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 ډالۍ

د ژوند ډېرې مې، چې  مېرمنې تهدرنې  خپلې

 ستړې یې راسره ګاللي



 د تحريک يادښت

و ګران و  ل  په پيل کې له خپ کال )ل ۳۱۳۱(د افغانستان ملي تحریک د       
هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهي ر ک ې ب ه  ع ل ننوانون ه       
بېال بېل ديني، نلمي، ادبي او ټولنيز اثار خپلې ټ ولنې ت ه ونان کې ک و       

 م  ه نې   ه پ  وره او د ي  وې   ۸۲د ک  پ پ  ر    کااالمل  ي تحری  ک دا ژمن  ه د ي  اد   
دوال  و ت  ه پرتمين  ې نون  هې پ  ه ت  رش ک  ې ي  ې ع  ل ننوانون  ه نلم  ي اث  ار هېوا
  ل ۳۱۳۱ ونانکې کړل  ملي تحریک په ياده نونهه ک ې ژمن ه وک ړه چ ې د     

  ۳۱۱س ل    ټاال په بهير کې به انش ا  ا  د خ کا)     پ ه ن  رل ټ ول       کال
   طبيع ي خب ره ده چ ې دا    وننوانه بېالبېل نلمي اثار ټولنې ته ونانکې ک  

تحری ک   يخ و مل   اسانه کار نه د)، ډېر زيال زيار او زحمت ته انتيا لر ، 
ک و     يټينګ هوډ کړ) چې خپله دا ژمنه به هم د تېرې ژمنې په څېر نمل  

ژمن ه ک ړو اث ارو      سل ننوانون و  دا اثر چې ستاسو په الس کې د) د همکې 
چې د چاپ جامه انونک   ملي تحريک هيل ه ل ر  چ ې     ،له جملې څخه د)

پ  ه زنه پ  ورې ګ   ه پورت  ه ک  ړ   مل  ي    هېاادوالولل  ه دې اث  ر څخ  ه ب  ه زم  و   
تحری  ک ل  ه ټول  و هغ  و ليبوال  و، ژب  انونبو، س  مونمارو، م  الي او معن  و    
مرستنکويانو او چاپ چارو څخه چ ې ددې اث ارو د چ اپ پ ه دې ټ ول بهي ر       

لګرتيا کړې او دا فرهنګ ي بهي ر ي ې بري ال      يو بل سره مرسته او ميې کې 
 د زنه له کومې مننه کو  او کور وداني ورته وايي  ،کړ)

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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د ښې  ((خرڅالو ځواکمنې الرې چارې د))
 سوداګرۍ بنسټيز توکی

 

ژبياه  د   چيې د    ءالرحمن ضياا ءد خرڅالو ځواکمنې الرې چارې د ضياا 

بازار موندونکو سر  د هغو پي  بيازار موندني  کيې پيور  مرسيی  کيوال         

ژبياهل  د   کي    پښيیو هي    پ  روان  او سلاسي  ژبي     ابشي  نوموه  کی

څ  هم ل  يوې ژبې بلې هغې ه  د ژباهې ل  الرې مفهوم پ  پيور  هوهي  ني     

ا  پير ځي  ژبياهې   يانیقالېږي  خو وه ژباهن هغ  وي  چې د ټکيي پير ټکي   

 واو پيي  خهليي  ژبيي  او ارواپييوهنا   مفهييوم لوسييیونکو هيي  وهانييدې کيي ي 

هييم ليي  همد يي     ءضيياا !کونييو سيير  لوسييیونکي پييو  کيي ي  هييو     اهکی

لوسيیونک  انيايري    نيو   کا  هټ  اخاسیې او ژباه  يې چې ليولې کیاه

 نو همدا د ژباهن بريالایوب د .  چې لاکل  کیاب لولي

و او هير ټوليو   اي وارداهي او صادراهي کمهنکو  يپ  دې کیاب کې د فابر

د خييييرڅالو  و څښييييینانو او کيييياروکونکو هيييي  اييييزيييييار سييييیرو پلورن 

ا ې منې الرې چارې پي  هوهي  کيوي. پي  بيازار کيې د ييو  هيوکي پلورني           

ډول  يخاص مهارر ه  اههاا لري  ځانې خلکو  د   مهارر پ  جنایکي 

هکیاکونييي   اخاسيييی  وي او پييي  پيييور  چييياالکډ او امييياهور ډول  د ييي   

کيې   کاروي  چې د پېرودونکي ځاني ې پاملرن  جلبوي. پي  دې کیياب  

پيي  هوهيي  شييوي د . د هولاييد ليي  ډول   د يي  ټييولې الرې چييارې يييو پيي  يييو
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هير چلنيد او نرميې     ينکوي او څومر  والي څخي  نايولي د پليور   لڅرنيوا

   پ  واضح  هوه  باان شوي دي.  اکونژبې پورې هاکی

ې دا ډول کیابون  ډېر کم هر سيیرهو کېيږي  چيې    هر اوس  پ  پښیو ژب  ک

د   کیاب پ  خهل ډول کې ځاني   د   چې د بازار مونيدنې  لي  ييوې    

 ډېير څا وني   برخې خبرې کوي. کل  چې موږ پ  بازار کې هوکي پېيرو نيو   

دي چې هغې هي  پيام کيوو  لکي  د دوکيان څرنييوال   چيې پي  دې برخي           

او زه  را ييييکوونک  کييييې د دوکييييان جلبييييوونکې  ييييکال  ر اهييييانې    

رابيولي  پي     ار ارادي ډول د ځان پر ليوري چاپېريال  پېروندونک  پ   

  خو د دوکيان ناسيموالي بي     يدوکان کې ب  ډېر  کلي هوکي موجود و

هغ  هوکي پ  بدرنيډ پو يلې وي اود پېرودونکيي پيام ځانیي  ني  شيي       

غي  پي    . دا ټول د دوکان پ  ځال او  يکال او پياکوالي پيورې نې    را اهوال

نېغ  اهيک  لري. د دوکان ييا پليورن ي جوه يک  يکال او پياکوالي پي        

اه  زيار هفصاالر شی  چې پ  دې کیياب کيې هيرې خونيد اخاسيیال       

 شئ.

يييو دوکييان بيي  ډېيير  ييکل  وي  امييوال بيي  يييې هييم ډېيير د لييوه کافاييک           

درلودونکي وي  خو ل  بد  مر   د پلورونکي چلنيد بي  د پېرودونکيي    

د چلند ژب  ب  هېر  وي او پېرودونکي  بي  د  دوکانيدار د    سر  ناوه  وي  

هغ  هوک  چيې د  ورپسيې لي      يناوه  چلند  هېرې ژبې څخ  ناراض  و

کور  راوه  ل  راناولو ب  يې  الس پ  سير شيي. نيو د پلورونکيو لهيار   د      

خهلو پېرېدونکو سر  چلند او ژب  دواه  بايد دوسيیان  وي پليورونک    

ک   فصاح  او واضيح  ژبي  او هير امکاني      ېسر  پ  نبايد د پېرودونکو 
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پورې د پېرودونکي پر ژب  خبرې وک ي. د پېرودونکي ژبي  د سيودا پي     

ي پي   پلور باندې سیر  ا ې   کوي  ک  چېرې پليورونک  د اخاسيیونک  

پېرودونکي پي     پ  ژب  خبرې وک ي ينوموهژب  پوهېږي او هغ  سر  د 

د   وي او فکر کوي چې د   پليورونک پور  ډاډ او اطمنان سر  سودا ک

  اخالصيمند دوسيک او خهليوان د   چيې پي  پيور         نوموهي خواخيوږ 

ي ډاډ سيير  سييودا پېييري. دا او دې هيي  ورهيي  نييور نصيياحیون  پيي  هخناکيي   

 مثالونو لوسیال  شئ. ل سر   ډول 

پي  دې کیياب کيې  د هوکيو د څرنيييوالي  هير څنيو  د هوکيو پي  پاکنييو         

شييو  د   پېرېييدونکي  ييواهي  يي  هييوک    بانييدې هييم هفصييالي بحيي   

وپېري  نو پلورونکي ه  بوي  چې د  ور  کمهناو هوکي راټول کي ي او  

خهل  مغاز  پرې مشهور  ک ي. خو ک  چېرې هوکي    وي او پاکانو 

او پېردونکي    يباا هم پر پېردونک  بد  ا ېي   کيو   شو  ييې سم ن  و

هولاييدار د  يي    د هييوکي پيي  کافاييک شييکمنېږي  کليي  کليي   ډېيير خييراب   

پېکنيو لي  برکیي  پي  ليوه  باي  پليورل کېيږي  چيې پي  مغيازو کيې باييد              

 پلورونکي دهوکو پاکنو ه  خاص  پاملرن  وک ي. 

اعالنونيي  هييم د بازارمونييدنې يييو   يي  وسييال  د   چييې هرڅييومر  د يييو     

انيداز  هيرې خليت میيا ر       هوکي لهار  زيار اعالنون  وشيي پي  هما ي    

وييې   راشي    ېوينې پ  هوه  هيم پېيري  چيې هيواک    هوکي د ازم کېږي او 

هورو ک     و  باا ب  همدا هيوک  راناسيو او کياروو بي  ييې چيې زييار        

وخيييييک پييييي   ېييييير ارادي ډول ځانيييييې پېردونکيييييي ددې حاليييييک سييييير    

اعالن پ  کافاک پورې هيم اه  ليري     مخامخېږ . د هوکي مشهورهاا د
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دورځهيا ې لهيار     اعالن بايد پ  څ  ډول وشي  هليوي وني  رادييويي    

ېلبورډونو لهار  بايد څ  ډول اعالن هرهاب شي  دا هم يو مهيارر  اود ب

پام سر  برابير  پ    چې د   اعالنون  بايد د خلکو د سايکولوژۍ ه  د 

چيې پي  څي  ډول خليت ا ېي من       شي  چې هر ډېر  نو ک هي  اههايا ليري    

لنيووال       رامار شي. د اعالن نو  واله  او د هوکو پېرلو  ک ل شي

 کال ټول بايد پ  يو  اعالن کې ځا  ک ل شي  ک  چېيرې ييو رادييويي    

اعالن وي  بايد د  ږونو پ  ټاکن  کې ډېر پام وشيي  هليوي وني اعيالن    

زه  پورې والي لنووالي او  کال ه  بايد ډېر پيام وکي ي اعيالن       بايد پ

 بايد کاس  ن  وي.  

ييو  ي  عمليي الر يود د       پ  لنو  هوه  د   کیاب د پلورونکيو لهيار    

 هټور  ابک شي.     چې د هغو  سر  د هوکو پ  زيار پلورولو کې

 پ  هېواد کې د اقیصادي  بار پ  هال 

 پوهناار وفاالرحمن وفا

 کابل -ژوندون راډيو ټلوې يون

13۳4/12/۶ 
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 د ژباړن خبرې
ډېررررخ وخررره چرررې برررو کځرررو کررروو تځرررور مې ترررو الړو او تررروکې برررو  رررې  

تځورو کرو هرو ببالببځرو برخوردو رو سررم برو  ر  کبر و          اخيستل،  و د 
ځينررو تررو بررو  ررې بيررا ووشررل چررې هررو   ررترچ سرررم باشرر  څررو ډو  چځنرر    
وشررې، ډېرررخ وخرره بررو هررو تځورو کررو سرررم تررر ممرر ې خبرررو بوخرره وو   
ز وږ ډېرخ تځورو کې  سځکې کسان  و دچ، ځکرو  سرځکې او تومرو    

 چ کسان تومبږچ چې هو   ترچ سرم څو ډو  چځن  وکړ

شوم ورځ تو کابل کې ګځبهار سنټر تو والړو، چې شو جوړم بوټان ځا ترو  
واخځم، مځتو هو شوم تښتون دوکا  ار سرم    شروو، بوټران  رې خرو      

 د ترل ترو څبرر   شو، تو بيو کې شې راسرم سم چځن  و و کړ، خو  ا ورترو  
بيا شروع وکړ چې باش  هو   ترچ سرم څو ډو  چځنر  وشرې  وشرل شرې     

تو دې خبرو  و تومبږو،  ا ورترو ووشرل هيرو هوسره کروالخ      ورورم  وږ 
هو دم سرم ژ نرو وکرړم چرې زم برو ا  را         ې شې، وشل شې خو،  و مځتو

او شررا بررو کرروو ښررو کتررا   ماهلل د خرررڅالو تررو اړم شررا خبررل کتررا  وهرريک
وژبررراړو،  رررو دا دخ اوا  رررې دا کترررا  )د خررررڅالو ځرررواکمنې الرې    

 تښتو تو راوژباړم  چارې( چې )حسن قځې زادم( هيکځی،

تو دې کتا  کې ډېرم تا ځر و دې تو شوې دم چې هو شوم   ترچ سررم  
څنګو چځن  وشې، ځکو هو   ترچ سررم ښرو چځنر  ترو خررڅالو با ر ې       

 مو اغبزم هرچ ي ستق
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د شررو چررا هررو جيررس څرررو تيسررې راوشسررتل ډېررر ګررران کررار دخ، دا شررو    
ق او ښرو چځنر    ځا ګړخ منر او چځن  غواړچ، چې تر ټوهو ښو شې اخرال 

دخ  څو رم چې هو   ترچ سرم صرميم  شره م رو داسرې ککرر کروچ       
 چې تو شې دوسه شې شا د م و تو تاوان خفو کبږې 

هکو څنګو چې  ې وړا  ې ووشل دا کتا   ا ژبراړهی  رو حتمراه برو شرو      
څو تبروتنې وهرچ، دا چې هو بځې ژبې خبځې ژبې تو کتا  راژبراړ  شرو   

  بو مم هو تبروتنې خراهې  رو وچ، دا چرې    څو ستو زې هرچ،  و دا کتا
تو راتځرو کې کرې  رو دا تبروتنرې سرمې کرړې وچ،  رو هرو تاسرې در رو           
هوستو کو ميځو کوو ، کو د کتا  د هوستځو تر هار  هرو تبروتنرو سررم     
 را   شه،  و تو  ښو شې کړئ او  اتو شې وواشه، چې ترو بيرا چرا     

 او دا مم کتا  کې د تبروتنو  رو و يو  شې   ور  و دا تاسو 

 د شوم بډاشو او هوخ اک ا ستان تو ميځو

 ضيا اهرحمن ضيا 

 ژو  ون ټځوېزشون -کابل
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 خرڅالو
 ج

ترو خررڅالو   شوم  عا ځو کرې د بازار و ر  ې اخررچ ترړاو     تو هنډم توګو، 
، خو تو عين حا  کې هو   ترشا و سرم د اوږد هاهو اړشکرو تيرل   واشې

 مم دخ 

کوئ، دېترو مرم تا ځر رو ترو کرار دم، چرې        شا ې کځو چې خرڅالو ترسرم
م ررو  ررو  رچ سرررم راکررړم ورکررړم ترسرررم کررړئ، ترڅررو  څررو ډو  هررو   ررت 

 شې  تبرودو کیداشمې 

 د تاو ماتکينز هو  ظرم د خرڅالو تعرشف:

 ډېر سره کار دخ خو خرڅالو  سځکيتو  دخ، 

، چرې  هرار ،   کبرږچ تو دې  سځو کې برشاهيتو  د م و چا تو برخو 
  ورو سرم د اړشکو ټينګوهو منر وهرچ ترصص او هو 

د  روجررو ککرو ررو ترررخالال، خرررڅالو دېتررو تررو  ررو واشررې چررې   ررترچ  
د شروم  )تځرورو کی(   جبورم کړې تر څو هو تاڅرو توکې واخځې، بځکې 

  دم شرکه شا ساز ان او   ترچ تر نځ د اړشکو ټينګوهو شوم کړۍ

و ښر تځورو کی م و څوک دخ چرې د   رترچ اړتيراوې درک کرړچ او د     
ا ترا  هبارم   ترچ تو رښتينې توګو رمنماشې کړچ او ترو تراخ کرې    
تر دې وتوا بږچ چې د تبرهو هبارم د   ترچ رضاشه او تواکق ترالسرو  
کررړچ  تررو دې ځرراخ کررې د بازار و رر  ې اصرروهې او برشرراهې  يتررود تررو   
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بازار و ر و کو هبرارم شرو روښرا و   را        اشارم کوو، چرې اشنټر بټرې  
 دخ او کوالخ شې هو دې څرو تو سمو توګو ګټو واخځې 

 هو دې ځاشو شې تيځوو:
د ډېررو سرادم    رو  کځو چرې ترو دې  رو تروا بږئ، ترر خځکرو براور وکرړئ،         

 عا ځو هبرارم چرې اخيسرتو کی تبل ر   شروچ تروکې ترو   ر و تيسرو          
 رو  مرم  عا ځې ټروهې رښرتينې   اخځې، باور تو اړتیا  و شتو، خو ډېرخ  

 وچ 

کځررو چررې د شررو ترروکې تررو اړم بررې برراورچ را نمتررو شررې، تاسررې د شررو       
اخيستو کې تو توګرو هرو تځرورو کې سررم تړهرې شاسره  کځرو چرې غر ا          
اخځه،  و تر دې باش  ډاډم واوسه چې دا غ ا تاسرې  رو  اروغرو کروچ     

 رو  او کځو چې در ل اخځه،  و ميځو بو  و دا وچ چې جا بې عوارض و
  کررض کرړئ شرو  اشرین اخځره، ترو دې باشر         او تاری  تبرر  رو وچ   هرچ

ډاډم اوسه چې دا  اشين بو ښو کار وکړچ  تاسې بو دا ميځو مرم هررئ   
 چې کارکوو کې  و تنبل  و دچ 

اړشنرو   شو ډاکتر شا  حاسرس سررم   رورم کروئ،  رو     چبرې تاسې هو و ک
  وکړئتر م وخ بو باور مم  دم چې 

تو مر ځاخ کې چې اخيستو کی و و توا بږچ  رکې تر  رکرې د شرو   
توکې دکيفيه تو اړم  عځو را  ترالسرو کرړچ،  رو تځرورو کی باشر  ترو        
دې توم وچ چرې   رترچ ترو د تروکې ترو اړم څرو ډو   عځو را  او ډاډ        
ورکړچ  هو بځې خروا تاسرې د شرو تځرورو کې ترو توګرو اخيسرتو کې ترو         

ور کرړخ دخ  کرو چبررې  صررکوو کو ترو      تور ورکوئ او تر م ې  و برا 
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اجازم ورکړئ چې ترتو هو تيسرو ورکوهرو ستاسرې تروکی هرو ځا رو سررم        
تر دې ډاډم شاسره چرې م روخ خبرل تورو رو      تاسې   و حتماه بوشوسې، 

 ادا کوچ 

 د  ارک تواشن هو  ظرم )) رښتينوهې غورم  يتود دخ؛  ګر م و وخه
 چې تو م ې کې تيسې وچ((

وشځررو سرررم د ښررو ورحررو شرروچ بررازار شررو کځيرر چ     م ررو ددې کنرراشې تررو 
  هی و  ځينې خځو ذاتاه رښتينې وچ، خو ځينې بيرا داسرې   لعنصر تب

  و وچ 

ځينې ورحو شوچ بازارو و او ځينې خځرو ترو دې ترومبږچ چرې تيسرې      
تررو رښررتينوه  کررې دچ  هررو بررازار څرررو د ډاډ نتيررا  تيجررو دادم چررې    

 ځو ژ نو وکا وکړچ کرېبکارم خځو مم دې تو مڅوچ تر څو تر خب

 

 

 

کاروبار هو ځا و سرم ښو ارا تيرا هررچ  مرر  اسرم      د ښو  ووشو غورم او 
کار کوالخ شې ستاسې د کاروبرار اعتبرار او براور ترو زیران ورسروچ،       
تاسرې باشر  ډاډم واوسره چرې هرو شرروم برا اعتبرارم او د ښرو  روو شرررکه          

هرو   شا ېبو تو ښو ډو  ترسرم کړچ  راکړم ورکړمسرم  عا ځو کوئ او دا 
   تاسې سرم بو دوکو و و کړچ

د  رخو رو تروتير ډېرر هير        تو ترچرون تځورو کرو کرې    ببځګې تو توګود 
کبررږچ  م ررو شرررکتو و چررې ښررو  رروو هرررچ کرروالخ شررې د خبځررو م ررو         
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 ډو  داځکررو چررې سررياال و چررې  و ررورکې وچ ډېرررې تيسررې وغررواړچ   
 شرکتو و د خبل ښو  وو هو ا ځو عاش ا  ترالسو کوچ 

 عځو را  وړا ر ې   کب خ شې د خبځو توهي اتو ترو اړم قرا ک کروو کې    
 جبرور شاسره خبرل داشمرې     خرو تاسرې   کو  شو څو ستو ز ن کار وچ، 

  ترشان تو دې قا ک کړئ چرې ستاسرې توهیر ا  ستاسرې د سرياال و      
 هو توهي اتو څرو غورم دچ؟

کرض کړئ ستاسې توهی ا  رښرتيا مرم ښرو او غرورم دچ  مم ار ګرو      
ترشان کرض کړئ داسې شو کار دخ چې تاسې شې ترسرم کړئ،  رو   ر  

وګرورچ  دا کرار  رو شروازې دا چرې ستاسرو هبرارم برو         بو ستاسې مر ال  
هګښه وهررچ، بځکرې  هرم ټکری دادخ ترو م رو حاهره کرې چرې تاسرې           
رښررتينې شاسرره  سرربه م ررو حاهرره تررو چررې رښررتينې  ررو شاسرره، ډېررر    

 هګښه مم هرچ 

اجازم راکرړئ چرې دې کړ رې شرا کعاهیره ترو )) ښرو((  روو ورکرړو  م رو           
شې ددې کرار ترو ترسررم کوهرو سررم وشنره، ترر دې          ترشان چې تاسې 

 دالهه کوچ چې تاسې واقعاه رښتيا واشاسه 

کځررو چررې تاسررې )) ښررو(( ورکرروئ،  ررو هررو دې اخالقررې  صرريحه څرررو    
تيروچ وکړئ، د خبرو ترځاخ عمل تو راودا ګه او تو عمځې کرار الا  

 تورې کړئ 
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 ( الرې چارې۹۱تو خرڅالو کې د برشاهيتو  )
 

 کارو و تو ترسرم کوهو موښيار او چاالکو اوسه د سادم  -۹

 برشاهيتو  سفر دخ،  و م ال  -۲

 تو خرڅالو کې ځان د   ترچ ترځاخ کړئ  -۳

ترو مررم سروداګرۍ کرې ا سرا ې اړشکرې هرو  سرځکې جزشراتو څرررو           -۴
 دچ  غورم

ترتو هو دې چې وګورئ   ترچ هو تاسرې سررم څرو ډو  چځنر  )ښرو       -۵
خبررل ا سررا ې کرا رره وړا رر ې کررړئ، ډاډم شررا برر ( کرروچ، تاسررې باشرر  

 اوسه چې تو دې کار سرم بو   ترچ تاسو ج   کړخ وچ 

کځو چې   ترچ ستاسې ادارې شا کارځاخ تو درشې،  رو هرو م رو     -۶
 سرم د م و د احوا  توښتنو وکړئ 

کرروچنې تر رتګو ررو تررو تررو ټيټررو سررترګو  ررو ګررورئ، ځکررو ممرر ا    -۷
 تاسې هوشو برشاهيتوبو و تو رسوچ 

 و هو   ترچ سرم کړې وچ، ترر   پرمهالم و ژ نې چې د خرڅالو  -۸

 م ې وکا وکړئ 

کو چبرې ستاسې هباا د چا ترو شراد وچ او ستاسرې خنر ا شرې ترو        -۱
  و  و دچ خن هې  پرمهالشاد  و وچ،  و توم شه چې د خرڅالو 
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تو خرڅالو کې کوښښ وکړئ چې خبل وخره  رو ترو ال ر ې ډو       -۹۱
 ووې ه:

