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A,a 

 absenteeismغیابت 

د مدیر نه شتوالى ټول په غیابت کې    والى، ، د دفتر د میز شاته یر لکارکوونکود کار له ځاى څخه د  
د دفتر    د مدیریت     . تخلف دییو    له اداري پلوه چې    غیابت   یعنې غیرقانوني او بې دلیله   شمېرل کېږي، 
چې یو    غیابت دا هم دی د مدیر نشتوالى د ناسالمې او نا اصولي ادارې څرګندونه کوي،    د میز تر شا 

از څخه پرله پسې د کار  دلیل او قانوني جو کارګران پرته له کوم عذر او د منلو وړ کارګر یا یو شمېر
استعمالېږي،    ې د هغو کارکوونکو غیابت ته همپه کار ک  دغه اصطالح  ایب وی.او غ   لرې  څخهله ساحې  

حا  غیر  لپاره  مودې  ډېرې  د  کبله  له  ناروغۍ  د  وي چې  کار  ضر  د  مزد،  له  کارکوونکی  چې  کله   .
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  نو ځکه ابنسټېزم ، ي، کارته نه حاضریږيشرایطو او نورو له امله ناراضه ودساعتونو، دکار د ناوړه 
 . دا داعتصاب یو شکل هم دی  ې یعن ، زیاتېږي

 
 

Kaplan, Robert       

 کاپالن، رایبرت 

کاپالن  ر د۱۹۴۰په  ابرت  یې  لسانس  پرانیستی،  سترګې  ته  نړۍ  کې  امریکی  په  کې  کال  له    Carnegie-Mellon  م. 

   Cornell University د  له انستیتیتوت څخه او دوکتورا یې   Massachusetts Instituteد   پوهنتون څخه او ماستری یې  

ترالسه  او دبوستون دښار د هارواروارد په پوهنتون کی  د سوداګری استاد دی چې مخکی یی د میلن په پوهتون کی 

تدریس کاو. ده په تولیدی  سازمانونو کی د مصارفو د سنچش او د عوایدو د مدیریت په هکله له یوبل نامتو څیړونکی  

( سره یو ځای دمتوازن David P. Nortonی کړی دی. ده د مدیریت له متخصص )دیوید نورتون سره په ګډه څیړن 

 باندی  کار وکړ او خپله دغه تحقیقی لیکنه یې د   ,The Balanced Scorecard Measuresیا  (  BSCامتیازی کارد )

Harward Business Review     د مالی چارو    م. کال کی نشر کړه. کاپالن او دده علمی همکار۱۹۹۲په مجله کی  په

د مدیریت کولو، دمشتریانو د رضایت،  د یوی تصدۍ او سازمان دنننیو تولیداتو د زیاتولو او په کاروباورنو کی زده کړې 

په برخه کی نوې څیړنی وکړی. دمتوازن امتیازی کارډ په استعمال سره د یوه سازمان ستونزی  ډیری  آسانه موندل او 

 تشخیص کیږی. 

Karlhyzen 

 کارل هایزن 

غه نامتو فلســ ی څیړونکی چې په اداره او مدیریت کې یې له فســل ی م اهیمو کارواخیســت، په نولســمه پیړۍ   د 

کې هغه وخت چې سـازمانونو کل  او منم  دسـپلین ته اړتیا لرله، رـ رت ته ورسـید او د بروکراسـی په هکله یی لیکنی  

.  ماکس ویبر ه  دده له نمریاتو ـسره ورته کار   وکړی. ده ویل چی بروکراـسی په ـسازمان او اداره کی یو ضـرورت دی

او نمر ورکړی ده، نوځکه ماکس ویبر ته ه  د بروکراســـی د درفدار په توګه کتل کیږد. ده ویل چی بروکراســـی د بی 

 اعتمادی خال ډکود.  

 

 

 
 

یت، استبداد چلول  مطلق absolutism 

 absolut  کې د چارواکو )مدیران( هغه چلند چې    سازمان او  په اداره  په معنا دی،    د مطلق او قطعي
هغه نظام چې  ده هره خبر په مطلق ډول د منلو ده.    د   لري چې   ع همکارانو دا توقله کارکوونکو او  

 شیوې او طرز منافی روش او چلند دی.   ابسولیتیزم د دیموکراتیکې   مستبدانه مطلقیت یی ځانګړتیا وي.

 academic degree  علمی درجه

  ي نوله مخې د علمی کادر دغړو هغه مع  د ځانګړو قوانینو  ي کاډمۍ کې د دود علومو ا په پوهنتونونو او  
، وروسته دالزمو  له مخې  و علمی فعالیت او آثار   امتیاز دی چې د دوی د تحصیلی درجې، تحقیقی او
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څخه پورته خواته په    له ټیټې رتبې   . د پوهنتونو علمی درجې شرایطو له پوره ورکولو ورکول کیږي 
   ،څیړنیار  : پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال او پوهاند، دعلومو د اکاډمی علمی درجېترتیب سره  
او    فیسورپرو  اسیستانت، اسوسشیت   : له نړیوالو علمی درجو  چې ،  دي  څیړنپوهاو    څیړنوال  ،څیړندوی
 ل دي. )فول پروفیسور( سره معاد پروفیسر 

   academic dress جامه)لباس( تحصلی  
او رسمي غونډو، دفراغت    علمی مرکزونو کې په علمی هغه ځانګړی لباس چې په پوهنتونو او نورو  
کې یو څونډی    ر ګوټ لرونکی خولۍ، دخولۍ یوه اړخڅلو.  جشن او رسمي تشریفاتو کې اغوستل کیږي 

ډوله ریښکۍ او چپن یی اجزا دی. د چپن )کمیس( غاړه بیالبیل رنګونه لرالی شی، ښځینه او نارینه  
، مطلق تور،  توربخن دي  معموالً څخه یو بل سره ورته وي. رنګونه یې  ښت  ه پرته د غاړې له جوړ جام

یونان اکاډمی    چی د لرغونی   له لرغونی یونان څخه را پاتې دود د ی  دا  تر تیاره نصواری رنګه پورې .
 . استعمال لري تراوسه  ته په درناوی 

 
 

 act قانون، حک ، عمل
سند چې د چارو د اجرا لپاره معیار او الرښود وي. همدا رنګه    په اداره او سازمان کې هغه تدوین شوی

خو اساسی قانون    دولتی قانون ته ویل کیږي،  Act of state  .ویل کیږي   عمل کولو فعالیت ته هم  د 
 و.ګ: اساسی قانون(. ) جالدی 

 

 accounting محاسبه

په یوه اداره، سازمان، شرکت، موسسه یا تصدۍ کې د اقتصادي فعالیتونو او مالي چارو تنظیم، اندازه  
وایي. همدارنګه د شخصي حسابونو د    کول، لیکل او ثبت کول، لنډیز، افهام او تفهیم کولو ته محاسبه 

ګټې او تاوان سنجش کولو او تصفیه کولو ته محاسبه ویل کیږي. په دې توګه محاسبه یو خدماتي فعالیت  
چمتو کوي. په دغو معلوماتو کې د عوایدو  ضروري او ګټور معلومات  دی چې د مالي چارو په هکله  

اپور چمتو کول، د ترالسه شویو مالي سرچینو ثبت  او مصارفو بیالنس جوړول، د مالي تفتیش لپاره د ر
 او څرګندول، د مالي منابعو لګښت او نور شامل دي. 

 

 accrual salaries/wages payableد ورکړې وړ مزد/معاش 
عوارض ورڅخه منفی  او نور  هغه اندازه دورکړې وړ معاش او مزد چې تقاعدي   د یوه کارکوونکي

 ته وسپارل شی.  او د ورکړې وړ اندازه کار کوونکي  وي شوي 
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 accountantحسابدار 
ثبت ، لیکلو او تصفیه   په هر هغه څوک چې په یوه شرکت ، سوداګریز دفتر یا بل دفتر کې د حسابونو  

یا    accountingنوموړى د ، چی مهارت لرونکي شخص  کولو باندې بوخت وي، یا د حساباتو د ثبت 

او    د مستقلو   دمحاسبې مدیریت کی یو جالبست چې  .  محاسباتو او د حسابدارۍ د چارو مسؤلیت لري
  سازمان یا ادارې د د    ،ي  و  ( مقررAccountantجال جال حسابداران )  پکې    جال جال حسابونو لپاره

 .   ویل کېږي  ( Accountant’s Responsibility)دغه ډول مسؤلیت ته  . حسابونو مسؤلیت لري 

 

 agendaآجندا 
د هغو موضوعاتو فهرست چې په یوه رسمی غونډه کې ورباندی    ټکي.  غونډې پالن او دبحث   يدرسم 

د غونډې عنوان،    بحث کیږي. اجندا لنډه، واضح او روښانه وی چې الندې ټکي باید هرومرو ولري: 
 او دپیل او دوام وخت.  او ځای رځ دغونډې و

 arbitration قضاوت حل د  د اختالف 

عامه اداره کې د بیالبیلو سازمانو  دننه د اختالفاتو د حل لپاره کیږی.  هغه هڅې چې د سازمان یا ادارې  
اعالناتو  روغتایی  د  سازمان  د  رووغتیا  د  لکه  شته  ډیر  ټکی  متضاد  او  )بینرونترمنځ  بروشر  و، 

ککړتیا وي، چې دا د  چاپیلایر    یوه اغیزه ممکن د   یکر له الرې اعالنات او نورو(پامفلییتونو، د لوډسپ
د حل    دغو دوو ادارو ترمنځ اختالف راولي، نو د هغو   او د   نه ده  ه غوښتنو سره برابر  تنې سا چاپیلایر  

 تالف دحل قضاوت بلل کیږي. لپاره دریمګړی حلالره لټول، د اخ
 
 
 

B, b 

 

 bar chart خطی ګراف
  یوه نوې آسانتیا ده، په دې کې یو هم   مدیرانو ته دهندسی شکلونو په واسطه د کار دنقشې جوړول،  

د  دپروسې  پروژې  دندو د اجرا او د هغه خطي شکلونه دي چې د  دا    دی چې یا بار دیاګرام  بارچارتونه  
د اجرااتو یا دندو    په ترڅ کې  ( یوې اونۍد   مثالً یوه ټاکلی وخت )کیږي. د  ښودل  وخت جدول ورباندې  

هم واقعی ارقام    دغه شکل  هم ورته وایي.  timeline  ل کیږی چې د ښوموده د چارت په اوږدو )کتار(  

 Workپام وړ ارقام څرګندوي یا: هغه دیاګرام چې د یوې پروژې مهالویش ښکاره کوي. د    او هم د 
package  جریان د یوهBar    په اوږدوالي باندې ښودل کیږي. دا بار کوالی شی همTarget data   او

 ښکاره کړي.   Actual dataهم 
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 bill of loading  بارنامه

پاڼه او سند چې د هغه له   شوی جنس)    ، چی په سند کی ښودلدا اجازه لريمخې نقلیه وسیله  هغه 
 او مقدار په ذکر کولو سره ( ولیږدوي.  ،نېټې، ځایدنوعیت 

 billboard  تبلیغاتی لوحې

خبرتیا لپاره بیالبییلو ځایونو کې  د    هغه په لویو کرښو لیکل شوی اعالنات او تختی یا بورډونه چی
  لګول کیږی.

 
 
 
 

 

 

 Board of Directors مدیره هیات

باید د یوې مستقلې  مالی مسایل یې    و کې، په تیره بیا هغو سازمانو کې چېپه یو شمیر تخصصی سازمان
بانک،   په  لکه  کیږی،  ویل  ته  هیات  لرونکی  ځانګړی صالحیت  یوه  شی،  رهبری  سم  سره  پالیسی 

 او نورو کې.  راتیف کوپ

 capitalizeپه پانګې د بدلیدو وړتیا

په عامه اداره او نورو فعالیتونو کې هغه بالقوه اقدامات، هڅې، پالنونه او تدابیر چې وروسته په یوه  
په معارف باندې دنن ورځې لګښت دسبا  مشهوره خبره ده چې:    لوړ ارزښت لرونکې پانګه بدل شی.

 پانګه ده. 

 chain of command زنځیر و مر واد ا 

ه موخه نورو ټیټو مراجعو ته  مقاماتو څخه د اجرا پلوړو  سره اوامر او احکام له    هغه لړۍ چې په هغې 
 . رسیږي 

 

 Chief Executive Officerعامل مدیر 
 په یو سازمان کې هغه مدیر چې د اجرائیه عامل مشرتوب او واک لري. 
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 clause د قرار داد یوه ماده 

دفتر په هوکړه کې یوټوک او ځانګړی ماده. ) دغه لغت له عمومی    اسنادو، قراردادونو او د   رسمي په  
 معنا سره په اداره کی فرق لری(. 

 Contingency Theory  قضاوتی نمریه

وضعیت په قضاوت کولو او د موضوع په شننې سره یوه    سره، د   هغه نظریه چی حاالتو ته په کتنې
 په بحثونو کې، د رهبری د پریکړی یو طرز دی.  مشرتوب یا رهبری پریکړه کوي. د 

 deal معامله
له    و کېوافق او د چارو په ترسره کولاداره یا سازمان د ت   موع کې یوهیا په مج  کله چې کارکوونکی،

 نورو سره یا خپل منځ کې هوکی کوي. 

 delegation of authority د واک سپارل

په خپله   له مخې  یو مصلحت  د  او شورا  یا کمیټه  ارګان، سازمان  یو  خپل    خوښه کله چی یو مدیر، 
 مان یا کمیټې او شورا ته سپاری. ریکړو واک یو بل مدیر، ارګان، سازصالحیت او د اجرااتو یا پ 

   demotion درتبې تنزیل 
 . (  Promotion) و.ګ: ؛ د یو کارکونکی د رتبې را ټیټیدلهد ترفیع سرچپ

 discipline انضباد

د نظم،   رسوتل له خوا پپه یوه سازمان، اداره یا بل هر تشکیل او جوړښت کی؛ د غړو، کارکوونکو او  
 اصولو او مقرراتو ډیر کلک رعایتول. 

 

 decision making پریکړه کول

د هرې  تصمیم نیول او د یوه اقدام او قضیې په هکله پریکړه یو ستونزمن او ډیر مهم قصد او عمل دی.  
کوي. ښه او ګټوره پریکړه؛ یوه ستونزمنه  او بیا عمل  کچې مدیران د خپل کار په برخه کې پریکړې  

ه اته ګامونه لري:  دا د دوو یا درېیو بدیلونو ترمنځ د یوې انتخاب دی. دغه بروساو پیچلې پروسه ده.  
دهر معیار دارزښت ټاکل، دنورو بدیلونو    لپاره معیارونه او اساسات ټاکل،  پریکړېدستونزې پیژندنه، د 

دپام وړ بدیل خوښول، دبدیل عملي کول او دپریکړې د اغیزمنتیا  موندل، دبدیلونو ارزونه او پرتله کول،  
. د نامتو څیړونکی )سایمن( دڅیړنو  پریکړې کول دي دندو ډیره برخه   دمدیرانو او د هغوی د   ارزول.

 ډیره برخه دپریکړو په هکله ده. 

 benchmarking  مارکینګبنچ 
بنچ مارکینګ په ساده ډول د یوه سازمان، کمپنۍ، یا ادارې د ځانګړي صنعت یا کار مقایسه له ورته  

ول او د غوره معیارونو  د بینچ مارکینګ هدف له نورو څخه زده ک  کمپنۍ یا سازمان او ادارې سره.
ن  په دې کې ترټولو هغه تازه او ګټورې الرې موندل کیږی، چی زموږ دسازما موندل او عملی کول دي.  

ممکن  د ارزښتونو ډیرول او اوچتول ویو بدلونو ترڅنګ، ناو کاري کیفیت تضمین کړي، ترڅو د   بریا 
د نورې  لسیزې په بهیر کې یې ۱۹۷۰ي. د بینچمارکینګ تاریخچه د جاپان هیواد ته ورګرځي چی د  ش

 د شرکتونو تجارب او بریالیتوبنو ځانته بیلګه وګرځول.  یکې نړۍ او په تیره د امر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر 7 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 formalizationرسمیتوب 
مقررات پوره تعقیب او عملی  عمل ښکاره کوي. څومره چې د ادارې  او مقرراتو    په اداره کې د قوانینو 

دی.  اوچت  یی رسمیتوب  له رعایت څخه    کیږی، هومره  د رسمی ښودل شوي وخت  مقررات  دغه 
نور  او   ځانګړی معیاری رسمی چلند   دمراتبو سلسله، ځانګړی رسمی فرهنګ او نیولې، تر رسمی لباس،  

د محلی او کوچنیو  یې  د وروسته پاتې هیوادوتجربو ښودلې چی مرکزی او لویې ادارې    ټول رااخلی.
   ډیرې رسمی نه وي.  ، خو محلی ادارات تر یوې اندازې دې برخه کی په پرتله ډیرې رسمي وي

 

 Douglas Mc Gregory  داگالس م  گریگور  

 
م. کال کې نړۍ ته سترګې  ۱۹۰۶په ونکی او د منجمنت استاد  نامتو څیړ داگالس مک گریگور انگلیس 

کال کی یی اداره او مدیریت    م. ۱۹۳۵دی. نوموړی د ابراهام مازلو له شاګردانو څخه و. په پرانیستی  
ده دکارکوونکو    سلونا په پوهنځی کی د استاد په توګه مقررشو. MITکی دوکتورا ترالسه کړی وه، او د 

تیوری ته یی انکشاف ورکړ، داچې مخکې فرویید د  Yاو    Xدهڅونې په برخه کی تجربی وکړی او د  

ً   هانسانانو د کار او هڅو په برخه کی یو لټ اوتنبل    بدبینانه نظریه ورکړی وه او ویلی و چې انسانان ذاتا
وکړی او پرمختګ ته ورسږی،    او ویی ویل چی هر انسان غواړی کار  یګور دغه نظریه اصالحردی، ګ

کی لوړ اعتبار    اداری په برخه  دده نظریات د سازمانونو او   زه ورته مهمه ده. اوس یخو هڅونه او انګ 
 م. کال کی ومړ. ۱۹۶۴لری، نوموړی په  

 Meredith Belbinمردیت بلبین  

 
رواپوهنه کې یې د دوکتورا  م. کال کې په انګلستان کې نړۍ ته سترګې پرانیستی دی. په ا۱۹۳۶بلبین په  
د ټیم    ههاروارد پوهنتون کی افتخاری تدریس کړی دی. د لوړې زده کړې کړي دي، بیا یی د    ې تر درج
د یوه اغیزمن ټیم دجوړلو طریقه یی بیان    په برخه کې څیړنی کړی دی.(  Team Builderجوړولو) 

م.( کی څیړنی  ۱۹۸۰په اتیاییمه لسیزه)  کړی ده او په راتلونکو سازمانونو او پروژوعملی کولو کې یې  
دمدیریتی څیړنو او تجربو  وکړی او )د ټیم مدیریت( کتاب یی خپور شو. )دبلبین ټسټ یاازمایښت( یې  

 . ه او ازمایښت دی ببرخه کی نامتو تجر
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نیس یوارن ب Warren Bennis 

 
له پوهنتون    MITم. کال کې د امریکې په نیویارک کې نړۍ ته سترګې پرانیستی دی. د  ۱۹۲۵بینیس په  

م. کال  ۱۹۵۰په  په پوهنتون کې    MITده د    څخه یې په ټولنیزو علومو کې دوکتورا ترالسه کړې ده.
همدارنګه    دسازمانی مطالعاتو لومړنی پوهنځی جوړ او په خپله یې هم پکې تدریس او څیړنې وکړې.کې  

م. کال کی لومړنی  ۱۹۸۱یې د جنوبی کلفرنیا په پوهنتون کی تدریس کړی دی، دلیډرشیپ په نوم یی په  
  کتاب خپور شو، چې دټایمز مجلې د ارزونی له مخې د نړۍ پنځوسو نامتو کتابونو کې وشمیرل شو. 

ې نوموړی د  م. کال ک۲۰۰۷وارین بینیس د رهبری په برخه کې ډیرې ګټورې څیړنی کړی دی. په 
شو. وپیژندل  لیکوال  اغیزمن  ترټولو  یو  کې  مدیریت  او  چارو  په  چې    کاروبارونو  وویل  ده 

ه، یعنی مدیران کوالی شی د رهبری مهارتونه زده او عملی  رهبری)مشرتوب( د مدیریت یوه برخه د 
لپاره څلور  . نوموړی د رهبر  کړی. د نوموړی د )لیدرشیپ( دکتاب درې لکه ټوکه پلورل شوی دی  

 ډیر مهم خصوصیات ذکر کړل:
 و درلودل، ا تدوین  د ځانګړی لید لوري . 1
او دهغو د اجرا لپاره دپرسونلو    )عملی( کول اوسازمان کې یې دود کولجاری   دخپل لید لوري.  2

 هڅول، 
 د عملی کیدو څخه ډاډ من کیدل، دخپل لید لوري. 3
 او حقیقت پالنه.  اوپرځان ویسا والی . 4

  

 Michael Porterمایکل پورتر 

 
په  /یشلم پورتر  کې  ۱۹۴۷مایکل  کال  هاروارد م.  د  دی،  زیږیدلی  کې  امریکا  له    پرینستون   او   په 

په   ونو پوهنتون یې  په  کې    MBA څخه  یی  بیا  او  په څانګه کې  ۱۹۷۳ماستری  دکاروبار  م. کال کې 
م. کال کې یې د )رقابتی ستراتیژی ( په نوم کتاب خپور شو چې ټوله  ۱۹۸۰په  دوکتورا ترالسه کړه.  
له نظریاتو څخه اغیزمن و، خو بیا هم د سازمان    ایگور آنسف   تر ډیره پورې د   نړۍ کې وپیژندل شو. 

. ده په کمپنیو او سازمانونو کی سیالی  خه کی مستقل نوی نظریات هم لريد ستراتیژی جوړولو په بر 
 ګانی یی هم د سیالیو زیږنده بللی وې. او رقابت ډیر مهم باله او ستراتیژی

 dismiss  ایستل

 له کاره یې الس لنډول. له دندې لری کول، اخراج، 
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 headquarters مرکزی دفتر 

هغه  د کار    مرجع، دفتر یا د کار ځای چې مرکزی حیثیت لري.د یووې ادارې، سازمان یا شرکت هغه  
 اصلی ځای چې نورو ته رسیدګی کوي. 

 

 medical examination روغتیایی کتنې

د پاسپورت د متقاضیانو  و، سرتیرو،  رو کې د کارکوونکو، زده کوونکاو دولتی چا  زیاتره وخت په اداري 
روغتیا تصدیق ته ضرورت پېښیږی، دغه تصدیق وروسته  او ډیرو نورو کسانو او پرسیجرونو لپاره د  

یایی ازموینه یا صحی کتنې  ټسټ څخه ورکول کیږی، چې روغت   تر روغتایی آزموینی او دالبراتوار له
د استخدام ممانعت کوونکی نه ده، بلکې د    و معلولیت دنن ورځې د ادارېمعیوبیت ا  یل کیږی.ورته و 

، خو له روغتیایی ټیسټونو  دي  په پام کې   کار ځانګړی برخې او شفتونهمعیوبینو او معلولینو لپاره هم د  
 ډاډمن کیدل موخه وي.  د اعتیاد او ساری ناروغیو څخه  څخه زیاتره 

 internal recruitingداخلي حذب 
، یا نوی بست رامنځته شي،  یو تش بست د ډکولو اړتیا ولیدل شيکله چې په یوه اداره یاسازمان کې د 

پړاویزه    د دوه   د آزادې سیالی له الرېکاندید د اسنادو له مخې او  او    نو بست اعالن ته سپارل کیږي
( ویل کیږی، خو  external recruitmentدې ته بیرونی جذب)    ،کیږي  آزموینې له الرې ګومارل 

ادارې بهر څخه د جذب له الرې نه،  له  خپل تش بست د اعالن او    ادارات او سازمانونه ځینی وختونه  
 . برحاله کارکوونکی په انتصاب یی ډکوي، چې دې ته داخلی جذب وایییوه بل دننه د  بلکې د ادارې 

(حدودپرخوالی)د مدیریت  span of management 
د خپل وسعت او پراخوالی له مخې فرق کوي، ځینو مدیریتونو کی دیوه  یو سازمان او اداري جوړښت 

. پخوا غوره بلل کیده  یا هم کم کار کوونکي لري تنه او ځینی تر دې زیات    ۵،۷،۱۰مدیر ترالس الندی  
خو اوس چی دنوې تکنالوژۍ په مرسته د هدایت ورکولو،    چی یو مدیر ایله پنځه تنه مدیریت کوالی شی،

نورو چارو تر سره کول اسانه شوی، ویل کیږی چې یو مدیر خپل    اخیستو، ارزیابی او راپور    پالن، 
مدیریتونه،    ۵-۳تنه کارکوونکی هم اداره کوالی شی، همداسې هم خینی سازمانونه او ادارات  ۲۰-۳۰

دی ته هم د سازمان یا اداری وسعت ویل کیږی، دا چی اداره او تشکیل له    مدیریتونه لری،  ۱۰  ېځین 
دا    . ادارې او مدیریت حدود ویل کیږي  دی ته د   ،خه دهایا په افقی ډول څومره پر  ه ښکته خوا تهپورت

 دوه ډوله وي: 
د مدیر یا رییس تر الس الندی آمریت او د آمر یت الس الندی عمومی    کله چې  ، یعنی  ختیاااوږده پر

 tallاوږد حد لرونکی)  مدیریت، دعمومی مدیریت تر الس الندی نور کار کوونکی ولري، دې ته  
span Mgt. سازمان چې ډیر همسطح مدیریتونه)څانګې( ولري،   هغه   او   )لکه الندې شکل(،  ( مدیریت  

 ( مدیریت ویل کیږی. .flat span mgtهغه ته پلن حد لرونکی) 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 

وخت ښودنی جدولد   time schedule 

دپروژو په اجرا کې    معموالً روښانه مهالویش دی،    شکل د چارو د ترسره کولو یو ډیر   په ګرافیکی 
 Barپه یوه پروژه کې د کارونو د جریان یو ګرافیکي ښودنه ده. مثال د    کار اخیستل کیږی، داورڅخه  

chart   یاflowcharts  هپه بڼه. دا د پروژې د پالن یوه برخه د . 
 

 Hydrologyهایدرولوژی 

.  حرکت او ویشنی څخه بحث کوی   ،ته راتلومنځد  مکه باندی د اوبو  ز  ر هایدرولوژی هغه علم دی چی پ

او د ځمکی له  باندی د اوبو او واوری او یا یخ په بڼه    سطح   ر وسفیر کی د بخار یا تعرق، پاوبه په اتم 

څخه الندی د ځمکی الندی اوبو په بڼه تشکیلیږی، او په جیولوژیکی طبقو کی سوری او خالیګاوی    خم

او اتموسفیر   مکی د مخ سطح زنوری ټولی اوبه د  مکی کی له ژورو اوبو پرته زی.  له اوبو څخه ډکو 

تر منځ په ثابت شکل همیش په حرکت او دوران کی دی، د ځمکی د اوبو حرکت ته هایدرولوژیکی  

  ه .هیادرولوژیکی دوران هغه پروس، چې د هایدرولوژی بحث دی دوران یا هایدرولوژیکی سیکل وایی

څخه    هد  اتموسفیر  له  نم  کی  په  اتومزچی  د  ته  د  مکی  بیا  او  لیږدیږی  شکل  په  ترسباتو  وسفیری 

  او ترسباتو اوبه ویالو ته او له ویالو څخه سیند او له سیندونو څخه بحرونو ته لیږدیږی    ی اتوموسفیر 

د اوبو رسولو خدمات د نن ورځې د عامه ادارې یوه مهمه    بیرته اتموسفیر ته د تبخیر په شکل ځي.

 دنده ده. 

 

 tender specification ځانګړی کول د اجزاوو دمناقصې 
د  له خوا  یوه قراردادي  د  د پلورونکو یا مشتري مجموعي اړتیاوې چې  د قراردادونو په پروسه کې   

 خدماتو پر وړاندې یې څرګندوي. 

 steering committee الرښوده کمیټه

ادارې له خوا د یوڅوتنو  دسازمان او  ده، بلکې ځینی وخت    دا د تشکیل له مخې کومه ځانګړې څانګه نه 
تجربه لرونکو او متخصصو کسانو په ګډون د یوې ځانګړې دندې د اجرا لپاره جوړیږی، دپروژې  
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دې کمیټې غړي د    . د چې مربوطه چارې تنظیموي،  نظارتي کمیټه دههغه  دا د پروژې    مدیریت کې 
 هدایت ترسره کوي.   stakeholdersپروژې د راس په صفت د پروژې له دننه د 

 project documentation دپروژې مستندات

دی چې د پروژې د    د هغو ارقامو او معلوماتو راټولول، داسنادو ایښودل او په مستند ډول تکمیل کول 
 منابعو، کړنالرو، مهالویش او اهدافو په باره کې وي.  لګښتون، مشخصاتو، ترتیب،

 
 
 

 merger ګډول
د دوو    رسونل او پانګې سره یو ځای. یو بل سره ، دهغه د ټول تشکیل، پ  د یو شرکت یوځای کول له 
 ادارو مدغم او یو ځای کول. 

 procure چمتو کول 

 د سازمان، اداری یا دفتر لپاره د اړتیا برابرول، تدارک کول. 
 

 recruit په کار ګومارل
 استخدام. دندې کې نیول. 

 rule مقرره

یا بل ارګان    تقنینی سند چی اساسی قانون نه وي، خو رعایت یې حتمي دی. د یو سازمان، ادارې هغه
 او موسسې له مقرراتو سره سم چارچلند. 

 
 

S, s 

 social responsiveness  ټولنیز مسئولیت 

د    ولنې پر وړاندېد ټ  امه ادارې یو خصوصیت همدا دی چې ټولنې ته خواب ویونکی ده. د اوسنی ع
 خواب ویلو غوره صفت. 

 

 span of control دکننترول احاده
رسونلو، کار کوونکو  تشکیل، پ  پر ټول   ؛ د سالمې ادارې هغه اصل چې اداره)مدیران( له پورته تر ښکته

په ټولو کارکوونکو یو شان نفوذ لرل او له ټولوسره    ( باندې د کنترول کامله حیطه ولري. FLM)  او  

 اغیزمن ارتباط لرل.  
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 spokesperson ویاند 

او    ادارې   د یوې ادارې، سازمان، دولت، قضایي ارګان یا موسسې هغه مسئول شخص چې د مربوطه
ا موسسې  سازمان دچارو او نویو پېښو خبرونه میډیا او نورو عامه خلکو او ټولنی ته وایی. د سازمان ی

ً د رئیاو ادارې   معرفی شوی شخص چې د رئیس د اجرااتو خبرونه ورکوي.  س هغه رسما

 sue  رکایت

 غوښتنه.   ل په هکله بیا بیا مراجعه، دعدالت یوه لوړ مقام ته د خپلی ستونزی ویل، د خپل مشکل د نه ح
 

ر      ر اهی راپو  oral report   
مستنداتو په توګه په ټاکلی فارمت کې په لیکلی  د  راپورونه    په اداره، سازمان او مدیریت کې   اصوالً 
له شهرت سره    عنوان، دورې او راپورورکونکی( لوړو مقاماتو ته دنیټې،  written reportsډول)  

ت  مدیران په شفاهی ډول له کارکوونکو معلوماپه استثنایی حاالتو کې  وخت  استول کیږی، خو ځینی  
 پکې نه وي.   ډیر ژر چمتو کیږی، وخت لږ نیسی او اسانه وی، خو ډیر دقت   اخلي. دغه ډول راپورونو

 

effective criticism/critique 

 اغیزمنه نیوکه )انتقاد( 
شخصی نیوکې  قده یی، انتقامی یا  ع   همکارانو او پروسیجرونو په اړه په سازمان کې د چارو، مقاماتو، 

که ده. په دې نیوکه کې د یوه پالن له مخې  وپایله لري، خو اغیزمنه نیوکه؛ګټوره نی دګټې پ ځای ناوړه  
په معتدلو  منتقد نیمګړتیاوې یاداشت کوي، لومړی د مقابل لوری ښیګڼې مودبانه بیانوي، وروسته بیا  

  الفاظو نیمګړتیا ته اشاره کوی. که ستونزه یو تن )کارکوونکی( کې وی، آمر پرته له دې چې هغ کس 
ا  نیمګړتی  ولو چارو کیاو که پروسیجر او ټ   پوهوي  وونیمګړتیا  په نواقصو او   د سپکاوی احساس وکړی، 

 . اصالح الره موندل کیږي مجلس کې ورباندې نقادانه بحث کیږي او د  په اداري وی، 

 expectation Theory د توقع تیوری

، شخص ته ډیره انګیزه  چارو کی( له خوا وړاندې شوې ده او په  Vector Vroomدغه تیوری د )  

خپلو هیلو او توقعاتو ته څنګه، په  یووګړی په ډیر ښه ډول دا سنجوي چې   : ؛ داسې چې هورکوونکې د 
ده دوهمه    ( ویل کیږی، د expectancyبرخې ته)  ، دغې  يکومو الرو او امکاناتو سره رسیدالی ش

نایی څومره ده؟ درېیمه پوښتنه یی داده چې  پوښتنه به له ځانه دا وی چې هیلو ته درسیدو لپاره زما توا
یو وګړی  یږی. په دې ډول سره  ه ورس ګړندی، تکړه او په کلک هوډ کار وکړی چی خپلو هیلو تڅومره  

)  دغی تیوری له مخې مدیران له  . د په کار اچوی او ځان خپلو هیلو)توقعاتو( ته رسوي   خپل ظرفیت 
expectancy  ( څخه پیل کوي، له )instrumentality  )  تیریږی اودخپلې وړتیا په ازمویلو)  څخه

valence )  ته رسیږی. موخې 

 e-learningبرېښنایی زده کړې
معمولی زده کړو ترڅنګ،    –دا د زده کړو یو نوی میتود دی، چې محصالنو او زده کوونکو ته د رسمی  

کارکوونکی دا چانس لري چې له کار  په ادارو او سازمانو کې الزیات دود ده. په دې ډول زده کړه کې  
ټرنیټ له الرې روزنه ترالسه کړي. د سازمان کارکوونکی  څخه فارغ وخت کې او آڼ په کور کې د ان 

 درس وایی .  onlineورته آنالین   له درس څخه زده کړه کوی چې  په یو معلوم وخت کې د یو استاد 
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 unanimous په بشپړ یووالی سره

)به اتفاق  هغه تصامیم چی مخالفت پکې موجود نه وی هغه پریکړه چی د رایو په یووالی سوی وي.  
 .  ارا(

 linesص وف 
اصطالح  په اصل کې یوه عسکری    دا   سټاف څخه نورټول کارکوونکی.  ه رته لپ  په اداره او سازمان کې 

اره او سازمان کی هم  ده چې د قوماندانانو تر امر الندې دسرتیرو کتارونو ته ویل کیده، خو اوس اد 
او د یوه سازمان ډیرې دندې همدوی )صفوف(    د ادارې اصلی برخه جوړوي ده چې  معموله شوې  

   او قوانین عملي کوي.  ترسره

 co-ordinationهمغږد 
و موخو لپاره په ګډه کار  غړی یې په یو ګډ چاپیلایر کې د ګډ یو داسې جوړښت دی چی ټول    ن سازما

ن بریالیتوب  ازماد س  دوی ترمنځ د چارو، تدابیر او فکرونویووالی وي، هومره  کوي، څومره چې د 
 . ونکی سمبالښت او بسیج کول هم وایي دې ته هدف لر. وایي  . همدې خاصیت ته همغږيډاډمن کیږي 

 screening ولغلبیل

د وړ کسانو د استخدام لپاره یو شرط ګڼل    ردا یوه اصطالح ده چې د سالمې ادارې د جوړولو په خاط
د کره معیارونو له    دوی کیږی، نو باید    short list  ست لپارهیوه پ    د   کیږی، هغه وخت چی کاندیدان

عامه توګه،  دا دهغو اصطالحاتو له جملې څخه ده چې په  ) هر یو جدا جدا تعریف شي مخې تفکیک او 
دانو او درمند د پاکولو برخه کې استعمال لري، خو په    - او له هغې جملی د غلو  ډیرو نورو مواردو کی

 . اداره کې یې خاصه معنا همدغه ده چې وویل شوه(

 organization behaviorسازمانی چلند  
یا په سازمان، اداره او موسسه کی   وړو مطالعه کول. - د کړوپه سازمان کې د کارکوونکو او دهغوی  

. داسې هم ویالی شو چې: د یو  سازمان له مطالعې سره اړیکه لري د وګړو د چلند مطالعه چې د ټول  
او دټولو اغیز د سازمان پرجوړښت او    باندې   او د نورو اغیزه پر همدهړي( اغیزه پرنورو  فرد)وګ

 تاکید کوي.  او چلند  و انسانی تعامالت په سازمان کی دننه پر فعالیت باندې . دغه کتنه 

 .Taylor, F. W        ،ف.و. تیلور

 
تیلور   و فردریک وینسل  نکی او لیکوال تایلور چې بشپړ نوم یېاو دمدیریت د علومو نامتو څیړو  ېد ادار

Fredrick Winslow Taylor    ،فیالدلفیا    امریکې د متحده ایاالتو په  د د مارچ په شلمه  م.    ۱۸۵۶  د دی
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دقضا او حقوقو    په پوهنتون کې وروسته تر آزمونیېهاروارد    د .  کې نړۍ ته سترګې پرانیستي دي 
(  والډ مید)    شرکتونو کې کار وکړی، نو ځکه یې غوښتل چې په صنایعو او  خو ده  ومنل شو،    څانګه کې 
په چارو کې څلور کاله د زده کړې دوره تیره او ډیر ژر د همدې فابریکې  تخنکی او انجنیری  د پوالدو،  

کې د  د تکنالوژی انجنیری  انستیتیوت    د   یې د)اسیتون(   کې   .م ۱۸۸۳  د انجنیری رئیس وټاکل شو. په 
بیا    ، له دېنورې زده کړې هم وکړېکې  په څانګه  انیک  یخمد    ېهندس بیالبیلو تخنکی    پهوروسته 

مشاور په توګه وګومارل  مدیریت د برخې  جنیری په چارو کې د  ند اموسسو کې    فابریکو او صنعتي
تر السه    ادوکتورافتخاری  دعلومو په برخه کی  له پوهنتون څخه    پنسیلوانیاد م. کې یې    ۱۹۰۶په .  شو
په برخه کې لومړنی  مدیریت  کتاب چې د    (اصولم. کال کې )د علمی مدیریت    ۱۹۱۱  ټایلور په .  کړه

لو کتاب، چې په هغه کې د هرې  په دې توګه د تایلور د علمی مدیریت د اصوکتاب و، خپور کړ.  علمی  
ښودنه او څیړنه یې کړی وه، د تولید د زیاتیدو او  وو اوبرخو د ویش نو د بیالبیلو اجزااو د کارو دندې

او د    ه د مزدونو او معاش او عادالنه ټاکنې امکان برابر سردستندرد وخت د سنجش المل شو. په دې  
  ونو او موسساتو کې د نوموړی یرو کارځایونو، فابریکو، شرکت ډ اصالح شو. وروسته بیا په    دندو سیستم 

مشهور مثال یې د )فورډ( د موټر جوړړلو فابریکه وه. دغه فابریکه  شول چې یو اصول تطبیق  فکري
د صنعت د ډیر    . دغه ډول فابریکی په نولسمه او شلمه پیړۍ کېتولید لومړنۍ بیلګه وه  د ګڼ او کتلوی

 ومړ.   مه ۲۱د مارچ په   م. کال کې ۱۹۱۵پرمتګ المل شوې. ټیلور په 

 Henri fayolهنری فایول 

 
  استانبول   پهمه  ۲۹دجوالی په    م. کال  ۱۸۴۱  د څیړونکی  نامتوفایول د مدیریت او سازمانی مطالعاتو  

له دې امله چې پالر یې  .  فرانسوی و  ، خو دمور او پالر له خوا اصالً ديته سترګې پرانیستی  کې نړۍ  
زیږیدو ځای، د استانبول  ده د    نو د   د لوی پله د اینجنیر په توګه دنده درلوده، په استانبول کې د ګاالتا  

کی د کانونو د انجنیری په برخه کې زده  اکاډمۍ  ه  ې د سنټ آتین پفرانسد نوموړی وروسته بیا    ښار شو.
کې، د کارکوونکو او    شرکت فرانسوی  له زده کړو وروسته د فرانسې د فلزاتو په یو  کړې وکړي.  

صنعتی    همدې یې  تجارب  او سازمانی  کاری    ې زیاترهچ  انجنیرانو په یو ټیم کی په کار بوخت شو،
ده دکارکوونکو او مدیرانو او د کاری ټیم د تشکیل او جوړښت په برخه کی  .  کارځای کې تر السه کړل

و تر عنوان الندې نشر شول. دغه  اصول چې وروسته بیا د فایول د   نوي بدلونونه او اصالحات راوستل
د سازمان لپاره   پروګرامونو جوړول او معمول ګرځول،د کلنیو او لس کلنو   اصول په الندې ډول دي:

د دایرولو او په  د منظمو مدیریتی غونډو    دتشکیالتی چارټ او کاری انضباط او نظم رامنځته کول،
د ادارې، مدیریت او سیاسی    ساتل.  همغږي دایرول او جلسات  مدیریتی    رعایت، منظم   دنظم  سازمان کې

( له همدغو اصول څخه کار واخیست او یو شمیر نورو اصولو ته  راکرډ ر  ټ )پی. علومو یو بل نامتو پوه
  فایول  ویالی شو چې هانری   یې انکشاف ورکړ او ټول د دمدیریت دنظریاتو په ترڅ کی توضیح شول. 

بنسټ ایښودونکی  اصلی  سره یو ځای، درېواړه د مدیریت د کالسیک مکتب  و ماکس وبر  ا ه تیلور  ل
د ادارې او مدیریت په هکله نامتو لیکوال او محقق  سازمان او  او     نامتو عالم  دغه    د فرانسې    .دي

م. کال کې د علمی  ۱۹۱۰اداره د یو واحد جوړښت په توګه معرفی کړل. نوموړی تر دې مخکی په  
دغه سازمان کې یې تساند    م. کی یې اداره یو هماهنګ سازمان وباله. ۱۹۱۷په    و. مدیریت کتاب لیکلی  
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ادارې دننه یی د کشمکش پرځای هماهنګی د چارو دبریالیتوب شرط    او یووالی یو مهم شرط وباله او د 
 وښود. د ده له نظر سره سم په اداره کی الندی خصوصیات دي: 

 ( Division of Work )  د کار ویش  ✓
✓   ( مسېولیتونو  او  صالحیتونو  او  Authority & Responsibilityد  څرګندوالی   )

 متناسبوالی 
 (  Unity of Commend دهدایت ورکولو وحدت ) ✓
 (  Unity of Directionد الرښوونی د لوری یووالی ) ✓
 Subordination of individual interestدټولنیزو ګټو څخه د فردی ګټو تابعیت )  ✓

to general interests  ) 
 ( Centralizationدمرکزیت شتو )  ✓
 ( Scalar of chain)  د مراتبو دسلسې رعایتول  ✓
  ( Order & Disciplineنظم او انظباط )  ✓
 (Equityعدالت او مساوات)  ✓

هنری فایول د یوې داسې اداری او سازمان د جوړښت نظریه ورکوله چی کارکوونکی  
دوام ورکوی او اداره کی نظم او ثبات  یې د بشپړ تفاهم او وحدت په فضا کې دندو ته  

وی.  مدیریت   موجود  د    د  مکتب  عکالسیک  دمدیرت  یا  دندې  په مدیرانو    ناصر 
(POSDCORB ) ومړ. مه  ۱۹د نومبر پر  م. کال ۱۹۲۵  د نری فایول سره وښودل. ه 

 

 Elton Mayoالتون مایو 

 
نس او ماستری یې د  لسا   پرانیستي دي،سترګې  نړۍ ته    کې   استرالیام. کال کې په    ۱۸۸۰مایو په  ډاکتر  
له   د   پوهنتون کې او آدالید   و  اپنسیلوانیا    د .  پوهنتون څخه ترالسه کړی ده کویینزلند    دکتورا سند یی 

کارخانه  په فابریکه)  هاثورن  د   التون مایو  . په پوهنتونونو کې د استادپه توګه هم پاتې شوی دی  هاروارد 
او د کالسیک دورې    لید نوي مدیریت پ د ده دغه څیړنې  یتوب خپلی څیړنې پیل کړې چې  ( کې په یواځ

توضیح  د نومړي له خوا  په نظریاتو کی    مدیریت   د کارځای عملی تجربې د هاثورن  د  پای یئ بلالی شو.  
په  . التون مایو  لو کارکوونکو دکار د موثریت لپاره تجربې وکړی رنګه یی په څو ډ شوی دي، چې څ
، له همدې  کويعمل  و له مخې د کار په چاپیلایر کې  و عواطف و ااحساسات   د کارگران    دې باور و چې

اوکارگران  لهمدیران    که چیرېامله   درناوی  په  د  احترام    و سره  او  بدل)عوض(  چلند وکړی  مادی 
په پام کې ونیسي، غوره پایلې لري. د ده له    همروحی، شخصی او ټولنیزی اړتیاوی    دویترڅنګ د  

د بشری سرچینو   ؛ه دې سره سمل ، څیړنو څخه وروسته د کاروبارونو په مدیریت کې ډیر بدلون راغی
وکړ، ښکاره ده  تغییر   په هکله نظریاتو و  نلو پرس  د کسب و کار  د و  او انسانی پانګې بحثونه پیل شول ا

م. کال کی له  ۱۹۴۹نوموړی په    .ت شو په نړۍ کې ډیر اوچمدیریت    دریځ د مایو    التون  دا وخت د چې  
 نړۍ سترګې پټې کړې.  
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 Herbert Simonهربرت سایمون  

 
یمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستی، خو په اصل کې  س میلواکی    د د امریکې  م. کال کې    ۱۹۱۶  سایمون په

لسانس او بیا یې ماستری    ېپوهنتون څخه ی شیکاگو    د .  یعنی موروپالر یې د آلمان وو جرمنی نژاده دی،  
را سند هم  وپوهنتون څخه د دوکت شیکاگو  و برخه کی له  ریاضیاتهم ترالسه کړه. ده د سیاسی علومو او  

دپریکړه    ورته   کوالی او مراحل توضیح کړل، نو ځکهسایمون د پریکړو کولو څرن .ترالسه کړی و
(  روانشناسی  نوموړي د ارواپوهنې) هم وایی. دی د یوه نابغه په توګه پیژندل شوی دی.    کولو دعلم پالر
،  (Sociology)  ناسیش، جامعه (Decision making)یریگ، تصمیم هوش    ، مصنوعی بیالبیلو برخو

څیړنې  و  ا، مطالعات  درلود   تخصص   په پوهنو کې   ې فلسف  او  ر، مدیریت ټکامپیو،    وعلوم  اقتصاد، سیاسی
ده یو شمیر مډالونه او افتخاری دوکتورا هم  .  کړي او په دغو علمی څانګو کې یې آثار لیکلي ديیې  
 پټې کړي دي.    م. کال کې له نړۍ سترګې۲۰۰۱سیمون په  لرله.

 Igor Ansoffایگور آنسوف 

 
م.    ۱۹۳۶  په   کې نړۍ ته سترګې پرانیستی،   روسیهپه  م. کال کې د شوروی اتحاد    ۱۹۱۸  انسوف په
پوهنتون څخه دوکتورا ترالسه کړه،  براون    امریکی لهیې د    په ریاضیاتو کې  .ې ته والړ یککال کې امر 

د عمومی مدیریت تر څوکۍ ورسید. وروسته بیا په  د الکهید هوایی شرکت کې یې په کار پیل وکړ او  
انستیتیوت کې د مدیریت د استاد په توګه په    په پیټسبورګ کې د تکنالوژي په صنعتیم. کال کې  ۱۰۵۳

یکه چې  ولکتاب تر عنوان الندې یو استراتژی " سازمان د  "م. کال کې یې    ۱۹۶۵  په.  کار بوخت شو
مخکښ  کې  په برخه  مدیریت  ژیک  یسترات کتاب و. نوموړی د    مرجع   او  د ستراتژی په برخه کی یوغوره 

ده ته د  .  ده د لومړی ځل لپاره د سازمان ستراتیژیک مدیریت او دهغه مفهوم تشریح کړ  لیکوال و. 
او موږ کوالی    ویل چی ډیرې پېښې د اټکل کولو وړ دي   ستراتیژیک تفکر پالر هم ویل کیږی. آنسوف 

پېښو ډیرو  د  د سازمان  تحلیل سره غوره ستراتیژیګانې جوړې کړو او عملیاتو تجربو    ،شو چې  .  په 
د ده    ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې. سن دیگو  م. کال کې په  ۲۰۰۲ی نامتو ستراتیژیست په نوموړ

   آثار اوس هم د ستراتیژیک مدیریت په برخه کې ساری نه لري.

