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تړهم
زٌا د َوىې نورُۍ ّه ُول

ډاىۍ
اؼتاد ىؽو ّاچا ازٌوم ته
چې زٌا هعن ّوښتِه ًې ّه هرًَ تِطى ٔواب نړې ،د ًون ٌيګعى ّه ؼتعګه
ًې را نتيي اه نار ته ًې ه٘والو ًً.
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د ًوې دقٌقې ندًر
دغه نتاب دهه اٌعًهاًي ىٌهواىو ىٌهيى اه د ًوې نٌؽې ةڼه ىعى چې ًو
ٔوام نعنُع ګعٔيٌ ،طًعاُو اه نارنوهُهو ؼعن ٌعنې نوى اه د ٌطًعًت
اقوك تعې زدن نوى.
نتاب نې د ٌطًعًت ّه درېٌو ٌوجعه تضٌِهوُو ةسث ؿوو  0د ًوې دكٌلې
ٌوصې ،د ًوې دكٌلې ه٘وُې اه د ًوې دكٌلې رَِې.
د ًوې دكٌلې ٌطًع ًو ؼٍتوك دو اه ٌوږ دهٌعن ُه كٌط نوى چې هع ٗه ةاًط
هٍطې ًوې دكٌلې ته راَوك نړه ،ةيهې دا نتاب ٌوږ ؼعن ددې تضٌِهوُو
ّه زدن نوىو نې ٌعؼته نوىُ ،ور ُو زٌوږ صْيه هړتٌا اه درک دو چې ّه
صْو ژهُط ،نار اه ادارن نې دا تضٌِهوُه ِٗګه ؼٍيي نړه.
ّښتو ةه غاىتاً اته دېعؿٍه ژةه هى چې دا  The one minute managerدا
نتاب هرته راژةاړك نٌږى ،هٍطا نتاب ّه ٍّ ُوره ژةو ُږدې ًٍ ٌٌيٌوُه
َونه ّيورك ؿوو دو.
ه٘ه ٌې نړې چې ژةاړن ًې اؼاُه اه ّه ّورن اٌاُتطارۍ هنړلٌِٔ ،ې اضافي
اه تهعار صتعې ٌې تعې هًؽتې ،هٌيه ىعل چې زٌوږ ّښتاُه ىوؼتوُهي ةه
نتاب صْيه هىوىي اه هً ةه ًې د ښېګڼې ّه ٌُت ُورهؼعن ؿعًم نړى.
ٌٌعازٍط ًاد – meerahmedamanat@gmail.com
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سهبول
د ًوې دكٌلې ٌطًع ًو ؼٍتوك دو ،دا ٌو ّوهوى چې د ٌطًع ّه توګه ًون
دكٌله د صْيو نارنوهُهو ٌضوُو ته هګورهاه دا صتعن ذهَ ته هؼْاره چې
دهو زٌوږ ٌهٍه ؼعچٌِه دن.
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سرًزه
ٌوږ ډېع طتي اه د اُؽاُي چيِط ؼيول ٌطاىؽه نړك ،ارزهُې ٌو هنړې چې
هګوره اُؽام ِٗګه ىه ًوةو ؼعن ّه ښه ؿهو نار اه تؽاٌو نوالو ؿي؟ دغه
نتاب زٌوږ د هٍطې ٗېړُو ّاًيه دن .ىه (ښه) ٌو ٌوصه دا دن چې اُؽاُام
ِٗګه ارزښتٍِو ّاًيو ته هرؼېږى اه د ًو ةو تع ِٗګ ؼازٌام ؼعن هً ؼالكه
هىعى.
دا د ًوې دكٌلې ٌطًع ؼٍتوك ّه اقو نې د هغو ؿٌاُو ؼادن راَوىوُه دن
چې ٌِٔو ّوهاُو ٌوږ ته راښودىي اه هغه ٗه چې ٌوږ ّه صْيو نې ىه ًو ةيه
زدن نړى دوٌ .وږ د ّوهې اه ٌؽيوٌاتو دې ؼعچٌِې ته رؼېطىي ًو ،چې
نول صيم ؼتاؼو تع ٌطًعًت الُطې نار نوى ،هغوو تاؼو د ّوهې اه
ٌؽيوٌاتو ؼعچٌِه ګڼي.
هٌيه دن ىه دې نتاةه ګُور ٌؽيوٌاة تعالؼه اه د صْو ؼازٌام ّه ٌطًعًت
نې هناهرئ .د ىعغوُې دهرې ًو ؼتع اُؽام نِفؽٌوس ٌوږ َوىو ته دا ًون
ُكٌست نړو دو ( 0د ؼيً اؼاس اه ةِؽٍ دا دو چې تعالؼه ؿي اه ګُه
تعې هاصٌؽتو ؿي).
ىه دې نتاةه چې ٗه زدن نوئ هٌيه دن ډېعن ګُه تعې هاصيئ اه تاؼو اه
هٍهاراُو ته ٌو د ًون ښه اه هوؼا نار اه ژهُط زٌٌِه ةعاةعن نړى.
دهنتور ناُت ةالُچارد – دانُع ؼِْؽع داُؽوم
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لټون
ًون هرځ ًو ٌٔعک اه هوښٌار زىٍي ًو ةعًاىى ٌطًع ىُاهن ،غوښتو ًې نار
هرته هنړې اه هٍاغؽې ؿي .نيوُه د ُړۍ ّه ةېالةېيو ؼٌٍو نې ّه صْيه
هرنه ّؽې هګعٔېط ،د ىوًو اه كوى هٌوادهُو ىوًو اه هړه ښارهُو ته الړ،
ّه دې ىړ نې ًې ىه ډېعه ٌطًعاُو ؼعن هىٌطك؛ ٌحالً دهىتي اؿضاصّ ،ؤي
افؽعام ،د ؼاصتٍاُي چاره نارّوهام ،د ىوًو ؿعنتوُو ٌطًعام ،د
ّوهِتوُو رئٌؽام ،د ٌغازه ؼٍتاىوُهي ،د َوىګُو تاؼٌؽاتو ٗارهُهي،
د اداره ٌطًعام ،د ةاُهوُو ٌطًعام ،د هوَيو ٌطًعام اه ُور ...
ّه دې ىړ نې ًې ىه ډېعه ښٕو ،ؼړًؤ ،واُاُو اه ةوډاګاُو ؼعن ىٌطُې اه
صتعې اتعې هنړې.
ٔوام ّه ډېعه دفتعهُو ګعٌٔطىى ه ،ىه ىوًو ٌُوىې تع هړه اه ىه ُوًو ٌُوىې
تع زړه.
دغه ٔوام ّه صيهو نې د ٌطًعًت ةېالةېيې ةڼې ّه ىوًه نچه ٌطاىؽه نړې،
صو ىه ًوې ةڼې ًې هً راضي ُه ه.
ىه داؼې تعصو (ؼضتګٌعه) ٌطًعاُو ؼعن ٌش ؿو ،چې ؼازٌاُوُه ًې ةعًاىي
هه ،صو ىه ةطن ٌعغه نارنوهُهي ًې ُانال هه.
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زًاتعه ٌطًعاُو اه رهتعاُو فهع ناهن چې ؼازٌام ًې ښه دو ،صو تع الس
الُطې نارنوهُهو ًې ةٌا داؼې فهع ُه ناهن.
دا ٔوام ةه ددې هع ًو تعًش ٌطًع د نار دفتع ته هرته اه ّوښتِه ةه ًې تعې
نوىه( 0ته ٗه فهع نوئ چې ٗه ډهك ٌطًع ًې؟)  ،ددې ّوښتِې ٔواب ُږدې
َوىو ٌطًعاُو ًو ؿام هرناهن اه چِطاُې توٌّع ةه ّهې ُه ه.
(زن ًو تعًش ًا ؼضتګٌع ٌطًع ًًّ ،ع زاالتو هانٍَ ًً ،هرهؼتۍ صتعن تو
هٍطا زن نول ،ؼعؼضته اُؽام ًً ،رًښتٌِى ًً ،د ؼازٌام د ګُې اه تاهام
ّه فهع نې ًً )...
د صتعه اُطاز ةه ًې ىه نتعن ډک ه اه ًوازې د ؼازٌام د ګُې ّه اړن ًې فهع
ناهن.
ٔوام د صْو ىُوم ّع هصت داؼې ٌطًعام هً هىٌطك ،چې نارنوهُهي ًې
صوښ اه ةعًاىي هه ،صو ؼازٌام ًې ةٌا ُانال ه.
ددې ٌطًعاُو تع الس الُطې ةه چې نوٌوصيهو نار ناهن ،هغوو ةه هًو چې
ٌطًعام ًې ةعًاىي دى ،صو صْيه ٌطًعام ةٌا ّه صْيه ةعًا ؿهٍَ هه.
زن ډېع ٔيه ىه داؼې ٌطًعاُو ؼعن ٌش ؿوو ًًّ ،ورته راهړك ؿوې ّوښتِه
ٌې تعې نړې اه دا ٔواب ٌې اصٌؽتى0
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( زن ًو دًٍونعاة ٌطًع ًًٌ ،ـورې نولُِ ،ګه اه ٌالتړ نول ،زړن ؼوو ىعل
اه اُؽام دهؼته ًً).
ددهو د صتعه اُطاز هً ًو ٗه نتعدَ ه اه ّه دې ًې فضع ناهن چې ګِي صْيو
نارنوهُهو ته ّاٌيعُه نوى.
ٔوام ُاراٌه اه اُطېښٍَ ه.
ٌطًعام ًا ّه ګُو اه ّاًيو ّؽې هه اه ًا ًې د نارنوهُهو فهع ناهن .هغه
ٌطًعام چې ًوازې د ّاًيو فهع ًې ناهن ،زًاتعن ةه هرؼعن د (ٌؽتتط) نيٌٍه
نارېطن .ددې اّوَه نوٌو ٌطًعاُو چې ًوازې د صْيو نارٌِطاُو ّه اړن فهع
ناهن (دًٍونعاة ًا ّعاخ ةِؽٍ) ةيو نېطك.
ٔوام فهع هنړ چې دا دهاړن ډىې ٌطًعام (ؼضتګٌع ًا ٌؽتتط اه ُعل ًا
دًٍونعاتام) ّه ٌِٔو ةعصو نې ةعًاىي اه اغېغٌَ دى .فهع ًې هنړ دهاړه
صواه ته ّه ىٌطه اُؽام هًالو ؿي چې دا دهاړن د ًون ّورن (ناٌو) ٌطًع
ٌٍُګړى هدودهُه دى.
ٔوام ؼتړو اه ُهٌيى ةېعته صْو نور ته راؼتوم ؿو.
دا ٔوام نه ٗه هً ىه ٌوده راهٌؽې د ښو ٌطًعاُو ىه ىُوُه ؼتړو اه ُهٌيى
ؿوو ه ،صو ًون ارزښتٍِه الس ته راهړُه ًې هً ىعىهٔ ،هه ّه دكٌق ډهك
ّوهېطن چې ّه ٗه ؿي ّؽې ګعٔي؟
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ٔوام فهع هنړ 0
( كوى ٌطًعام صْو ٔام اه نارنوهُهي داؼې ٌطًعًت نوى چې ؼازٌام اه
نارنوهُهي دهاړن ّهې ةعًا ته رؼېږى).
ٔوام ّه كوى اه ةعًاىٌو ٌطًعاُو ّؽې ُږدې َوك ٔاًوُه ىُوىي هه ،صو
ًوازې د ګوتو ّه ؿٍېع ًې ّهې ٌّطا نړې هه اه دهو هً د صْيې ةعًا راز ُه
ښهارن ناهن .دا ٔوام هره هره دې ّاًيې ته ُږدې نېطن چې هې٘هيه ةه
ښاًي د ةعًاىٌو ٌطًعاُو د ةعًا ّه راز ّون ُه ؿي.
ةالصعن ًې ًون هرځ ىه ًون ٔاًه د ًون اؼتحِاًي ٌطًع د ةعًا اه كوة نٌؽې
هاهرېطې ،ښه ةضت ته ګورن چې دا ةعًاىى ٌطًع هٍطې ٔوام ؼعن ّه ًون ښار
نې اهؼېطن .اهرًطىي ًې هه چې صيم غواړى دغه ٌطًع ته نار هنړىّ ،ه
صوا نې ًې ههؼي اه د ةعًا ىوړه ٗونو ته هرؼٌږىٔ .وام زٌعام ؿو چې دا
نٌؽې ةه رښتٌا هى نه ُه ؟ اه نه رښتٌا هى ُو دغه اؼتحِاًي ٌطًع ةه
هرؼعن د صْيې ةعًا راز ؿعًم نړى اه نه دو ةه ًې هً د ُوره ّه ٗېع ٍّ
هؼاتي.
هيم د صْيې ٗېړُې ىْارن د ٌطًع ؼهعتعې ته زُګ ههاهه چې د ىٌطُې
هصت تعې هاصيي ،ؼهعتعې هً ىه ِٔډ ّعته اړًهه ٌضاٌش د ٌطًع ىه دفتع
ؼعن هتړىه.

11

ٔوام ّوښتِه هنړن چې د صْيو ّوښتِو ىْارن نوٌه هرځ نوالو ؿي چې
ٌطًع ؼعن هګورى اه ٌطًع هرته ههًو0
-

ّه هٍطې اهُۍ نې چې هعن هرځ هصت ىعئ ،ةې د چهارؿِتې ىه
ؼهارنُ ،ور چې هع هصت رأئ ،ؼتاؼو صوښه ،زن ٌو صطٌت نې
ًً.

ٔوام ٌوؼهى ؿو ،فهع ًې هنړ چې دا ٌطًع د ُوره غوُطې ُه دو ،ةٌا ًې
ٔام ؼعن ههًو ( 0دا ال ِٗګه ٌطًع دو چې هع چا ؼعن د ىٌطُو ىْارن دهٌعن ډېع
هصت ىعى؟)
ٌطًع ؼعن د ٔوام ؼالكه ُورن هً زًاته ؿون اه ّعېهړن ًې هنړن چې ٌطًع ؼعن
ةه ىه ُږدې ګورى.
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د ًوې دقٌقې ندًر
ٔوام چې د ٌطًع نارى دفتع ته هرُِوة ،ګورى چې ٌطًع نړنۍ ته هالړ دو
اه ةهع ګورىٔ ،وام َوصى هنړٌ ،طًع ٌش را هاړهن اه ٌوؼهى ؿؤ ،وام ته
ًې ښه راغالؼت ههې ،د ُاؼتې ًې هرته ههًو اه هًې ّوښت 0
-

ٗه صطٌت ٌو نوالو ؿً؟

ٔوام هرته ههًو 0
-

غوښتو ٌې ؼتاؼو د ٌطًعًت د ةڼې ّه اړن ٌِٔې ّوښتِې هنړل.

ٌطًع هرته ّه هرًَ تِطى ههًو0
-

زن زاعع ًً.

ٔوام ىوٌړۍ ّوښتِه هنړن 0
-

آًا تاؼو صْيو هٍهاراُو ؼعن د ىٌطُې ىْارنٔ ،اُګړو ٌهاىوًؾ
ىعئ؟

ٌطًع هرته ههًو0
-

هو! ىعل ًې ،هعن چهارؿِته ؼهار ىه ْ ًً -ةذؤ ،هه ٌې تاؼو ته
ّه ٌَيٌفوم ههًو چې د چهارؿِتې ّه ؼهار درؼعن ُه ؿً ىٌطو.
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ٔوام ّوښتِه هنړن 0
-

تاؼو ّه دې ىٌطُو نې ٗه نوئ؟

-

زن د صْيو نارنوهُهو صتعې اه ګظارؿوُه اهرل .د تېعې اهُۍ
نارهُه ،ؼتوُغې اه ٌٍُګړتٌاهې ٗېړه اه ةٌا هرته د راتيوُهې
اهُۍ ؼتعاتېژى َانو.

ٔوام ةيه ّوښتِه هنړن0
-

آًا تاؼو اه هٍهارام ٌو ّه دې ُاؼته نې ّعېهړې نوئ؟

-

هو نوه ًې! نه داؼې ُه هى؛ ُو دا ُاؼتې ةه ٗه ګُه هىعى؟

ٔوام ههًو0
-

ښه ُو چې داؼې دن ،تاؼو ًو ګډهم ( ٌـارنت) ّيون ٌطًع ًاؼت
نِه؟

-

داؼې ُه دن! زن ّه ګډهم اه د نارنوهُهو ّه ُغع نې ّع ٌطاصيې
ةاهر ُه ىعل.

ٔوام ةٌا هّوښت 0
-

ښه ُو ةٌا دا ُاؼتې هىې نوئ؟

-

ٔواُه ٌضهې ٌې درته ههًوٌ ،ه ٌې ٌذتورهن چې ةٌا ًې درته
ههاًً ،هؽې ٌو هصت ضاًػ نېږى  ..................زن دىته ددې ىْارن
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ُاؼت ًً چې ّاًيه اه الس ته راهړُه هىعل .د ؼازٌام ٌوصه ٌوجعًت
) (Efficiencyته الس رؼى دو اه د ّالم ګظارۍ اه رهتعۍ ّه
ٌعؼته ٌوږ ٌوجعًت ته ډېع الس رؼى ٌّطا نوالو ؿو.
ٔوام ههًو 0
-

ښه ُو تاؼو ته ٌوجعًت ( ګُورتٌا) ٌهٍه دنّ ،ه دې قورة نې صو
ةه تاؼو د نارنوهُهو ّه ّعتيه ّاًيو ته ډېع ّال نوئ؟

ٌطًع ّه ىوړ غږ ٔواب هرنړ0
-

ُه ! داؼې ُه دن!

ّيُوُهى ٔوام زٌعام ؿوٌ ،طًع هرزًاته نړن0
-

ٌا دا صتعن ن اهرًطىې دن.

ةٌا ٌطًع ىه صْو ٔاًه ّورته ؿو ،صوُه نې ًې كطٌوُه هاصٌؽتو اه زًاته
ًې نړن 0
-

زن ّه دې ُړۍ نې ةې ىه صْيو نارنوهُهو ِٗګه ّاًيې اه الس ته
راهړُې ىعالو ؿً؟ زن هً نارنوهُهو ته ّال نول اه هً ّاًيو ته،
دهاړن ؼعن ٌو دى.

ةٌا ٌطًع ًوې ىوزې ته اؿارن هنړن اه هًې هًو 0
14

-

ٔواُه ! دې ته هګورن ،دا ٌا ّه صْو ٌېغ ددې ىْارن اًښې چې هع
هصت راته ًو ٌهً زلٌلت راًاد نړى.
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څوک چې د ځان په اړه
ښه احساس ولري
.ښې پاًلې به ولري

People who feel
Good about
Themselves,
Produce
Good results.
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ٔوام ال ّه ىوزه ؼتعګې صښې نړې هې چې ٌطًع هرته ههًو0
-

د ٔام ّه اړن فهع هنړن ،نيه دې ّه تع َوىو ښه ډهك نار نړو دو؟ ًا
دې نيه دا ازؽاس ُه دو ىعىى؟

ٔوام هره هره ّه زلٌلت ّوهېطه ته ُږدې نېطن ،د ٌطًع صتعن ًې تائٌط
نړن ،ةٌا ًې هرته ههًو0
-

زن چې نيه د ٔام ّه اړن ٌحتت ازؽاس نول ،ښه نار نوالو ؿً.

ٌطًع هرته ههًو 0
-

ةٌضي هٍطاؼې دنَ ،وك صيم هٍطاؼې فهع نوى.

ٔوام هيم داؼې ګوته ّورته نړن ،ىهه د ًون ُوى فهع د ٌّطا نوىو اؿارن
چې نوى هًې هًو0
-

ًؽِې نه ٌوږ ىه ُوره صيهو ؼعن ٌعؼته هنړه ،چې هغوو د صْو
ٔام اه هړتٌاهه ّه اړن ښه اه د صوښۍ ازؽاس ٌّطا نړى؛ ُو
ګُورې ّاًيې ةه تعالؼه نړه).