سرځنو وهيکره    (۱)سځنو خبرې وکرړئ،   (۲۶)سځنو غوږ و يسه،  (۵۱)
 سځنو وهوهه  (۶)او 

  ترچ م و څوک دخ چې ستاسرې د اوالدو رو د سرفر هګښره،      -۹۹
 رو   ،د ښوو مې کيس، د وادم هګښه او  رور برابرروچ، چرې داسرې دم    

 باش  تو ارزښه شې توم شو 
 ررا    ررترچ تررر ټوهررو ښررو تبځي او راضررې هررو تاسررې څرررو خررو  -۹۲

 دچ  دې تو بې هګښتو اعالن مم واشې 
 خرڅالو د شوې  عا ځې تاخ  و، بځکې تيل دخ  -۹۳
 مبڅکځو مم هو   ترچ سرم بحث  و کوئ  -۹۴
د خوښ  هبارم دوم الرې دچ: هو خبځو غوښتنو تبر شه او شا هرو   -۹۵

 م و وساشځو څرو ګټو واخځه، چې تاسې خبځو غوښتنو تو رسوچ 
د   ررترچ ذمرن برر هون وکرړچ، باشرر  تاسررې    رکرې تررر دې چرې    -۹۶

 خبځو ت ير وکړئ 
   ترچ ز وږ رئيس دخ  -۹۷
خبل ککر تو  و تاو کوئ، م وخ کځيمرې، دوخ عمرل او م روخ     -۹۸

 عادتو و او دوخ ستاسې شرصيه مم جوړوچ 
سوداګرچ م و ځاخ ترو ځرې چرې بځرل شروې وچ او ترو م رو ځراخ          -۹۱

 وخ وچ کې تاتې کبږچ چې هو م ې سرم ښو چځن  ش
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 د   ترچ رضاشه راجځبو 
 

د هوشررو بازار و رر و کو د برشرراهيتو  راز،   ررترچ سرررم د م رروخ د    
دخ  د بازار  و   ې شو تعرشف دا مم دخ چرې  کې  ېڅر ګواهتو چځن  

((  ترو واشرې  ))توکو شا خ  ه تو د   ترچ دوا  ارم راضې کوهرو منرر   
چرې ))څنګرو   اصځې  سئځو چې ترم ې باش  زشرا  تمرکرز وشرې، دادم    

کرروالخ شررو هررو   ررترچ سرررم ښررو چځنرر  وکررړو؟ تررو داسررې توګررو چررې د   
خبځې خوښې وړ تراشځې ترو ورسربږو(( او د   رترچ سراتځو اصرو  کروو        
دچ؟ د م و کسرا و هبرارم چرې برازار ترو خبرل تروکې عرضرو کروچ، دا          
ډېررم سررتو دم چررې د احتمراهې   ررترشا و براور ترالسرو کررړچ، ترر څررو       

 ه واخځې  مر کار چې تيځوئ  رکرې ترر   م وخ ستاسې توکې شا خ 
 ورتو جوړې کړئ  يسیراهاژ و رکې ښو ککر ترې وکړئ او ښ

 مم ککر وکړئ، چې تاسې برشاهيتو  تو رسوچ  الرو چاروتو م و 

د   ترچ د باور د ترالسو کوهو هبارم ببالببځې الرې شتو، کوو تروکې  
خ شره،  شا خ  ا  چې تاسې وړا  ې کوئ، م ې تو تو تراو سررم کروال   

هو ببالببځو ستراتيلشو څرو ګټو واخځه  خو شرو سځسرځو کارو رو چرې د     
توکو او شا خ  اتو تو ډو  شې وړا  ې کوئ، سرم تړاو  رو هررچ، خرو د    

 ځينو اصوهو هو  رې د   ترچ د جځس او باور هو  رې حساببږچ 
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څنګو کوالخ شو   ترشان تبرودهو تو 
 ومڅوو

پلييورونکي پيي  دې هېيي  کييې دي چييې د بييازار څې ونکييي  سييالکاران او 

علييم د بازارمونييدنې هنيير هيي  ننباسييي او د دو  ټولييو موخيي  داد  چييې        

مشیريان ل  خهلو پاسو څخ  جال ک ي! جالوال  پ  دې مانا چې خهلو 

محصوالهو او خدماهو ه  يې نيږدې او ورسيوي. اميارا بياب ن د ني ۍ د      

ې لايدنو کيې ييې    ډېرو بازارونو او پلورن او څخ  لادن  کي ې د   پي  د  

ټول هغ  پلورونکي چې ډېر خيرڅالو ليري  لي  ن ير  هېير کي ي دي او لي         

دو  ټولو څخ  يې يو ټک  موندل  د  هغ  دا چې: پي  داسيې حيال کيې     

چييې هييوکي  مخيياطبان او نرخونيي  بېالبېييل وو  خييو د بييازار مونييدنې      

 اصول پ  ټول  کې يوشان وو.

 څخه اتل جوړ کړئ توليدله خپل   وپلورم! توليدخپل که 

مشیريان سیاسې سيوداهري ې نښيې ني  پېيري  بلکيې هغيو  سیاسيې        

ل  هاسې يو څو هام  وهانيدې   هولاداراخلي؛ سیاسې ډېر   هولادار

  قيانون دا د  چيې   پ  نيورو پلورن ايو کيې هيم شيی   د هير بيازار ليوم         

کيوم هيوکي ليرو او وليې سیاسيې هيوکي لي  نيورو  ي            هاسې و اياسيک  

يد دا رو يان  کي و چيې سیاسيې محصيوالر د کافايک او       دي. هاسې با

 نرخ ل  پلو  هر نورو پلورن او میفاور دي.

 مشتريانو ته د محصول د کتلو اجازه ورکړئ وپلورم! توليدکه خپل 
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د مشييیريانو دا خو ييېږي چييې يييو هييوک  ليي  نييږدې پيي  خهلييو السييونو         

وهييوري  نييو پيير دې اسيياس مشييیري هيي  اجيياز  ورکيي و چييې سیاسييې         

محصوالر ل  نږدې وهوري او ټسټ ييې کي ي  هير څيو پي  هغيو  کيې د        

 اخاسیلو هوان زيار شي.

 وپلورم! له مشتري سره صميمي شئ توليدخپل که 

مارا وايي  پ  اسیانبول کې د فرشونو يو پليورن   ميې ولايد   چيې     

د چيايو    ناسک او چا  څښيي  يوځا  سر دواه  مشیري  اوپلورونک  

وې هييم د خهلييو هوکيو ځاني هاييا  پليورونک   څښيلو پيي  جرييان کييې ورهيي   

لي   مليرهاا ييو مياحول رامن یي  کي   و       باانوي  ل  مشیري سر  يې د

 سیاسې پ  پلور کې زياهوال  راولي. مشیري سر  داسې چلند

 پروسېوپلورم! مشتريان له خپلو فابريکو او د توليداتو  توليداتخپل که 

 .سره ډېر بلد کړئ

يو هام شاه  اله شئ او مشیري د خهلو هولايداهو لي  پروسيې څخي  خبير      

ځانييې وخييک مشييیريان پيي   پيي  ډېييرو هېوادونييو کييې مييې لاييدلي   کيي و 

وي او پلورن ي ه   ېداسې الر  باايي چې د فابريکې ل  من   هېر  شو

چېيرې  هللې وي. خو دا کار د ټولو هولاداهو لهيار  ني  هرسير  کېيږي  کي       

لبيياس  السييي صيينايا او يييا خييوراکي هييوکي وي  نييو       هولاييدسیاسييې 

 کېد  شي چې هغې سر  د مشیريانو بلدهاا ا ې من  وي.

 وپلورم! د محصول ښه والی مو ثابت کړئ توليدخپل که 
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پيي  دې جمليي  بسيين  ميي  کييوو  چييې وواياسييک ازمييوږ هييوک   يي  د ن        

کافايک مشيیري هي      هولايد کو ښ وک و پ  بېالبېلو مایودونو د خهل 

  ابک ک و.

 وپلورم! خپل توکي مو منظم کېږدئ توليدخپل که 

حیماً ب  هاسې پ  کيوم هوټيل کيې د ډوډۍ وېشيلو خيدمار لايدلي وي        

چې سیاسې پ  څنو کې اشه  پ  يو  ځاني ي مې  ناسک وي او پ  ډېير  

 يي  انييداز سيير  خوراکونيي  برابييروي او هاسييې هيي  يييې درکييوي. دا کييار        

ا هحريکوي او د ډوډۍ خوهلو څخي  ډېير خونيد اخليئ. دا     سیاسې اشیه

لک  پي       شيالکار د نورو هوکو پ  پلورن او کې هم ا ې من همامېد

. هير ييو کيوال  شيي خهيل      کيې  لباس پلورن او  خوراکي هوکو او نيورو 

 هوکي پ  نمايشي هوه  پ  پلورن ي کې ځا  پرځا  ک ي.

 وپلورم! د بازار له شرايطو سره برابر واوسئ توليدخپل که 

مارا باب  وايي  پ  اماانميارن چيې محيدود واردار دي او ډېير هيران      

وارداهي محصوالر لري  نو ومې کیل چيې بيازار هي  دوييم الس هيوکي      

را لييي دي. نييو بايييد پلييورونکي خهييل ځييان ليي  شييراي و سيير  سييم ليي           

 چاپېريال سر  برابر ک ي.

ورم! تر کومه ځايه چې امکان لري، د توليداتو فرمايش وپل توليدخپل که 

 .ورکړئ

 ښتيارپوپلورم! تر کومه ځايه چې امکان ولري، توليدات س توليدخپل که 

 کړئ.
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هر کوم  ځاي  چې کوال  شئ هغ  څي  مشيیري هي  ورکي و چيې هغي  ييې        

درڅخيي   ييواهي  کيي  څيي  هييم دا کييار سیاسييو لهييار  سييیون من وي  خييو   

څومر  چې پ  دې برخ  کې کو ښ وکي و  سیاسيې    هرسر  يې ک و. هر

 خرڅالو زياهېږي.

خپل توليد وپلورم! خپلو دايمي او وفاداره مشتريانو ته ډېر خددمات که 

 وړاندې کړئ.

ليي  مشييیري سيير  اهيکييي هېېکليي  ليي  ييياد  ميي  باسييئ! ليي  مشييیري سيير    

اهيکي د ډېرو پلورونکو د برييالایوب راز د   کېيد  شيي سیاسيې د     

 بريالایوب راز هم شي.
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 ( ترخو حقيقتو و۶تو خرڅالو کې )
 

 ککر وکړئ   

 جارو تځورچ  ېبرق ېتځورو کی تر تاسې شوم قيمت (اهف)

شو ساعه کبږچ چې تاسې تو د مم ې برقرې جرارو د ځرا ګړ و ترو اړم     
ډېرر   توهير   عځو ا  درکوچ   رکې تر  رکې درتو واشرې چرې ز را    

شرا ې سرر    ،تو د برقې جارو ځينې وړتياوې مرم ښراشې   ښو دخ او تاسې
،  وترور شرې ډېرر قروچ دخ، بررق کرم  صررکوچ او    دې        شې خالصوچ

تځورو کې عماله هو ډېر اغبز اکو کځيمو څررو اسرتفادم وکرړم، ترر څرو      
تاسې راضې کړچ چې د م و  حصو  واخځه، تو اخر کې دا مرم درترو   

 چ ( کاهو ګر ټې او ضما ه مم هر۳واشې چې )

 برې وسرځې  ککر کبږچ چې دا د شو  حصو  ښو تبل   و دم، چې تاسې 
 کړچ  وهې تاسې ځنډ کوئ او غواړئ چې تو اړم شې ککر وکړئ 

برررل تځرررورو کی ښررراغځی ) ( څرررو ورځرررې وروسرررتو راځرررې او مماغرررو   
  حصو  تر تاسې تځورچ 

ښرراغځی ) ( مماغررو د ښرراغځې )اهررف( کررار ترسرررم کرروچ، خررو دا ځررل     
  کمزورچ مرم بيرا وچ، خرو تاکیر  کروچ چرې د       ښاغځی ) ( د  حصو

 حصو  دا کمرزورچ دو ررم  همرو  رو دم او  حصرو  د کرار هرو  ررې         
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ورحو کبرږچ  ترو داسرې حاهره کرې تاسرې هرو کروو شرو څررو خرشر ارچ            
 کوئ؟ کو زم ستاسې ترځاخ وو، هو ښاغځې ) ( څرو  ې اخيستو 

ې برو  تو ښکارم ډو  بو دا شو  اخوښرو حرکره وچ، خرو ترو اوږد هار  کر      
 بيا د خوښ  احساا وکړئ   وږ د رښتينوه  تو هټو کې شو  

 اجازم راکړئ چې شو  ثا  درکړو   

کو چبرې تاسې غواړئ د اشنټر بټ هو الرې تو الا جروړ شروخ واشځرون    
) وسيق  اهو( وتځورئ،  و څنګو تو دې توا بږئ چې خبځو سیاال و ترو  

اسررې واشځررون  ررو  رراتې ورکررړئ؟ تاسررو باشرر  دا روښررا و کررړئ چررې ست 
 اشررينې  ررو دخ او سررل تررو سررځو کررې تررو الا جرروړ شرروخ دخ  دا شررو        

 قره واشاسره  کځرو کځرو برو ترر واشځرون       رښتينوهې دم چې م وخ ترو حقي 
داغو و مم ښکارچ  ددې واشځون ب م ځا ګړ و دادم چرې هرو دې جمځرې    

 څرو مر شو شې د غږ او ا  ازې هو  رې هو  ورو سرم توتير هرچ 

 و ترو  اډ درکروو چرې دا واشځرون د تکرړم صرنعه کرار      خو زم تاسرې ترو ډا  
 الا او د  و وتو واشځون توما و تر  ظر ال  ې جوړ شوخ دخ 

ممرر ا دم چررې واشځو و ررو ځررا ګړچ او  عتبررر دچ  ممرر ا ځررا ګړ ې دچ   
دا چرې   چې تاسې  نک کوچ ترر څرو  اشرینې واشځو و رو ترو  ررو کرړئ        

تاسې بو رښتينې ډو  شا تو چل او کرېس خبل ص اقه ثرابتوئ شراش    
 همررو  ررو وچ  ترررش  حقيقرره دادخ چررې کځررو خځررو ووشنررې چررې تاسررې    
قص اه او تو خبځو خوښو د خبل  حصو   يمګړتياوې تو ګوترو کروئ،   
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 و تو داسې حاهه کې   ترچ ډېرم هبواهتيا ښيې چې هو تاسرې څررو   
 رغرو چرې ډېرر کرم شرمبر تځرورو کې دا کرار        توکې واخځې  خو هو بر م  

 ترسرم کوچ 

صرفتو و وکرړچ او ګټرې شرې بيران       توهير  ډېرو دا زدم کړچ چې د خبل 
کررړچ  دا کررار تررو ځررا ګړې توګررو تررو ا ټر بررټ کررې د  برراه ې تررر ک ررې  

 رسب هی دخ 

اوا دا ستاسرو هبرارم چرا س دخر ترر   رترچ با ر ې د اغبرزې کوهررو        
او ترر ډېررم حر م هرو   رترچ سررم        وسره هبارم هو  ورو څرو  تفاو  وا

خواخوږچ اوسه  شروازې د خبرل  حصرو  شروم  يمګړتيرا راواخځره او       
ترررو اړم شرررې ترررو رښرررتيتنې توګرررو وواشاسررره  خرررو داسرررې   رررترچ ترررو   
واښاشاسرره چررې دا  يمګړتيررا دو رررم  همررو  ررو دم او شررا دا چررې ددې      
 حصرررو  ښررربګرې دو ررررم زشررراتې دچ چرررې دا  يمګړتيرررا ترررو کرررې  رررو   

  دا م رررو الر دم چررې ستاسرررې ترررو خرررڅالو کرررې زشررراتواهی    عځررو بږچ 
ترو حقيقره کرې تاسرې      رراوهې  تاسې بو ظامراه کمزورچ شاسه، خو  و

 قوچ شاسه 
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 کوو کسان ډېر خرڅالو هرچ؟
 

 ، چې  رخ شې ټيټ وچ ښو تځورو کی م و څوک  و دخ

 وهرچ  تبرودو کېچې ښو  ،ښو تځورو کی م و څوک  و دخ

 چې ډېر موښيار وچ  ، و دخ ښو تځورو کی م و څوک

څرروک کرروالخ شررې چررې برشرراهی شررا ډېررر خرررڅالو وهرررچ؟ م ررو څرروک    ررو 
، چررې هررو  ښررو خرررڅالو وهرررچ شررا ښررو تځررورو کی واوسررې    کرروالخ شررې  

 وکړچ  چځن   ترچ شا احتماهې   ترچ سرم ښو 

 هو   ترچ سرم د ښو سځوک څرو ترتو بځو الر  و شتو 

خررررڅالو  ررر شر( ددې هبرررارم  رررا شرررووهس کاهرررو ترررروا خبځرررو د ررر م )د  
ترېښودم، چې  ور برشاهيتوبو و ترالسو کړو  د  ړۍ ترو ک رو  رې خبرل     
سفر تيل کرړ، د ببالببځرو صرنعتو و هرو تځورو کرو چرې شرمبر شرې ډېرر          

، کرررار وکرررړ  ددې کځو رررو ترررو اوږدو کرررې  رررې هرررو )شرررو زر(     وزشرررا  و
 تځورو کو سرم هي م کاترو وکرړ ، مرر شرو شرې برشاهيتوبو رو او  اکرا         

درهرررودهې  ترررو ممررر ې ډو   رررې ترررو سرررځګو و د خررررڅالو  ررر شرا و، د  
هوشرررو او  وخررررڅالو د څرررا ګې  رسرررتياال و، عا رررل  ررر شرا و او  رررور   

کوچنیو تځورو کو سرم وهير    ترو دې هير  و او کتنرو کرې  رې داسرې        
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شو راز و و   چې د مرې برخې او مرر صرنعه واال ترو دې سررم برشراهی      
 کب هی شې 

شاهې او د تر رتګ خواترو روان وچ، م رو څروک    م و کسان چې تل بر
دچ چې تل تو رښتينوه  کار کوچ او مر کار تو ښو ډو  ترسرم کروچ   
دا اصل تو ښو او ب و اقتصادچ شراشطو کرې،  ړشواهرو بر هو و و او د    

دخ  دا کرروو خررا   ()صررادق()شرروم سرراز ان تررو داخځررې بحرا و ررو کررې  
کرې دا سرتا ترو د نرو کرې      ببرو ې ا ر  و دخ چې تر تا با ر ې وشرې، بځ  

شررو تعهرر  او ژ نررو دم، چررې هررو خبررل وجرر ان سرررم شررې کرروې  دا کسرران   
داسې څوک  و دچ چې ټوهې  عرا ځې ترسررم کروچ او شرا ډېررې تيسرې       

( ۳۶۵ځرراخ ترځرراخ کرروچ  کررو څررو مررم د م رروخ کرراراو کړ ررې د کارر  )   
و سرررم برابرېررږچ او م رروخ تررو صرر اقه او رښررتينوه  ګرراو تورتررو  ځررور

 کوچ 

و رښررتينوهې څررو ډو  تعرشفرروالخ شرره؟ زم شررې تررو دې ډو      صرر اقه ا
درتبل م؛ داسې هوړ او قوچ اخالقې  عيارو و، ترتو هرو دې چرې څروک    
 و وڅارچ، خبځو ژ نو او تعه  تو ښو ډو  ترسرم کړئ  شا صر اقه او  
رښتينوهې داسې توکې  و دچ چې مر کځو تاسې تو ګټو رسوچ،  و هرو  

درتررو ورسرروچ  ررو هررو تا ررو بررو شررې ن م ررې بررو اسررتفادم کرروئ او کررو زشررا
وئ   ستاسې ص اقه او رښتينوهې ستاسرې د کرار او سراز ان    غورځ

 د ثابه تاتې کب و ښکار  وشې کوچ 

تر شوې هسيزې زشاتو  ودم، د سالکار تو توګو ز ا کرار  اترو دا  وقرک    
تررو الا راکررړم، چررې ببالببررل اکررراد  ررو شرروازې د څررو اوو يررو شررا څررو        

د څرو کځو رو هبرارم ترر خبرل  ظرار  او څبړ رې          ياشتو هبرارم، بځکرې  
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ال  ې و يسم  کو چبرې تاسې مم د خرڅالو تو برخو کرې تجربرو هررئ،    
 و تومبږئ چې خځرو د م رو چرا ترو هټرو کرې وچ، چرې ترر م روخ براور           
وهرچ  کځو کځو داسې مم کبږچ م و څروک چرې د ټوهرو د براور وړ وچ،     

رکه ترو راا کرې   تو شوم ساز ان کې ددې ظرکيه تي اکوچ چرې د شر  
  ترتو هو دې چې تاسې ترو شروم شررکه    مم راشې او هو م ې څرو تورتو

شا ساز ان کې کار کوئ،  و خځو تاسې خوښوچ، بځکې کو تاسې مر 
چبرې شاسه او مم اسې صادق واوسه،  و خځرو برو ترتاسرې براور او     

 اعتماد هرچ 

 رښررتينوهې هررو م ررو ځاشررو تيځبررږچ، کځررو چررې تاسررې شررو کررار تيځرروئ او  
تاسې خبل ځان  سو  وګره  ترو حقيقره کرې صر اقه دې ترورې مرم       
اړم هرچ، چې تاسې زشا   سوهيه تر غاړم واخځه  ژ نو او  سروهيه  
 و ددې ال ل کبږچ چې مرم ورځ تو رښتينوه  سررم ډېرر کرار وکرړئ      
مر کار چه ترسرم کوئ، سل تو سځو کې شې  سوهيه تر غاړم واخځره  

  او تو هوړم ک و شې ترسرم کړئ

 د رښتينوه  د تقوشې هبارم دهتو ځينو ټکو تو اشارم کوو:

 ېدې ترررو  رررو شرررې  جبررروروالخ چرررې رښرررتین   مبڅررروک تاسرررې 
واوسه، ځکرو دا ستاسرې د ننری او شرصرې تصرميم دخ، دا      

 بيا ستاسې تو کارو و کې  عځو بږچ 

      مبڅوخه د شو کار د تيځب و هبارم  اوخترو  رو دخ  کرو چبررې
 ررو تررو تبررر وخرره کررې تررو سررمو کړ ررو کررار کررړخ وچ،  ررو اوا   
ځا تو  وچ  عيارو و وټاکه  کوښښ وکړئ چې خبځې  روخې  
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 رو تررو هوشررو او کوچنيرو کټګورشررو ووې رره، کرو د کيفيرره هررو    
تځرروم وچ او شررا مررم د کميرره هررو تځرروم،  ررو تررو خبځررو اخالقررې        

 و و شې تر    شوسه  عيار

   دا تو شاد وهرئ، مرم  عا ځو باش  ترسرم  و کړئ، هو ړخ م رو
 څو ترسرم کړئ، چې تاسې تو ډېر ارزښه هرچ 

     ستاسې ص اقه او رښتينوهې م و وخره  عځرو بږچ، چرې د
شو کار تو ترسرم کوهو کې هو تاسې مبڅوک خبر  رو شرې او شرا    

عځو بږچ چرې  مبڅ  و خبرېږچ،  و تو دې وخه کې تاسې تو  
 څو ډو  خبل کار تر   وړئ 

        کو ستاسې تو شاوخوا کرې داسرې کسران وچ، چرې خبرل کرار
تو ص اقه او رښتينوه  سرم ترسرم کروچ،  رو هرو م روخ شرې      

شرا ډېرر    زدم کړئ  کو چبرې تاسې د خررڅالو ترو برخرو کرې هرږ      
کار کړخ وچ، خو تو خبل اشما ې او وجر ا ې  سروهيه خبرل    

خبځو هوړو ميځرو ترو ورسربږئ  دا ډو      کار ترسرم کوئ، تر څو
برشراهيتو  بررې  ثاهرو وچ  تررو دې ډو  بررو تاسرې خبځررو داسررې    

  ميځو تو ورسبږئ، چې مبڅ  و ککر ترې  و وچ کړخ 
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 الرې (۳)تو خرا  بازار کې د ښو خرڅالو 
 

کلي  چييې اقیصيادي وضيي اک  يي  ني  وي  نييو پليورونکي پييوهېږي څيي        

ډول  برهون و ايي. ورځها ې  خبري پروهراموني   انټرنېټيي خبروني     

و ډېيرې بيدې ورځيې    اټول ل  دې ډا وي چيې وضي اک پي  خرابېيدو د      

لوهېږي  ډېر خلت بيې کيار     انې دي. پلورن ي ه ل کېږي  نرخون رارو

هرمې کاسې روانې وي. ما دومير  عمير    کېږي او پ  ورځها و کې ډېرې

د  چې پ  دې پوهېږم  دا هر څ  د هېير پي  څېير هکرارېيدونکې      هېر ک  

 پېښې دي.