 Russell L. Ackoffراسل ایکاف 
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د فبروری    م. کال ۱۹۱۹ د دوردان لیکوال دی. نوموړی    د   ایکاف د معاصرې ادارې او علمی مدیریت 
امریکمه  ۱۲په   ایاالتو  د  د متحده  ته راغلی دی.    فیالدلفیاپه  ې  نړۍ  د   ۱۹۴۱  په ایکاف  کې    م. کې 

په   ۱۹۴۷  په و  ا  فارغ له څانګې    معماری پوهنتون څخه  دپنسلوانیاله  یې  دوکتورا  فلسفه      م. کې  کې 
راوستی  نظریات  فلسفی    ، دا ځکه چې په مدیریت کې یې د مدیریت فیلسوف هم ویل کیږيته  ده    واخیسته، 

د  د مدیریت  د  رنسانس    وو، ځینی نور ورته  ډیره موده یی  د  پنسیلوانیا  مخکښ وایي،  پوهنتون کې 
موندنې  بازارپه پوهنتون کې د واشنگتن  د  م. کلونو پورې    ۱۹۹۵  رت  ۱۹۸۹  له.  مدیریت تدریس کړی دی

، څه موده  لیکلی دی  زیاتې مقالې  ۲۰۰او له ونه کتاب  ۲۲  د مدیریت په برخه کې یې.واستاد   دمضمون 
د څیړنو رئیس و.   امریکې  د  د  د طبیعی علومو  د روسیې  لکه  دیو شمیر مشهورو علمی مرکزونو 
م. کال  ۲۰۰۰لنګستر له پوهنتون څخه د افتخاری دوکتورا لرونکی و. په  اکاډمی غړی او د انګلستان د  

درې نیم    . په تقریباً مرکز( پرانیتسل شو  علمی   په پوهنتون کې د ) ایکاف  پنسیلوانیا  ده په ویاړ د   کې د 
.  رو یا یې هم څیړنی کړي دي وسوه شرکتونو او د امریکی دولتی آزانسونو کې یې یا کار کړی، یامشا 

ده به ویل چې د ماشین د    پروګرام جوړونی یو نوښتګر بنسټګر ویل کیږی. ماشین د دوران د  د  ته  ده  
ول اجزا  چې د سیستمونو ټ  ته اړتیا لرو   » تركیبي تفكر « اختراع د څلور سوو کالو په بهیر کې موږ  

، یعنې له  لیت یو قالب کی یی سره راغونډ کړواو د تمامیت او ک  و په ګډ ډول سره په پام کې ونیوالی ش
دغه نامتو لیکوال او  .  ته انکشاف ورکړ تفکر  )ک لیت( او سیستمیاجزاوو څخه یې د ک ل په هکله نظر  

 ژوند سره مخه ښه وکړه.  د اکتوبر په شلمه لهم. کال ۲۰۰۹  د څیړونکی 

 Tom Peters   تام پیترز

سیمه کې نړۍ ته راغلی او د کرنل له پوهنتون څخه یې د  بالتیمور  په   آمریکا د  م. کال کې    ۱۹۴۲  په 
له پوهنتون    استنفورد   سازمانی چلند په څاتنګه کې د   سته یې د و، ور انجنیر په توګه لسانس واخیست 

په سازمان او  موډل    " توري  S  اووه   مکنزی  د "نوموړی د .  څخه ماستری او بیا یې دوکتورا ترالسه کړه 
سیستمونه،    حروف له الندی مفاهیمو څخه اخیستل شووی دی:  Sدا اووه    کړ چېی  اداره کی معرف

په دې توګه نوموړي    ګډ ارزښتونه، ستراتیژی او د مدیریت چلند.جوړښتونه)سترکچرز(، مهارتونه،  
دتغییر ذهنیت جوړ کړ.  نوموړی د یوه ښه    له بروکراتیک روش څخه احساسی او چلندیز روش ته 

 یاارکان وښودل:   ن لپاره اته صفتونهاسازم
   تنظیم کړی، ونه په ښه ډول فعالیت خپل  ی او خالصون و بروکراسی    باید لهسازمان   یو ښه. 1
 ولري، ارتباط   و سره کلک او نږدې مشتریان  له سازمان باید ښه . 2
   ولری،  ونهاو په خپل سازمان کی د پانګونې نوښت آزادی  متشبثین باید د فکر او عمل. 3
په  ګټه کول په لویو سازمانو کې یواځې د پانګونې او اقتصادی پالن جوړونې پایله نده، بلکې  .  4

 ښه مدیریت کولو پورې تړلې ده،  
کې تشریح کړي   S اووه  مکنزی   ې د ارزښتونو ته پاملرنه مهم عامل دی) دغه ارزشونه ی .  5

 دي(،
 ته ځیر او ورڅخه لرې نشي،   و توانمندی خپلو باید  ونه . سازمان6
و باندې بوخت  فعالیت ډیرو لویو پالیسیو اوپراخه    ونه یواځې هغه ندی چې صرف سازمان بریالی  .  7

 ونو ساده کولو ته هم باید پاملرنه وکړي، نظاماجرایی   د  دخپلو وي، بلکې 
د یوه سازمان    ، کوچنی کول او اغیزمنتیا زیاتول )انعطاف(ړندي کول، نرمښت ښودلارو ګدچ.  8

 د کامیابی راز دی.  
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 Peter Druckerپیتر دراکر 

 
کال    ۱۹۰۹  د  کېم.  میاشت  په  نومبر  د   ا ناوی په    اتریش   د   د  ده  دی.  زیږیدلی  کې    MBA  ښار 

د مدیریت په    کالرمونت   م. کال کې د ۱۹۷۱  لومړنی دورې په   )دکاروباریاتشبثاتو دماستری پروګرام(
نوموړی د    دپروګرام نوم ورکړل شو.مدیریت  پیتر دراکر    د پوهنتون کی پیل کړې چې وروسته بیا  

ې د استاد په توګه  و فلسفاسیاست    اود   و کې دوکتورا لرلهحقوق   لمللابین   فرانکفورت له پوهنتون څخه
په پوهنتون کې یې د مدیریت دعلم داستاد په توګه کار    نیویورک   د و  په پوهنځي ا بنینگتن  د    آمریکا   د   یې 

دمدیریت په ډیرو    . کول او ښودل یو ستونزمن کاردیخالصه    د ټولو افکارو پیتر دراکر    د .  کړی دی 
کارکوونکی د سازمان    "، " ساتنه مشتری  د "  د بیلګې په توګه   بحثونو کی دده له ویناوو څخه یادونه کیږی. 

  د مفاهیم کلیدی ډ یر نور  مدیریت د  و ا " د اقتصاد او اداري علومو ډیرې نږدې اړیکې  " "، اصلی پانګه
نوموړي یو شمیر مډالونه او افتخاری ستاینلکونه د    و پر بنسټ درول شوي دي . نظریات پیتر دراکر  

افتخاری    یو شمیرو  ا،  دپوهنتون مډال  نیویورک  د ،  دعلومو مډال  ن ااپ دجاتریش،    د ،  له دولت څخه  آمریکا
لنډه دا  هیوادو څخه ترالسه کړي دي.  و سوئیس  ا انگلستان، چک، اسپانیا، بلژیک    سندونه له  یداکتر

  ينوموړ د مدیریت نوي علم ته لو ی خدمت کړی دی.    چې وروسته تر دوهمې نړیوالې جګړې څخه یې
 په کالورنیا کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي.   یوولسمه  د نومبر پر  م. کال کې۲۰۰۵په  
 

فیلیپ کاتلر   Philip Kotler 

 
کې نړۍ ته سترګې پرانیستی دي، خو په  شیکاگو   امریکې د متحده ایاالتو په د  م. کال کې یې۱۹۳۱  په

  له پوهنتون څخه ماستری د شیکاگو  په اقتصاد کې یې  .  وو اوکراینی  اصل کې یې کورنۍ)موروپالر(  
  له   داکتری سند فوق  کې دوکتورا لرله اوپه ریاضی کې یې  اقتصاد  په    له پوهنتون څخه یې MIT د   او

پوهنتون څخه ترالسه کړی  شیکاگو   سلوکي ارواپوهنه کې له په  سند یې   یکترافوق د   او یو بل هاروارد  
م. کال کې ټایمز  ۲۰۰۳په   .پوهنتون کې تدریس کوی نورت وسترن    په  کال را وروسته  ۲۰۰۳له  .  دی

م. کال  ۲۰۰۵په البته  لی و.دریو نامتو پوهانو کې شمیر  دیریت په برخه کې د نړېمجلې نوموړی د م
وښتنه کړې وه، چې  یوه پ   ی مدایرانو څخهتنو اجرای  ۱۰۰هیوادونوکی ل   ۲۵په    ې مجل  کې ټایمز مالی 
لیکوال غوښتل شوي وو، چې وروستته    اغیزمن   لو زیات ود مدیریت په برخه کې تر ټ دهغې له مخې  

، بیل  څلورم او بیا وروسته تر ده څخه  کاتلر    دکاروبار د مدیریت په برخه کې تر پیټر ډراکر څخه  
د ده تر ټولو    هیوادونو څخه افتخاری نشانونه لري.   ۱۴نوموړی له    . ولش  و جک ولش انتخاب اگیتس  

کتاب  موندنې    "   مهم  بازار  "  د  یې   دی. مدیریت  کې  هغه  په  اصول    چې  مهم  ډیر  موندنې  بازار  د 
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د بازار موندنی او    ده  دغه راز.  کړلمطرح    Product, Price, Place, and Promotion(P 4یعنی)
 پرمختګ لپاره الندی شرطونه وښول: د کاروبارونو د  

 دپام وړ وګرځوو؟  په څه ډول سره کوالی شو چی مشتریانو ته محصول . 1
 ؟ و بیې څنګه وټاکو د تولید شویو اجناس. 2
   دسازمان محصول په څه ډول ویشالی شو؟. 3
 ؟ کړو تبلیغ و   څرنګهخدماتو ته کت تولیداتو او د سازمان او موسسې یا شر. 4
مدیریت  دغو پوښتنو له ځوابولو وروسته کوالی شو د شرکت، سازمان یا موسسې    چې د   وایي کاتلر  

  مقالې   ۲۵۰  او له سلو زیات کتابونه  یې  کول پیل او موفقانه پر مخ بوځو. د یازار موندنې په برخه کې 
ادارو متخصص    سازمانواوپه دې توګه نوموړی د کاروبار او تولیدی او خدماتی موسسسو،    . لیکلی دی
 لیکوال و. 

 

   agent مامور 
  . د څانګې کارکوونکى ، وکیل د څانګې استازى او اجرائیه مامور یوې دندې ته توظیف شوی شخص. 

اومربوطه  خوا یې د اجراتو واک ترالسه کړى وي ه هغه حقوقي شخص چې د یوه بل حقوقي شخص ل
مواردو کې د    نورو   په.     a revenue agentمامور یا یود مالیاتو  لکه    ماموریت باید ترسره کړي. 

 هم ورکوي.   بدلوونکي عامل معنا
 

   agreement ( agreeing) تړون 
داد ارد اجرا قر  توافق، د یوه معین کار  دندې په اجرا  ېد یو.    کول  په یوه موضوع باندې قراداد توافق.  

( ټول  Agreement clauseشرایط )  اد د قرارد   اوچې د ترسره کولو موده ، مز دا و نور تړونونه  

 پکې څرګند او موجود وي. 
 

 allocationتخصیص

په  د وربېلولو ، ځانګړى کولو او برخې ښودنې  ده، چې    ح کې د مالی سرچینو اړوند اصطال  ت په مدیری
نیو یوه برخه اویا هم د کار  متمعنا سره دا مفهوم افاده کوي چې یوه سرچینه ، مالي وسیله د مادې ش 

 . ته جال شي  کار تر سره کولو ، ځانګړى خدمت یا د یوه معین فعالیت ځواک یوه ځانګړې 
 

   allotment money تخصیص روې پیسې
هغه اندازه پیسې یا مالي منبع چې   د انتقال وړ پیسې چې د تخصیص لپاره په پام کې دي.   ې هغه نقد 

 وېش مصرفولو او تخصیص ته بېلې شوي دي. 

 Alms Homeمرستون

او سهههههاتنهه یې پهه غهاړه اخلي ،   يوخلهک راټول  ځهاى او اداره چې بیوزلهه ، نهاتوانهه او مسهههههکینهغهه  
  د مرستې ځاى . بېوزلو او معلولو دارالمساکین ، د معیوبو
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 assurance بیمه

د ډاډ او    او له احتمالی خطر څخه  لغت څخه اخیستل شوی ده، یعنی ویره  له  بیمپه عربی ژبه کې د  
ی اقدام دی. په افغانستان  احتیاط دا یو  ویل کیږی.  assurance  په انګلیسی ژبه ورته   حاصلول.  اطمینان
یو څوک خپل    ېخطر په وړاند   ي کله چې د احتمال.  یمی چارې د بیمې ملی شرکت اجرا کوي کی د ب 

  حفاظت په خاطر د یوهاو  ې او شتمنی د بیمی شرکت سره د ساتنجایداد، سرای، کور، موټر یا بل مال 
ه  دواړه)بیم   بیمې قراداد بشپړیږي. په دغه قراداد کېي، د  ثبت کړ   ېپه مقابل ک   ې د حق البیم  ېتعهد له مخ 

  مکلف دی   ه تحویلي پ  دونکی دبیمې شرکت ته دحق البیمې . بیمه کیګر او بیمه کیدونکی( السلیک کوي 
 . 

دارد قانون ا Administrate law 
د عهامهه قهانون یوه څهانګهه ده چې د هغو کړنالرو یها پروسهههههیجرونو کنټرول کوي چې دولتی څهانګې  

تدارکات، قانون  ګڼ شهمیر اداري کارونه لکه؛ ورباندي کار کوي. په دې کې د اسهاسهی قانون په اسهاس  
ه موسهسهو د قوانینو او مقرراتو سهر  يد دولت  ېچد محکمې هغه فیصهلې    او  ونهجوړول، اجرائیوی حکم

او ګڼ شههمیر نورې اداري چاری شههاملې دي. په ډیرو هیوادونو کی دا قانون تفکیک شههوی،    اړه لري
د عامه اداری، حقوقو او   .ه چې په دې نوم ځانګړی قانون نه لريتشه  خو تراوسهه هم داسهې هیوادونه

 سیاسی علومو د څانګې یو مضمون.

   anarchism اناررېزم

  یومهال په اروپا وډې وضع ته ویل کېږي، چې    ېګډ   ې په اصطالح کې هغاو بې نظمۍ ته    په لغت کې 
د په تنګ  لنچکارفرمایانو له ظالمانه د  ي یو شمیر کارګران او دهغوی استاز  هغه مهالکې ولیدل شوه، 

  ، دى، نو باید له منځه یوړل شي  ینارشي پلویانو ویل چې پانګوالي دولت د ښکېالکګرو مالتړ ا د    شول.
بندوباری    ې ب  . اوسني وخت کې هرډول شېزم نوم غوره کړ ضد دغو فعالیتونو د انار  ر نو ځکه د دولت پ

 . يته انارشی ویل کیږ 
 

   annulment فسخ
   و کولو لپاره هم استعمالېږي.لغول اویا هم د معاملې او قرار داد د لباط  د یوه سند یا د یوې معاملې 

 approbationتاییدول

  approveد یوې موضوع تصویب یا    . ې څرګندول او منلښ ه تصدیق کول ، په یوه شي کې د خود یو څ
 کول. 

 

 assess ارزیابي کول

 نګې ارزونه او د اجرااتو تحلیل کول. ایوې څ  یوه فعالیت یاپه سازمان او اداره کی د  
 

  assurance Contract د بیمې تړون
بیمې  منه او د ژمنې سند چې د هغې له مخې د بیمه ګر یا بیمه کوونکي او بیمه کېدونکي ترمنځ د  هغه ژ

 د مامورینوبیمه.   مثالً  معامله صورت نیسي. 
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 attainderمصادره 
یو چاد حق سلبلول ، د یوه  له مالونو او شتمني څخه د  د مجازات په بڼه د یو مجرم دمال استمالک. 

څخه د مجازات په   هغه له ملکیت یا کوم بل حقد   پټ شوی شخص  یا قصداً   تښتېدلییو  د   جرم له کبله
 د شتمنیو او ملکیت مصادره کول.  ه بې برخې کول او له هغې جملې د هغهڼب

   auction مزایده
. یا دیوه کار په  ي او د پلورلو لپاره یې وړاندې کو  ي ایل لیالموداره خپل اجناس یا وس یوه ا  کله چې 

  زایدې ته حاضر شوي کسانمدتدارکاتو د قانون له مخې  ې ترالسه کول او نور. ژاجاره ورکول. دپرو
  اعالن   زایدې د هئیت تر مخې پرانیستل کېږي، تر ټولو لوړه بیه بیا مد    ، ړيپه تړلیو پاکټونو کې بیې راو

، که  په لوړه بیه راودانګيته  او نورو مزایده کونکو څخه غوښتل کېږي، چې پیرودنې    ته سپارل کېږي
 . اضر نشول، همدغه کس وړونکی کیږي حبل څوک 

لغو   avoidance 

معامله چې دواړه لوري یا یو لوري  وي.هغه  بې اعتباره شوې    ا قرارداد چېیو سند، دفتر، تشکیل، ی
  . هغهویل کېږي   (   avoidance of contractلغو شوى قرادرادته )    . ور څخه تېر شي او لغو یې کړي

   چې د هغه له الزامی کیدو او اجرا څخه انصراف شوی وي.  فرمان او حکم 

 agencyنماینده 

استازی . په یوه ځانګړې دنده موظفه    حقوقی  .  څخه نمایند ګي کوالى شي  هغه څانګه چې د عامل هیئت 
 شوی څانګه. 

   agent مامور 
هغه حقوقي شخص چې د یوه بل    .څانګې کارکوونکى ، وکیل د څانګې استازى او اجرائیه مامور د  

خوا یې د اجراتو واک ترالسه کړى وي او په سوداګرۍ کې یې پرځاى واک چلوالى  ه  حقوقي شخص ل
مواردو کې د بدلوونکي    نورو   په .      revenue agentد مالیاتو مامور یا  .  وې ادارې مامور یشي، یا د 
 هم ورکوي.  عامل معنا 

   bank accountبانکی حساب
    په توګه  شتري ګړی دبانک د مویو    سه، سازمان، اداره یا چې حقیقی یا حکمی اشخاص، دفتر، موس  کله

  هال له خپل همدې حساب څخه پیسې اخلي مرپرانیزي او د اړتیا پ  په بانکونو کې ځانته بېالبېل حسابونه 
 لپاره استعمالېږي.  د هر ډول کریدیت  د بانک له خوا عمومي توګهاو پیسې پکې اچوي خو په  

 baccalaureateبکلوریا 

 د دولسم ټولګی فارغ وي. له لسانس څخه ټیټ .   هغه څوک چې د ښوونځی

 bachelor’s degreeلسانسه

 هغه څوک چې د پوهنتون څلور کلنه دوره یی لوستی وی. د پوهنتون د لسانس دورې فارغ. 
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ژبو په دوو   bilingual 
کوالی شی، هغه سند، اعالن، قانون یا په اداره کې بل سند چې په    ېهغه څوک چې په دوو ژبو خبر 

 یعنی په دوو ژبو زده کړی.  bilingual educationدوو ژبو وي.
 
 

  bureaucrat بیرو کرات
په اداره کې ټول دفتري    . يو او دفتري امورو متخصص چې په دفتري کارونو بوخت    و چار   يادارد هغه  

و ته یې  کارکوونکبیروکراسي او اجرا کوونکي    و ته له مخې پرمخ بیول  کارونه د دفتري چلند بېلګو
   .بیروکراتان ویل کېږي 

 

   bidدمزایدې بیه 
لپاره وړاندې    زایدېمدي په غونډه کې تر ټولو هغه لوړه بیه چې د  یزامقانون سره سم،    د د تدارکاتو له

  ې یه د مناقصشوى ، ب   کېدونکى جنس لپاره د پیریدونکو له خوا ټاکل کېږي، د پیردوني لپاره وړاندیز
 . (  biding) و.ګ: ویل کېږي bid bondزایدې سند ته مد  .پېشنهاد ، د اوطلبي 

 bidding مزایده کول 

ده او مناقشه کوونکى  یمزا   سم  اعالن سره  هغه غونډه او پروسه چې د هغې په ترڅ کې له مخکني 
 یا د پام وړ بیه وړاندې کوي.  Bid price( خپل Bidderهر ګډون کوونکى )  زایدېمد  حاضرېږي،

 

حساب  دوه اړخیزه bilateral account  
په هغه کې    معامالت   ډوله  او حساب چې دواړهدفتر    دا په محاسبه کې معموله اصطالح ده ، هغه لوى 

 دپاسیف او اکتیف حساب.  د ثبت اړتیا لري. 

 confidential رم مح 
یا بل څه چې صرف د یوی ادارې، سازمان،    ، راز، کود اوشفر هغه خبره، سند، پریکړه ، مصوبه
له مخې یې پټ ساتل ضرور    و فظتی تدابیرکله او د ځانګړی محاه  مدیریت یا یوشخص لپاره ، دهغه په 

 . او اسناد محرم وي زیاتره رسمی مسایل، رازونه په اداره کې   وی.
 

 tax مالیه

یې د عامه لګښتونو د پوره    اشخاص ، چې عاید لرونکی  غه قانونی، انفرادی او حتمی ورکړې ديه
هغه دقانون له مخې ټاکل شوی مقدار    عامه خدماتو د اجرا لپاره دولت ته سپاري.  -کولو او ټولنیزو

او د حقیقی او حکمی اشخاصو د ثابتو او    پیسې چې د څارویو د شمیر، د سردرختی حاصالتو، زمکې
ورکوونکی)مودي( هغه څوک دی چې    . مالیه و څخه د دولت خزانې ته سپارل کیږيغیر ثابتو عواید 

 دخپلو شتمنیو او عوایدوټاکلی سلنه مالیه دولت ته وسپاري. باید 
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 divisionناحیه 

او د راتلونکی نورې پرمختیا په موخه د اړوند    وېشنه چې ټاکلی وربوی لري   د ښار دننه هغه اداري 
 مراجعو له خوا ښودل شوي وي. 

 hologramهولوګرام 
د جعل او دوکې د مخنیوی په خاطر په بانکنوټونو او نورو ارزښت  هغه ځلیدونکی روښانه پټارې چې 

مخصوص ګراف  . هغه  وس نلري د طرح او جوړولو    یېاو بل څوک    لګول کیږي  لرونکو پاڼو باندی
 له نقشونه چې د اصلی بانکنوټ د پیژندنې لپاره ورباندی انځور کیږی. ډو
 

 
 

 bilateral agreementدوه اړخیزه توافق 
په برخه کې   د یو شمیر اجرااتو ایجاد او  ترمنځ  کومتونو، ادارو او سازمانونوحوو هغه تړون چې د د  

نه وي،    سرهیا سازمانونوچې ممکن نورو هېوادونو    کېږي،پکې منل    ته یو شان امتیازات   د واړو لوریو
چې په نړیوال ع رف کې معموله    ،د ګډو همکاریو او اجرااتو قانونی آسانتیا راوليقراردادونه    دا ډول 

 .ده
 

مرستې  دوه اړخیزه bilateral assistance / aid)   
په ترڅ کې  یوه تړون  یعنې له څو    ترمنځ منل شوي   د دوو لوریو   هغه متقابلې مرستې چې د  وي، 

اویا  توپیر لري.  اړخیزو  له نړیوالو سازمانونو څخه له مرستې اخیستو څخه  ه  زیاتره وختونه دو  هم 
 لري.  موسسات، سازمانونه، پوهنتونونه او نورې ادارې خپلو منځو کې د دوه اړخیزو مرستو تړونونه

 

 bourgeoisieبوژوازد 

  یعنې هغه ځاى چې هلته  ؛ ښارو  ،معناهغه وخت یې  څخه اخیستل شوى چې    bourg)د التیني ژبې )
ح سره بورژوازي یعنې هغه پانګواله طبقه  الاصط  شتمنه او هوسا ښاري طبقه اوسېدله، په اقتصادي

چې    واژبور  .خاوند   .... (   کارګرانو، پانګې،،  چې د تولیدي وسایلو ) لکه ماشین ، فابریکه ، کارخانه
( او نظام  bourgeoisقې ته )بط   ورژوا ب   . ار اچولي وي، په همدې نوم یادېږيکومه برخه پانګه په ک 

وایي.  نظام  بورژوازي طبقاتي  یې  فیوډالی    ته  تر  بورژوازی ورسته  کی  بهیر  په  پړاوونو  دتاریخی 
په پانګوالي نظام کې  پانګوالی نظام دی.    ، نظامونو څخه رامنځته شوې، چې دې پسې وروسته نظام

کسان دي چې د بېالبېلو اقتصادي فعالیتونو په ترسره کولو د خپلو ګټو په زیاتولو بوخت     بورژوا هغه
تولیدي    هغې جملې د کار ځواک، تولیدي منابع ،  او له  سره د ټولنې ډېر څه  وي او د پانګې په ټولولو

ې  په سوسیالیستي ادبیاتو ک  مطبوعات او نور ارزشونه خپل چوپړ او واک کې راوستالى شي.   وسایل، 
په پانګوالي نظام کې هر پانګوال    . ) هغه انسان چې بل انسان ځبېښي  : یې بورژوا داسې تعریف کړې دي 

 کپتیال ( .  : ) و.ګ  ( پر تولیدی وسایلو واک لريبورژوا دى ځکه چې 
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   brain workersفکرد کارګران 
فکري    :هم په دوو برخو ویشي   يکارکوونک نو    ،ىشو   ویشل   ډولونوچې کار په دماغي او فزیکي    څرنګه

نور  دانشمندان مولفین،  ،  ونکيلکه څېړ   ؛ کارکوونکي ت  او  کار  د  ف  ؛ ولید یېچې  رمولونه  واختراعات 
یوتر آپرتر، باغبان،  کمپم یې فزیکی کارکوونکی دی، لکه  . دوهديکتابونه او علمي تحقیقات  ،  لیکنې

ا بیولوژیکي ځانګړنو  د بدن د اناتومیکي یویشنه  دا  انجنیر.    ودانۍد    ترشا تخنیکر او  ډریور، د ماشین
بلکې صرف یو مفهوم دى، پرته له هغه په هر فعالیت او کار کې د ماغ او فکر خپل رول    ،له مخې نه

یت هم لري، مګر  لفکری فعادفزیکی فعالیت ترڅنګ،  اوباغبان هر یو  رد ساختمان انجنیر، ډریو  لري.
د څیړونکی او مولف یا مخترع کار سره یو څه توپیر لري. د مزد او معاشاتو په برخه کی د فکری  

ته ډیره ګټوره  رکوونکو امتیازات لوړ ټاکل کیږی، داځکه چی له یوې خوا د دوی د کار ثمره ټولنې کا
 کار ډیر ستونزمن او زړه چاودی دی.  ده او له بلې خوایې

 breach of ruleقانون ماتول 

په ټولنه،   شي.  ی راوستونک  عادي پروسې خنډ او ځنډ قانون خالف او د  قواعدو او  هر هغه عمل چې د  
 قاعدې او مقرراتو وتل. قانون، سازمان یا اداره کې له 

 budgetبودجه
د    .مالي پالن  ولت یو کلند د  سند یا    (عوایدو اولګښتونو مالی چارو)دولت د    د یوه مالي کال په ترڅ کې 

کولو او  بلې خواته یې د دولت د اهدافود ترالسه  ،  ښیياټکل    وعواید د سند یوې خواته د دولت    بودجې 
  او کار    اود حکومت ه ښودل کېږي، چې د حقوقي مکلفیت او الزام لرونکى  عامه چارو د اجرا لګښتون

یعنی د بودجی اساسی قاعده دعوایدو  ي،  یږسره برابر هعواید اولګښتونکې په دې  څرګندوي. ګرام ورپ
ده. والړه  مصارفوپرتوازن  عماو  دولت  لګښد  دفاعد   ، امنیت   نه:تو ومي  څخه    ې ټولنیز  ، هېواد 

د قانون    ...(برېښنا ، داوبو منابع، لویې الرې،   )ېزیر بنایي پروژ   ،)معارف، عامه روغتیا...(ېچار
 د ملي کلتور وده او ساتنې په برخه کې وي.  د عدالت تامین ، ،تطبیق  او انفاذ 

 budget appropriation د بودجې اختصاص

)فصل  د ټولو هغو برخو  ی)هرمصرف ته اختصاص شوی وجه(د لګښتونو لور کې  سند    کلنيپه    جې د بود 
په نښه کول چې راتلونکي مالي کال کې ورته اړتیا ده ،یا د دولت د عوایدو ځانګړي کول    او بابونو( 

 لګښتونو ته .  بېالبېلو جاري او سرمایوي 

 budget cycleد بودیجې پړاوونه 

ېل کېږي، د  پ ې د جوړولو پړاوونه د ي چې د بودجې له طرح کولو څخه  ج له دې څخه مقصد د بود  
ویل کېږي، په دې پسې وروسته د وزیرانو شوراته    Budget patternح ته  رجې د غې لومړنۍ طود ب

شورا    اوبیا کیږي، ملی  استول  کمیس  ته  بویجې  د  یې    ي وک غور  پربودجه ون  یهلته  اړخونه  اوقانونی 
یا د سمون لپاره بیرته حکومت ته لیږي، کله    وروسته تر هغه د شورا عمومي غونډه هغه تائید ، څیړي

    budget resolutionته د بودجې تصویب دې  ، چې ملی شورا یې تاییدوی شوه  اصالح چې پوره او
ترتیب  ) مراحلوڅووړول په  جه جپه دې توګه بود .  کیږياو په پای کی د ولسمشر له خوا توشیح    وایی 
هم      budget processکې بشپړېږي دې ته د بودیجې پروسه    ، تصویب، اجرا او کنترول(حیاطر

   لومړنۍ طرح یې د خزاینو ریاست ترتیبوي.  ویل کېداى شي.
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جې کسر د بود budget deficit 
مالی کال په اوږدو کې له ناڅاپي مصارفوسره مخامخ کیږی، یا نااټکل شوی  خپل  ځینې وختونه دولت د  

په الس کې د موجودې او ښودل شوې بودجی له عدم  انفالسیون پېښېږي، یا د کوم بل علت له مخې  
د  کفاف سره مخامخ کیږی، دغه حالت ته چې بودجه لګښتونو ته بس نشي، د بودجی کسر ویل کیږی.  

ه  کله چې د یوسرچپه یی:  سرچپه حالت دى، یعنې    budget surplusد ازامد بودجې کسر د بودجې  
   . ، دبودجې مازاد بلل کیږيکل شویو مصارفو په پرتله عواید زیات ويټمالي کال په ترڅ کې د دولت د آ

 

 businessکاروبار 

تشبثات. دانسان    کول او د ژوند چلول وي.  وټې ترالسه   - چې موخه ورڅخه د ګټې  هغه اقتصادي فعالیت 
 چې موخه یې د ګټې ترالسه کول وي. دی، هغه آګاهانه کاراوفعالیت 

 checkچ  

له بانک څخه له خپل    یېهغه لیکلى سند دى چې د هغه خاوند کوالى شي، چې په السلیک کولو سره  
یوه بل  یې  یا    ،خپل ځانتهټاکلې اندازه پیسې چې په چک باندې لیکل شوې وي، په ټاکلي نېټه  ه  حساب

چک یوه    بل شخص ته یی هم داخیستو واک السلیک کوالی شي. حقیقي یا حقوقي شخص ته واخلي،  
.  ي کیږ ګرځول    بیرته نه لیکل کېږي او کله چې یوځل السلیک شو،    داسې حواله ده ، چې د بانک په وجه 

دادي: د چک وجه او د    مالی اسنادو کی شمیرل کیږی چې مهم ټکي یې  په ه اداره او سازمان کې  پ
  هم په عدد او هم په  د اخیستونکي نوم ، د ورکړې یا اخیستو وړ پیسو اندازه چې    نیټه،  حامل ښودل،
 . يکیږ حرف لیکل 

 clientمشترد 
 مشتري.  .موکل  .کوي  مراجعه د یوې موضوع په خاطر مراجعه کوونکي ، هغه څوک چې 

 

  comparative P.Aمقایسود عامه اداره
د   ،ونود بېالبېلو اړخونو له پلوه د مدیریت د سههیسههتمیوه علمی څانګه ده چې  مقایسههوي عامه اداره 
  قایسهههههترمنځ ورته والى او توپېرونه م  سهههههازمانی چارو او د اداری طرزبېالبېلو مدیریتي نظامونو،  

کوي. دغه مقایسههه کول، د مشههابهت او توپېر څېړنه به یا د لویو او کوچنیو سههازمانونو، د دوو یا څو  
د بېالبېلو    ، یهها بهههلو او پرمختیههایي هېوادو ترمنځ ويهېوادونو، بریههالیو او نههابریههالیو ادارو، پرمختل

. د عههامههه اداره ښههههههه وپیژنههدل شهههههي  خو هههدف داده چېوي،    کلتورونو لرونکي هېوادونو ترمنځ
مقایسههوي    (Reggsiتیوري لومړي ځل د فرید ډبلیو ریګز له خوا مطرح شههوه. ریګز )  دغومطالعاتو
خه د د ارزښهت پالنې له نظریې څ:  هپروسهې په اسهاس داسهې شهرح کړد درېیو حرکتونو او   هعامه ادار

لهه تړلي   او بهاالخره  حرکهت   ال تفکر خواتههتفکر څخهه د نړیولهه محهدود  ،  تجربې پهالنې پهه لوري حرکهت 
 . لچاپېلایر څخه د پرانېستې چاپېلایر خواته حرکت کو

د چاپېلایر مطالعات او ارزونې د مقایسهوي عامه ادارې اسهاس او تهداب جوړوي. مقایسهوي عامه  
ده د هغو څېړنو او ارزونو یوه برخه   دا  .يد اداره د مقایسهه کولو په اسهاس د عامه ادارې مطالعه کول  

چې له بېالبېلو کلتورونو سهره سهروکار لري او هغه پروسهه او جوړښهتونه څېړي چې د چارو په تنظیم  
د عمومي    ،محوري پرمختیها  ،د ع رف او عهاداتو ریفورم  چې مهم اقهدامهات ییکې کلیهدي ځهاى لري،  
  دی. د نظریاتو تدوین او دڅیړنو په پایله کې سیستمونو موډل جوړونه
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د عرف او عهاداتو ریفورم یعنې د عهامهه ادارې لهه سهههههاحې څخهه د خرافهاتو لرې کول او د عهامهه 
ادارې په فعالیت کې د لنډ فکر او لنډپاري له منځه وړل، محوري پرمختیا دا معنا لري چې عامه اداره 

ند د پرمختهګ د ماشهههههین په توګه د عامه ادارې جوړول  د سهههههتونزو له منځهه وړل او د ټولنیز ژوکې  
ترڅو ژور سههیاسههي، اقتصههادي او ټولنیز تحوالت رامنځته شههي. د عمومي سههیسههتمونو موډل جوړونه  
  یعنې په محیطي تحوالتو کې له اداري نظامونو سههره مرتبط او اړوند موډل جوړول او دغه موډل ټول

سهتونزو تشهخیص، تعریف    يادار  ود هغ په مقایسهوي مطالعه کې  .يوټولنیز جوړښهت باندې متمرکز ک
اسانه کیږی  د هغو معیارونو اجرا او پرمخ بیول    او  ورسره مخامخ ده  ادارهچې  کیدالی شي  او پېژندنه  

 له منځه وړای شی.چې د عامه ادارې په مخکې پراته خنډونه تحلیل او 

 citizenship تابعیت

  ی( ټولدغه شهخص)وګړ وګړی سهیاسهی، حقوقی او معنوی اړیکه چې د له خپل دولت سهره د یوه  
حقوق،مسههئولیتونه اووجایب د همدې اړیکو دننه سههمبالیږی. په دې کې؛ اصههلی تابعیت هغه دی چې د 

اکتسهههابی یا ترالسهههه کیدونکی تابعیت    پیل او په ټول ژوند کې دوام مومی،  دو له ورځېیو چا د پیدا کی
څوک یې لهه یوبهل دولهت څخهه پهه اختیهاری ډول غواړی او هغهه بهل هیواد یی دخپلو  بیها هغهه دی چې یو  

 قوانینو له مخې ورکوي.
 

 

تړون   contract 
د دوو  کاتو، سوداګرۍ او ډیرو مواردو کی  دپروژې مدیریت، تدارعمومي اصطالح ده،  (داد قرار)تړون
ت کیږی، یا  اً اجرترمنځ یوه موافقه ده چې د هغې له مخې    اشخاصو ) حکمي او حقیقي دواړو ( یا څو
له مخې    دواړه لوري د هغې په رعایت ژمن وي، دواړه لوري تړون د رضایت   ي او ځ معامله پرمخ    یوه 

وجایب او مسئولیتونه  په قرارداد کې لیکل شوي  . تړون دوو لوریو ته  کوي   السلیک  او له قانون سره سم 
 ورپه غاړه کوي. 

 conflictرخړه 
او شخړه یو د بل پر ځای هم استعمالیدای شی. په لغت کې یې معنا سره مښودل کیدل،    ، اختالفمنازعه

په اصطالح کې د    یو بل څخه جال کیدل، کشمکش او یو دبل مخی ته ورتلل )تقابل او تعارض( دی. 
ه ویل کیږی، چې یو  دوو یا له دوو څخه د زیاتو اشخاصو)حقیقی او حکمی( تر منځ داسې یو اختالف ت 

. کله چې خلک  اهداف یې یو بل سره برابر نه دي  بل سره توپیر لرونکی اهداف لری یا فکر کوی چې
شخړه او منازعه په  یو بل سره متضاد او متناقص اهداف ولري، یو بل سره په شخړه اخته کیږي.  

د دوو    و ترمنځ د ګټو ټکر. یو بل سره دتعامالتو د لرونکو اشخاص  بیالبیلو مفاهمیو واضح کیدای شي: 
د یوې ډلې د پرمختګ ځواک د بلې ډلې له خوا خنډ سره    طرفینو د موخو او غوښتنو ترمنځ عدم توافق.

شخړې د دوو تنو، ډلو، سازمانونو،    د ښکاره او پټو موخو ترمنځ نه یووالی او عدم تطابق.   . کیدلمخامخ  
 د روابطو ترمنځ پېښېدای شي. ملتونو، ټولنیزو اړیکو، اقتصادي اړیکو او د قدرت 

 

 administrative sociologyادارد ټولنپیژندنه 
ل  چې  هغه  لوری  څیړی. ید  اړیکی  کارکوونکو  د  کی  ادارو  مختلفو  یا    په  شناسی  جامعه  علمی  د 

 له پلوه د اداری مطالعات او کتنه. سوسیولوژی 
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 statutesاساسنامه 
کې هغه سند او  یا یوه اداره    .هقوانینو او مقرارارتو مجموعه د   ګوند یا ادارې د داخليسازمان،  د یو  

ګوند یا  یوه  د  . هغه سند چې  څرګندوي عالیت  ب او فچی د هغی ترکیب او جوړښت د کار ترتیالرښود  
 (. charter)و. ګ:   ي یخی ښ مو ادارې

 

 despotismاستبدادی حکومت  

 د رایو استبداد.  . ورکړل شوی وي کی یو ځانګړی شخص ته  هغه نظام چی ټول واک او ځواک پ
 

 assembly اسمبله/رورا

وم چی د قانون د تصویب  ټاکل شویو استازو یوه ډله ده، ک د رایه ورکوونکو له خوا په قانونی ډول د 
خلکو یوه ډله چی په ټولیز ډول په سیاسی مسایلو کی    ، همدارنګه د ټاکل شویو او پوهو صالحیت لري

 . حث کوي او تصمیم نیسيب
 

 interpellation  استجواب/استیضاح

  د حکومت له غړو)دبودجوی چترالندی پستونو دمسئولینو( څخه د پارلمان د مجلس توضیحات غوښتل.
یا    ، مرستیال ریاست   له   کابینې د  یو ډول دی، چی د مجلس استازی د دولت    ملی شورا د باخبری   د   دا

د استیضاح شوی    . او مشخص عمل د توضیح غوښتنه وکړی  پالیسی، اجرااتو څخه د دی یا هغی  غړو
د دولت د چارواکی    اړخ له ځوابونو وروسته د مجلس استازی د رایو پر لوری ځی، نو که چیری

سره    اقدامد رایی او د لری کیدو له    قانع کوونکی نه وي، د بې باورۍ   ځوابونه دوی تهتوضیحات او  
 مخامخ کیږی. 

 

 protest note اعتراضیه یادښت

ونی  نیوه تشویش وړ یا غیر قا چی یو حکومت یی بل حکومت ته د   ښت هغه رسمی یادونه او لیکلی یاد 
کار په اړوند    ترسره کړي او یا ترسره کوونکي  د نو او رسمی مراوداتو او ع رف خالف  ویا دپروتوکول

کیدای شی چی په اعتراضیه لیک کی یو   .ار په اړوند خپله اندیښنه څرګندوي او د دغه ک کويوړاندی  
  اعالن وکړي چې دا یې نهایی شدید  ی د مبارزې د چمتووالي هیواد د بل هیواد د یوی کړنی په مقابل ک

 . غبرګون وي 
 

سلطه  ،اقتدار authority 
  ، ، چی قانونهغه ځواک ته وایينصر دی.  عناصرو له ډلې یو ع  و ضروري ور د یوه مستقل دولت دڅل

 . دین او یا له کومې بلی منبع څخه سرچینه اخلي ،رواج ،فکر
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 minorityاقلیت 
دنورو توکمونو  کلتور، مذهب او توکم لرونکی وی او په هیواد کی    ځانګړي یوه ډله یا ټولنه چی د یو  

خلک د دغه کلتور نژاد او مذهب درلودونکی نه  نور  ژوند کوی، چی د هغه هیواد ډیری  سره په ګډه  
 . ي، لکه په افغانستان کې سیکهان او هنود و
 

 riotاله ګوله 
ګډوډي ته    ه په موخخرابولو  د واسطه د نظم  ه  پ  لو لپاره د یوې وسیلې د غیر قانونی عمل د ترسره کو

یدل  مال او سقویانودناامنی را څرګند   د اماني مترقی نظام په وړاندی د ګوډ ، لکه په افغانستان کی  وایی
 . د داود خان پرضد ورانکاريد پنځوسمې لسیزې په ترځ کې او 
 

 human engineeringانسانی انجنیری  
اود  د   د سمون  په  تش  ،وزلیبی چارو  له منځه وړلو  یا  د کمولو  او فساد  اقداماتو  السی  د نورو  موخه 

د    تدابیر چی دبشری ځواک او انسانی منابعو په برخه کی ترسره کیږی، یا سنجول شوي ترڅنګ هغه  
په حکومتولی    چارو او ټولنیز حالت په اداره کولو کی هڅه.   ي ټولنیزو کړنو له الری د انسان  پالن شویو 

 دی.  تالش   نقشه اویفورمونو د اجرا کولو او اداره کی د ر 
 

 local plan محلی پالنونه
هغه پالنونه چی د محالتو    چت؛په کچه له ملی پالنونه څخه ټیټ، له حوزوی پالنونو څخه اودهیواد  

 ومتی ادارې یې د خپلې سیمې لپاره جوړ او اجرا کوي. حک
 

 public fundsعامه وجوه
ټولو   ته ځانګړی شوي وي.هغه پیسې چې  دعامه    اوسیدونکو او ولسي اړتیا وړ اجناسو او خدماتو 

 لګښتونو لپاره بیلې شوی پیسې. 
 

مړنۍ پړاو د ادارې اصالحاتو لو  PRR 

ل کې نوې  کا ۱۳۸۰کله چې افغانستان په ده. primary reform & reconstructionموخه ورڅخه  

  ضرورت پیښ شو، نو او په هغه کې لومړیتوبونو ته  دملکی خدمتونو داصالح    سیاسی پروسه پیل کړه، 
ادارې د اصالحاتو فرمان  ګڼه فرمان له مخې د  ۲۵۷کال دغبرګولی په دوهمه نیټه د ولسمشری د  ۱۳۸۲د 

مرحله کې موخه دا وه    بله و چې ورپسې    (   PAR) صادر او لومړنۍ دنده یې دعامه ادارې اصالح کول  

استخدام د آزادې  ې موثریت اوچت، مشابه دندې او متداخلې دندې له منځه یووړل شي،  دعامه ادارچې  
معاشات د بستونو مطابق تنظیم شی. هغه  سیالۍ له الرې وشي، دندې د الیحې له مخې وسپارل شی  
بیدریغه  په  ټولنې  نړیوالې  د  افغانستان  مرحله  دغه  مرستو   مهال  کړه.  مالی  اداري  ترسره  د    )و.ګ: 

 (  PAR اصالحاتو خپلواک کمیسیون او
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 executive managersاجرائیود مدیران
کارکوونکي  اجرائیوی  هغه  ټولنیزه،  چې    ټول  په  پالیسی  ترتیب شوې  سازمان  یا  موسسې  ادارې،  د 

، خو دوی د عمومی  او تطبیق کوي یې  نورو برخو کی تراجرا الندې راولي  اقتصادی، خدماتی او 
 کولو کار نلري. پالیسیو په وضع 

 

لوونکیرو کنټ   supervisory managers 
ً او موسسه   سازمان  په ادره،  صنعتی موسسو کې هغه موظف شوی اشخاص چې په مستقیم  په    ؛ خصوصا

دوی اجرائیه مدیرانو/کارکوونکو سره په اړیکه کې  ډول د اجرائیه مدیرانو دکار څار نه په غاړه لري.  
 د چارو په ښه اجرا کې مرسته او د دوی د اجرااتو څارنه کوي.   وي او دوی سره 

 

 fillingدوسیه بندی
د مدیریت یوه   آرشیف جوړول، د اسنادو ریکارډ او تحفظ او د دفتر یوه الزم مصئون ځای کې ایښودل

باید  ود دفتر حافظه بلل کیږی. دسازمان، ادارې یا موسسې د اسنادو ی   دنده ده.دوسیه او آرشیف نقل 
،  ښودل شي په توګه کې  ، د مستندو شواهدود نېټې، عنوان او موضوع له مخېدوسیو کې په منظمه توګه  

دوسیه بندی یا د اعدادو دترتیب له  راجعه ورته وشی.  السه او مترڅو په الزم وخت کې په آسانه تر 
مخې numerical filling  مخې، له  الفبا  د  یا  alphabetical filling    یا  دجغرافیایی  ، 

   .وي   مخې یا د الفبایی او عددی )دواړو( لهgeographicalویش

 
 

 manpowerانسانی ځواک  
ده  اه په یو ځای کی شته او اداره ورڅخه استف یو لړ ځانګړنو سر  چی له بشری نیرو اوکار هغه ځواک  د  

د یو ځانګړی واحد    . یا یو سازمان کی موجود دي هغه افراد چی د کار کولو لپاره یو چا سره    .کوي 
 کارکوونکی یا د کار قوه. 

 

 revolutionانقالب 

ختللی  د یوه زوړ او خراب ټولنیز نظام له منځه وړل او پر ځای یی د یو نوی او پرم بدلون، تحول او  
چی مخ په خرابیدو    سیستم پر ځای  او پخوانی نظام یا طبقاتي  یوه زوړ د    : ، یا  ټولنیز نظام رامنځته کول

نسکورول او پر ځای یی د یو نوی پرمختللی نظام او  د نوي نظام راتګ. د زاړه سیستم او زوال وی،  
پرمختللی   راوستلیا  ت  . حکومت  ترڅنګ  انقالب  انقالبک دټولنیز  کرنیز  او  هم  نالوژیکی، صنعتی  ونه 

 . تعریف شوي دي
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ید اآپارت  apartheid 

د    د استعمار دوره کېاصطالح  . دا  او له نوروفرق کیدل دی    ، بیلیدل،مانا جال کوللغوي  د آپارتید  
ت د هغه  افریقا د جمهوری  او د سویلي وه    ته کارولې  ی سیاست جنوبي افریقا حکومت خپل تبعیضي نژاد 

وه  چلند تبعیضی   له  ښکارندوی  یی    ۱۹۴۸، چی  راپدیخوا  کال  تر  زیږدیز  داعیی  د  ماندیال  نلسن  د 
یعنی د نویمو کلونو ترپیل پورې دوام درولود. وروسته له هغه په تورپوستو باندی د سپین    ؛بریالیتوب 

چی  او هغه څه    پوستی په تور پوستو لوړ بلل کیدل  د دغه سیاست له مخی سپین پوستو تفوق ختم شو.
 . تبعیض(   )و.ګ: نورو نژداونو ته ورکول کیدل، تور پوستو ته نه ورکول کیدلسپین پوستو یا  

 

 consolidated central government مرکزی منسج  حکومت 
دیریت)مالیات او  م  نظامي رهبري، ماليهغه کلک او همغږی حکومت چې د هیواد مهمې چارې لکه  

 . صادروي هدایات وي او والیتونو ته په خپل الس کې    بودجه( او نور یې 

درسی نصاب  مرکزد core curriculum 
او زیاتره وخت په    یا تعلیمی درسي نصاب چې د یو هیواد په سراسر کې تطبیق کیږي  تحصیلی   هغه

 . ې جوړ او تایید شوی وي مرکز ک
 

 data filterد معلوماتو تص یه 
ً   اداره کی  په عامه زیاتره وخت   او نور معلومات چاڼ کوی،  قام  مرکزی ادرات ټول هغه ار  ، خصوصا
او ترتیب کولو ته    . دغو تصفیهوي  کوم چې په ابتدایی شکل راټول شوي  بیا حالجی کوی،  یو ځل یې

، ارقام او دهغو تحلیل او تصفیه د  دا یوه دوامداره مدیریتی دنده ده  لوماتو تصفیه وایی.د ازقامو او مع
 . اسی دنده ده نوې عامه ادارې یوه اس

 

 distance educationله لرې څخه زده کړې  
دمعلوماتی عصری  په تیره بیا د لوړو زده کړو هغه طریقه چې زده کوونکی)محصالن(    د زده کړو؛

اساینمنتونه اجرا او په پای کې په آزموینه  درسي مواد ترالسه، د استاد هدایت او    تکنالوژۍ په مرسته
 کې ګډون کوي. 

