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 ۰۹/۰۷/۲۰۱۸                   پوهندوی آصف بهاند

   

 له یو بل ویاړ سره ډاکتر وحید آرین
 

 د دوو نړیوالو جایزو گټونکی افغان
 

 ایزهج 'نړیوال اتل' د ملګرو ملتونو د
 

 جایزهد روټري سولې نړیواله 
 

 
 

ډاکتر وحید ارین په اوسني وخت کې د افغانستان د زلمیو تحصیل کړو په ډله کې هغه ځوان ډاکتر دی چې د ژوند 
هر پل یې مثبت او خپل هر عملي کار یې د بشریت په گټه تر سره کړی دی. د زدکړو لړۍ یې او د عملي کار ټولې 

ټولې نړۍ له پاره د کار، عمل او خدمت ښې او غوره بیلگې برخې یې نه یوازې خپل هیواد او خلکو ته، بلکې د 
 کېدای شي. په دې کم عمر کې د دوو نړیوالو جایزو گټل:

 

 (۲۰۱۷، )ایزهج 'نړیوال اتل' د ملګرو ملتونو دــ 
 (۲۰۱۸جایزه، )روټري سولې کال د  ۲۰۱۸د ــ 

 

بشریت له پاره ستر ویاړونه او د نیکو کارنو غوره د ده له پاره، د کورنۍ له پاره یې د افغانستان له پاره او د ټول 
 بیلگې دي.

د ملګرو کال کې یې هم د خپلو خدمتونو په پایله کې د  ۲۰۱۷ډاکتر ارین بریتانیا میشتی افغان ځوان ډاکتر دی چې په 
په هغه وخت کې د نوي نسل د ال تشویق او د ډاکتر ارین د تر سره کړو خدمتونو  .جایزه ګټلې وه 'نړیوال اتل' ملتونو د

 د یادونې په پار ما د   

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_wahid_ariyan_jaiyza.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_wahid_ariyan_jaiyza.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ډاکتر وحید آرین
 

 د زدکړو د ډگر او عملي کار غوره بیلگه
 

 )جایزې ګټونکی «نړیوال اتل»د ملګرو ملتونو (
 

 هلته ما لیکلي وو:ورته ولیکله  مقالهتر سرلیک الندې  

پر افغانستان باندې د جگړې سونامي نه رازیږیدلې گڼې نورې سونامي گانې راغلې او زموږ ټولنه یې له هره اړخه »
د ټولو برخو بنسټونه یې ویجاړ کړل په تیره ښوونه او روزنه چې پایله یې زموږ د  وځپله، زموږ د ټولنې او هیواد

هیواد د څلورو نسلونو بې سواده یا کم سواده پاتې کیدل و؛ خو له دې ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل د 
ي، له هغو نه په استفادې زدکړو لیوال و او دی او هر کله او هر چیرې چې ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي د

سره یې، پر ځان هر رنگ زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی 
 ی.دی او زدکړې یې کړې دي، چې یوه غوره بیلگه یې ډاکتر وحید آرین د

ټولې نړۍ له پاره د ویاړ او خدمت ښه مثال ډاکتر وحید آرین نه یوازې د خپل نسل او هیواد له پاره ویاړ دی، بلکې د 
 گرځیدلې دی. ډاکتر وحید آرین د افغانستان د جگړو په بټۍ کې زیږیدلی دی او د جگړې هر راز نا خوالي یې لیدلي

دي او له همدې اور نه په تیښتې سره یې ځان انگلستان ته رسولی دی، خو نه داسې لکه ځینې کسان چې د زدکړو 
سو د پیدا کولو په موخه خپله ځواني او انرژي او د زدکړو فصل په فزیکي کار تیروي. ډاکتر آرین په ځای د څو پی

