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 »حمیدي«حمیداهلل : ژباړه

ډېری کسان کله چې په ټولنه او یا هم کاري چاپېریال کې وي، لهه للوهو او لولهو    

مینې ډک چلند کوي، چې له نیوه مرغه  هموارانو سره ډېر په زړه پورې، صمیمي او له

لو له بده . دا یو ښه عادت دی او په دې سره یې ورځ تر بلې د ملګرو شمېر هم زیاتېږي

مرغه، کله چې دغه کسان کور ته ننوزي، دا هر څه له دروازې بېرون پرېږدي، داسې 

سهب    رفتار او لبرې کوي چې په یو ډول نه یو ډول یې د مېرمنې د آزار او لوګان

ن د بې ادبۍ تر سرحده پورې رسېږي، لبره دومره لهه  آډېره کله دا لبرې . کېږي

 . ن مقابل کس یې هم د زغملو توان له السه ورکويآچوکاټه وځي، چې 

چې هغوی موږ ته  ،کله چې موږ له لولې مېرمنې سره ښه چلند کوو، دا په دې مانا ده

ارزښهتناک او د دهدر وړ دي، دوی   ارزښت لري او دا څه د مېرمنو لواره تر هرڅهه  

احساس کوي چې لاوند ته یې څومره مهمه ده او د لاوند په شتون کې د پوره ډاډ او 

 . امنیت احساس ورته پیدا کېږي

، معلومه لبره ده ئاو درنښت ورکړ ئکله چې تاسو لولې مېرمنې ته په احترام دایل ش

دا څهه  . ه سترګه درته ګهوري چې دوی دوه چنده له تا سره ښه چلند کوي او په درن

یوازې د مېرمنو کار نه دی، بلوې که تاسو په هر ډول چاپېریال کې له للوو سره ښهه  

 :دا لبره سمه نه ده چې وایي. ئ، نو په بدل کې به یې ښه چلند وینئچلند وکړ

» انسان د احسان تابع دی«: ؛ بلوې اصلي لبره دا ده چې وایي»ښه مه کوه بد نشته«

او که لدای مه کړه له چا سره بد چلنهد   ېوکړل په بدل کې به یې ښه وینکه دې ښه 

 .  ، نو بیا د ښو تمه هم مه ترې کوئئوکړ

وو په نسبت ښځې څو چنده پر لولو مېړونو مهربانه   څېړنو ثابته کړې ده، چې د نارینه

کېدای شي ځینې ولت د مېرمنې لخوا هم له لاوند سره بد چلند وشي، لو پهه  . دي

ژوند کې دا هر څه ممون دي او باید د دواړو ترمنځ د لبرو له الرې جوړ جهاړی   ګډ

 : چې وایي ،مشهوره لبره ده. وشي

چې له یوې ژبورې ښځې سره  ،که یو کس د بام پر سر یوازې ژوند کوي، بهتره داده«

 ». تر چت الندې ژوند وکړي

س کې واللي، تل متین او مېړونو ته هم الزمه ده، چې تل د لولو لبرو واک په لول ال

چې هر مودعیت ته په کتو سهره لبهرې    ،د یوه نارینه لواره الزمه ده. باوداره اوسي

 . وکړي او لبرې یې د دې سب  نه شي، چې لدای مه کړه د چا د ازار سب  وګرځي

کېدای شي کله په کور کې تاسو په غوسه وی، لو کله چې دروازه ټک ټک کېږي، ژر تر 

ولو لبرو لهجې ته بدلون ورکړئ او په ډېره نرمه او له مینې څخه په ډکه ژره باید د ل

 . لهجه او لالص تندي له راغلي کس سره لبرې وکړئ

له دې لیونې څخه مو موله دا ده، چې له هر چا سره باید د لبرو کولو ځانګړی طرز 

ونهد  په پام کې ونیسئ، په ځانګړي ډول له لولې مېرمنې سره، ځوه هغه ستاسهو د ژ 

چې ،، نو مه هېروئ ئشریوه ده، که تاسو د لول ژوند له شریوې سره ښه اړیوه ونه لر

له لول ژوند څخه په هېڅ صورت سره لوند نه شی الیستی او بااللره دا څهه د دې  

ن ډېهری ولهت   آسب  کېږي، چې اوالدونه به مو هم په ښه روحیه نه وي روزلي او 

 .کېدای شي ستاسو په کورنۍ کې د درز المل وګرځي

تاسو په لول کور کې له مېرمنې سره په اصهولو او د ادبهي    ئد دې لواره چې پوه ش

 .معاشرت په چوکاټ کې لبرې او چلند کوئ که نه؟ باید دغو پوښتنو ته ځوابونه ووایئ

 س لري؟مېرمن مو ستاسو د لبرو او ورځني چلند په اړه څه احسا