 

 enrollmentداخلیدل 
 یا کوم بل ځای ته ورتګ او هلته نوم لیکل.  یوه دفتر، ښوونځی، سازمان د نوم لیکل، داخله.  

 

 environmental factorsچاپیریالی عوامل 
ټول هغه    نکو په اجراتو، دجنس یا خدمت په تولید او عرضه باندې د یوې ادارې، سازمان، دکارکوو 

عناصرو له امله    ن یا اداری دچاپیلایر او چاپیراليمثبت یامنفی تاثیرات چې د کار، موسسې، سازما 
 . وي 
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 establishتاسیس 
کول چې موخه ورڅخه    رامنځتهتاسیس اوادارې یا بل هر هغه څه  د  دیوسازمان، تشکیالتی جوړښت،  

 ل وي. ید ته رسفعالتیونو تر سره کول او په هغو سره هدف د یو شمیر 
 

 executive branchاجرائیه څانګه 

 . اجرائیه ځواک. څانګه چې اجرائیوی صالحیتونه لري زمان یا ادارې هغه رګان، تشکیل، ساد یووه ا  
 

 executorمسئول 
 . مجري. اجرا کوونکی. ص د چارو تر سره کوونکی، د اجرائیه امورو په راس کې مقرر شخ

 

F, f 

 

 fellowهمکار 
ځایونو کې هغه څوک چی په ګډه کارونه ورسره پرمخ وړل کیږی. په ټیم    دفتر، کاروبار یا نورو په  
 دي. او شریکان  ، ملګريهمکاران و د اداری مدیریت کی ټول بوخت غړي ا
 

 fireایستل 
هم معنا    له لست څخه غورځول، اخراجول، منفک کول اور دی، خو ځینی وختونه    مشهوره معنا یې 

 . کیږی 

 flexibleنرمښت ښودونکی 
ې ادارې یو خصوصیت دی. هغه مدیران چی نرمش او انعطاف لري، نرمښت  او نرمش د سالم  انعطاف

 ښودونکی بلل کیږي. 

 forgeجعل 
 هغه څه چې سم نه وي. ساختګی او دروغ سند. جعلی . هغه راپور، هدایت یا بل څه چې ناسم وي. 

 

 formal text رسمی متن
کم، لیک، فرمان یا بل رسمی سند محتوا او اصلی محتویات چی دفتر. سازمان یا اداری  راپور، ح    دیوه 

 اتکا کیږي.  او ورباندې ول شوی وي ته را رسیدلی یا است 
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 full timeدټول وخت 
کاري رسمي  وخت.  د  ټول  مزد   شفت  کیږي  هغه  ورکول  ته  کار  وخت  ټول  د  چې  معاش  هغه  یا   .

 . ول رسمی وخت لپاره استخدام شوی وي چې د ټ کارکوونکي 
 

 giftedلوړ استعداد لرونکی 
د    روزنیزی برنامی چی   ډیر الیق، مستعد، د لوړ ظرفیت لرونکی. په اداراتو او سازمانو کی کومې 

چی د    په نوم یادیږی   gifted educationل کیږی، د  یوپه پام کې ن   ظرفیت لرونکو کارکوونکو لپاره 

. دا ډول برنامی د ظرفیت لوړلو ځانګړی پروګرامونه  پکې شاملیږي  ړ استعداد لرونکی کارکوونکی لو
 دي. 
 

کانکور  دماستری/دوکتورا   GMAT 
تحصیالتو لپاره اخیستل    یا عالي کړو  د لوړو زده  ې د ماستری او دوکتوار  هغه ځانګړی آزموینه چ

 لنډیزدی.  graduate management admission test د  GMAT  کیږی.

 

 GMICد حکومت د رسنیومرکز
اقداماتو د ابالغ او دخبریاالنو په وړاندې د حکومت د چارواکو د مرکو،    ، د د حکومت د اطالعاتو

محل  اعالن  د  پریکړو  نویو  او   Government and Media Information  د   GMIC.  اجرااتو 
Center .لنډیز دی 

 government legitimacy دحکومت مشروعیت

یی برابر    اوصاف او شرایط   وقیول قانونی او حقاو حالت کې چې ټ  کومت په هغه بڼه، څیره، دریځ ح
او پوره وي. د ولس په خوښه برابر حکومت چې د دې برخالف او د شرایطو د کمبود په صورت کی  

ناقانونه  governmental unreliability  ورته  ویل کیدای شی. کیدای شی یو حکومت د پرله پسې 

 له امله خپل مشروعیت له السه ورکړی.   و اجراتو، فساد او نور
 

 Idle resourcesبیکاره سرچینې
الق کیږی چې تر اوسه  دا یواځې هغو سرچینو ته نه اطهغه سرچینې چې استفاده ورڅخه نده شوی.  

ساتل شوي  هغه حالت چی وروسته    کارالندی ندي راغلي، بلکې تر دې هم مهمه دا چی دا یو حالت دی؛
. دغه  ګرځیدلی   نیمګړتیا / دوی یو خصوصیت   د   او د منابعو نه استفاده کول  امخ ديهیوادونه ورسره مخ

زیربنا او آن دبهرینو غرضونو او خنډونو له کبله تر کار    منابع د الزمو تخصصونو، پوهې، پانګې،
   الندی ندی نیول شوی. 

 

 incentive based regulationsد انګیزې له مخې مقررات

دنظم ساتنی ټکي دي چې کارکوونکو، خلکو)په معارف کی شاګردانو( او د  دا هغه ډول مقررات او  
دا  .  انګیزه او روحیه ورکوي چی هغه رعایت کړيهم  نوره  رعایت سره   دهغو پهټولنی ټولو غړو ته  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  33 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

نه  و شکل  قیود کورکورانه  او    و یو ډول هڅوونکی مقررات دی، چې صرف د د ګم او وچ دسپلین منل
 لري. 

 

 IARSC دملکی خدمتونو او ادارد اصالحاتو کمیسیون 
ملکی خدماتو    ده چی د عامه   ( independent agency)  د ملکی خدمتونو په برخه کې یوه مستقله اداره

مقرراتو، د عامه ادارې د تشکیل او دالزمو بستونو  کارکوونکو روزنه، استخدام، دهغو لپاره د یو شمیر  
ډیر او  تعدیل  اصالحاتو  جوړښت  اداری  او  خدمتونو  دملکی  کوي.  کار  کې  مواردو  نورو  و 

نورو واحدونو ترڅنګ  د    Independent Administrative Reform and Civil Serviceکمیسیون 

د  انستیتوت هم لري.یو  دادي:    ملکی خدمتونو  داراالنشا،    دملکی خدمتونو مدیریت،نورې برخې یې 
کال کې په افغانستان کی نوې سیاسي  ۱۳۸۱کله چې په  دګومارلو مستقل هیات او اجرائیه دفترونه.  

ترڅو په افغانستان    ن دتړون له مخې د غویی په میاشت کی دغه کمیسیون تاسیس شو پروسه پیل شوه، دب  
صرو، وروسته بیا په  ر مخت ( پرمخ بوځي، البته په پیل کې ډیPARکې د عامه ادارې دسمون چارې)  

ستراتیژیکې    کال د غبرګولی په میاشت کی نور تحول او انکشاف هم پکې راغی. د دغه کمیسیون   ۱۳۸۲
   موخې دا دي:

 ی بنسټ جوړول، د رتبوپربنسټ دمعاشاتو تنظیمول، ننو یسیو تسویداو د ادارې لپاره د قا پالد  ▪
 د سازمانی جوړښت پیاوړی کول، ▪
 رتبو تعدیل، د دندو تشخیص او تصنیف، په ملکی خدمتونو کې د  ▪
 پر بنسټ ددندو ګومارل او ټاکل،  د وړتیا  ▪
دوړتیاوو    او  رمختیا لپاره دبشری سرچینو دمدیریت ښه کول، پالن جوړول، ارزونه د سازمانی پ ▪

 لوړول، 
 وړول. غیرسیاسی او ناپېیلی عامه ادارې جاو په اداره کی سمون او دیوې  ▪

خدمتونو اصالحاتواو  اداري  د  دروزنې  ملکی  د  کمیسیون  په    د  داداری  ۱۳۸۶انستیتوت  کی  کال 
میل کړی چې د وړتیاوو  تک تنی روزنیزی برنامی پیل او په درې کلونو کې یې کارکوونکو ته شپږمیاش 

 یی رغنده رول درلود.   په لوړلو کې 
 

ییزو ارګانو خپلواکه اداره ه  دسیم IDLG 
 Independent Directorate of Local Governance په ادارو کې  دولت اوحکومت    د افغانستان د

، هدف یې په سیمییزه کچه د حکومت او حکومتی اداری واحدونو ښه والی او  یو خپلواک ارګان دی
  الیتونو، ټولو ولسوالیو، والیتی او د ولسوالیو دشوراګانو او ښاروالیو)پرته له کابل( و  دټولو  ثبات دی.

له شپیتمی لسیزې مخکی دغه چارې د کورنیو چارو دوزارت په غاړه  نې دنده په غاړه لري)  دڅار
کومتولی لپاره پالیسی جوړول او دهغې تطبیق ترکار الندی  د سیمییزی ح  س یی دټول افغانستان او  وې(. 
دعامه خدماتو وړاندی کول او د محلی  ثبات،  . په دې کې د والیتونو او محالتو اقتصادی پرمختیا،  ده

   نورې چاری شاملی دي. کادرونو تقرر او
   

   AIHRC د افغانستان دبشردحقونو خپلواک کمیسیون
 Afghanistan Independent Human Rights Commission  مې  ۵۸قانون د  د هیواد د اساسی

په    هدف یې کال د غویي په میاشت کې تشکیل او په کار یې پیل وکړ.  ۱۳۸۴د حکم له مخې د   مادی
څارنه او ساتنه ده. د هیوادوالو د قانونی آزادیو دفاع کوی، د حق دسلب شکایت    هیواد کې دبشری حقونو 
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ه یې  ی تر څو یی پوښتنه وشي. کلنی راپورونسود سرغړونو راپور حکومتی اړوند اداروته ر او    اوري
افغانستان   هینداکې  په  رڼه  یوه  دحقونو  هغوی  د  او  دوضعیت  ورڅخه  دبشر  هم  نړیوال  چې  ده،  ره 

چی په سر کې    کمشنرانو شورا په غاړه لري  ېمشری یې د پنځو کلونو لپاره یوه د نهه کسیز   . خبریږي
،  ی څانګې لريزې څانګې او شپږ والیت سیمه یی  اته   په ټول هیواد کېیې د کمیسیون ریېس / رئیسه ده.  

 بوخت دي.  تنه پکې په کار۶۰۰څه باندی  
 

 calendarرسمی کلیز
د افغانستان رسمی کلیز)جنتری( اسالمی لمریزه کلیزه  هغه کلیز)جنتری( چې یو هیواد کې معموله وي.  

دهجرت له کال څخه د شمسی کلونو په حساب را پیل شوی ده) اوس یې    )ص(ده چی د حضرت محمد 
میزه یا  سپوږد پورته اصلی نیټې تر څنګ    ترڅنګ د هیواد رسمی کلیزه کې   (م کال دی. د دی ۱۳۹۹

او عیسوی هم استعمال لری او یوځای چاپ او نشریږی.  ( م  ۱۴۴۱)چې اوس یې  قمری اسالمی کلیز 
ولو ادارو او رسمی او غیررسمی چارو کې ډیر استعمالیدونکی سند او  دا په دفترونو، سازمانو او ټ 

مه نوی کیږی چې د حمل لومړی یی نوروز بلل  ۲۱شمسی کال په ثابت ډول د مارچ په  مرجع ده.  
مه( پای ته  ۳۰)ځینی وخت دحوت په  ۲۹او د حوت په  ورځې لري،  ۳۶۵دوام کوی    میاشتی۱۲کیږی،  

 رسیږی.  
 
 

 crisis بحران
او یا هغه    رامنځته کیدونکی وي   ونه بدلون منفی  هغه ناپایدار او خراب حالت چی له امله یی  کړکیچ.  

 . حالت چې له امله یې عام افراد او دولت په اندیښنه کې وي بد هر
 

 misruleبد حکومتی 

د حکومتی نظام فساد، انارشی او په حکومت کې    .بی نظمی او بی پروایی    یتي،کفاپه حکومت کی بی  
 د مقرراتو بی اثره کیدل.  د ناوړه اشخاصو نفوذ.

 

اخالقی بې  a moralism 

، د هغو نه منل او شرافت څخه  د هر ډول اصولو او اخالقی کړنو هیڅ ګڼلد اخالقی معیارونو نشتوالی.  
نس په دوره کی باور درلود چی اخالق باید په بشپړه  یو شمیر کسانو په اروپا کې د رنسا  مثالً . والی لری

 توګه د غوښتنو او سیاسی مقاصدو تابع وی. 
 

 defameبدنامول 
ی نوم شهرت او حیثیت ته زیان  و ناوړه وینا یا لیکنه چی د هغاو  بده    د یو شخص د کړنو په هکله داسې 

د یوه شخص، ډلی یا سازمان د بدنامولو لپاره د بدو او ناوړه الفاظو کارولو ته وایی لکه یو    ورسیږی. 
 او نورو لقب ورکول.  فاسد یا   خاینچاته د 
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statute constitution articles of association 

 د اتحادیی او سازمان اساسی موازین 
حاکمو اصولو مقرراتو او قوانینو ټولګه ده چی ترکیب  د یو ګوند یا سازمان داخلی ژوند پوری اړوندو  

پالن شویو موخو    ګوند یا سازمان د اتحادیې، ډلې،  د    او د کار او فعالیت ترتیب یې   جوړښت د کړنو بڼه 
   .پربنسټ ټاکل کیږي 

 

 nativeبومی 

  زمکې او محل  یو پیړیو پکې ژوند کوي.د یوېهغه خلک چې همدې سیمه کې دي او له پیړ سیمې  د  
چارو کې د محلی منابعو او پیداوارو، د چاپیلایر دمسایلو    د دوی نقش په حکومتي   . اصلی اوسیدونکي 
 کې ډیر دی چې د حکومت د برنامو په اجرا کې مهم رول لري.  ومدیریت او نور 

 

 foreign affairs چارې ب رنۍ 
  کې پلي کوي او دا په بهر کې   ترڅ په  د خپلو بهرنیو پالیسیو   یو هیواد یې  چې  اجراات   ټول هغه رسمي 

  هیوادونو سره اړیکې او داسې   نورو  له  ، ګډون  د ګټو ساتل، په نړیوالو مسایلو کېد خپل هیواد او اتباعو  
 . دي نور 
 

عدالتی  بی injustice 

په اصطالح کې تیری، حق تر پښو  .  دي   یو شی له خپل ځای څخه په بل ځای کی ایښودل  لغوي معنا یې 
 او مساواتو نه رعایتولو ته ویل کیږي.  ي او د برابر له حق څخه تیریدلالندی کول 

 

 parliamentپارلمان 
ږ ملی ادبیاتو کې ورته ملی شورا وایی، چی له دوو مجلسونو: ولسی جرګې او  واد او زمزموږ په هیو

ته وایی چی دنده یی    پارلمان د خلکو د استازو ټولګې په ټوله نړۍ کې  نو جرګې څخه جوړه ده.  رامش
زموږ په هیواد کې یې غړوته    . ورته وایيهم    اداره کی مقننه قوه او    حکومتولي قانون جوړول دی او په  

پارلمانونه    یو هغه د نړۍ بیالبیلو نظامونو کی د دوی دملی شورا ماهیت فرق لري:    وایی.   وکیل صاحب 
چی د دولت په ټولو کړنو بشپړ نظارت لری او بل هغه پارلمانونه دی چی یواځی په قانون جوړولو  دي  

 کی رول لری او نور واک له ولسمشر سره وی. 
 

 parliamentary privileges پارلمانی امتیازات
په خاطر او داچې د ولس استازی    ، دهغوی لپاره د درناويد ولس استازی یا د ملی شورا وکیل صاحبان

لري.   امتیازات  یو شمیر  د  دی،  دبیان خپلواکیلکه  کتنه،  ازادانه  ادارو  کیدو څخه    ، مستقلو  نیول  له 
 تبه مقاماتو سره د اړیکو خپلواکي. ئونیت او د هیواد لوړ ر مص
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 parliamentarismپارلمان ساالری 
یا  په   د    په تائید دوی  د  او    ملی شورا دوکیالنو ټاکلد  خوا  ه  ل  ولس پارلمانی نظامونو کی د  شورایی 

، دقانون  ورت پروخت د حکومت د غړو استجواب ، د حکومتی چارو د څارنې، د ضرحکومت جوړولو
نظارت جوړ د تطبیق  دقانون  او  پ   ولو  د  ه  ته وایی چی  پربنسټ  قانون  اساسی  د  داسی هیوادونو کی 

 . کنترول چاری د پارلمان په غاړه ويد حکومت 
 

 

parliamentary or constitutional government 
 پارلمانی حکومت 

لري.   د حکومتونو  توپیر سره  یو څه  بیالبیلو هیوادو کی  او شکل  قوه  طرز  مقننه  هغه حکومت چی 
ولری کوم چی د هیواد په قانون جوړولو کی مسئول وی او همدارنګه د نوموړی هیواد په    (پارلمان)

ته مشروطه او یا ملی حکومت    دې ډول نظام  .یا ټاکل شوی ولسمشر ځای ولري زعیمسر کی قانونی  
 هم وایی. 

 

نکی و پالیسی جوړو policy maker 
مسایلو پوه خلک چې د راتلونکی لپاره    او پهپه یو هیواد او ټولنه کې هغه متخصص، تجربه لرونکی  

  ، اقتصادی  ، چی د سیاسیاو ګروپ  هغه شخص، ارګان، ډله  ستراتیژیکی پالیسی او کړنالرې ټاکي. یا
. د چارو د هرې برخې پالیسی جوړوونکی جال  او نورو چارو لپاره پالیسی جوړوي   نظامی   ، کلتوری
 . ویل کیږي (  سیاسی پالیسی میکر )  په سیاست کی سیاسی پالیسی جوړونکی ته  وي، لکه

 

 restricted documentپټ اسناد 
اشخاصو یا  واحدونو، نظامی مرکزونو، افرادو او  اداريد ځانګړیو    نه، بلکېمی  موع  هغه اسناد چې 
د پټو اسنادو    څخه مخکې له وخت    یې وي.   اخیستنی لپاره راټول او په واک کې و د کار  ځانګړو سازمان 

یا    درز د رامنځته کیدو سبب شی. ستونزو، ناوړه استفادی او  ښکاره کول ښایی په نظام یا ټولنه کی د  
د دولت مصالح له منځه  ملی منافع یااو    د هیواد امنیت له ګواښ سره مخکول یی    ههغه اسناد چی ښکار

 . وړي 
 

 progressiveمترقی 
او  هغه   کسان  پوه  او    جریان مفکوره،  سیاسی  په  ډول  تدریجی  په  بدلون  چی  د  کی  چارو  ټولنیزو 

 ځواک. اوبشریت د سعادت او ترقی  د هیواد، ټولنې  . غوښتونکي وي
 

 protocolپروتوکول 
د    ،قرار داد مخکی لیکنه  بت صورت. له مجلس او توافقاتو د ث  د ترسره شوي د دوو طرفینو ترمنځ  
او السلیک    او تړون شکل غوره کوي   ته د معاهدېچی وروس  هغه ثبت شوی محتواجلسی او مذاکراتو  

په    - خبرو  د هغو   .کیږي  ټولو خواوو  د  ثبتول چی  او اترو مذاکراتو  دیپلوماتیکو    .خوښه وي توافق  د 
د دې معنا داده چې د پروتوکول اصطالح په اداره، سیاست، تجارت، حقوقو،    تشریفاتو ترسره کول. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  37 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

یو شمیر  ، په دې ټولو مورادو کې  یږياستعمال  په نړیوالو اړیکو کېنظام چلولو او ډیرو نورو برخو او  
نړیوالو اړیکو  هیوادونو ته د منلو وړ دی او که په  طرفینو، مراجعو او چی ټولو    وي ثابت پروتوکولونه  

 . دولتونو ترمنځ اړیکی ترینګلی شي  نو ښایی د  ،سمه توګه رعایت نشیپه کې 
 

 resolutionپریکړه لی  
یه ترسره کوونکی  ئترتیب چی اجرا دېه  ، پ ه رسويهغه متن چی مجلسونه او بحثونه پای تقطعنامه . 
پریکړه    وروستۍه اړوند خپله  پالیسی ټاکی او یا د یوی موضوع پد دوی بعدی اجراات او  ارګان ته  
 . اوروي

 

 pluralismپلورالیزم  
او دینی مسایلو  سیاسی    ، اقتصادی  ، یو داسی حالت چی شخص د زیاتو ټولنیزوګڼ ګوندیز. پراخ مننه.  

خوا رعایت شی د کارونو په اداره کولو کی باید د ګوندونو  ه  چی باید د حکومت ل سره ډیره مینه لري
ت شی او د حکومت ځواک د دوی په منځ کی وویشل شی  اتګالری مراعاو ټولنی مختلف عقاید او  

  ، سیاسی، چی ډول ډول دینی  ی ته هم پکار وړل کیږی په کومه کې همدارنګه دا اصطالح هغه ټولن 
 . او فکرونه موجود وي ډلی  ، کلتوری او نورېقومی

 

 patriotپیټریوټ  
 هیوادپال.  . وطندوست هغه شخص یا هغه فکر چې وطن سره ډیره مینه لري.  

 

 patriotismپیټریوټیزم 
 جوړوی.  نه هغه مفکوره ده چی بنسټ یی هیواد پال د وطنپالنې احساسات.  

 

 citizenshipتابعیت 
د  د ملت او دولت ترمنځ  دا د ولسونو او ددوی د خپل مستقل دولت ترمنځ هر اړخیزه رابطه ده چې  

ه واسطه  د خلکو اصلی حقوق د همدغی اړیکی پ   یعنی:   حقوقی او سیاسی اړیکې په توګه تعریف شوی، 
د  تابعیت    په ډاګه کوی. هم  دولت سره د حقوقی او سیاسی نظره    د شخص اړیکه له دا    . ټاکل کیږي 

یو وګړی، دمربوطه قوانینو په چوکاټ  دی توګه چی  ه  پ   ، ده  هویت ه د یو شخص  له پلونړیوالو حقوقو  
اخیستلو او یا د السه ورکولو حق لری او یا هم له خپل هیواد څخه استازیتوب  د هر هیواد د تابعیت    کې

 کوالی شی. 
 

 policyپالیسی 
لغت کې   نظرپه  ده.تګالرې    ،د  مانا  په  او حکومتي  او سیاسی عمل  اداره  دولتونو،    په  د  چاروکې 

دغه کارونو کی    هچی همدا پ  ته ویل کیږي  په هر کار کې د یو نظر درلودونکي واو خلک   ټولنې ادارو،
مثال که چیری دولت او یا کوم شخص ووایی چی کلتور    په نامه یادیږي،   د سیاست یا تګالرېد نوموړو  
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نو دا د دولت یا یاد شوی کس کلتوری سیاست دی یا    انکشاف ومومی،د هیواد له شرایطو سره سم    باید 
 پالیسی یی بولو.   یا ټولنیز ګروپ له خوا نیول کیږي په بل عبارت د یو عمل پالن چی د یو شخص 

 blacklistتور لست 
دلیست    و درسونآ  یا  ویو داسې لړلیک او د نومون   ادارې، سازمان یا بل چا له خوا د دیو حکومت، امنیتی  

د خلکو یا ادارو هغه  په یو جرم یا ګناه تورن شوی وي.  سم،  صالحیت سره    دوی له   رل چی د براب
قی او غیر بشری کارونه ترسره  یاد لړلیک د جوړونکو په اند هغوی نا قانونه غیر اخاللړلیک چی د  

 . کړي وي 
 

 racismتوک  پالنه 
چی یو نژاد په نورو نژادونو غوره  یوه نظریه یا چلند  ،  دبشری کرامت، انسانی او ټولنیز عدالت خالف

یو توکم تربل  .  ټاکياو د قومی کلتوری او ملی ځانګړتیاو لزوم د توکمیزو معیارونو په بنسټ    بولي 
توکم پالونکی د دغه کړنی او نظریی پربنسټ  اوسني وخت کې دا یوه مردوده نظریه ده چې    .اوچت ګڼل 

 . (  apartheidاو  segregation، )و. ګ:تبعیض د افرادو د مساوی حقوقو څخه منکر دی

 

 segregationنژادی تبعیض 
ه لری ساتل کوم چی په ټولنه  د ځینو نژادی دینی او قومی ډلو د هغه ځای څخ .  ، قصدی جال کولجدایی
هغوی د ښو او وړ اسبابو لکه ښوونځی مدرسی کتابتونونو    ،ځای دیکولود مسلطو خلکو د ژوند    باندې 

تجرید    ، له عامه خدماتود یوې ډلېخلک تری ګټه پورته کویعموم  کوم چی  جدا کول  او نورو څخه  
آدابو او رواج له مخی د یو غیر رسمی قرارداد په    ، عرف،ښایی دغه تګالره د قانون  محرومول. او

 . racism) )و.ګ:  وړل شي ډول په کار یو 

 

 theocracyتیوکراسی 
  او اصلی مشران یی دینی رهبران   حاکم بولي مذهبی تفکر پرهرڅه    هغه حکومت چې حکومت    مذهبي 
حکومت    )ع(موسی    د   په لرغونو وختوکې یې له رنسانس مخکی درې پیړۍ پر اروپا حاکم ذهنیت.    دي.
 رواج و. د اسرایلو په منځ کی  وچې 

 

 electionانتخابات 
له الری یوه مقام منصب یا د ټولنی یو مسئولیت ته په رسمی ډول د اشخاصو    د رای ورکولوټاکنی،  

 ټاکلو ته وایی. 

 electioneeringټاکنیزی سیالۍ 
ته وایی، چی مخکی  او کمپاینونونوماندانو هغو کړنو  وکالت، ولسمشری یا بل انتخابی دریځ د شورا د  د  

 ترالسه کولو یا سیاسی مالتړ لپاره ترسره کوی. له ټاکنو څخه یی د رایو د 
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 social securityټولنیز امنیت  
پکې پیاوړی دریځ لري، د عامه ګټوودخونیدتوب لپاره    هغه ولسی او ټولنپال نظامونه چې عامه سکتور

تدابیرو  بولي.    یوه دځانګړو  یی  تدابیر  امنیت  دټولنیز  لري چې  ناروغیومجموعه  او  د  پېښو  ناڅاپي   ،
او    ړولو په موخه د دولت لخوا د مرستېبیکاری او زړښت له کبله د خلکو د اړتیاوو د بشپ  ګانو،وبا

خوا د  ه  ډلی یا دولت ل  ،شخص   د فرد او  ټولنېد  په عادي حالت کې هم  .  اقدامات ترسره کوي مالتړ  
آرامۍ حالت  قانون خالف کړنو او ګواښونو پر وړاندی د ټولنی د ټولو خلکو په امن کی اوسیدل او د  

 ته وایی. 
 

 social interactionټولنیز تعامل  
یا   ولنیز جریان ټ د کار او هڅو په ټولنه کې د معمولو اصولو له مخې د ادارو، سازمانو او وګړو چلند. 

 په ټولنه کې د افرادو او ډلو تر منځ همکاري. 
 

 social milieuټولنیز چاپیریال  
  طو او غوښتنو ته وایي، چی د ټولنې ټولو هغو حاالتو شرایاو    هغه ماحول  د ټولنیز ژوند په چوکاټ کې

 دهغو دننه ژوند کوي. غړی 
 

 social structureټولنیز جوړښت  
چی د ټولنی په جوړولو کې   ادارو او سازمانو ټولګه  جموعه او د عمده ډلو م  په یو هیوادکې د هغوټولو

 . ونډه لري
 

 social servicesټولنیز خدمتونه 
زلو او  وکمزورو، بی  ، ټولنی اود اړمندو سپین ږیروچی    اوخدمات   ادارې هغه اجراات، فعالیتونهد عامه  

، د بیلګی په توګه بیمه، د هستوګنځای ورکول، چاپیلایر ساتنه، د کورنیو  کوچنیانو لپاره ترسره کیږي
 . ، روغتیا، مخابرات، ښوونه او روزنه او نورد لګښت او غذا ورکول

 

 social reform  اصالحټولنیزه 
 . راوستلو لپاره منظم کوښښ  ریفورم کې بل پسی  ټولنیزو ادارو یو په د  په ټولنه کې سمون راوستل. 

 

 social pressureټولنیز فشار  
  فرادو په ادټولنی  خوا  ه  لد وګړو، مدنی فعاالنو، میډیا یا نورو  فشار او زور چې د ټولنې   ټولې هغه هڅې،

ټولنیز فشار د ټولنې    واحد چوکاټ کی د منل شویو نورمونو رعایت ته مجبورول.. وګړی یو  تحملیږي
نو ته تن  ځینی کارو   آدابو او رسومو سره ځان برابر کړي، یعنېد    دیته اړ باسي، چی د ټولنې  غړي

 : ځان وساتي، ټولنیز فشار په درې بڼو سره څرګندیږي یو شمیر نوروڅخه او له   ورکړي 
 ر. بدنی فشار شکنجی او نو -
 روانی فشار د سپکولو او توهین په څیر.  -
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داټول    په څیر. او نورو محرومیتونو    له دریځ)مقام( څخهد مالی او    لکه جریمه،   اقتصادی فشار  -
 اصالحی بڼه لری. 

 

 social orderټولنیز نم  
سازمانونه د    د ټولنېاو ادراتو منظم فعالیت ، یا    ونو په یو هیواد کې تر قانونی چتر الندې دټولو سازمان

د    مکلف کول. د هوسا ټولنی دلرلو په موخه   یکو په ساتلواړ د  ټولنیزی همغږۍ له کبله یو له بل سره  
 .هم ده په معنا   ته غاړه ایښودنېانتظام اوعمومی  سوکالۍ   ،آرامتیا ، نظم د انسانی ډلو 

 

 social spiritټولنیزه روحیه  
په    له مخې یې افراد په ټولنیزو مسایلو کې   یوه داسې ځانګړنه چې یو غوره صفت او   ټولنې   د انساني

 . له توګه او لیوالتیا سره ګډون کويفعا
 

 collective rightsټولنیز حقوق 
رااخلي  حقوق  هغه    یعنېدا هغه مسئله ده چې د سیاسی اړخ ترڅنګ اداري او مدیریتی اړخ هم لري.  

د اقلیتونو حقوق    ،دا ډول حقوق  سره اړیکه لري.   ې ټولن  له   و له مخېد خپل طبیعت او ځانګړتیاو  چې
یا ژبنیز پیوند  دی او یو بل ت  لږ شمیر  دي، چې ټولنه کې یې    ، مه   تشکیلوي.   ،ورکويه ملی مذهبی 

د ښه او    ، او امنیت حق  د سولې   ، او پرمختګ حق  د ودې   ،د ځان پیژندلو حق  ، همدارنګه د خلکو حقوق
 لم چاپیلایر د ساتلو حق او نور پکې راځي. سا
 

 sovereigntyحاکمیت  
د یو دولت خپلواک او مستقل  له جملې یو عنصر دی چې    و د یوه دولت د څلورو جوړونکو عناصر

د خپلو  چارې    چی په واسطه یی کوالی شی، خپلې بهرنۍ اړیکې او کورنۍ او صالحیت ثابتوی  ځواک  
 غوښتنو سره سم تنظیم کړی. 

 

 rightحق 
  ، فرد یا افراد یې د درلودلو وړ وي  یو   ، ارزښت، دریځ، ځواک یا امتیاز چېبرخه  مادي یا معنوي هغه  

په ځانګړي ډول هغه ځواک یا امتیاز چې د    انسان یې لري.  معمول، چې هرلکه د ژوند طبیعی حق
افراد اصوال د خپلو اړیکو او مناسباتو له کبله یو    وي، د ټولنې   ټاکل شوی   قانونی حق یا عرف له الرې

امتیازات السته راوړيشمی ټول، چی د هغر واکونه او  مدنی    ګی مجموعی ته حقوق وایی او هغهی 
 . چی له قانون څخه سرچینه اخلي  ټولنیز سیاسی او ټول هغه حقونه دي

 

 silent majorityخاموش اکثریت  
ضعف، مجبوریت، رسنیو او دشکایت حق ته د نه  د اقتصادی    افراد چې  هغه اکثریت   د یوې ټولنې

کړنو په    ی وړه سلوکد حاکمانو د نا  ونو او نورو علتونو له مخې یا کلتوری مصلحت السرسی، فشارونو  
خلکو ته ویل کیږی چی یوې ګډې موضوع  متحدوهغو جال متفرقو یا  مقابل کی چوپ او غلي پاتې وي.  
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، لکه په نویمه  پورته کوالی  نه پورته کوي یا یې نشي غی پر وړاندی خپل غږ  خو د ه  ،ته یی پام وي
 . لسیزه کې د کابل اوسیدونکی او د فلسطین د غزې دتړانګی څخه شړل شوی فلسطینیان

 

 protestاعتراض 
غږ اوچتول، متحد  کړنو   یو لوړ مقام، سیاسی چارواکی یا بل چا په وړاندې دهغه د ظالمانه او ناروا  د 

ونه عبارت دی له مظاهرو اعتصاب  د اعتراض ډول.  خواشینی څرګندولپرضد  کیدل او انتقاد کول، دهغو
اره څرګندوی تر  لیکونه استول او د السلیکونو راټولول. ملت خپل اعتراض د دی لپ شکایت قاماتو ته م

ترسره کړی او یا ترسره کوونکی کار خپله نارضایتی بیان کړی چی پکی خپل    هڅو د حکومت په یو 
چمتووالی د مقابلی لپاره او یا د هغی د ناوړه پایلو لپاره اعالنوی او کله چی یو دولت د مقابل لوری په  

ورکوی او فکر کیږی چی نوموړی  نا  د رضا مع  کړنو اعتراض ونکړی او غلی پاتی شی نو دغه چوپتیا
په معقول شکل سره دا د    عمل ښایی اعتراض یی منلی او د هغی په حقانیت یی اعتراف کړی دی. 

دولت او یا د سیمه ییزو ادارو هغه مالتړ لرونکی نقشه ده چی د ګوندونو او مختلفو ټولنیزو اتحادیو له  
 ره د متحد کیدوپه معنا کارول کیږی. لپا خوا تر سره کیږی. یعنی په دوهم حالت کی د حمایی

 

 treacheryخیانت 
له منځه  د روحیې  د وفادارۍ  خیانت کول اوپروړاندی    او ملی هیلو   د ملی مصالحو، هیوادنیو ګډوګټو 

دښمن ته د دولتی نظامی او سیاسی پټو    ،د ملی یا طبقاتی ګټو تر پښو الندی کول یا پریښودل  . وړل
کبله ترسره  خیانت معموال له بی شرفی بی وجدانی سیاسی بزدلی او شخصی ګټو له  افشا کول.  رازونو  

د شخصی ژمنو  له ملی کچې را ټیټ خصوصی ژوند کی هم استعمالیږی لکه  مه  کیږی همدارنګه دغه کل
د  په ملی مسایلو کې  خو    تړون له منځه وړل،  کوم شخص سره د او یا بل    ، کورنۍ ماتول د یو دوست  

سزا    کلکهخپلو خلکو او رژیم سره خیانت کوونکو ته    ،دولت   ،یوه نظام د ټینګښت لپاره باید له حکومت 
 ورکړل شی. 

 

نمریه    دد ایکس تیور Theory, X 

اره یوه اټکلی نظریه ده چې  و د موثریت دثابتولو او مقایسې لپ ا اصطالح په اداره کې دبشری سرچیند 
اومسئولیت  تیوری له مخی افراد کار کول    . د دغې لري  په کړنو پورې اړهپه کاری چاپیلایر کی د افرادو  

 ی څار، کنټرول او ساتنی الندی ونیول شی. ننه خوښوی، نو له همدی کبله باید د همیش   منل
 

حقوق    دبشر  human rights 
هغه    یږی، داد یوې برخې په توګه منل ک قونوکارکوونکو حقونه د بشری حره کې د  په سازمان او ادا

مدنی سیاسی  په دې کې    .چی انسانان یی د خپلو انسانی ځانګړنو له کبله لری   دي   ذاتی او فطری حقوق
د مال او ځان په امن کی    ، د تیری په مقابل کی مقاومت   ، برابری  ،مساوات   ، او نور حقوق لکه خپلواکی

.د بشر په حقوقو کی باید جنس نژاد او تابعیت ته ونه کتل شی ځکه چی دا  هم راځي پاتی کیدل او نور 
 . څخه برخمن اوسيورنو باید    چې که یو انسان په هرځای کی وي،حقوق دی   هغه
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 basic human rights بشرد حقونه بنسټیز 
ینو کی ځای پر ځای شوی  عمومی ډول په ملی او نړیوالو قوانچی په    دي  اساسي حقونه د بشر هغه  

دغه حقوق د بشر مادی او معنوی اړتیاوی پوره کوی چی دا پخپله د بشری هستۍ څرګندوی لکه    دي. 
  خالصون،ځورونو څخه    رو حی او جسمی له    ، درملنه  ، سرپناه  ، څښاک  ،خوراک   ، د ژوند کولو حق
 او داسی نور.  ي مذهبی خپلواک

 

حقوق ری بشمدنی  civil human rights 
د خلکو د ډلو    ی مدنی حقونه دی، چې بشر   په ټولنه کی د انسانی ورځنیو عادی اقتصادی، معیشتی او 

  اونظامی   ، سیاسیځانګړیومذهبی  له  دامسایل .  وي  تړلید اړتیاو او هیوادونو مسایلوپورې    کړنو د دوی
 . جالدي  مسایلوڅخه

 

 political human rights بشرد حقونه سیاسی 
د    ، دنظام د بهبود لپارهپه بدلون  د حکومتی سیستمونو  افرادو ته اجارزه ورکوی چې  دا حقونه دټولنې

ځانګړی ډول په هغو  اداره کی په    دیز کولو او د حکومتی سیاستونواوحکومتی سیستمونو په اړه په وړان
 . وکړي ګډون  لري، افرادو پوری اړه  مسایلو کی چی په

 

 referendum عمومی نمرغوښتنه
ل کیږی.  خلکو رایو ته پریښود د    چې د اکثریت رایه پکې معلومه نه وي، یوه لویه او مهمه موضوع  

  ا د یوی ډلی د ټولو غړو څخه د یوې ټاکلی سیاسی تګالرې د ټولو بالغه خلکو ی  ټولنې   د یوې   ریفرنډم کې 
د    ،فورنډم د مهمو مسایلو لپاره لکه د اساسی قانون د بدلوند منلو یا نه منلو لپاره رای اخیستل دی. ری

 او ښایی د یو سیاسی استازی د ټاکلو لپاره هم ترسره شی.  بدلونعادی قوانینو 
 

 chief of stateد دولت رییس 
لومړی او لوړ شخص چی په نړیواله ټولنه کی د یو دولت استازی وی، مهمه نه ده  د یو هیواد رییس،  

  ،او که انتخاباتی  ړی ته دامقام په میراث کی پاتی وي نومو  ؛که جمهور رییس  دولت رییس پاچا وی چی د  
ترتیب د    د دولت رییس او په دې  اړینه دا ده چی نوموړی د اساسی قانون سره سم او یا عمالً   بلکې

 . ورو دولتونو له خوا پیژندل شوی وي ن
 

 unanimityد رایو یووالی  
  موضوع په اړه د یوې ډلې د ټولو غړو رضایت او هوکړې   په خوښه وي. د یوې هغه پریکړه چې دټولو  

 ته وایی. 
 

 suffrageد رای ورکولو حق 
د ولسمشرد ټاکنو،  لکه    کې د قانون له مخې د ټولو رایه ورککونکو د ګډون حق، په عمومی رای اچونو  

خلکو ته ورکول کیږی  دغه حق  والیتی شوراګانو او ځینی نورو ټاکنو کی    د ملی شورا دوکیل ټاکنو، د 
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او په هر هیواد کی د رای ورکوونی شرایط د همغه هیواد د تابعیت ټاکلی عمر او د رای ورکولو لپاره  
یعنی یووخت په ځینو    ، کیږی  ورکول  حق ټولو وګړو ته  اوس دغه مخکی تر مخکی د نوم ثبتول دی.  

د افغانستان په ګډون د    له دې حق څخه محروم وو، خو اوس  ښځې  تورپوستي او ان،هیوادو کې مرئیی
 . واچوي  رایه د انتخاباتو صندوق ته کوالی شی  د ښځو په ګډونکی  هیوادونړۍ په ډیرو  

 

 codification کود کولد قوانینو 
طبقه بندی او لنډیز    ، تدوین، اصل یا قانونی سند په توګه د قوانینو د مختلفو نورمونو منظم کول  هد یو

 ته وایی. 

 hierarchyد مراتبو لړۍ 
،  بونو ټاکلوپه یو سیستم، نظام. تشکیل، اداره یا بل جوړښت کې له ښکته څخه پورته د رتبو او منص 

د ټیټ رتبی څخه د    لري،هغه اداره چی د مراتبو سلسله    .دغوو صالحیت او مسئولیت ښودلو ته وایی 
سیستم د قومی او فردی اړیکو پاللو ته  نظم اولوړ رتبی شخص د اطاعت امر کوی او هیڅکله هم دغه  

ورکوي  نه  یو فرصت  اداری  سالمې  او  اصولی  د  هرارشی  دی   .  او    . اصل  ادارې  له  دغه اصطالح 
    ول کیږی، لغوی معنایې هرم ډوله هندسی جوړښت دی. سازمان پرته؛ ډیرو نورو ځایونوکې هم کار 

 

تاوتریخوالی  کار ځای کې  violence at work 
له مخې هغو  د  ده چی  بیانوونکی  پیښو  د هغو  پر وخت  کار  د  او  په محل  کار  د  کارکوونکو  له    د 

بنی  ، فزیکی، ژ څخه د هغو د کار د شرایطو پوری اړونده برخو کی ناوړه ګټه پورته شی  کارکوونکو 
شرایط له تهدید سره مخ    دکار مساعد روغتیا او    یا یېوشی  ورسره  بد سلوک  یا روحی ناوړه چلند او  

 شی. 
 

Yد  نمریه     Theory, Y 
د دغه تیوری له    . دبشری سرچینوکړنو پوری تړاو لري   )کارکوونکو( د افرادو  ي چاپیلایر کې په کار

، نو له همدې کبله باید مدیران  مخی افراد په طبیعی ډول فعال دی او د مسئولیت منلو ته هم غاړه ږدی
ګټه پورته کړی او نورو افرادو ته باید روښانه کړی چی د اداری د موخو پر  ښه  ځانګړنی    له همدغې 

وایی چې هر انسان خواریکښ دی    ؛نظریې برخالف  xدا نظریه د    د دوی په ګټه دی.  ، لور تګ کول

 او غواړی چی ورسپارل شویو چارو کې پرمختګ وکړي. 
 

 voting رای اچونې
قانونی ش د  قانون له مخی  د  انتخابی سیستمونو کې  ته دوړاندې شوې په  موضوع او    رایطو لرونکو 

ماند په ګټه  موضوع په هکله او یا هم د یوه نو  د یوې.معلومول   په هکله د دوی نظر او پریکړه   شخص 
 . د رای ورکول 
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 honesty یښتینولير
د ایوه داسی اخالقی کړنه ده چی د رښتیا ویلو  په چارو، معامالتو، اجرااتو او ویناوو کې صداقت.  

د هر شخص    . ایمان او اخالص څرګندونه کوی  ،باور  ،ژمنو د ترسره کولو  ، د اصولو ته د وفادارۍ
 ولی په کړنو او ورځنی ټولنیز ژوند کی ډیره ښه څرګندیدای شی. رښتین

 

بنا  مخ super structure 
 ،ات ادار  ، ارزښتونه  تړلي  په ټولنی پورېاو   ،د ټولنېالسته راوړنېمعنوی یو هیواد یا ټولنی انسانی د  

  ې او نور   کچه   او په مختلفو ډولونو د پوهې   ریات هنری او مذهبی نظ  ، اخالقی،فلسفی  ،سیاسیقوانین،  
 ( او هر بیخبناخپله مخبنا لري. infrastructureهره مخبنا خپله بیخبنا)   .معنوی ښکارندې 

 

 realismریالیزم 
څخه د    ، غبرګول، ښودل او له هغو په واقعیاتو کی د حقیقی عواملو منل چارو او پېښود  واقعیتپالنه او  

ریالیست هغه چاته وایی چی له وینا سره سم عمل    . امکان تر بریده په کار اخیستلو کی کوښښ کول
  ځان د نړۍ د واقعیاتو او له ریالیستی روش او ریالیزم هغه اخالقی چلند دی چی فرد    ترسره کړی. 

 . ټولنی او چاپیلایر سره موافق کړي 
 

بنا بیخ  infrastructure 
ی د یوی ټولنی  چ  د تولید ټول هغه وسایلاو السته راوړنې ،    ټولنی ټولې مادی شتمنید یو هیواد یا  

 . ( او هر بیخبناخپله مخبنا لريinfrastructureهره مخبنا خپله بیخبنا) . اقتصادی بنسټ جوړوي

 

 centralismسنټرالیزم 
و او منطقه  ییزیمنوروس د    د مرکزی ځواک له الرېمرکزیت او چارې له یوه مرکز څخه رهبری کیدل.  

واسطه  ه پ  داری او اقتصادی نظام دی چی د هغها -سنټرالیزم یو داسی سیاسی  یی ځواکونو اداره کول. 
 . یو مرکز لخوا اداره او څارل کیږي د یو هیواد ټول واحدونه او بنسټونه د 

 

ند س   document 
چی په سیاسی اداری یا    پاڼې هغه اصلی پاڼه یا    په اداري او سازمانی چارو، دفتر او نورو ځایونوکې 

، یوې  نزاع  ،دښمنۍابتولو،  قع شي. په مسایلو کی د واقعیت د ثه واګ کی دشواهدو په توقضایی مسایلو  
 باور پری وشی.   چېمدرک  وړ  ع نورو مسایلو کی د رجواو   معاملې

 

 decentralization نامرکزیت 
او    ، ولسوالۍ ایالتونه  ، سیستم یعنی والیتونهد یو قانونی حکومت اداری  د عدم تمرکز هغه حالت چې  

د مرکزی  په خاصو لویو مسایلو کې بیا  مګر  وي،د کورنیو اختیاراتو لرونکی    په کوچنیو مسایلو کېنور  
 حکومت تابع وی. 
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 public moralsعمومی اخالق 
   له مخې چلند، یا د ټولنی د عامه منل شویو معیارونو  د دوی د ځانګړو عمومی  ټولنه کی  یا    هیواد په یوه  

 . کړه وړه سم ونو معیارونوسره ونو او نامد  مد  
 

حقوق  عامه public law 
 . اړیکې په ډاګه کويدندی او  ،هغه قوانین او مقررات چی له دولت سره د خلکو حقوقد یو هیواد 

 

 public freedoms عامه آزادیګانې
او د ټولنیزو    حق لري چې له هغو څخه برخمن وي ړی  چې یو فردیا وګد ټولو فردی خپلواکیو ټولګه ده  

په ځانګړی مانا پخپله  یا عامه آزادیګانی  عمومی خپلواکی    ډلو لپاره پیژندل شوي او قوانینوکې درج دي. 
 . سره مترادفې دي بشر له حقوقو  د له فردی خپلواکیو او

 

 legal rightsقانونی حقوق 
تر څو    ،خوا تضمین او په رسمیت پیژندل شوي ديه  د یو صالحیت لرونکی مقام ل  ټول هغه حقوق چې

ه خوا چی یی حکم  ل  ېد کوم   ،دفاع وشی  اعالم او تضمین شی او د هغی محکمې په حضور کی ترې
 . شوی وي

 
 

 age of majorityقانونی عمر 
هغه سن او د عمر کلونه چې یووګړی هغه ته په رسیدو سره دخپلو حقونو خاوند پیژندل کیږي. دې ته  

انونی  او نورو په څیر ق  ده چی فرد ته د رای ورکولو دا هغه عمر    سن هم وایي، د قانونی مسئولیت  
 . حقوق او دندې رامنځته کیږي

 

 cultural lag عقبمانيکلتوری 
  ، او معاصر وخت څخه په فنی  ا یا هغه هیواد ته اطالق کیږی، چې له نوي یو نسبی مفهوم دی، هغه چ 

 . تې ويا پوروسته    او ځینو نورو برخو کې  ، علمی، سیاسیاقتصادی
 

 campaignکمپاین 
لپاره پر خپلی مخکی تر مخکی جوړی    او دهدف دموندلو   د یو شی د ترالسه کولو مقصد ته درسیدو،  

د بریالی کیدو لپاره له ټاکنو څخه مخکی    وی تګالری باندی کار کول. په ځانګړی ډول په ټاکنو کې ش
    ځلې. –و د باور د ترالسه کولو لپاره هڅې او هلې د خلک
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 mafiaمافیا 
لومړنی او مشهوره ډله چی د    .ناقانونه تشکیالت   خطرناکه، فاسده، بی قانون او ورانکارې ډله یا پټ 

مهاجرینو    چی له ایټالويوې  د الروهوونکو ډلی  دټاپو  د سیسلی  مافیا نوم ورباندی کیښودل شو، هغه  
مافیا هلته د نشه یی توکو د قاچاق او قمار په څیر ناقانونه کړنو    . دغېسره یی امریکا ته الر ومونده

چی یوه څانګه یی په    اځی د ایټالیا زیږنده بلل کیده، پورې یوډیرو وخت    ترمافیا    الس پوری کړ. باندې  
ورځی د  او ورځ تر  را پیدا په نړۍ کی ډول ډول مافیایی ډلی وروسته بیا   . امریکا کی هم څرګنده شوه
لکه د سړی تښتونې، دزمکو د غصب، د ملکیتونود چور، دقاچاقو، د پیسو    پرمختګ په حال کی دي. 

