


٣.  د شپږمیاشتنې څخھ تر دوه کلنۍ پوری :
a.  د شپږو میاشتو څخھ وروستھ د مورپھ شیدو دتغذیې سربیره د متممھ 

غذا شروع کول او تر دوه کلنۍ پورې  د مور پھ شیدو دتغذیې ادامھ.
١.  د شپږو میاشتو څخھ وروستھ  ماشومانو تھ باید قوی خواړه د 

حیوانی زیرمو( غوښھ ، شیده، ھګۍ) او حبوباتو ( لوبیا، نخود، مۍ او 
وریجو) پھ شمول د ترکاریو او میوی سره یو ځای ورکړل شي. 

٢.  پھ لومړیو کی د ماشومانو خواړه باید نرم وي ( لکھ فرني) او پھ 
ھره ورځ کې تقریبًا پنځھ ځلې پھ کمھ اندازه ورکړل شي،او پھ تدریجي 

توګھ یی غلظت او اندازه زیاتھ شي. 
٣.  د خوړو نھ مخکی ماشوم تھ باید دمور شیدې ورکړل شي تر څو 

دمور شیدو څخھ ضروري غذایي مواد واخلي، ځکھ ماشوم وږي وی او 
د مور تی ښھ رودالي شي او دا کار د مور د شیدو د پیدا کیدوالمل 

ګرځي . 
b.  د پولیود واکسیناسیون د کمپاینونو پھ لړ کې د ویټامین اي وقایوي 

ضمیموي دوزونو اخستل 
c.  ددی لپاره چی د اړتیا وړ منرالونو او ویټامینونو پواسطھ د ماشومانو 

د خوړو د غني کولو څخھ ډاډمن شو ، دوه طریقې پھ نظر کې نیوالی 
شو:

.  د ھغھ خوړوڅخھ استفاده کول چی پھ پراخھ توګھ پھ منرالونو او 
ویټامینونو غني شوی وي لکھ غني شوي اوړه یا غوړي. 

.   د ویټامینونو اومنرالونو دپوډرو یا د قوت د پوډرو څخھ  چي 
مخکي د خوړو  څخھ دماشوم بھ غذا کې اچول کیږي استفاده کول 

(دیوې میاشتې لپاره ددې پوډرو څخھ ٣٠ پوړی .دورځې یوه پوړی بسنھ 
کوي او کھ شپږو میاشتو لپاره  ددې پوډرو څخھ استفاده وشې د اکثرو 

ویټامینونو او منرالونو دکموالي څخھ بھ مخنیوي وشي.

٢.  د زیږون څخھ تر شپږ میاشتنۍ پورې 
a.  نوي زیږیدلي ماشوم تھ دزیږون څخھ وروستھ پھ لومړي 

ساعت کې د مور پھ شیدودتغذیې پیل کول 
b.  نوي زیږیدلي ماشوم تھ د لومړنیو شیدو ( اورګو) بشپړ 

ورکول
c.  پھ لومړیو شپږو میاشتو کی یواځی او یواځی د مور پھ 

شیدو د ماشوم تغذیھ کول
d.  ماشوم تھ د ژوند پھ لومړیو شپږو میاشتو کی د نورو 

خوړو یا مایعاتودورکړي څخھ ډډه کول، پھ استثنا د درملو ، 
ویټامینونو او منرالونو چی د ډاکتر لخوا توصیھ کیږی. 

د ښې او مناسبې تغذیې الری :
د ١٠٠٠ ورځو پھ لړ کی د تغذیې د ښھ والي د حل الري 

موجودې دي، چي پھ اسانھ توګھ د حاصلولو  وړ او  ارزانھ 
دي. او عبارت دي لھ:

١.  پھ امیندوارۍ کې ( داخل الرحمی ژوند): امیندوارې 
میندې باید د امیندواری پھ لړ کې او حتی د امیندواری څخھ 

مخکې الندې ټکي مراعات کړي:

a.  دمیندو پوا سطھ د امیندوارۍ د لومړیو ورځوڅخھ تر 

زیږون او د زیږون څخھ وروستھ تر درې میاشتو پورې د 
اوسپنې او فولیک اسید د تابلیتونو استعمالول.  

b.  پھ ورځنیو خوړو کې  د ایودین لرونکې مالګی کارول 
c.  د کلسیم څخھ د غني خوړو استعمالول لکھ شیده او نور 

لبنیات 
d.   د ویټامینونو څخھ د غني خوړو  استعمالول لکھ 

سبزیجات ، میوه جات او نور


