
د انسان بـــــدن

د د دباندنۍ خوا څخه څرنګه ښكاري ټولو ته ښكاره د انسان بدن دلته الندي.ه دا چي

و لولئ  د ټولو غړو نومونه د بدن د انسان .به

١



 سكليټ

د بدن ټولو هډوكو ته سكليټ ويل كيږي يې.د انسان د انسان بدن سكليټ دئ چي

د غړي په نامه ياديږي. ټينګ ساتلئ دئ  د حركت د ماهيچو او پلو سره په ګډه . سكليټ

د سكليټ سره مښتي دي د پلو په واسطه د خطر. ماهيچې د بدن دنني غړي هم سكليټ

د خطرد. او زخمي كېدو څخه ساتي  د كوپړې هډوكئ ماغزه او پښتۍ زړه او سږي  سر

.څخه ساتي

د بدن ډېر كلك نسج دئ د غاښ. سكليټ دد انسان په بدن كي يوازي او يوازي

بي سربېره پر دې چي سكليټ. باندنى پوښ دئ چي تر سكليټ كلك دئ ا ډېر كلك دئ

د كوږوال . خاصيت لري، ياني ډېر ژر نه ماتيږي)خمېدو( هم

د پوښ په نامه د هډوكي د هډوكو مخ په يوه ژړبخن سپين پوښ پوښل سوې دئ چي

د اعصابو تارونه. ياديږي د وينو ډېر رګونه او .لري) عصبي رشتې(د هډوكي دغه پوښ

د وهلو او زخمي كېدو په مقابل كي ډېر حساس دئ د هډوكي دغه پوښ .د دې سببه نو

د هډوكي پوښ پوست ته ډېر نژدې پروت وي . دا په هغه ځاى كي زيات حسيږي چيري چي

شيوخت اوبيا هغه د سړي يو كوچنى هډوكئ په كوم .و وهل سي حسيږي كله چي
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 بنــــدونــه

دا ځكه. سر بېره پر دې چي سكليټ ډېر كلك دئ بيا هم زموږ بدن حركت كوالى سي

د انسان بدن بندونه لري  د هر هډوكي مخ په يوه كلك او ښوي پوښ پوښل. چي د بند

 بند دا ډول پوښل سوئ،سربېره پر كړپندوكي. ندوكئ ويل كيږي سوئ دئ چي هغه ته كړپ

.دئ لكه په يوه كڅوڼه كي چي ساتل سوئ وي

د هډوكو او هلته دننه په هغه كڅوڼه كي يو ډول مايع سته چي بند لوند او غوړ ساتي

د تماس  د بل سره د هډوكو كړپندوكي يو د بند دا مايع دا دنده لري چي نه پرېږدي چي

و سوليږي  .په وخت كي

و لولو . بندونه ډېر ډولونه لري چي الندي به يې

و:د مردكۍ په شان بندونه د بندو په نامه ياديږيد اوږو او د مردكۍ . رانه بندونه

د يوې مردكۍ دئ) كلولې(د مردكۍ بند دغه مردكۍ په يوه بل هډوكي. څخه جوړ سوئ

د كاسې په شكل وي حركت كوي  پر. كي چي د مردكۍ بند د دې سببه دئ چي دغه دا

ك . والى سي ډيرو خواوو حركت
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د.د چپراس په شان بند يوازي مخ او شاته حركت كوي:د چپراس په شان بند