 ډلې. مافیایي دسپینولو اونورې 
 

 circular letterمتحدالمال لی  
لیک یو ګروپ    ن کوي. دغه ډولراپه اداره او سازمان کې هغه رسمی لیک چې ټولو څانګو ته دو

و  یلور ټولومهمی موضوع او یا اصولو څخه د مقابل    ه لیکل کیږی او په حقیقت کی د یوېتړلیو خلکو ت
 د خبریدو لپاره استول کیږی. 

 

 aid agencyمرستندویه اداره 
اداره پېښو،چی    هره هغه خپلواکه  ناڅاپي  آفت   ،جنګپه    ی حاالتو کې او نورو فاجعو  ونو، وباطبیعی 

 کیدای شی د یو هیواد خپله ملی اداره وی یا هم کومه نړیواله بین المللی اداره وی.  وی. مرستی رس
 

 international organizationنړیواله اداره 
ساحات، د  او یا یی د کار    ن یا ادارې ته ویل کیږي، چې په نړیواله کچه پیژندل شوی ويسازماهغه  

نړیوالی اداری په دوه ډوله    .د نړۍ په ټولو یا ګڼ شمیر هیوادونو کی وی   یوه هیواد له ملی پولو بهر، 
 دی: 

چی د یو شمیر نړیوالو سیاسی کلتوری اقتصادی   دياداری    هغه نړیوالې دا    الف: نړیواله دولتی اداره:
 پر بنسټ رامنځته شوی وی.   ل لپاره د دولتونو ترمنځ د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو د ح
، خو مهم خدمات  یی په جوړښت کی مستقیم الس نه لري  چی دولتونه  ب: نړیواله غیر دولتی اداره:

 سی نور. دی لکه د نړیوال هوایی چلند اداره او دااو له سیاسی ځانګړتیاوو هم برخمنی ن ترسره کوي 
 

 international communityنړیواله ټولنه  
مجموعه ده چی له سیاسی  یوه  یوه معینه دوره کی د خپلواکه هیوادونو    او  ځانګړې تاریخی مقطع  په

، د ګډو ستونزو دحل، نړیوالو  ګټو د ترالسه کولو  ګډو نظره یو پر بل باندی اثرات هم لری او معموال د  
کی متقابلی دیپلوماتیکی اړیکی  لپاره پخپلو    ګډ دریځ د خپلولو د  په مسایلو کې  ګډو هدفونو ته درسیدو او  

 . ولري 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  47 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 modernism  مډرنیزم
د علومو د پرمختګ او تمدن سره د سنتی ټولنو  نن ورځې له غوښتنو سره سم، په معاصر وخت کې د  

ولو په الره کی کوښښ کول، دنړۍ له معاصرو السته راوړنو برخمن  او ډلو د همغږۍ او یو ځای ک 
 . کیدل او د نویو نوښتونو په لټه کې اوسیدل

 

 candidateنوماند 
لپاره دغه    و کی د موقف دترالسه کول او مقام  ست  انتخابي پ  له قانون سره سم، په یوه  هغه شخص چی  

له نورو کاندیدانو سره په سیالی کې  په ټاکنو کی د کوم مقام د ترالسه کولو په موخه  ست او دریځ ته  پ  
 برخه اخلی. 

 

 Ministryوزارت
تشکیل    ه کېچې د یو هیواد په پالزمېن  )دحکومت تشکیالتی واحد(خپلواکه اداره  ،مرکزی  ،هغه عالی

وزیر د کابینې غړی وي، یو یا څو مرستیاالن) معینان( لري. یو  او په سر کې یې وزیر کار کوي.  
 واحدونه لري.  بودجوی – دوهمی تشکیالتی  وزارت څو ریاستونه لري او په والیتونو کې 

 nepotismنیپوټیزم 
کی د قومیانو یا خپلوانو ګمارل او    دندو، امتیاز او یوه مقام په  او واسطه  خپلوی پالنه او په شناخت سره  

یا هغوی ته بل کوم امتیاز ورکول او د ټولی ټولنی ګټو ته د پاملرنی پر ځای د کورنۍ د عزت د لوړولو  
 . د زیاتوالی لپاره هلې ځلې یا یی د عاید 

مسئولیت  responsibility 
او دځان مکلف ګڼلو روحیه ده چې د قانون او ټاکلومقرراتو د اجرا او ترسره  هغه قوت، معنوی احساس  

د قانون او  کولو لپاره یو شخص کې وي. هغه احساس او د دندې پیژندنې روحیه او دنننۍ انګیزه چې  
کم   دنده   ورسپارل شوي کار   مکلفیت له مخې   کارکوونکی د وظیفوی مقرراتو په ح    ترسره کوي.   او 

 وړاندې الزمه ځواب ورکونه.  دمشتریانو په  

 deportationویستل  
نا قانونه راتګ او یا په نورو شر اچوونکو کړنو کی    ، د ترسره کولو  د کوم جرم دقانونی سند دنه لرلو،  

 . یې لیږل  خپل اصلی هیواد ته او  په زور ایستل)اخراج( هیواد څخه د یو بهرنی کس   له  له امله د ګډون 
 

 democracyډیموکراسی 

راغلی دی.    یو سیاسی مفهوم دی، خو د ژوند ډیرو برخو او له هغې جملې؛ ادارې او سازمان ته هم 
دیموکراسی یو نړیوال ارزښت دی چی د خلکو خپلواکه اراده څرګندوی تر څو په خپله خوښه سیاسی  

ډون سره تحقق  اقتصادی، ټولنیز او فرهنګی نظام ځانته غوره کړی او هغه د خلکو په هر اړخیزه ګ
ابراهام لینکلن د امریکی د متحده آیاالتو شپاړسم جمهور رئیس ، داسی تعریف کړی:)د خلکو   ومومی. 

د دوی  مهمه ده چې  د خلکو خوښه    په دیموکراسی کې ولس او  . حکومت، د خلکو لخوا د خلکو لپاره(
دیموکراسی د راڅرګندیدو لپاره تر هر  ، خو په یوه ټولنه کی د شينظم برابرله ارادی سره سم د ژوند  

څه د مخه د دیموکراسی د جوړولو وسایل او کلتور رواجول حتمی دي، چی د یوه سیاسی او ټولنیز  
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ګډون ټکی ډیر  ولس د  ټولنیز ژوند کی د    – په دی توګه، په سیاسی    نظام په بڼه یی الره هواره شی.
 . مهم دی 

 executive powerاجرائیه قوه
قوې مقننه  کوونکی.    د  ترسره  مقرراتو(  قوایننواو  اسنادو)  تصویب شویو  او  پالنونو  د  )ملی شورا( 
او د کورنی او بهرنی سیاست د عملی  په یو هیواد کې د اداري چارو ترسره کوونکی ځواک    حکومت.

 کولو ادارات.

   feudal system ملوک الطوای ې 

ساحې    ۍکوچن   ۍاو کوچن   يکمن و امکوال د حاکمانو په توګه وزکې  هغې    یوه تاریخي مرحله ده چې په 
په اروپا کې دغه ډول نظامونه له نهمې پېړۍ څخه تر پینځلسمې    ي. یا څو څو کلي یې تر حکم الندې و 

ویل، نورعادي خلک د دوى مرئیان او بزګران    ډ مکو خاوندانو ته یې الرز  د   . پېړۍ پورې واکمن وو 
 وو، دغه وخت په یوه هېواد کې یو سراسري واحد دولت موجونه و. 

 feudalism زمی فیوډال

  او د کار ځواک بزګران دى، چې پر   مکوال یا مالک دىز  لید نظام ، یعنې حاکمه طبقهد ځمکې د تو
مکې په  ز  پاچا کوالى شول  .موجود و   په اروپا کې په منځنیو پېړیو کې دغه ډول نظام  .مکه کار کوي ز

مکه د قبیلو مشرانو او سیمه ییزو  ز لې واکمنۍ د ټینګښت لپاره به یې تیول او اقطاع کې ورکړي، د خپ
ته په    مکو لویې ټوټې نورو کوچنیو مالکانوز  لویو مالکانو کوالى شول، د   .ځواکمنو افرادو ته ورکولې 

په پاى کې    د همدې نظام   .سرف کار کاو   مکه مالکیت میراثي و، د مالک لپارهز  پر   . اجاره ورکړي
  . بازار رامنځته شو، پانګې جوړښت وموند او د صنعت په تېره بیا د ماشیني صنعت نښې څرګندې شوې 

ځمکوالو سیاسي قدرت  ټینګ شو او لویو    وم د امپراتورۍ له پرځېدو سره سمر  ام په اروپا کې د ظ دغه ن
کې یو ډول منظمه او ټینګه ملوک الطوایفې جوړه کړه ، یعنې    دوى د اروپا بېالبېلو سیمو   .ترالسه کړ 

هر الرډ د یوه پاچا مثال    . هر فیوډال خپل ور بوى درلود او یو ډول تړلى اقتصاد یې رهبري کاوه
ادګانو د فیوډالو په زور تکیه کوله او خپل  الیا کې پاچاهانو او شهزټخو په فرانسه ، آلمان او ای   درلود،

نشو    مکې کارګر ( ز  سرف ) بزګر یا د   . حاکمیت یې د دوى په زور په سیمه ییزه کچه ټینګ ساتلى و 
مرئیانو په پرتله زیاته    د ر وکړي، خو د سرف ازادي  اک له اجازې پرته بل ځاى کالکوالى د خپل م

په دې نظام کې بهرنۍ راکړه ورکړه نه    . څه پرمختللې وه  وه، یعنې دغه دوره د مرئیتوب په پرتله یوه 
د دې دورې مانو فاکتور اوالسى کارونو در اتلونکي ماشیني    .وه، بلکې دیوه تړلي اقتصاد بڼه یې لرله 

 صنعت او پانګوالى بنسټ کېښود. 

زیرمتون    storage 

خو ډېرو نورو مواردو   د تصدۍ د مدیریت اصطالح ده ،  . ي ږهر هغه ځاى چې اجناس هلته زیرمه کې
خام توکي زیرمه شوې او هره ورځ د تولید پروسې ته  هلته  هغه ځاى چې    . کې د استعمال ځاى لري
شوى ) کارتمام ( تولید شوى محصول پکې دى او    هغه ځاى چې پروسس   . ورڅخه را اخیستل کېږي

 یپو. د ادارې، سازمان یا کمپنۍ د الزمه توکو د ساتنې ډ  لېږدول کېږي.  هت  بازار

 subsidyمرسته  

دولت له خوا د ځانګړو اړتیاوو له مخې او د    د   په ملي سویه   دی.  د مرستې او امداد یوځانګړى شکل
خلکو سره دکمک په خاطر یو داسې خدمت وړاندې کول چې    . ځانګړو وګړو د مالتړ په خاطر مرسته  

 د دولت له خوا بخشش کول.  .بلکې مالتړ کول وي  ، موخه یې عاید نه
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  traditional societyدودیزه ټولنه 
په ګوته کړل او ویې    پنځه مهم پړاوونه   تیوري نامتو څېړونکي روستو د اقتصادي پرمختیا  ی د پرمختیای

نى  ړپه دې کې لوم . په بهیر کې له هغو څخه تېر شي   هېواد باید د خپلې پرمختیا یوویل چې یوه ټولنه یا  
  لید ساده مرحله کې ده، د نوښت او تو یا سنتي ټولنه ده ، چې په دې کې تکنالوژي تر ټولو  ودیزه د پړاو 

لومړنى    وتل   له دې پړاو څخه   رمختیا په خاطر د پ  . ډېر ساده شکل لري  ورکړه  - انګېزه ضعیفه اوراکړه
 شرط دى. 

 cadasterکادستر 
ره ده چی د نه لیږدیدونکی  هغه مهم سکتور او ادا  .اندازه کولو اوښودنی او ثبت چاری  ،اسنادو  د   مکو ز  د 

زشتمنی   دی.  (مکی )  غاړه  ورپه  مطالعات  او  چې    ثبت  خدمات  هغه  ادارې  غیرمنقول  دعامه 
 ، مدیریت کوي. (زیاتره یې دولتی دیې جایدادونه)چ

استقراض   يدولت  government bond 

ده   عادي او قانوني وسهیلهیوه  د دولت د مالي اړتیاوو د پوره کولو لپاره    ،اسهتقراض پورونه یا  د دولت   
رنګه د دندو لپاره د عادی بودجی د نه پوره کیدو په صههورت کی ترالسههه کیږی. همدا  چې د دولت د 

چې د دولت لګښهتونه په یو هېواد کې تولیدي  ته الس اچوی، داځکه  لګښهتونو په صهورت کی دولت پور
چې دولت د کومو    دولت په قانون او پالیسههی پورې اړه لري/دا د هر هیواد منځته راوړي.    ارزښههتونه

نه او اړتیاوې د چې خپل مالي لګښهتو  ،دې اجازه لري شهرایطو تر فشهار الندې او په کومو حاالتو کې د 
 ، دې ته د استقراض شرایط ویل کیږی.استقراض له الرې تمویل کړي

 

  seasonal unemploymentموسمي وزګارتیا  
په بېالبېلو برخو کې بېلو بېلو وختونو    کار د موسمي والي له امله پېښېږي،د  هغه ډول ورزګارتیا چې  

څو میاشتې وزګار وي، یا    په کال کې   بزګرانکې رامنځته کېداى شي لکه د کرنې په سکتور کې چې  
  او همداسې هم ګرځندوى او توریزم   ه ودرېږي،ټپ د ودانیو چارې چې په سړو سیمو کې په ژمې کې په  

ګو کې ځینې وخت پوره وخت کار وي او  لدغه ډول بې  چې یو شمېر ورځو یا فصلونوکې توقف کوی.
  . دا د عمومي وزګارتیا یو ډول دى  .ه وي عرضې ته تقاضا موجوده ن  ځینې وخت د دغوسکتورونو

هېواد  ،  وپرمختللو  کرنه  خونو  تودو  د  توګه  په  بېلګې  د  دي،  موندلي  الرې  حل  د  لپاره  دې  د  نو 
دومره ښه کړى دى، چې کله هم د    کرنه او د کلیوالي تشبثاتو پراختیا اوس وضعیت   )تشدیدی(فهث متکا

لیدل کېږي   وزګارتیا   کرنې سکتور کې موسمې  د    . نه  همداسې هم د ودانیو د چارو پالنیزه کولو او 
 کړي دي.  ېدغه ستونزې هوار  کنالوژۍ پرمختګ ت
 

آجندا  ۲۱ Agenda 21 

بشریت د خپل ژوند اوسنی ډیر مهم مسایل )د چاپیلایر د ککړتیا مخنیوی، د بیوزلی سره مبارزه، روغتیا  
م. کال کی د    ۱۹۹۲او نفوس( په یوه آجندا کی شامل او د بیالبیلو هیوادو پوهان او متخصصین په  

یلو په اړه فیصلی  د پورتنیو مساکې  برازیل د رودژنیرو په ښار کی سره راټول شول. د غونډی په پای  
  (د کال کی هیوادونو  م.۲۰۰۰وشوی. دغی غونډی مهم ټکی رابرسیره کړل. وروسته بیا کله چی په  

(MDGs  آجندا د    ۲۱په هغه کی هم د چاپیلایر او بیوزلی په هکله تاکید وشو، خو    ، سند السلیک کړ
بشریت د ژوند د بقا او سالمتی  د  او  یی  اراو اج  هډیره مستند توګه  بیساری  په  خپلو محتویاتو له مخی  

 ضامنه بلل کیږی. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  50 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

رفی قانون ع   common law 

دونه مجموعه ده چی ټول یی په اجرا او رعایت مکلف  م  ناد یو شمیر منل شویو اصولو او معیارونو  
و لخوا نه دی جوړ شوی، مګر د عدل، ذاتی حس،  کونکو رف د قانون جوړونی د کار دغه ډول ع   . دی

تعقل پربنسټ والړ دی. په افغانستان کی ولسی نرخونه، څلی او د سپین ږیرو لخوا  بیدار وجدان او  
 رسمی اداره او حکومت هم ورته درناوی لري.  ایښودل شوی تیږه د دی مثال کیدای شی.

 environmental ethicsچاپیریالی اخالق 
نظریات له چاپیلایر سره د  هغه فلسفی مکتب او نظریات چی د چاپیلایر اخالقی ارزښتونه بیانوی. دغه  

چی تر څو د راتلونکو نسلونو لپاره د    ي مناسب چلند او د ژوندیو موجوداتو د حقونو په هکله بحث کو
 د عامه روزنې او نوې عامه ادارې یوه مسئله چاپیلایر ساتنه ده.  چاپیلایر شتمنی ساتلی پاتی شی. 

 protected areaساتل روی سیمه 

بوټو، فرهنګی میراث، د ژوندیو موجوداتو د تنوع او    -پیلایر، شتمنیو، ونود طبیعی چا  ې سیم   ې د یو 
( ارزښتونو د بقا په خاطر په نښه کول، ساتل او په هغی کی د  ونورو مقداری او غیر مقداری )منظر 

ځانګړی موخی لپاره د سیمی ډاډمن    ېجاړوونکو فعالیتونو مخنیوی. د یو ښکار، اورلګولو او نور وی 
 . ( national park)و.ګ:   په عامه اداره کې د ملی ارزښتونو دساتنې یو پروګرام دی کول. 

 quarantineقرنطین 

او   یو بوټو او یا څارو  - هغه روغتیایی، مقدماتی عمومی تدابیر چی موخه یی په شکمن حالت کی د ونو
د هغو د اعضاوو یا تولیداتو داسی محدودیت او کنترول کول دی چی له یوی سیمی څخه بلی ته د  

ی. اوس د هیوادونو په پولو او ګمرکونو کی دغه  ش ناروغیو یا د ناروغیو د عاملینو د لیږدیدو مخنیوی و
کوی. فعالیت  قانونی  څانګی  پرمها  ډول  ناروغیو  ساری  العاده  فوق  او  پانډومیکو  له  د  دناروغیو  ل، 

 ول. ین ک او په کورونو خپریدو د مخنیوی لپاره دخلکو یوبل سره د تماسونو کمښت یا مخنیوی 

مدیریت   ې د خاور soil management 
مکو او خاورو سره په رابطه ټول هغه عملیات ترسره کول چی د کښت او حاصل ترالسه  ز  د کرنیزو 

دله او نور. اوسنی  اوبخور، سره ورکول، د آفاتو په وړاندی مجاوه، ماله،  یکولو لپاره ترسره کیږی لکه ی 
، چې دکرنی او خاورې پوهنی مسلک  مدیریت یوه خپلواکه او جال علمی څانګه ده ېوخت کی د خاور 
 . پورې اړه لري 

 caste societyتړلی ټولنه 
ځانګړتیا دکستونو موجودیت دی. دا په کلیوالی سیمو    ه د پرمختیایی هیوادو او وروسته پاتی ټولنو یو

ژوندی یی شریک    -یا قوم له پلوه هغه ځانګړی ټولنیز ګروپ دی چی ودونه او مړی  ې، پیشېکی د حرف
ولنی بیوزله، اقلیت او  وی او له خپل کست څخه بهر نورو سره خپلوی نه لری. زیاتره وخت دوی د ټ 

پروګرامونو په آجنډا کی د دوی د پرمختیا لپاره ځای    نکشافی ټولنیزو او ا د    ې چ  ي د   ي محروم وګړ 
 ورکول کیږی. 

 trainingټریننګ
مهارتونو   او  معلوماتو  میتودویکی  او  د    ورزدهدتیوریکی  شکل  نظری  او  عملی  په  چې  کول، 

لنډه وي، یعنې(کړنواجرااتو)مسلکی  یوشمیر پایلو د ښه والی په خاطر وي. د تریننګ دوره  دغه    د 
لنډ مهال کې   په  باید  اداره کې  معلومات او مهارت  / ور  کارکوونکی    فنی  -مسلکیپه  ترالسه کړي 
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لکه دفارمسی ډګر ته دیوې نوی تکنالوژی د راتګ تریننګ، دښاروالی له خوا د عامه    وښودل شي.
  پروګرام   دکوم نوی   ITدعامه مالی چاروماهرینو ته د    ازه ساتلو دنوی پروګرام تریننګ،ت پارکونو د  

 تریننګ او نور. 

 conventionکنوانسیون

او موخه یې عامه    السلیک کیږیا و فعالیتونو برخه کی دګډونوالو له خوړیوډول تړون دی چې د ځانګ
او روغتیا او نورو مسایلو  د مهاجرو، معیوبینو    مثالً   ټولنیز مسایل وی، حقوقی اړخ هم لری. سوکالی او  

رامنځته ګول، یا د یوه توافق د ترالسه کولو په موخه د ملی اونړیوالو سازمانونو  په هکله دیوه تړون  
هغه کنوانسیونونه چې د    هغه غونډه چې پایله یې د یوې پریکړې په توګه مرعی االجرا وبلل شی، لکه

ماتو  د وحشی ژویود حفاظت، د کلیوالو لپاره د خد   د چاپیلایر ساتنې،  ملګرو ملتونو د سازمانونو له خوا
یاتي تنوع  د پراختیا او نورو چارو په هکله شوي دي. د اوبو د زیرمو په هکله نړیوال کنوانسیون، دح

کنګره، تړون. موافقه   ګازونو او داسې نورو حیاتی موضوعاتو په اړه کنیوانسیونونه.  د ساتنې، د ګلتوني 
 لیک. 

 conservationمحافمه کاری 

د ټولنیزو بدلونو په وړاندی د عنعنوی او  هغه کسان چې د اصالحاتو او بدلون څخه په ویره کې وي.  
وړاندی   په  چلندونو  او  طریقو  مفکورو،  نویو  د  او  ننګه  څخه  )چلند(  وړو  کړو  د  ادابو  او  رواجی 

تنی لپاره د  ایدیالوژیک مخالفت. په عقلی او معرفتی مفروضاتو باندی د والړو دودیزو ارزښتونو د سا
 نویو ارزښتونو په وړاندی مخالفت کول.  

 coordinatorهمغږی کوونکی 
هغه مامور  د سازمان او ادارې هغه مدیر یا څانګه چې چارو ته دهماهنګی په موخه سمون ورکوي.  

فنی او  . هغه متخصص چی د  يو   ۍاو د کاری ډلو تر منځ د اتصال کړچی د یوه پروګرام یا د پروژو  
 . ي آسانتیا راول ېمسلکی معلوماتو په لیږد ک 

 creative thinkingنوښتګر فکر کول 

او    يمسایل حل کو   ي . هغه ډول تفکر چی پیچليولر   ې وونکی پایلغوره او رغ  ېهغه افکار چی ډیر 
 . ي او د ابداع او اختراعاتو المل کیږ ي ته الر هوارو و ستونز

 cultural changeکلتوری بدلون 

. د چاپیلایر او شاوخوا پیښو  يراوستل کیږ  ېبرخو ک  يپه کلتور   ېهر هغه تغییر او اصالح چی د ټولن 
کول. د ټولنیزو    يپه هکله د ټولنی د وګړو د فکر، چلند، پوهی او باورونو په برخه کی د تصور نو 

 د وګړو د پوهی ترمنځ د انډول بدلون. ارزښتونو او 

خدمتونه   دکلتور cultural services 

خلکود   امکانات،    عامه  سپورتی  لکه  کول،  چمتو  امکاناتو  کلتوری  د  خاطر  په  بسیاینی  د  ژوند  د 
دعامه ادارې د    او نور.  ،سوادزده کړهکتابتونونه، موزیمونه، د ودی لپاره سیمه ییزه راډیو او تلویزیون

 خدماتو هغه برخه چې موخه ورڅخه په کلتوری ډګر کې مثبت بدلون وي.  
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 antagonism انتاګونیزم
متضاد واقیعتونه یو بل سره نه  کله چې دوه  ه پخالیینه. د دوو متضادو پدیدو)ښکارندو( موجودیت.  ن

خوړونکو( او غیر غوښه خوړونکو ژویو  )ښکارکوونکو غوښه  لکه په یو محل کې د    دونکی وی، یړجو
په امن او امان ژوند  ژوی یو بل ته بی ضرره او یو بل څخه    دغه دوه ډوله  یو ځای ساتنه . ممکنه نده 

 په یوه نظام او سیستم کې دوه متضادې کړنې. وکوالی شی.  

 dialecticدیالکتی  
د دوو  لپاره    کلمه ده چې د واقعیتونو د پیژندنې  لرغونې یونانی ژبې څخه اروپایي ژبو ته راغلې د  

ې په دوامدار  کې هغی اوږدې پروسې ته ویل کیږی چ متضادو پېښو مقایسه کول دي. په ټولنیزو مسایلو  
حرکت   ا د تکامل او پرمختګ یو دوام لرونکیځه خي او نوی یې ځای نیسی. د نزاړه مسایل له م   ډول
 دی. 

 dogmatic  رتحج 

. دغه ډول فکر لرونکی  ي منلو ته چمتو نه ووځښت او بدلون  نوښت، خد  هغه ډول فکر چی تړلی وی او  
 . يستونزو سره مخامخ و   ېغړو سره په اړیکو ک  ېد کی بریالیتوب نه لری او د ټولن کسان په ژون

 

 dogmatism دګماتیزم
او هر    هغه ډول فکر چې د تحول او نوښت مخالفهغه وچ او آمرانه چلند چې انعطاف پکې نه وي.  

 بدلونه بولي.  څه وچ کلک او بی 
 

 fatalismفتالیزم 

هر څه    خرافیان .  يمو تیاروته سپارمبهباور چی هر څه او هره پیښه او آن خپله راتلونکی    ي هغه خراف
دعلمی او ثابتو شویو    . يتحرک، تدبیر او اقدام نه څرګندو   او هره پیښه تقدیر ته سپاری او له ځانه کوم 

 پخالکیدونکی فکر. د معاصر تفکر سره نه نظریو او 

 feedbackغبرګون 

په بحث کی د پیغام اخیستونکی چلند. د لیږل شوی پیغام ارزونه او د پیغامونو د لیږلو او د    ې د مفاهم
 عکس العمل.   د پیغام په وړاندې پوهاوی د الزیات اغیزمنتوب لپاره اصالحی پروګرام. 

 

 group discussionګروپی بحث  
ی بحث کیږی. هغه غونډه  یوه ډله ییزه طریقه ده چی د یوه ګروپ ترمنځ په موضوع باند   ې د زده کړ 

یا ناسته چی په هغی کی دوه یا له دوو څخه زیات کسان په یوه داسی موضوع باندی خبری او بحث  
  ې او پخوانیو زده کړو له مخی په هغکوی چی مخکی تر مخکی ټاکل شوی وی او دوی د خپلو تجربو 

 او مطرح شویو پوښتنو ته ځواب وایی.  ي اچورڼا  ې باند 

 lifelong learningعمری زده کول 
دا دی چی د تجربې ترڅنګ تل نوې    د اوسنۍ عامه ادارې او د معاصرو سازمانونو یو خصوصیت 

تکنالوژۍ، کاری طریقو او    سبي زده کړې ته اړتیا لري. په اداره کې تحوالت، ریفورمونه، د نوې ک  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  53 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

په دې توګه د عامه  .  یا لري او تغییرات دوامداره پروسه ده، چې دوامداره زه کړې ته اړتروشونو بدلون  
 . یاالن دي کوونکی مادام العمره زدکړادارې کار

 

 messageپیغام 

یی اخیستونکی ته د مفاهمی د چینل له    senderچی لیږونکی    ېهغه معلومات، خبرونه، مفاهیم یا اشار 
 . ي استو ې الر

  metaphysicمیتافزی 
. خو په ټولنیزو مسایلو کې هغه دایمی  ویل کیږي د اجسامو حرکت ته    په طبیعی علومو کې په فضا کې 

د دګماتیزم برخالف، د حرکت او  وار په وار د تکا مل او پرمختګ المل ګرځي. حرکت او بدلون چې 
 تحول ښکارنده. 

 social psychologyټولنیزه ارواپوهنه  
علمی څانګه چې د بشریت خویونه او عادات په ټولنه، ډله، ګروپ، سازمان او اداره کې مطالعه    هغه

پوهنه. په ډله کی د فرد)وګړي( اروایی  یې  رو کوی . په ډله، ګروپ او سازمان کی د انسانی چلند او  
 او عاطفی چلند کتنه. 

 

 social valuesټولنیز ارزښتونه  

. زیاتره دغه واقعیتونه او  ي و منل کیږا   يمنل شو   ېپه ټولنه ک   ې او معنوی واقعیتونه چ  ي ټول هغه ماد 
  او د  ي چی هغو ته په درناو  ي د  ې د انسانانو له اړتیاوو سره برابروالی لري. دا هغه ښکارند  ې ښکارند 

 اداره دټولنیزو ارزښتونوپه پالنه مکلفه ده. عامه   .ي هغو په لرلو سره وګړی ارزول کیږ

 Social Welfare Programد ټولنیزی هوساینی پرګرام 

خوا  ه  دولت، حکومتی ادارو، نړیوالو موسساتو او خیریه بنسټونو ل  ، هغه پروګرامونه چی د یوه هیواد 
د محدودو امکاناتو لرونکو ټولنو، وروسته پاتی هیوادو او نورو ټولنو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو  

موخه   کلتوری  ترکار  (SWP)په  روغتیا،  چاری،  روزنی  او  ښوونی  د  لکه  کیږی  نیول  الندی 
 ترویجی خدمات او د غذایی مصئونیت برنامه او نور.   مکو اصالحات،ز  نه، کور جوړول، د پروګرامو

 societyټولنه 

او مشترکات    ېځانګړن  ېوګړو هغه لویه ډله چی ګڼ شمیر ګډ د    ې سیمه ک  ېټاکل   ي په یوه جغرافیاو 
د  ي ولر او خپل منځنی اړیکی  .  دوام  د دوی  فعالیت  و  د دوی ګډ کار  بیالبیلی اړیکی،  دوی ترمنځ 

الپیاوړی او د دوی د ټولنیز ژوند او سازمان جوړښت ډاډمن کوی. په بله وینا: د ګډ کلتور لرونکی  
  ې تر یوه ټاکلی نوم او عنوان الند   خلک چی په ګډ هیواد کی د وحدت او یووالی په احساس کولو سره

 . ي ژوند کو
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 specialistمتخصص  
ک څانګه  یوه  تجرب  ې په  د  چا  یو  یوه علم، زده کړ ېد  په  درجه.  لوړه  او تخصص  ک  ي و  د    ې څانګه 

  ې اجتهاد په پایله کی د الزمی پوه  زده کړو لرونکی. په یوه ځانګړی تخصصی څانګه کی د   يتخصص 
 او تجربی لرل. 

 symposiumسمپوزی  

پوهان خپلی ډیری لنډی مقالی د یوی ځانګړی موضوع  ه  و تنڅ   ېغونډه چی د هغی په ترڅ ک   يهغه علم
په هکله چی پخوا ټاکل شوی وی، وړاندی کوی. په دی ډول غونډه کی اوریدونکی کومه خبره او بحث  

 ( په بڼه چاپ او خپریږي. collectionوزیم د ټولکی) سمپوزیم کې لوستل شوی مقالی د سمپ  نه کوی. 

ودلبانه مشرتوب دا volunteer leadership 

پرته له کوم مادی امتیاز څخه د چا په غاړه وی. هغه لیډران چی    ېچ  يهغه ډول مشرتوب او رهبر
پرته له کوم رسمی امتیاز خپل خلک رهبری کوی. کلیوالی مشران )محلی غیر رسمی مشران( په دغه  

دولتی ادارو، اوسیدونکو)ولس(، خیریه موسسو،  د    ې میرل کیږی. دوی د خپل نفوذ له مخډول کی ش
 ران دی. ښه همکا نادولتی موسسو ډیر 

 

 sound pollutionغږیزه ککړتیا  

فابریکو،   نقلیه وسایطو،  د  ده چی  او ککړتیا  اوسنی عصر هغه ستونزه  په ګڼ میشته ښارونو کی د 
  . لوډسپیکرونو، جنراتورونو او داسی نورو وسایلو د غیر ضروری لوړو غږونو څخه راپیدا شوی ده

داپېښه عامه ادارې ته یو نوې چلنج    دغه ستونزه د روحی او جسمی رنځونو یو عامل بلل شوی دی.
 دی. 

 transparencyروڼوالی

چاروترسدشفا د  مخې  له  احتساب  او روڼ  کلک ف  دمقرراتو  راپورجوړول،  ارزول شوی  کول،    ره 
په موثراو مثمر ډول د چارو سرته    . کولواضح    اومصرف   قدارد ضروریاتو مشریکانو ته  رعایت،  
 رسول. 

 project profile  دپروژې پروفایل 

د پروژې یوه  چې  ( اصطالح هم کارول کیږي،    one pagerد پروژې د پروفایل اصطالح ته د )  
روژې  ښودل کیږي ، د پروژې په پروفایل کې د پپه لنډیز سره  لنډه خالصه ده ، چې په یوه صفحه کې  

  .یوه عمومي کتنه  ... ، نوعیت که دپروژې نوم، موقعیت، موده، هدفلي ،  و په اړه ډیر مهم حقایق شامل  
د    پروفایل پروژې  ټیمد  ټول  او  د    پلټونکي  دا  . همدارنګه  توګه وی  په  اساس  معلوماتی  یو  د  لپاره 

امه ښودنې یا عوامو  د عد وضاحت ورکولو لپاره استعمالیږی،  مهموپروژد دمقاصدو او د هغو د جریان  
یي او په هغې  دې لپاره چې د پروژې جریان وښ  ته د ښودلو او نمایش په توګه هم استعمالیږي او یا د 

 . کې د پروژې د وضعیت په اړه مهم معلومات شامل شي

   project hand bookد پروژې الرښود کتاب 
په لویو پروژو کې    خاص ډول ( اصطالح هم کارول کیږي ، په  project manualد )  تهکتاب    دغه
په اړه مهم او اساسي معلومات    دجریان   دپروژې او لو او دهغو دجریان معلومات  پوهید هغو په هکله د  د  

شامل وي، همدارنګه په الرښود کتاب کې د پروژې مربوط ارتباطي شخص معلومات ، د پروژې  
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معموال  د پروژې د الرښود  وي .    هشاملدپړاو پایله  پالن  د  توضیحات او دپروژې  او جزئیاتو   سایکل
پروژې   د  مسولیت  ساتنې  او  تهیه  پروژې  لهکتاب  .د  وي  سره  پروژې    ادارې  د   : لکه  محتویات 

او نور مربوط اساسي څیزونه وخت    اولګښتونه  ،کیفیت (  time line    ، دوخت کرښه )  لکه  محدودیتونه 
ورځ د پروژې الرښود کتاب د یوه دیجتلی فایل په څیر    نن. منظم ډول پکی ثبت شوي ويپه وخت په 

شوي فولډر، ډیټابیس، او د مدیریتي  ( ، د یو جوړ  document  تنظیمیږي او کیدای شي د یوه سند ) 
 .   ، چې دپروژې له تکمیل وروسته ارشیف کې ساتل کیږي سیستم په څیر وي

 brainstormingفکری توپان 

ابتکاراتو  موضوعاتو کی دقت کولو اود    تفکر، په  د   اره روزنی او د کارکوونکو د تریننګ لپدښوونې او  
ټیم موثره کولو لپاره    دغه میتود د نویو نظریو دپیداکولو او د یو کاري  . د تشویق لپاره یو تخنیک دی

 لپاره د نظریاتو را جمع کول دي.  دحل د یو مشکل  دغه میتود پایله د  ښه الره ده. 

مستنداتتوازنی    scorecard balanced 

هغو فعالیتونو اندازه    یا سازمان د لیدلوري او ستراتیژۍ په اساس د په علمی مدیریت کی د یوې اداری   
په مرام او ستراتیژي    یا کمپنۍ   ، ادارېکولو، مستند سازي او کنترول ته ویل کیږي، چې د دغه سازمان

یا پروسې او د اټکل شوی ظرفیت  اجرااتو  د مالي، مستهلکینو،    کې په پام کې نیول شوی وي. دا معموال 
 Balanced.  ل متوازن کنتنرول او کتنه حاص  -دپروژې په مدیریت کې د پروژې د عامل  ي.راښی انډول  

scorecard  انعطاف نه منونکی مسئولیت دی. پرژو د مدیریت یوه  د 

ل کیدلړروژد ت پ د  project closure 
اړوند ټولو  مدیریتي او تخنیکي پای. دا د پروژې  تسلیمول، د پروژې  تکمیل یا    اتمام، پای ته رسیدل،
 . نا دهفعالیتونو د پای په مع

 project documentation دپروژې مستندتیا

چې د پروژې د مشخصاتو، ترتیب، منابعو، کړنالرو،    تکمیل کول ديدا د هغو ارقامو او معلوماتو  
 مهالویش او اهدافو په باره کې وي.  

 Project office دپروژې رعبه)دفتر(

اسنادو، ناستو او کارونو لپاره  د پروژې هغه برخه چې د پروژې مدیر، مدیریتي امور او د پروژې د  
 ځای جوړوي. 

 

 task list د مدیرانو د دندو لست 
د یوې ناستې    مسئولینوپه مجموعي ډول د    هغه دندې چې سپارل شوی دي. دپروژو په مدیریت کې 

. دا وظایف باید په یوه لست کې ترتیب شي. په دې لست کې  ې، تصامیم او وظایف کړن،  نتایج؛ معلومات 
  ، ول دی او څومره مهلت لريئتوضیح، دا چې څوک یې د ترسره کولو مس   ( دقیقهکره)  وظایفود دغو  

 موجود وي.  

 tender specification ځانګړنی  ناقصېد م

او باید  د خدماتو پر وړاندې څرګندوي  یې  قراردادي    و یا مشتري مجموعي اړتیاوې چې یو دا د پلورونک 
 .  ترسره یی کړي 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  56 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 time schedule  دمدیرم الویش دپروژې 

په    flowchartsیا   Bar chartګرافیکي ښودنه ده. مثال د   ه د کارونو د جریان یو  دا په یوه پروژه کې

. دا د  مخې ته ځوړند وي   ژې مدیریت یا ساحه کې د کارکوونکو په شیما کې ښودل کیږی او د پرو بڼه 
   کل کې ښودل شوې ده. پروژې د پالن یوه برخه ده، یوه بیلګه یې په الندې ش 

 
 
 
 
 
 
 

 Theoryتیوری  

او معلوماتو یوه مجموعه ده چی په کره توګه ثابته شوي وي او دا راښیی چې په څه    د بشري پوهې 
نظریه یا تیوری په یوه خاصه برخه کې مونږ  او د فعالیت شرایط تحلیل کړو.    ډول سره د خپل فعالیت 

باید هیره نه کړو چی   په ټولنیزو مسایلو لکه اداره او  ته د فعالیت وضیعت توضیح او تفسیر کوی. 
نظریی یا تیوریګانی په مطلق ډول نه، بلکی بدلون منونکی دی، دا ځکه چی ممکن یو  مدیریت کې  

ی، خو بل وخت به غوره عوامل د څیړونکو او  وخت یو شمیر عوامل د څیړونکی په واک کی نه و 
وق او نور  ذ پوهانو په واک او کنترول کی وی.همدارنګه کیدای شی متحولین بدلون وموی، ارزښتونه،  

 فکتورونه بدل شی، چې داټول په تیوری اغیزه لری. 
 

patriarchal   پالرواکی

لپاره   مشرتوب  د  چی  دستور او نظام    -هغه ټولنیز دود 
په   مشر  نارینه  د  واک  نارینه غوره کیږی. او د چارو  
دټولو چاروواک د نارینه   ټولنی چی    الس کی وی.  هغه 

 وو په الس کې وي. 

 Public Administrationعامه اداره 
د حکومت یا دولت هغه کړنی دي چې د یوې ټولنې د اداره   اوعامه اداره عامه خدمات ترسهههههره کول  

  .شهي رضهایت تر السهه    )ولس(دعمومو  ترڅو  کولو او یا د عامه پالیسهی د تطبیقولو لپاره کارول کیږی
عهامهه اداره پهه ډلهه ییزه توګهه دهغو ټولو دنهدو اواجرااتو تر سهههههره کول دی چی څوک یی پهه یوازیتوب  

 & artمه سههکتورونو په ډګر کی د مدیریت د عملی کولو علم او هنر)عامه اداره د عا  نشههی کوالی .

science)    دی او اوس د یوی علمی او اکادمیکی څانګی په توګه را برسههیره شههوی ده، چی دټولنی په
عامه اداره رسهمی، دحاکمیت تمثیل    .وړاندی مشهخص مسهولیتونه اوورسهره ځانګړی صهالحیتو نه لری

رګهان دی، چی هیواد سهههههراسهههههری ا      چهاروپرمخ بیوونکی لویهه موسهههههسهههههه اودیوکوونکی ،دعهامهه  
   دسیاسی،حقوقی،اقتصادی ،ټولنیزواوکلتوری ډګرونومسولیت ورپه غاړه دی.
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داسهې یو بنسهټ دی چی   ،خوا د قانون عملی کیدله  دولت لعامه ادارې حقوقي پیژندنه داسهې کوو: د  د 
عهامهه اداره د دې لپهاره جوړه  .عهامهه اداره د قهانون عملی کیهدل دییهاعهامهه اداره وربهانهدی تشهههههکیلیږی.  

 شوې ده چې عامه قوانین عملی کړی. 
کړنو باندې    او ګڼ شهههمیر ورځنیو  تجارتونو  د اوپه ورځنیو چارویانو  قانون له پلوه د اتباعواوکاروبارد 

او مقرراتو څخه په ګټه اخیسهتلو سهره د ژوند په بیالبیلو برخو    وه. دولت له قوانینکنټرول عامه اداره د 
 کې د خلکو کړنې کنټرول او اداره کوی. 

یعنی قانون په عمهل کی . عامه ادراه هغهه څه ده چی حکومت یی عملی    ي تعریف:ادارادارې،عامه  د   
د هغو کړنالرو یا پروسههههیجرونو کنټرول کوي چې دولتی    ،يعامه خدمات ترسههههره کو  ،یا اجرا کوی

او ګڼ    تجهارتونو  د اوپهه ورځنیو چهارویانو  قهانون لهه پلوه د اتبهاعواوکاروبارڅهانګې وربهانهدي کهار کوي. د 
او مقرراتو څخه په ګټه اخیسههههتلو    وکړنو باندې کنټرول عامه اداره ده. دولت له قوانین  شههههمیر ورځنیو

دعمومو رضهههایت تر السهههه    کوي.خلکو کړنې کنټرول او اداره  سهههره د ژوند په بیالبیلو برخو کې د 
 .کول

 

 anthropologyانتروپولوژی 

  او د ژوندانه په هکله بحث کوی.   دلوښت، نژادونو، او سیبشر پیژندنه. هغه علم چی د انسانانو د پیدای
د عامه ادارې او سازمان مدیرانو  او تاریخ لوستلو څخه  یوټولنیز علم دی چې وروسته تر ارواپوهنې  

 سره په چارو کې ډیره مرسته کوي. 

 economic manاقتصادی انسان 

پ وګړی چی  تولیدوی.  ه  هغه  اجناس  وړ ضروری  اړتیا  د  ټولنی  د  سره  فعالیت  او  کار  ګټور  خپل 
بزګران او مالدارن په ټولنه کی د مادی ګټی زیاتوونکی او د خپل افزاری ځانګړنی ترڅنګ  کارګران،  

عقالنیت لرونکی دی او د خپل مولد فعالیت له امله د اقتصاد د مطالعی او بحث  اقتصادی او تولیدی د  
هغه ټولنیز قشر دی چی دعامه لګښتونو)سبسایدی، عامه    ؛ کوچیانزموږ هیوادکې    مثالً   موضوع ده. 

یات رفع  رخدماتو( او ډیرو نورو امتیازاتو څخه بی برخی، خو د دوی د زحماتو پایله دټولنی اشدضرو
رځ بوخت  و - د دوی کوچنیان، بوډاګان، ښځې او نارینه ټول شپه دغو ضروریاتو په تولید کی  ی، د وک

 وی، دوی د ټولنی بار وګړی نه لري. 

