتونه. 

 ونه. د تنکیو ځوانانو د بارورۍ روغتیا خدمت –

 د اچ آی وي او اېډز تشخیص. –

 د بارورۍ سیسټم د انتاناتو تشخیص او درملنه.  –
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 د عقامت )شنډتوب( ارزونه او درملنه.  –

 فعالیتونه او مشورې ورکول. د معلوماتو، ښوونې، افهام او تفهیم اړوند   –

 جندر او د بارورۍ روغتیا حقونه.  –

 د امیندوارۍ اعراض او نښې 

 بندېدل. د میاشتني عادت  –

 د زړه بدوالی او استفراغ. –

 د ګېډې او ثدیو غټېدل. –

 په خوراکي عادت کې بدلون. –

 یښت. وزمآ د امیندوارۍ مثبت ټسټ یا  –

 د امیندوارۍ پر وخت څارنه

امیندواره میندې باید لږ تر لږه درې ځله له زېږون څخه د مخه د  

کلینیک ته مراجعه وکړي. له زېږون څخه د  څارنو تر السه کولو لپاره  

مخه څارنې موخه داده، ترڅو د مور او ماشوم عمومي حالت وکتل  

يش او په امیندواره ښځه کې د خطر فکټورونه و ارزول يش. د څارنې  

په ترڅ کې میندو ته د کمخونۍ د مخنیوي درمل او همدارنګه د  

هکله مشورې ورکول    تغذیې او د امیندوارۍ اړونده نورو موضوعاتو په

کېږي. د امیندواره میندو لپاره متوازن خواړه او اسرتاحت اړین دي.  
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د یادونې وړه ده، چې کېدای يش د امیندوارۍ په دوران کې ځینې  

رامنځته   احساس  د ستړیا  او  استفراغ  بدوالی،  زړه  د  لکه  ستونزې 

يش، چې عادي ستونزې دي او د اندېښنې وړ نه وي. که امیندواره  

 وکړي:یندې الندې ستونزې ولري، باید ډاکرت ته مراجعه م

 د ګېډې درد.  –

 له مهبل څخه د وینې یا مایع راتلل.  –

 . تبه، دوامداره ټوخی  –

 د مخ او پښو ډېر پړسوب. –

 شدید استفراغ.  –

 د شعوري حالت خرابېدل. –

 د رس شدید درد.  –

 د امیندوارۍ په وخت کې د خطر فکټورونه 

 کلونو زیات عمر. ۳۵کلونو ښکته او له  ۱۸له  –

 څخه زیات ماشومان ولري. ۵هغه میندې چې له  –

هغه میندې چې د دې ماشوم او د مخکني ماشوم ترمنځ واټن یو  –

 کال یا له یو کال څخه کم وي. 

 د امیندوارۍ پر وخت خونریزي یا د پښو پړسوب. –
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امین – په مخکنیو  له ستونزو رسه مخ دهغه میندې چې  واریو کې 

 شوې وي. 

 سانتي مرتو ټیټ قد یا هغه میندې چې معیوبې وي. ۱۴۵له  –

 کیلو ګرامو زیات وزن.   ۸۰کیلو ګرامو کم یا له    ۴۵په میندو کې له   –

 له زېږون څخه وروسته څارنې 

یادیږي     ۷- ۶له زېږون څخه وروسته دوره چې د نفاس دورې په نامه 

اونۍ دوام کوي، چې له زیږون څخه د مخه دورې په شان مهمه دوره  

ې ښځه باید په دې دوره کې لږ تر لږه یو ځل کلینیک ته مراجعه  ده، چ 

 وکړي. له زیږون څخه وروسته څارنو کې الندې شیان شامل دي: 

 روبونو مخنیوی. کېد انتان یا م –

 له جنيس نږدیوايل ډډه کول.  –

 ماشوم ته شیدي ورکول او د ماشوم څارنه.  –

 د کورنۍ د غړو لخوا د ښځې روحي او بدين مالتړ. –

 سپکو مترینونو تررسه کول چې ډېر ګټور دي. د  –

 متوازنه تغذیه.  –

 اسرتاحت او منظم خوب. –
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که ښځه شدیده تبه، خونریزي یا دماغي ستونزې ولري، باید ډاکرت  

 ته مراجعه وکړي. 