.د زنګانه بند چپراس په شان بند لكه

د ګرزېدونكي بند په شان كار: ګرزېدونكئ بند د چپراس او هم د څنګلي بند هم

سو. ور كوي .ځكه نو موږ الس هم پورته او كښته وړالى سو او هم الس ګرزوالى

)عضلې(چېيماه

د بلي خوا دا ماهيچې چي غړي يې هم بولي د يوې خوا زموږ بدن ته حركت ور كوي او

د دوى په واسطه زړه ضربان كوي او معده كار كوي چي. كار كوي چي هغه ماهيچې

د باندني غړي لكه هډوكي، السونه او پښې په حركت راولي هغوى زموږ په  د بدن زموږ

چي)وښتنهغ( اراده  ، معده) ارادي غړي( حركت كوي يې بولي او هغه ماهيچې چي زړه

) غير ارادي( حركت نه كوي)غوښتنه( او كلمې په حركت راولي هغوى زموږ په اراده 

.غړي يې بولي

د. هره ماهيچه په دوو سرو كي يوه پله لري د هډوكو سره دغه پلې ي چي ماهيچه

د ډېرو او وړو نريو رشتو. مښلوي څخه او بيا دغه) تارو(د هري ماهيچې غوښينه برخه

د نورو نريو تارو څخه جوړه سوېده  د حركت په وخت كي دغه نري تارونه. هره نرۍ رشته

.كشيږي او حركت منځ ته راولي
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د هغه مخالفه وظيفه پر غاړه لري د. ځيني ماهيچي يو كار پر غاړه لري او ځيني بيا

د دوى هغه مثال په توګه يوه ډله ماهيچې يو بند را كږوي او هغه نوري يې بيا پر خالف

. بند خالصوي لكه په الندي شكلو كي 

غ او عصبي سيسټمدما
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دئ) وړوكئ( دماغونه دوه دي چي يو يې لوى دماغ او بل يې كوچنى دماغ زموږ. دماغ

د فكر كولو قدرت راكوي  .د بدن ټوله فعاليتونه تنظيموي، مخته يې وړي او موږ ته

: لوى دماغ

،. دماغ په واسطه انسان فكر كويد لوى د لوى دماغ په واسطه خبري كول، ليدل

د ارادي حركتونو كنترول كيږي ، او دا. اورېدل لوى دماغ ته خبر ورځي او لوى دماغ

څ د شيانو په هكله څه ډول نظر لرو او ه ډول عكس راښيي چي موږ څه ډول احساس كوو

د هغو يادداښت په لوى دماغ. العمل ښكاره كوو څه چي موږ وينو او ور سره مخامخ كيږو

. كي ذخيره كيږي 

: كوچنى دماغ

، ماهيچو او غير ارادي غړو د غړو د غير. تنظيميږي حركت په كوچني دماغ كي

د جملې څخه يو هم زړه دئ چي په خپله حركت كوي بېله دې څخه چي موږ ارادي غړو

و كړو . فكر پكښي

، د حيوانانو تر دماغ لوى دئ لكه په پورتني شكل كي چي يې وينئ د انسان دماغ

د انسان دماغ ډيري ګونجي لري . سربېره پر دې
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د انسان دماغ ډيري ګونجي د انسان دماغ نيژدې دا چي  ١٠٠ لري نو دا سبب دئ چي

د مرغانو او چنګوښو دماغونه ګونجي نه لري. مليارډه عصبي حجرې په ځان كي لري

د پاره ځاى نه لري د ډيرو عصبي حجرو .بلكي ښوى دي، ځكه نو

نه. كوي ځكه نو ډيري انرجي ته اړتيا لري دا چي دماغ ډېر كار و كه سړى سم خواړه

د دماغ فعاليت تر تاثير الندي راځي  سم. خوري نو ځكه نو دا ډېره مهمه ده چي سړى

د لوست حوص د كار كولو او په ښوونځي كي و خوري چي له خواړه او پر خپل وخت يې

.و لري 

د بدن ټولو برخو ته خبر ورځي د رشتو په واسطه د ټولو برخو څخه.د اعصابو د بدن

د الري دماغ ته ځي د رشتو د اعصابو د رشتو او خبر تلو او راتلو. بيرته خبر د اعصابو

، حرام مغز عصب. دغه سيسټم ته عصبي سيسټم وايي د دماغ شو(ي سيسټم )يكنخاع

د ستون فقرات د مال د عصبي رشتو څخه جوړ) شمزۍ( چي په مابين كي غزېدلئ دئ او

. سوئ دئ 

د اعصابو هر تار. دي چي يو دبله سره رابطه لري) تارونه( اعصاب داسي رشتې

د بدن څخه. خبر يوې خواته وړي) رشته( د دې مانا داده چي كومه عصبي رشته كه خبر

د دماغ څخه خبر بدن ته رسوي تر. دماغ ته وړي نو يوه بله رشته بيا د بدن او دماغ خبر

د نخاع شو د عصبي رشتو په واسطه ځيكمنځ د الري شو( مغز حرام.ي سر)يكنخاع د

د ستون په منځ كي غزېدلئ دئ د فقراتو شو(د حرام مغز. څخه شروع كيږي )يكنخاع

د بدن هري هري برخي ته تللي دي .څخه عصبي رشتې
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د ويني دوران  زړه او

