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 خربې   لومړۍ 

 !وروڼودرنو خویندو او  

دیوان خوښ یو چې تاسې ګرانو هېوادوالو او ناروغانو ته د 

روغتیایي خپرونېبیګي   د  ګڼه  یدرې  (تونبولی)کلینیک  مه 

 ،مننه کوو يکوم وړاندې کوو. له تاسې ټولو څخه د زړه له  

روغتیایي   خپلو  د  دې    زوستونچې  له  موخه  په  حل  د 

څخه   کلینیک  ۍکو لېدنه  کلینیک  پر  ، معایناتو  ، او 

 .او درملو اعتبار کوئ تشخیص، درملنې

ګټه  یې  څخه  خدمتونو  له  او  راتګ  ستاسې  ته  کلینیک 

چې د کلینیک او خدمتونو    ، ياخیستنه موږ ال نور هم هڅو 

 .کړو  هد ال ښه کولو لپاره خپلې هلې ځلې نورې هم پراخ

کلینیک د  کې  میاشتو  وروستیو  دوې    ښونوغا  د   په 

  په د نارینه او ښخینه ډاکرتانو     څانګې)نارینه او ښځینه(

راز د عامې روغتیا وزارت او   ، همداېدرلودلو رسه فعاله شو 

یونیسف په مرسته او همکارۍ په کلینیک کې هره ورځ د 

له   مازدیګر  تو  اسهار  اړین د  ټول  پورې  بجو  څلورو  تر 

چې   ، کېږي  ورکولواکسینونه د ښځینه واکسیناتورانو لخوا  

له دې    . یپه مرکه کې لوستالی ش  معلوماتپه اړه یې نور  

لویه   لپاره  میندو  او  ماشومانو  د  سیمې  د  سانتیا  آ رسه 

، ځکه چې اوس اړینه نه ده چې د واکسین ېرامنځته شو 

  . یشپه موخه تر لرې ځایونو والړ 

خدمتونو  نمو  روغتیایي  د  لپاره  ستاسې  چې  پوهېږو  ږ 

د    خورا کیفیت   د مسلکي کیفیت  کارکوونکو  د  مهم دی. 

دیوان لوړولو لپاره کورين او بهرين روزونکي او متخصصین 

کلینیک ته راځي او دکارکوونکو روزنه او ارزونه کوي. بیګي  

ږ د خدمتونو کیفیت نور هم ښه والی  نپه دې توګه به زمو 

 .ومومي

کوو هیله  درنښت  په  څخه  تاسو  له  کې  پای  د    ، په  چې 

د کارونو د ال ښه کېدو په موخه مو وړاندیزونه او  کلینیک  

 .نظرونه رارسه رشیک کړئ 

 مننه، ښه روغتیا ولرئ. 

 

 لخوا   ادارې   د   کلینیک   د 

په   نېو ښو الر   يروغتیای  ې بعضمجله کې    يروغتیایپه دې  

له بېالبېلو ګڼو و  ڼورځپا  تانداو    روحي  ، کابل کې د یاران

اخ د  ديشوي  ستل  یڅخه  مضامین  دا  چې  د،   هغوی 

ان ډاکرت کلینیک او    ږ، زمولیکواالنو او ژباړونکو نظریات دي

 . ه لريمسؤولیت نیې په اړه 

 .یو مسؤولشویو لیکنو  خپروموږ یوازې د کلینیک لخوا د 
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 ناروغانو!   قدرمنو   او   هېوادوالو   ګرانو  

چې   ، راغالست او خوښ یووکلینیک ته ښه  دیوان بیګي  

 رته روغ رمټ شئ.ېچې ب ، موږ ستاسو رسه مرسته کوو

،  چې زموږ هڅې او کارونه د هغه آرمان څخه رسچینه اخيل

او شاوخوا سیمه کې مېشت دیوان بیګي  زموږ کلینیک په  

و کې د اعتبار او باور وړ  ز ستون  يته په زیاترو روغتیای  وګړو

 مرکز وګرځي.  يروغتیای

د   کلینیک  په  جوړېدو  د  میاشت  وروسته  کېدلو  فعال  او 

مراجعه کوي.کله  ناروغانمیاشت دغه کلینیک ته ال زیات 

  معاینات او درملنه وکړي  يچې ناروغ یو ځل کلینیک وګور 

 . راځيې په حالت کې کلینیک ته ز بیا نو د هر ډول ستون

ډا او خارجي  د داخيل  مو  میاشتو کې  وروستیو  کرتانو  په 

او د ال   ېلخوا د کلینیک بېالبېلو برخو باندې کتنې وشو 

  همدارنګه تصمیمونه ونیول شول.    اغېزناک ښه کېدلو لپاره  

بهرني او  داخيل  د  کې  برخو  بېالبېلو  د    وپه  لخوا  ډاکرتانو 

ډاکرتانو کارکو   ، کلینیک  نورو  او  ترېنېنګ و نرسانو  ته  نکو 

عميل شو، دغه ترېنېنګ زیاتره په طبي برخه ) تشخیص او 

او ښه تنظیم په ښه چلند    د( او هم د ناروغانو رسه  تداوۍ

 برخو کې عميل شو. 

ناروغ  چې  اوس   هر  ته  او کلینیک  تشخیص  ټول  راځي 

بل ځل  . کله چې دغه ناروغ بیا  کېږي  یې راجسرتتداوي  

نو د دوسیې   بيا ډاکرت ته ورځي.  کلینیک ته راځي،  رسه 

  اغېزناک ر  ېوغۍ په تشخیص او درملنه کې ډدغه کار د نار 

ت د نویو يش چې پخواين معاینا  یمتامېږي. ډاکرت کوال 

په ښه  یې  او وګوري چې ناروغي    معایناتو رسه پرتله کړي

کې ده. همدا شان د پرتلې په    په حالت  خرابېدود  کېدو یا  

ثیر چې ورکړل شوي درمل تأ   ، يش پوه يش  یساس کوال ا

 کړی او که نه! 

ماشین   اشتو کې یو نوی او مډرن الرتاسونډپه وروستیو می

رضوري ډېر  چې د حامله ښځو لپاره   کلینیک ته راوړل شو

. تلویزوين معاینه د ماشوم د روغتیا او انکشاف په هکله  ید

معلوم   یې  ورکوي. کېدای يش چې جنس  معلومات  مهم 

 یغوښتنې په صورت کې میندو ته د راتلونکي زو کړي. د  

 مړی عکس هم ورکول کيږي. و یا لور ل

ساس اوس هره ورځ  اد غوښتنې په  اوسېدونکو  د سیمې د  

موږ   . ئش  یپه کلینیک کې خپل اوالدونه سنت)ختنه( کوال 

درې  تونهخدم   ټول  خپل وروستیو  پراخ یپه  ال  کې  کلونو  و 

اوس  ، کړي دي د  روغتیایېتر څو د سیمې  زیاتره   يدونکو 

 ته ځواب وویلی شو.  زوستون

ناروغانو څخه د زړه له کوم   ،مننه کوو  يموږ د ټولو خپلو 

ور  په  اعتبارو چې  کلینیک  په  یې  کې  کلونو  ډېر  ستیو    ال 

موږ   یي کې (ۍتداو ) ه مهمه برخه ېر د ژوند په یوه ډاو کړی 

 ده.  ېته مراجعه کړ 

چې   ، څخه هیله کوواوسېدونکو  همدا شان د سیمې د نورو  

امتحان   تونهخدم او د کلینیک    ک وګوريکلینی  یو ځل دا

 انشاءالله بیا به نور لرې ځایونو ته نه ځي.  . کړي

ستاسو  پاکۍ تر څنګ  او    وسایلو  ومجهز او  ډاکرتانو    ود مجرب

ته   معیار دیوالی    نېږدېکلینیک  د کورونو  مهم  چې   ، یو 

پنجشنبې پورې د سهار د آتو  ورځ، د شنبې څخه تر    هره

او د    نیک ټولې څانګېڅلورو بجو د کلی  بجو د مازدیګر تر

بجو  اتو  تر  ماښام  د  بجو څخه  د څلورو  عمومي )  مازدیګر 

ښځینه  غاښو  ، ماشومانوداخله،   او  نارینه  جال  دوه  نو 

( ستاسو په خدمت  نګ او درملتونې، البراتوار، نرسڅانګې

 کې دي. 
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 متخصص   ترېن   طب   فامیل   د 

 پېژندنه   عاصم   الله   عصمت   ډاکت   

زوی د میدان وردګو   الله  ډاکرت عصمت الله عاصم د امان

ولسوالد  والیت،   دنرخ  کيل  ۍ،  د   اصيل   کریمدادو 

شوی  ،  اوسېدونکی فارغ  څخه  لېسې  غازي  په    او  دید 

معالجوي طب څخه د    پوهنتونطبي  کال د کابل    ۱۳۸۳

(MD .سند ترالسه کړی دی )    د فامیيل طب په برخه کې

ه دوره  درې کلنتخصص    د  ې د کیور نړیوال روغتون کېی

 . هتکمیل کړی د

پورې د کیور نړیوال او افشار   ۲۰۱۴کال څخه تر    ۲۰۰۹د  

نړیوالو روغتونو کې د ترېرن متخصص په توګه کار کړی دی. 

وال وردګو  میدان  د  بنسټ همدارنګه  کې  روغتون  یتي 

 . دیاېښودونکی هم پاتې شوی 

ی ورکوي، چې بیګي کلینیک ګرانو هېوادوالو ته زېر دېوان

بیګي کلینیک کې د فامیيل طب وانېدا دی اوس مونږ په د

ډاکرت عصمت الله عاصم له ځان رسه لرو،  ترېرن متخصص

روغتیا ته له زېږون څخه د  د هر غړي  چې ستاسو د کورنۍ  

  کوي. ملرنه پاژوند تر پایه 

د فامیيل طب ډاکرت د مختلفو مزمنو ناروغیو او رشایطو لکه  

د  )هایپرټینشن(،  فشار  لوړ  وینی  د  ناروغۍ،  شکر  د 

لوړ کولسټر  ناروغي،  زړه  د  ناروغي،  دردناک  پښتورګو  ول، 

م   ، التهاب سختوايلد  ناروغ فصلونو  پوستکي  د  د   ۍ، ، 

 درملنه او څارنه کوي. و روغيتنفيس نا

ستاسو د  چې    ، متخصصین دي  ينېان یواز رت د کورنۍ ډاک

او   په دوامداره توګه  کورنۍ د هر غړي  مراقبت او درملنه 

  معیاري بڼه رس ته رسوي. 

تر طب  فامیل  الندې    ېند    یي روغتیامتخصص 

 تررسه کوي: خدمتونو 

 نې لکه د ماشوم معاینه او ليد منظم معاینات –

 او اړوندو برخو ته لېږدول  د روغتیا خطر ارزونه –

 و توصیهزموینآ  چک آپد  –

 مشورې لپاره روغتیایي ژوند کولو  ښهد  –

لکه شکر، د وینې لوړ   درملنه   اوږدمهاله ناروغیود   –

فشار، روماتیزم، د معدې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او 

 داسې نور...

  ۸د سهار له    ې، تر پنج شنب  څخهله شنبې    : کاري وخت

 بجو پورې.  ۱پښین تر سبجو نه د ما

نور    نوټ:  داخلې  عمومي  د  چې  وي  نه  دې  هېره 

متخصصین ډاکرتان هر یو ډاکرت ګل آباد طارق، ډاکرت ګل  

ه ماشومانو  محمد  د  او  ډاکرت  داخلې  اشمي  متخصص 

  ۷بجو څخه د ماښام تر  ۴محمد آصف نجیب د مازدیګر د 

 بجو پورې د ګرانو هېوادوالو په چوپړ کې دي. 
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  ظاهري   ه فرشت  ې ډاکت   متخصصې   د   ي والد    نسائ     

 پېژندنه 

 
 

فرشته ظاهري د انجنیر عتیق الله لور د کابل والیت    آغلې

کال    ۱۳۵۹د پغامن ولسوالۍ د خالدارې په کيل کې په  

د زیږېدلې  کې   یې  کړې  زده  منځنۍ  او  لومړنۍ  ده. 

م کال کې د ناهید شهید له ۱۹۹۹په  او  مهاجرت په دیار  

درجه فارغه شوې ده. وروسته یې د  عايل  څخه په  لېسې  

پوهنتون په طب پوهنځۍ کې د طبي علومو په زده  کابل  

م کال کې له نوموړې پوهنځۍ ۲۰۰۷کړو پیل وکړ او په  

م کال کې  ۲۰۰۸په درجه فارغه شوې ده، په   MDڅخه د

ډاکرتې په    MDکې د    D K GERMAN CLINICیې په  

م کال کې په شاه امان الله خان  ۲۰۰۹په   حیث کار کړی، 

رتې په حیث  کار پیل کړ  ډاک   MDد  یې  غازي روغتون کې  

د نسايئ ۲۰۱۴او په   نوموړي روغتون کې  په  م کال کې 

م کال  ۲۰۲۰پیل کړ او تر    متخصصې په حیث کار والدي  

یې په  ړورک  دوام  پورې  نوموړي ۲۰۱۵.  د  کې  کال   م 

روغتون    BLKپه  هېواد  لپاره د هند  ترېنېنګ  روغتون لخوا د  

 ته د درې میاشتو لپاره معريف شوه. 

 Basic Ultrasound Trainingم کال کې یې  ۲۰۱۴په  

program    دیوان م کال کې یې د  ۲۰۲۰تکمیل کړ او په

والديبیګي   نسایی  د  کې  کلینیک  متخصصې د    په 

 کار پیل کړ. په ډاکرتې په حیث 

    د   داخلې   عمومي   د   کلینیک   بیګي   دیوان   د 

 دنه ن پېژ   طارق   اباد   ګل   ډاکت   متخصص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چې په    ، ګل اباد طارق د عمومي داخلې متخصص  ډاکرت 

کال کې د کابل پوهنتون د معالجوي څانګې څخه    ۱۳۸۳

عاجل ابن سینا    په  یېکال کې    ۱۳۹۵او په     یفارغ شو 

 . روغتون کې د تخصص پروګرام تکمیل کړی دی

اوس مهال د وردګو والیت په والیتي روغتون )میدان ښار(   

متخصص   د  داخلې  عمومي  د  توګه  کې  تر رسهپه   دنده 

کې    کلینیکدیوان بیګي    په، وروسته له وخت څخه  کوي

وسایلچې   د   طبي  څانګه،  غاښونو  د  البراتوار،  مجهز    او 

او والدي څانګه، د ماشومانو څانګه، او د عمومي   نسايئ

   . کار کوي ګې لريداخلې څان

نوموړی کلینیک د وسایلو او تکنالوژۍ له نظره په نویو او  

ډېر په  لپاره  خلکو  د  او  دی  سمبال  وسایلو  کم    عرصي 

 تر رسه کوي.  تونه لګښت عايل خدم 
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  محمد   ت ډاک   متخصص   ناروغیو    ې داخل   د   ماشومانو   د 

 دنه ن پېژ   نجیب   آصف 

 

 

 

 

 

چې  يمحمد آصف نجیب د الحاج نوروز خان زو ډاکرت زه 

م کال کې د وردګو والیت د سیداباد ولسوالۍ   ۱۹۷۷په 

م کال کې د   ۲۰۰۴د ساالرو په کيل کې زیږېدلی یم، په 

ه فارغ شوی یم، تر خ ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي څ

فراغت وروسته مې لس کاله د افغانستان لپاره د سویډن 

کار  ونو کې تپه مختلفو مسلکي او اداري پوس کمېټې

 دی.  یکړ 

روسته د کابل پوهنتون اړوند په میوند تدریيس روغتون  و 

م کال   ۲۰۱۷د تخصص په پروګرام کې داخل او په کې 

او د وردګو والیت په کې د تخصص د پروګرام څخه فارغ 

ناروغیو د    ېداخلد د ماشومانو  والیتي روغتون کې 

دنده  مې په توګه  شېف ې ګمتخصص او د ماشومانو د څان

کلینیک  دیوان بیګي په  څلورو بجو  کړې، وروسته له  تر رسه

دنده  ناروغیو د متخصص په حیث   ېکې د ماشومانو د داخل

د وسایلو او تکنالوژۍ له  کلینیک  یچې ذکر شو  م،کو تررسه 

د خلکو لپاره په   اوسمبال دی نظره په نویو او عرصي وسایلو 

 تر رسه کوي.  اتډېرکم لګښت عايل خدم
 

  ګل   کت ډا   متخصص   د   د التاسون   او   داخلې   عمومي   د 

 پېژندنه   هاشمي   محمد 

 

 

 

 

 

 

محمد  رتډاکه  ز  ګل  ولسوالۍ   جلګې  د  والیت  وردګو  د 

کال کې د کندهار د طب    ۱۳۸۹چې په    ، اوسېدونکی یم

د  مې  کال کې    ۱۳۹۳پوهنځي څخه فارغ شوی یم او په  

عمومي د  روغتون  بلخي  کې    داخلې  رابعه  څانګه  په 

د عامې روغتیا   کې   مې  کال۱۳۹۸تخصص بشپړ کړ او په 

کې د تخصص سند تر    هپه څانګ  دد الرتاسون څخه    وزارت

په والیتي روغتون کې د  ښار  چې فعال د میدان    ، السه کړ

داخلې   مسؤل  عمومي  وخت    ، یمڅانګې  له  وروسته  چې 

او  عمومي داخلې  د  په کلینیک کې  دیوان بیګي  څخه د  

نوموړی کلینیک یو    . د ناروغانو په خدمت کې یم  دالرتاسون

 نسايئ  ،  ماشومانو،  عمومي داخلېد    اومجهز کلینیک دی  

والدي او د غاښونو څانګه کې تجربه لرونکی پرسونل لري  

دې تر څنګ نوموړی    د  ، یچې د ناروغانو په خدمت کې د

د ناروغانو  ساعته   ۱۲چې    ، کلینیک یو مجهز البراتوار لري 

خدمات   خپل  کې  خدمت  همدارنګه    . کويتررسه  په 

کلینیک درملتون  نوموړی  مجهز  لري  یو    ۱۲چې    ، هم 

 . دیساعته د ناروغانو په خدمت کې 
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 مرکه   رسه   عابدې   ناروغې   یوې   د   کلینیک   د 

 ؟ راوپېژنئ ځان شئ ـ  کولی 

 ږم. کې اوسېدیوان بیګي  ه د قاري لور یم او په  ـ هو، زه عابد 

د   دې  علت  راتګ  د  بیګي  ـ  وو؟  دیوان  څه  ته   کلینیک 

م  د  لپاره    ېـ د همدې کال  میاشت کې د ملړي ځل  په 

یوه میاشت پوره  کلینیک ته راغلې وم د راتلو مخکې مې  

نو دې کلینیک   ، وو  ه کوله او درمل مې هم استعامل کړيتب

په البراتوار کې راته وینه معاینه شوه او  ته مې مراجعه وکړه 

ډاکرت ته ورغلم    د داخلېنو    ې چې محرقه ی  ، راته وویل شول

د لسو ورځو لپاره راکړل د دوهم ځل    ېاو درمل ی تقریباً 

چې کلینیک ته مراجعه وکړم    ، کتنې لپاره راته توصیه وشوه

وه او    (منفي)  ښهیې  شوه نتیجه  کله مې چې وینه معاینه  

اوس چې   درمل مې تر السه کړل . د تقویېشومزه هم ښه 

مدې کلینیک ته  نو ه ، مې کورنۍ کې کوم ناروغ پیدا يش

 . په فضل ښه کېږي )ج( د خدایراومل او یې 

 ؟ ـ د کلینیک اړوند مو نظر څه دی

د   په ځانګړې توګهخوشحاله یم  ره  ېـ د کلینیک په شتون ډ

رې مهمې ېې ډ، البراتوار او د واکسین څانګوالدي نسايئ

 ده.  دي او کايف ګټه مو ترې پورته کړې

 ؟ لرئلپاره کوم پیشنهاد  ودېد خدمتونو ـ د کلینیک د 

 ستونزې لريخلک اقتصادي   سېمېـ څرنګه چې د دې 

عایناتو په  د درملو او م  متونو کې په خاص ډولېنو که په ق

له خلکو رسه   مېینو د س ، برخه کې یو څه کموالی رايش

 وي.  ته شوېبه پوره مرس

. مننه ۍدا چې وخت مو راکړ نړ  -

  همه   و      بیگی   دیوان   کلینیک   برای   قابله   وظایف   الیحه 

ها  کلینیک 

 

 

 

 

 

والدی  صحی  های  مراقبت  خدمات  رساندن  برای  قابله 

 ،بصورت برجسته برای خانم ها در شفاخانه های )ولسوالی 

لیت را  ؤو مرکزی( کشور فعالیت مینامید او باید مس  ، والیتی

مهارت   و  فراهم منودن علمیت  کار عملی خود جهت  در 

های دست داشته خود برای مراقبت هر خانم و فامیل وی 

او ب باشد  داشته  که  ه  به عهده  در گروپ  حیث یک عضو 

نرسها و    (شمول متخصص نسایی والدیبه  )شامل داکرتان  

 شامل میباشد. کارکنان صحی جامعه 
 

 :   از   اند   عبارت   قابله   های   لیت ؤو مس 

فراهم منودن نظارت رضوری مراقبت و توصیه برای زنان   : ۱

 .مرحله بعد از والدتمنودن و درست حاملګی در زمان 

مراقبت منودن از   تنظیم منودن والدت ها به تنهایی و:  ۲

 اطفال نوزاد. 

طفل   اختالطاتمراقبت  :  ۳ والدت  و  حمل  جریان  در 

 .مطابق به معیارات اساسی مراقبت های عاجل والدی

  فراهم منودن مراقبت ابتدایی برای خانم ها در سن بار  : ۴

 . وری مطابق به مجموعه خدمات صحی اساسی

اجتامع   :  ۵  در  صحی  مراقبت  عرضه  از  منودن  حامیه 

 توسط کارکنان اناث صحی جامعه. 
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   دن زنان فامیل ها و اجتامع آموزش دا مشورت و  : ۶

مادر   غرض  آمادگی  شامل  صحی  مربوطه  مناطق  در 

 .شدن و تولد طفل 

برای    :۷ جراحی  بدون  میتودها  متام  منودن  فراهم 

 .تنظیم خانواده و مشورت برای میتود های جراحی 

بدست آوردن کمک های مشخص که رضوری است    :۸

 .رجعت دهی   بصورت مشوره دهی و 

در میان گذاشنت علمیت و مهارت و تجربه خویش    :۹

طبی  شاگردان  ها  قابله  با  کارمندان    ، را  و  ها  نرس 

یک   صفت  به  والدت  و  حاملگی  دوره  مورد  در  دایمی 

 .مربی 

اداری    :۱۰ شده  انتخاب  محدود  وظایف  منودن  اجرا 

درست منودن جدول سوابق و گذارش معلومات    مانند 

مریضان اداره منودن کلینیک و یا مرکز صحی )نظر به  

و  های    نیازمندی(  پروگرام  در  منودن  همکاری  یا 

 .مشخص تربیوی ویا خارج از ساحه 

وکمیته    :۱۱ مسلکی  موسسات  تحقیقات  در  اشرتاک 

    .های مربوطه  در ادامه دادن فرصت های تعلیمی 

ها و    طرزالعمل متابعت از پالسی های دیپارمتنت    :۱۲

متداوم   کیفیت  شده  تاسیس  صحی  مرکزی  اهداف 

مع  ابتکارات  ضد  ی بهبود  و  محیطی  خطر  بی  ارات 

 عفونی.

خدمات    :۱۳ عرضه  در  منودن  ساعته    ۲۴اشرتاک 

اجرای وظیفه در عرص    رضورت روزه که  ۷خدمات والدی  

. خواهد گردید   نوکریوالی یا    شب و 

 

 نیاز:   مورد   های   گی   شایسته 

کر داده شده  تذ جهت اجرای خدمات موفقانه که در باال   

 : است عبارت اند از

قابله ها دارای دانش و مهارت مورد نیاز    شایسته گی اول: 

و سکتور   بوده  اجتامعی  علوم  اصول    از  و  عامه  صحی 

مناسب اخالقی که اساس و بنیاد مراقبت  های با کیفیت  

خانواده های شان   زادان و کلتور را برای زنان نو موفق با و

 .تشکیل میدهد

  قابله ها خدمات تنظیم خانواده گی و   شایسته گی دوم: 

با  سازگار  و  اساسی  صحی  جامعه    تعلیامت  در  را  کلتور 

زندگی   یک  پیرشفت  زمینه  آن  طریق  از  تا  میدارد  عرضه 

فامیلی خ  ، سامل  و  شده  پالن  های  گی حاملگی  انواده 

   . مثبت را در جامعه فراهم مناید

سوم:  گی  با    شایسته  والدت  از  قبل  مراقبت  ها  قابله 

 کیفیت را جهت تامین بیشرت صحت زن در جریان حاملگی  

و منوده  تداوی    اختالطات   فراهم  و  تشخیص  را  حاملگی 

را تداوی میکند و   میکند و در    هم در صورت لزوم مریض 

 . متخصص رجعت میدهدصورت رضورت به یک 

منودن مراقبت های قبل از    فراهم   تشخیص حاملگی و  : ۱

 والدت و اخذ تاریخچه و معاینات. 

پیش بینی  اختالطاترجعت دهی  موقع وبه تشخیص : ۲

 ناشده. 

فولیک است   فراهم منودن واکسین ضد تیتانوس آهن و  : ۳

مطابق به مجموعه    و دیگر اقدامات وقایوی قبل از والدت

 . خدمات صحی اساسی
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و  :۴ والدی  پالن  انکشاف  مورد  در  دهی    واضح مشوره 

  . ساخنت مفهوم والدی و آمادگی اختالطات

مشوره دهی در مورد مراقبت های قبل از والدت مراقبت   : ۵

دیگر    الصحه شیر دهی مادر و   خودی بشمول تغذیه حفظ 

 عالمات خطر در جریان حاملگی و والدت. 

یص و تنظیم فوریت های والدی مطابق به اصول  ختش:  ۶

 . قبل والدی های مراقبت های عاجل

قابله ها در جریان حمل مراقبت   شایسته گی چهارم: 

کلتور را فراهم میکند والدت  بهسازگار  های کیفیت و

پاک را اجرا میکند از نوزاد مراقبت می مناید و   و محفوظ

درست آن تنظیم   ثر وؤ همچنان واقعات عاجل را بطور م 

معیوبیت  از ومیر مادر و نوزادان و مرګمینامید تا از 

 . جلوگیری مناید

اجرای مشاهده و معاینه منودن زن حامله و تشخیص   : ۱

 مرحله اول والدی. 

 .تنظیم منودن مرحله اول والدت با استفاده از پارتوگراف: ۲

 ن برش دوستانه. ؤ مساعدت کردن در والدت پاک مص : ۳

ثر مرحله سوم والدت به غرض تنزیل  ؤ اداره م   تنظیم و  : ۴

 خونریزی بعد از والدت. 

رجعت    : ۵ و  پارتوگراف(  از  استفاده  )با  منودن  تشخیص 

و  انسدادی  والدت  شواهد  در  صورتیکه  در  زنان  دادن 

 طوالنی پیش بینی رخ دهد. 

شمول    : ۶ )به  والدت  از  بعد  خونریزی  منودن  معالجه 

و توسط دست  پیچکاری  زرق    کشیدن پالسنتا   اومنودن 

 توسین(   کيس

آنها در صورت  تشخیص و تنظیم واقعات و رجعت دادن  : ۷

 لزوم. 

 رجعت دهی اختالطات قبل از والدت : ۸

با   شایسته گی پنجم:  را  از والدت  قابله ها مراقبت بعد 

فراهم   فرهنگی  نظر  از  حساس  و  جامع  عالی  کیفیت 

 مینامید.

بعد  : ۱ فوری  مراقبت  منودن  بشمول   فراهم  والدت  از 

 مشاهده معاینه و مشوره دهی. 

 نوزاد بعد از والدت. ارزیابی منودن مادر و   : ۲

فراهم کردن خدمات و مشوره در مورد تنظیم خانواده    : ۳

 بعد از والدت . 

    . زنانه مشوره دادن در شیر دهی و تهیه کمک تغذیه ب : ۴

قابله های محلی مراقبت را با کیفیت   شایسته گی ششم: 

عالی برای طفل نوزاد نظارت و مراقبت های وقایوی را برای  

 . مناینداطفال خورد سال فراهم 

قابله ها در حامیه ای صحت خوبی     شایسته گی هفتم: 

و دارند  سهم  جامعه  و    در  جامعه  بین  ارتباط  حیث  به 

 سیستم صحی خدمت می منایند. 

 ان صحی جامعه در اشرتاک کردن  حامیت کردن کارکن : ۱

تهیه مراقبت صحی اساسی جامعه و فراهم منودن رهنمود  

جلسه   جریان  در  البته  باشد  رضورت  طوریکه  تخنیکی 

 کارکنان صحی جامعه. 