مکی زدولتی یا عامه  public lands 
، جبه زارونه، ځنګلونه،  مکی، غرونه، دښتی، د غرو لمنیزشاړی    هغه باغی، آبی، للمی، ناکرل شوی 

ت او کیفیت سره  یمکی د کمزی په دولتی دفترونو کی ثبت او د  یزارونه او نور ملکیتونه چنچمنونه،  
 . وي یو ځای د عامه یا دولتی ځمکو په توګه تعریف شوی  

   antipoverty programد بېوزلۍ د له منځه وړلو پروګرام 

هغه پالن او برنامه چې غواړي د خلکو د حد اقل معیشت او اساسي ضروریاتو څخه پورته حد کې  
  پخوا د امریکې په متحده ایاالتو کې د هغه پروګرام   دا اصالً   . له مېنځه وړل  ې نښ  د بېوزلۍیا    واقع شي، 

کې په تېره    او په امریکې نوم و چې د جان ان کېنډي له خوا جوړ او بیا لېندون جانسن هم دوام ورکړ، 
وړل شو ، په تېره  په اجرا سره فقر له منځه یو   قوانینو او پروګرامونو   بیا کلیوالي سیمو کې د بېالبېلو 

د جګړې    د ویتنام   و کلونو کېم تور پورستو نارضایتي او په شپیت دولت د بېوزله   بیا کله چې د امریکې 
او د دولت دنوم   د توپورستو د بېرته خوشحالولو  نو د فقر د له منځه وړلو، خوړه، دولت ماتې و له امله
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ندیو  ړګد په ضد    ه هره سیمه کې د بېوزلۍته زور ورکړل شو، اوس هم پ  پروګرام  د ښه کولو لپاره دغه 
جنوبی کوریا هم خپل    ( نوم غوره کېږي. Antipoverty program)  د   عملي کولو ته   پروګرامونو

اقتصاد جوړول له کلیو څخه راپیل کړ، د دغه هیواد دملی عاید ډیره برخه په شروع کې له کلیوالی  
اقتصاد لرونکی شو. په دې توګه د فقر د له منځه وړلو  اقتصاد څخه وه، ترڅو چې دصنایعو او ښاری 

 کلی دی.  اصلي زړی 

 planning centralمرکزد پالن جوړونه 
د رهبري شوي اقتصادي نظام ځانګړتیا ده، چې د بازار او عرضې او تقاضا په عوض ټول اقتصادي  

ې د حکومت اداره )  په دغه ډول نظام ک  . مسایل د دولت د مرکزي پالن جوړونې له خوا رهبري کېږي 
د اقتصاد لپاره پالن جوړ او تطبیقوي او په پراخ ډول    د پالن وزارت یاد پالن جوړونې دولتي کمېټه (

دتولید حجم او اندازه او د تولید ټوله پروسه او سازماندهي او دمنابعوتخصیص ټول د    .یې کنترولوي 
هېوادونو او یو  لرونکو    ی اقتصاد دمرکزټولو    . تر نویمی لسیزې پورېمرکزي پالن له مخې کېږي

په اقتصادي چارو کې د    درلود، په دغه ډول نظام کې   سیستم او نظام  شمېر پرمختیایي هېوادونو همدغه 
هغه په داسې   ،هد خصوصي سکتور ونډه لږه و  د دولت یا عامه په پرتله ،  هو  ډېره پراخه  دولت مداخله
  دولت په الس کې و، خصوصي سکتور د دولت پالن رهبري کوونکي او ارشادي رول د    حال کې چې 

فکر کیږي چې پرمختیایی هیوادونه او د هغوی خلک اوس هم مرکزی  داسې    .کتل ته د الرښود په توګه  
 پالن جوړنی او عامه سکتور ته ډیر محتاج دی. 

   child laborد ماروم کار 
  رعمر ماشومانو کار کول ) په افغانستان کې دکاعمر استخدام د    په کار کې د کار له سن څخه د ټیټ 

کلن ښودل شوى، خو هغه    ۱٦یو شمېر کې    ۱٤اتلس ښودل شوى یو شمېر هېوادو کې داستخدام عمر  
په موادو او  سازمان  د کار د قوانینو په اصطالح ، د کار د نړیوال    (. کارسن نه دىد څخه ټیټ عمر  

کالو څخه د ټیټ عمر  ۱۶. بالعموم له  ته ویل کېږيدماشوم استخدام  کې  په کار    ورځنۍ محاوره کې 
دماشومانوکار ویل کیږی.  ته  ټیټ سن   کارکوونکو  د  له عمر څخه  بېالبېلو    د کار  د  په کار ګومارل 

په وروسته    ( له خوا منع ښودل شوى دى. ILO)   کار د نړیوال سازمان   د او هېوادونو د قوانینو له مخې 
ټولنو کې  د کورنۍ ټول غړی کرونده کې کار کوي، په داسې  پاتې هیوادو کې په کلیوالی سیمو کې  

. د کوچیانو ماشومان هم چې له سهار ترماښامه څاوری پیایی د کار  ماشومان دکار ځواک جوړوي 
په ښاروونو کې د کسبه کارو شاګردان، د مستری خانو    دغه فعالیت کار بلل کیږي.   ځواک او د دوی 

د ماشوم په کار کې    کلنۍ ټیټ وګړی ټول ۱۸کی بوخت له    نوی زده کوونکی او ډیرو نورو کاروبارونو
 شمیرل کیږی. 

   chronic unemploymentپراخه بیکارد 
په وخت ارزول کېږي،    د وزګارتیا اندازه د یو ټاکلي نسبت له مخې وخت   په یوه ټولنه کې د بېکارۍ یا
نسبت   تیا  وزګار  د  اوچت شى  unemployment rateکله چې  پراخه    ېد   ،ډېر  ته  حالت  ناوړه 

   بیکاري ویل کېږي. )مزمنه( 
 

 master card ماسټر کارټ
نوی وسایل رامنځته    د اجرااتو مختلفورځ په اداره اوسازمانونو کې بالعموم بیالبیلې آسانتیاوې او  نن 

نوې آسانتیا راوستې  موجودیت مالی مدیرانو ته  شوي دي، خو په مالی مدیریت کې د ځانګړو کارټونو  
ډوله اعتباري کریډیټ کارټونه    په نړۍ کې دوهدی چې  ماسټر کارټ او ویزه کارټ    یو مثال یې   ده.
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. نړیوال بانک نن ورځ زیات شمیر مالی معامالت په همدې طریقه ترسره کوي، دا ډول سیستم  دي
ماشینونه   (اې ټي ام او پي او اس   )بیالبیلو هیوادونو کې له درې میلیونه څخه ډیر    ۱۴۰د نړۍ په  اوس  

کریډیټ کارټونه لکه ماسټر کارټ، په بهر کې د  ي.  راځلري، دوی د مالي لیږد په لومړي درجه کې  
له نور بیالبیلو  رکوي چې  واجازه    د دې   بهرنیو اسعارو سرچینو ته د پراخه السرسي چمتو کولو سربیره 

د ماسټر کارټ او ویزې کارټ ګټې دا دي  .اشخاصو او مراجعو پیسې ترالسه او یا هم ورولیږل شي
ی  کوال  اشخاص معامله لرونکی سازمانونه، ادارات او نور   نفرادی چې دا کوچني جیبي کارټونه لري، 

په وړیا ډول نغدي پیسې  له ماشین څخه    ( اې ټي ام   )هیوادونو کې د    بیالبیلو هره ورځ د نړۍ په    يش
معامله   ،يتوکي واخل  ي ی ش ټولو آنالین پلورنځیو څخه کوال  او ، له ټولو نړیوالو پلورنځیو يترالسه کړ 

والو شرکتونو سره پیسې  ، د نړی يوکړ  نه او نور معامالت آنالین پیرود   کوونکی او مشتریان کوالی شي
ترالسه او یا یی  ، او د نړیوال بانک څانګو، تبادلې دفترونو، او آنالین بانکونو څخه پیسې  يتبادله کړ
 .يولېږدونورو ته 

 

 public welfareعامه هوساینه 

. دا د  ي توپیر کو  ېی او له یوه وخت څخه تر بل پور اصطالح ده چی له یوی ټولنی تر بلیوه نسبی  
، لکه د  ين دی چی د وګړو هوساینه ښکاره کو د یو شمیر معیارونو مهیا والی او شتو   ې ژوند د کچ

  ېاو روزن   ې ؤنیت، کافی خوراک، تفریح. د ښوونڅښلو د پاکو اوبو شتون، د سواد کچه، ټولنیز مص 
 . يد  ي حتم ېد وګړو په هوساینه ک  ېر نور چ او ګڼ شمی ېت، روغتیایی آسانتیاو امکانا

 sector planningسکتوری پالنونه 

هغه ځانګړی پالن چی د یوه مشخص سکتور لپاره جوړ شوی. د یوه ځانګړی سکتور اهدافو او مقاصدو  
 ور لپاره پالن. لکه د صنعت، کوچنیوالسي کاروبارونو یا دکرنې د سکت  ته د رسیدلو برنامه.

 violence تریخوالی - تاو 

هغه الفاظ، کړنې، انګیرنې، جوړښتونه، نظامونه او د چلند طرز    Disputeیا  تاوتریخوالی، خشونت  

دی چی د جسمی، روحی یا محیطی زیانونو المل وګرځي، یا داسې اغیزه لرونکی نظام، چلند، کلمات  
استعدادونو بی برخی او د دوی د ظرفیتونو د اوچتیدو خنډ  او کړنه چی خلک د دوی له بالقوه انسانی  

 شی

   warجګړه
زیاتره د فزیکی ټکر    د دوو یا څو لوریو ترمنځ داسې مخامخ کیدل چی یو پر بل د یرغل شکل لری، 

په بڼه پیښیږی. که دواړه لوری کومی جنګی وسیلی باندی سمبال وی وسله وال جنګ بلل کیږی. دا یو  
عمل دی چې پر مقابل لوری یا د برید په موخه یا هم له خپل حق څخه د ساتنې په  نهایت قهرآمیزه  

د هغه فشار او زور په وړاندې مقاومت او ټینګار وی چی پر    موخه واقع کیدای شی. کیدای شی جګړه 
ده باندی تحمیل شوی وی، یا هم کیدای شی د هغی ستونزی او ناوړه پوهیدنی د له منځه وړلو په موخه  

ی له سوله ییزی الری او د تفاهم په واسطه نه وی حل شوی. دا د اختالف ډیر پرمختللی شکل  وی چ 
 دی. 

   crisis managementدبحران مدیریت 
.    ول دي او ویجاړحالت سم  منزیاند بحران یا کړکیچ مدیریت دیوی منفی واقع شوی پیښی له امله    د 

یعنی لومړی به بحران واقع شوی وی اوبیا به یی مدیریت کیږی . پخوا تل دبحران مدیریت ته په منفی  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  60 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

جنس اوخدمت دکیفیت دخرابوالی اوبد شهرت موندلو څخه وروسته  لکه یوه سازمان کې د  نظر کتل کیدل  
ته مثبته اوښه    ورکې  ریعه دپروسی بیرته سمون اوداسی نور.خوپه دی وروستیو  ذ دبحران دمدیریت په  

: مدیران باید دراتلونکو پیښو په هکله فکر وکړی، نه دا چی دپیښو په انتظار کینی  چېمعنا پیدا شوی  
اوبیا اقدام وکړی. دبحران مدیریت په مجموع کی دستراتیژیک مدیریت یوه برخه ده . بحرانونه په  

یچ ، بهرنی کړکیچ یا بحران ، اقتصادی  د سازمان او اداری دننه کړک  بیالبیلو بڼوواقع کیدای شی لکه :
د مدیریت    بحران، فنی او تخنیکی بحران اونور .دکړکیچ یا بحران داثراتو دله مینځه وړلو لپاره دبحران 

سره دبحران عواقب رفع    لکی زده کړو څخه په کاراخیستوډلی جوړیږی تر څو دخپلومستخصصي  
 . کړی

   disaster managementد حوادثو مدیریت 
واقعات دي  څخه  ( پیښوحوادثو )له   ناڅاپی  ناوړه  ،اقتصاد    موخه هغه  دبشریت ژوند ، چاپیلایر  چی 

رسوي ،روغت زیان  ته  اوامنیت  ،توپانونه  یا  ،زلزله  سیالب  وباګانې،  لکه  نور    ګیدللاور،    . اوداسی 
او اړوند مراجع سیمی  دپیښومدیریت )مدیریت حوادث( کی یوازی دپیښو له واقع کیدو وروسته مدیران  

دپیښو یا حوادثو مدیریت کوالی شی حوادث ،دحوادثو عالیم اود    ته ځی او د تاثیراتو رغاونه کوی.
   اثراتواندازه باندی تمرکزوکړی. 

 time managementد وخت مدیریت
، چی د وخت ضایعات تر ټولو ټیټ برید ته ورسول  يیو مدیریت چاری داسې منظمی تنظیم   د وخت 

 دا دی: یې شی. اړین ټکی 
o  کول  هد کار پرمهال له همکارانو سره دبی ضرورته خبرو اترو څخه ډډ 
o غیبت نه کول   د افرادو په غیاب کې دهغوی دشخصی چارو په هکله 
o   خپل ځای کې  هر سند، مکتوب، د دفتر وسایل، نقشې، دوسیې، پالنونو او داسې نورو په ځپل

 ، کیښودل چی د اړتیا پر مهال آسانه او ژر پیدا شی
o په ټاکلی وخت کار ته حاضریدل، 
o دفتر ته د رتتګ پروخت د ښې ترانسپورتی وسیلې انتخابول، 
o  د ورځنیوچارو لپاره هره ورځ د یو چک لست جوړول، 
o  د ګډوډي د نه پیښیدو په خاطر د څو څو کارونو یو ځای نه شروع کول 
o لومړیتوبونه ټاکل، خوځنده او متحرک اوسیدل،. 
o سپارل او روښانه وضاحت ورکول مادونانو او همکارنوته په واضح ډول د دندو 
o   ه پوهول،یربطو ډلو په دندو او مسئولیتونو ښذ د کارکوونکو او 
o  او دې ته ورته مسایل په نظر کې نیول.   د ډودۍ په وقفه او په تیلفون ډیروخت نه تیرول 

 
 

coordinating همغږد      

هماهنګي،انسجام او تساند په اداره کې د ورسپارل شویو چارو د ښه، موفقانه، ژر،اسانه او هر  همغږی،
په جریان کې د مکمل تفاهم    اړخېزو ترسره کولو لپاره د هغو د بېالبېلو اړخونو سره برابرولو او دکار

یو  ( څخه  posdcorbله اوو عناصرو)    ادارېمدیرانو یوه دنده یا د  ته کول دي .هماهنګي د  رامنځ
 یا دنده ده.   عنصر 
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 cultureکلتور 

انګېرنې،روایات، عقاید، کړه وړه ښووونه او  ،ي السته راوړنېولې هغه مادې اومعنو ټ بشري ټولنو  د  
او نسل په    چې د تاریخ په اوږدو کې یې ترالسه کړي  ل وسایل، د ژوند اسباب اونور ټوروزنه ، د کار  

ې چې د پایښت وړتیا  ترڅ کې یې ډېرى هغه برخ   نسل همداسې رالېږېدلي دي، البته دوخت د تېرېدو په 
پاتې  خو د پایښت وړ او مثبت اړخ یې    ،له منځه تللي  درلود،یا یې ګټورتوب ن  کړې،وریې له السه  

ادي او مانیزو ارزښتونو  په انګلیسي او اروپایي ژبو کې د کلتوري ټولو م  .نوره یې هم وده موندلې دهاو
لغت کارول کېږي، خو په پښتو او دري کې فرهنګ د کلتور تر ټولو متعالي    ( کلتور  - رکلچ)لپاره د  

ویاړلي    نه، ټول عالي انساني سجایا او دې ته ورته رناوى، مېلمه پالهه، د مشرانو د برخه ده لکه ادب، پو 
نه لري، په کلتور کې   او اوچت ارزښتونه ، حال دا چې یو شمېر نور دودونه چې متعالي ارزښت 

اما فرهنګ نه دى، دبېلګې په توګه د هلک د زېږېدو پر وخت په ټوک ډزې کول، په    ي، شمېرل کېږ
مریو او ځونډیو تړل اوداسې نور کلچر  د ې ګانو یا سپیو جنګول، په چلم باند کې د چر میله او رخصتیو 

  د   د بېلګې په توګه   راځي، دا به ناوړه وي چې دواړه په یوه معنا راوستل شي،نه  دى اما فرهنګ کې  
دا یو هم فرهنګ نه دى،   ... د کوکنارو کرلو فرهنګ، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالى جګړې فرهنګ، 

شوه    سره مخامخ   انحطاط  په کلونو کې چې د ژوند ډېره برخه  خو د افغانستان د جګړه ییزو شرایطو 
دفرهنګ    .شته   شوى او بیاکتنې ته یې اړتیا  یو بل سره ګډ دغه ډول اصطالحات هم په نا سنجول شوې بڼه  

 د عامه ادارې دنده ده.  ،فرهنګی خدمات او فرهنګی روزنه وده

 custom ګمرک

ترسره کېږي، خو په عمومي توګه په عامه    هغه چارې چې د وارداتي او صادراتي اجناسو په هکله
رف او عاداتو ته ویل کېږي. په خپله د ګمرک دفتر ته  ع   ،چارو همدغه اصطالح ټولو ګمرکيژبه کې  

custom house  ویل کېږي . 

 dataمعلومات 

  حسابي   - داريهغه اعداد چې د یوه ا  اداره ورته اړتیا لري.   هیو  هغه اعداد ، ارقام او حقایق چې   ټول
راپ تحلیل فعالیت ،  بل  یا  پالن  یوې موضوع  .ي و لپاره ضرور    ور جوړلو،  راټول شوي    د  هکله  په 

 معلومات . 

  defalcation اختالس 
په شتمن  دولت  اخیستل   ي د  ګټه کار  خپله  په  المال )عامه شتمنیو( څخه  بیت  له  عامه  د    . کې خیانت، 

 .  خیانت . مالونووهل

 depreciationاست الک 

.  ي وسایلو له منځه تګدفتر د    دیوه کال په ترڅ کې  . ارزښت کمېدل  یو جنس د منځه تلل، زړېدل، د   له
د عامه ادارې استهالک شوی مالونه د هیئت په حضور کې د قانونی پروسې سره سم لیالم کیږی،  

 کیدای شی یو شمیر د ادارې ډیپو ته تحویل شي. 

دیجیتالي السلی    digital signature 

) برېښنایي    E-cash   ،E-comکې د  ادارې په حسابی چارو  مالی مدیریت او د سازمانو،    يمال په  
ګړندوالى او اسانوالى راغلى    ، راخه کارونې سره یو ځاىپد    ITکې د    یو شمیر نوروچارواو    سوداګري( 

دى، چې له یوه    ډ یو داسې دیجتالي کو  دی. دادیجتیالى السلیک    بدلون  نوی یوپه مدیریتی چارو کې    .دى
په هغه سره   مسیج )پیغام( سره یو ځاى استول کېداى شي او په ځانګړى توګه لیک یا ایمیل یا برېښنایي 
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موخه داده چې لکه د عادي او په قلم باندې لیکل    د دغه دیجتیالي السلیک  لېږدونکى پېژندل کېږي،
ونکى رښتیا هم هماغه څوک دى کوم چې  ږکېدونکي السلیک په شان دا مسئله تضمین کړي چې ایا لې

د اعتبار او  مالی مدیریت کې  دیجتیالي السلیک نن ورځ    . د لیک د لېږدلو ادعا کوي، که نه د پیغام یا  
د دیجیتالي    . ي آسانه ند او پېژندنه کې مهم ځاى لري، د هغې کاپي کول او جعل کول    باور په ټاکلو

 لې الرې، چارې شته چې د هغو امنیتي کچه تضمین کوي. السلیک د ډاډمنتیا او مصؤنیت لپاره بېالپې

 discouraged workerناهیلى روى کارګر 
  څخه ورته کار نه وي موندل شوى   ون هغه وګړي چې وروسته د کار له لټ   د کار ځواک هغه برخه یا

 یو ډول بېکاري ده.  . دااو د کار ځواک کې نه شمېرل کېږي

  disguised unemploymentپټۀ وزګارتیا 
توګه    وخت وي، خو کاري ظرفیت یې بشپړ نه وي، د بېلګې په ب ه حالت چې وګړي په ښکاره په کار  هغ

کې پوره یو تخنیکي کار    یو مختصص انجینر چې کوالى شي د یوې ورځې د اتو ساعتونو په ترڅ 
نو ځکه    مخامخ دى،کار نه لري، یا محدودیت سره   نا مساعد وضعیت له امله الزم  خود ترسره کړي،  

عاید    په ټیټ   .ر د ماتې له امله عواید هم کمېږي د کاري ورځې یوه برخه بیکاره وي، د شغل او کا
. دبشری  لرونکى بوختیا    لږ ظرفیت   . ړ مهارت لرونکي او متخصص بوختیا  لرونکي کار کې د لو

 ځواک د کامل استخدام یوه ستونزه ده. 

 division of laborد کار وېش 
کار    ورو ورو، ل کې یو ډېر مهم فکتور بلل شوىي ټولنو په تکامبشرن کېدو او د  متمد   په  نساند اکار

پیچلتیا په بهیر    د کار د .  ته بشپړتیا ومونده   اختصاصي پېچلې بڼې او له عمومي څخه    ې بڼې یو   له ساده 
تولیدي  ) د کار نیرو او  کونهځوامره چې په یوه ټولنه کې تولیدي  وڅ   .کې د کار وېش د پام وړ ټکى دى 

ه  له تاریخي پلوه د کار لومړنى وېش ل  .کېږي   یزېش هم پیچلى او څانګ ي، د کار ووپرمختګ ک   ( وسایل
شمېره څانګې  ، ورپسې په خپله صنعت کې بې داګري جال کېدل وسود کرنې څخه د صنعت او بیا ورپسې  

. دکارویش  نورې څانګې سره جال شوى ، تر کاڼي اوخوراکي توکیو صنعت   نساجي، د لکه فلز کاري،  
چتېدل  ،تخصص   د  او  مهارت  کېدلد کارد   کوونکوکار  د   و،د  کې  و،  ګړندي  وخت  دکار   ا سپمد په    او 

اودنویو اختراع کې پرمختګ  وسایلو  آالتو  دبشری س  رامنځته کړ.د ماشین    چینو مدیریت کې راوس 
 یوه معمولی کلمه ده.  ”تخصص “

 expectationsتوقعات 

ډېر ځله په    .هیلې   پالن، کارکوونکو او اجراتو څخهستراتیژۍ،  کې د سازمان یا ادارې له  په راتلونکي  
ونه، دولت ، تصدۍ اونور موسسات د  سازمان راتلونکي کې د ستونزو او د نه ډاډمنتیا له امله وګړي،  

یوښه    .په هکله توقعات او داسې نور   د عامه خدماتو   مثالً په هکله توقعیات څرګند او اوچتوي،    راتلونکی
 باید توقعات ولري او هغو ته په رسېدلو کې هڅې وکړي.  سازمان،ښه پالن، غوره ستراتیژي او مدیریت 

 

 integrationانتګراسیون 
 د ډیفرنیسیون برخالف حرکت.  د دوو ادارو یا سازمان سره یو ځای کول.  سره تړلتیا، توحید.
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تمویل   finance 

یا    وي،   په شکل   و اووجوهو  س پیچې د  مالي سرچینې    سازمان او ادارې ته دمالی سرچینو تدارک. هغه 
 . لپاره تهیه کېږي ټولو اداری چارو چې د   منبعمالی 

 finance companyمالي موسسه 

فعالیتونو ، کاروبارونو یا    دي چې د اقتصادي   مالی موسسات او سازمانونهموخه ورڅخه هغه    معموالً 
  او له نورو سازمانو له تمویل سره مرسته کوي. چارو د پیل کولو لپاره پورونه ورکوي،    د سوداګریزو
 . پېژندل کېږي   هم انګې په توګهدا د بانکونو څ

 

ي رراکتو خصوصادولتی    PPP  
Public Private Partnership  په لنډیز سره د  (PPP ،3P  یاP3 )په  په شکل هم لیکل کیږی ،

چارې  شمیردلته دولت یو  سکتور په ګډه کار کولو ته وایی.   چارو کې له دولت سره د خصوصی شمیریو  
کړي اجرا  یی  څو  تر  سپاری  په شکل  دقرارداد  ته  سکتور  پروژې خصوصی  او    او  دولتی  د  دا   .

مطابق کارونه    ، ترڅو د قرارداد او قانوندی  او توافق  خصوصی دوه یا له دوه څخه زیاتو برخو ګډون 
او دخدماتو اجرا راتالی    ، له زیربنا ګانو استفاده په دې کې پانګونه، دپروژو تطبیق   په ګډه پرمخ بوځي. 

 شی. 

 national park ملی پارک

او د خاص طبیعی یا کلتوری    ي لر  ياو وحشی ژو   ې، ون يبوټنایابه    يځانګړ  ېچ   ېهغه پراخه ساح
ا کې  او دعامه ادارې په کاراواجند دي، ملی ارزښت لري  عامه ملکیتونه    . يو   ې ارزښت څخه برخمن

خوا ښکار، اور لګول، ترانسپورت او نور تخریبي فعالیتونه  ه  ل  د قوانینو   ددولت   او په هغې کېشامل دی  
 .  (protected area)و.ګ:  منع شوي وي

 research څیړنه

  ، حقایق  ېک  ې په هغ  چې ښتینی ژوره او عالمانه پلټنه ده  یعلمی څیړنه د یوی ټاکلی موضوع په باب ر 
تفسیر کیږ واقعیت  او مسائل تحلیل او  لیکن يونه  د  یا  او    ې،  دقیق  په  اساس  تحلیل پر  د  د علمی میتود 

  searchیعنی بیا او  re  له دوو برخو جوړه ده؛  سیستماتیک ډول استفاده کول او د مسائلو ارائه کول دی. 
 ندل. و یعنی د واقعیتونواو حقایقو بیا بیا لټون او مکتنه، یعنې پلټنه 

 pollution  ککړتیا

بپ د مزاحمو،  کبله    ې ه طبیعی چاپیلایر کی  له  دخالت  د  پاکه کوونکو عواملو  نا  او  موازنه کوونکو 
 ً اره ستونزی پیدا کوی او لنډه  د هوا د اصلی ماهیت لپ  رامنځته شوی ناپاکی چی د چاپیلایر خصوصا

د نن ورځې د عامه ادارې یوه ستونزه او د ملګرو ملتونو او    یی د هوا آلوده ګی هم کیدای شی.   امعن
 د لومړیتوب لرونکی مسئله ده.  حکومتونو په اجندا کې

 passport پاسپورت 
یوڅوک کوالى شي چې له یو هېواد   هغه په لرلو سرهد چې    هسند د قانونی    یو رسمی،دولتی، سپورت  پا

بل ته والړ شي، له بلې خوا د پاسپورت لرونکي شخص پېژندنه هم کوي اودا څرګندوي چې ایا د    څخه
ت لري، هر سوداګر بل هر مسافر د دې حق لري چې هغه هېواد  یع م هېواد تابو لرونکى د ک  پاسپورت 
پېژندل    په ګڼ شمېر هېوادونو کې په رسمیت   پاسپورت   .لري   راستون شي چې د هغه پاسپورت ته بېرته  
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لرونکى خپل ملیت او د تابیعت لرونکى هېواد    دى، چې د پاسپورت   او داسې یوسند او مدرک  شوى دى،
 پورې تړي. 

 

   visa ویزه
زه ورکول د کنسولی چارو  وی .په یوه پاڼه باندې لګول کېږي  هغه مهر شوى کاغذ دى چې د پاسپورت 

د یوه ټاکلي وخت لپاره اعتبار لري ) له څو ساعتونو څخه    معموالً   کاغذ   دغه مهر او  دادارې دنده ده.
چې یوه میاشت یوه هېواد    هر یو چاته اجازه ورکړيُ  دغه م   د بېلګې په توګه ممکن  تر یوه کال پورې (

د    یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو پورې استفاده کوالى شي.  کې میشت شي، خو تر دریو میاشتو پورې
یوه هېواد کې میشت شي، خو   هر یو چاته اجازه ورکړي چې یوه میاشت ُ  ه م ممکن دغ  بېلګې په توګه 

ممکن یوه    استفاده کوالى شي،ورڅخه  تر درېو میاشتو پورې یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو پورې  
د هغه چا لپاره چې غواړي له یوه هېواد څخه بل ته    مثالً ویزه د یو څو ساعتونو لپاره اعتبار ولري، )  

ځینې ویزې د یو ځل د خولي لپاره وي، یعنې کله چې یو څوک یو   دغې مودې په ترڅ کې تېر شي(   د 
یوه هېواد ته داخل شو اوبیا بېرته ووت، نو د بل ځل لپاره نشي کوالى چې بیا په    په دغه ویزه  ځل

پاتې هم وي، ځینې ویزې د    د پوره کېدو لپاره څو ورځې   ویزې سره له دې که د   همدغه ویزه ورشي،
څو څو ځله تګ راتګ لپاره وي، یعنې تر هغو چې ویزه اعتبار لري، د هغه لرونکى ورباندې مربوطه  

   . کوالى شي هېواد ته تګ راتګ

 work permit د کار جواز  
په لرلو سره یو   اجازه ورکوي، د کار د جواز  چې یو چاته په یوه هېواد کې د کار کولو  سنداو پاڼه  غه ه

قرارداد کوالى    کېږي، په اسانه د یوه کار دترسره کولو   او امتیازاتو لرونکى پېژندل  څوک د پوره حقوقو
وونکي  که دغه کار ک . پرمختللو هیوادو کې  څخه مالیه اخلي  کار اوعاید   له دغهیې    او حکومت   شي،

په افغانستان کی د کار جواز د کار او ټولنیزو چارو دوزارت    .نو بیمه هم لري   ،ژوبل شي یا ناروغ شي
 له خوا ورکول کیږي. 

 (HDI)دانساني پرمختیا راخص   
 Human Development Index  چې په لنډیز سرهHDI   ،د بشري منابعو د کیفیت او  بلل کیږي

معیارونو اوشاخصونو یو ترکیبې شاخص    نیزو لمقایسوي توګه د یو شمېر ټو کچې د ارزولو په خاطر په  
  ۱۹۹۰ل په  ځ، دغه شاخص لومړى  ترالسه کیږیمعلوماتو له مخې دغه شاخص    یوشمیردى، چې د  

په  یوه راپور کې په کار یوړل شو،    ( پهUNDPکال کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام )   م.
لپاره الندني معیارونه په پام کې نیول    شوي شاخص له مخې د هر هېواد   دغه کلني راپور کې د خپور

 : شوي وو 

 د زېږېدو پرمهال د ژوند توقع   •

  د ،کې د نوم لیکلو اندازه  ښوونځیوي نسبت او په  د له شپاړس کلن څخه دپورته اتباعو د باسوا •
 . تولید اندازهسر کلني ناخالص   ب د سړي ساامریکایي ډالرو په حد پیریدلو توان او 

•  

 human resources نېانساني سرچی   

انسان د مټ قوت او    د د یوې ټولنی فعاله بشری نیروده چې په کار بوخت وی او د کار توان لري.  
یا فکري توانایي لپاره په الس کې د موجودو کمى او کیفي بشري ځواکونو    خدماتو  دملکی  .مغزي 

 .  مجموعه  
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 heritage آثار

تې دي، ملی او  اټول ملی آثار، تاریخی میراث. ټول منقول و نامنقول آثار چی له لرغونو زمانو راپ
موزیم  یی په ساتنه مکلفه او د هغو دلیدو او    اداره  عامه  تاریخی ارزښت لری، د عامه ادارې ملکیتونه او 

 مادی او معنوی لحاظ ملی شتمنۍ دی.  داپه  عواید عامه عواید دی. 

 archiveارریف 
وارده،    - ، پاڼې، صادرهد ادارې او سازمان هغه ځای چې په هغه کې د اداری اوسازمان رسمی اسناد 

اومحفوظ ساتل کیږی. اوس ارشیفونه دیجتل شوی    پخوانۍ حاضری او نور ټول شواهد منظم دوسیې،  
 زښت یی د وخت په تیریدو نور هم زیاتیږی. او ار

ل و ځنګل ک  forestation 

  ل کې د ځنګ  سیمی   ې ساحی یایوله خوا په    ه ادارو، ښاروالۍ، ناحیې یا دکرنی د ادارېطبورد دولت د م
له امله عامه پریکړې دا دی چی شنه ساحه پراخه او دملی ثروت په توګه    کرل. اوس د اقلیمی بدلونو

 دخلکو د روغتیا، فرحت او تفریح لپاره د نوې عامه ادارې مسئولیت.     د عامه ملکیت برخه اووساتل شی. 

 ethicsاخالق 
 د ښو او بدو د توپیر کولو معیار. 

 documentاسناد 
دولتی محرمو او نورو ټولو پاڼو او کاغذونو په  امنیتی،  ټولې رسمی پاڼې، د ګمرکی، قضایی، اداری،  

 اسناد چې د ادارو او سازمانونو له خواترتیب شوی دی. شمول 

 originalاصل 
او کاپی شکلونه هم ولری. په اداره کې کاپی    بنسټیز نږدیوالی چې هغه نور فرعی   یا یو شی ته د یو شی  

فرع صرف هغه وخت منل کیږی، چې شواهدو یا یو رسمی مقام تصدیق کړی وي، پرته له هغه په  یا  
 رسمیاتو او دفتر کی هر سند او نور شواهد باید اصل وی، نه فرع او کاپي. 

 agreementباورلی  
لیک چې   مقاماتو هغه رسمی  د عالی  یو هیواد  او  د  لوړ رتبه مامورینو  دیپلوماتیکو  د  د خپل هیواد 

کوي او دهغه ماموریت سره موافقه  تضمین    دهغه تایید او  سفیرانو د ماموریت په هکله بل مقابل هیوادته
 ښیي. یو دیپلوماتیک اعتباری لوړ سند دی. 

 election ټاکنی/انتخابات

ې لری لکه فردی  بیلې بڼد پرمخ بیولو لپاره د یو چا غوره کول. بیال  یا دیوې دندېیوه ټاکلی دریځ  
په هره انتخابی حوزه کې یو استازی غوره کیږی او هر رایه ورکوونکی یوه رایه ورکوی،  ټاکنی؛ چې  

وټ اچوونکی مخامخ په خپله پرته له وسیط رایه اچوی، غیر مستقیم انتخاب یعنی داچی  سیده ټاکنې چې  
 اچوی.  په واسطه چې هغه ته یی واک ورکړی خپله رایه یو څوک د خپل استازی  
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 foremanباری 
، د  سپارلو  د امر کولو، کار   الندې کارګرو باندې   د یوې ډلې پر سر ټاکل شوی مشر چی د خپل الس 
ره کې لکه دمراقبت او نورو فزیکی  اد افغانستان په اد هغوی په کار ګومارلو او نه ګومارولو واک لري.  

و(، بیست باشی    چارو کی له پخوا ده باشی)چې دلسو تنو کارګرو مشر به او کرنیزو رسمی  او ودانیزیو  
 .  ومشر( دود و ) د شلوکارګر

 banditismبانډتیزم  
مار برید یداړه  وال  وسله  وړاندې  په  موسساتو  او  شتمنیو  عامه  ادارو،  دولتی  د  یاغیګری.  ،  ګر، 

په الره اچول، دعامه شتمنیو د لوټ کولو په موخه وسله وال او له تاوتریخوالی ډک عمل.  دخرابکاری  
د عامه امنیت   دشر او فسادعامل.  دغه ډول یاغی ته بانډیت نوم ورکړل شوی دی.ناامنی راوستونکی. 

 . bandit دښمن
 

   labor کار
خدماتو د اجرا لپاره د بشري سرچینو فعالیت . هر هغه    د   .لرونکى فعالیت    فهد   ه طان په واسنسدا

 مطلوبه پایله ولري. چې  فکري او جسمې فعالیت او تالش

 labor forceکار ځواک  

سن کې دي یا هم د قانوني سن لرونکي    قانوني  دکاراو  بوخت   فعالیت   هدفمند په    چې عمالً   ټول هغه وګړي
د کار    . کار په لټه کې دي او غواړي چې کار وکړي   اویا هم د   نفوس چې یا په کار کې استخدام دى 

نو، د کور  و ټول رسېدلي وګړي پرته له محصالنو ، زده کوونکو ، نظامیانو، روحانی  قانوني عمر ته
 او هغو کسانو څخه چې نه غواړي کار وکړي.  مېرمنو د 

   lay offs له کاره ایستل 
 وزګاره کول، له کار څخه لرې کول ، موقوف کول . 

 leisureدمه 

  وګړي دا د یوه کار کوونکي یا یوه    .دغه اصطالح له رخصتۍ ، وزګارتیا او بېکارۍ سره توپیر لري 
دا یوه فردی   د دمه کولو په بڼه په کور کې تیروي. ورځې او شپې هغه موده ده چې پرته له کاره یېد 

ځای نه لري او نه په  اود خپلی خوښې حالت دی د کار قانون یا دبشری سرچینو مقرراتوکې خاص  
 قانونی رخصتیو کی شمیرل کیږی. 

 

 managerial revolution  مدیریتي انقالب 

او    او تخصص رول څرګند کړ   د مدیریت   دهوکاروله .    J. K. Galbraithدغه نومونه لومړى ځل  
فني م د  له مالکانو  پانګې  د  اقتصادي قدرت  ) مد خ تویې ویل چې نن ورځ  ته  یصصینو  رانو ( الس 

 . ورغلى دى 
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 modernismمدرنیزم  
 ېپیړۍ په وروسهتیو ک  ېوالی غوښهتونکی یا د تجدید خوښهولو په معنا ده چی لومړی ځل د نولسهمد نوی

په ډیرو    ېچ  يپراخه مفاهیم لراوس  ولیدل شههو. دا اصههطالح    یرو ډګرونوکېډ ، دژوند په  په اروپا کې
، تکنهالوژی او نوروبرخو کې اداره، مهدیریهت . پهه تمهایالت رانغهاړیټول تهه   يوالی لوروید ن څهانګو کې

مهدرنیزم   ېکاو مهدیریتی چهارو علومو  ريااد پهه   ېپیړۍ پهه پهای ک ې. د نولمسههههههم نویوالی لیهدل کیږی
 رامنځته شو. 

یااخطار یا خبرت notification 

سیاسي اصطالح ده، خو زیاتره وخت په حکومتولۍ او ادارې پورې هم اړه پیدا کوي. د یوه دولت هغه  
 عمل چې د بل دولت د اصالح او خبرولو لپاره یې ترسره کوي. 

 

 NPAدتدارکاتو ملی اداره

لپاره تر ټولو مهم ګام  د تحول او اصالحاتو په خاطر د عامه ادارو د سمون    کال څخه وروسته ۱۳۹۳له  
د عامه تدارکاتو د نظام اصالح غوره وګڼل شوه، تر څو په دي برخه کي فساد له مینځه والړ، روڼتیا  
تآمین، د مالي او عامه لګښتونو د چارو اغیزمن کنترولول،عامه تدارکاتو د کارونو لپاره بنسټیز نظام  

لګښتونو سپما او په دي الره کي بهتره خدمتونه د عامه  ، د  ول، د هیواد اقتصاد په خپلو پښو درولبرابر
  ه نیټ  ۱۳۹۳/ ۷/ ۲۰  په  حکم   ۱۶د جمهور رئیس د    موخه   ېپه همد  .شي  لتدارکاتو په وسیله برابر کړ

اداره جوړه شوه چي د تدارکاتو د    ( National Procurement Authority)    د ملي تدارکاتواوخپور
او د افغانستان د پرمختیا او   (CMO) ، د قراردادونو د تنظیمولو اداريPPU)  ) پالیسۍ پخوانۍ اداري

  ۶۰  د د ولسمشر  بیاوروسته   .شولغاړه    هپ وردندي او واکونه   (ARDS)بیارغونی خدمتونو اداري  
خپور شو د تدارکاتو پخوانی    ه نیټ  ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۳  پهفرمان له مخي چي    ۷۲او   ۲۱( /۱۱/ ۱۳۹۳) فرمان  

د جمهور رئیس تر ریاست    شو. نوموړی کمیسیونبدل  خاص کمیسیون د ملي تدارکاتو په کمیسیون  
اجرائیه رئیس  دهغه وخت  د افغانستان اسالمي جمهوریت  (  ۱الندې په الندي ترکیب سره جوړ شو.)

بنسټیزو چارو کې د ولسمشر  (  ۳دوهم مرستیال ) د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهور رئیس  (  ۲)
ملي تدارکاتو ادارې په  د   .د عدلیی وزیر(۶)  او  د اقتصاد وزیر  (۵)   ،د مالیی وزیر(  ۴ستر سالکار )
د ملي تدارکاتو    ،د تدارکاتي اسانتیاوو ریاست    ،د تدارکاتو د پالیسي ریاست  :  څلور ریاستونهچوکاټ کې  

تدارکاتو د نظام د پیاوړتیا،    قراردادونو دتطبیق د څارنې ریاست   او د کمېسیون د داراالنشاء ریاست  
د تدارکاتو په نظام کې د  وایي:    لید لوریې  ادار  د د ملي تدارکاتو .کوي.  کار روڼتیا او برترۍ لپاره  

تر څو  اوداسې نورمسایل راغلي،    بنسټیز کولروڼتیا، اغیزمنتیا، ګټوروالی،حساب ورکونه او عدالت  
د دغې ادارې ماموریت دا      .يره کړنالرو ته ځواب ورکونکی واوسنړیوالو منل شویو معیارونو او غو

د عامه سرچینو د اغیزمن مدیریت لپاره د پرمختللي تکنالوژۍ په کارولو سره عامه    رنګه وټاکل شو:
قانوني   غښتلي  یو  د  وسیله  تدارکات  په  میکانیزمونو  او  پالیسیو  کړنالرو،  چوکاټ،  ترکیب،مقرراتي 

پیاوړي کول تر څو لوړ ظرفیت، څرګندتیا، حساب ورکونه او د عامه خلکو باور رامنځته اواقتصادي  
 . په اسنادو کې تایید شوي ديدغی ادارې طرزالعمل او موخې هم    همدا راز د   .وده چټکه شي
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 Pension Fundدتقاعد خزانه 

شویو مامورنیو او کارکوونکو    چې تقاعد   هغه مالي موسسه  .متقاعدینو حقوق ورکوي د  هغه صندوق چې  
په بهرنیو هېوادو کې بېالبېل تشکیالت او د    . دغه ډول دفترونه او موسسات حقوق ورکوي  تقاعدی ته د  

 ریاست ویل کېږي.  خزانېپه افغانستان کې ورته د تقاعد د    . کار طرز لري
 

 plurality rule  د اکثریت قاعده

په سیاست کې د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو او نظریاتو    پلورالېزم  .د تطبیق معنا لري   لو د اصو  د پلورالېزم
دې    ي، په ی و خوښ کړ  )اکثریت( ډېرو  هغه نظام چې   . دشتون او د فعالیت د اجازې د لرلو په معنا ده

 کې د وګړو ترټولو لومړني رجحان ته کتل کېږي. 
 

   occupation  رغل
  . اسباب برابر وي هغه بوختیا چې یووګړى یې لري او د هغې له امله د خپل ژوند وسیله او د معیشت  

 له دندې سره مترادفه کلمه ده.  . دا کېداى شي رسمي او هم غیر رسمي وي

 servicesخدمات  

چې اجرات  قانونی  هغه  ټول  کارکوونکو  موجوده  ،  ایجادویمطلوبیت      دملکی  ورته  او  تقاضا  وي 
هوساینه د خدماتو د مهیا والي د معیار    ېد ټولن   .  دکارکوونکی د دندو الیحه کی ورته لیکل شوی وی

   . ول کېږيزله مخې ار

 stabilityثبات  

د خوښې    دا مثبت او .  دوام ولري   سرچینې پوره او اجراات او سازمان کی هغه حالت دی چې    په اداره
او اداره   سازمان د خلکو د اندېښنې وړ نه وي، که چېرې  او فارغ وړ وضعیت دى چې له بحران څخه 

 تعادل وساتي.  اصالحاتو ته اړتیا ده چې بیرته داسې  یو عدم تعادل واقع کېږي،کې 
 

 stock  وسایل موجود 

موجودوسایل، په تیره بیا د طب او فارمسی  لخانو کې  ید سازمان په تحوپه یوه ټاکلي لنډ وخت کې  سټاک  
کرنې سکتور کې دکرنیزو آفاتو ضد موادو  د ،  زیرمې په مدیریت کی د درملو او کیمیاوی مخلولونو  

  یپو او تحویلخانې په کنترول کې موجودې د هغو ډ اداره او مدیریت کې ، په تیره بیا د    پهسټاک او نور.  
  . وي او ثبت شوى  ي  اندازه ده چې د ځانګړي کارت له مخې تحویلخانې ته راغل   اجناسو او د وسایلو 

له مخې دراغلو اجناسو او د کارت له مخې د وتلیو اجناسو پرتله کول    دلته د موجودې موخه د کارت 
   ي.د 

 unemploymentوزګارتیا 
له وګړي چې د  شغې  ب هغه    .په کار نه وي بوخت   ځواک چې عمالً بشري  د کارسن ته رسېدلي یا هغه  

بازار کې د شغلي بوختاووله مزدونو بې برخې بشري نیرو ) بیکاري په خپله    په   . کار په لټه کې وي
هغه اشخاص چې  :  ې ده  کړ (وزګارتیا داسې تعریف  ILOد کار نړیوال سازمان )  .لري(   بېالبېل ډولونه 

لري او د کار په    خواهشد کار لپاره چمتو وي، د کار کولو توان او    ، يی وبشپړ کړ یې  د کار عمر  
 ونه لري.  ، خو موجود وخت کې دنده یلټه کې د 
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  unemployment rate د بیکارۍ نسبت 
لپاره د سلنې له مخې یو شاخص دى، د وزګارو وګړو  په ټولنه کې د وزګارو خلکو د اندازې د ټاکلو  

ري نیرو ( باندې تقسیم او په سلو کې ضرب  ش) ب   اد په ټول کار ځواک وشمېرد سیمې ، والیت یا هې
 کېږي، په دې توګه :  

100 =
دبېکارانوشمېر 

دکارځواک 
=  دبېکارۍنسبت 

ً   سن کار  چې عمرونه یې د دي،    یعنې هغه وګړي  labor forceد کار ځواک څخه موخه   اتلس    ) عموما

 داسې سنجوالى شو:   کلنۍ ( ته رسېدلي او د تقاعد له سن څخه ټیټ وي، په کار بوخت بشري ځواک 

 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑡𝑖𝑠𝑚 𝑙𝑎𝑡𝑒 =
𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 

𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑡𝑖𝑜𝑛 
 .100 

 
 

   white – collar worker لرونکى کارګرسپین کالر 
White –collar    سپین کالر لرونکى د ټولنې    .ټولنپوهانو وضع کړې ده ده، چې  یوه ټولنیزه اصطالح

ً   هغه روڼاندي .روښانفکره قشر ته ویل کېږي په دفترونو کې کار کوي،   چې تحصیالت لري او عموما
ته اطالق کېږي،چې    کوونکو هم راغلې او هغو کار  ته  سازمانادارې او    اوس دغه اصطالح ) نومونه (
دي    دا هغه کارګران   . بلکې زیاتره ادارې او د فتري چارې ترسره کوي   فزیکي کارونه نه ترسره کوي، 

پرولتاریا (  ( دفترکې بوخت معاش    چې  په  بلکې   ، نه  اخیستونکى  په وړاندې مزد  د فزیکي کار  یا 
 لرونکي دي. 

 accessibilityالسبرى 

په یو څه قادر او    یا مدیریت   اداره  ، سازمان  کې یو    په هغه   داسې یو مساعد او غوره وضعیت چې
 . لري  و  د اړتیاوو د پوره کولو وس او  .ي  و توانمند 

 ad hoc cracyتخصص واکى 

  په هرقانونی   نکىو او پالیسي جوړو  ، پالن  کله چې مدیران  . کله چې چارې د تکړه کسانو واک کې وي
 عمل وکوالى شي.  کې په زغرده ، پوره واک او بې ستونزو  اقدام
 

   appraisal ارزونه
یا پروژه په ساحه کې    ډول یو پالن ، پروګرام  یوه قضاوتي ارزونه ده ، چې په ډېر منظم او هر اړخیز

 کتل او ارزول کېږي. 

 approveتائیدول، منل 

 . يوکړ    سند باندې السلیک ه وه یمر پآموسسې، بانک یا بل ارګان  ادارې ، ، سازمان کله چې د 
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 career developmentپه کار او رغل کې پرمختیا 
ندو کې پرمختګ کوي او د حرفوي کېدو په لور  د وار په وار خپلو    مدیر  کوونکی او کله چې یو کار

په    شغلي روزنې  یا   career education  د هغه روزنه چې په دې موخه ده ته ورکول کېږي،  . ځي
 نوموړى حرفوي شخص جوړېږي.   نوم یادېږي او

 fatalismفټالېزم 

د پرمختیایي هېوادو کلیوالي وروسته پاتې سیمو کې له سواد او پوهې څخه د پاتې خلکو هغه خرافي  
دوى په خپل برخلیک    . ذهنیت چې د ژوندانه لپاره تدابیر نشي نیوالى اوهرڅه اوهامو ته حواله کوي 

کولو په    له لوري د برکت   (ج)د حرکت کولو اوبیا د هللا    .باندې پیریان، شیشکې یا بل څه مسلط بولي 
ډول   فتالېزم په دغه . فقط په توکل امید تړي خو تدبیر ورڅخه هیروي دغه ډله خلک . فلسفه نه پوهېږي 

ې له السه وتونکى  ټول  سیمو کې ژوند له تحرک څخه غورځولى، فعالیتونه مبهم او بې نظمه او سرچینې 
 الېستان د ټولنې د اوږو بار وګړي وي. ټف  .دي

   job دنده
اداره او د فتر    په  . لپاره غوره کوي  دنده یا شغل چې یو وګړى یې د خپل ژوند د تېرولوبوختیا،  هغه  

کې هغه ځانګړې او ښودل شوى وظایف او فعالیتونه چې یوه ځانګړي مدیر ته سپارل شوى، د هغو  
هدایت څخه نشته  له  ورته پرته  جواز  حتمي ده ، خو له هغو پرته دنورو چارو د ترسره کولواجرا  

 (  duty)و.ګ: شغل، .

 legalityقانونیت 

او د    وي له مخې چارې معقولیت پیدا ک  و چې د هغ  کړنې هغه قانوني  .  اجرااتو ته د قانون له نظره کتل 
 وړ ګرځول .  منلو د قانون له مخې د  یو کار او تصمیم  .منلو وړ ګرځي 

 liberalismازادد پالنه 

  . یوه سیاسي نومونه ده، چې د سیاسي فعالیتونو ازادي او له مطبوعاتو څخه د سانسور لرې کول غواړي  
.    شوې، هغو مدیرانو ته اطالق کیږی، چې خپلو کارکوونکو ته ازادی خوښوی کې هم دود    ادارهپه  

غوښتونکى او د خصوصي سکتور د ازادۍ    په اقتصاد کې د دولت د السوهنې د محدودولو  لیبراالن
صوصی سکتور ناکامی سره مخامخ  خوری بولی چی  خله هغو وخت ضر ادوی د دولت مد   . پلویان دي 

 شی یا له قانون څخه سرغړونې وکړی. 

