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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخه  چه  ه ګټه  نهه چپرتونو  کوي او له هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  پ ي ر ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

 چاپ شوي کتابونه له   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org    اوwww.kitabona.com   شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په م  سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی ه د نو کوونکو   او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د لو 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د ل   تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د    نه ړی پار  ا و ل برابرول 

  موادو ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   نه   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

 از  او    وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی نو محصل ديپ له دغو امکانا و پر ه د پوهنتونو   ن ړی ا   ل ړ ژبا 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

 کتابونه چاپ يش.   عنوانه دريس   ۱۰۰  ه ږ  ر ل   ږ هر کال ل 



  کوي، ی نوو  کتابونوه ول   ې په خپلو مسلکي برخوو کو  ې کوو، چ   له ی ه   نه درنو استادانو    ولو ټ له  

او د    یوېټ  ا   رونوه ټ او چپ   ونه ټ شو  کتابونه، لکچرنو   کل ی هم خپل پخواين ل   ا ی او      ړ ژبا   ې وي 

  یوې وروسوته  او  چاپ    ت ی ف ی ک   ه ښ په    ې چ     ړ اک ر   یې   ې په واک ک   ږ زمو    ، ړ ک   ار ی چاپ لپاره ت 

  ه ړ پوه ا   کو ټ   ادو ی د    ه ګ . همدارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او محصل   تادانو اس   يو، ځ پوهن   وند ړ د ا 

  ې برخوه کو  ې پوه د   ه ګوې پوه    ې چو   ، ړ کو  ک یورسه ش   ږ لوه موو   ات یونظر   او   زونوه ی اند ړ خپل و 

 . و ړ پورته ک  امونه ګ   زمن ې اغ 

تویهات د نړیوالهو علمهي  مح   ونو د کتهاب   چې پ  ایستل شوی   خوا پور  زیار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې او  ې کهې یینهې     ا دای يش د کتهاب پهه محتهو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ 

او یها    ل ا یکهو خپهل نرریهات او نیهوکې ل   چې   لرو هیله    نه نو له درنو لوستونکو  وليدل يشپ    ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ ې موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

د    ې مننه کوو چ   ر  ډې   نه   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې غان ماشومانو لپار  د جرمني کم د اف 

عنوانه   ۲۳۰پوهنتون د   رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو . ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ دغه کتاب د چاپ ل 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی ط ي او غ 

  یې   ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   نه او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

  یې ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   نه   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ په و   یې کلونو زيار    -خپل د کلونو    ې کومپ چ 

هم    نه    ي ی ح    م ی فه   اغ  ښ او    و ی مت الله عو حک   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ی   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 



 کتاب کوچنی  د بدن اړوند 

 

 د کتاب رسکیکونه 

 رسیزه .1

 حجره ، انساج ، غړي ) اورګان (،  دغړو یا اورګانونو سیستم. ۲

 حجره  ▪

 د حجرو ناروغۍ  ▪

 د رسطان ناروغۍ ▪

 زړه او د وینو د دوران سیستم.  ۳

 د زړه او د وینو د دوران دندې  ▪

 زړه ▪

 په بدن کې د وینو الرې  ▪

 فشار د وینو  ▪

 د وینو رګونه  ▪

 رشیانونه  ▪

 وېښته رګونه  ▪

 وریدونه  ▪

 وینه  ▪

 ملفاوي سیستم ▪

 د زړه او د وینې د دوران د سیستم ناروغۍ ▪

 د رګونو منګ نیول  ▪

 د وینې لوړ فشار  ▪

 انجینا  ▪

 په زړه کې د وینې لخته یا غوټه کېدل ▪

 د زړه د ریتم ګډوډي  ▪

 کمزوري  ▪

 دفاعي سیستم د ساتنې یا  . د بدن ۴
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 سیستم هدف  ساتنې دد  ▪

 پوستکی او مخاطي غشاء  -بهرنۍ دفاع یا ساتنه ▪

 وینه او ملفاوي سیستم  –نۍ دفاع یا ساتنه دنن ▪

 واکسینول  ▪

 ملفاوي نسجونه  ▪

 سیستم د فعاله کېدو سبب شوي ساتنې دناروغۍ، چې د  ▪

 انتانات ▪

 سیستم ساتنهاوتوماتیکي  ▪
 

 . د ساه اخیستنې الرې او ساه اخیستنه ۵

 تنفس هدف د ساه اخیستو یا  ▪

 ساه اخیستنه یا تنفس  ▪

 د ساه اخیستنې د الرې ناروغۍ  ▪

 د سږو ناروغي  ▪

 توبرکولوز ▪
 

 . د هاضمې سیستم۶

 د هاضمې د سیستم هدف  ▪

 خوله ▪

 د خوړو نللیکه   ▪

 معده ▪

 اثناعرش یا  ډیوډینم  ▪

 کوچنۍ کوملې  ▪

 لويې کوملې  ▪

 د کوملو وروستې برخه یا مقعد  ▪

 د پورټل رګ سیستم ▪

 ځګر  ▪

 ناروغۍد هاضمې د سیستم  ▪
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 بواسیر  ▪

 د معدې ټپ  ▪

 د صفرا د کڅوړې تيږه یا ګیلسټون  ▪

 په لویو کوملو او مقعد کې رسطان  ▪

 سیرس ▪

 د ځګر انتانات ▪

 د ځګر رسطان ▪

 ړي ناروغي د پانقراص د مرغ ▪
 

 . پښتورګي او د ادرار الره۷

 د ادرار د الرې هدف  ▪

 پښتورګي  ▪

 ) د مثانې او پښتورګو ترمنځ( ureterد ادرار نلليکه یا  ▪

 مثانه یا د ادرار کڅوړه ▪

 د ادرار نل یا د يورترا ▪

 د اوبو تنظیم  ▪

 د ارار د الرې ناروغۍ ▪

 د مثانې انتانات ▪

 د ادرار له واکه وتل  ▪

 د پښتورګو ناروغۍ  ▪

 د پښتورګو کمزوري  ▪

 د پښتورګو تيږه ▪
 

 . عصبي سیستم۸

 د عصبي سیستم هدف  ▪

 د عصبي سیستم ویش  ▪

 عصبي سیستممرکزي  ▪

 peripheral nervous systemسیمه ایز عصبي سیستم  ▪
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 د عصبي سیستم اړیکې ▪

 د عصبي سیستم کنرتول  ▪

 د عصبي سیستم ناروغۍ  ▪

 عصبي سکتې ▪

 brain concussionد مغزو ټکان  ▪

 اسکلروز ▪

 د پارکینسون ناروغي ▪

 deliriumدلېریوم  ▪

▪ ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) 

 ډیمینشیا  ▪

 depression and maniaخپګان او شیدايي   ▪

 شیزوفرینیا یا رواين ګډوډي  ▪

 acute psychosisحاد رواين ناروغي  ▪

جوړښت    ▪ احساسايت  ثباته  بې  شخصیت    emotionally unstable personalityد 

structure 

 nervous and stress-related conditionعصبي او سرتس څخه رامنځ ته شوی حالت  ▪
 

 هارمونونه . ۹

 د هارمونونو هدف ▪

 ړی د هیپوفیز مرغ ▪

 ړید تایرایډ مرغ ▪

 ادرینال ▪

 تخمدان ▪

  testiclesآڼۍ  ▪

 ړيو ناروغيد هارمون توليدونکي مرغ  ▪

 diabetesد شکرې ناروغي  ▪

 میټابولیک ناروغي ▪
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 . حسونه  1۰

 د حسونو هدف  ▪

 د لیدلو حس ▪

 د آورېدلو حس ▪

 د بويولو حس  ▪

 د خوند حس  ▪

 د حسولو حس ▪

 د انډول حس ▪

 حسونو د غړیو ناروغۍد  ▪

▪ Cataracts 

 ګلوکوما ▪

 وړندېدل ▪

 د آورېدو کمزورتیا  ▪

 کڼېدل  ▪
 

 . پوستکی او مخاطي غشاء 11

 د پوستکي هدف  ▪

 د پوستکي وېش  ▪

 د مخاطي غشاء هدف  ▪

 د پوستکي او مخاطي غشاء ناروغۍ ▪

 ایکزیام ▪

 پسوریازیس  ▪

 د فنګسونو ناروغۍ ▪

 . هډوکي، بندونونه او عضالت1۲

 عضالتو هدفد هډوکو، بندونو او  ▪

 هډوکي  ▪

 بندونه ▪
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 ريښتني بندونه ▪

 نارښتني بندونه ▪

 عضالت  ▪

 اسکلیتي عضالت  ▪

 د هډوکو. بندونو او عضالتو ناروغۍ ▪

 osteoarthritisآرتروز   ▪

 د بندونو روماتیزم  ▪

 د هډوکو پوکېدل اوستیوپوروس ▪

 د هډوکو ماتېدل ▪

 د هډوکو رسطان  ▪
 

 . جنيس غړي 1۳

 د جنيس غړیو هدف ▪

 د نارینه جنيس غړي  ▪

 ښځینه جنيس غړي  ▪

 میاشتنی عادت او د تحمې آزادېدل  ▪

 ي د تیونو مرغړ  ▪

 د جنيس غړیو ناروغۍ ▪

 ړی لوئېدل )پروستات( د مثانې د ستوين د مرغ ▪

 د پروستات رسطان ▪

 د ښځینه جنيس غړي ناروغۍ ▪

 د جنيس غړي دننه ناروغۍ  ▪

 د جنيس غړي دننه رسطان  ▪

 د تیونو رسطان  ▪

 د مهبل فنګسونه  ▪

 د رحم ښکته کېدل  ▪
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 رسیزه . ۱

په اړوند یو لنډ مالومايت کتاب دی .   ۍ او یو شمېر معمويل ناروغیوفیزیولوژ  ،  ۍاناتوم  د  بدن  ا دد

دا کتاب روزنیزو موسسو کې  د زده کړې دپاره د کار اخيستې دپاره چمتو شوی. په دې کتاپ کې 

. د هر ارګان سیسټم لپاره ، یو یا ډیر توضیحات  ن شوي  هر غړي سیسټمونه په جال توګه بیا  د  د بدن 

  ، فیزیولوژ   تېرهپه  وړاندې شوي  او  اناتومي  د  تفصیلنسبي    اړوند  یبیا  .  وړاندې شوی دی  لنډ 

ې او . ترټولو عامدي  ناروغۍ ترشیح شويمعمويل  سیسټم کې  په  رسبیره پردې ، د اړوند ارګان  

الرې    مخنیوي   او د  ې ، نښ  ه بدلونون  ي فزیکولوژیک  او په دې  اړوند    شوي  تعریف   ۍناروغ  معمويل

 ..او بیان شوي ديرشایط ترشیح  امکانات او درملنې   همدارنګه د او چارې

دا کتاب په ډمنارکي ژبې کې د شته کتابونو څخه په کار اخیستنې ترتیب او ژباړل شوی دې کتاب 

په پښتو کې د شته ویونو او یا مروجو ویونو څخه کار اخيستل شوي او هڅه شوې    بریده   هتر ډېر کې  

 د پوهيدو وړ وي.  د امکان تر بریده دپاره زده کوونکو چې د ټولو

کتاب  د بدن د جوړښت ) اناتومي ( ، دندو ) فزیولوژي ( او  د یو شمیر مروجو دغه  اړوند    د بدن  

 کوي.  ور  ه اړوند  مالومات او پوهاویناروغیو  پ

 

 اناتومي د بدن د جوړښت په اړوند پوهنه ده. 

نګه پر یو  ر د بدن بېالبېلې برخې څنګه کار کوي او څ  او  چې بدن  پوهنه ده    فزیولوژي په دې اړه  

 . بل اغېزه کوي

 

څو   برېښي الزمه  کله چې سړی د زړښت ، ناروغۍ او یا کمزورتیا له امله مرستې ته اړمند کېږي نو 

زموږ په بدن کې څه پوه شو     او  وولر   بنسټیز پوهاوی   د بدن د نورماله جوړښت او دندو  په اړوند

 . پېښېږي

زده کړې  د اناتومي او فزیولوژي تر  اورګان سیستم ترشیح کوي    غړي یا  هر څپرکی د یو د کتاب  

 ترشیح کېږي.  رسه ترتیب  الندې پهالندې رسیزو وروسته یو شمیر ناروغۍ تر 

 د ناروغیو علت. •
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 د ناروغیو پر مهال ستونزې •

 د ناروغیو نښې  •

 د ناروغیو درملنه •

 د ناروغیو څخه مخنیوی •

 

چې د ټولنیزو او روغتیايي  په پام کې نیول شوی  د هغه کسانو دپاره  بیا  کتاب په تېره  دغه  د زده کړې  

لنډې او دقیقې ژبې کارونې ته زیاته    د  خدمتونو په برخه کې زده کړې کوي. په دغه کتاب کې 

 پاملرنه شوې.

 

 ونه سیستم غړیواو د  غړيحجره، انساج، . ۲

څخه جوړ شوی دی چې په ګډه   ګانونو له سیستمونواو د غړیو یا اور بدن له مختلفو غړیو یا اورګانو   

 تصویر وګورئ.   1  جوړ شوي دي.څخه  دغه اورګانونه له حجرو او انساجو    د بدن فعالیت تنظیموي.

 

 ترشیح

 حجره.یوه حجره:حجره د بدن  کوچنی ژوندی جوړښت دی. د بېلګې په توګه د زړه 

. د بېلګې په توګه د   څخه جوړه شوې شمېر ورته حجروزیات   ده چې د ټولګه هغه د حجرو نسج:

 .  زړه عضالت په زړه کې د زړه د عضالتو نسجونه جوړوي

او له زیاتو مختلفو انساجو څخه جوړ   : د بدن هغه برخه ده چې ټاکيل دندې  لريیا ارګان   غړی

، د بېلګې په توګه زړه د زړه د عضالتو له نسجونو ، نښلوونکو نسجونو او شحمي نسجونو دی شوی

 څخه جوړ شوی . 

د بېلګې په توګه زړه او د وینې دنده تررسه کوي.    ټاکلې   په ګډه یوه  شمېر غړي  یوسیستم :    غړیود  

 د دوران سیستم. 
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 انځور لومړی  .1

څخه جوړ   غړیویو سیستم له مختلفو    غړیوله مختلفو سیستمونو څخه جوړ شوی. د    بدن غړيد  

یو نسج له زیاتو حجرو  . دی څخه جوړ شوی و ډولونومختلف نسجونو له . چې هر یو يې ددی شوی

 څخه جوړ شوی. 

 

 حجره  

ړ شوی .  نو حجرو څخه جوله حجرو څخه جوړ شوي دي. انسان د بلیونو   موجودات  ټول ژوندي 

څنګه د بدن دندې تررسه کوي الزمه ده د حجرې په  غړي  ددې دپاره چې پوه شو د بدن مختلف  

 او دندو ځان پوه کړو.   ونومهمو جوړښت
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جرې ، د بېلګې په توګه د زړه د عضالتو ح  خپلې ځانګړنې لريپه مختلفو برخو کې  حجرې د بدن 

د ځان د منقبض کولو ځانګړتیا لري او ډېر غښتيل دي. د بدن د مختلفو برخو حجرې مختلفې  

 توپیر لري. یو له بلهدندې تررسه کوي. له دې کبله د بدن حجرې د لویوايل او بڼې له مخې 

 یو شان دي.  رسه چې په ټول حجرو کې  شته څيزونهخو ځنې 

 کار وکړي. ګډ  حجرې کولی يش د بدن له نورو حجرو رسه  •

 ټولې حجرې د خوړو د تر السه کولو او له ځګر څخه د اکسیجن د تر السه کولو اړتیا لري.  •

رامنځ ته کوي    توکي فاضله  ځکه    کله چې حجرې کار کوي ، خواړه او اکسیجن کاروي نو   •

 . چې باید له حجرې څخه و ایستل يش

حجرې له الندې  و ګورئ. ټولې    انځور  ۲لري.  هم  اړخونه   ګډ  ټولې حجرې د جوړښت له پلوه ځنې  

 برخو جوړې شوي دي: 

د حجرې ممربان یا پوښ د یوې پردې په څېر حجره پوښي . د حجرې ممربان )پوښ( بیخي   •

د   توکوځنې سوري یا منفدونه لري چې حجرې ته د مختلفو بلکې سوریو نه دی او  پرته لهتړلی او 

 . ورته اړتیا دهد وتلو دپاره   توکوننوتلو او له حجرې څخه د 

چې د   ، چې اريث مواد په کې خوندي دي. یا په بل عبارت جینونه  د حجرې زړی یا هسته  •

  (DNAپه نامه هم یادېږي . له همدغه ځایه د بدن دندې او کړنې اداره کې ) .ږي 

 مایعات چې بېالبیل مواد په ځان کې لري. •

ځنې انرژي جوړوي او ځنې فاضله مواد له    دندې لري د حجرې مختلفې برخې ځانګړي    •

 حجرې بايس او داسې نور. 

نوي حجرې رامنځ ته  مري نو    ډېرې حجرې ځان وېيش ، چې په دې ډول  کله چې زړې حجرې

توپیر لري چې مختلفې حجرې څومره وخت ژوندي پاتې کېږي. د پوستکي د    رسه  دا هم   کوي. 

ویاتو د ژوند موده  ي پاتې کېږي. د وینو د رسه ټيکلیو یا کر ورځې ژوند   ۳۰پورتنۍ طبقې حجرې  

 ورځې ده. 1۲۰نژدې  
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 انځور   ۲

هسته   یوه حجره چې د بهر له لورې یو ممربان یا پوښ لري د حجرې په دننه کې د حجرې زړی یا

 ده. شوی  ځای لري او له مایع څخه ډکه  غړياو د حجرې نورې 

 

 د حجرې ناروغۍ  

. په نورو څپرکو  کېږيمالومات وړاندې    عمومي   ندو د رسطان د ناروغۍ په اړ په دې برخه کې  په  

 و په اړوند مالوت وړاندې يش. یرسطاين ناروغ او  سیستمونو د عادي غړیو دکې به د 

 

 ناروغي د رسطان 

رامنځ   مرغړیرسطان څه ته وايي؟ کله چې د بدن حجرې په چټکۍ رسه ځان ویيش نو یوه غده یا  

 کېدی يش عادي وي او یا خبیثه.  مرغړیته کېږي ، رامنځ ته شوې 

منځ ته    لکه مغزو کې راعادي غوټه خطر نه لري ، خو کېدی يش دغه غوټه په داسې یو ځای    هیو 

 زیات زیان رامنځ ته کوي.  رايش چې 

په پایله کې   وېش چټکرسطان دی. رسطان یوه ناروغي ده چې د نورماله حجرو د  مرغړیخبیثه 

،خپل کنرتول له السه    اخته شویرامنځ ته کېږي. بدن پر رامنځ ته شویو حجرو چې پر رسطان  

 ورکوي. رسطان د بدن په ټولو انساجو کې منځ ته راتللی يش. 



 

 12 

 د رسطان علت 

. د بېلګې په توګه د ژوندانه طرز یا ډول، ارث ، او ځنې  ويد رسطان علتونه کېدی يش مختلف  

رامنځ ته کېدو دلیلونه    ډېر وختونه په یوکس کې د رسطان د  ډولونه يې له چاپريیال رسه تړاو لري.

 یات وي. کېدی يش ز

 د بېلګې په توګه:  امکان زیاتوي.چې ځنې فکتورونه د رسطان د رامنځ ته کېدو ده دا ثابته شوې 

 . او کارول څکل تو ، چلم او نورو دخانیاتو د سګر  •

 الکهول.  •

 ملر •

 د کار په چاپريیال کې ځنې ټاکيل حاالت.  •

 زیات وزن یا چاغي. •

 لږ فزیکي فعالیت. •

 د هوا ککړتیا •

 د رسطان ستونزې او پرابلمونه 

پرابلمونه   او  مختلفې ستونزې  کويرسطان  ته  ور رامنځ  نښې  د رسطان  را  .  یوې مودې  له  وسته 

څو پرمختګ   تر السه کړیمانا داده چې رسطان د پرمختیا دپاره وخت    خربې  ددې  څرګندېږي.  

ته ځان  برخو  نورو شوی د بدن رامنځ ته په کې له هغه ځایه چې د بدن وکړي. رسطان کولی يش 

وینو د رګونو له  ( کې د     Lymphatic system)   اوي سیستم دغه خپرېدنه په ملف   خپور کړي. 

د بدن په روغه برخه کې وده کوي. کله چې رسطان خپور    مرغړید رسطان    ،    تررسه کېږي  الرې 

 . يش  درملنه یې ممګنه نه ده

زیات انسان  پر  ناروغي ده چې  یوه  لکه    ه رسطان داسې  فزیکي وي  اغيز کېدی يش  اغېزه کوي. 

په ډول څرګند  ډار    د نور فزیکي نښې. روحي اغېز کېدی يش د راتلونکي په اړوندځنې  دردونه او  

 . رامنځ ته کوي او ديپریشن يش چې د ژوندانه کیفت خراب
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 د ژوند  ګواښونکې ناروغي ده. رسطان 

 د رسطان نښې نښانې 

 .راڅرګندېږيي چې د بدن په کومه برخه کې اړه لر  پورې د رسطان نښې په دې

اړه لري چې رسطان چیرته رامنځ ته شوی، د بېلګې په توګه کېدی يش  پورې    ځنې نښې په دې  

هلته چې غوټه شتون لري ، درد وي . که رسطان په سږو کې وي هلته د ساه ایستلو ستونزه پیدا 

 . ستونزه رامنځ ته کوي کوملو رسطان د غایطه موادو د طرحه کولو  دکېږي. 

د  . لکه د بدن د وزن کمېدل،  دي  یو شان   د نورو ټولو بڼو دپاره  د رسطان  د رسطان  نورې نښې   

او سخت ، دا ددې مانا لري چې رسطان د بدن دپاره زیات دروند  اشتها کمېدل او د ستړیا احساس

 متامېږي.

 د رسطان درملنه 

. د درملنې بڼه د رسطان د شتون په ځای ، د رسطان د درملنې بېالبېلې الرې شته دی رسطان  د

چې د شخص حالت څنګه دی ، پورې اړه لري. نن د رسطان درملنه زیاته    د خپرېدو په کچې  او دا

 شوې ده.   آسانهاو  اغېزناکه

. په دې ډول جراح هڅه کوي د امکان  طان د جراحۍ له الرې له منځه وړل کېږيډېر وختونه رس 

 اخته برخې زیاته برخه له منځه یويس.د تر بریده په رسطان 

چې رسطاين حجرې وژين. د کیموتراپي مختلف ډولونه پیداکېږي ، د   درمل ديتراپي هغه کیمو 

 ارۍ په بڼه ترې کار اخیستل کېږي. کتابلیت ، کریم او پيچ

دا رادیو اکتیف وړانګې دي  د وړانګو درملنه د رسطان د ځنې بڼو د درملنې دپاره کارول کېږي.  

 چې ددې مقصد له پاره کارول کېږي. 

هم مختلف ډولونه   وړانګیزه درملنه  .  یويسحجرې له منځه  څوناروغه برخه متمرکزېږي  وړانګې پر

 .  لري
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 له رسطان څخه مخنیوی

د   برخې څخه مخنیوی کېدی يش.   1/3له  د ټولو بڼو   څېړونکي په دې عقیده دي چې د رسطان  

څخه مخنیوی کولی له پرمختګ  رسطان    درسطان رسه د مبارزې پوهان وايې زیات شیان شته چې  

 يش.

 او هم د نورو لوګی تنفس نه کړئ.  ونه څکې ډډه کول ، هم پخپله سګرت څخه له سګرتو  ▪

 .د الکهولو لږ کارول )څکل( ▪

 خوړل. د روغتیايي خواړو  ▪

 .له ملر رسه پام کول ▪

 . ن ساتلله چاغۍ ځا ▪

 .زیات خوځښت تررسه کول ▪

 د ځان چیکول. په منظم ډول  ▪

 کول. چاپېریال ښه د  ▪

په رسطان د اخته    ي. که چېرې په کورنۍ کې کوم څوک رسطان لريرسطان کېدی يش اريث و 

 .، ځان چک کړئ ، په کار ده مخکې له دې چې رسطان پرمختګ وکړيکېدو خطر زیات وي
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 ن زړه او د وینو دورا.  ۳  

 د زړه او وینې د دوران هدف 

 دف عبارت دی له: د زړه او د وینې د دوران ه

 ټول بدن ته د وینې پمپول. زړه د وینې د دوران د سیستم پمپ دی.  •

بدن ته د اکسیجن ،د خوراکي توکو  لکه ) شحم، کاربن هایدراید، پروتین او داسې نور(  ټول  •

 . و دنده لريایستل د  او له بدن څخه د فاضله توکو ورسول د  او د اوبو

 .  دن په دفاعي سیستم کې برخه اخيلد بدن د تودوخې د کنرتول له الرې د ب •

 د دوران سیستم له الندې برخو جوړ دی: 

 زړه •

 رګونه  •

 (  arteryرشیان )  •

 (  veinورید )  •

 (  capillariesوېښته )کوچني ( رګونه ) •

 وینه  •

 (  Lymphatic systemسیستم ) اويملف •

 

 زړه

زړه د سینې د پنجرې په انځور وګورئ.     ۳زړه یو پمپ دی چې ټول بدن ته وینه پمپوي.            

 منځ کې د سږو تر منځ   پروت دی. 

ځای لري . پرسطحه  زړه    دچې  ( خپله وینه اخيل  Coronary arteryزړه د کارنري رشیانو څخه )

چې د رشیان د نل یا سوري     تصویر و ګورئ. په کارنري رشیان کې د منګ د ټولېدو امکان شته.  ۳
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. ځکه د رګونو په جدار کې منګ او وازده ځای نیيس . کله چې رشیان منګ ګرځي د تنګېدو سبب  

سبب کېږي )    ستونزو عضلو ته پوره اکسیجن نه رسېږي چې دا کار د ځنې جدي  زړه  د ونیيس نو  

 وروسته په دې اړوند به نور مالومات وړاندې يش ( 

  ( په نوم یادېږي نومېږي  Sinus nodeپه وسیله تنظیمېږي چې )      ړيمرغ د زړه ریتم د یوې عصبي  

نبض یا ایمپلس رامنځ ته کوي چې د زړه د عضلې  ړیدغه مرغ . چې د زړه په عضله کې ځای لري

ل شوې چې دوه طبقې لري چې تر سبب کېږي. زړه د یوې پردې په وسیله پوښ  منقبض کېدود  

وسیله  په    خونوور ( ویشل شوی چې د زړه د    ونوپه څلور خونو ) جوف يې مایع ځای لري. زړه    منځ

  خونې   د زړهزړه دوه مخکني خونې او دوه    ي. رسه جال شوي او په سمه الره د وينې د تللو سبب ګېر 

heart chambers .تصویر وګورئ.  ۴ لري 
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. زړه د لیدلو په مخه پرانیستل شوی دی. زړه څلور خونې لري. هر ځل   لورې دننه   د . زړه  انځور  ۴

 و ته لوری ور کوي. ورخونه په ټاکيل لور د وینې بهیدوینه له خونې وځي له ورخه تېريږي.  

 انځورونه الف او ب انځور.  ۵

 د وینو د دوران لوی او کوچنۍ کړۍ ښايي. د دوران په کوچنۍ کړۍ کې د زړه له ښي  انځور الف 

استول کېږي او وینه بیرته د زړه کیڼ اړخ ته راستنېږي. کله چې وینه سږو ته  ته    اړخه وینه سږو  

په لویه کړۍ کې    د وینې .  او کاربن دوه اکساید له السه ورکوي   ځي هلته اکسیجن تر السه کوي 

ږي . وینه د زړه له کین اړخ څخه بدن ته پمپ کېږي او له بدن څخه بېرته د زړه ښي اړخ ته ستنې 

وینه په بدن کې خپل  اکسیجن د بدن حجرو ته ورکوي  او له هغه ځایه کاربن دوه اکساید اخيل  

 او زړه ته يې راوړي. 
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 رید ښايي.و   په بدن کې رشیان او انځورد ب 

 

 پنځم انځور الف او ب

له ښي انځور  د وینو د دوران لویه او کوچنۍ  کړۍ ښيي. په کوچنۍ کړۍ کې وینه د زړه   الف  

اړخ څخه د سږو په لور  پمپېږي او وینه بېرته د زړه کيڼې برخې ته راستنېږي . کله چې وینه سږو  

په لویه کړۍ کې وینه د  ربن دوه اساید له السه ورکوي .  ته راځي نو اکسیجن تر السه کوي او کا

وینه کله  نېږي ،  زړه له کيڼ اړخ څخه د بدن په لور پمپېږي او وینه بېرته د زړه ښي برخې ته راست

چې بدن ته رسېږي د بدن حجرو ته اکسیجن ورکوي او د بدن کاربن دوه اکساید بېرته د زړه ښي 

 برخې ته راوړي . 

 بدن ته غزېديل دي.  ټول څنګهتر  څنګانځور ښيي چې رشیانونه او وریدونه څرنګه   بد 
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 په بدن کې د وینې الره. 

وینه له مخکنۍ ښي خونې څخه د زړه ښي  وګورئ.    انځور   ۶او    ۵وینه په بدن کې یو ټاکلی تګ لوری لري.  

او له هغه ځایه سږو ته استول کېږي ، او هلته وینه اکسیجن تر السه کوي. وینه له سږو څخه بېرته    ته   خونې 

کله چې اکسیجن لرونکې  د زړه کیڼ اړخ ته راستنېږي. دا د وینې د دوران د کوچني کړۍ په نامه یادېږي.  

استول کېږي. له دې ځایه وینه  د  د کیڼ اړخ مخکنۍ خونې ته راځي له دغه ځایه د زړه خونې ته    وینه د زړه 

شاهرګ له الرې بدن ته استول کېږي . په بدن کې وینه خپل اکسیجن له السه ورکوي او    یا لوی رشیان  

 امه یادېږي. مخکنۍ خونې ته را ستنېږي. دا د وینو د دوران د لويې کړۍ په ن   د ښي اړخ بیرته د زړه  

 د وینو فشار

استول کېږي . کله چې زړه آرام  ته    او بدن   ، نو وینه سږویانې منقبض کېږي  کله چې زړه راټولېږي  

یا د    systoleد زړه د فعالیت وخت د    ینې ډکېږي. او له وي  ته راستنېږي وینه زړه ته ننوځحالت  

نوم یادېږي او آرامه وخت يې د  د  زړه د انقباض   نوم  د  یا انبساط     Diasystolوخت په  وخت په 

چې   یادېږي. دی  فشار  هغه  فشار  وینې  )   د  یا  فعالیت  د  زړه  آرامۍ     systoleد  د  زړه  د  او   )

(Diasystol(په وخت کې د زړه په رګونو )  blood vessels )کې رامنځ ته کېږي  . 

او د آرامه وخت    mm Hg 120- 140( نورماله فشار د     systoleانقباض د وخت )د یو ځوان د وینو د  

(Diasystol نورماله فشار د )60 – 90 mm Hg     .ترمنځ دی   
 

 د وینو رګونه

 رشیانونه  •

 ونه ورید •

 کوچني رګونه ) ويښته رګونه(  •

 رشیانونه

ې وځي دوی دېوالونه لري نو کله چې وینه تر ربړي یا االستیکي دي او پنډ  (  arteriesرشیانونه )

انبساط او انقباض کوي. نبض د  زړه ټکهار دی د ځوان د زړه نورماله ټکهار په    ځان عیاروي یانې 
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رشیان د زړه په پیل کې لوی او پنډ دی خو کله چې د بدن په لور  دی.   80 – 60یوه دقیقه کې د 

غزېیږي نو په کوچنیو او نازکو مزو ویشل کېږي او په پای کې په نریو تارونو او وېښته ډوله رګونو  

 ویشل کېږي او له حجرو رسه نښيل.  
 

 کوچني یا وېښته رګونه 

رګونه  کاربو    (capillaries)  وېښته   ، غوړ   ، پروتین   ( لکه  مواد  خوړو  د  چې  لري  دېوالونه  نري 

ي او فاضله مواد لکه کاربن دوه اکساید  وځهایدراتونه ( او اکسیجن کولی يش له وینې حجرو ته نن

په ه  تفاضله توکي کولی يش له حجرو څخه د وینې الرو ته را ووځي . همدلله حجرو بهر يش.  

انځور په پام کې ونیسئ. وېښته رګونونه د لویو    ۶ي.  ه ورکړه تررسه کېږکې د توکو راکړ ويښته رګونو  

 وریدونو رسه نښيل.  
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 وریدونه 

د رشیانونو په پرتله نري دي خو دوی ورخونه لري چې د زړه په  وریدونه وینه زړه ته رسوي. وریدونه 

دا امکان هم برابر وی چې د پښو  پنډ د وریدونو د دېوالونو نریتوب  لور د وینو د تللو سبب کېږي.

او دا سبب کېږي چې وینه بیرته د زړه يي  زبېخي  و و  ا  پر وريدونو فشار راوړي  کولی يش  و عضالت  

 الړه يش. وینه په لوی ورید کې راټوليږي او له هغه ځای د زړه ړومبنۍ خونې ته ننوزي.  و په لور 

 وینه 

وینه د اکسیجن او د خوړو له  وخ سړی نژدې پنځه لیرته وینه په خپل بدن کې لري.  یو ځوان او پ

خې ته سمون ورکوي. وینه د ناروغیو خالف دو تو  کې دوران کوي او زموږ د بدن  توکو رسه په بدن

جوړه شوې څخه  له اوبو، مالګې او پروتیني توکو    ۶۰وینه په سلو کې    مبارزه کې هم برخه اخيل.

وینې حجرې په درې ډولونو    دبرخه يې حجري دي.    ۴۰ده. چې د پالزما په نامه یادېږي. پاتې  

 وېشلی شو: 

 سیجن د رسولو دنده لري.  کرسه کرویات چې بدن ته د ا  ▪

وژلو له الرې    هغو د  دچې بدن ته ننويت    مکروبونو  هغه  پر خالف د  سپین کرویات د ناروغیو   ▪

 مبارزه کوي.  

 لخته کېدو رسه مرسته  کوي.  له)ترومبوسیت( د وینې  ټيکيلد وینو  ▪
▪  

 د لیمفوسیت سیستم

یا غدو څخه جوړ شوی   مرغړیود لیمفوسیت سیستم له ملفاوي مایع،  ملفاوي رګونو او له ملفاوي 

، هغه مایع ده چې په انساجو کې د حجرو شا او خوا موندل کېدی يش. کله  ملفاوي مایع    دی.

استول کېږي له کومه  چې ملفاوي مایع زیاته يش نو په ملفاوي رګونو کې را ټولېږي او وینې ته  

رسه یو ځای کېږي او مایع  ه لویو او لویو رګونو ل ډول په پرله پسې . ملفاوي رګونه ځایه چې راغيل 

د  ملفاوي    زیايت مایع راټولوي.   د بدن   ملفاوي سیستم یانې  کې تشوي .   په وریدونو  زړه ته نژدې  
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دوي دنده لري څو له ملفاوي  یا غدې لیدل کېږي .    يمرغړ رګونو په بېالبېلو برخو کې ملفاوي  

 وړاندې يش.    چاڼ کړي ، وروسته به په دې برخه کې نور مالومات ګونو څخه بکرتیار 

 د زړه او وینو د دوران ناروغۍ 

 منګ نیول   نورشیانو د  ▪

 لوړ فشار  ▪

 (anginaد زړه دردونه یا  ) ▪

 په زړه کې د وینې لخته یا ټینګه وینه  ▪

 شئ.  ولیدلهم  الندې ناروغۍکېدی يش 

 هنګ ګډوډي.  زړه د ریتم یا آ د  ▪

 . کمزوريد زړه  ▪

 ستونزې راپیداکوي.هم ډېر کله د زړه او د وینې د دوران ناروغۍ د بدن په نورو برخو کې 

 

 کې د منګ پیداکېدل  رشیانونوپه 

 منګ نیول څه ته وايي؟  رشیانونو د 

تنګېدل په دې مانا دی چې په رګونو کې ځای د رګونو  .  لريمنګ نیول د رګونو د تنګېدلو مانا  

 انځور وګورئ.  ۷کمېږي ، نو په رګونو کې په کافې اندازه وینه تېریدلی نه يش. 

یا وازده نښيل او    رشیانونوپه   کې د منګ د پیداکېدلو علت دادی چې د رګونو پر دېوالونو غوړ 

 م پرې ور زیاتېږي.  وروسته منګ ه

دا هم د خوړو ،  د غوړ یا وازدې د زیرمه کېدو دلیل په وینه کې د زیات کولیسرتول شتون دی.  

 لري. دلیل او یا هم میرايت  له امله رامنځ ته کېږي  د سپورت نه کولو  تنباکو دودولو ،

 دوره کې لږ یا زیات منګ تر السه کوی يش. ټول خلک د ژوندانه په یو نه یوه 
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 ترشیح

کولیسرتول د غوړ توکي دي. بدن په خپله په ځګر کې یوه اندازه کولیسرتول جوړوي، خو نژدې   

 له خوړو څخه تر السه کېږي. د کولیسرتول څو ډولونه شته.  ۵په سلو کې 

 
 ستونزې (atherosclerosisو )د رشیانو د منګ نیول

( ستونزې زیاتې دي ، ځکه په زړه او د وینو د دوران په atherosclerosisد رشیانو د منګ نیولو )

 سیستم کې زیات ځایونه اغېزمنوي.  

په وریدونو کې ځای لږ وي او د وینې د بهېدو دپاره پوره ځای نه وي. دا په دې مانا چې په   •

 رګونو کې د وینې فشار پورته ځي. چې د لوړ فشار په نامه یادېږي. 

کله چې هلته منګ  د ټول بدن د رشیانو دپاره مهم متامېږي.  په رګونو کې د منګ راټولېدل   •

 وي نو دا ځانګړی مفهوم لري لکه : 
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 د   اکسیجن  د  چې د زړه عضالتو ته  کوماغیزمن کېږي  (  coronary arteryد زړه د رشیان ) -

ا د  دا  او  کېږي  سبب  کمښت  د  اکسیجن  د  او  لري  دنده  )  نرسولو  پيکتوریس   Anginaجینا 

Pectoris  سبب کېږي. که چیرې د زړه رشیان بند يش په زړه کې  د وینې د لخته کېدو سبب )

 وروسته به په دې اړوند نور مالومات وړاندې يش.  کېږي.

د وینې  کې مغزو په دېدو سبب کېږي چې و اغیزمنوي او د کوچنیو رګونو د چاد مغزو رشیان  -

 سبب کېږي. راوتود 

د پښو رشیان اغېزمنوي، د رګونو د تنګېدو له امله د پښو حجرو ته پوره اکسیجن نه رسېږي  -

او په پښو کې د ټپونو د پیداکېدو سبب کېږي چې درملنه يې د اکسیجن د کمښت له امله ډېر  

يش او د وینو له الرې مغزو   آزادد پښو په رګونو کې د منګ زیرمې کېدی يش   ستونزمن کار دی.

 ته ورسېږي او په مغزو کې د وینو د بندښت سبب يش.  

 رسبېره پر دې کولی يش :  پیداکېدلد رګونو منګ 

 د کمښت سبب يش. ه وکړي او د ادرارو په پښتورګو اغیز  ▪

 کمزوری يش. په سرتګو اغېز وکړي او د سرتګو لید  ▪

 نښې او عالمې:  د پیداکېدود منګ کې رګونو  په  

نو ځکه نښې  د رګونو د منګ نښې او عالمې په دې پورې اړه لري چې منګ چیرته منځ ته راځي.

 رګندې يش. رتګو ، پښتورګو او نورو برخو کې څاو عالمې کېدی يش په زړه ، مغزو، پښو ، س

 د رګونو د بندېدو درملنه 

چې د بدن په بېالبېلو برخو کې   کېږي کومدرملنه د هغه نښو نښانو تر وړاندې په پام کې نیول  

عملیاتو   زړه یا پښو دهغه برخې درملنه وي چې د   یا د  او. دا کېدی يش د درد درملنه  پیداکېږي

نیولو دلیل    منګ(  atherosclerosisله الرې نوی رګ پکې اېښودل کېږي . که چېرې د شیریان )

وي ، خو  ځانګړي خواړه کولی يش زیات اغیز لرونکي د زیات کلیسرتول شتون وي نو په وینه کې 

 د هغه درملو کارونه چې د کلیسرتول اندازه په وینه کې راټيټوي ، هم کېدی يش اړین وي.  
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 ( څخه مخنیویatherosclerosisد شیریانو له منګ نیولو)

هغې د کمولو  په برخه کې زیات رول  د مخنیوی )وقایه( ، د رشیانو له منګ څخه د مخنیوي او یا 

بڼه زیات اهمیت لري. له دې کبله روغتیايي خواړه ، سپورت، دود او  لري . په دې برخه کې د ژوند  

له منګ    کولی يش د رګونو،ورځې    ه  سرتسبې  د سګرتو او تنباکو نه کارول، د الکهولو کم لګښت او  

 څخه مخنیوی وکړي. 

   د وینو لوړ فشار

 د وینې لوړ فشار څه ته وايي؟ 

او    1۴۰/۹۰کله چې د وینې فشار    د وینې په رګونو کې فشار زیات وي.د لوړ فشار مانا داده چې،  

 یا تر دې لوړ وي د لوړ فشار په نامه یادېږي. 

 د وینې د لوړ فشار علت 

تر ډېره د لوړ فشار علت د رشیانونو منګ نیولو دي. منګ نیول سبب کېږي څو په رګونو کې ځای  

کم يش چې له امله يې په رګونو کې فشار پورته ځي. د ژوند داسې ډول چې په کې له زیات غوړ  

و مالګې څخه کار اخیستل کېږي او سګرت او چلم کارول کېږي، سبورت او ورزش نه تررسه کېږي،  

ت الکهول څکل کېږي، سرتس زیات وي د لوړ فشار خطر زیاتوي . په ځنې کورنیو کې ارث هم زیا

 مهم رول لوبوي . 

 د لوړ فشار ستونزې

باید  هم    مهال  آرامې په  خپلې  ستونزه داده چې زړه باید له نورمال څخه زیات کار وکړي او ان د  

 دا کار د زړه پېټی نور هم درنوي.  سخت کار وکړي.

 لوړ فشار په الندې برخو کې زیات اهمیت پیداکوي: 

د وینې رګونه کېدی يش لوړ فشار زغملی و نه يش په تېره بیا د مغزو کوچني او نري رګونه   •

 کېدی يش و چاودي او په مغزو کې د وینې د بهېدو سبب يش.  
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لوړ فشار کولی يش د رګونو د منګ کوچنۍ برخې جال   د وینې ټینګېدل )غوټه کېدل( . •

او د رګونو د تنګېدو   کې ونښيل  ې برخوځند رګونو په    ی يش  کړي . د منګ کوچنۍ ټوټې کېد

 . دیکار په مغزو کې د وینو غوټه کېدل بیخي معمويل  .سبب يش

لویږي . ددی خربې مانا داده لوی زړه. د زړه عضالت زیات کار کوي له دې کبله عضالت  •

 چې زړه نه يش کولی پوره وینه پمپ کړي. 

 

 د وینې د لوړ فشار نښې: 

چې   هله څرګندېږيزیات وخت د لوړ فشار نښې  .  کله د وینې د لوړ فشار نښې نه ښکاري   ډېر

 به وي:   په الندې ډولنو  ی ښکاره ش . که چېرې نښې   مراحعه شوې ويداکرت ته په کوم بل دلیل  

علت يې دادی چې په مغزو کې د وینې رګونه پړسیږي او د لید ستونزه ،  )درد( خوږد رس  •

   فشار راوړي .او پر عصابو 

 . د پزې وینې کېدل. علت يې دادی چې د پزې کوچني رګونه د لوړ فشار له امله چاودي  •

 دنه او ستړیا. علت يې دادی چې عصبي حجرې پوره اکسیجن نه تر السه کوي. رسګرځې •

 

 د لوړفشار درملنه

  ، يې لږه وي  او مالګه    چې غوړ  اړه  روغتیايي خو   چې  په لومړي قدم کې تر  ټولو ښه درملنه داده  

   يش.تررسه سپورت او منظم  ودرول يش څکلرټ سګوزن کم کړی يش، د  د بدن  ، وخوړل يش

  د مایع کار واخیستل يش. دا کېدی يش  باید    رسبېره پردې د لوړ فشار د ټيټول دپاره له درملو  

 د وینې فشار ټيټوي.  بڼو وچې په مختلفوي درمل وي یا داسې درمل  کوونکي  ضایع

درملو څخه مقصد هغه درمل دي چې له بدن څخه د  له یا ضایع کولو السه ورکولود مایع یادونه: 

 بهیر چټکوي.  ېدو  کبهر اوبو د 
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 له لوړ فشار څخه مخنیوی: 

کړو. سپورت، روغتیايي و له لوړ فشار څخه د مخنیوي لومړی ګام دادی چې روغتیايي ژوند ته مخه   

خه مخنیوی کوي ، رسبېره د لوړ فشار څ  د الکويل مرشوباتو لږ کارولخواړه ، د سګرټو نه څکل،  

سرتس په رګونو کې د منګ د زیاتیدو  ه لري ، ځکه  سرتس څخه ځان ساتل زیات اغیز پردې له  

 .  سبب ګرځي  لوړېدود فشار د چې  ګرځي سبب 

 

 د زړه انجینا: 

 انجینا څه ته وايي؟ 

انجینا د زړه د عضالتو درد دی چې د زړه د عضالتو په حجرو کې د اکسیجن د کمښت له امله  

 (angina pectoris)د انجینا پکتوریس په نوم یادېږي. او  رامنځ ته کېږي

 د زړه د خوږېدو یا انجینا علت :

 رامنځ ته( د پیدا کېدو له امله  coronary arteriesد زړه خوږېدل د زړه په رشیانونو کې د منګ ) 

کېږي. په رګونو کې د منګ د پیداکېدو دلیل د سګرت څکل، په وینه کې د زیات کولیسرتول 

ی يش . کله چې د زړه  لسرتس کید او  شتون ، لوړ فشار ، لږ سپورت، چاغي، د شکری ناروغي  

 رشیانونه منګ ونیيس نو د زړه د عضالتو حجرو ته پوره اکسیجن نه رسیږي . 

 نزې: و د زړه د انجینا ست

  د زړه د عضالتو حجرو ته پوره اکسیجن نه رسیږي .  زه داده چې د رشیانونو د تنګېدو له امله ستون

خپل کار په سمه توګه نه يش تررسه   ،نو کله چې حجرې د اکسیجن له کمښت رسه مخامخېږي  

 کولی.
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 د زړه د درد یا انجینا نښې: 

نښې د فزیکی او رواين )اروايي( فعالیت په وخت کې څرګندېږي. د نرینه اوښځينه د نښو ترمنځ  

 . شتون ولريکېدی يش توپري 

 : الندې ستونزې لري نرینه زیات وخت 

 .خپرېږي کله د ستوين په لو ر  ، چې د کني الس په لور اوپه ټټر کې درد  •

 ګه پټې راچاپريه شوې.ی دا احساس رامنځ کېږي چې د سینې قفس څخه یوه ټن •

 ډار.  •

 په برخې نامنظمې نښې لیدل کېږي.خېټې او اوږو، غاړې، په ښځو کې رسبېره پردې د

 د زړه د انجینا درملنه

چې سړی لږه دمه یا اسرتاحت وکړي د ناروغۍ نښې او نښانې له منځه ځي   کله، ډېر وختونه  کله

د رګونو د پراخېدو نایرتوګلرسین  . په دې وخت کې د نایرتوګلرسین اخیستل اړین برېښي ، ځکه 

 . نجینا څخه مخنیوی کوي چې د ا اړتیا لري ته وبل ډول درمل کسان  خو ځنې نورسبب کېږي. 

