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 ۱۷/۰۳/۲۰۲۲        “فرخان"اهتمامظپوهنیار

 د زېږېدونکی ماشوم جنسچې ئ غواړ

 !امیندوارۍ په وخت وټاکل شي مو د
 څېړنیزه لیکنه

  په ځای پیشګفتارخبرو) مخکینیو د

یوې ډاکټرې  ،کرم شوي هللا ج په مرسته او دې هم علم څېړن هللا ج په وس کې دی خو دادې طب د هرڅه بیشکه د
داوایی نه یې غوښتل  ،څېړنه کړې په ګډه دغه و میړه یې هم دهمدې رشتې متخصیص ؤجهان آرا سعیدیان چې پالر ا

چې اوالد یې وشي خوشوی ؤهیله یې وه چې معلوم کړي ولې ځینې کسان تل جلکۍ یا همیشه هلکان زېږوي نوالملونه 
ټولو نتیجه مثبت  تحقیق پاییلې یې اول په خپل ځان بیا په نوروعملي کړې چې د مخنیوی چارې یې باید پیداکړي د د وا

  .کړې چې زامن یې شوي دی تایید لی اولوڼې یې لرلې داتجربه عم وکسانوچې ترشپږونور بیا ژباړنو او څو وه،

د  ویانارینه اوالد یې نه پیدا کیږي.اولولي ،بل هغه سړي، چې اوالد  ۔ غوښتنه! یوازې واده شوي سړي او ښځې د
ً  دوهمې ښځې پۀ لټه کې وي،   و هیله ده!یې دنه لوستلو توصیه ا.نوروته ولولي یو ځل دې دا مطلب هم حتما

 ( تعینولو ځانګړنه هللا ج په نارینه کې ایښې، چې ورته سیکس کروموزوماوانټرسیکس نارینه ،۔ د جنس)ښځینه 
(Sex Chromospmes) .ویل کېږي  کروموزومونه هم په ښځه او هم په نر کې موجود دي چې له یو ځای کېدو

چای خوري له یوې کاچوغې کم نه وي په یو  د یا تروملی لی۳۔۲له  سپرم باید نر څخه یې نوی موجود منځته راځي.د
 Gen Sprmنارینه سپرم وکتل شي نو میلونه سپرماتوزید یانې تخمونه موجود وي که د ٤۰ملی لیتر کې باید 

(xا )ودسپرمAndra Sperm (y )کروموزوم لري هغه سپرم چې پوره بشپړ ۲۳څخه جوړ دي چې هریو یې  سپرم
په سلوکې باید چټک وي دنارینه دسپرم چې هرډول دښځې دهګیو ۱,٤اوغښتلی وي کولی شي ځان هدف ته ورسوي 

پۀ نومونو  y او X پۀ ښځه او نر کې دا کروموزونه هلک یا جلۍ جنس ټاکل کېږي  کړکیمه یاکڅوړه امیندواره کړه د
 x او وړوکی X یادېږي داګامیتونه پۀ ښځه او نر دواړو کې دوه عدده شتون لري، د ښځې دواړو کروموزمونه غټ

دنسل منځته راتګ یو حیرانونکي نظام ځکه دی،  په نومونو نومول شویدي.  Yاو X دي او د نارینه هغه یې دواړه د
 X د مور له X که چیرته د پالر ځ ته راوړي. چې کله د نر او ښځې کروموزومونه سره یوځای شي یو موجود من

 X کروموزوم د مور له Y که چېرته بیا د پالر لور( وي. کروموزوم سره یو ځای شي، دا به جلۍیاد خدای ج رحمت )
 هلک ،په دې توګه ویالی شو، چې د جنس )نجلۍ  کروموزوم سره یوځای شي، نو دا نعمت به )زوی( وي؛

 داېپ لور دچا رتهېچ مورکه د ۀن لري، ررولډې ې د پالر کروموزومونهاو یا منځته راوړلو ک ( پۀ ټاکلواوانټرسکس
 .نشته ېپک الس ښځې د او ید اتیز ېرمنېم تر رول يړدس ېک ېد په یزو ېی ای ي،ېږک

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ehtimam_z_k_da_zegedonkay_mashom.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ehtimam_z_k_da_zegedonkay_mashom.pdf


  

 
 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 هکله په ېپردددغې ،  ېږېجادیا پرده بکارت د او کسډآپن لکه ېک بوېاولوش په نیدجن هم جنس ټرسکسدان بل -
 مطلب يځرا ته ځمن ېستونز ېولنیزټاو يصشخ یرډې په ټولنه کښې ېی کبله له دوېپوه دنه ېچ دي ّمهم کهځ لوماتام

 ويموجوده  نه اوله هماغه له ای خهڅ نیجن له ېکنجنونوځی په لري ولونهډ اتیز پرده دا ي:شپوهـ دیاب خلک ېداچ
 په ېچ وي نازکه دومره ېینځاو لري تیخاص کشي یي منجله يځ نه هځمن له هم عمل جنسي په ېچ وي ېنوداسځید

