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   ټکي١٠١  په اړه تيري مدد بدلون
  

رۍ په مدنن ورځ بدلون د پر خيت کې يريمختللي اقتصاد او سودا ل کېږيو له اغېزناکو او مهمو فکټورونو  . ه 
ې په  تر، ولريىلور ديد د بدلون په وړاندې مثبت لي باکارکوونکياو د ادارو ادارې  و له دې الرې د نن ور

واک ولرييمارکې کې د سنجي چل ه ډول د خپل پايکنه مديدا ل. ال  وونه کوي چې په  ت لپاره له خپلو يرانو ته 
خه يس ام وړاندې وي، د بدلون الره وټاکي او د بدلون د رهبرۍ ياالنو    .وه پروژه په غاړه واخلييو 

  ايد بدلون اړت
ې د ي چې په مرسته ،ن الر دهيزوايد لرل يلونکي لپاره د لرلد رات. بدلون د ژوند ټول اړخونه تر اغېزې الندې راولي

ړي او ي کي نوساس د بدلون منا، نو په دې ئسي خپله راتلونکې په الس کې ونى شىوه سازمان په صفت کواليا يوه و
  .ئا ورکړي چې د بدلون مثبتو عناصرو ته پراختى او زده کړئش
  .ئ او پالن ورته جوړ کړئکي ولئاستيې په فکر کې ي ټول هغه بدلونونه چې تاسو -١
ېرئ  -٢ واآمنتيا ، ئاستي واآمن چې د بدلون په مقابل کې )احساسوى(آه دا ان   .ئلو په لټه کې شيد دالد 
  .ىو الس شي سره ى او له هغوىد بدلون منونکو خلکو په لټه کې ش -٣
  .ئه مخکې لږ فکر وکړخ ىرويالرو له پ د نورو خلکو د ت-٤

  و پېژندللی د دالد بدلون
ې په تېرېدو په لومړي سر کې  ه سره بايد د ور ل وپېژندل يز داليد هغه بنسټ ډېروالي لپارهد بدلون د په چټکه تو

ت کې و سازمانونو او بهرنيود کورني. شي  نونه د ټولنې، اقتصاد او ټکنالوجنې مشخص بدلوي مارکېټونو په جوړ
  .ږنده ديېاتو بدلونونو زيد ز
ونطو په وړاندې مثبت ي شرااطمينانه بې  د-٥ خه ډډه بايد  کې  په داسې حاالتوچې يي غبر   .و شيله بدلون 
واک ته وده ورک په خپل-٦ ان کې ذوق او    .ئاستيوک پوه او باخبره  وي چې ل او تل داسې فکر کوول 
ۀ آولو واک ت اياو په هغه باندې د حاکموېره نه لرل  له نوې مالوماتي ټکنالوج نه -٧ ټه ه خه الزمه   او ور

  .اخيستل
  .د بدلون په حال کې دهپه چټك سره ورځ په ورځ  چې ټکنالوجي لاد لري په -٨

   پېژندلسرچينود بدلون د 
خه را من ته شيبېالبلو شي له ىبدلون کېدا پوړي او .  لورو  الس الندې کار ا په اداره کې د هغه تر يله ج

تي بهر او هخکوونکو، له ادارې  هرامن ته شي، سره هم آېداى شي  ې په اغېزا هم د شخصي نو  د ئ وکړه
خه با خبره شسرچينوزو يبدلون له ټولو ټولن ائ  خه چې رامن ته شوى او له هر    .ويې منئ،  ويي 

خه ډډه اوسرچينېد بدلون له  -٩ تونو  د هغه د رامن ته کولو په اړه  ه راغالست ووا ټولو نو   .يئته 
ونه بهر د بدلونونو په وړاندې تل مثبت خ له ادارې -١٠   .ودل غبر
ود   تر الس الندې کسان-١١   .ودلې ورته يالرې  او تلبدلون رامن ته کولو ته ه

  بوليد بدلون د ډولونو ترت
و له دغو دوو ير ه. ىز ډول ديې بنسټي جي او بليې تدري وي چې ، شو بدلون په دوه ډوله ووېشوىز ډول کواليپه ټول

