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زموږ ارزښتونه

خوندیتوب
کورنۍ

د هر هغه څه زړه چې موږ یې تر سره کوو.
هغه له تاسې سره تر سره کوو او په ښه
بڼه یې تر سره کوو.
هر یو اصلي رسۍ دي ،ټول ورته اهمیت لري ،له یوه بل سره په
کلکه اوبدل شوي دي ،زموږ د موسسې په اوبدنه او شخصیت کې
او هر هغه څوک چې زموږ استازیتوب کوي دا ټول موارد پکې
نهادینه شوي دي.
موږ تر کمال پورې څالکۍ ته لومړیتوب ورکوو او پوهیږو چې
هېڅ پرمختګ پرته له بدلون نه رامنځته کېږي.
موږ چټک او تیز هوشه یو او له زده کړو سره خپل ځان اعیاروو،
موږ د خپل سازمان د تکامل په حال کې یو تر څو راتلونکې
رهبري کړو.
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کورنۍ

خوندیتوب

د خپلو همکارانو مراقب واوسئ.

د خپلو ملګرو او خپلو ځانو مراقب واوسئ.

یو بل وبښئ او ورسره مرسته وکړئ ،تل مهربانه اوسئ .په خپلو اړیکو کې
زړور او حساس اوسئ .د تضاد په حاالتو کې ،تلیفون درواخلئ او یا هم په
حضوري بڼه له یوه بل سره وګورئ او ستونزه مو حل کړئ.
زړه سواند اوسئ او له خپل ټیم سره چې په جګړه کې دي یا په قهر دي په
خپله تاسې ورته رسیدګي وکړئ.
ستاینې په ښه ویاړ د ټولو په شتون کې وکړئ ،او اصالحي نظرونه مو د
امکان تر بریده پورې په خصوصي توګه ورکړئ.
تل یوه بل ته وفادار اوسئ ،او د وفاداره اوسیدو سره هممهال هېڅکله له
خوندیتوب یا سازمان سره مدارا مه کوئ.
له نورو سره هغه چلند ولرئ چې تاسې یې له هغو څخه تمه لرئ .تل
محترمانه چلند ولرئ او د نورو توپیرونه ومنئ.

دا یو د رایت دی چې تر ټولو ډېر مهم دی.
د خپلو ملګرو او خپل ځان م راقب اوسئ.
نه یوازې د خپل خوندیتوب ،بلکې د هغوی د خوندیتوب
مسوولیت هم ولرئ .په دې ډول سره تاسې کوالی شئ خپله مینه
په عمل کې پیاده کړئ.
د خپل ځان او هغوی د سالمتیا لپاره برنامه ولرئ.

سپما

توانمند کول

پر داسې الرو چارو باندې فکر وکړئ
تر څو وکوالی شئ چې کارونه په ښه
توګه ،چټکه ،ارزانه او خوندي تر سره
کړئ.

موږ عمل کوو او خپل ټیم هڅوو.

د کارونو د ال غوره ،چټک ،خوندي او تل ارزانه تر سره
کولو پر الرو چارو باندې فکر وکړئ .که چیرته تاسې هڅه
وکړئ ،نو تاسې به د پیسو د زیرمه کولو ،د وخت د سپما،
د مهالوېشونو د کمښت او ارزښت د زیادښت لپاره به الرې
چارې ومومئ .تل تر ناستو و ړاندې چمتووالی ونیسئ تر څو
وکوالی شئ هغه په اغیزمنه توګه او په ممکنه کم وخت کې
تر سره کړئ .په خپل وخت کې سپما ولرئ -دا ستاسې په
ژوند کې تر تولو ارزښتناکه سرچینه ده.