 ستاسو چلند ستاسو د مېرمنې پر عزت نفس باندې څه تاثیر لري؟

 مېرمن مو د یوه نعمت په سترګه درته ګوري او که په شتون مو شرمېږي؟

دغو پوښتنو ته په ځواب ورکولو سره به درته جوته شي، چې تاسهې څهه ډول کهس    

اشرت د ادابو له چې تاسو په سم ډول له لولې مېرمنې سره د مع ئ،، که پوه شوئیاست

، څو له پاتې ژونده ئچې لول ځان جوړ کړ ئ،مخې پر مخ نه ځی، نو ال هم ولت لر

 .ئ لوند والل

 ؟ئڅه باید وکړ

چې مینه ګوستالي نه، بلوې د ښه ژوند لواره تر ټولو یوه ښه الره  ئ،تاسو پر دې پوهېږ

له هغهوی سهره د   ، نو ضرور باید ئکه په رښتیا هم له لولې مېرمنې سره مینه لر. ده

 . ئمعاشرت اداب هم زده کړ

د دغه کار د کولو لواره تر ټولو مخوې له هغو کارونو الس واللئ، چې د مېرمنهې د  

 . زار سب  مو ګرځيآلوګان او 

په دغه ځای کې درې شیان دي، چې له تاسو سره مرسته کوي، څو له مېرمنې سره مو 

 . ئد معاشرت اداب زده کړ

 .ئ مو داسې چلند وکړئ، چې تاسو یې هم د کولو تمه ترې لرله مېرمنې سره  -۱

کله چې تاسو له کور څخه بېرون، په ټولنه، کاري چاپېریال او له نږدې ملګرو سره  -۲

 .، په کور کې هم په هماغه ډول لندان او مینه ناک اوسئئڅه ډول چلند کو

دي تر سره کړي، هغه څه چې مخوې مو مېرمنې در څخه غوښتي، تر اوسه مو نه   -۳

چې غوښتنې یې  ،بیا ترې وپوښتئ، دغه څه هم ور سره شریک کړئ او دناعت ورکړئ

ډاډه یم کله چې لهه  . باید په داسې سرحد کې وي، چې ستاسو له وس سره پوره وي

، په هر ډول در سره ګزاره کهوي، ځوهه   ئلولې مېرمنې سره په سم ډول چلند وکړ

یاتو ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي او معلومهه  چېرته چې لوښي وي، هلته بیا ماد

لبره ده، چې لوښ ژوند په ډېرو پیسو او مادیاتو کې نشته، یوازې موږ لوله کهوالی  

 . چې د ځان لواره د لوښ ژوند زمینه برابره کړو او بس ،شو
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 :مه  ۹۱دغبرګولې 

د چاپیریاااس تااانړې الیااونلې نااااو اهاااا  و پااه   

ر االیات ېاې د چاپیریااس تاانړې     مړاتبت په لاوګ 

نا لوګر ښارانلو ریاتتواو په ګډه ههکاار  نا  

د  نياار د یااو يااهیر اااورا ندنرا پااه م تیااا  هااوم 

پاک ښاري نا ېاري چاپیریاس درلودلو پاه موهاه   

 . نرتره يو

ير ېې د لاوګر انلا   باقنلمیوح ريیها      ن په دې 

یس يساااای  ن  یااااتاااار یره د االیتاااا  يااااورن ر  

، د يښااارانس رعیاا  ن  نيهااق  ، لااوګريتااتااک 

یس  باااااقنلړادر یاااااچاپیریااااااس تاااااانړې ندنرې ر

یس  بقنلريهن نسا  نا  یانيقي، نطال انو نا عرهړګ ر

، يد  رېاااا   اااارک السااااونس نيهااااق ایااااس  بااااقنلريیه   

ځوناااااو، د مااقا  وولړااو نتااتا ا، ښاااریااو نا ه یونلااو    

 .ی اا ګډان ېل

اګاه پاه   دای په پوره ههکار  په لاوګر ښاار ېاې نا ههقنر   

وولو دالت  ندنرنناو ېاې د تاالو نا پااک ېااري چاپیریااس       

 . پ   ېل( رګډ ېا) ير ندرلودلو په موهه 

چاااې پاااه دن اراتاااتیو ېاااې د پااا    اااو   ، د یاااادااې اى دی

پاه مرتاته نا  یاار د ښاار نړ یاک، پااک ښااري         وښارانل

 ځاااااګلېچاپیریااااس نا ښااااري عرهړاااګ نریوی ولاااو ناااه     

ماړ و ښاار درلودلاو پاه موهاه       پام راه يوې نا هاره ار  د 

  . نيرااه ېوي

 

 تر سره شو (ګډ کار)اشر د ښاري فرهنګ ترویجولو او د پاک ښاري چاپیریال په موله

 