خه په  تونبېالبېلو ډولونو  ، ئکار لر او سر د هغه بدلون پېژندل چې تاسو ورسره. ى دىو او ډولونو وېشل شوجوړ
ه ورته السرس   .ىدا کړي پىله تاسو سره مرسته کوي چې په اسانه او اغېزناکه تو
ه کوال ه تو  د خپل نظر اړوند بدلون په اړه د نورو خلکو ئ شىله دې سره سره، د بدلون د ډول په پېژندلو سره په 

ون  ند کړغبر ر انه او    .ئرو
  .دل فکر کېتهبي اغېزو يترک ډولونو بېالبېلو د بدلون د -١٢
  .ل شيپاملرنه وکړبايد  ته ۍورتکاله هاله او اوږدمهې او شننې په وخت کې لن مي د بدلون د تجز-١٣
خه تجربه تر-١٤ ټور مطالب ترېشي ل السه کړ  له کړکېچونو  ندتيد بيې و  ترل شي زده کړاو  ر ا مخه يا 

  .ونيول شي
ې چې تاسو ي خپلې موخې د برابرۍ او -١٥ ، په تمرکز سره ټاکيا له هغه غوره پرمختللې بېل   .لې پېژن
ه آولتوب لپاره يالي د بر-١٦ خه توپي، له سه ان غوره کى او له هغوآېدلر لرونکي يالو  خه    .ول 
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  )د فکر غونډول(باندې تمرکز موخو په 
شي چې ه  پوه نىکه هغو. ر وکړيي ته د رسېدلو لپاره تغى هغوىشي کواله ران خپلې موخې ونه پېژني، نيکه مد

ه تىشي کواله ، نىاوس چېرته د   .الره غوره کړي 
واک او کمزورت-١٧ تي د خپلې ادارې د  ه تر خپلې شننې النينې او واقعيا ټکي په ر   .ستلودې را تو
ندولو لپاره له )سابقې(شاليد  کاري  د خپل-١٨ ر خه استفاده کيوې ي د  و جملو    .ولا دوو لن
ه -١٩ ړواو  آول تل ه   .د دې پر خالف، نه ول له الرې بدلون ورکد ادارې کلتور ته د و

  د بدلون لپاره د غوښتنو ټاکل
داتو نورو وړاندې ي او تولنوتو د خدمناخوښ پېرېدونکي، ئ کې دتوب ستاسو د پېرودونکو په خوياليستاسو بر
ا سم کار نه ي، )ت کې هماغه ستاسو کورني پېرودونکي دييچې په واقع(ته مخه کوي او ناخوښ کارکوونکي کوونکو 
ه او ئاوې تر پلټنې الندې راوليا هم اداره پرېږدي، د دغو دوو ډلو پېرودونکو اړتيکوي او   د ى د دوئ وکړه

  .ئلپاره الزم بدلونونه رامن ته کړو د پوره کولو اوياړت
ه -٢٠   .ئاوې پوره کړي چې هم د پېرودونکو او هم د کارکوونکو اړتئ وکړه
  .ئ ورکړبايد بدلونزونو ته يي چې کومو ي تاسو ته ى هغو،له لرييد درناوي آړلو  هغه پېرودونکي چې -٢١
والوه محصول ي چې د ىباسواده مه ي له -٢٢   . ى دىس پورې تړلې د هغه په پروسىرن
ت  د تر د پېرودونکو له خوا-٢٣ وابونو له ر ټه واخل)اسونويمق(نو مېچو يالسه شوو  خه    .ئ 

  د الزمو بدلونونو ټاکل
انىر اوسي ولري، سره له دې ىد بشپړ ټولواليوالي پالن باه ت او همېشيد بدلون د پا بدلونو په بېالبېلو ړو  چې د 

و مهم لومړى،شه  نالملو سره د خلکو د روحي زړه تن پېژندل ړي کړي  ان اته ي چې بدلون په هغه زىتوبونه 
ار وکړياغېزه ولري او په هماغه فکټورونو ټ   .ىن

  .ئ او بشپړه پاملرنه مو ورته واړوئب کړيتوب له مخې ترتينې د لومړيزې زمي د بدلون بنسټ-٢٤
ان د بدلون هر ډول پالن شوې موخې-٢٥ ه  ا  په بشپړه تو   .ئنه کړته رو
ې يوا-٢٦ وز خپلې ه   .ئ مهمو فکټورونو باندې متمرکزې کړې پر 
  .ئاو متمرکز پالن سمبال کړ) تلپاتې( يو بهېدونکي د بدلون د رامن ته کولو لپاره -٢٧