ې چيې پي  د   ياسک  نو پو يین  داد   څښینانک  چېرې هاسې د کاروبار 

ډول شراي و کې څ  کول پ  کار دي؟ اوسمهال کوم کارون  هرسر  ک و 

 ؟وژ وروخهل کاروبار ض اک کې وچې پ  دې ډول اقیصادي 

ک  چېرې هاسيې داسيې ييو پليورونک  ياسيک چيې سیاسيې محصيول د         

خلکو د ورځناو چارو لهار  اهين ن  وي  راهلونکو درې ټکو هي  پي  پيام    

سر  کوال  شئ  ل  داسې هووډ اقیصادي حالک څخي  پي  اراميډ سير      

 ووځئ.

 پر مشیريانو مو همرک  وک و.
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 ني  م ال ي  کي    چيې  و يیل ييې       پ  دې اواخرو کې مې داسې يو  څې

پو  شي  پ  کومو شراي و کې مشیريان    خريداري کوال  شيي. خيو   

پ  زه  پورې ټک  پ  کيې دا و  چيې خليت  يواهي لي  نيږدې ځيا  څخي          

خرييييداري وکييي ي  ډېييير ليييږ خليييت د ډېيييرو کميييو شييياانو لهيييار  لييي  ييييو  

پلييورن ي څخيي  بييل پلييورن ي هيي  ځييي. پيي  بليي  وينييا خلييت دې هيي  ډېيير      

هييوکي وپېييري  نيي  دا چييې  ټييول رجاح ورکييوي چييې ليي  يييو  ځييا  څخيي   هيي

 دوکان پر دوکان وهرځي.

د يو  کاروبار لهار  هر ټولو بيد  داد  چيې د خهيل پرمخیيو کاروني  پي        

ټه  ودروي. خلت دې ه  اههاا لري چيې پيو  شيي هاسيو هيم د هغيو  پي         

څېيير ليي  دې شييراي و سيير  حسيياس ياسييک او پيي  داسييې حيياالهو کييې هييم    

کيوو. دا کيار لي  دې الرې هيم کيوال  شيئ  د ځانيو        ر  هي  اهمايک و  هغو

هوکو چې قامیون  يې ډېر لوه دي او مشیري وره  پ  اسانډ زه  ن   ي   

کوي چې ويې پېري  نو هاسې بايد د داسې هوکو نرخون  لږ څي  راټايټ   

ک و او پ  همدې ډول د سااالنو پ  منځ کيې خهيل ځيان م يرئ کي و. پي        

کې ل  خهلو مشیريانو څخ  د م لوماهو راټولولو  وندې بحراني حالیو

ن  برېښينالات او هير   وهر ټولو لو  بانت يا زېرمي  جيوه  کي و. د ټېلفي    

بييل ادرس ليي  الرې دا کييار وکيي و  ليي  هغييو  سيير  اهيکييي وناسييئ  د       

هغييو  سييیون ې پاييدا کيي و او حييل الرو پيي  اه  الس پيي  کييار شييئ. ددې    

 دېچيې نيرخ ميو ټايټ کي و د     سیون و حل ييوازې پي  قاميک کيې ني  د        

  خييو داسيې الرې چييارې نييورې هيم شييی  چييې   ويدا هييم بي   سيیون ې حييل  

خهيل پخييواني مشييیريان بېرهي  راخهييل کيي و. بايييد پي  دې پييو  شييئ چييې    
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مشيیريان مييو څيي  شيي  خو ييوي او څيي  شيي  نيي  خو ييوي او څيي  شيي  ډېيير  

  واهي.

 د خهلو هوکو پر فهرسک مو همرک  وک و.

و ل  لاسک يا فهرسيک څخي  بياخبر  وي. پي      بايد د خهلو هوک پلورونکي

  ليري کيې څيومر  او څي  ډول هيوکي      پلورن يدې بايد پو  شئ  چې پ  

ټول بايد کټيوري شوي وي. خهل ټول هوکي ميو بېيل بېيل لي  ن ير  هېير       

کيي و او وهييورو چييې کييوم ډول هييوکي ډېيير پلييورل کېييږي او کييوم ډېيير نيي   

د هغييې د ډېيير نيي    پلييورل کېييږي. کييوم هييوکي چييې ډېيير نيي  پلييورل کېييږي    

پلورلو داليل پادا ک و او حل الر  ورهي  ولټيوو. کيوال  شيئ پي  ارامي        

او دقک سر  داسې الرې چارې پادا ک و  چې هما   هوکي پي  اسيانډ   

 سر  پر مشیريانو وپلورو.

کل  چې بازارون  سسیېږي  نو مشیريان هم دې ه  پي  همي  وي  چيې پي      

 ک ي.   ارزان  او مناسب قامک هوکي هرالس  

شادې وپلورو! يانې څ ؟! شادې پ  ورځنايو چيارو کيې اساسيي رول     

لري. ک  چېيرې هاسيې د شيادو او لبناياهو پي  پليورن ي کيې ياسيک او د         

خلکو ورځنډ اههااوې پيور  کيوو  نيو کلي  چيې سیاسيې پليورن ي هي          

مشييیريان د شييادو اخاسييیلو لهييار  راځييي  نييو ځانييې داسييې هييوکي هييم  

ل  بل پلورن ي څخ  يې وپېرو  ک  چېرې  مجبور د مشیري شی  چې 

هاسې د شادو او لبنااهو سر  سير  داسيې هيوکي هيم پي  خهيل پليورن ي        



28 

 

کې ولرو  چې ل  لبنااهو سر  وره  وي  نو سیاسې پي  خيرڅالو کيې بي      

 زياهوال  راشي.  

پ  خرابيو اقیصيادي حياالهو کيې بي  سیاسيې موخي  دا وي چيې پي  ډېيرو           

ريان هم خو وي چيې پي  ييو  ځيا  او لي       خلکو ډېر هوکي وپلورو. مشی

يو  پلورن ي څخ  ټول اههاا وه هوکي وپېرو  ک  چېيرې هغي  سیاسيې    

وفادار مشیري وي  نو هاسې مسولاک لرو چې د هغې قدر وکي و  لي    

هييرې الرې چييارې بايييد کييار واخلييئ چييې خهييل دايمييي مشييیري خوشييال   

 وساهئ او ورسر     چلند وک و.

 ک و:پر خهل پرسونل همرک  و

څ  مود  مخکې پ  يو  کاري سفر االس او هاسن ه  والهم  پ  الر  کيې  

داسييې ليي  يييو  ټاکسيياوان سيير  کېناسييیم  ټاکسيياوان هيي  مييې وويييل     

سیاسييې او سیاسييې د شييرکک کاروبييار نيين سييبا  يي  روان    ييکاري چييې

د   خو ټاکسياوان بيرعکځ ځيواب راکي   وييل ييې ني   پي  دې ورځيو          

شييو  د   د شييرکک مالييت مييوږ اوس   کييې زمييوږ کاروبييار ډېيير خييراب 

کاروبيار خيراب د     دا سيم  د   رخصیډ ه  هيم ني  پرېيږدي  واييي چيې      

خيييو ز   يييواهم پييي  بيييازار کيييې زميييا ټيييولې ټاکسييياانې وهرځيييي او کيييوم 

مشیريان چيې موجيود دي  باييد زميا لي  ټکسيي ميوټرو څخي  اسيیفاد           

وکيي ي. ټاکسيياوان راهيي  وويييل چييې زمييوږ مالييت هغيي  وخييک رخصييیي   

 ل  چې يې کاروبار    وي.کوي  ک



2۳ 

 

پ  هر صورر  دا خبرې هاسې ه  کوم  مانا لري؟ خهل پرسونل مو چيې  

ډېر مجبور هم شئ  م  کموو  م  يې کاري سياعیون  راکميوو  خيو دا    

چييې هغييو  پيي  کييار کييې بوخييک وي. مشييیريانو هيي  دا مهميي  نيي  د  چييې      

سیاسييې کاروبييار خييراب شييو  د   يييا هاسييې سييیون ې لييرو  بلکييې       

دې ه  اهماک ورکوي  چې پي  پليورن ي کيې داسيې څيوا شيی        هغو  

چې د دو  خبرو ه  ځواب ورک ي او ل  دو  سر  خبرې وک ي. کي  خهيل   

پرسونل کيم کي و  نيو پي  خهيل الس ميو ځيان کمي ور  کي  او سياال ميو            

پوه  او داسيې پرسيونل درليودل چيې پي  خهيل وخيک او        پ  کار قوي ک . 

دې کيي ي  دا کييار سیاسييې پيي   هېيي ۍ سيير  مشييیريانو هيي  خييدمار وهانيي  

خييرڅالو کييې زييياهوال  راولييي  خييو چييې پرسييونل مييو پيي  دې پييو  شييي   

مشیريانو ه     خدمار وهاندې کيول  د هغيو  پي  لوم يیوبونيو کيې      

 دي.

پ  بدو اقیصادي حاالهو کې کېد  شي هاسيې خهيل مشيیريان لي  السي       

ې د ورک و  خو پو ین  داد  چې ايا پ  دې پوهېږو  پ  دې شراي و کي 

مشیري پي  ههين کيې څي  هرځيي؟ او کيوم هيوکي مشيیريانو هي  وهانيدې           

هر څو وکوال  شيئ   د  ک و؟ د څې نو او هحقاق لهار  دا ډېر    وخک 

خهل  پاني  وارزوو او داسې پالنونون  جوه ک و  چې پ  دې شيراي و  

 کې مشیريانو ه  څ  ډول خدمار او هوکي وهاندې ک و.
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م ې تو د ډاډ  هو   ترچ سرم خواخوږچ او
 احساا ورکو 

 

د ببځګې تو توګو کو  وږ تو وېبباڼو کې ببالببل ات نو و جروړ کرړو او   
کاروو کی د م ې تر هي و دې تو زړم ښو کړچ، چې هو وېببراڼې څررو   
خرشرر  وکررړچ،  ررو  رروږ بررو برشرراهی خرررڅالو ترسرررم کررړخ وچ   ررثاله د      

ښرې وهګروو   اخيستځو د تر  ترڅنګ د هوشو هوشو شرکتو و هوګرو او   
چې کاروو کی د م ې تر هي و دا احساا وکړچ، چرې ز را د خوښرې    

 شرکتو و دچ او شا مم وواشې چې ز ا خ  ه شې وکړ 

او شرا دا چررې  روږ د خبځررو  حصروالتو هبررارم د ګر ټر  تررر  مرم جرروړم      
کړو او شا مم تر دې هوړ داسې شيان، ترو دې صرور  کرې کراروو کی     

 تځو توان او زړم تي ا کوچ د مم ردۍ احساا کوچ او مم د اخيس

د شوې وېببراڼې د چوکراپ ترو جوړوهرو کرې  روږ باشر  داسرې ات رنو و          
و ررګ وچ او روښررا و  ا ررا ور  ررو کررړچ، د     جرروړ  ررو کررړو چررې م ررو ګ    

کوو شرو  باش  وېبباڼې هو الرې   ترچ د  حصوالتو تو اخيستځو کې 
 او وېرم و و هرچ او تو اسا   سرم شې ترالسو کړچ 

تررو وېبباڼررو کررې د  ررورو  ظرو ررو او وړا  شزو ررو کرروالخ شررې  رروږ تررو د   
 حصررو  تررو اړم  يمګړتيررا راتررو ګوتررو کررړچ او شررا مررم د   ررترشا و تررو   
اړتيرراوو او اسررا تياوو ترروم شررو  کځررو چررې کرراروو کی تررو وېبباڼررو کررې   
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 ثبه او  نفې  ظرو و وګورچ،  و دا تو اسا   درک کروالخ شرې چرې    
 يروکې  او څو رم   يوکو  وجودم دم وخوا کو  کاروو کو هو رښتينود 

  دروغ دچ

د م و   ترشا و هبارم چې ز وږ هرو  حصروالتو څررو راضرې دچ، ترو      
 شې  سرچينو باش  قي وېبباڼو کې شوم 

د شو  حصو  د هبږهو وخه باشر  ډېرر روښرا و او   ررص وټراکو  ترو       
شررو وړا رر شز تررو دوم ضررځعې    د  حصرروالتو د ت رررشا هبررارم   تاڼررو کررې  

  ترچ ترو خرشر ارچ ډېررم اسرا و کرړچ او د خبځرې        کوالخ شې ورکو 
واخځې  دا ټو   وارد کوالخ شرې کراروو کی راضرې     توهي خوښې وړ 

کړچ چې تو  ينو او عالقو ستاسې هرو وېببراڼې څررو د خبځرې خوښرې      
 وړ  حصو  خرش ارچ کړچ 

           تو خرڅالو کرې بریراهيتو  د م رو چرا ترو برخرو  رو کبرږچ چرې
  ټيټ  رخ وهرچ

         تو خرڅالو کې برشاهيتو   د م رو چرا ترو برخرو  رو کبرږچ چرې
  ښو   ترشان وهرچ

           تو خرڅالو کرې برشراهيتو  د م رو چرا ترو برخرو  رو کبرږچ چرې
  ډېر موښيار وچ
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 اشا تومبږئ چې څوک واقعاه ښو خرڅالو هرچ؟

 

 وږ ټو  تو وشناوو او هيکځو کې د کځيمو هو ق ر  څرو خبر شرو او ترر   
دا   جرروړوچ بنيررادکځيمررې د شرروې وشنررا اصررځې   چررې دې مررم تررومبږو،  

 وضوع ډېرخ وخه تو خبځو هيکځو کې راتو ښکارچ، هکو څنګو چرې  
تررو رسررنيزو تبځي رراتو کررې او شررا د  حصرروالتو د خرررڅالو تررر وخرره هررو     

 کار اخځو چې خځو ځان تو ج   کړو  داسې کځيمو او ه تو و څرو

م و څو چې تل شې  وږ ترو اړم ککرر کروو، دا دچ چرې اشرا د هيکځرو ترر        
 وخه او شا مم د خرڅالو تر وخه هو څو ډو  کځيمو څرو کار واخځو؟

 و وشالخ شو چې دا  وضوع خبځو د هيکځو هبارم شوم اشډشا دم،  رو ترو   
شو هيسه ترو برابروهرو   دې صور  کې باش  د غورم او ج ابو کځيمو د 

چې تو دې ځاخ کې شې تو اړم هنډ بحرث کروو او ميځرو     باش  تيل وکړو 
هرررو چررې د   ررتریا و تررو جرر   کررې بررو هررو تاسررې سرررم  رسررتو وکررړچ  
کرررض کررړئ دا داسررې  وضرروع دم چررې  رروږ او تاسررې ټررو  ورتررو اړتيررا  

  وهر

د کځيمررو قرر ر  هررو کځو ررو کځو ررو څرررو تراوسررو دواو هرررچ او دواو بررو   
وهرررچ،  رروږ کرروالخ شررو دا کځيمررې، تررو شررعرو و،  ثرو ررو،  رراوهو و،      
 قاهو او     کرې تير ا کرړو، خرو ز روږ بحرث د ادبرې کځيمرو ترو اړم  رو           
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دخ، بځکې ز وږ بحرث ترر دې دخ، چرې هرو څرو ډو  کځيمرو څررو کرار         
   ترشان خبل  حصو  تو راج   کړو  واخځو، تر څو کاروو کې او

  هم ټکی:
قوچ او غورم ه تو و کوالخ شې )) غورم او قوچ عبارتو رو(( را نمترو   
کړچ  د توهي اتو او مم ار ګو د بازار و   ې تو ستراتيلشو کرې باشر    
))قررروچ او غرررورم ا اررر  او ميځرررې((، ))غرررورم او اغبرررز ن ا مورو رررو((    

عبارتو و(( څرو تو اسرتفادې سررم    را نمتو کړچ او هو ))قوچ او غورم
د بااهقوم شا اوسنيو   ترشا و ))احساسا (( در م ال ال  ې و يسې  

ستاسررې د   ))قرروچ عبارتو ررو(( م ررو عبارتو ررو دچ چررې وکرروالخ شررې      
)) راورررس شرررا   رررترچ احساسرررا ( راوتررراروچ او م رررو د ))ترېکرررړې 

ا  کوهو(( هورچ تو ومڅوچ  تو دې برو کوالخ شره ))خررڅالو((  رو زشر    
تو م و بازار کې چې ز وږ ترو  ظرر کرې دخ،    کړئ او د  حصو  هبارم 

 ځاخ تي ا کړئ 

 خبرم دهتو دم چې:

د خبل  حصو  هبرارم ترو تبځي راتو کرې ذمرن مر ال وګرځروئ، تاسرې         
م ررو وخرره برشرراهيتو  تررو رسرربږئ، چررې د خبررل شرررکه  رروو او هوګررو  

ترر   ) ښو( د  ورو تو ذمنو و کې ځاخ ترځراخ کرړئ،  رو دا چرې د سرړک     
 سر تابځوګا ې او هوحې 

 ښې او ا مورو و تل د خځکرو ترو ذمرن کرې تراتې کبرږچ  د ببځګرې ترو         
 توګو:  



34 

 

د مبرواد شرما  ترو سرفر      رو  اشا تبرر دوبری چرې هرو خبځرې کرور   سررم        
، کبر خ  ئوکړ، تو شاد  و دچ؟ کځو چرې ممراغې خراورې ترو ککرر کرو      

شررې شرروازې د ممرراغې صررحنې ا مورو ررو دې ذمررن تررو راشررې، چررې د   
سين  غاړې تو تځځې واسه او  رور  خرو دا ا مورو رو څرو ډو  ترو ذمرن       
کې تاتې کبږچ، چې بيا وروستو ترې خو   اخځره؟ ځروا  شرې دادخ:    
ز رروږ د بازار و رر  ې او خرررڅالو تررو عځررم کررې د  ظرو ررو ټکررې باشرر       
ج   کړو، باشر  د خبرل  حصرو  تصروشر د کراروو کې ترو ذمرن کرې         

 ځاخ ترځاخ کړو 
هرو ټيټرې    سررهيو شرا  روو ټراکځو ترو اړم باشر  د تصرور       د شوم  حصو  د 

 ک ې څرو کار واخځه 
 هو ځا و وتوښت  چې د تصور ټيټو ک و څو دم 

کبرر خ شررې تاسررو سرررم مررم داسررې شرروچ وچ، چررې د شرروې کځيمررې تررو    
اورې هو سرم ستاسې ذمن هو م و څرو تو تبزۍ سررم شرو تصروشر جروړ     

تررو ذمررن کررې شررو  کررړخ وچ  باشرر  وواشررو چررې ځينررې کځيمررې شررتو چررې   
 خا  امنګ او ځا ګړخ تصوشر جوړوچ 

 وږ باش  تو خبرو کې هو داسې جمځو څرو کرار واخځرو چرې د خځکرو د     
خوښررې وړ تصرروشر وړا رر ې کررړچ  دا شررو منررر دخ، چررې تررو دې با رر ې   
بازار و  و کی ښو ترومبږچ، چرې ذمنرې تصروشر څرو شری او څرو ډو         

 خځې کوالخ شې   ترچ دېتو هبواهو کړچ چې  حصو  وا
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 هو   ترچ سرم هو دې خبرو ترتو  ورې خبرې وکړئر

 

د ترچررون کروشرر   ررړۍ ډېرررم تراخررو او د ببالببځررو توکررو او خرر  اتو       
هرو کې دم  تو شوم تځور مې کې د خرڅالو سبو او ډو  د خررڅالو هرو   

 ټوهو ډوهو و سرم ورتو واهی او ببځواهی هرچ 

کوو کو خځکرو سررم   تو شوم تځور مې کې تځرورو کی هرو ببالببځرو  صرر    
سروکار هرچ،  و هو شو شا څو د خرڅالو  ا ورشنو او کارتومرا و سررم،   
چررې ډېرررخ شررې هررو ډو  اصررو  او  يتودو ررو تعقيبرروچ،  ررو تځررورو کې   

 باش   ر و  زاجو واوسې 

د شرروم تځررور مې د خرررڅالو برررو داسررې دم چررې   ررترچ تځررورو کې تررو   
و وشنرا تځرورو کی د    راجعو کوچ،  و تځورو کی   رترچ ترو  شرا ترو بځر     

  ترچ ترو تير اکوهو کرې هرږ رو  هررچ،   رترچ خبځرو د تبرهرو هبرارم          
تځور مې تو راځې او د تځرورو کې د ر م هرو ممر ې ځاشرو تيځبرږچ  دې       
تو چې مر  روو ورکروئ؛ د   رترچ خر  ه، د   رترچ هبرارم شروم زړم        
راکښو کې تجربو، د خرڅالو  طځو  کړم وړم، شا هو دې ټوهو سرادم،  

 و و ښو ترسرم کو  د کار

خررو شررو اصررل هررو شررادم و ررو باسرره، ستاسررې د تځررور مې برشرراهيتو        
 ستقيماه هو م و څو سرم اړشکو هرچ، چې   ترچ ستاسرې تځرور مې   
تررو د توکررو د ښررو کيفيرره هررو ا ځررو راغځرری دخ دخ  هررو   ررترچ سرررم       
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ببالببل عوا ل هرچ، هکو د تځرور مې قروا ين، د توکرو     بحثستاسې 
 رر شرشه، کمښرره او د ډاهرر  ورکررو ، خررو تررر ټوهررو قرروچ ال ررل چررې د  
م ررې هررو ا ځررو   ررترچ د تبرهررو ترېکررړم کررړې دم، هررو   ررترچ سرررم         

، چې د تځور مې تو ک و  و ترسررم  چد خبرې اترېستاسې اړشکې او 
 کړچ دچ 

 
 

چ ترر وړا ر ې تاسرې او ستاسرې     کو ې جمځې او ه تو رو چرې د   رتر   
ممکاران کاروچ، باش  دقه ورتو وکړئ، هو داسرې کځمراتو څررو کرار     
واخځه،  و دا چې د   ترچ د تبرهو  رو و يسې، بځکرې م رو حيرران    

http://bartarinha.ir/
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شې  ځينې داسې جمځې هو ځا و سرم تکرار کړئ  دا تو شاد وهررئ چرې   
تررو شرروم تځررور مې کررې ستاسررې د رر م احسرراا را نمتررو کررو  دچ او      

تاسررررې هررررو تځررررور مې څرررررو د   ررررترچ خرشرررر  م ررررو تررررو شرررروم زړم س
 راکښوو کې تجربو وچ 