و   : ۲ حامیوی  کلینیکی  نظارت  منودن  معلومات    فراهم 

کارکنان   برای  نوزاد  و  مادری  صحت  مورد  در  تخنیکی 

   . صحی جامعه
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 کلینیک   قابله   )قریشی(   مهاجره   با  مصاحبه 

    بیگی   دیوان   

دیوان مهاجره قریشی هستم به صفت قابله  در کلینیک  

و بسیار خوش هستم که در    ایفای وظیفه می منایم  بیگی   

این کلینیک  تهداب گزار    .وظیفه اجرا مینامیم  این کلینیک

 که متام مشکالت اداری ویک شخص دانا و فهمیده است 

این    به متام مشکالت    مینامید.   را حل  کلینیکاین  مالی  

رسیده گی مینامید. بسیار سپاس گزار هستم و  کلینیک  

 وی میکند ابه قیمت مناسب تدکلینیک  این  تشکر از اینکه  

 هم برای مردم بی بضاعت  که هم برای کارمندان کلینیک و

 است. مفید

 : گفتدرباره کلینیک باید  

کلینیک   نخست  مرحله  بیگی   در  مریض   دیوان  چنان 

آهسته اما  کمک    ، نداشت  به  به  همه  آهسته  رو  همکاران 

به کمک    که  هستیمکوشش  هم در    دیگر  یش است.  اافز 

که همه مریضان   رسیدروزی خواهد    اللهءخداوند )ج( انشا

تا   . حتا به خارج از کشور نروند وبه کلینیک مراجعه کنند

 باشیم.  خود برای متام هموطنان  خدمت دریچه

مریضا چرا  اینکه  قسمت  او   ندر  مردم  ؟  بودکم    یلادر 

  به مردم  در باره این کلینیک  بعد ازینکه  ، منطقه خب نبود

شد شده.    مراجعین  ګفته  بیشرت  همکاری  ما  ما  خواهان 

به مردم منطقه    . هستیم  مردم منطقهبیشرت   این کلینیک 

و   بوده  ونزدیک  ترانسپورت  میتوانند    بدون  وقت  ضیاع 

کنند منطقه  باید      ، مراجعه   و   مکتب،  رسک  ، مسجدهر 

   . کلینیک داشته باشد

  ، باید با سلوک و رفتار نیک باشد  کلینیکبرخورد کارمندان  

مقدس طبابت   چون قسمی    باید  مریض  . است  وظیفه 

بلد    کلینیکرهنامیی گردد قسمیکه   باشد و  بوده  را قبال 

مریض به شفاخانه بسیار به وضیعت خراب میآید باید    اګر

اکرث مردم که مراجعه میکنند میگویند   . شود  حیتقویه رو 

 ،یه میشودحامکه کلینیک دولتی است یا از طرف خارج  

که پول را مکمل پرداخت   باید تداوی ما بدون پول باشد یا 

  . منی کنند

بیشرت دارد   اعتامداینکه    مردم منطقه  ازبا اظهار سپاس  

به   و  نسبت  کلینیک  عالجهم داکرتان  از   و  . این  تشکر 

،  مشکل میداشته باشم  که بخش  هر    همکاران عزیزم که در 

  خالد  انجنیر محمدو تشکر از  ،  همکاری مینامیند  کمک و 

در  (وردک) و  که  خودم  کمپیوتر  همکاران  بخش  را    متام 

می   جانبههمه  همکاری  کمک و ما را همه و دادهتریننګ 

   کند. 
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   واکسین   شعبه   باره   در   معلومات 

    بیگی   دیوان   کلینیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واکسین ها 

 (BCG)توبرکلوز  •

 (Hepatite-B)  زردی سیاه •

  OPV(Oral Polio Vaccine)پولیو •

  (IPV) پولیو زرقی •

 ( (PCVسینه و بغل   •

 (Rota)اسهاالت  •

 (Measles)رسخکان  •

 (TT)تیتانوس  •

رایگان   دارد  وجود  واکسین  بخش  در  که  های  واکسین 

 .است قرار ذیل واکسین پنج گانه . میباشد

تیتانوس  ه زردی سیاه، سیا)    انفلونزا   هیموفیلوس  ، رسفه، 

 (دیفرتی

 

 

 تطبیق   قابل   سن 

اطفال   ، ما سه گروپ سنی برای تطبیق واکسین داریم

الی   ۱۵زیر یکسال، از یکسال الی دو سال و خانم های  

  ساله، که واکسین تی تی برای خانم ها است و دیگر 49

اما  . یکسال استسن  متام واکسین ها برای اطفال زیر

اگر در یک سالگی واکسین نشد میتواند در دو سالگی 

 د. نرا بگیر  واکسین های خود

از   واکسین بی سی جی یک دوره دارد و برای اطفال بعد 

واکسین بی سی جی    . سالگی داده میشود   تولد الی یک

مقطر آن یک   پودر همراه با آب مقطر است که مقدار آب

واکسین بعضی اوقات به شکل ویال  و    . سی سی میباشد

 ۲۰ید  و یک ویال آن  بعضی  اوقات به  شکل امپول  میا

میباشد جدوز  سی  بی  واکسین  دوز  اطفال ،  برای  ی 

ml۰.۵  از آماده شدن    بی سی جی بعد  نیواکس  شد. میبا

بعد  و  میباشد  استفاده  قابل  ساعت  شش  شش    الی  از 

واکسین بی سی جی در    . ساعت ختم جلسه هدر میشود

زاویه   به  باالیی شانه چپ طفل  درجه    ۱۰الی    ۵قسمت 

آبله  ا  از  بعد  ، داخل جلد زرق میشود ین که زرق شد یک 

گک برابر نیم نخود در جای واکسین پیدا میشود که آبله  

از دو هفته زخم اش    شود و بعد در مدت دو هفته زخم می

میشود  و  ندبهجایش    ، خوب  نشان    ندبههمین    میامند 

ست که واکسین بی سی جی درست تطبیق ا  دهنده این 

 . شده است

ساعت    ۲۴تا    واکسین هیپاتیت بی برای زردی سیاه است و

محلول شیری رنگ    . از تولد برای اطفال داده میشود  بعد

و آن  میباشد  ویال  یک  دارد  ۱۰  در  ویال  و    دوز  بشکل 

  . میباشد 0.5mlمیباشد دوز واکسین هیپاتیت بی 
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قسمت قدامی  وسطی ران طفل    در   واکسین هیپاتیت بی

زاویه   به  بیرون  بطرف  زرق    ۹۰کمی  درجه داخل عضله  

 میشود .

دوز    ۲۰در یک ویال    . پنج دوره دارد  پولیو خوراکی واکسین  

برای هر طفل دو قطره   واکسین   .میباشداست و دوز آن 

واکسین پولیو زرقی میباشد یک دوره دارد که   (آی پی وی)

و او   ۳پی سی وی    ۳هفتگی همراه با  پینتا    ۱۴در سن  

ماهګی    ۹که دوره دوم آن در سن    . داده میشود  ۳پی وی  

هم در قسمت    ها   واکسیناین    OPV، و  IPV  ،Measls I 2با  

به زاویه   بیرون  بطرف  ران طفل کمی    ۹۰قدامی وسطی 

 درجه داخل عضله زرق میشود.

واکسین پینتا شامل پنج مرض میباشد که عبارت از زردی 

رسفه،   سیاه،  میباشد   تیتانوس،   سیاه  دیفرتی  و  انفلونزا 

محلول شیری رنگ میباشد  و سه دوره    ، بشکل ویال است

بار    هفتگی و  ۱۰بار دوم در    هفتگی،   ۶ل  در  دارد که بار او 

در   ویال    ۱۴سوم  یک  در  میشود  داده  دوز    ۱۰هفتگی 

برای اطفال   میباشد که این هم    ml۰.۵میباشد، دوز آن 

در قسمت قدامی وسطی ران طفل کمی بطرف بیرون به  

 درجه در داخل عضله زرق میشود. ۹۰زاویه 

میباشد بغل  و  سینه  برای  وی  سی  پی  بشکل   ، واکسین 

ویال است و محلول شیری رنگ  میباشد  سه دوره دارد که  

دوز    ۴همراه با سه دوره پینتا داده میشود در یک و یال آن  

میباشد این واکسین   ml۰.۵  است و دوز آن برای اطفال

 هم مثل دیگر واکسین های عضلی زرق میشود. 

واکسین همچنان   این  میباشد  اسهال  برای  روتا  واکسین 

هفتگی و دیگر در    ۶اشد دو دوره دارد یکی در  فهمی میب

های هفتگی داده میشود که همراه  با دیگر واکسین    ۱۰

و میشود  داده  یی  اسهال   دوره  یا  قبض  که  اطفال  برای 

 باشد داده منیشود. شدید داشته 

دو دوره دارد    که  واکسین میزلس  برای رسخکان میباشد

  ۱۸  )ماهه گی و دوز دوم آن در یک نیم سالگی  ۹  ر  یکی د

با آب   (ماهه گی داده میشود واکسین بشکل پودر همراه 

آب مقطر باید با پودر آن مخلوط گردد    5mlمقطر میباشد

بعد واکسین همچنان  تا شش ساعت    این  آماده شدن  از 

از شش ساعت یا ختم جلسه    قابل استفاده میباشد و بعد 

 هدر میشود.

تیتانوس     مرض   تی تی یا تیتانوس توکسویید برایواکسین  

برای   های  دخرت  است  میباشد   ۴۹الی    ۱۵خانم    ساله 

دوره دارد بار اول در اولین مالقات   پنج  وخانم های حامله

از تی    بار دوم یک ماه بعد از تی تی بار سوم شش ماه بعد 

یک   پنجمبار  یک    ، از تی تی  تی دو بار چهارم یک سال بعد

که اگر یک خانم مطابق تقسیم   از تی تی چهار   سال بعد

را در دو    واکسین خود را بگیرد متام واکسین خوداوقات  

تکمیل  دوره  ل میشود  در مجموع پنج  سال هفت ماه تکمی

  . میشود 

دارد، ـ   معافیت  سال  سه  دوم  سال   دور  پنج  سوم  دور 

معافیت دارد، دور چهارم ده سال معافیت دارد و دور پنجم  

 سالگی معافیت دارد.  نو تا سن چهل 

واکسین پولیو برعالوه پروگرام روتین در کمپاین ها نیز  

ملی واکسیناسیون یاد  تطبیق میشود که بنام روز های  

و   میباشد  روز  چهار  ماه  هر  در  پولیو  کمپاین  میشود 

میشود  روز  پنج  سمینار  روز  با  های    ، همراه  روز  در 

سال   پنج  از  پاینرت  آنها  سن  که  اطفال  برای  کمپاین 

 تطبیق میګردد.   است 
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 (   بیگی   دیوان   )قلعه   خض   خواجه   قلعه 

 

   دیوان بیگی   قلعه

چون کاریز و نظر گاه حرضت خواجه خرض)ع( از قدیم در  

واقع بود، شخصی از خواجه ګان که در قریه    پغامنبولوک  

باغبانان چهاردهی مسکن داشت نام فرزند خود را خرض 

محمد ګذاشت. این فرزند با فضلیت و تقوی احرتام نظر  

ګاه و مسجد و حراست موقوفات را می منود. در زمینی که 

کاریز خرض موقعیت داشته، قلعچه بنا منود و نیز  تحت آب 

آسیاب نزدیک قلعچه مزکور بنام آسیاب خواجه خرض بهر 

خرض   خواجه  امالک  و  خرض  خواجه  نظرګاه  نسبت  دو 

 محمد مشهور بود. 

قلعچه خواجه خرض و اراضی اطراف آن در عهد ُدرانی به  

  و وکیل الدوله آمد. قلعچه دیوان بیګي  قید امالک زر خرید  

 . عهد به حال مخروبه باقی مانده بود خواجه خرض در این

و عالمتی از آبادی نداشت و فقط زمین آن تا دیر سالیانی  

( قمری در  ۱۲۹۶بنام قلعچه شناخته می شد. در سنه )

متصل دیوان بیګي  اوقات جنګ افغان و انګلیس چون ګذر  

ب قلعه  اناحیه  نیز  و  برداشت  کابل صدمات شدید  الحصار 

خالصه    ردبیګي  دیوان   به  موسوم  منطقه  در  چهاردهی 

وکیل الدوله دچار صدمات ګردید، رسدار فقیر محمد خان  

ُدرانی   عمر خان  محمد  ابن رسدار  در    پوپلزاییشاغاسی 

  نود هشتسنه هزار و دوصدو  محل قریه خواجه خرض در 

منود. ۱۲۹۸) جدید  قلعه  بنا  اسد    (  برج  تا  قلعه  این 

 پا بر جا است.  ش. ھ( ۱۳۶۶)

واقع   راه  کنار  در  و  چشمه  کنار  در  خواجه خرض  نظرګاه 

عقیدت   رسوم  این  و  میرسیدند  دعا  به  مخلصین  زیارتګاه 

هنوز باقی است. و این نظرګاه در ساحه قلعه عمر خان )ثم 

خالصه وکیل الدوله( واقع و اعلیحرضت احمد شاه غازی 

بار    دو از  رکه دسه  اقامت داشت  کابل  در  تابستان   ایام 

توابع   از  که  منطقه  آن  چنارستان  و  جویبار  بلوک  دیدن 

دارالسلطنه کابل یاد میشد، محفوظ ګردید و صفه    پغامن

مناز خوانی آن عهد تا حال بر لب کاریز و نزدیک نظر ګاه  

 باقی مانده است. 

در سنه   پوپلزاییرسدار رحمت الله خان ابن روح الله خان 

( قمری موازی سه جریب زمین را به سمت شامل  ۱۱۶۸)

آالن به شکل   نظر ګاه خواجه خرض وقف دهقانان منود و تا

الدوله   کیلو مدفن عمومی باقی مانده است. مدفن اوالده  

در اطراف نظرګاه خواجه خرض واقع است. میر عطاء خان  

 ولد نائب فتح خان هراتی نیز هم در آنجا  

خاک سپرده شده است. بای محمد خان فراشباشی ولد  به  

محمد کریم خان مسجد زیارت خرض را به بودجه شخصی 
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در و  منود.  تعمیر  کمک  . ھ  )۱۳۵۹(سال    خود  به  ش 

آباد ګردید. و این ساحات به صورت  قساکنان   ریه مجدداً 

عموم از عهد احمد شاه غازی تا زمان امان الله شاه غازی  

از مناطق   وکیلبنام خالصه   الدوله و معمور ترین منطقه 

چهاردهی دارالسلطنه کابل بوده است. رسدار فقیر محمد  

خان شاغاسی بانی قلعه خواجه خرض به تاریخ شب شنبه 

(۱۸( سنه  املرجب  رجب  ق۱۳۴۰(   )( مطابق  ( ۲۷مری 

است و در نزدیک چشمه خواجه    ش. ھ  (۱۳۰۰حوت سال)

  خرض به  خاک سپرده شده است. 

 

 »قب مادر شاه امان الله غازی« دیوان بیګي مدفن عمومی  

 کابل   چهاردهی   ر د      بیگی   دیوان   باغ 

دو  میان  در  باغبانان  بنام  یی  قریه  کابل  چهادهی  در 

واقع است منطقه    ، رودخانه  آن  و هوای  آب  و  و چون ګل 

برای غرس و پرورش  نهال سیب مساعد است، باغداری در  

دیم مروج و از آن جهت اهالی این منطقه سبز و شاداب از ق

اند بنام   اين قریه که چهل باغ را در ترصف داشته  سکنه 

 رفته اند. گباغبانان شهرت 

قریه  شامل  سمت  ساحه  در  که  ابدالی  خان  عمر  قلعه 

باغبانان و در سمت جنوب ده مبارک بنا یافته است، این  

توت و رود پغامن از دو جانب  گساحه قبالً جز باغبانان بی

ګذرد.  می  منطقه  دولت    این  تأسیس  از  قبل  منطقه  این 

امپراتوری احمدشاهی بنام قلعه عمر خان و از اوایل عهد  

ُدرانی بنام قلعه قلندر خان )ابن روح الله خان( و بعداً بطور  

وکیل الدوله  دیوان بیګي  زرخرید به ید ترصف عبدالله خان  

وکی خالصه   « غازی  احمدشاه  اعلحرضت  عهد  از  و  ل  آمد 

الدوله« شناخته شده و این نام بزرګ منطقه حاصل خیز  

مذکور را نام باغبانان مجزا ساخته است. و از همین باعث  

میګردید:  باین عبارت ترصیح  ُدرانی  فرمان های عهد  در 

)قلعه عمر خان مشهور به قلعه قلندر خان در قریه باغبانان   

 تبدیل شد. کابل(. و این نام بعداً به »خالصه وکیل الدوله«  

وکیل الدوله در هامن منطقه در عهد سلطنت اعلیحرضت  

با   غازی  شاه  جریب  ااحمد  شانزده  ساحه  در  باغ  حداث 

باغ   های  نشانه  درختان  منود.  اقدام  بیګي زمین  دیوان 

یک، یک باقی مانده    ش. ھ(  ۱۳۱۰وکیل الدوله تا سال )

بود. و از طرف ورثه مرحومی در هامن حصه و حوالی قریب 

ده  یحداث باغ ها اقدام ګردید و به مثر رسابدفعات با    آن

چون بعد از خالصه شاهی و باغ شاه در کابل این   است. 

از   و خالصه وکیل الدوله  نظر عموم  مورد  منطقه  و  ساحه 

  این نام مجزا و در قید فرمانهای دولت با ا  منطقه باغبانان ب

دارالسلطنه ا قریه های حوالی  از  یافته  اختصاص  نام  ین 

کابل مشخص شده بود، مجموع آن ساحه را بنام کابل و  

در حوالی زیارت  دیوان بیګي  باغبانان می شناختند. باغ  

 ت داشت.یخواجه خرض و در محل باغ بیرو موقع

 « کتاب کابل من »
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 باستان   کابل   در   بیگی   دیوان   گذر   تأسیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین   خان  علی  فرزند  خان  قهرمانان حیات  از  پشتون 

قندهار بعد بازګشت سفر از کابل به تسخیر بلخ و بدخشان 

همت ګامشت و به اتفاق بهادرخان یوسف زایی به جنګ  

یاداش آن مظفریت  ه  ندر محمد خان والی بلخ پرداخت و ب

و   قندهار  به  بلخ  از  یافت.  خطاب  برخورد  »شمشیرخان« 

غلزای و    یکالت  حاکم   دیګر  سال  و  منود.  مراجعت 

مستحفظ الکای غزنین و امنیت هزاره جات خدمت منود، 

از دست شیرزاد  و بعد قتل سعادت خان حاکم کابل که 

کابل  حکومت  به  رسید،  قتل  به  پرسش  و    خان  پرداخت 

در خان  شمشیر  حکومت  سنوات    دوران  باستان  کابل 

 ( هجری قمری است. ۱۰۶۰-۱۰۵۹-۱۰۵۸)

عهد    اُ مسکن شمشیر خان تا یک صد سال یعنی تا مبتد

شاهنشاهی ُدرانی به اسم او منسوب و آخرین فردی که در  

 آن ناحیه مترکز داشت رشزه خان قلعه دار کابل بود.
 

ابن دیوان بیګي  در عهد ُدرانی ـ عمده االمراء عبدالله خان  

 شاه علم خان ایوب زایی فوفلزایی قندهاری آن ساحه  

را به شمول باغ رشزه خان سابق قلعه دار کابل را به طور  

مسجد   و  حویلی  آورد.  بدست  خرید  را  شمشیر زر  خان 

اعامر منود.ګذر   بیګي  مجدداً  جا  دیوان  کابل  قدیم  شهر 

ګزین هامن ګذر قدیم شمشیرخان و رشزه خان است که  

قلم و شمشیر از مرور یک صد سال در آن   صاحبان قدرت

دیوان ناحیه و ګذر ساکن و به اداره کابل می پرداختند.  

که خود متصدی دیوان اعلی یعنی بزرګرتین مرکز بیګي  

اقامت   اوقات  در  بود  مقام سلطنت  و وکیل  ادارات دولت 

در   برد.  می  رس  به  ګذر  همین  در  کابل  دارالسلطنه 

و باغ  و  قلعه  کابل  کوهدامن   چهاردهی  در  هم  و  اراضی 

شد و وسائق ثابت    که بهمین نام یاد می  ، کابل باغ داشت

 میکند که همه امالک زرخرید بوده است. 
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بیګي   )دیوان  سنه  که  ۱۱۶۷از  سالی  این  در  قمری   )

وارد  ُدران  ُدرـ  شاه  تیمور  اعلیحرضت  همراه  به  و  مجدداً 

ار  دارالسلطنه کابل ګردید به ساختامن های جدید کابل ب

بجا ګذاشت. مسجد،  آثاری  و  متوجه  مهامن خانه،    دیګر 

عرض وجود  دیوان بیګي  مسافرخانه، اشرتخانه، در ناحیه  

( قمری طرح عامرت جدید منود و  ۱۱۸۷منود و در سنه )

   . قطعه نظم آتی سند تاریخ اختتام تعمیر است

 « کتاب کابل من »

 

 مرکه   رسه   ( آمنې   ب   ب )   غې نارو   یوې   د   کلینیک   د 

 ؟ئژنېـ هیله ده خپل ځان مونږ ته راوپ 

او د پالر نوم مې غالم حسن دی د  هآمېنه دـ زما نوم  

 اوسیدونکې یم. سیمې دیوان بیګي  ېکابل پينځمې ناحی

ته   کلینیک  يبیګ ځل لپاره کله د یوان مړيو د ل ېتاس -

 وه؟   ېمراجعه کړ 

لپاره دې مړي ځل و ـ زه پینځلس میاشتې مخکې د ل

 وم.   ېکلینیک ته راغل

 څه ستونزه مو درلوده؟  -

کې      ونوتو میاشتو عمر ا  ـ زما دوه زامن یو د شپږو او بل د

زېږون او بیا حامله شوې وم نو غوښتل مې چی د  شول  مړه  

 . زما د حمل نه په سمه توګه پاملرنه ويش ېنه مخک

 ؟ېوشو  نېو الرښو  په دې کلینیک کې تاسې ته کومې -

  ي د السه مې ورکړ   و څرنګه چی دوه ماشومان چې هلکان و 

په  ېنو ډ  ، وو کې وم خو د کلینیک متخصصې اندېښنه  ره 

 ېکړل او اطمینان یرااو تلویزوين معاینات    يراته البراتوار 

زوی دی او  دې سامل  ماشوم  د    ېچ  ، راکړ چې  لپاره  زما 

رفع   ېشېبه وه او تشویش م څخه ډکه    ۍخوشحال  ېر ېډ

 شو.

 رته مراجعه وکړه؟ ېلپاره چزېږون و بیا مو د ښه ن  -

  زه به هره میاشت کلینیک ته راتلم او دلته به راته تلویزوين

تر څو   ، کېدې  راته  نې بهو الرښو   ېمعاینه تررسه کېده او الزم 

 هم همدغه کلینیک ته راغلم.  لپاره  زېږوند   ېچ

  ې و رسه نه    په مرحله کې خو به د کومې ستونزېزېږون  د    -

 ؟ شوېمخ 

 لور وه. خو   نارمل ووزېږون  !ـ نه

راته    ېکله مې چې د متخصصې نه پوښتنه وکړه چې تاس 

فشار    ير روحېته د ډ  ې هغه راته وویل چ  وو   ویيل  ید زو 

نو د دې    ، وو  يځکه دوه زامن دې د السه ورکړ   ېالندې و 

  ېتا ته مو د زوی وویل چ  لپاره چې تشویش دې کم يش

او په ځان به   ېره خوشاله شو ېهم وشول او ته ډ ېهمداس

 ر کاوه. ېدې پام ډ

 ؟وو  روغماشوم آیا ـ 

  ۹اوس د   ،  کیلو وزن  یې درلود  ۳.۵شکر روغ رمټ و    هوـ  

 .يمو وررسه مینه لر  يټول غړ  ۍاو د کورن یمیاشتو د

له والدت نه مو بیا هم کلینیک ته مراجعه وکړه او   وروسته  -

 نه؟ ه ک

ځل  !هوـ   الزم   ې دوه  او  راغلم  هم  راته   ېسپارښتن  ېبیا 

 .ېوشو 

 ؟ ئد کلینیک د فعالیتونو اړوند څه نظر لر  -

او رویه یې   يډاکرتان مسلک  ر ښه دیېد کلینیک نظافت ډ

همدلته   ناروغان  کور  خپل  د  زه  ده.  ښه  رسه  ناروغانو  د 

 خوشاله یم. ترېنه او ږم رالې

راکړ ښه    ېستاس مو ځواب  ته  پوښتنو  زمونږ  مننه چی  نه 

 . ولرئوخت 
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 ارتباط   تلیفون   ګرځنده   د   رسه   ناروغیو   رسطان   له 

 څېړونکيد امریکا د ږغ پوهنې  چې کېږيدوه نیم کاله 

د   تلیفونچې آیا د ملفون یا ګرځنده  ، کوي څېړنهپه دې 

ات( له رسطان او یا هم مغزي تومور عوړانګو څپې)تشعش

 اړیکه لري او که نه.  نېغهناروغیو رسه 

اړیکه لري. دوی په    نېغه مثبت دی او وایي چې    ېځواب ی

ګنالونه  ېسچې هغه   ، پر دې بریايل شوي کې ښت ايزم آ یوه 

 Electromagneticموجونه)  الکرتومقناطیيس  هغه   یا  او

Wavesګرځنده    ې(چ خپر   تلیفونله  یوه    ، يږ ېڅخه  په 

 ، ساعتونو لپاره د موږکانو لور ته خپاره کړل  ۹اوونۍ کې د 

دغه موږکان په رسطان او یا هم په    ېپه نتیجه کې ي  ېچ

 .کړل اخته  ېمغزي تومور باند

ړنې ېڅده چې لږ تر لږه باید دغه ډول   دااوس پوښتنه   

له ګرځنده   ېچې هغه څوک یا کس چ ، خپرې يش

چې څومره   ، څخه کار اخيل په دې پوه يش تلیفون

.ورڅخه استفاده ويش  زیانونه لري او یا هم څنګه   

چې   ، وايي چې په راتلونکو کلونو کې هڅه کوي  څېړونکي

ډول    يرسمدغه ډول تورې پردې له مخې لري کړي او په  

امواج څومره   چې دغه ډول الکرتومقناطیيس  ، اعالن وکړي

تومور رامنځته   يزیانونه لري او یا هم څومره رسطان او مغز 

 کوي.

واړاوه چې ملګرو  راهغه وخت د ډېرو پام ځان ته  ړونو  ېڅدغو  

څخه  کسانو  ملیاردو    ۷ملتونو وویل چی په ټوله نړۍ کې له  

 اخيل.  ګټهڅخه  تلیفونملیارده له ګرځنده  ۶

دغو   له  ده   څېړونکو یو  هغه شعاع  دا  وایي  له    چې  ، څخه 

څخه خپریږي او د میګا هرتز فریکونيس    تلیفونګرځنده  

کې   محدوده  غټ  په  هغه  کې  نړۍ  ټوله  په  کوي.  کار 

یې    ونهتلیفونګرځنده    چېرشکتونه   ته  بازار  او  جوړوي 

 چې  ، وړاندې کوي. په ملیاردنو ډالر مرصف او پانګونه کوي

ونه رسېږيڅېړونکو  د دغو   تر خلکو  نتیجې  کار  ځکه    ، د 

  چې په دې کې د دوی اقتصادي تاوان دی. 
 

   ته   رس   مهال   په   خوب   د   تلیفون   ګرځنده 

په ډمنارک کې د ښوونځي پنځه نجونې وايي: موږ چې   

د کټ رس ته کیږدو په   ټیلفونکله د خوب پرمهال خپل 

.ولیرولټسبا ورځ بیا خپل حواس نه شو کن  

زمويي؛ د دوی آ   چې دا ستونزه په عميل توګه وله  ېیوپتدوی  

ښوونځي د دې تجربې لپاره اړین توکي نه درلودل، دوی  

لومړنیو وسایلو دا تجربه په خپل کور  رو  ېهڅه وکړه چې په ډ

 کې تررسه کړي. 

چې تخمونه یې په کې اچويل وو    دې شاګردانو شپږ لوښي

یې   کړکۍ  او  دروازې  چې  کېښودل  کې  خونه  داسې  په 

چې تخمونه په کې وو    ټینګې شوې وې او شپږ نور لوښي

  انرتنېت   د  وا  تلیفونداسې خونه کې کېښودل، چې هلته  

شاګردانو ته جوته شوه    و دو ېرېتد دولسو ورځو په    ، وو راوټر  

 چې د دوی تجربه په زړه پورې ده. 

وو هلته تخمونه مړه   تلیفوناو  انرتنېټکومه خونه کې چې 

وو،   کې    هېڅشوي  خونه  بله  هغه  او  وو  نه  شوي  راشنه 

   تخمونه راشنه شوي وو. 

ده  نوموړې ساده  ډېره  هم  څه  که  خپل    ، تجربه  په  خو 

امتیاز درجه تر السه کړه او پایلې یې له    ښوونځي کې یې د 

http://www.taand.com/wp-content/uploads/2018/12/Mobile.jpg
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استاد کیم    ا یمېک  یاد ښوونځي د   ګواښه ډکې وبلل شوې. د 

د زموږ  وايي:  کارولیسنکا   هورسیوډ  په  تجربې  شاګردانو 

اړولې    د   وکې د اعصاب  انسټېټیوټ پاملرنه ور  متخصصینو 

 ده. 

کې بیا ریال  ېچاپدوی غواړي چې دا تجربه په اکاډیمیک  

تررسه کړي او کېدای يش دا ځل دوی له ځینو حیواناتو 

 هم کار واخيل.  

کارول خوب له ستونزو  ر  ېډ  تلیفون  دچې  ده  وړ  د یادونې  

په   کوي،  مخ  کالز۲۰۱۰رسه  د  ږدیز  ستانفورډ    کې 

چې له    پایله دا وهړنې  ېڅد    ، پوهنتون یوه څېړنه کړې وه

خوب لړۍ ټکنۍ   ددل  ېکرسه نږدې ویده    تلیفونګرځنده  

او المل   ده، یې  کوي  رڼا  شنه  له    هغه  څخه    تلیفونچې 

میالټونین په نوم ماده له ستونزې    راوځي او دا رڼا بیا هغه د 

 رسه مخ کوي دا ماده له خوب رسه ټینګ تړاو لري.

 

  تاوانونه   ناوړه   تلیفون   ګرځنده   د   ته   وجود   انسان   د 

 

 

 

 

 

 

 

 

په وړاندې ځي خو په خوا کې    تکنالوژي ورځ تر بلې مخ 

که مونږ د منونې په   له ځانه رسه لري. ویرونکي زیانونه هم 

رسه رسوکار    نو که چېرې ټوله ورځ ور  ، کړود  یا  ټتوګه تبلې

درلېږدوير  ېډ  یلر  زیانونه هم وررسه  مونږ    ،روغتیایي  خو 

او په بې خبۍ ترې ګټه  نه اخلو  دلته له هوښیارۍ کار 

ته اړتیا لرو که د کار    انرتنېتپورته کوو. د دې لپاره مونږ  

هم وړیا    انرتنېتلپاره وي او که د شخيص ګټې لپاره وي.  

غږیږو.ګرځنده    ، ندی نه  اوس  یې  اړخ  اقتصادي  په  خو 

لپاره اخرتاع شوي  مخکې یوازې د اړیکو ټینګولو  ونه  تلیفون

ترې  ، وو اوس  او  تد کوچني     خو  اخلو  ر  ېډبلېټ ګټه هم 

پيل روان وي نه   زیات وخت پکې بوخت وو. اوس خو خلک

پر ځای  ریال  ېچاپهسکه غاړه بلکې ټيټ رس. د   او خلکو 

دا  یوي. د تکنالوژ  ېکې نیول تلیفونیې سرتګې ټيټې په 

نه  یا تډول کارونه دې ته الره هواروي څو ستاسې روغت ه 

چې   . اړويو زیانونه  دونکي  کې  جبان دی  زیان  هغه  دا 

کله چې  . ته اړويږ  ېورم یې ستايس مال او    تلیفونګرځنده  

په    ېتاس لیک  لیک  تلیفونیو  تاسو    ، یکې  ته  و  تلیفوننو 

باندې د    ، یالندې ورګور   ۳۰الندې کتل ستاسې په مال 

کلن   اته  یوه  د  وزن  دا  راوړي.  فشار  اندازه  په  وزن  کیلو 

ماشوم د وزن رسه سمون خوري. اوس نو فرض کړئ چې  

او هغه هم مخ ښکته   یاته کلن ماشوم اته کاله په رسګرځو 

ږ  ېورم  او  نو ستا د مال  ساعتونو پوري،  ۴تر    ۲او هره ورځ له 

وي؟ حال  څه  ګرځنده    به  خپلو  توګه  پرلپسې  په  مونږ 

ته ګورو، یا خو دا چې کنجکاوه یو یا دا چې بل    ونو فونتلی

مرصوفیت نه وي او یا دا چې خوند ترې اخلو. په هر صورت  

 « یبپاڼهیاران و»                     نه.   که په کې لګیا وو که اړتیا وي او  

 

 يش؟   وخوړل   رسه   پوستکي   له   مڼه   باید   ولې 

او یو خاص مواد    ویټامینونهپه پوستکي کې زیات  مڼې  د  

د انسان وجود  چې  نومیږي شته    Flavonoidچې فالونوید  

شوی دی او دا حجرې  زیاتو وړو حجرو څخه جوړ  ډېرو  له  

بدن   په  د  ډېر    وي.   په حالت کې  بدلوند  کې  تل  وخت 

حجراتو د بدلون په ترڅ کې ځینې وړې ناروغۍ، چې وجود  

.  کېږي  زوکام رامنځ تهاو  رېزش  نه زیامنن کوي، لکه  ډېر  

داسې ناروغانو په مقابل کې وجود تقویه کوي او فالنوید د  

 مقاومت یې زیاتوي.
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مڼه هغه    ډېر او  لري  فالنوید  توکي دي، چې  لږ خوراکي 

ګ فالنوید  ټامینونو تر څنییې د و  یده، چې پوستکمېوه  

، چې مڼه له خوړلو مخکې په ګرمو  ، نو غوره دا دهلريهم  

زیات  ډېر  اوبو پرېمینځو او له پوستکي رسه یې وخورو. مڼې  

کې   اروپا  په  يوازې  لري.  پیدا   ۱۵۰۰ډولونه  مڼې  ډوله 

 .ږيېک

پاچاه په  ظاهرشاه  د  افغانستان کې  کرهنې   ۍپه  د  کې 

وو.  عبدالوکیل  ډاکرت  یې   وزیر  کې  زراعت  په  چې  هغه 

له بهره راوړل او    یې  نیالګي شمېر  دوکتورا لرله، د مڼو ګڼ  

یې   بزګرانو  پر  وردګو  میدان  جوړ  ووېشلد  باغونه  هلته   ،

 شول او نن له دې سیمې څخه هر کال زرګونه ټنه ډول، 

. اوس خلک ډاکرت عبدالوکیل ته  کېږي  ډول مڼې تر السه 

 دعاګانې کوي. 