ٌطًع ًې صتعن تائٌط نړن اه هًې هًو0
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-

هو! هع هصت ّه ًاد ىعن چې ٌوجعًت ( ګُورتوب) ًوازې د تعؼعن
ؿوًو نارهُو نٌٍت ُه دو؛ ةيهې د نار ّه نٌفٌت ّورې هً اړن
ىعى.

ةٌا نړنۍ صواته رهام ؿو اه هًې هًو0
-

ٔواُه دىته راؿه.

ٌطًع د ؼعک ّه ؼع ٌوَعه ته اؿارن هنړن اه هًې هًو0
-

ګورې چې ّه ؼعک ةهعُي ٌوَع ٗوٌعن ډېع دى؟

ٔوام ىه نړنۍ ةهع هنتو اه هًې هًو0
-

اه هرځ ّه هرځ ّؽې زًاتٌږى ،فهع نول دىٌو ًې دا دو چې دا
ٌوَعې ارزاُه اه نً ٌكعفه دى اه ډېع هصت نار هً نوى.

ٌطًع ههًو 0
-

ةاىهو هٍطاؼې دن! ؼتا ّه ُغع صيم هىې ةهعُي ٌوَع اصيي؟ اًا
اٌعًهاًي ؿعنتوُه ّه نافي اُطازن ٌوَع ُه توىٌطهى نه ِٗګه؟ ًا
زٌوږ ؿعنتوُه داؼې ٌوَع ُه توىٌطهى چې نٌفٌت ًې د
اٌعًهاًاُو د صوښې هړ هى؟

ٔوام ههًو 0
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-

زن صو چې فهع نول دا ٌوضوع ّه نٌٍت ُه؛ ةيهې نٌفٌت ّورې
اړن ىعى.

ٌطًع ههًو0
-

ةې ؿههٗ ،عګِط نٌفٌتً ،ؽِې د داؼې ٌسكوالتو اه صطٌاتو
هړاُطې نوك چې صيم ًې غواړى اه اړتٌا هرته هىعى.

ٌطًع نړنۍ ته هالړ هّ ،ه فهع نې ډهب ؿوٗ ،ه ٌودن ٌضهې هغه هصت ًې
راًاد نړ چې هٌواد ًې َهِاىودي ؼعضه نوىه ،دې َهِاىودۍ د آؼٌا اه
ارهّا ّه ةٌارغوُه نې ٌعؼته نوىه ،دو اهس دې ته زٌعام ه چې اٌعًها
ِٗګه د توىٌط ىه كافيې دهٌعن هرهؼته ّاتې ؿوې دن.
راغيي ٔوام ٌطًع د فهع ىه َاىه رانوز نړ ،هًې هًو 0
-

ًو َيوًغهُي اؼالم ٌې ّه ًاد دو چې ًو ةهعُى ٌوَع ًې ّهې
ښودن اه ّعې ىٌهو ؿوى هه 0نه غواړئ چې د ٌوَع ىْارن
اهږدٌهاىى ّور هاصيئ؛ ُو ىږ ؼٍع ىعهُهى ٌوَع ٌه اصيئ.

ٌطًع راهګعٔېط اه ّه ؼړن ؼٌِه ًې ههًو0
-

دا دٍيه تلعًتاً زٌوږ د ةسث ّه زړن ّورې ىِډًغ دوٌ .وجعًت اه
نارهُه ًا اؼتؽٍاك ً ....ؽِې هً نٌٍت اه هً نٌفٌت ّه ُغع نې
ٌُوك.
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ٌطًع اه ٔوام دهاړن ةېعته صْيو ٗونٌو ته راؼتاُه ؿوك ،ةٌا ٌطًع ههًو0
-

اه نه رښتٌا ههاًً دې دهاړه ٌوصو ته رؼېطك ًوازې د
نارنوهُهو ّع ٌٍ ٌٍهَ دى.

د هيم ؼالكه زًاته ؿون اه ّه داؼې زاك نې چې نېِاؼته ّوښتِه ًې هنړن0
-

تا ٌضهې ههًو چې ګډهم ّيون)ٌ (Participativeطًع ُه ًې؛ ُو ته
ِٗګه ٌطًع ًې؟

ٌطًع ډېع زر ٔواب هرنړ0
-

ؼادن دن ،زن (د ًوې دكٌلې ٌطًع) ًً.

ٔوام هيم ددې ٔواب ّه اهرېطه زٌعام ؿؤ ،هه تع دې دٌه ًې دا دٍيه ُه
هن اهرېطىې ،هًې هًو0
-

هةښئ ،تاؼو د ًوې دكٌله ٗ ...ه ًئ؟

ٌطًع ٌوؼهى ؿو0
-

زن د ًوې دكٌلې ٌطًع ًً ،دا صطاب ٔاُته ٔهه نول چې ّه ډېع ىِډ
هصت نې ىه نارنوهُهو ىوًې ّاًيې اصيً.
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نه ٗه هً ٔوام تع دې دٌه ىه ٌطًعاُو ؼعن صتعې اتعې نړې هې ،صو داؼې
صتعن ًې هې٘هيه ُه هن اهرېطىې ،د ًوې دكٌلې ٌطًع  ....هغه صيم چې ّه ىږ
هصت نې ښې ّاًيې تعالؼه نوى.
ٌطًع د ٔوام ّه ٗېعن نې د ؿم اه تعدًط ُښې ىٌطىې ،هرته هًې هًو0
-

زٌا ّه صتعن ةاهر ُه نوې؟ ته دا ُه ٌِې چې زن د ًوې دكٌلې ٌطًع
ًً؟

ٔوام ههًو0
-

زن ّه دې صتعن اؼتعاف نول ،چې ؼتا د صتعې تكور هً راته
ُاؿوُى ښهارى.

ٌطًع ّه صِطا ههًو0
-

ښه ګورن! نه ته رښتٌا غواړې ّه دې ّون ؿې چې زن ِٗګه ٌطًع ًً،
هرؿه ىه نارنوهُهو ؼعن ٌې صتعې هنړن.

ٌطًع زُګ ههاههٗ ،و ؿېتې هرهؼته ًې ؼهعتعن اغيې ٌُهاف راغيه اه
ٔوام ته ًې د ناغظ ًون ّاڼه هرنړن.
د ًوې دكٌلې ٌطًع هضازت هرنړ0
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-

د هغو ؿْږه نؽاُو ُوٌوُه اه ؿٍېعې دى چې ٌضاٌش زٌا د ُغع
الُطې نار نوى.

ٔوام ّوښتِه هنړن0
-

نول ًون ؼعن ًې صتعې هنړل؟

-

صْيه ةاًط ّعېهړن هنړې ،هع ًو ُول چې َانې صوښه دې ،هع ًون
ؼعن ًې چې غږًږې زړن دې ،زتى نوالو ؿې َوىو ؼعن صتعې
هنړې.

-

ُه ٌا هًو چې نول ًون ؼع ًې اهك صتعې هنړل؟

ٌطًع غوڅ ٔواب هرنړ0
-

ٌضهې ٌې درته ههًو ،زن ُوره ته ّعېهړې ُه نول.

ٌطًع هدرېطّ ،ه داؼې زاك نې چې ٔوام ته ًې ىه صوُې هتيو الرښوهُه
نوىه هًې هًو0
-

صْيه ّعېهړن هنړن ! تا تعاهؼه ىه ٌا دهن ٔيه هغوښتو چې ّعېهړن
درته هنړل ،نه رښتٌا درته ههاًً دا نار ٌې صوښ ُه ؿوٌ ،ه غواړن
چې تهعار هغږًږلً ،ا ىه دې ىٌؽته ًو ُول هَانه صتعې هرؼعن هنړن
اه نار دې ّع ٌش ةؤهً ،ا ٔه الړ ؿه اه چېعته ةو ةعًاىى ٌطًع درته
ٌّطا نړن.
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ٔوام هم ّم زٌعام ه ،ؼضته ّعې تېعن ؿونٗ ،و ؿېتې ًې تعٌِٕه
ٔورهُهې چوّتٌا صْعن هن ،ةٌا د ًوې دكٌلې ٌطًع د هيم ؼتعګو ته
هنتو ،هًې هًو 0
-

ته غواړې چې د ٌطًعًت ّه اړن ٌواد راَوك نړې ،افعًَ درته هاًً.

ةٌا ًې د ٔوام هيم الس هٌُو ،ىږ زهر ًې هرنړ اه هرته هًې هًو0
-

نارنوهُهو ؼعن ىه صتعه هرهؼته نه دې نوٌه ّوښتِه ىعىه نوالو
ؿې ةېعته ٌاته راؿې ،ؼتا ددې ؿوق اه ؼالكې درُاهو نول چې د
ٌطًعًت د اقوىو زدن نوىو ؼعن ًې ىعې .نه زن هنوالو ؿً چې د
ًوې دكٌلې ٌطًعًت رازهُه در ډاىۍ نړل ،صوؿاىېږلٌ .اته ٌضهې
ُوره را ډاىۍ نړى اه ژهُط نې ٌې هرؼعن ةطىوم راغيى دو ،ىه تا
غواړل چې ّورن ًې درک اه زدن نړې .نه دې صوښ ؿوك ښاًي ًون
هرځ ته صْيه هً د ًوې دكٌلې ٌطًع ؿې.

ٔوام ىه ٌطًعن ٌِِه هنړن ،ىه صوُې چې هاته زېعام ه ،ؼهعتعې دالؼه
هرنړن 0
-

ؼتا زېعاُتٌا ته چې ګورل فهع نول چې ةالصعن تا هً د ًوې دكٌلې
ٌطًع تذعةه نړ.

ٔوام چې اهؼٌِو زاالتو ته فهع هړو ه ،هره ًې ههًو0
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-

ىهه چې هٍطاؼې هؿوك.

ٌېعٌَ ٌُهاف ههًو0
-

زن درؼعن ٌعؼته نوالو ؿً ،ىږ ٌضهې ٌې هغو ؿْږه نؽاُو ته
زُګوُه هههو چې د ٌطًع تع ُغع الُطې نار نوىِّٕ ،ه نؽام ًې
دىته دى ،دهو َوىو هٌِو چې درؼعن ګورى ،د هغوو ىه صتعه
هرهؼته ښاًي هنوالو ؿې چې د ًوې دكٌلې ٌطًع ښه هّېژُې.

ٔوام هيم ىه ٌېعٌَ ٌُهاف ٌِِه هنړن ،ىٌؽت ته ٌٔع ؿو اه ّعېهړن ًې
هنړن چې ىه درېٌو نؽاُو ؼعن ةه صتعې نوى  0ښاغيى َعٌُو ،ښاغيى ىوو اه
ٌېعٌَ ةعاهم.
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ىوٌړۍ هرځ
د ًوې دقٌقې نودې
ٔوام چې د َعُو دفتع ته ُِوة ،د ٌِِٕي ؼٍع ىعهُهي نػ ؼعن ٌش ؿو ،د
هغه ّه ؿوُډه ٌوؼها صْعن هن ،هًې هًو( 0ښه ُوٌ ،طًع دې هىٌط؟ داىب
ؼړو دو نِه؟ )
ٔوام ٔواب هرنړ ( 0هو ،هٍطاؼې دن).
-

د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ّه اړن درؼعن هغږېط؟

-

هو صتعې ًې هنړې ،صو صتعې ًې رښتٌا ُه دى نِه ؟ نه دى؟

-

دا ةه ښه هى چې صتعې ًې هٌِې ،زن دا هرٔې ىږې هًًِ.

ٔوام هيم ةٌضى ګِګػ ؿوو ه ،هًې هًوً( 0ؽِې تاؼو ىه هغه هېٖ ٌعؼته
ُه اصيئ؟)
-

اصيو ًې صو ىږن ،نوٌه ُوې دُطن ًا ٌؽئوىٌت چې راؼْارى ،ىږ
هصت راؼعن تېعهى اه هٍطا ٌودن دن چې د ًوې دكٌلې ٌوصه ّهې
َانو نېږى.

ٔوام ههًو0
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-

د ًوې دكٌق ٌوصه َانو ال ّهې ٗه هى؟ هغه راته ههًو چې د ًوې
دكٌلې ٌطًع دو ،صو د ًوې دكٌلې ٌوصې ّه اړن ًې راته ٗه ُه دى
هًيي).

َعُو ههًو( 0دا د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ىه درېٌو رازهُو ًې ىوٌړو دو).
ٔوام ّوهېطه ىْارن ّوښتِه هنړن ( 0درې رازهُه؟)
َعُى ههًو 0
-

هو ! د ًوې دكٌلې ٌوصه َانو د ًو دكٌله ًي ٌطًعًت ىوٌړو راز
اه اؼاس دو  .ګورن ّه زًاتعه ؼازٌاُوُو نې چې ىه ٌطًعاُو اه
نارنوهُهو هّوښتې ،چې ٗه نوئ؟ د زًاتعه هغو ٔواةوُه ًې ًو
ةو ؼعن توٌّع ىعىّ .ه زًاتعن ؼازٌاُوُو نې چې ٌا نار نړو ،زٌا
تكور زٌا ىه ٌؽئوىٌته ًو ٗه صو د ٌطًع ٌې ةو ٗه ه .هرهؼته ةه
ٌې ةٌا هغه نارهُه نوك چې فهع ٌې ناهن زٌا ٌؽئوىٌت ُه دو اه
دې نار زن ٔورهىً.

ٔوام ّوښتِه هنړن( 0دىته تعاهؼه داؼې ٗه ؿوى؟)
-

هې٘هيه ُه ! د ًوې دكٌلې ٌطًع زٌوږ نارهُه اه ىه ٌوږ تٍې دهاړن
راته ؼً رهښاُوى.

ٔوام هيم هّوښتو ( 0دا نار ِٗګه نوى؟)
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َعُو ٌوؼهى ؿو ،هًې هًو 0
-

ىِډ اه اؼاُه  ....هغه ًې ىوٌړو صْيه َاني چې نول نار ةاًط هؿي،
ًا دا چې ّه دې اړن توافق ته هرؼېږه .هرهؼته ةٌا هعن ٌوصه ّه ًون
دال ناغظ ىٌهو نېږو .د ًوې دكٌلې ٌطًع ٌَِګار نوى چې د ًوې
ٌوصې اه هرته د رؼېطه الرې چارې ىٌهو ًې ةاًط ىه يٌُ نيٌٍه
زًاة ُه ؿي ،ددې َوىو ىوؼتو ةاًط ىه ًوې دكٌلې ډېع هصت هً
هُه ٌُؽي ،د دې ّاڼې ًون ُؽضه هغه ٔام ؼعن اه ًون ٌوږ ٔام ؼعن
ؼاتوّ ،ه دې قورة نې هع ٗه ٗعګِط اه رهښاُه هى اه ٌوږ د
صْو نار ّعٌضتګ ٗارالو ؿو.

-

آًا تاؼو د ًوې ٌوصې ىْارن ًو ٌش ؿعزه ) (Statementىٌهئ؟

-

هو !

ٔوام ههًوً 0ؽِې هع نار ٌِط ةاًط د ؿعزو ٗو ّاڼې هرؼعن هىعى؟
َعُو ٔواب هرنړ0
-

ُه داؼې ُه دن ،د ًوې دكٌلې ٌطًع د صْيو ٌوصو َانيو ىْارن ىه ي۰
ّع يٌ كاُوُه ګُه اصييً .ؽِې ي ۰ؼيِه ٌهٍې ّاًيې اه الس ته
راهړُې د يٌ ؼيِه ٌوصو ىه اٌيه دى .ىه دې اٌيه ٌوږ د يٌ ؼيِه
ٌوصو ىْارن د ًوې دكٌلې ٌوصه َانو ،دا ٌوصه هٍاغه نيٌطى
ٌؽئوىٌتوُه دى،چې ښاًي َوك ؿْږ ًا اهن ٌوصې هى.
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اىتته نه ّه ًون ٔاُګړى زاىت نې نوٌه ّعهژن تؽعًفېږى؛ ُو ٌوږ
ةٌا هٍاغې ّعهژې ته ٔاُګړې د ًوې دكٌلې ٌوصې َانو.
ٔوام هيم ههًو 0داىته دن ،تع ًون زطن د ًوې دكٌلې ٌوصې َانيو ّه اړن
ّون ؿول ،فهع نول ّه دې ؼٌؽتً نې ٗوک غافيګٌع نېږى ُه اه َوك ىه
ٌضهې ّوهېږى چې ؼازٌام نې تعې ٗه تٍه نېږى.
َعُو ؼع هصؤاهن هًې هًو ( 0ةاىهو)
ٔوام هّوښتو  0ښه ُو د ًوې دكٌلې ٌوصه َانو ګِي ًوازې ّه دې ٌؽِا ُه
دن چې ىه صْو ٌؽئوىٌتوُو صتع هؼو؟
-

ُهٌ ،وږ چې ىه صْيو ٌؽئوىٌتوُو صتع ؿوٌ ،طًع ډاډن نېږى چې
ٌوږ ًې ّه ښه ډهك تعؼعن نوالو ؿوً ،ا ّه ةو ؼتارة ٌوږ ته
ادعاًوى ٌؽٌارهُه َانو ؿوى دى ،هغه ٌوږ ته دا ّه دكٌق ډهك
ٗعګِطهى چې ٗه تٍه راُه ىعى.