کې جریان ښه کېږي    coronary arteriesپه    يې   چې له املهزم برېښي  د عملیاتو تررسه کول هم ال

د بای پاس   coronary arteriesاو په دې ډول د زړه حجرو ته په پوره اندازه وینه رسېږي. دا کار د 

 . چې د رشیان د خالصېدو سبب ګرځي  عملیاتو او یا د انژو پالستي له الرې تررسه کېدی يش

 

 ترشیح

)کورنري رشیان ( د پراخېدو سبب   coronary arteries  د  نایرتوګلېرسین: دا هغه درمل دي چې 

بڼه تر السه   یا تابلیت په  کېږي او د زړه عضالت زیات اکسیجن تر السه کوي. د کوچنۍ ګولۍ 

کېدی يش او د ژبې الندې اېښودل کېږي او په چټکۍ رسه اوبه کېږي، او یا هم د سپرې په بڼه 

 دقیقو پورې اغېز کوي.   ۲ – ۵، ۰اخیستل کېږي. دغه تابلیت د   کې  هپه خول
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 ترشیح

: په دې عملیاتو کې وینه بې له دې چې د کورنري رشیان د هغې برخې چې  بای پاس عملیات  

، نوی رګ کېدی يش د پښو د   تېرېږينیولې څخه تېره يش د یو بل نوي رګ له الرې  يې    منګ  

 ورید له یوې برخې څخه واخیستل يش.

 

 ترشیح

 ېږي. هغه برخه چې تنګه شوې ده پراخد تیوب پراخول: د تیوب یا بالون په وسیله  د کورنري رشیان  

 

 د زړه د انجین څخه مخنیوی:

وزن کمول، د  . د بدن د  مخنیوی د ژوند د ډول له بدلون څخه عبارت دید زړه له انجین حخه  

خوړو خوړل چې کولیسرتول نه لري، په ځانګړي توګه د شکرې   داسې ، سپورت، د  سګریتو نه څکل

 د ناروغۍ درملنه د رګونو د بندیدو څخه مخنیوی کولی يش.

   کېدل غوټه یا  ېدنهټينګپه زړه کې د وینې 

 څه ته وايي؟   ټينګېدلپه زړه کې د وینې 

پیداکېږي .    کورنري رشیان کې یو    د وینې یوه غوټه ده چې د زړه په  ټينګېدل  په زړه کې د وینې  

د وینې    ته  هغه سیمې ددې خربې  مانا داده چې  د زړه   پوره    غوټه په کې پیدا شوې ده  چې 

ه  د زړ انځور وګورئ.    ۸د زړه دغه برخه مري،    له دې کبله  نه رسیږي ، نود خوړو  توکي  اکسیجن  او  

په دې پورې اړه لري چې د وينو غوټه څومره لويه ده او څومره ژر د وینې د غوټې   و کچهېدلزیامنن

 درملنه پیل کېږي.
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 په زړه کې د وينې د غوټې د پیداکېدلو دلیل

دي. که د کورنري    ی رګونو منګ نیول  دی چې د زړه د کورنري رشیان   د وینې د غوټه کېدو دلیل دا

 ورغوي   ې يش نو بدن هڅه کوي ټپي شوی ځای ډېر ژر  رشیان په رګونو کې ټپ پیدا يش او یا څري 

عمل کوي.    د رغونې په برخه کې د ټپ   پوستکي د ټپي کېدو په وخت کې هامغسې چې د بدن  

غوټه جوړوي    یوهد بهېدو څخه د مخنیوي دپاره  د وینو  د وینو    بدن   داسې تر رسه کېږي چې   ر دا کا

 کورنري رشیان د بندښت سبب کېږي.  غه غوټه دچې د

 

 په زړه کې د وينې غوټه  
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 انځور  ۸

 غوټه .   کورنري رشیان په یو رګ کې د وینې   غوټه . د زړه د کې د وینې  په زړه

 وینه د غوټې له څنګه تېرېدلی نه يش نو له دې کبله هغه برخه چې د وینې د غوټې 

 ي.مړه کېږشاته پرته ده 

 

 په زړه کې د وینې د غوټې ستونزې

د وینې د غوټې له امله د زړه یوه برخه د اکسیجن له   په زړه کې د وینې د غوټې ستونزه داده چې 

نو له دې کبله   نه شوې برخه په زیامنن  منانځور وګورئ. زیا  ۸مري.  کمښت رسه مخامخ کېږي 

شوي نسج بدلېږي چې د زړه د نورماله نسجونه په شان سم کار نه يش کولی. په همدې ډول د  

تررسه کولی نه   توګه   سمهپه  خپل وړتیا او قوت یوه برخه له السه ورکوي او د وینې د پمپولو دنده 

 يش.

 انسان د مړينې سبب کېږي.  نو د وینې غوټه د  زیامننه شوې ويد زړه لویه برخه    که چريې 

 په زړه کې د وینې د غوټې کېدو نښې:

څرګنده نښې د غوټې له پیداکېدو وروسته بې له    ېکې د وینې د غوټې د پیداکېدو ډېر په زړه  

 ځنډه په وخیم پړاو کې څرګندېږي . 

په سینه کې شدید دردونه، چې په ځانګړي ډول د کيڼ مټ  ، د ستوين  او د غومبورو په لور   •

 خپرېږي . 

) شونډې، نوکان( ځکه   کېدلرنګ شین بخنه    د   د ساه لنډېدل او د پوستکي  د نازکه برخو •

 اکسیجن ته اړتیا پیداکوي. 

 سیت ، ځکه د بدن حجرې اکسیجن ته اړتیا لري. ګد رسګرځېدل او کن •
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 نښو تر وړاندې د غربګون په توګه رامنځ ته کېږي.  وړه او منناکه خوله چې د نور س •

 د نورو عالیمو له امله د ډار رامنځ ته کېدل. •

تپه ، چې د وینې د غوټې د  پیداکېدو څخه یوه ورځ وروسته د زیامنن شوي انساجو له امله   •

 رامنځ ته کېږي. 

 ۲۰. په سلو کې لرياو ډېر کسان دغه عالمې نه  ديدغه عالمې په ټولو خلکو کې یو شان نه       

کسان د درد  نښې نښانې له ځانه نه ښايي. خو ځان ښه نه احساسوي ، زړه بدي او وېره لري ، د 

 ښځو عالمې کېدی يش ناڅرګنده وي.

 

 په زړه کې د وینې د غوټې درملنه

او    د وخته څومره    هر  دا کار   کېږيپه زړه کې د وینې غوټه په روغتون کې تر درملنې الندې نیول  

ددې دپاره چې د اکسیجن مخه نیول کېدی يش .    څخه   ژر تررسه يش هومره  زړه ته د زیان رسېدو

يش د وینې د نرۍ کولو یا رقیقولو درمل او د اکسیجن   ت  د بدن په حجرو کې له را منځ ته نه کمښ

 د ورکولو درملنه تررسه کېږي.  

نایرتو ګلېرسین ورکول کېږي څو د زړه په کورنري رشیان کې د وینو جریان   ناروغ ته   په همدې ډول

 زیات کړي. 

امکان ناروغ ته کېدی يش د بالوين تیوب وړاندیز ويش څو رګ پراخ کړی يش ، که چېرې ددې کار  

) بله برخه کې به  موجود وي . په ځنې حاالتو کې کېدی يش د )بای پاس عملیات( تررسه يش  

 ترشیح يش( 

همدارنګه له ناروغ څخه به غوښتنه ويش څو د ژوند ډول یا طرز ته بدلون ورکړي. د سګریټو نه  

وروسته  ېدو   ه کې د وینې د غوټې د پیدا کڅکل، بدين مترینونه، د خوړو سمون، همدارنګه په زړ 

دی يش تررسه د درملنې د اړتیا په اړوند سپارښتنه کې  ند د مالوماتو ورکول، همدا رازحالت په اړو 

 يش.
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 په زړه کې د وینې له غوټه کېدو څخه مخنیوی 

کېدی يش. د بدن د  ول یا طرز د بدلولو د الرې  په زړه کې د وینې د غوټه کېدو څخه د ژوند د ډ

خوړل او د شکرې یا قند د    وزن کمول، د سګریتو نه څکل، له کولیسرتول څخه د خالصو خوړو  

 ناروغۍ درملنه ، دا ټول کولی يش د وینې له غوټه کېدو څخه مخنیوی وکړي. 

 

 د زړه د ریتم ګډوډي 

. د  سم کار  کولی نه يشله دې کبله   نو  يش د ریتم ګډوډي دې ته وايي چې د زړه ټکان نا منظم 

د زړه نورماله برېښنايي ایمپلس ګډوډېږي . دا کېدی يش د سست  ریتم د ګډوډۍ په حالت کې  

 ریتم ، یا چټک ریتم او یا هم د زیايت ریتم په بڼه څرګند يش.  

په حا ریتم  د ځان  دخراب احساسولو  لد سست  او  او د رسګرځېدنې  نبض کمزوری وي  ت کې 

 .  رامنځ ته کېږيامکان 

یا د زړه د برېښنايي هڅونکي وسیلې    pacemarker  د  د سست ریتم او کمزوري نبض په حالت کې 

 څخه کار واخیستل يش.

 

 ترشیح

Pacemaker  یو کوچنی بريښنايي یا الکرتونیکي وسیله ده چې زړه ته امپلس استوي څو د زړه :

 د سينې یا ټټر تر پوستکي الندې اېښودل کېږي. Pacemakerرضبان سم کار وکړي. 

ار اخیستل کېږي څو د  کد ریتم د ګډوډۍ په نورو بڼو کې د مختلفو درملو څخه ددرملنې  دپاره  

 زړه ریتم منظم وسايت.  
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کړنې تررسه کېږي: د اسرتس څخه مخنیوی ،    ې ړه د زیايت ټکانونو د مخنیوي دپاره هم الزمد ز

د کافین او الکهولو په تر السه کولو کې کمښت او په بدن کې د توکو د نورمالې  پوره خوب کول،  

 راکړې ورکړې یا تبادلې معاینه کول . 

 

 کمزورتيا د زړه  

کومه مستقله ناروغي نه ده، خو زړه نه يش کولی په نورماله بڼه خپلې   کمزوريد زړه نیمګړتیا یا  

غوټه    یوه پخوانۍ  د وینوبېلګې په توګه    مختلف علتونه لري د  کمزورتیازړه  دندې رسته ورسوي. د  

 یا د زړه کومه ناروغي.  

دا مزمن      عالمې عبارت دي له ستړیا، د مایعاتو زیاتیدل، د ساه لنډېدل ، ټوخی او د ساه بنديدل.

درملنه د مختلفونو درملو او    کمزورۍ د    حالت دی او د وخت په تېریدو رسه زیاتېدی يش. د زړه

د زړه د کمزورتیا  په علت پورې اړه لري چې    کمزورتیاعملیاتو په مرسته تررسه کېږي ، دا د زړه د  

 .  علت څه دی

د الرې د ژوند په ستایل یا ډول کې د خوړو په رژیم کې د  بدلون ، سپورت، د سګریټو د نه څکلو 

 کېدی يش.  رامنځ تهکمښت کې یادو نښو  په راوستلو د الرې د د بدلون 
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 یا دفاع ایمون یا د بدن ساتنه  ۴

 د بدن ساتنې هدف 

( رسه مبارزه وکړي ونوناروغیو )انفکشونموږ له بدن رسه مرسته کوي څو له  د ساتنې سیستم ز د بدن  

ناروغۍ بدن ته زیان  نورې    او یا    ونهګانیزمونه او توکي لکه بکرتیا او ویروسر او هڅه کوي پردي او 

 ونه رسوي . 

 دفاع څخه جوړ شوی دی.  دنننۍد بدن دفاعي سیستم له بهرين او 

 پوستکی او مخاطي غشا  –بهرنی دفاع 

  چې له امله يې  تررسه کوي   داسې چارېبهرنۍ دفاع  داسې کار کوي  چې بدن  یو شمیر    بدن   د

ونه يش کولی بدن ته ننوځي او تر  وړاندې يې خنډونه رامنځ ته    او ژوندي موجودات    پردي توکي 

. بهرنۍ دفاع له الندې برخو څخه جوړه يننوتلو کار ستونزمن کېږ  د هغوی د   بدن ته     او  ي  کېږ

 :شوې ده

 پوستکی . پوستکی که روغ وي نو د پردیو یا بېګانه توکو تر وړاندې د مقاومت لوړه وړتیا لري.   •

ګړنګو، اوښکو یا ساتل شوي دي، د بېلګې په توګه د الړو ،   خوندي  بڼومخاطي غشا . په مختلف   •

 کولی يش پردي یا بېګانه توکي ونیيس. مرستهبڼو په د  او  

 .  له منځه وړيمعده. معده د مالګې تیزاب جوړوي چې پردي یا بېګانه توکي  •

 مهبل. ښځې د مهبل په برخه کې تیزايب چاپېریال لري چې د ناروغیو څخه مخنیوی کوي.  •

یریال کې ژوند چاپ  داسې یو تیزايب دي . دغه تیزابیت د بکرتیا د پاره په  الره . ادرار  د ادارو   •

وروسته تړل کېږي ، نو دا کار بکرتیا نه پرېږدي    ادرارو کولوله    نللیکه  ادرارو د    کول ستونزمنوي. 

 ي.ادرارو کڅوړې ته ننوځمثانې یا د 
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 داخيل دفاع. وینه او ملفاویه سیستم 

 . رویاتواو  ملفاوي انساجو څخه جوړه شوی دهداخيل دفاع په بنسټیز ډول د سيینو ک

د دننه له  او داخيل دفاع    لوريد بهر له    کله چې پردي توکي بدن ته نژدي کېږي نو بهرنۍ دفاع 

ځانګړي توکي لري . دغه توکي د انتي   مخ  دوی پر خپل، ځکه     او په نښه کوي  هغوي پېژين  لوري

نو د پرديو  ،   پېژين جن په نامه یادېږي . کله چې د بدن حجرې د انتي جن په مرسته پردي توکي 

  ۹د توکو ضد یا )انتي باډي (جوړوي چې د انتي جن تر وړاندې غربګون ښايي .    توکو تر وړاندې 

 انځور وګورئ 

وکو تر وړاندې  په مبارزه کې سرت رول لوبوي . دا سپین  په ځانګړې توګه سپین کرویات د پردیو ت

انتي باډي جوړوي او د پردیو توکو پر خالف مبارزه کوي . »سړی د  توکي ضد یا  کرویات دي چې  

 سړي خالف« 

سايت. دا په دې  کې و   پخوانۍ ناروغۍ په یاد  کولی يش    داخيل دفاع داسې دنده هم لري چې  

  او دفاعي سیستم په چټکۍ رسه فعالیږي   ي جن رسه مخامخېږي مانا کله چې بدن له یو شان انت

 . پردي توکي یا  بکرتیا ګانې له منځه وړي مخکې له دې چې سړی  د هغو په وسیله ناروغه يش
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   انځور  ۹

یا معافیتي پردي یا بېګانه توکي کله چې بدن ته ننوځي ، انتي جن لري. له دې کبله د بدن دفاعي  

د هغوۍ خالف  د انتي باډي په جوړولو  سیستم په آسانۍ رسه هغوۍ پېژين. او په چټکۍ رسه  

وي ، که د بدن دفاعي و انتي باډي رسه مخامخ کېږي نو  جګړه پیلپیل کوي. کله چې انتي جن ا

   نو جګړه ګټي ، او له ناروغۍ څخه مخنیوی کېږي.ستم په پوره اندازه غښتلی  وي سی

دې ته ایمون یا معافیت وايي چې نو  نه يش ،    اختهپه یوه ناروغۍ په تکراري ډول    سړی  کله چې 

 . ځکه دفاعي سیستم په چټکۍ رسه غربګون ښايي. په ورته ناروغۍ بیا ناروغه نه شئ.
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 واکسیناسیون 

بدن ته ورکول کېږي. په دې ډول   یوه ډېره لږه برخه انتي باډيد توکو ضد یا د واکسین په وسیله 

د ناروغۍ عالمې   ځکه  ویلی شو ، چې سړي ته ناروغي ورکول کېږي، چې اندازه يې ډېره لږه ده نو

 امنځ ته کوي خو کولی يش د بدن دفاعي سیستم فعاله کړي.  نه ر 

غوی تر  وینو سپین کرویات فعالېږي څو له ناروغۍ رسه مقابله وکړي او د هتر واکسینولو وروسته د 

 ي. وړاندې معافیت رامنځ ته کړ 

 

 نسجونه  ملفاوي

انساج د بدن په    ملفاوينسجونه د سپینو کرویاتو رسه په ګډه د معافیت سیستم جوړوي.    اويملف 

 مختلفو برخو کې پیداکېږي، په تېره بیا:

 ، میکرو اورګانیزمونه لکه بکرتیا ، تجزیه او له منځه وړي.  يمرغړ ملفاویه  •

یا فلرتولو او تجزیه کولو له الرې د بدن په    ه وینو څخه د بکرتیاګانو د چاڼ طحال، لپلنه یا   •

 دفاعي سیستم کې ونډه اخيل.

 د سپینو کرویاتو د یو ټاکيل ډول په توليد کې برخه اخيل.  :بریزلن •

له ننوتو څخه مخنیوی کوي کوم    بدن ته د ویروسونو او بکرتیاګانو  ،.  the tonsilsتانسلونه   •

 .  له الرې غواړي بدن ته ننوځي د پوستکي او پزې  چې 

 ، کله چې د معافیت سیستم فعاله شوی وي.  ناورغۍ

 عادي ناروغۍ عبارت دي له: 

 انتان  یا عفونت  •

 د معافیت ناروغۍ  •
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 انتان 

 انتان څه ته وايي؟ 

سیستم ته   ي دفاع  بهرين  یا، ویروس او یا فنګسونه  زموږ د بدن  بکرتدی چې  انتان په دې مانا  

  یو پړاوپیداکړي . ټول خلک د ژوندانه  ږ بدن ته الره  موز عادي خربه ده چې انتان    ا یوه. دويننويت  

پر بدن برید کوي.  زموږ ، چې په مختلفو بڼو  لريانتاناتو مختلف ډولونه   . کې  انتان تر السه کوي

، خو ځنې يې بیا ډېر جدي وي او د درملنې رغېږيپه خپل رس بېرته له درملنې بې  زیات انتانات 

 غوښتنه کوي.  

 

 د انتاناتو علت

سبب کېږي، دوی کېدی يش له نورو کسانو ، حیواناتو، او   اتود انتان  فنګسونه  بکرتیا، ویروس او  

دوی په خپله د سړي له خپل ځانه هم پیداکېدی يش . کله   کله  چاپیریال څخه تر السه يش ، خو 

چې سړی کمزوری يش هغه میکرو اورګانیزمونه چې پر بدن ژوند کوي ، د بدن په نورو برخو کې د  

 ناروغیو سبب کېږي. 

 

 زېنوخت کې ستو د انتان په 

زیاتو ناروغیو   دمپلېکاسیون یا اد کله یو انتان رسه د اخته کېدو په وخت کې او یا تر هغې وروسته 

 د رامنځ ته کېدو امکان شته:

انتاناتو بدن اخته  • زیاتو  ، په یو وخت کې په  کله چې د بدن دفاعي سیستم کمزوری يش 

 کېدی يش. 

بکرتیا شتون ولري نو ناوړه حالت رامنځ ته کولی يش ځکه زیات مقاومت لرونکي  که چېرې   •

 درملنه يې ډېره سخته ده.
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د رامنځ ته کېدو امکان  ،   (نسج  پررس  ټبروغ شوي  د    اسکار نسج )  د زیان ، لکه ټپ او یا د  •

 شته. دا په دې مانا چې د اوږدې مودې ناروغي رامنځ ته کېدی يش. 

نامه sepsisتېرېدلی يش. دا د سیپسيس )  یو انتان په ډېرو کمو حاالتو کې وینې ته • په   )

 یادېږي او په روغتون کې د چټکې درملنې غوښتنه کوي.

 

 ترشیح

− Multiresistant    ډوله مقاومت لرونکي بکرتیا : مقاومت لرونکي بکرتیا هغه بکرتیا    د مختلف

 مقاومت )ټينګار( وړتیا ته وده ورکړې . د  ګانې دي چې د انتي بیوتیک پر خالف يې 

تر السه کړې چې د انتي   وېداسې وړتیا  وبکرتیادا اوس څرګنده شوې چې په ډېرو هیوادونو کې 

بکرتیا    Multiresistantلري. دغه بکرتیا ګانې د  زیات وس  تر وړاندې د ټینګار او مقاوت    بیوتیک

د مقاومت وړتیا لري .    تر وړاندې په نامه یادېږي. ځکه دغه بکرتیا ګانې د مختلفو انتي بیوتیکو  

 ی يش چې موږ يې درملنه ولکاروغۍ رامنځ ته  دوي خطرناکه دي ځکه په راتلونکي کې داسې ن

مه ده چې موږ د زیات انتي بیوتیک له کارولو څخه ډه ډه  له دې کبله دا ډېره مهنه شو کولی.  

وکړو. یوازې هغه وخت له انتي بیوتیک څخه د درملنې دپاره کار واخیستل يش چې دې کار ته  

واخیستل يش ، د کوم چې د هامغه ورځو دپاره  یوازې  دا هم مهمه ده چې انتي بیوتیک    اړتیا وي.

 داکار د مقاومت لرونکو بکرتیاګانو څخه مخنیوی کوي.  .وي سپارښتنه شوې

 

 ترشیح

Sepsis : ور ګډ شويته  انتانات چې وینې  . 
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 نښې د انتان یا عفونت 

 په الندې ډول دي:  نښې  معمويلد انتان 

 نا آرامي  •

 ستړیا  •

 درد  •

 تبه •

انتان تر د    نښې ، دغه    چې انتان رامنځ ته شویلیدل کېدی يش چېرې  په هغه ځای کې    نښې 

 د غربګون په نامه هم یادېږي.  وړاندې

سیمې ته زیات سپین کرویات را  انتان تودوخه، دا ځکه چې د وینې رګونه ځان پراخوي او د  •

 رسېږي.

او د پوستکي الندې ځای    پړسوپ، دا ځکه چې د پراخه شویو رګونو څخه مایع بهر راوځي  •

 نیيس. 

پراخوي او په آسانۍ رسه د پوستکي الندې لیدل سوروالی، دا ځکه چې د وینې رګونه ځان   •

 کېدی يش. 

 فشار راويل.  پر اعصبي مزودرد، دا ځکه چې د وینې رګونه ځان پراخوي او  •

 د انتان درملنه

او که نه. درملنه په دې پورې اړه لري چې  تررسه يش  درملنه  په مرسته  درملو    دچې آیا  داکرت ارزوي  

 .يي که بکرتیا او  دی  انتان ویرويس

که چېرې انتي     درملنه تررسه کېږي.، نو د انتي بیوتیک په وسیله    که چريې خربه د بکرتیا وي 

د مقاومت لرونکي   پرته له دې  ،  بیوتیک غوره شوي وي نو په کار ده څو درملنه تر پایه تررسه يش

 رامنځ ته کېدو سبب کېږي.  بکرتیا د 
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په خپله د انتان  پر خالف    انسان بدن د    په دې حالت کې    نو  که چیرې خربه د ویروس وي ،

 مقاومت او مبارزه  کوي .  

 کړي او زیات مایعات تر السه کړی. د انتان رسه د مقابلې یوه ښه الره داده چې سړی اسرتاحت و 
 

 ترشیح

 ً: Resistant .د مقاومت ښه وړتیا لري : 

 انتان څخه مخنیوی  له

 : په پام کې ونیيس باید الندې ټکي که څوک وغواړي له انتان څخه مخنیوی وکړي 

 نظافت  د ځان پاک ساتل او •

 خوړو خوړلروغتیايي د  •

 سپورت •

 پوره خوب  •

 هېڅ ډول سګریت او تنباکو  •

 کم څکلو کلد الکول  •

 .ځان وسايتله انتان څخه  څو زیات کسان غواړي  واکسین تر السه کړي 

پاره چې د بدن د معافیت سیستم يې کمزوری دی دا به ښه وي څو له ناروغه  د ډېرو کسانو له  

 کسانو څخه ځان لرې وسايت ځکه هغوی د انتان د لېږدولو سبب کېدلی يش.

 

 ناروغۍ   اوتو ایمون  اوتومات دفاع یا  د 

و کله  د بېګانه حجرو پر خالف انتي باډي جوړه کړي ، خپه نورماله توګه  د بدن دفاعي سیستم باید  

په  دا کار  حجرې تر برید الندې راويل .    روغې کله د بدن دفاعي سیستم تېروتنه کوي او د بدن  



 

 43 

لکو کې تر  او دا کار په زړو خدا کار تر یوه بریده اريث بڼه لري.    ځکهپېښېږي نو  کې    ډېرو کورنیو 

  ات پېښېږي. ځوانانو زی

خالف انتي باډی توليدوي  پر    بدن  د خپلو انساجو   ناروغي هغه حالت دی چې    د اوتومات دفاع 

ي.  د و په څېر ناروغۍسکلیروز ناروغيناروغي او یا د   روماتیزم ، د شکرې د  ناروغي اوتو ایمون  . د

 دغه ناروغۍ په بله برخه کې ترشیح شوي. 
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 تنفيس الرې او تنفس. ۵

 د تنفس هدف 

 د تنفس هدف دادی: 

د هوا په راښکلو رسه اکسیجن   تهاکسیجن اخيل . موږ سږو    O2هوا څخه    لهټول خپل بدن ته   •

 کاربن دوه اکساید له سږو باسو.    CO2یستلو رسه  ااخلو او د هوا په 

چې په دغه بهیر کې  کاروي او کاربن دوه اکساید  دپارهد بدن حجرې اکسیجن د انرژي د جوړولو  

. له دې کبله د بدن حجرې د ژوندي پاتې کېدو له    بهر بايس  څېرپه  ه توکي د فاضلمنځ ته راځي 

 پاره اکسیجن ته اړتیا لري. 

 د هوا الرې : 

 پورتنۍ الرهد هوا  •

 پزه او د پزې سوري  -

 حنجره  -

 

 الره  ښکتنۍد هوا  •

 ستونی  -

 لیکه د هوا نل -

 برنشیتونه  -

 برانکویلر -

 انځور وګورئ  11،  آلوئول
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 کارول کېږي: په الندې برخو کې هم د هوا الرې همدارنګه 

ترشحات  یا رسیښناکه   لزجي مخاط ، مخاطي هوا سږو ته استول کېږي، ځکه د هوا ملدول.  •

 .  اخته کېږيانتان  پهاو وچ مخاط  ېږي.وچیمخاط   که چیرې هوا مرطوبه نه يش نو  لري.

میکروارګانیزمونه   دوړې او تنفسوو په هغې کې خاورې ،  يې  د هوا فلرتول. کومه هوا چې موږ •

چې په تنفيس الره  نیول کېږي    په وسیله    نریو وېښته ډوله تارونو  هغه    د    دغه توکي   شتون لري

په دې ډول له انتان   له مخاط څخه راوځي. رسېښناکه توکي . او رسېښناکه توکي لري پیدا کېږي

 څخه مخنیوی کېږي. 

 : هوا له تنفيس الرې څخه د تېرېدو په وخت کې تودېږي.  تودېدل •

کې د یو شمیر فوق په سوریو  د بوی حس. کله چې هوا د پزې له الرې تیرېږي نو هوا د پزه   •

 په دې ډول موږ له خپل چاپیریال څخه بېالبیل بویونه حسوو. العاده حيس حجرو له څنګه تېرېږي.  

د رامنځ  غږ  دباسو   ته په لور تنفسوو او بیرته يې بهرد غږ جوړېدل. کومه هوا چې موږ د دننه  •

. په ستوين کې موږ غږیزې شونډې لرو چې د خربو په وخت کې د غږ په  سبب کېږي  و ته کېد

 رامنځ ته کولو کې ملګرتیا کوي.  
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 ترشیح

، باڼه د مخاط دپاسه ډېر نري وېښته دي . باڼه د مخاط  او دمخاط د لزجي موادو یا بلغم په ملګرتیا

خاورې، ګردونه او کوچني اورګانیزمونه نیيس. باڼه د څپې په بڼه خوځېږي او ناولتیاوې د بلغمو 

 رسه د خولې په لور ټيله کوي، چريته چې له ستوين تېرېږي. 
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 ترشیح

پيداکېږي او د مخاط رسه د نښلونکو نسجونو څخه جوړ شوي . دوی  کې  غږیزې شونډې په ستونې  

یستلی  و شونډو په مرسته بېالبيل غږونه اد ډېرو کوچنیو عضالت په وسیله کنرتولیږي. موږ د غږیز 

 شو کله چې موږ غږیزې شونډې منبسطې او یا منقبضې کړو.  

 

 د هوا تنفسول

 اخیستلو او د هوا د ایستلو څخه رامنځ کېږي.   د هوا تنفسول د هوا د

او برنشیتونو  څخه   لیکې هوا د پزې له الرې کشېږي او د پزې له سوریو، مرۍ ، ستوين ، تنفيس نل

 ڼیو ته رسېږي.  اتېرېږي او په پای کې الویولونو یا پوک

تنفيس الرې څخه وینې ته ورسېږي څو د بدن   لهتنفس شوې هوا اکسیجن لري. اکسیجن باید  

 انځور وګورۍ.   11  ڼیو )الویولونو ( کې تررسه کېږي.اټولو حجرو ته و رسول يش. دا کار د سږو په پوک
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  ایستل کېږي ناپاکه هوا ده او کاربن دوه اکساید لري.   ته  هغه هوا چې د تنفس په وخت کې بهر

او له   ته ،ڼیو ایا پوک کاربن دوه اکساید د بدن له حجرو څخه کوچنیو رګونو، له دغه ځایه الویولونو 

 . ستوين، بیا مرۍ ، د پزې تشو ته او پزې ته وړل کېږي،    لیکې تنفيس نل  دغه ځایه برانشیتونو ته، بیا

په نورماله توګه موږ د پزې له الرې هوا اخلو  خو کله چې پزه بنده وي نو له خولې هم کار اخلو. یو  

 ځلو ترمنځه هوا تنفسوي.   1۶ - 1۲ځوان سړی په یوه دقیقه کې د 

تنفس د عصبی سیستم په کنرتول کې دی د هوا اخیستل یا تنفس په اتومات ډول تررسه کېږي. 

 پښتیودڅو څله باید تنفس وکړو . د عادي تنفس په وخت کې موږ د    او عصبي سیستم پریکړه کوي

خو کله چې څخه کار اخلو.  (  large diaphragm muscle)عضلې    اګم  دیافر   لویو او له  عضالت

د بېلګې په توګه د سخت کار او د سږو مختلفو ناروغیو د شتون  په    تنفيس ستونزه موجوده وي 

 .، هم کارووېټې ، مال ، غاړې او اوږو عضالتلکه د خوخت کې موږ ځنې مرستندویه عضالت 

 

 د تنفيس الرې ناروغۍ 

 د تنفيس الري عادي ناروغۍ په الندې ډول دي:  •

 د سږو انتان  •

 chronic obstructive pulmonary disease ناروغي بندیدلو   )مزمن( اوږد مهاله سږو د د  •

 آسام •

 د سږو توبرکولوز  •

 

 انتاند سږو 

 څه ته وايي؟  انتان د سږو 

دی . دا    کې التهابانشیت ر ب  او   په پردهیا د اړخ   (  pleuraپلورا )د    د سږو په سږو ،     انتان،سږو  د  

له امله زیات    انتان هر کال د سږو د  غوره کولی يش.  هم    بیخي عادي ناروغي ده، چې جدي بڼه 

 کلونو په شا او خوا کې وي.   ۷۰عمر د  ډېروکسان مري چې د 
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 علتونه  انتاند سږو د 

هم رامنځ ته  ریزش یا ذکام له امله ونه لکه ویروس او بکرتیا دي . د میکرو اورګانیزم انتان د سږو د 

 چې د سږو انساجو ته ځان رسوي.  کېدی يش
 

 ستونزې انتاند سږو د 

پیداکېږي ، او په اوږده مهال دا د سږو د  زوه  ولري نو په سږو کې    انتاناتکه سړی د سږو زیات  

  ستونزمه  هم  درملنه  انتان .که سړی کمزوری او یا زوړ وي د سږو د ګرځي د خرابېدو سبب  فعالیت

 او کېدی يش د مړینې سبب يش. وي

 

 عالمې او نښې  انتاند سږو د 

 عالمې او نښې په الندې ډول دي:  انتان د سږو د 

 هبت •

 لړزه  •

 ټوخی •

 بلغم  •

 د سینې یا ټټر دردونه •

 ستړیا  •

خو وروسته کېدی يش ژېړ يا شین بلغم پیدايش. د وخت په  کېدی يش په وچ ټوخي پیل يش،  

تېریدو کله چې ټوخی زیاتېږي ، ساه ایستل یا تنفس سختیږي، یا په بله ژبه سړی د هوا د اخیستلو 

رسه ستونزه پیداکوي، او د سینې په قفس کې دردونه پیداکېږي په تېره بیا کله چې    وکولیا تنفس  

 .سړی ژوره ساه بايس او یا ټوخېږي
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 درملنه انتاند سږو د 

کېږي د بېلګې په توګه پنسلین او  تررسه   درملنه د انتي بیوتیک په وسیله  انتان په معمويل ډول د 

. ددې دپاره چې   دی  شوی  ، همدارنګه آرمتیا او اسرتاحت اړین بلل  پرېکويبلغم  د سینې  درمل  

تر السه کړي، داکرت باید په بلغمو کې د بکرتیا  يې    ډاډمن يش چې سم انتي بیوتیک    پوره  سړی

 واستوي. البراتوار ته د کرلو دپاره  شتون د ثابتولو دپاره  بلغم  د

کې تبه دومره لوړه نه وي او کېدی يش سړی د زیات وخت دپاره د   حالتپه    انتان   هړ د سږو د سا 

  دي میکرواورګانیزمونه    په نامه  Mycoplasma pneumoniaeد    انتان ولري . د سږو سوړ    انتان سږو  

 . تررسه کېږيچې د انتي بیوتیک په وسیله يې درملنه 

 

 څخه مخنیوی انتاند سږو له 

د   سبب کېږي ، واکسین شته دی.  انتان په خالف چې ډېر کله د سږو د     pneumokkbakteriaد

د ځنې ډولونو څخه مخنیوی کولی يش. که چیرې سړی د سږو    انتان انفلونزا واکسین هم د سږو د  

 ولري ، ښه به دا وي چې ځان واکسین کړي.   انتان اوږدمهاله  انتان د 

 

 اوږدمهاله بندښت ناروغي  د د سږو

 (Chronic obstructive pulmonary disease) 

 د سږو د اوږدمهاله بندښت ناروغي څه ته وايي؟ 

د    ويد سږو د اوږدمهاله بندښت ناروغي په دې مانا ده چې ناروغي له منځه نه ځي او سړی اړ  

مانا داده   obstructive pulmonaryخپل ژوند ټوله پاتې برخه له دغې ناروغۍ رسه تېره کړي. د  

. نو ځکه د هوا  څخه مخنیوی کويد هوا د الرې په اوږدو کې د هوا د ننوتلو  شته چې  کوم څه    چې 

اوږدمهاله بندښت د مختلفو ناروغیو له امله منځ   د سږو  ننوتل او وتل له کمښت رسه مخامخېږي. 

) کله چې په سږو کې د هوا اندازه    emfysemاوږد مهاله برانشیت یا  ته راتلی يش د بېلګې په توګه  

https://www.lunge.dk/kol
https://www.lunge.dk/kol
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کېږي او  رسول  دا په دې مانا چې تنفس شوې هوا د بدن نورو برخو ته په پوره ډول نه  زیاته يش،  

 نه ایستل کېږي( .  له بدن څخه همدارنګه د کاربن دوه اکساید په بشپړه توګه 

  کموي د سږو یوه داسې اوږدمهاله ناروغي ده چې د سږو وظیفوي وړتیا    انتان دمهاله  ږد سږو او  •

ه د  . تر یوه بریدمنځ ته راځي . د اوږد مهاله برونشیت له امله په مخاط او تنفيس الره کې بدلونونه 

. دا په دې مانا چې زیات بلغم منځ  کمېږيشمیر    سږو دباڼو  د  او    بلغمو تولیدونکی حجری زیات

 . وبايسبهر  له سږو نه يش کولی هغهته راځي خو سړی 

•  Emfysem    په دې ډول سږي    ځي. داسې حالت دی چې په سږو کې د هوا پوکاڼې له منځه

د اکسیجن د تر السه کولو او د کاربن دوه اکساید د ایستلو له ستونزې رسه مخامخېږي. دا کار  

 تنفيس اړتیا رامنځ ته کوي. 

 

 ناروغي علتونه د  د سږو د اوږدمهاله بندښت 

کې   په سلو  ناروغي  بندښت  اوږدمهاله  د  پیداکېږي چې   هغه   په  ۹۰تر    ۸۵د سږو  کې  کسانو 

سګریت څکي. د کار په ځای او هغه ځایونو کې چې نور کسان سګریټ څکي،  د سګریټو د لږ لږ  

لوګي په ترالسه کولو رسه هم د سږو د اوږدمهاله بندښت د ناروغۍ خطر شته دي. ځنې کسان 

  ۴۰ولی يش د سګريتو لوګی وزغمي خو د ټولو هغه کسانو چې هره ورځ  سګریت څکي ، په سلو  ک

هر کال زیات کسان د سږو کسان د سږو د اوږدمهاله بندښت ناروغي رسه الس او ګریوان کېږي. 

 د رسطان  له امله مړه کېږي.  
 

 د سږو د اوږدمهاله بندښت  د ناروغۍ ستونزې

له ستونزو   ساه ایستلو ستونزه ده. دا په دې مانا چې د ورځنیو چارو تررسه کولډېره لویه ستونزه د 

چې   يې  او کېدی يش سړی د هغه کارونو له تررسه کولو الس په رس يش کومکېږي.  رسه مخامخ  

ددې سبب   رسه    . دا ځکه چې د هوا اخیستل زیات ستونزمن وي او دا په خپل واررسته رسويل  تل

دازه خواړه او د اړتیا وړ انرژي تر السه نه يش. او په دې ډول سړی خپل وزن کېږي چې په پوره ان

د سږو د اوږدمهاله بندښت په ناروغۍ  .  له السه ورکوي. دا ځکه چې د سږو انساج ویجاړه شوي وي



 

 52 

اخته کسان د ناروغیو تر وړاندې د مقاومت ټيټه وړتیا لري. دا په دې مانا چې داسې کسان زیات  

اخته کېږي.   التهاب  په   د سږو  نور هم وختونه  التهاب  د سږو  ته کېږي  رامنځ  انتان  یو  کله  هر 

   .زیاتېږي

 

 د سږو د اوږدمهاله بندښت د ناروغۍ نښې  

 ې په دې ډول دي: د سږو د اوږدمهاله بندښت د ناروغۍ نښ

 توخی، زیات وختونه د ورځې له خوا.  •

 ساه اخیستنه یا تنفس . په سختۍ رسه •

 . د بلغمو د تو کولو ستونزه، چې بهر ته ایستل يې ستونزمن وي •

 

 د سږو د اوږدمهاله بندښت د ناروغۍ درملنه 

څومره پرمختګ کړی د سږو د اوږدمهاله بندښت  ناروغۍ  درملنه په دې پورې اړه لري چې   •

 . دی

 د سګریتو له څکلو ډډه کول •
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انځور وګورئ . د سګریټو په پرېښودلو رسه   1۲په هر حالت کې د سګریټو نه څکل ګټور کار دی.  

 نه ستنیږي.لومړي حالت ته  د سږو فعالیت  ، خو د سږو د انساجو تخریب هم درېږي

 

 درملنهپه وسیله د درملو 

 اړینه وي:  هم درملنه په وسیله  درملو  د ځنې وختونه

  د برانشیت پراخونکي درملد تنفس دپاره  •

 مخنیوی کوونکي درمل  هارمون  کورتکسادرینال د د تنفس دپاره  •

  درمل شلوونکي د بلغمو د  •

 هارمون لرونکي تابلیتونه  کورتکسد ادرینال  •

 درملنې اړتیا هم کېدی يش رامنځ ته يش. رسبېره پردې د اکسیجني 
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 ترشيڅ

درمل پراخونکي  برانشیت  د  دپاره  تنفس  تنفيس الرېد  له  درمل چې  هغه  د    :  کېږي  اخيستل 

)سستوي ( . یانې سږو ته د هوا ننوتل اسانه کوي . دغه درمل د  تنفيس الرې عضالت منبسطوي  

 په نامه هم یادوي. د د تنفيس درملو  مختلف ډولونه پیداکېږي.  ودرمل بریدکوونکي 

 

 ترشیح

  ، دپاره  تنفس  درملد  کوونکي  لري:    مخنیوی  هارمون  بارک  ادرینالین  بارک  د  چې  ادرینالین 

هارمون یو داسې هارمون دی چې په تنفيس الره کې التهاب ډوله حالت او په مخاط کې پړسوب  

 په دې مانا دی چې سږو ته د هوا رسول آسانه کېږي. او ځورونکی حالت کموي. دا 

 

 اسام

 اسام څه ته وايي؟ 

ا کې  الره  تنفيس  په  چې  اسام   ، دی  کړاو  د  وږدمهاله  ته  تنفس  توګه اړتیا     چټکې   اړین  په 

 څرګندېږي. لویان او ماشومان دواړه په دغه ناروغۍ اخته کېدی يش. 

تنفيس الره منقبضه کېږي . په دې حالت کې  نو ځکه وخت کې د سږو مخاط پړسېږي په  بریدد 

او ستونزمن    د هوا د تېريدو دپاره پوره الره نه پاتې کېږي او په واقعیت کې د ساه ایستل سخت

 ېږي.  ک

 

 د اسام علت 

، دا غربګون کېدی  اسام د تفيس الرې په مخاط کې د شدید غربګون په پایله کې منځ ته راځي  

فشار یا د الرژیکي یا حساسیتي توکو  شدید بوی، فزیکي  يش د التهاب، یخنۍ، انتان، سرتیس،  

لکه د ونو ، بوټو ، وښو او  د خوړو د نباتاتو دګردې یا پوډر ، د حیوانانو د وېښتانو او د کور د دوړو  

 .شی منځ ته راغربګون په توګه  د  سخت حساسیت یا تر وړاندې 
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 اسام نښې او عالمې د 

 د اسام نښې په الندې ډول دي: 

 تنفيس اړتیا، یانې په سختۍ رسه د هوا راښکل یا تنفسول. •

 ځګېروي.د سینې غژ غژ  یا د ساه اخیستلو په وخت کې  •

 .پر سینه د فشار حسول •

 د شپې له خوا بلغم لرونکی ټوخی.  •

 

 درملنه  د اسام

 درملنه عبارت ده له: 

 وي چې د څه تر وړاندې غربګون ښايي. څرګند ته سړي چېرې که  .د علت له منځه وړل •

 د درملو په وسیله درملنه:  •

 الرې رګونه پراخوي( د بریدیز درمل ) کوم چې د تنفيس  -

 کوونکي تنفيس درمل. ) دغه درمل پړسوپ او بلغم کموي( مخنیوي -

هارمون  د تابلیت یا ګولیو په بڼه د   کورتکسادرینال    د ډېرې سختې اسام په حاالتو کې ، -

 درملنې دپاره کارول کېږي. 

 

 له اسام څخه مخنیوی

بیا  تېره  په  کولی يش  مخنیوی  څخه  اسام  د  واخيل  څکلو الس  له  سګریټو  د  سړی  که چريې 

د سګریټو د تدریجي لوګي د تر السه کولو له خطر رسه مخامخ نه کړی يش. د  باید    ماشومان  

 تازه کړی يش.  باید تازه وساتل يش ، لږ تر لږه د ورځې درې ځله د خونې هوا   تل بایدخونې هوا 

کار ده پلټنه ويش چې د څه شئي رسه حساسیت یا الرژي لرئ. او په ورځني ډول ترې  ډډه  په  

 د سنت وهلو د آزموینې په نامه یادېږي.  ويش. دا 
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 یا سل  تربکولوز

، تربکولوز   ګرځي ناروغي ده چې یو ډول بکرتیا يې د رامنځ ته کېدو سبب    تربکولوز  یوه انتاين

لکه هډوکو،   لومړی په سږو کې رامنځ ته کېږي خو وروسته د بدن نورو غړیو ته هم ځان غځوي

 .ته یتیازو الرې ، کوملو او پوستکي ملفاویوي غوټو ، د ادرارو یا م

په  د څاڅکو     د تنفس له الرې څخه  توبرکولوز    توبرکولو د مخنیوي دپاره واکسین تررسه کېږي.د  

 تېريږي .   کس څخه چې توبرکولوز لري،  بل کس ته هغه له  مرسته

وزن بایلل،  د توبرکولوز عالمې ټوخی، بلغم چې ډېر ځيل وینه وررسه وي، ستړیا، د اشتها خرايب، د  

 . کول  خوله له خوا پې تبه او د ش

ه کې تررسه  میاشتو او یا ترهغې زیاته مود  ۶د د توبرکولوز درملنه د مختلفو انتي بیوتیکو په مرسته 

 کېږي .  
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 د هاضمې سیستم . ۶

 

 سیستم هدفد هاضمې د 

 دی له: ت د هاضمې هدف عبار 

 اړول کېږي. د هغې  په کوچنیو غذايي توکو    یانې اړول ،    د هغې توکو کوچني کول او د  د خوړو   •

یو    د او د حجرو او    د جوړیدو   ددې ډاډ تر السه کول چې د خوړو مواد جذبېږي او د انرژۍ •

تررسه، کارول  د جوړولو دپاره  چې په بدن کې مختلفې دندې    شمېر توکو لکه هارمونونه او انزایمونه

 .کېږي

 د هاضمې سیستم له الندې برخو جوړ شوی دی: 

 خوله •

 لیکه د خوړو نل •

 معده •

 اثناعرش یا د کوملو دولس ګوتې  •

 د صفرا کڅوړه  •

 پانقراص •

 نرۍ کوملې  •

 لويې کوملې  •

 وروستې برخه )مقعد(د کوملو  •
 

 سیستمونو رسه تړاو لري:همدارنګه د الندې 

 )وریدونه چې له کوملو څخه ځګر ته وینه وړي(   port vein system  سیستم   وریدونو   درشل د   •

 ځګر  •
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 انځور  1۳

د هاضمې سیستم یو اوږد نل دی چې له خولې څخه پيليږي او د کوملو په وروستۍ برخې پای  

له کوملو    د خوړو توکي او    او هضمېږي  ته رسيږي. خواړه په خوله ، معده او کوملو کې کوچني 

اخیستل کېږي او وینې او ملف ته راځي او له دغه ځایه د ټول بدن پر حجرو ویشل کېږي . د  

 . ووځي له بدن څخه  توکي هاضمې سیستم له بدن رسه مرسته کوي څو فاضله 

 

 خوله

څخه الړې له    ړیومرغاو همدلته د الړو له  خواړه په خوله کې د غاښونو په مرسته کوچني کېږي  

د کاربن هایدراتونو د تجزیه کیدلو عملیه او    الړې د خوړو د نرمېدو سبب کېږي  خوړو رسه ګډېږي.

  ږي.همدلته پیلې

ېږي په داسې حال  یا غربګون پیل  کله چې خواړه ښکته ستوين ته ځي نو د خوړو د تېرولو ریفلکس

په  چې سړی د خوړو د تريولو په حال کې وي ، ژبه خواړه د ستوين په لور ټيله کوي.  پېښېږي کې 

   . ننه نه يشاړه تنفيس نل او پزې ته د تړل کېږي څو خو  دې وخت کې تنفيس الره

 

 )ستونی( د خوړو نللیکه

له    ستويند خوړونللیکه د تنفيس نللیکې شاته پرته او  رسه نښتي دي. خواړه له خولې څخه د  

الرې معدې ته استول کېږي.  داکار ځکه تررسه کېږي چې د ستوين د ښویه عضالتو انساج رسه 

ډوله عضالت   په پیل کې کړۍ  د معدې  بیايي.  وړاندې  او خواړه  لري چې راښکل کېږي    شتون 

 معدې د توکو له ننوتلو څخه مخنیوی کوي.  ته د  ستوين

 

 معده 

کړي ، د  ه شوې ده. معده کېدی يش ځان پراخالتو څخه جوړ ډېر االستیکي عض  معده له ښویه او

د ځایولو وس لري. په معده کې له خوړو رسه د معدې ترشحات توکو  یو ځوان کس معده د  یو لیرت  



 

 60 

یو ځای  توکي، یو انزایم چې پپسین نومیږي ،  رسه    رسېښناکه یو ځای کېږي چې د مالګې تیزاب ،  

څخه تررسه کېږي چې په یوه شپه او ورځ کې درې   ړیومرغ.   د معدې ترشحات د معدې له کېږي

 لیرتو ته رسیږي.  