ستاسې د  م هو   ترچ سرم وکرادارچ دم  شرو وکرادار   رترچ ترل هرو       
تاسې توکې تبررچ او  رورو ترو مرم ستاسرې هرو تځرور مې څررو د توکرو          
اخيستځو توصيو کوچ  د وکادارم   رترچ درهرود ، ترو شروم تځرور مې      

  هم اصل دخ کې د برشاهيتو  

 ررو تررر دې اسرراا هررو   ررترچ سرررم د  را ربرر و تررر وخرره هررو ال رر ې    
عبارتو و څرو استفادم  رو کروئ، مسرې  رو چرې   رترچ ستاسرې هرو         

 تځور مې څرو ب م خاورم وهرچ او شا شې هو خرش  څرو زړم تور شې 

  و تومبږور، خبر  و شمر

وم تو دې ډاډم اوسره،   رترچ  رو غرواړچ چرې تاسرې دې ترو مرر څرو تر          
شه  کځو چې ترو تځرور مې کرې د  وجرودو توکرو ترو اړم څروک درڅررو         
 عځو ا  غرواړچ،  رو تځرورو کی باشر  د   رترچ توښرتنو ترو ځروا          
وواشې  تو تځور مې کې ستاسرې کرار دا  رو دخ چرې تروکې ورکرړئ او       
تيسې واخځه، تاسې باش  د   ترچ هو اړتيا سرم سرم م روخ ترو خبرل     

 توکې وروتبل ه 
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کررو تررو اړم تررورم او مررر اړخيررز  عځو ررا  باشرر  وهرررئ، دا  ررو د خبځررو تو
ستاسو د  م دم چرې هرو   رترچ سررم  رسرتو وکرړئ، ترر څرو د خبځرې          
اړتيا او خوښې وړ توکې تي اکړچ، تاسې بایر  ترو دې وتروا بږئ چرې     
د تځررور مې ترروکې هررو شررو بررل سرررم ترتځررو کررړئ او خبررل ترروکې  ررو د        

و ترروکې چررې   ررترچ هررو سررياال و هررو ورتررو توکررو سرررم ترتځررو کررړئ  م رر 
تاسررې څرررو تبرهررې وچ، غررواړچ د م ررې د اسررتعما  او سرراتنې تررو اړم  

   عځو ا  ترالسو کړچ 

 رررو م رررو جمځرررې هکرررو ))زم  رررو ترررومبږو(( او شرررا ))وبښرررهر ترررو دې اړم      
 عځو ا   و هرو(( د شوم  سځکې تځورو کې هبرارم  ناسربې جمځرې  رو     

و ررو هرررئ او  دچ  حترری کررو تاسررې د شرروې  وضرروع تررو اړم  عځو ررا      
  ترچ هو تاسې څررو توښرتنو وړچ،  رو باشر  تاسرې شرې د ځروا  ترو         
اړم باش  تځټنو وکړئ او ځروا  تير ا کرړئ او   رترچ ترو داسرې جمځرو        
وکرراروئ: ))تررو زړم تررورې توښررتنو دې  طرررز کررړم، اجررازم راکررړئ چررې  

 ځوا  شې درتو تي ا کړو(( 

 تځور  شوچ توکې ببرتو  و اخيستل کبږچر

سرې د تځرور مې خررڅالو داسرې وچ، چرې تځرور  شروخ        کو چبررې ستا 
جنس ببرتو  و اخځه،  و اړشنرو دم چرې   رترچ  رکرې ترر  رکرې ترو        
دې خبررر وچ چررې ستاسررې تررو تځررور مې کررې ببرتررو جررنس  ررو اخيسررتل  
کبږچ  کو څو مم اوسمها  مر څو د   ترچ تر   ار راڅرخې، خو بيرا  

ا ګړو توکرو هکرو   مم تځور مې باش  تو دې برخو کې  رو واوسرې  ترو ځر   
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خوراکې، در ل او شا مرم ځينرې اهکترو يکرې تروکې کرو ببرترو  رو مرم         
 اخځررررې،  ررررو   ررررترچ باشرررر   رکررررې تررررر  رکررررې خبررررر واوسررررې        

تر م و ځاشو چرې   رترچ ستاسرو رئريس دخ،  رو دا وړا ر شز کبرږچ،        
چې د   ترچ تو سراتځو او د م رو د رضراشه ترالسرو کوهرو کرې  ررو او        

کررې و يسرره، م ررو څرروک چررې تاسررې تررو      هربا ررو اوسرره  دا تررو  ظررر   
ستاسرې تروکی ببرترو راوړچ، شرا ې  اخوښرو   رترچ دخ او هرو تاسرې         
راضې  و دخ، ددې جمځې ))تځرور  شروخ تروکی  روږ ببرترو  رو اخځرو((        
تو وشځو سرم کب خ شې م و تو عصبا ې   ترچ تب شل کرړچ  کرو څرو    
مم ستاسې د تځور مې تځور  شروچ تروکې ببرترو  رو اخيسرتل کبرږچ،       
خررو تررو دې وخرره کررې هررو   ررترچ سرررم داسررې چځنرر  بایرر  وشررې، چررې  

 عصبا ې او قهرجن  و شې او شوم  ناسبو حل الرم ورتو تي ا کړئ 

دا  ررو باشرر  تررو شرراد وچ، چررې د شرروم   ررترچ د سرراتځو هګښرره دو رررم   
 زشا   و وچ هکو د  وچ   ترچ ج   چې څو رم هګښه غواړچ 

 رخصتېر

تو اخر کې د خبل تځور مې ټرو   تو داسې حا  کې چې تاسې د ورځې 
حسابو و تړهې وچ او د رخصت  وخره وچ، ترو دې وخره کرې  اڅاترو      
شو   ترچ راځې چې هو تاسرې کروو څرو وتبررچ او تاسرې ورترو وواشره        
چې )رخصتې( او ځوا  ورکړئ چې )سبا   (   تاسې باش    رترچ ترو   
داسررې ځوابو ررو ور  ررو کررړئ، تررو دې  وضرروع باشرر  ککررر وکررړئ ځکررو    
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چ ستاسې د رخصت  وخه  و تبل ې، م و راغځی دخ تاسې ترو    تر
 خبځې تيسې درکړچ او هو تاسې شو څو وتبرچ 

کو چبرې تاسرې خبرل تروکې ټرو  کرړچ او حسرابو و  رو تړهرې وچ،  رو          
  ترچ تو وواشاسه چې )) وږ د شربې ترو هسرو بجرو کرار بنر وو او د       

ا کران  ( بجو بيا ستاسې ترو خر  ه کرې شرو او کرو چبررې       ۱سهار تو )
ددې وچ، چررې تررو هررږ وخرره او تبررزۍ سرررم م ررو ترروکې راخيسررتالخ او  
تځورالخ شه،  و   ترچ تو وواشو، تاسې  هربا ې وکړئ، مرر څرو  رو    
چې تو کار وچ،  اتو شې وواشه کو ا کان شې وو،  و حتمراه ستاسرو د   

 خوښې وړ توکې ستاسې تو خ  ه کې دچ 

کرې   رترچ    کو چبرې ستاسې د رخصرت  وخره وچ او ترو دې وخره    
راشررې او تاسررې ورتررو وواشاسرره چررې حسررابو و  ررو تړهررې او ز رروږ د      
رخصرت  وخرره دخ، خررو بيررا مررم چرې تاسررې دو رررم ز ررا تررر تځررور مې   
راغځه،  و توکې درکروو، دا کرار د   رترچ هبرارم ډېرر ارزښره هررچ         
مم ا کروچنې کارو رو کروالخ شرې چرې ستاسرې د وکرادارو   رترشا و         

 شمبر زشا  کړچ 

 دچرم و، مځتو 

کځررو چررې ستاسررې تځررور مې تررو   ررترچ راشررې او هررو تاسررې توښررتنو     
وکرررړچ چرررې تال کرررې تررروکې ترررو کررروو ځررراخ کرررې دچ؟ او تاسرررې ورترررو 
وواشاسه چې )م و مځترو دچ، ترو هرو ړۍ اهمرارۍ شرا تنجررم کرې(،  رو         
ستاسې دا کار تو دې  ا ا دخ چې تاسې تو د   ترچ اړتيا وړ توکې 
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ه درتو هرچ،  رو هرو   رترچ سررم     مبڅ امميه  و هرچ، کو چبرې اممي
الړ شرره او مماغررو ترروکې ورتررو وښاشاسرره  هررو دې کرصرره څرررو ګټررو    
واخځه او توم شه چې د   رترچ اړتيرا څرو دم او کروو تروکې خوښروچ       
او تو مم ې وخته کې ورترو د خبځرو توکرو ترو اړم هنرډ هنرډ  عځو را         

 مم ورکړئ 

ې  رو وچ او  کو چبرې د   ترچ اړتيا وړ توکې ستاسې تو تځور مې ک
م و درڅرو توښتنو وکړچ، چې تو کوو ځاخ کې شرې تير اکوالخ شرم،    
 ررو تاسررې باشرر    ررترچ تررو تررو ډېرررم  ر ررو ههجررو مماغررو تځررور مې          
 واښاشاسره او کرو ا کرران شرې وو، شرو دوم درې ق  ررو ورسررم الړ شرره      

 

 زم  و شم کوالخ دا کار ترسرم کړور

ا  ورکرو  دچ  د  دا مم داسې شو  يتود دخ چې   ترچ تو  نفې ځرو 
)) ررو(( ه رره داسررې شررو ه رره دخ چررې   ررترچ دې تررو تررو تمررو وچ چررې   
ستاسې هو خوهې شې واورچ  کرو چبررې تاسرې  د شروم تځرور مې  ر شر       
شا سرترسه شاسه،  و تو تځور مې کې  و دا جمځو )) ز را هرو السرو دا    
کار  رو کبرږچ(( شرا شرې ټيټرې ک رې او شرا مرم صرفر ترو راکښرتو کرړئ،             

 مې ټررو  اصررو   ررو تځورو کررو تررو ورزدم کررړئ، تررر څررو     باشرر  د تځررور 
م رروخ تررو دې وترروا بږچ چررې سررمې او ترځرراخ ترېکررړې وکررړچ او د        

   ترچ غوښتنو تو  ثبه ځوا  وواشې 

 دا ز ا څا ګې تورې اړو    و دچ شا ز ا  ربوط  و دچر
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تو ډېرخ هوشو هوشو تځور ميرو کرې د مررې برخرې  سرو  او تځرورو کی       
مررر چررا خبررل ځررا ګړخ کررار  رراهوو وچ  کررو چبرررې     رراهوو وچ او شررا د 

تاسې مم تو داسې شو تځور مې کرې ترو کرار بوخره شاسره او   رترچ       
راشررې، هررو تاسررې داسررې توښررتنې وکررړچ، چررې م ررو ستاسررې د برخررې  
 ربرروط  ررو کبررږچ،  ررو تاسررې داسررې ځرروا   ررو ورکرروئ چررې ))دا ز ررا   
 ربوط  و دچ(، کب خ شې هو دې خبرې څررو ستاسرې  وخرو دا وچ،    
چې  و غواړئ د  ورو ترو کرارو و کرې السرومنو وکرړئ، خرو د   رترچ        
هبررارم داسررې  ررو دم، م ررو غررواړئ چررې تررو اسررا   سرررم خبررل اړتيررا وړ   

 توکې الستو راوړچ 

باشرر  هررو   ررترچ سررر  رسررتو وکررړئ، تررر څررو د خبځررې اړتيررا وړ ترروکې  
الستو راوړچ، تاسې ورسرم د خبل ممکار شو اړو   شررص ترورې الړ   

ممکار تو  و وواشاسه چې هو دې سرم  رسرتو وکرړم چرې    شه او خبل 
خبل اړتيا وړ تروکې تير ا کرړچ    رترچ ترو برو داسرې واشره: ))اجرازم          
راکړئ چې خبل ممکار ترو  رو وروتبرل م ترر څرو هرو تاسرې سررم ترو دې          

 برخو کې  رستو وکړچ((

 م و توکی  و ختم کړخ دخ، شا م و  و هرور

ړخ تروکی خرتم کرړخ وچ، دا    کځو چې  رو ترو تځرور مې کرې کروو ځرا ګ      
  ترچ تو د  نځو وړ  و دم  تاسې باش  خبل تځور می داسې   شرشه 
کړئ، چې کوو جنس تومبږئ سبا ختمبږچ،  ن باش  م رو ترورم کرړئ     
ځکو کرو تاسرې   رترچ ترو وواشاسره چرې دا تروکی  رو خرال  کرړخ           
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دخ، د م و باور تر اسې کمبږخ  کځو چې ستاسې ترو تځرور مې کرې د    
اړتيررا وړ ترروکی  ررو و،  ررو کوښررښ وکررړئ،   ررترچ وهررې دا       ررترچ 

توکی خوښروچ، دهيرل شرې  راهوو کرړئ او بيرا وروسرو ورترو د ممراغې          
 توکې بل ډو  وړا  شز کړئ 

خو دا کار باش  تو رښتينې ډو  ترسرم کرړئ، شرا ې هرو م رو برل تروکې       
څرو باش  ښو کار وکړچ، ښو جنس وچ، هو   ترچ سرم چل او دوکرو  

څکځو مم داسې  و کوئ، چې هو دې  وقک څرو ب م ګټرو  و و کړئ  مب
واخځه  کو چبرې ستاسې وړا  شزو و د   رترچ  ظرر ځا ترو جځرس  رو      
کررړ او شررا مررم   ررترچ د مماغررو ترروکې تررو اخيسررتو ټينګررار کرراوم،  ررو  
  ترچ تو د م ې توکې د راوړهرو دقيرق وخره واښاشاسره، کځرو چرې       

بررر ورکررړئ، چررې  ررو مماغررو ترروکی راوړ،  ررو سم سررتې   ررترچ تررو خ
سررتا د خوښررې وړ ترروکی  ررو راوړ، مررر وخرره کرروالخ شررې راشررې او د    
خبځې خوښې وړ توکی ترالسو کړې  دا کرار هرو   رترچ سررم د اړشکرو      

 ټينګوهو ښو الرم دم 

 زم  و تومبږو، دهتو  وخ راغځی شمر

 رو  روې د ر م تيرل کرړې وچ،  رو        دا چې تاسرې ترو شروم تځرور مې کرې     
ستاسې  ابځر تيا څرو خبررم  رو دم، خرو چرې د   رترچ غوښرتنو ترو ترو           
سمو توګو ځوا  وواشه    ترچ ستاسې تځور مې تو راغځی دخ چې 
شو څو وتبرچ او م و ددې تو تمو دخ چې توښتنو تو شې ترو سرمو توګرو    
ځوا  ووشل شې  ډېرخ   رترشان د شروم  روچ تځرورو کې چرې  رود        
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چ او خبځو ټوهو تا ځر و شې   ترچ تو وچ، هو م و سرم  رستو کروچ  و
 او څنګ تو شې راځې   

کو چبرې  و  وخ کار تيل کړخ وچ او د تځرور مې ترو ټوهرو اصروهو او     
شا د تځور مې د ټوهو توکو تو  رخو و  و تومبږئ،  و کوښښ  و کروئ  
چررې ددې  ررو تومبرر و هررو ا ځررو   ررترچ تررو  اسررم  عځو ررا  ورکررړئ      

 ترچ تو وواشاسه )) هربا   وکړئ هږم شببو صبر وکړئ، ستاسرې   
 د خوښې وړ توکی درتو راوړو((

 غوږۍرر    

هرررو بررر م  رغرررو چرررې دا کځمرررو ترررو ټځبفرررو ې اړشکرررو کرررې د   رررترچ او  
تځور کې تر نځ ډېررم کرارو  کبرږچ  تاسرې باشر  د شروم تځرورو کې ترو         

د   رترچ هرو    توګو هو داسې کځمو د کاروهو ډډم وکړئ  شا ې کځو چرې 
خروا تاسرې تررو ټځبفرون راشررې، باشر  م رو تورتررو کرړئ، کررو ډېرر بوخرره        
شاسه ورتو وواشاسه کوالخ شه هږم شببو  نتظرر شره، شرا ستاسرې د     
تځور مې شو کارکوو کې تو وواشره چرې م رو هرو دې  وقرک څررو ګټرو        
واخځې او   ترچ تو د  ورو توکو تو اړم  عځو ا  ورکړچ، ترڅو چرې  

 وئ تاسې وخه تي اک

 اوا بوخه شمر

اشا تراوسرو  رو دا کځمرو وشځرې دم او شرا اورېر هې دم؟ توښرتنو دادم کرو         
تاسررې د   ررترچ هبررارم وخرره  ررو هرررئ،  ررو بيررا تررو تځررور مې کررې څررو    
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کوئ؟ دا کځمو شا ې ))ښاغځی تبرودو کيور  هربا ې وکرړئ هرو  را څرو     
 و تبرئ کوئر((  دا باش  ترو شراد وهررئ کرو   رترچ  رو وچ،  رو ز روږ         

ار او عاشرر  بررو مرم  ررو وچ   ررو چرې داسررې دم، کررو ترو مررر کررار بوخرره    کر 
شاسه   ترچ تو مم باش  رسري ګې وکرړئ  د   رترچ کرار خالصرو       
هو ړشتو  دخ، کو رښتيا مم ا کان شرې  رو درهرود،  رو داسرې کځمرې       

 ورتو وکاروئ، هکو ))هږم شببو وروستو دې تو چوتړ کې شم(( 

 تاسو تبروتنو کوئر

ښکارم تو دې  وضوع )تل حق د   رترچ دخ( ډېرر    ډېرخ تځور مې تو
ټينګار کوچ  خو کځرو چرې   رترچ تبروتنرو وکرړچ بيرا حرق د م رو  رو          
وچ، بيررا تځررورو کی م ررو تررو غرروږ ومررې او ورتررو واشررې چررې ))تاسررو         
تبروتنو وکړم(  کو   ترچ تبروتنو مم وکړچ، باشر  دا جمځرو ورترو و رو     

 کاروو 

تررو داسررې حرراالتو کررې سررتو زې تررو د  ناسرربې حررل الرې تررو تيرر اکوهو     
تمرکز وکړئ، داسې جمځې دا  ا ا هرچ چرې تاسرې د سرتو زې ترځراخ     
 ال ه تسې ګرځه او م و   ترچ  ال توئ چې تل حرق د م رو وچ    
ستاسې د  م د   ترچ ساتل دچ،  و باش  ورترو وواشره چرې ))کبر خ     

وچ، اجرازم راکرړئ وګرورو چرې      را نمتو شروخ   اسم توماوخشې کوو 
 کو و حل الرم ورتو تي اکړو ((

 چې تا تو م و اهمارۍ کې تي ا  و کړ،  و حتماه  و خال  کړخ دخر
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کځو چې   ترچ هو تاسې وغواړئ چې د شوم تروکې د اخيسرتځو هبرارم    
شې رمنماشې کړئ،  و تو دې  ا ا دم چې م رو دا تروکی تبررچ  کبر خ     

ور مې کرې و رو هررئ او شرا  وجرود وچ       شې تاسې مماغو توکی ترو تځر  
ستاسې د ر م د توکرو تځرور  دچ،  رو کرو هرو   رترچ څررو  رو داسرې           
خبرررم واورېرر م،  ررو م ررو تررو باشرر  سم سررتې مماغررو ترروکی شررا م ررو تررو  
ورتررو ترروکی وښاشاسرره    ررترچ تررو وواشرره: ))اجررازم راکررړئ وګررورو،   

و کب خ شې مماغو توکی چې ترو شرې غرواړې درترو تير ا شرې کرړو((  تر        
 دې وخه کې ګوداو تو مم سر ورښکارم کړئ 
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 له کمښت ورکولو مخکې لږ فکر وکړئ

 

اوا د تبرررر ترررو څبرررر وخررره  رررو دخ چرررې مررررم ورځ برررو درې شرررا څځرررور   
وشزشټوران ستاسې تځور مې تو راځې او هرو تاسرې برو سرفارل اخځرې       

 اوسمها  د توهي وو کو او د وېش شرکتو و شمبر زشا  شوخ دخ 

چې تو دې شرراشطو کرې د م رو شررکتو و ترر نځ چرې       وبيعې خبرم دم 
شررو شرران توهيرر ا  هرررچ، ډېرررم قرروچ سررياهې روا ررو دم او مررر شرررکه       
غواړچ چې تو بازار کې ډېرم و ډم وهرچ  دا سياهې شروازې د سراز ان   
ترررو  ررر شرشه ترررورې اړم  رررو هررررچ، بځکرررې وشزشټورا رررو او د خررررڅالو      

 ر هرچ، اړم هرچ  سوهينو تورې چې  ستقيماه هو بازار سرم سروکا

تو دې ډو  رقابه کې د برشاهيتو  هبارم شوم الرم چې ډېرخ شرکتو و 
ترې ګټو اخځرې، کمښره دخ  دا کمښره کبر خ شرې ترو ببالببځرو بررو         
وچ، خو شوم برو شې چې  ن سبا ترې ډېر کار اخيستل کبږچ، د تبرهرو  
جرراشزم دم  د تبرهررو جرراشزم کبرر خ شررې شرروم برشرراه  سررتراتيلچ وچ او      

و کرې ډېرواهری راوهرې، خرو کځرو کځرو چرې تررې  اسرمو اسرتفادم           خرڅال
 وشې د شرکه تو تاوان او د بازار د  ظم تو خرابواهې مم تما بږچ 

د سارچ تو توګو د شوم شرکه   شر چې د کنسرروا جراتو ترو برخرو کرې      
شې کعاهيه کاوم، وشل شې ز ا سشا  د مرو څځروش تو قوتيو کنسرروا  



48 

 

زم ورکوهو  ددې  ر شر ترو وشنرا دا سرشا      تسې دوهس قوت  کنسروا جا
او شرکه شې د شبږو  ياشتو تو  ودم کې هو بازارم وو ، خرو داسرې   
کار شې وکړ، چې تو مماغو شبږو  ياشتو کې د کنسروا تو بازار کرې  
ټو    رترشان ددم و  ځينرې داسرې شررکتو و مرم شرتو چرې مرر کرارتن          

 ومڅبررږچ تسررې شررو شررمبر ترروکې وړشررا ورکرروچ، تررر څررو   ررترچ ډېررر  

 

 

تو دې کې شو  و شرتو چرې کمښره او جراشزم ورکرو  ترو خررڅالو کرې         
ډېرواهی راوهې، خو کو چبرې هو کمښه څرو تو سمو توګرو ګټرو وا رو    
خيستل شې،  و   ترچ سرم داسرې ذمنيره تير اکبږچ، چرې  رور  رو       
شم کوالخ دا توکی وتبرو  کځو چې   ترچ د کنسروا شروم کرارتن چرې    

کنسررروا تررو وړشررا توګررو ترالسررو     ۹۲اخځررې او څځروش رره دا ررې هرررچ و  

http://bartarinha.ir/
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کړچ، بيا وروستو کرو تاسرې د کرارتن ترر سرر دوم دا رې کنسرروا وړشرا         
ورکوئ او شا مربڅ جراشزم و رو هررچ،  رو   رترچ زړم  رو ښرو کروچ چرې           

دا رې   ۹۲واشې خځې، ځکو هو دې  رکرې تاسرې د شروم کرارتن ترر سرر       
  او قاعر م  کنسروا وړشا ورکوهې   و تر دې اساا کمښه خبل اصرو 

 هرچ باش  دا اصو  تو تاو کې و يو  شې 

 دا اصو  تو ال  ې ډو  دچ:

تررو کمښرره سرررم داسررې ښررکارم کررړئ، چررې تاسررې د   ررترچ قرر ر  -۹
کرروئ،  ررو دا چررې تاسررې   ررترچ هررو ځا ررو سرررم سرراته  کررو چبرررې د       
 ت رچ هو خوا د توکو د  رخو و د ټيټبر و غوښرتنو کبرږچ،  رو دا ترو      