د پیزاري او ټکسي پر ځای پوهنځي او زدکړو ته مخه کړه او د ځانگړي استعداد په کارولو او د زحمتونو په گاللو 
سه راووت او داسې ډیگریانې یې تر ال س ورنهسره، د معتبرو پوهنتونون دروازې ور وټکولې، ور ننوت او ډک ال

کړې چې اوس نه یوازې خپلو هیواد والو ته، بلکې ټول بشریت ته د خدمت جوگه دی او د ټول بشریت د تداوۍ په 
 .فکر کې دی

د ټولې نړۍ له پاره دا ویاړ دی چې له داسې جگړه ځپلې  له پاره، د افغانانو له پاره او ال( د دې کرښو لیکوال)زما 
 «.نې نه داسې یو استعداد او د فکر خاوند سر راپورته کوي، چې د فکر په دایره کې یې ټول بشریت ځایدالی شيټول

اوس یو ځل بیا ډاکتر ارین د خپلوعلمي او بشر پالو هڅو په پایله کې بله جایزه گټلې او یو ځل بیا یې خپل هیواد 
کال د روټري سولې جایزه'  ۲۰۱۸افغان ډاکټر د ' »زه راپورافغانستان ته یو بل ویاړ وگاټه. د بي بي سي په ډیر تا

 راغلي دي: داسېکې د ډاکتر ارین د نوې جایزې د گټلو په باب «  ګټلې

کال د روټري په نامه سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. نوموړي ته  ۲۰۱۸افغان االصله برتانوي ډاکټر وحید ارین د »
 .دغه جایزه د ارین ټیلي هیل روغتیایي خیریه بنسټ د خدمتونو له امله وړ کړل شوې ده

ارین ټیلي هیل خیریه بنسټ د برتانیا، امریکا او نورو هېوادونو داوطلب ډاکټرانو ته فرصت برابروي چې په جګړه 
ل لرونکو هېوادونو کې د ټولنیزو رسنیو له الرې د دغه بنسټ همکارو ډاکټرانو ته د دماغي ناروغیو، ځپلو او لږ وسای

 .ټکرونو او نورو بېړنیو ناروغیو درملنې پر مهال سالمشورې ور کوي
تر اوسه یاد روغتیایي خیریه بنسټ په افغانستان او سوریه کې د لسګونو ناروغانو ژوند ژغورلی دی. ښاغلي ارین 

 .جایزه ګټلې وه'  نړیوال اتل' کال کې هم د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ۲۰۱۷تر دې وړاندې په 
نوموړی له هغو شپږو کسانو و چې د ملګروملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري څانګې، یونیسکو د "افراطیت او  

 نه زغم پر وړاندې د نړیوال کمپاین" اتالن پېژندلي وو
نړیوالو ته ځکه د ډاکتر ارین السته راوړنې د پام وړ دي چې له یوه جګړه ځپلي هېواده په ماشومتوب کې کډوال 

کلن دی، د نړۍ یو له پېژندل شویو مرستندویه څېرو دی چې د لسګونو کسانو ژوند  ۳۳شوی او اوس چې شاوخوا 
 .کړيیې ژغورلی دی. ډاکټر ارین به خپل خدمتونه افریقا ته هم پراخ 

نوموړي د برتانیا د روغتیایي زدکړو ادارې سره په همغږۍ د یوګانډا او سویلي افریقا په کلیوالي سیمو کې ازمایښتي 
 .کارونه پیل کړي چې وروسته به نورو افریقایي او اسیایي هېوادونو ته هم وغځېږي

کلن و چې له افغانستان څخه د کډوال په توګه برتانیا ته الړ او هلته یې په کامبرېج پوهنتون  ۱۵ډاکټر ارین نژدې 
 .کې د درملو په برخه کې زدکړې وکړې

نوموړي د برتانیا په لېورپول کې د اینټري پوهنتون په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده کوله چې د ارین ټیلي هیل 
 ته کړروغتیایي خیریه بنسټ یې رامنځ