 خوړو کې د موجودو بکرتیاګانو زیاته برخه له منځه وړي. د مالګې تیزاب په  •

یا مخاط    رسېښناکه • مایعات خواړه رقیقوي او د مالګې له قوي تیزابو څخه د معدې غشا 

 . سايت خوندي 

د پپسین انزایم پروتین تجزیه کوي. خواړه له نیم ساعت څخه تر څلورو ساعتونو پورې په   •

په معده کې خواړه د عضالتو په وسیله آغږل کېږي او اثناعرش یا د کوملو    .معده کې پاتې کېږي  

 دولس ګوتو ته استول کېږي.  

 

 د کوملو دولس ګوتې )اثناعرش(               

  سانتي مرته اوږدوالی  ۲۵د کوملو دولس ګوتې د کوچنیو کوملو لومړۍ برخه ده. دا برخه               

 .برابرتیا لري ه رس )عرض( له بر  عرشیا اثنا لري. دا د دولس ګوتو

  له خوړو رسه را وځي او    ترشحات  څخه  دولس ګوتو کې له صفرا او پانقراص   د کوملو په           

 ګډېږي .

کوملو ته استول کېږي.  نو صفرا  صفرا په ځګر کې تولیدیږي او کله چې خواړه غوړ ولري ،   •

د صفرا د غوړ توکو د تجزیې او جذبېدلو رسه مرسته کوي. صفرا شین بخنه نصواري رنګ لري او  

 .  سبب کېږينصواري رنګ   دغایطه موادو 

پانقراص • لري:    د  انزایمونه  پانقراس کې جوړېږي چې درې  په   ;amylase; trypsinترشح 

lipase یوه القيل   غوړ تجزیه کوي. همدارنګه پانقرانصروتین او . دغه انزایمونه کاربن هایدرات، پ

)خنثې ( کوي. په دې ډول تیزاب نه يش کولی د کوملو   ههم لري چې د مالګې تیزاب بې اغیز 

 منځ پانګې یا محتویاتو په نامه یادېږي. د اوس د کوملو  اړهیا تجزیه کړي. خو  او  غشا وشړوي
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 انځور  1۴

توګه قات شوي  لري او د خېټې په تشه کې په ډېره منظمه    مرتو اوږدوالی   ۸  - ۶نرۍ کوملې له  

په دې ډول مخاطي غشا یوه  ، مخاطي غشا هم ډېره قاته شوې ده او کوچني تارونه لري .     دي

ه لري او دا مثبته څيز دی، ځکه د خوړو مواد په آسانۍ رسه له کوملو څخه وینې ته  حطپراخه س

 راځي. 

 

 کوچنۍ کوملې 

مرتو اوږده ده او د    ۸تر    ۶دغه کومله له  کوچنۍ کوملې د هاضمې د سیستم اوږده برخه ده.  

قات شوې ده. مخاطي غشا هم قاته شوې او د رګونو لرونکي    په منظمه توګه خېټې په تشه کې  

 انځور وګورئ.  1۴کوچني تارونه لري . 
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اسید او    شحمومینو اسید ، د  کله چې د کوملو محتویات کوچنیو کوملو ته رسیږي نو خواړه په ا

دا توکي ډېر کوچني شوي وي او کولی يش د کوملو د دېوال څخه د ګلوکوز تجزیه شوي وي.  

 کوچنیو رګونو منځ ته چې وینه ځګر ته وړي ، تېر يش.  

پاتې شونې لکه    د یوازې اوبه، مالګه او د خوړو   کې    کوملو پهکله چې د خوړو توکي جذب شول،  

فایرب د کوملو  . فایرب نه جذبېږي خو د هاضمې دپاره زیات ارزښت لري، ځکه  پاتې کېږي  فایرب،   

 ، د اوبو څخه ډک وي چې د غایطه توکو د نرمیدو سبب کېږي.  ګرځي د حرکت د هڅونې سبب 

 

 لويې کوملې

کې ځای لري او په  مرته اوږدوالی لري. د خېټې ښي اړخ کوزنۍ برخه    1،۵لويې کوملې نژدې  

لري.  یا برجستګي      وتلتیاسانتي مرته یوه کوچنۍ    1۰تر    ۵په پیل کې د  مقعد پای ته رسېږي.  

 په نامه یادېږي. اپندیکسچې 

کوملو ته رسېږي، ال هم یوه رقیقه مایع وي. لویې کوملې اوبه ،    لویوکله چې د کوملو محتویات  

غایطه توکي رامنځ ته کېږي. په لویو کوملو کې زیات   او په دې ډول پاستهمالګه او انزایم جذبوي،  

بکرتیاګانې شتون لري لکه کويل بکرتیا، چې د کوملو د محتویاتو په تجزیه کولو کې برخه اخيل.  

ډي ویټامین هم جوړېږي چې د وینې د لخطه کېدو دپاره مهم دی. په لویو په لویو کوملو کې د  

وځي ته  بهر  د پسکۍ او ټيز په بڼه    او یا يوازې  کوملو کې باد هم جوړېږي ، چې د غایطه توکو رسه  

 . د کوملو وروستۍ برخه د غایطه توکو د زېرمتون په توګه کارول کېږي. 

 

 )مقعد( د کوملو وروستۍ برخه

 توګه تشه وي او دوه کړۍ ډوله عضالت لري:  هکلمو وروستۍ برخه په نورمالد 

 عصبي سیستم له خوا کنرتولېږي. اوتوماتچې د ، دنننۍ کړۍ عضله د  •
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له خوا کنرتولېږي،  بهرنۍ کړۍ عضله  د   •  ) )ارادي  د هوښمند عصبي سیستم  ددې    . چې 

ځنډوي یا  باد په داسې ډول چې خربې مانا داده چې سړی کولی يش د غایطه موادو بهرول و  

 غایطه مواد بهر نه يش،  بهر کړي . 

رسېږي سړی   ته  برخې  وروستۍ  د کوملو  توکي  غایطه  دکله چې  توکو  غایطه  د  ایستلو    ته  بهر 

. دا حالت ځکه منځ ته راځي چې عصبي سیستم د کوملو مخاطي غشا ته احساس پیداکېږي

يش او کړۍ عضالت ښکل  و رایو شمیر عضالت    . داکار ددې سبب کېږي چې   استوينالونه  ګسی

 نیزي څو غایطه توکي بهر يش. اي او الره پر ځان سست کړ 

 .  لري اړتیاسیستم او ځګر ته  درشلددې دپاره چې هاضمه خپل کار تررسه کړي بدن هم د رګونو 
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 سیستم د ورید درشل 

انځور   1۵. يې پوښلې دهو جال دی چې د معدې او کوملو شا او خوا سیستم د رګون ورید درشلد 

 وګورئ. 

 ځګر 

پروت دی  حجاب عاجز د عضالتو الندې  ځګر ښي اړخ ته د     ړی دی.ځګر د بدن ترټولو لوی مرغ

 په وسیله يې ساتنه کېږي.  هډوکو ټټر د ښکتنیواو د 

 د ځګر دندې عبارت دي له: 

او له دغه ځایه حجرو ته    څخه اخيستل شوي  کوملو    لهچې  تر السه کوي  هغه خوراکي توکي   •

 او په انرژۍ اړول کېږي.  په حجرو کې مرصف استول کېږي او هلته 

   زېرمتون دیکوز لو د ګ •

 پوستکي الندې زېرمه کوي.  شحم تر •

 وي.جوړ ي نوېي حجر   •

 درمل او الکهول تجزیه کوي .  •

 کرویات تجزیه کوي. د وینې رسه  •

 صفرا تولیدوي چې د شحمیاتو د هضمولو دپاره کارول کېږي. •

 ویټامینونو او د اوسپنې  د زېرمتون په توګه کار کوي.    K، او A ،D ،Bد  •
 

 د هاضمې د سیستم ناروغۍ 

 د هاضمې د سیستم عادي ناروغۍ په الندې ډول دي: 

 بواسیر  •

 د معدې ټپ  •

 فرا د کڅوړې تیږه د ص •
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 کوملې او د کوملې د وروستۍ برخې رسطان د لويې  •
 

 الندې ناروغۍ هم لیدل کېدی يش: 

 سیروز  د ځګر  •

 د ځګر التهاب  •

 د ځګر رسطان •

 التهاب مرغړي د پانقراص د  •

 

 بواسیر 

 دی؟ بواسیر څه شئی 

پیدا کېږي . په نورماله    په وېښته ګونو کې غوټې    د مقعد په برخه کې   د کوملو په وروستۍ برخه

رامنځ ته کوي   غوټې توګه دغه رګونه د مخاطي غشا الندې پراته دي ، خو کله چې دوی وده کوي 

  ۶۰او  ۴۰اخته کېدل عادي خربه ده. د په بواسیر  د تکلیف سبب ګرځي.   په برخه کې او د مقعد 

په بواسیرو د    اخته شوي دي. څومره عمر زیاتیږي   په بواسیرپه سلو کې شل    خلک  کلونوپه عمر

 . بواسیر د نرینه په پرتله په ښځو کې زیات رامنځ ته کېږي. زیتېږياخته کېدو خطر هم 

 

 علتد بواسیر 

بواسیر هغه وخت پیداکېږي کله چې د مقعد انساج کمزوري يش ، ددې کمزورۍ  علتونه زیات 

 ی يش: دي . بواسیر په الندې کسانو کې لیدل کېد

 زاړه  کسان . زیات کسان کله چې زړېږي انساج يې کمزوري کېږي.  •

   ښځې. په ښځو کې د ماشوم له زېږېدو وروسته انساج کمزوره کېږي. •

 قبضیت لري. غه کسان چې ه •
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 د بواسیر ستونزې 

وي، ځکه مقعد خوږېږي. کله چې دا  ه چې د غایطه توکو  وتل ستونزمند بواسیر یوه ستونزه داد

ستونزه وي نو سړی کوښښ کوي  د حاجت له رفعه کولو ډډه وکړي او په دې ډول د قبضیت خطر  

خنډ ګرځي. په دې ډول    تر وړاندې   زیاتېږي. او دا کار په خپل وار رسه د غایطه مواد د رفع کولو

 یو ناوړه دوران منځ ته راځي. 

 ن هم زیاتېږي.رسبېره پردې د بواسیر شا او خوا د انتان د منځ ته راتللو امکا

 

 د بواسیر نښې یا عالمې

 د مقعد په برخه کې خارښ او سوزېدنه.  •

د حاجت د رفع کولو په وخت کې د مقعد وینې کېدل او ډېره وخت تازه وینه راځي چې د   •

 راتک امکان هم شته.  د تشاب پر کاغد یا پر نیکر لیدل کېږي. په ځنې وختونو کې د زیاتې وینې 

د مقعد په شا او خوا کې د لوندوايل احساس رامنځ ته کېږي. د مقعد د شا او خوا پاک ساتل   •

 ستونزمنېږي.  

دوام کوي. که    کې مهال    کولو په وخت کې د درد پیداکېدل . دا درد په اوږد د حاجت د رفع •

 . مرجعه ويشداسې حالت رامنځ ته يش باید داکرت ته 

 

 د بواسیر درملنه 

له قبضیت څخه   • برېښي څو  اړینه  دا  نه لیدل کېږي. خو  اړتیا  د درملنې  بواسیر  د  کله  ډېر 

 مخنیوی ويش.  

درمل • د قبضیت ضد  وتلو    وکېدی يش  د  توکو  د غایطه  اړین  يش ځکه دغه درمل  اخیستل 

 وي.  ستونزه آسان
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بېلګې په  خو که څوک تل قبضیت او بواسیر لري ، الزمه ده څو د قبضیت مخنیوی وکړي. د   •

 یرب لرونکو خوړو خوړل او سپورت کول د قبضیت مخه نیولی يش.  ا توګه د زیاتو مایعاتو څکل ، ف

کریم واخیستل يش او د مقعد په شا او خوا کې ومښل  د بواسیر    نسخې له مخې    داکرت د   د •

 يش.

 کله ناکله دا هم اړین وي څو د کوچني عملیاتو له الرې بواسیر له منځه یوړل يش. •
 

 له بواسیر څخه مخنیوی 

که له قبضیت څخه مخنیوی ويش له بواسیر څخه د مخنیوي سبب کېږي او همدارنګه د کوناټیو 

 کېږي.   و سببساتلد او خېټې د عضالتو د کارنده توب 

 

 د معدې ټپ 

 د معدې ټپ څه ته وايي؟ 

د معدې ټپ یو داسې ټپ دی چې د معدې په کڅوړه او یاهم د دولس ګوتو کوملو په پاسنۍ برخه  

عدې ټپ یوه  . د ماوږدوالی لري  سانتي مرته پورې  1،۵تر    1او زیات وختونه له    ږيکې پیدا کې

د ښځو په پرتله د    کسان په دغه ناروغۍ اخته کېږي.   1۰ژدې په سلو کې  معمويل ناروغي ده او ن

 نرینه حالت څرګند وي. 

 د معدې د ټپ علت 

پیداکېږي. مختلف حاالت دي چې د  ې د زیات تیزاب د شتون له امله  د معدې ټپ په معده ک

 زیات تيزاب د رامنځ ته کېدو سبب کېږي.  

بکرتیا شته چې د معدې په تیزايب کڅوړه کې ژوند کوي او دا د معدې د ټپ یو څرګند   ډولیو   •

 عامل دی.  
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آراموونکي یو شمېر درمل   د مفصلونو یا آرتروز  درمل ، د درد یو شمیر درمل د بېلګې په توګه د   •

د معدې د ټپ د راپيداکېدو   ،، کوم چې د معدې پر مخاطي جدار اغېزمن دي  او ځنې نور درمل

 خطر زیاتوي. 

 تنباکو او الکهول هم د معدې د ټپ خطر زیاتوي.  •

 ډېر زيات دی. هم  په ځنې کورنیو کې د معدې د ټپ د رامنځ کېدو خطر پر بنسټ ارثيت د  •

 

 ېستونز د معدې د ټپ 

، ځکه د معدې  له ټپ څخه د وينې د راتګ  کولی يشټپ په چټکۍ رسه وده    د معدې یو ناوړه

اړتیا رامنځ ته کوي یا کېدی  د وینې    خووي ،   لږه  کېدی يش د وینو کچهامکان رامنځ ته کېږي.  

يش   د رامنځ ته کېدو سبب کېدی  حالت  ناوړه زیات  ديش د زیاتې وینې د راتلو سبب يش چې 

اړتیا رامنځ کوي. په لږو مواردو کې کېدی يش د معدې    د تررسه کولو    چې په روغتون کې د درملنې 

او د ناروغۍ   ته ووځي په کڅوړه کې د معدې ټپ لوي يش. او د معدې محتویات د خېټې تشې  

 .يش سبب

 د معدې د ټپ نښې  

 د ګېډې درد  •

 تیزايب غربګون •

 زړه بدی او کانګې چې کېدی يش وینه له ځانه رسه ولري.  •

 له امله رامنځ ته کېږي.  د راتلو تور رنګ د معدې له ټپ څخه د وینې د غایطه توکو تور رنګ.   •

 د معدې د ټپ درملنه 

ده. د درملو په وسیله درملنه   شوې    نن د معدې د ټپ  درملنه د څو کاله پخوا په پرتله ډېره اسانه  

 خطر کموي.   او د هغې د وخامت او د وینې د راتګ  د ټب د لوئیدو 

 معدې عملیات تررسه کېږي. دپه ډېرو پېښو کې 
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 د معدې له ټپ څخه مخنیوی

د  که چېرې له قوي درملو له کارولو څخه چې د معدې پر مخاطي غشا اغېزه کوي  ډډه ويش  

خو کېدې يش د قوي درملو کارول اړین وي که څه هم   معدې له ټپ څخه مخنیوی کېدی يش.  

د معدې د ټپ د رامنځ ته کېدو خطر زیاتوي. که چېرې داسې یو حالت وي په کار ده چې درمل  

ل يش. د بېلګې په توګه کېدی يش، درمل له خوړو یا یوې پیالې شيدو رسه په سمه توګه وکارو 

 وخوړل يش. دا په دې پورې اړه لري چې څه ډول درمل دي.  

ډډه     کارولو له  د تنباکو  او الکهولو    مخنیوی وکړي که چېرې    سړی کولی يش د معدې له ټپ څخه

 و خوړل يش. اړهخو لږ   لږ   او په ورځ کې څو ځله ويش 

 فرا تیږهصد 

 د صفرا تيږه څه شئی ده؟ 

 انځور وګورئ.  1۳کوچنۍ تیږه ده ،  یوه د صفرا تېږه  د صفرا په کڅوړه کې 

سانتي مرته پورې    ۳  - ۲دغه تيږه تر ډېره له کولیسرتول څخه جوړه شوې او  له څو ميل مرته تر  

 غټوالی لرلی يش.  

 

 د صفرا د تیږې علت

د پیداکېدو علت څه دی. د صفرا د کیسې اړوند اريث   تیږېدا نه ده څرګنده شوې چې د صفرا د 

  هم په پام کې نیول کېږي ، خو څېړونکي په دې باور دي چې د ژوند ډول یا طرز ، د خوړو دلیلونه  

څرنګوالی د صفرا د کڅوړې د تیږې په پیداکېدلو کې زیات رول لري. د عمر په پورته تللو  ټوکو  

 هم زیاتېږي په تېره بیا که سړی : رسه د صفرا د کیسې د تیږې خطر 

 .يش چاغ •

 . زیات وزن له السه ورکړي  •
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 . د کولیسرتول کچه يې لوړه وي •

 . اخته وي په ځنې نورو ناروغیو لکه د کوملو په ناروغیو •

 د صفرا د تیږې ستونزې 

پام کېږي چې دوی د  دې ته    کسانو    و  لږ  څخه د    له هغوی  کسان چې د صفرا تیږه لري،    هغه

لرونکي خواړه خوري تر برید الندې    ات شحم صفرا د کڅوړې تیږه لري. ځنې کسان کله چې زی

 راځي او سخت دردونه پیداکوي .  

منځ ته ړه کې التهاب  په ډېر کمو حاالتو کې د ضفرا تیږه ارزښت پیداکوي کله چې د صفرا په کڅو 

 ون کې د درملنې غوښتنه کوي. . دا یو له درده ډک حالت دی چې په روغترايش

 نښې او عالمې  په کڅوړه کې د تيږېفرا صد 

او ډېر کله ښي   راځي منځ ته یو ناڅاپه دردونه زیات شدید وي او  ید درد.د حملې په مهال شد •

 ې برخه کې پیداکېږي چې د مال او اوږو په لور خپرېږي. نالند په پښتیو سینې د د، اړخ ته  

 د خولې جاري کېدل.  •

 زړه بدي او کانګې. •
 

 د صفرا د کڅوړې د تیږې درملنه

څخه کار    وآرامونکي درمل  له دا اړینه يش څوپه لومړي ګام کې  کېدی يش  د شدید درد له امله 

 يش. واخیستل 

اړینه ده څو د صفرا تيږه له منځه یوړل يش.  دا کار د یو کوچني ،  شمېر زیات يش    برید که چېرې د  

کېږي . دا تر ټولو مناسبه الرې تررسه کېږي ، داسې چې تیږه  په کوچنیو برخو وېشل  عملیات له

 الره ده څو د صفرا تيږه له منځه یوړل يش.  
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 د صفر د کڅوړې له تیږې څخه مخنیوی 

.  داسې چې که د چاغي وکړيځنې کسان کولی يش د صفرا د کڅوړې له تیږي څخه مخنیوی  

 څخه مخنیوی ويش.  له مرصف او زیاتو غوړیو 

 

 کوملو  او مقعد کې رسطان لویو په 

 په لویو کوملو او مقعد کې رسطان څه شئی دی؟  

په لویو کوملو کې رسطان یو داسې رسطان دی چې د کوملو د ديوال په مخاطي غشا کې رامنځ  

کېږي.   زیات شمېر ته   . پولیپ جوړوي  او  کوي  وده  توګه  نامحدوده  په  غشا حجرې  مخاطي  د 

پولیپونه بې زیانه دي خو په ډېرو لږو حاالتو کې دا امکان شته چې په پوليپونو کې رسطان رامنځ  

 ته يش.  

 

 ترشیح

 پولیپ: د مخاط پر غشا باندې غوټې دي . 

 پیداکېدو علت  د  په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان

پېژاندل شوی نه دی.    ه توګهدقیق  په  په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان دپیداکېدو علت تر اوسه

زیاته کارونه، د اړین فزیکي فعالیتونو   زیاته چاغي، د الکهولو  څېړونکي په دې عقیده دي چې 

همدارنګه په خوړو  .  خطر زیاتوي  کېدومنځ ته  رانشتوالی په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان د  

 شتون د رسطان خطر زیاتوي خو فایرب لرونکي خواړه د رسطان خطر کموي. یوکې د زیات غوړ

 یو کوملو او مقعد کې د رسطان د منځ ته راتللو یو  خطر هم اريث دی.  په لو

 په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان ستونزې 

څرنګه چې پوهېږو د رسطان ټول ډولونه د خپرېدو خطر لري . د لویو کوملو او مقعد  رسطان لکه 

 لومړی ملفاویه غوټو ، سږو او ځګر ته خپرېږي.
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رسپېره پردې د درد  او  د حاجت د رفعه کولو د ستونزې ، لکه د نس ناستې ، پېچ او قبضیت د 

 شتون امکان هم شته. 

 

 په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان د شتون نښې او عالمې

په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان نښې او عالمې په دې پورې اړه لري چې رسطان د لویو کوملو  

 . د کوملو د پای په برخه کې دغه نښې ژر څرګندېږي.کې شتون لري  او یا د پای په برخهپه پیل 

 نښې عالمې په الندې ډول کېدی يش وي: 

 .، بې اشتهايي ستړیاد وزن کمېدل،  •

 څرګندېږي.د پېچ او قبضیت په بڼه بدلون   دا  –د غایطه توکو د بڼې بدلون  •

 .په غایطه توکو کې د وینې شتون  •

 احساس. رفع کولو په وخت کې درد او یا فشارد حاجت د  •

 

 په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان درملنه 

په دې وروستیو کلونو کې په لویو کوملو او مقعد کې د رسطان په درملنه کې ښه والی راغلی، دا 

 په دې مانا چې زیات کسان د رسطان څخه ژوندي پاتې کېږي.  

 مرغړیو درملنه په دې پورې اړه لري چې ناروغۍ څومره پرمختګ کړی دی، آیا نورو غړیو او ملفاویه  

 غزېدلی او که نه؟ ته 

د رسطان غوټه د کوملو له یوې برخې رسه ایستل کېږي.   اود عملیاتو له الرې تررسه کېږي    درملنه

ستومي جوړه يش. ستومي کېدی يش  یطه توکو دپاره یوه کولو د غاکېدی يش د عملیاتو په اړوند  

  دمخه او یا وروسته د وړانګو او یا څخه او یا د تل دپاره. ځنې کېدی يش  له عملیاتو وي  لنډمهاله 

 کیمو تراپي  درملنې ته اړتیا ولري .  
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 ترشیح

ستومي: په پوستکي کې یو سوری دی چې د کوملو لږه برخه ترې بهر راوځي. د کولو ستومي په  

نښلول او یوه کڅوړه يې دپاسه  حالت کې د کوملو یوه برخه له پوستکي بهر را ویستل شوې وي  

   څو غایطه توکي په کې راټول يش. کېږي

 په لویو کوملو او مقعد کې له رسطان څخه مخنیوی

چې له چاغېدو څخه مخنیوی د لویو کوملو او مقعد له رسطان څخه هم مخنیوی    څېړنې ښايي 

کوي . د بې غوړه  او فایرب لرونکي خواړو خوړل  هم په دې برخه کې اغېزناکه رول لوبولی يش.  

څښلو څخه ډه ډه کول هم د رسطان په مخنیوي کې زیات ارزښتمند له  رشابو    وهمدارنګه له زیات

 رول لوبوي. 

 

 Cirrhosis سیروز

سیروز د ځګر یوه ناروغي ده ، چې د ځګر په انساجو کې د بدلون له امله منځ ته راځي. د بدلون 

 مانا داده چې ځګر پس له یوې مودې خپل کاري وس له السه ورکوي . 

د الکهولو   د بېلګې په توګهمهال کې په زهرو ککړېږي   ه منځ ته راځي چې انساج په اوږدبدلون ځک

 درملو په وسیله. بدلون په ځګر کې د ناروغۍ له امله منځ ته راځي.د او یا 

او د سرتګو  ، د وزن د کمښت ، ستومانتیا ، خوله کولو، د پوستکي  د سیروز نښې د زړه بدی، کانګې 

دژړېدل رنګ  د  برخې  سپینې  خېټه    د  په  پښو    ،  اوبو  او  د  د  پیداکېدلد  کې  کانګو    شدیدو ، 

  ګډوډي چې کېدی يش د بې هوښۍ  سیت او فکريګ، ګنله ځانه رسه لريل چې وینه  پیداکېد

 سبب يش.
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 د ځګر ناروغي 

ناروغي )   ناروغي ده چې له  hepatitisد ځګر  . په ډېرو    يانساج زیامننږ  امله يې د ځګر  ( یوه 

الکهولو د اغېز د  .  د ځګر انساج په ناروغۍ اخته کېږيد  ویروسۍ ناروغۍ په پایله کې  وختونو کې  

)    A,B,C,D;Eمختلف ډولونه لري ، د  ناروغي منځ ته راتللی يش. د ځګر  ناروغي   په پایله کې هم 

hepatitis  . ) 

د ناروغۍ نښې ، ستړیا، بې اشتهايي، د ځګر په سیمه کې درد. د تبې امکان هم شته، وروسته  

ې علت يې د زېړي ناروغي  چ ژېړ رنګ پیداکړي  ،  و د سرتګو سپین  کېدی يش د بدن پوستکی ا

 ده. 

د ناروغۍ د درملنې دپاره هېڅ راز درمل نشته ، درملنه د اسرتحت او د الکهولو د نه کارولو  له الرې  

 تررسه کېږي. 

 واکسین د ناروغۍ له ځنې ډولونو څخه مخنیوی کولی يش.  

 

 په ځګر کې رسطان

بدن له نورو برخو لکه د لویو له دې امله پیداکېږي چې رسطان د    ۹۰د ځګر رسطان په سلو کې  

 .  کوملو، سږو، تیونو او د پانقراص څخه، ځګر ته خپرېږي

په ځګر کې د رسطان نښې په الندې ډول دي: زړه بدی، ستړیا، د وزن کمېدل، د بدن د پوستکي 

 ې او پښو کې د زیاتو اوبو پیداکېدل. او د سرتګو د سپین ژړېدل. د خېټې په تش

چې له امله يې د رسطان غوټه له منځه    د ځګر د رسطان درملنه د عملیاتو له الرې تررسه کېږي

درملنه کېږي. په عمومي يې هم   الرې د د درملنې  . همدارنګه د وړانګو  او کېمو تراپي وړل کېږي

 ډول درملنه ستونزمنه او سخته ده. 
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 ترشیح 

ادرارو سستم، طحال او په ښځو کې    د  هاضمې سیستم ،د    هغه برخه چې    د خېټې د خېټې تشه:  

 جنيس غړي په کې ځای لري. 

 د پانقراص ناروغۍ 

ویرويس   کارول،  الکهولو  د  يې  دلیل  وي.  اوږدمهاله  یا  او  فوري  کېدی يش  ناروغي  پانقراص  د 

، پر خېټه سخت ګوزارونه او په اخیستلکې کار  درملنه  څخه په    ناروغۍ، ، د ځنې ټاکلو درملو  

 حاالتو کې د لویو عملیاتو له امله د اختالالتو  له امله رامنځ ته کېدی يش.  ځنې 

 . په بڼه وي نښې کېدې يش سخت دردونه، زړه بدی، کانګې د ګېډې پړسوپ

 ړی يش. پيلېږي او باید د ناروغي علت پیداکڅخه  تسکینولو او اسرتاحت    له درملنه د عالمو او نښو  

پانق په  تکراري ډول  په  مهاله  ر که چېرې  اوږد  د  دا  نو  ناروغي پیدايش  نامه  اص کې  په  ناروغۍ 

 یادېږي.
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 الره  ادرارو . پښتورګي او د ۷

 رارو  د الرې هدفد د ا

 د ادرارو د الرې هدف عبارت دی له: 

د حجرو  له فعالیت   . فاضله توکي د بدن  له بدن رسه مرسته کوي څو فاضله توکي بهر کړي   •

 . څخه تر السه کويړو  له توکو، درملو او نورو چې بدن يې د خو څخه پیدا کېږيتوکو  پردیو لهاو 

 د بدن د مایعاتو د انډول ساتل. •

    .لختلفو مالګو د غلظت د انډول ساتپه وینه کې د م •

 وینې د فشار  له کنرتول رسه مرسته.د  •

 د دوو هارمونونو جوړول.  •

• D .ویټامین ته بدلون ورکول څو په بدن کې جذب يش 

 

 ده: شوې  جوړه څخه  د ادرارو الره له الندې برخو 

 پښتورګي  •

 د ادرارو نللیکې  •

 د ادرارو کڅوړه یا مثانه •

 تیوب د ادرارو  •
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 پښتورګي

الندنیو لري. پښتورګي د    غټوالی پښتورګي د لوبیا د دانې بڼه لري او د الس د موټي په اندازه  

په نورماله توګه انسان دوه پښتورګي .  کېږيعضالتو په وسیله ساتل    ته د نژدې    تري  او د  مال   پښتیو  

 ، خو دا امکان شته چې سړی یوازې یو پښتورګی ولري.  لري 

کوچنیو رګونو له    . د بدن وینه ددغه   کوچني رګونه شتون لرينو په هر پښتورګي کې په میلیونو  

 منځه تېریږي او همدلته ادرار جوړېږي. 

 ترشیح

یا  زیاته ژېړه مایع ده، چې فاضله توکي په ځان کې لري. په   ادرار یوه بې رنګه ، کمرنګه  ژېړه 

 1/2 1- 1ورماله توګه یو ځوان سړی د ن
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 لیرته مایع تولیدوي. ادرار تعقیم شوې مایع ده چې بکرتیا  او بوی نه لري.  

 ادرار  په پوه شپه او ورځ کې په الندې ډول د پښتورګو په کوچنیو رګونو کې جوړېږي:  

پښتورګي د فلرت په څېر کار کوي. کله چې وینه پښتورګو ته رسېږي د وینې یوه اندازه  مایع او  •

الندې نیول  فشار     له منځه ترکي د کوچنیو رګونو په وسیله د یو شمېر  کانالونو  یوه اندازه فاضله تو 

په مرسته  دې ډول د بدن فاضله توکي د ادرارو  پر مخ ځي. په    هالر   په  و له دې ځایه د ادرار   کېږي او

 ایستل کېږي.  

يې  یا    او    بايس یا    مالګه  اندازه په وینو کې زیاته یا کمه يش، نو پښتورګي  کله چې د مالګې   •

  کله چېرسه نښيل.    اوبوله  دا کار د بدن د مایعاتو پر انډول هم اغېزه کوي، ځکه مالګه  سايت.  

 هم بايس. یاته مالګه وبايس نو زیاته مایع پښتورګي ز
 

  نللیکې وار ر د اد

  –  ۲۵لري چې  له پښتورګو څخه د ارارو د کڅوړې یا مثانې په لور غزېديل او  د  ادرار دوه نللیکې 

له الرې د  د ادرارو د نللیکو    څخه ادرار له پښتورګو    چمتو شوي   سانتي مرتو اوږدوالی لري .  ۳۰

يز حرکت په بڼه تررسه ه اکې د څپ  کېږي . د وړلو عملیه په نللیکوته وړل  یا مثانې  ادرارو کڅوړې 

 .کېږي

 یا مثانه  کڅوړه ود ادرار 

او همدلته دغه کڅوړه کې راټولېږي یو ډول عضله ده چې یو سوری لري . ادرار په کڅوړه   ود ادرار 

په کڅوړه یا مثانه کې د   په نورماله توګه کله چې    څو له بدنه و ایستل يش.ساتل کېږي  تر هغې  

یو څه    هم   تر دې ادرار  خو  تشېږي.    کې بهر    په   نو مثانهسیږي  ر ته  ميل لیرتو     ۲۵۰  کچهادرارو   

   د مثانې دنننی جدار د لزجي توکو په وسیله پوښل شوی. زیات هم ساتل کېدی يش.
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   تیوبادارو د 

سانتي    ۴اوږدوالی   تیوبپیلېږي. په ښځو کې ددغه  د مثانې له کوزنۍ برخۍ څخه    تیوبد ادرارو  

د پیلېدو په    تیوباوږدوالی لري. د مثانې څخه د  پورې  ميل مرته    ۲۰مرته دی او په نرینه کې تر  

برخه کې یوه عضله شتون لري چې د بندولو دنده په غاړه لري چې د عصبي سیستم د غیرشعوري 

دغه عضله کنرتول نيش کولی    خوښه  برخې په وسیله کنرتولېږي. ددې مانا داده چې سړی په خپله

 کړي.

ادرار د   د   تیوبد  ده. دغه عضله د عصبي سیستم  بندولو یوه عضله  د  برخه کې هم  بهرنۍ  په 

شعوري برخې له خوا کنرتولېږي.  ددې خربې مانا داده چې سړی کولی يش دغه عضله په خپله 

 .کړييې او ټينګ  او کولی يش ادرار وسايت يکړ کنرتول خوښه 

 و کول د ادرار 

اندازه  شتون    و دادرار د  چې په مثانه کې      لريشتون  د ادرار په کڅوړه کې ځنې حيس اعصاب  

لري، او  کله چې په مثانه کې د  په مثانه کې څومره ادار شتون    څرګندوي چې   څرګندوي یانې 

کولو مرکز ته چې د مال د  و د دفع  ميل لیرتو رسېږي له دې ځایه د ادرار    ۲۵۰ادرارو اندازه تر  

زه کوي څو بندونکې عضله ځان  او دا اغې   .  نۍ برخه کې ځای لري، سیګنال استويشمزۍ په کوز 

د بهرنۍ  . څرنګه چې موږ په خپله وځي  یا مثانې څخه بهر و  او  ادرار له کڅوړېسست او پرانیزي 

 . ه چې موږ غوښتي ويادرار هغه وخت بهر ته راوځي کل نو وس لرو  کنرتولعضلې د 

 . له موږ رسه دید ادرارو واک  چې دی دا په دې مانا 
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 ادرارو د الرې ناروغۍ د 

 معمويل ناروغۍ عبارت دي له:  ېد ادرارو د الرې ډېر 

 نارینه او ښخو  کې د ادرارو د کڅوړې یا مثانې ناروغي.  ،په دواړه •

 . یا له واکه وتل د ادرارو بې اختیاري •

 

 لیدل کېدی يش.  ونه تهمدارنګه الندې حال

 ناروغيد پښتورګو د کاسې  •

 د پښتورګو  ګډوډي  •

 ډبره کې پښتورګو  په •

 

 د ادرارو د کڅوړې یا مثانې ناروغي 

 د ادرارو د کڅوړې ناروغي څه ډول ناروغي ده؟

د ادارو د الرې د ناروغۍ په نامه هم یادېږي. د ادرارو د کڅوړې ناروغي   ،د ادرارو د کڅوړې ناروغي 

 په مثانه کې د ناروغۍ یا ځورېدنې نښه ده. 

په دغه ناروغۍ اخته کېږي، ځکه چې د ښځو   زیات  ښځې دا یوه عادي ناروغي ده د نارینه په پرتله  

 د ادارارو الره ډېره لنډه ده. 

 

 نه د ادرارو د کڅوړې د ناروغۍ علتو 

، خو د ادرارو د  بشپړه توګه له بکرتیاګانو پاکه ده  ي، یانې پهعفونت نه لر ار  ر د قاعدې له مخې اد

 انې ناروغي زیات علتونه لري: ثکانال له الرې دا امکان شته چې بکرتیا مثانې ته ځان ورسوي. د م  

په    لورې   ېنمخکد  یانې له مقعد څخه  څخه    ښکتني لورې  لهد رضورت له رفع کولو وروسته   •

سبب کېږي څو  ددې ، د پاکونې د عمليې تررسه کول یانې د جنيس غړي او ادرار د الر په لور  لور 

په تېره  .  چې د ناروغۍ د پیلېدو سبب کېږي  د کوملو څخه بکرتیا د ادرارو د الرې په لور راوړل يش 
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زیاته پاملرنه وکړي ځکه ددوی د ادرارو الره بیا ښځو ته ډېره مهمه ده څو  ددې برخې نظافت ته  

 مقعد ته ډېره نژدې پرته ده.  

کولو په وخت کې که مثانه بیخي تشه نه يش نو دا کار سبب کېږي څو لږ تررسه  د  د ادرارو   •

 امکانات برابروي. مناسب دپاره شان ادرار بیرته په شا يش چې دا کار د بکرتیا د ودې او زیاتېدو 

یا پروستات لوی    ړیمرغپه نارینه په تېره بیا په زاړو کسانو کې کېدی يش د مثانې د غاړې    •

ې د پوره نه تشېدو سبب  مثان  د چې دپر مثانه فشار راوړي  ړیمرغ شوې وي ، کله چې د پروستات  

 .  سبب کېږيیانې تکرث  زیاتېدو بکرتیا کېږي  او دا په خپل وار د 

د اسرتوجن هارمون   (ته رسېږي  )د لېږد پړاو  له عمره آوړيښځې کله چې د میاشتنې عادت   •

 .  ، تولید  کمېږيکوم چې د مثانې او د ادرارو د الرې  له جدار څخه ساتنه کوي

بریده  لري    )مصنوعي کڅوړه(   تېتاهغه کسان چې په مثانه کې ک • تل په مثانه کې  تر ډېره 

تېت د بدلولو په وخت کې  اسبب کېږي څو بکرتیا ځان مثانې ته ورسوي. د ک  تېتابکرتیا لري. ک

 دی چې د مثانې د ناروغۍ سبب کېږي.  امکان زیات د رامنځ ته کېدود ځنې کوچنیو خراشکو 

په ناروغۍ اخته يش. دا     honeymoon د  د پرله پسې مقاربت په وخت کې ښځه کېدی يش  •

مهبل رسه ډېر نژدې پراته دي او د مقاربت په وخت کې دا    کار ځکه پېښېږي چې د ادرارو الره او 

 امکان شته څو بکرتیا د ادرارو الرې ته ننوځي .

ناروغۍ خطر زیاتپه وخت کې     اومیندواريد   • وي ځکه د هارموين بدلون او د   د مثانې د 

 اغېزه کولی يش.   تیوبماشوم وزن د ادرارو پر 

په  چې د عمر    ونه، د ادرار په الره کې بدلون  نیمګړتیاد الرې    ود ادرار   هوختله  پیدايښت  د   •

 د مثانې د ناروغۍ خطر زیاتوي.  او عملیات راځي زیاتېدو رسه  رامنځ ته 

 

 د مثانې د ناروغیو ستونزې

ده چې  که درملنه يې ونه يش نو دا ناروغي د پښتورګو د کاسې د  د مثانې د ناروغۍ ستونزه دا  

 ګانې وینو ته ننوځي.  اد وینو د زهرجن کېدو خطر هم شته ، ځکه بکرتی  يش.کېدی  ناروغۍ سبب  
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په نامه یادېږي هم اخته کېدی يش. د  (delirium)زاړه کسان د یو روحي حالت چې د دېلېریوم 

یا هم د )  دېلېریوم په حالت کې انسان د   یا    hallucinateروحي ګډوډۍ رسه مخامخېږي او   )

داسې  څه احساسوي چې د واقعیت په نړۍ کې  سړی  امخېږي یانې  چټیات ویلو له حالت رسه مخ

 نه پېښېږي. 

 

 د ناروغۍ نښې او عالمې 

 د ناروغۍ نښې او عالمې په الندې ډول دي: 

 احساس .د سوزښت درد یا  د ادرارو په وخت کې  •

بیا هم   • لرولو په پرله پسې ډول د زیات  ادرارو  د  که څه هم په مثانه کې ادار کم وي خو 

 احساس.

 او په ادرارو کې د وینو د شتون امکان هم شته. ڼتوب یا خړتیا او بویناکي و د ادرارو نا ر  •

 درجو پورې تبه لرلی يش.  ۳۸،۵ځنې کسان تر  . خو نه همیش –تبه  •

 .  په پورتنۍ برخه کې هډوکي یا د خارصه   د خېټې په ښکتنۍ برخه  –درد  •

 

 د مثانې د ناروغۍ درملنه

)یوه فیته ده چې مختلف رنګونه     urinstixد مثانې د ناروغۍ د نښو نښانو په حالت کې ادرار د  

  رابرسېره کوي . ازموینه  له الرې ازمویل کېږي  البراتوار ته د هغې د استولو  هم    یا    او   وسیلهه  لري ( پ

 شتون لري. او که نه. او کوم ډول بکرتیا  چې په ادرارو کې بکرتیا شته

درملنې وروسته د    په مرسته تررسه کېږي او د څو ورځې   ود مثانې د ناروغۍ درملنه د انتي بیوتیک

د مثانې د ناروغۍ د بیا رامنځ ته کېدو په حالت کې باید زیاتې پلټنې  ناروغۍ نښې له منځه ځي.  

اینې او په نرینه کې د پروستات د غټېدو معاینې مع  د زېږون داکرت کولی يش د ښځو  تررسه يش.  

 د انتي بیوتیک اوږدمهاله درملنه تررسه کېږي.  تررسه کېږي.
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 د مثانې له ناروغۍ څخه مخنیوی

 د مثانې د ناروغۍ مخنیوی په الندې ډول تررسه کېږي: 

 کل يش څو مثانه له بکرتیا څخه پرېمینځل يش. باید زیات مایعات وڅ •

 حاجت په وخت کې مثانه باید له ادرارو بيخي تشه يش.د تشناب د  •

له پورته څخه د ښکته په لور تررسه يش څو د کوملو  د پاکولو عملیه  باید  د حاجت وروسته   •

 يش.  دننه نهبکرتیا د ادرارو الرې ته 

 برخې د وینځلو دپاره و نه کارول يش.  ښکتني د وینځلو ټوکر باید د نامه د  •

 له مقاربت وروسته باید ادرار تررسه يش. •

 urinary incontinence  د ادرارو بې اختیاري

 څه ته وايي؟  د ادرارو بې اختیاري 

داسې یو حالت دی چې سړی نه يش کولی د ادرارو مخنیوی وکړي، چې    د ادرارو بې اختیاري

 زیاتې بڼې لري، خو ځنې معمويل يې په دې ډول دي: 

 stress incontinence بې اختیاري یاد سرتس  •

 trang incontinenceشدیده بې اختیاري  •

اختیارۍ   • بې  شدیدې  او  اختیارۍ  بې  حالتد   trangاو   incontinence   stress  ګډ 

incontinence  

نه يش کولی ادرار  ټینګ     یانې  :ضایعات  سرتس بې اختیاري په ښځو کې یو عادي حالت دی.  د  

 څوکد فزیکی فعالیتونو په تړاو پېښېږي د بېلګې په توګه کله چې    داکار تر زیاته بریده  کړي ،

کو په بڼه وي خو ټوپ وهي، ځغيل، ټوخېږي ، پرنجېږي، یا خاندي. دا کېدی يش د کوچنیو څاڅ

 کېدی يش زیات هم وي. 



 

 84 

ناڅاپي پېښېږي او د ادرارو اندازه دومره زیاته او شدیده وي چې سړی نه يش شدیده بې اختیاري،  

 په بڼه پېښږي. و ادرار  ودا د څاڅکو په بڼه نه بلکې د زیاتکولی تشناب ته ځان و رسوي. 

  ونهعلت incontinenceد بې اختیاري يا 

،   اومیندواريد لګن عضالت زیات سست وي، ډېر کله  د اسرتس بې اختیارۍ علت دادی چې  

  نورې  او د نامه الندې عملیات ددې کار سبب کېږي. همدارنګه د وزن زیاتوالی او  یا لنګون  زېږونه

 ناروغۍ هم د بې اختیارۍ سبب کېدی يش. 

  سړی غواړي   داسې چې مثانه په ناڅاپي ډول کشېږي ،  د شدیدې بې اختیارۍ دلیل دادی چې  

رتوجن د هارمون د کمښت له  او په ښځو کې د اس  انتان ځان تش کړي. دا کار د مثانې د  چټک  

. خو د مثانې د ناروغیو او په عصبي سیستم کې د ناروغۍ د پیداکېدو له امله راځي منځ ته  امله  

 ته کېدی يش. هم رامنځ 

 د ادرارو د بې اختیارۍ ستونزې

ټولنیز   او  ژوند چارې   ورځني  د  او   زیامننوي  ژوند کیفت  اختیاري د  بې  داده چې دغه  ستونزه 

فعالیتونه اغیزمنوي ، په سپوريت چارو او  سفر ته په تګ کې ستونزې منځ ته راوړي او ان له بازاره 

کېږي څو ځنې کسانو ځانونه ګوښه  و کار ستونزمنوي. او دا په خپل وار رسه سبب  لد سودا راوړ 

 ي او له کوره نه وځي.  کړ 

 

 نښې او عالمې  د ناروغۍ د بې اختیارۍ

 د بې اختیارۍ د ناروغۍ نښې او نښانې یا عالمې: 

 د اسرتس بې اختیاري.  •

 د فزیکي فعالیت په وخت کې څڅېږي. -

 ادرار کولو په وخت کې لږه وي. د ادرارو اندازه د  -

 شدیده بې اختیاري. •
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 کولو شدیده اړتیا  پيداکېږي.د  په ناڅاپي ډول سړي ته د ادرارو   -

 د ادرار د رفع کولو په وخت کې د ادرارو اندازه ډېره وي.  -

ځله ادرار کوي. او د شپې له خوا تر دوه ځله زیات ادرار   ۸تر    ۷د ورځې په اوږدو کې سړې له    -

 کوي. 

 د ادرارو د بې اختیارۍ درملنه: 

ې اختیارۍ رسه الس او ګرېوان یو. نو ځکه د معایناتو  په دې پورې اړه لري چې د څه ډول بدرملنه  

 تر رسه کول اړین دي. 

 دپاره معاینه تررسه کېږي. ټاکلود بکرتیا د شتون د  •

 معاینه تررسه کړي. لنګون د زېږونې یا  ( یا gynecological)ښځې باید  •

 نرینه باید د پروستات معاینه تررسه کړي.  •

، چې فزیوتراپیست ته د معريف له الرې  درملنه د تناسيل غړي د عضالتو له مترین څخه پيلېږي 

اړتیا هم پېښږي. لږه  تررسه يش او د عملیاتو  يش  تررسه کېږي. د درملو په وسیله درملنه هم کېدی  

د تناسيل غړي د شا اوخوا عضالتو د مترین او د وزن د کمولو له    دا ستونزهخو په عمومي ډول  

چې په زیاته    diapers   الرې حل کېدی يش. ځنې مرستندویه وسایل لکه د جذبونې کاغذ او   

 کچه ادرار جذبوي او سړي ته ډاډمن حالت ور په برخه کوي. 

 

 څخه مخنیوی د ادرارو د بې اختیارۍ 

 اختیارۍ څخه په الندې ډول مخنیوی کېدی يش. د ادرارو له بې 

 د تناسيل غړي د شا او خوا عضالتو مترین. •

 د چاغۍ په حالت کې د بدن د وزن کمول. •

 . تللپه منظمه ټوګه تشناب ته  •
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 ناروغي  کاسېد پښتورګو د 

ګو ناروغي ده . دا د مثانې ناروغي ده چې  وغي د ادرارو د کانال او د پښتور نار  کاسې دپښتورګو د 

او د خېټې په دواړه اړخونو  او مال کې درد څخه    . عالمې يې له تبې، لړزېپښتورګو ته خپرېږي  

عبارت دي. دا مهمه ده چې سړی داکرت ته والړ يش او درملنه تررسه کړي ځکه که درملنه تررسه  

 نه يش نو پښتورګي نور هم زیامننېدلی يش.

 

 پښتورګو  ورانيدل د 

پښتورګي خپله دنده په بشپړه توګه تررسه کولی نه د پښتورګو ورانېدنه یو داسې حالت دی چې  

د تررسه    dialysisيش او یا بیخي له کاره لوېږي.  کله چې پښتورګي له کاره لوېږي نو د دیالیز  

ډېر لږ او یا بیخي نه  رار کولو اړتیا رامنځ ته کېږي څو وینه پاکه کړی يش. نښې يې دادي چې اد

بدن کې    ;جوړېږي د پوستکي   په  بدی، کانګې،  زړه   ، یا بوغمه(، ستړیا  )بړسوپ  راټولېږي  اوبه 

 ښارښت. 