  ا شننهيد پېچلت
انه او واقعايهغه له پېچلت  چې د،ت لپاره الزمه دهيريد بدلون د اغېزناک پالن او مد خه رو  ي او پوه شلرلاټکل  ي 

تونهد يوروسته با. ې اغېزې ولريمير مستقيچې دا بدلون به په کومو کسانو نېغې او غ ټوره او بېالبېل جوړ  په 
ه  انه تو   .يکړيې  او جوړ ووېشل شيرو

ت -٢٨ انه وپو ه اغېزه ولريىد هر بدلون په اړه له    . چې په بوختو کسانو به 
  .ئړوکې کچه تجربه کړزي بدلونونه په ويل کې وړانديه پ پ-٢٩
خه الس لر وتياو ته اړلي پېچلو دالىناوي که د بدلون سپ-٣٠   .اخيستلي، له هغه 
ېړنې او شننې الرو د  د کړکېچنو دندو او ت-٣١   . ئاستفاده وکړه خپالنولو لپاره له 

  خلکو ته د ګډون ورکولو الرې
د بدلونونو اغېزناکه پالنونه . ر لرييله نظره هغه خلک چې د بدلون تر اغېزې الندې دي، توپا يد د ډول او اړتيد لرل
د هغو خلکو د ټاکلو لپاره . ئداکړي همغږي پئ شىرونو سره وکواليو په توپه کافي اندازه د بدلېدو وړ وي ترد پيبا

ون ىد برخه واخلي، او د هغويچې د بدلون په رامن ته کولو کې با  پالن جوړ پاملرنې سرهد په ي لپاره باالرېد  د 
  .ئکړ
ړو سره د سلوک او اړ-٣٢ الرې کو په اړه خپلې ي د بدلون د رامن ته کولو لپاره د پالن جوړولو په وخت کې له و ت
  .آلوټا
ون لپاره ه  زد-٣٣ ولله يوه وسيکړه د بدلون په پروژه کې د خلکو د    .ر
ړو لپاره ناسم پوه-٣٤ نه ى وړاندې شي، له هغوىاو که د و خه ب تل  وونې ورته غو   .آول او الزمې الر
ړو ته لږ-٣٥   .آولوه پروژه کې برخه وريلږه د بدلون د پالن په  تر  ټولو و
  .خپله اقدام وکړيه  شي د خپلو موخو په ټاکلو کې پى چې وکوالآول ټولو ډلو ته دومره واک ور-٣٦
انه اله پالن جوړولو او ه د لن م-٣٧ ندونو رو انر   .لړي سالکاران ټاکورکولو لپاره 
  .ړئکو عمل پرې خامخا ئ بدلون په اړه له چا سره ژمنه کو که د-٣٨
ه) وونکي( اليي د سپورټ بر-٣٩ ربېل وىهغو  او دئو و   .ئ په شان خلک پرمخت ته وه
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  د وخت د اندازې ټاکل
اله ه دي اوږد مران اړيپه صفت مد د بدلون د عامل. لرير يندازه توپا وړ اي ډولونو ته د وخت د اړتبېالبېلود بدلون 

ان(سي او په ورته وخت کې يموخې په نظر کې ون ه د کړکېچ په وخت کېپه   کوچني بدلونونه چې بېالبېل) ړې تو
و زواي و ور و اونيې په    .ئ، پالن کړو کې ترسره شييا 

ان د مالي کلونو په چوکاټ کې مه -٤٠ ه قراردادي،ئوارايس    . دي دا ټکونه په بشپړه تو
ړوىو نويون و چې هره ائسيم وني تصم-٤١   .ئ ته وروپېژن بدلون و
وى خلک -٤٢ خه ن چې له دغهوه   .السه کړي  تروې الرې سمدالسه بدلونونو 
و خلک وکوالي د بدلون د رامن ته کولو لپاره ستاسو پالن جوړونه با-٤٣ ام وي تر ام په  ه  شيىد   په اسانه تو