 د مور د شیدو ګټې 

 پورې بشپړ خواړه دي.  ومیاشت ۶-۴د ماشوم لپاره تر  –

 مقاومت زیاتوي. د مېکرويب ناروغیو په وړاندې د ماشوم  –

 .چمتو او پاک خواړه دي –

 په میندو کې د ثدیو د رسطان مخنیوی کوي.  –

 د مور او ماشوم تر منځ عاطفي اړیکه ټینګېږي. –

له زېږون څخه سمدستي وروسته شیدې یا فله چې شحم او ساتونکي   –

دا چې ځینې وایي  باید حتام ماشوم ته ورکړل يش.  لري،  دغه    ؛ مواد 

 شیدې ناپاکې دي ناسمه خربه ده او هېڅ علمي اساس نلري. 

 نو په روغتیا او سالمتیا کې د مور، پالر او مرشانو رولد ځوانا

پلرونو او مرشانو ته الرښوونه کوي،  د اسالم سپیڅيل دین میندو،   –

چې ځوان ته د یوه شخصیت په سرتګه وګوري، هغه ته درناوی وکړي  

هغه رسه مشوره وکړي، د هغه نظر وپوښتل يش او په کارونو کې له  

 ترڅو هغه نور هم پرمختګ وکړي.  ،او هغه ته مسوولیت وسپارل يش
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لري – مسؤولیت  مرشان  او  پلرونه  درس،  میندې،  ځوانان  ترڅو   ،

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

 د سمې بوختیا زمینه برابره کړي. 

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

  و د دې ستونزو د حل ااو د بلوغ پر وخت د ستونزو او د دې ستونزو  

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

 ځوانانو او ځوانانو په روزنه او الرښوونه کې کار واخيل. 

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

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  

 . ناسمو کړنو د کنټرول په برخو کې اړین معلومات ورکړي

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

ده، چې   بېالبېلو څېړنو ښودلې  او  راوړي  احساس السته  پېژندنې 

ل په  بحران  دې  د  روزنه  او  مرسته ه  اسالمي ښوونه  کې  تللو  منځه 

ته ځواب کوي، ځکه چې مذهب د نوې ځوانۍ د دورې مهمو پوښتنو  

او    څوک یم؟ چېرې به ځم؟وایي لکه له کوم ځای څخه راغلی یم؟  

همدې امله ځوانانو ته په لومړي ګام کې اسالمي   څه باید وکړم؟ له 

 زده کړه اړینه ده. 
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ځواين د هویت یا ځان پېژندنې د پیل او ځواين د هویت د نوې   –

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

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

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

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

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

 رامنځته کړي.

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

هویت د ودې په ترڅ کې کېږي. چې د غه کار د  ،  نه کې دهلټبېلګې پ

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

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

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

 لپاره ښه بېلګه وي.

همه دنده له هغه رسه ه کې یوه مند تنکیو ځوانانو په ښوونه او روز  –

د خپل هویت په تر السه کولو کې مرسته ده، چې هغه د تنکي ځوان  

د تنکیو ځوانانو او ځوانانو بدين    کورنی او ټولنیز هویت دی.   دیني،

نوي   د  د هغه  په داسې ډول تررسه يش، چې  باید  روزنه  روحي  او 
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واضحه توګه د ځان، مذهبي مسایلو، ځوانۍ د دورې په پای کې په 

 .خپل ټولنیز موقعیت او راتلونکې په هکله وپوهېږي

 

 درنو میندو او پلرونو!

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

 وسايت. لرو  ترڅو هغوی له اخالقي بې الریو او ناسمو کړنو څخه ځان  
 

 درنو میندو او پلرونو!

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

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

 کولو لومړی ګام دی. 

 

 اخذلیک

 (AFGA) د افغان کورنۍ د الرښوونې ټولنه

 www.afga.org.afویب سایټ: 
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