نښلول   سره linkage 

د څو لوریو ترمنځ د    .اړخونو په تماس کې کېدلد دوو    .د څو برخو یادوو اړخونو سره پیوسته کېدل 
 سره پیوست کول. یا سازمانونوي واحدونو اداراړیکو جوړېدل، 

 modernنود 

سیستم په پرتله نوى سیستم    وړ د ز  . د پخواني زاړه ، سنتي یا عنعنوي میتود او روش پرځاى نوي میتود 
 یا . ، هر هغه څه چې اوسنى وي، د بدلون په بهیر کې عصري ځانګړت
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 modernizationنوى کول 

نوى کول، هغه چلند بېلګه چې تل دوام لري او د زړو طریقو  یا بل هرڅه  اقتصاد  ادارې، سازمان،د  
ه بدلون  توي او پخواني حالت څخه نوى او پرمختللې حالت  عن له عن  .پرځاى نوى ځاى پرځاى کوي 

 څخه کار اخیستل   اونوې تکنالوژي

 NGOsنادولتي موسسات 

  هغه بنسټ )   Non- government Organization  هاو موسس   غیر دولتي یا ناحکومتي سازمان 
په لنډیز    ېچ   نا دولتي موسسات   . دي چې د دولت له مداخلې پرته د خلکو په نوښت رامنځته شوي وي 

یعي  بجګړه او ط په  ومو اقشارو ،  حر بلل کېږي، یو شمېرې بشري مرستې رسوي، د م  (ngosسره )
یا هم یو شمېر  تعاون او  ته اړ خلکو سره    پل شویو وګړو او مرستو ځ ناوړه پېښو کې   مرسته کوي 

 چارې پرمخ بیایي.   څېړنیزې او روزنیزې

غوښتنه  اصالح reformism 

پروسه  ات اصالح دامداره  کېږي   ،یوه  لیدل  کې  اوپه هرڅه  موجوده  ټول    تفکر ریفورم  د   . تل  ژوند  د 
ي، خو هیڅکله اساسي او بنسټیز جوړښتونه ، اصلي  بول    نو سره مخامخو ډګرونه په پرله پسې توګه بدلون

  اصالح.يورکو ي، بلکې صرف ښه والى  ولبدلون الندې نه را او  په هغو کې موجودنظم ترشک   او اصول  
اصالحات  )و.ګ:  ویل کېږي  reformismته    اواصالح غوښتنې reformistت یسریفوم غوښتونکوته  

reform ) . 

 strategyستراتیژې 

کارو او پروګرامونو  ف د یوې اوږدې مودې لپاره ډېر مهم ، جامع او سره تړلي اهداف یا د تدابیرو، ا 
په یوه اوږده  وروسته تر یوه ژور تحلیل څخه  چې    او عمومي پالیسېګانې  هغه بنسټیزې   .یوه مجموعه 
 د عمومي اهدافو د ترالسه کولو لپاره په پام کې وي.  راتلونکې کې

 bidingد مزایدد غونډه 

د اجرا او د ترسره کولو    له مخې د یوه کار د اجرا د ټاکلي بیې په وړاندې د یوه خدمت   د یوه اعالن 
ن کوونکي د کار د سوابقو  عال ا  . وي کار بلنه یا د مزایدې پېشنهاد ویل کېږينقرار داد ته ورتګ ته د 

دازادې سیالۍ    دهیمزا  .وروسته مراجعه کوونکى په کار ګوماري   ه او د عریضې له لوستلو سره کتلو  پ
 . )و.ګ: مزایده(وي له مخې 

 blacklistتورلېست 
هېوادونو یا موسساتونومونه    ، ځانګړى او زیاتره وخت پټ لېست چې په هغه کې دیو شمېر اشخاصوهغه  

ارګانو تعقیب الندې راځي،    نومونه یا د پولیسي   تورلېست کې راغلى   .د نا مطلوبو په توګه لیکل شوي 
کېږي یا    سره مخامخ کېږي،یا له یوه هېواد څخه ممنوع الخروج  زیراتوعګل کېږي، تنیا یې شتمنۍ ک

 . لېست د شامالنو په توګه پېژندل کېږيرصرف په لېست کې شامل او د تو

 boycott   پریکون
د دوو ادارو یا سازمانو ترمنځ د کوم دلیل له مخې    . یوه ډله ییزه فیصله او د مقاطعې ګام اوچتول دي

 مقاطعه.  
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   dead time ضایع روى وخت
  د کوم دلیل له مخی  یا د کوم بل  انترننیتی ستونزی، د پرنتر خرابیدو کیدو،  برېښنا قطع  ځینې وخت د  

خپل معاش اخلي، دغه ضایع شوى له السه وتلى یا    کوونکی کار ودرېږي، خو کار  اداری یا سازمان  
کارځاى کې کارګر موجود دى، خو خام توکي نشته  په  یا    .ویل کېږي   deat timeفوت شوى وخت ته  
دى  په   کوونکیکار نیم کاره موادو یا د سون لپاره د تېلو په راوړلو کې ځنډ راغلى،او د خامو توکو یا  
  . خو کارنه کېږي  یعنې هغه وخت چې مزد ورکول کېږي،  .خو کار والړ دى  اخلي ،مهال کې هم مزد 

د وخت د ضایع په نوم وپېژندل شي، خو پرمختیایي  چې  داسې شیبې نه واقع کېږي،    نوې ادره کېاوس  
 نه ال هم دې ستونزې سره مخامخ دي. هېوادو

 embezzlementاختالس 
ى د  چارواکنکي یا د دولت کوم بل  و ، کارکودیرکله چې دعامه ادارې یو م   . د دولت له مال څخه وهنه 

  ي له هغه څخه شخص  ه ددولت د مال غال او په پټ  .   بیت المال شتمنۍ باندې غیر قانوني واک ترالسه کړي 
 فساد یو ډول دى. د دا  کول . استفاده 

 defalcationمال وهنه 

له غال سره یې توپیر    . نیو ترالسه کولمله دولتي واک څخه په استفادې د شخصي استفادې لپاره د شت
او په یوه شکل سره خپل    ، یا د دولت نماینده)استازی( وی دادى چې مال وهونکى رسمي دریځ ولري

استفاده چې د قانوني کاغذونو په جوړولو    هپه بله وینا هر ډول مالي او مادي غلط  .شي   پټولی   دغه عمل 
 ممکنه وي. سره 

 employmentپه کار بوختیا 
په کار  د د بېکارۍ په وړاندې    .او مصروفیت   مسلک  . داستخدام حالت   .په یوه کار کې بوخت اوسیدل

 ګوماریدنې حالت . 

   expropriationاستمالک 
له اشخاصو او یو شمېر وګړو څخه د دولت له    .د دولت له خوا د ملکیتونو ترالسه کولالرو  قانوني  په  

د    کې په داسې حاالتو کې دولت دوګړو د ملکیت د ترالسه کولو په مقابل . خوا د ملکیت د حق اخیستل  
بې عوضه  ممکن ځینې وخت د ملکیتونو استمالک    .ت بیه او د خسارې جبران هم ورکوي نوموړي ملکی

وي م  . هم  دغه  او  یت کلدولت  ،ښوونځیو  پارکونو   ، دروغتونونو  د جوړولو،  ډګرونو  او  الرې  د  ونه 
 ولو لپاره استمالک کوي. سمون اوپراخ پوهنتونونو د 

   fiscal year مالي کال 
مالي کال لپاره د دولت    ېد همد   ،شوي ويمنل  دورې په توګه    بي هغه دولس میاشتې چې دیوې حسا 

کېداى شي مالي کال له تقویمې کال    په ترڅ کې تطبیق کېږي،   میاشتو  ۱۲  وبودیجه هم جوړه او د همدغ 
 سره برابر وي، یا هم کېداى شي برابر نه وي. له پیل او پای 

   labor agreement د کار قرارداد
مزد او اجورې په    يهغه ځانګړى قرارداد چې ټاکلې مودې کې یو ټاکلې کار د یو چا له خوا د ټاکل 

 مقابل کې سرته رسېږي. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  73 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 licenseاجازه لی  

مخې یو څوک یو شغل ، فعالیت او کار پرمخ وړالى شي  له    هر هغه قانوني لیک او سند چې د هغه 
 لکه دډریوري الیسنس . 

 specialist متخصص  
څانګې  ارونه او  ې کک   مدیریت دا ځکه چې معاصر    تخصص ولري،کې  هغه څوک چې ځانګړې څانګه  

  له دې پرته تخصص د استخدام   ده.  هښکارند یوه نوې    Specialization of laborو  ا شوې    یتخصص 
   . کړې ده او رڼه  پروسه ښه 

 expiredپاى ته رسېدلی 

چې نور نو نه    هغه سند   .هغه اعتبار چې نور یې نیټه ختمه شوې وي   . هغه نېټۀ چې پاى ته رسېدلې وي
 . یمنقضي شو  .چلېږي 

  institute موسسه
اړیکې، رول او د ندې موخو  کارکوونکوکې د   ت دى چې په هغېښیو پالن شوى تشکیل ، بنسټ او جوړ
 ي. ومرستندویه تشکیالت روزنیز یا   معموالً انستیتوت  . ته د رسېدو لپاره واضح شوي وي

 fund (پیسې )  ف نډ

یو کار او  پروژه او  ده شتمني چې  غهغه ن،  جه  و وجوه ،  دپروژې مدیریت ، سازمان او دفتر کی هغه  
 فعالیت ورباندې ترسره کېږي. 

 riskخطر
کاروبار د پرمخ بیولو په ترڅ کې هغه ممکنه اندازه ناڅاپي او ناوړه  فعالیت، اجرااتو، پانګونې اود یوه  

 .   چې ممکن مخې ته راشيته ویل کیږی ،  ېزیان اړوونکې پېښ 

 lay off له دندې ایستل
ل  دلیل  بل  د کوم ځانګړي  نیولو څخه  پام کې  په  د سابقې  د کار  او  د عمر  د  پرته  ه مخې کار څخه 

 . له دندې لرې کول یا موقوف کول  . کارکوونکي ایستل

 fiscal yearمالی کال 
ددولت   کی  ترڅ  په  دهغو  میاشتی چې  دولس  په الس  هغه  واحدونو  بودجوی  د  بودجه،  جوړه شوی 

له پیل او پای سره برابر ویمصرفیږی د تقویمی کال  به  نده چی هرومرو  د عوایدو او  .  ، ضرور 
مصارفو هغه بیالنس چې د یوه کال د ټاکلې میاشتې له لومړۍ څخه شروع او د بل کال د همدې میاشتې  

 . مخکې دوام ولري څخه تر یوې ورځې

 policyپالېسي 
د سازمان او ادارې د الرښودونکو د فکر او عمل راتلونکى پراخه الرښودنه ده، حال دا چې  پالیسی  

لی سره لري،  ه نږدیواله دې امله چې په انګلیسی کی یوڅ  ) طرزالعمل په ټیټه کچه د عمل الرښود دى
 .(policy paperیریې ضرور دی()و.ګ:  نو ټوپ 
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 Governmentحکومت
کمنۍ بشپړتیا، په نړیواله کچه د هېواد د ګټو ساتنه او  ز د خپلواکۍ ساتل، ه مرجع چې د قدرت هغه لوړ

یې دنده ده اوغړی یې د مستقلو مرکزی ادارو مسئولین دی چې د وزیرانو    عامه خدمات وړاندې کول 
 . د دولت اجرائیوي قوه، چې د دولت پالېسي په هېواد کې تطبیقوي د شورا غړیتوب لري.

 

 organizational ethicsسازمانی اخالق  
مسلکی    . چې له هغو څخه سرغړونه مجاز نه ده  ،اخالق  اداری)د ماموریت( شخصی او په اداره کې هغه  

 او ټولنیز اخالق دغه صفت نور هم پیاوړی کوي. 
 

 Sub nation Governmentمحلی حکومتولي 
تر سره کول او حکومتی اداری واحدونه    او اجرات د دندو  حکومتي اداراتو  د  د کلیو او ولسوالیو په کچه  

 دي. 
 
 

دتقاعد pension   
چې په زړښت کې د    پیسو کمول   د یوې سلنې   په هره میاشت کې  معاش څخه   لهد یوه کارکوونکی  

ټولو کلونو د خدمت د  د کارکوونکی ضرورتونه پری رفع کیږي. د تقاعد د مقدار اندازه د کارکوونکو  
تړاو لري. کارکوونکو ته تقاعد د هغه تر مړینې   ( پورې پیسو  و اخیستل شوی  وروستي معاش)مودی او  

د نوموړی د    پوری ورکول کیږي. د دی سکیم کله چې کارکوونکی مړ شی د هغی څخه وروسته هم 
    کورنی ځینو غړو ته ترزیاتو کلونو تقاعدی ورکول کیږي. 

 
   

 social services ټولنیز خدمات

مرستې په خاطر هغه تدابیر چې د یو شمېر ټولنیزو بنسټونو  او ناچاره وګړو سره د    د ټولنې له بیوزلو 
په دې بنسټونو کې د بیمې شرکت څخه پرته نور هغه اجرا یي سازمانونه او ډلې    . له خوا ترسره کېږي

 چې بیوزلو سره مرستو ته چمتو وي.  راځي

 Taylorism  تایلوریزم

نړۍ ته سترګې پرانیستې او په  یې م ، کې   ۱۸۰٦په  د نظریاتو مجموعه ده چې  نامتو امریکایي عالم  د 
  ، چې د مدیریت او ادارې، اقتصاد   ،وی  بشپړ نوم یې تایلور فریدریک وینسل  . م ، کال و مړ  ۱۹۱۰
ده د لومړي ځل لپاره    .د تشکیالتو جوړولو په برخه کې یې څېړنې کړي دي   او سازمانونو  نووکارځای 

چې اوس    یې تشریح کړل،   ساعتونه په مدیریت کې شامل کړل او د یوه سیستم په توګه کار او د کار
دتایلور سیستم وایي پاتې    . ورته  بېالبېلو موسساتو مشاور  نوموړى ډېره موده دتولیدي کارځایونو او 

اوس دده نظریات   کړی دی.  شوى و، چې دعلمي مدیریت په هکله یې ګڼ شمېر څېړنې او تجربې بیان 
  ، دمدیریت هغې پوهنې ته چې وینسلي تایلور فریدریک رامنځته کړى    . نتونو کې تدریس کېږيپه پوه

Taylorism  دى ورکړشوى  د    . نوم  کې  کار  په  کړلهده  تشریح  رول  عنصر  د  )و.ګ:  څونې 
   .  (Taylorټایلور
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 unskilled laborساده کار 
نه لري ا   هغه ډول کار چې ځانګړى مهارت  ته اړتیا  پیچلې   . و تخصص    زیاتره جسمې کارونه چې 

په پرمختیایي هېوادو کې عصري    .تکنالوژي ته اړتیا ونه لري، ساده یا بې مهارته کارونه بلل کېږي 
 . کارونو بوخت شي  تکنالوژي ډېره نه ده دود شوې، کېداى شي د دوى بشري ځواک په ښه ډول په ساده

 transactionمعامله 

ً ،ختعامالت ول  ډ هر    ېه سازمان او اداره کپ د ژمنې او توافق له مخې    سره  یا څو لوریود دوه    صوصا
ادارات او سازمانونه یوبل سره او مشتریانوسره ګڼ شمیر    . د توکو او یا خدماتو د راکړې ورکړې تعامل

 معاملی لري. 
 

 shiftد کار وخت 
باید شپه او ورځ    ادارو کې چې  یپه هغو عامه خدمات  .د نوبت ، وار، وخت ورکولو په معنا دي شفت  

  . ټایمونه یو په بل پسې بدل شي    داسې ګومارل چې د ورځې، ماښام او شپې  کار وکړي د کار کوونکو 
کې دوامدار کار د    سازمانو او ادارو په دې ډول    . یو څه لوړ ټاکل کېږي   زیا امت  شپې د شفټ د   معموالً 

 وېشل کېږي.   کار کوونکو ترمنځ د وخت له مخې

 public ownershipعامه مالکیت 

 ولري.   چې دولت پورې اړه  ادرات واحدونه او ټول هغه ملکیتونه ، تصدۍ، تولیدي 
 

    part Timeوروسته له وخته 
 ادرات یو شهمېر   .وروسهته تر وخت هم وي  ،څخه برعالوه   fulltime workهغه ډول کار چې د 

د   ځینې کسهان  له خوا یا سههار وختي  له اته سهاعتونو کار څخه وروسهته د ماښهام  ېورځد   سهازمانونهاو  
داموي چې مزد یې د پوره کار او وخت په  تخلپاره اسههه  part time work د   یوه څو سهههاعتونو لپاره

  ارمتونه همدای شهی او کمپیوتری سهافتویر او فدغه ډول چارتونه په سهاده ډول هم جوړی  پرتله کم وي.
 لري.

 
 
 
 

 شماره  تهههههههههدابیر  عقرب  قوس  جدی  دلو حوت  کتنی 

 ۱ دنیالګیو لپاره ځای جوړړول       

 ۲ له نرسری څخه دنیالګیوانتقال       

 ۳ کینول      

. لومړی ابیاری        ۴ 

کارکوونکو مزد ورکول د         ۵ 

. د ساحی کتنه        ۶ 

 ۷   نهایی راوپور جوړول      
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 Project Managementد پروژې مدیریت 
چې په الس کې د دي  د پرسههههونلو او د پروژې د ټیم داسههههې رهبري، هماهنګ کول او تنظیمول  

 سهانه او لږ وخت آپه غوره تخصهص سهره په    و( منابعومالي، فزیکي او غیر محسهوسه  موجودو )مادي،
علم او پوهه ده چې د پروژې  ( هغه  PMیا: د پروژې مدیریت )  کې ټاکل شهههویو اهدافو ته ورسهههېږي.

پرسههههونل او منابع خپلې الرښههههوونې او کنترول الندې راولي او دا ټول په ډله یېزه توګه د پروژې د 
 عوامل په حاصل بدل شي. په دې سره وي چېخوا ته سوق ک هدف

 

ګانت چارت روش    Gant Chart   
دى. دا د پروژو  روش  ډېر آسههانه    ډېر معمول او ظاهراً   یوتطبیق او اجرا کې   په مدیریت،دپروژو

خوا ه  په تصهههویري برنامه ریزي کې یو اسهههاسهههي روش اومیتود دى، دغه روش د هانري.ا ل.ګانت ل
( په نوم یادېږي. دغه روش او طریقه نړیوال نوم لري او تر Gant Chart Methodطرح او اوس)

عدونه  ُ  بندي کوي، چې دوه ب فعالیتونه په ترتیب سهره زمان  ، چېنورو روشهونو زیات رواج شهوى دى
خو افقي   ،دې وروسهته والي له مخې ښهکاره کويوظایف د وړان  ؛ چېلري، عمودي محور یا سهتونونه

دغه روش یو    .حتى په سهاعتونو باندې ښهکاره کوي  محور یا کتارونه وخت د میاشهتو، اونیو، ورځو او
، هغه  ې، تاخیر، ځنډ او بحراني مسههههیر په اړه مسههههؤلیت نه لريرهنمایي کوونکى رول لري او د وقف
 . PERT)اوGant )و.ګ:مسئولیتونه د پیرت او شبکې کولو دی

 
 
 
 
 
 
 
 

P.E.R.T.Method     د پرت روش

و هغه تصههههویري  النډیز   (Program Evaluation and Review Techniqueپرت د )
د وقفې په نظر کې نیول او د تولید په پروسههه کې د متضههادو    ،راکمول  )ځنډ(روش دى، چې د تاءخیر

دغه روش د یوه هدف د تر السه    .ترسره کويزمانه کول  او د یوې طرح د بېالبېلو برخو همټکیو حل  
د یوې برنهامې پهه ترڅ کې د   دغهه طریقههکولو د وخهت ډېر دقیق ټهاکهل او د دغهه وخهت رالڼهدول دي.  

( په یوه شبکه لرونکي بڼه د زمان عامل داسې PERTره غوره ده.)وخت سپما او کم مصرف لپاره ډې
رهنمهایي کوي، چې تر ممکنهه حهده څو ههدفهه پهه لږ وخهت کې یها یو ههدف پهه ممکن وخهت کې تر السهههههه  
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له دې امله چې دا د ټاکلو شهکلونو او   ( ته شهبکوي پالن جوړونه هم وایي.PERTشهي. له همدې امله)
دا هم په تصهویري برنامو کې شهمېرل کېږي. د ارزیابۍ او کنترول    کرښهو په واسهطه انځور کېږي نو

دغهه طریقهه د هغو کهارونو انځورول دي، چې د هغو پهه اجراکولو سهههههره موږ خپهل تولیهدي یها خهدمهاتي  
چې پهه هغهه کې د ده دپروژو دکتنې هغهه تخنیهک او دپالن جوړونی هغهه طریقهه  دا  ههدف تهه رسهههههېږو.

د   دغه روش د   .تنظیم لپاره کار اخیتسههل کیږيشههبکې له موډل څخه دپروژې دفعالیتونو د زمانبدی او  
( )پایله یاتولید( کې د هرډول ځنډ اصهغري حد ته رسهول outputتخنیک یآطریقي موخه دپروژې په )

بېال    طرحېد یوې    دي.په دې تخنیک سههره دپروژې په مسههیر کې دیره ښههه همغږي رامنځته کیږي او
بېلې برخې همزمهان کیږي. یعنې دپروژې وخهت نههایهت درجهه کموي .دا یوډول تصهههههویري برنهامهه ده 

 ي یاجالډولنه بېال بېلي بڼې لري.شبکوپه الندې ډول سره چې 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د ارزیابۍ او کنترول د دغې طرحې ښېګڼې دا دي: 

 هدافو خوا ته پرمختګ ارزیابي کويد پروژې د ا، 
  رنه را اړويپروژې د تطبیق او اجرا په الره کې ټولې بالقوه او واقعي ستونزو ته پاملد ، 
 ه دقیق او کره راپورونه چمتو کويد پروژې د وضعیت په هکل ، 
 بشپړولو تر ټولو لنډه الره ټاکي   د یوې پروژې د ترسره کولو او . 

له دغې طریقې څخه د پروژو د تطبیق پرمهال ډېره  پروسه کې  د پالن جوړونې، ارزیابۍ او کنترول  
په حقیقت    PERTګټوره استفاده کېږي چې د هغې په لړ کې د ټولو چارو ترمنځ روابط ښودل کېږي. 

ې هره  کې د یوې پروژې د اجرا تصویري یا انځوریزه افاده او تشرېح ده. په دغه تصویر یا انځور ک 
کړۍ یوه پېښه، دنده یا د یوې مرحلې او پړاؤ پیل یا پاى دى. غشي او د هغو خواته لیکل شوي اعداد  

 ( ته په کار ځي. eventبېالبېل فعالیتونه دي چې یو پېښې )
 

   programming ول پروګرام 
پروګرام جوړلو ته وایی. نن  دسازمان، ادارې او یاهم د پروژې دټیم له خوا د فعالیتونو لپاره کمپیوتری  

دی، یعنې دکمپیوتری برنامو له  کمپیوتری شوي    ورځ ډیرې پروژې، خدمات رسول او نور اقدامات 
چې باید عملي    ر د پرمخ بیولو نقشه ده،او د یو کا پروژه یوه طرح    دبییلګې په توګه   . مخې اجرا کیږي

ې ته دپروژې  لپاره یوه پروګرام ته اړتیا ده، د ټاکلو  .  شي؛ نو د هغې د پایلو د معلومولو او د وخت د 
( بنسټیز رول لري،  programmingمدیریت )د  پروژې    پروګرام کول وایی، چې په ترڅ کې یې د 

ي، پروګرام یوه کمپیوتري اصطالح ده،  وګورچې همدغه پروګرام د یوې شبکې په واسطه ارزیابي او  
غه شمېر او محاسبوي واحدونه ماشین ته ورکول  چې د هغه په ترڅ کې عملي کېدونکي ارقام او د ه

شبکه    PERT  ګانت چارت اود یو د هدایت ورکولو په اساس ورڅخه غوښتل کېږي. د   - کېږي او بیا یو
په هغې سره پروژه ډېره ښه ارزیابي،  نو چې پروګرامنګ شي،  ،  يد   ېنقش  تصویرید پام وړ پروژې  

 .  (   Gantاو  CPM  ) همدارنګه وګورئ: کنترول او پالن کېږي
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 CPM Method  وشر سی.پي.ام.  د

ً   CPM  یا   Critical path Method  میتود   مسیر  بحراني   د    خو   دي،  تخنیک   پیرت   د   هماغه  تقریبا
  او  کمیدو  په   وخت  د   ې یعن  ي، ږکی پاملرنه  ته   یدلوګل ګې پان  د  ه ګ تو  سیده په   دلته ې چ دي  ې ک ې د  په   توپیر 
  کیدو   ترسره   په   فعالیتونو  د   ېپروژ   د   ې ک  مجموع   په  ې بلک  کوي   محاسبه   نه  یدلګ ل  هګپان  سره  زیاتیدو 

  ې ک   محاسبه  په   ېبودج  د   ځېیوا  بلکه  الي ګ  نه   زیار   یر ډ   محاسبه   په  وخت   د   دوي   کوي،  محاسبه   ه ګپان
ً   کوي،  پاملرنه  یرهډ   ته  آورد   بر   ې بودج  د   پرتله   په  آورد   بر  د   زمان   د   او   کوي   ه څه   هم   ښښکو  دا   طبعا

ً   ېیعن   شي،   ترسره   فعالیتونه   ې ک   وخت   کوم   په   ې چ   کوي    تخنیک   ې محاسب  د   سره  تخنیک   پیرت   له   تقریبا
  ي، ږزیاتی  ېی  ت ښارز  ې بلک  ورکوي  نه  السه  له  ت ښ ارز  خپل  هم  تخنیک  پیرت   هګتو   ېد   په  کوي،  ايځ یو
د بحراني    روش:   CPMد  .ي ږکی  نیول   ې ک   پام   په  فعالیتونه   دوه   لپاره   اجرا  د   فعالیت   هر  د   ې ک   CPM  په 

، خو توپیر په دې کې  ید ته ورته  د پیرت تخنیک    CPMیا    Critical path Methodمسیر میتود  
دي چې دلته په سیده توګه د پانګې لګیدلو ته پاملرنه کیږي، یعنې د وخت په کمیدو او زیاتیدو سره  

دو پانګه محاسبه  پانګه لګیدل نه محاسبه کوي بلکې په مجموع کې د پروژې د فعالیتونو په ترسره کی
کوي، دوي د وخت په محاسبه ډیر زیار نه ګالي بلکه یواځې د بودجې په محاسبه کې هڅه کوي او د  

هم کوي چې په کوم   دا کوښښ   زمان د بر آورد په پرتله د بودجې بر آورد ته ډیره پاملرنه کوي، طبعاً 
 ً حاسبې تخنیک یوځاي کوي، په  له پیرت تخنیک سره د م  وخت کې فعالیتونه ترسره شي، یعنې تقریبا

کې    CPMدې توګه پیرت تخنیک هم خپل ارزښت له السه نه ورکوي بلکې ارزښت یې زیاتیږي، په 
 ( Gantاو  PERT)و.ګ:  نیول کیږي  دوه فعالیتونه په پام کې د هر فعالیت د اجرا لپاره 

 

 living standard د ژوند سټنډرډ

څخه    او اسانتیاوو خدمتونو  عامه  کومه بریده پورې له یو شمېر ضروري توکو،    رت  داچې د ټولنې وګړي
یا سټنډرډ بلل    ګټه پورته کوالى شي، د ژوند کچه  وګړیڅومره هریو  څخه  عامه خدماتو برخمن دي او  

ندرد  ست  د   نوې عامه اداره د ټولنی دژوند   نسبي مفهوم دى چې هره ټولنه کې توپیر لري.   و دای  . کېږي 
 متضمنه ده. 

 bribeمرتشی 
  ې ه موخه چ پد یو عمل د کوو یا نه کولو    ې دعامه خدماتو موظف چ  هغه ،  رشوتخور ، بډی اخیستونکی

تر  وعده  اخلی یا یې د اخیستو    س نبل جپیسې( یا    )  ، یوه مالی وجههمسوولیت دی  ېد وظیفی له مخی ی 
 . السه کوي

 

 workforce supplyدکار ځواک عرضه

د بشری سرچینو د پالن جوړونی اوکار او ټولنیزو   مارکیت ته د کار د نوی ځواک ور داخلیدل. د کار 
وږده موده کې په ټاکلی  اوس وخت کې، لنډه راتلونکی کې، یا ا  چارو په بحثونو کې دی ته اشاره کوی 

 استخدام شي.  ارخواک لرو تر څو د کار بازار کیڅومره ک ساحه کې

 work plansکاری پالن

د لنډې مودې    دادغه ډول پالنونه د ټیټې کچې مدیران د اداری یا سازمان د پالن له مخې جوړوی.  
میاشتو مودې لپاره جوړیږی او د هر مهم هدف دپام وړ پایلو، الزمه  ۱۲-۶د   معموالً پالنونه دي چې  

 دندو، فردی مسئولیتونو لپاره ،زمانی جدول او بودجه فهرست کوي. 
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 vision لرلید

یا موسسې هغه لیدلوری چې د یوه ځانګړي پروګرام له الرې دټولوپه    سازمان/ادارې، پروګرامدیوه  
 ګډون)هم خپله او هم دنوروپه مرسته( اوپه ګډو هڅو توقع کیدونکو پایلو ته رسیږی. 

 

 TQM دټول کی یت مدیریت

ضه کیدونکو اجناسو څخه  موسسات، اداری او سازمانونه غواړی د خپل ښه شهرت، له خدماتو او عر
ضمین  اتو او تولید کیفیت اوچت او هغه توار په وار د خدم  دمشتری درضایت او دخپل یریالیتوب لپاره 

دهغو  TQMبلل کیږي.  TQM وایي چې په لنډیز سره  Total quality Management کړي. دی ته

کول   مدیریت  طریقو  او  تخنیکونو   ، د  دي  مفاهیمو  مخې،  له  ژمنې  او  تعهد  اساسی  دیوه  چې 
  .مشتریانو،استفاده کوونکو او مراجعینو لپاره دخدماتو د دوام لرونکي ښه والي په خاطر ترسره کیږی 

محصوالتو  د کیفیت د مدیرت لپاره د ارزونی دپروسې یو سیستم ضرور دی ترڅو دخدماتو، اجرااتو یا  
دمنلو وړ   او  اغیزمن،مصئون  فعالیتونو هغه مجموعه چې  دمدیریتی  یا:  د کیفیت تضمین شوی وي. 

 . ورکړيپه واک کی  ټولنی ته عرضه او د مشتریانو خدمات او اجناس 

 task ورسپارل روی کار

کله چې یوه دنده او کار په څو برخو ویشل شوی وي،    د دندې، شغل او وظیفې سره ډیر لږ توپیر لري. 
هغه یو ځانګړی    ویل کیږی.   Taskهره برخه یی د ټیم یا مدیریت یوه ځاګړی غړی ته وسپارل شی، دی  

کار، دنده او وظیفه چې د یوه فعالیت دیوې برخې په توګه دوخت په ټاکلی اډانه کې ځانګړي فرد ته  
  پاسپورت په شعبه کې د پاسپورتونو د شهرت د برخی ړي. لکه : د  سپارل کیږی او باید تر سره یې ک

  تن ته او چک کول بل تن ته سپارل.   ډکول یوه تن ته او د ویشل کیدونکو پاسپورتونو دلست برابرول بل
 ً ل باید  ؛ کله چی شهرتونه تکمیل شی، باید سمدالسه لست ته ورسول شي، کله چی لست ته ورسید طبعا

دنده همدا د    په حقیقیت کی خو   سلسله پرې نشی اود ځنډ المل نشی. و د کارسمدالسه چک شي، ترڅ
 په کار کې یو کار.  انګی کار کوونکی دی. ی او ټول کار کوونکی د پاسپورت دڅپاسپورت خدمات د 

 

 regular employees له وخت سره تنمی  روی استخدام

هغه کارکوونکی چې دیوه ثابت وخت لپاره  دا د غیر دایمی کارکوونکی یو ډول په کار ګومارل دی.  
)دقراردادترپایه( او دغیرثابت وخت لپاره)پرته له زمانی حدودو چې دمشخص علت له مخې یې قرارداد 

   فسخ کیږی( په دنده ګومارل شوی وی. 

 Physicians ددب ډاکتر

  یا medical doctorحیاتی سکتور، طبی خدمات دی. په دغه سکتور کې دطب ډاکترادارې یو    د عامه 

Physicians    هغه چاته ویل کیږی چې ناروغان معاینه او مریضی تشخیص او درملنه یی کوي. دوی

د  دجسمی اوروحی ناتوانی، ټپونو او ناروغۍ مخه نیسی.    ،له اصولوسره سمدحیاتی مسلک  د طب  
سانس په کچه او  دوی باید په طب کی دلاو د عامې روغتیا د مقرراتو له مخې،  افغانستان د قوانینو  
 . له هغه لوړې زده کړی ولری یا هم  کلنیکی زده کړی او

 Pharmacists فارمسیست

،ساتی یې، ازمایی  تنظیم، ترتیب چې طبی محصوالت چمتو ،    دی   ادرکمسلکی  هغه  سکتور    د روغتیایی
ډاکترانو توصیه تجویز کوی،په درملیزوڅیړنو    د درملو تاثیرات او   د ته  یې او ویشی یی اواستفاده کوونکو  
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کی برخه لری او دناروغانو د روغتیا په ترالسه کولوکې مرسته کوی. دوی هم باید دلسانس تر کچې  
و  د روغتون روغتیا د وزارت اړوند    هدعامه ادارې او دعام په فارمسی کې مسلکی زده کړی ولری، دوی  

ویشونکی په    دفارمسست، صنعتی فارمسست،دپرچون درملودفارمسست، کیمیا پوه او د درملو د   کې
 . توګه دندی تر سره کوالی شي

 

 objectivesموخې 

یا پالن او پروژه دهغو  په یوه سازمان، اداره یا د یوې پروژې مدیرت کې   هغه پایلې چې پروګرام 
(لنډیز سره مطابقت کوي چې مفهوم    SMARTیوښه طرح شوی هدف له)  کار کوي.   دترالسه کولولپاره

عبینانه اودمنابعو له پلوه  کولووړ، له مقاصدو سره مناسب،واق  دترالسه   یې مشخص، د اندازه کولووړ،
 زمان پورې محدود)دضرب االجل لرونکی(وي. 

سیتال  د ډاکتر مر  Midwifery Associate Professional 
  Nursingد    هغه څوک دی چې   Nurse  د عامه روغتیا او صحت دسکتوردنرسنګ او قابلګی مرستیال 

په روحی یا جسمی ناروغیو باندې اخته کسانو یا دمعلولو او    په څانګه کې مسلکی زده کړې ولري،
ددرملنې ،او  مرستې ته اړو کسانو څارنه او پرستاری ورترغاړې وي. هغه کسان چې هغو خلکوته  

اوروحی   فزیکی  اونورو  ټپ  دعمردزیاتوالی،  چې  کوی  سره  تر  خدمات  څارنې  حمایوی  روغتیایی 
اختالالتو او خطرونو له کبله خدماتو تو دمرستو پالنونلو ته ضرورت لری په دې کې هغه کسان هم  

امله م له  تر زیږیدوخطرونو  اووروستته  دمهال  دزیږیدو  له زیږیدو،  ته  شامل دی چې مخکې  رستې 
ضرورت لري. دغه دنده دنرسنګ او قابلګي د لوړو زده کړو په انستیتوت کې مسلکی مهارت او زده  
کړی ته اړتیا لری چې مثالونه یې: نرس، نرس قابله، دعامې روغتیا نرس، کلنیکی نرس، انستیزلوګ  

 او مسلکی نرس او قابله دی. 
 

 Agronomistدکرنی کارکوونکی 
دانو په تولید بوخت وی، په دې کی هم  –د کرنی په سکتور کې هغه بوخت کسان چې د کښت او غلو  

د   آن  او  کرنپوهان  مسلکی  کړی  تحصل  مزدور،  کروندی  د  کروندګر،  بزګر،  تخنکی  عادی  کرنی 
 . هم ورته ویل کیږي فالح  ماهر)لکه د تخم شیندلو د ماشنین تخنیکر( راتالی شی.

 Ecologistاکولوجیست
اقلیمی چارو هغه    - ، ژویو، ونود چاپیلایر ساتنې متخصص. د ژوند د چاپیلایر پارکونو،  بوټو، ملی 

کارپوه چې د ژوندیو موجوداتو ارتباط او اړیکی له ناژوندی محیط سره څیړی او په دې برخو کې کار  
 کوي. 

 management by exception له توقع سره س  مدیریت 

سازم  او  ادارې  مدیرانو  د  د  کې  بهیر  مدیریتی  په  آمر  ان  کې  ترڅ  په  دهغه  چې  تخنیک    له هغه 
او ستونزی هوارې کړي،   ترسره کړی  پریکړی وکړی،چارې  هیله لري چې  دا  خپلومادونانو څخه 
یا   خودځانګړوچاروپه هکله به پریکړی او اجراات نه کوی، کومی چی د اوږدی مودی اغیزه لري 

 د سازمان له هیلو سره سم اجراات.  غیرمعمولی وی. 
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 licenseجواز

لی اجازه  اعتبارلیک، رسمی سنداو  له خوا    ک هغه  ادارې  لرونکې  دیوی صالحیت  یا  دحکومت  چې 
مربوطه څانګه او کاری  صادر شوی وی او دا ښکاره کوی چې الیسنس لرونکی ددې اجازه لري چې 

ته د سند  شخص    حرفوي –کار وکړی چی دغه سند کی لیکل شوی دی. یوه مسلکی  مسلک کې    ساحه یا 
کې کار وکړی اوپه رسمی توګه راجسترشوی    ساحاتو لیکل شوی  مربوطه  له مخی اجازه ورکول چې  

 وی. 
 

Inventory management 
  دډیپو او موجودیو مدیریت

 
سامانو، فالتو او نوې خریداری  سازمان، ادارې یا موسسې د وسایلو، اړتیا وړ ورځنیو او احتیاطی  د  

دتولیدی کارځایونو خامو توکو    تخنیکی پرزو،،  تجهیزاتوکمپیوتری  زیرمو،  دقرطاسیې د ،  شوی اثاثیې
مناسبه زیرمه کول اودستاک مدیریت کول دی ترڅو ډاډ ترالسه شی چې تدارکات په کافی  او نورو  
 تر بل تدارک او تهیې پورې بس کیږی.   اواندازه دی 

 

 hidden costs پټ لګښتونه

له قیمت پرته هغه مصارف چې چمتو    دقرارداد   :مثالً ناڅرګنده مصارف، خو د حساب وړ مصارف.  
کوونکی ته نه ورکول کیږی،خودتهیې او تدارک دسیستم واقعی قیمت وي. په دې کې دټیټ کیفیت له  

ي.  امله لګښتونه،دناوخته رسولو لګښټ، په تحویلولو کې غفلت،ناسمه بسته بندی او نورعوامل شامل د 
 پټ مصارف هم بلل کیږی. 

 

 FEFOمخکې راغلی او لومړی ایستل کیدونکی 

څخه پاتې اجناسو مخکی    اسو په پرتله د ډیر وخت د نویو راسیدلو اجند ډیپو موجودی او په تدارکاتو کې  
دی چې د ځانګړو موخو لپاره    ، یالومړی داخلول او لومړی ایستل ته کولوروورس و شمیر نکول یا دی 
وایی یعنی لومړی داخل شوی او لومړی ایستل    first expiry / first out procedureدې تهکیږی.  

چې دنیټې دژرپوره کیدونکی محصوالت لومړی  ده  موجودی دادارې هغه طریقه  دغه ډول  کیدونکی.  
په  FIFOشي(.دغه طریق د  ول  کولوفرمایش یې په پام کې ونی   توزیع کیږی)پرته له دې چی دترالسه 

ستونرمنه ده، خو دهغو محصوالتو لپاره چې دانقضا لنډه موده لري،باید په پام کې ونیول شي)لکه    پرتله 
 . ( چې ژر خرابیدونکی دیاوی محلولونو، رنګونو، دپرنت تونر، واکسین او نور یو شمیر کیمید 

ا نیټهانقضد   expiry date  
وه تولید  د ی. هغه نیټه ده چې  اکل شوی نیټه پوره کیدلچلند، اواعتبار ټد وخت پوره کیدل. د مصرف،  

تولیدوونکی له    مربوطه مرجع، ښاروالی، عامی روغتیا یاد   د لپاره  محصول دخرڅالو اومصرف    شوی 
لوژیکی  اغیزمنتوب،متحدالشکل والی،بیودهغو کیفیت، ورځې  خواټاکل کیږی او له دې ڼیټې وروسته  

 او ډیر نور.  لکه درمل، پاسپورت، چک  موثریت اوخالصوالی دمربوطه کمپنۍ لخوا نه تضمین کیږی. 
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 direct procurement سیده تدارکات
دتدارکاتو تر ټولوساده، خو ډیر ګران ډول دی چې دهغه په ترڅ کې یو قلم محصول له یواځې یو تن  

د    پیرودل کیږی. چمتو کوونکی څخه په ورکړل شوی نرخ سره   دا ځکه ممکن ګران پریوځې چی 
 پکی نه وی. لکه اضطراری حاالتو کی درمل یا غذایی مواد تهیه کول.  رصت داوطلبی ف

 

competitive negotiation دنرخ اخیستو مذاکرات     

پلورونکی   کوچنی  انتخابی  ته  پیریدونکی  واسطه  په  دهغه  دی چې  رقابتی روش  یو  لپاره  دتدارکاتو 
کوي او یوې ټاکلې بیې ته درسیدو په خاطر هغه سره په سیده توګه دخدماتو د عرضه کولو د    مراجعه

 ترتیباتو لپاره مذاکره او بحث کوي. 

 bin cardدجنسی مدیرت کارت

م  ډیپو، تحویلخانه یا ګدا د تحویلخانی او ډیپوهغه کارت دی چې هغه رسیدات،صدور او بیالنسونه چې  
ساتل  مدیریت کې  جنسی  کې ساتل کیږي،ثبتوي. دغه کارتونه بیا په فزیکی ډول  )زیرمتونو(ستاک  او

 کیږی. 
 

   FIFIOمخکې ډیپو کول او مخکی ایستل 

کی   مدیریت  او  موجودی  تدارکاتو  او  ډیپو  مخکې  د  نوروڅخه  له  او  راتلل  مخکی  څخه  نورو  له 
وسایل، اسباب، مواد او  هغې کې هغه    ، دموجودي هغه طریقه ده چې په(First in / first out)ایستل

ژر خرابیدونکو، نازکو او  د    هل کیږی. دغه طریقترنورومخکې راغلی، ترنورومخکې ویستچې  نور
 چانس کموي.  مایع اجناسو او موادو

 

ونیت ئد دندې مص job securities 

د دندې د دوام په هکله د کار کوونکو ډاډ ته ویل کېږي، چې دوى په راتلونکي کې له دندې د لرې کېدو  
 د راتلونکې لپاره په دنده کې د کار کوونکو د ډاډمن پاتې کېدو لوړ امکان .    .نه لري واندېښنه  

 job satisfactionله دندې خوښي 

چاپیلایر څخه یې لري، په    او     ،وخت او خوشحالي چې د دندې له شرایطو    د کا رکوونکو هغه رضایت 
  د کار وسایل، حاکم قوانین او طرز العملونه دسازمان اخالق،  دې کې مزد، اداري چلند، د معاش اندازه ،  

راځي یعنې له مادي پاداش پرته نور معنوي امتیازات ، دکار هڅوونکي عوامل ، چلند او    او داسې نور 
 له کار څخه رضایت.  ورته مسایل له دندې څخه د خوښۍ اورضایت درجه ټاکي.ته  دې 

 deedقباله 

د لېږدولو موافقه لیکل    او په هغه کې د ملکیت   لېږدول ښکاره کوي،  -لرلچې د ملکیت    هغه لیکلى سند 
کې تر اوسه  په افغانستان    مراجعو کې ثبت کېږي.   هر، السلیک او په رسمي ُ  شوې وي، دغه سند م
   ع رفی.  او  شرعی  دوه ډوله قبالې دي : 

 permitجواز  
 . د یوه حق یا امتیاز د لرلو او ترالسه کولو او تطبیق لپاره رسمي واک ې جواز.  شد یوه ش غل او پې
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 projectپروژه 
  . ده چې د پرمختیایي فعالیت او کار د ترسره کولو په خاطر چمتو شوي وي   هغه نقشه ، طرح او ښودنه 

یا پرمختیایي پراخه پروګرام یوه برخه    یا فعالیتونو یو بشپړ واحد چې د یوه پالن  اقتصادي فعالیت د  
الن ، تمویل او تحلیل کېږي، یا د هغه  پپه ځانګړي ډول اداره ،    ډېر کوچنى واحد چې   د فعالیت   .وي 

ه بلې خوا موږ ته یوه  یا د فعالیتونو مجموعه چې له یوې خوا عواملو ته اړتیا لري او ل  اقتصادي فعالیت 
 پایله او نتیجه په الس راکوي. 

 redundancyاضافه بستي 

دغه اصطالح زیاتره هغو    . له کار څخه پاتې کېدل  دیرانو و یا مکوونک په یو علت سره د یو شمېر کار
د ناوړه چلند    مثالً چې د هغو لپاره کار شته ، خو د کوم بل عامل له امله    ته هم استعمالېږي،کارکوونکو 

  یا. تخنیک    د نوی تکنالوژۍ، نویګوښه کېږي، د کارګرانو د شمېر راکمول ممکن    له امله له کار څخه
چې د انسان د کار زیاته برخه په    اورباتونه  پرمختللى تکنالوژي  معموالً   .له امله وي  اقتصادي بحرانو

 . بستي المل ګرځي  مخ بیایي، د اضافهره په اتومات ډول پخپل

 receiptرسید 
 اخیستل شوى دى.  جنس چې پیسې یا کوم بل   یو لیکلى اعتراف دى او دا ورڅخه څرګندېږي،

 working hoursد کارساعتونه 

د  .  کار پکې کړى وي  کوونکی  دهغو ساعتونو شمېر چې یو کار    .هغه ساعتونه چې کار پکې کېږي 
 ی دي. لاته ساعتونه چی د کار قانون ښود  په افغانستان کی هغه کار رسمي وخت. 

 work incentiveد کار انګیزه  

دکار    هغه روحي عامل او کارګر ته د کار کولو د هڅونې فکتور چې د کار کولو انګېزه پیاوړې کړي. 
اجتماع او  معنوی، روحی  پرته  اړخ څخه  مادي  له  مدیریت  انګیزه  دنن ورځې  لري چې  اړخ هم  ی 

 ورباندې ډیر حساب کوي. 

 vocationحرفه 

ته د مزد، د  ه  او د کار حرفه چې د   کارګر یا بل شخص هغه څانګه خدماتی  کارکوونکی،    ،خدمتمسد  
  vocational educationه کړې  د او په دې برخه کې مسلکي ز  تولید او کاروبار سرچینه وګرځي

 . ولري 

 leaderرهبر  
الرښوونه کوي او  هغه چاته ویل کېږي چې د الس الندې کسان تر خپل اغېز الندې راولي،   یا مشر رهبر   

 . ) و.ګ: لیډرشیپ( هغوی د زړه له کومې د مشخص هدف د السته راوړلو لپاره کار وکړي   ، ترڅو انګیزه ورکوی 
 

   autocrat leadershipآمرانه رهبری
ټولې پرېکړې د تشکیل د هرم په سر کې نیول کېږي، چې په بشپړه توګه  په دې طریقې کې د ادارې  

غوښتونکى دى او پرېکړې د مراتبو د لړۍ له الرې له پورته نه ښکته  مرکزیت  ادارې    د آمرانه او
هم ښیګڼې هم نیمګړتیاوی لري، یعنی وخت او کارکوونکو او شرایطو ته په کتوباید    لېږدول کېږي.

 دغه شیوه غوره شی. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر  84 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

موکراتیکه رهبری  دی  democrat leadership 
  همکاران او پرېکړو کې    په له الرښود یا رهبر سره یوځای    په دې شیوه کی د الرښوونې یا رهبري  

کارکوونکی راضی ښکاری او خپل نظرونه  نو  مشوره نه هیروي،  مشر  ګډون کوي،  هم  کار کوونکي 
وړاندې کوي. لري،  آزادانه  نیمګړتیاوی  هم  په  هم ښیګڼې  ته  او شرایطو  کارکوونکو  او  یعنی وخت 

 کتوباید دغه شیوه غوره شی. 
 

مارل  وگ staffing 

، تبههدیلول او  اسههتخدام د ادارې پههه تشههکیل او جوړښههت کههې د تشههو بسههتونو ډکههول، د افههرادو جلبههول،  
پههه تشههکیالتي جوړښههت کههې د وړتیهها او    او سههازمان   وایههي. اسههتخدام د ادارې   ټولههو چههارو تههه رتبههه ورکولههو  

د موجههوده غههړو څېړنههه    ، چههې دغههه تههدابیرپکې راځههي: ږي لیاقههت پراسههاس د تشههو بسههتونو ډکولههو تههه ویههل کېهه
او    ارزونههه او تریننههګ ورکههول،    زده کههړه   ، ګمههارل ،  ټاکنههه )انتخههاب( ،  )د انسههاني ځههواک د اړتیههاو پېژنههدل( 

 په دنده کی پرمخیتا ورکول. 
 

 meetingغــــــونـډه 

همکارانو( د راټولېدو او په یوه موضوع باندې   رسمی   د   له دوو او یا له هغو څخه زیاتو کسانو )خصوصاً 
غونډه د ګډ تصمیم  .  مخامخ بڼه لري   چې عمدتاً   ته ویل کیږي، خبرو کولو او په مشخصه برخه کې د نظریاتو تبادلې  

اوسازمانونو    ځلو د شریک کولو په خاطر یو فرصت او موقع ده. په اداره   - نیولو او د اطالعاتو، معلوماتو او هلو 
 . کې بېالبېلې غونډې دایرېږي، لکه پالني، نوبتي، مشورتي او نورې 

 

  official letter مکتوب 
هغه رسمي پاڼه ده چې له یوې ادارې، دفتر یا مدیریت څخه د یوه مطلب د    یا رسمی لیک   مکتوب 

دغه  استول کېږي. د لیک د صادرولو په اجرا کې    بلې ادارې، دفتر یا مدیر ته رسماً ښودلو په خاطر یوې  
باید واضح، له امالیي او انشایي پلوه معیاري، د غوره ادبیاتو لرونکي، په لنډ ډول د    : ضرور دي ټکي  

  ي او د مربوطه مرجع د عنوان لرونک د نمرو د سلسلې، نېټې    ، مطلب افاده کوونکي او د رسمي سلیقې  
په صورت  د لیک د تسلیم په    باید وساتل شي. یې  کاپي او مینوت    ، تراش او قلم خوردګي ونه لري وي،  

د اخیستونکي السلیک اړین دی.باید محفوظ ولېږل شي د رسېدلو په صورت کې د هغو   ې کې رسیداتو ک 
د اړینو چارو ترسره کول حتمي دي.  یا  رسمی لیک    په هکله    مرستیال   یې د دفتر لومړي شخص او 

 رسمی لیک.   السلیک کوي. 
 

 board of directorsمدیره هیات
د امانت لرونکو، با تجربه او مسههلکي کسههانو یو    بنسههټونو کېمعموال په ټولنیزو سههازمانونو او مدني  

جوړښههت دی چې د څارنې په ځانګړو وختونو کې د ځانګړو پریکړو د فیصههلې د صههادرولو او نوزو  
اجراییوي    دندو لپاره ګومارل شههوي وي، یعنې هم د مشههورې ورکولو اتوریته ولري او هم کیدای شههي

التي جوړښهتونه په اداراتو کې هم رامنځته کیدای شهي چې د واکونه ولري. ځینی وخت دغه ډول تشهکی
ادارې له اصههولو او مقرراتو سههره سههم سههپارل شههوې دندې ترسههره کوي. په تیره بیا هغه مهال چې 
فیصهههلې او پریکړې جمعي تصهههمیم ته اړتیا ولري او د هغو مسهههولیت دغه ډول یوه هیات ته سهههپارل 

د ادارو او سهازمانونو په اسهاسهنامه او مقرراتو کې روښهانه  کیږي، د مدیره هیات دندې او واک د اړون
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شهههوي وي او له خپلو کاري صهههالحیتونو څخه تیروتنه نه کوي. مدیره هیات معموال تر ټولو د زیاتې  
تجربې لرونکی کسهان وي چې د اړتیا پرمهال د مهمو فیصهلو په هکله موضهوعات ورته اسهتول کیږي،  

 مدیره هیات، د بانکونو مدیره او عامل هیات او نور. لکه د کوپراتیفونو عامل هیات او
 
  

 file دوسیه

او سههازمان    د یههوې ادارې   چههې یههو کههود نمبههر لههه مخههې د کههاري بهیههر د اسههنادو راټولههول دي  د 
تههل  ثبههت شههوي وي او    او رسههماً د قههانوني مصههؤونیت لرونکههي    ددفتههر دغههه اسههناد   . حافظههه بلههل کېههږي 

د السهههبري وړي وي، د اړتیههها پرمههههال د ښهههه تفهههاهم او وسهههایلو او وضهههاحت لپهههاره ورتهههه مراجعهههه  
 مهمه وسیله او مأخذ دی.   ، نظم، آرشیف کولو اوسوابقو تفاهم د کېږي او  

 
 

 reportingراپور لیکل 
د مؤسسهههې یههها مربوطهههه ادارې د کهههار د جریهههان او اجراتهههو پهههه اړه د ډېهههرو بشهههپړو معلومهههاتو  

برابههرول او ذیصههالح اشخاصههو او مراجعههو تههه د هغههو  مههت سههره سههم  ر دټههاکلی فا ل،  لیکهه  راټولههول، 
وړانههدې کههول دي، راپههور پههه دې خههاطر لیکههل کېههږي، چههې هغههوی وکههوالی شههي د خپلههې ادارې د  

خبههر او بیهها  مسههایلو پههه اړه    و نههه بریههالیتوب، پرمختههګ او نههه پرمختههګ او نههور   ، بریههالیتوب   ، اجرأتههو 
ښهههه ارزیهههابي وکهههوالی شهههي او موجهههود نهههواقص اصهههالح شهههي. راپهههور د نېټهههې، ځهههای، نومونهههو،  

ي. راپههور بایههد د مسههقیمو لېههدنو  واضههح کههو معلومههات پههه ښههه بڼههه    او شههمېرو او مقیاسههو لرونکههی وي  
، یعنههې راپههور د ارزیههابۍ یههو ډول دی، چههې دغههه ارزیههابي  او لههومړي الس معلومههاتو پههر اسههاس وي 

( دنههدو کههې یههوه مهمههه دنههده  RBoPOSDC.دا د مههدیرانو پههه اوو)    بایههد پههر واقعیههت والړه وي. 
 ده. 