  .ومنيبدلون 
  د پالن چمتو کول) عمل(د کړنې 
انه، لن او په ي پالن بانوموړىد عمل . ول پالن چمتو کو ډاډهيالسه شوو مالوماتو په بنس د عمل  د تر د رو
ور ه جوړ او پالن شويان خه اغېزمن شوي دي، په نظر کې يهغو خلکو نظر د.  ويىزه تو ې چې له دغه بدلون 

  .ئا کتنه وکړيې بي او په منظم ډول ئسيون
ه پاملرنه وکړ د خلکو د مفکورو ټ-٤٤   .ئکو ته په بشپړه تو
  .ئل کړيتعد) ز ډوليپه بنسټ(ط ي په بدلونونو سره د پالنونو شرا-٤٥
ت)عمل ( کړنېې د خپلخامخا -٤٦ ه وړاندې او معرفي کړي پالن په ر   .ئني تو
  .ل شيالسه کړ تر اوېيکونو لپاره الزمې وړتينې د تکنو د پالن جوړخامخا -٤٧
ې ب ل د خپلې کنټرول ويون کې وپه ابايد لږه  تر  لږ-٤٨ کارهل شيا کتنه وکړيپا   .ل شي کړ او 
ېړله هغو خلکو بايد وخت پالن   تل د-٤٩ ون لري، و و له عملي کېدو ل شيسره چې په کار کې  ې يه خ تر

  .ئډاډمن ش
  لد بدلون د اغېزو اټک

د دې پالن د السته راوړنو . وله د هغه په السته راوړنو فکر که وروستخ و پالنونو له چمتو کولويد بدلون د لومړ
خه ډېرې وييد په وار وار له زيټې با   .انونو 
خه د سترو -٥٠   .هيله لرل )اصالحاتو( سمونو د بدلون له پروژو 
  .وللو ژمنه کيازاتو او ستايزو امتييه  ډلفردي او ل کې خلکو ته دي د بدلون د پالن په پ-٥١
خه د-٥٢ کله له خپل عملي پالن    .ل خلکو حتمي او مسلم مالتړ الزم  هې
کله بدلون ته د خلکو د راضي کولو په اړه چا-٥٣ ې   هې   .ئمه ورکوته ب
ندېدلو سره ي او د کمزورو روحولين پاملرنې سره په نظر کې ېه په ډېري د خلکو روح-٥٤ ر عملي سمدالسه و په 

  .ولام پورته ک
  .ل کونهبېکاره کېدو سره احساساتي سلوک کوونکو په نو کاري د له امله د بدلون د رامن ته کېدو -٥٥

   اټکل)مقاومت(ا ينګتيد بدلون په وړاندې د ټ
تيوې اندازې ټي لهز ډول يبدلون په ټول تيسره له دې ټ. ئ دسره مخا ين  د مقاومت او ئ شىمقاومته، تاسو کوالا او ين

په خپلو پالنونو کې . ئټه وکارو مقاومت په خپله ې آچېون په رامن ته کېدو سره تر ډېردرک د اټکل له مخې د بدل
اي د خلکو آچې ېويتر  واب ورکولو لپاره ى او هغوئ ورکړىلو ته    .ئکافي مدارک او مالومات ترالسه کړ ته د 
و ن په وړاندې مو هې مقاومت تر که د بدلون -٥٦ ه ه ستر ړو مقاومت ى کېداىر اوسيشو، په بشپړه تو  شي د و

ه وي   .په پټه تو
واښ-٥٧ ري يخلکو د مقابلې لپاره وېرېدونكو  او  آوونكو د  ان لپاره پدو تعداد مل   .ئدا کړي 
ندېدو -٥٨ ر تو اغېزو په اړه چې ممکن د بدلون په     .ئې وکړبې پردې خبر سره رامن ته شي، تل د احتمالي ناغو

  ښت او کنټروليد پالنونو آزمې
با په ټولو مواردو کې يکچه ډېره لوړه او تقر) خطر(واښ ت او کنټرول پرته د پالنونو د يلي او ډاډمن آزمې ايله ب

  .لې نامطلوبې وييد هغه پا
خه استفاده کواليالرو او تي تيله آزما انه شننې  ه کېدو او پي ستاسو د ټولئ شىوې رو  الملا ياوړتيز پالن د 
ي ر   .و