ٔوام هيم ّوښتِه هنړن 0دا نار ِٗګه نوى؟ اه صْيې تٍې ِٗګه
ٗعګِطهى؟
َعُو ههًو0
-

ته قتع زن درته ًو ٌحاك هاًً .....زٌا د ًوې دكٌلې ًون ٌوصه دا هن 0
( ادعاًوى ؼتوُغې ّه ُښه نړن اه زو الرې هرته هىُون) ،دىته چې
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ُوو راغيى هل ىه ؼضتو ؼتوُغه ؼعن ٌش هلُ ،ږدې هه چې دُطن
ّعېږدل ،هېٖ ُه ّوهېطل چې ٗه هنړل ،ةٌا ٌې د ًوې دكٌلې ٌطًع
ؼعن اړًهه هٌُوىهٌَ ،يٌفوم ًې چې هاصٌؽت هرته ٌې ههًو چې
قېته ؼتوُغې ؼعن ٌش ؿوو ًًٌ ،ضهې ىه دې چې ةيه صتعن هنړل
هغه راته ههًو ( 0ښه ُو ،ته دىته هٍطې ىْارن ګوٌارك ؿوو ًې چې
ؼتوُغې زو نړې) ،ةٌا ٌو تع ٌِٓ ًون تعصه چوّتٌا صْعن ؿون....
ُه ّوهېطل چې ٗه هنړل ،چوٌّتا ٔورهىً ،ةٌا ٌې ّه ُه زړن هرته
ههًو ،صو قېته زن ُه ّوهېږل چې ؼتوُغن ِٗګه زو نړل؟
هغه راته ههًوَ( 0عُيه ! ؼتا ًو ٌؽئوىٌت دا دو چې صْيه ؼتوُغن
هّېژُې اه زو ًې نړې ،صو دا چې اهس ُوو راغيى ًې نوالو ؿې
دىته راؿې اه صتعې ّعې ؼعن هنړه).
زن چې هيته الړلٌ ،طًع راته ههًوَ( 0عُيه ! ؼتوُغن دې ههاًه صو ّه
چيِطًغن ةڼه ).)Behavior terms
ٌا هرته ههًو  ،چيِطًغن ةڼه؟ ىه دې ٌو هطف ٗه دو؟
ٌطًع راته ههًوً( 0ؽِې دا چې ُه غواړل ىه صْيو هٌيو اه ازؽاؼاتو
دې هغږًږې ،هغه ٗه چې ّېښ ؿوى ّه داؼې ةڼه ًې راته ههاًه
چې د ىٌطُې اه اُطازې هړ هى).
زٌا چې ٗوٌعن ىه هؼه ّورن هن ؼتوُغن ٌې هرته ّه ښه ؿهو ةٌام
نړنٌ ،طًع راته ههًو( 0ښه ُو َعُيه! اهس ًې راته ّه هٍطې
چيِطًغن ةڼه ههاًه چې ٗه ةاًط هؿي؟
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ٌا هرته ههًو زن ُه ّوهېږل.
هغه راته ههًو 0ښه ُو زٌا هصت ٌه ضاًػ نون.
ٗو ؿېتې هم ّم ُاؼت هلُ ،ه ّوهېطل چې ٗه ههاًً ،هغه د
ٌهعةاُۍ ىه ٌضې دا ؼهوة ٌاة نړ اه هًې هًو 0
(نه ته ُه ؿې نوالو راته ههاًي چې ٗه ةاًط هؿي؛ ُو هېٖ ؼتوُغن
ُه ىعې ،ته ًوازې ګٌيې نوې ،ؼتوُغن ًوازې هغه هصت هى چې
اهؼِى هضٌؽت د ٌطيوب (ّه نار) هضٌؽت ؼعن توٌّع هىعى.
ُاٗاّه ّون ؿول چې زن ٗه غواړل ،دعًام ٌې چې هرته ههېٌ ،طًع
راُه هغوښتو چې د دهاړه هضٌؽتوُو د توٌّع ّه ؼواٌيو هرته
هغږًږل.
ىه دې هرهؼته راته د ًوې دكٌلې ٌطًع ههًو 0
( ٗه فهع نوئ ،ددې ٌؽئيې د زو ىْارن دې ٗه نوالو ؿوك؟ )
ٌا هرته ههًو ( 0اىف) نار ٌې نوالو ؿو.
هًې ّوښتيً  0نه (اىف) نار دې نړو هو ،هغه ٗه ّېښېطك چې تا
غوښتو؟)
ٌا ههرته ههًوُ 0ه
هًې هًو 0ښه ُو دا نار دې ګُور ُه ُ ،ور دې ٗه نوالو ؿوك؟
هٌې هًو 0نوالو ٌې ؿوك چې (ب) نار هنړل.
ٌطًع ههًو 0ښه چې (ب) نار دې نړو هو ،هغه ٗه نېطك چې تٍه
دې ىعىه؟
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هٌې هًوُ 0ه
هًې هًو 0دا هً ښه زو الرن ُه هنّ ،عدې ؼعةېعن دې ٗه نوالو
ؿوك؟
ٌا ًو ٗو ؿېتې ّه ٌوضوع فهع هنړ اه هٌې هًو  0نوالو ٌې ؿوك
چې ( ج) نار هنړل ،صو نه دا نار ٌې نړو هو هً صْيې ٌوصې ته ُه
رؼېطلُ ،و دا هً ګُورن الرن ُه هن نِه؟
ٌطًع ٌوؼهى ؿوو هًې هًو 0هٍطاؼې دن ،ىږ ىږ الرې ته نېږې ....
ښه ةو ٗه نار دې هً نوالو ؿو؟
هٌې هًو 0ښاًي ددې زو الره ًو تعنٌب ٌې دوړ نړو هو.
ٌطًع ههًو 0دا ّه اٌتساُوىو ارزى.
ٌا ههًو  0نه دا اهُۍ د (اىف) زو الرن اٌتسام نړل ،ةيه اهُۍ د
(ب) اه هرّؽې اهُۍ د (ج) ښاًي ؼتوُغن ٌې زو ؿيّ ،ه زړن
ّورې دنٌِِ ،ه ،ؼتوُغن ٌو را زو نړن.
ٌطًع ًو ٗه ّه غوؼه ؿوٌ 0ا هېٖ هً ُه دى نړى ،صْيه دې هع ٗه
هنړكٌ ،ا درُه ًوازې ٗو ّوښتِې هنړې ،داؼې ّوښتِې چې تا
صْيه هً ىه ٔاُه نوالو ؿوې ،اهس الړ ؿه اه صْيې ؼتوُغې زو
نړن ،زٌا ُور هصت ٌه ضاًػ نون.
صو زن ّوهېطل چې ٗه ٌعؼته ًې راؼعن نړې دن ،هغه زن ّون نړل چې
ّه راتيوُهي نې صْيې ؼتوُغې ِٗګه زو نوالو ؿً.
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ةٌا هدرېط زٌا ؼتعګو ته ًې راهنتو اه راته ًې ههًوَ( 0عُيه ،ته
تهړن اُؽام ًېُ ،ور چې هع ٔو ىه ؼتوُغې ؼعن ٌش ؿوې دا
زلٌلت ًاد ؼاته.
اهس ٌې هً ّه ًاد چې د ًوې دكٌلې ٌطًع ىه دفتعن چې راهتً ّه
ؿوُډه ٌې ٌؽها صْعن هن.
َعُو ّه ٗونۍ نې تهٌه هههيه ،داؼې ښهارېطن ىهه د ًوې دكٌلې ٌطًع
ؼعن د ىوٌړى ٔو ٌالكاة صاطعن ًې چې ةٌا راژهُطۍ ؿوې هى.
ٔوام هيم چې ٗه اهرًطىي ههً ،و ٔو ةٌا ًې نتِه هرته هنړن.

32

د ًوې دقٌقې نودې  :لنډًز
ّه ىِډ اه ګُور ډهك د ًوې دكٌلې ٌوصې َانو 0
ً) ّه ٌوصو توافق هنړئ.
ٌ) ؼٍه ًا ٌِاؼته نړُه ّه دكٌق ډهك ٌـضكه نړئ.
ٍ) َوىې ٌوصې ّه ًون ّاڼه ناغظ نې ىه يٌُ ّه ىږه نيٌٍو هىٌهئ.
َ) هعن ٌوصه ةٌا ةٌا هىوىئ ،ىوؼت ًې ةاًط ىه ًوې دكٌلې ډېع هصت
هُه ٌُؽي.
ُ) هعن هرځ ًون دكٌله هصت د صْيو نړُو ارزهُې ته هرنړئ.
ِ) هګورئ چې نړُې ٌو ىه ٌوصو ؼعن ؼع صورى نه ُه؟
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َعُو ههًوَ ( 0وىه صتعن هٍطا هن ،دا ةاًط هًٌِ چې ته تهړن ًې).
ٔوام ههًوٌِِ( 0ه ،صو زن ةه دا ٌطيب ًاداؿت نړل ،چې ىه ًادن ٌې هُه
هٔي).
ٔوام چې ًادښتوُه هاصٌؽتو ،ةٌا ًې ّه صْيه ٗونۍ نې تهٌه هههيه اه
هًې هًو( 0ښه د ًوې دكٌلې ٌوصه َانو چې د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ىوٌړو
راز دو؛ ُو دهًً ًې ٗه دو؟)
َعُو ٌوؼهى ؿو ،صْو ؼاؼت ته ًې هنتو ،هًې هًو  0دا ّوښتِه هىې ىه
ښاغيي ىوو ُه نوې؟ ىهه چې صتعې هرؼعن ُه نوې؟
ٔوام هيم ّه دې هً زېعام ؿو ،چې َعُو ّه دې ٌوضوع ىه نوٌه ّون ؿو؟
ةٌا هدرېطَ ،عُو ته ًې الس هرنړ اه هًې هًو0
-

ٌِِه چې هصت ٌو رانړ.

-

هٌيه نول ،دې هرٔو نې راؼعن هصت ډېع هى ،ته ةه هاًې چې زن هً
ىهه چې د ًوې دكٌلې ٌطًع ؿوو ًً.
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د ًوې دقٌقې هڅونې
ٔوام چې ىه صوُې ههة ،ددې صتعه ؼادن هاىي ته زېعام ه ،فهع ًې هنړ
چې دا صتعې ؼادن دى ،صو نه ًو ٌطًع اه نارنوهُهي ًې ّون ُه ؿي چې ٗه
ةاًط هنړى اه د زو تع َوىو ښه الرن ًې نوٌه دن ُو ِٗګه ةه ښه اه ةعًاىى
ٌطًع ؿي؟
ٔوام ىٌفٍ نې دهًً ّوړ ته هصوة ،د ښاغيي ىوو دفتع ته چې ُِوة ىه ًون
ٔوام ؼړى ؼعن ٌش ؿو ،د ىوو ّه ىٌطه زٌعام ؿو ،هغه ُږدې دېعش ناىه
ؼٍع درىود.
ىوو ههًو ( 0داىب ؼړو دو نِه؟)
ٔوام د ًوې دكٌلې ٌطًع ته داىب هًيو ؼعن تلعًتاً ةيط ؿوو ه.
ٔوام ٔواب هرنړ( 0هٍطاؼې دن ىهه چې)
ىوو ّوښتِه هنړن( 0د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ّه اړن ًې درته ٗه ههًو؟)
-

هو هًې هًو ،صو دا صتعې ًې رښتٌا هې؟

ٔوام غوښتو چې دا ٔو ةطك ٔواب هاهرى.
ىوو ههًو( 0نه ّه صتعه ًې ةاهر هنړئ ښه ةه هى ،زن ًې اهس نيه نيه ګورل).
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-

ًؽِې ته تعې هېٖ ٌعؼته ُه اصيې؟

-

اصيً صو ىږن ،د هع ُوى نار ًا ٌؽئوىٌت د راؼْارىو ّع هصت راؼعن
ىږن ؿېته هصت تېعهى.

ٔوام د ىوو صتعې ّعې نړې هًې هًو( 0هو! اهس زن صْيه هً د ًوې
دكٌلې ٌوصه َانالو ؿً).
ىوو ههًو ( 0نه رښتٌا ههاًً ٌا د ًوې دكٌلې ّه ٌوصو فهع ُه ناهن ،زن
د ًوې دكٌلې ه٘وُې ته ىٌواك هل) .
ٔوام ههًو 0د ًوې دكٌلې ه٘وُه؟ دا د ًوې دكٌلې ٌطًعًت دهًً راز
دو؟
ىوو ههًو( 0هوٌ ،ا چې دىته ُوو نار ٌّو نړ ،د ًوې دكٌلې ٌطًع ةه
راته هغه َوك ؿٌام ښه رهښاُوك ،چې غوښتو ًې تعؼعن ؿي).
ٔوام ههًو( 0هغه ٗه نوك؟)
-

راته هًو ًې نه د صْيو نارهُو ّه اړن د هغه هړاُطًغهُه اه
ؼْارښتِې هً هاهرل نار ةه ٌې ؼادن اه اؼام ؿي ........هًو ًې چې
زٌا ةعًا غواړى ،زن ىه ؼازٌام ؼعن ىوًه ٌعؼته نول اه ىه صْو نارن
ةاًط صوُط هاصيً .ةٌا ًې هًو ه٘ه نول چې د نار د ښه هاىي اه ةط
هاىي ّه اړن درته صْو ُغع ّه ٗعګِط ډهك ههاًً ،هرهؼته ًې صتع
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رانړ چې دا ٌوضوع ةه ّه ٌّو نې ٌوږ دهاړه ته ًو ٗه ؼتوُغٌِه
هو.
ٔوام هيم ّوښتِه هنړن 0هىې؟
-

ٌطًع قٌب ههًو چې ډېع ٌطًعام داؼې ٌطًعًت ُه نوى اه
نارنوهُهي هرؼعن ةيط هً ُه هى ،هغه ډاډ رانړ چې دا ىٌطىورو
راؼعن ن زًاته ٌعؼته نوالو ؿي.

ٔوام هيم ههًوٗ 0ه ًې چې درته هًيي ٌحاك نې ًې راهړو ؿې؟
ىوو ههًو0
-

دىته ٌې چې نار ٌّو نړ ىږ هصت هرهؼته ٌې ّال ؿو چې نيه د
ًوې دكٌلې ٌطًع ّه ٌعؼته د ًوې دكٌلې ٌوصه َانً ،داؼې فهع
نول ىهه هغه چې راؼعن ىه ُږدې اړًهه ىعى.

ٔوام هيم ههًوُ 0ږدې اړًهه ًؽِې؟
-

هغه دا نار ّه دهن ډهىه نوى ،تع َوىو دٌضه ىه ُږدې زٌا نارهُه
ٗارىّ ،ه دې زاىت نې راُه هغه ُه ىٌعې نېږى ،دهًً دا چې د
صْو نار د ّعٌضتګ راّور راُه ّه ٌِغً اه دكٌق ډهك غواړى.

ٔوام ههًو 0داىته دن ،هغه هىې داؼې نوى؟
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ىوو ههًو 0
-

ّضوا ٌې فهع ناهن چې ګِي داؼوؼي راّؽې نوى اه ّه ٌا ةاهر
ُه ىعى ،صو ةٌا ًې ُوره نارنوهُو ّه اقيي هطف ّون نړل.

ٔوام ههًو 0ښه ُو ،اقيي هطف ًې ٗه ه؟
-

هغه غوښتو چې ٌا الس ّه الس هٌُؽيً ،غافيګٌع ٌې نړى اه
هٌې ه٘وى چې ّع ٔام ةاهرى ؿً.

ٔوام ههًو 0تاؼو چې نيه نار نوئ ،هغه غوښتو چې الس ّه الس ٌو
هٌُؽي؟
-

1

هوٌ ،وږ دىته ًو داىب ؿؽار ىعه 0

دلته نوخه د کار په حال کې په کارکوونکي ورتګ دى ،اصالً ددې عبارت نترادفه نعنا ده:

)(Catch people doing something right.
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دپلو کارکوونکو سره نرسته وکړئ،
چې دپلو بالقوه وړتٌاوو ته الس رسى پٌدا کړي
او
دپل کارکوونکي د سم کار کولو پر ودت وڅارئ
او الس په الس ًې ونٌسئ.
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ىوو د صْيو صتعه ّه ىړ نې ىه ٔواُه ّوښتِه هنړن0
-

ّه زًاتعن اداره نې ٌطًعام صْو نارنوهُهي ّه نول زاك نې الس
ّه الس ٌُؽي؟

ددې ّوښتِې ٔواب نه ٗه هً رهښام ه ،صو ٔوام هيم ٌوؼهى ؿو اه
هًې هًو ( 0نيه چې نارنوهُهى هرام نار نوى).
ىوو ههًو0
-

ؼٍه دن ،صو دىته ّه ٌحتتو اړصوُو ٌَِګار نوه اه نارنوهُهي هيه
الس ّه الس ٌُؽو چې ؼً نار نوى.

ٔوام هيم ّه صْيه نتاةچه نې ًاداؿت هاصٌؽت اه هًې ّوښتو0
-

ښاغيى ىوو ،ؼتاؼو ٌطًع ٌو چې د ؼً نار نوىو ّع هصت الس ّه
الس ٌُؽي ٗه ّېښېږى؟

-

د ًوې دكٌلې ه٘وُه نېږى.

ٔوام ّوښتِه هنړنً 0ؽِې ٗه؟
-

هغه چې ګورى تاؼو صْو نار ّه ؼٍه توګه نوئ ،صواته ٌو
درٔيّ ،ه الس ٌو الس ږدى ،نيه نيه ٌو ّه اهږن الس ږدىً ،ا ٌو
ّه ٌٌِه ّه ٌال َْوى.
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ٔوام هيم ّه زٌعاُتٌا هّوښتو 0هغه چې ّه ٌال َِ ( ګوزار) درنوى ،ةط
درةاُطې ُه ىګي؟
-

ُه  ،دا نار ٌوږ ته رهزٌه رانوى .زن ّوهېږل چې د هغه راته ّال دو،
ؼالكه راؼعن ىعى اه ةعًا ٌې غواړى .هغه زًاتعن هصت هاًي چې هع
ٗوٌعن ٌو نارنوهُهي ةعًاىي هى ،هٍطهٌعن ةه ؼازٌام نې
ؼتاؼو هرؼعن ؼتعګه ّورته هى .هغه چې ّه ٌال ًا اهږن َِ
رانوىّ ،ه ارال هى ،صو ٌوږ ته ًو ٔو ةٌا دا ازؽاس رانوى چې
ګِي زن درؼعن ًً  ....ةٌا ٌو هغه ؼتعګو ته راګورى اه ّه ٗعګِط ډهك
راته هاًي چې نول نار ٌو ؼً نړو دو ،ةٌا راته هاًي چې زٌا ىه
نارن راضي اه صوښ دو.

ٔوام هيم د ښاغيي ىوو صتعن ّعې نړن ،هًې هًو0
-

ٌا ال ُا دى اهرېطىي چې نول ٌطًع دې دا نار نړو هى ،ته ةه زتٍَ
هرته صوؿاىه ؿوو ًې.

ښاغيي ىوو ًې صتعن تائٌط نړن هًې هًو0
-

ةاىهو هٍطاؼې دن ،اىتته ٗو دالىٌو ىعى .ىوٌړو ًې دا دو چې
ِٗګه ښه نار هنړل ؼٍطؼتي ه٘وك نېږل.

ښاغيى ىوو ٌؽهى ؿوّ ،ه ٗونۍ نې ًې تهٌه هههيه ،زًاته ًې نړن0
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-

زن ٌذتور ُه ًً چې نيِۍ ُاؼتې ته قتع هنړلّ ،ه هطف ٌې ّون
ؿوې؟

دې ؼعن دهاړن ّه صِطا ؿوك ،ىوو صتعن هغٕوىه
-

دهًً دىٌو دا دو ،هغه چې زٌا نار هګورى اه راته ههاًي چې دا
نار ٌې ؼً تعؼعن نړو ُو زن ّون ؿً چې صتعن اه ه٘وُه ًې رښتٌا
دى اه هؽې غوړن ٌاىي ُه نوىً ،ؽِې ٌطًع ٌې نار ؼعن ةيط دو اه
درېًٌ دىٌو دا چې ٌطًع ّه صْو نار نې جتاة ىعى.

ٔوام هيم ّوښتِه هنړن( 0جتاة؟)
ىوو ههًو0
-

هو نه نار ٌې ؼً تعؼعن نړل ه٘وى ٌې ،زتى نه ةو ٔاو نې
نارهُه ؼً ُه هى رهام ةٌا هً زن ّه دې ةاهر ًً چې د ًوې دكٌلې
ٌطًع ةه ٌا د صْو ښه نار ّه صاطع ه٘وى .زن ّوهېږل چې هغه ښاًي
ىه ةيې صوا ُاراٌه هى ،صو نه زن نول ؼً نار نولُ ،و ٌطًع د ةو
هرام نار اغېغ ّه ٌا ُه اچوى اه زٌا د ؼً نار ّه ٌلاةو نې د هٍطې
نار ٔاُګړو غتعګوم ښٌي .زن دې ٌوضوع ته ىه زړن صوؿاىېږل.

ٔوام هيم ّوښتِه هنړن 0دا ه٘وُه صو د ٌطًع ډېع هصت ُه ٌُؽي؟
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-

ُه هىې ،دا ًاد ؼاته ،ضعهر ُه دن چې د صْيې صوښۍ اه رضاًت
ښودىو اه د نارنوهُهي ّه ه٘وُه هصت هاړهې،دا نار ىه ًوې
دكٌلې ُه اهږدًږى.

ٔوام هيم ُوى زدن نړى ؿٌام نتاةچه نې ىٌهو هًې هًو 0ښه ُو دا ٔهه
دې نار ته د ًوې دكٌلې ه٘وُه هاًي؟
-

ةاىهو

ٔوام هيم ّوښتِه هنړن 0هع هصت چې ؼتاؼو نول هٍهار ښه نار نوى
ٌطًع ًې ٗارى اه الس ّه الس ًې ٌُؽي؟
ىوو ههًو0
-

ُه داؼې ُه دن ،هغه ًوازې هيه دا نار نوى ،چې نارنوهُهى تازن
ؼازٌام ته راغيى هو ،هرهؼته چې نارنوهُهى ىه صْو نار ؼعن
ةيط ؿيٌ ،طًع هرؼعن ةٌا ډېع نار ُه ىعى.