خپلو رهب رانو ته د مشورې لپاره ورشئ نه د اجازې لپاره .یو ښه رهبر داسې
ټیم لري چې خپل شاوخوا یې را ټول کړي وي ،او همدلته ده چې توانمند کېدا
په خپله رامنځته کېږي.
یو رهبر نه باید خپل ځان تصمیم نیوونکي وبولي ،بلکې باید د خپل ټیم لپاره
د یوه سالکار په توګه عمل وکړي .رهب ران باید ننګوونې موخې په واضیح
توګه سره تشریح کړي ،وروسته بیا خپل ټیم وهڅوي او هغوی ته دا وړتیا
ورکړي تر څو هغو موخو ته ورسیږي.
کله چې تاسې زموږ د ارزښتونو په پام کې نیولو سره عمل کوئ ،نو تاسې د
عمل او خطر کولو لپاره عالي وړتیا لرئ.
خالق یا نوښتګر اوسئ ،دا مهمه نه ده چې ستاسې دنده څه ده .له نورو سره
د خپلو نظریاتو له شریکولو مه ډاریږئ .تل د نظریاتو په لټه کې اوسئ او
انتقاد منونکي واوسئ تر څو هېڅکله ناکامه نشئ .د  Bپالن په ل رلو سره یو
مشخص خطر ومنئ ،تر څو تل په خپل شغل کې پرمختګ ولرئ.

رښتینولي

ننګوونګې موخې

هغه څه چې وایاست ،هغه تر سره کړئ.

موږ پر ننګوونکو موخو باندې فکر کوو.

ټول ارزښتونه حیاتي دي او باید د زړه له کومه ومنل شي – دا
لکه د د ډوډۍ دسترخوان داسې نه ده چې تاسې یې له منځه څخه
انتخاب کړئ.
کله چې وینئ نور له هغو ارزښتونو څخه منحرف شوي دي ،نو
بیا د خبرې کولو همت ولرئ .سپینې خبرې وکړئ ،تل -هر هغه
څه چې په زړه کې مو دي هغه ووایاست ،هر هغه څه چې وایاست
باید له زړه څخه یې ووایاست.
هر وخت کله چې موږ په رښتینولي سره عمل کوو ،نو موږ تل
خپل ارزښتونه نندارې ته و ړاندې کوو .په ژوند کې اصلي ارامي
په ذهن کې ولرئ -تل تر هغه څه چې پاک یې مومئ ،همغسې یې
پریږدئ ،داسې غوره کس واوسئ چې کوالی شئ.

یو ارزښت تر هر څه مهم ده .هېڅکله د خپلې ننګوونې له کچې څخه
راضي مه اوسئ.
د حوض په ژوره کې اوسئ ،المبو زده کړئ او هر څومره چې کوالی
شئ .که مو چیرته لومړنۍ موخه د تر السه کېدو وړ وه ،نو نوې موخه
وټاکئ داسې چې هغه درته د تر السه کېدو وړ نه وي او هغه ته د
رسیدو لپاره زموږ له ارزښتونو څخه پیروي وکړئ.
ستاسې د  Bزرهي پالن به له موږ څخه ساتنه وکړي.
هېڅکله د مرستې د غوښتلو په مهال شک مه لرئ ،او د پریشاني یا نه
تر السه کېدونکو ننګوونو په مهال هغه له موږ سره شریک کړئ.
تاسې یوازې هغه مهال ناکامه کېږئ چې په یوازې سر عمل وکړئ او
خپلې کورنۍ ته دا فرصت ور نه کړئ چې له تاسې سره مرسته وکړي.
که چیرته په خپل  Aپالن کې بریالي شوي یاست
یا دا چې د هغه ناکامي مو په خپل  Bپالن سره جب ران کړی وي ،نو
باالخره تاسې بریالي شوی ياست – تاسې زده کړل او باالخره په خپل
شغل کې مو پرمختګ کړی.
په یاد ولرئ ،که څه هم دا ستاسې شخصي سفر دی ،خو موږ ټول د
مرستې لپاره حاضر یو هغه هم د یوه ټیم په توګه د یوې کورنۍ په توګه.

همت او اراده

لېوالتیا

موږ هېڅکله نه تسلیمیږو.

موږ مثبت لید لرونکي او پوره انرژي لرو.