  .ئ په ترسره کولو سره امتحان کړ)تجربې(ت يبرخو کې خپل پالنونه د آزماېبېالبېلو  په -٥٩
  .ولينپه نظر کې ) کړني( ا کتنې په وخت کې د بدلون عوامليالرې د بتي تي د آزما-٦٠
ړتيالرې شته ن د دې ت-٦١ ېړنې او شننې الندې راوتر خپلاوې يم وته کي او عوامل ستلې    .ولې په 
ټورو وړاند-٦٢ خه د    .ولوکو په وړاندې کولو سره مننه کيزونو او ني له خلکو 
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  د بدلون په اړه د مالوماتو لرل
ه پيد  ټور دييوه  ه کې  په دې برخى کوالي په ورته وخت کې نه شخو. ل لپاره، مالومات السته راوړل ډېر مهم او 
ون ولري ىخلک کېدا. ئ وکړىتېر و کواليا ي شي په دې پالن کې   ىې ونه لري، خو په هره برخه کې چې تر
ان سره ني اړىد هغو الرو په استفادې سرهاندازه ت هوي د ئ،ش ه له    .ئږدې کړکې په چټکه تو
تئاد ولري په -٦٣ ه سي چې ر   .ئاست ديې سزواي ې بلکىاست نه دينولي تر ټولو 
ې ويا لپاره د کاري لرلياوړتيغام د پي د بدلونونو د پ-٦٤   .ولناوې نندارې ته وړاندې کيد اړوند لن
  .ولينالرې په پام کې  او د پالن بنسټېزې تولکړې ترالسه که ا وړ زدي د اړتخامخا د بدلون په هر پالن کې -٦٥
ا-٦٦ ړوي تر هغه    .ولو په اړه خبرې کرادي ډول د بدلون د پالنونسره په انف) افرادو(ه چې ممکن وي له ټولو و
ټو په اړه قول ورکو کله چې خلکو ت-٦٧ ورته وخت کې په بشپړه له من او په ي، د هغه د اجرا په اړه هئه د بدلون د 

ه واقع   .ئاوسو  يت ليدونكيتو
نونغبر د ناخوښ وړاندې او د بد خبر اورېدلو په يانوونکي د بد خبر په ورکولو سره ب-٦٨ ر ولو سره د په 

  .نه غندل اورېدنکي
  ت سپارليلد مسؤ

نده يا لري او په ورته وخت کې دا پالنونه بايرۍ ته اړتمشعي ډول يد بدلون پالنونه په طب ېزه(د خو ، ) لرونكيان
اي عوامل چې په کلبدلوند . روان هم ولرييژمن او جدي پ په روۍ يرۍ او که د پمشونو کې شتون لري، که د يدي 

  .عنوان وي، د بدلون په رامن ته کولو کې ډېر مهم رول لري
ايه مخکې، په کلخل ي د بدلون د پالن له پ-٦٩ ايدي    .ول کىا  پرىونو کې د بدلون عوامل 
خه خپل مالتړ وکړييد په ټولي بائې ټاکيرۍ لپاره مش چې د بدلون د آسان هغه -٧٠   .ز ډول د بدلون له پالن 
ان سات. آوله مبارزه اردو په استثنا له پټو کارونو سر د الزمو مو-٧١ خه    .لد مالوماتو له پټولو 

  ا رامنځ ته کوليد ژمنت
ان برخمنتياليد بدلون د پروژې د بر خه د  ا د رامن ته يد ژمنت. ىو الزمي امر ديا يتوب لپاره د افرادو له مالتړ 
خه استيۍ له تکنمشرکولو او ډېرولو لپاره د  ه سلوک پيد خپلې ژمنت. آولفاده کونو  کارولو سره ا له مخې د  ه 
و ر   .لان د نورو نمونه 

انئ چې بدلون د ټولو لپاره دستلاد راويو ته په آسان -٧٢   . لپارهآسانوړو ، نه د 
کا-٧٣   .آېدلرولو سره د نورو د بدلون نمونه  د پروژې په اړه د خپلې ژمنې په 
خه کار اخ ا او پرمخت د السته راوړلو په اړه له منظمويړتاويتوبونو د پيالي د بر-٧٤   .يستلجلسو 