 ی. مرجعه ويش ځکه د مړینې خطر زیات و بې له ځنډه باید داکرت ته 

 ترشیح

 یو ډول درملنه ده چې د یو ې دستګاه په مرسته وینه تصفیه او پاکېږي.  یا چاڼونه دیالیز 

 د پښتورګو تیږه 

په    او   شوې چې په ادرارو کې منځ ته راځي توګه له منګ څخه جوړه    عمومي د پښتورګو تیږه په  

په   کاڼي  د  د پښتورګو کوچنۍ تیږه د پښتورګي   .ادرارو په نللیکه کې ټینګ نښيلپښتورګو او یا د 

کېږي کوم چې د    پیدانامه یادېږي . کله چې دغه تیږه ټينګ نښيل نو د خېټې دواړه خواوته درد  

ورنونو پو لور خپرېږي . دردونه ناڅاپي او شدید وي او سړي ته زړه بدی او ګانګې پیداکېږي. په 



 

 87 

ددې حالت درملنه د قوي درد آرامونکو درملو په  . يشارايش او تبه پید وینه ادرارو کې کېدی يش

په او ورځ کې دوه لیرته اوبه وڅکي. تيږه ده سړی لږ تر لږه  په یوه ش  کېږي او په کارتررسه  وسیله 

 د عملیاتو له الرې ایستل کېدی يش. 
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 عصبي سیستم . ۸

    د عصبي سیستم هدف

عصبي سیستم د بدن یو داسې غړی دی چې د بدن ټول فعالیتونه تنظیم او کنرتولوي. دا کار د  

ه کوي. نو له دې کبله کولی شو ووایو چې عصبي سیستم د هارمونونو رسه په ګډه تررس   لهبدن  

 مرکز دی. بدن د قوماندې تر ټولو لوړ 

 

 

: د عصبي سیستم دندې  

چاپېریال په  د حواسو په مرسته د  •

د بېلګې . اړوندد مالوماتو راټولول

 . په توګه دا چې هوا سړه ده که توده

خلکو ته دا امکانات برابروي څو  •

د مالوماتو ارزونه وکړي. د بېلګې  

په توګه که هوا سړه وي نو تودې  

 جامې واغوندي. 

د بدن له غړیو څخه مالومات   •

راټول کړي چې آیا اکسیجن ته اړتیا  

 . لري او که نه

بدن ته دا امکان ورکوي  څو و   •

ارزوي کله چې اکسیجن کم وي   

 ژر ژر ساه واخلي.

انسان ته دا وس ورکوي څو فکر   •

وکړي ، په یاد وساتي او کړنې 

 . ترسره کړي
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 انځور   1۷

د عصبي سیستم عمومي کتنه. عصبي سیستم په مرکزي عصبي سیستم او فرعي عصبي سیستم  

 ویشل شوی.  

مزي څخه جوړ شوی. فرعي عصبي سیستم د بدن له پاتې مرکزي سیستم له مغزو او د شمزۍ له 

 دي. شوي بدن کې خپاره  ټول ټولو عصبي مزیو څخه عبارت دی چې په 

 

 انځور   1۸

رسه اړیکې لري، نو له دې کبله  عصبي حجرې ځانګړې بڼه لري. دوي له زیاتو نورو عصبي حجرو 

 څانګې لري، چريې چې له نورو عصبي حجرو څخه پیغامونه تر السه  او استول کېږي. دوه
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 د عصبي سیستم ویش 

 عصبي سیستم په الندې ډول ویشل کېږي: 

 برخو جوړ شوی دی. د اعصابو  مرکزي سیستم، چې له الندې  •

 د مغزو دیسک.  ماغزه ) لوی مغز، کوچنی مغز او  -

 .د شمزیو مزی -

 له الندې برخو جوړ دی. چې د اعصابو فرعي سیستم  •

 عصبي حجرې چې له مغزو او شوکي نخاع څخه بهر پراته دي.  هغه ټولې  -

عصبي سیستم له یو میلیون حجرو څخه جوړ شوی دی، چې یو له بل رسه نښتي دي او یو لوی  

 انځور وګورئ.  1۸. ده يې جوړه کړېجال یا شبکه 

کار  سم  ددې دپاره چې د اکسیجن د نه رسیدو له امله په ډېره لږه موده کې مري. عصبي حجرې 

 وکړي شکرې ته اړتیا لري. 

 

 د اعصابو مرکزي سیستم 

 انځور.   1۹صابو مرکزي سیستم په بېالبېلو برخو ویشل شوی، د اع

ځای لري او په دوه    کې   دریځښه ساتل شوي    په یو ډېرد کوپړۍ د هډوکي الندې  لوی مغز    •

نیمه برخه    د کیڼ اړخ   نیمه برخه دبدن کيڼه برخه کنرتولوي اواړخ  . د ښي  برخو ویشل شوي دي

 د بدن ښي برخه کنرتولوي.  

. دلته  لري . دا په دوه برخو ویشل شوی دهځای  ته نژدې  غاړې  د لوی مغز الندې  کوچنی مغز    •

ښي نیمه برخه د بدن ښي اړخ کنرتولوي او کيڼ نیمه برخه د بدن کیڼ اړخ کنرتولوي. په کوچني  

 بدن انډول کنرتولوي.   مغزو کې داسې مرکزونه شته چې د بدن د عضالتو حرکت او د
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•  . لري  ترمنځ ځای  او د شوکي نخاع  مغز  مغزو دیسک د کوچني  ډېر مهم    د  ژوندانه  د  دلته 

کار کنرتولوي . دلته د خوب د کنرتولولو یو  مرکزونه ځای لري ، د ساه اخیستل یا تنفس او د زړه  

   مرکز هم شته.

 

عصبي مزي له  دلته  ځای لري.    بڼهساتل شوي    ښه  په منځ کې پهد شمزیو    د شمزۍ مزی •

بدن حيس حجرې  د  او په همدې ډول  ،    غزېدلی   په لوراو عضالتو    نورو غړیو    دبدن  د   څخهمغزو  

 د مغزو په لور غزېږي.  څخهغړیو یا اورګانونو ، عضالتو او پوستکي  لهبدن  د

 د عصابو فرعي سیستم  

چې له مغزو او شوکي نخاع څخه بهر موقعیت  په دربر کې نیيس  دغه سیستم  ټولې عصبي حجرې  

 یا سیګنالونه استوي او یا تر السه کوي.   سونهلري. دوی د بدن ټولو غړیو او عضالتوته امپول
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 په عصبي سیستم کې اړیکې 

ا لسونه یا څپې  یمپعصبي حجرې  له یو بل رسه نژدې تړيل دي او د  یو  بل له الرې پیغامونه، 

 انځور وګورئ.  1۸ .استوي

لسونه یا څپې د  ځنې کیمیاوي توکو په مرسته استول کېږي. هغه ځایونه چې دوه  پیغامونه او ایمپ

 د ساینپس په نامه یادېږي.  عصبي حجرې یو بل رسه نښيل او پیغامونه وړاندې استوي 

 ترشیح

کیمیاوي توکو په  ساینپس هغه ځای دی چې دوه عصبي حجرې رسه یوځای کېږي او پیغام د  

 مرسته له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته استول کېږي. 

 د عصبي سیستم کنرتول 

کله چې الس  او    ېلګې په توګه موږ په خپله پریکړه کوو  ځنې دندې زموږ په اراده کې دي د بد بدن  

 پوهېږو چې څه پېښېږي.  او یا پښه پورته کوو ، 

نه   هخپله کوي، په دې مانا چې زموږ اراده په کې اغېز د عصبي سیستم یوه برخه خپل کنرتول په 

بېلګې په توګه د زړه، د    لري. نامه یادېږي ، د  د عصبي سیستم دغه برخه د اتومات برخې په 

 هاضمې د جهاز، د تنفيس جهاز ... فعالیت په اتومات ډول تررسه کېږي.

 غۍ و د عصبي سیستم نار 

 غۍ.و او اروايي نار د عصبي سیستم ناروغۍ دوه ډوله دي فزیکي 

 عبارت دي له:  سیستم کې ډېر معمويل فزیکي ناروغۍپه عصبي 

 یا سکته  کيسيلپاپو •

 په مغزو کې د وینې لخطه یا غوټه کېدل  -

 په مغزو کې د وینې بهېدل -
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 د مغزو ټکان خوړل یا تراوما •

 ( تصلب  sclerosis)  سکیلروزه •

 غي و نار  پارکینسن •

• Delir 

 همدارنګه

•  ALS(Amyotrofisk lateral skleroseاړخیز آمیوتروفیک سکلېروز ) 

 عبارت دي له:  ډېر معمويل اروايي ناروغۍ •

 دمینس •

  maniaا دپریشن او ماني •

 Schizophrenia شیزوفرنیا   •

 ( acute psychosisحاد اروايي حالت ) •

 مخامخ کېدی يش. هم کله کله سړی له الندې اروايي ناروغیو رسه 

 بې ثباته احساسايت سړیتوب یا شخصیت  •

 سرتس حالتعصبي او  •

 جوړوي . نن د اروايي تکلیفونو په نامه یادېږي.  برخه اروايي ناروغۍ د ناروغیو لویه 

شمېره نشته چې وښايي څومره وګړي په اروايي ناروغیو اخته دي. خو د اټکل له مخې د    کرهیوه   

چې    ؤ  س د ژوندانه په یو پړاو کې په یو نه یو ډول اروايي ناروغۍ اخته  هر پنځه کسانو څخه یو ک

  د یوې ناروغۍ نښې او نښانې ترې لیدل کېدی يش. ډېر کسان د خپل ژوند په اوږدو کې  یوازې

د اوږدې مودې   بیا خو څنې نور اکلیو اروايي ناروغیو اخته شوي ټ  کې په یو له دغه مهال لنډپه یو 

اروايي ناروغیو اخته    په  کې   پړاونو  بېالبیلو  ژوندانه پهد  سړی  دپاره د اروايي ناوغۍ نه ځورېديل دي.  

 يش.  کېدی
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   یا اپوپلیکيس سکته

 سکته یا اپوپلیکيس څه ته وايي؟

سکته یا اپوپلیکيس په مغزو کې یوه جدي زیامننېدنه ده چې د اکسجن د کمښت له امله منځ ته  

راځي . سکته کېدی يش په مغزو کې د وینې غوټه او یا په مغزو کې د وینې بهېدل وي ) مغزی  

  1۵د وینې د غوټه کېدو او په سلو کې    ۸۵  کې   په سلواپوپليکيس ،وینه کېدنه(. پېښې ښايي چې  

 .  ي راځمنځ ته نې کېدنې له امله د وی

يې په جدي    ۲۵په اپوپلیکيس اخته کېږي چې په سلو کې    تنه 1۵۰۰۰په دمنارک کې هر کال  

يې د یو کال په موده کې ژوند له السه   ۴۰تر   ۳۰پړاو کې خپل ژوند له السه ورکوي او په سلو کې 

 ورکوي. 

 د اپوپليکيس علتونه

د اپوپلیکيس اسايس علت د رګونو له منګ نیولو څخه عبارت دی. کله چې د وینې رګونه منګ  

نیيس نو هلته د وینو د غوټې د منځ ته راتللو امکان رامنځ ته کېږي او یا کېدی يش منګ وهلی 

 رګ څريې يش ، او یوه مغزي وینه کېدنه رامنځ ته کړي.  

د سګر فشار،  لوړ  وینې  دیابیت    توید  ناروغي،  څکل،  د شکرې  د  یا  الکهولو څکل  د  او  سرتس 

ې په یوشمېر کورنیو کې د اريث عامل له امله   اپوپلیکيس د منځ ته راتللو خطر زیاتوي. رسبېره پرد 

 ي.هم د اپوپلیکيس امکانات زیات و 

 د اپوپلیکيس ستونزې 

و کس په ژوندانه  هغه زیان چې اپوپلیکيس يې رامنځ ته کوي ، د بدن زیاتې دندې اغیزمنوي او د ی

اوږده  موده    سړی باید یوه ډېره کې د ژور بدلون سبب ګرځي. په مغزو کې زیان دا مانا لري چې  

کسانو دپاره  چې اپوپلیکيس   1۵هم د مغز او هم د بدن د بیا رغونې مترین وکړي. په سلو کې د 
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لري دا یوه ناڅرګنده دنده ده او دوی زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د اپوپلیکيس لرونکي ډېر کسان  

 تر السه کوي.   بېرتهددغه مترینونو له الرې هم د مغزو او هم د بدن دندې  

 د اپوپلیکيس نښې او عالمې

نو په دغه برخه کې    داعالمه  یوه   نه تر السه کوي  ده چې د مغزو یوه برخه په کايف اندازه وینه 

خپلې دندې  او حجرې د خپلو دندو د تررسه کولو دپاره د اکسیجن  له کمښت رسه مخامخ کېږي

دې پورې اړه لري چې د مغزو    عالمې یا نښې مختلفې دي او په .  په بشپړه توګه تررسه کولی نه يش

کومه برخه زیامننه شوې ده. اپوپلیکيس د بدن په یوه برخه کې د یو ناڅاپي فلج یا شل کېدو په  

 بڼه څرګندېږي.

ډېر کله عالمې د بدن په یو اړخ کې راڅرګندېږي او ددې کار علت دادی چې د مغزو هره نیم کره  

د بدن نیمه برخه کنرتولوي. عالمې د څو دقیقو په ترڅ کې راڅرګندېږي او یا د څو ساعت په اوږدو  

رو رو ښکاره کېږي. ځنې کسان د رس شدید درد احساسوي خو د اپوپلیکيس په حالت کې د کې 

 رد شتون په لږو حاالتو کې رامنځ ته کېږي. د

 عالمې او نښې زیات وختونه په الندې ډول وي: 

 د الس او پښو له کاره لوېدل یا فلجېدل.  •

 د مخ د یو اړخ فلجېدل •

 د خربو ستونزه  •

 د پوهېدلو ستونزه •

 له ستوين څخه د تېرولو ستونزه  •

 د لید د پردې د نیاميي برخې ړندېدل •

 د انډول ستونزه  •

 او احساسات چې سړی يې د کنرتول وس نه لري ژړا   •

 د شا او خوا د پېژاندلو او پیداکولو ستونزه •
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 د عميل دندو د تررسه کولو په برخه کې ستونزه  •

 منل  نهناروغه اړخ  د بدن له لورې د  •

 د اپوپلیکيس درملنه 

درملنه کولی يش  دا ډېره مهمه ده چې ډېر ژر او پې له ځنډه ناروغ روغتون ته ورسول يش څکه ژر  

 د ناروغۍ زیان کم کړي . 

 یااو    شتون لري  تررسه کېږي څو مالومه يش چې په مغزو کې د وینې غوټه    scan  د مغزو سکان 

  کارولد وینې د غوټه کېدو په حالت کې د وینې د نري یا رقیقولو درمل  ماغزه وینه شوي دي.  

. همدارنګه که په وینه کې د کولیسرتول اندازه  آزادېږيخالص او  او د عملیاتو له الرې رګونه    کېږي

 زیاته وي د کولیسرتول د کمولو درمل ورکول کېږي. د لوړ فشار په حالت کې درملنه تررسه کېږي.  

سپارښتنه کېږي چې د سګریټو له څکلو ډډه ويش څکه د سګریټو پرېښودل د نوي اپوپلیکيس 

دل کېږي چې ځنې کسان په دېپریشن  هم اخته کموي. په عمومی ډول لي ۹۰خطر په سلو کې 

 . ده اړینهکېږي چې  درملنه يې 

 رغونکي ، د خربو  رغونکي   مسلکي یا  رګوتراپیست  ، انکي یا بدين رغو   د فزیوتراپیستبهیر  د بیارغونې  

 او د پالنې د پرسونل رسه  د ناروغ په نژدې همکارۍ کې تررسه کېږي. 

 د اپوپلیکيس څخه مخنیوی 

 له اپوپلیکيس څخه مخنیوی یا وقایه عبارت ده له :  

 ورځنی ورزش یا سپورت باید تررسه يش  •

 د بدن نورمال وزن ساتل او د روغتیايي خوړو خوړل •

 د سګریټو نه څکل •

 کله چې عمر له څلويښتو  آوړي په منظم ډول د وینې د فشار او کولیسرتول کنرتولول •
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 ټکاند مغزو 

 څه ته وايي؟  ټکان د مغزو 

مغزو ته د لږ زیان رسېدل دي چې د مغزو د دندو  تررسه کول اغېزمنوي. ماغزه د    ټکان د مغزو  

یا لغته  ووهل يش نو کېدی يش   کوپړۍ په وسیله ښه ساتل شوي، خو که چېرې رس په سوک 

 ماغزه  کېدی يش  دا هم   . او  ولړزېږي  ااو له ځایه بې ځایه يش او شا او خو ماغزه لږ شان وخوڅېږي  

 ویني يش او د مغزو پرمخ لږه وینه خوره يش.  

 د مغزو د لړزېدو علت.

علت کېدی يش لوېدل وي لکه له زینې څخه لوېدل ، ترافیکي پېښې، له بایسکل او د ارابه لرونکو 

بوټونو څخه لوېدل یا په شخړه کې ژوبلېدل او داسې نور. د زیات عمر کسان د لوېدلو په پېښه کې  

 اغېزمن کېږي.

 ټکان نښې  د مغزو د 

 : د په الندې ډول وينښې کېدی شي

 تر دقیقو پورې. انيې له ث لنډه مهاله بې هوښي یا بې سده کېدل. •

ي څو شیبې  دمخه کله چې پر يش کولی په یاد راوړ   یانې سړی نه د حافظې له السه ورکول /   •

 .ګوزار شوی ؤ ، څه پېښ شوي ول يې  رس

 د حواسو ګډوډي.  •

 د رس خوږېدل  •

 زړه بدی د  •

 ستړیا  •
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 لړزېدو په حالت کې ستونزې ټکان یا د مغزو د 

ستونزه داده چې تل ددې امکان نشته څو و ارزول يش آیا خربه د مغزو د لړزېدو ده او که د مغزو  

يش  تر پلټنې الندې ونیول  باید    رضبه لیدلې دهد جدي زیان. نو لدې کبله هغه څوک چې رس يې  

 يش.  څارنه و ترې او یوه شپه او ورځ 

زې  ند اوږدې مودې د فکري نه مترکز ستو  د مغزو له لړزېدو وروسته پرله پسې د رسخوګ یا درد او

 پیداکېږي .

 درملنه   ټکاند مغزو د 

او عالمې   نښې  تر هغې چې  باید  پيلېږي چې سړی  له دې  آرامه  يې  درملنه  له منځه ځي ځان 

ويش.  ډډه  څخه وسايت.  سپارښتنه کېږي چې له الکهولو ، غاملغال، سخت فزیکي کار او لوستلو

 ننداره ونه يش.تلویزیون  د اوږد مهال لپاره د

 د مغزو د لړزېدو یا ټکان څخه مخنیوی

د بېلګې په توګه د بایسکل په وخت کې له ساتندویه خولۍ څخه کار واخیستل يش. کور داسې 

 تنظیم يش چې د لوېدلو خطر په کې  نه وي یا کم وي ، د ټکر څخه ډډه وکړی يش او داسې نور. 

     Sklerose  سکلېروز

 څه ته وايي؟  سکلېروز

په نامه هم    MSد    او  .  نیيسیو اوږدمهاله ناروغي ده ، چې عصبي سیستم تر یرغل الندې   سکلېروز

 څخه اخیستل شوی. multipel skleroseیادېږي چې له 

ناروغي ډېر کله   بڼه  دغه  پر  په بریدکوونکې  دا په دې مانا چې د عصبي سیستم  څرګندېږي. ، 

 .  کويکوي چې په پایله کې ځنې دندې اغیزمنه  یرغلخالف 
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 کلهډېره    تر  کولی يشکسان  توپیر لري. ځنې    څخهله بل وګړي  د ناروغۍ بهیر  په هر وګړي کې  

 .  سخت معیوبه کېږي نور د څو کلونو په ترڅ کې   عادي ژوند وکړي، خو ځنې 

سکلیروسیس یوه ناروغي ده په کوم کې چې د معافیت سیسټم په مغزو او د شمزۍ په  ګڼ شمیر  

مزي کې په مایلین باندې برید کوي. مایلین د عصبي فایربونو انزوا دی او د حجرو لخوا رامینځته  

 . ځای لريفایرب شاوخوا  د اعصبي  شوی چې 

 د سکلېروز علتونه 

څخه بهر ناروغي ده،   سیستم   ساتنې له  بدن د اتومايت  د   . دانه دی   د سکلېروز علت پیژاندل شوی

دا داسې ناروغي ده چې بدن په خپله پر ځان برید کوي او د سکلېروز له امله عصبي انساج له  

په دې اړوند   .ته راځي منځ  ږي چې دغه ناروغي د څه له امله او ولې  منځه ځي. څوک نه پوهې

روس او یا د چاپريیال ځنې حاالت دغه ناروغي  مختلفې تیوري ګانې شته چې وايې یو ټاکلی وی

 منځ ته راوړي. 

 د سکلېروز ستونزې

سخت معیوبیت رسه مخامخ کېدی يش او ناوړه عواقب منځ ته راوړي ځکه ناروغي ځنې کسان له 

 د عصبی سیستم بېالبېلې برخې زیامننوي چې له امله يې د بدن مختلفې دندې ګډوډېږي. 

 عالمېد سکلېروز نښې او 

زیات توپیر ولري. د سکلېروز ځنې   یو له بله  دا چې څوک د سکلېروز کومې عالمې لري کېدی يش

 عمومي نښې په الندې ډول دي: 

د لید کموالی او په یو پړاو کې د سرتګو درد. وروسته د ناروغۍ په بهیر کې   ،د سرتګو نښې، لکه •

 هم لیدل کېږي. نې کسانو کې د سرتګو متشنجه خوڅښتدوه ګونی او خړ لید. په ځ



 

 100 

 او د خوڅښت د کنرتولولو ټيټه وړتیا.  spasticityکې نښې، فلج یا شلتوب ،    ود خوځښت په غړي •

ټيټه وړتیا او یا دداسې احساس لرل چې ګنې بدن يې    پوهېدلو  د ملس ګډوډي، د متاس د   •

 ملسېږي.

ویلو  په وخت کې د تورو ترمنځ  د ویلو    دخربې ورو ورو تررسه کېږي او د کلمو  د خربو ګډوډي،  •

 ځنډ .

 د ناسم  حالت له امله د درد احساسول .او د بدن  spasticity،  د عصبابو  ویجاړیدل •

،  موادو  غایطه    او  ارو  ر د اد • په رفع کولو کې ستونزه . د مثانې په تشولو کې د ستونزې شتون 

 خطر شتون ، داسې چې د کوملو  خوڅښت د ناروغۍ څخه اغېزمنه کېږي.     د قبضیت د  همدارنګه

اروايي یا رواين بدلونونه لکه د مزاج ژر ژر بدلون او دیپریشن . د نویو شیان د زده کولو او په یاد   •

 رو تررسه کېږي . زیات کسان د ستړیا احساس هم کوي. و ساتلو ستونزه ،  او دا چې اندونه 

 ترشیح

Spasticity  د :spasticity   د فعالیت زیاتېدلپه عضالتو کې او  شلتیا یا فلج . 

 د سکلېروز درملنه

  چې د ناروغۍ شدت کموي،   د سکلېروز رغونه امکان نه لري ، خو سړی کولی يش مختلف درمل

. ه يش څو د غړیو خوڅون تازه وساتل يش. ډېره مهمه ده چې مترین او سپورت تررس   تر السه کړي

استوګنځای د ناروغ دپاره د ژوند ښه امکانات برابروي څو  او مناسب وسایل او وړ  هزیات مرستندوی

 ورځنۍ چارې سمبالې کړي.

 له سکلېروز څخه مخنیوی

 له سکلېروز څخه مخنیوی امکان نه لري. 
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 ناروغي  د پارکېنسون

 ؟پارکینسون څه ډول ناروغي ده 

اړتیا له کبله   د  dopamine  مینه ناروغي ده چې په مغزو کې د دوپاد مغزو اوږد مهال  پارکنسون 

چې  په سونپسونو کې له یوې عصبي حجرې    ونه یو ډول کیمیاوي توکی دیمینمنځ ته راڅي. دوپا

 څخه بلې عصبي حجرې ته پیغام استوي. 

 د ناروغۍ علتونه  د پارکېنسون

نه ده چې څه پارکېنسون ئش  دا څرګنده  پر دې ده چې په   ی د  ناروغۍ سبب ګېږي. عقیده  د 

هم په دې برخه کې  د منځ ته راتللو سبب کېږي ، ارثیت    ل کې مختلف حاالت د پارکنسون ېریا چاپ

 رولوبوي.  

 د ناروغۍ ستونزې د پارکنسون

د  ځ د خو   پارکنسون  کولو څخه مخنیوی کوي.  د تررسه  ورڅنیو  چارو  د  او  اغيزمنوي  ښت غړي 

 ناروغانو تر منځ زیات توپیر شتون لري .

 د ناروغۍ نښې   د پارکنسون

 د ناروغۍ نښې په الندې ډول دي:  د پارکنسون 

 .  څرګند يش ،  کېدی يش په پیل کې یوازې په یوه پښه یا الس کې لړزېدل •

 د عضالتو  شخ توب. •

 ښت رو کېږي او د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.  ځښت کموالی، یانې خو ځد خو  •

 ترشحات، ستړیا.د مخ د اشارو کمښت، د غږ ټيټوالی، د الړو  •

  



 

 102 

 درملنه د پارکنسون

 سبب يش. ښه کېدوڅخه د  داسې درملنه نشته چې د پارکنسون 

 هغه درملو ته اړتیا ده چې په سینپسونو کې د کیمیاوي توکو رامنځ ته کېدل اغیزمنوي. 

 څخه مخنیوی امکان نه لري.  سوېله پارکن

  Delirدیلیر  

 دیلیر څه ته وايي؟ 

دیلیر مې لري.  او ګډوډۍ حالت دی چې هم اروايي او هم فزیکي یا بدين نښې او عال   توهم ديلیر د  

د څو ساعتونو  او یا ورځو په اوږدو کې رامنځ ته او پرمختګ کوي او عصبي سیستم هم د اروايي او  

 اغيزمن کېږي.  هم له فزیکي یا بدين پلوه 

ډېر کله په دې برخه  درملنې له امله له منځه ځي.  یا ښې  دیلیر یو جدي حالت دی ، چې د سمې 

چې د یوې ورځې په اوږدو کې ناروغي څومره زوروره او    لیدل کېږي یانې داکې زیات ټيټ او پاس  

 شدیده وي. 

هغه کسانو  دیلیر په زړو او په اروايي او فزیکي معیوبه کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي . دیلیر په  

 ی يش. ارا منځ ته کېد ځورېږي،  څخه یوروايي ناروغا له کې چې 

 ونهد دیلیر علت

 دیلیر کېدی يش ډېر زیات علتونه ولري : 

د مایعاتو کمښت، په تیره بیا په هغه زړو کسانو کې چې مغزي زیان يې لیدلی وي، دوی د اوبو   •

 کمښت زغملی نه يش. 

د دیلیر د رامنځ ته کېدو څرګندې نښې   ،   د ادارارو د الرې او د سږو ناروغۍ  لکهمعمويل ناروغۍ،   •

دي چې  زاړه کسان او هغه کسان چې ماغزه يې زیامنن شوي وي په دغه ناروغۍ اخته کېدی  

 .يش

په دې  ،  حالت  Abstinenses  توب یاېروږدد    د الکهولو، درملو یا د نورو دخانیاتو له کارولو وروسته •

 غربګون ښايي چې الکهولو، درملو او یا دخانیاتو ته اړتیا لري.   بدن  حالت کې 



 

 103 

 د خوب کمښت یا اړتیا، په تیره بیا په زړو او د مغزو په زیامننو کسانو کې ، لکه دیمنس.  •

او په لږو حاالتو کې په  دیپریشن، ماين  په  د اروايي تکلیف له امله سخته نا آرامي ، په تیره بیا   •

 . کې څرګندېږي وکسانشیزوفریني اخته 

په تېره بیا     سبب کېږي کمښتبې هوښۍ، درد، ډار ،د مایع د  چې ډېر کله  د  د عملیاتو په تړاو، •

 زړو کسانو کې چې د ورنونو د مفصلونو ستونزې لري   په

چې  کسانو کې   يش. دا په زړو او په هغهد ديلیر سبب  کېدی يش    درمل، د درملو څنې ډولونه   •

 پېښږي.دی  مغزو يې زیان لیدلی 

 .ړینې په حال کې کسان د م  د تنفس اوږد مهاله ناروغي ، لوړه تبه او  نور حاالت، لکه اپوپلکيس،   •

 د دیلیر ستونزې 

دیلیر یو جدي حالت دی، که درملنه يې ونه يش د مړینې سبب کېدلی يش. له دې کبله ډېره  

 او پروخت درملنه ترالسه کړي.  ناروغ سم او هڅه ويش   ځان پوه کړو مهمه ده څو د دیلیر په عالمو 

کنف سړی  چې  کېده  ګومان  چې   ګډوډیا    confused  وسیپخوا  پوهېږو  موږ  نن  خو  دی  شوی 

 وس کېدی يش د دیلیر د پیل پړا وي. یکنف

 د دیلیر عالمې

په څو پړاونو کې پرمختګ کوي او پرله پسې حالت   دیلیر   . دیلیر په لږه موده کې پرمختګ کوي  

 بدلون مومي. نښې په یوه شپه او ورځ کې  خراب او خرابېږي .

دیلیر په پیل کې: په دې وخت کې نا آرامۍ  او زړه تنګي لیدل کېږي، سړی نه يش کولی ویده  •

سړی نه يش کولی په آرامۍ خربې وکړي او سخت ډار ېدلی او د  خپسکه ورته پیداکیږي.  يش او  

 لوړه وي.  يې  درد احساس کوي، د بدن تودوخه

. د سړي افکار  او  وي  فعاله او یا زیات     او بېحاله وي   زیات سستیا   ړی دیلیر، په دیلیر اخته س •

  ګډوډۍ  رواين د  خربې ګډې وډې او پریشانه وي او سړی نه يش کولی آرام ونیيس او یا ویده يش.  
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یا   لکه  نښې او عالمې څرګندېږي د ورځې،   وسوسه.(    delusional)  او  (    hallucination)  وهم 

. د وینې فشار پورته ځي، د بدن تودوخه زیاتېږي او  ويوخت او ځای په یاد ساتلو کې ستونزه  

 .پیداکېږي او لړزهخوله  ته سړی

سړی زیات نا آرامه او اشتها يې بیخي خرابه وي ، اوبه نه څکي، نه ویده کېږي.  جدي دیلیریوم.  •

او د مایعاتو پر انډول اغېزه کوي او د زړه ټکان،   لګې احالت دې کچې ته رسيږي چې د بدن  پر م

 حالت دی چې ژوند ته خطر پېښوي.  دا یو داسې د وینو فشار او تودوخه سخت اغيزمنوي. 

 د دیلیر درملنه 

يش. نو ځکه باید د دیلیر د لومړنیو    تررسهدا ډېره مهمه ده چې درملنه څومره ژر ممکن وي باید  

 ه داکرت رسه اړیکه ټینګه يش.نښو په څرګندېدو رسه ډېر ژر ل

په الره کې دا مهمه ده چې درملنه د ناروغۍ د علت له مخې پیل يش، د پېلګې په توګه د ادرارو  

 .تررسه يش له مخې   ته د اړتیا او یا  کمښت مایعاتو ناروغي او یا 

 درملنه او پاملرنه داسې تررسه يش: وروسته له دې باید  

 خواړه.اړتیا وړ مایعات او د  •

د درد درملنه او مخنیوی، داکرت ارزونه کوي چې آیا د معمويل درملو په ترالسه کولو کې ځنډ ته   •

 اړتیا شته او که نه؟ او په عادي ډول آرامونکي درمل ورکول کېږي.

او    وساتل يشآرامښت موجود وي او له پرسونل رسه اړیکه کې بشپړ    شا او خوا په    ناروغ د   باید  •

 ونکی باید موجود وي. یو دایمي څار 

 رڼا باید زیاته وي څو ناروغ هرڅه لیدلی ويش.  •

 ورکړل يش.    ته اړتیا ولري باید په واک کې  که چريې ناروغ عینکو او یا د آوريدو غوږیو •

چې څه پېښېږي، د مراقبت چارې   خپلو کړنو په اړوند مالومات ورکړل يش او وویل يشباید د   •

 باید ال دمخ تنظیم يش.
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 ناروغ ته وویل يش کومه ورځ او نېټه ده او د ساعت او جنرتي د لیدلو اجازه ورکړئ يش.  •

 د بې ځایه غاملغاله مخنیوی ويش.  •

يش. دیلیر له ورځو تر اونیو غزېدی    يش چې په روغتون کې بسرتیدو اړتیاحالت دومره ناوړه  کله هم  

 وروسته هم لیدل کېدی يش.  ، يې يش، او په لږو حاالتو کې نښې او عالمې  

 مخنیوی څخه  دیلیر  له

سړی پوه يش، کوم کسان د دیلیر د ناروغۍ  چې  له دیلیر څخه مخنیوی کېدی يش. مهمه داده  

دیلیر د اخته کېدو   زیان يې لیدلی تل پهله خطر رسه مخامخ دي. زاړه   او هغه کسان چې مغزي 

 مخامخ دي. له خطر رسه  

په ورځنۍ ډول الندې    ه دهچې په دیلیر د اخته کېدو خطر يې زیات دی الزم کې  هغه کسانو  په  

 ټکي په پام کې ونیيس: 

 يش.  د تندې او ولږې څخه مخنیوی و •

 له قبضیت څخه مخنیوی ويش  •

 خنیوی ويش. د ادرارو دالرې او نورو ناروغیو څخه م •

 يش.  الړمرسته ويش څو ورځنۍ چارې په منظم ډول پر مخ  •

 د بې خوبۍ ، ډار او نا آرامۍ څخه مخنیوی ويش.  •

 سکلېروز جانبيک آمیوتروفی

ALS  (Amyotrophic lateral sclerosis  ) پر    وغي ده خو ډېر لږ رامنځ ته کېږي اویوه جدي نار

او له   ز ې اغیزې داسې دي چې عضالت شلددې ناروغۍ اړخی  عصبي سیستم باندې یرغل کوي.

 .   د تررسه کولو وړتیا له السه ورکوي  دندې دمنځه ځي ، نو په کراره کراره سړی 

 نښې او عالمې ستړیا، په ګوتو ، مټو، پښو کې کمزوري او د خربو او له ستوين تیرولو ستونزه. 
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 نسدېم

 س څه ته وايي؟دېمن

چې د اعصابو ځنې جحرې له منځه تللې وي، په دې حالت کې ماغزه    ته وايي س هغه حالت  دېمن

 سم کار نه کوي. 

 نس زیات ډولونه لري، چې ځنې مهم يې په الندې ډول دي: دېم

 .په دې ډول پورې اړه لري ۵۰چې په سلو کې دېمنس د الزایمر  •

 Vascular dementia ویسکولر دېمنس •

 Frontotemporal dementia دېمنسفرونټ متپولر  •

 Lewy Body dementiaلېوي بډي دېمنس  •

 Rare dementia diseasesکم پېښېدونکی دېمنس  •

په سلو  دېمنس  هغه   • دا ډول  راځې  ته  امله منځ  له  رسېدو  نه  د  وینې  پوره  د  ته  مغزو    ۲۵چې 

 جوړوي.

مختلف ډولونه ځنې ګډې ځانګړنې دېمنس  هر ډول خپل ټاکلې ځانګړنې لري خو د  دېمنس  د  

 هم لري.

 علت  د دېمنس

علت د اعصابو دېمنس د بحث وړ دی. د الزایمر دېمنس علت په دې پورې اړه لري چې کوم ډول  

په حجرو کې ځنې بدلونونه دي چې سبب کېږي څو حجرې سم کار کولی ونه يش. هيڅوک نه  

 پوهيږي ولې داسې کېږي خو میراث کېدی يش یو کوچنی علت وي.

نې د غوټه کېدو ، وینې  د مغزو په کوچنیو رګونو کې د وی  ،دېمنسسیدو له امله  ر د ویني د کم  

 .  رامنځ ته کېږيله امله  رسېدو زیان  کېدو او مغزو ته د
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 څخه راپیدا شوي ستونزې دېمنس د 

ارزونې ، کړنې او د ستونزو د حلولو وس او  اغیزمنه کېږي او د فکر کولو ،  ستونزه داده چې حافظه

اغیزمن کېږي.    ترې   . همدارنګه شخصیت یا سړیتوب ، مزاج او چلند له السه ورکوي یا کمېږيوړتیا  

 دا ټول په ګډه د سړي ژوند زیات اغیزمنوي. 

 نښې او عالمې دېمنس د 

 رسه توپیر لري. نس د مختلفو ډولونو نښې او عالمې ېدم د 

نښې او نښانې ډېر کله رو رو څرګندېږي. د حافظې ستونزه رامنځ ته کېږي او د  دېمنس د الزایمر 

تنظیم او   د  فعالیتونو او د خپل شا او خوا ژوند تر وړاندې سړی خپله عالقه له السه ورکوي. د چارو

 او ژوند په سمه توګه پرمخ نه ځي.   ېږيستونزمن پالنول

 ېږي :دې په تېره بیا وړتیاوې اغېزمنېرو رو بدلونونه څرګنده بڼه غوره کوي. زیاتې دن

 د فکر کولو او د دندو د پرمخ وړلو او د ستونزو د حلولو په برخه کې ستونزې.  •

 یاد ساتلو ستونزه. دد حافظې یا  •

 ستونزه.یا مترکز د فکر د راټولولو  •

 و ستونزه د خرب  •

 د خلکو، شیانو او چاپیریال د پېژاندلو ستونزه. •

   Vascular dementiaویسکولر دېمنس 

دغه ناروغي د مغزو د وښته رګومو له ناروغۍ څخه منځ ته راځي دا ناروغي د وینې د غوټه کېدو او  

په حالت    apopleksiیا د وینې د بهیدنې او هم د اکسیجن د کمښت له امله منځ ته راځي.  د   

ه  رامنځ ته کېږي خو پ، د خربو او ژبې بندېدل    ږيفلجې  هبرخ  هکې په ناڅاپي ډول د بدن د نيم

 ځنې حاالتو کې ډغه ناروغي رو رو راڅرګندېږي.  
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 Frontotemporal dementiaفرونټ متپولر دېمنس 

ناروغیو يوې ډلې ته ویل کېږي    څخه عبارت دی او  د فرونټال لوب د عقيل زوال   چې د  مغزي 

 فرونټال  لوب او ټېمپرال لوب مخکنۍ برخې اغېزمنوي. 

 Lewy Body dementiaلېوي بډي دېمنس 

د دېمنس په دې ډول کې عقل رو رو له منځه ځي دا ناروغي تر ډېره په زړو خلکو کې منځ ته  

 راځي. 

 Rare dementia diseasesکم پېښېدونکی دېمنس 

له زیاتۍ څخه او همدارنګه د ژوند د ډول او طرز څخه  د دېمنس دا ډول د الکهول په څکلو کې  

 رامنځ ته کېږي. 

نښې او عالمې. مغزو ته د وینې کم رسیدل هم د دمنس د د وینې د کم رسېدو د ستونزې له امله 

وګړو ترمنځ یو شان نه دی او توپیر لري. نښې او عالمې په دې پورې اړه لري چې د مغزو کومې  

 ایمر په پرتله ددې ډول دمنس نښې او عالمې ژر را څرګندېږي. برخې زیان لیدلی. د الز 

 ډېر عادي نښې او عالمې عبارت دي له: 

 د رسګرځېدل. •

 د حافظې ستونزه •

 د خربو ګډوډي  •

 درملنهدېمنس د 

 په ډول پورې اړه لري .  دېمنس د ، درملنه 

په ډول کې درمل اخیستل کیدی يش ،   دېمنس  هيڅ ډول نه رغېږي ، خو د الزایمردېمنس په  

 پرمختګ څخه مخنیوی کوي.  دېمنس لهچې د یوې مودې دپاره د 



 

 109 

د ناروغانو دپاره دا ډېره مهمه ده چې هره ورځ الرښوونه او مرسته تر السه کړي. دا د  دېمنس  د  

 حالت د پرمختګ او د  مختلفو وړتياو د ساتلو دپاره زیات او غوڅ ارزښت لري.  

 دیمنس څخه مخنیوی له 

څخه مخنیوی امکان نه لري، خو د رګونو د منګ او د لوړ فشار کمول د دیمنس دېمنس الزایمر  د  

 .  چې په مغزو کې د وینو د کمښت له امله منځ ته راځي  د رامنځ ته کېدو خطر کموي

 ثابېتېدی يش. تو نه څکل او زیات ورزش اغېزمن یرسبېره پر دې د بدن د وزن کمول، د سګر

 ( شېدايي )((mania  )ادیپریشن او ماني

 دیپریشن او مانیا څه ته وايي؟ 

دیپریشن او مانیا یوه ناروغي ده ، چې د مزاج د اغیزمن کېدو سبب کېږي. د دیپریشن په حالت  

 کې انسان زیات غمجن او خواشینی وي او د مانیا په حالت کې مزاج زیات خراب وي. 

دیپریشن په دریو ډلو ویشل شوی، آسانه یا لومړنی دیپریشن، د منځني حالت ديپریشن او سخت  

کسان لومړنی یا منځنی دیپریشن لري او د کورين داکرت له لورې يې په خپل کور    دیپریشن. زیات

 کې درملنه کېږي.  

 په روغتون کې بسرتي يش. د اروايي ناروغیو په مانیا اخته کسان دې ته اړتیا لري څو یوه موده

ديپریشن او هم مانیا  ځنې کسان په ژوندانه کې یوازې یو دیپریشن او یا مانیا لري او ځنې نور  هم  

 لري. زیات کسان ديپریشن لري. 

 د دېپریشن او مانیا علت 

اروايي ټپ وي چې په اريث ډول او یا په ژوندانه کې د مختلفو عواملو له کبله  يش یو علت کېدلی 

د عصبي  ته يش.  رامنځ  کبله  له  یا سرتس  او  د کړکېج، غم  دا کېدی يش  ته شوی وي.  رامنځ 
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ناروغۍ   نورې  پارکینسون سیستم  د  لکه  کېدلی يش.  سبب  کېدو  ته  رامنځ  د  ديپریشن  د   هم 

 منس حالت او مغزي زیان یا صدمه. ناروغي، د دې

نومېږي،    serotoninد دېپريشن په حالت کې  په مغزو کې د یوې کیمیاوي مادې چې سېروتونین  

کمښت ددغه ناروغۍ سبب کېږي. دا په دې مانا چې د عصبي حجرو ترمنځ اړیکې سستېږي )د  

 سېګنالونو راکړه ورکړه(  

 د ديپریشن او مانیا ستونزې 

او ربړونکی حالت دی چې یوه اوږده موده په دربر کې   ي پلوه دردناکستونزه داده چې دا له ارواي

نورم  اونیيس،   په  له دې حالتانسان نيش کولی  نژدې کسان هم  او  وکړي  بڼه چلند  څخه    هاله 

 ېږي.ک اغیزمن

 د دېپریشن او مانیا نښې او عالمې 

 د دېپریشن عالمې په الندې ډول دي: 

 خواشيني او غمجنتوب او د نا هیلۍ او بې پروايۍ څخه ډک یو احساس. •

 احساس کمښت. د هغه څه په اړوند چې په عادي حالت کې د خوښۍ سبب کېږي د خوښۍ د   •

 د احساس لرل او له وېده کېدو رسه د زیاتې ستونزې لرل . ستومانتیا د ستړیا او  •

 بې اشتهايي او د بدن د وزن کمېدل. •

 ړه فکرونو لرل.وپر ځان باور کمېدل او د ځان په اړوند د نا •

 د مړینې په اړوند فکرونه په تېره بیا د ځان وژنې فکرونه.  •

 هیرول.  فکري ګډوډي ، نه مترکز او  •

ځنې نښې او عالمې چې کم لیدل کېږي لکه سړی فکر کوي چې یو ډېر ناوړه کار يې تررسه   •

 کړی.
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 د مانیا نښې 

 بد خويي او بدمزاجي. •

 خربلوڅي او د هر څه په اړوند فکرونه.  غټ فکرونه ، زیات •

 نه لرل.  ویده کېدو د پاره د الزم آرامښت د خوړلو ، څکلو او •

 لویو فکرونو لرل. د ځان په اړوند د  •

 بې توپريي ، بې پروايي او ناوړه چلند.  •

 شینی کېدل.اپه آسانۍ قهرېدل او خو  •

 په برخه کې ستونزه. کولو د مترکز د تر السه  •

 د اروايي ناروغۍ فکرونه لکه د لويۍ فکر لرلو په بڼه.  •

 د دېپريشن او مانیا درملنه

د دېپریشن په حالت کې د دېپریشن د مخنیوي درملو کارول اړین برېښي. درمل د انتي دېپریشن  

 په نامه یادېږي.  

دېپريشن    څو  . ورزش او رڼا مرسته کوييشتر السه    رسبېره دامهمه ده چې ورځنۍ مرستې   د درملو

انو په روغتون کې د شدید دېپرېشن په حالت کې ډېره اړینه ده څو ناروغ د اروايي ناروغ.  يشکم  

 بسرتي يش. 

د مانیا درملنه غوښتنه کوي څو ناروغ د اروايي ناروغیو په روغتون کې بسرتي يش. د اراموونکو 

 . ديدرملو او د مانیا خالف درمل تر السه کول اړین 

 د دېپريشن او مانیا څخه مخنیوی 

 له دېپریشن او مانیا څخه مخنیوی کېدلی يش.  
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تر هغې چې د دېپریشن په حالت کې اړینه ده څو درملنه د یوې اوږدې مودې دپاره دوام وکړي،  

الړې يش. ورزش، او خوځېدل له دېپرېشن څخه د مخنیوي  و له منځه   د دېپریشن نښې او عالمې 

د  سرتس نه شتون د دېپرېشن له پرمختګ    په برخه مهم رول لوبوي، همدارنګه په ورځنیو چارو کې 

 څخه مخنیوی کوي. 

د مانیا په حالت کې د درملنې بهیر ته باید دوام ورکړی يش څو د مانیا د زیاتېدو مخه ونیول يش، 

  د خوب منظمول د نوي مانیا   ه دې برخه کې یو منظم  او آرامه ورځني ژوند ډېر زیات ارزښت لري. پ

 په برخه کې زیات رول لوبوي. مخنیوي څخه د  رامنځ ته کېدو له 

  skizofreniشیزوفرين 

 شیزوفرين څه ته وايي؟

 شېزوفرين یو اروايي رنځ دی، چې فکر او احساس اغېزمنوي.  

شېزوفرين د ناروغ، د هغه د کورنۍ او ټولنې دپاره یو ډېر جدي رنځ او کړاو دی. دغه ناروغي د هر 

 سخت دورانونه لري. چا دپاره توپیر لري چې آسانه او 

 د شېزوفرين علتونه

چې په مغزو کې فزیکي بدلون او ارث کېدی يش    مالوم نه دي، خو دا باور شته   د شیزوفرين علتونه 

په چاپېریال کې مختلف حاالت لکه د مړینې د پېښېدو ددغه ناروغۍ د منځ ته راتلو سبب يش.  

ډېرې ستونزې کېدې يش د ناروغۍ د منځ ته    کورنۍ ستونزې او په ژوند کې نور  په اړوند فشار،  

 راتللو سبب يش.

 په ټوله نړۍ کې د شیزوفرين د علت په اړوند زیاتې څېړنې تررسه کېږي. 
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 د شیزوفرين ستونزې 

ېدی يش زیاته موده دوام وکړي، چې د وګړي ژوند زیات اغېزمنوي. دا  ستونزه داده چې ناروغي ک

کېدی يش چې ناروغ د زیات وخت له پاره د چاپیریال او د اړیکو لرونکو له لوري مرستې او مالتړ 

ته اړتیا ولري . کېدی يش دې ته اړتیا پېښه يش څو ناروغ د اروايي ناروغیو په روغتون کې بسرتېدو 

ي. دا هم کېدی يش اړین وي څو ناروغ په خپل کور یا د اوسېدو په ځای کې د  ته اړتیا پیداکړ 

 زیات وخت دپاره مرسته تر السه کړي. 