 

 authority صالحیت

هغه توان او   شوي وي او یا ټاکل  خوا  ه  هغه مادي او معنوي واک او اختیار دی چې حدود یې د قانون ل 
 د سازمان دغړی قانونی واک.   ولیت اجرا کېږي. مسئ قوت چې په وسیله یې  

 hierarchyدمراتبو سلسله 
 اجرأت د الندې نه پورته او هدایات د پورته نه ښکته. 

   organizationسازمان
 یو خاص ترتیب چې د مشخصو اهدافو او یا واحد هدف د السته راوړلو لپاره کار کوي.   ( و وګړ افرادو) د  

میناری س seminar 
غونههډه ده، چههې یههو محصههل، ډاکټههر، انجنیههر یهها یههو بههل مسههلکي کههدر یههوه  معلومههاتی  یههوه روزنیههزه  
خپلهههو ههههم مسهههلکانو تهههه د ځهههانګړې موضهههوع پهههه هکلهههه څېړنیهههز معلومهههات  النهههدې  ټهههاکلي عنهههوان  
موضهههوع لپههاره مقدمهههه، اصهههل مههتن، نتیجهههه ګیههري او وړاندیزونهههه حتمهههي دي، دا ډول  ورکههوي، د  

غونههډه د یههوه هیئههت لخههوا ارزیههابي کېههږي پههه پههای ک جروبحههث او پوښههتنې هههم کېههدای شههي. چههې د  
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مینار ورکههوونکي لخههوا بایههد ځههواب شههي. د سههمینار ارایههه کههوونکی د موضههوع او سههتونزې د  ی سهه
یههو تههن د زیههاتو کسههانو پههه وړانههدې خبههرې کههوي،    معمههوالً دلتههه  حههل لپههاره ځههانګړې سپارښههتنه کههوي،  

 لکچر ورکولو بڼه لري. پرزنتشن او د کاغذ له مخې نه لوستل کېږي؛ بلکې د    معموالً چې  

   workshopورکشاپ
هغههه غونههډه ، چههې موضههوع یههې واحههده  دبیالبیلههو موضههوعاتو دپوهولههو او شههریکولو پههه موخههه  

وي، لههه عمههومي وینههاوو څخههه وروسههته ګههډون کههوونکي پههه ګروپونههو وېشههل کېههږي، هههر ګههروپ د  
وی او  ښههوونیزه بڼههه لههري؛ خههو لهه  معمههوالً خپههل کههار پایلههه پههه لنههډه توګههه ټولههو حاضههرینو تههه اوروي،  

 تشریفاتي بڼه لري.   رسمي ورکشاپونه یو څه زیات 

  conference کن رانس
دا د یههو شهههمېر رسههمي او مسهههؤولو اشخاصهههو راټولېههدل دي، چهههې پهههر یههوه موضهههوع بانهههدې د  

فیصهله وکهړي، کېهدای شهي څهو څهو  موضهوع  یهوه مهمهه   پهر  خبرو پهه خهاطر سهره راټهولېږي، ترڅهو 
ورځههې دوام وکههړي، پههه دې کههې تجههارب یههو بههل تههه لېههږدول کېههږي او یههو لههه بههل سههره د اړیکههو د  

کنفهههرانس پهههه پهههای کهههې عمهههومي فیصهههله د پرېکهههړه لیهههک پهههه توګهههه  ټینګولهههو پرېکهههړې کېهههږي. د  
اعالنېههږي. د سههمینار او ورکشههاپ تههوپیر لههه کنفههرانس سههره دا دی، چههې لههومړني دواړه معلومههاتي  

 . او په لویه کچه وي   او علمي بڼه لري؛ خو دغه وروستی یې زیاتره رسمي شکل لري 
 

 policy paperکړنالره 
په خاطر  او موخو ته درسیدو وضاحت    ې اجرا او دي، چې د دندو د ښ   د قواع   ه هغ کړنالره یا طرزالعمل  

 د لوایحو، مقرراتو، عادي او اساسي قوانینو په چوکاټ کې د یوې ادارې لپاره وضع کېږي. 

 maintenanceح ظ او مراقبت

ارزښتونه  هغه ټول تدابیر چې په هغو سره وسایل، دفترونه، د سازمان شتمنی او نور مادی او معنوی  
 ویل کیږي. Maintenance manager  د ساتنې او څارنې مدیر ته   وساتل شي. 

 

 logoلوګو
سمي پاڼو، لوحه او لیکونو کې د  ر د دوی پر    د یوې موسسې، دفتر، سازمان او ادارې هغه عالمه چې 

لکه د  اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون الندې     لګول کیږی. دوی د پیژندنې لپاره  
 لوګو: 
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دزمکې داستعمال پالن جوړونه  land use planning 

ترانسپورت، خدماتی او خاره( د  زمکه نهه ډوله) د اوسیدو، تجارتی ، تفریحی، صنعتی، ځنګل، کښت،  
استعمال موارد لري، دغه استعمالونه نباید یو د پل پرځای وکارول شی، د هرډول استعمال لپاره زمکه  

پالن جوړونه اود استعمال اجازه ورکول    دغه ډول لومړی مطالعه کیږی، بیا یی داستعمال پالن جوړیږی.  
 د نننی عامه ادارې یوه دنده ده. 

نسټ نمامد وړتیا پر ب  merit system 
 meritد چارو او مدیریت هغه سیستم دی چې کارونه د وړتیا له مخې سپارل کیږی، دغه اصل ته  

principle ادارې بڼه ورکړی ده.   چې نوې عامه ادارې ته یې د کارنده او خدمت کوونکی   ویل کیږی 

 modify تعدیالت

ریت کې دې ته ویل  ی لري، خو په سازمان، اداره او مد دا اصطالح ډیره عامه او د استعمال ډیر موارد  
  د ادارې، سازمان او مدیریت په شیوه، تشکیل، اجرااتو او نورو کې اصالحی بدلون راوستل کیږی چې،  

 . شي 

 night shift  درپې د کاروخت
ساعتونه  ۲۴دارې یې  ا   د نن ورځې په عامه اداره کې ډیرې دندې رامنځته شوی دي، چې باید سازمانونه او 

د شپې  او فعاله وي، نو هغه کارکوونکی چې وورسته له وخته او دشپې له خوا بوخت وي هغوته    رانیسی پ 
 شفتونه ویل کیږی. 

  non-profit organization ناانت اعی سازمان
مزد اخیستو، حق الزحمې، سوداګری او دې ته    نونه چې فعالیتونه یې د ګټې کولو، اجورې، هغه سازما 

 وي.   بڼو باندې   په نورو د وړیا، افتخاری، خیریه یا    ورټه مقاصدو لپاره، نه بلکې 

 organizational chartسازمانی چارت 
  سی او تصویری شکلونو باندې وي او هند   و هغه انځوریز شکل چی د ماتریسونو، ګراف، جدول یا نور 

 د بیالیلو برخو ښودنه ، دمراتبوسلسله دریځونه یا نور څه وي.   ه معرفی کول، دهغ موخه یی د یو سازمان  

 orignalاصلی نسخه
 نه وي.   عکس   سند، پاڼې، مکتوب، دپلوم یا بل څه اصلی نسخه چی کاپی یا د  

 outgoing lettersلیږل روی لیکونه 
 پاڼې. صادر شوی مکاتیب، ارسالی    نه، و استول شوی لیک 

  overtimeاضافه کاری
شوی وي.    چې له رسمی یا قرارداد شوی وخت څخه اضافه ترسره کار او فعالیتونه  د دندو د اجرا هغه  

 overtime  او هغه حقوق)مزد، معاش یا ورکړی( چې د اضافه وخت کار په مقابل کی ورکول کیږی 
premium   .بلل کیږي  
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 parochialismتنګ نمری
هغه ډول منفی صفت چې د عامه اداری یو کارکوونکی، په ټیم، ګروپ، سازمان یا  هغه محدود تفکر،  

له اداری او  پروژه کې محدود فکر لري. نوښتګر، ټولنیز، دعامه ګټو خوښوونکی او پراخ نظره نه وي.  
  دغه ډول وګړو ته تنګ نظر یا لنډپاری ویل کیږي.   سازمان بهر بالعموم په ټولنه کی هم 

 accreditationاعتبار ورکول
رې  بل ارګان د معیارونو له مخې ټولې الزمی درجې او نمری ترالسه او چا   کله چې یو سازمان، اداره یا 

د اعتبار ورکونې د واحد له خوا    ک لست سره سمې و ارزول شي ، یې د ښودل شویوبنچمارکونو او چی 
 A.Q)اعتبار ترالسه کوي)و.ګ:  

 promotionترفیع

کله چې یو کارکوونکی په خپله اداره کې د شرایطو په پوره کولو سره مساعد سجل ترالسه او له یوه  
او تر مخکنی دریځ څخه یی مادی او معنوی امتیاز اوچت  رته شی،  لوړ دریځ ته پو   دریځ او رتبې څخه 

 یعنی ارتقا ورکول.  pgradingu  بلل کیږی.   ترفیع وي،  

مقرراتدخوندیتوب   protective regulations 
وسایلو او نورو د    ری چاپیلایر، موسساتو، دفترونو، ، کا دابیر او انتظامات چې د کارکوونکو ټول هغه ت 

 ښې ساتنې، د خطراتو د مخنیوی او محافظت لپاره تر الس الندې نیول کیږي. 

 PAR دعامه ادارې اصالحات
وړتیاوو د اوچتو لو تدابیر چې موخه یې د اجراتو او  د عامه ادارې په بهیر کې ټول هغه اصالحی او د  
افغانستان کی  په  له    عامه خدمتونو ښه کول وي.  اداری اصالحاتو  ۱۳۸۲دغه چارې  د  کال وروسته 

 (   IARCSCخپلواک کمیسون ته وسیبارل شوې) و.ګ:  

 public will عامه اراده
یا مطلق اکثریت د یوې پریکړې، عامه   ټول کله چې په یوه ټولنه کې فکرونه دومره سره نږدې شي چې 

او دې ته ورته مسایلو ته په ګډه تیار او د اسې احساس شي   ښیګڼې، ټولنیزو چارو، سیاسی تصمیم - خیر 
یوه عالی ځانګړنه    اراده شته. دا د روښانه، دیموکراتیکو او مدني ټولنو عمومي  د یوه ګډ تصمیم لپاره  چې  
 ده. 

 publicizing the planد پالن عمومیت  
یو پالن طرح او دهغه په هکله نظریات راټول او بحثونه    لپاره پروژو  سازمان، ادارې یا    کله چې دټولنی، 

  د ټولو په اطالع ورباندی وشی، له نهایی کیدو وروسته د تطبیق اواجرا په خاطر او د عامه خبرتیا لپاره  
 دې ته دپالن ټولنیزتوب هم وایی.   رسوول کیږی، 

بره خ  اهل  pundits 

په عامه اداره او تولنیزو چارو کې هغو پوهو خلکو ته اشاره ده    د ټولنی پوه خلک، اګاه او منور قشر. 
 ) پنډتان دبرهمنیانو مشرانو ته هم ویل کیږی(.   چې وګړو باندې د پوهې له لحاظه تاثیر لري. 
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د کی یت تضمین    quality assurance 
ه د  ساتنی لپار   د بهبود او د چارو د موثریت اومثمریت    ، مالی او نورو ټولو چارو د د تعلیمی، اداري 

 . (  accreditation  )و.ګ:     .(Q.A)بیق یوه پروسه ده ارزونو معیارونو د اجرا او تط 

 quarantineقرنطین
ال لهد  ژبې  یې  (  quaranta giorniیا    quarantina)   تینی  معنا  لغوی  چې  شوی  اخیستل  څخه 

ساري ناروغیو  دی چې موخه ورڅخه د ډیرو    اقدام    څلویښت ورځې ده. دا یو داسې وقایوی او احتیاطی 
  سرایت ونه کړی.  ناروغی له یو تن څخه نورو ته  ترول دی چېدخپریدو د مخنیوی په خاطر کلک کن 

،منفی  په قرنطین کولو سره د ناورغی د اخته کیدو روحی فشار  څخه توپیر لری.   ( isolate)له تجرید 
وغی خپره  نار   له منځه ځي چې ممکنوتهدید  اخطر  په قرنطین کولو سره هغه    او ویره هم کمیږی.  اغیز 
وهم د  ا  انو انسان  د اصطالح هم    دغه   . شیوع دهمکروب  د   ناروغیو  فوق العاده ساری   د   ونه یې مثال   شي. 

اوس هیوادونه په خپلو بندرونو کې د  .  په هکله صدق کوی   و(نباتات بوټو )  - او ونو  و )څارویو( حیوانات 
ین څانګې هم لري او په بندرونو کې د عامه ادارې له خدماتو څخه  ګمرکاتو ترڅنګ خامخا د قرنط

 شمیرل کیږي. 

ریتسکرت   secretariat 
د د منشی دفتر. هغه دفتر چې سکرتر)دبیر یا منشی(  حزمان، یوه ریاست یا کوم اداری واد شرکت، سا

 پکې کار کوي. 

 social equityټولنییزه برابرد
ت راوستل، دهغه ساتل او ډاډمن  ټولنیز عدال  نوې عامه ادارې او ریښتیانی دیموکراسی یوه موخه د د  

ات او خدمات، عامه شتمنی او د دولت  حالت دی چی ټولنیزی سرچینی، د کار امکان  دا هغه  دی.  کول
اداري چارې او فعالیتونه د ټولنی ټولو اقشارو، طبقاتو او سنی، جنسیتی    –دارایی،آسانتیاوی او رسمی  

 پرته له هیڅ ډول ټوپیر څخه مهیا وي.   ګروپونو ته 

 stock control د ډیپو کنترول
د دیپوګانو    د موسسې، ادارې یا سازمان د دیپو)زیرمتونونو( په کال کې یو ځل کنترول او ارزونه.

ټول  د زیرمتونونو په رابطه هغه    د داغمه جاتو بررسی هم پکې راځي.  د موسسې او پروژوموجودی.  
معادل او مترادف نور  ته    والی او پوره والی ډاډ ترالسه کړي. دې اجراات چی د ادارې د وسایلو د سالم 

 دي.  stock adjustment , stock evaluation اصطالحات: 

 subordinate  الس الندې کارکوونکی
هر بل ارګان د صالحیت لرونکی  د رئیس او    د موسسې  ، ادارې، مدیر، د پروژې د ټیم د مشرد مستقلې  

 آمرتر الس الندې کارکوونکی. 

 take account of اهمیت ورکول
د سازمان یا ادارې په چارو کې یوې ځانګړې موضوع ته ډیر اهمیت ورکول. لومړیتوب    په اجرااتو او

 ځانګړې پاملرنه کول.  ورکول.

  tangible assets لمس کیدونکی دارایی
 . ملموسه شتمني  .کل لري او لمس کیږي عینی ش  شتمنی چې یا سازمان هغه   د یوې موسسې، ادارې
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 tax collector تحصیلدار
 مامور چی د مالیاتو شمیرل او راټولول مدیریت کوي. په عامه اداره کې هغه  د مالیې تحصیلدار. 

 time tableم الویش
ل او پای پکې ښودل  ی هغو پاو د  و فعالیتونو د اجرا وختونه اداره کې هغه زمانی جدول چی د بیال بیل په 

 شوي وي. 

له پورته څخه ښکته خواته  top-to-bottom 
  ورته مقاماتو څخه ښکته الس الندې مراجعو تهچی له پ   نور اسناد او پریکړی   هغه هدایات، پالنونه یا 

 رارسیدلی وي. 

 unauthorizedبې اجازې
هغه څه چې وا ک یې نه وي ورکړل شوی. غیرمجاز. د لوړ مقام له هدایت او اجازې پرته. هغه کار  

 عطا امر له امر څخه د کولو اجازه نه لري. ا پرته د  یې  چې الس الندې کارکوونکی  

 unofficialغیررسمی
 رسمیاتوبهر. له    هغه دنده، هدایت یا سند یا بل څه چی رسمی نه وی. 

 

 utility company دخدماتو د وړاندی کولو کمپنی
د ورځنیو اړتیاوو  هغه شرکت چې استهالکی خدمات لکه دبریښنا، ابو، ګاز او نورو چارې پر مخ وړي.  

 اجرا کوونکی کمپنۍ. 

 voluntaryرضاکارانه
 داوطلبانه . په خپل زړه.   په خپله خوښه. 

 well-being رفاه
دنده    ټولنی د وګړو د ژوند د رفاه او د هوسا ژوند حالت، کوم چې د اوسنیو دولتونو یوه اهمه د    هوساینه. 

 (welfare)ده. 
 

ورکول   انګېزه motivation   
د ادارې او سههازمان کههارکوونکو    یههو داخلههي حرکههت دی چههې یههو انسههان کههار کولههو تههه هڅههوي. 

دوی اجههرات نههور هههم پههه    د تههه د مههدیر اومشههر لههه خههوا د تحههرک او روحههی ځههواک وربښههل تههر څههو  
 زړه پورې وي. 

 

 rulesقواعد
یههو څههه مقههررات دي چههې کېههدای شههي د ادارې بېالبېلههو څههانګو او موقفونههو لپههاره وي، بنسههټیز  
رول لههري، خههو د قههانون حیثیههت نههه لههري، رعایههت یههې ضههروري دي چههې ښههکاره بېلګههه یههې پههه  
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ډیههرو برخههو    ونه کیههدای شههی بیالبیههل سههازمان   چههپن اغوسههتل دي.   ې سههپین د روغتونونههو کههې د ډاکټرانههو  
 ولري.   ruleاعده  ق کې خپله ځانګړی د کار  

 

 sustainable ethicsدوام لرونکی اخالقیات  

مدیرت  پالیسی جوړولو،  تولوبرخ ،سیاست،  په  د ژوند  او  پیرزوین کې    واداره  له  هغه  بشریت  او    ېد 
کیدونکو سرچینو  انسان ته د لږ موندل    او ځمکه   يانسان د طبیعت یوه برخه بول   ېډک فکر چ  ېلورین 

. راتلونکی  ي نه جبران کیدونکی زیان ونه رسیږ  چی باید هغی ته  ي ته ژمن و  ېبخښونکی ګڼی او د 
ته اړ باسی چی د یوه پاک او روغ چاپیلایر   ېنسل ته پاملرنه او د چاپیلایر د شتمنیو ښه ساتنه مونږ د 

 او د پوره کافی منابعو تضمین په غاړه واخلو.  ېتند سا

 sound pollutionغږیزه ککړتیا  

فابریکو،    ې په ګڼ میشته ښارونو ک نقلیه وسایطو،  د  ده چی  او ککړتیا  اوسنی عصر هغه ستونزه  د 
  . لوډسپیکرونو، جنراتورونو او داسی نورو وسایلو د غیر ضروری لوړو غږونو څخه راپیدا شوی ده

 او جسمی رنځونو یو عامل بلل شوی دی.  يدغه ستونزه د روح 

 stabilityثبات  

  او تولید   ادارې، سیاست، مدریت، سوداګری،خدماتو، لکه    ؛اقتصادي حالت یا ټولنه کې د    هیواد په یوه  
انات ونه لیدل شي، خو د اوږدې  بحراعت وړ وي او ناوړه  قن عاید او نورو داسې منظم جریان چې د  

له طبیعی    دپرمختیایي هېواد لپاره د ثبات ټینګښت یو لومړیتوب دى.  .وي   هډاډمن  هود   مسیر اومودې  
وله استفاده او د طبیعی منابعو لپاره د یوې سنجول شوې پالیسی لرل، په دې برخه کې  منابعو ښه او معق
 ډیر رول لري. 

 

 sustainabilityپایداری 

هغه حالت او پایداری  ژوند په زړه پورې  د    يولس یا کل  ،، خلکوېسیم  ېله اتکا پرته د یو   ې په بهر باند 
حالت  ثبات لرونکی  سره دغه    ې په معقوله توګه په استفاد   او خپلو امکاناتو   چی دوی په خپله له منابعو 

 . ي رامنځته کړی و

   sustainable developmentد وام لرونکې پرمختیا  
  . دپرمختیا ګراف مخ په لوړه شو نوجګړې له پاى ته رسېدلو څخه د هېوادونړیوالې  وروسته د دوهمې  

اوچته او مادي تولید د حجم    صاد کچهتوکړ، د اق  په ډګر کې ښه پرمختګ  ګڼ شمېر هېوادو د صنعت 
ور توپیر راغى، خو علمي څېړنو وښوده چې  ژ د خلکو د ژوند کچه کې    .او کیفیت له پلوه ښه شو 

ه هکله  تر اتیایمې لسیزې د پرمختیا پ   وروسته  سره سم چلند نه لري، په تېره بیا   چاپیلایر   له  بشریت 
کار وکړ    ون په دې ستونزه ی ساتنې کمیس   د ملګرو ملتونو د پرمختیا او چاپیلایر  .شول   نظریات اصالح

  باید منابع ،   یې ویل چې بشریت کې یې د دوام لرونکي پرمختیا اصطالح وکاروله او و  . م  ۱۹۸۷او په  
اوبه او کانونه داسې وکاروي چې د راتلونکو نسلونو لپاره هیڅ ګواښ پیښ نشي، یعنې دوام    ،مکهز

کرنیزې خاورې باید نه    . لرونکى پرمختیا هغه ده چې د راتلونکو نسلونو اړتیاوو ته هم ځواب ووایي
ړیتوب  پاک ساتل باید یو لوموبو دا    ارثي خواص ښه وساتل شي،  ډېرې تیزابي شي اونه کلکې،د تخمونو 

د   او سرچینې   وي  د حاصل ورکولو وړتیا وساتي،  شریت بباید  اقتصادي پرمختیا    لپاره  د  په دې کې 
ټولنې د هوساینې  ترڅنګ د چاپیلایر د  د   دوام  پایښت او  د سرچینو پایښت د نوي مدیریت    . یشامل 
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لي، د  غوښتنه کوي ، چې له طبیعي، بشري او فزیکي پانګو څخه په عقلمندۍ او هوښیارۍ کار واخ
یا په بله    ې اونه نوي کېدونکي سرچینې وساتل شي. شنوي کېدونکو سرچینو کارول د پالن له مخې و

 وینا: 
اقتصادی پرمختیا چ  اړتیاو   ېک   ې په هغ  ې هغه  د راتلونکو    ېاوسنۍ  لپاره  اړتیاوو  د خپلو  پوره، خو 

. دا یوه با ثباته او با دوامه پرمختیا ده چی  ينسلونو توانایی او له منابعو استفاده ګواښ سره مخامخ نش
بیانوی کولو، ریسا د نوی کیدونکو سرچینو  اخیستل  یله مناسبی تکنالوژۍ،  کل کولو څخه پکی کار 

په دې  .  يستم زیانمن کیدل پکی اقل حد کی و غورځول او د ایکوسی  کیږی او چاپیلایر ته فاضله مواد 
 . يد انسان د ژوند کیفیت د ساتل کیدو وړ و شرایطو کې 

مکی زه دولتی یا عام public lands 
مکی، غرونه، دښتی، د غرو لمنی، جبه زارونه، ځنګلونه،  زاغی، آبی، للمی، ناکرل شوی شاړی  هغه ب

ت او کیفیت سره  یمکی د کمزی په دولتی دفترونو کی ثبت او د  ملکیتونه چچمنونه، تیزارونه او نور  
 . وي یو ځای د عامه یا دولتی ځمکو په توګه تعریف شوی  

 global commonsنړیوال ګډ ټکی  

مکی غونډاری )د انسانی ټولنو ګډ کور( یو شمیر نویو  زمکی پر مخ ډیر مشترکات لری. د  زبشریت د  
کی هم په ګډو ټکو توافق    mdgsکال راوروسته بشریت    .م   ۲۰۰۰. له  ستونزو سره مخامخ شوی دی

وکړ او د ساینس پوهانو په مخکی دغه جهانی مشترکات په پوره اهمیت مطرح دی. علمی څیړنو،  
ساینسی مراکزو او بشرپاله پوهانو د هغو سیستمونو د ساتنی او هغو ته د پاملرنی موضوع مطرح کړی  

ټول بشریت ګډ بچې   د  بلکی  نه،  په ملکیت کی  اتوموسفیر،  د کوم ځانګړی هیواد  لکه  رخلیک دی 
  global commonsنړیوالی اوبه د اوزون طبقه او داسی نور. علمی مرکزونه او څیړنیز موسسات د  

په د ي نډا کی په همدغو موضوعاتو کار کو په آج  )کله چی یو ژوندی    global extension  ېک  ې . 
ه(، د ګلتونی ګازاتو  )نړیواله تودوخ  global warmingموجود د ټولی نړۍ له مخ څخه ورکیږی،  

یو شانته  ته  او هر حکومت مکی د مخ هر اوسیدونکی زنور مسایل راځی، چی اهمیت یی د   اغیزی او 
 دی. مهم 

 Development Managementدپرمختیا مدیریت 
د ، دهغوی کار ته هغهه ادارې او سهههههازمانونه چې په انکشهههههافي )پرمختیهایي( فعهالیتونو بوخت دي

هېوادونو د ادارې نظم د ظرفیهت   پرمختیهایی  د   دا.  وایید پرمختیها اداره  او دوی تهه  پرمختیها مهدیریهت  
اوچتولو په موخه سازماندهي شوي سیستمونه او منظمه پروسه، د پرمختګ لپاره کار، د ترقۍ په الره 

د ملي عاید د لوړولو، د   مدیریت د پرمختیایي چارو  دي.  روشههههونه    مناسههههب کې د چارو سههههمون او  
د ټولنیزو  اوفعاله کول    ،ماشهینونو ډېر ښهه ترکیب د د دولت    سهرچینو تخصهیص او د اقتصهادي ودې لپاره

ي چې ټول لهه نوښهههههت او د هغهه تهدابیر    داټول د مهدیریهت ي.  کول د تحوالتو د انجینري او مهنهدسهههههي  
ډېر له نورو ادارو سهره دا توپیر لري چې  اداره مدیریت او  ي. د پرمختیا د چارو  د ابتکاراتو څخه ډک 

د لوړولو لپاره د سهههرچینو  د ملي عاید    ،نوښهههت ته اړتیا لري او د اقتصهههادي ودې لپاره پالن جوړونې
تصهدیو او   یوود ځواکونو منسهجم کولو، د صهنعت او صهنعتي فابریکو د پرمختګ لپاره د ن  ،تخصهیص 

کولو، د کرنیزو تولیداتو  ونو ښهههه مدیریت  د دولتي او خصهههوصهههي سهههازمان  ،اداري واحدونو جوړولو
نورو پرمختیایي موخو    شهههبکو ښهههه کولو او  سهههپورت او لېږد د طبیعي منابعو پراختیا، د تران  ،اوچتولو

او د ارزښههتونو یوه پایله   د نوښههتونو د   مدیریت د پرمختیا  . په دې توګه  دې بوخت ديبانترالسههه کولو  
د  ټول خدمات لکهدولتي سههازمانونو پورې مربوط  چې    لپاره مناسههب بسههتر دى  اقتصههاد د نوي کولو

کو پراختیا، د ښههوونې او روزنې  معارف پرمختګ، د صههنعت حمل و نقل د سههیسههتم، د مفاهیمې د اړی
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لوړولو، د اداري چارو پیاوړتیا او د پرمختیایي نورو موخو په ترالسهه کولو    د اداري ظرفیت   ،ریفورم
هغو جوړښههتونو او سههازمانونو سههره سههر وکار لري چې د پرمختیا لپاره دغه مدیریت  .  يلرکې دنده 

په عامه اداره کې یو دیپارتمنت او یو درسهی   اړین دي او د پرمختیا اداره د عامه ادارې یوه برخه ده.
 مضمون هم دی.

 

  Mino Bruch Conference  کن رانس مینو بروکد 
پهه عمومی توګهه وروسهههههتهه تر دوهم نړیوال  د عهامهه ادارې پهه تکهاملی بهیرکې یونهامتو کنفرانس و.  

کال کې د امریکې د   . م۱۹٦۷په  جنګ څخه د ادارې په هکله نویو نظریاتو ته ضهههرورت پېښ شهههو،  
په نوم یو کنفرانس دایر کړ. د دغه کنفرانس    Philadelphiaسههههیاسههههي او ټولنیزو علومو اکاډمي د 

کنفرانس د عهامهه    Philadelphiaد    .ه د عهامهه ادارې د موخو او طریقو پهه هکلهه بحهث کول وموخه
ادارې په اړه مهم موضهوعات مطرح کړل، دغه کنفرانس هغه مهال دایر شهو چې د امریکا ټولنه لویو  

زو  د ټولنی  هعامه ادارکی موجوده  ید امرننګونو سهره مخامخ وه، له یوې خوا د ماهرینو باور دا و چې  
یوه کالسهیکه مسهلطه مفکوره بلله،   ، هغه یېاو اقتصهادي سهتونزو په مهارولو کې ناخبره او ناتوانه ده

د عامه ادارې دغه دوه ټکي د دې المل شهههول چې د  یې غوښهههتل اداره خامخا نوې شهههي؛له بلې خوا  
د دغه   وشههی، نو ورپسههې دمینوبروک دکنفرانس فیصههله وشههوه.ځوانو کارپوهانو نظرونو ته پاملرنه  

کنفرانس زیهاتره ګهډونوال ځوانهان وو، د نوې عهامهه ادارې د فکر نیلى لهه همهدې زړي څخهه رازرغون  
  ،و زت، وقار او درناوي باندې متمرکزشهو. په واقیعت کې د مینوبروک د کنفرانس ماهیت په انسهاني ع

ره د تولید له نورو عناصههههرو سههههره یوځاى مطالعه کوله یعنې له حال دا چې د کالسههههیکانو مکتب ادا
کال ورسهههته تر فالدلیفیا    یوولو څخه یې جال نه مطالعه کوله.  اقتصهههادي مسهههایلو، مولدیت او سهههپما ک

وبروک د کنفرانس تر عنوان الندې  نپوهنتون کې د می  زاداره، د سههههیرالکیونوې عامه  څخه؛  کنفرانس  
و کلونو کې څدغه کنفرانس په هرو  له هغه راهیسهههې  کال کې تر بحث الندې ونیول شهههوه.    ۱۹٦۸په  

یې    مقالیمینوبروک دایر شههههو او    IIIم کې  ۲۰۰۸مینوبروک او په    IIم کې  ۱۹۸۸په  دایرېږي.  یوځل  
نظرونه او تحقیق    واو لیکواالن  وپوهان  وهغد د نړۍ  موخه    ونوچاپ شهوي دي. د مینو بروک د کنفرانسه

په دې بهیر  .  دي  انچې عامه ادارې کې لیکنه او څېړنه کوي او د عامه ادارې متخصهههصهههعامول و،  
راټول او دوى د عامه ادارې په هکله خپل نظرونه یو بل سهره شهریک کړي او دا د دوی نظریات  کې  

د نوې عامه  دا  پخوانیو سههره توپېر لري.    چې په څه ډول سههره د دوى نوي نظریات له  شههولهم تحلیل  
یې    چې د عامه ادارې په یو روڼ علم او روښهههنایي بخښهههوونکي پوهه باندې  شهههوغورځنګ  یوادارې 

دغه غورځنګ د   .ل شههههولرڼا کې چلندونه او کړه وړه وارزواو د همدغې پوهې په    ند السههههبري ومو
نورو ارزښهتونو ترڅنګ، عدالت، ټولنیزې برابري، مسهؤلیت منلو او عمومي مشهارکت ته ډېر ارزښهت 

کنفرانسههونو څخه وروسههته پراخه    IIIاو    I  ،IIد نوې عامه ادارې د بحث وړ ټکى د منیوبورک    ورکړ.
اوس   ندې متمرکز دي.شهول چې تر ډېره پورې د عامه ادارې د څانګې راتلونکى ماموریت او لرلید با

اداری  د حکومتولی ،هم لکه د نوموړی کنفرانس په څیردکنفرانسهونو لړی    NICPacee  د نیسهپاسهی
 د غورځنک دوام دی. ږی. دا هم د نوې عامه ادارېاو مدیریت په هکله په بیالیلو هیواو کی دایری

 

 customhouse ګمرک
وله او  ترانزیتي مالونه؛ د مسافرینو محموله؛ دموظفینومحم   چي صادارتي ؛ وارداتی   هغه دولتي اداره 

اوکنترولوي. ګمرکي محصوالت دغیرمستقیمو   اجرا  اسنادو مطابق  تقنیني  دګمرکي  پارسلونه  پوستي 
 .  په وخت کي اخستل کیږيدتیریدو  مالیاتو په کټه ګوري پوري اړه لري او له یوسرحد څخه
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 state revenueد دولت عواید   

چي د دولت له خوا ترالسه    )مالیات او محصول(ټول هغه وجوهدا  ،هم وایی  public revenueدي ته 

  ۳مه داداري دتنظیم مقرره  دمالي اوعامه لګښتونو دچارو  د افغانستان    . او په هغوکي دګټی حق ولري
  لکه څرنګه چی یوه خصوصی عواید او عایداتی مدارک او واحدونه د دولت عوایدو کی شمیری.  ماده کې 

  ، کورني نه شي کوالی چی پرته له دوامداره عایداتي منابعو څخه خپل دوامداره لګښتونه سرته ورسوي
نابعو ته  نوپه دي توګه دولتونه هم دخپلو ورسپارل شویو دندو دسرته رسولو په موخه دامداره عایداتی م

نقدی. اوس  بل  ، او  ( عواید جنسی)یو طبیعی    دوه ډوله دی؛لت عواید  ود   اړتیا لري په عامه اقتصاد کي د 
 زیاتره عواید په نغدی ډول را جمع کیږي. 

 protected areaساتل روی سیمه 

بوټو، فرهنګی    -د یوی سیمی د طبیعی چاپیلایر، شتمنیو، ونود دولت او عامه ادارې په مالکیت کې  
میراث، د ژوندیو موجوداتو د تنوع او نورو مقداری او غیر مقداری )منظری( ارزښتونو د بقا په خاطر  

ساتل او په هغی کی د ښکار، اورلګولو    د عامه ادارې له خوا دهغو مدیریت کول   ، شوې سیمېپه نښه  
د   لپاره  موخی  ځانګړی  یوی  د  مخنیوی.  فعالیتونو  ویجاړوونکو  نور  کولاو  ډاډمن  )و.ګ:  سیمی 

national park) . 
 

   nationملت
او  پرلپسهههې    )ټهههولنې( ګړو   پهههه یهههوه جغرافیهههه کهههی د ګهههډ برخلیهههک لرونکهههو خلکویههها انسهههانی و 

ادېږي او ژبهههې،  یجهههولو ا بشهههپړ   تکامهههل پهههه   اقتصهههادی، کلتهههوری   -ټهههولنیز ګهههډون دی چهههې د  تهههاریخي  
  . ي مههوم هېههواد، اقتصههادي ژونههد، روحههي عواملههو، ملههي خلقیههت او ملههي فرهنههګ ګههډې ځانګړتیههاوې  

   یو عالی او متکامل مفهوم دی چې تر اوسه انسانی ټولنو درلودلی او ورباندی ویاړي. ملت  
 

   commissionکمیسیون 
ډلههه چههې د آمههر لخههوا ټاکههل  معمههوال د ادارې د باتجربههه څههو کسههانو څخههه جههوړه شههوي د افههرادو  

کېههداى شههي مههؤقتي    . کېههږي ترڅههو د ادارې پههه اړونههد ځینههې ځانګړتیههاوې کارونههه اجههراء یهها وڅههاري 
دایمههي کمیسههیون د معههاش مسههتحق دى خههو    . یهها دایمههي وي د خپههل راپههور پههه ورکولههو مکلههف دي 

یههوه    مههودې پههه تههرڅ کههې د دنههدې لههه اجههراء وروسههته منحههل کېههږي، لکههه پههه   ې مههؤقتي کمیسههیون د لنههډ 
موضهههوع قضهههاوت، د یهههوې اسهههانامې لیکهههل، د یهههوې څېړنهههې ترسهههره کهههول، د یهههو پروتهههو کهههول د  

 مسودې لیکل او نور. 
 

 sabotageسبوتاژ 
د یوه فرصت له منځه وړل، ګواښ پېښول، د سازمانی او اداری برنامو ویجاړول. د اهدافو د تحقق په  

 وړاندی خنډونه رامنځته کول او تخریبی اعمال. 

 proposalوړاندیز 
د اجرا په خاطر هغه تخنیکی سند دی چی د    ، یا بل اقدامپروژی  ، د یوه علمی تحقیق، اقتصادی فعالیت 

یو شمیر اجزاوو لرونکی وی او مربوطه مرجع، دونر او فنډ ورکوونکی ته استول کیږی، تر څو د  
 دغه وړاندیز په کتو سره پروژه یا فعالیت منظور او بیا اجرا او عملی شی. 
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لنیزه رفاه ټو  social welfare 
هېوادونو په انکشافي اهدافو کې د نورو اهدافو    حکومتی پروګرامونو اودولتونو او  د  ټولنیزه هوساینه  

ټولنیز  د   هوساینه   . ه لريڼ هوساینه نسبي بدا د یوه ښه او انسانی ژوند معیار دی.    . یو هدف دى   تر څنګ 
  .یا جمعي معیار په نښه شي   اید دغه ټولنیزبسره    ډ ډاښودل کېداى شي، یعنې په    سره  معیار   په  ژوند 

مفهوم هم لرالى شي، چې ارزشي قضاوت پورې اړه لري ، خو اقتصادي    هوساینه او رفاه یو اخالقي 
او دفزیولوژیکی اړتیاوو مهیاوالی،  غذایي مصئونیت  اری کیدو او ارائې وړ دی دادی: د مق  د اړخ یې چې  

د کورنو ډول ، د پاکو اوبو شتون  ،  ټولنې د وګړو السرسيد   خدماتو ته  عامه امنیت او درناوی،    د وګړي
دغو    نننۍ نوې عامه ادارې مکلفیت د د  .  او ډیرشمیر نور   فردي ازادي،  منځنى عمر اندازه  د ، د ژوند 

 اهدافو تحقق دی. 

 strategic managementستراتیژی  مدیریت 
، کار ځای، سکتور یا اقتصاد د یوې  پریکړو یوه مجموعه ده چې د یوې تصدۍیتونو او  د هغو فعال 

په دې مجموعه کې  ټاکي.  فعالیتونه  ټول  ترتیبو  اوږدې مودې راتلونکي  بیالبیلو پروګرامونو  د  د  ل، 
  بوطه سازمان، ادارې، تولیدي او د مر چاپېلایر څیړنه او د عملیاتي چارو ارزونه او کنترول شامل دي 

 . له سرچینو څخه په کار اخیستو دغه موخی ترالسه کیږي سکتور واحد یا 

 financial managementمالی مدیریت
مبادله(، پس انداز او تمویل ورباندې  ورکړی )  -راکړی   نغدې پیسې د مالي سیستم لومړی جز دی چې 

توګه    م، رهبری، پالن او همغږي کوي. په دې تنظی  صورت نیسي. مالی مدیریت د پیسو همدغه دندې 
مالی مدیر او مالی مدیریت هغه دی چی د مالی موسساتو ټولی اړونده غوښتنی، د هغو اقتصادیتوب،  

 . و او ګړندیو او رڼو اجرأتو غوښتنې او موخی تنظیمويله زیان څخه ساتنه، د مولدیت او موثریت لوړول

 (UNEPدملګرو ملتونو دچاپیریال ساتنې پروګرام )

 
ډیر ګړندی پرمختګ او دی برخه کی د ډیر افراط   دصنایعو د  په لومړیو کېمیالدي لسیزې د شپیتمې 
  په پام کې نیولو  همدې ستونزې ، د له.غدچاپیلایر ساتنې موضوع د نړیوالو مسایلو په سر کې را له امله  

  کال کې په لومړي ځل د چاپیلایر ساتنې نړیوال کنفرانس جوړ کړ. .  م۱۹۶۸سره عمومي اسامبلې په  
برخه    ۱۲۰۰هیوادونو او    ۱۱۰د لم کې دنږدې ټاکهکال کې د سویډن په پالزمینه س  م. ۱۹۷۲ورپسې په  

اله  یوساتنې نړ والو په ګډون یو ستر نړیوال کنفرانس تشکیل شو. د کنفرانس په پای کې )د چاپیلایر  
نو ترمنځ  کې د هیوادو   ه لومړنۍ نړیواله بیانیپه دغی    د چاپیلایر ساتنې په برخه کې   . اعالمیه( خپره شوه 

ټینګار ترڅنګ له ګډون کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل  باندی د   په مرستی د چاپیلایر ساتنې په برخه کې  
له    دې   محیط ته  بشریت دژوند ګډ شول چې د چاپیلایر ساتنې په موخه الزم اقدامات ترسره کړي او د 

په کنفرانس کې همدغه راز د ژوند د حفاظت او د هوا ککړتیا د    په کلکه ډډه وشي.  څخه  زیان اړولو
کنفرانس وروسته په    له نوموړي مادو کې یوه عملي کړنالره تصویب شوه.    ۱۰۶مخنیوې په موخه په  

 United Nation Environmentپروګرام )  کال کې د ملګرو ملتونو د چاپیلایر ساتنې    .م ۱۹۷۲
Program   )   پرانیستل شو. ددې سازمان مرکز    اً رسمجوړښت    سازمان وموړی  او د دې موخی لپاره دن

 په کینیا کې دی. 
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 (ILO)د کار نړیوال سازمان 

 
 
ً   او تلفات   يخراب   هلومړ ۍ نړیوالی جګړې وروسته ډیرله   ټول فشارونه د کارګرانو    پیښ شول او تقریبا
یوه عالی مفکوره د کارګرانو    ضمن کې دتړون په    م .کال کې د وارسا د سولې۱۹۱۹وو. په    اوږو  په

لید لوري له طریقه چې د عدالت د تأمین اوسولې لپاره د    ېد ژوند دښه کیدو په هکله ایجاد شوه، د د 
باید تقویه شي . هماغه و چې د کار د   ښه تضمین شی اودوی  کارګرانو ژوند او د هغوي د کار شرایط 

جوړه او دغه سازمان خپل لومړې    کې  څپرکیو  ۱۳ه بڼه( په )د یوه لیکلی متن پ  نړیوال سازمان اساسنامه
په واشنګتڼ کې دایر او په همدې وخت کې یو شمیرکنوانسیونونه    م. کال په نومبرکې۱۹۱۹نفرانس د  ک

 په اړه و.    تصویب شول چې لومړنی کنوانسیون یې د بېکاری  بڼهد مقاوله نامو او توصیه نامو په 
چې  کنوانسونپه   وشوه  فیصله  کار  کې  سازمان  د  د   International Labor)نړیوال 

Organization)چې د کارنړیوال سازمان د ملتونو د    د ژینوا په ښار کې وي. له دي امله  مرکز دې
جګړی )    ټولنې)جامعه ملل( په دوره کی ښه تجارب ترالسه کړي وو، نو وروسته له دوهمی نړیوالی 

په    ې تخصصي نوې مؤسسې امضأ کولوسره د غه سازمان د یو م کال کې( د یوه قرارداد په  ۱۹۴۶په  
وتړل شو، چې له حقوقي لحاظه د یوه مستقل ارګان په توګه    ېګه د ملګرو ملتونو په سازمان پور تو

د بشر    ې یدو سره زیات تقویه شو، دا ځکه چپه خپر  رامنځته او بیا د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې 
 راغلې دي:  ېمه مادو کې د اس ۲۴او  ۲۳ه  میې پد حقونو د نړیوالې اعال

الف( هر څوک پرته له تبعیض څخه حق لري چې د مساوي کار په بدل کې مساوې اجرت ترالسه  
   ،کړي

ب( هرڅوک حق لري چې استراحت او تفریح وکړي ، کار بایدمحدود ساعتونه ولري او کارګر بایدد 
 ، رخصتیو په ورځوکې د معاش د امتیاز څخه مستفید شي 

 له دریو برخو څخه تشکیل شوي:  International Labor Organizationد کار نړیوال سازمان 
لري، په دې    استازی   په دې کې ټول غړې هیوادونه  . عمومي کنفرانس: د سازمان مرکزي ارګان او ۱
  له   کارګرانو   د   نماینده   یو   فرمایانواو   کار   د   نماینده   یو   یو   ګانو  نماینده  دوه   په   سربیره   دولت   هر   چې   ولډ 

 ې نماینده ګانو څخه کوالی شي چې مشاورین ولري (.  د  د  یو   هر)  لیږي ته   کنفرانس څخه جملې
د   ۱۴،   استازيتنه یې د دولت  ۲۸دی چې له دې جملې څخه   جوړغړو څخه   ۵۶. مدیره هیئت: له ۲

دي چې د درې کلونو لپاره د عمومي کنفرانس له خوا    استازي تنه د کارګرانو    ۱۴کار فرمایانو او  
خوا دی، چې د    تنه یې د هغو دولتونو له   ۱۲تنو نماینده ګانو له جملې څخه    ۲۸انتخابیږې. د دولتي  

 لوی قدرت لرونکي دي او پاتی کسان د نورو هیوادونو د نماینده ګانو له خوا انتخابیږې. 
وال سازمان دفتر د ژینوا په ښار کې موقعیت لري چې د  سکرتریت او ادار ی دفتر: دکار دنړی  . ۳

مالې اوتحقیقاتې   ، ،اداري  د مختلفو ملتونوله    سکرتریت  نشراتو لرونکې دی چې  اود    ۲۰۰دفترونو 
 سازمان دندې دا دي :   دغه  د  .دي  کارمندانو څخه زیات په کې په کاربوخت 

 ، د کار د احصائیو راټولول او چمتوکول . ۱
 اتحادیو پیاوړتیا.  يمالتړ او دکارګر . د نړیوالو بېځایه شویو خلګو ۲

 وه.   م. کال کی د ښو خدمتونو په تر سره کولو سره د نوبل جایزه السته راوړي ۱۹۴۹د غه سازمان په  
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 ANDSدافغانستان ملی پرمختیایی ستراتیژد 
یوویشتمی پیړۍ پیل کې په ډیره امیدواری او  دا دافغانستان د بیارغاونې لپاره یو اساسی سندو، چې   

جوړشو.  لګښت  ملی    لوړ  افغانستان  ستراتیژی پد   Afghanistan National )  رمختیایی 

Development Strategy)  کال څخه ، یعنی کله چی    ۲۰۰۱لرله، وروسته تر    پالن بڼه یی   چی د یوه
ړ او وروسته بیا انتخابات وشول، نو د  په افغانستان کی نوی سیاسی پروسه پیل شوه،انتقالی دولت جو

ل. کال ، یعنی هغه مهال چی په لندن کی    ۱۳۸۴وروسته تر    نوی وضیعت په ایجاد سره او په تیره بیا،
په توګه  د ملي پرمختیایي تګالرې    هیوا د  (  ANDS)   د افغانستان توافقنامه السلیک شوه، ستراتیژی 

لپاره د    کال   ۲۰۲۰په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د  یی    و او اهداف  و ، ارکان  و دند   و ټولاو  ترتیب شوه 
. ملي    درلود سره تړاو    Millennium Development Goals (mdgs) زریزې له پرمختیایي اهدافو

تړاو  یی  چې په بیالبیلو سکتورې وزارتونو پورې    ل،ارکان لر  ی په ټولیز ډول اته پرمختیایي تګالر
لکه د مالیې ، اقتصاد ، د زراعت ، د تجارت    ولییې اړونده چارې پر مخ بی  ونوزارتو   ی او همد   درلود 

د    اوسیون  یاو صنایعو ، د دفاع ، دعدلیې ، د داخله او خارجه وزارتونه ، د بشر د حقوقو خپلواک کم
اهداف  دا ټولې ادارې به په ګډه کار کوې او پالن شوې  په پام کی وه  سوداګری او صنایعو اتاق . چې 

ملي ستراتیژي د افغانستان لپاره اوږد مهاله لرلید او منځمهاله    . ترالسه کوي  د ټاکلي مهالوېش سره سم   به
چې   ټاکلي  کېو،  هدف  برخو  بیالبیلو  وضاحت  یی    په  ځواکمن    درلود،ښکاره   ، کمول  فقر  د  لکه 

.  رامنځته کول او نور  دیموکراتیک سیاسي چاپیلایر رامنځته کول ، د یو ښه امنیتي او دفاعي سیستم  
له بده  د تطبیق لپاره یی نړیوالی مرستی هم افغانستان ته زیاتی شوی،    کله چی دغه سندجوړشو، نو 

تطبیق نشوه،  پوره او بریالۍ  ي  ادارې د واک له امله دغه ستراتیژ   مرغه د بی کفایته حکومت او فاسدې
 ډیرې مرستې او فرصتونه له السه ووتل. 

   project پروژه
 ،ښهههتیاني کول، د عمل ډګر ته راوسهههتل او تحقق ورکول ديی( لغوي مانا پراخول، رprojectد )

مخکې، له وړاندې او   pro( څخه اخیسهههتل شهههوې ده. په التیني کې  proiacereچې د التینې ژبې له )
ي ژبه کې د د اچولو په مانا ده، یانې په مخکې اچول. ورو ورو په انګلیسهههه iacere قبلي مانا لري او

Project  .په اقتصهههاد کې پروژه د ټاکلې    په بڼه اووښهههتې او په دري او پښهههتو ژبه ورته پروژه وایو
نګړى تولید ورڅخه ترالسههه یا یو  امودې په ترڅ کې د داسههې هڅو ترالسههه الندې نیول دي، چې یو ځ

وعه ده چې د عواملو  الیت یا د فعالیتونو مجمفع  په بله وینا، پروژه هغه اقتصههادي  .خدمت ترسههره شههي
دپروژې    څخه د اجناسهههو د تولید او یاهم د خدماتو د ترسهههره کولو توقع لرو.  په لګولو سهههره له هغې

 مدیریت هم علم دی او هم هنر. نن ورځ د پروژې مدیریت ته شدیده اړتیاده.
 