 

  لري؟   اړتیا   ته   ویټامینونو   وجود   انسان   د   ولې 

رضوري دي. په طبیعت  ډېر  د انسان وجود ته    ویټامینونه

شته، چې د توریو په  واسطه رسه نومول   ویټامینونهډېر  کې  

دي.  و  شوي  هم    A ،Bټامین  یلکه  یا  وCاو  د    Aټامین  ی. 

د   او  لپاره، وسرتگو  و   Bټامین  یپوستکي  د    Kټایمن   یاو 

عي سیستم د وجود د دفا   Cټامین  یلپاره، ووینې او اعصابو  

غا  D  ویټامینلپاره،   دي،  د  ګټور  لپاره   E  ویټامینښونو 

 په انتقال کې مرسته کوي. وجود ته د اکسیجن 

وجود   زموږ  نه يش جوړولی  ویټامینونهدا چې  نو   ، پخپله 

له خوراکي توکیو څخه    ویټامینونهالزمه ده چې موږ خپل  

پوره کړو. 

 لري؟ و   رنګ   تور   یې   ځینې   او   سپین   باید   ډوډۍ   ځینې   ولې   

وچه ډودۍ له غنمو څخه الس ته راځي او د ډوډۍ رنګ  

)میده کولو( رسه   ېژرندهم د غنمو له جنسیت او د هغه له  

د سپینې ډوډۍ لپاره له غنمو څخه پوستکی او   تړاو لري. 

خو   ، ږيېک سبوس لرې کېږي او یوازې د غنمو منځ میده  

  ی سبوس رسه یو ځا  وډۍ لپاره غنم له پوستکې او د تورې ډ

ځکه    ، توره ډوډۍ د صحت لپاره ډېره ګټوره دهږي  ېکاوړه  

پوستک غنمو  سبوس    ید  د  ډېره  او  او  نشایسته    Bاندازه 

زمانو څخه   پخوا  ډېرو  له  پخول  د ډوډۍ  لري.  ویټامینونه 

. پخوا به خلکو ډوډۍ په تیږو باندې پخوله اوړه،  يددود  

اوړو د   او اوبه د    کلونه ډېر  اصيل توکي وو.    وملدولمالګه 

کې  مرص  پخواين  په  خمیره  لپاره  ځل  لومړي  د  وروسته 

چې په اوړو کې د  وپوهېدل  وکارول شوه او مرصیان په دې  

ا نرم  اوړه  ګډولو رسه  په  او  خمیرې  خوندوره  يې  ډوډۍ  و 

 راځي. پسته 

 وڅښو؟   اوبه   ډېرې   باید   ولې 

کې هم هره ورځ لږ   ۍيخننه یواځي په ګرمۍ کې بلکې په  

اوبه باید وڅښو. د ورځې په اوږدو کې د    رتهېتر لږه دوه ل

نو د دې لپاره چې   انسان وجود دوه لیرته اوبه ضایع کوي، 

اوبه   ضایع شوې  بدن  لکه  بېرته  د  مایعات  باید  پوره يش 

بې بوره جوسونو وڅښو او خپل وجود  مېوو  اوبه، چای او د  

له وچېدو وساتو. اوبه د بدن حرارت تنظیموي که د بدن  

ته   وجود  نو  يش،  کمې  خصوصاً  ډېر  اوبه  کوي،  تاوان 

په هغو    . کېږيتاواين  ډېر  پښتورګي   به  ډبرې  پښتورګو  د 

کې   لېدلکسانو  ک کېږي  ډېرې  اوبه  د څښيمې  ، چې   .

مېتیازې  بدن د اوبو اندازه د متیازو له رنګه معلوموالی شو.  

باید لکه اوبه بې رنګه وي او یا لیمو رنګ یې وي، خو که د  
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چې د بدن    ، یې دا ده  يش، معنانارنجي  یا  ژېړ  رنګ  مېتیازو  

 اوبه کمې دي. 
 

 وي؟   زیامنن   خواږه   ډېر   ولې 

ټولو   د  چې  بوره 

ده، مور   خوږو 

خرابوي،  غاښونه 

دا  او  زیاتوي  وزن 

کالوري   چې  ځکه 

هضم   ده  زیاته  يې 

او   دی  آسانه  نشتههېڅ  يې  کې  په  څه  د    ، داسې  چې 

ډېر  دېر کار ته وهڅوي. هر کله چې موږ    سیستمهاضمې  

خو  دغه  واره  له  وار  نو  وخورو  حل   اږه خواږه  کې  وینه    په 

جذب . وینه دا ي. وینه هم دومره خوږو ته اړتیا نه لر کېږي

 یې  کوي یې، نتیجهزېرمه  خواږه په غوړیو بدلوي او    يشو 

وزن زیاتیږي او په سړي کې ستړیا   يدا راووځي چې د سړ 

 .کېږي را منځته سستياو 

کله   کله  شو  کوالی  موږ  او  وي  خوندور  خواړه  یې  خواږه 

کړو،   برس  غاښونه  باید  یې  وروسته  خوړلو  له  خو  وخورو، 

پاتې   کې  غاښونو  په  چې  د  ځکه  غاښونو  د  بوره  شوې 

 خرابېدو المل ګرځي. 

ــې یو ځا چېرېکه    کې وو، چې برس او کریم را یپه داسـ

رسه نه وي. نو باید داســې ژاولې چې بوره ونه لري د شــلو 

ــه   اوب ـخوـلې  د  ژووـلو رسه  ــه  پ ژاوـلو  د  وژوـیو.  ــاره  ـلپ دـقـیـقو 

له منځه د خوږو پاتې شــوين زیاتیږي او دا اوبه د غاښــونو  

 پاکوي. 

 : ګواښونه جدي احساس د  يواځېتوب د  ته روغتيا 

ه هـغه خـلک   ۴۰د يوې څېړنې د معلوـماتو ـله مخې   ــلـن سـ

ه ژوـند کې د   ه    یواځېتوبچې ـپ ه وي؛ ـن ه احســــاس اخـت ـپ

ورځـوي ــاـث  ـغ ت وم  ـک رې  ـپ ــوع  وضــ ـم دا  چـې  ږي  ـې وـه  .ـپ

ــاس مونږ غواړو د   ــاس  یواځېتوبپه همدې اسـ   په د احسـ

ــړو وک ــاره  اشـــ ــه  ت ــو  ــون ــت ــق ــي ــق ح ــو  ــن ــي ځ ــې  ک ــاره   :ب

د انسـان توب ېيواځد راپور پر اسـاس  ېټوډد سـايکالوژي  

اړه نـه لري؛   ــمېرې پورې  اړيکو پـه شـ د ملګرو او ټولنيزو 

ه د   یواځېتوب ه اړيکو کې د هـغ ــان ـپ ه کې د انســ ه ټوـل ـپ

ه ممکن د ټولنې  ه هـغ ت پورې تړلی دی، ځـک فردي کيفـي

له خلکو رسه په اړيکه کې وي؛ خو د احســاســاتو يا ټولنيز 

ــاوخوا خلکو ــخـت د   فکر لـه نظره لـه شــ بېـل وي او سـ

 .يواځيتوب احساس وکړي
 

تههوبسههلنه زيههات هلههه خلههک چههې د  ۶۰لههه   یواځې

 .احساس کوي؛ واده کړي خلک دي

کلـــه چـــې ښـــځه او خاونـــد لـــه خپلـــو ژورو احساســـاتو، 

فکرونــو او تجربــو لــه يـــو بــل رسه خــبې نــه کـــوي؛ د 

ــږي او د  ــل بېلې ــو ب ــه ي ــه نظــره ل ــوب ېيواځاحساســاتو ل ت

 .له ستونزې رسه الس او ګرېوان وي

دا خلــک فکــر کــوي چــې د ژونــد ملګــري يــې د دوی 

ــاس  ــه دې اسـ ــوالی؛ پـ ــه يش درک کـ ــات نـ ژور احساسـ

 .رسه ډېرې کمې خبې کويله يو بل 

 

  له اړيکو زمونږ درک بې الرې کوي یواځېتوب

د  ــه  بېرت څوک  يو  ــاره چې  لپ دې  د  ده؛  ــودلې  څېړنو ښـ

يواځيتوب احســــاس وکړي او ـله نورو رسه اړيکې ورـته بې 

، هغه  یارزښــته ښــکاره يش؛ همدا بس ده چې ترې وغواړ 

شېبې رايادې کړي چې دوی په کې د يواځيتوب احساس 

ک چې د    کولو ه حقيقـت کې ډېری هغـه خـل توب  ېيواځـپ

احســـاس کوي؛ ـپه اړيکو جوړولو کې کم مخکې کېږي او 

 .په دام کې نښلويتوب ېيواځخپل ځان د ژور 
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 : د احساس سبب ګرځي ۍيخند  یواځېتوب

شول وغوښتل  رضاکارانو  له  کې  څېړنه  يوه  د    ، په  چې 

کوونکو د دې  د ورځو خاطرې په ياد کړي. ګډون    یواځېتوب

خاطرو د رايادولو په وخت د يخنۍ احساس وکړو؛ تر دې 

  ښتينې تودوخې درجه يې هم ښکته یچې د پوستکي د ر

د  راغله   ژر غبګون   یواځېتوبزمونږ وجود  ډېر  وړاندې  په 

 .ښايي

 

 لري؟   ګټې   کومې   او   کېږي   پيدا   را   څنګه   خندا 

 

 

 

 

روغتيايي ې خوښي له ځانه رسه نه لري؛ بلکې  ز خندا يوا

 .ګټې هم د خندا په ګټو کې شته دي

خندا په اعصابو کې د خوند د سيستم چاودنه ده؛ خندل  

ده پېښه  پېچلې  له    ، يوه  مغز  درېیو چې  پوهنې،   الرو 

 .ژبپوهنې او ټولنپوهنې څخه د څېړلو وړ ده 

حرکتي واحدونه فعالېږي او د   ۴۴د خندلو په وخت کې  

چې د خندا په وخت    ، خندا او موسکا تر منځ فرق دا دی

نه   کې  موسکا  په  او  پراخېږي  ډول  فعال  په  کې عضالت 

 .پراخېږي

په خندلو کې   مغز  برخې  د مخکې  تندي  رول آ د  سايس 

لري؛ لکه څنګه چې دا برخه د انسان په يادولو کې هم د 

سته راځي چې د خندا توليد اهميت وړ ده؛ نو دا پايله ال 

هم يادېدلی يش او مونږ ټول د هغه د توليد وړتيا او رشايط  

 .لرو

خندا د ژبې رسه موازي ده؛ ځکه په خندا رسه هم يو بل ته  

 .پيغام لېږدولی شو

دې ته په پام چې خندا ساري حالت او له يوې غ  طبيعي  

چې خندا  خندا هم پيلېدلی او نورو ته انتقالېدلی يش او دا  

د انسان روغتيا ته ډېرې ګټې لري؛ نو تاسې ته توصيه کوو  

ټول   چې  شئ  پوه  او  وخاندئ  شئ؛  کوالی  څومره  چې 

 .انسانان د خندا زده کولو وړتيا لري

 : د خندا د ګټو په هکله څو ټکي

ــالت او د بدن په نورو ۱۷د خندلو پر وخت په مخ کې  عض

 .عضالت په حرکت راځي ۸۰برخو کې 

وينې   د  ټولو غړو کې  په  او  زړه  په  په وخت کې  د خندلو 

او په همدې خاطر ځينو خلکو ته  ک  ګرځېدل چټ کېږي 

کېږي پاڅېدو    ، توصيه  تر  ځايه  له  خوب  د  سهار  چې 

 .مخکې؛ څومره چې کوالی يش په زوره زوره وخاندي

رسي ډول ژوره ژوره    د خندا په وخت کې انسان په خپل 

اخيل او په دې ترتيب وينې ته په زياته اندازه اکسيجن   ساه

 .رسېږي

 

 : د خندا نورې روغتيايي ګټې

خندا د وجود د زيامنن شويو غړيو د تداوۍ به  ښه  

خوشحالوونکي د خندا په وخت کې په بدن کې ډېر  .کوي

ګان په څېر ناروغيو په  پ چې د ژور خ ، هورمونونه افرازېږي

 .تداوۍ کې مرسته کوي

پر   خندا  سختې  د  ده؛  دښمنه  اندېښنو  او  فشار  د  خندا 

لکه   افراز  هورمونونو  زېږوونکو  فشار  د  او  اوخت  درينالني 

 .کورتيزول؛ کمېږي

خندا تداوي کوونکی اغېز لري او د درد ضد ده؛ که انسان  

وکوالی يش د درد په وخت وخاندي؛ نو د درد په کمېدو  

 .کې به د خندا معجزه وګوري
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سکون سبب کېږي؛ کله چې مونږ ډېر وخاندو؛ نو  خندا د  

 .د خوښۍ احساس کوو او خپل ذهن ته دمه ورکوو

د اضطراب يا غوصې پر وخت يوه لنډه خندا هم پوره تاث   

کوالی يش د خندا د هيجان له ښکته تلو وروسته وجود  

آرامېږي، رشيانونه خالصېږي، د وينې فشار کمېږي او د  

                                              .سکون وضعيت غالبېږي

 » کام يروح»

 

  یې   لپاره   حل   د   ستونزه؛   سپرمو   د   او   اوالدي   بې 

  وخورئ   داشیان 

په افغاين ټولنه کې د جنيس ستونزو نه معلومول یوه عامه  

ستونزه ده. ډېری نارینه په جنيس لحاظ فعال وي، خو د 

وي.  وجه  اوالدۍ  بې  د  یې  ستونزه  د  سپرمو  خپلې    دوی 

درملنې پرځای خپلې مېرمنې مالمتوي، بنې پرې راويل او 

ډېر داسې خلک به مو    فکر کوي چې دا یې حل الره ده. 

پاتې   اوالده  بې  بیاهم  ودونو رسه  څو  له  وي، چې  لیديل 

 . يد

دلته نارینه دا رشم ګڼي، چې  :ته د نه تلو ستونزه ډاکت

ته الړيش؛ په داسې  ډاکرتد خپلو جنيس ستونزو لپاره 

 . رشم نه دیڅ ېهحال کې چې دغه کار 

، الړشئ الزم معاینات مو وکړئ او  یکه تاسې دا ستونزه لر 

. ته ووایئ ډاکرت رسه  تأ جر ستونزې مو په  

 کورنۍ حل الرې 

ستونزې لپاره  ته د بې اوالدۍ د    ډاکرتدې نه مخکې چې  

، غوره ده چې له ځینو دودیزو کورنیو حل الرو څخه ئورش

 . ګټه واخلئ

د حل الرې د سپرمو د پیاوړتیا لپاره د یو شمېر خوراکونو  

 .کول دي

 . دلته به د دغو شیانو لنډه پېژندنه وړاندې کړو

مهمه  زنجبیل    : زنجبیل یوه  درملو  یوناين    ده؛  منبعد 

درمل مؤثر  چینایان یې د جنيس درملنې او پیاوړتیا تر ټولو  

 .ګڼي

د   وینې جریان  د  پکې  او  دا درمل ستاسې وجود ګرموي 

 .کېږي پیاوړتیا سبب

 .کېږي همدا شان د سپرمو د زیاتوايل او پیاوړتیا سبب

دو  ېشزنجبیل کیدای يش په اونګ کې وټکوئ او په چایو او  

 . کې یوه اندازه ګډ او وڅښئ

پیاوړتیا    : هوږه  هوږه هم د دودیز طب له مخې د جنيس 

 . یوه مهمه مرستندویه وسیله ده

څنګ د سپرمو په زیاتوايل کې هم  وړتیا ترپیادا د جنيس 

 . مهمه ونډه لري

د جنيس پیاوړتیا او د سپرمو د زیاتوايل لپاره رضور ده، چې  

 .تر لږه یوه یا دوه هوږې میده او وخورئلږ  هره ورځ

یوازې خوړالی شئ او هم یې له خوړو رسه ګډولی  دا هم  

 .شئ

د الرسيس سانه  آ الچي یا هیل هم یوه په    : الچي یا هیل

یې   . وړ شی دی یا  وکاروئ  یې  کې  چایو  په  کوالی شئ 

 . همداسې خولې ته واچوئ، وژوئ او وخورئ

هم مو د خولې خوند ښه کوي، هم مو د وینې جریان له  

پیاوړتیا او د سپرمو په ژوندي ساتلو  چټکولو رسه په جنيس  

 .کې مرسته کوي
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دا خوراکي توکی د جنيس پیاوړتیا له مهمو  : پیاز

 . مرستندویانو څخه دی

 .کوالی شئ هر وخت یې هم خام او هم پاخه وخورئ

رومیان او د سبزیجاتو تقریبا ټولې  : رومیان او سبزیجات

جنيس بڼې له دې کبله، چې ویټامینونه لري، ستاسې 

 .قوه پیاوړې کوي

په عام ډول هڅه وکړئ، چې سبزیجات او سالد هره ورځ 

 . پخپله خوراکي مینو کې ولرئ

 

  الرې   غوره   خالصون   د   څخه   ټوخی   او   نزلې   زکام،   د 

 چارې 

  

 

 

د یخنۍ موسم له پېلیدو رسه سم د نړۍ په بېال بېلو سیمو  

زکام،   نزله،  په  لویان  هم  او  کوچنیان  لومړی  ،  ټوخیکې 

،  کېږي  ته ورته ناروغیو اخته  تبه، ستوين درد، سینه او دې 

 .کېږي چې له سختو او ستونزمنو ناروغیو څخه بلل

د یخنۍ موسم له کبله په ځانګړي ډول هغه مهال چې د  

سوو څخه زیات بېال بېل وایروسونه    ۱۲کمښت وي له  باران  

، کله د عطرو څخه الرجي، کله د ونې څخه،  کېږي  رامنځته

کله د یخې هوا کله د څه او کله څه، چې له کبله یې نزله، 

او   تبه  رامنځته  ټوخیزکام،  ستوين کېږي  ناروغۍ  د   ،

 .خرابوايل رسه تبه حتمي راتلونکي وي

درمل هم وخوړل    ترالسه شوي څخه   ډاکرتدغه مهال که له  

له حده د څو ورځو لپاره  يش اثر یې کم وي، او انسان تر خپ

ناروغي   درويېتسخته  کورنۍ    ،  غوره  څو  دلته  لپاره  دې 

 :الرې چارې او په زړه پورې نسخې ستاسې مخ ته ږدو

رسه د حلق  رولو  ېت  لوګيد جوش اوبو بخار یا    : تېرولبخار  

منځه ځي، دنۍ  ېالند له  اثرات  نزلې  د  دې   برخې څخه 

دې څخه رامنځته   رسبېره د پوزې بندوالی خالصیږي او د

 .تنګسه او اضطراب له منځه ځي دونکې ېک

په یوه پتیله یا غټ لوښي کې اوبه واچوئ   :د کار طریقه

بیا یې   په یو  ږدئ  ېکښه یې جوش کړئ،  او خپل رس مو 

ژوره ژوره   پتیلې ته مخامخ کړئ،  څادر کې پټ او الندې 

تر څو د اوبو لوګی او بخار په سمه توګه د پوزې    ، ساه واخلئ

کړ  تنفس  الرې  د یله  کې  اوبو  په  لپاره  اثر  الزیات  د   ،

یوکلپټس« تېل ګډ کړئ، دا ډول د الچي ونې پاڼې په دې  »

اوبو کې ګډې کړئ، په دې رسه به مو د ستوين څخه بلغم  

يش، رسبېره پر دې به د نزلې  رام  آ ختم يش او ټوخی به مو  

پپه مخن نځو څخه تر  ییوي کې اساين ويش، دغه کار له 

 .لسو دقیقو تکرار کړئ

دې ستونزمنې ناروغۍ څخه د خالصون   د  : شات او لیمو

شات د  الر  د   ودویمه  دی،  استعامل  لیمو  یو    او  لپاره  دې 

کاشوغه شات او د لیمو اوبه په تور سلیامين چای کې ګډ  

لیمو او شات  کړئ او ویې څښئ، همدا ډول له چای پرته  

ځای ګډ کړئ او ویې خورئ، په دې رسه به مو ستونی    یو

 .يشرام آ رې اندازې ېتر ډ

دار چیني هم د یادو ناروغیو مخنیوي   : د دار چیني چای

لپاره غوره څيز دی، د یوې کاشوغې په اندازه دار چیني په  

، ږدئېکاوبو کې ګډ کړئ، تر شل دقیقو یې رس پټ    خالصو

 بیا د خوږوايل په اندازه شات ورګډ کړئ او د ورځې تر درې  

پيالو پورې یې وڅښئ، همدا ډول د چای کولو پرمهال دې 

ګ چیني  دار  یې  کې  بیا  کړئ  جوش  یې  ښه  او  کړئ  ډ 

 .شئرام آ اندازې به له ناروغۍ په رې ېډوڅښئ، تر 

بلل   : هوږه  درمل  جادويي  ناروغۍ  هرې  د  تقریبا    هوږه 

او په کېږي ناروغۍ مخنیوي لپاره هوږه وټکوئ  ، د یادې 

شاتو کې یې ګډه کړئ بیا یې وخورئ، په دې رسه به مو  
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مرغړۍ   د  او  درد  د ستوين  او  بلغم ختم يش  یا  خراشک 

 .پړسوب هم کم يش

پیاله ګرمو   : د ادرک، کشاميل او شاتو ګډ چای په یوه 

یوه   او  واچوئ  ادرک  شوی  ټکول  سپین  تازه  کې  اوبو 

کاشوغه شات په کې ګډ کړئ او وڅښئ، په دې رسه به مو  

رمټ يش روغ  د سینې سختوالی  او  ټوخی  لرونکی   بلغم 

 .وررسه تبه هم له منځه ځي

 

 د کوچنیانو لپاره 

، زکام، سینې او  ېنزلد کوچنیانو لپاره د    : ادرک او شات

تبې ناروغیو پرمهال ادرک او شات ګټور دي، یوه کاشوغه  

د   کې  اوبه  شاتو  څاڅکي  څو  شوې  ویستل  څخه  ادرک 

ګډې کړئ، او پر دغه ناروغۍ اخته کوچنیانو یې وڅښئ،  

 .خو دا نسخه د یو کال څخه کم عمره ماشوم لپاره نه ده

او تور   : کورنی رشبت ټوخید   زنجبیل،کشاميل، الچي 

مرچ اوبو کې ګډ او په اور یې جوش کړئ، بیا یې یخ کړئ، 

د ال زیات اثر او خوند ښه کولو لپاره په کې شات هم ګډ 

مه آ به یې ناروغي ار   ډېرهکړئ، بیا يې پر ناروغ وخورئ، تر  

            .يش

 

 
 

 

 کوي   رامنځته   رسطان   پوستکي   د   »ډايپر«   ماشومانو   د 

 

 

 

 

 

 

 

 د فرانسې د روغتیا وزارت د ماشومانو په کونسرتکي

Diaper))  کې یو ډول خطرناک کیمیاوي مواد »ګالیي

ژر د   ډېر فاسیټ« مونديل چې له کبله یې کوچنیان 

 .پوستکي په رسطان اخته کیدالی يش

ادارې نړیواله  روغتیا  مواد  (WHO) د  کیمیاوي  دغه 

»ګالیي فاسیټ« د روغتیا او چاپ یال لپاره زیامنن ښوديل  

د دغ  دي،  له  وینا  په  د    هدوی  ته  کوچنیانو  څخه  موادو 

 .پوستکي رسطان ناروغۍ پېښيږي

خبي   نړیوال  روغتیایي ژانس  آ د  فرانس  د  سم  وینا رسه 

چې د ماشومانو کونسرتکي یا ډایپر یې   ،ادارې ادعا کړې

کړي معاینه  کې  البراتوارونو  نړیوالو  او   ، په  سخت  چې 

 .خطرناک کیمیاوي مواد په کې موندل شوي دي 

د روغتیا اداره وایي چې که څه هم له دغه کیمیاوي موادو  

خو د   ، کېږي  څخه د ماشومانو ژوند له ګواښ رسه نه مخ

 .ږيېمل زیاتپوستکي رسطان رامنځته کېدلو ال 

د فرانسې د روغتیا، چاپ یال او مايل وزارت په ګډه یوه  

ته امر   وچې په کې یې د »ډايپر« کمپنی  ، اعالمیه خپره کړې

د   ، کړی ورځو کې  پنځلسو  په  د   تر څو  یاد    ننه  دې څخه 

 .کیمیاوي مواد ختم کړي

لپاره   ۍد روغتیا وزارت زیاتوي چې په ډايپرو کې د خوشبوی

اچول مواد  کیمیاوي  ډول  یو  نورو کېږي  هم  د  چې   ،
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دې د له منځه وړلو وړاندیز هم    کیمیاوي موادو رسبېره د

 .شوی دی

ده چې په نني عرص کې ماشومانو ته د ډایپر  وړ  د یادونې  

دې په   باید د  اچول یو عام عادت بلل شوی دی  يیا وروڼ

   .استعامل کې له احتیاط څخه کار واخیستل يش 

                            

 ژغوري   ناروغېدو   له   مو   کې   یخنۍ   چې   عادتونه   هله 

له درملنې کولو پاملرنه غوره ده، باید هر وخت    کېږي  ویل

ګټور   لپاره  روغتیا  د  چې  يش  کړل  خپل  عادتونه  هغه 

او ږو  ېکثابتیږي، په یخنۍ کې له بېال بېلو ناروغیو ژغورل  

د غوره روغتیا او له .کېږي  ته د تللو اړتیا نه موندل  ډاکرت

 !ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره الندې عادتونه خپل کړئ

ډيیویټام مخې    : ن  له  راپور  روغتیایي  یوه  شوي ل  ېو د 

ویټام  نه کم  اندازې  ټاکلې  د  ورځ  ن ډي یڅوک چې هره 

ده د هډوکو په وده کې کموالی، د زړه ناروغۍ  حاصلوي د

 څېړنېږي،  ېجنيس پیاوړتیا کمزورۍ رسه مخ ک  ګواښ او د

چې په ځانګړي ډول    ، همدارنګه په دې خبه ټینګار کوي

ن ډي رسول اړین دي، یکوچنیانو ته مناسبه اندازه ویټام 

ماهي،   ن)هګۍ زیړ، ت   ن ډي له بېال بېلو خوړو لکه د یویټام 

 .د غوایه ځیګر( او د ملر وړانګو څخه حاصلیږي

میوه او  شمېره    : سبزي  بې  میوې  تازه  او  سبزي  شنه 

ویټامینونه لري، چې د بدن هر ډوله کمښت بشپړوي او د  

بدن دفاعي سیستم پياوړی کوي چې انسان له ناروغېدو 

او زکام رسبېره   ېنزلژغوري، په ځانګړي ډول په دې رسه د  

 .د نورو ناروغیو په ژغورلو کې مرسته کوي

په حرکت کې برکت دی، ورزش د هر    کېږي  لیو  : ورزش

، لږ تر لږه اوونۍ کې درې کېږي  عمر انسان لپاره اړین ګڼل

تګ، منډه، د فوټبال لوبه او داسې نور بېال بېل   پلی  ېوار 

د   ونوورزش سايت،  روغ  او  چاالکه  و  چست  بدن  مو  کول 

راپورونو له مخې د ورځې یوه شېبه ورزش مو د ټولې ورځې  

ورزش    او   (خپګان)سېسټرله   په  انفالسیون څخه سايت، 

رسه بدن کې هغه حجرې رغیږي کومې چې د ناروغۍ پر 

جوړیږي خنډ  د    ، وړاندې  انسان  څخه    ېنزلچې  زکام  او 

 .ژغورلی يش

بېلو    : مناسب خوب بېال  د  کولو رسه  اندازه خوب  ټاکلې 

يش، د یوه راپور له مخې هغه  دالی  ېکوایروسونو مخنیوی  

ساعتو خوب   ۸لږ تر لږه تر    اونیوبالغ کسان چې تر دوه  

کوي دوی د ناروغي راوستونکي وایروسونه دفاع په بریالۍ 

ساعته یا له دې هم کم خوب   ۷توګه کوالی يش، دا ډول  

 .کېږي سلنه کمه لیدل۳نکو کې بیا دفاعي وړتیا و کو 

و رامه  آ  هوسا  شمېر    : ئوس ااو  چې  ړنو  ېڅیو  کړې  ثابته 

د  لري،  تړاو  دقیق  رسه  ناروغیو  خپګان  او  فشار  ذهني 

ن آ قر خپګان له منځه وړلو لپاره د ملونځ پابندي، هره ورځ د  

ژوند تر ټولو اړینې نکتې    ټولنیزکریم تالوت، ورزش کول او  

 .دي

راهیسې استعاملیږي او ړیو  ېپشین چای له    : شین چای

شمېر   د  یو  کې  چای  شین  په  لري،  ګټې  روغتیایي 

ل شتون  ماده  کچې    ، ري»فلیونائډز«  لوړې  د  کې  په  چې 

او د روغتیا لپاره اړین وي،   کېږي  اکسایډ ضد ماده موندل 

د یو شمېر مطالعو پر اساس د شین چای استعامل د وینې 

ګټور   هم  کې  مخنیوي  په  ناروغۍ  زړه  د  رسبېره  فشار 

 «.کاميروح»                                                         .ثابتیږي
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  د   ورکول   شیدې   ته   ماشوم   میاشتې   شپږ   پرلپسې 

 کوي   غوره   روغتیا  میندو 

 

 

 

 

چې میندې دې   ، کېږي  کم موندل  ډېر په معارص وخت کې  

پرته   خوړو  نورو  د  ته  ماشوم  خپل  میاشتې  شپږ  پرلپسې 

 .خپلې شیدې ورکړي

  ډېر هېوادونو کې هم سیایي آ د اروپا او امریکا پرته اوس په 

چې میندې دې خپلو ماشومانو ته خپلې    ، کېږي  کم موندل

 .دې پرځای نور خواړه غوره بويل  شیدې ورکړي، بلکې د 

دا څو الملونه لري، میندې فکر کوي چې کوچنی به یې په  

نورو خوړو صحتمند يش، یا د خپلې روغتیا په اړه فکر کوي  

موده شیدې ورکول یې کمزورې کوي،   ډېرهچې ماشوم ته 

 .دا او داسې نور چې ټول په یو غلط سوچ روان دي

ښيي چې تر شپږ میاشتو پرلپسې ماشوم ته    څېړنېنوې  

دوی    د میندو پر روغتیا څرګند اغیز کوي، د   شیدې ورکول

تر  ورکوي  شیدې  موده  کمه  چې  پرتله  په  نورو  د  روغتیا 

 .ژغورل شوي وي واندازې غوره او له ستونز رې ېډ

ژورنال کې د ښځو په اړه د خپاره شوي  (AJMC) د روغتیا

 راپور رسه سم پوهانو د هغو میندو چې ماشومانو ته یې  

ړنه ېڅشیدې ورکولې د هغو رسه چې شیدې یې نه ورکولې  

د  پوهانو  کړه،  لپاره    تررسه  کولو  ترالسه  معلوماتو    ۱۱دغو 

 .وکړېړنې  ېڅکاله 

  ۶پوهانو یو شمېر میندو ته الرښوونه کړې وه چې پرلپسې 

میاشتې به خپلو ماشومانو ته د نورو خوړو پرته یوازې خپلې  

 .شیدې ورکوي

  زموینه او د آ یوولس کاله وروسته پوهانو له یادو میندو څخه  

دوی روغتیایي معاینه تررسه کړه، دوی دغو میندو کې د  

 چاغوايل اثرات ونه موندل )چې په عام ډول یوه ناروغي بلل

سایز هم د نورو په پرتله    دوی د مال  (، همدا ډول دکېږي

 .هم ناروغي دهدل ېغټ، د مال سایز زیاتېدل یا وکم و 

دوی په پرتله هغه میندې چې له شپږو میاشتو کمه موده    د

شمېر   يو  کې  روغتیا  په  وې  ورکړې  شیدې  ته  ماشومانو 

له دغې مودې هم    چېرېاو که    ستونزې موندل شوې دي 

کمې شیدې ورکړل يش د ماشوم پر روغتیا ښکاره منفي  

    .کېږي اغیز کوي او د یو شمېر ناروغیو ښکار

 !کیږدئ   هوږه   الندې   بالښت   د   درځي   نه   خوب   که 

هغه کسان چې د شپې لخوا د خوب ستونزې لري یوازینی 

چې د خپل بالښت یا تکیې الندې هوږه    ، دیدا  حل یې  

د خو   کیږدي،  وررسه دې  او  کوي  اغیز  دماغو  په  شبو 

ارام  ته  انسان  او  ځي  منځه  له  ستومانتیا  او  اندیښنې 

 .ورکوي

 

 

 

 

 ورځنۍ ستونزې، غمجن حاالت او نورو پېښو د خلکو  

روغتیا،  ډول  هر  بدن  د  خوب  کړی،  خراب  خوب  شپنی 

 .او ذهني سکون لپاره اړین دیرامتیا آ 
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داسې یو نعمت دی چې  هوږه د الله تعالی له نعمتونو څخه  

ناروغۍ مخې  نه بلکې تقریبا د هرې  یوازې په خوړو کې 

په یو شمېر درملو کې   نېولو کې مرسته کوي، همدا ډول 

د هوږې    هم  د  وینا  په  پوهانو  د  استعاملیږي،  ماده  دې 

 .کېږي زره کالو راهیسې ۷رو ېاستعامل د ت

، بدن کې  کېږي  د هوږې استعامل په مختلفو څیزونو کې

وینې جریان لپاره د هوږې استعامل اړین دی، ځکه چې  د  

دا د بدن رشیانونه پرانیزي، همدا ډول د غوږ درد، غاښ 

ارامولو لپاره هم استعاملیږي، د یا د بندونو درد  دې    درد 

چې وررسه درد   کېږي ودلېکښلپاره هوږه په اغیزمن ځای 

 .رامیږيآ 

کې ستونزې   خوب  د شپې  کسان چې  هغه  وایي  پوهان 

چې    ، دوی لپاره غوره نسخه داده  ري یا خوب نه ورځي د ل

د هوږې یوه یا دوه تکړې د پوستکي رسه د خوب پرمهال د 

خالص   ستومانتیا  له  کیږدي،  الندې  غوره  رام  آ بالښت  او 

      .خوب به وکړي

 « روحی.کام»  
 

 مرکه   رسه   میمونې   ناروغې   د   کلینیک   د 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وپېژنئ؟ ـ مهربانې وکړئ که خپل ځان را 

دیوان کالو په عمر او په    ۲۸د بهار لور یم، د    میمونهـ زه  

 . اوسېږمکې بیګي 

 ـ د څه وخت نه را په دې خوا دې کلینیک ته راځې؟

کاله  دوه  تقریباً  زه  د    کېږي  ـ  راځم،  ته  کلینیک  چې دې 

لومړي ځل لپاره د ماشوم د والدت نه مخکې د پاملرنې په  

چې ته اوس خونریزي لرې   ل، شو ووېل  خاطر راغلې وم راته  

 او ماشوم به دې د شپې په لسو بجو پیدا يش. 