د يوه انسان زړه تقريبا. بدن كي شاو خوا ته وينه پمپوي زړه يو لوى غړئ دئ چي په

د موټ كړي الس په اندازه دئ .د هغه انسان
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. كوټې لري( زړه څلور خاليګاوي د ښي بطن) ، ښي دهلېز) راسته بطن( دغه خاليګاوي

هر. په نامه ياديږي) چپه دهلېز( او كيڼ دهلېز) چپه بطن(، كيڼ بطن) راسته دهلېز( د

. بطن او دهلېز تر منځ يو وال سته كوم چي ګوري چي وينه پر سمه خوا والړه سي

د لوى د كوچني دوران او بل يې د زړه څخه وينه دوه واره دوران كوي چي يو يې

او. په نامه بولي دوران د زړه څخه سږو ته ځي كوچنى دوران يې هغه دوران دئ چي وينه

د لوى. هلته كاربن ډاى اوكسيډ ايله كوي او نوئ اكسيجن اخلي او بيرته زړه ته راځي 

د بدن ټولو حجراتو ته ځي د زړه څخه  او هغو ته خوراكي مواد دوران په صورت كي وينه

او اكسيجن ور وړي او پر ځاى يې بيرته كاربن ډاى اوكسيډ او نور بېكاره مواد ځني را

.اخلي او بيرته يې زړه ته راوړي 

د ارامۍ په حال كي مګر. كوي واره په يوه دقيقه كي ضربان٧٠د يوه لوى انسان زړه

د زړه ګراف په دواړو حالتو كي ښكاره سوئ.د كوچني زړه ډېر چابك دوران كوي  الندي

:دئ 

د ضربان په نامه ياديږي د زړه د زړه په واسطه دا.د ويني پمپ كول دغه ضربان په

د الس تر بند  د غاړي پر رګ باندي ګوتي ډول معلوموالى سو چي  لږ څه پورته او يا

.ته نبض ويل كيږي) وهلو( دغه ضربان. ايږدو
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د جهاز غړي د هاضمې

د خولې او ستوني څخه تېريږي د انسان بدن ته ځي نو د مرۍ. كله چي خواړه بيا نو

ځي.څخه معدې ته رسيږي  تر نريو كلمو وروسته پنډي.د معدې څخه نريو كلمو ته

د مخرج. كلمې راځي  دې. په نامه ياديږي) مقعد(د پنډي كلمې اخرنۍ برخه سربېره پر

د جهاز غړي دي  د هاضمې . اينه او پانقراس هم

د بدن يو لوى غړى دئ او د. يو زيات شمېر مهم كارونه سر ته رسوي اينه د مهمو كارو

د مثال د هغه ضررناكو موادو راټولول دي كوم چي بدن ته ننوزي، جملې څخه يې يو هم

. په توګه دواوي او الكهول 

د غاښو په واسطه ميدههل.د خورك په وخت كي خواړه لومړى خولې ته لويږي ته خواړه

د ناړو  د. سره ګډيږي) الړو( كيږي او په دغه وخت كي و ژوول سوه نو كله چي خواړه

د الري څخه په مرۍ كي معدې ته تېريزي  . ستوني
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د معدې مايعات سته ه. په معده كي غه پروتين ټوټه كوي كوم چي په دغه مايعات

ور. خوړو كي سته  د نريو كلمو لومړنۍ برخي ته د الندنۍ خولې څخه خواړه د معدې

د اثناعشر په نامه ياديږي اثناعشر. اثناعشر دوولس اينچه اوږدوالئ لري. لويږي او هغه

ال د اينې او پانقراس څخه د. ري راغلي دي ته د پانقراس څخه د اينې څخه صفرا او

د خوړو هغه غذايي مواد ټوټه كوي كوم. پانقراس شيره را وزي د پانقراس شيره صفرا او

د نريو كلمو په واسطه جذبيږي. چي په خوړو كي سته  او.د دغه غذايي موادو لويه برخه

د يوه نري لېپړي په شكل وي پنډو كلمو ته ور ځي هلته يې اوبه. هغه پاتي مواد يې چي

د. جذبيږي  د مقعد د خټي په شان د پنډو كلمو په واسطه جذب سوې كله چي يې اوبه

د بدن څخه وزي  . الري
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 بولي جهاز