ٔوام هيم ّه زٌعاُتٌا هّوښتو 0هىې؟
-

ٔهه هغه ُورې داؼې الرې ٌّطا نوالو ؿي چې د نار ىه ښه هاىي
صتع ؿي .تاؼو نوالو ؿئ چې ّه صْو ؼٌؽتً نې ؿته ٌؽيوٌاة
ةعرؼي نړئ ....ىږن ٌودن هرهؼته تاؼو صْيه نوالو ؿئ چې د نار
ّع هصت ٔام الس ّه الس هٌُؽئ ،صْو نار هګورئ اه ٔام
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هه٘وئّ .ع دې ؼعةېعن تاؼو ُه ّوهېږئ چې هغه (ٌطًع) ٌو ةٌا نيه
ه٘وى اه هٍطا الٌو نېږى چې تاؼو صْو نار ّه ؼٍه توګه تعؼعن
نوئ ،زتى نه هغه ٌو تع ِٗګ هً ُه هى .دا ښه الرن دن ،زن تعاهؼه
ّه هېٖ ًون دُطن نې دهٌعن فؽاك اه ٌوجع ُه هل.
ٔوام هيم ههًو 0داىته دن ،ښه ُو د ًوې دكٌلې ه٘وُه هً داؼې ًو راز دو
چې اُؽام ًې ّه ٌعؼته د ًوې دكٌلې ٌطًع نېطاو ؿي.
ىوو ههًو  0هو هٍطاؼې دن.
ٔوام صْيې نتاةچې ته ىٌطك اه هغه ٗه ًې چې د ًوې دكٌلې ه٘وُې ّه اړن
زدن نړى هه ىه ٔام ؼعن تهعارهك.
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د ًوې دقٌقې هڅونه  :لنډًز
 )１صْيو نارنوهُهو ته ههاًئ چې د نار ّه اړن ًې صْو ُغع ّه ٗعګِط
ډهك هرته هاًئ.
 )２صْو نارنوهُهي هه٘وئ.
 )３نارنوهُهو ته ّه دكٌق اه ٗعګِط ډهك ههاًئ چې نول نارهُه ًې
ؼً تعؼعن نړى دو.
 )４نارنوهُهى ٌو چې نار ؼً تعؼعن نوىّ ،ه ّورن صيوص هرته
ههاًئ چې ىه نارن ًې ٗوٌعن صوښ اه راضي ًاؼت اه ددن نړو
نار ؼازٌام ته ٗوٌعن ګُه رؼوى.
ً )５ون ؿېته غيي ؿئ چې ؼتاؼو ښه ازؽاس هغه ته اُتلاك ؿي.
 )６هغوو راهةيئ چې ةٌا هً هٍطاؼې ښه نار تعؼعن نړى.
 )７ىه الؼه ًې هٌُؽئً ،ا ًې ّه اهږن هَْوئ چې ازؽاس نړى تاؼو
ًې ةعًا غواړئ.
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ٔوام هيم ّه ةٌړن هّوښتو  0ښه درېًٌ راز ٗه ؿى دو؟
ښاغيي ىوو چې د ٔوام هيم دا ؼالكه اه ةٌړن هىٌطن ىه صْيې ٗونۍ
راهالړ ؿو ،هًې هًو0
-

دا ّوښتِه هىې ىه ٌېعٌَ ةعاهم ُه نوې؟ ٌاته هًو ؿوى چې ته
هغې ؼعن هً صتعې اتعې ىعې.

ٔوام هيم د صتعې ّضيى هنړ هًې هًو 0هو هٍطاؼې دن ،دا چې هصت ٌو
رانړ ن ٌِِه.
ىوو ههًو0
-

ٌاؼعن َُ ؼتا هصت ډېع دوً ،ؽِې زن هً د ًوې دكٌلې ٌطًع ؿوو
ًً.

ٔوام ٌوؼهى ؿؤ ،هه دا دٍيه ًې ٌضهې هً اهرېطىې هن .ىه دفتعن
راههة ٔ ،ام ؼعن ًې هًو چې د ًوې دكٌلې ه٘وُه ةه رښتٌا هً ګُورن هى
نه ُه ،اًا د ًوې دكٌلې د ٌطًعًت دا َوك فِوم ةه ّه درد هصورى اه ګُه ةه
هىعى نه ُه؟ ّه هٍطې ؼوچوُو نې د ًوې دكٌلې ٌطًع ؼهعتعې ته الړ اه
هرته ًې ههًو چې اغيې ةعاهم ؼعن د صتعه زٌٌِه دې هرته ةعاةعن نړى.
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ؼهعتعې ّه ٌَيٌفوم صتعې نوىې ،غوږۍ ًې نېښودن ،هًې هًو( 0ىٌطُه
ؼتا ؼهار ته ّاتې ؿون ،اغيې ةعاهم ههًو تاته ةاًط ههاًً هع هصت چې
رأې راؿه ،ةې د چهارؿِتې ىه ؼهارن).
ةٌا ؼهعتعې ةو ٔاو ته زُګ ههاهه اه د ٌالكاة هصت ًې هاصٌؽتٔ ،وام
ةاًط د ٌېعٌَ ګوٌغ ىٌطه ته تييى هوٌ ،ېعٌَ ګوٌغ د ؿعنت د ٌعنغى دفتع
نارنوهُهې هنٌ .ېعٌَ ٌُهاف ههًو 0هغه د ؿعنت د َوىو ةعصو اه ٔاًوُو
ّه اړن ّوهېږى ،زن ةاهر ىعل تاؼو چې هع ٗه غواړئ هيته ًې ٌوُطالو ؿئ.
ٔوام هيم ىه ؼهعتعې ٌِِه هنړن اه رهام ؿو.
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ارزونه
ّه ؼتا ًې ٔوام هيم د ٌېعٌَ ګوٌغ دفتع ته الړٌ ،ېعٌَ ګوٌغ ّضه ٌېعٌَ
هن چې ؼٍع ًې ىه ٗيوًښت ناىو ّورته ٌؽيوٌېطنٔ ،وام هيم هرؼعن ىه
رهغتړ هرهؼته ؼٍطؼتي هّوښتو0
-

تاؼو ّه هٌواد نې تعاهؼه نوٌې ؼتعې ّعهژې ؼع ته رؼوىي دى؟
غواړل ؼتاؼو ّعهژې د ًون دكٌلې ٌطًع ىه هغو ؼعن ّعتيه نړل.

ٌېعٌَ ګوٌغ ههًو0
-

دا ؿٌام ىٌعې ُه دىُ ،ه دې ؼتړو نوؤ ،هه ته چې ٗه غواړې
َوك د ًون هازط (ًو دكٌله ًي ٌطًع) اړهُط دى .هغه داىب اُؽام
دو ،د هغه هازط زٌوږ ّه َوك ؼازٌام نې ډېع نارًګع اه ګُور
هازط دو.

ٔوام هيم ّه صِطا ؿو هًې هًو 0ةاهر ٌې ُه نېږى ،هغه دهٌعن ښه اه ډېع
اٌهاُاة ىعى؟
ٌېعٌَ ګوٌغ ههًو0
-

ُه داؼې ُه دنّ ،ه اقو نې د هغه اٌهاُاة اه تذهٌغاة تع ډېعن
زاړن اه ىږ دو.
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ٔوام هيم دې صتعه ته هم ّم ه ،هًې هًو 0ښه ُو ّه دې ٌِٓ نې ةه
زتٍَ نوٌه تېعهتِه ؿوې هى ،ته راته دا ههاًه چې تعاهؼه ًې ٗوٌعن
نارنوهُهي ىه نارن هًؽتيي دى؟
-

فهع نول دې هازط ته صيم ٔي اه رأي.

ٔوام هيم فهع هنړ ،چې ٔاو ًې ګِي ٌّطا نړ هًې هًو 0اها ! هٍطا صتعن
دن ،دا صيم د ًوې دكٌلې ىه ٌطًعن زر دال نېږى؟
-

نارنوهُهي چې نيه د ًوې دكٌلې ٌطًع الس الُطې نار هنړى،
ةٌا ىه ٌطًع اه ٗارهُهي ةې ٌُازن نېږى اه ٌؽتلو نېږى .هغه
زٌوږ د ّعؼوُو ښه رهزهُهى دوٌ ،وږ چې هع هصت ښه ٌطًع ته
اړتٌا ٌّطا نړه ،هغه ته زُګ ههو ،هغه ؼعن هع هصت ښه ّعؼوُو
ؿته هى.

ٔوام هيم دې زاىت ته زٌعام ه ،ىه ٌېعٌَ ګوٌغ ُه ًې ٌِِه هنړن ،صو دا
ٔو ًې ةطك ٔواب هاهرًط.
-

صوؿاىه ؿول چې ٌعؼته ٌې درؼعن هنړن ،د اهُۍ ُورې هرٔې ګڼه
ګوڼه زًاته هى ،ناؿهې د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ّه رازهُو
ّوهېطاوٌ ،ودن نېږى زړن ٌې هاًي چې هرؿً ،هغه ؼعن هګورل،
صو ال تعاهؼه ٌې هصت ُه دو ٌّطا نړو.
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ٔوام هيم ٌوؼهى ؿوو اه هًې هًوٌ 0ا چې دا رازهُه زدن نړك ،تاؼو ته
ةه ًې ډاىۍ نړل ،هٍطاؼې ىهه هغوو ًې چې ٌاته راډاىۍ نوى.
ٌېعٌَ ګوٌغ ّه صوښۍ ههًو( 0ارزښتٍِه ډاىۍ ةه هى) .ةٌا ًې صْو
ُاٌِغٍه دفتع ته هىٌطك اه هًې هًو( 0هعٗه چې راؼعن ٌعؼته نوى ،هرته
صوؿاىېږل).
ٔوام هيم ىه دفتع راههةٌ ،وضوع ؼعن ًې ؼالكه ٌّطا ؿوې هنَ ،وىه
ؿْه ًې ّه دې تيوؼه نې تېعن نړن ،چې درېًٌ راز ةه نيه زدن نوى.
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درېٌم راز  :د ًوې دقٌقې رټنه
ٔوام هيم د دفتع ّه درهازن هرُِوةٌ ،ضاٌش د ٌېعٌَ ةعاهم صوُې ته الړ،
ًون ؿٌم ّوؿه ٌېعٌَ هالړن ،ؼٍع ةه ًې ال ؿْېته ُه ه ،دن ته ًې ښه
راغالؼت ههًو اه غتعګه ًې نړن  ( 0داىب ؼړو دو نِه؟)
ٔوام هيم اهس دې ّاېيې ته رؼېطالو ه چې ةاًط هًيي ًې هاو ( 0هو
داىسب ؼړو دو).
ٌېعٌَ ةعاهم ههًو( 0هغه درؼعن د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ّه اړن صتعې
هنړې؟)
ٔوام هيم ٌوؼهى ؿو ( 0دا ٗو هرٔې د هٍطې ٌوضوع ّه اړن صتعې اهرل،
رښتٌا ةه ُه هى نِه ؟ نه دى؟
ٔوام ُه ّوهېطن چې دا ٔو ةه ةطك ٔواب هاهرى نه ُه؟
ٌېعٌَ ةعاهم ههًو0
-

نه ًې هٌِې ښه ةه هىٔ ،هه داؼې هرٔې ىږې رأي.

ٔوام ههًوً 0ؽِې تاؼو هرؼعن ىه اهٌُغه ُاؼتو ّعته ةو هصت نې ُه ګورئ؟
-

ګوره صو ىږ ،زًاتعن هصت چې تېعهتِه هنړه.

51

ٔوام ههًوً 0ؽِې د ًوې دكٌلې ٌطًع ًوازې هيه ګورئ چې تېعهتِه هنړئ؟
-

هع هصت ُه ! نيه نيه .

ٔوام ههًو 0صو ٌاته ددې ٔاو اقيي ؿؽار دا هښودك ؿو ،چې نيه
نارنوهُهي ؼً نار نوى ،دهو ّعې هرٔي اه الس ّه الس ًې ٌُؽي.
ٌېعٌَ ةعاهم ههًو0
-

هغه ؼٍه دن ،صو ته ةاًط زٌا ّه اړن هً ّه ٌِٔو ؿٌاُو ّون ؿې.

ٔوام ههًو 0نول ؿٌام؟
-

زن ىه ٗو نيوُو راهٌؽې دىته نار نول ،ددې ٔاو ىه نورُي اه
ةهعُي ؼٌٌؽتً ؼعن ةيطن ًٍه ،د ًوې دكٌلې ٌطًعراؼعن هصت ُه
تېعهى ،نيه نه هصت رانوى هً د ٌوصو ّه َانيو نې هى ،زًاتعن
هصت زن صْيه ٌوصې ىٌهً اه هرىٌږل .

ٔوام ههًو 0هعن ٌوصه ّه ًون دال ناغظ ىٌهئ نِه؟
-

هو ،صو ؿعح ًې ةاًط ىه يٌُ نيٌٍو زًاته ُه هى اه ىوؼتو ًې ةاًط
ىه ًوې دكٌلې ډېع هصت هُه ٌُؽى .ةيه ٌهٍه صتعن دا دن چې زن ىه
صْو نار ؼعن ٌٌِه ىعل ،زًاتعن هصت ٔاُته صْيه د ًوې دكٌلې
ه٘وُې ةعاةعهل ،نه ته صْيه د ٔام ّه اړن فهع هُه نړېٗ ،وک ةه ًې

52

ؼتا ّه اړن هنړى؟ ًو ٌيګعى ٌې راته ښاًؽته ٌتو هًيى دو،
هې٘هيه ٌې ُه هېعًږى  0نه ته دې ؼُعُا (ؼعُى) هُه غږهې ُور
صيم ّهې صٕيې غورٔوى.
ٔوام هيم د ٌېعٌَ ةعاهم ّه دې صوش طتؽۍ هصِطك اه ّوښتِه ًې هنړن 0
ته نيه د ًوې دكٌلې ٌطًع ه٘وىې ًې؟
ٌېعٌَ ةعاهم ههًو0
-

نيه نيه دا نار نوى ،صو ډًع ًې ُه نوىٔ ،هه زًاتعن هصت ّعې زن
هرٌضهې نېږل .نيه نيه چې زن نول نار ّه ښه ډهك تعؼعن نړل،
صْيه ىه ًو دكٌله ًي ٌطًعن غواړل چې هٌې ه٘وى.

ٔوام هيم ههًو 0ددې نار دعأة ِٗګه نوې؟
-

ا ؼاُه دن ،دا نار د ؿعط غوُطې دوً ،ا ةه ًې ګًُ ًا ةه ٌؽاهى
رأً ،نه هغه ٌې هه٘وى ګًُ ًې ګِي ٌؽاهى.

ٔوام هيم ًې صتعن ّعې نړن 0ښه نه هغه دا نار هُه نړې ُو ةٌا ؟
-

ّه دې قورة نې ٌؽاهى راغيې ًً اه هېٖ ٌې هً ُه دى ةاېييي.

ٔوام هيم هٌوؼېط اه د ٌېعٌَ ةعهام فيؽفه ًې ٔام ؼعن ًاداؿت نوىه،
ةٌا ًې نړك 0
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-

تاؼو ههًو چې نيه درُه تېعهتِه هؿي ،هغه رأي اه هصت درؼعن
تېعهى ،ىږ توضٌساة رانوالو ؿئ؟

ٌېعٌَ ةعاهم ههًو0
-

نه نوٌه ىوًه تېعهتِه هنړل ،زتٍَ د ًوې دكٌلې رَِې (رَيو) ؼعن
ٌش نېږل.

ٔوام ههًوً 0ون دكٌله ٗه؟
-

د ًوې دكٌله رَِه ،دا د ًوې دكٌلې ٌطًعًت درېًٌ راز دو.

-

هغه ِٗګه؟

-

اؼام دو.

-

ّوهېطل هٍطا ةه هاًې.

ٌېعٌَ ةعاهم هصِطك ،هًې هًو0
-

نه تاؼو نيه نار نړو هو اه د نار ّه ښه تعؼعن نوىو هّوهېږئ ،نه
ّه هٍطې هصت نې درُه نوٌه تېعهتِه هؿي ،د ًوې دكٌلې ٌطًع
چُګ غتعګوم ښٌي.

ٔوام ههًو 0دا نار ِٗګه نوى؟
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-

ِٗګه چې زٌا ىه تېعهتِې صتع ؿي ِٗګ ته ٌې رأي ،ةٌا راته
زلٌلت ةٌاُوى ،ةٌا ٌې ٌېغ ته راُږدې نېږى.

ٔوام ههًو 0د هغه دا نار در ةاُطې ةط ُه ىګېږى؟
-

ُاراٌه نېږلٔ ،هه ّوهېږل چې دىته هىې راغيى دو اه ةطن ًې دا
چې ّه ؿوُډه ًې هېٖ ٌوؼها ُه هى  ...زٌا ؼتعګو ته راګورى اه
تېعهتِه ٌې ّه دكٌق ډهك راته ّه ګوته نوى ،ةٌا راته هاًي چې د
تېعهتِې ّه اړن ٌې ٗه ازؽاس نول ؟ ٌحالً غوؼه ًًٔ ،ورًږل،
ګِګػ ًً ًا ةو ٗه. ...

ٔوام ّوښتِه هنړن 0دا نار ٗوٌعن هصت ٌُؽي؟
-

ُږدې دېعش جاٌُې صو ّه ٌا ّورن هرځ تېعېږى.

دې هصت نې ٔوام ته د ًوې دكٌلې ٌطًع هغه صتعن هرًادن ؿون ،چې هًو
ًې د ّعېهړې نوىو ضؽف ًې هغه ٔورهىى دو ،ةٌا ٔوام ّوښتِه هنړن0
-

ښه ُو ةٌا؟

-

ةٌا ًون ؿېته غيى نېږى ،چې ٗه ًې هًيي هغه ٌې ښه ّه ذهَ نې
نېِي ....ةٌا ٌې ؼتعګو ته راګورىّ ،ه دې ٌې ّوهېږى چې د هغه
ّه ُغع نې ًو ّون اه د كطر هړ اُؽام ًً اه غوؼه ًې ّه دې صاطع دن
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چې ډېع زًاة ازتعال راته ىعى .ةٌا راته هاًي دا ةاًط هرهؼتى ٔو
هىً ،ؽِې ةو ٔو راُه د داؼې تېعهتِې تٍه ُه ىعى.
ٔوام هيم د ٌېعٌَ ةعاهم صتعن ّعې نړنً 0ؽِې دا نار ٌو ٌذتورهى چې دې
ٌوضوع ته ّاٌيعُه هنړئ.
-

هو هٍطاؼې دن.

ٔوام د ٌېعٌَ ةعهام صتعې اهرېطېّ ،وهېطن چې ُوې صتعې دى ،زر زر ًې
ًادښتوُه اصٌؽتو.
ٌېعٌَ ةعهام زًاته نړن0
-

زن چې ّه نار نې تېعهتِه هنړل هغه ٌې رَي ،ةٌا ٌې تېعهتِه راته
داؼې ّه ګوته نوى ،چې زن ّوهېږل ّه زاالتو هانٍَ دو اه زن
هرته هېٖ ةهاُه ُه ؿً نوالو ،ةيه صتعن دا دن چې هغه زٌا ؿضكٌت
اه ازؽاؼاتو ته ګوته ُه ٗڼډىً ،وازې چيِط ٌې غِطى .زن تعې
ٔهه د ٔام دفاع ُه نول ،زن صْيه ګِان ّه ُوره ُه اچولّ ،وهېږل چې
هغه اُكاف نوى اه هرهؼتۍ صتعن دا دن چې ّه چيِط نې ًې جتاة
هى.

ٔوام ههًوً 0ؽِې نه ّه ُوره ةعصو نې نارهُه ؼً هً رهام هى ،هغه ٌو
ؼتاؼو ّه تېعهتِه رَي؟
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ٌېعٌَ ةعاهم ههًو 0هٍطاؼې دن.
ٔوام ههًو 0ښه دا َوك دعًام ًوازې ًون دكٌله هصت ٌُؽي؟
-

زًاتعن هصت هؤ ،هه رَو چې صتً ؿي نٌؽه صتٍه ؿون ،د ًوې
دكٌلې رَِه هصت ُه ٌُؽي صو ژٌِه نول چې هې٘هيه ٌو ُه هېعًږى
اه هغه تېعهتِه ةٌا ُه نوه.

ٔوام ههًو 0فهع نول ٌا صْيه هً هٍطاؼې ًو ٗه تذعةه نړكٌ ،ا ٌتاؼفاُه ىه
هغه هغوښتو چې . ...
ٌېعٌَ ةعاهم ًې صتعن ّعې نړن  0صطاو دې هنړى چې د صتعې تهعار دې تعې
ُه هى غوښتى.
ٔوام ههًو 0ىه ةطن ٌعغه هٍطاؼې ٌې هنړك.
ٌېعٌَ ةعاهم ههًو0
-

ښه ُو ّون ؿوو ةه ًې چې د ًوې دكٌلې رَِه ٗه ازؽاس ىعى؟ نه
ٗه هً زن فهع نول ته ًې نارنوهُهى ُه هېُ ،و رَِه ةه دې هً ىږن
ُعٌه هن.