  د کلتور بدلون
ه اخلي او وروسته په خپل نوبت سره د هغوې کلتور په هغه سازمان کې له کاروې اداريد  خه ب سلوک   دىکوونکو 

الرو اغېزه اچوي وونه په . په ت و  ترئسي په خپل الس کې ونډولونو سرهبېالبېلو د خپلې ادارې د کلتور الر
خهئ شىوکوال    .ئد بدلون د پالنونو لپاره استفاده وکړ  له هغه 
کال ته يم د کاري سآسانو د -٧٥ و د هغوول ورکبدلونې    . مورال بدل شيى تر
ت يالي د مهمو بر-٧٦ لو په وخت کې ډېر ل ايه آار نه دىتوبونو او جشن لمان   .بې 
ل ک-٧٧ ون پ که کوم جشن لمان   .ړل شيکې وکه ېږي، الزمه ده چې 
  . سييم ونيالرې په اړه تصم د وېش د توي پرېږدۍ چې ډلې د مالي ډال-٧٨

  د مقاومت کنټرول
واښ چې د مد ونو هغه  ىرانو په مخ کې پروت ديتر ټولو ستر  ان(آې په خن ه په شته احساساتيپه  ) ړې تو

ونو    . ئتوب ديالي، برخن وي الرې دچې د بدلون آې خن
ه وشي چې -٧٩ ړوبايد ه  کيژيسټراټله  رول ىد دوچې  فکر وکړي و شي کې داسې احساس رامن ته  په و

  .ئ ډېر مهم دلوري
  . وشينرم سلوکبايد  سره ى، له هغوي شىې بدلون کمزوري د روحآسانو وخت په تېرېدو سره د  که د-٨٠
خه لرې هم وي مقاومت که هر-٨١ ومره له ذهن  هبايد چې جدي ونيول شي      .ل شي کنټرول کړاو په اغېزناکه تو
ړيزونو يد وړاندبايد  د بدلون د پروژې لپاره -٨٢ ان   .ول شيي بکس په نظر کې ونىو 
ېړل شي،ليا دالي د خلکو د چوپت-٨٣ ه والي په مانا نه دهي چوپت بايد و ه د حاالتو د    .ا په حتمي تو
ړي قانع او پوه ک -٨٤   .ى چې بدلون تل د چانس په مانا دړل شيو

  توب کنټروليالیپه بر
لي او دقيړلو لپاره تکراري، ب د هغه په اړه د ډاډ د السته راود بدلون د پالن د اغېزناکتوب او . ىق کنټرول الزم ديا

 عوامل ي احساس شونا الزمه ده چې. ى کول د وخت په واټن کې کافي نه د او ارقامو چمتوشمېروو تعداد يې د زواي
رزو   .ل شيتوبونو سره پرتله کړياليدواړه د انتظار وړ له بربايد چې  او وروسته ل شيهم د خپل پام وړ و
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ارلاسوني مقوهغد ې زواي -٨٥ کارندويلو او پرمخت د ميچې د پااو چمتو آول،  و    . ديىزان 
الره -٨٦ ارنې الن تۍرياندازه ټاکنې او ې  د موخىد هغوبايد  ىنه وي، لومړوړ  که د افرادو ت دې الره تر 
  .وستل شيرا
  .ل شيدا کړيپ) اسونهيمق(ز مېچونه ينې مهم او بنسټيبايد توب د کچې د پرېکړې په اړه يالي د بر-٨٧

  ا کتنهيو بيد فرض
ال کې په هم  په اوږدآساندا نکړي د دې احتمال شته چې يکه دا پالنونه بدلون پ. د بدلون پالنونه د نه بدلون وړ نه دي

ې اړتيشور او شوق سره په تدر انونه له السه ورکړي او د بدلون د ټولنې له خواه د ور ه  ه يجي تو اوې له من
ارنې الندې وناله تهاوږد ماو بايد چې . الړې شي توب ياليله د بدلون د برئدا مس .ول شييالرې په منظم ډول تر 

  .لپاره د لومړي پالن جوړونې په کچه مهمه ده
ارتوپرلپسې په بايد که يال سره د پروژې اړي له بدل شوي چاپېر-٨٨   .ل شيه و
ا. ورنكړل شيپروژې له السه بايد  د ماتې په حالت کې -٨٩ اربايد چې  ىد دې کار په  ه هغه و ل په تکراري تو
  .شيبرابرې طو سره ي او له جاري شرا شياوړېي، پشي
خه په ي شي د پروژې له هر ىدا کار کېدا. ىه دروندوات مي زې تر اندازى د بدلونونو پېټ-٩٠  ډول اغېزې آسيزوه 