تاسې کار تو تو امميه ورکوهو قاشل  رو دخ او  دې  ا ا دم چې م و س
م ررو څررو چررې ورتررو  هررم دچ، م ررو دا دچ چررې غررواړچ تررر ټوهررو ارزان    

 شرکه د ځان هبارم غورم کړچ 

تو داسې شراشطو کې کمښه د حل الرم  رو دم، کرو چبررې بځرو ورځ شرو      
بل شرکه هو تاسې زشا  کمښه شا ترفيف اعرالن کرړچ،  رو م رو ترو      

شررې چررې تاسررې هررو صررحنې هرررې کررړچ  داسررې       اسررا   سرررم کرروالخ   
  ترشان شا ژر شا وروستو تاسې تو   کل تي اکوچ  مبڅکځو مرم هرو   
کمښه څرو د   ترچ تو ساتځو کې ګټو  و اخځه  کمښه داسرې شرو   
 يتود دخ چې تو م ې سررم تاسرې د   رترچ قر ردا ې کوهرو  کرو شرو        

کوهرو    ترچ هو تاسې څوکاهو ترهو تسرې تروکې تبررچ او ترو تيسرو ور     
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کې مم ښو وچ،  و م و د کمښره هياقره هررچ باشر  ترو ځينرو  رواردو        
 کې ورتو کمښه ورکړ  شې 

هکو څنګو چې  و  رکې ووشرل، کمښره د   رترچ د قر ردا        -۲
هبارم دخ  ټو    ترشان د ق ر وړ  و وچ،  و کمښه مم د ټوهو هبرارم  
 و وچ، کو څو مم ستاسې شرکه د ټوهرو هبرارم د کمښره مروډ وهررچ       
اړشنررو  ررو دم چررې هررو دې  سررئځو څرررو   ررترشان خبررر کررړئ، ځکررو هررو    
کمښه څرو وروستو اصځې  رخ تو راګرځب   بيا ډېرم ستو ز نو دم، 
  ترچ بيا زړم  و ښو کوچ چې هرو کمښره ترترو د توکرو اخيسرتځو ترو       
زړم ښررو کررړچ  کررو چبرررې تاسررې ټوهررو   ررترشا و تررو کمښرره ورکررړئ،  

مم ا تروکې ترو هرږم بيرو توهير        م وخ بيا داسې ککر کوچ، چې تاسې
 کړچ دچ، شا ې کيفيه  و کمزورخ کړخ دخ 

ددې سررتو زې د  رنيرروچ هبررارم تررر څررو رم چررې ا کرران وهرررچ، ټوهررو    
  ترشا و تو او تو ځا ګړې توګو  وشو   رترشا و ترو هرو کمښره څررو      

 ډډم وکړئ 

دا چې  اهو و کړئ، کروو   رترشان د کمښره وړتيرا هررچ،  رو ال ر ې        
 و  ظر کې و يسه: عيارو و ت
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 شرکه تو وکادارچ

 حسا  کتا  شې تاک وچ

د توکو ترو کيفيره کرې ممکرارچ ) سرځکيتو ، د  وشرو  ظرشرو څررو         
  التړ، د خرڅالو هو قوې سرم ښې اړشکې   

 هو کوو   ترچ هو خوا چې تاسې ډېر  ور   ترشان  عرکې شوچ وچ 

 

تررو داسررې حرراالتو کررې کمښرره ورکررړئ، چررې خبځررې  رروخې تررو هررو     -۳
رسب و ډاډم شاسه  کمښره ورکرو  ډاډم تاکتيرو  رو دخ، خرو دا چرې       

http://bartarinha.ir/
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تررو تررورم ک ررو وکررادارم   ررترشان وهرررئ، ترڅررو  رروخې تررو رسررب    ررو  
 ستو ز ن  و وچ 

کررو چررې هررو کمښرره ترتررو بځررو کو ررو الرم و ررو هرررئ،  ررو د اوږدې  ررودې  
تو و څرو ګټو واخځه  کوالخ شه خبرل وکرادار   هبارم هو کوچنيو کمښ

  ترچ تو وواشه کو چبرې تاسې سل شا کرم او زشرا    رترشان  روږ     
تو  عرکې کړئ او هو  وږ څرو توکې وتبرئ،  و تاسرې جراشزم هررئ شرا     

 تاسو تو دو رم ا  ازم کمښتو و ورکوو 

کو هو کمښه څرو تو سرمو توګرو ګټرو واخيسرتل او ترو ښرو بررو ترسررم         
 رو د خرررڅالو د ډېرواهری هبرارم شرروم ښرو وسريځو دم  تځررورو کی      شروچ،  

باش  د بازار هو شراشطو څرو، هو   ترشا و څرو او هرو خبځرو سرياال و    
څرو ښو  عځو ا  وهرچ، ترڅو هو م و سرم د کمښه ورکو  او شا  رو  
ورکوهو تو ترېکړم کې ورسرم  رستو وکړچ  ښو دادم چې شرکتو و هرو  

 وکړچ، تر څو د بازار  ظم ګډوډ  و شې اکراوې کمښه څرو ډډم 
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( ۸جځبوهو هبارم ) د   ترچ د رضاشه 
 اغبز ن ګا و و

 

کررو ، د مررر کاروبررار حيرراتې   مشييیريانو هيي  مناسييب خييدمار وهانييدې 

 سئځو دم  تاسې کوالخ شه د تبځي اتو او د  ناسس  رخ هرو الرې  روچ   
خررو کررو  ررو و ررو شررواخ کررړاخ چررې  رروچ           ررترشان راجرر   کررړئ،    

  ترشان ج   کړئ،  و تو اوږد ها  کې برو ستاسرې کاروبرار ګټرور     
ثابرره  ررو شررې  ښررو کيفرره او  ناسررس خرر  ا  م ررو څررو دچ چررې  رروچ   
  تریان ددې هبوا  کبږچ چرې تاسرې  حصرو  واخځرې او ددې ال رل      
ګرځې چې   رترشان خرو  او خوشراهو ب رګرو کرړئ، دو ررم خوشراهو        

و تو مم وواشرې )خوهرو ترو    چې ستاسې د کاروبار او  حصو  تو اړم  ور
 خوهو تبځي ا  را نمتو شې( 

ترو  کو چبرې تاسې ښرو تځرورو کې شاسره،  رو کروالخ شره چرې شوځرل         
شوچا خبل تروکې وتځرورئ، خرو دا ستاسرې د  حصرو  کيفيره ترورې        
اړم هرچ، چې بيا بو تو دې کار وتوا بږئ، چرې خبرل تروکې بيرا مرم ترر       
مماغو چا وتځورئ چې  رکې  و ترې تځورهې وو  اصل کې دا کرار د  
خ  اتو او د  حصو  تر کيفيه تورې اړم هرچ، چرې هرو   رترچ سررم     
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تې  داسې اړشکو چې مر   رترچ داسرې   ستاسې اړشکو دوا  ارم وسا
 احساا وکړچ چې تاسې تر اخرم تعقيس کړچ 

تراوسو  رو د داسرې اړشکرې هبرارم کروو کارو رو کرړچ دچ؟ دا  ترل ترو          
شرراد وهرررئ، چررې ستاسررې تررر خبرررو څرروک قلرراو   ررو کرروچ، بځکررې        

 ستاسې اعماهو تو ګورچ 

کو غواړئ چې   تریا و تو  و  ناسس خر  ا  وړا ر ې کرړئ،  رو د     
 ال  ې کارو و تو ترسرم کوهو سرم کوالخ شه خبل م ال تو  ږدې شه:

   ټځبفو ې اړشکو تو ځوا  ورکړئ ۹

ښو خبرم دادم چرې ټځبفو و رو ترو ځروا  ورکرړئ، هرو تي راو ثبتروو کې         
 اشررین څرررو کررار  ررو اخځرره، ځکررو د ډېرررو خځکررو دا خوښرربږچ، چررې   

ن ترو ترو    را   تاسو سرم خبرې وکړئ او ستاسو غږ مم واورچ  ټځبفو
 ځوا  ورکوهو سرم کوالخ شه، ډېر کارکوو کې وګو ارئ 

 مبڅکځو ژ نو  و کوئ، تر م ې چې ترسرم شې کړئ   ۲

تو مرم اړشکو کې باور جوړو و ترر ټوهرو  همرو دم، کيفيره او خر  ا       
مم هو دې  يتود څرو  ستثنی  و دم  د ببځګې تو توګرو کرو واشاسره:    

او ترو دې مرم  ډاډم شاسره چرې     چې تنج نبې تو  حصو  ترالسو کوئ 
د تنج ررنبې تررر ورځ   ررترچ تررو مررم السررتو ورځررې، ترتررو هررو دې څرررو  
داسې  و واشه، ځکو د   ترچ د  اراحت  هبارم تر ټوهو ب  م رو برې   

 وکاشې شا تو ژ نو وکا  و کو  دچ 
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     ترچ تو غوږ شه ۳

اشررا هررو دې بررو بررل  اراحرره کرروو کی کررار وچ، چررې تاسررې شررو چاتررو         
چې څو   کل هررئ او شرا څرو شری غرواړئ او م رو ستاسرې        وواشاسه 

خبرررې تررو تا ځر ررو و ررو کررړچ او بيررا شررې ورتررو توضرريا کررړئ او مماغررو   
 خبرې ورتو تو دوشم ځل وکړئ؟ر

 ررو اجررازم ورکررړئ چررې   ررتریان خبرررې وکررړچ او م رروخ شررو  ناسررس    
 ځوا  او حل الرم وړا  ې کړئ 

    اخوښيو او شکاشتو و تو تا ځر و وکړئ ۴

ځرران تبررر تررو غرروږ و يسررې او د  شررکاشتو وب ررا  ررو خوښرربږچ چررې  د م
 هبارم  وږ ټوهو دا جمځو اورې هې دم چې: اشستځو

)) ررو شرره کرروالخ چررې ټررو  خځررو خوشرراهو کررړئ(( خررو کررو د   ررترچ        
شکاشه تو تا ځر و وکړئ، تو م و وخه کې کوالخ شه م و راضرې او  

ښو کيفيره  خوشاهو کړئ او کاروبار  ې داسې ځاخ تو ورسوئ چې د 
 خ  ا  وړا  ې کړچ 

  د   ترشا و هبارم ګټور اوسه، کو څرو مرم سم سرتې ګټرو ترو کرې       ۵
  و وچ 

شوم ورځ د خبل السې سراعه جوړوهرو هبرارم  رږدې سراعه جروړو کې       
تو الړو، م و تو  ې د خبل سراعه سرتو زم ووشځرو، م رو خبرل وسراشل       

کرړ او  راواخيستل او تو شوم کروچنې ترين شرې ز را د سراعه بنر  جروړ        



5۶ 

 

وشې وشل چې دا کوچنی کار و، هو  را شرې تيسرې وا رو خيسرتې  ککرر       
کوو کې وغواړو چې د خبل ساعه هبرارم برل بنر  واخځرم او شرا مرم شرو        
 وخ ساعه واخځم،  و څو ککر کوئ، چې هرو چرا څررو برو شرې اخځرم او       
چاتو بو د ساعه جوړوهرو هبرارم ورځرم؟ او ددې سراعه جروړو کې دا      

 وو؟کيسو بو څو تنو تو ک

  کررارکوو کو تررو  ررو زدم کررړم ورکررړئ، تررر څررو ګټررور،  ودبررو او د      ۶
 تومې هرو کې واوسې 

دا کررار شررا خبځررو ترسرررم کررړئ او شررا داسررې څرروک وګو ررارئ، چررې  ررور   
د خرر  اتو د کيفيرره تررو اړم  ررو هررو     کررارکوو کې  ررو ټرشننررګ کررړچ   

 او صرالحيه  کارکوو کو سرم خبرې وکړئ او مر شو ترو ښرو  عځو را    
ترررو اړم تصرررميمو و  ا و د زشررراتواهېترررر څرررو م ررروخ د   رررترش ورکرررړئ
 و يسې 

   د   ترشا و هبارم ډېر ګا و و تورتو کړئ ۷

د ببځګې تو توګو، کرو شرو څروک ستاسرې تځرور مې ترو درشرې او د شرو         
 حصو  تو اړم درتو وواشې،  و تاسې ورتو داسې  و واشاسه چرې )ترو   
درېيمو اهمارۍ کې اشښی دخ( بځکې م و سرم الړ شره او تروکی ورترو    
وښاش   مم ار ګو ښو بو دا وچ چې هږ څو  نتظر شه چې   رترچ د  

ښتنې وکړچ  د خر  اتو د ښرو واهرې ترو اړم      حصو  تو اړم هو تاسې تو
  ترشا و تو ډېر خ  ا  وړا  ې کړئ  کب خ شې تو م ې وخه کې 
  ترشا و د  حصو  تو اړم کو غبرګون ښکارم  و کړچ، خرو ستاسرې   
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خ  اتو تو بو حتماه تا ځر و کوچ او  ورو تو بو مرم ستاسرې د خر  اتو    
 تو اړم کيسې کوچ 

 ئ     ترشا و تو ډېر څو ورکړ۸
دا ډېر څو کب خ شې، راتځو کې تځور هبارم کمښه وچ، هرو  حصرو    
څرو د ګټې اخيستنې تو اړم  عځو را  وچ او شرا مرم شروم خوهرو خنر ا       

خځررو دا خوښرروخ چررې د څررو شررې ميځررو هرررچ م ررو ترالسررو کررړچ       وچ  
مبڅکځو مم داسې ککر  و کوئ، چې کوچنې کارو و اغبرز ن  رو وچ    

وکاپ جوړ کړچ او شو تصوشر ترو کرې    ثاله شو چوکاپ جوړو کی شو چ
بنر  کررړچ او   ررترچ تررو شررې ورکررړچ، دا بررو کرروچنی کررار وچ خررو ډېررر  

 ارزښتمن دخ 
 ررو  کررو چبرررې هررو ممرر ې اتررو کررارو و څرررو د تررل هبررارم کررار واخځرره،    

کاروبار بو  و د  ناسبو خ  اتو تو وړا  ې کوهو سرم   هور شرې او  
کوهرو سررم کروالخ شره،     ښو خبرم دادم چې د غورم خ  اتو تو وړا ر ې  

 وچ   ترشان ج   کړئ او د تبځي اتو تو هګښرتو و کرې مرم کمښره     
 راځې 

 

 

 

 

 

 

 څنګو کوالخ شه خبل  حصو  تو هږ وخه کې تر   ترچ وتځورئ؟

 ( ثا يو هږ وخه تاسو تو درکوچ؟۳اشا تومبږئ چې   ترچ تر )

( ثا يو وخه کې داسې خرڅالو وهررئ چرې   ۳اشا تومبږئ چې تو م و )
  و  و وچ کړخ؟باور 

اشا تراوسو  و هو ځان سرم ککر کړخ دخ چې د کاروبرار ترو برازار کرې     
 خرڅالو څرو څنګو ووځه؟ جنجاهېهو 
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ې او زړم راکښو کې سرهيو د شو تو زړم تور
 اشجادو 

 

سرهيو شا عنروان ټاکرل ترر ټوهرو  همرو دم، چرې باشر  هرو مررې الرې ترو           
سرررهيو کرروالخ شررې ښررو  کررې کررار واخيسررتل شررې  ځکررو چررې شررو ښررو   

هروخ تځرورو کې ترو دې ترومبږچ، کرو و رو        خرڅالو هو ځا و سررم وهررچ   
توا بږچ چې توکې خرڅ کړچ،  و تو دې تروا بږچ چرې د  ظرر وړ ټکرې     
وتځورچ  کوچنې تځورو کې تو دې  و تومبږچ  و ځکو م وخ  عموهې 

 تځورو کې دچ 

هبرارم ګټرور و،   شو  اشر شا خبرو کې داسې شو اثر وهيکرو چرې د ټوهرو    
خو تو بازار کې ډېر و و تځور  شو، تر م ې وروستو  اشر دې  تيجرې  
تو ورسب م چې اخيستو کې د کتا   حتوا  رو، بځکرې د کترا   روو     
شررا سرررهيو اخځررې،  ررو تررر م ررې وروسررتو شررې د مماغررو کتررا   رروو شررا    
سرهيو ب   کرړ ،  حتروا شرې ترو خبرل ځراخ ترېښرودم او برازار ترو شرې           

ې دا کتا  بيا تو دو ررم زشاترو ک رو وتځرور  شرو، چرې       وړا  ې کړ، چ
دا شوم ببځګو وم، چې توم شره عنروان شرا      اشر شې مبڅ تمو  و درهودم 

 سرهيو تو بازار  و   و او خرڅالو کې څو رم  هم دخ 

د  حصوالتو هبارم شوم  همو برخو د  حصوالتو هبارم وېبباڼرو دم او د  
وټاکه  تاسرې برو ترو خبرل ځران       وېبباڼې  وو دخ چې څو ډو   وو ورتو
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او خبرررل  حصرررو  ډاډم شاسررره او ترررو دې برررو مرررم ډاډم شاسررره چرررې       
  ررترشان د وېببرراڼې  رروو او هوګررو  ررو اخځررې، بځکررې  حصررو  اخځررې    
ستاسې  حصو  بو تو  رږدې تځور ميرو کرې مرم  وجرود وچ، خرو ښرو        
دادم چرررې تاسرررو برررو څنګرررو  رررورو ترررو ښرررکارئ کرررړئ چرررې کررروو کررروو    

ستاسې  حصوال  تر  رورو غرورم دچ  څنګرو      حصوال  هرئ او وهې
بو خځو قا ک کوئ او کوو کار بو کوئ چې خځرو تاسرې ترو غروږ شرې؟      
داسې شوم جمځو جوړم کړئ چې ستاسرې د  حصرو  ټروهې ښربګرې ترو      
کررې راټرروهې شرروې وچ او اورېرر و کی دې تررو وادارم کررړچ چررې )) زم      

 غواړو ډېر توم شم(( 

ښربګرې تررو شروم جمځررو کررې    دا شرو منررر دخ چرې د خبررل  حصرو  ټرروهې   
راټوهې کړئ، کو چبرې وتوا بږئ چې تو شوم جمځو خبرل  رراوبين ترر    
مرر ال ال رر ې و يسرره،  ررو بيررا اړتيررا  ررو شررتو چررې تاسررې تررو م رروخ         
 حصررو  وتځررورئ، بځکررې م رروخ خبځررو راځررې او ستاسررې  حصررو        

 اخځې 

کځو چې )ستيوجابز( د هرو ړچ ځرل هبرارم اخ تيرډ  نر ارې ترو وړا ر ې        
شوازې شوم جمځو شې ووشځو چې: ))ستاسې تو جيرس کرې شرو زر    کاوم  و 

سرن رې((    څررو ککررر کرروئ چررې د سرتيو جررابز ممرر ې شرروې جمځررې بررو   
 ستاسې تو ذمن کې څو رم ا مورو و او تصورا  جوړ کړچ وچ؟

تر ټوهو  همو دا چې څو رم کوالخ شې ستاسرو ترو ذمرن کرې هبواهتيرا      
تځيرر کرې کراتې کرړو او      تي ا کړچ، چې  ور  و سن رې او  وسريقې ترو  
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راحه شوو او اوا کروالخ شرم شرو زر سرن رې ترو مرځراخ او مرر وخره         
شررو ځرا ګړخ او تحرشررو کرروو کی  کرې هررو خبرل ځرران سرررم هررو او اورو     

عنوان د   ترچ د خرشر ارۍ شرو ال رل کبر اخ شرې، ترو عمرو ې ډو         
   ترشان د اخيستځو هبارم د  حصو  عنوان تو ډېرم تا ځر و کوچ 

د  حصررو  د  رروو شررا عنرروان تررو ټرراکځو کررې هررو داسررې   خ شررو رروږ کرروال
کځيمو څرو کار واخځو چرې د   رترچ توجرو راجځرس کرړچ او   رترچ       
دې تو هبواهرو کرړچ چرې  حصرو  واخځرې  خځرو دې ترو  رو ګرورچ چرې           
 حصررو  دې څررو ډو  کررار کرروچ، شرروازې دېتررو ګررورچ چررې تاسررې د      

   ترچ هبارم کوو کارو و کوئ 

 خځکو تو ذمنو و کې ګرځې دا دم چې:شوم  وضوع چې د ډېرخ 

تراوسو  و څرو ځرل چرې  رو غرواړې وېبسراشټ ترو  نروځه، خرو بيرا مرم            
شوازې د سررهيو شرا عنروان ترو خراور ور نروتځې شاسره؟ ترو دې ببځګرو          
کې  طځس روښرا و شروخ دخ  د داسرې شروې جمځرې جروړو  چرې ډېررم         
ګټررورم وچ، اسرران کررار  ررو دخ، خررو  همررو دم، ځکررو چررې ستاسررې د      

 و  ګټې تو ببالببځو الرو  طرز کوچ  حص

عنرروان د چرراتې تبځي رراتو تررر ټوهررو  همررو څا ګررو دم او مم ار ګررو د        
ا الشن شا ترهيکو تبځي اتو هبارم ډېر کارو  کبرږچ، چرې دا د تبځي راتو    

 د برشاهې کب و هبارم حياتې  وضوع دم 
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 اشا تومبږئ؟
سځنو خځو شوازې عنوان هوهې، کرو سررهيو جاهرس او جر ا  وچ،      ۱۵

کځو چې ورځباڼو هروهه،  رو کروو شری دخ چرې       و بيا  طځس مم هوهې  
تاسې د  طځس وشځو تو ج بوچ؟ دا ښرکارم دم، چرې د هيکنرې سررهيو     
دخ  تو حقيقه کرې د ورځبراڼې هوسرتل د م رې د سررهيکو و بررسرې       

ورسرربږئ،  ررو مماغررو  لررمون  دم، چررې مرکځررو کرروو جاهررس عنرروان تررو 
 هوهه 

م و څو تو چې ډېررم تا ځر رو وشرې، دادخ چرې د  حصروالتو د عنروان       
هبارم چې کوو ه تو و کارو  کبرږچ، باشر  د کراروو کې ترو ذمرن کرې       

غرورم او جر ا  عنروان بایر  د     شو روښا و او دقيق تصوشر جروړ کرړچ    
باشر  د  د  حصرو  ترو عنروان کرې      ))څو ډو (( ترو کځمرو سررم تيرل شرې      

  رترچ، احساسرا  او ا ګبرزم تررو تراو کرې و يررو  شرې  ترو ا ټر بټررې        
بازار و   و کرې د ځرا ګړ و وخره تاشترو رسرب هی دخ، اوا وخره د       

 کاروو کې  نل او د م ې د تجربې دخ 
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 وم تبځي اتې اعالن  ثبتې ځا ګړ ېد ش
 

 شادو  شې باش  اسان وچ -۹

ځا ګړ رو ډېررخ وخره د     شعار باش  تو اسرا   سررم ذمرن ترو راشرې  دا     
برا ډ شا  ښې سابقې تورې اړم هرچ، چې دا  ښو څو رم بګروا ډ هررچ  
او څررو رم وخرره کبررږچ چررې دا  ښررو تکرارېررږچ، شررا ې تررو دې  ښررو شررا  
برا ډ با  ې توهي ا  کبږچ  مم ار ګو د شوې  ښې شرا عنروان چرې د    
خځکو تو ذمن کرې تراتې شرې باشر  دې ترو تا ځر رو وشرې چرې د خځکرو          

، خررراورا ، د سرررواد ک رررو او تکيرررو کال و رررو څرررو دچ، د شرررو     بررراور
تبځي اتې اعالن هيکل ډېرخ وخه د  حځې کارتوما و تو واسطو باشر   
جوړ شرې  د شرو شرعار جوړوهرو هبرارم چرې د خځکرو ترو ذمرن کرې تراتې            