اسايس نښې  نښې،  ګډوډۍ  اروايي    دد شیزوفرين نښې او عالمه په دریو مهمو برخو ویشل کېږي :

 او نورې نښې.

 موده کې څرګندېږي:ګډوډۍ  په اروايي  د  نښې چې یوازې   ګډوډۍ  اروايي د 

ناروغ  Hallucinations   )وهمونه(هلوسیناسیون  • . د غیر عادي احساس لرل. د بېلګې په توګه 

 غږونه آوري او یا په خوړو کې د زهرو خوند احساسوي.

. داسې فکرونه چې له واقعیت رسه سمون نه لري، خو د ناروغ دپاره   چټييات  Delusionsدېلوژن   •

 واقعیت برېښي. 

بېلګې په توګه دوی د نورو   • فکري ګډوډي، داسې پوهېدل کېږي چې فکرونه بدلون مومي. د 

 کسان له لورې اغيزمنېږي.  

 د ناروغۍ د احساس د شتون نشتوالی، په دې مانا چې ناروغ ځان ناروغ نه بويل.  •

 يزې نښې، تل په زیاته او یا لږه اندازه شتون لري: بنسټ

 اويس.   و  ګډون څخه بهر  له  له ټولنیز ژوند څخه ځان بهر ساتل او دداسې احساس لرل چې باید •

 عادي احساس لرلو احساس چې سړی ځان نه رښتنې خوښ احساسوي او نه غمجن. د غیر  •

 تررسه کړي.يې زیات  چې پخوا  په هغه کارونو او چارو د رس نه خالصېدل  •



 

 114 

 نورې نښې: 

 ډار •

 د خوځېدو یا حرکت ګډوډي.  •

 ه د شیزوفریني درملن

درملنه کولی يش د ناروغ حالت تر یوه بریده ښه کړي او څنې کېدی يش بیخي خپل حالت بېرته 

د   موده کې  یوه  په  او  په وسیله تررسه کېږي  درملو  ناروغیو ضد  اروايي  د   درملنه  تر السه کړي. 

ايي د ارو درملنې لویه برخه  رواين رنځ لرونکو کسانو د  آراموونکو درملو په مرسته تررسه کېږي. د  

رسه په اړیکه کې تررسه   ناروغیو له روغتون   او د مرستندویه مرکزونو او د درملنې له نورو مرکزونو

 دی يش تقاعد اړین وي. کېږي . کې

 ترشیح

 د اروايي ناروغیو ضد درمل هغه درمل دي د اروايي ناروغۍ نښې کموي یا له منځه وړي. 

 د شیزوفرين مخنیوی 

نه لري ، خو دا ممکنه ده چې له سخت حالت څخه يې مخنیوی د شیزوفرين مخنیوی   امکان 

 ويش. دا کار د درملو، د ورځني ژوند د منظمولو او د چاپیریال په مرسته تررسه کېدی يش.

   acute psychosis بېړنۍ اروايي ناروغي

 بېړنۍ اروايي ناروغي څه ته وايي؟ 

پي رامنځ ته کېږي. د حالت مخنیوی کېدی  بېړنۍ اروايي ناروغي یو اروايي حالت دی چې ناڅا

 يش او نښې او عالمې د څو اونیو په موده کې له منځه ځي. 
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 د بېړنۍ اروايي ناروغي علتونه  

یو کړکېچ   کېدی يش  اروايي پلوه روغ دي  له د بېړنۍ اروايي ناروغي علت  په هغه کسانو کې چې 

 یا بحران او یا زیات سرتس وي.   

 د بېړنۍ اروايي ناروغي ستونزې 

ستونزې دادي چې یو روغ رمټ سړی چې هر څه يې سم او نورمال دي په  بېړنۍ اروايي ناروغي د 

او پرمختیا ورکوي. دا د ناروغ او د هغه د شا او   راڅرګندډېر لنډ وخت کې د اروايي ناروغۍ عالمې 

 پاره یو سخت حالت دی. خوا کسانو د

 د بېړين اروايي ناروغۍ نښې او عالمې 

 د بېړنۍ اروايي ناروغۍ نښې په الندې ډول دي: 

 کېږي . سرتګو څه آوري او څه يې تر سرتګو کوموهمونه، د بېلګې په توګه ناروغ  •

 ، ګوامان کوي چې تعقیبېږي.  چټيیات وايي  •

 ځورونې. ډار، مغشويش او پرېشاين او ځورېدنه او   •

 مترکز ستونزه. د پاملرنې او  •

 د بېړنۍ اروايي ناروغۍ درملنه 

ددې ناروغۍ درملنې دپاره اړینه برېښي څو ناروغ  د اروايي ناروغیو په روغتون کې بسرت يش. ځکه 

ناروغ د اروايي ناروغۍ    کېدی يش ناروغ زیات نا آرامه او ربړجن اويس . دا کېدی يش اړین وي څو

 ضد او آرامونکي درمل تر السه کړي. 
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 بېړنۍ اروايي ناروغۍ څخه مخنیوی له

اټکل ويش    څو  کار نه دی   ه څخه مخنیوی امکان نه لري ، ځکه دا آسانبېړين اروايي ناروغۍ    له

خو هغه کسانو چې د بېړين اروايي ناروغیو   څوک د بېړين اروايي ناروغۍ له خطر رسه مخامخ دی.

ددې دپاره اړین بريښي څو د  یوه دوره تېره کړې کېدی يش د هغې له تکرار څخه مخنیوی ويش. 

پاملرنه ډېره     سیګنالونو او خربداریو ته  ناروغۍ په اړوند پوره مالومات راټول يش ، رسبېره پر دې

 مهمه ده . 

 

 احساسايت جوړښت او بې ثباته یا شخصیت  د سړیتوب

وغۍ د پولې نار یا   ناروغۍ او  ګډوډۍ د پولې  احساسايت جوړښت د اروايي  او    د سړیتوب بې ثبات 

فکري ، احسايس او د کړو  دپه نامه هم یادېږي . دا د سړیتوب د ګډوډۍ سبب کېږي او د سړي 

په څرنکوايل کې لیدل کېږي . سړی ویني چې ناروغ په نابربه ،ټکان ورکوونکي او   حالت    دوړو  

 بې اټکله بڼه چلند کوي.  

د سړیتوب بې ثبات احساسايت جوړښت د اروايي ناروغۍ  د علت په اړوند زیاتې تیوري ګانې شته 

په کوچنیوايل کې   له هغو څخه  ده یو  مایوسۍ  او  یوې کوچنۍ مغزي ماتې  د  اريث عامل هم   .

 صدمې په پایله کې ددې ناروغۍ د منځ ته راتګ سبب کېږي. 

او د خپل هویت د     د اوږد مهاله اړیکو په ساتلو  ه  عالمې کېدی يش د خواشينۍ او له نورو رس 

. دوی نه يش کولی خپل ژوند په سمه توګه احساس په برخه کې د ستونزې لرلو په بڼه څرګندېږي  

 سمبال کړي. 

دا حالت د یو مهال دپاره د دېپرېشن ضد درملو په مرسته تر درملنې الندې نیول کېدی يش. 

 ګټور متام يش.   هم کېدی يش رغونه همدارنګه د خربو 
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 د عمر په تېرېدو رسه دا حالت د رغېدو په لور ځي. 

 حالت   سرتسد  عصبي او 

-obsessive)مجبورۍ او اړتیا حاالت لکه  دغه ډله کې د بېلګې په توګه د ډار بېالبیل حاالتونه او د  

compulsive state)      د ډار حالت د اروايي کړېدنې لویه برخه جوړوي  .    حالت  ې اجباريس وسو د

ځورېږي. په ځنې کسانو کې دغه    څخه  او په نړۍ کې زیات خلک ددغه ناروغۍ له بېالبېلو ډولونو  

 ناروغي دومره سخته وي چې ناروغانو نه يش کولی خپل ژوند په نورماله بڼه پرمخ بوځي.

مشورې او  ورکولو ،  د    د ډار د درملنې دپاره ښه امکانات شته او درملنه زیات وختونه د مالوماتو  

 و کارول هم کېدی يش اړین وي.  مرستې د تررسه کولو دالرې تررسه کېږي . د ډار د کمولو د درمل

جربي کړنې او فکرونه  سختې کې  obsessive-compulsive stateلکه  کې  د مجبوریت په حالت

لیدل کېږي.  هغه کسان چې د کمزوري جربي فکرونو  او  چلندونو څخه ځورېږي ، د ورځني  

 عادي ژوند د تررسه کولو په برخه کې ستونزه لري.  

درملنه د درملو او تراپي له الرې تررسه کېږي، چې هڅه کېږي  obsessive-compulsive stateد 

 فکر او چلند ته بدلون ورکړی يش. 
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 هارمونونه   . ۹

 د هارمونونو هدف 

  ړیومرخ. هارمون د بدن په اخيلهارمون داسې توکي دي چې د بدن د دندو په کنرتولو کې برخه 

ټاکلی هارمون په بدن کې ټاکيل    یو  مرسته ټول بدن ته استول کېږي.کې جوړېږي او د وینو په  

 اغېزمنوي.حجرې او غړي 

 عبارت دي له:  غودودیا  ړيمرغ د هارمون تولیدونکي 

• The pituitary gland  د پيټويټري مرغړی 

 ید مرغړیتایراد  •

 د مرغړیېاد پاراتار  •

 مرغړی د ادرینال •

 پانقراص •

 )تخمدان(   •

 آڼۍ )خصیه(  •
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 د پيټويټري مرغړی 

مغزو په ښکتني برخه کې ځای لري. دغه مرغړی له    د   کوچنی مرغړی دی او   تر نخودو  پيټويټري  

مرغړي اغېزه وکړي څو مختلف هارمونونه    غه اړیکه لري او ماغزه کولی يش پرمغزو رسه نيغ په نې

 تولید کړي. 

سبب کېږي  ددې  پيټويټري په بدن کې په ځنې نورو مرغړیو د ترموستات په څېر  اغېزه کوي او  

څو هغوی لږ یا زیات هارمون تولید کړي دا په دې پورې اړه لري چې بدن څومره هارمون ته اړتیا 

 لري.  

، میتابولېزم،    ې د شېدو پر تولید او زېږ ددواره مېرمنو کنمیو پيټويټري د خپل هارمون په مرسته په ا

او د ادرېنالین پر تولید  ودې او د ادرارو پر  تولید اغېزه کوي. رسبېره پردې د جنيس هارمونونو  

 اغېزه کوي. 

 

 د تایراید مرغړی 

په شا او  خوا کې ځای لری . دغه مرغړی داسې هارمون  تایراید په ستوين کې د تنفس د نللیکې 

اړونې بهیر  سمبالوي ، د بېلګې په توګه په حجرو کې د انرژي  تولیدوي چې په بدن کې د توکو د 

 )لګښت( .  او تولید

 

 پارا تایراید 

پارا تایراید څلور کوچني مرغړي دي چې د تایراید د مرغړي شاته ځای لري. دوی داسې هارمون 

هډوکو اغېزه کوي تولیدوي چې په وینه کې د کلسیم او فاسفور د شتون اندازه ټاکي . هارمونونه پر  

څو په وینه کې کلسیم خويش او پر پښتورګو اغیزه کوي څو له وینې څخه زیات فاسفور تصفیه  

 کړي.

  



 

 120 

 ادرینال

پورتنۍ برخه کې ځای لري    ادرینال په  د پښتورګو  دا مرغړي  دوه مرغړي دي چې  یا    له .  زړي 

 جوړ شوي دي. څخه پوښ   او یو هستې 

مالګې او اوبو انډول سايت. همدارنګه کورتیزول هم تولیدوي چې د د ادرینال پوښ د بدن د   •

 بدن د سرتس هارمون دی. کورتیزول د بدن د شکرې، غوړ او پروتینو پر لګښت اغېزه کوي . 

 د نرینه او ښځو جنيس هارمون تولیدوي .ډېره  تر درینال پوښ همدارنګه پهد ا •

نالین هارمونونه تولیدوي. چې د بدن جګړه ایز  مرغړي زړی د ادرینالین او نورادرید  د ادرینال  •

او د سږو د پراختیا سبب هارمونونه دي . دغه هارمون سبب کېږي څو زړه خپل ټکان چټک کړي  

عضالتو کې د ویني کچه پورته بیايي او له ځګر او عضالتو څخه د زیاتې شکرې د آزادېدو په  ي.  کېږ

 سبب ګرځي.

 د پانقراص مرغړی 

 .  تولیدوي ګلوکاګون تر څنګه ځای لري او انسولین او  یا دولس ګوتې کوملې  اثناعرشپانقراص د 

 :  انسولین

لوکوز ( له  انسولین په وینه کې د شکرې د تجزیه کېدو سبب ګرځي او مرسته کوي څو شکره )ګ

 انځور وګورئ.  ۲1ي. وینې څخه حجرو ته ننوځ

 . په ځګر او عضالتو کې د شکرې  ساتل )ذخیره( ډاډمنوي •

 د پروتین او غوړ  تجزیه کېدل ډاډمنوي.  •

 ګلوکاګون:

له ځګر او عضالتو څخه د شکرې د  ګلوکاګون  ه يش نو  مچې په وینه کې د شکرې اندازه ک  کله

 آزادېدو سب ګرځي.
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او کوملو ته استوي چې د هغې په مرسته د بدن  کوي  ترشح    مایعپانقراص همدارنګه د پانقراص  

 جذبوي. حجرې د خوړو توکي 

 

 تخمدانونه

ښځينه یو کې ځای لري. مرغړي اسرتوجن تولیدوي چې  خواو رحم په دواړه  ښځو د تخمدانونه د

دا هارمون په ښځو کې د ښځينه خصلت په رامنځ ته کولو کې زیات ارزښت    جنيس هارمون دی.

لري. دا هارمون همدارنګه مرسته کوي څو تر هرې میاشتنۍ ناروغۍ وروسته رحم وده وکړي او 

 تخمې خوشې کړي او د مېرمنې د امیدوارۍ سبب کېږي. 

 

  testiclesآڼۍ 

نارینه جنيس هارمون    د  چې په یوه کڅوړه کې ځای لري. دوی  یا آڼې لري  testiclesنارینه دوه  

ته وده ورکړي.    ځانګړتیاونارینه  د  تولیدوي، چې مرسته کوي څو نارینه   testosterone تستوسرتون 

 همدارنګه د سپرم د تولید سبب کېږي. 

 

 د هارمون د تولیدونکو مرغړیو  ناروغۍ 

 ناروغۍ عبارت دي له: د هارمون د تولیدونکو مرغړیو معمويل 

 ډول 1 -

 ډول 2 -

- 1+
1

2
 ډول 

 )میتابولېزم ( ستونزه لري.  او تجزیه کولو ترکیبتاسې همدارنګه داسې کسان پېژنۍ چې د 
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 او تجزیې ناروغي. ترکیبد مېتابولېزم یا  •
•  

 شکرې ناروغي   د

 د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده؟

یادېږي، داسې یوه ناروغي ده چې له امله يې په وینه  د شکرې ناروغي چې د دیابتس په نامه هم 

د اړتیا وړ    پانقراصدی يش له دې امله وي چې  ندازه ډېره لوړه وي، چې دا کار کېکې د شکرې ا

 انځور وګورئ.   ۲1نه کوي.  یا داچې انسولین اغېز انسولین نه تولیدوي

دبدن  مختلفې برخې په منفي ډول   په ثابته توګه لوړه وي نو  د شکرې اندازه په وینه کې  کله چې 

کېدی يش د ناروغ ژوند له خطر  ي چې  منفي اغېزې رامنځ ته کو ي، او کراره کراره نورې  اغېزمنو 

 . ویجاړ کړيکیفیت ي او یا هم د ناروغ د ژوندانه کړ  رسه مخامخ

 نن د دیابت درې ډولونه پېژاندل شوي:

م  1 • ډول  پېړنۍ  په  یا  ډول:  او  کوچنیوايل  په  ګواښي.  ژوند  پرته  درملنې  له  او  راځي  ته  نځ 

 زملیتوب کې منځ ته راځي. په نړۍ کې زیات خلک په دغه ناروغۍ اخته دي. 

د ناروغۍ په نامه یادېدله، ځکه دا ناروغي تل په زړو کسانو کې  کسانو  ډول: پخوا دا د زړو    ۲ •

کوچنیانو کې په ډېره  تس دی. دغه ناروغي په ډول دیابې ۲لیدل کېدله. نن ددې ناروغۍ سم نوم 

او زیات کسان نه پوهېږي  ناروغۍ د وګړو د اخته کېدو شمېر په زیاتېدو دی   په دغهده. ټيټه کچه 

 . او که نه چې په دغه ناروغۍ اخته دي 

+1د    •
1

2
کالونو زیات وي لیدل کېږي    ۳۰ډول : دغه ډول په هغه کسانو کې چې عمر يې له  

خو څرنګه چې . شمېرل کېدهپه ډله کې   ،ډول ۲خوا ډغه ډول د او ډېر ورو ورو رامنځ ته کېږي . پ

 نوم تر السه کړ. جال دغه ډول د لومړي او دویم ډول ځانګړنې په ځان کې لري نو ځکه يې خپل 
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 علت تس ېد دیاب

دیابېتس په حالت   -1د دیابېتس علت په دې پورې اړه لري چې سړی څه ډول دیابېتس لري. د  

د   پانقراص  د  دفاعي سیستم  بدن  د  کې دی ځکه  بدن  په خپل  علت  ړي حجرې چې  مرغکې 

انسولین توليدوي ، له منځه وړي. کله چې په وینه کې د انسولین کمښت رامنځ ته يش نو په وینه  

کې د شکرې اندازه پورته ځي، انسولین سبب کېږي څو شکره حجرو ته دننه يش او انرژی رامنځ  

 ته کړي. او داسې نور.  

،   طرز د دیابت په نامه نومول شوی( دیابت په حالت کې )دیابت دغه حالت د ژوند د ډول یا -۲د 

زیاته چاغي ، د سپورت نه کول او د غیر روغتیايي خوړو څخه کار اخیستل ددې سبب کېږي څو  

دیابت په حالت کې بدن ال هم انسولین تولیدوي، خو  -۲د د دیابت په دغه ډول اخته يش. سړی 

 کېدی يش اندازه يې لږه وي. خو انسولین سمه اغیزه نه کوي. 

1+
1

2
ډول دیابت په حالت کې د بدن دفاعي سیستم د بدن هغه حجرې چې انسولین تولیدوي   

، له منځه وړي. خو په دې حالت کې د لومړي ډول په پرتله ورو ورو تررسه کېږي او ډېر کله د ژوند  

د وخت په تېرېدو رسه ددې ډول دیابت پرمختګ ، سړي ته  په وروستیو کلونو کې رامنځ ته کېږي. 

 دیابت لومړی ډول رایادوي. د 

 

 ددیابت ستونزې 

د دیابت ستونزه په وینه کې د زیاتې شکرې شتون دی. او دا چې د بدن حجرې شکرې ته اړتیا 

 دا ستونزه د دیابت په درېواړه حالتونو کې تر سرتګو کېږي. پیداکوي څو انرژي جوړه کړي. 

له توکو څخه کارواخيل خو په دې  د بدن حجرې هڅه کوي څو د انرژۍ د جوړولو دپاره د غوړ  

نوي. دا  منحالت کې داسې توکي رامنځ ته کېږي چې د بدن  بېالبېلې برخې په مختلف ډول زیا

 رامنځ ته کوي.      حيس اغراض یو شمېرکار بېالبېل اغراض او 



 

 124 
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 یابېتس نښې او عالمې دد 

رسه د مل اغېزو  په عالمو  د دیابېتس نښې او عالمې د دیابېتس د پیل په عالمو او د دیابېتس  

له پام    وېشل کېږي چې د مل عالمو په نامه یادېږي . د دیابېتس د پیل عالمې ددیابېس د ډول  

شدت   ه خطرناک ډول دیابېتس عالمې په بېړين ، او پ  - 1، خو د  یوشان دي    کې نیولو پرته ټول

1ډول او    -۲رسه رامنځ ته کېږي او د  +
1

2
کېدی يش  ،ورو ورو پرمختګ کوي ډول په حالت کې  

 په دربر کې ونیيس.کال یا  او څو میاشتې 

د دیابېتس عالمې تر هرڅه دمخه په وینه کې د زیاتې شکرې له امله رامنځ ته کېږي چې بدن 

 هڅه کوي د ادرارو له الرې يې له بدن څخه وبايس: 

له پسې ادار. بدن ګلوکوز د ادارو له الرې بايس ، خو ګلوکوز اوبه له ځانه رسه بايس نو له  پر  •

 دې کبله باید سړی زیات ادرار وکړي. 

نو   • د معایاتو اړتیا رامنځ ته کېږي او د تندې  تنده. کله چې سړی زیات اوبه له السه ورکوي 

 احساس منځ ته راځي.  

نه رامنځ ته کېږي نو سړی ستړیا  • نو انرژي  نه تر السه کوي  ستړیا. څرنګه چې بدن ګلوکوز 

 احساسوي. 

زیات ناوړه حالت لري ، ځکه بدن   سړی ډول دیابت په حالت کې  -1د د بدن د وزن کمېدل.  •

 ګلوکوز څخه پوره انرژي نه تر السه کوي . د ولږې د احساس له امله له  

  د   اوله امله دی  زیات ګلوکوز  د  په ادرارو کې  ،  کې خارښت    برخه    په  د ادرارو د الرې د پیل •

خارښت    او  انفکشن د رامنځ ته کېدو خطر زیاتوي  د    شتون سبب کېږي او فنګسونهد    فنګسونو

 رامنځ ته کوي. 

نه کې د زیات ګلوکوز  تکراري ناروغیو رامنځ ته کېدل ، په ویپر پوستکي او مخاطي غشا کې د   •

همدرنګه بکرتیا په ګلوکوز کې ښه  .  یستم تر اغیز الندې راويلس  ی یا ساتنې دفاع  شتون د بدن  

 وده کوي نو د بکرتیا د ودې دپاره ښه چاپېریال رامنځ ته کوي. 
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. د مل ناروغيو خطر زیاتیدل د   د دیابېتس مل ناروغۍ د ديابېتس په درېواړه بڼو کې لیدل کېږي

دیابتس  په ناروغۍ  د اخته کېدو د  وخت په زیاتوايل پورې اړه لري، هر څومره پخوا سړی په دغه  

غومره د مل ناروغیو خطر زیاتېږي. د مل ناروغیو دپاره دا ډېره مهمه ده  ناروغۍ اخته شوی وي هام

 شوې ده.   په څه ډول چې د ناروغي درملنه

ناروغیو سبب   او زړه او د وینې دوران . د رګونو د منګ خطر ډېر زیات دی   • د زړه د مختلفو 

کېدی يش ، د بېلګې په توګه  په زړه کې د وینې غوټه  یا لخته کېدل ، د وینې لوړ فشار، د وینې  

 کم رسېدل د بېلګې په توګه پښو ته.  

ټيټه کچه تررسه کوي. دلیل يې دادی چې د پښتورګو •   پښتورګي. پښتورګي خپله دنده په 

 .  نیيسرګونه منګ  کوچني 

ته ورته حالت پیداکېدی يش، ددې خربې مانا   انتان سیستم. په عصبي سیستم کې    عصبي •

که چېرې بوټونه تنګ وي دا یو ډېر  .يش  کېدلی کمزوری داده چې په السونو او پښو کې احساس 

د ټپ د رامنځ ته کېدو امکان   ځکه  . نونه يش  حسولی   دا حالتسړی    اوبد حالت رامنځ ته کوي  

 بي سیستم کې نور اغراض هم کېدی يش منځ ته رايش.  . په عص راځي منځ ته 

راتلسرتګې.   • ته  منځ  بدلونونه  کې مختلف  رګونو  وېښته  په  د  لد سرتګو  لید  د  . چې  ی يش 

 کمزورۍ او ړندېدو سبب کېدی يش. 
•  

 د دیابېتس درملنه

ممکنه بریده نورمال ته نژدې  د دیابېتس د درملنې هدف دادی چې په وینه کې د شکرې اندازه تر  

 . دا خربه د دیابېتس ټولو بڼو دپاره ارزښت لري.  وساتل يش

بڼې درملنه د انسولین په وسیله تررسه کېږي ، د ورځې په اوږدو کې څوځله د انسولین    -1د   •

غوره کول لکه د دیابېتس دپاره د روغتیايي خوړو   یا بڼې   روغتیايي ډول  انه دپيچکاري کول. د ژوند

 د بدن د وزن ساتل . په نورماله اډانه کې ، پرله پسې سپورت کول او  څخه کار اخیستل
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په بدلون رسه  لکه د بدن د وزن په کمولو، د روغتیايي یا بڼې  بڼې ديابتس د ژوند ډول    -۲د   •

برېښي څو  هنې کسانو ته اړینځپه سمه توګه رغېدی يش.  و رسهلکو په سپورت  د خوړل، په خوړو

ي څو شکره جذت او توان ورکړ   وس  حجرو ته دا    او ه په پورته تدبريونو درمل هم تر السه کړي  رسبېر 

 کړي.  

1د   • +
1

2
دی يش. د بدن د ي بڼې په غوره کولو رسه رغېبڼه په پیل کې د ژوندانه د روغتياي

وده کوي    ورو ورو   ناروغي   کله چې   سپورت او د روغتیايي خوړو تر السه کول. خووزن کمول ، منظم  

نو اړتیا پیداکېږي څو انسولین د درملنې له بهیر رسه یو ځای يش. ځکه بدن د وخت په تېرېدو  

 رسه د انسولین د تولیدولو وړتیا له السه ورکوي. 

په  يش . کنرتول  ډول کنرتول  منظم    په  برېښي  څو ناروغي د ديابېتس په ټولو ډولونو کې اړینه  

 تررسه کېږي :  الندې ډول

 د ناروغ د وینې د شکرې اندازه کول.  په کور کې  •

نورو  آزمايښتونه کنرتول  وبېالبېلد    وینې    د داکرت رسه د • ناروغ رسه د خوړو او داسې  وي ، له 

 څېژونو په اړوند خربې.

   .  کړي  وللید کنرت د  څو ته تلل د سرتګو داکرت  •

د معایناتو   نګه کې  ځانګړي څااو د روغتون په  ته ورتګ  کار پوه او د پښو تراپيفت    ړو  د خو •

 .تررسه کول

 له دیابېتس څخه مخنیوی 

1ډول او   - 1د  +
1

2
ډول دیابتېس څخه مخنیوی ممکن نه دی ځکه ددغه ډولونو د ناروغۍ علت    

ډول څخه تر یو بریده مخنیوی ممکن دی. ځکه د ژوند ډول ددغه ډول    -۲څرګند نه دی ، خو د 

دپاره زیات ارزښت لري. له دې کبله د وزن کمول، روغتیايي خواړه او منظم سپورت څخه په کار  

 مخنیوی ممکن دی. ددې ډول څخه رسه اخیستنې 
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 د میتابولیزم ناروغي 

د میتابولیزم ناروغي داسې یوه ناروغي ده چې له امله يې پانقراص یا زیات هارمون تولیدوي او یا  

 ډېر لږ. 

کله چې زیات هارمون تولیدېږي نو میتابولیزم زیاتېږي . دا په دې مانا چې د بدن حجرې زیاته   •

 کچه لوړه وي. یا لګښت   انرژي تولیدوي ، یانې  د سړي د سوند 

توګه   • وخیمه  په  وزن  بدن  د  بڼه څرګندېږي چې  په  اشتها  زیاتې  د  نښې  یا  اغراض  نو ځکه 

عصبیت ، د زړه ټکان، ستړیا، د السونو لړزېدل او د تودوخې   ر اغراض یا نښې د نا آرامۍ، کمېږي. نو 

یا عملیاتو په وسیله تررسه    احساس په بڼه څرګندېږي. ناروغې درملنه د بېالبېلو درملو او  ددغه 

 کېدی يش. 

نو میتابولیزم هم کمېږي. دا په دې مانا چې د   • خو کله چې پانقراص لږ هارمونونه تولیدوي 

الندې اغراض ترسرتګو کېږي. ستړیا، لیدوي. یانې د سوند کچه ټيټه وي.  بدن حجرې لږه انرژي تو 

د لږې اشتها له امله د بدن د وزن کمېدل، قبضیت، د پوستکي وچ والی، د نبض کمزوري. درملنه  

 د ژوندانه په پاتې دوره کې د درملو په وسیله تررسه کېږي.

 

 

  



 

 129 

 . حسونه ۱۰

 د حسونو هدف

کړو،    ، درککړو  مرسته کوي څو دغه نړۍ چې موږ په کې ژوند کوو ، حسحسونه له موږ رسه  

 یو  او پرې پوه شو.وآزما

 حسونه عبارت دي له:  

 و حسلد لید  •

 د آورېدو حس •

 د بویولو حس  •

 د خوند حس  •

 د ملسولو حس •

 د انډول حس •

 

 و حسلد لید 

  ۲،۵انځور وګورئ. سرتګه د ګاټي  بڼه لري چې قطر يط    ۲۲د لیدلو حس په سرتګو پورې اړه لري،  

 سانتي مرته  دی . سرتګې د رس په یو ښه ساتل شوي کاسه کې ځای لري .  

، لیمې، صلبیه، قرنیه، د سرتګو د سرتګې جوړښت: د سرتګو کاسې، د سرتګو ګاټی ، د سرتګو بڼه

 او د سرتګو وریځې.  تور)مردمک(، عنبیه، زجاجیه، عدسیه

رڼه او ښيښه ډوله برخه ده. د سرتګو د ګاټي یوه برخه ده چې الندې    مخکنۍ  : د سرتګوetineقرنیه  

 يې عنبیه یا رنګه برخه ځای لري. قرنیه الندين درې برخې لري:
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 اپیتلیوم  .1

 اسرتوما .۲

 اندوتلیوم .۳

 

 یو ګرد سوری دی چې د عنبيې په مرکز کې ځای لري. : pupillen . د سرتګو تور۲

 : د عنبې شاته رنګه برخه ده. Iris. عنبیه ۳

 د سرتګې په مخکنۍ برخه او د عدسیې او قرنیې ترمنځ ځای لري.   ophthalmic fluid. زاللیه ۴

تر السه کولو دنده   لنیز یا عدسیه د هغه وړانګو د  عدسیه د سرتګو د تور شاته ځای لري.. لینز یا  ۵

لري چې سرتګو ته ننه وځي او پر شبکيه پرېوځي. داکار د بڼې د بدلولو له الرې تر رسه کېږي او  

 وړانګې په ټاکيل بڼه  ماتوي او پر شبکیه يې متمرکزوي.  

. شبکيه: دننۍ برخه د جال یا شبکیه په نامه یادېږي چې تصویرونه همدلته جوړېږي. کله چې ۶

 پر شبکیه پرېوزي نو په مغزو کې د لید مرکز ته استول کېږي.د لید انځور 

سرتګې د شپږو عضلو په وسیله حرکت کوي چې پر سرتګو او درس په ساتندویه هډوکي پورې ټینګ 

نېغه له مغزو رسه نښتي دي.   د سرتګو عضالت د دریو اعصابو په وسیله کنرتولیږي چې نېغ په 

د   لري»  یا  اړیکه  او شپږم عصب«.  کرینیل  دریم، څلورم  تر  جمجمې  دوړو  او  ناروغیو   د  سرتګې 

پرېمينځونکې مایع د اوښکو له کانالونو څخه د    د اوښکو  وړاندې د اوښکو په مرسته ساتل کېږي. 

 سرتګو په کاسه کې راټولېږي .

جن سرتګو ته اکسی اود کوچنیو رګونو برخه ده د یوې غشا په سیله پوښل شوې چې منځنۍ برخه 

 او خواړه رسوي. 
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 انځور  ۲۲

 د سرتګو جوړښت 

 د آورېدو حس 

 انځور وګورئ:  ۲۳د آورېدو حس له غوږونو رسه تړاو لري،  

 غوږ له درې برخو ، بهرنی، منځنی او دنننه ی غوږ څخه جوړ شوی دی: 

بهرنی غوږ یا د غوږ پکی د قیف په بڼه  .  وینو  بهرنی غوږ، هغه برخه ده چې موږ يې په سرتګو   •

او نور    دوړې  ونه ،  . د غوږ دهلیز ګردته يې استويږ دننه لوری  نیيس او د غوراکار کوي چې غږ  
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دا کار د کوچنیو وېښتانو او رسېښناکه لوري ته الړ يش. د غوږ دننه   او نه يې پرېږدينیيس توکي 

 او منځني غوږ ترمنځ دهلیز کې ځای لري. توکو په مرسته تر رسه کوي. د غوږ پرده د بهرين

خوځېدو  هډوکي په  ېږي نو  لګپرده  کله چې غږ پر  منځنی غوږ، منځنی غوږ درې هډوکي لري.   •

نل چې    Eustachianد  . په منځني غوږ کې    راځي او په دې ډول غږ دننّه ين غوږ ته استول کېږي  

د   . سايتیو شان انډول فشار  دځ چې د منځني غوږ او بهر ترمنلیدل کېږي  یو کوچنی نل دی، 

Eustachian  نل د پزې تشېnasopharynx  ته الره لري. 

ني غوږ کې په نامه یادېږي . په دنن  labyrinthجوړ شوی دی چې د    په ډېر ظرافتنی غوږ  دنن •

 او مغزو ته يې استوي. رانیيسد اعصابو مزي شتون لري چې غږ 

 

 ولو حس ک د بوی

له چاپېریال څخه بویونه   چې   په اړیکه کې راځي د پزې په سوریو کې هوا د عصبي حجرو رسه  

مغزو ته وړل کېږي ، چريې چې بوی ثبت یا راجسرت عصبي حجرې په وسیله     ې. بوی د یو رانیيس  

 کېږي.  
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زیاتو    انسان بویونو ته له بېالبیلو حواسو رسه اړیکه ورکوي . د تازه رېبل شویو وښو بوی کېدی يش

کسانو ته په زړه پورې احساس ورکړي ، خو د روغتون بوی کېدی يش په زیاتو کسانو کې ناوړه 

 احساس رامنځ ته کړي، که چیرې سړی په روغتون کې بسرت شوی وي. 

 د بوی حس د ریزش او د سګریټو په وسیله کمزوری کېږي. 

 د خوند حس 

رانیولو سبب   اوځای پرځای شوي      مرغړيپه ژبه کې د خوند   عصبي حجرې په کې د خوند د 

  ونهخوند پنځه ډول انځور وګورئ.    ۲۴.  احساسووموږ يې د خوړلو او څکلو په وخت کې    اوکېږي  

. نو له  پیاوړي کوي   ونهخوند  نورچې    umami  خوند  لري : خوږ، تریو، مالګین، تریخ او یو ځانګړی  

کې    توپیر کوي چې د ژبې پر کومه برخه  دا  شتون لري.    ړيمرغهمدې کبله  د خوند پنځه ډوله  

د خپل ذايت  توکو او د څلورو نورو خوندونو خوند   د خوراکي پنځم خوند کېږي.   ترالسه خوند کوم 

 پیاوړی کوي.  خوند په وسیله 

 ړه کسان زا.  دید خوند حس د اشتها د رامنځ ته کېدو سبب کېږي خو د ژوندانه دپاره ډېر اړین نه  

 خوند تر ډېره وخته سايت. کله چې سړی ریزش وکړي نو د خوند حس کمزوری کېږي. خوږ 
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 انځور  ۲۴

ژبه خو   مرغړيد خوند   د خوند    ارهپر   . ډولونه    مرغړيدي  د خوند مختلف   ، لري  حيس حجرې 

 پېژاندل شوي.

 حس  د ملسولو

یا   ې پر پوستکي او مخاطي غشا کې د ملسولو حجري پیداکېږي، چې د احساس مختلف څپې 

ملسول، فشار، تودوخه، درد. حيس حجرې د عصبي سیستم له الرې مغزو ته   لکه  لري:امپلسونه 

 حيس څپې یا امپلسونه استوي .  

نژدي    او کې په برابره توګهټول بدن  پېژين یا درک کوي پههغه حيس حجرې چې فشار او ملس 

ر مال تر یو بریده  ډېره نژدې پراته دي. پ یو بل تهپر شونډو ، د ګوتو پر سوکو او پر ژبه  پراته نه دي. 

پر مال دومره د فشار او ملس تر وړاندې حساس  د شونډو په پرتله موږ  پراته دي نو ځکه   واره خواره

 نه یو.  

 هغه حجرې چې تودوخه پېژين ، تودوخه او ساړه دواړه ثبتوي. 

 درد په ټول بدن کې احساسېږي ، مګر د درد حسول په مختلفو خلکو کې رسه توپري لري.

 س انډول حد 

 د انډول حس مرسته کوي څو موږ خپل انډول وساتو.  

پې یا امپلسونه مغزو ته استوي او  ني غوږ کې د انډول حيس حجرې پیداکېږي . حيس څپه دنن

 څپې ټول بدن ته استول کېږي چې د بدن د انډول د ساتل کېدو سبب کېږي.  وروسته تر دې 
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په دې وخت کې ،  مو ګډوډېږي  انډوله  بدن   د  و چورلېږو نویو څرخ سپاره او  تاو را تاو  پرکله چې 

 بېرته خپل انډول تر السه کړي.   څو وکړيڅه بدن غواړي یو 

 ناروغۍ  د حيس غړیو

 د حيس غړیو معمويل ناروغۍ عبارت دي له : 

• Cataract    د سرتګو ناروغي ده چې د سرتګو تور په خړ رنګ بدلېږي. او سرتګو لید کمزوری

 کېږي.

• Glaukom ني حجرې ورو ورو له منځه ځي.د شبکيې دنن 

 همدارنګه موږ د الندې ناروغیو رسه مخامخېږو:

 وړندېدل •

 د آورېدو کمزوري کېدل  •

 کڼېدل  •

Cataract 

Cataract څه ته وايي؟ 

Cataract      کې د روڼوايل د کمېدو په پایله  )عدسیه(  چې د سرتګو په لېنز  ناروغي ده    د سرتګو

کې منځ ته راځي. لدې کبله ليد کمزوری کېږي . د عمر په زیاتېدو رسه په دغه ناروغۍ د اخته  

 کېدو خطر زیاتېږي. 

 د پیداکېدو علت    Cataractد 

 روڼوالی نور هم کموي.    )عدسيې(کار د لېنز  ، دا    یا ډبلېږي  )عدسیه( پېړد عمر په زیاتېدو لېنز    •

د زیامنن کېدو له امله هم رامنځ ته کېږي.  )عدسيې(  د روڼوايل کمی ، د لېنز  )عدسيې(  د لېنز   •

 نوي او زاړه زیانونه یا ټپونه ددې کار سبب کېږي.  

 د پیداکېدو خطر ډېر زیات دی.     Cataractپه ځنیو کورنیو کې د  •
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ځکه په وینه کې د  د اخته کېدو خطر زیات دی.  په ناروغۍ د شکرې د ناروغانو   Cataract د •

 رسوب وکړي. کې  )عدسيې( شکرې د اندازې زیاتوالی ددې سبب کېږي څو شکره په لېنز

 د ناروغۍ ستونزې    Cataractد 

سمه توګه تررسه د لید کمزورتیا ددې سبب کېږي څو موږ ونه شو کولی خپلې ورځنۍ چارې په  

 کړو. 

 نښې او عالمې    Cataractد 

يې خړ او ناروښانه    ليدګنې    حسوي چې    داسې   لید په تدریجي ډول  کمزوری کېږي ، سړی •

 ي.  د

 داسې حسوي چې د شدیدي وړانګې له امله ړندېږي.   کسان  ځنې  •

د سرتګو په تور کې د ګل په    اوکې داسې ښکاري چې عدسیه خړبخنه کېږي.    کسانو  په ځنیو •

 بڼه څرګندېږي.

 درملنه   Cataractد 

یوازنۍ درملنه عملیات دی. د عملیاتو له الرې خړه عدسیه ایستل کېږي او پر ځای    Cataractد 

 يې  په سرتګه کې نوی مصنوعي لېنز یا عدسیه ځای پر ځای کېږي. 

 څخه مخنیوی    Cataractد 

څخه مخنیوی وکړي. خو د شکرې په ناروغۍ         Cataractداسې څه نشته چې وکولی يش له  

اخته کسانو ته مهمه ده چې د شکرې د ناروغۍ درملنې ته دوام ورکړي او د سرتګو داکرت ته د  

 څارنې په خاطر په منظمه توګه والړ يش. 
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Glaukom: 

Glaukom  څه ته وايي؟ 

Glaukom  د    او  زیامننې کېږي فشار له امله سرتګې  چې د لوړ    د سرتګو ناروغي دهglaukom 

. دا یوه د سرتګو په تور کې د ټپ سبب کېږيپه نامه یادېږي ، که د ناروغي درملنه و نه يش  

 عادي ناروغي ده چې د عمر په زیاتېدو رسه پرې د اخته کېدو خطر هم زیاتېږي.

 د رامنځ ته کېدو علتونه  glaukomد 

دواړه ډولونو د .  زاويې ګلوکوم او د پراخې زاويې ګلوکومد تنګې شتون لري   glaukomدوه ډوله  

منځ  او لهجوړېږي  د هغه مایع له امله دی چې په سرتګو کې په سرتګو کې ت  ل د منځ ته راتلو ع

ته ډول په تدریجي ډول منځ    لومړی     په کې بندېږيمایع    ځایونه دي چې    جال. دوه  نه ځي

او بل ډول يې په ناڅاپي  په پایله کې د سرتګې فشار لوړېږي او د سرتګې عصب زیامننوي راځي 

په دې ډول کې د سرتګو عنبیه هغه جوړښتونو ته چې مایع بايس ، ته ډېر   راځي ډول منځ ته  

 نژدې کېږي او د مایع د وتلو الره بندوي

کارولو څخه   له  ګلوکوم هم شته چې د درملو  او د ګلوکوم دوه مخکني یو ډول بل  پیداکېږي 

 .ډولونه لرلی يش.

 ستونزې  glaukomد 

 و سبب کېږي.ناروغۍ درملنه ونه يش د وړندېد که چېرې د

 نښې او عالمې  glaukomد 

 . لري توپیر   نښې او عالمې د دواړه ډولونو   glaukomد 
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په لومړي ډول کې نښې او عالمې په تدریجي ډول رامنځ ته کېږي او نژدې د ناروغۍ په وروستي 

 کمزوری شوی. يې    پړاو کې را څرګندېږي. عالمې د تورو رټو په بڼه وي او سړی حسوي چې لید 

دویم ډول په ناڅاپي ډول رامنځ ته کېږي ، عالمې د کمزوري لید او په سرتګو کې د درد په بڼه 

او د سرتګو د کلکوايل احساس رامنځ ته کېږي ، په سرتګو کې د شدید درد له راڅرګندېږي.  

 ګې او  د رس درد هم رامنځ ته کېدی يش.امله د زړه بدوالی ، کان

 درملنه glaukomد 

ناروغۍ د دواړه ډولونو درملنه د درملو په مرسته تررسه کېږي ، درمل په سرتګو کې د سرتګو د  

 .  څڅول کېږي چې د سرتګو د مایع د کمښت سبب کېږي او همدارنګه فشار کموي

الره ته  وروسته کېدی يش د الیزر او یا د عملیاتو له الرې درملنه ويش ، عملیات د زیاتې مایع وتلو  

 کې فشار ټيټوي. پرانیزي او په سرتګو

 وړوندتوب

سړی په بشپړه توګه وړندېدی  الړ يش.  و چې د سرتګو لید له منځه    کله وړوندتوب هغه حالت دی

يش، یانې په بشپړه تیاره کې ژوند کوي ، خو داسې کسان هم شته چې د رڼا او تورتم توپیر کولی  

 يش.  

دی. د وړندېدو علتونه    شوی   په نړۍ کې زیات کسان شته چې وړانده او یا لید يې ډېر کمزوری

، د شکرې ناروغۍ     glaukom  ،Cataract: د سرتګو د ناروغیو لکه  دي ، خو څرګند علتونه يې    زیاد

. د ټکر او یا رضبې له امله هم، د رسیديل زیان له  چې پر لید اغېزه لري یو شمېر نورۍ ناروغۍ او 

 کبله سړی وړندېدی يش. 
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 د آورېدو کمزوري کېدل 

د آورېدو کمزورتیا په دې مانا ده چې غوږونو ته زیان رسېدلی دی. د عمر په زیاتېدو رسه د آورېدلو  

 حس کمزوری کېږي، او یو شمېر ناروغۍ د آورېدو په کمزورتیا اغېزه لري.   

لوړ غږ   ډېر  کله چې   ، ته کېدی يش  رامنځ  کبله  له  تخريش  د  آورېدو کمزورتیا  په  د  کار  د  لکه 

 .غږ ، غوږونو ته ننوځي د ماشینونو لوړغږونه یا د لوړې موسیقۍ چاپريیال کې 

د آورېدو د کمزورتیا نښې او عالمې عبارت دي له ، کله چې د خربو په وخت کې سړی نه يش 

نيش کولی لوړ غږ واوري او    ځنې ټاکيل غږونه آوري، ځنې کسان  کولی د خربو ملګرتیا وکړي او  

 ځنې نور د ټيټو غږونو د آورېدو وس نه لري.  

کېدی يش، د غږ د دو  له کمزورتیا مخنیوی  آورېلوړو غږونو له آورېدو څخه په ډډه کولو رسه د   د  

 رسه دغه کار تررسه کېدی يش. په کار اخیستلو  له آلې څخهډپولو د  آلۍ او يا د غږ له   آورېدو 

 کوڼوالی

کوڼوالی کېدی يش د زېږېدو له وخته وي او یا د ژوند په اوږدو کې د زیان رسېدو له امله رامنځ ته  

 يش.  

نیيس. له  و ړیکې  کوي چې له دې الرې له نورو رسه ا  هغه کسان چې کاڼه دي د اشارو ژبه زده

ځانونه له  ته لویه ننګونه ده . ددې خطر شته چې کاڼه  کسانو  چاپیریال رسه د اړیکو ټينګول کڼو  

 نورو خلکو ګوښه کړي او له نورو رسه د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي.
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 پوستکی او مخاطي غشا . ۱۱

پوستکی د بدن بهرنی پوښ دی. پوستکی د چاپريیال تر وړاندې خنډ دی او زموږ  د بدن تر ټولو 

 لوی غړی دی.  

 سطحې پوښ دي .  نۍندند مخاطي غشا زموږ د بدن 

 دندې د پوستکي 

 د پوستکي دندې عبارت دي له: 

 .کوي څخه د پوستکي الندې انساجو ساتنهاو رضبې د بهرنیو عواملو له زیان  •

 .  کوي له بهرنیو میکرو اورګانیزمونو څخه د بدن ساتنه •

 . کوي  ضایع کېدلو څخه مخنیوی لهد بدن د مایعاتو  •

 . تودوخې په ساتنه کې برخه اخيل د بدن د •

 . کې ونډه اخيل جوړونهپه  ویټامین  Dد  •

 . کوي په توګه کار  د حيس غړي •

 . مکان په برابرولو کې ونډه اخيلبدن ته د پراخ خوځون د ا •

مرته  ده. د پوستکي  ۲(۲)  سطحه يې کیلو دي او    ۴،۵د بدن د پوستکي وزن    کسځوان    یو  د

برخو کې توپیر لري .  په هغه ځاویونو کې چې پوستکی ډېر پونډ دي  پونډوالی د بدن په مختلفو  

او په هغه ځایونو کې   )د السونو ارغوی او د پښو تلی(  ږيميل مرتو پورې رسي  ۶-۳پونډوالی يې له  

 . )د سرتګو لیمې(ميل مرتو ته رسيږي ۰،۴دی ، پونډوالی يې  نریچې پوستکی ډېر 

 د پوستکي ویش 

 انځور وګورئ  ۲۵ویشل شوی . پوستکی په درې طبقو 
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 )اپیدرم( پوستکي  پورتنی  •

 )درم(  پوستکی  څرمنیز •

 )هیپو درم(  الندنی پوستکی  •

 پوستکی  پورتنی

نسج دی، چې د څخه  انساجو     ونکو  پوښ  لهپوستکی    پورتنی  یو ډول ځانګړی  جوړ شوی چې 

پوستکي او مخاطي غشا بهرنۍ برخه جوړوي . بهرنۍ برخه د مړو حجرو طبقه ده  . د مړو حجرو  

 تل رژيږي او د نویو حجرو په وسیله نوي کېږي.  طبقه 

 شاملې دي:الندې برخې پوستکي پورتني  په

فشار تر وړاندې د بهرنۍ برخې ساتنه    او د    نوکان، چې د ګوتو د ساتنې دنده په غاړه لري •

 کوي.  