ه    .وسييله من
کله دا فکر مه کو-٩١ خه باخبره ئ هې ړو له کار  تنې وکړىپه دې اړه تل له دو. ئاستي چې د و خه پو   .ئ 
ه  کړکېچ ى شى چې وکوالئ وي، داسې موخې وټاکى مو همېشنبهير چې د بدلون ى که غواړ-٩٢   .ئوسيله من
  .ئخبر کړان په اړه يا ټاکنو د جري د موخو د بآسان ټول خامخا -٩٣
ټه واخلى دىدي رول لوبوليې کليتوب کې ياليخه چې د بدلون د پالنونو په برآسانو  له هغو -٩٤   .ئ، ډېره 

  د خوځښت د انګېزې ساتل
ته پاتې شي، او بېرته بدلونرو ته ال شي دا پالنونه خپلو تىکېدا. د بدلون پالنونه د بېلتون وړ دي  ورکړي، له خو

  .ل شييپ
ه چې د بدلون پالن که هم پ ن کېلو ه لکه  ارل شي، په آسانوخپل آند او هم د هغه د   په آند، په تکراري ډول ونه 

ېزه له السه ورکويپاى   . کې اداره د بدلون د رامن ته کولو په اړه خپله ان
ړو نظر-٩٥ انې، مفکوري د و ه د هغوې او په    .ئې ساتي او وئکيزونه او موخې ولي وړاندىړې تو
ټه واخه زد خپل لهبايد ا لپاره يا او پوهې د پراختي د خپلو کړنو د لوړت-٩٦ خه  ود    .يستل شيکړي الر
ان لپاره -٩٧ ړو او    .ل شيزې موخې وټاکيپوهنبايد  د ډلې د ټولو و
ټې د زد د تل لپي د بدلون هر پالن با-٩٨   . شيالملاتېدو ياره د 

  نید ډېرو بدلونونو تمر
ې د الزمي بدلون که داسې وي چې بدلونونه . لونونه رامن ته کېږيونو په رامن ته کولو سره ډېر بدد کو او ه

ودل شي يپه ن ه پرې ړې تو خه د بدلون د رامن ته کولو لپاره د ىا له هغويط او حاالت بدل شي او يا شرايم  
ه او کو بې حاصيستل شي، په واقعيز فکټور په عنوان کار وانه خينسټب ران سربېره يالي مديبر. ىله دت کې دا ه

  .پر اوس د راتلونکي لپاره هم د بدلون پالنونه جوړوي
ارنې په وخت کې -٩٩ خه قو، ډاډمنو او پراخه تيله دقبايد  د ډلو د کړنو د    .آار واخيستل شيالرو 
ان کې د بدلون رامن ته کولو ته ژمن دي، ېهغې زواي -١٠٠   .ل شيړا ورکيا او لوړتيپراختبايد  کسانو ته چې په 
  .لريا ي ته اړتولاکتنې، او د بدلون رامن ته کويجوړونې، اجرا، ب  پالنتوب السته راوړليالي د بر-١٠١

  نایوروستۍ و
ت يد بدلون د پا.  شيپر بنس جوړپړاوونو و ينيکې تل د مخي  پړاو چې هرل شي،داسې جوړ کړبايد د بدلون پالن 

تل شوي کاري ېهر س. ل شي ورکړل ته دواميد مرستې لپاره د ادارې د پروسو تعد ه وروسته خ وختسټم د غو
شي، په سازمان کې د کار کوونکو ه  نىي او کمزورساتل شد دې لپاره چې بدلون جاري و. ان له السه ورکوي

 پروژې پر بنس په مخ نيبدلون هره پروژه د مخک  او دپرمخت وشتل وړاندې . ل شيل کړو له بل سره بديرول 
 .تر  السه آړيټه ه خ واويبه سازمان او د هغه ټول غړي د بدلون له ترالسه شوو برسره  بيپه دې ترت. يوړل شي

 
  پای

  
 