دیوان  څرنګه چې شپه شوه او زما دردونه زیات شول نو د  

کلینیک د شپې لخوا فعالیت نه درلود بل کلینیک  بیګي  

مراجعه وکړه او ماشوم مې   وو هم را څخه لرې    ته مې که څه 

ځکه هلته ډېره په تکلیف شوم نو د دوهم    . هلته پیدا شو

ماشوم د زیږون لپاره مې کوم کلینیک ته مراجعه ونکړه او  

دوهم ماشوم د پینځو  مې  ماشوم مې په کور کې پیدا شو ال  

نه   راته    وو میاشتو  بیا خون ریزی  بیا حامله شوم خو  چی 

کلینیک ته راغلم. دلته مې دیوان بیګي  شوه او د  ه  پیدا ن

ته وویل   او را  لشو تر رسه    معایناتي او تلویزونی  البراتوار 

نو ډاکرت صاحبې رارسه  . يشنه شول چې ماشوم  د ضایع 

شو او تداوي مې تر ه  پوره مرسته وکړه او ماشوم مې ضایع ن

ووایم باید  یم  ښه  اوس  چې  شوه.  اقتصادي   ، رسه  چی 

پوره   نشو  مې  مرصف  تداوۍ  د  او  دي  ډېر  مې  مشکالت 

نو په دې کلینیک کې بر عالوه د معایناتو د فیس او   یکول

خیستل شوې چې ډېره منندویه ه  درملو پیسې را څخه وان 

وروسته بیا هم را غلې وم او معاینات   ېیې یم. درې ورځ

 مې بیا وشول، چې څه مشکل مې نه درلود.   

فعالیتونو څخه رايض  ـ داسې   د  کلینیک  د  ښکاري چې 

 ؟لرئیاست آیا د کلینیک د بهبود لپاره کومې سپارښتنې 

چې ډېره خوشحاله یم زما رسه ډېره مرسته  واقعیت    !ـ هو

خلکو رسه   غریبو  د  همداسې  چې  هیله  دې  په  او  شوی 

ورته   نو  ګورم  څوک  زه  چې  اوس  کړي.  پیدا  دوام  مرسته 

کلینیکتوصیه   دې  چې  الړ يش  کوم  ښو    ، ته  د  څو  تر 

واخيل ګټه  پوره  يي  څخه  بیګي په    ، خدمتونو  دیوان 
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کلینیک کې ډاکرتان مسلکي او د ښو اخالقو خاوندان دي  

دې کلینیک ته لېږيل  ناروغان  او د والدت لپاره مې هم څو  

 .دي
 

 

 کوي   مزاجه   سخت   او   ناک   غوصه   انسان   خوب   کم 

 

 

 

 

دې   کم خوب دښيي چې د څو محدودو شپو  ړنې  ېڅنوې  

چې د انسان مزاج رس سخته، غوصه ناک   ، لپاره کايف دی

 .او قهرجن کړي

مهال )که څه هم اوس په لومړیو پړاوونو   پرړنې  ېڅدغه   د

منځ اړیکې   ده( د کم خوب او غوصه ناکې لهجې تر کې  

پوهانو په وینا آن چې د یوې شپې  ړنیز ې څموندل شوي، د 

 .قهرجن کويکم خوب هم د انسان مزاج 

منځ    د رواين ناروغيو پوهانو د خوب او غوصه ناک مزاج تر

اړیکې   چې    ېموندلپخوا  ټاکلې  وه  نه  یې  اندازه  دا  خو 

 .څومره کم خوب د یوه عام انسان مزاج بدلوي

هغو    د له  پوهانو  امریکایي  لپاره  ځوابولو  پوښتنې  دغې 

او یا یې په مزاج کې   کېږي  کسانو چې په نه خبه غوصه 

 .زموینې تررسه کړېآ ناوړه بدلون راځي 

په دغه سلسله کې پوهانو یو شمېر کسان په دوه ګروپونو  

 وویشل چې یو ګروپ ته د پوره خوب او دویم ګروپ ته د  

    .څلور څخه تر دوه ساعتونو پورې د خوب کولو توصیه وشوه

ته   کسانو  دغې  لپاره  راوستلو  وازونو آ   کارهېباو  ز  ېتغوصه 

شول، دوی وموندله هغه کسان چې کم خوب یې دل ېواور 

نکو په پرتله ژر غوصه او په مزاج کې و کاوه د پوره خوب کو 

نکو و چې د کم خوب کو   ، يې بدلون راته، حیرانونکې دا وه

 .مزاج د ټولې ورځې لپاره ګډ وډ وو 

او دو  ېبدلد همدې دلیلونو په بنیاد پوهانو د یو کس مزاج 

راتلو لپاره   سلنه د خوب کموالی ښودلی دی،   ۵۰غوصه 

ساعتونو دی، خو   ۸تر    ۶دوی وایي چې مناسب خوب له  

 .ساعته خوب کول د انسان مزاج قهرجن کوي ۴یا  ۳

محدودې   دغې  پوهنتون ړنې  ېڅله  د  پوهانو  وروسته 

چې باید هر کس د شپې لخوا    ، مشوره ورکړهمحصلینو ته  

یادې  له  چې  کسان  هغه  کې  دې  په  وکړي،  خوب  پوره 

اندازې څخه یې کم خوب کاوه سخت مزاجه او ژر غوصه  

 .کېدونکي مونديل دي 

د غوصې پرمهال په ځان قابو نه ساتل د نبوي اخالقو څخه  

بد   ټولو  تر  فرمایي  وسلم  علیه  الله  صلی  پیغمب  دي،  نه 

مهال پر ځان قابو    چې د غوصې پر  ، ه انسان هغه دیاخالق

ګرځېدو   غوصې  د  کوم چې  کار  هر هغه  ونکړي،  او صب 

ده چې کم خوب    وړ   د یادونې  .يشښودل  ېپر  کېږي  المل

مزاج   پر  انسان  د  حافظې  ز  ېاغیوازې  د  بلکې  کوي،  نه 

د سرتو  ر  ېڅاو د شکر په   فلجکمزورتیا، ذهني توازن، زړه،  

 کام«یاران.»                      .ګواښ څو چنده لوړويناروغیو 
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   نه   ډوډۍ   څاښت   یو   په 

 کمېږي   نه   وزن   خوړلو   

خوراکي رژیم مو د وزن کمېدو المل کېدای يش.  یځانګړ 

کسان چې  هغه  بېالبېلې الرې شته؛  لپاره  کمولو  وزن  د 

چې  کوي  نه  فرق  اخيل.  ترې  ګټه  کړي  کم  وزن  غواړي 

خواړه مو څومره سپور دي او یا دا چې په زیاته کچه پروټین 

لري، خو اصيل هدف دا دی چې تاسو  ټ  ېکاربوهایدر او یا  

رۍ د مرصف مخه  و د زیاتې اندازې کال  په خپل وجود کې

 . ی، څو د لوږې احساس ونه کړ یونیس

یې،   یښه دا ده چې ټول هغه څه دررسه ولیکئ چې خور 

او څه ډول کوالی   یمرصفو   ير و چېرته ډېره کال  ئشڅو پوه  

 په خپل غذایي رژیم کې بدلون راولی.  یش

 واړه بدلونونه چې راوستل یې ستاسو لپاره اسانه دي.   -۲

کېدای يش کله مو په ذهن کې در وګرځي چې که د ورځې  

یو څاښت ډوډۍ کمه کړم کېدای يش اضايف وزن مې کم  

په وینه کې د قندو د کمبود سبب  يش، خو خايل ګېډه 

 .ها زیاتېږيېګرځي چې په پایله کې ستاسو اشت

 

 

 کړو   پیل   غذا   ډول   څه   او   وخت   څه   ته   ماشومانو 

 

 

 

 

 

 بشپړه   ېپور   ۍد ماشوم لپاره تر شپږ میاشتن  ېد مور شید

  ې او باید چ  پوره کولی يشې اړتیاوې  غذا ده او د ماشوم ټول

  ا حت   يش  لړ غذا ورنه کڅ  ېهورته بله    ېپور   ۍمیاشتنتر شپږ  

 .يوای  Exclusive Breast Feeding   تهېداوبه هم ،چه 

د ماشوم    ېڅخه وروسته د مور شید  ۍخو له شپږ میاشتن

او باید چه د مور له شیدو رسه یو ځای    يلپاره کفایت نه کو 

[ هم رشوع  ېشید يپوډر ] دېاو فارموال شیخواړه  ورته نور 

هم(  complementary) ته  ېد  ېچ  يش یا   )  تغذیه 

Weaning) ېد رشوع کولو لپاره الند  ېد دی تغذی  ي. وای  

 ي:د ېمهم  ېالرښوون

شید  -: اول میاشتن  زېیوا  ېفارموال  شپږ  څخه    يد  عمر 

  هېڅ شو او یا که    یوروسته د مور له شیدو رسه یوځای ورکول

   .شو یاستعاملول ېنو دا شید ، ينه و  ېمور شید د

کمپن  ېفارموال شید  -: دوهم د  مطابق   ېد الرښوون   ۍکه 

انداز  معلومه  له  اندازه  ګډ  همعینه  رسه  د    ، يش  ېاوبو  نو 

مواد برابروالی    يغذای  ياندازه رضور   ماشوم لپاره په کايف

 ېله کاچوغ  ۍد کمپنزې  ددی مقصد لپاره یوا  ېچ  يش

 .يش څخه استفاده و 

  وېش    تعقیم  ېد فارموال شیدو د جوړولو لپاره د  -: یمېدر 

یا هغه اوبه چ بیا    وې وي  یو ځل جوش کړل ش  ې اوبه  او 

السونه    ېد   ېجوړولو مخکد    ، يشګټه پورته    وې ويش  ېسړ 

خو    پریمنځل يش  يجوړو   ېشید  ېپکښ  ېچ  ياو هغه لوښ
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کاچوغه   ېبلک  ياستفاده نکو  ېڅخه د دشیدو له چوشک

 .استعامل کړل يش ی داو لوښ

او د نس باد    خوا ګرځېدوعموما د    ېیدفارموال ش  -: څلورم

ښه    ېحالت ی  يکه ماشوم وده کوله او عموم   يسبب ګرځ

خو که دا    ، کړل يش  ېبدل  ېشید  ېو نو رضررت نشته چ

ورسته   ېد ډاکرت تر مشور   کوچنیانو  نو د  ، وحالت شدید و 

 . د شیدو نوعه بدلولی شو

  ځل   یلومړ   ي ږېکومه غذا رشوع ک  ېماشوم ته چ  -: پینځم

 رشوع يش  ېیو یا دوه کاچوغ ېد

 

 !لګوه   مه   اور   الس   خپل   په   ته   ځان 

 

 

 

 

موږ د وژنو لپاره یو څو مشخص وسایل پېژنو. لکه بم، مببار،  

او…   نور داسې وسایل هم  مرمۍ، چاقو، چاړه  خو ځینې 

سانه له انسانه  آ چې انسان وژونکي دي او په ډېره    يشته د

ژوند اخيل خو له بده مرغه موږ سرتګې پرې پټې کړي دي 

 .یا ځان تېرباسو

. هوښیار  ل کېږي بلزموږ ټولنه کې سګریټ یو عادي څېز  

او تعلیم یافته طبقه یې داسې په فخر راکاږي، لکه بادام او  

 .ِپسته چې وهي 

دومره کمزوری او عادي نه دی لکه    ۍلوګ  ینر دا  ټ  ېسګر  د

پورته يش ا و ختم يش بلکې د  موږ یې چې وینو، هوا ته 

لوګ خپل  ۍسګریټ  موږ  اور  ژوند    چې  الس  خپل  په  ته 

او   دی  خپلڅ  ې هاچولی  نه  ژوند    عاقل  اور  غړغړانده  ته 

 .اچوي

وږ وینو، دا مو د ژوند دنګې او څپانده  چې م   یلوګدا کوم  

په خپله سوځوو خو ژوند    دی، خپل  ی کړ ونې ته اور ورته  

 .رس مو پرې نه خالصیږي

هغه چې وایي”مینه ړنده ده” اوس که زه ووایم د نړۍ تر  

به  ټي  ېسګرڅکونکي دي. هر  ټ  ېسګرمق وګړي  ټولو اح

راتاو  ماته  به  ګوته  احمق  د  او  ووایي  راته  سپکې سپورې 

مینې ړانده کړي دي، خو که  ټ ېدسګرکړي، دا ځکه چې 

 :ووایو یو لیوين ته ورشو او ورته 

دا سړی په پیسو داسې څه اخيل چې صحت ترې اخيل او  

فکر   څه  تاسې  زیاتوي.  ګواښونه  یې  ته  چې   یکو ژوند 

 به هم ده ته عاقل ووایي؟ ونی ېل

ګټه چاته ځي او کمپنۍ ټو  ېسګرچې د    یدا بېل بحث د

یې د یهودو دي او یهودو قصداً نړۍ ته اور اچولی دی، اما 

دا خبه حقیقت دی چې که ګټه یې د هر چا ده، تاوان یې 

 .نکي دیو د څکو 

بل    یو عاقل چې د یو  اچوي،  اور  ته  لپاره نړۍ  خپلو ګټو 

څوک ولې دومره جاهل او احمق يش چې د بل د ګټو لپاره  

 بل شوي اور ته ځان وراچوي؟ 

د   (IARC) واله اداره کې د رسطان څانګې   د صحت نړۍ

 :م کال راپور کې لیکيل وو۲۰۱۰

ارضارو ته ټو  ېسګرڅکونکو زیادت او د  ټ  ېسګر هره ګړۍ د  

  ۲۷له امله ټو ېسګرم به د  ۲۰۳۰چې تر  ، په کتو توقع ده

یلیون وګړي په رسطان مبتال وي، چې له جملې به یې  م 

 .میلیونه ومري ۱۷

یې غم غلطېږي، یا په  ټ  ېسګرسړی فکر کوي په  ټي  ېسګر

خو   ، ورکويرام  آ ده ته  ټ  ېسګرغم لرې کېږي او یا  ټ  ېسګر

 .دا د ده وهم دی او هسې ځان تېرايستل دي

سړی په غم اړوي او د تل لپاره بدن او صحت ته  ټ  ېسګر

 ( یاران.کام)                                             غمونه جوړوي. 
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 واخلو؟   کار   و ی غوړ   ډول   څه   له   کې   خوړو   په 

چې نن سبا په ډېرو کورنیو کې دود شوي  يد کنجدو غوړ 

 دي.   يتر ټولو ښه غوړ 

د جامدو هغو په پرتله د بدن لپاره    يدا چې مایع نبايت غوړ 

ګټور دي، نو کورنۍ اړې دي چې خپلې روغتیا ته په پام  

 و څخه کار واخيل.یرسه په خپلو خوړو کې له مایع غوړ

یا هم داسې نه دي چې په هېڅ ډول د روغت  يمایع غوړ 

لپاره زیان نه رسوي، کېدای يش که د ډېر وخت لپاره یو  

 هم وکارول يش زیان رسوونکي ثابت يش.   يډول مایع غوړ 

له همدې کبله روغتیاپاالن وایي چې په یوې یا دوو میاشتو 

بدل کړئ؛ د مثال په ډول که مو    يکې د خپل پخيل غوړ 

یوه میاشت په خوړو کې د کنجدو غوړ کارويل وي، د یوې  

بلې میاشتې لپاره بیا د سویا غوړ وکاروئ، په همدې ترتیب  

 و نور ډولونه. ید مایع غوړ

 

 

 

 

 

 

 

 

د ملر مخي )ګل افتاب پرست( غوړي، د کتان د زړیو  

ډله کې و په یغوړي او د کانوال مایع غوړي د هغو غوړ

چې د روغتیا لپاره ګټور دي. ځینې غوړي بیا په   ، راځي

هم لري، لکه د   ۶ – او اومېګا  ۳ –خپل ترکیب کې اومېګا 

د بدن د اړتیا وړ  ۶او  ۳ –پنبې او زیتون غوړي، اومېګا 

 (یاران.کام)                                           مواد ګڼل کېږي. 

 

 کوي   مخنیوی   رسطان   د   بادام   النده 

 

 

 

 

 
 

چې د بادامو   ، کېدای يش ډېری کسان پر دې نه وي پوه

قهوه یي رنګ تانین لري او بدن ته د غذايي موادو د جذب  

پوست ترې  مخه نیيس، خو که بادام منجن يش، قهوه یي

د  موادو  غذايي  د  ته  بدن  او  کېدای يش  لرې  اسانۍ  په 

 جذبېدو مخه نه نیيس. 

چې له هضم رسه مرسته   ، د لندو بادامو بله ښېګڼه دا ده

نوم   په  لیپاز  د  ځکه  غوړینو   ، زادوي آ انزایم  کوي؛  د  چې 

 موادو د هضم لپاره ګټور دي. 

وخوري؛  دې  بادام  کړي  کم  وزن  غواړي  کسان چې  هغه 

غوړ  شوي  اشباع  غیر  کې  ترکیب  خپل  په  بادام    ي ځکه 

اسیدونه لري چې اشتها کموي او انسان د مړښت احساس  

 کوي.

تر ټولو ښه رسچینه هم بلل    نتونهالنده بادام د انتي اکسیدا

کېږي چې په بدن کې د ازادو راډیکالونو پر وړاندې مبارزه 

 کوي او له وخت مخکې د زړښت مخه نیيس. 

او فولیک اسید  ۱۲  -بادام په خپل ترکیب کې ويټامین يب

 چې د رسطان په مخنیوي کې ګټور متامېږي.  ، هم لري

شپې يې په اوبو  د بادامو د خوړلو غوره الره دا ده چې د  

       . یکې کېږدئ او سهار مهال يې وخور 

 (یاران.کام)                                                                   
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 ناروغۍ   شکر   د   او   چاغښت 

 

 

 

 

 

د اکرثو کسانو   وزن مناسب ساتل   د بدن د   څه هم   که  

امکان هم وي په   خو که بېخي لږ    ، یوه ګرانه چاره ده لپاره  

کار ده چې د چاغښت د مخنيوي لپاره الره ګودر پیدا کړل 

يا   يش،   ګلوکوز  د  کې  وینه  په  وزن  مناسب  بدن  د  ځکه 

 ې خوږې د کچې په ساتلو برسېره د روغتيا لپاره يو لړ نور 

 هم لري.  ېګټ

چاغښت د شکر د ناروغۍ دمنځ ته راتلو په اړه د خطر زنګ  

په   مانا چې یو له هغو خطري عواملو څخه دی  دی،  دې 

 چې د شکر د ناروغۍ د منځ ته راتلو لپاره زمینه مساعدوي.

خواړه وخورئ ، هڅه وکړئ چې   ي لرونک  ( ي غوړ لږ  کم چريب) 

وې سبزي جاتو او هغو خوړو څخه  ې په ورځنیو خواړو کې له م 

،  ې ج ې ور لکه نصواري  وي   ي لرونک کار واخلئ چې زیات فایب  

 ... چارمغز او داسې نور ،  لوبیا، نخود، بادام 

نو هره ورځ    ، ی د دې لپاره چې د بدن وزن مو مناسب وسات 

کړ  رسه  وکړئ،  مترین  او  حرکات  مه    ي منظم  خواړه 

غوښه  هڅه وکړئ چې      ، خورئ  د  سپکه  مثال  زیاته وخورئ 

 غوښه …   گ چر 

ده ، لږ تر لږه    يد وقايې وړ ناروغ   يشکر يا د خوږې ناروغ

د خپلې وينې د خوږې يا ګلوکوز کچه   په کال کې دوه ځله  

 زمايئ. آ د وینې په البراتوار کې و 

؛ خوند ترې واخلئ ؛ دا به ستاسو د ژوند  ایئزم آ روغتیا مو و 

 . رغنده رول ولريپه کیفیت او اوږد وايل کې 

تشوشاتو یو ګروپ    يد میتابولیک شکره يا د خوږې ناروغۍ  

انداز  دی   د  ګلوکوز  يا  خوږې  د  کې  وینه  په  د   ېچې 

 له امله منځ ته راځي.  زیاتوايل 

کله چې   زیاتېږي  مهال  هغه  کچه  خوږې  د  کې  وینه  په 

ی په بشپړ ډول رسه د انسولني هورمون ال کو  ونه يش بدن 

یا ځ انسولني  افراز کړي  بدن  په    ، افرازوي ينې وخت  خو 

 منظم ډول په حجراتو کې په مرصف نه رسېږي.

Glucose  intolerance    یوه اړونده  ناروغۍ  د  شکر  د 

بدن ونه    کله چې    ، اصطالح ده او هغه حالت ته ويل کېږي

شې کوالی په موثره او وړ اندازې رسه انسولني په حجراتو 

 . کې ځای پر ځای او پر مرصف ورسوي

په پایله کې يې په    ، که چېرته د یاد حالت درملنه ونه يش

وینه کې د خوږې يا ګلوکوز کچه زیاتېږي او د وينې د رګونو  

تونزو المل  س  يد متاثره کېدو له امله د اوږد مهاله روغتياي

 ګرځي. 

 

 ډوله ده: په درې  يناروغد شکر 

خو نه افرازيږي او   يا  هورمونپه دې ډول کې انسولین  :  ۱

 .یا يې په افراز کې له نارمل کچې کمښت راغلی وي

دا ډول يې ډېر کله په ځوانو وګړو کې منځ ته راځې او :  ۲

 له دې امله ورته د ځوانانو شکر هم وايې ځکه چې معموال 

 ړو کې را څرګندېږي. ګکلنۍ ښکته و ښت ېڅلو له 

  ،یال کو   د شکري د ناروغۍ په دې ډول کې بدن نه يش

انسولین جوړ کړي یا هم انسولني  ډول رسه  ه بشپړ په چې 

نه رسېږي توګه په مرصف  له    ، په ښه  ته  چې دې حالت 

 . انسولین رسه مقاوم حالت ويل کېږي

د شکري د ناروغۍ دا ډول معموال په زیات وزن لرونکو او  

کېږي ته  منځ  را  کې  وګړو  له   ، چاقو  يې  عمرونه  چې 
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په بنسټ په  ړنو  ېخو د څ  ، څخه زیات وي  ۍښت کلنېڅلو

لېدل   پيښې  هم  کې  وګړو  ځوانو  په  يې  کې  ورستیو  دې 

 .شوې دي

 ناروغۍ: ېشکر وخت د  پر ـ د امیدوارۍ ۳

امیدواره   په  لپاره  لومړي ځل  د  دا ډول  ناروغۍ  د شکرې 

چې    ، مېرمنو کې د امیدوارۍ په جريان کې پېژندل کېږي

ناروغۍ کچه  ناڅاپي ډول يې په وینه کې د خوږې د  په 

 . زیاته ولېدله يش

 د شکر د ناروغۍ لپاره خطري فکټورونه کوم دي ؟

راتلو   ته  منځ  د  ناروغۍ  د  شکر  د  نسبتا  کې  کسانو  هغو 

 چانس زیات وي کوم چې: 

 

 . مثبته وي چه يې خکورنۍ تاری •

 . زیات وي د بدن وزن يې   •

 مترین نه کوي.  یورځنپه منظم ډول  څوک چې   •

 . رژیم ونه لري مناسب غذايي  •

   . کچه کمه وي HDLيې د  کې   بدنپه  •

 . چې الکول یا رشاب څښي ېهغو کسانو کپه  •

 

 .هغو کسانو کې چې د وينې په لوړ فشار اخته ويپه او 

لومړ  د  شکر  په    يد  اول  يې  پرتله  په  د  سانۍ  آ ډول  رسه 

 وړ دی. مخنوي

لپاره چې د شکر له دوهم قسم څخه مو وقایه تر السه  د دې  

او مناسب يې    ید ژوند سټایل ته مو تغیر ورکړ   ، کړې وي

په ډول غذايې رژیم مو سامل کړئ ، وزن مو  لګې ېبد  کړئ 

منظم حرکات او مترین د ځان عادت    يورځنکم کړئ او  

 . وګرځوئ

 رژیم ته مو پاملرنه وکړئ. 

روغتياي ته    ډاکرتیا    ینکو درکو مشوره    يستاسو  تاسو  به 

د درلودو لپاره څه ډول    ېچې د روغي سټ  ، لومات درکړيعم 

په ډول تاسو ته به سپارښتنه لګې  ېبد   ئخواړه باید وخور 

، کم خواږه  ي، کم مالګه لرونکيچې کم غوړ لرونک  يوکړ 

ګان  يلرونک چې    ېغذا  وکړئ  هڅه  ورځنیو   وخورئ،  په 

 خوړو کې له فایب لرونکو غذا ګانو څخه ګټه پورته کړئ. 

پرله پسې پنځه   که چېرته امکان لري لږ تر لږه په اونۍ کې  

او يا هم له دې ور   وګرځئ    دقیقو لپاره پيلرشو  ېدد    ېورځ

وهل   منډه  او  ځغاسته  بایسکل  وهل،  المبو  خوا  مه   ها 

 ېثر ؤ م   ېژوند لپاره پورته يادونې ال زیات  ځکه د روغ  ، هیروئ

 متامېږي.

فزیک دومره  ده  کار  وکړئ  يپه  ستړیا    ، مترین  د  څو  تر 

  ي ، دا حرکات او فزیک  او وجود مو خولې يش  ئاحساس وکړ 

؛ رضور   یوختونو کې وکړ لو  ېال بېبپه    ئش  یکوال  مترینونه  

نده چې د یوه ساعت يا زیات وخت لپاره پرله پسې مترین 

       . یته ادامه ورکړ 

 

 وړي   منځه   له   شګې   بډوډو   د   اوبه   کوپرې   د 

 

 

 

 

 

د کوپرې اوبه انسان ته د طبيعت تر ټولو ښه ډالۍ ده. 

کې په زیاته کچه ويټامینونه،  جوړښتدغه اوبه په خپل 

معدين مواد، امینواسیدونه، کاربوهایډرېټ، انټي 

شو چې د   یویال اکسیدان او انزایمونه لري. په ټوله کې 
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چې  ، کوپرې اوبه د هغو موادو او مرنالونو درلودونکې دي

 .د بدن لپاره ګټورې دي

کوپره د وزن له کمولو رسه مرسته کوي؛ ځکه په خوړلو  

انسان ژر د مړښت احساس کوي، د وزن د کمولو  رسه یې 

 .لپاره د خوراک کمول اړين دي

که د شکرې له ناروغۍ کړېږی؛ نو د کوپرې اوبه يې د  

درملنې ښه نسخه ده. د کوپرې اوبه په خپل ترکیب کې 

په زیاته اندازه ويټامین يب کمپلېکس، امینو اسیدونه، 

 .انزایمونه او ويټامین يس لري 

کړې، هغه کسان چې د بډوډو پر ناروغۍ  څېړنو ثابته 

اخته وي او یا هم په بډوډو کې شګې ولري، نو د له منځه  

 .وړلو لپاره یې د کوپرې اوبه ګټورې متامېږي

بیا د   په تېره  دغه راز، د کوپرې اوبه چې د معدين موادو 

په بډوډو کې د  پوتاشیم او مګنېزیم رسچینه بلل کېږي، 

     مخنیوی کوي. ډبرې د جوړېدو 

 

 ده؟   ناروغي   ډول   څه   الزایمر 

 

 

 

 

چې نه یوازې د ناروغ لپاره بلکې د    ، الزایمر هغه ناروغي ده

هغه د کورنۍ او ملګرو لپاره هم ژوند ستونزمنوي. الزایمر 

( Alzheimer’ diseaseناروغي چې په انگرېزي کې ورته )

وایي د لومړي ځل لپاره ورته د الوېز الزایمر په نوم د یوه  

له    ډاکرت معموالً  شو،  وکارول  نوم  دغه  خوا  کلنۍ   ۶۵له 

په کم   له دې څخه  پیدا کېږي، خو ځینې وخت  وروسته 

عمر کې هم لیدل شوې ده. د شمېرو له مخې دا مهال 

میلیونه وګړي په نړۍ کې پر دې ناروغۍ اخته    ۳۶نږدې  

کال پورې    ۲۰۵۰کېدای يش تر     څېړنو له مخېدي. د  

 دغه شمېره څلور برابره لوړه يش. 