ٔوام ههًو0
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-

ُه ّوهېږل چې رَِه ًې ؼضته هن نه ُعٌه ،صو دهٌعن ّون ؿول چې
ةٌا ةه تعې هې٘هيه د صتعې تهعار هُه غواړل ،دا ٌې تېعهتِه هن  ...د
ًوې دكٌلې ٌطًع هً تېعهٔي نه ُه؟ داؼې ښهارى ىهه ّه صْو
نار نې چې ښه اؼتاد هى.

ٌېعٌَ ةعاهم ّه صِطا ههًو0
-

تېعهتِه تعې ىږن نېږى ،صو صوش صوًه اُؽام دو ،صو نيه چې تعې
تېعهُه هؿيٌ ،حالً د ًوې دكٌلې رَِې ٌٍُه ةعصه تعې ّاتې ؿي؛
ٌوږ هرته دا صتعن هرًادهه.
ةٌا چې رَِه صتً ؿي ،زاالة ةېعته ُورٌاك ؿي ،زُګ هرته ههو اه
تېعهتِه ًې هرته هاًو ،ښاًي هصاُطه هرته ههاًو چې د ًوې
دكٌلې تېعهتِې دهًٍه ةعصه ٌو ّعېښې،اهس ٌو ةېعته هه٘ون چې
ىه صفګام راههٔو.

ٔوام ههًو 0ښه ُو ةٌا هغه ٗه نوى؟
-

ةٌا ُو صاُطى اه دا چې تاته ًې ةېعته دالؼه ُه دن درنړې ،ةښِه
درُه غواړى.

ٔوام ّوښتِه هنړن 0تاؼو هً ّه ه٘وُو اه رَِو صِطالو ؿئ؟
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-

هٍطاؼې دن ،د ًوې دكٌلې ٌطًع ٌوږ ته دا هړتٌا رانوى چې
تېعهتِې ؼعن صِطا هېعن ُه نړه ،دا صتعن راؼعن د صْو نار ّه دهال
نې ٌعؼته نوى.

-

هًٍ داىته دن ،دا نار ٌو ِٗګه زدن نړ؟

-

اؼاُه دو ،صْو ٌطًع ته ةه ٌو ىٌطك اه زدن نوك ٌو تعې ،چې هغه
ِٗګه ّه صْيو تېعهتِو صِطك.

-

ًؽِې ؼتاؼو ٌطًع چې نيه نوٌه تېعهتِه هنړى ّه صْو ٔام
اهتېعهتِې ّورې ًې صاُطى؟

-

هع هصت ُه صاُطى ،هغه هً زٌوږ غوُطې اُؽام دو ،نيه نيه هرته
دا نار ؼضت هى ،صو زًاتعن هصت هٍطاؼې نوىّ ،ه صْيو
تېعهتِو چې هصاُطى دا نار ًې ّه چارچاّېعن صيهو ښه اغېغ نوى.

ٔوام هيم تاجٌع الُطې راغيى ه ،هره هره ّوهېطن چې ًو ةعًاىى ٌطًع
ِٗګه نوالو ؿي چې ًون ؼازٌام ته ارزښت هىعى ،ةٌا ًې ّوښتِه هنړن0
-

تاؼو هىې فهع نوئ چې د ًوې دكٌلې رَِې دهٌعن ګُورې دى؟

-

نه دا ّوښتِه صْيه ىه ٌطًع ُه هنړې ښه ةه هى.

ٔوام هيم ٌِِه هنړنٌ ،ېعٌَ ةعاهم هرته ههًو 0ته صْيه ّوهېږې چې ددې
صتعې ٔواب دې ٗه دو؟ دهاړن ّه صِطا ؿوكٔ .وام هيم داؼې فهع ناهن
ىهه ددهو د ؼازٌام غړو چې هى ،هېٖ داؼې ازؽاس ًې ُه ناهن ىهه ًو
ٌعادؽه نوهُهى چې هى اه دا نار هرته ّه زړن ّورې ه.
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ىه دفتعن راههة ،فهع ًې ؿو چې ىه ٌېعٌَ ةعاهم ؼعن ًې ىٌطُه ىِډن صو
ګُورن هن ،ښې صتعې ًې ّهې هاهرېطې.
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د ًوې دقٌقې رټنې  :لنډًز
د ًوې دكٌلې رَِه ًو ګُور نار دو چې تاؼې 0
 )１صْيو نارٌِطاُو ته ىه ٌضهې ههاًئ ،چې د هغوو د نار ّه اړن
صْو ُغع ّه ٗعګِطه َهو ةٌاُوئ.
د ًوې دكٌلې رَِې ىوٌړۍ ةعصه0
 )２صْو نارنوهُهي هرَئ اه هًې ګواښئ.
 )３نارنوهُهو ته ّه ٗعګِط ډهك ههاًئ چې ٗه تېعهتِه ًې نړې.
 )４صيهو ته ښهارن ههاًئ چې د تېعهتِې ّه اړن ًې ٗه ازؽاس ىعئ.
ٗ )５و ؿېتې ٌؽِادارن چوّتٌا غورن نړئ ،چې ازؽاس ٌو هغوو ته
اُتلاك ؿي.
د ًوې دكٌلې رَِې دهًٍه ةعصه0
 )６نارنوهُهي ته الس هرنړئً ،ا ًې ّه اهږن الس نېږدئ ،ازؽاس
هرنړئ چې تاؼو ته ارزښت ىعى اه ّه اړن ًې فهع نوئ.
ّ )７ه ګوته ًې نړئ هرته چې ٗوٌعن ارزښت درته ىعى.
ٌَِ )８ګار ّعې هنړئ چې هغوو ښه دى ،صو د نار دا ةڼه ًې ؼتوُغن
ىعى.
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ّ )９ال ٌو هى ،د ًوې دكٌلې رَِه چې صتٍه ؿون ،نٌؽه هٍطىته
صتٌٍږى اه ُور دهال ٌه هرنوئ.
نه ٔوا م د ًوې دكٌلې رَِه صْيه ُه هو تذعةه نړو ښاًي ّه ګُه ًې هً ُه
هاو ّون ؿوو اه ةاهر ًې ّعې ُه هو نړو .دې نې ؿم ُـته چې تذعةه
تعصه هن اه هغه ُه غوښتو چې ةٌا ٔيې ًې تهعار نړى.
ّه هع قورة هغه ّوهېطن چې هع اُؽام تېعهٔي اه هغه هً ښاًي ةٌا هرَو
ؿيّ ،وهېطن چې نه د ًوې دكٌلې ٌطًع ًې هرَي؛ ُو رَِه ةه ّع ٔاو هى،
دا ةه ًوازې ددن د ُاؼً نار غتعګوم هىُ ،ه دا چې صطاو ٌه نړن ٌطًع ًې
ګِي د ؿضكٌت اه ازؽاؼاتو توهٌَ نوى.
د ًوې دكٌلې ٌطًع درې هاړن اقوك ( د ًوې دكٌلې ٌوصې ،د ًوې دكٌلې
ه٘وُه اه د ًوې دكٌلې رَِه) درې هاړن ٌِطلي اه ؼلالُي ههٔ .وام هيم
ٔام ؼعن ههًو 0صو ددې اقوىو د ګُورتٌا دىٌو ٗه ؿى دو؟ هىې د ًوې
دكٌلې ٌطًع ّه َوك ؼازٌام نې ٌوجع اه ګُور ٌطًع دو.
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د ًوې دقٌقې ندًر توضٌحات ورکوي
ٔوام هيم چې د ًوې دكٌلې ٌطًع دفتع ته هرؼېط ،ؼهعتعې هرته ههًو0
دُِه ُِوتالو ؿئ ،هغه ٌو راګعٔېطه ته ّه تٍه دو.
ٔوام چې صوُې ته ُِوة هًې ىٌطك چې دفتع ّاک اه ٌِغً دو ،د ًوې
دكٌلې ٌطًع هرته ښه راغالؼت ههًو ،زًاته ًې نړن 0
-

ښه ُو ٗ ،ه دې زدن نړك؟

ٔوام هيم ّه صوښۍ ههًو  0زًاة ؿٌام.
-

ٌحالً ٗه؟

-

ّه دې ّون ؿول چې ته هىې ٔاُته د ًوې دكٌلې ٌطًع هاًې؟ ته
صْيو نارنوهُهو ته د ًوې دكٌلې ٌوصې َانې ،دا نار ددې ىْارن
نوې چې ّون ؿي ٗه تٍه تعې ىعې ،ته ّوهېږې چې نار ِٗګه ّه ښه
ډهك تعؼعن نېږى .هرهؼته ةٌا ه٘ه نوئ چې نارنوهُهى د ښه نار
تعؼعن نوىو ّع هصت الس ّه الس هٌُؽې اه د ًون دكٌله ًې
هه٘وې اه نه ىه َوىې ّوهې اه تذعةې ؼعن ًې ةٌا هً تېعهتِه
هنړن؛ ُو ًون دكٌله ًې رَې.

ٌطًع ههًو 0ښه ددې َوىو ّه اړن ته ٗه ُغع ىعې؟
ٔوام ههًو0
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-

زن هرته صوښ ًً ،دا اقوك ؼادن اه ګُور دى اه ّوهېږل چې تاؼو
ًې ةعًا ته رؼوىي ًاؼت.

د ًوې دكٌلې ٌطًع ًې د صتعې ّه تائٌط ههًو 0اه نه ته هغواړې تاته هً ګُه
رؼوالو ؿي.
ٔوام ههًو0
-

ښاًي ،صو نه زن ًې ددې ٌوجعًت ّه الٌو ّون ؿً ،ةٌا ةه ًې راته
ؼٍيي نوك اؼام هى.

ٌطًع ههًو0
-

ٔواُه دا ٌوضوع ّه هع ٌورد نې قطق نوى ،هع ٗوٌعن ًې چې د
ګُې ّه الٌيوُو ّون ؿې هٍطهٌعن دې ؼٍيي نوىو ته زړن نېږىٗ ،ه
ٌې چې زدن د ى نه تاته ًې ههاًً صوؿاىېږل ،هاًه ىه نول ٔاًه ًې
ٌّو نړل؟

ٔوام ههًو0
-

ښه ىوٌړو دا ههاًه ،د ًوې دكٌلې ٌطًع ّه توګه چې نول نارهُه
تعؼعن نوې اًا رښتٌا داؼې فهع نوې چې َوك نارهُه دې ّه ًون
دكٌله نې ؼع ته رؼٌږى؟
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-

تو داؼې ُه هى ،دا ددې ىْارن چې صيهو ته هښٌو ٌطًعًت دهٌعن
ؼضت اه ُاؿوُى نار ُه دو ىهه دهو چې فهع نوى اه ةو ٌطًعًت
دهٌعن هصت هً ُه ٌُؽي ىهه صيم چې فهع نوىٌ ،حالً د ًوې
دكٌلې ٌوصې َانو ښاًي ىه ًوې دكٌلې ډېع هصت هٌُؽي ،دا ًون
ؼٍتوىٌهه ُوٌوُه دن اه زًاتعن هصت ىه ًوې دكٌلې ډېع هصت
ٌُؽي ،ته قتع چې زن درته ناغظ هښًٌٌ.

ٔوام د ٌطًع ٌېغ ته هىٌطكّ ،ه ناغظ ىٌهيي هه0
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زنا تر ټولو
ښه دقٌقه هغه ده
چې
په ًوه انسان نې
پکې
پانګونه کړې وي
The best minute
I spent
Is the one
I
Invest in people
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ٌطًع صْيه صتعن هغٕوىه
دا داىته دن چې زًاتعن ؿعنتوُه ىه يُ تع يّ ؼيِه د ةودًذه د
نارنوهُهو ّه اٌتٌازاتو ٌكعفوى صو د هغوو ّه رهزُه ًوازې ً
ؼيِه ةودًذه هً ّه ؼضتۍ ٌكعفووً .ؽِې ّه زلٌلت نې ډېع
ؿعنتوُه ددې ّع ٔاو چې ّېؽې ّه ّعٌضتګ اه د نارنوهُهو ّه
ؼاتيو هىګوى؛ ّه هداٌُو اه تذهٌغاتو ًې ٌكعفوى.
ٔوام ههًو0
-

تعاهؼه ٌې ّه دې صتعن فهع ُه ه نړوً ،ؽِې نه نارنوهُهي
ؿعنت ته ّاًيې اه الس ته راهړُې هرنوى؛ ُو ةٌا صو ّعې ّاُګوُه
ښه اه ٌِطلي نار دو.

ٌطًع ههًو0
-

هٍطاؼې دن ،ناؿهې راةاُطې هغه هصت چا ّاُګوُه نړې هاو چې
ُوو نار ته راغيى هل.

ٔوام ههًو 0هطف ٌو ٗه دو؟
ٌطًع ههًو0
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-

ٌضهې ةه ٌې چې ّه ؼازٌاُوُو نې نار ناهنُ ،ه ّوهېطل چې ٗه
تٍه راُه ىعى ،هېٖ چا ٔام دهٌعن ُه ّه نړاهن چې ّه دې ٌوضوع
ٌې ّون نړى ،نه چا ةه هّوښتيً چې نارهُه ِٗګه رهام دى؟ هرته
ةه ٌې هًو (ُه ّوهېږل ً ...ا فهع نول چې  ،) ...نه ةه ًې راته هًو
هىې داؼې فهع نوې؟ ٌا ةه هًو (ٔهه چې ّه دې هرهؼتٌو نې ٌې
ٌـع راةاُطې غوؼه ُه دن نړې)ً ،ا دا چې (ُه ّوهېطك ښه ّوهېطك
دى) ،هغه هصت اقيي فهع دا ه ،داؼې نار ةاًط هُه نړل چې ٗوک
راته غوؼه ؿي ًا ٌې هرَي.

ٔوام ههًو0
-

داىته دن ،صو ؼتاؼو ّه صتعه ؼً ّون ُه ؿول ،نه ٌو صوښه هى ًو
ٗو ّوښتِې ةه درُه هنړل ،نه ددې ّوښتِو ٔواةوُه ٌّطا نړل،
ښاًي ښه ّون ؿول ،ىوٌړو دا ّوښتِه نول چې د ًوې دكٌلې ٌوصه
َانو هىې ګُور نار دو؟
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د ًوې دقٌقې نوده ولې ګټوره ده؟
ٌطًع ههًو0
-

غواړې ّون ؿې چې د ًوې دكٌلې ٌوصه َانو ٗه ګته ىعى؟

ةٌا ىه ٔاًه ّورته ؿوّ ،ه صوُه نې ًې كطٌوُه اصٌؽتو ،صتعن ًې هغٕوىه0
-

ښه زن ةه ًو ّعتيه هنړل چې ؼً ّون ؿېٌ ،ا نيوُه ٌضهې ّه
ؼازٌاُوُو نې نار نړو دو ،ډېع داؼې نارنوهُهي ٌې ىٌطىي
چې ّه نار اه ادارې نې ةې اُګېغې اه ةې زوقيې هى؛ صو داؼې
هې٘وک ٌې هُه ىٌط چې ىه نار هرهؼته ةې زوقيې اه ةې اُګٌغې
هې.
ٌحالً ًون ؿْه ٌو ىه نار هرهؼته د نعًهٍ ىوةه نوىه ،دىته زٌا ډېع
ّضواُي هٍهارام هً هه ،زًاتعه ًې ؼتوُغې ىعىېً ،ون ّهې توپ
راهاصٌؽت ،ةاك ًې هنړ اه ًو دل ًې چٌغې نړېَ ،وّوُه ًې هههو
اه صوؿاىي ًې هنړن ،داؼې ًې هىې هنړك؟

ٔوام ههًوٌ 0ؽيوٌه صتعن دن ،هًهُې ًې ههًـتيې ٔهه.
ٌطًع ههًو0
-

ةاىهو ! صو ته دا صيم هىې ّه نار نې دهٌعن صوؿاىي ُه نوى اه
َوّوُه ُه ههي؟
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هيم هصِطك هًې هًو0
-

ٔهه چې هغوو ُه ّوهېږى هًهُې چېعته دى؟ ًؽِې هطف ًې ٗه
دو؟ نول ٔاو ةاًط ههىي؟ زن ؼتاؼو ّه صتعن هرؼېطل.

ٌ

د ًوې دكٌلې ٌطًع ههًو0
-

هٍطاؼې دن ،اهس ةه ّون ؿوو ًې چې ّه زًاتعن ؼازٌاُوُو نې ٗه
زاك هى ،زن ّوهېږل زًاتعن ٌطًعام ّوهېږى چې ىه نارنوهُهو ًې
ٗه تٍه ىعى ،صو دهٌعن زًار ُه ګاىي چې نارنوهُهو ته ًې ههاًي،
دهو فهع نوى چې نارنوهُهي ًې ةاًط ىه صْيو نارهُو ؼعن ةيط
اه تعې صتع هى .زن صْيه د ٌوصو ّه َانيو نې هې٘هيه داؼې فهع ُه
نول.
تاؼو چې فهع نوئ نارنوهُهي ٌو ّوهېږى داؼې دن ىهه ّه
نعًهٍ نې چې د ىوةې كواٌَُ ُه ٗعګِطهئ ،تاؼو هًهُې ّه صْو
ٔاو صښوئ صو ٌضې ته ًې ةٌا ًون ّعدن رأړهئ ،نيه چې توپ
هًـتوُهى ةاىِګ نوىّ ،عدن ىګٌږى صو هغه ُه ّوهېږى چې
هًهُې ىګېطىي اه ىوًطىي دى نه ُه؟ نه ته تعې ّوښتِه هنړې
چې هًهُې هىګېطې؟ درته هاًي ُ 0ه ّوهېږل صو فهع نول چې ةاك
ٌې ؼً نړو ه.
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ځکه نې بېلګه بدله او د کریکټ راوړله ،په دې باور چې د لیکوال هدف نې سم انتقال کړى دى( .ژ)
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دا ٌوضوع داؼې دن ىهه د ؿْې چې ٗوک د ګيف ىوةه نوىٌِٔ ،و
ٌيګعه ٌې د ګيف ىوةه ّعېښودن ،دىٌو ًې دا ه چې ٌٌطام نې ګڼه
ګوڼه ن هىٌ ،ا هرته ههًو د ؿْې ىوةه نوئ نِه ،هًو ًې ته ىٌوُى
ًې د ؿْې چې ةاك ُه ښهارى ٗوک ةه ىوةه ِٗګه نوى؟
دا ٌوضوع فوَتاك غوُطې هً دن ،نه د فوَتاك ٌٌطام نې د ګوك
داىوُه ُه هى اه دهاړن ٌٍَوُه هؽې ّه ؼٌَْ ٌٌطام ٌِډې ههى ُو
ٗوک ةه ّه ؼاؼتوُو ددهو ىوةې ٌٌطام اه َيوًغهُوُو نې ُِطارن
نړى؟
ٔوام هيم ههًوّ 0ه دې ّون ؿول صو داؼې هىې هى؟
ٌطًع ههًو0
-

اقيي صتعن دا دنّ ،ه صيهو نې د اُګٌغې اقيي الٌو ّاًيه ىٌطك اه
ّ( Feedbackه اړن ًې د صيهو ُغع) دو ،دىته ًو ٌتو د ًادهُې
هړو دو.
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فٌډبک د اتالنو سهارنۍ (ناشته) ده
Feedback is breakfast of champions.
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دا نار ددې الٌو نېږى چې ٌوږ صْو زعنت ته دهال هرنړه ،ىه ةطن
ٌعغه زًاتعن ٌطًعام نه ّون ؿي چې د نار ّه اړن ُغع ًې
نارنوهُهو ته اُګېغن هرنوى ،دهو ةٌا د نعًهٍ درېًٌ ډهك
ؼٍيي نوى.
ٌحالً توپ هًـتوُهى توپ نوى ،د هًهُو ٌضې ته ّعدن
رأړېطىې دنٌ ،طًع د ّعدې ؿاته ًو ىوة٘ار هدرهى ،دا چې ةاك
هنړى هغه ًې ّاًيه هګورى اه ةٌا د هٍاغه ّعدې ىه ؿا هرته د
ؼؤېطه اه ُه ؼؤېطه اؿارن نوى ،ةٌا ٌطًع صْو نارنوهُهي
ته هاًيً ،ؽِې هًهٍ دې هُه هًـته؟
زن نيه ٔام ّوښتً چې ٌطًعام دا ّعدن هىې ُه ىٌعې نوى؟ چې صْيه
اه نارنوهُهي ًې ّه ګډن هًهُې هګورىٔ ،هه دهو ّه ًون
نالؼٌم اٌعًهاًي ؼِت دا نار نوىً ،ؽِې د نار ارزهُه ًا
Performance review
ٔوام هيم ّه زېعاُۍ هّوښتو0
-

ًؽِې دهو د ارزهُې تع غوُډې قتع نوى؟

ٌطًع ههًو 0
-

ةاىهو ،زن ًې دا نار داؼې ګڼً ،ىهه چې ههاًيّ 0عًږدن ًې ،چې
هصت ًې راغى ةٌا ةه هرؼعن ګوره .داؼې ٌطًعام صْيو
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نارنوهُهو ته ُه هاًي چې ٗه تٍه تعې ىعىّ ،ه صْو زاك ًې
ّعًږدى ،هغوو صوارام نار نوى اه ةٌا چې ؼٍې ّاېيې تعالؼه ُه
نړى ُو چٌغو ًې ٍٔهه اه اؼٍام ّه ؼع اصٌؽتى هى.
ٔوام هيم چې دې صتعه ته فهع هړو ه هًې هًوٗ 0ه فهع نوې دهو هىې
داؼې دو؟
-

ددې ىْارن چې ٔاُوُه ښه هښٌي.