 بيیط معلومول ېد ېچ وایي رانټاکډ ېبرخ ېد د يځ هځمن له سپورت او کار دروند و،ډمن ز،ېخ عادي
 کهځ لري،نو تعلق ېپور تړښجو تکيینیج اواولي ارثي په نوزاد نهښځیهر ېداد کهځ ده نه ېک وس پهږعلومواوزمو

 ېماد۱۶۴د قانونمسئلې د ېدهماود ورکوي نه اجازه لپاره ېدکتن( يګ زهیدوش) غلتوبیدپ اکترانډاو نیفعال مدني
 . ید رسببیاوتحق داستهزأ ، اخالقي ری،غیرقانوني،ناشونیمعلومول،غ ېداس ېچ دي تونکيښغو لیاوتعد ېدلغو

 ورله ېک اوپاکستان ډرو یدنیسر ورته ېک ژبه روسي په زېږول کېږي کم رډې دا ېچ حنس یا نرښځي دمخنث - 
 ایب ېداچ يځرا ته ځمن سببه له مشکالتو ارثي او صحي هڅوید جنسدغه  يیوا کسیرسټان ورته ېک زيېرګاوان اړچیا

 ېاتیز په يېږک لیو مه ایب خبرده ېلر هږڅل له بحث موضوع لري نه ږون همېز متاسفانه او يېږک بلل نه مستقل پوره
 نيید زموپه يېږک لګڼ همغو په لري لیتما ته جنس نهښځیای نهینار کبله اوحرکاتوله یدکردار،خو سره یصدیف

 د نو ؤ اتیز لیتما جنس ېد د ته% صديیف ېهردنر یا ښځې  که:  لکه شوي اشاره ته ېلئمس دغه هم ېارشاداتوک
 ایتړا ته بحث اتیز سببه له تینزاکتونواوحساس داجتماعي چون کوي هښځ ای نر جنس هماغه یې به نیاوتکـف ًممیت يړم
او ټرې له څېړنې اړین ډاک څانګېد ته پالراومېرمېو مشورې د دواړودلته یوڅ ته بحثصلي اشو رابه.يېږک لیدل نه
 : ديدا

دنارینه ماشوم په ټاکنه کې دپالر او مورله پاره خواړه اوکړنې دادی چې برعکس یې دښځینه ماشوم سبب کېـږي  -
مساعد والی دجنس ټاکلوته اړین دی ځکه جلۍ اوهلک چې کله بلوغ ته ورسېږي دسپرم له پاره دښځینه ویجن )مهبل( 

تولیدوي ښځه دبیلماځۍ په ختم کې یوځل امیدوارۍته آماده کېږي دهګیو کړکیمه یې  x اوجلۍ اووم y۔x نرسپرم
 Body)جوړې یې جسمي۲۲شته دي  (Chromosome)جوړې کروموزومونه ۲۳آزادېږي په هره کڅوړه کې 

Sells)اویوه جوړه یې جنسي (Sex Sells) کروموزمونه دي چې دجنین جنس تعینوي.خو دنارینه سپرم یو وار سل
بحث په ټولوڅېړنو کې یوشان Y۔X ی دمیلونه تل فعال وي دهغوی څخه یو یې کړکیمه اومیدواره کوالی شي نوموړ

 ث پرې کووقې ،عوامل اوالرښوونې دي ، چې اوس دلته بحثابت دی مهم یې دعمل اجرآ،طری

اول طبعي طریقه :نارینه باید دمیرمن دامیدوارۍپه وخت کې چې) ترځان مینځلو( دوه نه تر پینځه ورځو پس  - 
وي،یوه اوونې مخکې تل په سړو اوبوغسل او استنجاء وکړي او دا ساحه یخه اوپه پراخه جاموکې وساتي که دکایتوس 

یوه اونۍ دمخه دکوروالی نه کوي ، چې وخت یې را  د امید وارۍیا  شنیځۍ ختم ورځې اوږدې وي نوله اوراګیابیلما
ورسید دجماع څخه مخکې نیم ساعت دې دمینې خبرې ،غېږه، مچول اوساتیرۍ وکړي ترڅو دښځې دځانګړي اندام 
څخه سپینه اوسریښناکه مایع یانې مزي ترشع شي چې القلي خاصیت لري اودمحیط تېزابي حالت له مینځه وړي، ځکه 

 ی حالت دسپرم دحرکت او موخې ته درسېدومخه نیسي دهلک له پاره باید مجرا القلي شي تېزاب

لیتره اوبوکې حل شي وروسته ۱,٤۔ دوهمه تخنیکي طریقه: دوه قاشقې سودا یاپولي )بی کاربنات سی( دې په 
شي دادې هلک داستعمال شي په تشت یا خانک کې دواچول شي هلته دې پکې کېني چې داخلي ساحه ښه پرې ککړه 