د دې ناروغۍ الملونه په مغز کې د ځینو موادو لکه البومینو  

راټولېدل ښودل شوي دي. د الزایمر ناروغۍ لومړنۍ نښې 

په زړو خلکو کې لیدل   چېد ټیټې درجې لېونتوب وي،  

امریکا  په  و کې چې عمرونه  په هغو خلک  کې کې    کېږي. 

کلونو ته نږدې کېږي د الزایمر د ناروغۍ خطر زیات    60یې

لیدل کېږي. د الزایمر ناروغي یوه داسې ناروغي ده؛ چې 

عصبي حجرو ته په زیان رسېدو رسه د انسان دماغ له کاره  

غورځي، حافظه له السه ورکوي، له خبو لوېږي او په خوی 

 کې یې بدلون راځي. 

لومړي رس کې ډېرې وي، په دې   په  د حافظې ستونزې   

دې  پر  هېروي.  پېښې  مودې  لنډې  د  ناروغان  چې  مانا 

رسبېره د اوږدمهالې حافظې ستونزې هم د دې ناروغۍ پر 

انو په وینا، که د الزایمر ناروغي ډاکرت وخت پیدا کېږي. د  

ناروغ نه يش کولی په خپل کور کې هم ن  آ پرمختللې يش،  

وروستي پړاو کې یې ناروغ له خبو کولو الره ومومي او په  

 هم لوېږي.

الزایمر ناروغۍ او د عقل زوال نن سبا له پنځو میلیونو ډېر  

امریکایي وګړي له ستونزې رسه مخ کړي دي. څېړنو ثابته  

کړې چې په اتو امریکایانو کې یو یې پر دې ناروغۍ اخته 

نې دی. په امریکا کې له شپږو هغو عواملو چې د زیاتې مړی

المل کېږي، یو یې هم د الزایمر ناروغي ده چې د درملنې 

 الزمې الرې چارې یې ال هم سمې نه دي په ګوته شوې. 

برخه   درېيمه  پر  دوه  وګړو،  اخته  د  ناروغۍ  پر  الزامير  د 

  ۱۶ښځې دي. د څېړنو له مخې په الزایمر ناروغۍ د اخته  

لونو زیات ښودل شوي دي. خو ک ۷۱سلنه ښځو عمرونه له  
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سلنه هغه کسان پر الزایمر ناروغۍ  ۱۱په نارینه و کې بیا  

 کلونو لوړ دي.  ۷۱یې له   اخته دي چې عمرونه

 

 الزایمر ناروغي په عمر پورې تړلې ده؟ یا  آ 

الره  ته  ناروغۍ  الزایمر  عمر  لوړ  چې  کړې  ثابته  څېړنو 

الزایمر   په  چې  ښیي  راز  دغه  پایلې  څېړنو  د  هواروي. 

کلن دي.   ۸۵دوه برخې یې    درېیوناروغۍ د اخته کسانو له  

سلنه کسانو چې پر دې ناوړه ناروغۍ اخته   ۴۵لږ تر لږه  

په لومړي   شوي دي ویيل، چې هېڅ داسې نښې نښانې 

رس کې نه دي تر سرتګو شوې چې پر وړاندې یې الس په  

 کار شوي وای. 

وروستیو څېړنو ثابته کړې چې تور پوستي او التیني   : نژاد 

پر   الزایمر  د  ډېر  پرتله  په  پوستو  سپین  د  لرونکي،  نژاد 

ناروغۍ اخته شوي او اخته کېدای يش. د څېړنو له مخې 

دغه توپیر د وینې په لوړ فشار، د شکرې ناروغۍ په درلودلو 

ر  او د ژوند کولو په تګالرې پورې تړلی دی. په امریکا کې ه

میلیونه ډالره پر الزایمر ناروغۍ د اخته کسانو پر    ۲۲۶کال  

میلیونه ډالره یې د روغتیایي بېمې   ۱۵۴چې    ، پالنه لګېږي

 له الرې پرې کېږي.

په الزایمر ناروغۍ د اخته کسانو پالنه هم ستونزمنه ده. د 

میلیونه کسان په امریکا کې د    ۱۵څېړنو له مخې لږ تر لږه  

سلنه یې ښځې دي.   ۶۰چې    ، لنه کويدې ډول ناروغانو پا

له   عمرونه  پالونکو  دې  د   ۶۰د  شوي.  ښودل  لوړ  کلونو 

سلنه دغه ښځې اوس په رواين    ۷۰معلوماتو له مخې چې  

په ټوله نړۍ زره    ۸۰۰کې اوس   ناروغیو اخته شوې دي. 

ناروغۍ اخته دي یوازې ژوند کوي   الزایمر  کسان چې په 

 . چې هېڅ ډوله پاملرنه نه ورته کېږي

په منځني ډول هغه کسان چې پر دې ناروغۍ اخته يش  

دغه   چې  دا  کولی يش.  ژوند  پورې  کلونو  لسو  تر  اتو  له 

د   ده،  کې  حال  په  ودې  د  چټکۍ رسه  ډېرې  په  ناروغي 

کال پورې به په ټوله نړۍ کې   ۲۰۵۰معلوماتو له مخې تر 

ثانیو کې په الزایمر ناروغۍ د یوه کس د اخته    ۳۳په هرو  

 موجود وي. کېدو چانس 

میلیونه    ۳۶د شمېرو له مخې اوسمهال په ټوله نړۍ کې  

کسان پر دې ناروغۍ اخته دي. دې شمېرو ته په کتو رسه  

میلیونه کسان د دې ناروغۍ    ۶۶کال پورې    ۲۰۳۰به تر  

په جال کې را ګېر يش. د برېټانیا د ميل احصائیې ادارې  

کړی اعالن  کې  راپور  یوه  د    ، په  هېرې  یا  الزایمر  د  چې 

دغه هېواد کې وجهه  ناروغۍ په شمول د ذهني ناروغیو په  

 تر نورو ټولو ناروغیو زیات خلک مري. 

دا چې د عمر په تېرېدو او   : د الزایمر ناروغۍ مخنيوی

ال  کې  جوړښت  نو وهسجنيټیکي  کېدای؛  يش  نه  نه 

وایي  د   ، متخصصین  يش  کوالی  ژوند  روغ  چې 

مخنیوي کې پوره ونډه ولري. فزیکي او   ناروغۍ په الزایمر 

کوالی يش فعالیتونه  د    ، دماغي  کې  وروستیو  په  عمر  د 

    الزایمر له ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. 

 

  المل   ماتېدو   هډوکو   د   ډول«   »لومړی   ناروغۍ   شکر   د 

 ږي ې ک 

 

 

 

 

 

 

 

 هورموند شکر ناروغي د انسان په وجود کى د انسولني د 

نشتوايل د   د  وینې  د  انسان  د  کې  په صورت  کموايل  يا 

په   او  دو  ېلوړ ګلوکوز  دوامداره  يوه  دا  راځي،  ته  منځ  رسه 
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مزمنه ناروغي ده چى د بدن دفاعي سيستم له منځه وړي 

 .او ناروغ په بېال بېلو ناروغیو اخته کوي

ن په  ناروغي  اوسمهال  شکر  کې  دونکې  ېخپرره  ېډړۍ 

نه وايي و ناروغي ده، د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا تازه راپور 

ملیونو زیات کسان پر   ۴۵۰مهال په نړۍ کې تر    چې اوس

د   یې  کې  راتلونکې  په  او  دي  اخته  ناروغۍ  دو  ېلوړ دغه 

 .کېږي اټکل

د شکر ناروغي دوه ډولونه لري، کم شکر او زیات شکر، چې 

یوه کې باید ناروغ خوږه وخوري خو په دویم ډول کې  په  

په طبي اصطالح  دېته  پرهیز وکړي،  له خوږې څخه  باید 

او هر    کېږي  ل ېو میا«  یسیمیا« او »هایپوګالیسی»هایپر ګال

 .یو یې بېال بېل الملونه، ستونزې او درملنه لري

چې د شکر ناروغۍ لومړی ډول په انسان کې  ښي څېړنې

ماتېدلو ستونزه هغه مهال زیاتوي کله چې د ناروغ د هډوکو  

 .شکر په وینه کې لوړې او ګواښونکې کچې ته ورسیږي

زرو څخه زیاتو    ۴۷تررسه کولو لپاره پوهانو د    څېړنېددې  

  ۳۳۲۹د شکر ناروغانو ازموینه تررسه کړه چې له برخې یې  

په لومړي ډول شکر اخته وو، لومړی ډول شکر د دویم ډول  

ه کمه خپریدونکې ناروغي ده، او زیاتره پر ماشومانو په پرتل 

یا هم په تازه بالغ شویو کسانو هغه مهال حمله کوي کله  

 .نکراس په انسولینو خوندي کولو کې ناکام يشاچې پ

پوهانو د ازموینو له الرې وموندله هغه مهال چې په ناروغ  

اندازې  ېوي یا ګواښونک ېکې د وینې شکر کچه لوړه شو 

رسیدل ګواښونه   ېته  ماتېدلو  هډوکو  د  کې  دوی  په  وي 

 .زیات لیدل شوي

کې موندلې چې د لومړي ډول شکر    څېړنه دوی په دغه  

ناروغ د اندازې لوړوايل په حال کې د دویم ډول شکر ناروغ 

  سلنه زیات د هډوکو د کمزورۍ او ماتېدو ښکار   ۲۹په پرتله  

 .کېږي

ناروغ ته په کار    يشکر لرونکپوهان وایي چې د لومړي ډول  

چې د شکر اندازه په منځنۍ اندازه وسايت، تر څو د    ، هد

نورو ګواښونو ترڅنګ د هډوکو ماتېدلو ګواښونو څخه هم  

 .وژغورل يش

دوی زیاتوي هغه کسان چې د پورته شکر ښکار وي باید په  

د  ولري چې  بدن    یاد  د  ده،  نه  روغتیا سمه  بدن  د  دوی 

پر   کېږي  يکمزور هډوکي یې   ماتېدو امکان یې مخ  او د 

 دی. زیاتېدو 

شکر ناروغي ادراک او اعصاب زیامننوي، چې ناروغ ته په  

قدم اخیستلو کې ستونزه رامنځته کوي، نظر کمزوری کوي 

دو قدرت له  ې یا پر سرتګو خړوالی راويل چې انسان د ودر 

 .السه ورکوي او غورځي

خو   ، کېږي  بېلې الرې ښودلد شکر د مخنیوي لپاره بېال  

تر ټولو پر ځای او اړینه الر یې وزن کمول او په متوسطه 

اندازه ورزش کول دي، په دې رسه د بدن غړي په حرکت  

   .راځي او د انسولین په مرصفولو کې زیاته ګټه کوي

 
 

 ګټې   بدن   او   روحي   ورکولو   غاړې   د 

 

 

 

 

 

 

 

په   یا  ورکول  نږ  ېغغاړه  او  يکې  خپګان  د  خوشحالۍ ول 

، انسان د احساساتو د  کېږي  دواړو وختونو پرمهال رامنځته

کنرتول، د هغه خپګان حس کولو او ذهني ارامتیا لپاره یو  

او په غاړه کې یې ټینګ نیول رول  ېچاپکس څخه السونه  

 .په روحي او مادي ډول د انسان لپاره ګټور دي
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یوازې   ماده  کولو  ترالسه  د ښه احساس  وایي چې  پوهان 

ونږ په دماغو کې نه وي، بلکې د خوږ دوست او هغه چاته  زم 

د شلو ثانیو لپاره کلکه غاړه ورکول نه   یچې مینه وررسه لر 

دا چې پر بدن مثبت تاثیر کوي بلکې پر ذهني روغتیا هم 

 .غوره اغیز کوي

 : درد او ناراحتي کمېدل

مهال تاسې ته څوک غاړه درکړي    که د درد یا ناراحتۍ پر 

کې مو کلک ونیيس ستاسې په روحي او بدين درد  ږ  ېغاو  

له مخې غاړه ورکولو  ړنو  ېڅکمښت راځي، د  ره  ېډکې تر  

کې په طبیعي ډول د بدين درد له منځه وړلو اثرات شتون  

 .کله چې د احساسايت خبو لپاره الفاظ نه وي لري

راځي چې آن په الفاظو  ژوند کې داسې احساسايت شیبې  

نيش بیان کیدالی، دغه مهال په ټینګه غاړه ورکولو بې له  

بیانولی  احساسايت خبې  خپلې  څرګندولو  الفاظو  کومو 

 .شئ او هم دویم کس په درد پوهیږي
 

 کېږي   هم   المل   کمزورۍ   د   هډوکو   د   فشار   ذهني 

 

 

 

 

 

 

ناروغي   وبوختیاو رو  ېډد   عامه  یوه  فشار  ذهني  کبله  له 

یم کس د ذهني فشار یا  ېګرځېدلې ده، چې د نړۍ هر در 

خپګان رسه مخ دی او دغه ناروغي د زیات کار او په ژوند  

 .کېږي  کې د ډول ډول پېښو رسه مخ کېدلو نه رامنځته

کله چې   اخيل  زور  مهال  هغه  ناروغي  یوه  کې  انسان  په 

ښنې ېيش او په وړو خبو اند ناروغ له ذهني فشار رسه مخ

د د  کوي،  خب  بد  لپاره  کسانو  د   اداسې  دوی  چې  دی 

 .کېږي هډوکو کمزورۍ رسه مخ

په ترڅ کې ویل شوي چې   څېړنېد یوې تازه تررسه شوې  

اخته کسان په    وښنېپه پرلپسې ډول په ذهني فشار او اند

ویټام  د  کې  یې  یبدن  کبله  له  چې  کموي  کچه  ډي  ن 

 .کېږي کمزوريهډوکي 

چې   وایي  نارین  مېرمنېپوهان  د  ه   د  زیاتې  پرتله  په  وو 

م  د  چې  دی  المل  همدغه  وي،  ښکار  فشار  رمنو  ېذهني 

رسه   څېړنېوو په پرتله کمزورې وي، د  ه  هډوکي هم د نارین

ماتېدلو  هډوکو  د  کسانو کې  دغسې  ویل شوي چې  سم 

 .ګواښ درې چنده زیات وي

مودې  ړونکي  ېڅ اوږدې  د  چې  کوم  کسان  هغه  زیاتوي، 

ادو و په بدن کې د بېال بېلو م   ، لپاره د ذهني فشار ښکار وي

 غورځېږي.یې پر بندونو او هډوکو  ز  ېاغتوازن خرابوي، چې  

ثابته کړې چې ذهني فشار، ړنو  ېڅله دې وړاندې هم ځینو  

بېل  بېال  کې  هډوکو  په  والی  یوازې  او  احساس  ستړیا  د 

ز ېاغ دوی د ژوند په فعالیت    چې د   ، مرنالونو کچه ټيټوي

       .کوي

  ،   الملونه   اخیستل؛   ساه   خوله   په   وخت   پر   خوب   د 

   الرې   حل   د   او   ستونزې 

 

 

 

 

 

 

پزې  ر خلک د شپې خوب  ېډ د  یا  تنګۍ  د نفس  پرمهال 

بندوايل له امله د سختو ستونزو رسه مخ وي، چې د ساه  

، د کېږي  اخیستلو لپاره یې په اتومات ډول خوله پرانیستل

له   انسان  راوستل  زور  خوله  په  پرځای  پزې  د  لخوا  شپې 

 .سختو روغتیایي ستونزو رسه مخ کوي

 



  

37 
 

 :یې  الملونه

پرې اخیستل یو شمېر   د شپې لخوا خوله پرانیستل او ساه

پزې   د  کېدل،  رامنځته  غوښه  کې  پزه  په  لري،  الملونه 

د   پزې  د  ټانسلونو  زونو  ېدهلپړسوب،  د  او  رامنځته کېدل 

پړسوب یې څرګند الملونه دي، دا رنګه نور الملونه هم لري  

بدن   پر  کله چې  یا سټریس،  او خپګان  فشار  لکه ذهني 

پرمهال تنفس په  فشار زیات يش په طبیعي ډول د خوب  

، چې دا د  کېږي  غیر نورماله توګه او چټکۍ رسه اخیستل

 .پزې له الرې نه بلکې د خولې له الرې ممکن وي

، په سمه توګه د غاړې نه برابرول  ښودلېکد بالښت غلط  

او خوله پورته نیول هم د شپې خوب کې د خولې پرانیستلو 

 .وي او زیامننمه آ نار ، چې له کبله یې خوب کېږي المل

 

زیاتره وخت د غاښونو درد د شپې خوب پرمهال   :ستونزې

رامنځته کبله  له  پرانیستلو  خولې  ستونزه  کېږي  د  دغه   ،

 .کېږي لیدلره ېډعموما کوچنیانو کې 

او په خولې د ساه اخیستلو پرمهال له پزې   ید پزې بندوال

وازونه راوځي، چې د ټانسلونو ستونزو ته اشاره کوي او د  آ 

تبې رامنځته کېدلو نښه وي، د شپييل په څېر او د خراري 

دی، آ  نه  خايل  ناروغۍ  له  یې  یو  هر  راوځي چې  هم  واز 

خوب  د  اخیستل  تنفس  زیات  د  خوله  په  دې  پر  رسبېره 

 .او ساه بندۍ المل هم جوړیږي ټوخیپرمهال د 

 :یې درملنه

د   پوهان  لپاره  مخنیوي  پرانیستلو  خولې  د  لومړی: 

دو پرمهال سمدالسه د اوبو څښلو سپارښتنه کوي، ېراویښ

ږي، په اوبو څښلو  ېځکه چې په ساه اخیستلو رسه خوله وچ

رامنځته لعاب  کې  خوله  په  باکرتیاو   کېږي  رسه  د    و او 

 .کېږي زیاتېدو مخنیوی

دویم: پوهان د داسې ناروغ لپاره د ویده کېدو څخه وړاندې  

کولو سپارښتنه کوي، په دې    برسد  او وروسته د غاښونو  

چې د ساه اخیستلو پرمهال بدن ته   ورسه د هغه باکرتیاو 

، دا د تنفس بدبویي  کېږي   داخلیږي د خپریدلو مخنیوی

له  اخیستلو  د ساه  په خوله  وړي کومه چې  منځه  له  هم 

 .کېږي رامنځتهکبله 

د  ېدر  باید  لپاره  خالصون  د  څخه  پرانیستلو  خولې  د  یم: 

دې تر    ته والړ شئ، تر څو د  ډاکرت پزې، غوږونو او ستوين  

  ه شاه الملونه څرګند يش، همدا ډول دغه ستونزه د معاین

ښه   هم  درمل  په  وروسته  نه  که    ، يش دالی  ېککولو  خو 

رسه مخ کوي بیا دغه ستونزه د انسان ژوند له ګواښ  رې  ېچ

 .پوهان د عملیات کولو سپارښتنه هم کوي

 )یاران.کام(                            

 

شئ   کمولی   وزن   رسه   کولو   غسل   اوبو   تودو   په 

 
لپاره   کمولو  غوړ  اضايف  بدن  د  او  وزن  د  پوهانو  برتانوي 

نسخه موندلې چې نه هم کوم سخت مترین سانه  آ داسې  

نه   لري،  اړتیا  ته  نه هم سخت کولو  او  هم ځانګړي خوړو 

 .پرهیز ته

نویو   په  پوهانو  برتانیې  د  اساس  پر  راپورونو  کې  ړنو  ېڅد 

موندلې چې په ګرمو اوبو غسل کولو رسه کوالی شئ له 

 .بدن څخه اضايف غوړ له منځه یوسئ او وزن کم کړئ

د وینا له مخې، د بدن اضايف غوړ  ژانس آ د برتانوي خبي 

هره ورځ په ګرمو اوبو غسل کول ګټور او وزن کمولو لپاره  

دې لپاره لږ تر لږه نیم ساعت د ګرمو اوبو په   ثابتیږي، د

 .کې ارامه او خاموشه تیرول ديپ ت
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د   ازموینه  ړنې  ېڅپوهانو  کسانو  شمېر  یو  په  لپاره  ثابتولو 

، یوې ډلې شلېوو تررسه کړه، دغه کسان یې په دوه ګروپونو  

ب او  لې ډلې ته د نیم ساعت ته هره ورځ د سایکل چلولو 

 .وینا وشوهرولو ېتکې  تپلپاره د ګرمو اوبو په 

په پایله کې په حیرانونکي ډول وموندل شوه چې د سایکل  

په اوبو کې وخت تیرونکو هره ورځ   په پرتله   ۱۴۰چلونکو 

ږي، ې، چې په وزن کمولو کې ګټور ثابتېکړ   مرصفکالوری  

اضايف غوړ له  )بدن کې د کالوری زیات استعامل د بدن  

 .منځه وړي(

په دې اساس د برتانیا روغتیا پوهان د وزن کمولو لپاره هره  

  . ورځ د ګرمو اوبو په ټپ کې تیرول ګټور بويل
 

  نسخې   سانه آ   الندې   لپاره   مخنیوي   سوزېدو   معدې   د 

 !وازمویئ 

 

 

 

 

 

 

 

، کله چې  کېږي غیو مور بللو معده د انسان بدن کې د نار 

دې   محسوسیږي، دمه  آ نار معده کې ستونزه وي ټول بدن  

 .لپاره د معدې روغ ساتل د ټول بدن روغتیا ده

زیاتره خلک وایي سینه مې سوزي، اصل کې دا سینه نه  

وي چې وررسه معده سخته سوزي، زابیت  ېتبلکه د معدې  

 .دې ډېر الملونه دي، چې یو څو به یې دلته وړاندې کړو د

ډوډۍ  د   زیاته  یې  څخه  الملونو  ځینې  سوزېدو  معدې 

شپې  د  کول،  میده  نه  سمه  کې  خوله  په  ډوډۍ  خوړل، 

یا هم  یډوډۍ خوړو پسې سمدالسه و او  مصاله ده کېدل 

 .خوراکونه د معدې د سوزش المل ګرځي  لرونکي

دلته ځینې داسې شیان وړاندې کوو، چې په حقیقت کې 

معدېسانه  آ  سوزش وررسه    او کوچني دي خو ستاسې د 

 .ختمیږي

ډېروي، او له معدې    الړېژاوله ژوول خوله کې  :  ژوول  ژاوله

څخه د هوا راویستلو کې مرسته کوي، په دې رسه د خوراک  

 .بد اغیز چې د معدې سوزېدو المل ګرځېدلی، کموي

د معدې سوزش پر وخت پکار دي یو ګیالس  :  څکل  اوبه

اوبه   یوې    څښل و تازه  د  معدې    څېړنې يش،  د  اساس  پر 

سوزش پر وخت د نورو هر رنګه درمل نه اوبه په چټکۍ رسه 

 .زويېتکار کوي، دا له معدې څخه د خوراکونو د وتلو بهیر  

مو  : بدلول  حالت  ناستې  د  وروسته  خوړلو  ډوډۍ  له  که 

د کږې  بدل کړئ،  مو  ناستې حالت  د  نو  معده سوزېده، 

الت  د مالستې حرې  ې چکښینئ، که  غ  ېنناستې پر ځای  

کې یاست، د سیده مالستې پر ځای په ښي یا چپ اړخ  

 .څملئ 

د معدې سوزېدو حالت کې د ساه اخیستلو  :  ورزش  ساه  د  

یې بېرته پریږدئ(،  رامه  آ ورزش وکړئ )ژوره ساه واخلئ او په  

په دې رسه معدې ته تازه هوا داخلیږي، او د معدې سوزش  

 .کموايل کې مرسته کوي
 

  یې مه زیاتوي،  سوزش چې  مرشوبات  او خواړه هله

 : خورئ

زیاتوونکي تېزاب  معدې  چاکل  د  کايف،  لکه  ټ،  ېخواړه 

خواړه او یا هغه مرشوبات چې    مصاله لرونکي  شیدېغوښه،  

 و تېزابیت لري، مثال د مالټې یا لیمو رشبت او یا داسې نور 

 .ګازي مرشوباتو څخه ځان وساتل يش 

د ناروغۍ مور ده، چاغوالی  لکه څنګه چې    : ساتل  کم  وزن

ناروغولو سرت المل دی، ځکه خو چاغ   چاغوالی د معدې 

دوی   کوي،  شکایت  څخه  سوزش  معدې  د  اکرثه  خلک 

زیاته خوري، چې   باندې    تلډوډۍ  یې هاضمي سیستم 

، نو د  کېږي  بوج وي او له امله یې د معدې سوزش رامنځته
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یا   او  معدې سوزش څخه د خالصون لپاره کم وزن ساتل 

 .خوړل ښه نسخه ده   ۍکمه ډوډ

نش:  ساتل  ځان  څخه  توکو  یی  هنش کې ه  په  توکو  يي 

چې د مرۍ نالۍ الندې   ، داسې کیمیاوي مواد شتون لري

برخې ته زیان رسوي، کله چې دې برخې ته زیان ورسیږي،  

معدې   د  خوراک رسه  ډوله  هر  د  او زابیت  ېتبیا  زیاتیږي 

  . سوزش پیدا کوي

 

  احساس   مۍ آ نار   د   هم   بیا  وروسته   کولو   خوب   ښه   له 

 دی؟   څه   یې   المل   ، ی کو 

 

 

 

 

 
 

او   مناسب، ښه  لخوا  روغتیا ضامنت  رام  آ د شپې  د  خوب 

کوي، چې انسان په ذهني توګه روغ او له جسامين انرژۍ 

څخه پوره سايت، خو دا هم ممکنه ده چې د شپې خوب 

کولو رسبېره هم انسان د ورځې په اوږدو کې د ښې روغتیا 

 .احساس نه کويرامتیا آ او 

ر اته ساعتونو پورې په عام ډول د شپې لخوا له شپږو څخه ت

نه  هم  بوج  بدن  پر  او  دی  ښه  هم  لپاره  روغتیا  د  خوب 

چې انسان له   کېږي  محسوسیږي، خو کله کله داسې هم

ساعتونو خوب رسه بیا هم د نارامۍ او پر رس    ۸څخه تر    ۶

 دې الملونه څه دي؟  د بوج احساس کوي، د

کې :  وهل  خراټې  کې  خوب  په خوب  په  لخوا  شپې  د 

  ل ېو  Sleep apnea وهل، چې په طبي اصطالح ورتهخراټې  

چې انسان د   ، ، دا په داسې حال کې منځ ته راځيکېږي

شپې لخوا ویده وي او په سمه توګه ساه نيش اخیستلی، 

دا  د مقصد  س  دې  په  ته  بدن  او  دماغ  چې  توګه    مهدی 

آکسیجن نه رسیږي او په بدن کې د هوا تګ راتګ په سمه  

 .کېږي توګه نه تررسه

چې له    ، کېږي  دغه عمل یو ځل نه بلکې څو څو ځله تررسه

په   بدن  او  ټکان رسه راویښیږي،  په سخت  امله یې دماغ 

تر څو د آکسیجن کچه سمه يش،    ، يو ساه اخیستلو مجبور 

کله چې د شپې لخوا دغه کار په تکراري ډول تررسه يش، 

د  انسان  اوږدو کې  په  د ورځې  یا  او  پر وخت  د سهار  نو 

 .رامۍ رسه مخ ويآ ستړیا او نا 

د وېده کېدو  : استعامل کافیین  د  وړاندې کېدو دهیو له

ل  نه وړاندې کافیین )چای، کايف، قهوه( د بدن برخه ګرځو 

روغتیا لپاره سرت ګواښ دی، چې انسان د شپې لخوا څو  

څو ځله تشناب تللو ته اړ کوي، په داسې حال کې د بدن  

اوبه کمیږي او کله چې سهار له خوبه راپاڅي نو د ستړیا 

 .او بد مزاجۍ احساس کوي

 :استعاملول ووسایل برقي نورو د  یا مبایل

ټ مبایل،  نورو ېبلاځیرک  داسې  یا  او  کمپیوټر  لپټاپ،  ټ، 

او   بدن  پر  خارجیږي،  رڼا  کومه  چې  څخه  وسایلو  برقي 

بد   لخوا ز  ېاغسرتګو  او خوب خرابوي، چې د شپې  کوي 

وي ویده  د    ، انسان  کې  حقیقت  په  سکون رامتیا  آ خو  او 

 .احساس نه کوي

پر اساس، له دغو ړنې  ېڅد امریکې هارورډ پوهنتون د یوې  

راو  څخه  میالټونینوسایلو  پر  رڼا  بد     «Melatonin» تلې 

کوي )میالټونین د انسان په بدن کې داسې کیمیاوي ز  ېاغ

دې   رام خوب کې مرسته کوي(، دآ مواد دي چې په ښه او 

دغو وسایلو استعامل د خوب نه دوه    ده چې د  حل الره دا

 .ښودل يشېساعته وړاندې پر 

ته    : کرپول  غاښونه  مهال  پر  خوب  د  انسان  دا  شاید 

چې دی د خوب پر مهال کوم اعامل او   کېږي معلومات نه

د   انسان  چې  عمل،  یو  همداسې  کوي،  تررسه  حرکتونه 

شپې خوب کې خپل غاښونه یو له بل رسه وهي، سولوي  
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خو په    ، اندازه نه ښکارياو کرپوي، چې پخپله یې ده ته  