د ويښتانو په مختلفو . د ارغوي او د پښو له تيل پرته ټول بدن  وېښتو کڅوړي چې وېښته لريد   •

 ډولونو پوښل شوی دی. 
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 انځور  ۲۵

په   له همدې کبله  نو  لري  وېشل شوی دی. هره  طبقه ځانګړي دندې  زیاتو طبقو  په  پوستکی 

 شوي دي. ځانګړې بڼه جوړ 

ړي د غوړ یو ډول توکي جوړوي چې  د وازدې د مرغړي او د خولې د مرغړي ور. د وازدې مرغ •

 داسې وړتیا لري چې د بدن  زیاته تودوخه کموي. پوستکی نرم سايت. د خولې مرغړي 

 )درم(  پوستکی  څرمنیز

لري چې   ربړي خاصیت  زیات  يې پوستکی کولی يش ځان غوړېدلی   څرمنیز پوستکی  امله  له 

په ټول درم کې  د فایربي  وسايت.   دغه برخه د السین او کالژین له مزو څخه جوړه شوې چې 

 شبکې په څېر رسه اوبدل شوي دي.  

 :څيزونه لیدلی شو، الندې پوستکي الندې د څرمنیز 

وکي  ن  او د خوړو تد وینې کوچني رګونه. دغه کوچني رګونه د پوستکي حجرو ته اکسیج •

کوچني رګونه همدرنګه د بدن د تودوخې د تنظیمول دپاره کار بايس.  رسوي ، او  فاضله توکي بهر  

يش نو رګونه پراخ او ارتېږي او تودوخه له   کمولو اړتیا احساس  د تودوخېد    د بدن   . کله چې کوي

وځي. او کله چې بدن سوړ وي او باید تودوخه وساتل يش ، دغه کوچني رګونه    بهر ته  بدن څخه

 . و غړیو تر شا او خوا تودوخه وساتل يشرا ټولوي )منقبضېږي( څو د بدن د مهمرسه ځان 

حيس حجرې او عصبي حجرې. د حيس حجرو مختلف ډولونه پیداکېږي چې تودوخه، ساړه  •

 لف مالومات مغزو ته استوي . ، فشار او درد ثبتوي حيس حجرې دغه مخت

. په دغه مرغړیو کې خوله او غوړ رامنځ ته  (  sebaceous glands) د خولې او وازدې مرغړي •

 وړل کېږي.  د بهرنیو سوریو په لورد پوستکي چې کېږي 
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له الرې ويښتان خواړه او اکسیجن   بېخونواو ويښته عضالت. د ويښتانو د    بېخونهد وېښتانو   •

شا او خوا ته ويښته عضالت ځای لري،   بېخونوچې د ودې سبب کېږي. د وېښتانو د  تر السه کوي 

  هشخ  او  وړتیا لري. کله چې د چا ساړه ويش نو ويښته عضالت کشېږيولو  او سست  ولوچې  دکش

 کوي.  ورټاکلې بڼه ته پوستکی  اوبڼه غوره کوي 

 هیپو درم( ) الندنی پوستکی

 : جوړښتونه لري دغهوستکی الندنی پتر 

 د وازدې زېرمې. په مختلفو خلکو کې د وازدې د زېرمو ډبلوالی  رسه توپیر لري.  •

کله چې په بدن د مایعاتو زېرمې. الندنی پوستکی د مایعاتو د زېرمې په بڼه هم کار کوي .   •

نو مایعات تر الندين پوستکي الندې د مایعاتو په زيرمو کې راټولېږي کې د مایعاتو اندازه زیاتېږي 

په نامه یادېږي. خو    edemaپړسوپ یا     ، د بېلګې په توګه په پښو کې د مایعاتو را ټولېدل چې د 

 پیداکوي . ه لږه يش نو پوستکی سست او غونجوالی کله چې په بدن کې د اوبو یا مایعاتو کچ

 مخاطي غشا یا پردې هدف  

 ده . ې مخ یا سطحنی نمخاطي غشا یا پرده د بدن دن

 د مخاطي غشا هدف عبارت دی له: 

 کوي. واټن رامنځ ته   ترمنځ د دنننیو غړیو یا اورګانونو   •

 .  يکمو ه دکچېد الندې پرتو انساجو د سولېدنې  •

 بېالبيل ترشحات رامنځ ته کوي.  •

 مختلف توکي جذبوي.  •
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په بدن کې د مخاطي غشا مختلف ډولونه شتون لري چې مختلفې دندې تررسه کوي، دا په دې  

،  لیکه په خوله ، په ستوين د خوړو په نلپورې اړه لري چې د بدن په کومه برخه کې موقعیت لري. 

نل  د کوملو په وروستۍ برخه او ،    لوړلیکه کې چريې چې د سولېدنې امکان  یا د ادرارو په  دی 

 .   وس ولريټينګار  د زیات څو ده  مخاطي غشا ډبله او غښتلې 

د رګونو او د کوملو د جدار ترمنځ چريې چې باید د مختلفو توکو راکړه ورکړه تررسه يش ، مخاطي  

 غشا نرۍ ده. 

 د پوستکي او مخاطي غشا ناروغۍ 

 د پوستکي او مخاطي غشا ډېرې معمويل ناروغۍ عبارت دي له: 

   eczema زیاماک •

   psoriasisپسوریازیس •

   يش.  هم رامنځ تهناروغۍ  spongesیا  فنګسونود  کیدی يش چې 

   Eczema اکزیام

 اکزیام څه ته وايي؟ 

ته کېدی يش.   رامنځ  برخو کې  بيالبيلو  په  د پوستکي  ناروغي ده چې  د پوستکي  زیات  اکزیام 

 وختونه اکزیم د زیات شدید خارښت سبب کېږي . 

درملنه يې هم رسه توپیر لري.  د اکزیم مختلف ډولونه شتون لري، چې مختلف علتونه لري نو ځکه  

ددغه    او پریکړه وکړي څو ي  داکرت ته وښودل يش څو داکرت يې ارزونه وکړ   دا مهمه ده چې اکزیام 

 ډول اکزیم د درملنې دپاره له څه ډول درمل څخه کار واخیستل يش. 
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 د اکزیم علتونه 

کيدو مختلف علتونه هم شتون  د اکزیام مختف ډولونه شتون لري ، نو ځکه د اکزیام د رامنځ ته  

 لري . 

 علتونه کیدی يش په الندې ډول وي. 

 اريث  •

حساسیت   د د ور ګډو شویو توکو  او یا کوم بل څه تر وړاندې     په خوړو کې    یا  د خوړو د توکو او   •

 څخه رامنځ ته شوي وي. 

 ويښتانو د بېخ ناروغي.  د، لکه رامنځ شوې ناروغي  څخه spongesیا  فنګسونود  •

 د اکزیام سبب کېږي . هم  پړسوپ  مهاله په توګه د پښو اوږد  التونه ، لکه د بېلګې نور ح •

 د اکزیام ستونزې

څريې کېدو سبب کېدی يش . زیات د  اکزیام زیات ځورونکی دی. د شدید خارښت او د پوستکي  

سايت.  کسان له دې کبله چې پوستکی يې خراب شوی پریشانه او خپه کېږي او خپله اکزیام پټه 

 . او پټوي  او ځنې کسان له دې امله له خلکو ځان ګوښه

 

 د اکزیام نښې او عالمې 

نښې او عالمې کېدی يش یو شان نه وي ، دا په دې پورې اړه لري چې خربه د څه ډول اکزیام په  

په بڼه څرګندېږي. کېدی   د چادوېدو  ډېر وختونه د اکزیام نښې د خارښت، د پوستکي   هکله ده.

او  څیرې شوی وي   کشيش پر پوستکي رسې نښې څرکندې يش . په ځنې کسانو  کې پوستکې  

 او درد لري. 
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 د اکزیام درملنه

م ډول  هد مل  ، مونو په وسیله تررسه کېږي  ه د اکزیام درملنه په عمومي ډول د مختلفو کریمونو  یا مل

،مهمه ده پالستکي الس   مو غوړوئهاکزیام په مل  کله چې څوک  ټاکل کېږي.    خواد داکرت له  

 وکارول يش.  (دستکشې پوښونه )

 . پیداکړيچې اکزیام التهاب په تېره بیا کله   کله هم د انتي بیوتیک درملنه اړینه وي 

ښه نظافت او د غوړ کریمونو کارونه چې عطر او زیامننونکي توکي ونه  لري د اکزیام د عواملو څخه 

 مخنیوي کې مرسته کوي او پوستکی روغ سايت . په 

 ترشیح

 . کېږيد بکرتیا د وژل کېدو سبب  د انتی بیوتیکو درملنه : 

 له اکزیام څخه مخنیوی

نظافت او د پوستکي پالنه  د اکزیام په مخنیوي کې زیات ارزښت لري. مهمه ده له هغه څه څخه  

 . کېږيډه ډه ويش چې د اکزیام د رامنځ ته کېدو سبب 

   psoriasisسوریازیسپ

 پسوریازیس څه ته وايي؟ 

پاسویازیس د پوستکي مزمنه ناروغي ده، چې په لنډ مهاله او یا اوږد مهاله دورو کې راڅرګندېږي، 

 د پوستکي  او کېدی يش د بدن   پیداکويخی  و او پ  ږي  پوستکې  وچېد بدن په بېالبېلو برخو کې  او  

 لویه یا کوچنۍ برخه پرې اخته يش. 
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 د پسوریازیس علتونه 

معافیت    اوتومايت   د پسوریازیس د علت ټاکل ناممکنه کار دی، پسوریازس اريث ناروغي ده او د

(outoimmun )  .ناروغۍ په نامه یادېږي 

 ترشیح

ناروغي: کله چې دغه ناروغي منځ ته راځي ، بدن خپل ځان د دښمن په څېر   outoimmunد  

 جوړوي. antibodyخالف توکي يا پر نو له دې کبله د خپل ځان  ویني 

لومړی ځل او هم په نورو تکراري حاالتو   په  بېالبيل حاالت د پسوریازس د خپرېدو سبب ګرځي، هم 

 کې:

نا انډولۍ رسه الس    اروايي سرتس. دغه ناروغي هغه وخت څرګندېږي کله چې سړی له  اوايي   •

پسوریازیس    نوي   له  چې د روحي سرتس له امله  متوجه کېږيکسان وروسته  ی  او ګرېوان وي . ډېر 

   کېدو په حال کې دي. مخامخ رسه د 

 ه توګه د ستوين درد ددې ناروغۍ د څرګندېدو سبب کېدی يش.  التهابونه. د بېلګې پ •

 اقلیم. په پسوریازیس اخته کسان په اوړي که روغتیا تر السه کوي.   •

د سګرتو څکل او چاغي د پسوریازیس  او چاغي . څېړنو ښودلې چې    و کارولتنباکو ، الکهولد   •

 . تړاو لريپه رامنځ ته کېدو کې یو له بل رسه 

ټپي او ګرې • پر  کې د پسوریازیس د رامنځ ته  ديل برخه  د پوستکي زیامننېدل. د پوستکي 

 . امکان شتهکېدو 

 درمل. ځنې درمل د پسوريازیس د رامنځ ته کېدو سبب کېدی يش.  •
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 د پسوریازیس ستونزې

د فزیکي پلوه  پسوریازیس یو ناروغي ده ، چې د ناروغ د فزیکي او روحي ځورونې سبب ګرځي.  

نې سبب ګرځي.  د ځورېد  ل د سړيیداو د پوستکي چاود   خارښت  ;  پیداکېدلخي  و وچوالی او د پ

ځنې کسان له دې امله په  يل پوستکي لیدل ځورونکی دی.  ېدد روحي پلوه د ګرېديل او چاود

 . او له نورو رسه له اړیکې نیولو ډه ډه کوي ګوښې کويکور کې ځان 

  دییو ځانګړی ډول  روماتیزم    دکسان د پسوریازیس روماتیزم لري چې    ۳۰تر    1۰په سلو کې له  

نښې او عالمې يې له هغه نښو او عالمو په څري دي چې د بندونو   . او له پسوریازیس رسه تړاو لري

   په روماتیزم کې لیدل کېږي.

 

 د پسوریازیس نښې او عالمې 

الندې  د بدن    ي.بڼه لر   ګرېديل   او  پړسېدلی   ،  سور د  پوستکی  د پسوریازیس په ډېرو ډولونو کې  

او د مال کوزنۍ برخه  بېخونه    څنګلونه ، ګونډې، د ويښتانولکه  په دغه ناروغۍ اخته کېږي    برخې 

 ده.

 د پسوریازیس درملنه 

د پسوریازیس درملنه د هغې په ډول پورې اړه لري چې خربه د کوم ډول پسوریازیس په اړوند ده  

 او ناروغي د خپل شدت په کوم پړاو کې ده. 

 بېالپېل پړاونه لري:  درملنه

 د کریمونو او ملهمونو په وسیله درملنه.  -پړاو  1 •

 په وسیله درملنه او په تودو او  ملریزو سیمو کې اوسیدل.  د وړانګو د رڼا -پړاو ۲ •

 د قوی درملو په مرسته درملنه، چې د تابلېټونو او پیچکاریو په بڼه تررسه کېږي.  –پړاو  ۳ •

 د درملو په وسیله درملنه کوم چې سخت حساسیتونه رامنځ ته کوي.  –پړاو  ۴ •
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 د پسوریازیس څخه مخنیوی 

د ناروغۍ مخنیوی نه کېږي ، خو هغه کسان چې د پسوریازیس په ناروغۍ اخته وي کولی يش د  

له څرګندېدو   وکړي که چېرې څخه  هغې  په کومو حاالتو کې    دوی  مخنیوی  پاملرنه وکړي چې 

ددوی ناروغي رامنځ ته کېږي . رسبېره پردې ډېره مهمه ده څو د تنباکو له کارولو، چاغۍ او زیات 

 . ويشمخنیوی څخه څکلو  لهالکهولو 

 ناروغۍ  فنګسونود 

ناروغي  فنګسونوڅرګندېږي. د کې   ناروغي اکرثه وختونه د پوستکي پر پورتنۍ طبقي  فنګسونود 

بندونو او همدارنکه د تیونو الندې پوستکي او د پوستکي په ګونځو    او   په نوکانو او    د السونو پر 

ناروغي همداراز په   فنګسونوکې را منځ ته کېږي ، ځکه دغه ځایونه تاوده او النده وي. د  غونجو  

 پیداکېدی يش.  هم  خوله او د مقعد پر مخاطي غشا او مهبل کې 

اخته   وناروغي  فنګسونو پهدي ، او سم خواړه نه خوري د  هغه کسان چې نورو ناروغیو کمزوري کړي  

يش. لکه د معدې او کوملو    غشا نورو  زیاتو برخو ته خپرېدی    يش د پوستکي او مخاطي   کېدی

 . کولی يشکانال ته او ډېر ناوړه حالت رامنځ ته 

نیولې. نوکان کلک  د ناروغۍ نښې او عالمې په دې پورې اړه لري چې ناروغي د بدن کومه برخه  

منځونه خارښت کوي.  ګوتو  د  پښو  د  او  ډبلېږي  په   او  بېخ  د  وېښتانو  خارښت    پوستکي    د  کې 

که چېرې د پوستکي نورې برخې ونیيس، نو سور رنګ پیداکوي او ډېر  خی نیيس.  پیداکېږي او پ

سیله چې  کریم او یا تابلېټو په و د ناروغۍ درملنه د ملهمو،    فنګسونو. د  پيداکويسخت خارښت  

 . تر رسه کېږي له منځه یويس  فنګسونهکولی يش 

 الرې کېدی يش. له له ناروغۍ څخه مخنیوي د پوستکي د وچ او پاک ساتلو  فنګسونود 
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 هډوکي، بندونه او عضالت  .۱۲

 څه دی؟  د هډوکو، بندونو او عضالتو څخه هدف

 د هډوکو ، بندونو او عضالتو هدف عبارت دی له: 

 د بدن استوار ساتل  •

 د حرکت ممکنول •

 د بدن د مهمو غړیو لکه مغزو، زړه، سږو او ځګر ساتنه. •

 . د غړي په نامه یادېږي د خوځښت  په ګډه هډوکي ، بندونه او عضالت

 هډوکي

او   ټینګ او  استواره وساتوځان خپل ټول هډوکي د اسکلیت په نامه یادېږي، او دنده لري څو موږ 

او حرکت وکړو. هډوکي زموږ د بدن دنننني غړي سايت او رسه کرویات رامنځ  وخوځېږووکولی شو 

 ته کوي.  

 . انځور وګورئ( او په درې ډولونو وېشل کېږي ۲۶هډوکو جوړ شوی دی ) ۲۰۶اسکلیت له 

 هډوکي، په عمومي ډول په مټو او پښو کې پیدا کېږي. نل ډوله  •

 تخته.ې لګن او د ټټر ، د خارص چړېبېلګې په توګه د اوږو آواره هډوکي، د  •

او د الس او پښو کوچني    ۍ )فقرات(شمز   تیرد  ېلګې په توګه د مال  بنامنظمه هډوکي، د   •

 هډوکي.

  دي. کلسیم د هډوکو د کلکوايل او پروتنيهډوکي له کلسیم، فوسفات او پروتین  څخه جوړ شوي  

 سبب کېږي.  غښتلتیا د

په حال کې دي. دا په دې مانا چې  کېدو تجزیهتل د جوړېدو او له  او د هډوکو انساج ژوندي دي

ددې دپاره چې هډوکي جوړ يش ، باید د  هډوکي د دریو میاشتو په موده کې بیخي نوي کېږي. 

، پرته له دې دا خطر شته چې دهډوکي نسج د جوړېدو په پرتله زیات  وزن له پلوه درانده يش 

 تجزیه يش.  
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هډوکي  حالت   حالت    له   دا  ک  او  کوي   مخامخماتېدونکی  یا  د  او  حالت  د  کمښت  د  د  لسیم 

 پوکي په نامه یادېږي. د یا د هډوکو  osteoporosisسس و اوستیوپر 

هم رامنځ ته کېږي کله چې د هارموين بدلونونو او یا ناروغیو له  کې حالت  هغهد هډوکو پوکي په 

 امله د هډوکو جوړونکي عنارصو څخه ځنې يې کم يش .  

 منځ کې د هډوکو مغز شتون لري چې د رسه کرویاتو په جوړونه کې برخه اخيل. د نل په    د هډوکو  

د انسا  په وسیله پوښل شوي  periosteum  یم توپیریز   هډوکي  د هډوکو  او  چې  اکسیجن  ته   جو 

 کې زیات شمېر رګون او عصبي مزي شتون لري.پیریزتویم خواړه رسوي. په 

 ېږي د بندونو د  غرضوفو په وسیله پوښل کېږي. سهغه هډوکي چې بندونو ته ر 
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 انځور  ۲۶

  ۲۷نامنظمو هډوکو څخه جوړ شوی دی، چې د مال د شمزئ په نامه یادېږي ،    ۲۶د مال تیر له   

تر منځ یو غرضويف ټیکلی شتون لري چې د دیسک په نامه   فقرې یا شمزئد هرې انځور وګورئ. 

کې یو سوری شتون لري چې د شمزیو د تیر ترمنځ کانال   شمزئفقرې یا    په وروستني    یادېږي .

 تېرېږي.  يې له منځهعصبي مزی  او منځ ته راوړي 
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 انځور   ۲۷

په    نسجونواو     نښلونکو عضالتو  د  شمزۍ   .د توري په څېر ښکاري    Sد مال تیر له یوې څنډې د  

پرته په  پام کې    لهکه چېرې مال د کړوپولو په وخت کې د مال جوړښت  .  وسیله پوښل شوی دی

په لور و عصبي نخاع یا مزي  دیسک د  د شمزيو ترمنځ  دا خطر شته چې    ناسمه توګه کړوپه يش

 ماتېدو سبب کېدی يش. د متبول يش او د دیسک 

 

 ندب

هلته بند جوړېږي. د بندونو هدف دادی چې بدن  چېرې چې دوه هډوکي رسه نښيل یا وصلېږي  

 ریښتني او نا ريښتني بندونه.   ، ته د خوځېدو وس ورکړي. دوه ډوله بندونه شته

په    ود غرضوف  بندونه  بند د زیات خوځون وس لري. دوی دوه هډوکي لري.    یا حقیقي   ريښتنی 

د بند کپسول يوه     انځور ته پاملرنه وکړئ.  ۲۸احاطه کړی.  يې  وسیله پوښل شوي او د بند کپسول  

دلته د بندمایع جوړېږي.  همتشه منځ ته راوړي . د بند کپسول زیات رګونه او عصبي مزي لري. او  

 بند د بند د مزو په وسیله ټینګېږي. 

رامنځ ته   له امله دسطح مرطوبوي چې د سولېدلو  بندونو  د  او  سايت    مرطوببندونه  ،  د بند مایع  

کې وي د بند مایع د بند غرضوفو  خوځېدو په حال د کموي. کله چې بند کچه  کېدونکی مقاومت 

 ته خواړه رسوي.

 

 په څلورو ډولونو ويشل کېدی يش:  ونهريښتنی بند

 بند او د کوناټو بند.غونډاری بند، مختلفو لوریو ته حرکت کولی يش، د بېلګې په توګه د اوږو   •

 قبضه بندونه، یوازې دوه لوریو ته حرکت کولی يش. لکه د ګونډو بند، د الس او ګوتو بندونه. •

د هډوکی  د څنګل    د اړولو بند ، سړی کولی يش د اړونې یا تاوولو حرکت تر رسه کړي. لکه •

 د هډوکې بند.   ulnaد او 
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ۍ،  د ټټر هډوکي او د الس  شمز مال د تیر ټوټه بندونه، چې کوچني خوځښتونه کوي، لکه د  •

 ارغوي هډوکي. د 

 

 بندونه  یا غیرحقیقي  ريښتني نا

انځور ته پاملرنه وکړئ . دلته د دوو هډوکو په    ۲۹،  نه لريتشه   د بند ريښتني بندونه کپسول او    

  نښلونکي مزي شتون لري. له دې کبله د خوځون وړتیاکلی او  يرسونو کې غرضوف، د غرضوفو ټ 

شمزیو یا  نا ريښتني بندونه د بېلګې په توګه د مال په شمزيو کې شتون لري چې د دوو  لږه ده.    يې 

نا ریښتنی بند همدارنکه  ترمنځ د غرضوفو یو ټيکلی لري. دغه ټيکلی د یسک په نامه یادېږي .    فقرو

  ن په هډوکي کې پیداکېږي.د کوپړۍ په هډوکي او د خارصې لګ
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 عضالت 

. موږ هغه وخت له خپلو عضالتو کار اخلو  کله چې د ځان د کشولو یا راښکلو وړتیا لريعضالت  

 کېږي کله چې  بدن خپل تررسه  هغه وخت هم    رموږ غواړو حرکت یا خوځښت تررسه کړو، خو دا کا

 دندې تررسه کوي ، لکه د زړه د حرکت او د ساه اخيستنې په وخت کې. ې زیات نورې

 موږ درې ډوله عضالت لرو: 

•  Skeletal muscles  عضالت  اسکلیتي 

• Visceral muscles  د غړو عضالت 

• Heart muscles زړه عضالت  د 

 اسکلیتي عضالت 

اسکلیتي عضالت پر اسکلیت پورې  اسکلیتي عصالت د لیکه لرونکو عضالتو په نامه هم یادېږي.  

 او د شدیدو او کوچنیو خوځښتونه د پاره زمینه برابر وي.    ټینګ نښتي وي
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( نو عضله لنډېږي، او کله چې سستېږي  کېږي  کله چې د عضالتو حجرې رسه راټولېږي )منقبض

یوه عضله   یانې ډول یانې دوه دوه کار کوي،  ېږي( نو عضله اوږدېږي. عضلې په جوړه ایز  )منبسط

 د مټ د قاتېدو او بله عضله د مټ د غزېدو سبب کېږي.  

وینو زیات رګونه لري،  د  نسج     د عضلوعضلې اکسیجن او د خوړو توکو ته اړتیا لري، نو له دې کبله  

 ته د اړتیا وړ توکي رسوي.   چې عضلې 

   .والړ )ستاتستیک(او  ک( خوځنده )دینامیسعضله په دوه ډوله کار کوي: 

په خوځنده حالت کې عضالت د کشېدو او سستېدو ترمنځ د بدلون په حالت کې وي. وینه   •

 ضله توکي بهر ته بايس. اد خوړو توکي او اکسیجن عضلې ته رسوي او ف

کې پاتې کېږي. په وخت له پاره په کش شوي حالت    زیاتپه ثابت یا والړ حالت کې عضله د   •

او فاضله توکي ایستل کېږي. کله چې   ته پوره اکسجن او خواړه نه رسېږي. دې حالت کې عضلې 

او   درد  په عضله کې د  په جوړولو پیل کوي چې  تیزابو  د  د شېدو  ، عضله  وکارول شو  اکسیجن 

 سبب کېږي. د رامنځ ته کېدو سوزښت 

عضالتو کې لږ شخوالی  زموږ په ټولو    کله چې موږ آرامه ناست یو ، په دې حالت کې هم تر یوه بریده

د اړتیا په وخت کې په نامه یادېږي او دا سبب کېږي چې  سدا حالت د عضاليت تونموجود وي.  

 .وښودل يشغربګون 

 

 ترشیح

په عضالتو کې یو ډول شخوالی دی ، چې د خوب په حالت کې هم شتون لري.    سعضاليت تون

 چټکۍ رسه غربګون ښودلی يش.په د چمتوايل په حالت کې سايت، او  عضالتعضاليت تونس 
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 د ورید پمپ 

په برخه کې زیات ارزښت لري. کله چې عضالت زړه ته د وینې د بېرته ستنېدو  جوړه ای عضالت  

لنډ  عضالت  له امله يې  ځان کشوي چې  د خوځېدو په حالت کې وي نو   عضالت  او ځان خوروي،  

وینه پېرته د زړه په   څو  سبب کېږي  ددې  او ډبلېږي. په دې ډول داکار پر وریدونو فشار راويل او

  ته حرکت وکړي. زړه  یانې    لور پمپ يش. د وريدونو ورخونه ددې سبب کېږي څو وینه سم لوري  

 دغه سیستم د ورید د پمپ  په نامه یادېږي. 

 انځور وګورئ  ۳1

 د غړو عضالت 

کوملو د کانال او د د د غړو عضلې د ښویه عضلو په نامه هم یادېږي . دا ډول عضالت د معدې،  

د ادارارو په کڅوړه ، تنفيس الره، پوستکي، ونو کې پیداکېږي ، د ښځو په رحم ،  ونو  په دېوالرګ

 سرتګو، او نورو ډېرو برخو کې پیداکېږي. 

سیستم په وسیله نه اداره کېږي او په اراده کې نه دي. نو ځکه  مرکزي  ښویه عضالت د عصابو د  

خو  وکو د عضالتو په څېر ډېر پیاوړي نه دي موږ د هغې د کنرتولو وس نه لرو. ښویه عضالت د هډ

 زیات ټينګ دي او په آسانۍ رسه نه کشېږي. 
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 د زړه عضالت 

له جوړه ای لیکه لرونکو عضاليت حجرو   د زړه عضالتد زړه عضالت د بدن خورا مهم عضالت دي.  

او نه ستړي  . ، دوی له ارادې پرته کار کوي  ورته دي . خو زیات ښویه عضالتو ته  دي  څخه جوړ شوي

 کېږي.

 

 د هډوکو، بندونو او عضالتو ناروغۍ 

 د هډوکو، بندونو او عضالت معمويل ناروغۍ عبارت دي له:

 آرتروز  •

 آرتریت روماتوئید  •
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 د هډوکو پوکي  •

 د هډوکو ماتېدل •

 :هم شته ځنې نورې ناروغۍ

 د هډوکو رسطان  •

Osteoarthritis  اوستیوارتریتز 

 څه ته وايي؟ اوستیوارتریتز

ناروغي ده چې له امله يې د بندونو غرضوف ویجاړېږياوستیوارتریتز   بندونو  او دا کار د درد     د 

 انځور وګوري.  ۳۲سبب کېږي. 

لري.   اوستیوارتریتز بڼه  ناروغۍ  اوليس  یوې  د  دا  ده.  ناروغي  پراخه  په    یوه  د ژوندانه  ډېر کسان 

خو په ټولو  اخته کېدی يش.    په دغه ناروغۍ  ندونو کې بېالبېلو پړاونو کې د بدن په یو یا زیاتو ب

 کسانو کې نښې او نښانې يې نه را څرګندېږي.  

 

 د پیداکېدو دلیل اوستیوارتریتز  د آ

ناروغي ده   معمويلد منځ ته راتلو دلیلونه زیات دي. دا د نارینه او ښځو ترمنځ یوه    اوستیوارتریتزد  

نارینه ډېر کله د    دغه  دوی د بدن کومه برخه په  د  خو دا توپري کوي چې  ناروغۍ اخته کېږي. 

خارصه لګن په برخه کې په دغه ناروغۍ اخته کېږي خو ښځې د زنګانه او ګوتو په برخه کې په  

اخته کېږي. هر څومره عمر پخېږي په هامغه اندازه بندونه سولېږي. آتروز د الندې  دغه ناروغۍ  

 علتونو له کبله هم منځ ته راتالی يش: 

 د سخت، ستومانونکي او درانده کار په پایله کې. •

 د بدن زیات وزن چې پر بندونو د زیايت فشار سبب کېږي. مخکنۍ رضبې یا  •
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 غرضوف زیامنن شوي وي. ګوزارونه چې له امله يې هډوکي او  •

 د سپورت نه کول چې د عضالتو د غونجېدو سبب کېږي او پر بندونو فشار زیاتوي.  •

 اريث •

 

 ستونزې اوستیوارتریتز د 

کېدی يش ښه او بد وختونه   او یوه ناروغي ده چې په اوږده موده کې پرمختګ کوي اوستیوارتریتز 

یوه اوږد مهاله ناروغي ده نو ډېر کسان دې ته اړ کېږي څو له کاره اوستیوارتریتز  څرنګه چې  .  ولري

په ځنې کسانو   .ته اړییا پیداکويوړتیاوې له السه ورکوي او  مرستې  کاري  الس واخيل، ځکه دوی  

کې دردونه د ژوند پر کیفیت زیاته اغېزه کوي . زیات کسان د کوچنیو بدلونونو له الرې خپل ژوند  

 پر مخ وړي.  
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 نځور ا ۳۲

ناروغي لري. د آتروز ناروغي د بندونو غرضوف ویجاړوي  اوستیوارتریتز دا د زنګانه انځور دی چې د 

 او د درد د رامنځ ته کېدو او د خوځون د وړتیا د کمېدو سبب کېږي. 

 

 نښې او عالمې اوستیوارتریتز د 

 په بندونو کې درد   •

 د بندونو پړسوپ •

 د بند شخوالی •

 او سولېدلد بندونو ترق او پرق  •

 د بند د حالت بدلون او خرايب  •

 د بند د خوځښت کمښت  •

 

 درملنه اوستیوارتریتز د 

 ، درملو او عملیاتو له الرې تر رسه کېږي.   فزیوتراپي  د بدين درملنې یا درملنه داوستیوارتریتز 

او سړې    دی څو د مساژ یا چاپي کولو ، تودولوهدف دا  څخه  فزیوتراپۍ  بدين درملنې یا  له •

اوستیوارتریتز  . له دې الرې کېدی يش د  درملنې او مترین له الرې د درد څخه مخنیوی ويش  

 خرابۍ څخه مخنیوی ويش.  زیاتې درملنه او له  

. ځنې درمل چې د درملنې دپاره کارول د درملنې په مرسته مخکې تر هر څه د درد درملنه ده •

 سبب يش.  او د معدې د ټپ  تخریشېدوکېږي کېدی يش د معدې د مخاطي غشاء د 

د عملیاتو له الرې کېدی يش د بند هډوکی د مصنوعي یا جوړ شوي هډوکي په وسیله بدل  •

 يش، د بېلګې په توګه د خارصې لګن او یا د بند د هډوکي په وسیله.
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 څخه مخنیوی اوستیوارتریتز د 

 څخه په الندې توګه مخنیوی کېدی يش:اوستیوارتریتز له 

د سپورت او مترین له الرې په ښه فرم کې د ځان ساتل. کله چې سړی له خپلو عضالتو څخه   •

 ساتل کېږي. څخه کار اخيل عضالت غښتيل کېږي او په دې ډول بندونه له زیامنن کېدو 

 د وړ او مناسب وزن لرل، ځکه زیات وزن یا چاغي پر بندونو او هډوکو زیات فشار راوړي.   •

و مرستندویه وسایلله  کول چې د بندونو د زیامننیدو سبب نه يش.    د کارونو داسې تررسه •

 د بندونو له زیامننیدو  څخه په مخنیوي کې مرسته کوي.  څخه کار اخیستل

 

 rheumatoid arthritisد روماتیزم ناروغي 

 روماتیزم څه ته وايي؟

نه لري    انتاينروماتیزم په بندونو کې یوه   ناروغي ده. په دې حالت کې بکرتیا او ویروس شتون 

حجرو برید کوي چې د آوتو ایمون یا    وبلکې د بدن دفاعي سیستم تیروتنه کوي او د بدن پر روغ

 . په نامه یادېږي د ناروغۍ ددفاعي سیستم 

ه  او پ  ډبلېږيپه شدت رسه  (  synovial membrane)د روماتیزم په حالت کې د سینوویال غشاء

  ۳۳.  لوېږي  بند کې د غرضوفو دپاسه وده کوي. ددې په پایله کې غرضوف او هډوکی له کاره  

 انځور وګورئ. 

 

 د روماتیزم علت څه دی؟

نو   ناروغي زیات څرګندېږي،  د روماتیزم علت پېژاندل شوی نه دی خو په ځنیو کورنیو کې دغه 

 د  ناروغۍ او هارمونونه ددغه ناروغۍ   نورې رسبېره پردې څېړنې ښايي چې میرايث وي کېدی يش 



 

 163 

دا هم څرګنده شوې چې د سګروتو او تنباکو کارول ددغه ناروغۍ  .  رامنځ ته کېدو سبب کېدی يش

 سختېدو سبب ګرځي. د ال 
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 د روماتیزم په حالت کې ستونزې

ي. که چېرې بندونه ویجاړ  و پړاونو تېرېږښه او بد  له   روماتیزم مزمنه یا اوږد مهاله یاروغي ده چې تل 

زیات ستونزمن کېږي او د زیاتو کسانو کاري وړتیا کمېږي. ځنې کسان   ته خوځېدليش ، نو انسان  

 دومره شل او شوډ يش چې د ورځنې چارو د پرمخ وړلو دپاره د نورو مرستې ته اړتیا پیداکوي.  

د روماتیزم له کبله احسايس ستونزې هم منځ ته راتلی يش د بېلګې په توګه په پوستکي کې د  

و د سرتګو وچ توب او خارښت، رسبېره پردې په سږو او زړه کې د التهايب  روماتیزمي غوټو پیداکېدل ا

 حالت منځ ته راتګ. 

 

 د روماتېزم نښې او نښانې 

 : په الندې ډول ديروماتیزم نښې د 

 د بندونو پړسېدل  •

 په بندونو کې شخوالی •

 ستړیا  •

 د وزن کمېدل  •

 د بندونو تبه  •

 .پرمخ بوځي او چارې    سړی نه يش کولی  پاڅېږي  د سهار له خوا په بندونو کې شختوب، یانې  •

 روماتیزمي غوټې، یانې د پوستکي الندې پړسوپ  •

په متناظر ډول منځ ته راځي یانې د بدن په ښي ټول بندونه تر برید الندې راتللی يش، او ډېر کله  

 او کيڼ اړخ کې. 
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 د روماتیزم درملنه

 درملنه په الندې توګه تررسه کېږي. 

او غښتيل کولو مترین تررسه    د خوځښت  په دې حالت کې   . چې یا بدين درملنه  فزیوتراپي  •

تررسه کېږي، چې د درد د کمولو په  مترین    کېږي، همدارنګه ماساچ یا چاپي او د فشار دکمولو  

د خوځون او  بڼه اغېزه کوي. د تودو اوبو حامم د روماتیزم دپاره ګټور دی ځکه دا کار دردونه کموي

 رین  امکانات زیاتوي. او مت

• Occupational Therapy   چې د ورځني ژوند چارو د تررسه کولو دپاره مرسته حرفوي تراپي .

او بدن د    تررسه کېږي څو بندونه خالص يش او خپلې وړتیاوې وسايت او دندې تررسه کړی يش

 مرسته.په تېره بیا د مرستندویه وسایلو په . وړتیا ترالسه کړي  زیات خوځښت

درملنه. دغه   • التهايب غربګونونه  طبي  بندونو کې  په  او  درملنه  درملنه دردونه  کموي. طبي 

کېدی يش د کورټیکس  ایډرینال هارمون په وسیله هم تررسه يش، چې د بدن دفاعي سیستم  

درملنه هم شتون لري چې د دفاعي سیستم مخنیوی  هاغيزمن ه اوږدمهال ښکته راوړي . همدارنګه 

 د بند ساتنه کوي.  کوي یا

ررسه کېږي چې د  عملیايت یاجراحي درملنه . د بند د بدلولو  یا دداسې مداخلې له الرې ت •

 ښه کوي.  بند دندې او خوځښت

 

 له روماتیزم څخه مخنیوی 

روماتیزم د ژوندانه د ډول یا طرز ناروغي نه ده. خو بیا هم له خرابېدو څخه يې مخنیوی کېدی 

يش. کله چې سړی روغتیايي یا روغتیا ته ګټور او  متفاوته خواړه خوري او د خپل بندونو د دندو  

  ي وکړ وزن له زیاتېدو څخه مخنیوی    . دا مهمه ده چې سړی د بدن د  وکړيښه ساتلو ته پاملرنه  

 ځکه زیات وزن پر بندونو فشار زیاتوي. 
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 اوستیوپوروس د هډوکو ماتېدنه

 د هډوکو ماتېدنه څه وايي؟ 

  دنې حالت کې هډوکي پوده تېاد هډوکو ماتېدنه د اوستیوپوروس په نامه هم یادېږي. د هډوکو م

انځور ته نظر واچوې. دا حالت د هډوکي د ماتېدو په   ۳۴غښتيل کېدو ته اړتیا لري.    کېږي او  

 پېژاندل کېږي ، زیات خلک دغه ستونزه لري.  کې  وخت

 د هډوکو د پوده کېدو علت ؟ 

   ۲۰اسکلیت د کوچنیوايل او ځوانۍ په دوره کې خپل جوړښت بشپړوي. د هډوکو شمېر د عمر د 

کلنۍ په پرتله    ۳۰کلونو ته ورسېږي  د    ۸۰کلونو ترمنځ بشپړېږي. خو کله چې زموږ عمر    ۳۰او  

په دوره کې د نورو په    )شنډېدو(  یا  د لېږد  ښځې کمېږي.     ۵۰زموږ د هډوکو کلسیم په سلو کې  

کلونو ترمنځ کله چې ښځینه د تخمې د  ۵۵او  ۴۵) د   د هډوکو  زیات انساج له السه ورکوي  پرتله

 نو لدې کبله ښځې د هډوکو د پوکۍ له زیات خطر رسه مخامخې.  ،تولد وړتیا له السه ورکوي(  

 ږي.کې

 د ژوند ډول یا ستایل هم د هډوکو پر پوکۍ اغېزه لري.

 هډوکي ونه يش کولی ځان ښه وسايت.د سپورت نه کول سبب کېږي څو  •

د   • هډوکو  د  او  کوي  اغېزه  پر جوړښت  هډوکو  د  کارول  تنباکو  او  د سګرتو  ثابته شوې چې 

 کمزورتیا سبب ګرځي. 

 ويټامین نه شتون هم پر هډوکو اغېزه کوي.  Dپه خوړو کې د کلسیم او  •
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 د ژوند د ستایل یا ډول رسبېره نور څيزونه هم شته چې د هډوکو د پوکېدلو خطر رامنځ ته کوي.  



 

 168 

 د هډوکو پوکي شتون ولري.  مور، پالر ، خوېندو او ورونو ( ) کې که چريې په کورنۍ   •

 دمخه پیل يش.څخه  کلنۍ    ۴۵پیلېدل. یانې که له    دمخه  د لېږد )شنډېدو( د دورې له وخته •

 کلنو پورته ځي.  ۸۰ي عمر له کله چې د سړ  •

کله چې له درې میاشتو زیات د کورټیکس  ایډرینال هارمون په وسیله د چا درملنه شوې  •

 وي.

 ښکته وي.  1۹يې تر  BMI(Body Mass Index)   اوکله چې د بدن وزن کم شوی وي ، •

 

 د هډوکو د پوکۍ ستونزې

د ډېرو کسانو پام هغه وخت د هډوکو پوکوايل ته آوړي کله چې ددوی هډوکی مات يش. سړی  

. اوستیوپوروس  لیدل کېږي تر څو کوم هډوکی مات شوی نه ويویلی يش چې ناروغي تر هغې  نه  

ورانه د هډوکي غاړه او د مال شمزۍ نژدې د ټولو هډوکو د ماتېدو د خطر سبب کېدی يش . خو د 

د ورانه د هډوکي ماتېدل له حرکت څخه د پاتې کېدو په مانا دی او دوی   منونکي دي. زیات زیان 

همېشنۍ مرستې تر السه کولو ته اړ کېږي. د مال شمزې ویجاړېږي او د سختو دردونو سبب کېږي  

 او د ګرځېدو وړتیا بيخي کمېږي. 

 د هډوکو د پوکۍ نښې 

تر هغې چې کوم هډوکی مات نه يش له ځانه نښې نه لري. خو د شمزیو ویجاړي    ،د هډوکو پوکي 

تر    1۰خپلې نښې لري داسې چې سړی کړوپ يش او د سړي ونه د شمزۍ د ویجاړۍ له امله  له   

 سانتي مرتو پورې لنډېږي.   1۵

 

 د هډوکو د  پوکۍ درملنه 

 کېږي. د هډوکو د پوکۍ درملنه د درملو په وسیله تررسه 
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ویټامین او کلیسیم په وسیله وقایوي یا مخنیونکې درملنه. په تېره بیا ښځو ته د لېږد په  Dد  •

 ویټامین او کلیسیم د کارولو سپارښتنه کېږي.   Dپړاو کې د 

د هډوکو غښتيل کوونکي درمل چې د هډوکو د رژېدو بهیر دروي او د هډوکو د منځه تللو   •

 څخه مخنیوی کوي. 

 هڅوي څو د هډوکو جوړونکی اغیز زیات کړي. مرغړيدرملنه د پاراټرویډ  •

 

 د هډوکو د پوکۍ څخه مخنیوی 

 د الندې ټکو په پام کې نیولو رسه د هډوکو له پوکۍ څخه مخنیوی کېدی يش: 

 د سپورت تررسه کول. •

 په ټول ژوند کې په کايف اندازه د کلسیم تر السه کول.  •

ویټامین همدارنګه   D بلېټونو تر السه کول.اویټامین د ت Dویټامین او یا د  Dپه خوړو کې د  •

 په پوستکي کې جوړېږي. 

د تنباکو له    پېښهشپږمه    د هډوکې د ماتېدو هرهله سګریت او چلم څخه ډډه کول. د ورنونو   •

 کارونې رسه اړیکه لري. 

 ې ونیول يش.د الکهولو په اړوند د روغتیايي ادارې الروښونې باید په پام ک •

لوېدو او د هډوکو د ماتېدو  څخه د مخنیوي په برخه کې الندې ټکي باید په پام کې ونیول  د   •

 يش:

د کور  د وسایلو سم تنظیم چې په قالین او یا  سیم کې د پښو د نښتلو له امله د لوېدلو امکان  •

 له منځه الړ يش.  

 په کور کې بشپړه روښنايي.   •

 د الستي  جوړول. د زینو تر څنګ د الس دپاره •
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 د هډوکو ماتېدل 

 د هډوکو ماتېدل څه ته وايي؟ 

څخه زیات وزن را يش. د هډوکي او توان  له وړتیا  د هغې  ې  پر هډوکي هغه وخت ماتېږي، کله چې  

 په نامه هم یادېږي.   fractureټوټه کېدو  یا   ماتېدل د

الس د بندونو، ګوتو، پښو او د پښو د ګوتو هډوکي ماتېږي. خو د بدن لوی    په معمويل ډول د

لګن او د شمزیو هډوکي هم ماتېږي. د ټولو خلکو د هډوکو    نونو، د خارصې دهډوکي لکه د مټو، ور 

د زړو خلکو هډوکي ماتېږي ځکه ددوی د لوېدلو امکان زیات    تر زیاتهد ماتېدلو امکان شته خو  

 پوکۍ له امله کمزوري شوي وي.   دی او هډوکي يې د

 د هډوکو د ماتېدلو علت 

زیات فشار پر هډوکي  چې  د لوېدلو په وخت کې    لکههډوکي د یو مستقیم اغیز له امله ماتېږي،  

 . خو د غري مستقیم اغیز لکه تاوېدلو له امله هم ماتېدی يش. راځي  او رضبه 

بار تر فشار   د ستومانتیا ماتېدنه هم منځ ته راتللی يش کله چې هډوکي د زیات وخت دپاره د 

 الندې رايش.  

مله ماتېږي. په دې حالت کې وکي په خپل رس یا د ډېر لږ فشار له اد ناروغۍ ماتېدنه کله چې هډ

یا درملو په هکله    کومې بلې ناروغۍد   د رسطان د ناروغۍ او یا  خربه د هډوکو د پوکي ،    کېدی يش 

 لی له منځه وړي.  چې د هډوکو  کلکوا وي

 د  هډوکو د ماتېدلو ستونزې

نځ ته کوي. او په لڼډ مهال کې زې رامند هډوکو ماتېدل  د درد سبب کېږي او د خوځېدو ستو 

او د عضالتو د کمزورۍ ستونزي  کېدی يش د وینو د دوران، د ساه بندۍ ، د کلسیم د کمېدو  

 رامنځ ته کړي.  
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او کېدی يش    جوړ نه يش ه ده  لکه څنګه چې الزم  په اوږد مهال کې کېدی يش مات شوی ځای

د خوځښتناوړه   ته يش چې  رامنځ  کېدی يش ځنې   حالت  او  کړي.  ته  رامنځ  درد ستونزه  یا 

 رامنځ ته يش. زاړه کسانو ته مشکله ده بېرته جوړ يش.  انتان پېچلتیاوې لکه 

 

 د هډوکو د ماتېدلو نښې 

 تېدلو ډېرې ساده نښې په الندې ډول دي: اد م

 درد  •

 د خوځښت کمېدل •

 پړسوپ او د رنګ بدلون  •

 د بدن بڼه ناسمه ښکاري  •

 خربه د تاوېدلو وي الزمه ده څو داکرت او روغتون ته مراجعه ويش. دا هم کېدی يش 

 

 د ماتو هډوکو درملنه

زیات وختونه هډوکي د یو تصادف په پایله کې ماتېږي. ډېره مهمه ده چې سم تشخیص یا پېژاندنه 

 ويش. یا د داکرت یا روغتون له لورې عکس واخيستل يش او یا سکان يش.

 کنرسواتیف او یا عملیات ويدرملنه کېدی يش 

د کنرسواتیف درملنې په وخت کې له قالب یا بنداژ څخه کار اخیستل کېږي چې هډوکی   •

 . جوړېږيهډوکی  او ساتل کېږي آرامهټينګ  او 

 ل کې ) د جراحۍ درملنه( د پېچونو، پټلیو او اوسپنیزو مزو څخه کار اخيست  حالتد عملیاتو په  

 .وساتل يش ټينګ او جوختکېږي څو هډوکی 
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رغېدنه   مات هډوکي  او    ۸-۲د  عمر  اندازې،  په  زیان  د  او  کوي  توپري  دا  خو  وخت نیيس  اونۍ 

 روغتیايي حالت پورې اړه لري. 