د ادرار ، د پښتورګو د غړو په نامه ياديږي د بولي جهاز ،) بولو( كوم غړي چي د نلو

د نل څخه عبارت دي د راوتلو د بولو دي. مسانې او د پاكولو ماشينونه د بدن . پښتورګي

د مال په كيڼه او ښۍ خوا چي. كي ځاي لري پښتورګي دوې دانې دي چي سر بېره پر دې

د بدن ويني هم پاكوي  تر. بولي جوړوي د ١٠٠٠په هر شواروز كي  لېټره زياته وينه

. پښتورګو څخه تېريږي

د ويني يو يو رګ ور ځي ت. هر پښتورګي ته ه ور هغه وينه چي تر دغه رګو پښتورګو

د موادو او ځينو مالګو څخه پاكيږي د بولو د پښتورګو په واسطه د. تېرېږي دغه مواد

د يو ځاى كېدو په صورت كي بولي جوړوي  .اوبو سره

بو. په پښتورګي كي بولي په يوه خاليګا كي سره راټوليږي د ليد هغه ځايه څخه بولي

د بولو. جهاز په نلو كي تېريږي او مسانې ته ور توييږي ډكه سي نو څخه كله چي مسانه

نل. سړى داسي احساس كوي چي ګواكي بولي يې كيږي  د د بولي جهاز بيا نو دغه بولي

د باندي راوزي  تر.د الري ويد بولو نل په هلكانو كي . نجونو اوږد
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د تنفس جهاز

د پاره چي كوم خواړه چي موږ خوړلي دي په انرجي تبديل سي نو بايد اكسيجن د دې

د الري موږ بدن ته اكسيجن راوړو. ور سره يو ځاى سي د ويني.د تنفس دغه اكسيجن

د بدن د تنفسي غړو په واسطه. هري كوچنۍ برخي ته ور وړل كيږي په واسطه تنفس

د هوا الري. كيږي  ،.د تنفس غړي لكه سږي او تر سږو پورته د هوا الري لكه سږمې

د . هوا خاليګاويستونى، كرنكه او په سږو كي

د الري څخه تېريږي هغه هوا چي موږ يې د خولې د پزي يا د. سږو ته كشوو بيا

د الري څخه په كرنكه كي تېريږي  ده. ستوني د حلقو څخه جوړه سوې د كړپندوكو كرنكه

د كړپندوكي په شان يو پوست را ګرزېدلئ دئ  و خوا يې هم خ. او پر شا ولهد كرنكي په

د اواز غړي پراته دي  سو. كي .د اواز دغه غړي دي چي موږ خبري كوالى

و وېشل سي او دوه نلونه و رسيږي پر دوو برخو د ځيګر خاليګا ته ور  كله چي كرنكه

يا نو دغه هر نل پر نورو نريوب. ځيني جال سي چي هر نل يې يوه يوه سږي ته ور ننوزي

د هوا كڅوڼي وايي  د سږو د. نالنو وېشل كيږي چي هغو ته دغه كڅوڼي هم لكه كرنكه

د حلقو څخه جوړي سوي دي  د سږو دغه هوايي كڅوڼي هم پر كوچنيو نلونو. كړپندوكو

په. وېشل كيږي د سږي كڅوڼه ځاى لريد هر كوچني نل د دغو كڅوڼو. پاى كي د سږي

څخه وينه اكسيجن اخلي او هغه كاربن ډاى اوكسيډ ور كوي كوم چي بدن ضرورت نه ور

و باسي  د باندي يې .ته لري او غواړي
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 پــــوســــت