 شې، باش  هو  وزو و او    کځمو څرو تو کې کار واخيستل شې 

 وکړئد  حصو  تر ګټو او ځا ګړ و تاکي   -۲

د تبځي ررراتې شرررعار د هيکځرررو شررروم ځا ګړ رررو دادم چرررې د  حصرررو  ترررو 
خاصو ځا ګړ و، ګټو او خ  ه تاکي  وشې  د  حصرو  او شررکه د   
ښررو او خاصررو ځررا ګړ و روښررا و  ستاسررې شرررکه هررو سررياال و څرررو     

 ځا ګړخ کوچ 
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د ببځګې تو توګو چې تاژ د خبځو  حصروالتو هبرارم کروو شرعار ټراکځی      
 اګرشزې  ښې سرم یې  ښځوهی دخ دادخ چې:دخ او د خبځې سود

 

 

 

 

( شرعار  د وبيعه ښکال، تاکواهیتو داسې حا  کې چې ترژک شا بو )
د ځان هبارم خبل کړخ دخ،  و شروازې دا چرې د خبرل  حصرو  اړو ر       
شعار  و دخ، بځکې د خبل  حصو  کو ې ځا ګړ ې تو شې مم اشرارم  

  و دم کړې 

  نو کې اوسهباور  -۳

داسې شعار باش  وټاکل شې چې خځکو تو د  نځو وړ وچ او خځو تررې  
باور وکړچ  کو چبرې تبځي اتې شعار دو رم هو رښرتينوه  څررو هررې    

او تو خځکو کرې  نفرې احساسرا      وچ، چې خځو ترې رش رن  وومې
راوتاروچ،  و دا بيرا د خځکرو ترر روحيرو با ر ې  نفرې اغبرز هررچ او د         

ستځو مرم  نفرې اغبرز کروچ،  رو دا چرې شرو شررص برو دا          توکې تر اخي
 حصررو  وا ررو خځررې، بځکررې  ررورو خځکررو تررو مررم د م ررې تررو اړم  نفررې   

 تبځي ا  کوچ 
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ترروا ې شرعار ترو اشرارم      رازچ سرشښر د ببځګې تو توګو کوالخ شو د 
((  تو داسرې حار  کرې چرې     سرشښ، د  ړۍ غورم سرشښ چ)) رازوکړو  
، خو اشا  راوس دا حرق  چد سرشښد کيفيه هو تځوم ښو  سرشښرازچ 

د  رړۍ ترر    سررشښ  چ و هرچ، چې هو ځا و وتوښتې چرې رښرتيا مرم راز   
تررو توګررو مررم    سرررشښد ښررو  سرررشښ چ؟ کررو رازچد سرررشښټوهررو ښررو  

وتبل ې، خو بیا مم دې شعار تو تو کترو سررم م رو زړم  رازړم کبرږچ او      
وړو ې اروترراشې جرر سرررشښکبرر خ شررې تررو غوڅررو توګررو وواشررې چررې د   

 رو   سررشښ د  ړۍ تر ټوهرو غرورم    سرشښ چشرکتو و هو جمځې څرو راز
 دخ 

خبل شعار تو دې برو ب   کړ )) هرو رازچ   سرشښتو مم ې خاور رازچ 
ټو  راضې((، چې دوو کځمرو تناسرس راضرې او رازچ چرې شرو       سرشښ،

تځفظ او ببالببځې  ا راوې ورکرړچ، دې شرعار ترو شرې ښرو بررو ورکرړې         
 دم 

 توسعواو  اعتماد  با و: تجربو، ر تا

تررو ښررکارم ډو  ددې شررعار ټرراکځو څرررو  وخررو دادم چررې دوخ هررو دې    
کځمو څررو د )ترا ( ه ره جروړ کرړخ دخ  شرا ې ددې تبځي راتې شرعار         

دا ککرر کررړخ دخ چرې د )ترا ( مررر ترورخ د شروې  ا ررادارې       جوړو کرو 
کځمې  عاد  دخ  دې  فراميمو ورسررم  رسرتو کرړې دم، خرو اساسرې       

 توښتنو دادم چې اشا دا درې  فاميم څو رم  ناسس ټاکل شوچ دچ 
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اشا د م ې با و هبارم چې  وخ جوړ شوخ وچ، د تجربې کځمو د  نځرو  
و رو مرم شرتو چرې ترر  رکرزچ       وړ دم  تو داسې حا  کې چې داسرې با ک 

با کو و  رکې جوړ شوچ وچ  د توسعو دعوم څنګو؟ کرو هرو توسرعې    
څرررو شررې  وخررو د څررا ګو ډېرواهرری وچ،  ررو د صررادراتو بررا کو و تررو     
ترتځو چې تر ټوهو ډېررې څرا ګې هررچ، د ترا  با رو ترو دې ډو  شرعار        
بو څنګو خځو باور وکړچ  خو د اعتماد  فهوو څنګو؟  دا  فهروو مرم   

م و  فاميمو هو جمځې څرو دخ چې د شروم با رو د ترور ورکوهرو ترو      د 
ردشف تورې اړم هرچ  خو کب خ شې شو با رو د براور وړ  رو وچ  کرو د     

 باور وړ مم وچ،  و اشا دا با و هو  ورو سرم توتير هرچ؟

هرررو  رررورو څررررو  رررو د  ښرررې شرررا برا رررډ تررروتيروو کې  -۴
 واوسه

شرررې، چرررې ستاسرررې  اغبرررز ن تبځي ررراتې شرررعار باشررر  داسرررې وټاکرررل 
 حصو ، خ  ه او شا مم د شرکه تجارتې  ښرو هرو  رورو سررم تروتير      
وکړچ  ددې هبارم کوالخ شو د ))برس(( د د حصروالتو ببځګرو وړا ر ې     

 کړو: هو بس سرم تفاو  احساا کړئ 

ترو  رړۍ کرې ترر     د )وهوو( اټو  وبيرل شررکه تبځي راتې شرعار: ))وهروو،      
 ((ټوهو خو  چ  وټر

وهروو ترو م رو مبوادو رو کرې چررې د ډېرر شر  او واورې هرو ا ځرو ترو کررې           
تراکيکې تبښې زشاتې وچ، توهي ېږچ  وهوو د خبل کار هو تيرل څررو   
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څو کاهو وروسرتو دې  تيجرې ترو ورسرب م، چرې د خبځرو  حصروالتو د        
خرررڅالو هبررارم باشرر  د خبځررو سررياال و څرررو  تفرراو   د بازار و رر  ې  

چوکرراپ شررا اډا ررو ښررو د خبځررو  حصرروالتو  څبړ ررې ووشررل    وهرروو باشرر 
قوچ جوړم کړچ، چې هو دې څرو بيا تو تبځي اتو کې ګټو تورتو کرړچ   
څو  ودم وروستو بيا دا ))وهوو، د  ړۍ تر ټوهو  حفوظ  روټر(( شرعار   
جوړ شو، چې د دې شرکه تو مر اعالن کې بو هو دې شعار څرو ګټرو  

څرو مرم وهروو د  ررورو     ترو اخرر کرې تاشځررو دا شروم، کرو      اخيسرتل کب هرو   
هوکسو  وټر تو څبر ښاشستو  و وو، خرو د م رې ترو ا ر ازم قيمترې و،      

 چې تو ټوهو  ړۍ کې د ا ن ترشن  وټر تو توګو شې خځو اخځې 

 ر دې تو ورتو د ځينو با کو و تبځي اتې شعارو و تو اشارم کوو:

 

 

 

 

 

 

  

ړ بانکافغان ملي بانک، په افغانستان کې تر ټولو پخوانی او د اعتبار و  

د اعتماد وړ بانکستاسو عزيزي بانک،   

 باختر بانک، ستاسو د نن او سبا بانک

 خپل بانک زموږپښتني بانک، 
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تورتو ټو  شعارو و ترر دې ټينګرار کروچ، چرې ددې برا کو و خر  ا        
تراخ دچ او ټرو  اک ا ران کروالخ شرې د برا کو و هرو دې خر  اتو څررو         

دا ځررا ګړ ې د شررو با ررو هبررارم ارزښررتمنې ګرررل  ګټررو واخځررې  خررو اشررا  
کب خ شې؟ د با کو و د   ترشا و د خ  اتو هبارم کروو څيزو رو ډېرر    

د شرررو با رررو د خررر  اتو کرررو ې ځرررا ګړ ې دچ، چرررې ترررو         هرررم دچ؟
  رترشا و کرې زشراتواهی راوهرې؟ م ررو ځرا ګړ ې د برا کو و ترو تورتررو        

 شعارو و کې تو کوو ځاخ کې راغځې دچ 

شا د مر شرکه هبارم چې شعار ټاکو، بای  ډېر  توجې د مر  حصو  
اوسو، چې اشا دا شعار ز وږ د شرکه او  حصو  هبرارم صر ق کروچ    
کو  و؟ د ببځګې تو توګو تو تورتو شعارو و کرې د عزشرزچ با رو شرعار     
تو کو ځير شو، کځو چې شرو با رو  روخ ترو کرار تيرل کروچ،  رو د م رې          

م  عا ځرو مرم  رو وچ کرړچ،  رو      تجربو مم  وې وچ او خځکو ورسررم ډېرر  
څنګو کب الخ شې چې داسې شعار دخ وټاکې، چرې د ټوهرو د اعتبرار    
وړ با و، شا ې چې کځو کوو با و سرم چرا  عا ځرو  رو وچ، کرړچ او  رو      
شررې مررم دو رررم تجربررو وچ، څنګررو کبرر الخ شررې، چررې د ټوهررو خځکررو د  
 اعتبار وړ وګرځې  هو ړخ باش  داسې شو شعار وټاکل شرې، چرې ټرو    

خځو ځا تو راجځس او  توجې کړې، کځو چې دې خځو راجځرس کرړ  او   
م وخ درسرم  عا ځو وکړم  او  عا ځرو دې د براور وړ وم،  رو هرو م رې      

 رو داسرې شرعار باشر       وروستو کبر الخ شرې چرې ترتاسرې براور وشرې       
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کل شې،  و دا چې تو هو ړچ سرم کرې،  رو   وروستو هو ډېرې  ودې وټا
 ګرل کبږچ  تو دې خاور دا شعار  اسم

 ستراتيلشو واوسه -۵

ځينرررې شررررکتو و ترررو اغبز نرررو توګرررو خبځرررو سرررتراتيلچ او  وخرررو ترررو     
د ببځګرې ترو توګرو ترو اشرران       تبځی اتې شعارو و کې ځاخ ترځاخ کوچ 

کررې د  اهکررا و با ررو شررعار )دا ررش جهررا ی رام حررل اشرا رری( تررو کررو        
 وګورو  و د ببل ګيټس د  لمون م رو   رهورم جمځرو )) ړشوار  ککرر     

وکړئ، سيمو شيز کار وکړئ(( د سړچ ذمن تو راځرې، خرو شرو سرادم او     
زړم راکښررو کی شررعار مررم دخ، ځکررو چررې د ))دا ررش(( او ))جهررا ی((    

 ه تو و څرو شې ترځاخ ګټو اخيستې دم 

 شعار باش  سادم وچ -۶

د تبځي اتې شعارو و تو جوړوهو کې باش  شو شې تو تا ځر و شرې، چرې   
چبررې  روږ ترو خبرل شرعار کرې هرو اوږدو او        م و سادم واهری دخ   کرو   

سرتو جمځو شا کځمو څرو ګټرو واخځرو،  رو د   رترچ ترو جځبوهرو کرې        
اغبررز  ررو شررې هرررالخ  شرروم سررادم او هنررډم جمځررو کرروالخ شررې، څررو برابرررم  

 اغبز وهرچ 

 چې د سياال و د استفادې وړ  و وچ -۷

دا ځا ګړ ررو دې ټکررې تررو اشررارم کرروچ، چررې شررعار باشرر  داسررې ورحررو  
شې، چرې د بر رډ د  روو ترو بر هوهو سررم مرم د سرياال و د اسرتفادې وړ          
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شررا ې داسررې شررعار وټرراکه، چررې  ررور څرروک ترررې د خبررل   و ررو ګرځررې، 
چې دا ډو  شعارو و ډېرر کرم    حصو  هبارم ګټو وا و خيستالخ شې، 

 تو اشارم کوو: دچ  د ببځګې تو توګو ال  ې شعار

 

 

تورتو ټکې تو تو  ظر کې  يوهو سرم کو  وږ د )ا رسان( شر ا  شعار 
تو اشارم وکړو ))ښاشسرتو او  طمرئن(( چرې ترو دې شرعار کرې اصراله د        
شرکه سروداګرشزې  ښرې او کرو ې ځرا ګړ ې ترو اشرارم ترو کرې  رو دم          

 رورو شررکتو و د   شوې، چې کبر خ شرې دا شرعار د شر ار  جوړوهرو      
 استفادې وړ مم وګرځې او م وخ شې وکاروچ 

 د خبل شرکه  حصو  او  ښې اړو   واوسه -۸

شوم بځرو ځرا ګړ ې چرې ترو شرعار کرې وچ، م رو دا دم چرې باشر  شرعار           
داسرررې وټاکرررل شرررې، چرررې ستاسرررې د شررررکه د  ښرررې او  حصرررو       

 استازشتو  وکړچ او شا مم ستاسې د  حصو  اړو   وچ 

رو کوالخ شو چرې ځينرو برې ربطرو شرعارو و ترو اشرارم        هو دې جمځې څ
وکړو، د ببځګې تو توګرو د )سرن سريځو( شرا بو شرعار کرو راواخځرو ))        
ژو    و  نتظر کبږچ(( تو داسې حا  کې چې دا شرعار مبڅکځرو مرم د    
شا بو اړو    و شې کب خ او هو شا بو سرم مربڅ اړشکرو  رو هررچ، دا     

 ې تفاوتو تاتې کبږچ شعار چې کځو اورې و کی واورچ م و ب

 سن ايچ او نور هېڅ
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 د  هناو شرکه شعار تو دې برخو کې شو  ناسس شعار دخ:

 

 

 

 د خځکو احساسا  او شا د غرور حس تو  ثبتو برو تحرشو کړئ -۱

دا کار م و وخه کبرږخ چرې تبځي راتې شرعار د   رترشا و د غررور او       
دا شرررعار احساسررراتو د تحرشرررو سررربس وګرځرررې، کځرررو چرررې   رررترچ   

واورچ، باش  سم هو السو د م و  حصو  څرو د استفادې تو ککر کرې  
 شې  ډېرخ خځو د احساساتو هو  رې خرش ارچ کوچ 

 خځو د شو ځا ګړچ کار ترسرم کوهو تو ومڅوئ   -۹۱

باش  هو   ترشا و وغواړچ چې تو شرو ځرا ګړچ عمرل     شعارسوداګرشز 
غرواړچ چرې  تفراو      الا تورې کړچ   ثاله )اتل( هو خبځو  رراوبينو 

 ککر وکړچ 

 د  حصوالتو  وو تو تو کې اشارم وکړئ -۹۹

شو سروداګرشز شرعار کروالخ شرې د  حصرو  ترو خررڅالو کرې ډېرر رو           
وهوبوچ،  و ددې هبرارم چرې د  حصرو   روو  رو ترل د خځکرو ترو ذمرن          
کرررې تررراتې شرررې، کوښرررښ وکرررړچ، چرررې ترررو سررروداګرشز شرررعار کرررې د  
 حصررو   رروو ذکررر شررې  تررو دې برخررو کررې بررو د )بيررو( قځررم جوړوهررو       

 ښه نوم خوندور اومهنام، 
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عطرر مرم جروړوچ،    شرکه شوم ببځګو راوړو، کو څو مم )بيو( کمبنر   
 خو خځو شې شوازې د قځم تو  وو تبل ې 

 

 

 

 د  ورو شرکتو و هو شعار سرم   ترک شعار  و جوړوئ -۹۲

م و جمځې، شرعار شرا کځمرې چرې ستاسرې د سرياال و هرو خروا ترو خبرل           
شعار کې کارو  شوچ وچ او تاسې مم هو مماغو څرو تو خبرل شرعار   

 ګټو واخځه،  و ددې ډو  شعار اغبز ډېر کم وچ کې 

د ببځګې تو توګو کوالخ شو، چې د خياو  د  اشين جوړوهو شررکه  
)کرراچيران( او د )تاکسرران( شرررکه شررعارو و تررو اشررارم وکررړو، چررې دا   

 دواړم شعارو و سرم ډېر  ږدې دچ او توتير شې ډېر کم دخ:

 

 

 

 

تو شعار کې داسې شيان و و هيکل شرې، چرې مرر چاترو روښرا و       -۹۳
  وچ، هکو شي ې سبينې دچ

 

 يوازې بيک د بيک په څېر ليکل کوي

 

کوي کاچيران ستاسې د کورنۍ د اقتصاد په اړه فکر  

 

 پاکسان ستاسې د کورنۍ سالمتيا په اړه فکر کوي
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 (( و ومې    ش  ش  ض هکو د ش  ض  توهي و کی شرکه چې ))

دا شررعار کبرر اخ شررې د کمررزورو او بررې اغبررزې شررعارو و شرروم ببځګررو   
تبځي اتې شعار باش  د  حصو  ارزښتو و او ځرا ګړ ې  وچ  ځکو چې 

بيان کړچ،  و م و څو چې تو دې  حصو  کې  وجود وچ او مر څروک  
ترې تومبږچ  هکو تورتو شعار، تاسې د شو ش  ض   حصو  څرو څرو  
ميځو هرئ؟ مرم ميځو چې هرئ خو دا توقک خو تررې  رو هررئ، چرې د شر       

وومې  و م و اصراله شر    ض   حصو  دې ش  وومې  کو د ش  ض  ش  
 ض   و دخ 

  ورې ببځګې:

ا ټررې وشروسررو و چررې    –هکررو ح رررا  وژو کررې چررې ح رررا  وژ ررې     
د حسررا    –شر ارر  چررې شرر  جرروړوچ     –وشروسررو و هررو  ينمررو وړچ   

 –عطرر چرې ښرو بروخ هررچ       – اشين چې جمک او تفرشق    ترسرم کوچ 
 هپ ټا  چې د ا تقا  وړ دخ 
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ډو  شو زړم د خبځو  حصوالتو هبارم څو 
 راکښو کی عنوان وهرو؟

 

 

 

 

 

، ډېرررې تررا ځر ې، د تررو اوسررنې وخرره کررې د ډېررر خرررڅالو، ډېررر اغبررز  
  ررترچ زشررا  جځررس او شررا مررم د شرروې ا ټر يټررې ترراڼې د ډېرررو هيرر هو   
هبارم هو تروا ې او کځي و شې اعال اتو څرو ګټو  رو اخيسرتل کبرږچ     
باش  تو دې ککر وشې چې داسې کروو ډو  تصروشر جروړ کرړو، چرې ترو       
م ررې کررې  وښرره وچ او تررو زړم تررورې او زړم راکښررو کې کځيمررې او     

 ې وکارو  شې ه ا  تو ک

 د ا ټر بټې بازار و   ې روز تنمو ې او  وښه سرم تړهی دخ 

بررې هررو شررکو وشررالخ شررو: څرروک چررې تررو ا ټر بټررې بازار و   ررو کررې       
او  رو شرې کروالخ     تنموو کی روز و و هررچ، هرو  راتې سررم  ر  کبرږچ      

 

ايا پوهږئ، چې ستاسې د محصوالتو ډېرر خررڅالو راز د هغره د 

 عنوان ټاکلو پورې اړه لري؟

ايررا پرروهېږئ، چررې يررو احساسرراتي عنرروان کرروال   رري ستاسررې د 

 محصوالتو د ډېر خرڅالو نه باورېدونکی را  واوسئ؟
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چې تو دې برخرو کرې برشراهيتو  ترالسرو کرړچ  ترو مرر وخره کرې باشر            
 تن جوړ کړچ چې تصوشر وهررچ، داسرې  رتن    تنموو کی وچ، داسې 

جرروړ کررړچ چررې احساسررا  راوترراروچ، داسررې  ررتن جرروړ کررړچ چررې       
 امنګ وهرچ 

تو داسې حراالتو کرې  روږ کروالخ شرو چرې د خبرل ا ټر بټرې تځرور مې          
 څرو ډېر خرڅالو ترالسو کړو 

 شوم توښتنو:
 چ؟ړوهې خځو م و څو تو چې واشې شې، امميه ورک

 کړئ چې څو تورې اړم وهرچ تا ځر و  و م ې خواتو 

د خبځې  ظرشې ګټو خرڅوچ،  رو واقعيره  ستاسرې  ظرشرو د   رترچ      
هبررارم څررو کررار کرروچ؟ هررو دې چررې هررو احساسرراتو څرررو ګټررو اخځرره  ررو   

ډېرخ وخره د احساسراتې تبرهرو ا ګبرزم هرو  نطقرې ا ګبرزې        ډارېږئ  
 څرو زشاتو وچ 

هکررو:  د ببځګررې تررو توګررو م ررو کځيمررې چررې احساسرراتو تررورې اړم هرررچ  
 ځا ګړخ، وړشا، ډاه ، تو زړم تورې او   

 د شوم  حصو  د ت رشا  تن باش  هنډ وچ:
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کځمو زشرا   رو وچ )هرږ غرورم      ۲۱څرو تر  ۹۱رښتيا مم هنډ، شا ې هو 
وچ(  دا  ررو باشرر  تررو شرراد وچ چررې ډېررر وخرره  ررو هرررئ، م ررو څرروک چررې 

 ستاسې وېبباڼو کې تځټنې کوچ ډېر هږ وخه تبروچ 

جمځو اوږدې وچ،  و د وېبباڼې کراروو کې  رکرې   کو چبرې ستاسو 
تر دې چرې وشرې هروهې تررې تبرېرږچ  دا چرې هرو هنرډو کځمرو څررو ګټرو            
اخځه،  و دا وېرم تو زړم کې  و هرئ، چې د  حصو  ټرو  جزئيرا  برو    
تو کې شا ل  و شې  غرورم برو دا وچ چرې ستاسرې د  حصرو  شروازې       

وتبل ررې  ځينررې درې ځررا ګړ ې تررو ښررو توګررو  عرکررې شررې او خځررو شررې 
وخه هو تا ګو اچوو کو او شا هو سوداګرو څرو توښتنو کوو چې خبل 

 ظررر   ظررر  ررو راسرررم شررریو کررړئ، م رروخ تررو تنمررو دقيقررو کررې خبررل  
 راسرم شرشکوچ  کو هنډ وچ ژر شې اورو، ښو ککر ترې کوو 

 هو اع ادو او ا رقا و ګټو واخځه:

اعر ادو سررم    شمبر هنډون راوهرې، خبرل شراوخوا ترو  ظرر وکرړئ او هرو       
سرهيکو و شا عنوا و و وټراکه  مررم جمځرو چرې جروړوئ هرو ړخ شرې ترر         
خبځو شاوخوا کسا و واز راشه، بيرا څبړ رو وکرړئ چرې کو رو شروم شرې         
ښو دم او تر خرڅالو ډېرر اغبرز هررچ  غبرګرون وګرورئ او بيرا چرې مررم         
شوم غورم جمځو وم مماغو وټاکه  کو څوک ستاسرې د  حصرو  ترو اړم    

 و کوچ، تو هږ وخه کې ښو او  ناسس ځوا  ورکړئ درڅرو توښتن

 د ببځګې تو توګو:
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 سرم شوځاخ شه ۹-۵تبر شه،  ور څرو  ۵+۹هو 

ز روږ د کراروو کو هبرارم مرم ترو       کبر خ شرې  د اع ادو دا جمځو بنر چ  
 زړم تورې وچ او مم د م وخ تاو ځا تو راواړوچ 

 ګار ټې:

ډېرررخ وخرره کځررو چررې   ررترشان ز رروږ هررو  وېببرراڼې څرررو خرشرر ارچ     
وکررړچ او بيررا د توکررو هررو خرابررواهې سرررم  رر  شررې،  ررو  رروږ باشرر  ددې  
هبارم چې هو   ترچ څرو د ډار احساا هرې کړو،  و داسرې شررای    
ورتو تو وېبباڼو کې برابر کرړو چرې کځرو د توکرو هرو خرابرواهې سررم  ر          

د )ګار ټ ( تو  وو شوم ترر  ځراخ ترځراخ    شې،  و باش  تو وېبباڼو کې 
کررړو چررې د م ررې تررو کبکرراږهو سرررم   ررترچ تررو ببرتررو خبځررې تيسررې      
ورکرررو  شرررې  ترررو دې کرررار سررررم  ررروږ کررروالخ شرررو چرررې د   رررترچ د   
اخيسررتځو قررو  زشررا  او ډاډ ررن کررړو او   ررترچ د ارا رر  احسرراا    

 وکړچ   

 اوا غررواړو د تبځي رراتو او خرررڅالو اړو رر  شرروې  همررې  سررځې تررو اړم  
 خبرې وکړو 

 خبل  راوس سرم د م وخ تو ژبو خبرې وکړئ:

تر خبل  راوس شرا   رترچ با ر ې وشراړ  رو تځرورئ او  رو ورترو ځران          
داسې  عرکې کوئ، چې زم ډېر باسوادم شم او شا ستا ترو ترتځرو زم ډېرر    
موښرريار شررم  هررو م ررې سرررم  د م ررو تررو ژبررو خبرررې وکررړئ، کررو چبرررې      
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،  رو د م رې سرادګې ترو  ظرر      ستاسې  راوس د کرور شروم  برر ن وچ   
کې و يسه او کو چبرې ستاسې  راورس د تومنترون شرو اسرتاد وچ،     
 و تو شوم عځمې او اکاډ يو چاتبرشار  کرې د م رې کځو رو کځو رو مځرې       
ځځې  ادش م  و  يسه  م و تو اجازم ورکړئ چې ستاسې د شررکه ترو   
اړم تررورم  عځو ررا  ترالسررو کررړچ او هررو ممرر ې اکهرراو او تفهرريم څرررو     

 و   واخځې خ

 شا تو بځو وشنا:

ستاسې هو  حصرو  څررو ګټرو اخيسرتو کې سررم باشر  داسرې خبررې         
وکړئ، چې کوو  فهوو ستاسې تو ذمن کې دخ م ې تو دا مم  توجرو  
دخ، کنررو  ررو داسررې  ررو چررې تاسررې شرروم خبرررم وکررړئ او م ررو ترررې بررل     

  فهوو واخځې 

  و اوسه: الداشرة اهمعار

 وخرو دادم چرې خبرل تبځي را   رو د      داشرة اهمعارال  رو اوسره څررو     
ټوهنې کوو ق ر هبارم ځا ګړچ کړچ دچ، شا تو بځرو بررو کرو وواشرم چرې      

 خبځو  وخو  و   رصو کړئ 

 اشا هو کاروو کې څرو ستاسې  وخو  رشنو دچ کو ښمينو؟ 
       تا ګوار  دچ کرو  توسر     اشا هرو کراروو کې څررو ستاسرې  وخرو

 خځو؟
  ځوا ان دچ کو زاړم؟اشا هو کاروو کې څرو ستاسې  وخو 
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      اشا ستاسې  حصو  د اک ا ستان هبرارم عرضرو شروخ دخ، کرو د
 کوو ځا ګړچ والشه شا ښار هبارم؟

 و ځکو خو واشرې چرې هرو کراروو کې څررو  رو  وخرو ځرا ګړې کرړئ           
تاسررې  ررو شرره کرروالخ چررې خبځررو وېبباڼررو  ررو د ټوهررو ق رررو و هبررارم       

 شوم  وخو هرئ ډشزاشن کړئ، حتماه بو د وېبباڼې تو ډشزاشن کې 

دا  همررو  ررو دم چررې د مررر چررا هبررارم مرڅررو واوسرره  خبځررو سررتو زم  ررو   
د کو ررو کسررا و تررو اړم چررې خبرررې کرروې، باشرر    ځا تررو روښررا و کررړئ،

ستو زې شې ورحل کړې  ترېږدم چې  ور شرکتو و تراتې سرتو زې حرل    
کررړچ او تاسررې باشرر  خبررل تمرکررز شرروازې تررر شرروم  وضرروع وکررړئ او د   

 ککر وکړئ    تبځي اتو تو اړم

وختو چې تاسرې سروداګرچ تيرل کرړې، ترر دې  رو ککرر کرړخ         هو کو و 
 رو بيرا کوښرښ وکرړئ      چې وهې کاروو کې باش  تاسې ا ترا  کرړچ  

او تو دې رقابتې بازار کرې ځران د شروم کررد ترو توګرو ښرکارم کرړئ  دا         
 چې وهې تاسې  سبه خبځو سياال و تو  تفاو  شاسه؟

خبځرو  رراوبينو ترو وواشاسره  دقيقراه       دا ټو   روارد  رو ترو رڼرو توګرو     
وواشه چې ستاسې د  وخې بازار   ترشان کروو کسران دچ  ستاسرې    
د وېببرراڼې  حترروا باشرر  م رروخ تررو تررو هيکنررې برررو ورکررړئ  کررو چبرررې  
تاسې تو ترصصرې حروزم کرې د  حتروا ښرو توهير وو کې شاسره،  رو         

 ډاډم اوسه چې کوالخ شه د وېبباڼو ډېرخ بازار ج   کړئ 
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 رچ ج   کړئ:هي هو

تو ټوهيزم توګو شو برشراهی تبځي راتې تي راو م رو ترو واشرې چرې وکروالخ         
شې تو هو ړچ ځل هي و سرم د  راوس  ظر ځا تو ج   کړچ،  و بيا 
کوښښ وکړئ ډېر حاشيې او جزئياتو تو  رو  نروځه، شرو داسرې سرادم      
جمځو شا ا مور وټاکه چې تو شو ځل هير و سررم تررې خځرو تروم شرې او       

ې شې تاتې شې  اوا ددې وخه دخ چرې ترو خبځرو تبځي راتو     تو ذمن ک
  د  راورس د احساسراتو هرو    کې  و شو والشې ټکی ځاخ ترځاخ کړئ

ق ر  څرو ددې هبارم ګټو واخځه چې ستاسې خبرتيا د م ې تو شراد  
کې تاتې شې او م و د م و تبځي اتو تو کرړۍ کرې راحصرار کرړئ چرې      

  را   ورتو تراتو دچ 

 بګيرش : دغ غو ما را م ال

د داسې سريمې ټاکنرو چرې مځترو ستاسرې د  روخې ډهرو شرتون وهررچ،          
باش  خبل حواا د شوم تي او د ډشزاشن تو برو وچ  کځو چرې ستاسرې د   
م ال ډهو  ين ې وچ،  و باش  خبل تبځي اتې تي ا و رو ترو داسرې بررو     
ډشررزاشن کررړئ چررې د م رروخ اصررځې او ممب ررنيو توښررتنو تررو ځرروا         

اراو او  رو وچ   رشنو بيا د دوو کسرا و ترځراخ   وواشې  د  بر نو ذمن 
څځررور کسرران کررار کرروچ،  ررو کررو غررواړئ چررې شرروې  بر نررې تررو تي رراو   
ورسوئ،  و د عاوفې هو ق ر  څررو ګټرو واخځره او کرو غرواړئ چرې       
شو سړخ د خبرل اغبرز ال ر ې راوهره،  رو د م رې د  نطرق ترر قروم او د          

 م ې د  حاسبې تر توان تمرکز وکړئ 



81 

 

 اغبز: خياهې جمځو ځواکمنود 

کو چبرې  روږ داخځرې او بهر رې قروچ او برشراهې توهير چ شرا خر  اتې         
شرکتو و وڅبړو او  طاهعو شې کړو  و دې تو  توجو کبږو چې م روخ  
هررو خبځررو سررياال و څرررو  يرر ان وړخ دخ  ))ډېررر ککررر شررې کررړخ دخ((،   

شې کړخ دخ(( او تو ټوهو کې ))ډېر د   ترچ تو ککرر(( کرې    ککر))ډېر 
، ))د ډېررو تيسرو ترالسررو کوهرو تررو ککرر کرې وو((  بځررو ترو زړم تررورې       وو

خبرم دادم چې تو ټوهو  ړۍ کې ډېرم تا ګو هرو کرې خځرو او شررکتو و    
 م و دچ چې ))ميځې او هوړ ککرو و(( شې تعقيس کړچ دچ 

کب خ شې م وخ مم د خبځو ))خياهو و(( او ))ميځو(( تو تعقيبوهرو کرې   
او د ))احسراا(( هرو  ررې شرې ))هرو ړ ې      احساساتې ترېکړم کرړچ وچ  

اصرځې خبررم دادم چرې  روږ ډېررخ وخره        خرو  ګا و و(( تورتو کړچ وچ 
  نطقې ترېکړم  و کوو او مرم ترېکړم  و د احساساتو هو  رې وچ 

د شوم ښو ))احساا(( درهود  او شا د شوم شې د هي هو تجربرو  روږ دې   
کرار ز روږ هبرارم    تو اړباسې چې د مماغو شې ترو هټرو کرې شرو چرې دا      

 خو  ور دخ 
د مم ې هبارم )) ښو(( ) ارک( ترې هګبږچ چې د م ې تو تعقيس سررم  
 وږ هو داسې سوداګرشزو  ښو څرو ګټو واخځو چې تو تبررم کرې ز روږ    

 هبارم تو زړم تورې وې 
د برشاهې خځکو هکو ))سټيو جابز(( ترو ذمرن کرې برشراهې خياهو رو وچ،      

شرو برشراهی ا مرور جروړ کرړخ وچ او      د مم ې خياهو و شې تو ذمن کرې  
دو رم تو دې ))خياهو و(( کې ډو  شروچ وچ چرې ټرو  ژو ر  شرې ورترو       
ځا ګړخ کړخ وچ او وشنو شې چرې دې ))خيراهو و(( ترو شرې څنګرو ځران       

 رسوهی او ترالسو کړچ دچ   
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))هوړ خياهو و(( ز وږ تو ذمرن کرې هروخ ا مورو رو جروړوچ، چرې ددې       
ې ترو مڅروچ چرې څنګرو شرې ترالسرو       خياهو و خو ر  او احسراا  روږ د   

 کړو او څنګو ورتو ځان ورسوو 
او د څو شرې ترو هټرو کرې و؟      اشا تومبږئ چې د سټيو جابز خشا  څو و؟

ددې  قاهې تو تاخ کې بو حتماه درتو د سټيو جابز دا برشراهې خياهو رو   
تو ګوتو کړو  ددې کرښو تر هوستځو وروسرتو راسراه ددې  قراهې اخررې     

 ، چې د برشاهيتو  او توان غورم درک وهرئ تاڼې  طاهعو کړئ
ازار و   ې ترو برخرو کرې  رو خبررې      تر څو وکوالخ شه د تبځي اتو او ب

  ))سررټيو جررابز(( د تيسررو ترالسررو کوهررو شررا د )) اهرر ارم((    اغبررز وکررړچ
کب و تو هټو کې  و و، د م و هوړو خيراهو و د ترالسرو کوهرو هبرارم شرې      

ې وو  ډېررخ وخره برو شرې د م رو      ګاو تورتو کاوم، چرې ددم ترو ذمرن کر    
 وخو هبارم کار کاوم چې ))  ور ا سا ان مم هرو م رو څررو ګټرو تورترو      

 کړچ(( 
تررو  ننرر   ررړۍ کررې د ډېررر خرررڅالو، ډېررر اغبررز او د   ررترچ د توجررو      
جځبوهو هبارم د تروا يو کځي و شې تبځي راتو څررو ګټرو  رو اخځره، ترو       

 وښه وکړئ دې ککر وکړئ، چې څنګو  وخ ا مور جوړ کړئ او  
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د  راوس  هو  رې م تراګراکو واود ال  ې 
 تو ذمن غځبو وکړئ

 

ستاسررې د کاروبررار اصررځې  وخررو څررو دم؟ خوښرربږچ  ررو چررې ددې  -۹
تبځي اتو هو ا ځو کو ې تاشځې تو ورسربږئ؟ دا  وضروع هرو تاسرې سررم      
د شوم غورم او اغبرز ن تبځي راتې اعرالن ترو جوړوهرو او ډشزاشنوهرو کرې        

  رستو کوچ 

اوا خبځرو م رو توهيرر اتو او خر  اتو ترو چررې وړا ر ې کروئ شررې،        -۲
بياځځې کتنو وکړئ  خبځو  صرکوو کو ترو چرې تبځي را  کروئ، ډېررم      
تا ځر و ورتو  و کوئ، بځکې دې ترو وګرورئ چرې ستاسرې د  حصرو       

 اصځې   ترچ څوک دخ، بيا مماغو  راوس وګره 

اا څرو ککررر کروئ ستاسررې  حصرروال  برو  راوررس ترو کرروو احسرر     -۳
ورکړچ: غم؟ خوښې، وېرم شا ډار؟ ا نيه؟ مر شو چې ستاسو ترو  ظرر   

 کې وچ، م و تو  ښو کړئ، تر څو چې کوالخ شه م و وګروئ 

ډېرررې خبرررې  ررو کرروئ   ننررې  ررراوبين د ډېرررو اوږدو جمځررو او       -۴
اوږدو دالشځو د هوستځو او اورې هو حوصرځو  رو هررچ، تاسرې ډېرر وخره       
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بررې ترو هنرډ وخره کرې ترو هنرډم توګرو          و هرئ،  و باش  خبځرې اصرځې خ  
 وکړئ 

دې تررو  ررو تررو ومعررو کبررږئ چررې  ررراوبين بررو ستاسررې تبځي ررا      -۵
وګورچ  دا تاسو شې شاسه چې د م وخ ترو وررال الړ شره   رو څرو رم      
چررې ککررر کرروئ مماغررو ځرراخ کررې ستاسررې د مرر ال خځررو ډېررر دچ،        

 مماهتو  و تبځي ا  ورسوئ 

اخ ترځاخ کوئ   رو چرې مرر    ټوهې خبرې  و تو شوم تي او کې  و ځ -۶
ځل هو  راوس سرم  را   کبږئ باش  هو شو  وچ تي راو،  روچ شرعار    

 او تازم خبرې سرم شوځاخ شه 

خبل تبځي اتې شعار  و هو تصوشر سرم ورتو کړئ  کوښرښ وکرړئ    -۷
چررې تی ررا و و هررو شررو بررل سرررم مم ررږچ وچ  ببالببررل تی ا و ررو  ررو         

 ببالببځو وختو و تو ترېږدئ 

 وړا  شز:د خرڅالو 

خبل م و   ترچ ترو  رو چرې هرو هرو ړخ ځرل شرې هرو تاسرې خرشر ارچ           
 کړچ وچ، د خرڅالو شو وړا  شز وهبږئ 

د ببځګې تو توګو کو   ترچ هرو تاسرې څررو هبراا اخيسرتی وچ،  رو       
کرروالخ شرره چررې م ررې تررو شررو تي رراو شررا هيررو وروهبررږئ او  ننررو ترررې       

م ورتو د  روې  وکړئ، چې هو تاسو شې توکې تبرهې دچ، هو دې سرم سر
خرش ارچ هبرارم د څرو سرځنې کمښره شرو وړا ر شز مرم وکرړئ  شرا خبرل           
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  ترچ تو د هيو شا تي راو هرو الرې دا تي راو ورسروئ، چرې کرو تروکی        
کوو کمښره شرا خرابری وهررچ کروالخ شره، چرې ببرترو شرې راوړئ او د          
م ې تو بر   کرې  روخ تروکی شوسره  کرو غرواړئ چرې   رترچ دې ترو           

سې ژر بځو خرش ارچ وکرړئ،  رو د کمښره وخره     وادارم کړئ چې هو تا
ورتو ځا ګړخ کړئ، شرا ې ترر شروې  ياشرتې ترورې تاسرې کروالخ شره         

 چې هو  وږ څرو تو شل سځنو کمښه توکې وتبرئ 

تو هيکو و او برېښرناهيکو و کرې هرو السرې هيکځرو څررو       
 ګټو اخيستنو:

کوښښ وکړئ چې تو ټوهو م و هيکو و کې چرې خبرل تبرودو کرې ترو     
هبرررږئ د الا هيکځرررو، ځرررا ګړو  هرو رررو او شرررا مرررم هرررو ځرررا ګړو     شرررې 

سررټيکرو و څرررو ګټررو واخځرره  دې تررو  ررو باشرر  ترراو وچ چررې تررو الا      
هيکځی هيو چرې د هرو ړچ ځرل هبرارم هير   کبرږچ،  رو هوسرتل کبرږچ          
مم  دا تو شاد وهرئ چې دا هيرو ترو ترورم ډو  هوسرتل کبرږچ، خرو چرې        

سرو ثرا يو څررو ترو هرږ وخره       هنډ وچ ښو دم، تر څو هوستو کی شې هو ه
 کې وهوهې 
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 وړ بيو کارو وتو خرڅالو کې د 

 :د صفرو و شمبر

تو اک ا ستان کې د ډېرخ  حصوالتو  رخ څو صفرو و هررچ  د ببځګرې   
( اک ررا   وچ او م ررو تاسررې تررو   ۳۱۱تررو توګررو کررو د شررو کتررا   رررخ )  

( اک ررررا   واړوئ،  ررررو هررررو دې سرررررم  ررررو خرررررڅالو زشرررراتبږچ    ۲۱۱)
کځو چې د صفرو و ع د هيکه،  و کو داسې وهيکرل شرې،   مم ار ګو 

( اک ا   دخ، کو مم ا  رخ ترو  ۶۱۱ښو بو وخ  هکو د شوم توکې  رخ )
سوم( برو وهيکل شې، دا بو ډېرم ښو وچ  کځو چرې غرواړئ د خبځرو     ۶)

 حصوالتو  رخو و  ن ارې تو وړا  ې کړئ،  و هو کمو صرفرو و څررو   
شوم  حصو  سرم ډاهر  ورکرړئ،  رو    ګټو واخځه او کځو چې غواړئ هو 

د ډاه  تو  رخ کې هرو زشراتو صرفرو و څررو ګټرو واخځره  د ببځګرې ترو         
( ۹۱۱توګو وهيکه د کتابو و تو دې  ن ارتون کې مر ګرډو وا  ترو د )  

اک ا يو تو ارزښه شو کتا  ډاه  کبرږچ  مم ار ګرو تاسرې چرې کروو      
 کرو د  هګښتو و کوئ تو م ې کې هو صفرو و څرو ګټرو واخځره،  رثاله   

( اک ا   وچ،  و تاسې کوالخ شره، چرې   ۲۸۱۱شوم توکې قيمه  و )
خبځو   ترشا و تو وواشه، ددې توکې هبږد چې ستاسې ترر کرورم شرې    

( اک ررا   هګښرره هرررچ، چررې دا  رروږ تررو خبځررو غرراړم     ۳۱۱درسرروو، )
 اخځو 
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 رکررې هررو دې چررې د شرروم ترروکې اصررځې  رررخ وړا رر ې کررړئ،  ررو هوشررو  
 ثاله تو دې خرش ارۍ سرم تاسو څو رم سبما  ارقا و تو اشارم وکړئ،

کوالخ شره  کررض کرړئ تاسرې شرو تر ټرر تځرورئ،  رکرې هرو دې چرې           
  ترچ تو د م ې د  رخ تو اړم وواشه، ښرو برو دا وچ چرې   رترچ ترو      
وواشررې ددې تر ټررر تررو اخيسررتځو سرررم تاسررې کرروالخ شرره تررو کارر  کررې     

 ې ( اک رررا   سررربما وکرررړئ، چرررې  ررررخ شرررې ډېرررر ارزان شرررا    ۹۱۱۱۱)
 ( اک ا   دخ ۳۴۱۱)

 هو دقيقو  رخو و څرو ګټو اخيستنو:

د د  حصوالتو تو  رخ ټاکنرو کرې هرو دقيرق قیمره څررو ګټرو واخځره           
( اک رررا    رررو ټررراکه، چرررې بيرررا هرررو     ۲۱۱۱۱خبرررل  حصرررو   ررررخ )  

  ررترشا و سرررم د ډېررر کمښرره ميځررو تيرر ا شررې او شررا تاسررې ممرر ا          
( اک را    ۸۱۱۱تو ) حصو  تو )شل زرم( اک ا   بيو کړئ او بيا شې 

وتځرورئ  ځکررو تررو دې کرار سرررم ستاسررې د   رترشا و تررو ذمررن کررې دا    
خبرم راځې، چې دوخ تو  رخ ټاکنو کې دقيقرو  حاسربو  رو دم کرړې او     
مواشې  ررخ شرې ټراکځی دخ، چرې ترو دې کرار سررم هرو تاسرې   رترشان           

( ۵۱۱۱ اراضو کبږچ  د ببځګې تو توګو کو د شوم  حصرو   ررخ  رو )   
، تو دې کې کمښه  و ورکوئ، ځکو ځينې   ترشان بيرا  اک ا   وچ

( اک ا يو کمښه ميځو مرم هررچ  ترر شروې  رودې وروسرتو د       ۳۱۱۱تر )
( اک ررا   وټرراکه  چررې تررو دې سرررم بررو   ۴۸۱۱ممرر ې  حصررو   رررخ ) 
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ستاسې خرڅالو مم زشا  شې او   ترشان برو درڅررو د ډېرر کمښره     
و ځرا ګړخ کور رو    ميځو مم  و کوچ  تو  رخ ټاکنو کې د ځران هبرارم شر   

تعرشف کړئ او تو  رخ ټاکنو هو مماغو کور و  څررو ګټرو واخځره، کرو     
مر وخه   ترچ هو تاسې څرو د  رخ ټاکنې تو اړم توښتنو وکړچ،  رو  

 باش  چې تاسې ورتو قا ک کوو کی ځوا  ورکړئ 
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 تو اړم درې  هم ټکې يتو وذمن ود زړ

 

کوو،  و  همو دم چرې  ډېرخ وخه  وږ د زوړ ذمنيه هو  رې تبرود و 
تو دې برخو کې د غورم ذمنيه سررم اشرنا شرو  هرو درشرو څرا ګو څررو        

 مرم څا ګو تو اصځې ذمنيه اغبز ترېباسې 

 ډېرخ وخه احساساتو خواتو مڅو کوچ:زاړم ذمنيتو و  -۹

ز رروږ ډېرررخ ترېکررړې د احساسرراتو هررو  رررې کبررږچ، بيررا وروسررتو هررو   
 نطررق څرررو کررار اخځررو  دا تکرررارچ جمځررو د بازار و رر  ې تررو ډېرررو        
کتررابو و کررې راغځررې دم  خررو اصررځې او  همررو خبرررم دادم چررې ز رروږ        
احساسرا  د کو ررو  ررواردو تررر اغبرز ال رر ې دچ؟ شررو  هررم او اغبررز ن   

 وږ د تنمو ګو رو خواسرو څررو    تبځي اتې او  عځو اتې ال ل دخ چې ز
ذمن تو داخځبرږچ  برشراهې شررکتو و کوښرښ کروچ چرې د شروم شررص         

د ببځګرې   ببالببل خواا تو خبځو  حصوالتو کې ځراخ ترځراخ کرړچ     
تو توګو )اتل( شرکه تو دې با  ې کرار کروچ چرې د خبځرو  حصروالتو      
تررر بسررتو بنرر چ داسررې وکررړچ، کځررو چررې شررو څرروک د )اتررل(  حصررو       