 

 د هډوکو له ماتېدلو څخه مخنیوی 

 هر څوک کولی يش په الندې ډول د هډوکو له ماتېدو څخه مخنیوی وکړي: 

 ویټامین ولري او یا د تابلیتونو په بڼه تر السه يش.   Dخواړه باید په کايف اندازه کلسیم او  •

 . درملنه ويش چې هډوکي کلکوييې یا د هغه درملو په وسیله  •

 بدن د فرم ساتنه چې د عضالتو د غښتيل کېدو سبب ګرځي.  دد مترین له الرې   •

 مخنیوی ويش.  څخه له لوېدو څوپه پښو کې  بند نه يش   وسایلد کور  څود کور منظمول  •

 

 د هډوکو رسطان

يې  امله  له  ده، چې  ناروغي  یوه  انساجو کې   د هډوکو رسطان  په  یا    د هډوکو  زیاتې غوټې  یا  یو 

، دا شوېپرنسيپ کې یوه ناروغي نه ده چې د هډوکو په انساجو کې پیدپه  تومورونه پیداکېږي. دا  

د   د بېلګې په ډول   خپره شوې ده ،  تههډوکو    څخه  له بل ځایه  چې    ده  ناروغي  هغه  رسطان    د  

رسطان ، د پروستات رسطان ، د سږو رسطان او د پښتورګو رسطان چې په هډوکو کې   سینې  

 خپرېږي. 

. یوه  شوی نه ويډېر کله تر هغه هيڅ نښې نه څرګندېږي ترهغې چې رسطان ناوړه پړاو ته داخل  

تر  په وسیله  کیموتراپي  یا  وړانګو  د  ناروغي  توګه څرګندېږي.  په  نښې  د لومړين  یا درد  ماتېدنه 

 درملنې الندې نیول کېږي. 
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 . جنيس غړي ۱۳

 د جنيس غړیو هدف 

 رامنځ ته کوو. نسل  او نوی ژوند موږ  نوی   •

 د شهواين اړتیا د پوره کولو دپاره ترې کار اخلو.  •

 هارمونونه تولیدوو،  تخمه او سپرم تولیدوو.  •

   منځ ته راځي جنین  چېرې چې سپرم او تخمه جوړه ګېږي او    ،  خونه دهد نوي ژوند د ودې   •

 .تر السه کويجنین خواړه  همدلتهاو 

 ار کوي. د زېږېدنې په وخت کې د زېږالرې په توګه ک •

 

 د نرینه جنيس غړی 

 جوړ شوی: څخه د نرینه جنيس غړی له الندې برخو 

 تناسيل آله   •

 کڅوړه  •

 آڼۍ •

   Epididymesاپيډايډمز   •

 نللیکه  سپرمد  •

 څوړه مني ک سپرم یا د •

 ړی  د مثانې د غړې مرغ •
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 انځور  ۳۵

 د نارینه تناسيل غړی 

 

 penisتناسيل غړی يا د نارینه 

د شهواين فعالیت    څخه جوړشوی چې   swell bodyجوړښتونو    نکوو له پړسېد غړی  تناسيِل د نارینه  

یا نعوظ په    erectionد  حالت  تناسيل غړی لوی او شخېږي . دا    او  ډکېږي،    په مهال له وینې څخه

نامه یادېږي . نعوظ مرسته کوي چې له ښځې رسه د جوړه کېدو په وخت کې تناسيل آله د ښځې 

 مهبل کې ننه ایستل يش.  

. پوستکی يې پوښي متحرکه    کې د تناسيل غړي رس ځای لري چې    د تناسيل غړي په بهرنۍ برخه

ي. د تناسيل غړي د رس  ړي ځای لري چې یوه مایع تولیدو تر پوستکي الندې ځنې کوچني مرغ 

 ي. له منځه وړ روغتیايي دلیلونو له مخې  هم  د دیني او یا په ځنې ځایونو او وختونو کې  پوستکی 

 د میتیازو نللیکه د تناسيل غړي په رس کې بهر ته الر پیداکوي. 
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  testiclesکڅوړه او آڼې 

او سپرم    testiclesپه نامه یادېږي د پوستکي یوه کڅوړه ده چې آڼۍ     scrotumکڅوړه د سکروتم  

کېدو سبب کېږي.    هپه کې ځای لري. که چېرې په کڅوړه کې تودوخه ډېره اوچته وي د سپرم د مړ 

 عضله لري چې:آرامونکې له همدې کبله کڅوړه یوه 

په کڅوړه کې    لرې   آڼۍ له بدن څخه  testiclesچې له امله يې د زیاتې تودوخې په وخت کې    •

 . ساتل کېږي

بدن ته نژدې ساتل   testiclesله امله يې آڼۍ    اورسه راټولېږي  کڅوړه    کله چې هوا سړه وي   •

 کېږي.

تستوستېرون   هارمون  وړ  جنيس  اړتیا  د  بلوغ    testosteroneآڼۍ  د  چې  رینتوب   ان  اوتوليدوي 

څرګندېدل او د تناسيل   ود وېښتان  بدن پر  ځانګړنې رامنځ ته کوي. لکه ږیره، غږ، غښتيل عضالت ،  

کله چې سړی بالغ يش نو آڼۍ د سپرم په توليدولو پیل کوي او غړي او آڼيو لوئیدل او داسې نور. 

 د ژوندانه په پاتې برخه کې دوی خپل دغه کار ته دوام ورکوي. 

 

 ، سپرم او د سپرم کڅوړه Epididymesاپيډايډمز  

سپرم د  اپيډايډمز د سپرم د ديپو په بڼه کار کوي چې همدلته پوخوايل ته رسېږي. اپيډايډمز د  

دلته یوه مایع ترشح    اونلليکې په لور غزېدلې دی. د سپرم نللیکه د کڅوړې په بڼه پراختیا مومي  

 کېږي چې سپرمي حجرې ورته اړتیا لري. 

 ړیې مرغد مثانې د غاړ 

  prostatړی پروستات  ندنۍ برخه کې د مثانې د غاړې مرغال په  نللیکې ته نژدې د مثانې    د ادرارو  

ځای لري. چې د غوز په اندازه لوی والی لري. دا هم  د سپرم دپاره یوه اندازه مایع ترشح کوي  

 په نامه یادېږي.   seedچې د تخم یا 
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تخم د ادرارو په نللکیه کې تشېږي او  ،  (  په لوړ حالت کې )د خوند  په وخت کې د نرینه د ارگاسم  

ایستل بهر  لور ته    د امله يې تخمونهعضالت هم کشېږي، چې له    perinealپه عینې حال کې د  

 .کېږي

 

 ښځینه جنيس غړی 

 جوړ شوی دی: څخه ښځینه جنيس غړی له الندې برخو 

 د جنيس غړي شونډې  •

   clitیا  ژبۍ •

 مهبل •

 uterusرحم  •
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 انځور  ۳۶

 غړی ښځینه جنيس 

 د نخمدان نللیکه •

 تخمدان •

 

   clitیا  ژبۍ مثانه او  

. خو سړی کولی يش   دهاو پټه  شوې پوښل په خارصه لګن  کې  برخه   زیاته  د ښځينه جنيس غړي

د    شوې دی او  شونډو څخه جوړ  د دوه جوړه جنيسچې    وویني کوم  د جنيس غړي بهرنۍ برخه  

شونډې    جنيس  او کوچنۍ  ې لوی  غه دوهانځور وګورۍ. د  ۳۷شونډو په نامه هم يادېږي.  د      زېږون 

مخې  لري. کوچنۍ شونډې تر لویو شونډو  ځای    کې  بهرنۍ برخهپه   د نللیکې   د مهبل او د ادرارو 

چې زیات    ژبکۍ دهیو کوچنی      clitیا    ژبۍځای لري .    clit  یا    ژبۍ ته ځای لري او  تر شا يې   

ي  او شونډې له وینو ډکېږ  ژبکۍ  clitد شهواين شوق او هیجان په وخت کې  حيس حجرې لري.  

 او د متاس له امله زیات حساسه کېږي. 
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 مهبل 

نل    االستیکي  یو اوږد   سانتي مرتو    ۸تر    ۷د مهبل خوله له بهر څخه لیدل کېدی يش. مهبل د  

دی. په   ې غښتيل مخاطي غشا پوښل  یودننه لورې    له  اودی    څخه جوړ شویعضالتو    دی چې له

منځ راتیزايب چاپیریال په  تریو او  مهبل کې د پهچې شتون لري مهبل کې د شیدو دتیزابو بکرتیا 

 تر وړاندې سايت.   فنګسونوکې ملتیا کوي. دوی مهبل د بکرتیاګانو او   کولو ته 

 

 uterusرحم 

رحم د تخمې د استولو ددوو نللیکو او د تخمدان په ګډون  د خارصه لګن په منځنۍ برخه کې  

 انځور وګورئ.   ۳۸ځای لري، 

یوه تشه لري او له ښویه عضالتو څخه جوړ شوی او    خپل منځ کې رحم یوه لویه عضله ده چې په  

ښځو د میاشتنۍ  دننه پلوه د مخاطي غشاء په وسیله پوښل شوی. د مخاطي غشاء ډبلوالی د    د

خپلې مخاطي غشاء ته د رد ځواب    په میاشت کې یو ځل  رحم  کوي.  بدلون  عادت په دوران کې  

د میاشتني عادت په نامه یادېږي. رحم په نورماله بڼه د یو کوچني ناک په اندازه دی،    چې ورکوي،  

 ه لوييږي چې یو ماشوم ته په ځان کې ځای ورکوي. خو دومر 

 

 تخمدان او د تخمدان نللیکې 

انجلۍ پېغلتوب ته رسېږي   .وکړيهارمونونو په جوړولو پیل    ښځينه جنيسکله چې تخمدان د  

د تخمې تخمدانونه    لوی او وده کوي يې  کوناټي او د جنيس غړي وېښتان    لوېږي،يې  تیونه   یانې 

د تخمې د حجرو دپاره په زرګونه مخکني پړاونه لري. د پېغلتوب په پېل کې په ترتیب رسه له هر 

 تخمدان څخه یوه تخمه پوخوايل ته رسېږي. 

 د تخمې نللیکه  آزاده شوې تخمه رانیيس او رحم ته يې رسوي.
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 میاشتنی عادت او د تخمې آزادېدل 

هره میاشت په یو تخمدان کې یوه تخمه پوخوايل ته رسېږي او هره میاشت په رحم کې مخاطي 

انځور وګورئ. که چېرې تخمه    ۳۸غشاء وده کوي او د یوې القاح شوې تخمې منلو ته چمتو کېږي.  

القاح نه يش ښځې ته میاشتنی عادت پیداکېږي. دا د میاشتني عادت د دورې په نامه یادېږي.  

 ي. لو ښځو ترمنځ کېدی يش یو شان نه و خو د بېالبېورځې دوام کوي.   ۲۸ه لږترلږه یوه دور 

دوره د بلې دورې په لومړۍ  دغه  د میاشتني عادت لومړۍ ورځ د دورې د پیل لومړۍ ورځ ده او  

 ورځ پای ته رسېږي. دوره په الندې پړاونو ویشل کېدی يش:

 دوام کوي.  ورځې  ۷تر   ۵ د وینو پړاو •

مخاطي غشاء  دوام کوي. په دې وخت کې په رحم کې    ورځې   1۲تر    1۰، چې  پړاود ودې   •

 جوړېږي . په عین حال کې رحم یوه تخمه پوخوايل ته رسوي.  

ورځې دوام کوي. تخمدان تخمه له ځانه شړي چې د تخمې  ۲د تخمې د خوشې کېدو پړاو  •

 . وړل کېږيد نللیکې له خوا نیول کېږي او رحم ته 

ي غشاء په رحم کې  طپه دې وخت کې مخا دوام کوي.   ورځې  1۲تر  1۰چې د مرغړي پړاو،  •

 د پاره چمتو کېږي. تغذیه کولوکوي. په دې ډول د القاح شوي تخمې د تر رسه ترشحات 

 پیلېږي. رسهماشوم پیدانه کړي ، د وینو پړاو پېلېږي. او دوره بېرته له  مېرمنکه چېرې  •

 څخه   اداره کېږي، او د ښځې د میاشتني عادت له لومړۍ ورځې دغه دوره د هارمونونو په وسیله  

( دورې ته ورسېږي او په دې ډول  ېدو)شنډ دبیا پیلېږي. داکار ترهغې دوام کوي ترڅو ښځه د لېږ

 د میاشتني عادت دوره پای ته رسېږي.  

پیغام که چېرې یوه تخمه القاح يش نو میاشتنۍ دوره  د هارمونونو په وسیله درول کېږي. او دا  

 ونه هڅول يش.  ورکوي چې مخاطي غشاء باید 
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 ړي دسینې مرغ

. راځي  ته  منځ  تیونه  کې  نجونې   په  کې   وخت  په  پېغلتوب  هارمونو    د  د  هيپوفز  د  یا  داکار  

pituitary hormone  د  د وړلو    د شیدو  ړیو  رسته تررسه کېږي. تیونه د شیده جوړونکو مرغپه م

 انځور وګورئ.    ۴۰وي. جوړ شله انساجو څخه وازدې  د شحمي یااو همدارنګه  نللیکو

 

پای ته رسېږي چې زیات حساس دي او د شهواين اړیکو په وخت    رسونود تیونو په    ي  د تیونو مرغړ 

 کې اغېزمن کېږي.
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 انځور  ۴۰

 تیونه او د تیونو مرغړي

ي په  ږد وخت کې کله  چې ماشوم تیونه رووده کوي. د زېږ په يې ، تيونه  اومیندواره يشکه ښځه 

کې   پیداتیونه  له رسونو  شېدې  تيونو  د  او  کېږي.  ،  جاري  فز  څخه  هېپو  د  کار   pituitaryدا 

hormone  .څخه د رامنځ ته شویو هارمونو په مرسته تررسه کېږي 

 په جنيس غړیو کې ناروغۍ 

 د نارینه د جنيس غړي ډېرې معمويل ناروغۍ عبارت دي له: 

 (تات لوېيدل ) د مثانې د غاړې مرغړیپروسد  •

 د پروستات رسطان.  •

 

 د ښځینه جنيس غړي معمويل ناروغۍ:

 د جنيس غړي التهاب. •

 په جنيس غړي یا ارګان کې رسطان. •

 د سینې رسطان.  •

 

 :الندې پېښې هم لیدل کېدی يش

 پیداکېدل  فنګسونوپه مهبل کې د  •

 د رحم ښکته کېدل.  •
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 ناروغۍ د نرینه د جنيس غړي 

 ړي ) پروستات( لوئيدل.د مثانې د غاړې د مرغ

 د پروستات لوئيدل په څه مانا دی؟ 

ړی لوئيږي او د ادرارو پر نللیکې فشار راوړي  یوه ناروغي ده چې له امله يې مرغد پروستات لوئيدل  

 د ادرارو د رفع کولو ستونزه رامنځ ته کوي.   او تنګوي يې. او 

 

 يدلو علتد پروستات د لوي

ړي لوئيدل په خپل ذات کې هيڅ  ات هم په لوئېدلو پیل کوي. د مرغد عمر په زیاتېدو رسه پروس

 خو دلته خربه د رسطان په هکله ده. خطر نه لري. 

 

 د لوی شوي پروستات ستونزې 

يدل د ادرارو د دفع کولو ستونزه رامنځ ته کوي، ځکه د ادرارو نللیکه تنګوي. کېدی  د پروستات لوی

د چټکې درملنې غوښتنه کوي.    اوټپه ودرېږي چې د درد د راپیداکېدو سبب کېږي    يش ادرار په

خو ډېر وختونه ورځنۍ لویه ستونزه داده چې په آسانۍ رسه د مثانې التهاب رامنځ ته کوي . او  

 سړی د ورځې او شپې له خوا زیات ادرار کولو ته اړ کېږي. 

 

 د لوی شوي پروستات نښې :

 پروستات عالمې په الندې ډول دي: د لوی شوي 

 د ادرارو کمزورۍ بهېدنه.  •
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پرله پسې هسې    د تشولو دپاره  څخه د مثانې  ادرارو    ادرارو بندېدل ، چې له امله يې له  د •

 کول.

 کول.  او شپې له خوا ډېر ځله د ادرارو  د ورځې  •

 د ادرارو د کولو د پیلولو ستونزې.  •

 .درد او سوزښته کولو په وخت کې د ادرارو د تررس  •

 تر ادرارو وروسته د څاڅکو دوام. یانې د ادرارو تر کولو وروسته د ادرار د پاتې شونې راتګ. •

 په ناڅاپي ډول د زیاتو ادرارو داره. •

 . په کنرتول کې وسايتار ر . یانې سړی نه يش کولی خپل اد کېدل واکه بې رارو  دد ا •

 

 د لوی شوي پروستات درملنه

د ملسولو له  د پروستات لوئیدل  کې  د کوملو په وروستۍ برخه    یوې ګوتې په مرسته  خپلې   داکرت د

، همدارنګه د وینو یوه معاینه کولی    ږيد پېژاندلو دپاره معاینه کې  ادرار د ناروغۍ  وپېژين.الرې  

کله چې ثابته يش چې لوی شوی پروستات بې   يش په پروستات کې د رسطان شتون تائید کړي.

رسه کولی پریکړه کوي چې د راپیداشویو ستونزو رسه    کې   روغ د داکرت رسه په مشورهخطره دی ، نا

 . دوام ورکړیژوند ته يش 

ړي له غد ناروغۍ څخه زیات په عذاب شوی وي ، داسې درمل شته چې د مر   څوککه چېری  

کېدی  لوئيدو څخه مخنیوی کوي او د پروستات د حجرو د آرامۍ سبب کېږي. په اوږد مهال کې  

يش د عملیاتو وړانديز ويش چې له امله يې د پروستات یوه برخه له منځه وړل کېږي. عملیات 

واکه    له  دستونزې رامنځ ته يش لکه د ادرارو    وروستی امکان دی ځکه له امله يې کېدی يش ځنې 

 د وړتیا ستونزې. او  ووتل
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 د پروستات له لوئيدو څخه مخنیوی

د لوی شوي پروستات څخه یوی کېدی نه يش خو سړی کولی يش  د پروستات له لوئیدو څخه مخن

کېدی يش سړی د شپې له خوا څکل کم کړی    ځنیو ستونزو څخه مخنیوی وکړي. د راپيداشویو  

. همدارنګه سړی کولی يش زده کړي څرنګه مثانه له  ويشڅو د خوب د ګډوډېدو څخه مخنیوی  

 ادرارو تشه کړي. 

 

 پروستات رسطان د

 ی دی؟ ئ پروستات رسطان څه شد 

  ۴۰او دا ناروغي د  د پروستات رسطان د رسطان هغه بڼه ده چې نارینه زیات پرې اخته کېږي.  

کلنۍ څخه وروسته راپیداکېږي او د عمر په زیاتېدو رسه په دغه ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم  

وده   ونوډول  وپه مختلف  زیاتېږي. په پيل کې نښې د لوی شوي پروستات رسه یو شان وي خو ناروغي 

سړی      کوي. زیات کسان په کلونو له ناروغۍ رسه ژوند کوي او ځنې رغېږي خو د ناروغۍ له امله 

 يش. رسطان رو رو د کوملو د وروستۍ برخې او مثانې په لور وده کوي. کېدی هم  مړ 

 

 په پروستات کې د رسطان علت: 

هم همومره علت يې مالوم نه دی خو څومره چې عمر زیاتېږي پدې ناروغۍ د اخته کېدو خطر  

  ۷۰تر    هم   زیاتېږي. څوک چې د پروستات د رسطان په ناروغۍ اخته دی د هغه  ورونه او زامن 

 .  دي مخامخ  خطر رسه زیات  کلنۍ دمخه د پروستات پر رسطان د اخته کېدو له 
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 شتون ستونزې  ستات کې د رسطان دوپه پر 

پروستات رسطان کېدی يش هامغه ستونزې ولري کومې چې د پروستات د لوئيدو په وخت کې   د

 لکه د ادرارو ستونزه.  پیداکېږي. 

وي  رسطان خپور يش، په لومړي رس کې رسطان هغه حجرو ته ځان خپر   رسبېره  پردې کېدی يش  

ادرارو   د  مثانې،  لکه  دي  پراته  نژدې  ته  پروستات  برخې   نللیکې چې  وروستۍ  کوملو  د  .    او  ته 

( ، د ملفاوي د سیستم له الرې  metastasesړي رامنځ ته کړي )همدارنګه کېدی يش لوڼې مرغ 

 چې د هډوکو رسطان رامنځ ته کوي. خپور يش او د وینې له الرې هډوکو ته  مرغړیوملفاوي 

 

 ات کې د رسطان نښې په پروست

ړي کې غوټه رامنځ ته کوي .  ي ، علت يې دادی چې رسطان په مرغړی لوئېږاړې مرغد مثانې د غ

الندې نښې  او پیداکېږي راله دې امله د ادرارو نللیکه تنګېږي او سړي ته د ادرارو د کولو ستونزه 

 له ځانه ښايي: 

 د ادرارو بهیر سستېږي  •

ته زیات وخت نیيس څو ادرار بهر  د ادرارو د رفع کولو په وخت کې  د پيلولو ستونزه ، یانې   •

 .ووخي 

 ې په ترڅ کې څو وارې د ادرارو د رفع کولو اړتیا.د ورځې او شپ •

 د داسې احساس منځ ته راتلل چې ګنې مثانه تشه شوې نه ده.  •

 د اړتیا له رفع کولو وروسته د څاڅکو په بڼه د ادرارو څڅېدل. •

دغه نښې د پروستات پر لوئيدو شاهدي ورکوي خو په پروستات کې د رسطان د پيداکېدو   •

 ی شو:ليد نښې په الندې ډول هم ل

 په مني او ادرارو کې د وینې شتون. •
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 د مني کمښت. •

 د وړتیا ستونزه •

 وروستۍ برخه )مقعد( کې درد. په   او د کوملو  په ځانګړې توګه د آڼيو په پوښ •

 د ستړیا حسول او د وزن کمېدل هم د رسطان د شتون نښې کېدلی يش. 

 

 پروستات د رسطان درملنه: د

 .  نه ويی او خپور شوی چې رسطان یوازې په پروستات کې و ي درملنه په دې پورې اړه لر 

کنګلولو د ، د وړانګو  او د     یا جراحۍ  که چېرې رسطان یوازې په پروستات کې وي، د عملیاتو

. که چېرې رسطان خپور شوی وي ډېر لږ امکان لري  رسطان ودرول يش .  وړانديز کېږي درملنې 

درملنې وړاندیز کېږي چې له امله يې د نرینه جنيس هارمون خو بیا هم د عملیاتو او هارمون ضد 

 .  چې د رسطاين حجرو څخه مخنیوی وکړي تستوستېرون څخه مخنیوی کېږي. دا کېدی يش

 

 په پروستات کې له رسطان څخه مخنیوی

د رسطان څخه د مخنیوي دپاره سپارښتنه کېږي ، د تنباکو او سګرتو له کارولو څخه ډډه  او دزیات  

، زیات الکهول ونه څکل يش او روغتیايي خواړه و خوړل يش. یا چاغۍ څخه مخنیوی ويش  وزن  

څېړونکي په دې ځنې  يش.    کېدی  نیولنورو ټولو ډولونو ته په پام کې   دغه سپارښتنې د رسطان 

 ه اغېز   څخه په مخنیوي کې رسطان    لهعقیده دي چې له خوړو رسه د سیلینیم خوړل د پروستات  

 لري.  

  



 

 188 

 په جنيس غړي کې ناروغۍ د ښځو 

 برخې ناروغي  دننۍد جنيس غړي د 

 برخې ناروغي څه ده؟   دنننۍد ښځو د جنيس غړي د 

دان  لکه د مهبل، رحم، تخمد ښځو د جنيس غړي د دنننۍ برخې ناروغي د دنننیو غړیو ناروغي ده  

 . ډېر وختونه ناروغي د تخمې په نللیکو کې ځای نیيس.  او د تخمې د نللیکو ناروغي 

 

 د جنيس غړي د دنننیو غړیو ناروغۍ علت 

بکرتیا په پرنسیپ کې له مهبل څخه رحم ته غي د بکرتیا د شتون په مانا ده.  و د جنيس غړي نار 

د    بکرتیا کېدی شی او التهاب منځ ته راوړي.  ځي    او له هغه ځایه څخه د تخمې نللیکو ته راځي  

، شتون لري  په طبیعي ډول  په مهبل کې   ، رايش او    چې د شیدو بکرتیا دیڅخه  بدن له پوستکي  

وي چې له غایطه    بکرتیاوې    ، سرتپتو کوک یا کالمودیا (Coli)  کويل  د  دا هم کېدی يش چې  

  وبکرتیاګ )ورخ( شتون لري چې رحم ته د  د رحم په ستونې کې یو بلغمي پالراځي . څخه موادو  

تني عادت، ابورت، زېږون کېدی يش د میاش  ګ )ورخ(له ننوتلو څخه مخنیوی کوي. خو بلغمي پال

 له منځه تللی وي.   په وخت کې د ځای پرځای کولو  یا لوپ  او یا هلته د یو فرن

 

 ستونزې  التهابد جنيس غړي ددنننۍ برخې د 

ېره کېږي ، یانې ناروغي له ځانه  په ځنې ښځو کې د جنيس غړي ددنننۍ برخې التهاب نه را برس

ړه نه يش او درملنه  روغه مېرمن داکرت ته وال سبب کېږي څو  نا  کار ددې  نښې نه څرګندوي او دا 

 يې ونه يش. 
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د جنيس غړي ددنننۍ برخې التهاب ، په ځانګړي ډول د تخمې  نللیکو ته زیان رسوي. چې په  

ښځه په اوږد مهال کې امیندواره نه يش ځکه القاح شوې   څو کېږيهال کې دا ددې سبب  اوږد م

 شتوند      ول کېږي. دا کېدی يش هلته د رغېديل نسجتساتخمه د تخمې د نللیکو له الرې رحم ته  

په ښځې   چې   له امله وي پيداکېږي(  دپاسه  ټپ    تر ټپي کېدو وروسته د هغه نسج  چې  )  یا پوټکی 

 . راوړيمنځ ته کې درد او ناوړه احساس 

 

 د جنيس غړي ددنننۍ برخې د التهاب نښې

 د. کې در  د جنيس غړي په دنننۍ برخې  •

 بدلون او د بدبوی سبب کېږي.   د زوه، د مهبل ترشح ده چې د بڼې  •

 .د زیاتې وینې راتګ او کله عادت د وینو  ګډوډي یانې نامنظم توب د میاشتنۍ •

 تني عادت په وخت کې درد. شد میا •

 تبه. درجو پورې   ۴۰تر   ۳۹د  •

 د ځان ښه نه احساسول.  •

 زړه بدي او کانګې. •

 د یوځای کېدو په وخت کې د درد احساس.  •

 

 د جنيس غړي ددنننۍ برخې د التهاب درملنه

د جنيس غړي ددنننۍ برخې د التهاب  درملنه د درملو په وسیله کېږي. مهمه ده چې ښّځه د 

درملنې دوز په بشپړه توګه واخيل. څو د بکرتیا د مقاومت د پورته تللو سبب نه يش. یانې بکرتیا د  

انتي بیوتیک تر وړاندې د مقاومت وس تر السه نه کړي. دا هم مهمه ده چې ښځه اسرتاحت وکړي  

او زیاتې اوبه وڅکي. کله دې ته اړتیا پیداکېږي چې ددرملنې په وخت کې د درد ضد درملو څخه  

 هم کار واخیستل يش. 
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 د جنيس غړي ددنننۍ برخې له  التهاب څخه مخنیوی

 د جنيس غړي ددنننۍ برخې له التهاب څخه په الندې ډول مخنیوی کېدی يش.  

 له زیاتو کسانو رسه له شهواين یوځای کېدو څخه ډډه ويش. •

 د زیات شهواين فعالیت څخه ډډه ويش.  •

 یا لوپ فرن کارول د  •

 

 

 د فرن انځور 

 التهاب څخه مخنیوی ويش. سپارښتنه کېږي د کانډوم په مرسته د جنيس غړي ددنننۍ برخې له  

 

 د جنيس غړي په دنننۍ برخې کې رسطان 

 د جنيس غړي ددنننۍ برخې رسطان څه شئی دی؟

دا  دننه په مختلفو  برخو کې  د رسطان د رامنځ ته کېدو امکان شته دی.  د ښځو د جنيس غړي  

 یوازې د رسطان بڼه نه ده بلکې نور زیاتې ناروغۍ دي. دا کېدی يش: 

. دا رسطان نه دی  وين کې د غیر نورماله حجرو شتون ويدا د رحم په ست،  د حجرو بدلون  •

 خو کېدی يش په رسطان واوړي.  

 د رحم د ستوين رسطان •

 د رحم رسطان •

 په تخمدانونو کې رسطان  •
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 د جنيس غړي په دنننۍ برخې کې د رسطان علت 

)دا د جنيس اړیکو ډېره پراخه ناروغي    Human Papilloma Virus (HPV)د ویروس ناروغي يا  

ده، سړی کېدی يش د خپل لومړي جنيس اړیکې ، یا مچکو له الرې په دغه ناروغۍ اخته يش،  

په ښځو کې د  دغه ناروغي د جنيس غړي د ناروغۍ او په اوږد مهال کې د رسطان سبب کېږي.(

کسانو رسه د جنيس اړیکې نیول   رحم رسطان رامنځ ته کوي. د سګرتو او تنباکو کارول او له زیاتو

په دغه ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتوي. د رسطان د نورو ډولونو په اړوند داسې ګومان کېږي  

لري ، ځکه دا ناروغي په هغه ښځو کې ليدل شوې چې    هسرتوجن اغېز ا  چې ښځینه هارمون او

یا د ښځينه    پیل کړی   مخکې له وخته يې میاشتنی عادت   ناوخته د لېږد پړاو ته رسېديل او  او 

 توالی هم د ناروغۍ خطر زیاتوي. اچاغي یا د وزن زی . شوې يې درملنههارمونونو په وسیله 

 

 د جنيس غړي په دنننۍ برخې کې د رسطان ستونزې

زیات کسان ګله چې خرب يش چې دوی په رسطان اخته شوي د اروايي پلوه له سخت بحراين  

، رسبېره پردې ددې خطر هم زیاتېږي چې ښځه اومېندواره يش. چې دا د  حالت رسه مخامخېږي  

دپاره کېدی يش سرته ستونزه وي. په فزیکي ډول د ښځو په رحم کې د پاملرنې    میرمنوزیاتو ځوانو  

شهواين ژوند تر اغېز    او د ښځې خو هلته اريث انساج منځ ته راځي  وړ بدلون منځ ته نه راځي.  

 الندې نیيس 

 

 د جنيس غړي په دنننۍ برخې کې د رسطان نښې 

د وینو راتګ. یانې د میاشتني عادت  د متې خالف د وینې راتلل یا د کوچنیو څاڅکو په بڼه  •

 وینې راتګ.  ې لږې پرته د لږ 

 د یوځای کېدو په وخت کې د وینې راتګ.  •
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 مایع جاري کېدل. ې له مهبل څخه د زیات •

 

په تخمدان کې د قاعدې له مخې د خطر پورتنۍ نښې نه څرګندېږي ، خو په الندې ډول نورې  

 نښې کېدی يش څرګندې يش: 

 پړسوپ. د معدې یا ګېډې  •

 بې دلیله چاغېدل. •

 د ادرارو د کولو ستونزې.  •

 قبضیت.  •

 ستړیا.  •

 

 د سزطان درملنه  کې د جنيس غړي په دنننۍ برخې

، ښځې ډېر کله د رحم په ستوين کې مخروطي بڼه  که چېرې خربه د رحم د رسطان په اړوند وي  

د   وړل کېږي چېرې چې  په مرسته هغه برخه له منځه  د عملیاتو  رسطان حجرې پیداکوي چې 

که چېرې ممکنه وي د رسطان د نورو ډولونو په حالت کې هم د عملیاتو له الرې    رامنځ ته شوي. 

کله کله رحم په بشپړه توګه ایستل کېږي. که چېرې رسطاين  رسطاين حجرې له منځه وړل کېږي.  

کېږي او یا    وي او یا ځان يې خپور کړی وي ښځې ټه د وړانګو ددرملنې وړانديزیا تومور لوی  غوټه

هارمون ضد درملنې    درملنې وړاندېز کېږي.د    د کېموتراپي یا هارمون ضد    د درملنې هم د درملو  

 مانا داده چې ښځه په مصنوعي ډول د لېږد ) شنډ( پړاو ته وړل کېږي. 

د   دپاره  کولو  مرستې  د  له ځان رسه  او  اروايي درملنې  د  برخه  په  درملنې  د  ناروغیو  د رسطاين 

 . دهو مشورې مرستې هم تررسه کېږي چې د رسطاين ناروغیو د درملنې یوه برخه الرښودنې ا
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 د سزطان څخه مخنیوی  کې د جنيس غړي په دنننۍ برخې

په عمومي ډول د روغتیايي یا سامل ژوند کولو له الرې له رسطان څخه مخنیوی کېدی يش یانې 

د روغتیايي خوړو خوړل، د ورزش کول، د تنباکو او سګرتو څخه ډډه کول ، د الکهولو نه څکل او 

 مخنیوی. څخه له چاغۍ 

د حجرو  د ستوين  په کار دی په هرو درې کلونو کې د رحم    کلنۍ پورې   ۶۵ کلنۍ څخه تر ۲۳له  

حجرو کې بدلون ولېدل يش په  رحم    د، دا کار مرسته کوي که چېرې د ښځې  معاینه تررسه يش  

 درملنه تررسه يش.  رسه  يې په موقع او وخت 

د وېروس چې د رحم رسطان رامنخ ته کوي ، تر وړاندې د واکسین وړانديز هم کېږي ،    HPVد  

 کلنې څخه تطبیقېږي.  ۹واکسین له 

 

 د تیونو رسطان

 د تیونو رسطان څه شئی دی؟ 

دی. د تیونو رسطان هغه وخت پيلېږي   یو ډېر خپور ډولد رسطان  د تیونو رسطان د ښځو ترمنځ  

. رسطان د بدن نورو برخو ته  وکړيتیونو  په انساجو کې په وده پیل    دکله چې د رسطان یوه حجره  

 کلونو وروسته د تیونو په رسطان اخته کېږي.   ۴۰او  ۳۵هم خپرېدی يش. زیاتې مېرمنې له 

 د تیونو د رسطان علت 

ی. خو یو شمېر عوامل د تیونو د رسطان په رامنځ ته کېدو کې  د تیونو د رسطان علت څرګند نه د

 اغېز من دي: 

 ارث، که د چا په کورنۍ کې کومې ښځې د تیونو رسطان درلود.  •
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 د ښځو جنيس هارمون.  •

دې خربې مانا  . درسېدل  پيل او د لېږد پړاو ته په ځنډ  مخکې له وخته د میاشتني عادت   •

 هارمون په وسیله اغېزمنه کېږي. داده چې مېرمن ډېر کلونه د جنيس 

 الکهول، چاغي، او د تنباکو او سګریتو څکل ، په تېره بیا ډېر وخته د سګروتو د څکلو پيلول.  •

دا څرګنده شوې ده چې د شپې کار هم د تیونو د رسطان د رامنځ ته کېدلو په برخه کې  •

 اغېزمن دی. 

 

 د تیونو د رسطان ستونزې

. د رسطان تشخیص  ډولونو په څېر یو ټينګ عذاب او ګواښ دی  د تیونو رسطان د رسطان د نورو

 د ډېرو کسانو دپاره اروايي او فزیکي ځورېدنه ده.  

او  ړیوملفاوي مرغ تخر رسطان د خپرېدو خطر لري. رسطان د ملف، یا وینې له الرې په تېره بیا د 

. نن زیات کسان د تیونو له  ځان خپروي    هم    ته   لکه هډوکو، سږو او ځګر  د بدن ځنې نورو غړیو

د بدن نورو برخو  که چېرې رسطان  په تېره بیا    رسطان څخه رغېږي خو د مړینې خطر هم شته دی،  

 ځان خپور کړی وي. ته 

 

 د تیونو د رسطان نښې 

 د تیونو د رسطان نښې کېدې يش په الندې ډول وي: 

 په تیونو کې د غوټو پیداکېدل.  •

 جوړښت بدلېدل.د تیونو د  •

 د تیونو له سوکو د مایع وتل.  •

 د تیونو د پوستکي غونجېدل او د بڼې اوښتون.  •
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 پيداکېدل. زیامکد تیونو په سوکوکې د ای •

 دل.یړیو لويد ملفاوي مرغ تخرګیود  •

  

 د تیونو د رسطان درمانه 

په   او همدارنګه  ، اړه لري د تیونو په کومه برخه کې شتون لري او دا چې درملنه د غوټې په لویوايل 

 . خو ته خبور شوی او که نهړیو او یا نورو بر آیا رسطان ملفاوي مرغ دې پورې اړه لري چې 

ځنې کسانو ټول تی له منځه وړل   پهرسطاين غوټه له منځه وړل کېږي خو  کې  کسانو    وډېر   په

وړانګیزې یا کیمو تراپي  درملنې الندې نیول کېږي.  د   د ۹۰په ترتیب رسه په سلو کې او کېږي. 

رسطان ځنې ډولونه د ښځينه هارمون اسرتوجن تر وړاندې زیات حساس دي. په دې حالت کې  

 درملنې وړاندیز کېږي.  دد هارمون ضد او د انتی باډی  

دا کار    ړیو ته خپور شوی وي نو دا هم له منځه وړل کېږي.  که چیرې رسطان د تخر ملفاوي مرغ

ې  دا په د ستونزې پیدايش. په بڼه ( lymphoedema)اودیام  اويملفښځې ته د  څوسبب ګرځي 

 کې راټول او د پړسوب او ځورونې سبب ګرځي.  مړوندونومانا ده چې ملفاوي مایع په 

ځنې ښخو  چې تیونه يې له منځه وړل کېږي  کولی يش مصنوعي تیونه تر السه کړي.    مېرمنې هغه  

 ته د بیا جوړونې له الرې نوي تیونه ورکول کېږي. 

 

 د تیونو د رسطان څخه مخنیوی 

ډول په   د    معمويل  کاله  دوه  ماموګرايف    ۶۹او    ۵۰هر  د  تیونو  د  ته  ښځو  لرونکو  عمر  

mammography    د دا  کېږي.  غوټې   څېړنه  X-rayوړاندېز  رسطاين  د  کې  تیونو  په  چې  ده 

 . تثبیتوي
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د ماشومانو زېږول او ماشومانو ته د شیدو ورکول د تیونو له رسطان څخه د مخنیوي په برخه کې 

مرسته کوي. ددې خربې مانا داده چې د اومیندوارۍ په دوره او ماشوم ته د شیدو د ورکولو په  

 بدلون ورکوي. موده کې هارمونونه ځانته  

د رسطانو د نورو ډولونو دپاره هم همدغه سپارښتنې په پام کې نیول کېږي چې د رسطان بڼې ته  

د روغتیايي خواړو ،  خوځېدل او ګرځېدل،  څخه ډډه  چاغۍاو   له تنباکو او سګرتو  لکه  بدلون ورکوي.

 .  ځان ګوښه ساتلڅکل او له ملر څخه  د الکهول لږ خوړل ، 

 

 پیداکېدلس فنګپه مهبل کې د 

ښځې   ۵۰،  ۲۵په مهبل کې د فنګس پيداکېدل د ښځو دپاره یوه معمويل ربړېدنه ده. په سلو کې  

د فنګس له التهاب رسه مخامخ پړاو کې د جنيس غړي په دنننۍ برخې کې  نه یو  ژوندانه په یو د

 .  کېدی يش  

د عادي حالت په مهبل کې  دي او  او سوزیدنه د دغه التهاب نښې    د مهبل په خوله کې خارښت

 په پرتله د رطوبت کچه هم پورته ځي. ځنې ښځو ته د جوړه کېدو او ادرار په مهال درد پیداکېږي.  

څخه پیداکېږي. د ښځو    candida albicansفنګس البیکېنس له د  د فنګس التهاب ډېر وختونه 

له امله تریو یا تیزايب چاپیریال لري . یو شمېر څيزونه کولی يش    مهبل د شیدو د بکرتیا د شتون 

 د مهبل عادي چاپیریال اغیزمن کړي لکه: 

 د پنسلین په وسیله درملنه.  •

 د شکري ناروغي  •

 د ایمون دفاع یا د بدن ددفاعي سیستم کمزوري.  •

 هارموين بدلون. •

 شا او خوا له حد زیاته پاکونه. د مهبل د  •



 

 197 

چې   وي   انه ایزه درملنهکېدی يش دا آډفنګس درملنه  د درملو په مرسته  تر رسه کېږي.  د    د مهبل  

په   په وسیله چې  کریم د  )درمل په مهبل کې اېښودل کېږي( او یا په وسیله تررسه کېږيکپسول د 

ټول بدن چې      درملنه کېدی يش د هغه درملو په وسیله هم تررسه يش  مهبل کې کارول کېږي خو

 اغېزمنوي.

ښځې کولی يش په مهبل کې له فنګس څخه مخنیوی وکړي که چېرې د  مهبل کپسول د شیدو 

وکار  ملګرتیا  په  تیزابو  ځاو د  له  پاره  له  پاک ساتنې  د  برخو  ځانګړو  د  او    څخه   نوګړیو صابونو ني 

 . عي چاپیریال ته زیان نه رسوي چې د مهبل طب کارواخيل

 

 د رحم کوزېدل یا ښکته کېدل 

پس په نامه هم یادېږي. دا هغه حالت دی چې  د رحم پروال   uterine prolapseد رحم کوزېدل د  

رامنځ   له امله او یا د عمر په زیاتېدو  په مهال رحم مهبل ته راکوزېږي. دا کار د ماشوم د پیدايښت

 کېږي.   ته

د رحم د کوزېدو نښې داسې دي چې ښځه د جنيس غړي په دننۍ برخه کې د دروندوايل احساس  

 وتلو سبب هم کېدی يش.  د واکه  له کوي. او د ادرارو 

له الرې تررسه کېږي که چېرې داکار ممکن وي. دا کار د مترین  التو د مترین  درملته د مهبل د عض

راټولېدو فشار راوړي. په پرمختللیو حاالتو کې د  د الرې کېږي چې ښځه د مهبل عضالتو باندې د 

ېږي او یا بیخي له منځه وړل کېږي. د دارويي  ررسه کېږي چې رحم یا ټينګ اوبدلرحم عملیات ت

لګرتیا ورکول کېږي. خو یوازې هغه ښځو  چې درمل د ښځینه هارمون په مدرملنې امکان هم شته 

د   ،  نژدې  ېدو یا کوزېدو څخه مخنیوی مهبل تهته چې د لېږد دورې ته رسېديل وي. د رحم له لو

 . له الرې هم تررسه کېدی يشمترین د خارصې لګن د عضالتو 
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 څو لنډې خربې  اړوند  کتابد 

درنو لوستونکو دغه کتاب له ډمنارکي ژبې پښتو ته ژبې ته د دوو کتابونو پربنسټ ترتیب او ژباړل 

کتاب« نومېږي ددې کتاب اصيل بنسټ جوړوي   لنډشوی دی . لومړي کتاب چې »د بدن په اړوند  

تو دویم کتاب چې له انګلیيس ژبې دمنارکي ژبې ته ژباړل شوی او »   « نومېږي د ځنې تازه مالوما

 د زیاتونې په توګه کارول شوی.  

لورې چمتو شوی چې  له  پوهانو  د دوو ډمنارکي  يې   لومړی کتاب  لیکواله  م   یوه  سېنګ و ویبیکه 

تورین فېلد او د ځوانانو د پیداکوژۍ په برخه کې دوکتورا لري او د ټولنیزو او روغتیايي زده کړو په  

 برخه کې د ښوونکي په توګه کار کوي. 

دویمه لیکواله لونه  ویرین بیرګ نومېږي د نرسینګ په برخه کې يې زده کړې کړي او د پيداکوژۍ  

 په برخه کې دوکتورا لري.  

واالن پروفیسور روبرت وینستون او ستیو پارکر دي. ددې کتاب ډمنارکي ژباړه د دویم کتاب لیک

څخه د بشپړونکي رسچینې په  له دې کتاب  داکرت او علمي ژورنالیست یرک النګر تررسه کړې ده.

 توګه کار اخیستل شی.