 لپاره ؤ 

لېترواوبوکې حل شي تراستعمال مخکې پینځه لس دقیقې  ۱،٤. دجلۍ له پاره دوه قاشقې سرکه یاتروې مستې په 
پرېښودل شي بیا دلکه مخکې ځل په تشت کې واچول او استعمال شي اویا دله جماع څخه مخکې تشې وکړي اوساحه 

اوج ته ورسېـږي )انزال( شي پرته لدې هیڅ اوالد نه شي کـېـدای،  دنه پاکوي.اوباید دواړه په یو وخت کې د لذت
هګي، کیلې،کوپره )ناریل(،چای زعفراني،آلوبالو،پنیر،قهوه،بادرنګ رومیان،مڼې ،دزنجبیل پودر،خرما،شات،دمرغۍ 

دله کروموزم Yککرې،کاهو،کبان اودوري کباب یې ښه اومناسب خواړه اودسپرم زیاتونکي دي دښځې تیزابی محیط د
منځه تلوسبب اودنارینه اوالد دمخنیوي سبب ګېږي نوپه هیڅ صورت پس له یوځای کیدو باید مونث جنس خالې جواب 
چای ونه کړي ترڅو القلی شوې ساحه چې دمینې له سببه رامنځ ته شوې اود هلک پیدا کېدو ته مساعده ده په تېـزابی 

ورښتیـې وه ۔ دجماع مناسب وخت: په ځینوښځوکې بیلماځي په بدله نه شي دا کارتجربه شوی دی اونتـیجه یې مثبه ا
یا امیندوارۍ Rogationوروسته د.Contuse ورځ راځي دحیض دختمېدو ۲٨تمه ورځ او په بعضو نوروکې  ۲٤

چې هلک ئ ورځې مخکې واقع کېړي یا په ساده ډول که غواړ ۱٤ورځ وي دغه وخت دبیلماځۍ له پیل کېدو څخه 
چې هلک شي دحیض له ئ یا په ساده ډول که غواړ ( ورځې ورسته دکوروالی وشي٥یا  ٤څخه )شي دحیض له پای 

 ( ورځې ورسته دکوروالی وشي٥یا  ٤پای څخه )

دنوموړو قواعدوپه پام ګې نیولو سره ژوره جماع پکار دی ترڅو دنارینه ئ کله چې مزي د ویجن څخه ترشع کړ.
ً ذیالنځ کې ولوېږي اوله خطر څخ یادخونداومزې  Orgasm ه بچ شي دنارینه په یوعمل سره باید دښځېسپرم راسا

داوج شېبې سره سم سړی هم خپل ژروانزال وکړي. ۔ ددواړوجنسودمېړه او آرتینې تناسلي الې بایدروغې او طبعي 
 حالت یې نور مال وي نورمال حالت یې طیب داسې ښودلی:
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س م ښودلی  ۱۲تر  ۱۰سانتی مترواومحیط یې له  ۱٦ تر ۱٤دفضیب )ذکر( اوږدوالی په غېرنعوظ حال کې له 
س م په حدود کې دی مهم ټکی داچې داخل کې یې کومه ناروغي نه وي. خوشبختانه اوس دطب  ۷دی.دمهبل محیط د

دعلم په برګت دناروغیو اوکمزوریودواګانې سته او دعدم نعوظ اوژرانزالۍ له پاره هم ډېری تابلیتونه شته دي ماته هم 
ه فوی یې معلومې دي خوښه ده چې دفعالیت له ډول سره سم په ټاکلي مقدارد ډاکټر په مشوره دمعتبروکمپنیو لس ډول

 څخه وخوړل شي. 

 ۔ دماخذونو یادونه: 

ډاکټر سعید سعیدیان څېړنیزه لیکنه  ډاکټرې جهان آرا سعیدیان ا ..۔ انګلیسي متن ددراتلونکي کوچني دجنس ټاکل
نکې هیله مجله څلورم کال ،له ډنمارک څخه خپرېدوړې لنډیزژباله م پوهنمل فلک ناز صمدي دمحتراوتجربه ۔ پښتو ته 

 کال. 1374نولسمه کڼه  سېپ پرله

 تنی های جنسی اړینې برخې ژبارل شوي.س۔ فن زنا شویی و دانی 

 ۔ له ځینو ټولنیزو شبکو او فیسبوک څخه لږه استفاده. 

 وړځایوونو ژباړل  ۔ رهنمای ازدواج ومسایل جوانان دضرورت 

 ئ!ښاغلواوآغلوکه مطلب ستاسو دګټې سبب شوماپه خپلو ُدعاووکې مه هېرو

 ( ظفرخان اهتمام اوټولونه د )ټایپ، له دري ژباړه،تهیه ـ په درنښت 
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