د ستونزو په مهال او زیاتره د ننګوونکو موخو د ټاکلو په مهال
ستونزې را پورته کېږي ،خو تاسې مه تسلیمیږئ او مه هم خپلې
موخې را ټيټوئ ،د دې پر ځای مرسته وغواړئ.
خپله ننګوونه مو په خپله وټاکئ ،خو د ستونزو د هواري لپاره
خپلو رهب رانو ته ورشئ – له ځانه پورته خلکو سره خپله ستونزه
شریکه کړئ نه له ځان څخه ټیټو خلکو سره.
ستاسې ټیم پر تاسې اعتماد او باور لري چې هغه څه چې د
نورو اصلن باور نه کېږي ،تاسې کوالی شئ هغه تر السه کړئ.

له هرې ډلې سره چې یو ځای کېږئ ،هلته تر ټولو ډېر مثبت لید
لرونکی او له انرژي ډک کس واوسئ .نور وهڅوئ ،په تیره بیا
د ناکامي په مهال .پر دې پوه شئ چې د هرې ماتې شاته د ورته
فرصت یا تر دې هم ستر فرصت لپاره تخمونه شته ،تاسې باید
یوازې هغه ومومئ .ستاسې طبیعي غریزه باید تل مهربانه او
مشوق کوونکي وي.

فروتني

د نظریاتو رامنځته کول

موږ په خپله رهبري کې حساس یو.

تل د غوره الرو په لټه کې اوسئ.

دغه ارزښت زموږ په نورو ټولو ارزښتونو کې په ذاتي بڼه سره
پروت دی او باید زموږ په ټولو کړو وړو کې منعکس شي.
پر دې پوه شئ چې په پای کې دا مهمه نه ده چې تاسې په کوم موقف
کې یاست د هللا تعالی په و ړاندې تاسې له بل هېچا څخه کم یا ډېر
ارزښت نه لری.
حساس اوسئ ،خطر ومنئ او پر نورو باندې په بشپړه توګه سره
اعتماد وکړئ.
هر کله چې ممکنه وي د هغوی ستاینه وکړئ.
تل د امکان تر بریده پورې نور له ځانه څخه لومړي وګڼئ .که تاسې
یو رهبر یاست او دا ښایئ چې تاسې په یوه خونه کې تر ټولو د تیز
هوش لرونکي یاست ،نو بیا د یوه رهبر په توګه ناکامه یاست ،ځکه
دا کار د نورو د هڅوونې المل نه ګرځي.
هغو کسانو ته چې ستاسې شاوخوا دي هغوی ته د همکاري و ړاندیز
وکړئ ،هان یوه وړه اشاره کوالی شي د یوه کس ورځ په بشپړ ډول سره
ښه کړي.

هغه نظریات چې تاسې ته احمقانه په نظر درځي کوالی شي ستاسې ژوند،
ستاسې نړئ او ټوله نړۍ بدله کړي.
زړورو او احمقانه نظریاتو ته مو – د  Aپه پالن سره – ضربه ورکړئ ،خو
تل د خپل  Bزرهي پالن سره له موږ څخه ساتنه وکړئ.
د  Aزیاتره پالنونه ناکامیږي او دا کومه ستونزه نه ده خو دا بیا هېڅ ښه خبره
نه ده چې تاسې د ډاډ وړ د  Bیو پالن وار له مخکې څخه و نه لرئ.
له خبرو کولو مه ډاریږئ ،خو که چیرته تاسې داسې کس یاست چې نظریاتو
ته غوږ نیسئ او د یوې زړې جګړې داستان لرئ چې ښایې ستاسې نظریه یا
ایډیه در ووژني ،نو بیا چوپ پاتې شئ او در په یاد کړئ چې – که چیرته یوه
ایډیه په لومړي سر کې احمقانه درته ښکاره نه شوه ،نو په زیات احتمال سره
هومره عالي ایډیه هم نه ده.

هېڅکله په دې باندې شک مه
کوئ چې د اندیشمندو او ژمنو
ښاریانو یوه وړه ډله کوالی شئ
نړۍ ته تغییر ورکړي؛ په حقیقت
کې دا یواځینئ ځواک دی چې دا
وړتیا لري.
– مارګاریټ مید

په پای کې په یاد ولرئ چې....

