
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۱/۱۰/۲۰۲۲                          : سمسور ودان هړژبا

 

 هغه پنځه کړنې چې جسم کمزوری کوي 
 

ایا په دې مو سر خالص دی، چې که ناکله د ډیر کوچني او زړه وړونکي خوراک نه خوړل انسان له ګڼو ناروغیو  
 او زرګونو ډالرو تاوانه ژغوري؛ خو برعکس که کله ناکله پرهېز وشي او ناخوښ شی هم وخوړل شي، بدن ته ډېره ګټه لري 

 

ځوانه ځواني کې له لسګونو ناروغیو او صحي ستونزو خو خلک تل په خوند او ذایقې پسې ګرځي؛ نو ځکه خو په  
سره مخ وي. دوی خپل صحت ته د نه پاملرنې له امله ځان وژني؛ خو په ځان نه پوهیږي، چې ښه مثال یې د شوګر  

 .)شکرې( ناروغان دي. که دوی په ناپامي کې خواږه خوري؛ نو په ناپامي کې ځان وژني
عادتونه او کړنې هم شته چې انسان په عمري کمزوري او سستي باندې اخته کوي، ښه مثال له خوراک پرته ډیر نور  

 .یې په لټي اخته کېدل او د کار نه کول دي، چې انسان ته د بې ارادې توب او بې زړه توب ناروغي ور اچوي
 .داسې کړنې او سهوې ولولئ چې ستاسې جسم کمزوری کوي  ۵نن راسره 

 

 :یده کېدلــ له اړتیا زیات و۱
 

له اړتېا زیات خوب انسان ته د اعصابو، هډوکو او عضلو د کمزوري کېدلو ناروغي پیدا کوي. د دې ترڅنګ د زیات 
 .عمر خلک د زړه په ناروغیو، شوګر او چاغوالي اخته کوي

 

تونو خوب ساع ۹نه تر  ۷ساعتونو زیات خوب ونکړي. له  ۱۰ساعتونو کم او له   ۶د طب له مخې هر انسان باید له  
 .کول مناسب وي

 

 :ــ سکرین او انټرنېټ ته زیات کیناستل۲
 

د ډېر وخت له پاره سکرین )موبایل، کمپیوټر او تلویزیون( ته کېناستل، د انټرنېټ او ګیم زیات ترسره کول هغه څه  
 .نظر ناروغۍ پیدا کويخو وروسته بېال بېلې روحي، ذهني او د  دي، چې په لومړیو کې سړي ته ارام بښوونکي ښکاري؛  

 

 :ــ په تړلې خونه کې ناستی۳
 

کله خو به مو ضرور له نوي ازاد شوي بندي سره لیدلي وي، چې د زیات زندان تېرولو وروسته له ذهني کړکېچ  
سره مخ وي او مخ یې ژېړ رنګ نیولی وي. د دې المل په بدن کې د ویټامین ډي کموالی دی چې لمر ته د نه کېناستو  

 .ې خونې کې د ډیر وخت له پاره د پاتې کېدو له امله رامنځته کیږياو تړل
 

 :ــ کمې اوبه څښل ۴
 

اوبه د هللا جل جالله هغه نعمت او ډالۍ ده چې پرېمانه موندل کیږي، ستاسې بدن تازه ساتي، هر رګ ته اکېسجن 
نعمت کم استعمالوی؛ نو تاسې له  رسوي، فاضله مواد وباسي او ستاسې د غړیو ساتنه کوي؛ خو که چیرې دغه مفت 

 .صحي ستونزو سره مخ کېدلی شئ او حتی که بدن مو ډیرې اوبه ضایع کړي د مړینې سبب مو ګرځي
 

 :ــ بې مهالوېشه خوراک کول ۵
 

ضرور به مو داسې نیږدې ملګری وي، چې د معدې، کولمو او هاضمې سیستم له ناروغیو کړیږي. د دغو ستونزو 
 .و ستر المل یې د ډیر کم یا بیخي زیات او په ناسمو وختونو کې د خوراک کول ديالملونه ډېر وي؛ خ

 

 ژباړه: سمسور ودان
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