 رن در لوگر آغا  ېرد یا عرهړگ یند  یمستم  گ  تړ ق،  راامه ها یرااق ند 

 
 ینطال اااو اعرهړااگ لااوگر ماا   اتااتیر مسااواالن

 باان یياا رنن اند  ان،یعرهړگ یېه  ه ههکار ړقیگو

 یمستم  گ  تاړ ق در لاوگر  رااماه هاا     یرااق ند 

 .نش رن آغا  اهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاو ن  02 ه نااری   ااق ېه ر نی راامه  ن نیاخست در

نطال اااو اعرهړااگ لااوگر  ااا نيااترنک    اتااتیدر ر

نطال اااااو اعرهړااااگ،   سیاااای بااااقنلريهن نساااا  ر 

 ااود،   قهیاا رگاا نر گرد بااانیا ند انیاايااا رنن، عرهړگ

 قیااناې یاند اا یعرهړگاا یهااا تیااععال شینعاا ن یرا

 .قیگرد

نطال اااو اعرهړااگ لااوگر   سیااینساا  ر  بااقنلريهن

 ی  مساتمالاه ن  تاو  راااق  اه ياک    نیا ېاه ن  قیا گو یم

 ياود،  ی ارده ما   شی ه پا  بانیيا رنن ا ند ان،یعرهړگ

 یاعکار  یند ا  رااق یادياقه نس   الاه ېرد ېه  یآقا

ا  یا عرهړگاا یند اا یهااا تیاا ااه هااقت گسااترش  ععال 

 .نتت قهیگرد  ادیره رانن  ق و اندب ن قینشو

در هر پاا ده را  اشسات   یرااق ند  نین یط ههچړان

 رنمااونیپ انیااا رنن ا عرهړگياا بااان،یند انیاام یهااا

  یا  رگ نر هونهاق ياق اا   یند  ی حث درمورد ژنارها

 .گردد یم یرنه ناقن  یيعرهونا ی راامه ها

گاا  تااړ ق  ی ړعړااو  ااهینتاات ېااه ن  م یآار ادیاا قا اا 

هاا ا   شاگاه یاها ،یيعرهونا ی راامه ها ی ارنه ناقن 

  یااههااه تاااله در لااوگر ن   گااریمتړااود د ی راامااه هااا

دار مشااا ره  نیېااه نمساااس پاااا دهه    قیااآ ی عهاا  ماا 

ادرېړاارنین ععالیات    گا  تاړ ق  رگا نر ياق     ی ړعړو

مساتم  گا     یراااق ند ا   اار   نینال ی رن های عرهړگی

 . قه نتتیگرد  ادینای  تړ ق 

 

 له کارمندانو سره ښې اړیوې ولرئ؛  ه ۱۳

اړیوې یو دوه اړلیز سړک دی، په یاد ولرئ، چې ستاسو پهر غهاړه دی، چهې لهه     

کارمندانو سره اړیوه ټینګه کړئ او په لولو هیلو باندې هغوی پوه کړئ او په مقابهل  

یو ښه مشر هغه څوک دی، چې د السرسي وړ . و ته هم پام وکړئکې د هغوی اندېښن

دا غوره . وي او په کارمندانو پورې اړوندو مسایلو کې هوښیارانه کړنې ترسره کړي

ګڼم، چې کارمندان مې وکوالی شي، په ډېرې هوساینې ماته راشي، پر ځهای د دې  

 .   واوسمچې په لولو دندو کې یې د نه روڼتیا له امله د ناکامۍ شاهد 

 کاریزما لري؛  ه ۱۴

کاریز ما، یانې چې تاسو د . یو ښه رییس یا یو ښه مدیر، نور لول شخصیت ته جذبوي

یهو ښهه   . دې وړتیا ولرئ، چې نور د یوې ښې او لوندورې اړیوې په لور سوق کړئ

رییس دا کار په ځیرکه توګه د پوښتنو په پوښتلو، د نورو لبرو ته په غوږ نیولو او مثبت 

پوهنتون څېړونوو دا موندلې، لوشبین کسان، چهې د   MITد . لید سره ترسره کوي

نورو لبرو ته په ډېرې لېوالتیا سره غوږ نیسي، نو په طبیعي ډول د کاریزما لرونوهي  

رییس که چېرې . دي او معموال په لبرو اترو او مرکو کې بریالۍ کړنې ترسره کوي

و چال چلند کې ځیرک ونه اوسي، نو له سهترې  له نورو سره په لولو تعامالتو، کړنو ا

 . نیمګړتیا سره الس و ګرېوان دی 

 نظرونو ته ارزښت ورکوي؛  ه ۱۶

یو ښه رییس، د نورو نظرونو او وړاندیزونو ته ارزښت ورکوي او هڅه کهوي، چهې   

په ډېری مواردو کې، رهبران په ظاهره نظرونه ترالسه کوي، لو . نظرونه پیدا کړي

ستر رهبران، د نورو د نظرونو او وړانهدیزونو درنهاوی   . نه ور اغونديد عمل جامه 

کوي او هغو ته په ډېرې لېوالتیها سهره غهوږ نیسهي، چهې دا د دوی او د دوی د      

     . کارمندانو د ارزښت په زیاتېدو کې مهم رول لوبوي

 