د بدن لويترين غړئ دئ همك. پوست د غړي په نامه ياديږي بيا د بدن ه څه هم پوست

پوست. پوست ډيري مهمي وظيفې لري. ډېر كسان سته چي دومره فكر نه پكښي كوي

، مكروبونه او  ، ساړه ، ګرمي د ضرر څخه ساتي لكه زخمي كېدل د دباندني شيانو بدن

كه پوست زخمي سي نو بدن ته په اساني سره مكروبونه او نور ضرر. كيمياوي مواد 

. رسونكي مواد ور ننوزي 

د بدن سره دا مرسته كوي د الري كوم چي په ځان كي يې لري د مرغړيو د خولو  پوست

و لري چي. چي يوه مناسبه تودوخه په پوست كي يو زيات شمېر حسي غړي هم ځاى لري

.د هغو په واسطه بدن حس كوي 
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 پوست څو اليونه لري لكه

د نمو:د باندنى پوست د باندني پوست الندي چي) ودي( تر يو الى پروت دئ كوم

د باندنى پوست ډېر زيات سوليږي. نوئ پوست جوړوي  الى) خرابيږي( دغه د د نمو او

چي. جوړيږي څخه نوئ پوست  د باندني پوست كي رنګي حجرې  يې هم  pigmentپه

په. دغه رنګي حجرې دي چي پوست ته رنګ ور كوي. بولي ځاى لري په هره اندازه چي

د پوست رنګ تاريك تره وي  .پوست كي دغه رنګي حجرې ډيري وي په هغه اندازه

الىد د پوست دغه.د پوست دغه دوهم الى سخت ترين الى دئ: پوست دوهم

د حيوانا د پوست په نامه يادوي ځكه چي د څرمني د دغي برخي څخهتالى د پوست و

. څرمن جوړوي

د وېښتانو د خولو مرغړي او ، د اعصابو تارونه ، د ويني رګونه د پوست پدې برخه كي

د تماس،. كڅوڼي ځاى لري د تارو په پاى كي حسي غړي پراته دي كوم چي د اعصابو

د. ګرمۍ، يخني او درد خبر ور كوي د ډيرو كوچنيو سوريو د خولو مرغړي خپلي خولې

.الري چي په پوست كي سته خالي كوي او مسامات يې بولي

دهيد پوست دا برخه الند: الندنى پوست او. ترينه برخه د پوست دغه الى سپك

هر هغه څه ته چي تر دغي برخي الندي پراته دي نرم دئ او په اساني سره كوالى سي چي

د غوړو. حركت ور وكړي  د پوست الندنۍ برخه په ځينو برخو كي غوړي را ټولوي او

.نسج جوړوي
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 حــسي غـــړي

د حسي غړو څخ و دماغ ته خبر ور كول دا چي موږ كوم شى حسوو او پېژنو يې زموږ ه

: موږ پنځه حسه لرو لكه. كيږي

حس(د باصرې حس د سترګو په واسطه)د ليدلو

د غوږو په واسطه)د اورېدلوحس(د سامعې حس

حس(د شامې حس د پزي په واسطه)د بويولو

حسد(د ذايقې حس د ژبي په واسطه) خوند

د پوست په واسطۀ د المسې حس

د دماغ مختلفو برخو ته خبر استوي د الري د تارو د اعصابو د. حسي غړي كه چيري

د كاره لوېدلئ وي نو دماغ ته خبر نه رسيږي  د مثال.اعصابو تار زخمي سوئ وي او يا

، نو د كوم چا يوه سترګه جوړه روغه وي او بيا هم دغه سړى څه نه په ويني په توګه كه

د اعصابو تار زخمي او يا خراب وي، ځكه دماغ ته خبر نه سي ور  د حس د ليدلو به يې

.كوالى 

)ليدنه( باصره

د سترګي قرنيه. چي ووايو چي سترګه تقريبا لكه يوه كامره داسي كار كوي كوالى سو

د عدسيې په شان د كامرې د يوه شي عكس برابروي، تقريبا لكه . او عدسيه

د نور د كسي په واسطه سترګه  اندازه برابروي چي سترګي ته بايد) رڼا(د سترګي

د تاريكې. څومره رڼا ور ننوزي د ډيري رڼا په وخت كي كوچنى او د سترګي كسى  ځكه
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. په وخت كي لوى وي