باشررر  د خوښررر  احسررراا وکرررړچ  هکرررو د قررروتې د       خالصررروچ،  رررو 
 خالصوهو غږ باش  زړم راکښو کی وچ 
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ترررو ډېررررخ تځور ميرررو کرررې ا تحررران شررروې دم، چرررې د شررروې ځرررا ګړې  
 وسيق  غږو ، د   ترشا و د اخيسرتځو ترر ترېکرړم اغبرز هررچ  ان د      

د ببځګې تو توګو ترو شروم   خوشبوشې هګو  مم تر   ترشا و اغبز کوچ  
عطرررو هررو هګوهررو سرررم د تځررور مې تځررور دوم   وا يررل()تځررور مې کررې د 

ترو دې اړم ډېررې خبررې مرم کبر الخ شرې، خرو کرو ترو هنرډم            برابرم شرو  
توګو شې وواشو، مر ال ل شا مر م و څرو چرې ترو  روږ کرې ښرو احسراا        
راتي اکوچ، باشر  هرو م رو څررو ګټرو واخځرو، ترر څرو اخيسرتو کی ترو           

 ارا   سرم د تبرهو ترېکړم وکړچ 

زړو ذمنيتو و د ترېکړې  عيارو و، خو ر  اخيسرتنو،   د  -۲
 اسا تيا، د درد  اراحت  هرې کو  دچ 

د تبرهررو ترېکررړم شررا تصررميم  يو ررو کررې دوم  هررم او بنيررادچ ال ځو ررو؛     
ن داسرې جروړ   خو   اخيستنو او درد دوا کو  دچ  اهلل تعاهی ز وږ ب 

توګرو   د ببځګرې ترو  څرو سراتنو کروچ    کړخ دخ چې د ببالببځو زشا و و 
کررو  رروږ غررا  درد وهرررو،  ررو زوړ ذمررن ز رروږ تررو ترېکررړو کررې ځنررډ       
را نمتو کوچ او  وږ دې تو  جبوروچ تر څرو د غرا  درد د ارا وهرو    
هبارم شو څو وکړو   رو ترو دې ډو   روږ د اسرا تياوو او خو ر ورتيا ترو       
هټررو کررې شررو  کررو داسررې  ررو واخ،  ررو بيررا خررو بررو خو رر ورې غرر اګا ې، 

يو  وټرې او داسې  رور شريان برو مربڅ  رو تځرور        ګازچ څښاک، ګران ب
 کب   
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 ررو ددې هبررارم تررو بازار و  و ررو او خرررڅالو کررې باشرر   رروږ هررو ډېرررو      
 نطقې دالشځو څرو کار وا و خځرو، بځکرې   رترچ ترو دا روښرا و کرړو       
چرررې ز ررروږ  حصررروال  تاسرررې ترررو اسرررا تياوې برابررررې کرررړچ دچ او     

 ستاسې درد دروا کوچ 

بل  وچ کتا  )قورباغرو راببروار( کرې واشرې: د     )براشان ترشسې( تو خ
درد د دوا کوهو ا ګبزم ورکو ، د خو   اخيستځو هو ا ګبرزې ورکوهرو   

 برابرم قوچ دم  ۵/۲څرو 

 زاړم ذمنيتو و هو ا مورو و سرم اړشکې ټينګو : -۳

 ۶۵د شوم توکې تو اړم چې کوو  عځو را  ذمرن ترو الرم تير اکوچ،  رو      
تو سځو کې د هي هو هرو الرې وچ  ترو بازار و  و رو کرې ا مورو رو ډېرر       
امميه هرچ   وږ ډېرخ وخه تو بازار و   نو کې هو جمځرو او ه تو رو   
څرو کار اخځو  ه تو و او جمځې شوازې  وچ ذمنيتو و شې څبړچ، خرو  

 بيا ا مورو و څبړچ    زاړم ذمنيتو و

داسې  و چې  وږ هو   ترچ سرم تو شوم کتنو کې سراعتو و سراعتو و   
وخه تو خبرو او جمځو وشځو تبر کرړو ترڅرو ترر دم شرو څرو وتځرورو، چرې        
 راوس مم ز وږ خبرو تو ډېرم تا ځر و  و کروچ او ترو تراخ کرې خبررې      

و ګټرو  اترې مم بې تاشځې تاشتو ورسبږچ  کو چبر هو  ناسس ا مور څر
واخځو او تو خبځو  طاهبو کې شې ځاخ ترځاخ کړو،  رو دا کرار برو ډېرر     
اغبررز ن وچ، ځکررو چررې ا مررور کرروالخ شررې زاړم ذمنيتو ررو ځرران تررو       

 راجځس کړچ 
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تو ستنفورد تومنتون کې د سټيو جابز د 
 وشنا درې کيسې

 
 

 
 ن زم ډېر خو  شم، چې تاسې د  ړۍ تو شوم غورم تومنتون کرې درا  

 ررن  ررو د کراغرره ورځ دم  زم هررو تومنتررون څرررو  ررو شررم کررارغ    واشرره او 
شوخ   ن غواړو تاسې تو د خبل ژو   کيسو وکړو، ډېرم اوږدم  رو دم،  

 شوازې درې کيسې دچ 

 ررې تررو ژو  ا ررو کررې د م ررو تبښررو تررو اړم دم چررې تررو      هررو ړۍ کيسررو
 تصادکې توګو بو را نمتو کب ې:
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و  ررې تومنتررون  د تومنتررون هررو تيځبرر و څرررو شرربږ  ياشررتې وروسررت      
ترېښود، خو بيا بو مم تر شو شو یم کا  د تومنتون خواتو تځځم، ښرو  رو   
اوا غواړو چې تاسرې ترو وواشرم چرې  را وهرې تحصريل ترېښرود  ز را          

ز را   ژو   او ز ا  برارزم ز را هرو زېږېر و څررو  رکرې تيرل شروې دم         
 ور د تومنتون شوم  جردم  حصځو وم، م ې ترېکرړم کرړې وم چرې  را     

ون تو هيسه کې شا ل کړچ چې بیا  ې څوک روز و ترر غراړم   د روز ت
وواخځې، م ې تر دې باور درهود چې  ا برو شروم کرور   ترو دې شررط      
تررو زوخ وهرر  واخځررې، چررې تر ررا بررو هرروړې زدم کررړې کرروچ، ددې کررار  

 هبارم ز ا  ور مرڅو چمتو کړچ وو 

شو وکيل او د م ې ښمې دا و نځو چرې  را برو ترر زېږېر و وروسرتو ترو        
وخ وه   يسې،  ور  ې ټو  اسناد ترتيس کړ  چې کځرو زم دې  رړۍ   ز

کځرو  تو راشم،  و مم ا وکيل او  بر ن بو شې  ا تو زوخ وه  واخځرې   
چې زم وزېږې و،  و دوخ دواړو )وکيل او  بر ن( شې ووشرل چرې  روږ    
 و غواړو کوو مځرو ترو زوخ وهرې و يسرې، ځکرو چرې ز روږ خوښربږچ         

 زو   شوم  جځ  واخځو او وشې رو

مم ا تو اصطالز ز ا  رور او ترالر د شربې  اوخترو شرو ټځبفرون ترالسرو        
کوچ او ورتو وشل کبږچ چې اشا چمتو شاسه شرو  اشروو ترو زوخ وهر      

مماغو و چرې زم شرې    و يسه، دوخ ورتو واشې چې مو،  وږ چمتو شو 
تو زوخ وه  و يوهم، خو ز ا خبځرو  رور بيرا وروسره ترو دې تروم شروم        
چې ز را رضراعې  رور تومنترون  رو دخ هوسرتی او رضراعې ترالر  رې          
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  کځو چې  ې خبځو  رور ترو دې مرر څرو تومرو      ښوو می مم  و دخ وشځی
شوم،  و  و شرې غوښرتل چرې هرو دوخ سررم ز را د زوخ وهر  کاغ و رو         

رضاعې  ور او تالر تو ډېر ټينګرار سررم ووشرل    خو ز ا السځيو کړچ، 
چې  وږ بو دا  اشوو حتماه تومنتون تو هبرږو، ان ترر دې چرې قرو  شرې      
مم ورکړ  مماغرو و چرې زم شرې دوخ ترو ترو زوخ وهر  ورکرړو او اوهرس         
کاهو وروستو زم کاهج ترو ورسرب و  ترر دې اسراا چرې ز را  عځو را         

و چررې د م ررې شررهرشو خ د   کررم وو  ررو داسررې یررو تومنتررون  ررې وټاکرر     
استنفورد تومنتون  عاد  وم او د تالر او  ور سبما تيسې برو  رې برو    
 ې تو ډېررې چټکر  سررم د تومنترون ترو شرهرشو خ هګروهې  هرو شربږو          

چرې تومنترون راترو کو رو خاصرو ګټرو  رو          ياشتو وروستو  ې تاو شو
و داسې  ې مبڅ  ظرشو  و درهودهو چې څو وکړو او تومنتون برو هر   هرچ 

 اسرررم څررو ډو   رسررتو وکررړچ  داچررې  ررور د  ررور او تررالر د ټررو  عمررر  
رال  رو کرړو،  رو تومنترون  رې ترېښرود، خرو ترو         سبماشوې تيسې  ص

 دې  ې باور درهود چې مر څو بو ښو شې   

تو هو ړشرو کرې راسررم ډېررم وېررم وم چرې څرو برو کبرږچ، خرو اوا چرې            
ترو   ماغرو وم  ککر کوو  و واشرم چرې د ژو ر  ترر ټوهرو ښرو ترېکرړم  رې م        

کو و ورځ چې د تومنتون د ترېښودو ترېکړم وکړم،  و و ې وشل م رو  
کارو رو چرې مربڅ ورسررم هبواهتيرا  ررو هررو، باشر  وخره تررې ضراشک  ررو           
کړو،  و تو م و کارو و  ې تيل وکړ چې رښرتيا مرم  رې ورسررم  ينرو      
او عالقو درهودم   تو م و وخره کرې  اترو ژو ر  کرو  ډېرر اسران  رو و،         
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ې  و درهودم د شوم  ځګرچ تو کوټو کې هو م و سرم تاتې کب و  کوټو  
د تيبسې خاهې قوت  بو  ې د تنمرو سرنټو ترو بر   کرې دوکا ر ار ترو        

 ببرتو ورکوهې چې ځا تو ترې خوراکې توکې واخځم 

ځانې وخک ب  مې او  مال  پااد  مي ل هيم کياو   چيې د کلاسيا خاراهيي       

ميې ني  خو يېد   خيو څي  ميې        ذا وخورم  حال دا چيې د کلاسيا ډوډۍ   

ز  ددې لهار  چې هېڅ ني  پوهېيدم څي  وکي م  پي        .ک   وا  مجبوري و 

اخر کې مې داسې الر   يور  کي   چيې بااوروسيی  پي  ييوې ډېيرې هيران         

با  هجربې بدل  شيو . د ارييون کياله پي  ها ي  وخيک کيې د خ ياطډ پي           

پ  ډېير   ي     برخ  کې هر ټولو  ور  کاله و. د پوهنیون ټول پوسټرون  ب 

  ددې لهار  چې ما پوهنیون پ  نام  کې پيرې ايښي  و    بڼ  لاکل کېدل

 خ اطي مې پال ک  .

و  سبت ډېر پ  زه  پورې   کل   هنيري او هياريخي   خ اطډ د هغې  

چې ما ب  هرې ډېر خوند اخاسی   خو ما دا هم  ن  درليود  چيې خ ياطي    

کلونو پ  هېرېيدو   ب  زما پ  راهلونکي ژوند کې مسلت شي  خو د لسو

سر  کل  چې ما د مکانیاش کمهاوټر ډي ايناو   نو د هما ې خ ياطډ  

ټوليي مې پي  ههين کيې هياز  شيول او لي  هغيې څخي  ميې د کمهايوټر پي             

ميت ليوم ن  کمهايوټر و چيې پي        هرافاکي ډي اين کې هټ  پوره  کي  . 

ډېرو  کلو کمهاوټري فونټونيو سيمبال و. کي  چېيرې ميا د خ ياطډ پي         

ټولياييو کييې برخيي  نيي  وا  اخاسييیې  نييو اوس بيي  مييت کمهاييوټر   هغييو 
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همدارنيي  کلي  چيې وينيووز د ميت      داسې  کلي فونټوني  ني  درليودل.    

ډي اين کاپي ک   نو کېد  شي چې هېڅ يو کمهاوټر ب  داسې فونټوني   

 ن  درلودل.  

پ  هر صورر کل  چې انسان خهيل راهليونکي هي  فکير کيوي  نيو کېيد         

ا ې  پرې ن  وي  خو کل  چې خهل هېير ژونيد هي     ش  چې د داسې پېښو 

 ن ر واچوي  نو ټولې هېرې پېښې يې سیرهو ه  درېږي.

بايييد بيياور   ژونييد او نييور هرڅيي  بانييدې پيي  خهييل زهورهييوب  سرنوشييک 

ولرو او دا ل  ياد  ون  باسيئ. دا هغي  څي  دي چيې ز  ييې هېېکلي  ني  ييم         

  .نهالې ک    بلکې زما ژوند ه  يې بدلون ورک   د

 

ز  دې ه  ډېر اندېښمن و  ما ويل هغ  چيې خو يېدل ډېير ژر ميې السيی       

راوهل. ز  او زما همکارې اوزن د اپل شرکک د خهل پالر او مور د کيور  

پ  هاراج کې پال ک . ما ب  ډېر زيار او سخک کار کاو   ز  ب  شل کلين  

 ې پال ک .وم چې دا کار م

د لسو کلونو پ  بهار کې اپل شيرکک داسيې مقيام هي  ورسيېد چيې ټولي         

پاني  يې دو  بلاون  ډالر  شو  او پ  دې شرکک کې د څليور زر  کسيانو    

 کار کاو .
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کي امکنیاشن بازار ه  وهانيدې کي ل. د   ما ډېر پ  زه  پورې او جالب هو

کليين وم  د  مکنیيياش هيير هولاييد يييو کييال وروسييی  چييې ز  هقريبيياً دېييرش  

شکرر مدير  هئاک ز  ل  شيرکک څخي  اخيراج کي م.  څنيي  امکيان ليري        

چې يو نفر دې يو شرکک خهل  هاساځ ک ي او باا دې ل  همغيې شيرکک   

 څخ  وويسیل شي؟ ډېر ساد  او اسان .

کل  چې شرکک  ي  پرمخیيو کي   و  نيو پي  هما ي  وخيک کيې ميې ييو           

ل چې دا بي  زميوږ د ادارې   داسې نفر چې    وههاا يې درلودل  او ما وي

هر څ  ډېر    روان و  يو يا دو  کالي    لهار      ابک شي  اسیخدام ک .

وروسی  د شرکک پ  سیراهاژۍ باندې ل  هما   نفير سير  زميا اخيیال      

پاداشو  چې پ  پايل  کې د شرکک ميدير  هئايک لي  همغي  څخي  مالهي        

ميې کياو  چيې د     داسې احساس ل  دندې هو   ک م. رسماً وک  او ز  يې

ژوند ټولې السی  راوهنې مې ل  الس  ورک ې  هر څو مااشيیو پيورې ني     

مار رسماً ماهې خوهلې و   خو وليې زميا پي     پوهېدم چې څ  بايد وک م. 

دنن  کې د پرمخیو يو احساس پرور و  هغ  احساس چې ميا ورسير    

. د ډېر  مان  درلودل  او د اپل کمهنډ پېښو پ  کې بدلون ن  و راوسی 

 يو نوي احساس پالېدل.

کېد  شي ما هما   وخک دا فکر ن  وي ک   چې ل  اپيل کمهنيډ څخي     

زما د ژوند يو نو  سبت پال شيو او ز    اخراج زما د ژوند    پېښ  و .

 پ  هغ  وخک کې زما ژوند ل  خالقاک څخ  ډا و. هم ازاد وم. 

کي  او   هر پن و کلونو وروسی  مې د اهکسکن پ  نوم يو شرکک هاساځ

د يو  بل شرکک اپاکسارن او ل  يوې ځاني ې مېرمنيې سير  بليد شيوم      

 چې باا مې وروسی  ل  همغې   ې سر  واد  وک .
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د کمهاوټر پ  ن ۍ کې د لوم ي ځل لهار  د اهو  سيټورين پي     پاکسار

نوم د  انماشن سافټ ويرون  رامن یي  کي ل   چيې اوس پي  ني ۍ کيې هير        

ي پروهرامونيي  دي. پيي  يييو وخييک کييې اپييل ټولييو  يي  او بريييالي کمهاييوټر

کمهنډ د انکسکن شرکک وپليور  چيې ز  بايا اپيل کمهنيډ هي  الهم او د       

مييا ليي  خهلييې   نکسييک ځيياني ي پروهرامونيي  مييې هلیيي  باييا پاييل کيي ل.       

مېرمنې الورنن سر  ډېر    ژوند پال ک . کي  چېيرې ز  لي  اپيل کمهنيډ      

رامن یي  شيوي.    څخ  ن  وم ويسیل شو   نو کېد  شيي دا هير څي  ني  و    

دا هر څ  د هغو درملو پ  شان و چيې ډېير هرخي  وي  خيو باييد نيارو  هي         

ځانييې وخييک پيي  هاسييې  ورکيي ل شييي  ځکيي  چييې نييارو  ورهيي  اههاييا لييري.

باندې ژوند دومر  هنو شي لکي  پي  اوږو ميو چيې ييو  لويي  ډپير  پرهي          

د څي  چيې زميا پي  ژوني      وي  خو بايد پ  ځان باور مو ل  الس  ور ني  کي و.  

کې د حرکک کولو المل شو  هغ  دا و چې ما هغ  کار کياو  چيې ر يیاا    

 هم ما ورسر  مان  او عالق  درلود .

 

 

اوولسم کلن ب  وم چيې پي  ييو  ځيا  کيې ميې ولوسيیل  کي  چېيرې ميوږ           

داسې فکر وک و چې نين ميو د ژونيد اخرنيډ ور، د   نيو کېيد  شيي دا        

ور، پ  حقاقک بدل شي.  دې خبرې پر ما ډېير  ا ېي   وکي       ن ر مو يو  

ليي  هغيي  وخیيي  هيير دري دېييرش کلونييو پيي  مييود  کييې هيير  ور، چييې بيي  مييې  
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ايانې ه  کیل نو فکر ب  ميې کياو  کي  چېيرې نين ميې د ژونيد اخيري ور،         

 ک م ک  ن . هرسر  ب  يېم  ووي  هغ  څ  چې نن يې هرسر  ک

  خيو ز  پوهېيدم چيې پي  ژونيد کيې       هر وخک ب  ددې خبرې ځواب ان ن و

يو څ  بدلون ه  اههاا لرم. پ  دې اه  د پوهېدو لهار  چې ييو  ور، بي  مي     

کېږم  زما لهار  د يو  مهم هوکي پي  هوهي  بيدل شيو  و  چيې لي  ماسير         

يې ډېر  مرسی  وک   هر څو د ژونيد پي  اه  ميې ډېير هصيمامون  وناسيم        

مرګ پ  مقابل کې هېڅ هم ن   ځک  چې  رور  لويي  ماهې او برياوې د

 و.

يييو کييال وهانييدې زمييا ډاکیرانييو دا هشييخاس کيي   چييې ز  سييرطان يييم. د   

سهار او  نامې بجې وې  زميا م اينيار ييې وکي ل  کلي  چيې م اينيار        

سيرطان ليرم او دا    کولميو پايی  ورسيېدل  نيو ډاکیرانيو ووييل چيې ز  د      

وکيي م  نييو داسييې سييرطان د  چييې عييالج نيي  لييري  کيي  ز  نييور ډېيير ژونييد  

کېد  شي درې مااشیې ژوند  پياهې شيم. ډاکیير راهي  ووييل چيې اله        

 او کرار پ  کور کې ارام وک  .

د ډاکیرانو موخ  دا و  چې ز  مرګ ه  هاار  وناسم  هغي  څي  چيې ليځ     

  هغ  مې خهلو اوالدونو ه  ووايم او د درييو  موخ  د کال  وروسی  زما 

 مااشیو پ  مود  کې يې ورزد  ک م.

همييدې هشييخاس مييې ټولي  ور، هېيير  کيي  . ما ييام مهيال يييې پيير مييا د    پير 

ااپټايييتن م اينيييار هرسييير  کييي ل. هغيييو  زميييا پييي  سيييیوني کيييې ييييو      

انوسکوپ کښی  ک  چې م دې ه  مې ورسېد . مېيرمن ميې ووييل کلي      

چييې ډاکیرانييو سييیا ليي  م ييدې او کولمييو کوميي  نمونيي  راوويسييی  او هيير  
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یير بيې اخیايار  پي  ژها پايل      مايکروسکوپ الندې يې کېښود   نيو ډاک 

 وک .

ونکې نموني  د    ډاکیر وويل چې د کولمو د سرطان يو  کمي  پاداکېيد  

خييو د عييالج وه د . مييرګ د ژونييد يييو ر ييیان  خونييد د . هېېييوا نيي        

  واهي چې م  شي  ان هغ  کسان هم چې  واهي جنک ه  اله شي.

کوليو   دا مو بايد پ  ياد وي چې هاسې لږ وخک لرو  نو وخيک ميو ژونيد   

 ه  وقف ک و ن  دا چې پاهې ژوند ه  مو. 

کليي  چييې ز  سیاسييې پيي  عميير وم  نييو د اکاهييالوګن پيي  نييوم يييو  مجليي       

چاپېييد  چييې ډېيير زيييار لوسييیونکي يييې درلييودل  پيي  ځيياني ې هوهيي       

ځوانان يې ډېر مانوال وو. دا مجلي  د شيهېیمو کلونيو محصيول و. هغي       

 چي پ  وسال  برابرېد .  وخک چې هېڅ کمهاوټر ن  و او د ټايپ او قا

د اويايمو کلونو پ  پ  منځ کې هغو  خهل  اخري هڼ  خهر  ک  . پ  هغي   

وخک کې ز  سیاسې پ  عمر وم  د اخري هڼې پ  ليوم ي ميي ييې د ييوې     

 رنډ سامې يو ان ور و  داسې يو ځا  و چې ډېرو خلکو  و يیل پي    

ې لاکيل  همدې ځا  کې پلي وهرځي او چکر ووهي. د هغې ان ور الند

 شوي وو:

Stay hungry stay foolish 
 دا د هغو  د خدا  پامانډ پاغام و  چې اخري هڼ  يې خهر  ک ې و .

Stay hungry stay foolish 
دا يو  هال  و  چې ما ب  هل د ځان لهار   و ی   خو اوس چې هاسيې لي    

 هحصال څخ  فار  ياسک سیاسې لهار  يې هال  کوم.
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 یمننه او کور ودان

 شخصتت  هېتتداد لتتا  اه ف هل  تتا    لتت د افغانستتنام ي تتر ک   تت   

( څخ  د زړه ل  ک   يلل  کدي چې د ال اج ي مد رف ع هردګ) راغ ښ

  ه تتاړي چتتې د   متتر  تتدې اثتت  چتتا  کتت   تتې اه.ه هرکتتره  ي تتر ک   

ټدلتد  اثاره د چا  لرۍ  ې ل ل کترې ده  دا لترۍ  ت  دهار لت ي  يتد. لت        

درند هېدادهالد څخ  ل  خدرا درنښ  ه    کده چې لت  خ تل يولتدي    

 اه يادي هس د کنا دند د چا  دا لرۍ ال لسې هغځدي 

څخ  د زړه ل  ک ت  يللت     راه چالدهنک ژ اړهنکر د ځل   ا ددې اث  ل  

 اه چالدلد جدګ  شد   ژ اړلدچې ددې اث  د  کده

 ل  ف هل ر ي ل 

 د افغانسنام ي ر ک    
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