ٔوام ةٌا ّوښتِه هنړنً 0ؽِې ِٗګه؟
ٌطًع ههًو0
-

نه تاؼو د نارهُو د ارزهُې ّه ګظارش ًا راّور نې َوىو
نارنوهُهو ته ښې ٍُعې هرنړئٗ ،ه فهع نوئ رئٌػ ةه ٌو درته
ّه نوٌه ؼتعګه ګورى؟

ٔوام ههًو 0نٌطاو ؿي ًو صوؿفهٍه اُؽام ٌو هګڼي چې د ښو اه ةطه
توٌّع ُه ؿً نوالو.
-

هٍطاؼې دنّ ،ه زًاتعن ؼازٌاُاُوُو نې ٌطًع ددې ىْارن چې ٔام
كوى هښٌيً ،وازې هغه نارنوهُهي الس ّه الس ٌُؽي چې نوٌه
تېعهتِه تعې هؿيّ ،ه داؼې اداره نې ةاًط ىږ صيم ګُوُهي اه
ډېع ةاېيوُهي اه ّاتې ُور ّه هٍطې ٌِٓ نې هى ،زٌوږ ّه َوىِه
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نې د ٌطًعاُو ذهٌِت د هېؾ ىه ُورٌاك ٌِسِي
)ُ )Normal distribution Curveه تاةؽت نوى ،زٌا ّه ًاد دى
چې ًِّٕ َوىګي نې ًې راُه د اٌعًهاًي اًاالتوُو د ُلـې
ازٌوًِه اصٌؽته ،ښوهُهې ته ٌې ههًو هىې د اٌعًها ُلـه ّه
دًواك ُه ٔړهې چې َوك زدن نوهُهي تعې ګُه هاصيي ؟ هًې هًو0
دا نار ُه ؿول نوالؤ ،هه ةٌا َوك يٌ ٍُعې اصيي .دا صتعن ًې
داؼې هنړن ىهه د َوىو زدن نوهُهو ناٌٌاةي چې نوٌه ن ةطن صتعن
هى.
ته ّوهېږې اُؽتُاًَ ُه ةه چې چا د ٌَيٌفوم ؿٍېعن هغوښته ىه
نتاةچې ةه ًې هرته هًيه.
ٔوام ههًوَ 0ونې ٌه نوئ !
ٌطًع ههًو0
-

َونې ُه نول ،اُؽُاًَ ةه هًو زن صْو ٌاغغن ّه هغو ٌؽيوٌاتو ُه
ډنول چې ةو ٔاو نې ؼاتو نېطاو ؿي .................اهس نه ته ّه دې
راز ُه ّوهٌطا و ،د هغه چا ّه اړن ةه دې ٗه فهع ناهن چې ؿٍېعن ًې
ىه نتاةچې درته هًيه؟ ٗه فهع دې ناهن چې هغه ةعًاىى اُؽام دو
نه ُانال؟

ٔوام هيم ٌؽِادارن ٌوؼها هنړن ،هًې هًو0
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-

ًو رًښتٌِى ُانال اُؽام.

ٌطًع ههًو0
-

ةاىهو ،نه ٌا دا ٌؽيوٌاة ُه درىودو هٍطاؼې فهع ٌې ناهنّ ،ه
دې قورة نې ةه زٌوږ تېعهتِه هاو نِه؟

ٔوام هيم د ؼع ّه صؤوىو د هو ٔواب هرنړ
ٌطًع زًاته نړن0
-

ٌوږ َوىو ُه داؼې تېعهتِې ّه اؼاُه نېږى.

ةٌا ًې ٔوام ته ًون ةيه ّاڼه هښودن ،هًې هًو 0دا هګورن.
ّعې ىٌهيي هه0
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ټول انسان په بالقوه ډول
ګټونکي دي
ځٌنو ًې د باًلونکو
څېرې (نقابونه) پر نخ کړې دي
نه پرېږدئ چې د هغوى
ظاهري څېره نو تېرباسي
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ٌطًع ههًو0
-

د ًون ٌطًع ّه توګه ته درې َانِې ىعې 0ىوٌړۍ دا چې ګُوُهي ًا
ةعًاىي صيم هګوٌارې ،دا الرن ىږن ؼضته ٔهه دنٔ ،هه د داؼې
نؽاُو ګوٌارك ؼضت هى اه ډېع ىګښت غواړى.
ّه دې قورة نې دهًٍه الرن َانالو ؿې ،دهًٍه الر د هغو صيهو
ګوٌارك دى چې د ةعًا ةاىلون اُعژى هىعى ،داؼې صيم رهزالو
ؿې اه نٌطاو ؿي چې ةعًاىي ؿي .نه دا دهاړن الرې ُه َانې ُو
درېٌٍه الرن درته ٌذتوراً ّاتې نېږى اه هغه دؼا دن .زن زًاتعن هصت
ىه دې زاىته ٔورًږل ،زًاتعن ٌطًعام ُه ددې ىْارن ّېؽې ىګوى چې
ةعًاىي نارنوهُهي هګوٌارى اه ُه دې ته هصت هرنوى چې صْو
ګوٌار ك ؿوى نارنوهُهي ّه صْيه ةعصه نې هرهزى.

ٔوام ّوښتِه هنړن 0درېٌٍه الرن  ،دؼا ؟ دا ِٗګه؟
ٌطًع ّه صِطا ههًو0
-

دا هؽې َونه هن ،صو داؼې ډېع ٌطًعام ؿته چې هعن هرځ دا دؼا
نوى( 0صطاو دې هنړى چې دا نارنوهُهى ّه صْو نار ّون اه
تهړن هى).

ٔوام هيم ّه دطًت ههًو0
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-

ښه ! نه اهس زن ىوٌړۍ الرن هَانً اه ًو ةعًاىى نارنوهُهى
هګوٌارل ّه اؼاُۍ د ًوې دكٌلې ٌطًع نٌطاو ؿً نِه؟

ٌطًع ههًو ( 0هو)
د ًوې دكٌلې ٌطًع د ٔوام دې دطًت ته زٌعام ؿوو ه ،ىهه چې د ٔوام
هٍطا دطًت ةه ًې ښه ٌطًع نړى ،ةٌا ًې هههًو0
-

د ةعًاىي ٌطًع نار دا دو چې صْو نارنوهُهي ته د ًوې دكٌلې
ٌوصې هَاني اه ةٌا ًې ّعېږدى چې صْيه زعنت هنړى.

ٔوام ههًو 0د اغيې ةعاهم ىه صتعه صو ٌا دا ٌؽِا هاصٌؽته ،نيه نيه زتى
ٌطًع دا اړتٌا هً ُه ىعى چې صْو نارنوهُهي ته ٌوصې هَاني.
ٌطًع ههًو0
-

د هغې صتعن رښتٌا دن ،هغه د ُوره ّه ّعتيه ىږن ٗار ك نېږى ،صو د
ةعًاىٌو اه ةاىلون ةعًاىٌو دهاړه ىْارن د ًوې دكٌلې ٌوصې َانو
هغه الرن دن چې د هغوو هړتٌا ّهې ٗعګِطېطو ؿي.

ٔوام ههًو 0ښه دا رښتٌا دن ،چې هطف نه د هع چا ىْارن َانو نېږى ّه ًون
دال ناغظى ّاڼه نې دې هىٌهو ؿي؟
ٌطًع ههًو0
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-

هٍطاؼې دن.

-

دا ٌوضوع هىې دهٌعن ٌهٍه دن؟

-

دا نار ددې ىْارن نېږى چې اُؽام صْيې ٌوصې ةٌا ةٌا هګورى اه
ةٌا هرته نړُالرن هَاني.

-

ٌا اهرېطىي تاؼو ىه هغو غواړئ چې ًوازې ٌهٍې ٌوصې دې
ًاداؿت نړى ،دغًاتو ته اړتٌا ُـته؟

-

هو ! دا ٔهه چې زن ُه غواړل ناغظ ّعاُي دوړن ؿيً ،ا د ناغظهُو
ډېعو دوړ هى ،دا ّه نار ُه هى چې د َوك ناك ّالُوُه ًؤاو ّاتې
ؿي اهًوازې د ناك ّه ؼع نې هرته ّاٌيعُه هى .تا ةه زٌا
نارنوهُهي ىٌطىي هى چې هع ًون ٔام ؼعن ًون ىوزه اًښې هې.

ةٌا ًې ّه صْو ٌېغ ىوزې ته اؿارن هنړنّ ،عې ىٌهيي هه0
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ًوه دقٌقه کېنه !
او
نودو ته وګوره
دپله کړنالره وګوره
وګوره چې ستا چلند ( کار)
له نودو سره سر دوري که نه؟
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د ٔوام هيم ىوزه صوښه ؿون  ،هًې هًو 0زن هً داؼې ًون ىوزه ىعالو ؿً؟
ٌطًع هرته ههًو 0هو زن ةه ههاًً چې تاته ًون چٍتو نړى.
ٔوام هيم ىګٌا ههً ،ادښتوُه ًې ىٌهو ،ناغظ ته ًې ىٌطك ،هًې هًو0
-

ّوهېږېّ ،ه دهٌعن ىږ هصت نې د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ّه َوىو
دغًاتو ّوهېطك ؼضت نار دو ،د ًوې دكٌلې ٌوصې َانيو نې
صتعې ډېعې زًاتې دى اه هٌيه ىعل چې راتيوُهي نې ةه ًې زدن
نړل .............اهس د ًوې دكٌلې ه٘وهُې ّه اړن صتعې نوالو ؿو؟

ٌطًع ههًو 0
-

هو! ته ةه غواړې ّون ؿې چې د ًوې دكٌلې ه٘وُه هىې ګُورن دن؟

-

هو ! هٍطاؼې دن.
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د ًوې دكٌلې ه٘وُه هىې ګُورن دن؟
ٌطًع ههًو0
-

اهك ةه درته ًو ٗو ةېيګې ههاًً ،دې ؼعن ةه ّه ٌوضوع ىږ ښه ّون
ؿې  .اهك درته د نوتعه ةېيګه هاًً اهةٌا د نتاُو صو دې ته دې ّال
هى چې اُؽاُام نوتعه غوُطې ُه دى .اُؽاُام ٌٔعک اه ّېچيي
ٌودوداة دىُ ،ه غواړى چې د ةو اُؽام تع نُِعهك الُطې هى .دا
صتعن ذهَ نې هاچون اه د هغوو ازتعال نون .هٍطا د ښه ٌطًعًت
نيٌطو/اؼاؼي َهى دو.
اهس ةه ددې ّه رڼا نې درته ًون ةېيګه ههاًً ،دا ةېيګه ښٌي ٌوږ
چې ٗه صوښوه هغه ّؽې ًو اه ٗه ٌو چې ُه صوښٌږى ىٌعې تعې
ګعٔو.
اهس داؼې هګڼه چې ته ًون نوتعن ىعې ،رهزىې دې ُه دن ،د نوَې
ّه الُطې نوُخ نې ښي الس نې دې هرته ٔاىه دوړن نړې دن ،ته
غواړې نوتعن ٔاىې ته ُِؤي اه دُِه ّه ٔاىه نې ّورته ښي الس ته
د ًون ٌاؿٌَ فِع ّه صْيې ښي ّښې نېهاږى چې داُه هرته
راهؿٌِطى .دا داُه د نوتعې د تـوًق ىْارن را ؿٌِطك نېږى اهس
ته ههاًه ،نه ٌوږ نوتعې ته داُه هرُه نړه اه ّه ٔاىه نې ًې ّه دې
ٌُت ّعېږده چې د ٔاىې ّورته نوُخ ته الړن ؿي اه فِع نېهاږى؛ ُو
ٗه ةه هؿي؟
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ٔوام ههًو ( 0نوتعن ةه ىوږې ٌړن ؿي).
ٌطًع ًې صتعن تائٌط نړن0
-

ةاىهو! دا نار ةه ٌو ډېعې نوتعې ههژُئ ،هه نوتعې ُه ّوهېږى
چې ٗه هنړى؟
اهس ُو د نوتعې رهزك دهٌعن ؼضت نار ُه دو ،اؼاُه الرن ًې دا دن
چې د ٔاىې ّه هرن نې ًو تار هتړئ اه ؼع ًې ىه فِع ؼعن هقو نړئ.
نوتعن چې ٔاىې ته ُِؤي ىه تار ؼعن َهع نوى ،فِع زعنت نوى اه
ٌاؿٌَ نوتعې ته داُه راؿٌِطو ،دې ؼعن نوتعن ن زر ٌتودې نېږى
چې رؼۍ ؼعن َهع نېطك هرته داُه هرنوى ،نوتعن دې نار ؼعن
ؼادة نېږى صو تاؼو ًې ةاًط صْو هطف ته هرؼوئ ،هطف ٗه ه؟

ٔوام ههًوّ 0اس ښي الس ته.
ٌطًع ههًو0
-

ؼٍه دن! ددې ىْارن نه نوتعن ةٌا ىوٌړى ٔاو ته الړن ؿي ُو داًغن ُه
هرنوئ ،صو تاؼو ًو ةو تار تړۍ  ،دا تار ىه ّضواُي هغه ىږ
هرهاصو اه هطف ته ُږدې تړئ ،اهس نوتعن د داُې ىْارن ىوٌړى
ٔاو ته رؼي ،تار ؼعن َهع نوى ګورى چې داُه راُغيه ،ؼٍطؼتي
هرّؽې ةو تار ته هرٔي ،هغه ؼعن َهع نوى اه ٌاؿٌَ هرته داُه
راؿٌِطى.
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ّه درېًٌ هار تار ىه دهًً تار ىږ هرهاصوا اه هطف ته ةٌضي ُږدې تړه
 ...هٍطاؼې تار هطف (ّاس  ،ښي الس نوُخ) ته ىږ ىږ ُږدې نوه اه
دا نار هٍطاؼې تهعارهه ،تع دې چې نوتعن ٌذتورن ؿي د داُې
تعالؼه نوىو ىْارن فِع ّه صْيه ښي ّښه زهر نړى.
ٔوام ّه زٌعاُۍ هّوښتو  0دا دهٌعن هړې ٌوصې ٌو هىې رإٌِته نړې ؟
ٌطًع ٔواب هرنړك0
-

د تارهُو تړك ّه اقو نې نوتعې ته د ٌوصو َانو دى چې هر
هرؼٌږىُ ،و اقيي َهى دا دو چې نيه ٗوک ًو نار نوىٌ ،وږ
ُاٗاّي هرٔو ،الس ّه الس ًې ٌُؽو ،دا نار ددې ىْارن نوه ،چې
هغوو چې ّون ؿي صْو نار ِٗګه ّه ؼٍه توګه تعؼعن نړى.
ٌوږ دا نار زًاتعن د ٌاؿوٌاُو اه زٌواُاتو ّه ةعصه نې نوه ،صو ىه
ةاىغو اُؽاُاُو ؼعن چې ٌش ؿو ،ةٌا راُه د نار دا طعًله هېعن هن.
ٌحالً ّه ٌِٔو ىوًو ٌاهي صاُو نې چې د ُهِګاُو ُِطارن هړاُطې
نېږ ى زًاتعن ًې ّه دې نار صتٌٍږى چې ُهِګ ىه ًوې رؼۍ َوپ
اچوى ،دا رؼۍ ىه اهةو ٗو ٌتعن ّورته تړك ؿوې هىُ ،هِګ چې ىه
رؼۍ َوپ هاچوى اه ةېعته ّه اهةو نې را هىوًږى ّه ىوٌړى كطار
نې ُاؼت ُِطارچٌام َوك الٌطن صٌـته نړىّ ،ه دې هصت نې چې
نول صيم ةېعته رهاٌُږى ٔام ؼعن هاًي 0ؼذٌته دن ،دهو ةه دا
ٌاهٌام ِٗګه ّون نړى هى چې داؼې نار هنړى.
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اهس ته ٗه فهع نوې؟ نب رهزهُهي ىهه چې ةسع ته ٔي ،هيته ًون
رؼۍ تړى ،ةٌا ُهِګاُو ته چٌغې ههي چې َوپ نړن! َوپ نړن! اه
چې نيه نول ًون ىه رؼۍ َوپ نړ ةٌا هاًي هٍطا ةعًاىى ًا ګُوُهى
دو اه ٔام ؼعن ًې ُِطارې ته راهړى؟
ٔوام ههًوُ 0ه ! داؼې ُه نوى ،صو نه داؼې نول ٌّطا نړى هغه ةه رښتٌا
ګُوُهى هى.
دهاړه هصِطك ٌطًع صتعن هغٕوىه 0
-

ةاىهو ،دهو ٔيُ ،هِګ راٌُؽي ،ةٌا ًې ًون ىوو ډُډ ته راهړى،
نب ُه ّوهېږى چې ىه رؼۍ ِٗګه َوپ هاچوى ،رهزهُهي ًې ّه
هٍطې ډُډ نې رهزى .ته ٗه فهع نوې چې ُهِګ ته ةه رؼۍ نول
ٔاو نې تړى؟

ٔوام ههًو 0د ډُډ ّه تو نې.
ٌطًع ههًو0
-

ةاىهو ،هع ٔيې چې ٌاهي ّه ّړى تېعېږى صواړن هرته هرنوى اه
رؼۍ ىږن ّورته نوى.
نب چې رؼۍ الُطې تېع ؿي صواړن ُه هرنوى اه نه د رؼۍ ىْاؼه
هاهړى صواړن هرنوىّ ،ه دې توګه ُهِګ ىږ هصت هرهؼته
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ّوهېږى چې د رؼۍ الُطې تېعېطن هرته نوٌه ګُه ُه ىعى اه ّورته
اهښتو نې صواړن ؿته ،نب هً دا زدن نوى چي د رؼۍ ىْاؼه ةاًط
هاهړى اه رهزهُهي رؼۍ ىږن ىږن ّورته نوى.
ٔوام ّوښتِه هنړن ُ 0و رؼۍ هىې ّورته نوى؟
ٌطًع ههًو0
-

ىوٌړو دىٌو دا دو ،دهو ُهِګ ه٘وى چې ىه اهةو هٔي اه د
رؼۍ ىْاؼه هاهړى.
دهًً ته فهع هنړن ،نه رؼۍ ّه اهةو نې هىُ ،هِګ ّعې هاهړى،
هيته ةاًط ًو نػ هالړ هى چې ههاًي دا دو ًو ىوو ُهِګ د رؼۍ
ىْاؼه هاهښته ،دې ؼعن ةه ُِطارچٌام اهةو ته ؼعهُه ښهته نړى اه
هېٖ ؿى ةه هرته ښهارن ُه ؿي.
ښه ةېعته ةه راؿو صْيې اقيي صتعې ته ،رهزهُهي رؼۍ ىږن ىږن
ّورته نوى ،تع ٗو چې ُهِګ ّون ؿي ،صواړن ىه رؼۍ ّورته دى،
دهو چې صْيې دې ٌوصې ته هرؼېطك اه ُهِګ ّون ؿو ُو ةٌا د
رؼۍ ارتفاع ُورن هً ىوړهى.