په شبكيه كي په ميليونو حسي. سترګي ته ور ننوزي او شبكيې ته رسيږي) رڼا( نور

د نور په  ، كوم چي . مقابل كي حساسي دي حجرې سته

د خاشو په شان دي كوم د اورلګيت ، يو ډول يې د ليدلو حس دوه ډوله حجرې لري

د د مېخو په شان دي چي د رڼا او تاريكي په مقابل كي حساسي دي او بل ډول يې چي

د مخي. حساسي دي رنګو په مقابل كي  د شمېر د مېخو تر ډول د خاشو په ډول حجرې

د تار په واسطه خبر دماغ ته رسول كيږي. ډيري دي د اعصابو د حجرو څخه .د ليدو

)اورېدل( سامعه

د حس غړي غوږونه دي مو.د اورېدو د دباندنيد غوږ دغه برخه چي ږ يې وينو

د غوږ تر پردې. غوږ په نامه ياديږي) خارجي( د اورېدو يوه الر د خارجي غوږ څخه

د اورېدو. پوري تللې ده د غوږ هډوكي ځاى لري او په دننني غوږ كي په منځني غوږ كي

.د حس حسي حجرې ځاى لري 
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د خارجي برخي په واسطه را واخيستل د غوږ و سي نو د باندي يو ږغ  كله چي تر غوږ

و رسول سي د غوږ پردې ته د الري په واسطه د اورېدو د. سي او د غوږ پرده دغه ږغ

د چكوش، سندان او ركاب د هغه ځايه. په نامه ياديږي غوږ هډوكو ته رسوي، چي هغه

د فنر په شان يوه پېچلي ځاى ته رسيږي حس. څخه اواز د د اورېدلو په دغه ځاى كي

و رسيږي هلته په هغه مايع. حجرې ځاى لري  د فنر په شان ځاى ته د اواز موجونه كله چي

د سامعې و خوا را ګرزېدلي دي كي چاپيږي كوم چي د حجراتو پر شا د دې الري.د حس

د الري دماغ ته رسيږي د عصبي رشتې د حس د سامعې دماغ دغه موجونه اخلي. څخه

. او بيا يې نو موږ اورو 

د حس حجرې ډيري حساسي دي د.د سامعې د ډيرو لوړو كه چيري دغه حجرې  اواز

د حس د سامعې د فنر په شان ځاي كي سته موجو تر تاثير الندي راسي نو هغه مايع چي

د اورېدو حس كميږي. حجرې خرابوي  د سړي . ځكه نو

)بوى( شامه

د شامې د شامې په غړو كي داسي. ته دي غړي پرا) بوى(د سږمو په لوړه برخه كي

د غازاتو يا داسي موادو په مقابل كي عكس العمل حسي حجرې پرتې دي كوم چي

د مايع په څاڅكو كي حل وي  .ښكاره كوي كوم چي

د غړو سره لږ د خوند د.يلرت موافقڅهد بوى غړي د كله چي موږ  خورك په وخت كي

د خوند پر حس هم تاثير كوي .خوړو بوى حس كړو نو دغه حس
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)ذايقه( خوند

د مختلفو شيانو خوند حسوالى د حس په واسطه چي په ژبه او تالو كي سته د ذايقې

ش. سو د پيازو په د شيانو په ژبه او تالو كي د هغو په واسطه ان ساختمانونه سته چي

د هغو موادو په مقابل كي عكس العمل ښكاره كوي كوم. خوند معلوميږي  د خوند پياز

د ژبي په مختلفو ځايو كي جال جال سره پراته. چي په مايع كي حل وي د خوند دغه پياز

، تريو او تريخد پيا. دي ، مالګين د يوه خوند تشخيص كوالى سي لكه خوږ . زو هره ډله

.د خوند يو پياز يوازي يو خوند حسوالى سي

 المسه

، ، ګرمي د غړو په واسطه چي په پوست كي ځاى لري موږ ساړه د حس د المسې

، فشار او درد حسوو د حس غړي يوازي په پوست كي نه دي پراته. حركت .د المسې

د بدن په دننه كي ، بندونو او يو شمېر نورو غړو كي هم حسي غړي سته زموږ .په ماهيچو

د بدن په مختلفو برخو كي پراته دي د حس غړي د.د المسې د ګوتو په پوست كي

د حركت په مقابل كي ډيري حساسي دي حال د حس ډيري زياتي حجرې سته چي المسې

د دغو حجرو شمېر ډېر لږ دئ دا  د. چي په مال كي ځكه نو هغه كسان چي ړانده دي

. ګوتو په واسطه لوستنه كوي 
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