حقیقت کې دده د خوب اصيل ګټې له منځه وړي، همدا 

 .ډوکو او د غاښونو د درد المل ګرځيحرکت د انسان د ه

په دې رسه د ساه اخیستل او په بدن کې د هوا ګرځېدل  

او په سمه توګه آکسیجن نه وررسیږي، چې   کېږي اغیزمن

له امله یې په شپه کې په تکراري ډول راویښږي او اغیز یې  

 .کېږي سهار له راپاڅېدو وروسته ښکاره

 )یاران.کام(                                                                                       

 !وازمویئ   نسخې   الندې   ، ی ش   چاغ   غواړئ   که 

 
په نړۍ کې زیاتره خلک له چاغوايل شکایت کوي او د بېال  

بېلو خوړو او ورزشونو په کولو رسه غواړي خپل وزن کم کړي  

داسې  او متخصصین هم د کم وزن ساتلو توصیه کوي، خو  

  ډېر چې د وزن کموايل له امله خورا    ، خلک هم شتون لري

 .ديښمن ېاند

که د وزن زیاتوالی ناروغي ده خو کموالی یې هم )چې له  

، ددې خپل حد  کېږي  اندازې زیات کم يش( ناروغي بلل

کې   شاوخوا  په  زمونږ  په  ر  ېډوي،  لري چې  خلک شتون 

طبیعي ډول یې وزن کم وي او د کمزورۍ احساس کوي، 

کمزورۍ   خپلې  له  څېر  په  خلکو  چاغو  د  خلک  دغه 

وي، دوی د وزن زیاتولو لپاره ډول ډول درملنې ښمن  ېاند

او له حکیمي نسخو کار اخيل خو زیاتره وخت د ګټې پر 

 .ځای ورته زیان رسوي

اسې مخې ته ږدو چې  له دې امله دلته یو څو نسخې ست

 . هم مو بدن روغ سايت او هم له یوې اندازې پورې چاغ

ښکاره خبه ده چې که تاسې د    :کړئ  زیات   مو  خوراک

وزن زیاتوالی غواړئ لومړی مو خوراک کې بدلون راولئ، 

خو په تدریجي ډول، ځکه چې یو دم خوراک کې زیاتوالی  

را مرسته والړوي، الندې    معده کې ستونزې  خوراکونه مو 

 :کوالی يش

نسخه   ي: وریج  سپینې ښه  ټولو  تر  لپاره  زیاتولو  وزن  د 

اسانۍ پخیږي او هم هر ځای  ره  ېډوریجې دي، وریجې په  

په اسانۍ رسه موندل کیږی، هغه څوک چې غواړي   کې 

ورکړي،  لومړیتوب  ته  وریجو  سپینو  باید  کړي  چاغ  ځان 

ځکه چې زیړې وریجې په لوړه درجه فایب لري او سپینې 

وریجو کې بیا فایب د نشت برابر کم وي، )فایب د انسان  

یاله سپینو وریجو  وزن کمولو کې مهم رول لري(، په یوه پ

تقریبا   زیاتوايل کال کیلو   ۱۸۰کې  په  وزن  د  ري وي، چې 

 .کې مهم رول لوبوي

لوریز او پروټني په غټه کچه  اوچې میوو کې ک  ه: میو   وچه

او بدن قوي کولو  موجود وي، له دې کبله د وزن زیاتولو 

لپاره د وچو میوو خوراک تر ټولو غوره خوراک دی، چې د 

بدن چاغوايل رسه د بدن روغتیا هم سامله سايت، ځینې 

غوړ   په   بازاريداسې  نور.. چې  او  چیپس  لکه  خوراکونه 

ر نورې ناروغۍ رامنځته ښکاره ډول بدن چاغوي خو یو شمې

 .کوي

پروټین د بدن عضالت قوي     :خوراکونه  لرونکي  پروټین 

کوي او د عضالتو قوي کېدل بدن کې د ډېر قوت ساتلو  

نه وروسته د   کې مرسته کوي، ځکه چې له خوراک کولو 

په کار وي او د  او د بدن برخه ګرځول هم    هغې کنټرول 

چې د پروټین په  دې لپاره د بدن دفاعي قوت اړین وي،  

تررسه کې  کېږي  واسطه  خوراکونو  لرونکو  پروټین  په   ،

پروټینو کې   ، ماهي  ، شیدې، هګۍ په  میوه هم  او  سبزي 

 .کېږي شمېرل
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یو   ۷۰پنېر     پنېر په  لري،  مواد  د چاغوايل غذایي  سلنه 

موجود وي، ځکه نو د وزن   يلور اګرامه ک  ۹ګرام پنېر کې  

زیاتوايل لپاره له پنېر څخه بل ښه خواړه نشته، چې خوند  

 .يهم دد روغتیا لپاره ګټور  تر څنګ یې  ښه او وزن زیاتوي  

چاغو    :ورزش د  یوازې  کول  ورزش  چې  کوي  فکر  خلک 

کسانو لپاره اړین دی، دا غلط فکر دی، ورزش د هر ډول 

رسه د بدن داخيل نظام او انسان لپاره اړین دی، په دې  

عضالت په فعالیت او حرکت راځي او په بدن کې د وینې 

د  چې  وختي،  سهار  ډول  ځانګړي  په  کوي،  ښه  ګردش 

نوې   او  خالصوي  عضالت  بدن  د  وروسته  نه  خوب  شپې 

انرژي ورکوي، همدا ډول د هاضمې سیستم ښه کوي او 

ټوله ورځ انسان فعاله او چست وي او په دې رسه د بدن  

 .کېږي دفاعي سیستم قوي

رسبېره پر دې د چاغوايل نسخې پېل کولو رسه سم مو د  

خوارۍ  د  ته  تاسو  ځکه چې دې رسه  اخلئ،  اندازه  وزن 

پوه شئ    چېرې، که  کېږي  اندازه نه کاوه نو  یې کوم فرق 

تاسې له کومې ناڅرګندې ناروغۍ رسه مخ یئ او یوه ښه  

 .ته رجوع وکړئ ډاکرت

ته   : یادونه داکټر  یوه  لومړی  وړاندې  نه  زیاتوايل  وزن  د 

رجوع وکړئ چې د وزن کموايل الملونه مو معلوم کړي، که  

نسخې   ۍناروغ یاست درملنه وکړئ او که نه پورتن   چېرې

 !زمویئآ و یې 

 

 

 ده    نښه   ناروغۍ   ځیګر   د   کېدل   رنګه   دوه   نوکانو   د 

 

 

 

 

 

 

 

انو ته تليل یاست، کتيل  ډاکرت   ې داخل  د   هر کله چې تاسې

مو وي، چې   ته ځیر ځیر    ډاکرت به  نوکانو  ناروغ  د  لومړی 

ګوري، دا ځکه چې نوکانو ته په کتلو رسه د انسان داخيل 

اندازه لګول . له دې دا څرګندیږي چې د کېږي   ناروغۍ 

 .نوکانو رنګ بدلېدل د ناروغۍ نښه ده 

 کله چې انسان په داخيل ناروغۍ اخته وي، نوکان یې یو  

شمېر ډول رنګ بدلوي، چې هر رنګ یې د یو ډول ناروغۍ  

 .کېږي نښه بلل 

د نوکانو رنګ    چېرېښيي، که    څېړنېپه امریکا کې شوې  

بدل يش او یا دوه رنګه يش نو دا د ځیګر ناروغیو نښه ده،  

، کېږي  ویل Half and half nails دېته په طبي اصطالح

چې د پښتورګو ترڅنګ په ځیګر ناروغۍ اخته کېدو امکان  

 .زیاتوي

پوهنتون کې تررسه   څېړنهدغه   په ورجینیا  امریکا  د  چې 

شوې ده، زیاتوي چې کله د انسان نوکان نیم سپني او نیم  

ناروغۍ نښه ده او    ېګاليب )یا دوه رنګه يش(، دا د داخل

ناروغۍ   پښتورګو  او  ځیګر  د  کې  ده  امکان  په  زیاتېدو 

 .ډېریږي

پر اساس، په پښتورګو ناروغۍ اخته کېدو المل د ړنې  ېڅد  

ناروغ بدن کې ځانګړي هورمونونو یو ځای کېدل دي، او یا  

هم له اندازې زیات د وینې کموالی دی، چې له امله یې  
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ناروغیو   ددغه  کې  ده  په  او  بدلوي  رنګ  نوکان  انسان  د 

 .الملونه ډېریږي

ا ډول  زیاتوي، هر کله چې انسان پر دړونکي  ېڅهمدا ډول  

، یا یې نوکان رنګ بدلوي او یا هم دده  کېږي ناروغیو اخته

  په بدن کې )د بدن په پوستکي یا مخ( سپينې ټاپې ښکاره 

داخلکېږي د  چې  خیټه،   ې،  معده،  )پښتورګي،  ناروغیو 

د وخت په تېریدو    یځیګر( زیاتوايل نښې دي او دغه ناروغ

وغ انسان له منځه هم وړی يش. نو په داسې حال کې نار 

تر څو سمه درملنه    ، ته رجوع وکړي  ډاکرتباید یو متخصص  

 .تررسه کړي

وینې  د  زیړوالی  نوکانو  د  وویل يش چې  باید  همدا ډول 

د   رنګ  خط  خط  او  الوتی  نوکانو  د  کمی،  آکسیجن 

ویټامینونو کموايل او خړ نوکان د زوړوايل او کمزورۍ نښه  

                                                           .ده

 )یاران.کام(                                                                       

 

 اغېز   دود   د   سګرېټ   د   ماشومانو   پر 

 
 ېنوې څېړن  ، میلیونه کسان وژين  ۶هر کال متباکو نږدې  

ښيي چې د رسطان له ناروغۍ پرته سګرېټ د انسان بدن 

ماغزه او سرتګې خرابوي   ، هډوکي سولوي  ، دننه ورستوي  د

وړتیا   و  نارینه  او  ښځو  د  کې  کولو  پیدا  په  ماشوم  د  او 

نورو زیانونو به هم خب    .کمزورې کوي د سګرېټ له ګڼو 

پر   یې  او دود  کور کې سګرېټ څکول  په  دا چې  یاست، 

ه اغېز لري، په دې لیکنه کې مو ورته کتنه کړې  ماشومانو څ

چې د سګرېټ بوی او دود پر ماشومانو څه    ییا پوهېدآ  .ده

 منفي اغېزې لري؟

نوې څېړنې ثابتوي، سګرېټ چې څومره په مستقیم ډول 

ګڼ شمېر لري،  اغېز  منفي  څکوونکي  مستقیمې   پر  غیر 

الس دود  ه زهرا ابراهیمي وایي، دویم  ډاکرت اغېزې هم لري.  

چې له سګرېټ څکووين پرته يې    ، هغه دود ته ویل کېږي

 .نور خلک تنفس کوي

ډوله کیمیایي   ۲۵۰نوموړې وایي، دویم الس دود لږ تر لږه  

لري کېږي  ، مواد  المل  د رسطان  یې  هغه  پنځوس    .چې 

ه زهرا همدا راز وایي، د سږو، پزې، سینې او د رحم ډاکرت 

دانې د هغو رسطانونو له ډلې دي چې د سګرېټ د دویم 

الس له دود څخه پیدا کېږي. همدا راز هغه کسان چې د  

سلنه یې د سږو پر  ۲۰سګرېټ دویم الس دود تنفس کوي،  

   .رسطان او د زړه پر ناروغیو یې اخته کېدو احتامل شته

 )روحی.کام(                                                                                                    
 

 نیس   مخه   سکتې   د   زړه   د   مېوه   تازه 

 
مغزي   د  خوړل،  مېوې  د  ورځ  هره  چې  ښيي  څېړنه  یوه 

 .سکتې خطر څلوېښت سلنه کموي

موده کې په  د انګلستان اکسفورډ پوهنتون د اووه کلونو په  

چې هره ورځ په لږه اندازه مېوه   ، یوه څېړنه کې ثابته کړه

 .خوړل د دماغي سکتې په کمېدو کې مثبته متامېږي

په دې څېړنه کې نږدې پنځه زره چينايانو برخه اخيستې 

وه. ياده څېړنه دغه راز ښيي، هغه کسان چې هره ورځ د  
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اړتیا په اندازه مېوه خوري، دوی ډېر لږ د زړه، د وينې رګونو  

 .او د دماغي سکتې پر ناروغیو اخته کېږي

د مېوو خوړل نه یوازې دا چې په وینه کې د ګلوکوزو اندازه  

هم  کنټرو  مخه  اغېزو  جانبي  د  درملو  هغه  د  بلکې  لوي، 

 .نیيس چې د شکرې ناروغۍ د درملنې لپاره کارول کېږي

مهال  پر  ډوډۍ خوړو  د  هغه څوک چې  وايي،  څېړونکي 

مېوه خوري، د زړه او د ويني رګونو ناروغي يې اووه ويشت 

سلنه د دماغي سکتې ناروغي يې څلوېښت سلنه کمېږي، 

 .ر یې هم ټيټ ويهمدارنګه د وينې فشا

ان سپارښتنه کوي چې هره  ډاکرت دغو پايلو ته په کتو رسه، 

 .ګرامه تازه مېوه باید وخوړل يش ۱۵۰ورځ لږ تر لږه 

 (روحی.کام)                                                                                      

 

 ې ګټ   ې حیرانونک   نځه ی پ   تګ   پیاده   د 

 
په   پیاده    یته ورځ  ډاکرت  ېراتلونکي ککه  او هغه درته د 

 !نسخه در کوي نو مه حیرانېږئتګ 

رسته کې    په یو کلنۍ  ېتاس  ېځکه! دغه ساده کړنه کوم چ

او اوس یې درته   بیا تکرار مشوره درکوي،  ډاکرترسوله    د 

 . ده ېبلکل یو ښه حیرانونکې درمل غوند

توماس    ډاکرتد ناروغیو د مخنیوي او کنرتول د مرکز مرش  

هر فزیکي   چې  یتاسو شاید پوهېږ  فریدین په ټکو: یقیناً، 

 عمل د قدم وهلو په شمول د پوره صحت بخښونکی دی،

نکی و خو په ځانګړي ډول قدم وهل د یو لړ ګټو منځ ته راوړ 

  ېتاس  چېدلته د همدغو ګټو پنځه بیانوو،کوم    عمل دی، 

.به حیران کړي 

  منځه  له  تاثیرات جینونو زیاتوونکو وزن د  وهل قدم.۱

 :وړي

  چې هغه جینونه  ۳۲د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو 

الندي   ېتر څېړن کې    کسانو  ۱۲۰۰۰د بدن وزن زیاتوي په  

په کومه اندازه دا جینونه    چېتر څو دا یقيني کړي    و نیول، 

 کومک کوي؟ کې  د وزن په زیاتېدو

  ېهغه کسان کوم چ  ېچ  ، شوهوروسته معلومه    ېتر څېړن

فقط یو ساعت  کې    یې په ورځکې    کسانو  ۱۲۰۰۰په دغو  

تګ یې نه    ېد هغو نورو په اندازه چ  ، پیاده چابک تګ کوي

د وزن زیاتونکو جینونو نیمو هغو تاثیرات یې له منځه   يکو 

 .وتليل و 

  کومک   کې  کمښت  په  ،ګلوکوزېشکر   د   وهل  قدم . ۲

 .کوي

  ۱۵  چېدا وموندل  کې    د اکستیر پوهنتون په دوو څېړنو

خوږې خوړلو اشتهاء کنرتولوي    زیاتېدقیقې قدم وهل د  

 چې  ، خوږو اندازه کموي  شوواو همداشان د هغو خوړول  

 ېوي او همدا ډول نو  شوېخوړل کې  تشویيش حاالتوپه 

قدم وهل د مختلفو خوږه لرونکو    ېدا تائیدوي چ  ېڅېړن

د خوږه لرونکو خوړو   ې مطلب دا چ خوړو خوړل کنرتولوي، 

 .خوړل کموي

  ډېروايل  په خطر د   رسطان د  ثدیو)تیو( د  وهل قدم. ۳

 .راويل  کمښت  کې

هر ډول    چېپه دې پوهېديل    څېړونکي وختونو    وپه اوسني

کمښت خطر  رسطان  د  ثدیې)يت(  د  عمل  کې   فزیکي 

کوي. مطالع  کومک  رسطاين  د  امریکا  د  یوې   ېمګر 

ویيل   ښځ  چېاتحادیې  اوونۍ  ېچ  ېهغه  تر کې    په 

تیو د     یې د  ٪۱۴ساعته زیات قدم وهي/پیاده تګ کوي  ۷

  ۲،۳کې    په اونۍ  چېنسبت هغو ښځو ته    رسطاين خطر، 

پیاده تګ د هغو   ساعته قدم وهي کم دی. او همداشان 
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کوم   برابروي  محافظت  لپاره  په رسطان    چېښځو  تیو  د 

 .ولري او یا کيمیاوي هورمونونه اخيلډېر وزن  اخته وي، 

 .مويار آ  درد  بندونو د  تګ پیاده. ۴

پیاده تګ د    چېده    شوېدا معلومه  کې    په ډېریو مطالعاتو

همدا    بندونو د التهاب او وررسه پېښېدونکي دردونه کموي، 

د    ومیله پیاده تګ کول د بندون  ۶-۵د  کې    ډول په اونۍ

پیاده تګ د ټولو بندونو   التهاب کېدو څخه مخنیوی کوي، 

ورانه او  ځنګون  د  ډول  ځانګړي  بندونو   (Hip joint)په 

کوي،کوم   محافظت  او  ډېر    چېساتنه  د  اندازه  زیاته  په 

عضالتو له کبله د بندونو د التهاب رسه    فعالیت او حامیوي

 .مخ کېږي

 

 زیاتوي معافیت  بدن د  تګ پیاده. ۵

 ستاسو ساتنه کوي،کې    پیاده تګ د یخ او زکام په موسم 

سړیو او ښځو رسته رسېدلې ده    ۱۰۰۰پر    چې یوه څېړنه  

ډاګه    ېپکښ په    ېهغه کسان چ  ېچ  ، وېشپه  لږه  لږ تر 

دقيقې قدم  ۲۰لږ تر لږه کې او په ورځ  ېورځ ۵کې  اونۍ

یو وار کې    په اونۍ  ېیواځ  ېوهي د هغو کسانو په نسبت چ

 .وي ېلږاو  کمې  ېیې د ناروغۍ ورځ ٪۴۳مترین کوي 

نو د لنډ   ، شېهمدا ډول دا کسان که په ناروغۍ اخته هم 

 .یې جدي نه وي ېنښوخت لپاره وي او د ناروغۍ 
 

 )تاند.کام(                                                                                              

 

 

 ډالۍ   ښه   ټولو   تر   لپاره   ناروغ   د     ګل 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسالم  موږ په یوه اسالمي او سنتي ټولنه کې ژوند کوو او د   

په مبارک دین کې د ناروغ پوښتنه کول سنت عمل دی. 

ناروغ  د  کله چې  دی،  دا  دود  ډېره  تر  کې  ټولنه  په  زموږ 

نو هرو مرو له ځان رسه مېوه، د مېوې  پوښتنې ته ورځو، 

اوبه او یا بل مناسب شی وړو، خو تر دې ټولو غوره ډالۍ د  

 ناروغ لپاره د ګلو ګېډۍ ده.) د ژباړن خبې(

 ( څېړونکو اوس دا  Rogers Universityرز پوهنتون )د راج

غ ته د ډالۍ په توګه د ګل وړل د و چې نار   ، په ګوته کړې

هغه د ارامۍ، خوښۍ، تازګۍ او د غم د له منځه تلو المل 

 کېږي.

اروا مشهور  پوهنتون  دغه  هاویلنډ    هد  پروفسور”جنت  پوه 

جونز” وايي ناروغ ته په ګل ور وړلو کې تر ټولو په زړه پورې 

ټکی دا دی چې کله د ناروغ سرتګې په ګل لګېږي، نو د 

چې هغه له    ، ګل رنګ، بوی او تازه ګي د دې المل کېږي

را   ته  حالت  اصيل  خپل  څخه  حالت  روحي  معتدل  نا 

او په ټوله کې شنو    د څېړونکو دغه ډله وایي، ګل  وګرځي. 

شیانو ته کتل د ناروغ روحي حالت ته بدلون ورکوي او د 

چې د ناروغ په شونډو مسکا خوره يش.    ، دې المل کېږي

د هغوی په شاوخوا   وایي هغه کسان چې  راز  دوی همدا 

کې شنه بوټي او ګالن ليدل کېږي ډېر کم یې پر ناروغیو 

  اخته کېږي. 
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چې ناروغ ته د    ، ارواپوهان سپارښتنه کويروغتیا پاالن او  

ورتلو پر وخت هرو مرو یو ګل او یا هم د ګلو یوه ګېډۍ له  

خوښۍ  د  لیدلو  په  یې  ناروغ  څو  تر  ولرئ،  رسه  ځان 

 احساس وکړي. 

 ګل باید څه ډول او څه رنګ وي؟

رامۍ  آ هغه ګالن چې سپین او بنفش رنګ لري، ناروغ ته د  

احساس ورکوي، خو تر ډېره دغه څه په موسم پورې هم 

تړلې خبه ده؛ که د سپريل موسم وي، هڅه وکړئ داسې 

کله د حساسیت  ډېر  او  ولري  بوی  تېز  او  ګالن چې ګرد 

په زړه پورې کتاب، چې  المل کېږي د ناروغ لپاره مه وړئ. 

ناروغ یې په لوستلو د خوښۍ احساس وکړي  وکولی يش  

ېر  او یو څو ساعتونه یې په خوښۍ تېر يش هم د ګل په څ

 د یوې ښې ډالۍ بدیل کېدای يش. 

 )یاران.کام(                                                                                                

 ټولنه   زمونږ   او   ب آ اد   پوښتنې   د   ناروغ   د 

ناروغ پوښتنه او عیادت د   یو  آ ڼو ټولنیزو  ګد  دابو په شان 

مسنونه دود دی لحاظ    ، مهم  روحي  په  ته  ناروغ  چې هم 

قوت بښي او هم د عیادت کوونکي لپاره د ثواب تر څنګ  

په خپله سالمتۍ باندې د شکرانې ایستلو احساس پیاوړی 

 .کوي

غه پوښتنه ده  د ناروغ عیادت څه وخت او په څه ډول، دا ه

 .چې د ثواب او وبال تر منځ پوله جوړوي

امام ذهبي د سلیامن بن مهران )مشهور په اعمش( د حال  

په رشح کې وایي چې هغه ته اوږده او مزمنه بیامري پېښه 

شوه، خلک به د هغه پوښتنې ته ډېر ورتلل او تر ډېره به  

یاد حالت   له  راتلو  تلو  د  د خلکو  رسه وررسه کښېناستل، 

سلیامن ستړی شو او باالخره یې په یوه ټوټه کاغذ باندې  

رس تر  او  ولیکل  حالت  بیامر  خپل  )بالښت(    یې  اېږدي 

الندې یې کېښود، کله به چې څوک د هغه عیادت ته راتلل 

نو هامغه کاغذ به یې ورمخکې کړ او ورته کړل به یې چې  

ډېر  دا ولوله!  او کله به چې د عیادت کوونکو شمېر پرې را 

شو نو له ټول تکلیف رسه رسه به په ځای کې را کښېناست،  

په بالښت به یې ډډه ووهله او وېل به یې چې خدای جل  

 !جالله ستاسو ناروغ ته شفا ورکړه

مونږ او تاسو ته ښایي چې د پوښتنې او عیادت لپاره داسې  

رام  آ وخت وټاکو چې د ناروغ د خوب، عبادت، خوراک او  

 .وخت نه وي

نارو  ونه  د  بهانه  بنډار  د  رسه  نورو  له  هم  کله  پوښتنه  غ 

، په بل عبارت د ناروغ د پوښتنې وخت باید لنډ وي  وو ځګر 

او ناسته، پوښتنه او خبې مو باید یوازې تر ناروغ او د هغه  

ګیرنې پورې محدودې وي، نه دا چې له    تر سالمتیا او ډاډ 

هغه   د  او  هېر  هغه  وروسته  پوښتنه  لنډه  تر  د  ناروغ رسه 

له نورو غړو رسه بنډار ته زور ورکړو او په داسې خبو   نۍکور 

رس شو چې ناروغ ته اصال خوشایندې نه وي بلکه د مزید  

یې سبب  د  کېږي   اذیت  ناروغ  د  کې  حاالتو  داسې  په   ،

پوره احرتام عیادت کوونکي  په  کورنۍ غړو ته ښایي چې 

 .میلامنه بلې خونې ته رهنامیي کړي

د یادونې وړ ده چې ناروغ ته په خبو کې د هغه ناروغي 

او   ماشاءالله  آ سپکه  چې  ووایو  ته  هغه  کړو،  معريف  سانه 

تاسو خو ډېر ښه یاست ما فکر کاوه چې ډېر ناروغ شوي 

یاست، تاسو ته دې خدای شفا درکړي، ان شاءالله ډېر ژر  

نورې  داسې  او  ومومئ  ناروغۍ څخه خالصون  دې  له  به 

 .ناروغ خپلې سالمتیا ته هیله من کويخبې چې 

خپل   مهال  په  څرګندېدو  د  باندې  ناروغ  پر  همدارنګه 

څېره  یثأ ت ډکه  موسکا  له  او  تندي  ورین  په  او  مهار  رات 

ورمخکې شو، نه داسې چې وارخطا او ناهېله کوونکې قیافه  

 .مو نیولې وي

مونږ او تاسو باید کله هم د هغه عیادت کوونکو له جملې  

ونه  حالت    ، اوسو  څخه  بد  ټولو  تر  هغه  د  ته  ناروغ  چې 

انځوروي، ځنې خو ال د وصیت او ترکې خبې وریادوي او 
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وار له مخې یې په مړو کې شمېري، دا ډېر نامناسب او له 

روحیه   ناروغ  د  ځکه  دی،  عمل  کې  واټن  په  نزاکت رسه 

ناروغۍ په وخامت کې څرګند تاثیر پرې   ماتول د هغه د 

که برعکس  خو  سالمتیا   ئوکوال   بايس،  د  ته  ناروغ  شو 

د هغه د سالمتیا په بهبود کې  ، يشدای ې کاحساس وبښو 

مرسته کړې وي کله به چې حرضت محمد مصطفی   .مو 

ناروغ پوښتنې ته والړ الله علیه و سلم د  به یې    ، صلی  نو 

ءالله، ژباړه: ستونزه نشته که  س طهور ان شا وفرمایل: البأ

 .يېږکخدای کول د ګناهونو د پاکۍ سبب مو 

لنډه دا چې عیادت کوونکي ته نه ښایي چې د ناروغ په  

اړتیا   له  یا  او  ډېرې خبې وکړي  په دنیاوي چارو  وړاندې 

  ډېرې ټوکې یا نامناسب الفاظ په ژبه راوړي بلکي خپل د

 .لنډ او په خپله مخه الړ او رخصت يش عیادت وخت را

     )نن.آسیا(                                                                          

  ګواښ   حساسیت   د   ژوول؛   نوکان   یا  رودل   ګوتې 

 کموي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوې نوې علمي څېړنې ښودلې، هغه ماشومان چې خپلې  

نوکان ژويي، د الرژۍ یا حساسیت له  ګوتې روي یا خپل  

 .وي کم خطر رسه یې مخامخېدل

مقاله کې ویل  پالې د یادې موضوع په اړه د ماشوم روغتیا

شوي، دا وضاحت د ‘پاکوايل پر فرضیې’ تکیه کوي، په دې  

پر  میکروبونو  د  ژوول  نوکانو  د  او  رودل  ګوتو  د  چې    معنا 

کوي پیاوړی  مقاومت  بدن  د  د    .وړاندې  چې  ښکاري 

نیوزیلنډ په زرو ماشومانو کې د څېړنې پرمهال همدا دوه  

ژوول    –الملونه   نوکانو  د  او  رودل  ګوتو  ځینو    –د  د 

دغه ارزونه له پنځه   ید یحساسیتونو د مخنیوي المل شو 

څېړونکو د ګوتو   .کلنې پورې عميل شوې ده  ۳۲کلنۍ تر  

رودلو او د نوکانو ژوولو پدیده د یادو ماشومانو له پنځه، اوه، 

  ۳۲او    ۱۳نهه او یوولس کلنۍ څخه ارزولې ده، بیا یې په 

کلنۍ کې وررسه پرتله کړې او د یادو کسانو حساسیت هم 

 .له رسه ارزول شوی دی

له دغو ماشومانو یو پر درېیو یې خپلې ګوتې رودلې او یا 

کلنۍ کې ډېره کمه   ۱۳ل نوکان ژوول، خو دوی په یې خپ

 .الرژي یا حساسیت درلود

څېړونکو د نیوزیلنډ دوندین ښار اوتاګو پوهنتون څېړونکې  

ډلې وموندله چې د حساسیت د مخنیوي دغه پدیده تر  

بالغ  نه تر  اوږده عمر پورې وي. دوی دا څېړنه له زیږون 

ده، چې خپلې    کېدو پورې پر هغو زرو ماشومانو عميل کړې

 .ګوتې به یې رودلې او یا به یې خپل نوکان ژوول

یادو   د  پدیده  ژوولو  نوکانو  د  او  رودلو  ګوتو  د  څېړونکو 

ماشومانو له پنځه، اوه، نهه او یوولس کلنۍ څخه ارزولې 

کلنۍ کې وررسه پرتله کړې او د    ۳۲او    ۱۳ده، بیا یې په  

 .یادو کسانو حساسیت هم له رسه ارزول شوی دی

غړی  ډلې  طبي  د  پوهنتون  مسټر  مک  د  کې  کاناډا  په 

مالکو  کوو  پروفیرس  نه  سپارښتنه  ”موږ  وايي:  س وس  مل 

چې دغه کار ته خلک وهڅوو، خو ښکاري چې دغه عادت 

 .”مثبت اړخ هم لري

ټولو   ”په  وايي:  مؤسسې هايل شا  بریتانیا د حساسیت  د 

پیاوړی کوي   ،هېوادونو کې تررسه شوې څېړنې هغه نظر 

په   خوړو  د  بالقوه  باکرتیاوې  ځینې  او  چاپېریال  د  چې 

 .”اغېزناک پرېوځيحساسیت کې 
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عادت  دغه  کې  ګېډه  په  مور  د  ماشوم  وویل،  څېړونکو 

 .پیلوي

هڅول   ونه  ته  عادت  دغه  باید  ماشومان  ویيل،  څېړونکو 

ماشومانو  د  رودل  ګوتو  د  وخت  ځینې  چې  ځکه  يش، 

غاښونو ته زیان رسوي او وده یې ټکنۍ کوي، ځینې وخت  

ره کې بیا ماشوم په خوراک کې ستونزه پیدا کوي او په څې

یې ځینې ستونزې پیدا کوي او ماشوم په خبو کولو کې 

 .ېږيک له سختۍ رسه مخامخ

 

  پاتې   ژوندي   څومره   پرته   خوب   او   غذا   هوا،   اوبو،  د 

 شو؟   کېدالی 

 

 

 

 

 

 سختو غرونو او کړنګونو   که څه هم انسان کوالی يش د

 څخه عبور وکړي او په سختو او بې رحمه دښتو او بیابانونو  

 خو رسه له دې بیا هم دانسان ژوند ډېر   کې ژوند وکړي، 

 ژوند لومړنیو رضورتونو لکه اوبه   تر دې چې د نازک دی، 

 ،هوا او حتی خوب ته نه الس رسی انسان له پښو 

 غورځوالی يش.

 له جملې   یاوواړتاوبه، هوا، غذا او خوب دانسان دلومړنیو 

 دلته زمونږ اصل موضوع هم داده چې  څخه دي، 

 پوه شو یو انسان تر څومره وخته پورې د پورتنیو شیانو په  

 کې ژوند ته ادامه ورکوالی يش؟  نشت

 ثابت   اً او څېړنو په اساس دا موضوع مطلق  دبرش دتجربو 

 چې مختلفو   ييپېښې ښا ېثبت شو  ېبلک حالت نلري، 

کسانو لپاره بېل بېل نتایج لري. دتېرو ثبت شویو پېښو په نظر  

 کړو. واضحکې نیولو رسه کوالی شو هریو په الندې ډول 

   :کول ژوند  پرته اکسېجن  د  ۱

تر درو دقېقو داکسېجن   ، په عموم صورت یو انسان کوالی يش

  ساه بندېدل، خوا  ا  تر درو دقېقو ور  پرته ژوند ته ادامه ورکړي، 

او    مرګ سبب کېدالی يش  یا هم د  خطرناکې پایلې لرالی يش

د ممکن  او  رسیږي  اسیب  کلک  ته  دماغو  هم  یې  دماغي   یا 

 سېستم توازون ګډوډ کړي. 

شکل داسې انسانان هم شاید شتون ولري چې    يپه استثنای  خو

م  ۲۰۰۹دې چې په    تر  پورته وخت زیاته خپله ساه بنده کړي،   د

دقېقې    ۱۱کال کې اسټفان میسفاد وکوالی شول په اوبو کې  

م کال تام  ۲۰۱۲ ډ په خو دا ريکار  ثانیې ساه بنده کړي،  ۳۵او 

اکسېجن په زیات    نوموړي لومړی د  سیتاس په واسطه مات شو، 

ثانیې په اوبو کې ساه    ۲۲دقېقې او    ۲۲اخیستو وکوالی شول

 بنده کړي او یو نوی ريکارډ جوړ کړي. 