ٔوام ههًو 0ښه ُو ،هغوو دا نار نوالو ؿي ،زن اهس ّون ؿول چې دا نار د
زٌواُاتو ّه ةعصه نې هىې ٌوجع دو؟ صو اُؽاُاُو ؼعن داؼې نار ًې ګِى
ؼْهاهو ُه دو؟
87

ٌطًع ههًو0
-

ُه! دا ط تٌؽي صتعن دنٌ ،وږ صْيو ةچو ؼعن هٍطاؼې نوه ،ته ٗه
فهع نوې ٌوږ صْو ةچو ته ّه الرن تګ ِٗګه زدن نوه؟ نيه ٌو
داؼې نړى چې ٌاؿول ٌو هدرهىى اه هرته ٌو هًيي چې رهام ؿه،
ةٌا چې هغه راىوًطىى ًون ْٗېړن ٌوههيى اه هرته ٌو هًيي  0درته
ٌې ههًو نِه چې رهام ؿو؟ ُه داؼې ُه نېږىٌ ،وږ ٌاؿول ّه
ىوٌړۍ هرځ هدرهه ،هغه چې ّه ىړزېطىو ّښو ىږ هدرًږى اه ٌوږ
چٌغې نړه  0هدرېطن ! هدرېطن !
ةٌا ٌاؿول غېږن نې را اصيو اه ښهيوه ًې ،ةيه هرځ ٌاؿول ؼً
هدرًږى ،ةٌا ىوٌړو ّو هاصييٌ ،وږ ًې ةٌا غېږن نې را هاصيو اه
ښه ًې ښهو نړه.
ةالصعن ٌاؿول ّوهېږى چې دا نار ّه زړن ّورو دوُ ،و ةٌا هرته
ٌوږ ّاّيي ّو ؼِطرن هاًو اه هغه كطٌوُه ّؽې اصيي اه هٍطاؼې
ّه الرن تګ زدن نوى.

ٍ

ّه هٍطې َوك ٌوږ ٌاؿول ته صتعې هً زدن نوه؛ فعض نړئ تاؼو
غواړئ ٌاؿول ٌو ههاًي چې ً ( 0و ګٌالس اهةه رانړن!) ،نه تاؼو
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زنوږ په ټولنه کې ناشوم روز د نېندو کار دى ،نېندې ناشوم ته یوه سندره وایي ،دا سندره خپله هم ناشوم

ته په زړه پورې وي ،زنوږ نېندې اکثر وایي :پاپلي پل واخله ،پل دې بختور شه سبا بل واخله  ...یعنې دا
خپله د نني پل درناوى او د بل پل هڅونه ده .ژ
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ّه تٍه ؿئ چې ٌاؿول دې دا دٍيه ّورن درته ههاًي ىه تِطې ةه ًې
ههژُئ.
ُو ٌوږ ٌّو ىه (اهةه) نوه ،ةٌا چې ًون هرځ ٌاؿول (ةه) ههاًي ُو
ٌوږ ىه صوؿاىۍ چٌغې نړهٌ ،اؿول ّه غېږن نې هٌُؽو اه د نور
َوىو صيهو ته ههاًو چې ٌاؿول (ةه) ههًوٌ ،وږ ّوهېږه چې زٌوږ
اقيي ٌوصه دا ُه دن ،صو (ةه) نيٌٍه (اهةه) ته ُږدې دن.
زلٌلت دا دوٌ ،وږ ُه غواړه چې ةچى ٌو ّه ؿو نيِۍ نې هوَو
ته الړ ؿي اه هاًي ( 0ةه الهىئ ًا ةه راهړئ)ُ ،و د هصت ّه تېعېطه
تعې د (اهةه) ّورن تيفظ اهره اه غواړه چې ىطفاً َهى دې هً
هرؼعن هر زًاة نړى.
دا ةېيګي ښٌي ،د اُؽاُاُو ّه ةعًا نې ٌهً ؿى دا دو چې نيه
هغوو ًو نار ّه ؼٍه توګه تعؼعن نوى ٌوږ ًې الس ّه الس هٌُؽو
اه ّه هٍاغه هصت نې ًې هه٘وه.
اىتته ّه ىوٌړًو نې ًې نه ًو نار ُؽتتاً ؼً هنړى هً ةاًط هًې
ه٘وه اه هرهؼته ًې هره هره د ؼً نار صواته ةؤو.
د ًون ةعًاىي اُؽام ّه اړن تاؼو ٌذتور ُه ًئ چې هعن ؿېته هرؿئ،
نار ًې هګورئ اههًې ه٘وئٔ .هه هغوو صْيه د اړتٌا ّع هصت
چې ؼً نار هنړى ،صْو ٔام ٌُؽي ،تـوًلوى ًې اه دا هړتٌا ىعى
چې ٔاُته صْيه رهزٌه هرنړى.
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ٔوام ههًو0
-

ښه دا ٔهه تاؼو صْيو ُوى اه نً تذعةه نارنوهُهو ته ّه ىوٌړًو
اه د ّعهژه ّه ٌّو نې ّاٌيعُه نوئ.

د ًوې دكٌلې ٌطًع ههًو0
-

هو ،زًاتعن ٌطًعام ّه تٍه هى چې نارنوهُهي ًې صْو نار ّه ؼٍه
توګه تعؼعن نړى اه دهو ًې ةٌا تـوًق نړى .دا ددې الٌو نېږى
چې هغوو ښو ّاًيو ته ُه رؼٌږىٔ ،هه ِٗګه چې هغوو ىږن
تېعهتِه هنړى ٌطًع ؼً دؼتي هرٔي اه رَي ًې ،نه ٗه هً دا
تېعهتِه ًې اقيي ّاًيې ته ن ُږدې اه هړن هى .دا زاىت د نوتعې ّه
ٌحاك نې ښه هاضر نېږىٌ .حالً ّه دې ٌؽِا دن چې ٌوږ نوتعن ّه
ٔاىه نې ّعېښې اه ّه تٍه ُاؼت ًو چې فِع ةه نېهاږى ،صو نه دا
نار ًې هُه نړو ؿو؛ ُو ةٌا ًې راٌُؽو ،ههو ًې ،هزر ې ًې تاهه
اه رَو ًې چې هىې ًې نار ؼً تعؼعن ُه نړ.

ٔوام ههًو 0دا نار راته ګُور ُه ښهارى.
ٌطًع ههًو0
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-

ةاىهو ! نه نوتعن ٗو ٔيه هههو ؿي اه ىه ٌوصې (فِع نېهاږىو)
صتعن ُه ؿيُ ،و ةالصعن ُور ىه دې نارن الس اصيي ،د ٔاىې ّه ًون
نوُخ نې نېِي اه هؽې ٔام ُه ّه ؼظاةوى.
دا ُو هٍاغه نار دو چې زٌوږ زًاتعن ٌطًعام ًې ىه ُوًو اه نً
تذعةه نارنوهُهو ؼعن نوىّ .ه راتيو ًې ښه ګعل ښه راغالؼت
نوى ،ىه نارنوهُهو ؼعن ًې ٌؽعفي نوى اه ةٌا ًې هٍطاؼې ّه
صْو زاك ّعېږدى .ةٌا نه دا نارنوهُهي نول نار تلعًتاً ؼً تعؼعن
نړوُ ،و ه٘وك نېږى صو هؽې هً ُه ،اّوَه رَو نېږى چې نارهُه
ةاًط ؼً تعؼعن نړى .دا د ٌُِو زًاتعن ٌطًعاُو د رهتعۍ ةڼه دن ،دې
ةڼې ته ٌوږ هاًو ( 0اهس ًې ّعېږدن چې هصت ًې راغى ةٌا ةه هرؼعن
ګوره ،).دهو نارنوهُهي ّه صْو ّعېږدى ،تٍه ىعى چې نارهُه
ةه ؼً تعؼعن نړى ،صو نيه چې هغوو نار نې تېعهتِه هنړى ُو ةٌا
دهو ّؽې هرؿي ًا ًې را هغواړى.

ٔوام ّوښتِه هنړنّ 0ه داؼې نارٌِطاُو ٗه نېږى؟
ٌطًع ههًو0
-

فهع نول ته ةه زًاتعن ؼازٌاُوُو ته تييى ًې ،ښاًي دا زاىتوُه ةه
دې هً ىٌطىي هى اه د صْيې ّوښتِې ٔواب ةه دې هً تعالؼه نړو
هى ،صو ّه داؼې زاىت نې نارنوهُهي ىږ نار نوى اه ٌوجعًت ًا
ګُورتٌا ًې ةېضي نٍه هى.
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دې ؼتوُغې ؼعن زًاتعن ؿعنتوُه اه ادارې ٌش دى ،د نارنوهُهو
توىٌط ًې ىه نٌفي اه نٍي دهاړه اړصوُو نً هى.
ٔوام ًادښتوُه اصٌؽتو ،دا ٌؽاًو ؼادن هه ،دن فهع ناهن چې د ًوې
دكٌلې تـوًق د نار ّه ةهع اه دُِه چاّېعًاىوُو دهاړه نې ٗوٌعن ګُور
ؼٍو دو ،ةٌا ًې ٌطًع ته ههًو0
-

دې صتعې ؼعن ٌاته ًون نٌؽه راًادن ؿون ،زٌا ٗو ٌيګعه ًو ؼْى
ؼاتيى ه ،غوښتو ًې هًې رهزىٌ ،اته ًې زُګ ههاههٌ ،ا هرته
ههًو ٗه نوئ؟ هًو ًې( 0ؼْي رهزه ،صو نه ّه فعش ًې چُيي
هنړن ُو اهك صو د ؼْي ؼع ّه هٍطې فعش ښه زهر نوه ،ةٌا ًې را
اصيو اه د ّضيِٕي ىه نړنۍ ًې ةهع غورٔوه ،چې ّون ؿي د چُيۍ
ٔاو ةهع دو).
ٌا ًې چې دا صتعن هاهرېطن هٌې صِطك ،هرته ٌې ههًو 0نه تاؼو
داؼې هنړئ ،درې هرٔې ؼْى ىه نړنۍ ةهع هغورٔوئ ،هغه ةه
ؼتاؼو ّه هطف ّون ُه ؿي چې ٗه هنړى؟ اىتته دهٌعن ةه ّون ؿي
چې ىه چُيۍ نوىو ؼعن ؼٍطؼتي ىه ٔاًه هتښتي.

ٌطًع د ٔوام صتعې ته ّه ّال ههًو0
-

ةاىهو! دا نٌؽه ن داىته دنٌ ،وږ ٌضهې ههًو چې اُؽاُام اه
زٌواُاة ؼعن توٌّع ىعى ،صو دا ةېيګې ٔهه راهړه چې ٌوږ هع ًو
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زٌواُاة رهزه اه هرؼعن ةيط ًو ،هې٘هيه ٌو هطف د اُؽاُي
نعاٌت ؼْهاهو ُه دو ،ةيهې اُؽام ّه صْو ٔاو د ازتعال هړ دو
 ....اهس دې هىٌطك هغه صيم چې تذعةه ًې نٍه هى ًا ّه ٔام ّورن
ةاهرى ُه هى ،نه هرَو ؿي ٗه ّېښېږى؟ نه ٌوږ ىه ًون نً تذعةه
اُؽاُه ًون تٍه ىعه اه هغه نار ًې ؼً تعؼعن ُه نړُ ،و د غوؼې اه
رَيو ّع ٔاو ةاًط ةېعته ؿاته الړ ؿو اه د ًوې دكٌلې ّه ٌوصو نار
هنړه ،چې هغوو زٌوږ ّه تٍه ّون ؿي اه دا هرته ٗعګِطن ؿي چې
ؼً نار ّه نول ډهك دو.
ٔوام ههًو0
-

ښه ُو نه ٌوږ ةېعته د ًوې دكٌلې ٌوصو ته الړ ؿوٌ ،وصې رهښاُه
نړه اه نارنوهُهي ةٌا هً نار تلعًتاً ؼً تعؼعن ُه نړ؛ ُو ةٌا ًې
ةاًط الس ّه الس هٌُؽو؟

-

هٍطاؼې دن! ىوٌړًو نې ه٘ه نوه داؼې ٌوكؽې راؼازې نړه چې
د ًوې دكٌلې ه٘وُه ّهې هنړه.

ةٌا ٌطًع د ٔوام هيم ؼتعګو ته هنتو هًې هًو0
-

ته ښه ؿاګعد ًې ،صْو نار اه زدن نړې ؼعن ٌٌِه ىعې ،دا چې ٌا
درته د ًوې دكٌلې ٌطًعة رازهُه ههًو ،زن هً د صوښۍ ازؽاس
نول.
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دې ؼعن ٔوام هيم اه ٌطًع دهاړه هصِطكٔ ،هه دا صْيه هً د ًوې دكٌلې
ه٘وُه هن.
ٔوام هيم ّه ٌوؼهه صوىه ههًو0
-

زن ډاډن ًً چې د ًوې دكٌلې ىه ه٘وُې ٌې د ًوې دكٌلې ٌُوُه
( رَِه) ن ښه رأي  ...فهع نول اهس ّون ؿول چې د ًوې دكٌلې د
ٌوصو اه ه٘وُو ګُه ٗه دن؟ دا ډېعې ٌِطلي اه ؼلالُي صتعې دى.

ٌطًع ههًو  0ښه دن.
ٔوام ّه ىږ ىوړ غږ ههًو0
-

صو ّه دې ّون ُه ؿول چې د ًوې دكٌلې ٌُوُه (رَِه) هىې ګُورن
دن؟

ٌطًع ههًو0
-

ښه قتع هنړن چې ّه دې اړن هً درته ًو ٗو صتعې هنړل.
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د ًوې دقٌقې نٌونه (رټنه) ولې ګټوره ده؟
ٌطًع ههًو0
-

د ًوې دكٌلې ٌُونه ّه ٗو دالًو ګُور دى ،ىوٌړو دا چې د ًوې
دكٌلې ّه ٌُونه نې غتعګوم چُم هىً ،ؽِې د نارنوهُهي
تېعهتِه چې ِٗګه هګورئ ًا تعې صتع ؿې ؼٍطؼتي ًې راغواړې،
صو د ًون د ًون نارٌِط د ضؽف ىه اٌيه ٌِفي ازؽاؼاة ةاًط ّه
ٔام نې دٍػ ُه ؿي.
ّه اقو نې هٍطا چُم غتعګوم د ًوې دكٌلې ٌُونې د ګُورتٌا
الٌو دو ،نه د راغوښتو اه صتعه هصت د تېعهتِې ىه ٌودې ؼعن
ُږدې ُه هى ،د ؿضف ّه اقالح نې ډېعن ګُه ُه نوى .زًاتعن
ٌطًعام د نارنوهُهو د تېعهتِو ّه ىٌطه ًې ازؽاؼاة ّه ٔام نې
دٍػ نوى ،ةٌا چې نوٌه هرځ د ارزهُې ُاؼته دوړن ؿي ُو دا َوك
ازؽاؼاة ىه تِارن راهٔي اه ٌطًع ّه نارنوهُهي ؼً زړن تؾ
نړى .دىته ُو ةٌا هغه َوىې تېعهتِې كطار نوى چې ّه تېعه ٗو
اهٌُو ًا ٌٌاؿتو نې ىه نارنوهُهي ؿوې دى.

ٔوام هيم ؼوړ اؼوًيى ههًؽت هًې هًو 0رښتٌا هً هٍطاؼې دن.
د ًوې دكٌلې ٌطًع صْيه صتعن هغٕوىه0
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-

دې هصت نې ُو د ٌطًع اه نارنوهُهو صتعن ةسث اه ؿضړه ته هٔي
ًا َوك غيي نٌِي اه د ًو ةو ُه صفه نېږى اه ٔورًږوٗ .وک چې
رَو نېږ ى ّه اقو نې صوار صتع هً ُه هى چې تېعهتِه ًې ٗه هن؟
دا ُو هٍاغه زاىت دو چې ٌضهې ٌو ههًو( 0اهس ًې ّعېږدن ،چې
هصت ًې راغى ةٌا ةه هرؼعن ګوره).

ٔوام هيم ههًو 0هو ّه ًاد ٌې دى ،دا هٍاغه نار دو چې زن تعې ٔام
ؼاتً.
-

ښه صتعن دن ،نه ٌطًعام ؼٍطؼتي الس ّه نار ؿي ،د ؿضف
تېعهتِه ّه هٍاغه هصت نې اقالح نوى اه نارنوهُهى ُه ګِګػ
نېږ ىّ .ه هٍطې هصت نې تېعهتى ؿضف هً د ٌُونې زغً ىعى ُو
زن فهع نول چې د نارنوهُهو د ارزهُې ّعهؼه رهاُه هى اه داؼې
ُه دن چې َوك ناك ُه هى صو ةٌا د ناك ّه اصع نې ًو ٔو راښهارن
ؿي.

ٔوام ههًو0
-

ښه ُو د ًوې دكٌلې ٌُونې ًون ګُه دا دن چې ٌطًع ؼٍطؼتي
غتعګوم ښٌيّ ،ه هٍاغه هصت نې د نارنوهُهي تېعهتِه ًا
ٌٍُګړتٌا هر ّه ګوته نوى ،دا چارن نارنوهُهي ته هً ٌِطلي اه
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ٌِكفاُه ښهارى اه ّه دې هصت نې نوالو ؿي چې ٌُونه هً
هزغٍي.
ٌطًع ًې صتعن تائٌط نړن اه زًاته ًې نړن0
-

دهًٍه صتعن دادن زن چې نيه نارنوهُهي الس ّه الس ٌُؽً؛ ُو
هې٘هيه د اُؽام ّه ؿضكي ارزښتوُو ةعًط ُه نول اه تع ٗو چې د
اُؽام ّه ؿضكٌت اه اؼتتار ةعًط ُه هى ؿوو هغه دفاؼي زاىت
ُه صْيوى ،زن ًې ًوازې ّه ُاؼً نار ٌُونه نول ،زٌا غوښتِه اه د
هغوو غتعګوم ًوازې دًون ٔاُګړى نار ّه ؼازه نې هى اه ّه هېٖ
قورة د هغوو ّه اُؽاُي اه ؿضكي ارزښت ّورې نار ُه ىعل.
زًاتعن هصت چې ٌطًعام صْو ناارنوهُهي راغاواړى ٔاورهى ًاې،
زن دا نار ُه نول ،زن ًوازې غواړل چې تېعهتِه ًا ٌٍُګړتٌا ىه ٌِٕاه
ًوؼً اه صْيه ؿضف ؼعن هېٖ نار ُه ىعل.

ٔوام ههًو 0
-

ښه دا ٔهه تاؼو د ًوې دكٌلې ٌُاونې ّاه دهًٍاه ةعصاه ناې ه٘وُاه
هً نوئً ،ؽِې د هغوو ؿضكٌت ؼً دو صو نار ًې تېعهتِه ىعى.

ٌطًع ههًو 0هو هٍطاؼې دن.
ٔوام ةٌا ّوښتِه هنړن 0تاؼو هىې اهك ه٘وُه اه ةٌا رَِه ُه نوئ؟
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ٌطًع ٔواب هرنړ0
-

ٔهه چې دا ډهك ًې ګُه ُه ىعى ،زٌا ّه اړن ٌِٔې صيم هاًي چې زن
ٌهعةاااام اه تاااعًش ٌاااطًع ًاااً ،صاااو زلٌلااات دا دو چاااې زن (تاااعًش اه
ٌهعةاُه) ٌطًع ًً.