 ډېر رضاکار روغتیاپاالن لري ۱۰۰دغه بنسټ دمګړۍ تر 
ډاکټر ارین ویلي، ما د ارین ټیلي هیل بنسټ د دې لپاره رامنځته کړ چې د نړۍ په هر ګوټ کې ناروغان وکوالی 

 :شي، د ټیکنالوجۍ پر مټ د نړۍ له روغتیایي خدمتونو برخمن شي
 ".غوره درملنه وکړي -د خپلو ناروغانو ممکنه زموږ هدف دا دی چې ځایي ډاکټران وکوالی شي، "

 :نوموړي زیاته کړې، په دې کار سره موږ هغه ټولنې سره یو ځای کړې چې ښایي هیڅ سره مخامخ شوې نه وای
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 ".له دندې رخصت ډاکټر کولی شي له خپل کوره د موبایل له الرې په کابل کې د یو ځوان ناروغ ژوند وژغوري "
 .زیاته کړې، موږ هوډ لرو د روغتیایي زدکړو پروګرامونه مو پراخ او د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړوډاکټر وحید ارین 

بنسټ له خوا ور کول کېږي. دغه بنسټ په ټوله نړۍ کې په  Rotary International روټري د سولې نړیواله جایزه د
 «.میلیونه غړي لري ۱،۲کلبونو کې  ۳۵۰۰۰

ډاکتر ارین له داسې یوه چاپیلایر، له داسې یو ټولنې او داسې حاالتو نه سر اوچت کړی او په نړیواله کچه یې د علم 
د زدکړو په ډگر کې گام ایښی دی او عملي کار ته یې بډې وهلې دي چې اوس هم د ښونځیو د له منځه وړلو، الوزولو 

 په عملي ډول روان دی. کاراو بندولو 

ډاکتر ارین له داسې یوې ټولنې نه راوتلی شخص دی چې هلته ښوونځي ته تګ د ژوند په بیه هم تمامیدای شي. پر 
دي، خو بریالی ورنه ده باندې هم د افغانستان په دغسې تنگو شرایطو کې، ډېـرې ستونزې راغلې دي، ده زغملي 

 کال کې په خپله لومړنۍ مقاله کې لیکلي وو او اوس یې بیا وایم: ۲۰۱۷راوتلی دی. ما د ده په باب په 
زه د ډاکتر وحید آرین زدکړې، عملي کار او روانه تجربه، د اوسني نسل له پاره او د راتلونکو نسلونو له پاره یوه 

سه راتلونکي نسلونه یې، د نوي ژوند د جوړیدو په خاطر او د علم د تر ال داسې غوره بیلگه گڼم، چې باید اوسنی او
ره پل ره تعقیب کړي او د ډاکتر وحید آرین پر الکولو او د تکنالوژۍ له کاروان سره د یو ځای کیدو په هیله، ال

 . ړ شيکیږدي او مخکې وال
لکه ډاکتر  ،روحیه باندې د نوي نسل روزل ديره په همداسې انساني د افغانستان د ډیرو ستونزو د حل یوازینۍ ال

ره تعقیب ارین. که ډاکتر ارین د نوي نسل د روزلو د یوې غوره بیلگې په ډول په نظر کې ونیول شي، او همدا ال
ی شي خپلو موخو ته په ښه وجه ورسیږي او د کړای شي، نوی نسل او د نوي نسل د روزلو د نهضت پلویان کوال

وحید آرین د افغانانو د سل کلن ثمر  .د ښیرازۍ له پاره په ښه انساني او علمي ډول وروزيوطن نوی نسل د وطن 
 .لومړنی فصل دی، که خدای کول نور به هم وغځیږي او نور به هم وغوړیږي

 

 
 

 !که یو کلن ثمر غواړې، غنم وکره
 

 !که لس کلن ثمر دې په کار وي، ونه کینوه
 

 »!وروزهکه د سل کلن ثمر په تمه یې، خلک 
 )کنفوسیوس)        
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