 !ګرانو هېواد والو

سي نهاروغۍ مخنیهوي لوهاره    ود کرونا ویر

 !م کې ونیسئالندې ټوي په پا

التاواه ماو پاه نا او نا ناا ون یاا الل میړ  او ماای           •

ځ    ۰۲نر ۰۲ثاایو لپاره هره ار  لږ نر لږه له ۰۲تره د 

 . امیړ ئ

د هغااو اګاالا تااره چااې  ېاااح نا ریاا ش لااري لااه اااږدې    •

 . نىیکې څخه ډډه اېلئ

د واااوه  نا پرا ااا  پرملااااس هپ اااه هولاااه نا پااا ه پاااه   •

  . دتتهاس یا څادر اپوښئ

 . ارېولو، ښک ولو نا راغبل څخه ډډه اېلئ د الل •

د ګڼااې ګااواې ځااایواو نااه لااه نااګ رن نااګ څخااه ډډه         •

 .اېلئ

ېه ووهی، ری ش یا  ېااح لارئ، ه کاو تاره د نىیکاې       •

  . پرملاس  ایق ماتک الرئ

مین ت  لرااکاې   اد  قن مماامت لوىالو لپاره د ای •

هو، ااراج، ېیړو، مال ې نا ېل : نرېاري نا میوې لکه

  . اېارائ ي وېې

  . ېه د ااراغو نيسال ېوئ او په ېور ېې پانې يئ •

 

 

 ... ثر دروای مروش ه

در هاار رتااااه هااقت رتااااه یاای م اار  نتاات     

یعړی هر رتااه  ر  ړیااد چشاو نااقن  اشارننی     

   . ېه ههان هقت ای نتت

 ړا  ر نین مقیر ععاس ا هاال  عاردی نتات ېاه     

نوناایی طر  ا  ه ی ېردن  راامه های ماوثر  

رن در چاااارچوب هاااقت رتاااااه یاااا تیاتااات     

 .رتااه یی دنيته  ايق

ېه نوجه  ار   می نونن یاد آاريق  در نین  خش

نن  مشاارېت، ا ار هاونهی ا ېاار جهعای،      

عرنااات هاااای گساااترده ناااری رن  ااارنی راااااق   

مااقیریت در رتااااه نی اااد ماای ېړااق ېااه مااقیر 

ېااارن ماای نوناااق ن  نیاان عرناات هااا  ااه تااود      

رااااق  ا رتااااه هااود نتااتراده درتاات اهایړااق

نطااااالد رتاااااای  ا ااااث نمویاااات عرهړااااگ،   

م ات اېشاور گااردد    پیشارعت اآ اادنای یااک  

ارتاااااه  اااا ماااقیر ماااق ر اماااش  اااار  نش رن     

 .درت ح رتااه ها هویقن اهایق

 »صفا«امین اهلل : ترتی  کننده

 

 

 اطالعیه

 ا نطالد آاعقه ن  جوناان االیات لاوگر ا الساونلی    

های مر وطه آن رتااایقه میشاود ېاه میخونهاق در     

نروت ېړقک هاای قاونی هاونیی دالات جهلاوری      

ساااتان  اااه يیاااث تااار ا   ا  ریاااقم  نتاااالمی نعغاا

 .نیرای اظیره اهایړق ايرنیط ذی  رن دنيته  ايړق

 .قړنذېره نا عت نعغااستان رندنيته  اي – ۹

 .قړمع وس، معیوب ا معتاد  ه مسکرنو اباي – ۰

 .قيړتا مه جرمی اقنيته  ا – ۰

انجاااقین يااارنیط میتوناړاااق جلااات ياااهولیت  اااه     

 ۱  نااری   قومړقنای ج   اجذب االیت لوگر تر ن

مرنجعاااه اهایړاااق، ثبااات اااااح ههاااه را ه   ۹۰۲۲جاااو ن 

 .جریان دنرد

 يااق نالویاات  ااه ېسااان دنده میشااود ېااه     : هاااطره 

تړق نعتخاری ج اناملای قونی مس ح نعغااستان 

 .قړرن دنيته  اي

 : يهاره های نهال  رنی مع وماو 

۲۰۰۲۰۲۲۰۰۲  - ۲۰۱۱۰۳۰۱۲۲ 
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