ٔوام ّه زٌعاُۍ هّوښتو ( 0تعًش اه ٌهعةام؟)
ٌطًع ههًو0
-

هو ! دا ًاون فؽايفه دن چاې ىاه زرګوُاو نااىو راهٌؽاې ګُاورن تٍاٌاه
ؿوې دنّ ،ه دې ٌطيب د ښه ّوهېطه ىْارن درته ًون نٌؽه نول0
ّضااوا زٌاااُو نااې ًااو ّاچااا ٔاُتااه ًااو هزًااع هګوٌااارن ،هزًااع ًااې
راهغوښات اه هرتااه ًااې ههًاو رأااه چااې دُاطې ؼااعن ههًـااوَ .ااوىې
رَِې ته نون اه ه٘وُې ةه زن نول.
هزًع هرته ههًو ؼٍه دن ،رَِې ًې زٌا اه ه٘وُې ًې ؼتا.
ىږې هرٔې چاې ت ېاعې ؿاوې ّاچاا ګاورى چاې د ناول ناار نوىاو اٌاع
هنړى تعؼعن نېږى ًا ُه تعؼعن نېږى .صو هزًع چې تعًش ه هاعن صتاعن
ةه ًې چې هنړن درةارًاُو نې ةه ًو ؿور دوړ ؿو اه َاوك ةاه ّاه ٌِاډن
ؿااوكّ ،اچااا هزًااع راهغوښاات اه هرتااه ًااې ههًااو ،تعاهؼااه تااا رَِااې
نوىې اه ٌاا ه٘اوُې ناوىې ىاه ُاَ هرهؼاته تاه ه٘اوُې ناون اه زن ةاه
رَِې نولّ ،اچا اه هزًع صْيې دُطې ؼعن ةطىې نړې.
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داىته دا دن چې ٗو هرٔې هرهؼته هزًع ّاچاا ؿاونٔ ،هاه ّاچاا اهك
ٌهعةاُااه هه ،صيهااو ؼااعن ًااې ٌهعةاااُي نوىااهً ،ااو دل چااې تااعًش ؿااو
صيهو هًاو دا ّاه دې ّاچاا ٗاه هؿاوك ،هٍاطا ؿاون چاې صيهاو ّاچاا
ّؽې راهاصٌؽته اه ىه هانه ًې ىٌعې نړن ،تضت چې تؾ ّاتې ؿو،
صيهو ٔاو ُاؼتې ىُاهنَ ،وىاو فهاع هناړ چاې هزًاع ٌضهاې تاعًش ه
اهس ٌهعةاُه ؿوو دو ىهه چې اقالح ؿاوو؛ ُاو د ّاچااهۍ ىْاارن
هٍطا ؼړو ښه دوړ دو.
ٔوام د داؼتام د هاكٌؽت ّه اړن ّوښتِه هنړنٌ ،طًع هرته ههًو0
-

د داؼتام هاكؽت ٌهً ُه دو ،صو زن ّه دې ٌوضوع ډېع ةاهر ىعل .ناه
ىوٌړو ًاو چاا ؼاعن تاعًش هې ،هرهؼاته هرؼاعن ةٌاا ٌهعةاُاه ؿاې اه
ٌالتړ ًې هنړې ،دا چارن ن ګُورن تٍاٌٌږى.

ٔوام هرته ههًو 0دا ؼٍه دن،صو ّه ؿضكي ژهُط نې ًې داؼې نوٌه ةېيګاه
ؿته چې جاةته نړى د ًوې دكٌلې ٌُونه ىه ٌطًعًته ةهع هً ګُه ىعى؟
ٌطًع ههًو0
-

هااو اهس درتااه دهن ٌوضااوؼاة هاًااًً ،ااون د ٌـااعاُو د ُاٌِاؼااب
چيِط اه ةيه د ٌاؿوٌاُو د رهزُې.

ٔوام ههًو 0د ٌـعاُو ُاٌِاؼب چيِط؟ ًؽِې ٗه؟
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-

دىته ّه اىهوىو (ؿعاةو) د ٌؽتاد نػ صتعن نولُ ،ږدې دېاعش ناىاه
ٌضهااې ًااون راهااب ًااو تضٌِاام نـااف نااړ ،چااې ُااَ هرتااه ةسعاُااي
ٌطاصيااه ًااا  Crisis Interventionهاًااي .هغااه ًااوې ٌېعٌِااې ؼااعن
ٌعؼته نوىه چې دا نـف ًې هنړّ ،اه ٌٌِاؼاوتا  Minnesotaناې
ًون زړن ٌېعٌَ ّه ًون رهغتوم نې ةؽتع هن ،د ښإې زاىات ةسعاُاي
ح زااك هن صاو ةٌاا ًاې هاً ىاه
هه اه ٌٔګع ًې ٌهعهةاي ؿاوو هنٌ ،اع ا
ؿعاةو اُهار ُه ناهن.
َوىه نورُۍ تعې راتاهن هن ،راهب د نورُۍ غړه ته ههًو چې نه دا
ٌو نيه ّه ؿاعاةو ىٌاطىې هى هغاه ّېښاه هرتاه راًاادن ناړئ .دا ناار د
ًااوې دكٌلااې د ٌُااونې اه رَِااې ًااون ٌهٍااه ةعصااه دن .د چااا ىااه رَيااو
ٌضهې ًې ُاؼً نار ًو ٔو هګورئ ،د ُوره ّه هًِاا تاؼاو اكاطال ُاه
ؿئ نوالو ،د اهازې ّع ةِؽٍ ةاًط هې٘هيه ًو ٗوک هُه رَو ؿي.
د نورُۍ غړه چې د ؼتعګو ىٌطك زاك ههاًه ،راهب هرته ههًو چاې
اهس د هغه نار ّه اړن صْو ازؽاس هً ههاًئ.
َوىه نورُۍ راَوىه ؿون اهك ًې هرته ههًو چې هغې ٗه نړى اه ةٌاا
ًې ددې نار ّه اړن صْو ازؽاس هاً هرؼاعن ؿاعًم ناړ ،هغاې چاې
نول نار ناهن ،د نورُۍ غړى ًې ّعې غوؼه اه صذاىته ؿوك.
ةٌا ًې هرته ههًو چې هغه هرته ٗاوٌعن ګعاُاه دن ،هغاوو ةاه هرؼاعن
نېِاؼتو ،هًې ُازهىه هرتاه ًاې ههًاو چاې ؼاتا ّاه ژهُاط ٌاوږ َاوك
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ٗوٌعن صوؿاىېږه اه ٗاوٌعن ارزښات راتاه ىاعىُ ،او ٔهاه دې ّاه دې
نار درته غوؼه نېطىو.
دې نار ن ګُه هنړن َُ ،ؼاتا ّاه هٌاواد ناې ؿاٌٍع ٌعنغهُاه دى اه د
هٍااطې ةسعاُااي ٌااطاصيې ىااه چااارې نااار اصيااي ،صااو دا چااارن دهٌااعن
ؼادن اه اؼاُه ُه دن چاې ٌاا دې ةېيګاه ناې ةٌاام ناړن ،صاو درې ٌهاً
دغهُه ىعى  0ىوٌړو دا هًو چې نار ًې ُاؼً دو ،دهًً دا چې د نار
ّه اړن ًې ٗه ازؽاس ىعې اه درېًٌ دا چې هرته هاًې هغه نػ درته
ٗوٌعن ارزښت ىعى.
دا ىوٌړۍ ةېيګه هن،اهس ةه درته دهًٍه ةېيګه ههاًً0
يًّْ ز ناك نې د ناىٌفورٌُا ًاون ارهاّاون ًاون ٌهاً نـاف هناړ ،دا
نـف د ٌاؿوٌاُو ّه ةعصه نې ه،هغه ّه اُؽاُاُو نې ىه ًو ةو ؼاعن
د ؼالكااو اه ؼاااطفي تااړهم ّااه اړن ٌطاىؽااه نااړې هن اه ّوهېااطن چااې
صيم ٗه غواړى .نول صيم چې چاؼعن اړًهه اه ؼالكه ىعى ّاه دې
تٍه هى چې ٌلاةو نػ ًې ؼتعګو ته هګورى اه ارزښات هرتاه كاًاو
ؿي.
ډانُع زًاته نړې چې اُؽام غاواړى صيام هرؼاعن رښاتٌِي ههؼاي
ًؽِې ٌٍُګړتٌا ًې هرته ّه ګوته نړى.
ؼٍيي ةڼه ًې داؼې دنٌ 0ور اه ّالر رهزك نېږى چاې ىاوٌړو د صْاو
ٌاؿول ّه اهږن الس نېږدى اه ىٍػ ًې نړىً ،ا دې ىه الؼه هٌُؽي
اه نه ٌاؿول نوچِى هى ّه صْيه ِّډۍ دې ًې نېِوى .ةٌا دې هرتاه
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ّه ؼٍو اه رهښااُه َهاو ههاًاي چاې ٌاؿاول ٗاه تېعهتِاه ناړې دن اه
ٌور ًا ّالر ًې ّه اړن ٗه ازؽاس ىعى ( دا ناار هٍااغې تاه هرتاه دو
چې د ؿعاةۍ ښٕې نورُۍ نړو هن) ،ةٌا دې ٌور اه ّاالر ًاون ژهرن
ؼااان هاصياايٗ ،ااو دكٌلااې دې غيااي ښااي چااې ازؽاااس ًااې ةچااي تااه
اُتلاك ؿي ،ةٌا دې ُو ةچي ته ههاًي چې ٗوٌعن ارزښات هرتاه ىاعى
اه ٗوٌعن هرته ګعام دو.
د صيهااو ّااه ٌااطًعًت نااې دې َهااي تااه ّااال ّااه نااار دو چااې چيِااط اه
ؿضكااٌت ًااې دهن دااال اړصوُااه دى ،تااع َوىااو ارزښااتٍِه دا دن چااې
اُؽااام صْااو چيِااط ٌااطًعًت نااړى ،دا ٌوضااوع چااې ٗااوٌعن ٌااوږ
ٌااطًعاُو تااه قااطق نااوى ،هٍااطهٌعن ٌااو نااارنوهُهو تااه هااً قااطق
نوى ،ةٌاا ًاې ّاه ٍٔهاه ًاوې اًښاې ىاوزې تاه اؿاارن هناړن اه هًاې
هًو ،نه ّاه دې ٌطياب ّاون ؿاې ّاه اقاو ناې د ٌُاونې اه رَِاې ّاه
ګُې ةه ّون ؿې.
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نوږ ًوازې دپل چلند نه ًو
بلکې
نوږ هغه دلک ًو
چې دپل چلند ندًرًت کوو
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ٌطًع صْيه صتعن هغٕوىه 0
-

نه د صيهاو ّاع چيِاط ؼاعةېعن صْياه صيام هاً ٌاطًعًت ناړه ُاو ةعًاا
زٌوږ دن.

ٔوام ههًوً 0ؽِې ددې ٌُونې اه رَڼې تع ؿا ؿضف ته درُاهو هً ؿته؟
ٌطًع ٔواب هرنړك0
-

ښه دو چې ّه دې صتعن ّون ؿوې ،نه د هغه نػ د ةعًا اه هوؼااًِې
فهع درؼعن هى چې رَې ًې؛ ُو رَِه اه ٌُونه ةه دې اغېغ هنړى.
د ُااوره ىٍؽااوك هغااوو تااه ٌّغااال ىېااږك دى ،صااو د ىٍااػ ّااه اړن ةاًااط
َااوىٌِغه ،نيتااورىٌ ،ااظهتي اه ٌااطُي ؿااعاًطو اه كواؼااطه تااه ُغااع
هؿيّ ،ه ًوې َوىِه نې ښاًي ًاوې ښإې تاه ّاه اهږن الس اًښاودك
ؼٌب ُه هى ،صو ّه ٌِٔو َوىِو نې ةٌا دا نار ؼٌاب دوٌ ،اطًع هغاه
دو چې ىه ؿته اهضاع هً ښه صتع هى اه َوىٌِغ زؽاؼٌتوُه هاً ښاه
هّېژُي .ښاًي ّه ٌِٔو َوىِو نې د ٌېعٌِو ىٍػ نوكّ ،اه اهږن الس
اًښودك ًا الس هرنوك ًې ؼْهاهو هى.
صااو ةٌااا هااً ؼٍااوٌي كاؼااطن دا دن چااې ىٍااػ نااوك ٌّغااال ىېااږدهى،
اُؽام درته زر ٌتودې نېږى اه فهع نوى چې ته هرته ارزښت كاًاو
ًې .
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تاؼو صْو نارنوهُهي ًوازې هيه ىٍػ نړئ چاې هغاوو تاه ًاو ٗاه
هرنوئ ؛ ٌحالً ډاډګٌعُه ،دالؼه ،كوة ،دعاة هغٌعن. ...
د ًوې دكٌلې ٌطًعًت ګُورن چارن دن ،صو ّه دې ٌؽِا ُاه دن چاې ّاه
صْو نارنوهُهي هع ٗه هنړهً ،ؽِې زٌاوږ ناارنوهُهي ةاًاط صتاع
هى چې ٌوږ تعې ٗه تٍه ىعه اه د هٍاغې تٍاې ّاه رڼاا ناې هغاه ةاًاط
صْو نار هنړى.
دا نااار هااً د ژهُااط د ُااوره نااارهُو غوُااطې دو ،نااه ّااه ژهُااط نااې
رښتٌِوىي اه قطاكت هىعه نارهُه ٌو ؼً ٌش تاه ٔاي ،ناه رښاتٌِي
ُه ًو نارهُه ٌو ښاًي تعن ًون زطن ٌضهې الړ ؿئ ،هه ّښاتو ناې
ٌتو دو چې د درهغو ٌغك ىِډ هى.
ٔوام ههًو 0اهس ّون ؿول چې ؼتا د ٌطًعًت هړتٌا ىاه نوٌاه ٔاًاه ؼاعچٌِه
اصيي ،ته د صْيو نارنوهُهو ّال ىعهُهى اه صواصوږو ًې.
ٌطًع ههًو 0هو ښاًي هٍطاؼې هى.
ٔوام ته ًې هرؼعن د ىٌطه ىوٌړۍ هرځ هرًادن ؿاون چاې فهاع ًاې نااهن ٌاطًع
ګِي تعًش ؼړو دو.
ٌطًع داؼې فهع ناهن چې ٔوام ًې ګِي ّه صتعن ؼً ُاه دو ّاون ؿاوې ،زًاتاه
ًې نړن0
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-

ٌِٔې هصات ُاوره ؼاعن د تعًضاواىي ىْاارن ةاًاط هرتاه ّاال هناړې اه
ؼالكه هرؼعن هىعې .زن هً هٍطاؼې ًً ،د صيهو د نارهُو ّه اړن ٌې
چيِط تعًش دو صو ًوازې د ناارهُو ّاه اړن تاعًش ًاًُ ،اور ّاه ؿاضف
ّال نول.

ٔوام ههًو0
-

تاؼو ُه ّه تلٌيط ٌا هً ًون ىوزاه داوړن ناړې دن ،تاؼاو تاه ةاه داىتاه
هى ،دا ٌاته راًادهى چې د ًوې دكٌلې ٌاوصې اه ّااًيې ًاې ِٗګاه
ګُورې تٍاٌٌږى.
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نودې
د چلند پٌل
او
پاًلې ًې
دوام دى.
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ٌطًع د ٔوام د ه٘وُې ّه ٌوصه ههًو 0هان ډېع ښه
ٔوام چې غوښتو هٍطا ه٘وُه ًو ٔو ةٌا هاهرى هًې هًو 0رښتٌا؟
ٌطًع ههًو0
-

ګورن زن دىته ًوازې صتعه ته ُه ًً راغيى اه درته ٌې هًيي هه چاې د

صتعه تهعار راُه ٌه غواړن.
ٔااوام چااې غوښااتو هه٘ااوك ؿاايّ ،ااال ًااې ؿااو چااې د ًااوې دكٌلااې رَِااه ًااې
ُكٌب ؿون ،دا هغه نار ه چې ٔام ًې تعې ؼاتهٔ .وام ٔام غيى هٌُو ،صتاعن
ًې زړن ته هُه ٌُوىه اه هًې هًوٗ 0ه؟
دهاړن ًون ؿېته ًو ةو ته هنتو اه ّه صِطا ؿوك ،ةٌا ٌطًع ٔوام ته ههًو0
-

ٔواُه ته ٌې صوښ ؿوې ،دىته نار نوې؟

ٔوام نتاةچه ًون ِٗګ ته نېښودن اه ّه ٌٌِه اه زېعاُتٌا ًې ههًو0
-

ًؽِې ته غواړې زن درته نار هنړل؟

-

ُه ! زن غواړل چې ته دىته راؿاې اه ٔاام تاه ناار هناړې ىهاه ُاور ًاې

چې نوىّ ،ه اقو نې دىته هې٘وک ٌاته نار ُه نوى ،دهو َوك ٔام تاه
نار نوى ،زن هرؼعن ٌعؼته نول چاې نارهُاه ًاې ښاه تعؼاعن ؿاي اه ددې
ګُه ؼازٌام ًا ادارې ته رؼٌږى.
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ٔوام هرؼعن هٌِيه ،هيته ًاې ناار ٌّاو ناړٌ ،اطًع چاې ّاعې ٗاوٌعن ّاُګوُاه
نړې هن ،دا د هغې ٌٌون هنٔ ،هه ةالصعن داؼې ًو ناار هؿاو ،چاې ٔاوام ًاې
ٌضه ُه ؿواو ٌُوىى.
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هغه د ًوې دقٌقې ندًر شو
He became a one minute manager

111

ٔوام د ًوې دكٌلې ٌطًع ؿو ،الٌو ًې دا ُاه ه چاې د هغاه ّاه ٗېاع صتاعې ًاې
زدن نړې ًا ًې هغؽې فهع هنړً ،وازې د هغه ّه ٗېع نار ًې هنړ0
-

د ًوې دكٌلې ٌوصې ًې َانيې

-

د ًوې دكٌلې ه٘وُې ًې نوىې

-

اه د ًوې دكٌلې ٌُونې ًا رَِې ًې نوىې

هړې ّوښتِې ًې ناوىې ،رښاتٌا ًاې هًاو ،صِاطك ًاې ،صوُاط ًاې اصٌؽات اه
نار ًې ناهن.
ښاًي ٌهٍه دا هن چې ُور ًې راةيو چې دن ته هرته نار هنړى.
هغه زتى ًون دٌتي طعزه دوړن نړې هن ،چا ةه چې هرؼعن نار نااهن دا ةاه ًاې
هرته ډاىۍ نوىه ،چې هغه هً د ًوې دكٌلې ٌطًع ؿي.
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تاؼو ته ًون ډاىۍ
هغه هيم نار هنړً ،ادښتوُه ًاې هاصٌؽاتو ،ةٌاا ًاې هغاه ًادښاتوُه د ًاون
نتاب ّه ښهو صْارن نړكً ،ون هرځ هرته ٌېعٌَ ګاوٌغ زُاګ راهههاه ٌِِ ،اه
ًې تعې هنړن چې ؼتاؼو نتاب ٌې ّه ژهُط اه نار ناې ًاو ژهر ةاطىوم راهړ،
ٔوام هٍطې ته صوؿاىېطن چې ُوره ته ًې صٌع هرؼېط.
هٍطا نتاب ًې صْيو ُوره نارنوهُهو ته هً ډاىۍ نااهنَ ،اوك ناارنوهُهي
ًې صوؿاىه هه ،ډاډن هه ،صوُطى هه ،فهع ًاې ُاه نااهن چاې ګِاي ُااهړن ګُاه
تعې ّورته نېږى.
هع چا ؼعن ًو نتاب ه ،هغه ةه ًې ىوؼته ،تٍعًَ ةه ًاې نااهنّ ،اه ګُاو ةاه ًاې
ٔام ّوهاهن اه ؼٍو ةه ًې ّعې ناهن.
ُوره نارنوهُهو چې هرؼعن نار ناهن دا چارن ًې زدن نوىه ،هغاوو ُاوره تاه
ښودىه اه ةالصعن ؼازٌام هرځ تع ةيې فؽاىېطن.
َوىو صْو نارهُاه ّاه هصات ناوك ،صتاعهٌ ،ېيٍؽاتٌاهه ،تفاعًر اه هرزش تاه
ًې ٔاُګړو هصت درىود.
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ُوره ته ًون ډاىۍ

دا اصول
نورو ته هم
زده کړئ
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