يې له کابل    د بیولوژي او کیمیا )لیسانس(  تررسه کړی چې   پښتو ژباړه او تنظیم عبدامللک پرهیز

په کچه تر   ) ماسرتي(  په برخه ماسرتي يې د روسيې له فدراتیف څخه د  فزیولوژي  د  ،پوهنتون  

په ډمنارک    مسلکي  زده کړې   يې   ټولنیزو چارو په برخه کې   او د البراتوار او د روغتیايي او  السه کړی 

 . کړي کې تر السه
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 لغاتونه  ویونه یا  مهم

 ا .1

   (abstinenceابستنینس )

 ادرینالین

  Alzheimer's dementiaالزیمر ډیمنس 

 مرغړیادرینال 

  Epididymisاپیدیډیمیس 

 appendixاپندیکس 

 eczemaایکزیام 

 انزایم 

 اسايس نښه

   urethraادرار الر 

 اکسیجني درملنه 

 infectionانتان 

 انسولین

 اوږد مهاله برانشیت

 sense of balanceانډولو حس 

 اسکلیت 

 umaniاوماين 

 urineادرار  

 ادرار تیوب

 ادرار نللیکه 

 urination centerادرار مرکز 

 آ .۲

 انتی بیوتیک .۳

 آنتي جېن

 آنټي هارمون درملنه 

 آسام

 emphysemaآمفېزما 

 آورېدو حس

 alveoliآلویويل   

 andartel knotآندارتل غوټه 

  testicleآڼۍ 

 ب .۴

 attacksبرید 

 بالون غزونه

 brisselبریزل 

 برنشیت

 bronchiبرونکي 

 bronchiolesبرونشیول 

   bypass operationبای پاس عملیات  

 ciliaباڼه 

 بې خطره تومور 

 sense of smellبویولو حس 

 port systemبندري سیستم 
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 pubertyبلوغ 

 mucusبلغم 

 abdomen inflammationبطن التهاب 

 بې نظمه هډوکي 

 external responseبهرنۍ دفاع 

 بهرنی غوږ 

 پ .۵

 flat bonesپلن هډوکي 

 پوله

 پانقراص

 پانقراص مرغېړی 

 borderline psychosisپوله پرېشاين 

   pituitary glandپيټويټري مرغړی 

نارغي   لګن  د   pelvicپښتورګو 

inflammatory disease 

 پښتورګي 

 پزه

 پزې سوری 

 Parkinson's diseaseپارکینسون 

 penisپنیس 

 پالزما

 پروستات 

 psoriasisپسوریازیس 

 edemaپړسوپ یا بوغمه 

 په رګونو کې د منګ ټولېدل

 پلنه یا طحال

 پولیپ

 ت .۶

درمل   .۷  seizureتشنج 

medication 

 hallucinationتوهم 

 thyroid glandتایراید مرغړی 

 sink reflexتېرولو غربګون 

 testosteroneتستستېرون 

 delusionتوهم 

 تخمدان

 

 ټ .۸

 impulseټکان 

 ث .۹

 ج .1۰

 چ .11

 ح .1۲

 حجره 
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 حجرې غړي

 حجرې زړی )هسته( 

 حجرې پوښ یا ممربان 

 حيس ګډوډي 

 حيس ټکان

 حيس حس 

 حسې حجرې

 

 خ .1۳

سیستم   عصبي   autonomicخپلواکه 

nervous system 

 hip fractureخارصه لګن ماتیدنه 

 خوله

 sweat glandخولې مرغړي 

   swelling body   پړسېدونکي نسجونه

 څ .1۴

 droplet infectionڅاڅکي عفونت 

   multiple sclerosisڅو اسکلروزه  

بکرتیا  لرونکي  مقاومت  ډوله  څو 

multiresistant bacteria 

 ځ .1۵

 hepatitisځګر ناروغي 

 liverځګر 

 cirrhosis of the liverځیګر رسیروس 

 د .1۶

ناروغي   دفاع   autoimmuneداتومات 

disease 

 د انتان غربګون

 د خوځون آپرات یا دستګاه 

 د وینو کرویات

 وینې لخطه یا غوټهد 

 په مغزو کې د وینې غوټه 

 د مثانې د ستوين مرغړی )پروستات( 

 د خېټې تشه

 pelvic floorد خارصه لګن تل 

السه    dementiaدمينس   له  حافظي  د  یا 

 ورکول 

 گان پديّریشن یا خّ 

 یا د شکرې ناروغي  diabetesدیابتس 

 د دیابتس د ناروغۍ ډولونه 

 dialysisدیاالیزسس 

 وازدې زېرمه د 

 دنننۍ دفاع 

 small circuitد وینې کوچنۍ دوره 
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 uterine prolapseد رحم ځنډى 

 د خوند مرغړي

 د پښو درد 

ستاتیک   کار  د  عضلو   static muscleد 

work 

 start circuitد پیل دوران 

 د مایع مخزن 

 د غوږ کانال

 ear musselد غوږ صدف 

 vein customerد رګونو غوټې 

 

 ډ .1۷

   anxietyډار 

    diastoleډیاسټول

 ډي وېټامین

 ډېناميک عضاليت فعالیت 

دولس   duodenumډیوډینم   کوملو  د  یا 

 ګوتې 

 ذ .1۸

 ر .1۹

درمل   ضد  ګډوډۍ   antipsychoticرواين 

medication 

 rheumatoid arthritisروماتيزم 

 psychosisرواين نارغي 

 

 ړ .۲۰

 ز .۲1

 jaundiceزېړی 

 heart chamberزړه خونه 

 heart valvesزړه ورخ 

 heart attackزړه حمله 

 زړه

 زړی 

 ژ .۲۲

 speech disorderژبې بندېدل 

 ږ .۲۳

 س .۲۴

 acute psychosisسخته رواين ناروغي 

 sclerosisسکلیروسیس 

 apoplexyسکته 

 deliriumرسسام 

 سپین کرویات

ناروغي   مهاله  اوږد   Chronicسږو 

obstructive pulmonary disease 
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 التهابسږو سوړ 

 رسطان

 pneumonia سږو ناروغي 

 سږو توبرکولوز یا سل

 pupilسرتګو تور 

 سپین کرویات

 sepsisسیپسس  

 serotoninسېروتونین 

 sinus nodeسینوس غوټه 

 skleroseسکلیروسیس 

 slidgigسلېدګیک 

 spasticityسپسټیټي 

 ستونی 

 stomiسټومي 

 throatستونی 

 systoleسیسټول  

 

 ش .۲۵

 retinaشبکیه یا سرتګو جال 

 schizophreniaشیزوفرینیا 

 شکرې ناروغي

 

 ښ .۲۶

 ص .۲۷

 صفرا 

 صفرا کڅوړه 

 صفرا تیږه 

 ض .۲۸

 ط .۲۹

 spleenطحال 

 ظ .۳۰

 ع .۳1

 عضاليت تون

 عملیات یا جراحي

 irisعنبیه 

 spinal cordعصبي مزی یا شوکي نخاع 

 

 غ .۳۲

 غږشونډې 

 sebaceous glandsغوړ جوړونکي مرغېړي 

 colonغټه یا لويه کومله 

 ف .۳۳
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حالت  وسوسې  او  ګډوډۍ  فکري 

obsessive compulsive 

disorder(OCD ) 

 thought disorderفکري ګډوډي 

 ق .۳۴

 constipation قبض

 

 ک .۳۵

 cataractsکرتکتس 

 کوملو عضله

 کلسیوم

 chemotherapyکیمیاوي تراپي یا درملنه 

 کولیسرتول

 کويل بکرتیا 

 colostomyکلوستومي  

 کانرسوتیو درملنه

 ک / ویتامین 

 bowel movementکوملو خوځښت  

 کوچنۍ کومله 

 

 ګ .۳۶

 ګلوکوجن

 confusionګېچي 

 glaucomaګلوکوما 

 کورتیزول  

 coronary arteryکورونری رشیان 

 purseکڅوړه 

 

 ل .۳۷

 amyotrophic laterolالترول آمیوتروفیک 

 لوی شوی پروستات 

 lensلینس یا عدسیه 

 lymph vesselsملفا وي رګونه 

 lymph nodeملفا وي مرغړي 

 lymph fluidملفا وي مایع 

 ملفا وي انساج 

 menopauseلېږد عمر )شنډېدنه( 

 salivaالړې 

 الړو مرغړي

 م .۳۸

 مدفوع 

 مقعد

 atriumمخکنۍ خونه 

 cerebral hemorrhageمغزي وینه بهیدنه 
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 concussionمغزي ټکان 

 auxiliary muscleمرستندویه عضله 

 immuneمعافیت 

 battle harmonمبارز هارمون 

 glandمرغړی 

 confusedمغشويش 

 maniaماين 

 معده

 معدې ټپ

 منځنی غوږ 

 میاشتنی عادت 

 میاشتني عادت دوران

 مقاومت وړتیا 

 resistanceمقاومت 

 مالګې تیزاب 

 mucous membraneمخاطی غشا 

 میتابولیزم

 throatمرۍ 

 مثانه

 

 ن  .۳۹

 diarrheaنس ناسته 

 نوکان 

 نایرتو ګلېرسین 

 noradrenalineنور ادرینالین 

 pulseنبض  

 tubular boneنلی هډوکی 

 

 ڼ  .۴۰

 و .۴1

   وینې لوړ فشار

 femoral neckورانه د هډوکي 

 وینې نورمال فشار 

 وړانګیزه درملنه

 واکسین

 venepumpeورید پمپ 

 ه .۴۲

( و  پ   HPV  )Humandه 

papillomavirus  

 هډوکي ماتېدل 

 هډوکو پوکېدل 

 knotغوټه 

 air tubesهوا نللیکه 

 osteoporosisهډوکو پوکي 
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 ی .۴۳

 ي .۴۴

 ې .۴۵

 ۍ .۴۶

 ئ .۴۷
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 د عبدامللک پرهیز ژوند لیک 

)قلعټکي( ملسی دی .او په  عبدامللک پرهیز د عبدالقدوس پرهیز زوي او د شمس الدین افغان  

نېټه د ننګرهار د کوز کنړ د ولسوالۍ د قلعټک په کي    1۵کال د لوی د میاشتې په    1۳۳۳کال  

لومړي   په  دقیقي  د  په سیمه کې  باغ علیمردان  د  کابل  د  ټولګی  لومړی  نوموړي  زېږېدلی دی. 

والیت د کوز کوکنړ    ښوونځي کې پیل  او له دویم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې يې د ننګرهار 

کال د کابل    1۳۵۴د ولسوالۍ د سیدجامل الدین افغان په لیسه  کې زده کړه کړې. په کال  

پوهنتون د سائنس یا طبیعي علوم په پوهنځي کې د بیولوژي او کیمیا په څانګه کې شامل او په  

د روسيې کې    1۳۶۸کال يې په دغه پوهنځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په کال    1۳۵۷

د فدراتیف د ایرکوتسک په ښار کې ، د ایرکوتسک په دولتي پوهنتون کې د بیولوژۍ په پوهنځي  

کال د    ۲۰۰۳کې د فزیولوژۍ په برخه کې خپلې زده کړې د ماسرتۍ په سطح بشپړې کړې. په 

   کاري اړتیا پربنسټ يې د ډمنارک د مسلکي زده کړو په اکاډمۍ کې يې د البراتوار په څانګه کې 

کې يې بیا هم د کاري اړتیا    ۲۰1۸کې يې پای ته ورسولې. په کال    ۲۰۰۶زده کړې پيل او په کال  

کې يې    ۲۰1۹پر بنسټ د روغتیايې او ټولنیزو خدمتونوپه برخه کې خپلې زده کړې پیل او په کال  

مړیو  پای ته ورسولې .نوموړي په دمنارک کې د کمپیوتر ، پیداکوژۍ ، ارواپوهنې، ستنې وهلو، لو 

 مرستو په برخه کې ګڼ شمېر لنډمهاله کورسونه لوستي او د بري لیکونه يې تر السه کړي. 

 د کار په برخه کې:

کال د سائنس له پوهنځي څخه تر فارغېدو وروسته د کابل پوهنتون له لورې د لوړو زده   1۳۵۷په  

کړو وزارت خرب ورکړ چې د  کړو وزارت ته د داراملعلمین د کادر په توګه  وپيژاندل شو. د لوړو زده  

هلمند په والیت د عايل داراملعمین په موسسه کې د استاد په توګه مقرر شوی خو یوه ورځ وروسته  

 د سیايس ملحوظاتو له امله له دغې دندې څخه برطرف او د معارف وزارت ته معريف شو.
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نکي په توګه ور وپېژانده. د معارف وزارت د پروان والیت د بګرام ولسولۍ د غالم عيل لیسې ته د ښوو 

درې میاشتې وروسته يې دنده خوشې او مخفي شو. د تر السه شوي مالوماتو پربنسټ د وخت و  

واکمنو د پریکړې له امله باید نیول شوی او زندان ته استول شوی وای چې له همدې امله د دندې  

ېالبېلو سیموکې په پټه  نيټې د کابل په ښار په ب  ۶کال د جدي تر    1۳۵۸پرېښودو ته اړ شو. د  

 ژوند کاوه. 

ګوندي ناحيې د غړي په توګه  ګوندي فعالیت    1۲کال د جدي په میاشت کې د کابل د    1۳۵۸د   

پیل کړ. څلور میاشتې وروسته د قومونو او قبایلو په وزارت کې د تبلیغاتو د عمومي مدیر په توګه و  

یرولو دپاره د عسکري مکلفیت خدمت  میاشتې وروسته د عسکرۍ  مکلفیت دورې د ت  ۵ټاکل شو.  

میاشتې   ۶میاشتو خدمت  وروسته ) هغه وخت د لیسانسه دپاره د عسکري دوره    1۸ته والړ او تر  

 اعالن شوې وه ( ، د ثور انقالب د حقیقت په ورځپاڼه کې  کار پیل کړ. 

او اړیکو په  تر لنډې مودې وروسته د افغانستان خلق دموکراتیک ګوند د مرکزي کمېټې د سندونو 

 څانګه کې د مريب او څه موده وروسته د سکتور د مدیر په توګه دنده تررسه کړه.  

کال د سیايس دلیلونو پربنسټ د عسکرۍ خدمت د احتیاط دورې ته د یو کال دپاره   1۳۶۵په  

واستول وشو چې د رسحدي ځواکونو په لیکه کې د کنډک د سیايس مرستیال په توګه و ګومارل 

ه یو کلنه موده کې له عسکري قطعې څخه د بهر وتلو اجازه يې نه درلوده او دغه یو کال شو. په دغ

 يې په بشپړه توګه په عسکري قطعه کې تیر کړ. 

له عسکري خدمت وروسته د طبع اونرش په دولتي کمېټه کې د سندونو او اړیکو د ریاست د ریئس  

نګېدو رسه د سباوون د مجلې او د اونۍ د په توګه و ټاکل شو، د طبع او نرش د دولتي کمېټې په ړ 

 اخبار د اصالح د مدیر په توګه وټاکل شو.
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لږه موده وروسته د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سندونو او اړیکو د ریاست د ريئس په توګه په  

دنده پیل کړه. کال وروسته د ماسرتۍ زده کړې دپاره د روسيې فدراتیف جمهوریت ته د دوه نیمو  

و له پاره والړ. د زده کړو تر پای ته رسولو وروسته وطن ته ستون شو خو یوه میاشت وروسته د  کلون

افغانستان دولتي نظام په بشپړه توګه ړنګ شو. د افغانستان د دولتي سیستم په ړنګېدو رسه په  

کال د ډمنارک    1۹۹۸افغانستان کې د دندې د تررسه کولو امکان د تل دپاره له منځه والړ.په  

ګال څخه تر   ۲۰۰۵شاهي دولت ته يې پناه یوړه او تر اوسه همدلته ژوند کوي.  په ډمنارک کې د  

د    ۲۰۰۶ مرکز کې  په  د جیولوجیکي څېړونو  د دمنارک  تر رسه کړي:  کال پورې الندې دندې 

د   همدارنګه  وکړ،  پیل  کار  په  توګه  په  البرانت  یا  کارمند  د  البراتوار  د  کې   څانګه  په  البراتوار 

لوپالست په تولیدي موسسه او یو شمیر نورو څېړنیزو موسسو  کې د البراتوار په څانګه کې خپل کو 

کار ته دوام ور وکړ. همدارنګه د نوو نوردیسک د درمل جوړولو او کلوروفورم په موسسو کې د تولید  

نده تررسه  په برخه کې د لنډې مودې دپاره کار تررسه کړ. رسه بیره پردې د ژباړونکي په توګه يې د

 کړې.

کال په یو ښوونځي کې د کوچنیانو رسه د کار په برخه کې د پیداګوک د مرستیال په    ۲۰۰۹په    

کې د پناه غوښتونکو  رسه د مرستې په اداره    ۲۰1۰توګه د یو کال دپاره دنده تررسه کړه. په کال  

تررسه کړې . وروستۍ دنده  کې د افغاين ځوانانو رسه د انتیګراسیون او روزنې په برخه کې دنده  

 چې تر اوسه پورې دوام لري د ټولنیزو او روغتیايي چارو په برخه کې دنده ده. 

کال کې يې د خلک دموکراتیک ګوند غړيتوب درلود. ددغه ګوند    1۳۴۸په سیايس پرخه کې : له  

د سپر  ډمنارک کې  په  لري.  نه  تړاو  پورې  ټپلې  او  ډلې  هيڅ سیايس  په  وروسته  ړنګېدو  غۍ له 

 انرتنیتي ویب پاڼې چارې پرمخ بیايي. 

لیکنې:په افغانستان کې يې  یو شمیر آثار له دري ژبې څخه پښتو ته اړويل چې د هغې ډلې څځه  

د ثور انقالب د حقیقت په ورځپاڼه کې زیاتې لیکنې پښتو ته ژباړيل او همدارنګه یو شمیر مقالې 
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په شا او خوا کې درسنامې پښتو ته   ۴۰د    يې هم چاپ ته رسېديل. د ا خ د ګ په مرکزي کمېټې 

 ژباړيل، د مرکزي کمېټې زیات شمېر پرېکړې او مصوبې يې پښتو ته اړويل. 

د پروګرس د نرشايت موسسې او د طبع او نرش ددولتي کمېټې  په غوښتنه درې کتابونه ) دولت او  

رشا ( کتابونه هم  پښتو ته انقالب، امپریالسیم د پانګوايل وروستی پړا او یو ګام پرمخ دوه ګامه پ

 واړول چې وروسته د نامالومو دالیلو له مخې چاپ نه شول.

د شخيص هلو ځلو په  آډانه کې يې هم یو شمیر کتابونه وژباړل او د چاپ لپاره يې چمتو کړل خو  

یوازې یو کتاب چې د جميلې په نامه د یو تاجکي لیکوال ناول ؤ ، چاپ شو. د »له هیواده لرې«  

د  ناول بشپړې شوې وې خو  نژدې  يې  چارې  ؤ د چاپ  تر چاپ الندې  ګوندي مطبعه کې  په   ،

سیايس دلیلونو له مخې په وروستیو شیبو کې له چاپه پاتې شو. یو بل کتاب چې »ادبیات د ګورکي  

له نظره« نومېده هم په دولتي مطبعه کې تر چاپ الندې ؤ دا کتاب هم د سیايس او ځنې نورو  

په وروستي پړاو کې له چاپه پاټې شو یو بل ناول هم چې د مالوا په نامه یاديده په   دالیلو له مخې 

 دولتي مطبوعه کې له چاپه ولوېد.

په ډمنارک کې تر ټول مهم کار په ګوګل کې د پښتو ژباړې ته تخنیکي زمینه  د رمان پرهیز په  

مرسته برابره کړه چې عالقه مندانو او دوستانو رسه يې د ایمیل او فیسبوک له الرې رشیک کړ، او  

د ګوګل د ژباړې فیسبوکي ګروپ يې جوړ کړ چې نژدې لس زره کسان په کې ملګرتیا وکړه. د  

لغاتونه وژباړل چې د نورو دوستانو په همکاري دغه پروژه   ۳۰۰۰ګل دپاره يې په خپله نژدي  ګو 

بشپړه او په ګوګل کې د پښتو ژباړه فعاله شوه. اوس هم د ګوګل د زېرمې د منځپانګې د بشپړولو  

 په چاره کې مرسته کوي.

رابریدو رسه به يې د چاپ   همدارنګه یو شمېر کتابونه د چاپ دپاره چمتو لري چې د امکاناتو په ب

 اقدام ويش. کله ناکله شعرونه هم لیکي او له نورو ژبو پښتو ژبې ته شعرونه ژباړي. 
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 پوهنتون  لیکوال د کتاب نوم 

 فارمکولوژي  ۱
پوهندوی سید قمرب عيل  

 حیدري 
 هرات پوهندوی داکرت حسن فرید کتاب والدی  ۲ ننګرهار

 انتاين ناروغۍ  ۳
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص 

 جبارخېل 
 رننګرها پوهنمل ډاکرت خالد یار  د سرتګو ناروغۍ  ۴ ننګرهار

 زېږون  ۵
پوهنمل ډاکرت مریم اکرم  

 معصوم 
 د کوچنیانو د وینې ناروغۍ  ۶ ننګرهار

پوهندوی ډاکرت منصور  

 اسلمزی 
 ننګرهار

۷ 
دسامونو    د تنفيس او د زړه  

 روماتیزمل ناروغۍ 
 ننګرهار پوهاند ډاکرت ظاهر ظفرزی  د رسطاين ناروغیو اساسات ۸ ننګرهار پوهاند ډاکرت طیب نشاط 

 اندوکراینولوژي او روماتولوژي  ۱۰ ننګرهار وهندوی ډاکرت سید انعام سیدي پ  توبرکلوز ۹
پوهاند ډاکرت محمد طیب  

 نشاط 
 ننګرهار

 د ماشومانو کلینیکي معاینه  ۱۲ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدري  بیوفزیک ۱۱
پوهنوال ډاکرت نارص خان  

 کاموال 
 ننګرهار

 ننګرهار ډاکرت محمد صابر  د پرازیتولوژي اساسات ۱۴ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدري  فزیک نور  ۱۳

 ۱۶ کندهار ډاکرت نارص محمد شینواری  د سینې ناروغۍ او توبرکلوز  ۱۵
د کوملو بندش او د پریطوان  

 جراحي ناروغی

پوهاند ډاکرت عبدالرؤف  

 حسان
 ننګرهار

 کلینیکي راډیولوژي  ۱۷
پوهنوال ډاکرت غالم سخي  

 رحامنزی 
 ۱۸ ننګرهار

 نیانو د درملنې الرښود د کوچ 

 ) انګلیيس( 

پوهندوی ډاکرت منصور  

 اسلمزی 
 ننګرهار

 د هضمي جهاز او پښتورګو  ناروغۍ  ۲۰ ننګرهار پوهاند ډاکرت محمد ظاهر ظفرزی  د پښتورګو ناروغۍ  ۱۹
پوهنوال ډاکرت عبدالواحد  

 وثیق 
 کندهار

 د هضمي جهاز ناروغۍ  ۲۱
پوهاند ډاکرت محمد ظاهر  

 ظفرزی 
 جراحی بطن و ملحقات آن  ۲۲ ننګرهار

پوهاند ډاکرت محمد معصوم  

 عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون 

 های ارزيابی کلینيکی اطفال روش  ۲۴ ننګرهار پوهاند ډاکرت محمد ظاهر ظفرزی  د وینې ناروغۍ  ۲۳
پوهندوی ډاکرت فاروق  

 حمیدي 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 عمومي هستولوژي  ۲۶ رننګرها پوهاند ډاکرت محمد ظاهر ظفرزی  د ځیګر ناروغۍ  ۲۵
پوهندوی ډاکرت فضل الهی  

 رحامين 
 کندهار

 تشخیيص رادیولوژي  ۲۷
پوهنوال ډاکرت غالم سخي  

 رحامنزی 
 هرات دوکتورس زهرا فروغ  پتالوژی عمومی ۲۸ ننګرهار

 د وینې رسطان  ۲۹
پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی 
 ۳۰ ننګرهار

بيولوژی ماليکولی حجره، بخش  

 اول 
 عيل یوسف پور پوهنوال 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 اطفال  ۳۱
پوهنوال ډاکرت محمد رسول  

 فضيل
 ۳۲ ننګرهار

بيولوژي ماليکويل حجره، بخش  

 دوم 
 پوهنوال عيل یوسف پور 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 کندهار ډاکرت محمد نارص نارصي  د توبرکلوز ناروغۍ  ۳۴ ننګرهار پوهیالی ډاکرت محمد هارون  تغذیه او روغتیا ۳۳

 ډیموګرايف او کورنۍ تنظیم  ۳۵
پوهیالی ډاکرت محمد ابراهیم  

 شیرزی
 امراض ساری اطفال  ۳۶ ننګرهار

پوهاند ډاکرت سلطان محمد  

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون 

 د عمومي جراحۍ اساسات ۳۷
پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدايل
 د کوچنيانو ناروغۍ  ۳۸ خوست 

پوهاند ډاکرت سلطان محمد  

 صافی

کابل طبی 

 نتون پوه

۳۹ 
جراحي، د کلينیکي معایناتو  

 سیستم  

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدايل
 ۴۰ خوست 

امراض جراحی بطن و ملحقات  

 ان

پوهندوی ډاکرت عبدالخالق  

 دوست
 کندهار



 

 عمومي پتالوژي  ۴۱
پوهنوال ډاکرت خلیل احمد  

 بهسودوال 

 ننګرهار

 
 پوهاند ډاکرت بری صدیقي  هستولوژي  ۴۲

کابل طبی 

 ون پوهنت

 د ساري ناروغیو کنټرول  ۴۳
 پوهندوی ډاکرت محمد 

 عظیم منګل 
 د وينې فزيولوژي  ۴۴ ننګرهار

پوهنمل ډاکرت ويل محمد  

 ویاړ 
 کندهار

 طبي هستولوژي  ۴۵
پوهنوال ډاکرت خلیل احمد  

 بهسودوال 
 طبي بيوشمي  ۴۶ ننګرهار

پوهاند دوکتور خان محمد  

 احمدزی 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 هرات پوهنوال غالم قادر دهګان  فزیک اوپتيک  ۴۸ ننګرهار ال ډاکرت عبداالحد حمید پوهنو  یورولوژي  ۴۷

 اخالق طبابت  ۴۹
پوهاند ډاکرت عبدالغفور همدل  

 صدیقی  
 اورتوپيدي او کرسونه  ۵۰ بلخ

پوهنمل ډاکرت محمد  

 هامیون مصطفی 
 کندهار

 هرات پوهنوال ډاکرت عبدالغفور ارصاد  حاد و مزمن بطن  ۵۲ ننګرهار پوهنوال ډاکرت حفیظ الله اپریدی  فزیکل ډیاګنوزس ۵۱

 اساسات جراحی  ۵۴ ننګرهار پوهندوی ډاکرت دل آقا دل  د زړه او رګونو ناروغۍ  ۵۳
پوهاند ډاکرت نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون 

 د چاپېریال او ډندیزه روغتیا ۵۵
پوهنوال ډاکرت محمد عارف  

 رحامين
 اناتومی ۵۶ ننګرهار

ډاکرت حفيظ الله  پوهنمل  

 سهار

کابل طبی 

 پوهنتون 

۵۷ 
د هضمي سیستم او پښتوروګو  

 ناروغۍ 

پوهندوی ډاکرت سیف الله  

 هادی 
 الرتاساونډ تشخيصيه  ۵۸ ننګرهار

پوهندوی ډاکرت محمد  

 نواب کامل

کابل طبی 

 پوهنتون 

 ۶۰ ننګرهار پوهنمل ډاکرت  نجیب الله امین  د کوچنیانو تغذیه  ۵۹
او   د قندونو هضم، جذب

 استقالب 

 دوکتور یحیی فهیم

 پوهیالی 
 ننګرهار

 د کوچنیانو ناروغۍ، اول جلد  ۶۱
پوهنوال دوکتور عبدالستار  

 نیازی 
 د غوږ ، پزی او ستونی ناروغۍ  ۶۲ ننګرهار

پوهنمل دوکتور میر محمد  

 اسحاق خاورین 
 ننګرهار

 جلد   د کوچنیانو ناروغۍ، دوهم ۶۳
پوهنوال دوکتور عبدالستار  

 نیازی 
 د پوستکي ناروغۍ  ۶۴ ګرهارنن

پوهندوی دوکتور اسدالله  

 شینواری 
 ننګرهار

۶۵ 
هیامتولوژي، ایمینولوژي او د  

 ویټامینونو کموايل ناروغۍ 
 ۶۶ ننګرهار پوهندوی دوکتور ایمل شیرزی 

د خولې او هضمي سیستم  

 ناروغۍ 

پوهاند دوکتور ظاهر  

 ظفرزی 
 `ننګرهار

 در احمد اکسیرپوهاند دوکتور نا رهنامی تدریس طب  ۶۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
 جراحي بطن   ۶۸

پوهاند دوکتور محمد  

 معصوم عزیزی 

کابل طبی 

 پوهنتون 

 امراض اطفال  ۶۹
پوهاند دوکتور سلطان محمد  

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون 
 جراحی عصبی ۷۰

پوهنوال دوکتور عبدالغفور  

 ارصاد 
 هرات

 اسات پرازیتولوژی طبی اس ۷۲ هرات پوهاند محمد جمعه حنیف  مایکروبیولوژی  ۷۱
پوهنمل دوکتور محمد  

 یوسف مبارک 

کابل طبی 

 پوهنتون 

۷۳ 
امراض جراحی سیستم هضمی و  

 ملحقات آن 
 پوهاند ډوکتور عبدالوهاب نورا 

کابل طبی 

 پوهنتون 
 بلخ دوکتور محمد یونس فخری  امراض جهاز هضمی و کبد ۷۴

 بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری  فزیک طبی بخش حرارت  ۷۶ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری  فزیک طبی بخش میخانیک  ۷۵

۷۷ 
توضیح اساسات فزیک، و سایل  

 تشخیصیه طبی 
 بلخ سید یوسف مانووال  انالیز ریاضی ۷۸ بلخ پوهاند میر محمد ظاهر حیدری 

 هرات دهګان  پوهنوال غالم قادر حرارت و ترمودینامیک  ۸۰ هرات پوهنوال غالم قادر دهګان  نور و فزیک جدید  ۷۹

 عمومي جراحي، لومړی ټوک  ۸۱
پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدالی 
 عمومي جراحي، دوهم ټوک  ۸۲ خوست 

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار  

 عبدايل
 خوست 

۸۳ 
اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد  

 اول 
 ۸۴ بلخ پوهندوی محمد طاهر نسیمی 

اناتومی و فزیولوژی انسان،  

 جلد دوم 

هر  پوهندوی محمد طا

 نسیمی
 بلخ

 قندهار  پوهنوال ډاکرت عبدالواحد وثیق  تعذیه او سؤ تغذیه  ۸۶ خوست  پوهندوی ډاکرت جهان شاه تڼی  رواين  رنځپوهنه  ۸۵

 امراض روانی، جلد اول  ۸۷
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز  

 نادری 

کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض روانی، جلد دوم  ۸۸

پوهندوی دوکتور عبدالعزیز  

 نادری 

بی کابل ط

 پوهنتون 

 انتاين ناروغۍ ) انګلیسی(  ۸۹
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا 

 امیرزاده 
 بیړنۍ طبي پیښې  ۹۰ کندهار

پوهنوال ډاکرت عبدالواحد 

 وثیق 
 قندهار 



 

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  پرازیتولوژی  طبی  ۹۱
کابل طبی 

 پوهنتون 
 قندهار  ډاکرت عجب گل مومند  والدي جراحي، لومړی ټوک ۹۲

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  مایکرو بیولوژی طبی، جلد اول  ۹۳
کابل طبی 

 پوهنتون 
 قندهار  ډاکرت عجب گل مومند  والدي جراحي، دوهم ټوک  ۹۴

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید  مایکرو بیولوژی طبی، جلد دوم  ۹۵
کابل طبی 

 پوهنتون 
 ارکنده ډاکرت عزیز الله فقیر  د غوږ، پزې او ستوين ناروغۍ  ۹۶

 مایکروبیولوژی عمومی  ۹۸ کاپيسا پوهاند دوکتور محمد فرید برنایار  در افغانستان   PBLرهنمود   ۹۷
دوکتور شعیب احمد 

 شاخص
 هرات

 ۱۰۰ هرات پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارصاد  تروماتولوژی ۹۹
د زړه او سږو د ناروغیو تشخیصیه  

 راډیولوژي 

پوهنیار ډاکرت شاه محمد  

 رنځورمل 
 خوست 

 نرسنگ عملیاتخانه ۱۰۱
پوهاند دوکتور نجیب الله   

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون 

 

۱۰۲ 
گیاهان طبی مستعمله در تداوی  

 امراض قلبی و وعایی 

پوهنوال محمد عثامن  

 بابری

کابل 

 پوهنتون 

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل  امربیولوژی طبی  ۱۰۳
کابل طبی 

 پوهنتون 
 بیړنی درملنې  ۱۰۴

ځمل ډاکرت عبدالولی رن

 وردک
 خوست 

 د کوچنیانو ساری ناروغۍ  ۱۰۶ کندهار پوهنیار محمد اغا ضیاء  د احصایی اساسات ۱۰۵
پوهاند دوکتور سلطان  

 محمد صافی
 خوست 

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل  امربيولوژی عمومی انسان  ۱۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض یورولوژی  ۱۰۸

پوهندوی دوکتور غالم  

 سخی حسنی 

کابل طبی 

 نتون پوه

 های اولیه کمک ۱۰۹
پوهاند دوکتور نجیب الله   

 امرخېل

کابل طبی 

 پوهنتون 
 امراض نسایی  ۱۱۰

پوهندوی ډاکرت محمد  

 حسن فرید 
 هرات

 خوست  پوهاند دوکتور بری صدیقی  امربیولوژي  ۱۱۲ خوست  پوهاند ډاکرت بری صدیقي  طبي هستالوژي  ۱۱۱

۱۱۳ 

رهنامی انستیزی برای  

ف، جلد  کشورهای رو به انکشا

 اول 

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون 
 عمومي جراحي ۱۱۴

ډاکرت گل سیام ابراهیم  

 خېل قادري 
 خوست 

۱۱۵ 
رهنامی انستیزی برای کشورهای رو  

 به انکشاف، جلد دوم 
 دانیل دی موس

کابل طبی 

 پوهنتون 
 عضوي کیمیا، د الیفاتیک برخه  ۱۱۶

پوهندوی دوکتور ګل حسن  

 ولیزی 
 خوست 

 د کوچنیانو خوارځواکي ۱۱۸ ننګرهار محمد بشیر دودیال  پوهاند   احصاییه ۱۱۷
پوهندوی ډاکرت سمیع الله  

 حیات 
 ننګرهار

 ۱۲۰ ننګرهار دوکتور  محمد صابر  کالسیک او مالکیويل جنیتیک  ۱۱۹
تصويري يا تر سيمي راډیو  

 ګرايف

پوهنوال ډاکرت غالم سخي  

 رحامنزی 
 ننګرهار

۱۲۱ 
د داخلې بیړنۍ پېښې او د  

 حران څارنه ب

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله  

 اپریدی
 اورتوپیدي  ۱۲۲ ننګرهار

پوهندوی ډاکرت سید شال  

 سیدی
 ننګرهار

 د عامې روغتیا اساسات او اداره  ۱۲۳
پوهنمل ډاکرت محمد عارف  

 رحامين
 طبي ترمینالوژي  ۱۲۴ ننګرهار

دوکتور ګل سیام ابراهیم  

 خیل قادری 
 ننګرهار

 ننګرهار پوهنمل ډاکرت مسیح الله مسیح  وراثت او ډسمورفولوژي  ۱۲۶ ننګرهار اکرت  سید رفیع الله حلیم پوهاند ډ  هلمنتولوژي  ۱۲۵

۱۲۷ 
د بیړنیو پیښو د درملنې الرښود  

 )انگلیسی( 
 ۱۲۸ ننګرهار پوهنوال ډاکرت اېمل شیرزی 

د نویو زېږېدلو ماشومانو د ستونزو  

 اهتاممات  

پوهندوی ډاکرت نارص خان  

 کاموال
 ننګرهار

 په ماشومانو کې نری رنځ  ۱۳۰ ننګرهار پوهنوال ډاکرت خلیل احمد بهسودوال  د سیستمونو پتالوژي  ۱۲۹
پوهنمل ډاکرت حقیق الله  

 چاردیوال 
 ننګرهار

۱۳۱ 
د اتونوم او مرکزي عصبي 

 سیستمونو  فارمکولوژي 
 ۱۳۲ ننګرهار ډاکرت غالم ريب بهسودوال 

د ننګرهار طب پوهنځی نصاب  

 ت )انګلیيس( او دريس مفردا
 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی 

۱۳۳ 
د درملو د استعامل عملی 

 ( پښتو الرښود )انگلیيس/ 
 عمومي کیمیا ۱۳۴ ننګرهار ډاکرت مالټې ایل وان بلومرودر 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار

۱۳۵ 
)هډوکې، مفاصل او  Iاناټومي

 عضالت(

پوهنمل ډاکرت محمد نارص  

 نرصت 
 فارمکولوژي، دوهم ټوک  ۱۳۶ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت سید قمرب  

 عيل حیدري 
 ننګرهار

۱۳۷ 
حاد اپندیسا یتیس، تشخیص،  

 اختالطات او تداوي 

پرفیسور دوکتور محمد رشیف  

 رسوري 
 د جهازاتو اناتومي  ۱۳۸ خوست 

پوهنوال ډاکرت محمد  

 حسین یار 
 ننګرهار



 

 ۱۴۰ رننګرها پوهنوال ډاکرت محمد حسین یار  امربیولوژي  ۱۳۹
عصبي سیستم،   اناټومي درېیم جلد 

 حواس او انډوکراین غدوات 

پوهنمل ډاکرت محمد نارص  

 نرصت 
 ننګرهار

 طبي امربیولوژی  ۱۴۱
پوهنمل داکرت محمد نارص  

 نرصت 
 ۱۴۲ ننګرهار

د ماشومانو د ناروغیو عميل الرښود  

 )انګلیيس( 

وان -ډاکرت مالټی ال

 بلومرودر 
 ننګرهار

۱۴۳ 
نځو عميل الرښود  د طبي عامو ستو 

 )انګلیيس( 
 ۱۴۴ ننګرهار وان بلومرودر -ډاکرت مالټی ال

د رواين روغتیایي ستونځو عميل  

 الرښود )انګلیيس( 
 ننګرهار سیان نیکوالس

 د شحمیاتو استقالب  ۱۴۶ ننګرهار ډاکرت محمد سمین ستانکزی  نشه يئ توکي او اړونده ناروغۍ  ۱۴۵
دوکتور محمد عظیم  

 عظیمي
 ننګرهار

 عصبي جراحي  ۱۴۷
پوهندوی داکرت عبدالبصیر 

 منگل
 ۱۴۸ ننګرهار

رسطان او د چاپیریال رادیو  

 اکټیویټي

پوهنوال  ډاکرت نظر محمد   

 سلطانزی ځدران 
 ننګرهار

 ننګرهار دوکتور احسان الله احسان د تنفيس سیستم فزیولوژي  ۱۵۰ ننګرهار ډاکرت سید ملیار سادات  بېړنۍ طبي درملنې  ۱۴۹

 ننګرهار پوهنمل ډاکرت بالل پاینده  عصبي ناروغۍ ۱۵۲ ننګرهار پوهنوال ډاکرت عبدالستار نیازی  تولوژي نیون ۱۵۱

 ننګرهار ډاکرت محمد یونس سلطاين  الټراسونډ  ۱۵۴ ننګرهار رنځوروال ډاکرت سید عبدالله سادات  (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۵۳

 ننګرهار ډاکرت عبدالنارص جبارخېل  فزیکي تشخیص  ۱۵۶ ننګرهار ډاکرت محمد نعیم همدرد  د شکرې ناروغي  ۱۵۵

 تلویزیوين آزموینې ۱۵۷
پوهندوی ډاکرت نجیب الله  

 خلیيل 
 د هضمي سیستم اناتومي  ۱۵۸ ننګرهار

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 ننګرهار

 د بويل تناسيل سیستمو اناتومي  ۱۵۹
پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 وینې د رګونو اناټومي  د زړه او د ۱۶۰ ننګرهار

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصت 
 ننګرهار

 عصبي جراحي ۱۶۱
پوهندوی دوکتور فضل الرحیم  

 شګیوال 
 ننګرهار پوهنیار پښتنه بنایي  بیوفیزیک  ۱۶۲ ننګرهار

۱۶۳ 
د کوچنیانو نارغي د پنځم ټولګي 

 د لومړی سمېسرت لپاره  
 ۱۶۴ ننګرهار پوهاند ډاکرت عبدالستار نیازی 

کوچنيانو د جهازاتو معمويل   د

  I ناروغۍ

پوهاند ډاکرت عبدالستار  

 نیازی 
 ننګرهار

۱۶۵ 
د کوچنيانو د جهازاتو معمويل  

 II  ناروغۍ
 انتاين ناروغۍ  ۱۶۶ ننګرهار پوهاند ډاکرت عبدالستار نیازی 

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله  

 اپریدی
 ننګرهار

۱۶۷ 
د اندوکراین، زړه، رګونو او پښتورګو  

 ژي فزیو 

پوهنوال ډاکرت احسان الله  

 احسان
 د جراحۍ انکال  ۱۶۸ ننګرهار

رنځوریار ډاکرت عجب ګل  

 مومند
 ننګرهار

۱۶۹ 
د ځیګر ویروسی التهاب )طبی  

 تشخیص او درملنه( 
 مالریا  ۱۷۰ ننګرهار دوکتور محمد اسحاق رشیفی

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی 
 ننګرهار

 طبي پرازیتولوژي  ۱۷۱
الم جیالين  پوهنوال دوکتور غ

 ويل 
 وراثت ۱۷۲ ننګرهار

پوهنوال دوکتور ګل سامل  

 رشافت
 ننګرهار

 دوهم ټوک  د  کوچنیانو ناروغۍ ۱۷۴ ننګرهار پوهاند دوکتور احمد سیر احمدي  د کوچنیانو ناروغۍ لومړی ټوک  ۱۷۳
پوهاند دوکتور احمد سیر  

 احمدی 
 ننګرهار

 ۱۷۶ ننګرهار داکرت بالل پاینده  عقلی ناروغۍ  ۱۷۵
فزیکي کیمیا دوهم جلد،  

 ترمودینامیک 
 ننګرهار حبیب الله نوابزاده 

 د کوچنیانو ساري ناروغۍ  ۱۷۸ ننګرهار پوهندوی سید بها کریمي کرسونه او خلعې  ۱۷۷
پوهندوی دوکتور نجیب الله  

 امین 
 ننګرهار

 نسایي ناروغۍ  ۱۷۹
پوهندوی دوکتورس تورپیکۍ  

 اپریدی
 ۱۸۰ ننګرهار

جراحي  د ګیډی د ملحقاتو د 

 ناروغي

پوهنوال دوکتور بادشاه زار  

 عبدالی 
 خوست 

۱۸۱ 
د ماشومانو د معدې معایي  

 سیستم او ینې ناروغی 
 ۱۸۲ خوست  پوهنمل ډاکرت ولی ګل مخلص 

د سیستمونو پتالوژی دیمه  

 برخه

پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال  
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژي   ۱۸۳
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 هسودوال  ب
 د پوستکي ناروغۍ  ۱۸۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت سید انور  

 اکربي
 ننګرهار

 ۱۸۶ ننګرهار پوهنیار دوکتور یام صدیقي   د ټټر اناټومي ۱۸۵
رهنامی عملی مشکالت عام  

 طبی )دری( 

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر 
 بلخ

 عمومي هستالوژي  ۱۸۷
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال  
 ۱۸۸ ارننګره

راډیولوژي ازموینې او  

 ناروغتیاوې 

پوهنوال داکرت غالم سخي  

 رحامنزی  
 ننګرهار

۱۸۹ 
د نیونتالوژی او کوچنیانو د  

 ناروغیو کلینیکی هنډبوک
 ننګرهار پوهاند عبدالحی مومني   د طبابت لنډ تاریخ ۱۹۰ ننګرهار پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی  

 ننګرهار پوهنیار هدایت الله  د برق فزیک  ۱۹۲ ننګرهار ار هدایت الله پوهنی میخانیک او د نور فزیک  ۱۹۱



 

 ۱۹۴ ننګرهار پوهنمل جامعت خان همت عمومي بیولوژي  ۱۹۳
د تنفيس سیستم او د زړه  

 روماتیزمل ناروغۍ 

پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 عمومي پټالوژي  ۱۹۶ ننګرهار پوهنوال سید قمرب عيل حیدري  فارمکولوژي، درېیم ټوک  ۱۹۵
پوهندوی دوکتور محمد  

 آصف 
 ننګرهار

 ۱۹۸ ننګرهار پوهاند رشیف الله نعامن  طبي فزیولوژي  ۱۹۷
د پالستیک جراحۍ اساسات او  

 تخنیکونه 
 ننګرهار ډاکرت الفت هاشمي

 ننګرهار   پوهنیار دوکتور یام صدیقي د عصبي سیستم اناټومي  ۲۰۰ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی  عمومي بیولوژي  ۱۹۹

۲۰۱ 
د سینې رسطان، پېژندنه، درملنه او  

 مخنیوی 

پوهنوال ډاکرت نظر محمد سلطانزی  

 ځدران 
 ۲۰۲ ننګرهار

د وینې حجرو، تنفي جهاز، هضمي  

 جهاز، او نوو زېږېدلو فزیولوژي 

پوهنوال دوکتور جنت میر  

 مومند
 ننګرهار

۲۰۳ 
د سینې بطن او حوصلې  

 اناټومي
 ۲۰۴ خوست  حامد پوهندوی ډاکرت حمیدالله 

فزیکي تشخیص او د تاریخچې  

 اخیستنه 
 ننګرهار پوهاند ډاکرت رشیف الله  

۲۰۵ 
د ځانګړو حسیتونو، پوستکي،  

 اوتونومیک او مرکزي سستم فزیولوژي 

پوهنوال دوکتور محب الله  

 شینواری 
 د درملو بدې اغېزې ۲۰۶ ننګرهار

پوهنوال سید قمرب عيل   

 حیدري 
 ننګرهار

 پوهنیار داکرت توریالی حکیمی ی اطفال جراحی عموم ۲۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون 
۲۰۸ 

معاینات کلینیکی اطفال بطور  

 ساده 

پوهندوی دوکتور سید نجم  

 الدین جالل  

کابل طبی 

 پوهنتون 

۲۰۹ 
طبي کتابونه په دي وي دي    ۱۴۰

 کې )پښتو، دري او انګلیيس( 
 بېال بېل مؤلفین   

ټول  

 پوهنتونونه 
۲۱۰ 

دي وي دي  طبي کتابونه په    ۲۱۴

 کې )پښتو، دري او انګلیسی( 
 بېال بېل مؤلفین   

ټول  

 پوهنتونونه 

 عصبي جراحي ۲۱۲ خوست  پوهنوال ډاکرت جهان شاه تڼی عصبي معاینات او سلوکپوهنه  ۲۱۱
پوهاند دوکتور بادشاه  زار  

 عبدايل
 خوست 

 د عامو کرسونو ټړلې درملنه  ۲۱۳
پوهندوی دوکتور ظاهر ګل  

 منګل
 ننګرهار ډاکرت حیات الله احمدزی  نې ناروغۍ د وی ۲۱۴ خوست 

۲۱۵ 
د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص  

 لومړۍ برخه 
 ۲۱۶ ننګرهار پوهاند دوکتور سیف الله هادي 

د داخله ناروغیو تفریقی تشخیص  

 دوهمه برخه 

پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 امینو فارمکولوژي  ۲۱۷
پوهنوال دوکتور غالم ريب  

   بهسودوال
 ۲۱۸ ننګرهار

د ماشومانو تنفيس، زړه، وینې  

 او پښتورګو ناروغی

پوهاند ډاکرت نجیب الله  

 امین 
 ننګرهار

۲۱۹ 
تشخیصیه راډیولوژي، دوهمه برخه،  

 سینه یا صدر 
 ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند   طبي فزیک   ۲۲۰ ننګرهار دوکتور نور محمد شینواری 

 اندوکراینولوژي او روماتولوژي  ۲۲۲ ننګرهار عارف ویاړ  پوهنوال ډاکرت سید راډیولوژي  ۲۲۱
پوهاند دوکتور سیف الله  

 هادي 
 ننګرهار

 د کوچنیانو جراحي  ۲۲۳
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم  

 شګېوال
 د سرتګې کلینیکي ناروعۍ  ۲۲۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر 

 صافی
 ننګرهار

 مالیکويل بیولوژي  ۲۲۶ ننګرهار پوهنیار ګل احمد سهیل  بیوفزیک   ۲۲۵
پوهندوی جامعت خان  

 همت
 ننګرهار

 ۲۲۸ ننګرهار پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی  د ماشومانو انتاين ناروغۍ  ۲۲۷
د ماشومانو اساسات، هضمي، 

 اندوکراین او عصبي ناروغۍ 
 ننګرهار پوهاند سمیع الله حیات

۲۲۹ 
تنفسی او د زړه روماتیزمل  

 ناروغۍ 

م جان  پوهندوی ډاکرت سال 

 شمس
 یورولوژي  ۲۳۰ ننګرهار

ډاکرت غازی جامل  

 عبدالنارص 
 ننګرهار

 ۲۳۲ ننګرهار پوهندوی الفت شېرزی  طبي جنیتیک  ۲۳۱
د انسان عمومي کلینیکي  

 امربیولوژي 

ډاکرت عبدالله جان  

 شینواری 
 ننګرهار

۲۳۳ 
پښتو طبي قاموس )لومړی  -انګلیيس 

 ټوک( 

رنځورمل دوکتور عجب ګل  

 مومند
 ۲۳۴ ننګرهار

پښتو طبي قاموس    -انګلیيس 

 )دوهم ټوک( 

رنځورمل دوکتور عجب ګل  

 مومند
 ننګرهار

 ۲۳۶ ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند  د نور فزیک  ۲۳۵
فارمکولوژي )درېیم کال، دوهم  

 سمسرت لپاره( 

پوهنوال دوکتور غالم ريب  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 ۲۳۸ ت خوس پوهندوی حمیدالله حامد  د هډوکو اناټومي ۲۳۷
د قلبي وعایي، وینې، تنفيس او  

 هضمي جهاز پټالوژي 

پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 ۲۴۰ بلخ پوهاند ماریا صاعد سلطانی  روانشناسی عمومی 239
په معارص طب کې د فزیک  

 پیژندنه 
 ننګرهار ګل احمد سهیل

 19 -او کووید ۲ –س سار  ۲۴۲ ننګرهار پوهندوی جامعت خان همت د حجرې بیولوژي  ۲۴۱
پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 
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 www.kitabona.orgاو     www.ecampus-afghanistan.orgشئ:  نلوډوالیڅخه ډو  ټول کتابونه له دې ویبپاڼو 

 

۲۴۳ 
د رس او غاړی اناټومي دريس  

 کتاب )لومړی ټوک( 
 د ثدیې ناروغۍ  ۲۴۴ ننګرهار پوهندوی دوکتور یام صدیقي 

پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 

 دک ډاکرت یحیی ور  د طب محصلینو دريس کتابونه  ۲۴۵
ټول  

 پوهنتونونه 
۲۴۶ 

د رس او غاړی اناټومي دريس  

 کتاب )دوهم ټوک( 

پوهندوی دوکتور یام  

 صدیقي 
 ننګرهار

 د صدر ترضیضات   ۲۴۸ خوست  پوهنوال امرالله آصفی  طبي کیمیا ۲۴۷
پروفیسور دوکتور محمد  

 رشیف رسوري 

ټول  

 پوهنتونونه 

۲۴۹ 
فزیکي تشخیص )هادي کلینیکل  

 مېتود( 
 یف الله هادي پوهاند ډاکرت س 

ټول  

 پوهنتونونه 
۲۵۰ 

رهنامی کلینیکی برای داکرتان  

 دندان 
 داکرت سید معروف سیرت 

ټول  

 پوهنتونونه 

 امیندواری او زېږون  ۲۵۱
پوهنوال دوکتورس حفیظه  

 سهاک
 مالیکويل ایمینولوژي  ۲۵۲ ننګرهار

پوهاند ډاکرت خلیل احمد  

 بهسودوال 
 ننګرهار

 اپيد رسطاين ناروغیو رادیو تېر  ۲۵۳
پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
     خوست 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank Chancellor of Universities, Deans of 

faculties, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project  . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and 

gave us all these books to be published and distributed all over 

Afghanistan. Finally, I would like to express my appreciation for the 

efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the 

office for publishing and distributing the textbooks . 

 

Dr. Yahya Wardak 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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