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 آیا مینه او احترام خدای ورکړل شوی حق دی؟
 

ابه او مدیریت په اصل د یوی کورنی، کمپنی، هیواد او یا د ملت اداره او رهبری ټول سره مشترک ابعاد لری. مشرت
 زیربنایی اصل یی سره توپیر نه لری.  چې او اساس کښی سره مشترک جرړی لری 

 

او بنیادی اصل  د اداره او مدیریت پر اساسی چې ی شی اښه مشر، ښه رهبر او منل شوی الرښود هغه شخص کید
 او هغه د عمل په ډګر کښی پله کړی. یباندی عقیده ولر

 

په چهار چوکاټ کښی، د والدینو سره مینه لرل او د دوی احترام ساتل یو انسانی او ایمانی وجیبه ده، او بل  ۍد کورن
جانبین )اوالد او والدین( خپل مسولیتونه او وظایف یو د بل په اړه وپیژنی او هغه ته احترام قایل  چې اړخ یی دا دی 

د مینی معنی او مفهوم ته د کتلو وروسته  خپل د پالر سره مینه لری، که یو لور خپل دی مور سره او یا یو زویوی.
لور په څو کلنی کښی په کومه ورځ له څه وجهی مور و نثبت ته مینی په زړه کښی پیدا  چې دا سوال پیدا کیږی 

سوالونو د دی  و؟، او خاص علت یی څه ههمداراز په کومه ورځ زوی د پالر مینه خپل په زړه کښی احساس کړ کړه؟
ریښتیانی مینه او سپین محبت د یو معین وخت یا یو خاص عمل په اجرا نه  چې ځواب آسانه نه دی. په دی معنی 

زمونږ ایمانی وجیبه هم په دی مثال کښی لویه برخه لوبوی خو دلته زما کتنه یواځی د  چې پیدا کیږی. )په یاد ولری 
 په اړه دی ؛د لیکنی په پای کښی هم دی ته اشاره کول غواړم(. یو خاص فکری مکتب په اړه نه بلکه د ټول انسانیت

 

د مینی د احساس پیدا کیدل د والدینو، اوالدونو، خویندو، ورونو او یا د میړه  چې د پورتنی مثال مقصد او مرام دادی 
یڅ عمل او نیت د ژوند په لړی کښی ه او ښځی تر منځ، ناڅاپی امر نه دی، یو نیټه یا یوی پیښی پوره اړه نه لری.

په وړه  چې کله  واړه واړه ښه اعمال سرته رسوو، چې بی معنی او بی ځایه نه دی )ښه او بد اعمال او نیتونه(. کله 
یو بل ته د اوبه یو ګیالس د غوښتنی څخه د مخه وړاندی  چې پیمانه ښه نیت د یو بل و نثبت ته ښکاره کوو، کله 

په یواځی او انفرادی  چې غوږ ګدو..... او داسی نور واړه واړه ښیګڼی یو بل ته د زړه په غوږونو  چې کوو، کله 
دا ټول د وخت په تیریدو سره د مینی د احساس  شکل د هغی اغیزه یو پر بل ډیر کم او حتی د احساس وړ هم نه وی،

 په وړه چې له همدا راز کبت ګرځی،ساو د احترام د زیږدنی علت د انسانانو په زړونو او ماغزه کښی یو د بل په ن
ن او عمل کښی اپه خوله بی چې پیمانه یو د بل څخه د حال پوښتنه کوو خو د ځواب د اوریدو وخت یی نه لرو، کله 

راره کراره کدا په  واړه واړه خود غرضه او خود پرسته اعمال او کردار سرته رسوو، چې هیڅ سرته نه رسوو، کله 
 یدو او خفګان سبب ګرځیدی شی.د مینی د کمیدو او په انتها کښی د ناراضی ک

 

یس او نور مشران هم د همدغه اساس په بنا یا د کارمندانو د ئ، ر مدیر آمر،د یو شرکت یا کمپنی په کچه یو مشر،
د اداری مشر د الس الندی کارمندانو سره خبری  چې خوښی یا د نارضایتی عکس العمل لیدی شی. د مثال په توګه، 

وږ ی شی، د زړه په غاګدی، په خوله یی مسکا او په نیت کښی یی صفایی احساس کید کوی او د دوی پښتنو ته غوږ
ی. نش دوه شیانو په اساس کیدیدا راز مشر ته احترام او ورسره وفاداری د یو یا  مشکالتو او خنډونو ته غوږ ګدی،

دا هوا  چې معنی نه دهیس طرفدار او هواخواه کیږی دا په دی ئد یو ر گرڅوک د چا پیرو کیږی یا یو کار چې کله
ګڼی کارکن ته یی د فالن میاشت په فالنه نیټه دا یا هغی بخششی ورکړ او یا کال او نیټه  چې خواهی په دی خاطر دی

 احترام د څیړنی الندی دلته د زړه له تله مینه او یا یو یا دوه شوی کارونه د دی باعث ګرځیدی نه شی )په یاد ولری،
مقابل کښی د هر سړی بیرغ پورته کوو، هغه مغرضانه او اداری فساد په بحث کښی شاملیدی  د پیسو په چې دی، دا نه

 شی نه د وفاداری او سپینی مینی په بحث کښی(.
 

ټول په تدریجی ډول سره د  سالکاران او حتی تر ولس مشره پوری، د مثالونو په دی لړی کښی د هیواد وزیران،
مینه او احترام د بل  مینه او احترام السته راوړلی او یا له السه ورکولی شی.الس الندی او د ملت د غړو اعتبار، 
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ږی )د یک شخص په اړوند یو خدای ورکړل شوی امر نه دی، بکله دا یو ګټل شوی یا بایلل شوی تحفه یا فرضیه ګڼل
تلو په اړه لیکنه نه ده، د لوس دا د افغانستان یا د مسلمانانو یا د خاص ګروپ او یا اشخاصو چې پورته په شان بیآ یادوم

لوستونکی  غیزی دآاجتماعی او د چاپیلایر دینی، اپه لړ کښی د آزاد فکر څخه استفاده ضروری ګڼل کیږی، که نه نو بی
 پر مفهوم برداری مستقیم اغیزه لرلی شی(

 
 پای
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