   :کول ژوند  پرته اوبو له (۲

ښای څېړنې  عمومي صورت  تر    ي په  د  درېیوچې  نه    ورځو  اوبو 

اما په دې اړه نتایج بیا هم فرق    څښاک انسان مرګ ته رسوي، 

چې   ، وجود هغه اندازه اوبو ته رضورت لريانسان    ځکه د  لري، 

ډول    بدن څخه د  اوبه د  اوبو توازون برابر کړي.   بدن د  انسان د  د

تبخیر، مستقیام    ډول عواملو په اساس کموالی کوي لکه تعریق، 

 دفع کول او نور …  

ګرم ملر   لکه د اوبو ضیاع هم زیاتوي،  سخت فعالیت اورشایط د

تعریق  لېرته اوبو د ۱،۵د بدن څخه  د الندې یو ساعت ناستی، 

ممکن په ورځ او    ، او که همداسې پاتې يش  سبب کېدالی يش 

خو په یو معتدل   کم وخت کې ژوند له السه ورکړي. په  یا له دې  

یا  محیط تر هفتې  یو انسان  پاتې      اووه ورځو   کې  هم ژوندی 

ورځو    ۱۸م کال تر  ۱۹۷۹په    اسټرالوی  (پلیس)  کېدالی يش. 

 . شواوبو څښلو په زندان کې ژوندی پاتې  پورې پرته د
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 ګټې   حیرانوونکې   لس  )قهوې(  کاف   د 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی څخه  مرشوباتو  هغو  له  یو  بې    ، کايف   شمېرهچې 

لري ګټې  يېڅ  ، روغتیايي  ګټو    ېړونکي  نوو  د  هم  اوس 

 .په لټه کې دي ړلو ېڅ

د بې   ، دغه مرشوب د ځانګړو ځانګړتیاو له امله کولی يش

ناروغیو څخه مخنیوی وکړي او انسان روغ وسايت.  ره  ېشم

 :کووشنا آ دلته مو د کايف له لسو حیرانوونکو ګټو رسه 

 

 .کي او سینې د رسطان خطر کمويتسد پو  -۱

 .رسه انسان له ذهني فشار څخه ژغوريرامولو آ ذهن   -۲

 .د پړسوب ضد خاصیت لري -۳

 .کموي ۵۰د شکر د ناروغۍ خطر ٪ -۴

 .مواد ورکوي ينوم  (Fiber) بدن ته د اړتیا وړ فایب  -۵

 .د الزایمر د ناروغۍ خطر له منځه وړي -۶

.زیاته مرسته کوي ډېرهکې  کېدو په شنه  وېښتانو د  -۷



  رسه   روغتیا  او   شخصیت   له   انسان   د   او   ګروپ   وینې   د 

 تړاو   یې 

دې نتیجې ته   څېړونکيارواپوهنې او روغتیا په برخو کې  د  

چې د انسان شخصیت د هغه د وینې له ګروپ    ، ديلېرس

ښودلې چې د وینې د یو ډول ګروپ ړنو  ېڅرسه تړاو لري.  

و صفاتو، ځانګړو، خویونو او عاداتو کې ورته  ډېر خاوندان په  

 .والی لري

لپاره    څېړونکيهمدارنګه   ګروپ  هر  وینې  د  چې  وايي 

ځانګړې مناسبې غذاګانې شتون لري، چې که پاملرنه ورته  

رول لوبولی   ، ويش په روغتیا او صحت کې مهم  د انسان 

 .يش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوي شل  ې و برخو    درېیو په الندې ډول د وینې ګروپونه په  

او  رواين  شخصیتونو  اړوند  ګورۍ  کټه  هرې  د  او  دي، 

 :کېږي واضیحروغتیايي حالت په لنډه توګه 

 :وینه  ګروپ O- او +O د 

د دې ګروپ )مثبت یا منفي( وینې درلودونکو کسانو مهم 

. تعامل وررسه اسانه  کېږي  صفتونه سخاوت او قیادت بلل

 فه وي، په ژوندانه کې نشیط او منظم خلک وي، یاو بې تکل

که   ، په لوړ همت د خپل هدف د ترالسه کولو کوښښ کوي

ږي. مثبت فکر لري،  ېمتام  قېمت څه هم دا کار ورته په هر 
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کوي، چا  ېهد   نه  غوښتنه  کومک  او  مرستې  د  څخه 

 .هیښوونکي واقعات خوند ورکوي

خبې کوي، له  رې  ېډد دې ډول وینې درلودونکي کسان  

خپل نظر څخه په ټینګه دفاع کوي. د ثبات او استقامت 

ګڼ   ترڅنګ  قیادت  او  مرشتوب  د  او  وي  خاوندان 

د  تلیې په خبه ذهن رسیږي، سانه آ لري. په  استعدادونه

 ډېرهمرشۍ او زعامت غوښتونکي وي، د درس له ویلو رسه 

ژر رس خالصیږي، خو له   ډېرعالقه نه لري خو په درس یې 

او ورزش رسه   قوي    ه ر ېډسپورټ  د  لري. که څه هم  مینه 

اړه   په  ژوند  راتلونکي  د  خو  وي  خاوندان   ډېرارادې 

 .ويښمن ېاند

ته توجه  د ظاهري شکل او لباس ښه ساتلو ته تر اندازې زیا

زړه   نري  د  او  درلودونکي  اواز  او  غږ  ښایسته  د  کوي، 

کې   چارو  ټولو  په  وي،  ترجیح   تلخاوندان  ته  ګذشت 

ژر   بدي  نه  چا  ېهاو  روي  ېهورکوي،  کینه  کې  زړه  په  ته 

هم   يې  کې  وخت  په  امیدۍ  نا  او  مایوسۍ  د  آن  سايت، 

 .وي ېموسکا په شونډو غوړیدل

خلک وي، د نورو خلکو د    رسکښه له بلې خوا رسزوري او  

 تناقضسیايل ګر وي او  ر  ېډنظر مخالفه نظریه اختیاروي،  

، ځان تر نورو خلکو لوړ ګڼي او کېږي  خوښوي، ژر غوصه

خلک تر ځان ټیټ بويل، د نن کار سبا ته ځنډوي او کله  

 .ويلوی چانسونه له السه ورکر ېډکله په )نن او سبا( کې 

 :حالت  روغتیايي

هاضمې   پیاوړي  د  کسان  درلودونکي  وینې  ګروپ  دې  د 

سیستم خاوندان وي، د بدن دفاعي ځواک یې قوي وي،  

دای ېکله ناروغیو رسه مخ  ببندونو د پړسو خو د الرجي او 

 .يش

سبزیجات کبان،  لرونکي   میوې  ، غوښې،  پروټین  او 

خوراکونه د دوی د صحت لپاره مناسبې غذاګانې دي. خو 

لوبیا،  لبنیاتو،  غنمو،  پرهیز   له  باید  څخه  ممپلیو  کچالو، 

 . وکړي

 

 :وینه ګروپ A- او +A د

کلک   او  ټینګ  کسان  درلودونکي  وینې  ګروپ  دې  د 

کوي، هر ټینګار  په واقعي شیانو باندې    تلشخصیتونه وي،  

ګام   پر اساس هر  عقل  د  او  تله کې تيل  په  د عقل  شی 

او احساسايت   ته ګوري  نتایجو  کار عميل  د هر  اوچتوي، 

 .چلند نه کوي، خو کله کله یې عقل پر عاطفې غالب يش

ژوند خوښوي،  پیسې، کټه خرچي، س او ښه  فر، سیاحت 

زیات کوښښ کوي چې د خپل ژوندانه وضعیت ورځ تر    ډېر

بلې ښه کړي، په ژوند کې بانظمه او په مینه کې مخلص  

وي، په هر کار کې موازنه او بیالنس سايت، نوي ابتکارات 

 .کوي

شاوخوا  خپل  په  یوازې  وي،  خلک  زړي  نرم  او  سواند  زړه 

په محبت او ازدواجي ژوند کې کسانو باندې مهربانه وي،  

چلینجونو په وړاندې    د  او  احساس کوي،   اطمیناند ډاډ او  

 .ږيېمقابله کوي او شعور او احساسات یې نه متزلزل ک

او   نفرت کوي، غوڅه  انتقالولو څخه  ته  بل  یو چا خبه  د 

خبه کوي او رصیح اقدام کوي. که څه هم د بل   واضیحه

ورکول   قرباين  لپاره  مهال    ، خوښويچا  پر  د ستونزې  خو 

برتري او  او په هر کار کې د ځان لپاره  ځان ګوښه کوي 

 .امتیاز غواړي

، رسکيش يشخص و  یله بلې خوا د منفي سوچ درلودونک

کوي، ګوښه توب او یوازیتوب خوښوي، د سستۍ او تنبلۍ  

خوا ته میالن لري، په ځان پوره باور نه لري، د خجالت او 

ت نه کوي او د یوازیتوب أ و کارونو جر رشم له وجې د ځین

 .په وخت کې اسانه ژړا ورځي
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 :حالت  روغتیايي

یې   سیستم  هاضمې  دفاعي  ر  ېډد  بدن  د  وي،  حساس 

ځواک یې کمزوری دی. د کولیسټرول، رسطاين ناروغیو، 

، روماتیزم او شکر ناروغیو له ګواښ رسه د وینې د کموايل

 .مخ کیدای يش

چرګانو   د  )وازده(،  غوښه  سپینه  جات،  میوه  سبزیجات، 

سینه، کبان یې د صحت لپاره مناسبې غذاګانې دي، او له 

لبنیاتو،   غوښې،  رومي   شنهرسې  کچالو،  لوبیا،  مرچ، 

د روغتیا لپاره ګټور  ز  ېپرهبانجان، کیلې او غنمو څخه یې  

 .دی

 :وینه  ګروپ B- او +B د 

شخصیتونو   مبتکرو  او  نوښتګرو  په  خاوندان  وینې  دې  د 

ږي، په هر کار کې خپلواکي او استقالل غواړي،  ېکژندل  ېپ

په څکله  ېه وکړي،  انتقاد  پرې  څوک  خوښوي چې  نه  دا 

لوړ همت  ر  ېډ ځان باندې د ویاړ او افتخار احساس لري، په  

لپاره   ځان  د  خو  کوي،  کوښښ  کولو  ترالسه  د  مقصد  د 

 .مرشتوب او زعامت نه خوښوي

ناک(   رومانتیک)مینه  کسان  درلودونکي  وینې  دې  د 

ساده هیلې او امیدونه   یې  رهعاطفي او نرم مزاج لري، زیات 

لري. کله ناکله د بل چا نظر ته اهمیت نه ورکوي او د بل  

وخت په وچ مزاج    ځینېچا په نظر اعتامد نه کوي، ځکه خو  

نیو واقعیتونو رسه ټکر کوي  او عدم اطاعت تورنیږي. د ځمک

د   ناکله  کله  یې  کبله  له  تشویشونو ښکار    خپګانچې  او 

 .ګرځوي

ځیرک، نوښتګر او مبتکر شخص وي، د هر ډول وضعیت  

په   خوښوي،  اسانۍ  آ رسه  تجربې  نوې  يش،  عیاریدلی 

غواړي چې د نورو په نسبت بدل وي او په بدله طریقه خپل  

 .نظر څرګند کړي 

( شخصیت لري، د خلکو پام یې پر  راښکونکی )جذابزړه  

په    لور ور اوړي، د غيل او خاموش مزاج څښنت وي، کار 

او خاص میتود  طریقهدقت رسته رسوي، په خپل ځانګړي 

او   خوښوي  کول  تررسه  کارونو  فیصلې    تلد  هیښوونکې 

 .کوي

فکر او سوچ کول خوښوي، او هغه کار یې خوښیږي چې د  

په کې وي، څوک یې د عکس العمل   ظرفیتسوچ او تفکر 

ناڅاپي عکس    وخت یور  ېډ تخمین او اټکل نه يش کولی او  

 .العمل ښیي

له بلې خوا حساس طبعیت لري، جنجايل سړی وي، سم 

مني  نه  هم  واقعیتونه  کله ځمکني  کله  کوي،  نه  اطاعت 

په   غوصې  د  ورکوي،  خوند  چې  کوي  کارونه  هغه  یوازې 

په صورت   پېښوناکو  دد در خوښوي او  توب  ېیواز حالت کې  

په  ر  ېډکې   کې  کار  په  کوي.  خفګان  او  تشویش  سخت 

افراط کوي   او  ټینګار  باندې دومره  او خپلواکۍ  استقالل 

 .چې کله ناکله یې دغه صفت په عیب بدل يش 

 :حالت  روغتیايي

بدن  د  عیارولی يش،  ځان  رسه  بدلون  له  هوا  او  غذا  د 

دفاعي ځواک یې پیاوړی دی، الرجي نه لري، خو د ستړیا 

 .يش کېدایاو شكر له ناروغیو رسه مخامخ 

غوښې، کبان، لبنیات، سبزیجات، میوه جات یې د روغتیا  

، انګور، املپاره مناسبې غذاګانې دي. خو د چرګانو غوښه،  

لپاره   صحت  د  یې  نخود  غوړي،  پرست  آفتاب  د  جوار، 

 .مناسب خواړه نه دي

 

 :وینه  ګروپ  AB- او +AB د 

په بخل او اجتامعي ژوند رسه   څښتناند دې ګروپ وینې  

دنیا  کېږي  ژندلېپ په  د خیالونو  لري،  . خیايل شخصیت 

کې ژوند کولو رسه مینه لري خو ځمکني واقعیتونه هم له  

 ځوي. پامه نه غور 

کې  ژوند  اجتامعي  په  لري،  او شخصیت  مزاج  اجتامعي 

صداقت او امانت خوښوي، د شعر، ادبیاتو او هرن په برخه  
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کې کامیاب شخصیت وي، کارونه په رسعت رسته رسوي، 

وي، همدا علت    یزړ خو په مهمو فیصلو کې مرتدد او دوه  

لوی چانسونه د السه ورکوي. د غيل ر  ېډدی چې کله ناکله  

دی، که څه هم اجتامعي شخص دی خو په    مزاج خاوند

 .یې خوښیږي کښېناستلکور کې 

د نوو ملګرو د پیدا کولو په لټه او کوشش کې وي، د   تل

خاوند،   حافظې  قوي  د  لري،  استعداد  قوي  ډیپلوماسۍ 

مهربانه او ځیرک شخص وي، شاوخوا کسان وررسه د ډاډ  

احساس کوي ځکه چې تعامل یې په صداقت  اطمینان  او  

یې   ګوڼه  ګڼه  خلکو  د  او  بیروبار  وي،  والړ  انصاف  او 

 .خوښیږي

په  سانۍ  آ خو خلک یې په    ، حت کول خوښويخلکو ته نصی

ر  ېډنصیحت نه پوهیږي، د مشکالتو څخه د راوتلو په چل  

ورکوي،   نه  ته  او ځان چلینجونو  پوهیږي  محتاط  ر  ې ډښه 

 .شخص وي

خو کله چې يې خوښ    ، نه خوښیږيسانۍ  آ یو شی یې په  

خوښ وي، خپل مور او پالر پرې تر بل هر   تليش بیا یې  

چا زیات ګران وي، د ځینو کسانو په مخ کې بې زړه خو د  

 .متند او زړور وياجر  ډېرځینو نورو په وړاندې بیا  

خو له بلې خوا چندان مهارت نه لري، په پریکړو او فیصلو  

، جنجايل  کېږي   ژر غصه  ډېرکې مرتدد او دوه زړی وي،  

خبې   زړه  د  وي،  بربنډوي، شخص  نه  ته  او    خپګان  چا 

 .خوشايل دواړه یې تر اندازې زیاته وي

خو په اسانۍ تسلیمیږي او   کېږي  نه متاثرر  ېډد چا څخه  

یې په معنی نه  څوک  ېهچې    ، کله کله داسې کارونه کوي

 .پوهیږي

 

 الرې   حل   د   او   الملونه   ګیس؛   ټې ې خ   د 

 

 

 

 

 

 
 

ګیس یو له هغو ناروغیو څخه دی چې انسان له ټې  ېخد  

انسان  ر  ېشمیو   د  او  مخ کوي  له  ټه  ېخنورو خنډونو رسه 

اندازې زیاته غټه ښيي. په عمومي ډول دغه حالت په وړو 

 .کېږيله امله رامنځ ته دو ېکع کوملو کې د ګیس جم

 . د ګیس الملونه خېټېد  •

 . د هاضمې د جهاز ټپونه •

 .د اشتها نشتوالی •

 . کولسګریټ څ •

 . د تشو بولو ساتل •

 .د هوا د الرې بندوالی •

 .قبضیت •

 . له اندازې زیات خوړل •

 .هاضمې خرابوالی •

 .د کوملو ځینې ناروغۍ •
 

 :الرې طبیعي وړلو منځه له  ګیس ټېېخ د 

کې شته مواد د حجراتو له بندیدو    وپه دغه خوړ : بادیان

منځه   له  باد  او  ګیس  د  خواړه  دغه  کوي.  مخنیوی  څخه 

پیاوړی کوي   سیستموړونکي خواص لرلو رسه د هاضمې  

 .او جمع شوی ګیس له منځه وړي

 

د    :ځیره هم  په  باځیره  وړلو  ر  ېڅدیان  منځه  له  ګیس  د 

فعالولو   سیستمپیاوړی خاصیت لري. ځیره هم د هاضمې 
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د    رسبېرهرسه انسان ته د ارامتیا احساس ورکوي. له دې  

خوړلو   خواړه  له  لري.  هم  خاصیت  وړونکی  منځه  له  درد 

څخه وروسته یوه اندازه ځیره ژوول مو د هاضمې له ستونزو  

شئ. یو   څخه خالصوي. تاسې د ځیرې چای هم جوړولی

اندازه ځیره په ګرمو اوبو کې واچوئ او د څو دقیقو لپاره  

 جوش کړئ. يي 

روغتیايي ګټو له امله    يزنجبیل د خپل بې سار   :زنجبیل

کوملو   د  مواد  شته  کې  زنجبیلو  په  لري.  ځانګړی شهرت 

منځه   له  ستونزې  هاضمې  د  رسه  وړلو  منځه  له  پړسوب 

وړي. تاسې کولی شئ د زنجبیلو چای جوړ کړئ او یا هم 

 .له خواړه خوړلو څخه وړاندې یوه کاچوغه زنجبیل وخورئ

وړل  :نعنا منځه  له  ستونزې  هاضمې  د  هم  د  نعنا  رسه  و 

ګیس په له منځه وړلو کې مهم رول لوبوي. نعنا د  ټې  ېخ

کې   خارجولو  په  ګیس  او  خواړه  شوي  زیاته ره  ېډهضم 

د ګیس له منځه وړلو لپاره  ټې  ېخمرسته کوي. کولی شئ د  

ګیس او باد له منځه  ټې  ېخراز د    ئ. همداید نعنا پاڼې وژو

درې   ورځې  د  شئ  کولی  لپاره  چای    ې ځلوړلو  نعنا  د 

 .وڅښئ

اندازه فایب نومې مواد لري:کیله کوم چې د    ، کیله زیاته 

انتقال اسانوي. کیله   او په کوملو کې يي  خواړه په هضم 

کوم چې د باد او ګیس په له    ، زیاته اندازه پوتاشیم هم لري

په  ره  ېډمنځه وړلو کې   ټه  ېخزیاته مرسته کوي. کله چې 

 .نو د کیلې خوړل مه هیروئ  ، کې مو ګیس جمع شوی وي

دغه خواړه د فایب، پوتاشیم او ویټامین اې غوره منبع   :کدو

ده. دغه مواد د خوړو په هضم کې مرسته کوي، د کوملو  

ګیس او باد له منځه وړي. ټې ېخحرکت پیاوړی کوي او د  

کې   وخواړ   نیوورځ  و ګیس څخه خالصون لپاره خپلټې  ېخد  

 .په اندازه کدو زیات کړئ

 

 کړئ   عمل   دا   لپاره   پیاوړتیا  د   دماغ   د 

 

 

 

 

 

 

 

شکایت کوي. دلته   ۍخلک تل د دماغ له کمزور ر  ېشمیو  

الرې چارې رشیکوو چې سانه  آ موږ دررسه ځینې ساده او  

تاسې کوالی  ورکولو رسه  ژوند کې ځای  په خپل ورځني 

 مو پياوړی کړئ:  یاداښتشئ چې د مغزو دنده تېزه او 

 : وکړئ پام مو ته خوب -۱

ــزو  څېړنــــې ــه مغــ ــوب کمښــــت پــ ــيي چــــې د خــ ښــ

ــدې د  ــتبانـــ ــه  یاداښـــ ــاتو پـــ ــتوالی، د معلومـــ سســـ

ــول او  ــه ورکـ ــه السـ ــز لـ ــډ، د مترکـ ــې ځنـ ــډولو کـ راغونـ

 ستړیا غوندې منفي تاث ات لري.  ذهني

ــاغزه د  ــت مـ ــر وخـ ــوب پـ ــتد خـ ــب او د  یاداښـ د ترتيـ

هغــــوی څخــــه د معلومــــاتو راټولولــــو کړنــــې تــــر رسه 

 کوي. 

 :وڅښئ  چای شین   -۲

پاالن وايي هغه خلک چې په مناسبه اندازه شین  روغتیا

په پياوړي کولو کې  یاداښتچای څښي، د کارونو د 

 کوي.کومک وررسه 

 : وساتئ پاک غاښونه -۳

کول د ماغزو    مسواکیا  برس  ښيي چې د غاښونو  ړنې  ېڅ

 په فعالیت کې ښه والی پيدا کوي. 

نو هڅه وکړئ، چې د    یولر ې حافظه  د دې لپاره چې پیاوړ 

غاښونو پاکوايل ته متوجې اوسئ، دا کار نه یوازې دا چې  

 )نن.آسیا( 
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ستاسو غاښونه سامل سايت، د دې رسه رسه د ژوند تر پایه  

 پورې د ماغزو د فعالیت کمښت څخه مخنيوی هم کوي.

 :زدکړئ ژبه   بله  -۴

پرته د يوې بلې بهرنۍ ې ژبښودلې له خپلې مورنۍ ړنو ېڅ

 لرلی يش.  اغېزېژبې زده کول ستاسې په مغزو مثبتې 

د بهرنۍ ژبې زده کول ستاسې د مغزو فعالیت زیاتوي او 

د مغزو د هېپو کمپس )د مغزو هغه برخه چېرته چې  

 جوړ او ذخ ه کيږي( اندازه غټوي.  یاداښت

 : وڅښئ  اوبه -۵

بلکې د ځ کو مغزو  اوبه يواځې د بدين سالمتیا لپاره نه 

 لپاره هم اړينې دي. 

د اوبو کمښت د مغزو د فعالیت او حواسو د کمښت سبب 

، بادرنګ، رومیان، هندوانهڅنګ باید  ګرځي د اوبو تر

 پالک او داسې نور اوبه لرونکي خواړه وخوړل يش. 

 :وکړئ  لوبې ذهني  -۶

ښيي چې د انسان ماغزه هم لکه د انسان د بدن   څېړنې

وندې خاصو ورزشونو او لوبو ته اړتیا لري، د عضالتو غ

 یاداښتلوبې ستاسې د ماغزو فعالیت چټکوي او  ذهني

 مو پیاوړی کوي.

 : وکړئ ورزش -۷

له مخې، منډه وهل، پیاده تګ او المبو   څېړنېد یوې 

 ماغزو ته ډېره ګټه لري. 

ورزش نه یواځې بدن بلکې ماغزو ته هم ګټور دی، ورزش 

کولو رسه مو زړه او سږي خپله دنده په ښه توګه تر رسه 

مله يې ماغزو ته پوره ډول اکسيجن رسيږي اکوي چې له 

 او د مغزو د ښه فعالیت سبب ګرځي. 

 : وکړئ مطالعه -۸

له مخې هره ورځ مطالعه کول ړنو ېڅد مختلفو طبي 

ځکه چې د مطالعې رسه د  ، قوي کوي یاداښتستاسو 

لوماتو عماغزو ښه ورزش کيږي او تر څنګ يې ستاسو په م 

 )یاران.کام(                                کې هم اضافه والی راځي. 
 

  ټکي   دا   ورکوي؛   شیدې   ته   ماشوم   چې   میندې   هله 

 ولري   کې   پام   په   دې 

 

 

 

 

 

 

تر    ۶ښودلې هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته له    وړنېڅ

په دوی   ۱۲ ورکوي،  پورې خپلې طبیعي شیدې  میاشتو 

، د هغو میندو په پرتله  راکمېږيسلنه   ۴۷کې د شکر کچه 

کومې چې خپلو ماشومانو ته چمتو شوي خواړه ورکوي، او  

په هغو ښځو کې چې تر شپږو میاشتو ماشومانو ته شیدې 

ناروغۍ کمیږي.    ۲۵ورکړي   پر دې    رسبېرهسلنه د شکر 

دي،   هته شیدې ورکول د مور او ماشوم په ګټ  وچې ماشومان

لپاره شیدې نه    میندې خپلو ماشومانو ته د دېځینې  خو  

ورکوي، چې دوی د شیدو له کمښت رسه مخ وي، نو د دې  

ې يش او هم یې خپله  ډېر میندو شیدې هم  د  لپاره چې  

 روغتیا ښه وي، نو دا الروښونې دې عميل کړي: 

په کار    -۱ چې د خپلې روغتیا لپاره ښه خواړه  ده  مور ته 

 . يوخور 

  ۸میندې دې پوره خوب وکړي، په شپه او ورځ کې د    -۲

 ساعته خوب ورته رضور دی. 

 د چای رسه کجوري او ممیز وخورئ.  -۳

ګرم   -۴ ضایع    ۍپه  له  خولو  زیاتو  د  د  دو  ېککې  څخه 

 مخنیوي کوښښ وکړئ.
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هغه میندې چې شیدې ورکوي د ورځني کارونو د تررسه    -۵

اخيل،   نه  کار  بیړې  له  دې  کې  وخت  په  او  کولو  دمه 

 اسرتاحت دې حتمي وکړي. 

شیدې ورکړئ، په دې کار رسه    ډېره ماشوم ته ژر ژر او تر    -۶

 ږي. ېد شیدو جریان ښه ک

لوږه او تنده باید په ځان تیره نکړئ، دا کار د بدن د    -۷

 .کېږيد شیدو د کمښت سبب هم  رسبېره کمزورتیا

 د ذهني او فزیکي سکون کولو لپاره کوښښ وکړئ.  -۸

، خربوزه  هندوانهد زیات مایعات لرونکي خواړه یخني،    -۹

 او تازه سبزي دې وخوري. 

نه    زیاتېپه همدې کورين عالج رسه شیدې    چېرېکه    -۱۰

ته مراجعه   ډاکرتشوې، په دوهم قدم کې طبي عالج لپاره 

 )یاران.کام(                                                          وکړئ. 

 

 ختمول   بوی   بد   د   بدن   د 

 
نورو خلکو ته   څېرد بدن بد بوی لکه د خولې بد بوی په 

 مزاحمت کوي.

بوی د مخنیوي  رسه له دې چې اوس د انسان د بدن بد

او عطرونه جوړ شوي، خو ال هم د   ېلپاره هر ډول سپر 

 ډېرو خلکو له وجود نه بدبوی ځي. 

 : ید مخنیوي لپاره یې دا کارونه هم کولی ش

له مخې د بدن د بدبويي  ړنو ېڅد  : وکړئ پام مو ته وزن

 وزن دی.  ډېریو المل 

وزن لري، نو بدن یې   ډېروايي، هغه کسان چې ړونکي ېڅ

بدبوی لپاره زمینه تل خولې کوي، چې دا خولې بیا د  

 برابروي.

غوړو    : خورئ  مه   غوړ  رېډ  په  چې  وايي،  ډاکرتان 

کاربوهایډریټونو لرونکو خوړو کې په زیاته کچه هغه مواد 

وي، چې د   وچ  سیستمموجود وي چې د انسان تنفيس  

 .کېږيبوی المل 

چې غوړ د    ، همدارنګه د ځینو انسانانو پوستکي غوړ لري

پوستکي په کوچنیو سوریو کې جمع يش د دې المل يش 

 چې بدبوی پیدا کړي. 

د    : وکړئ  درملنه  سیستم  هاضمې  د  پاالن  روغتیا 

هاضمې   د  ګڼي.  المل  یو  بدبوی  د  ګډوډي  هاضمې 

سیستم خرابوالی نه یوازې دا چې د بدن بوی زیاتوي، له 

د خولې بد بوی هم  خدې رسه جو  لکه  ډېر ت  څنګه  وي، 

ده،   مهمه  لپاره  ژوند  د  انسان  د  غذا  او  خوراک  چې 

ي هم رضوري خبه ده، نو که  یهمداسې پاکوالی او خوشبو

لر   چېرې ستونزه  هاضمې  د  او  بدبوی  بدن  هرومرو  ی د   ،

 ډاکرت ته ورشئ. 

اساس  ړنو  ېڅد    : ساتل  پاک  غاښونه  او  خوله په 

  هایدورجن لرونکی بدن او خیرنه خوله دواړه د بدن د بوی  

 .دي المل اصيل

بدن د خوشبویه کولو لپاره باید په خوراک کې له احتیاط  د  

يش،   وساتل  برابر  وزن  او  يش  واخیستل  کار   رسبېره نه 

کېږي پردې د خولې او غاښونو پاک ساتل هم د دې سبب  

خولې او غاښونو    چې بدن پاک او خوشبویه وي، ځکه د 

 پاکوالی د هاضمې نظام پیاوړی کوي. 

 

ــري،  : وکههههړئ حههههامم ــوی لــ ــدن بــ ــان بــ ــر انســ د هــ

ګرمــــۍ پــــه موســــم د ځینــــې لــــه ځینــــو جــــدا وي، 

لـــه املـــه هـــم بـــدن بـــوی کېـــدو کـــې د بـــدن د خولـــه 

 پیدا کوي. 



  

55 
 

ځینې انسانان په یخ موسم کې هم له دې مشکل رسه 

لپاره یوه غوره  الس او ګریوان وي، د دې ستونزې د حل 

م کې د هرې ورځې حامم کول هم الره په ګرم او یخ موس

         دي. 

 )یاران.کام(                                                              

  دمه   څنګه   ذهن   خپل   رسه   رسه   و بوختياؤ   ډېرو   له 

 کړو؟ 

 
چې په يوه بوخته ورځ کې ډول ډول دندو   یآيا کوالی ش

ليتونو ته له دا ډول چوپ او آرام ذهن رسه  و او مسؤ 

 ؟یورسېږ

پوهنه او روان پوهنه په دې باور ده چې د نوښتګر او  مغز

ښه ذهن درلودلو لپاره بايد هره شېبه اعصابو ته دمه 

چې  ، ورکړو او په حقيقت کې همدا چوپ او آرام ذهن دی

 توليد لپاره تاسې ته وړتيا درکولی يش. د ښو نظريو د 

په دې ليکنه کې د ذهني وقفې او دمې لپاره درې 

 ځانګړې، ساده او چټکې الرې درپېژنو: 

 : د اعصابو چټک دمه کول

په هغو نويو څېړنو کې چې د کاليفورنيا پوهنتون د اعصابو  

د   راغيل چې هغه خلک چې  په البراتوار کې شوي دي؛ 

اعصابو د دمه کولو له تخنيکونو کار اخيل؛ په خپلو اعصابو  

د    خړ کې   دوی  د  موضوع  دا  چې  لري  زيات  قرش  رنګه 

اعصابو د مختلفو برخو تر منځ د قوي اړيکو ښودونکې ده  

 ی يش د عصبي ناروغيو په کمولو کې مرسته وکړي. او کوال 

يا په بل عبارت: د اعصابو دمه کول د خلکو د اعصابو په  

 لويولو، چټکولو او ځوانولو کې رول درلودلی يش. 

د دې څېړنو ارشد مدير آيلني لودر وايي: ښکاري چې دا 

په   اعصابو  د  او کوالی يش د شخص  کار ښه دی  ذهني 

 وه کار وکړي. فزيکي جوړښت کې بالق

که تاسې د لېږد رالېږد د عمومي وسايلو له الرې   طريقه: 

له وخته هوښيارانه ګټه واخلئ    ی؛ کوالی شیتګ راتګ کو 

او د لسو دقيقو لپاره خپلې سرتګې بندې کړئ او کارځای  

 ته له تګ وړاندې يوه اندازه دا کار وکړئ. 

ړه  ښه ده چې يو ځانګړی انځور وټاکئ، د مثال په ډول يو ز

راښکونکی آبشار، د سيند غاړه، ښايسته ونه او يا بل هر زړه  

عکس او يواځې په هامغه مترکز وکړئ. که نور    یراښکونک

فکرونه مو په ذهن کې تېرېږي؛ نو په آرامۍ رسه يې يوې  

 غاړې ته کړئ.

تر رسه   ېهڅه وکړئ چې دا کار په ورځ کې يو يا دوه ځل 

کړئ. د دې کار موخه په شخص کې د پېژندنې او سکون 

 رامنځته کول دي.

 : دقيقه یي څرخکونه ۹۰د کار او هڅې  

 آندرس اريکسون هغه ارواپوه دی چې له موسيقۍ نيولې 

تر پوهې، ورزش او ـکار پورې ـپه مختلفو برخو کې د څېړنو 

 او کارنده نظرياتو له وجې مطرح دی. 

دقيقــه اي څرخکونــو نظريــه  ۹۰هغــه د کــار او تفــريح 

وړانــدې کــړې ده؛ دا طريقـــه د انــرژۍ د جــذب لـــوري 

ــونکي دوران د  ــان رسه د راتلـ ــې انسـ ــودونکې ده چـ درلـ

 کارونو په ښه تر رسه کولو کې مرسته کوي. 

دا الره پــه حقيقــت کــې پــه ورځنــي ژونــد کــې د رنــګ او 

 ه. تفريح رامنځته کولو تر ټولو ساده الره د

طريقه: ښه ده چې د )د تفريح د رايادولو زنګ( يو پروګرام  

کړئ؛   ډول    Health Hintsيا    Sciroccoپيدا  همدا 

 پروګرامونه دي. 
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دقيقې وخت    ۹۰د دې د نصبولو او په الره اچولو وروسته د  

وهلو   زنګ  هر ځل  له  او  کړئ  تنظيم  يې  فاصلې رسه  په 

دقيقو په اندازه د تفريح وخت هم په نظر کې   ۵وروسته د  

ونيسئ او د دې له تررسه کولو وروسته بېرته کار پيل کړئ  

او په ښه ډول پرې مترکز وکړئ او د اړوندو کارونو له تررسه  

 کولو وروسته بيا تفريح وکړئ. 

يح کې په الره تګ، همکارانو رسه خبې اترې، په دې تفر

کار   هغه  بل  هر  يا  او  اورېدل  موسيقي  څښل،  چای 

شاملېدای يش چې ستاسې خوښېږي؛ يعنې هغه کارونه  

 چې تاسې ته دويم ځيل انرژي درکړي. 

، بيا هم  ی؛ تفريح ته اړتيا نه لر یتر دې که تاسې فکر کو 

تازه ساه واخيل  تفريح وکړئ؛ تر څو ذهن مو له کاره وروسته  

 وسته بېرته د کار لپاره چمتو يش. او له دې ور 

 )تاند.کام(                                                                                                

 شو؟   برالس   ډول   څه   اندېښنو   دليله   بې   خپلو   په 

 

 

 

 

 

 

 

لومړی مو په ذهن کې يو ځورونکی فکر رشوع کېږي چې  

له دې  بيا مو په رس کې نور فکرونه رامنځته کېږي او پرته  

طوفان   يو  فکرونو  دې  له  مو  کې  ذهن  په  شئ؛  پوه  چې 

منطقي   غ   چې  ګرځي  سبب  دې  د  او  کېږي  رامنځته 

او خپله فکري او جسمي انرژي مو ضايع  یفکرونه پيل کړ 

 . یکړ 

منفي څوک  ېه د  هغه  د  ژوند  په  او  احساساتو  ډول  دا  د 

تاث اتو غوښتونکي نه دي؛ مګر ځينې الرې او عادتونه شته  

مرسته کوالی   راکمولو کې دررسه  په  اندېښنو  د دې  چې 

 يش: 

   کوئ؛  اندېښنه ورته تاسې چې   څه  هله ډېر -۱

 : کېږي رامنځته نه  څکلهېه

د چرچل دې خبې ته پام وکړئ: کله چې دې ټولو 

اندېښنو ته نظر کوم؛ نو د هغه سپني ږيري سړي کيسه  

ځانته رايادوم چې د مرګ په بسرته يي ويل چې په ژوند  

کې يې ډېر زيات داسې مشکالت درلودل چې يوه لويه  

 رامنځته نه شول. څکله  ېهبرخه يې 

 دا زموږ د ټولو د ژوند کيسه ده. 

اندېښنې لږې لږې د ښکاره کېدو   یچې پوه شو هر وخت  

 دي؛ نو له ځانه دا پوښتنه وکړئ:  په حال کې

له کومو شيانو چې وېرېدم په ژوند کې به مې پېښ يش؛ 

 څومره يې رښتيا پېښ شول؟

که تاسې هم د اکرثيت خلکو غوندې يئ؛ نو ځواب به مو  

مې بدې پېښې هم ستاسې د متې  و او دا ک دا وي: ډېر لږ

 اندازه دردوونکې نه وې. په 

اندېښنې هغه بالګانې دي چې تاسې يې په خپل ذهن 

. له ځانه مسلسل همدا پوښتل او ځان ته دا  یکې جوړو 

اندېښنې څومره کوچنۍ دي؛ مخکې له   وريادول چې دا 

بدلې   يو طوفان  په  فکرونو  منفي  د  اندېښنې  دا  دې چې 

 يش؛ آرامه اوسېدل ډېر آسانه کوي. 

 : وژغورئ ځان  ورکېدو له کې رونوډا مبهمو  په -۲

 ستاسې په ذهن کې له ابهام رسه ملکله چې ډارونه 

يش؛ ډېر په آرامه به خپلو افراطي اندېښنو او فاجعه  

زېږوونکو کيسو کې چې خپله يې د ځان لپاره جوړوئ  

 ورک شئ. 

 د دې فکرونو د روښانه کولو لپاره له ځانه وپوښتئ چې: 

او منطقي ډول، تر ټولو بد څه چې ممکن   يپه رښتين

 رامنځته يش؛ څه دي؟ 
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و څه وخت د  کله مو چې دې پوښتنې ته ځواب ورکړو؛ ي

دې څېړنې او فکر کولو ته ځانګړی کړئ چې که دا پېښه  

 رامنځته يش؛ تاسې څه کوالی شئ؟ 

تجربو ښودلې ده چې تر ټولو بد څه چې ممکن رامنځته 

 نه دي.  ييش؛ څومره چې فکر کوئ، ډاروونک

د دې فکرونو د روښانه کولو لپاره څو دقيقې وخت ورکول 

وخت او انرژي له بې له تاسې رسه مرسته کوي چې خپل  

 ځايه استعامل څخه وژغورئ.

  څه  کې  فکر په نورو  د  چې  کوئ مه فکر اړه دې په -۳

 : تېرېږي

دا چې هڅه وکړئ د نورو فکرونه ولولئ؛ نو عموماً په ناسم  

پوهاوي اخته کېږئ او په ذهن کې مو يو ناسم داستان 

جوړېږي؛ نو په دې اساس داسې الره وټاکئ چې اندېښنو  

 م پوهاويو رسه تړلې وي.او ناس

خبې وکړئ او د هغه څه په اړه چې غواړئ پرې پوه شئ؛ 

 پوښتنه وکړئ. 

په دې کار رسه به په خپلو اړيکو کې ډېره آزادي رامنځته 

به  رسه  مخنيوي  په  فکرونو  منفي  او  شخړو  د  او  کړئ 

 خوشحاله اړيکې ولرئ. 

 فکر سم  کوالی شئ نه چې کې  ځای هله  په -۴

 :پرېږدئ کول فکر وکړئ؛ 

ډېری وختونه چې وږي يئ او يا غواړئ چې ويده شئ؛ نو 

 ذهن مو ډېر رضر قبلوونکی وي. 

په همدې دليل مو په ذهن کې اندېښنې په ښه اسانۍ 

 راښکاره کېږي. 

ډېری وختونه به د همدې احساساتو په خاطر ډېر 

دردوونکي ساعتونه تېر کړئ. همدا بس ده چې ډېر ژر دا  

 وپېژنئ او خپل ځان ته ووايئ: فکرونه 

وروسته چې ذهن مې آرام او په ځای و؛ په دې اړوند به  

 فکر وکړم. 

اړتيا لري؛ مګر ډاډه اوسئ چې   يو څه مترين ته  البته دا 

ارزښت يې لري او په ژوند کې به مو يو لوی بدلون رامنځته 

 کړي. 

 تصور  تاسې  چې  څومره  لکه  خلک   چې   وي  مو  ياد   په   -۵

 : کوي نه فکر اړه په  ستاسې او  ته تاسو کوئ

هغوی خپله خپلو نږدې خلکو ته په فکر کولو بوخت دي او 

دې ته فکر کوي چې نور د دوی په اړه څه فکر کوي؛ نو په  

کار نه ده چې په دې هکله فکر کولو او اندېښنو کې ډوب  

مه پرېږدئ چې   ، شئ چې نور ستاسې په اړه څه فکر کوي

 ونده شاته پاتې کړي. دا فکرونه تاسې له خپل ژ 

 : وکړئ ورزش -۶

ين فشارونه نه  ارو   څه ستاسې د څ  ېهد ورزش په څېر بل  

کوالی خايل  د    ، يش  چې  کېږي  سبب  دې  د  ورزش 

 قاطعيت او زيات مترکز احساس ولرئ. 

د دې رسه چې ورزش ستاسې د جسم په پياوړي کولو کې 

يې ستاسې اصيل  لپاره  مګر د رسته رسولو  مرسته کوي؛ 

 انګېزه بايد ستاسې فکر او ذهن ته لوړې ګټې وي.

 : واچوئ رڼا مو اندېښنو خپلو په -۷

نږدې کسانو رسه   له خپلو  په هکله  اندېښنو  لويو  د خپلو 

 او عادي کوي.سانه آ خبې کول درته هغه کار ډېر 

لوی  کې  وضعيت  په  ستاسې  غورځول  ايسته  اندېښنو  د 

مودې به دې ته فکر  بدلون رامنځته کوي او وروسته له لږې  

 کوئ چې هغه څه و چې دومره يې اندښمن کړي وئ.

ځینې وختونه همدا بس ده چې هغه کس تاسې ته غوږ  

ونييس او ځينې وختونه ډېره ښه ده چې له مقابل لوري  

مرسته وغواړئ؛ تر څو يوه ښه عميل او ګټوره حل الره درته  

 پيدا کړي. 

خپلو هغو    که په هغه وخت کې داسې څوک نه لرئ چې د 

خبې  نيولی؛  يې  ذهن  ستاسې  چې  هکله  په  اندېښنو 
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وغورځوئ. ته  بهر  واسطه  په  ليکلو  د  هغه  نو   وکړئ؛ 

 همدا بس ده چې له ذهنه يې وباسئ؛ تر څو آرام شئ. 

 : کړئ تېر کې حال  په وخت ډېر -۸

کله چې په تېر کې ژوند کولو لپاره ډېر وخت په خپل ذهن  

راتلونکي په هکله به له ګڼو اندېښنو رسه کې تېروئ؛ نو د  

الس او ګرېوان يئ او کله چې هم ډېر وخت د راتلونکي په  

اړه فکرونو کې ډوب يئ؛ نو په ذهن کې به مو بدې پېښې 

 تېرېږي.

نو په دې اساس هڅه وکړئ چې خپل ډېر وخت او مترکز  

 مو په حال ولګوئ. 

 تګ مخکې د  چې وکړئ مترکز ګام کوچني  هله په -۹

 : شئ کوالی پورته يې لپاره

د اندېښنو د بهر غورځولو لپاره او د ذهن د خايل کولو لپاره  

ډېره ښه ده چې په چټکۍ رسه عمل پيل کړئ او د مسايلو  

او ستونزو د حل لپاره چې ستاسې د اندېښنو سبب شوي  

 ګام پورته کړئ.  دي

 له ځانه پوښتنه وکړئ: 

هغه   لپاره  کولو  د ښه  وضعيت  خپل  دی چې  د  کوم  ګام 

 همدا اوس يې پورته کوالی شم؟ 

وروسته په همدې کار مترکز وکړئ او بيا کوالی شئ چې  

 ام فکر وکړئ او بيا عمل پيل کړئ.په بل کوچني ګ 

 

ږو؟ ې ټوخ   ولې 

 

 

 

 

 

 

چې انسان ته په هر موسم  ، ده ههغه نښ   ناروغۍد  یټوخ

کې د   يبیا په ژم دغه نښه  ی يش، خو اکې پیدا کید

 . کېږيډېر اخته  هم پرې نو ترڅنګ ماشومانلویا

 وايي؟  ته  څه  ټوخی

( تکراري    (Coughټوخی  او  ناڅاپي  عکس    یژغورونکیو 

اجنبي   د  کې  سږو  او  الرو  هوايي  په  چې  دی،  العمل 

اجسامو، مایع او نورو مخرشو موادو د شتون په صورت کې 

ک سږېرامنځته  او  الرې  هوایي  ډول  پدې  او  پاک    يږي 

 سايت.

 لري: ډولونه دا ۍټوخ

کم دوام   اونیویو  ېچې له در   ئد  یټوخ: هغه  یتوخحاد    -۱

 وکړي. 

دوام   اونیویو تر اتو  ې: هغه دی چې د در یټوختحت حاد    -۲

 ي. کړ و 

یا اوږدمهال    -۳ اتو   دی چې  یټوخ: هغه  یټوخمزمن  تر 

 دوام وکړي.  ډېر اونیو

 . یټوخوچ یا بلغم نه لرونکی  -۴

 . یټوخ ینکو لر بلغم  -۵

 .یټوخمیکرويب -۶

 . یټوخغیر میکرويب  -۷
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 !ږيېک رامنځته  امله له عواملو مختلفو د  یټوخ

 : میکروبونه او  انتانات
 

په دې ډله کې مختلف باکرتیایي او ویرويس انتانات شامل 

بغل، حاد  زکام، سینه  لکه  او    دي  توبرکلوز چې  برانشیت 

ټوخی  ډول  دا  کوي.  پیدا  ټوخی  ناروغ  کې  صورت  پدې 

ساري وي او نورو کسانو ته هم خپریږي چی له امله یې، 

 میکروبونه هوا ته خارجیږي او روغ کسان هم مبتال کوي.
 

سګرټ، متباکو، د موټرو او فابریکو لوګی،  : ککړتیا هوا د 

هغه څه   په کورونو او کوټو کې ګرد او د ګالنو موسم ټول

 دو سببېد پیداک ټوخیدي چې د سږو د تخریب او 

 .کېږي
 

 : ته خوا  مرۍ د  دل ېراګرځ زابوېت د  معدې د 

په دوامداره ډول د معدې تیزابو راتلل مرۍ ته هوایي الرې  

 .کېږي سبب ټوخیتخریشوي او د مزمن 

د   کې  ناروغانو  دې  مرۍ    ټوخیپه  او  معدې  د  ترڅنګ 

 سوزش یا په بل عبارت د زړه ایشیدل هم وررسه وي.
 

الرو   يدل هوایېرېتاوبو یا نورو ذراتو    ، د غذا  : ذرات  اجنبي

 . کېږي سبب ټوخیاو سږو ته د شدید او ناڅاپي 
 

  درمل:  ځینې 

په نوم    Angiotensin-converting enzyme inhibitorد  

لوړ  د  چې  په    درمل  شکر  او  کفایتۍ  بې  د  زړه  د  فشار، 

کارول کې  له  کېږي  ناروغانو  وچ    پېښو   10-25٪،  د  کې 

چې د دوا په قطع کولو رسه ټوخی هم    کېږي  سبب  ټوخی

 له منځه ځي. 
 

 کېږي  سبب  ټوخیرواين مشکالت هم د    : ستونزې  روان

اما دا حالت هغه مهال سم دی کله چې نور ټول اسباب رد  

 يش. 

 

 ښکاري؟   ناروغ   ځان   تل   ته   تاسې   آيا

 

 

 

 

 

 

 

 

ځان ناروغ ګڼل خپله يوه رواين ناروغي ده چې په زړه نازړه  

 توب او اندېښنه کې ريښه لري. 

 د دې ناروغۍ نښې پېژنئ؟ 

پنځه نښې دا ثابتولی يش چې تاسې په ځان ناروغ ګڼلو او يا  

cyberchondria   .اخته يئ 

کې د معدې    انرتنېټ آيا تاسې د يو عادي زړه درد په لرلو رسه په  

 د رسطان نښې پلټئ؟ 

 آيا تاسې تل ځان په مختلفو ناروغيو اخته ګڼئ؟ 

 آيا څوک پېژنئ چې دا ډول وي؟ 

دې ليکنې لوستل درته اړين    که ستاسې ځواب مثبت وي؛ نو د 

 دي. 

که تاسې د هغه خلکو له ډلې يئ چې په ويب پاڼو او ټولنيزو  

او بيا    ی ، نښې يې ګور ی رسنيو کې تل په ناروغيو پسې ګرځ 

؛ نو د مجازي ځان ناروغ ګڼلو  ئ ځان په همدې ناروغيو اخته ګڼ 

 له ناروغۍ ځورېږئ. 

نښو پسې    دا ناروغي تل تاسې مجبوروي چې د هغه ناروغيو په 

 کې وګرځئ چې تاسې فکر کوئ؛ پرې اخته يئ.   انرتنېټ په  

نښې   پنځه  ناروغۍ  دې  د  ته  تاسې  مونږ  کې  ليکنه  په دې 

 درپېژنو: 
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 : لرئ   باور   حيث   په   ډاکت   خپل   د   ګوګل   په   تاسې   - ۱

کله هم چې يو کوچنی تکليف په وجود کې احساس کړئ؛ نو په  

ته ځئ او ګوګل له خپلې ستونزې خبوئ او    انرتنېټ چټکۍ رسه  

بيا هغه ناروغۍ چې دا تکليف لري څارئ او نورې نښې يې د  

 ځان لپاره جوړوئ او په خپل داخل کې پسې ګرځئ. 

 : باوروئ  نه   يئ؛   نه   ناروغ  تاسې  چې  جمله   دا  تاسې  -۲

تاسې ته ووايي چې هيڅ ستونزه نه لرئ    ډاکرتتر دې که  

ټول   او  لرئ  اندېښنه  بيا هم  لرئ؛  روغتيا  پوره   انرتنېټاو 

پسې لټوئ؛ تر څو هغه څه پيدا کړئ چې تاسې ورپسې  

 يئ او بيا پرې حساب هم کوئ. 

 :يئ  زړه  نا  زړه  اړه  په   روغتيا  خپلې   د   تل  تاسې   -۳

ې ستاسې تر غوږ يش او يا  هر ځل چې د يوې ناروغۍ نښ

او زړه  ره  ېو د يوې ناروغۍ هره نښه چې شاوخوا ګورئ؛ په  

ي انرتنېټنازړه توب اخته کېږئ. وروسته دا زړه نازړه توب د  

ليکنو په لوستلو ډېروئ او د دې سبب ګرځي چې حال مو  

 خراب يش.

 : غربګون چټک ته مشورو روغتيايي -۴

ا د   ه دې چې د روغتـي ــې فقط ـپ اسـ ه ـت اره کوـم ــاتلو لـپ ســ

الرښـــوونه زده کړئ؛ نو په خپل ژوند کې ورته پاملرنه کوئ 

ذايي رژيم د نويو   ا ـغ ه ـي د تر دې چې خـپل پالنوـن او شــــاـي

 معلومات له وجې تغ  کړئ. 

 ۵- يو درد  په تاسې کې  قوي کېږي: 

ته ځئ او    انرتنېټفقط د يوې ستونزې په پيدا کېدو رسه  

کېدلو   میکرويبمثانې    ټول سايټونه د معدې د رسطان، د

 او يا کومې بلې ناروغۍ په نښو پسې ګورئ. 

دا چلند ستاسې زړه نازړه توب زياتوي او د زړه نازړه توب  

 او اندېښنې نه درته نورې ستونزې پيدا کېږي. 

له خبو    ډاکرت که تاسې هم د ګوګل په معلوماتو د خپل  

.ډېر باور کوئ

 )تاند.کام(

 مخنیوی   فشار   روان   د   رسه   و المب   یا  حامم   په  

 

 

 

 

 

 

 

 څېړنېله رواين فشارونو نه د ځان ژغورنې لپاره یو شمېر  

حل الرې وړاندې شوې د  بیلې    بیال  کې  تررسه شوې چې په

 دي.

  ی د مخنیوي په اړه مطالعه کړ   یتاسو به هم د یادې ناروغ

هم د رواين    وي، خو نن دررسه په دې خبې کوو چې حامم

خپگان د روحي روغتیا یو پیچلی  فشارونو مخنیوی کوي.  

دی حالت  مشکل  د    ، او  سازمان  نړیوال  د  روغتیا  د  چې 

میلیونه خلک    300له مخې په نړۍ کې څه د پاسه  رو  ېشم

کې   امریکا  په  یواځې  مخې  له  اټکل  د  دي.  اخته  پرې 

یان د خپگان په ناروغۍ مبتال لیونه امریکامی  8، 1۴شاوخوا  

 دي.

  وکړو،   خبې  اړه  په  غسل  یا  حامم  د  چې  دې  له  مخکې

 درکړو:  معلومات اړه په نورو فشا رواين د غواړو

 د ذهني یا رواين فشار نښې کومې دي؟ 

 . د ویرې یا ډار احساس پیدا کول –

 .لوږه نه لرلڅ ېهد لوږې کمښت یا   –

 . ستړیا احساس درلودلرې ې ډوخت د ری ېډ –

 . د رس شدید دردونه –

 . برخو کې د دردونو احساسرو ې ډد بدن په  –

 . د زړه د رضبان چټکتیا –

 .شپه په ویښه تیرول یا د شپې خوب نه لرل –

 . بې وخته زکام او ټوخی –
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 مشوره   او   تداوي   وړیا  ستونزو   روحي   او   ناروغیو   روان   د 

و او کورنیو لپاره  کلینیک د هغو محرتمو اشخاصدیوان بیګي  

چې رواين، روحي او ټولنیزې ستونزې ولري وړیا خدمات  

 وړاندې کوي. 

که چېرته تاسو په خپل ورځني ژوند کې د الندې ذکر شویو 

 ستونزو رسه مخامخ یاست لکه: 

 فکري مترکز نه درلودل.  •

 نا آرامي او اضطراب درلودل. •

 پرته له دلیل څخه په چا شک کول.  •

عالقه   • بې  او  پروایی  بې  وايل،  یوازې  کېدو د 

احساس. 

 

 په زدکړه کې ستونزې.  •

 د خوب نه درلودل.  •

 په پرېکړه نیولو کې ستونزې.  •

 له ځایونو، ټولنې او وګړو څخه وېره.  •

 د نورو په پرتله ځان کم او ټیټ ګڼل.  •

 د نویو اړیکو او ملګرو په لټولو ستونزي.  •

 کورنۍ ستونزې.  •

 يت. أ کم جر  •

کلینیک ته په مراجعه کولو رسه د دې ي  دیوان بیګ •

او خپل مشکالت مو د   ئفرصت څخه ګټه پورته کړ 

 . ئرواين مشاورې رسه  رشیک کړ  تجربه لرونکې
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الل احمد ز د راغل ډاکت له جرمني څخه 

 راپور ېننګ تر

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک رسه دیوان بیګي  له    ېزه نږدې له پنځو کلو راهیس

و اړتیا کهمکار یم، د دې کلینیک سیمه ایز ارزښت او د خل

دې ته وهڅومل چې په  اونۍ کې یوه ورځ دې کلینیک کې  

مو   کې  وخت  په  کار  د  وګورم، چې  ناروغان  اورتوپیدي  د 

تر ډېره بریده د اورتوپیدي د برخې ناروغان   لوکوالی شو 

تداوي کړای شو.  کله چې زه دوه کاله مخکې املان ته 

م د کلینیک د همکارانو د مینې او ناروغانو د غوښتنو  راغل

کاو  فکر  مې  اړوند  دې  په  ګاڼه.  ځان  مې  چې    هپوروړی 

وساتو.   اړیکې  رسه  کلینیک  له  ډول  یو  په  هم  ال  څنګه 

د   ما  چې  خدماتو رې  ېلڅرنګه  روغتیايي  د  څخه  واټن 

(Telemedicine  تجربه کې  برخه  په  کولو  وړاندې  د   )

همدې برخه کې همکار وم ، دا مې ښه  درلوده او ال هم په 

د   شو  وکوالی  که  بیګي  وګڼله چې  او دیوان  کلینیک  له 

صاحب  ونیسو، د ډاکرت  ه ناروغانو رسه له همدې الرې اړیک

کال    ۲۰۲۰هڅونو او غوښتنو اړ کړم چې په    کورد   ییحي

په   میاشتې  د  ډیسمب  د    ۱۶د  پروګرام  همدې  د  نېټه 

همکاران کلینیک  د  او  د  پرانیستنې  پروګرام  دې  د  ته  و 

معرفت لپاره سفر وکړم. کلینیک ته د پخوا په شان ورغلم  

  د معلوماتو په څانګه تغیر درلود،  پخواين حالتفضا یې تر 

ږدې ډېر  ی، نېمېرمنې ناستې و   ېپه ځای دو   ېکې د یو 

، ځینې ناروغانو د ووناروغان کتنې ته په لین کې ناست  

راغيل   لپاره  مشورو  رواين وورواين  د  کې  اطاق  څنګ   ،

د مشورو په ورکولو  ته  ناروغانو    ندمشورو د ورکولو ماهره اړو 

بوخته وه. دا زما له پاره د کلینیک د کار یوه نوې او په زړه  

ځین وه،  برخه  د    ېپورې  ماشومانو  د  بلکې  نه  ناروغان 

راغيل   لپاره  واکسیناتور   چېوو  واکسینولو  کلینیک  ې  د 

. کله چې د کلینیک همکاران د ناروغانو  ېو  ېوررسه بوخت

له کتنې خالص شول تر روغبړ وروسته مو د افغان جرمن 

میدیسن په اړوند بشپړ معلومات وررسه رشیک کړل، تیلې  

د دوی پوښتنې مې ځواب کړې او د طبابت د دې برخې د  

په   مو  اړوند  په  واچوله.  لیرې  ارزښت  رڼا  کې  سیمو  پرتو 
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انجنیر محمد  ډاکرت عبدالوارث صايف )د کلینیک مرش( او 

کلینیک    وردکخالد   مس  اداري)د  د  ؤ چارو  ته  ټیلې  ول( 

په   شو.  وښودل  ور  ډول  عميل  په  ویر  سافت  میډیسن 

همدې ورځ هم د پخوا په شان د اورتوپیدي ډېر ناروغان 

ۍ خو ځینو  کلینیک ته راغيل ول، چې ځینې یې د ناروغ 

ناروغ د  یې  او ستړ   ۍنور  روغب  د  لپاره    ميش  يتر څنګ 

د وو   راغيل   کړه.  تېره  هغوی رسه  له  مو  ورځ  پاتې  ، چې 

هم   نور  ته  دې  پرمختګ  وړ  پام  د  کې  چارو  په  کلینیک 

او   شم  مېلمه  کلینیک  د  هم  ورځ  بله  یوه  چې  وهڅومل 

ترڅنګ یې د کلینیک له  روغتیايي او نورو همکارانو رسه  

یوې مهمې موضوع په اړوند معلومات رشیک کړم. چې د  د  

مرستو  اسايس  د  ژغورلو  ژوند  د  مو  لپاره  موخې  همدې 

(Basic Life Support  د کړه.  ځانګړې  ورځ  یاده  لپاره   )

په    ۲۰۲۰ میاشتې  د  ډیسمب  د  بیا   ۲۹کال  ځلې    نېټه 

تریننګ د تیوري په ځای تر ډېره   BLSکلینیک ته ورغلم د 

غیر  کلینیک  د  زیاتره  او  شو  تررسه  ډول  عميل  په  بریده 

دیوان بیګي برخه ورکړل شوه.    ېنکو ته پکو صحي کارکو 

په یوې کوچنۍ ودانۍ کې کې  کلینیک د کابل په څنډه  

اما د کار ډول او نظم یې ماته د    دیکلینیک    یشو جوړ  

یو  پرتله  په  کلینیکو  نورو  د  ډېرو  کابل  نږدې  ده.  منونه  ه 

و ته جدي پاملرنه شوې. غواړم د وننړیوالو روغتیایي معیار 

ټیيل میډیسن د الرې د کلینیک له همکارانو او ناروغانو 

ته دوام ورکړم او په اونۍ کې یوځل د دوی   ۍرسه همکار 

 په خدمت کې و اوسم. 

 په درنښت 
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 ټولګه   عکسونه   د   کلینیک   بیګي   دیوان   د 

 

 

 د دیوان بیګي کلینیک د عکسونه ټولګه
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 نونه اعال 
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 پوهاوی   عامه   ۱۹- کووید   د 
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 خپرونې   نورې 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  

Dear readers, 

We are pleased to offer the third Medical Bulletin of Dewanbegi Clinic to our compatriotts specifically the 

patients. We would like to wholeheartedly thank you for choosing our clinic for your health care purposes 

and trusting the clinic, its examinations and the medicine.  

Your visits paid to the clinic and taking advantages of its services further inspire us to magnify our efforts 

for the advancement of the services.  

Recently the clinic’s Obstetrics and Gynecology Department was launched, where a specialist female 

doctor along with a midwife is assigned to offer the relevant services. For further information in this 

regard, you can refer to the interview within the bulletin. Besides, all kinds of necessary vaccinations are 

implemented at the clinic by female vaccinators with the support of Ministry of Public Health and UNICEF, 

every day from 8:00 AM to 4:00 P.M. It has caused a great facility for the children and women of the area 

as now they do not need to travel long distance away for receiving the required vaccines.  

As we have realized that you consider the quality of health services as the most important aspect, various 

local and foreign trainers and specialists occasionally visit Dewanbegi Clinic for the purpose of enhancing 

the professional quality of the staff as well as training and evaluating them. This will contribute to the 

betterment of our services.  

At the end, we would like to kindly request you to provide us with your suggestions and feedback to 

further improve the clinic’s services.  

Thank you, 

Stay healthy, 

Administration of Clinic 

The articles in this bulletin are taken from various websites. Their Responsibility belong to their authors 

or translators; thus, our clinic and its doctors do not shoulder responsibility for them. We are responsible 

only for the topics published by the name of Dewanbegi. 
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