 Project Managementد پروژې مدیریت 
ټیم داسهههې رهبري، هماهنګ کول او تنظیمول  د پروژې مدیریت یعنې د پرسهههونلو او د پروژې د 

ص سهره په  یپه غوره تخصه  مالي، فزیکي او غیر محسهوسهو( منابعو  چې په الس کې د موجودو )مادي،
(  PM: د پروژې مهدیریهت )وینها هیها پهه بله  اسهههههانهه او لږ وخهت کې ټهاکهل شهههههویو اههدافو تهه ورسهههههېږي.

(Project Management هغه علم او پوهه ده چې د )  پروژې پرسههونل او منابع خپلې الرښههوونې
او کنترول الندې راولي او دا ټول په ډله یېزه توګه د پروژې د هدف خوا ته سوق کړي او په دې توګه  

 عوامل په حاصل بدل شي.
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 Project Team, Theد پروژې ټی  

ورینو، باتجربه  دا د یوې پروژې اساسي او مهم عنصر دى چې له انجینرانو، اقتصاد پوهانو، فني مشا
نګړې وي  اڅومره چې یوه پروژه نوې او بېخي ځ   .دي کار کوونکو او حقوقپوهانو څخه جوړ شوي  

فني هئیات هم وایي. څومره چې فني هئیات    هغومره د پروژو د ټیم جوړولو كارستونزمن وي. دې ته
دنده اسانه وي. د  الیقه او دلوړ ظرفیت لرونکى وي، هغومره پروژه بریالۍ وي او د تحلیل کوونکي  

( دى. د یوې پروژې رئیس  Managerئات یا د پروژې د ټیم مهم غړي په خپله د هغې رئیس ) ی فني ه
 باید دوه ډېرې مهمې ستونزې حل کړي: 

الف( د هغه فني هئیات د غړو بېالبېل نظریات چې له بېالبېلو کاري ساحو څخه راټول شوي وي ،  
 هغه دې منسجم او هماهنګ کړي. 

پروژې د ګټورتوب یا مفیدیت د تثبیت ستونزه چې زیاتره وخت د سنجش کېدو وړ نه وي،  ب( د  
 باید حل کړي. 

ً دلته بۀ د یوې انجینرۍ پروژې د ټیم یو ټیپیک جوړښت وګورو: فرض دغې پروژې ته    ید انجینر   ا
 ار وي. او داسې نور په ک انپوهانو ترڅنګ انجینران، تخنیکران، نجاران، برقید الزم شمېر ساینس 

  

 offerپیشن اد 
یانې که چېرې یوه تصدۍ    ضروریاتو ځواب ویونکی وی.   د   چی د یوې ادارې پیشنهاد    هغه وړاندیزیا 

  ،یا فابریکه د خپلې تولیدي پروژې دتولید کېدونکو اجناسو لپاره دضروریاتودتهیې په هکله تصمیم نیسي
افر بلل کېږي. یا فرمایش ورکوونکي ادارې ته د اړتیا وړ جنس لپاره د خپلو بیو ورسپارل او هغو سره  

دا د تدارکاتو مدیریت کی د تهیې او    د هغوى د فرمایش د اجرا په خاطر تماس نیول افر بلل کېږي.
 دنده ده.  یوه اساسي دمدیرانو  تدارک 

 

 Theory نمریه

په کره توګه ثابته شوي وي او دا    پوهې او معلوماتو یوه مجموعه ده، چې نظریه یا تیوري د بشري  
  صادي نظریه یا تیوري راښیی چې په څه ډول سره د خپل فعالیت او د فعالیت شرایط تحلیل کړو. اقت 

ا تیوریګانی په مطلق  ی  . باید هیره نه کړو چې نظریې فعالیت وضیعت توضیح او تفسیر کوي   مونږ ته د 
ن یو وخت یو شمیر عوامل د څیړونکي په واک کی  ممک  بدلون منونکی دي، دا ځکه چې   ډول نه، بلکې 

کنترول کې وي.همدارنګه کیدای    ، خو بل وخت به غوره عوامل د څیړونکو او پوهانو په واک او نه وي
او نور فکتورونه بدل شي، چې داټول په تیوري اغیزه    ، ذوق ونه، ارزښتمي متحولین بدلون ومو  شي
 . لري

کول(    رنیزم)نودمډ modernism 

  ې پیړۍ په وروستیو ک   ې د نویوالی غوښتونکی یا د تجدید خوښولو په معنا ده چی لومړی ځل د نولسم 
په    ې پیړۍ په پیل ک  ې راڅرګند او دشلم  ې تر نوم الند   ې او د آزادۍ غوښتن  ې دین په حوزه ک  ي د مسیح 
نړیوال غورځنګونه، خوځښتونه او د    ېچ   يپراخه مفاهیم لراوس  ولیدل شو. دا اصطالح    ېعمل ک 

  ت او دعامه خدماتو، متولی، مدیری اداره، حکو. په تیره بیا په  يتمایالت رانغاړ ټول  ته    ي نویوالی لور 
د نویوالی    ې ول بیان او چلند دی چډ هغه    ې کدا مدیریتی چارو.  نوروبرخو کې پلویان لري   او   ملکی چارو 

   . ي ولر ې نښ
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 attendance bookد حاضرد کتاب 
او مازیګر په السلیک کولو مکلف  د دفترهر کارکوونکی یې سهار دفتر کې هغه کتاب چې  په رسمي

 ، ترڅو ادارې ته د خپل حاضروالی ډاد ورکړي.  دي

سېب   ډیټا  data base   
د ډیټا د ذخیره کولو، اجرا کولو، او د وخت سره سم په هغه    ې س په هره اداره او دفتر کېډیټابنن ورځ  

ه شمیر او اهمیت  پس د پروګرامونو  ېد ډیټاب   ېک  اوسني وخت   ي ر راوستلو لپاره کارول کیږ ید تغیکی  
یزه)ګروپی( توګه او  ی ، په ډله  توب ې یواځپه    ېژوند ک  ي ه ورځنپډیټابس    اغلی دی.رر  یکی ډیر زیات تغی

وړ    ي رسالس  د او  يکارول کیږ  ي،پر ځای شوی وځای    ېپه یوسرور کمپیوټر کیټورک کی چی  په ن
ډیټاب .وي  د  لپاره  بیولو  پر مخ  د ال ښه  د خپلو کارونو  اخلېاوسنی مدیران  لیکه    يس څخه کار  پر   ،

(online)  د ادارې  او چلیږی   چی د ویب پر تیکنالوجی والړ ،  ې ګړندۍ کړي ديډیر  و چارې اجرات .
غو  ډیټابس د هنظره؛  د ادارې او مدیریت لهده.هم له نظره دا دعمومی ارشیف یوه مهمه او لویه برخه  

 معلومات س کې  په دیتابې  .   يو   ي ی په منطقی ډول یو له بل سره تړلچ  ه دهترتیب شویو معلوماتو مجموع
data هم ذخیزه    او سکن شوی اسناد   ، انځورغږاوسنی ډیټابسونه  کیږي،    ساتل  ذخیره او ه کمپیوټر کی  پ

له کله یو د بل پر ځای کارول  او ک  يد   ېمعلومات یو له بل سره ډیر نږد طالعات او  ا  .ي کوالی ش
پیدا کوي،  سره توپیر    dataله معلوماتو    informationاطالعات  بیس په تخنیک کې  ډیټا   د ، خو  يکیږ

او    يشوی و  بشپړ   ېیو سلسله مراحل ورباند   ېچ  ياطالعاتو هغه شکل ته ویل کیږت د  معلوماداځکه؛  
جوړول    لکه د هر کارکوونکی په وړاندې هغه ته یو کوډ   .ي ی شښه پوهیدال  ې یو عادی کارونکی ورباند 

  ا نه پوهیږو چی دا کودونه څه معن   ې خو مونږ په د   دي،نومونه او کودونه  س لست کې  د ډیتابېاو ثبتول.
نو معلومه    ،اطالعاتو یو سلسله مراحل سرته ورسوو ېهمد   او د څه لپاره یی ځان سره ساتو خو که په 

کیفی صفت دی  س  پیدا کوي، همدا د ډیټابې  ا علومات یو ځانګړی کس ته خاصه معنم  ي پورتن  ې چ   ي به ش
معموآل اطالعات د نورو تصمیمونو د نیولو لپاره په    ي.ذخیره کو   (اطالعات او معلومات )دواړه   چې
کېډیټاب  کیږ  ې س  اطالعات .ي ساتل  دي(Metadata) میتا  معلومات  هکله  په  نورو  کارونکی   ، د    د 

نو پوهیږو    ، ونیسو  ېتابتون د کتابونو کتالګ په پام ککه د یو ک وایي.   (End-user Data)ته    اطالعاتو 
کتالګ ته    ېچ،  يلر  ېهیت په اړه معلومات په ځان کموقیعت او ماد یو ځانګړی کتاب د    کتالګ  ېچ

س  ېکارونکی اطالعاتو ته ډیټابدلته    ي.بتون ته کارونکی اطالعات ویل کیږمیتا اطالعات او پخپله کتا 
د    نکی وس ډیزاین کو ې یو ډیټاب.ي  س له میتا اطالعاتو سره توپیر لر ېاساس ډیټاب   ې نو په همد   ،ویل کیږی

  و سونو اوسنی ېد ډیټاب   .ي لر  ا او څه معن  ي کوم اطالعات موجود د   ې چ  ي میتا اطالعاتو په واسطه پوهیږ
پراخ ظرفیت  چی په کمپیوټر کی د معلوماتو د ساتلو او ذخیره کیدو    ډیری عالی انکشاف کړی   و سیستمون 

،  لريس سیستم  ېتللی ډیتاب پرمخاوس ادارات    لري او کارول یې دادارې کار کوونکو ته ډیر اسانه دي.
 . اداره او مدیریت په همدې چلیږي 

 

 data معلومات

ارق کې  مدیریت  او  اداره  معلومات په  او  دي  )ډیټا( ام  مواد  خام  په  اساسي  یواځې  نه  معلومات  دغه   .
یټا  د ډ .  ه هم مهم ديو ي، بلکې د مدیرت له پلاکاډمیکو چارو، احصائیه او علمی تحقیق کې اهمیت لر

ه کمپیوټر  د دفترپ او همدا شان    ي په اړه و  ېحادث  ېواو ی   يد یو ش   ېچ   يحقایقو ته راجع کیږ  و کلمه هغ
او ذخیره کول   ېک بیلګ  .ي وړ و  ود ساتلو  د بشری ځواک  د   ؛په ډول  ېد  ادارې  او  موسسې،سازمان 

 . ریکارډ او ډیر نور مسایل منابعو اومالی سرچینو ثبت، د پروژو  عایداتی  بتول، د  معلومات، دمصارفو ث
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  Max Weberماکس ویبر 
کال کې د    . م ۱۸٦٤په    د نوې عامه ادارې او مدیریت نامتو عالم؛ م. ویبر

، په همدې ښار کې یې  ړۍ ته سترګې پرانیستېپه ښار کې ن  ټ دارفور  المان
لومړنۍ زده کړې پاى ته ورسولې ، او بیا د لوړو زده کړو لپاره د هاید لبرګ،  

توب سره یې زده کړې پر مخ  بریالى په  کوتنیګن او برلین پوهنتون ته والړ او  
اقتصاد    او سیاسی   په فلسفه  وروسته یې  حقوق ولوستل، ځو  یې   لومړی    بوتلې،
کال کې د  .  م    ۱۸٦٤کله یې چې په  ره کړې.  ترس  څېړنې   او  مطالعات   کې هم

کې یې د    اسپانیا   او   په ایټالیا، بشپړې کړې  خپلې لوړې زده کړې  حقوقو په برخه
م کې په روم    ۱۸۹۱رپسې یې په  ود سوداګري په هکله یوه رساله ولیکله ،    منځنیو پېړیو د شرکتونو 

کال کې یې    .م   ۱۸۹۲په  .  یو اثر وکېښ    کې  و په هکله دوکتورا څخه پورته څېړن  کې د کرنې د تاریخ 
په پروس کې   س په تدری  څانګه کې   په پوهنتون کې د حقوقو په   د برلین  د    پیل وکړ، همدا مهال یې 

څېړنې کولې چې د همدغه تجربو په پایله کې    ي تجرب  د کار په برخه کې یو شمېر   یزو کارګرانو نکر
کې د فرایبرګ په پوهنتون کې    .م   ۱۸۹٤رل شو.په  په نده وګوما  په څانګه کې د استاد په توګه  داقتصاد 
کې    .م   ۱۸۹۸په    ته   ماکس ویبر   . نتون کې په کار بوخت شوه کې د هاید لبرګ په پو  .م   ۱۸۹٦او بیا په  

په    یوه  یې  بېرته  او  ترالسه کړه  بېرته خپله روغتیا  یې  کاله وروسته  اته  پیدا شوه،  ناروغي  عصبي 
پرله پسې کار سره یې د ټولنپوهنې په برخه کې څېړنې وکړې او  پوهنتون کې په تدریس پیل وکړ، په  

ټولنپوهنې  آلمانی    تر  وروسته  ) )اوسمهالې  معاصرې  د  څخه  ورکهایم  د  او  بنسټ  مارکس  درېیم 
دهوشمیرل شو.  اېښودونکى   منندویه  ایښودونکو  دریو بنسټ  د خپلو همدغو  ټولنپوهنه  نن ورځې    .د 
معاصره    ظریه . دماکس وبر دبروکراسی ندي   يکړ   لیکنې او څیړنې   او اقتصاد کې هم ه فلسفه  نوموړي پ 

د شخړ ده  لري.  نوم  کی  هم    و اداره  هکله  په  حل  د  د شخړو  یې  او  کې  اداره  په  دي.  کښلي  مقالې 
او حکومت مسایل  بروکراتیک موډل د سیاست  او  تحلیل کړل.   باندې څیړنه وکړه  ټولنپوهنې    یې  د 
یې د ټولنپوهنې ، سیاست  کال کې    . م  ۱۹۰٤اقتصاد پوه او تاریخ لیکوال هم و، په    ترڅنګ ماکس ویبر

په هکله یوه مقاله خپره کړه چې د ډېرو لوستونکو پام یې ځانته واړاوه، وروسته یې د هایدلبرګ    او ټولنې 
)په  هندویزم، کنفوسیوس    ،د یهودیت   ،ېڅېړنې وکړ   په پوهنتون کې د مذهب د جامعه شناسۍ په هکله

یې څېړنه وکړه او د مذهب جامعه شناسي یې بېالبېلو ادیانو ته    په هکله  بودایي دین او اسالم  ،چین کې(
ټولنو کې د بیروکراسۍ په هکله څېړنه وکړه ، په دې توګه    یې په صنعتي   دې پسې وروسته  کړه ،   تعمیم

راخه ساحه کې یې قلم و چالوه،  پپه    ل او د ټولنیزو علومو یې د ادارې او مدیریت په برخه کې کار پی
خو د ناروغۍ له امله یې ونشو کوالى خپل ټول نظریات تدوین کړي، ځئنې السکښلي لیکنې یې وروسته  

فیلسوفانو او پوهانو    آلماني   و او یو شمېر نور  لکه د مارکس  ښکاري چې   تر مړینې چاپ شوې، ظاهراً 
په قلم دده  (تاونې  یوه بل عالم)  کال کې د   . م۱۹۹٦مګړي پاتې شول، خو په  هم نی  په شان د ده کارونه

چې د )مذهب او پانګوالۍ راڅرګندېدل( نومېږي، ده له    نظریات نور هم په پراخه توګه تشریح شول، 
مفهومې پلوه د طبیعې علومو او ټولنیزو علومو ترمنځ توپیر وښود، او ویې ویل د طبیعي علومو او  

و له پلوه د ښکارندوتوضیح یو بل سره توپیر لري، دا ځکه چې په ټولنیزو علومو کې  ټولنیزو علوم
چلند اړخ هم پکې هیر نه شي، خو په طبیعي علومو کې د    دانساني  رول لري او باید   انګېزه  انساني

ډېرو  وروسته بیا    .اړخ پوهه کافي ده  بلکې د هغو په بهرني، انساني سلوک دننني عوامل رول نه لري
پوه کړي چې ایا د ویبر مطلب له دغه    ونهدوو خبرو پرله پسې کار وکړ تر څو ځان  وپه همدغ   پوهانو

کال و مړ، اوس    . م۱۹۲۰ماکس ویبر په   ؟ یې سمه وه او که نه   توپیر څخه څه وه، او آیا دغه توضیح
تر استفادې   ماخذ په توګه  د درسي  په پوهنتونو کې کتابونه په تېره بیا د المان ،وپا په پوهنتونوریې د ا

بڼه اداره کې    هپه بوروکراتیکد ده د نظریې یو ټکی دا و چې؛    الندې دي او ډېر درناوى یې کېږي. 
جوړښت د مراتبو سلسله لري، تخصص پکې موجود وي او انساني ځواک او د دندو جوړښت    يادار

.  ړلاداري نظامونه د قدرت د نظام او د واکونو له مخې طبقه بندي ک  ماکس ویبر   تحلیل او تجزیه کېږي. 
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  وباله ، هغه واک یا صالحیت د قدرت یو ډول  ړحیت )واک( ترمنځ توپېر ښکاره کهغه د قدرت او صال
لوړ اداري دریځ اوچت صالحیت    چې د یوه اداري کار کوونکي اداري دریځ سره ارتباط لري. یعنې 

ادارې    ،لري د  بیا هغه څه دي چې د هغه د عملي کولو د مشروعیت پر اساس یعنې  خو اختیارات 
درت  اطاعت کولو په اساس او د عملي کولو د طریقو له مخې طبقه بندي کېږي. د ویبر په نظر د ق

 عملي کول په درې ډولونو مشروعیت پیدا کوي: 
 ، الف( د عقل او منطق له مخې د قدرت اعمال

 ، ي کولب( د دودیزې طریقې یا عنعنوي تیوري له مخې د قدرت عمل
 ،پر بنسټ د قدرت اعمال )تطبیقول(  د فردي شخصیت  ج(

نظام په درې ډولونو   ماکس ویبر د قدرت او صالحیت د سیستمونو د طبقه بندۍ په اساس د اداري
عنعنوي )دودیزه( اداره، فردي اداري نظام او منطقي اداري نظام باندې وویشل. ویبر د بروکراسي هر  

  ؛ر اوصاف او خصوصیات ښودلي دي. د ده له وینا سره سمیشمدرېیو پورتنیو ډولونو ته یې یو  یو  
 خصوصیات لرل:  دغهلرغوني یا عنعنوي بروکراسي 

 ، )وضع شویو( قوانینو نشتوالی ه موضوع د . ۱
 ، انون د اطاعت پر ځای د فرد اطاعت . د ق۲
ه مخې انتخاب  . د ځانګړو ډلو، شخصي وفادارۍ، توارث، خپلوي یا نور سلیقوي غوره توبونو ل۳

 ، او ګمارنه
 ، باتو کې د خپلوۍ د روابطو حاکمیت . په اداري مناس ۴
 ، صالحیت نشتوالیوونکو کې د تخصصي  . په کارک ۵
 ، او منطقي مراتبو د سلسلې نشتوالی. د منظمو ۶
 . د مشرانو او لویو امرینو څخه د اطاعت کولو له امله د اداري کارکوونکو او مامورینو نشتوالی. ۷

ماکس ویبر د رهبر د شخصیتي )کاریزماتیک بروکراسي( اغېز او نفوذ پر بنسټ د بوروکراسۍ  
د فردي شخصیت یا کاریزماتیک نظام په اساس د قدرت د    کړي دي: عمده خصوصیات داسې توضیح  

اعمال مشروعیت د رهبر د خپل شخصي نفوذ او د ده د یوه فوق العاده خصوصیت له مخې وي. د دغه  
بیان له مخې د رهبر د شخصیت ځانګړنه د هغه تر الس الندې کار کوونکو )تابعینو، پیروانو( ځانګړنو  

و سره سم غوره کېږي. په دغه ډول یوه نظام کې د بشري ځواک )کارکوونکو(  سره تړاو لري او له هغ
د اداره کولو په برخو لکه تقرر، انتصاب او ارتقاء کې ځانګړې رسمي رویه او روش معموله نه وي،  
بلکې زیاتره د رهبر له خوا هغه فوق العاده شخصیتي ځانګړتیاوې په پام کې نیول کېږي، چې مادونان  

دلته کارکوونکي د رهبر د نفوذ    . ( یې د خپل رهبر په وجود کې ګوريکارکوونکي، پیروان)تابعین،  
په اړه د هغه خبرې، غوښتنې او هدایات بې له هېڅ ډول تردید او دلیل څخه مني او اجرا کوي. په دغه  

ي وضع  ډول اداري نظامونو کې قانوني مقررات د اداري میتودونو د هدایت او کنترول کولو لپاره نه د 
 شوي. 

که چېرې تر رهبر الس الندې کسان داسې احساس کړي چې هغه فوق العاده شخصیت چې دوی  
، نو اطاعت په بې فرمانۍ، سرکشي او تمرد  يد  نکي خپل رهبر ته قایل و، مخ په زوال او له منځه تلو 

متکي قدرت په یو  یل چې د فرد په شخصیت باندې  ور یبي او باالخره به هغه خلع کړي. وباندې بدلېږ
ټولنیز بنسټ باندې بدلوالی شو او دې بنسټ ته دوام ورکوالی شو ترڅو چې شخصیتي نفوذ پای ته ونه  

ویبر په خپل تحلیل کې د کاریزماتیکو نظامونو اداري    رسېږي او د نظام ثبات زوال سره مخامخ نه شي. 
او کلتوري ارزښتونه په دغه ډول  کارکوونکو څخه دا وموندله چې تر الس الندې کارکوونکو ټولنیز  

چې د دغه ډول رهبري دوام تر الس الندې کارکوونکو )پیروانو، تابعینو(    دی وایینظام ډېر تاثیر لري.  
 د ویبر له نظره قانوني بوروکراسي له دوه پلوه عقالني او منطقي ده:   مالتړ پورې اړه لري.

اهدافو نظام  د سیاسي  دې خاطر چې  په  اص  لومړی(  قوانینو  د  لپاره  د رسېدلو  تعدیل  ته  او  الح 
 . ( قوانین او مقررات د وسیلې حیثیت لري)ضروري ده
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دویم( په دې خاطر چې د اداري کارکوونکو په چلند او اجرااتو باندې ضوابط او معیارونه حاکم  
 دي. 
 

 nationalملي 
و او د  ( غورځنګ په اروپا کي راپورته س   یالدي پیړۍ کي د روښانتیا ) روشنګرۍه م م۱۸کله چی په  

ختګ  او د مطلقه شاهي رژیمونو پر خالف ئې د پرم   وکلیسا د تعصباتو ، د دین څخه ناوړه ګټه اخیستل 
، له  وش ضعیفه  مسیحیت    سیاسی افراطی نو پدغه وخت کی    ، پورته کړږ  او عدالت غ  ، فردي ازادیو

او بالخره ئې د ګډ هویت په حیث مفهوم د السه ورکړ   رنسانس دورې څخه مخکې خرافاتو پای وموند 
یعني په همدغه  دا مهال د اروپا یو نوی هویت، چې علمپالنه او د واقعیتونو درک کول و، پیل شو،  .  

مسیحیت  سیاسی افراطي  پراختیا مومي او    ې داسی حال که  د روښانتیا غورځنګ پ   ې منځنیوو پیړیو ک
عف  ُ  په اروپا کي د کلیسا تر ض   و. تقریبآ سل کلن مزل وهلی  بهیردرنیته  ُ  چی د م   ، کمزوری کوي

واسطه خلګ سره راټول او د یوه قیام  ه  د هغه پ  ې ارمان یا هویت نه و چي واکمنان د وروسته بل داسي  
پاره  لو د تشویق  هیواد د پولو د ساتونکو او دسرتیر په تیره بیا د    ،لپاره دي منسجم او تشویق کړي

او دملي ارزښتونو  فکر لرل  (  ntion)د ملت یا  روڼتیا په دوره کې روښانتیا او  د  .  انګیزې ته اړتیا وه
و  عامل  مشترک  هغه  ټول  یې  خلګ    چې   پالل  را  یا  کړل. سره  پلوي  دملتپانې    ملت  نشلستان 

(Nationalism )  ه  پ ول او دغه صفت  همدوی د هیواد دملی نوامیسو مدافعین ش ،  د فکر حاملین دي
ازادۍ او دیموکراسۍ ال ژر    و، په تیره بیا په اسیا او افریقا کي تر ش ډیره چټکۍ سره په نړۍ کي خپور  

ونو کي د  حث نیو ، کتابونو ، لیکنو او شخصي بپه ټولنیزو رساوس  ه .  ې وموندلیو او پراختیا  ش رواج  
معنا:    په دې   بیالبیلو بڼو تعریف شوی دی، ملی، ملتپالنه او ملت په    . ې لولویملي کلمه ډیره اورو یا  
یو    ې ین حال کع   په   ،مه دهیوه ښکلې کلکلمه د وطنپالنې د احساس دبیان لپاره  سربیره پر دې چي ملي  

  ، یعنې دی    وی ش دی چي د ملت څخه اخیستل  نسبي صفت  دا یو  په ګرامري لحاظ   . پراخ مفهوم هم دی
د    ې. کله چ   افاده کوي نسبت  او خپلو خلکو سره د مینې    هیوادپالنېد  چي    صفت دنده داده   نسبي  د دې
څو چي نوموړی صفت وهغه ته اړوند کړو  ترو  ش باید یوه شي یا نوم ته مخاطب    ، ړوکار وه  مه پملي کل

الب څخه  ق  فردي   له هغه پدیده یا مفهوم    ترالسه کړي،او هر کله چي یوه پدیده یا مفهوم د ملي صفت  
ټولني په ټولو خلګو پوري    ېیا د هغپه ملت ،    ېڅو چتر  ږيي او د خصوصي ملکیت څخه هم ازادیځو

معنا  .  ، ملی حاکمیت او نور )سرحدات(ملي پولېملي پوځ،  لکه ملی بیرغ، ملی پیسه،    ؛ اړه پیدا کړي
پرته  اړه لري    ېو قومونو ، اقشارو او طبقاتو پور هر ملي مفهوم ارزښت د یوې ټولني په ټول د  داچي  
ملي  .  ي شونیول    ېیا ژبه په نظر ک  لباسب ،  ، مذه  فرهنګ   په نوموړی هیواد کې د هر قوم  ې چ  له دې
انونه وي ، د ملت په درد  ملت ارمټول  ې د  یا ملي حکومت هغه دی چي ارمانونه  ، ګوند ، حاکم ی  څیره 

او    ، ژبوټولو قومونو ېوي ، د ټولن  ېاو پرمختګ په فکر ک شریک وي ، د ملت د سوکالۍ    ېاو غم ک 
یوه سترګه   په  ته  د هغو ومذهبونو  ته  ګوري،  ګټو  ملي  او  ګټو  یی حمایه ورسره وي  تر شخصي  ې 

ملي شخص ، ګوند یا  .  راضي وي آکاهانه ډول ورڅخه  لومړیتوب ورکړی وي . یعني ټول اولس په  
منځ کي  و قومونو او مذهبونو په  بیلد بیال  ټول هیواد پر بنسټ د   وړتیا   ې مقام سربیره پردې چي د خپل
باید تل د ملي ګټو د ساتني او    . ملی حاکمیت ، ملي ارزښونه هم ښه ساتيمحبوبیت او مالتړي لري
مه دا چي یو ملي شخص ، ګوند یا حاکمیت پر  مه .  وکړي   او عمل  ې ، خبربډایني په چوکاټ کي فکر

.  نه ملي به نه وي وکړي، که   دفاع  ټولو پورته صفاتو سربیره باید د ټولو ملي ارزښتونو څخه په کلکه
، ملي وحدت ، ملي هویت ، ملي استقالل ،    بیرغ، ملی سولهدي: ملي حاکمیت ، ملي    داملي ارزښتونه  
د    ې په یوه ټولنه ک  ېکه چیر .  نور  ېملي افتخارات ، ملي تاریخ او داسسیاسي ازادي ،    ،ارضی تمامیت 

ي یا معامله  ش  ېخوا تر پښو الند ه  پورته ارزښتونو څخه یو ارزښت د یوه حاکمیت ، ګوند یا شخص ل
یا  حاکمیت  ډول  غه  د او    یې کړی عمل    ( غیر ملي) چي د ملي ګټو خالف  ده    دا یې  معنا    ورباندې وشي، 

 . وش ګوند ته هیڅکله ملي ویالی نه 
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  perquisitesبخششی
صنایعو د    اود   اقدامات په اداره، سازمان، تولیدی کارځایونو کې کارکوونکو ته یو ډول تشویقی  

. دغه  ول دي ته کینی خدماتی امتیازات رامنځمسؤلینو ته ځ  اجرائیوي  توګه  ځانګړې   په   له خوا   خاوند 
  موټر   کارکوونکو لپاره  په پیرک کې د   یادېږي.   نامه   په    ’Perk’"پیرک ”یا“ بخششی ”امتیازات د 

  شرکت   د   رخصتی،  ځانګړی  غړیتوب،  کلب   د   اپارتمان،   له خوا  کمپنۍ   د   امنیت،  کور   د   ،توظیفول
 .دي شامل نور او  تفریح   کارټ، کریډیټ 

 

 compensationتشویقی/حمایوی حق الزحمه

  له خوا   د سازمان   چې  کوي  اشاره  مکافاتو ته  مالي   غیر  او   په پراخه اندازه مالي  دغه ډول ورکړې 
  کارکوونکو ته د   ورکول کیږي. دا د سازمان له خوا  په بدل کې  د خدماتو  دوی  د   ته   کارکوونکو 

اشومانو  عم  د   بیمې،  رخصتۍ په ورځو تادیه،   د   )بخششي( لکه   ته د ګټې   کارکوونکو   او   معاش  مزد،
تادیه  په نورو شکلونو    او  د ګټو  تقاعد   د   اسانتیا،  سفر  وړیا  د   صتی د ورځو تادیه،د رخ  والدت د  

  کارکوونکو   د   او  ده  بڼه   مستقیمه  یوه   حق الزحمېته د    کارکوونکو   کیږي. مالي تادیه) دپیسو ورکړه(
یعنی یو شمیر سازمانو کې د اصلی)اساسی( حق الزحمې ترڅنګ،  لري.   اغیزه  لویه  کې  هڅولو  په 

سازمان  یو    د   دی.   Compensationبشپړوونکی یا اضافی حق الزحمه هم وي، چې یو مثال یې  

 :دی مهم امله  له دلیلونو  الندې   د  سیسټم مناسب  یو  حق الزحمې د  لپاره  ادارې او
i. کیږي سازمان ته جذب   کارکوونکي  لرونکي وړتیا ، 
ii.  کیږ، هڅول  لپاره  فعالیت  غوره   د  کارکوونکي. 
iii. .کارکوونکی په مکرر ډول خپلی دندې نه پریږدي  

 
 

 New Public Administrationنوې عامه اداره 
کال څخه رواج وموند او بیا ورپسهې د عامه ادارې د څانګې    . م۱۹٦۸اصهطالح وروسهته تر  غه  د 

د عامه ادارې د تیوري په بشهپړېدو کې مهم ځاى لري. په واقعیت   چېپه مطالعاتو کې اسهتعمال شهوه،  
یوه ښههه کې  الح  هېوادو کې د دولتي دسههتګاه په اصهه  کې د نوې عامه ادارې غورځنګ د نړۍ بېالبېلو

بېلګه ګرځېدلې ده. په بله وینا: نوې عامه اداره د اوسههني وخت د بېالبېلو سههتونزو او پېچلو مسههایلو د 
شههههوې ده. یو شههههمېر ننګونې لکه تکنالوژیکي بدلونونه، نړیوال کېدل، د معلوماتو  حل لپاره رامنځته  

انقالب او نړیوالې سههیالي هېوادونه مجبور کړل چې په خپلو دولتي سههازمانونو کې یو شههمېر بدلونونه  
راولي. د دودیزې ادارې عنعنوي بېلګې او د هغو پاراډیم چې په شهههلمه پېړۍ کې یوه غالبه نظریه بلل 

ه، په دې وروستیو کلونو کې په هغو کې ډېر بدلونونه راغلي دي. له شملې پېړۍ تر اوسه پورې په  کېد 
اداره کې راغلي بهدلون تهه نوې عهامهه اداره وایي، د نوې عهامهه ادارې نظریهه داده چې ولس او خلهک 

 شي.  باید په چارو کې ګډون وکړي. په پریکړو کې برخه واخلي او خلکو ته هم ځینې چارې وسپارل
ته د مراجعینو نظرونه او خوښهههي اهمیت لري، د انسهههان کرامت ته درناوى، د ټولنې    دغې ادارې

اړتیاوو ته ځواب ویل او د خلکو رضهایت یې اصهلي هدف دى، کارپوهانو د نوې عامه ادارې اسهاسهي 
  ادارې څخه ناخوښههه و.  زړې)عنعنوي(  فرضههیه نسههبي توب، عملګرایي او برابري بولي ډېر خلک له

کله چې په اداره کې نوى فکر، اقتصهاد او کارنده توب ته پاملرنه زیاته شهوه او د اقتصهادیتوب ترڅنګ  
نوې عامه اداره جوړه شههوه. دودیزه عامه اداره   ،هوسههاینه راوسههتل او عدالت ټینګول هم مطرح شههول

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر 104 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

ادارې د مقام   کې د ادارې د دریځ په پرتله د ولسههونو او خلکو دریځ کم و. دا ځکه چې ډېر ارزښههت د 
سههاتلو ته و، په دغې ادارې کې د ارزښههتونو او چلند په پرتله د کار اصههولو او روش ته ډېره پاملرنه  
کېده او د عمومي خدماتو د عرضهه کولو او اغېزمنتوب په پرتله یې اقتصهادي کار کولو ته ډېر اهمیت 

نوې عامه  اهیمو ارزښت کم کړ.  ورکاو. د نوې عامه ادارې راڅرګندېدو د پخوانۍ دودیزې ادارې د مف
وي نظر ګوري او د کوچني کولو، خصههوصههي کولو، مشههتري پالنې، انعطاف  اداره مدیریت ته په حرف

منلو او د مرکزیهت د درجې د کمولو لهه طریقهه غواړي چې د دولتي سهههههازمهانونو کهارنهده توب اوچهت  
 کړي. 

د سیرالکیوز پوهنتون    کال کې  .م ۱۹٦۸یې د لنډه دا چې نوې عامه اداره یوه ځوانه څانګه ده چې پیل  
کنفرانس کې و. په دغه پوهنتون کې استادانو او پوهانو د ټولنیزو علومو متخصصینو په    د مینوبروک 

  د ادارې په هکله علمی مسایل ېد مینوبروک د کنفرانس عمومي پایلدغه کنفرانس کې ویناوې وکړې. 
د دغه کنفرانسونو   عامه ادارې خواته حرکت تائید کړ.  مطرح او له دودیزې عامه ادارې څخه یې نوي 
وسته دایریږی او په همدې مسایلو  پنځه کاله ور   -څلور سلسله وغځیده او تر اوسه دوام لری او هر  

د اقتصادي  کې  اقتصادي کارونه او په هغې  یواځې  دودیزه اداره او د هغې  دغو بحثونو  حثونه کوي. ب
جویي مفهوم بېخي رد کړ او ویې ویل چې ادارې ته له اقتصادي نظره کتل د هغې ټولنیز اړخ    هصرف

کمزورى کوي، نو د دې پرځاى باید انسان ته محوري ځاى ورکړل شي. په بله وینا: نوې عامه اداره  
امه  تمایالت په محور کې راولي. دغه اداره په ع  عواطف او اجتماعی   نوي ارزښتونه پالي او انساني 

. د نوې عامه ادارې  راولیسکتور کې د کار کوونکو د اجرااتو د کیفیت په ډګر کې اساسي بدلونونه  
غورځنګ د ټولې نړۍ د څېړونکو له خوا مطرح او پخوانۍ دودیزه عامه اداره یې پوره اصالح کړه  

ارې غورځنګ د  د نوې عامه اد   . او د کار کوونکو د فعالیت د کیفیت په ښه کېدو یې پوره اغېزه وکړه
ولسونو د ژوند د هوسا کولو، په پریکړو کې د خلکو د ګډون، د ټولنیز عدالت د ډاډمن کولو او اقتصادي  
او اجتماعي ژوند د شرایطو د ښه کولو په خاطر د ماهرینو عملي څېړنو ته ارزښت ورکولو او د آزادي  

ترالسه شی.)و.ګ: د مینوبروک    ونه په لرلو قایل دي. نوې عامه اداره په دې هیله ده چې دغه آرمان 
 کنفرانس( 

 

 charismaticکاریزماتی 

  charismaticاو   charisma  د   ، په اوسنیو اروپایی ژبو کې مه دهیوناني کل  یوه   χάρισμα  کاریزما 
یو شمیر داسې    معنا ورکوي اولرونکی  جذابیت  با استعداده او   د ذاتي  ېچي په لغت ک  په بڼه اوښتی،

، نعمت    عالی هنر لرونکی، فوق العاده ګي  یاځانګړي صفتونه بیانوي چي په ځینو ځایونو کي د فردي  
  او مدیر  رهبرفرد،  د یوه  ې  کح  په اصطال. کارول کیږي  او داسي نورو په مفهوم هم   ، روحاني جذبه

اعتماد  دهغوی د جلب او    او  ېد محبوبیت ، تآثیر ښندن ې  خپلو پلویانو ک ه  هغه نبوغ او جذابیت دی چي پ 
 . سبب کیږي 

بر نه مخکي  یماکس و   کاریزما د  . کیږيد ښې او فوق العاده رهبرۍ قدرت ته کاریزما ویل  ه وینا:  په بل
تحفې    پوري تړلې وه چي د خدایي په مذهبي بحثونو  حیت  یمس  د ډیره مروجه اصطالح نه وه او یوازی  

ډالۍ اسماني  کاریدل  یا  معنا  چي   ه،په  کله  و   الماني   خو  د  یماکس  کي    نولسمېبر  اخر  په   د )پیړۍ 
پیړۍ په   ې او د شلم  هد اصطالح پراختیا ومون   دغې د    ړه، نو اصطالح راپورته ک  ( کاریزماتیک حاکمیت 

د  .  شوهګډه  کې  علومو په تیره بیا په سیاست  اداره، مدیریت، لیدرشیپ او نورو ټولیزوپه    نیمایي کی 
  شخصیتو   تحفه ده چي ځینو یا خاصو  ني وایي چي کاریزما خدایيیاندونه بیل دي ځ هم    کاریزماپه هکله 

څخه  ته   وړکتوب  برخه ورله  لرنورځیني    ،کیږي  په  باور  کاریزما   ي بیا  او    چي  ده  پدیده  ټولنیزه 
ماکس    .خي شرایط د کاریزما ځالګۍ بولي تاری   ني فیلسوفان ټولنیز اویځ   )زده او ترالسه کیږي(. کسبیږي

  . دده په شرایطو پوري تړلې ده  دې اند دی چي کاریزماتیکه رهبري پخپله په شخص اوه  بر بیا پې و
 (. کاریزما د یوه فرد شخصي ځانګړتیاوی دي ) : دنوموړي دمفهوم لمډیز دا دی
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هم    کاریزما   کی ټینګار کوي چي (The Charisma Myth)   فرانسوۍ میرمن اولیوافاکس پخپل کتاب 
ونه  فاهیمو په څیربیل بیل تعریفم  کاریزما هم د نورو  .محیط کي زده کیږي   برخه لري او هم پهذاتي  
   یې داسې تعریفوي: ( American Heritage Dictionary) امریکایي هرتیج قاموس ،لري

  خپلو مخاطبو کي وفاداري او د خوښۍ   چي په  ې،نایابه ځانګړتیاو  فطریي  فرد په رهبرانو کي هغه  
 او ژور اغیز ولري. ص او عمیق اشتیاق خال

کاریزما    داسې لیکي:   کې (  THE LAWS OF CHARISMA)   مورتین سن پخپل کتاب   امریکایي 
  قابل لوري م  دی چي د هم د اعتماد هغه حس  ېبلک  ، یوازي جذابیت ، وفاداري ، ګرانښت او هیجان نه 

کاریزما  له بلې خوا  باور او اعتبار را منځته کوي ،  ېو راحت سبب کیږي چي په عین حال ک د ارامي ا
خلکو  ده ته د  هغه توانمندي ده چي په اساني سره ارتباط ټینګوي ، پر نورو خپل فکري اثر ښندي او  

  شئ، کله چي د کاریزماتیک شخصیت سره مخامخ    ،الهام وربخښې  تې کیدو پا او وفاداره    تمایلد    له خوا 
په    وګړيځلیږي او خلګ د کاریزماتیک   ېچي هغه په خلګو ک  شئتشخیص کوالی یې  په اساني سره  

 . والي احساس کويه د افتخار او ښ ېڅنګ ک 
دی چي کوالی سي په خلګو کی نفوذ  او کشش    جذابیت   وګړي د یوه  داسې هم ویالی شوو چې؛ کاریزما  

 : یا . ته حاضر کړي لیوالتیا او وفادارپاتې کیدو وکړي او هغوی 
د هغه  ې  چ   او خالقیت دی  ذهني توانمندي   هغه ځانګړې(رهبر)په لیدرشیپ کې د   وګړي د یوه   کاریزما

د خله  پ اوپه زړونو کي  )ترالس الندې کارکوونکو(وک واسطه  اثر ښندي  اذهانو  نیسي  ېی   پر    . ځای 
د فکر ، احساس او سلوک ټولګه ده چي د  (  personality  charismatic)  کاریزماتیک شخصیت 

د ځانګړو    ې جوړوي ، یعني شخصیت په یو شخص کد تعامل سره د یو فرد شخصي سبک    محیط 
  الماني شاعر او فیلسوف په الماني ژبه کي  فریدریش نیچه  ، چېافکارو ، سلوکو او احساساتو ټولګه ده

  ې داس ېی  نړۍ چي د هر ډول خوف او خرافه څخه ازاد وي ،  . ورته ویلي دي   یا کامل انسان  (ابرمرد )
 . څنګه چي وجود لري ، وي  پیژندلې او منلې

  په زړه   ښه ویناوال،  ، د بالغت په علم پوه  ېاخالقي شخصیت دی چ   کاریزماتیک هغه جذاب لنډ ډول:  په
  ، لرونکی  او موزونو حرکاتو  منونکی  پورې څیرې  ثبات خاوند وي  اوانتقاد  او  استعداد  .  د خاص 

  وینا محتاطانه او هدفمند حرکت ، منظمي او با ارتباطه خبري ، په  سنجیده،    کاریزماتیک شخصیت باید 
وخته او  ، د بې  کې توازن او دروندوالی  سکا ، د موضوع ښه افاده کول په حرکاتو ُ  کی محبت او م 

جسمی  ډیر    سره   ډډه کولو سره  د   ځایه خبرو څخه پرهیز ، مثبت فکر کول او د منفي مفاهیمو څخه بې
ډول   دلیډرشیپ نظریاتو  . ولريهم  مهارتونه   په    ېڅو ځانګړتیاو ته    د کاریزماتیک رهبریت   په عام 

 : دي ي ډول په نښه کړ  ې الند 

   ،ياهداف روښانه کو   ړي خپل ځانګ  په صادقانه ډولته  )مادونانو(خپلوپلویانورهبر  کاریزماتیک   •

 .  ،وي  او پر ځان مطمئن  قدم ثابت   په خپلو کړونو او باورونو کي  . •

 .، رهبر په حیث قبلوي او که نهخپل دی د  آیا ي چي وورک خپلو پلویانو ته دا ازادي  •

ملي اهدافو لپاره مبارزه کوي او    سیاسي او   و د خپل   ې بلک  ،لپاره نهکاریزماتیکه رهبري د ځان   •
 ، توکل ( قبلوي او د پوره زغم خاوند وي  -خطراهدافو ته د رسیدلو لپاره هر ډول ریسک )  

شونه لټوي  ، کړنالري او رونفوذ او پر مختګ لپاره نوي سلوک  کاریزماتیک رهبران د خپل •
 . واخلي  چې ګټه ترې

 

 personalityرخصیت

چي د هغه    ده   یوه ټولګه کي دننه د رواني او فیزیکي متحرکو نظامونو    )وګړي( شخصیت په یو فرد  
وګړی دعمل او    د یوهپه وړاندې  او اړیکې لرونکو نورو خلکو  یا د چاپیلایر    . فرد سلوک او تفکر ټاکي 

 . و روانی)سایکالوژیکی( اوصاف جوړوي چې دا د یوه فرد ټول فزیکی ا  ونو مجموعهعکس العمل 
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هر هغه څوک چي د ټولني د عطف نقطې ته حرکت   :وایي ټولنپوهنه د شحصیت په هکله سیاسي 
 .  ورکړی شخصیت دی

کې تعریف  په  مدیریت  بریالی  ډول  ا  مهربانه  هغه  دیر()م  شخصیت :  د  هر  د  چي  دی  کرکټر  خالقي 
د شخصیت یوه    په ټوله کي.   يشوفادار پاته    ته  خپلو اهدافواو اصولو   ېامتیازاتو یا مجازاتو په مقابل ک

یعني    ، لريه  ن نه کې بل مشابه او د کټ مټ ځانګړتیاوو لرونکی ساری  په ټول غښتلې ځانګړتیا داده چي  
 . کی نه را ښکاره کیږي بیالبیلو وګړویو شخصیت په دوو 

. 

 federalفدرال
په    د غیرمرکزي   ،برعکسد اتحاد او توافق    چې  ،ده  وی ش  اخیستل   څخه (Foedus)    د   ې ژب   د التیني 

قدرت مرکز سره نه، بلکې  ټول  په حکومتولی او عامه اداره کې هغه ډول نظام چې    . معنا ده  او  مفهوم
قانون،   بانکونه، پولیس او امنیت او ځینی نور حساس دریځونه  ایاالتو ته سپارل کیږی، خو اساسی 

په دې  کې ثبت وی.    ، چې دفدرالی په وړاندې یې صالحیتونه ملی وثیقه، یعنی قانون مرکز سره وی
،  کې واک لري،خوپه بهرني سیاست   چارو   ه څو ایاالتونوویشل کیږی چې داخليډول نظام کې یوهیواد پ 

  ( ساده) بسیط    دې په وړاندې   رکزی دولت تابع وی، د چارو کې د منظامی    تم په ټاکلو اوداقتصادی سیس
د دې سرچپه هم ویالی شو: د څو ایالتونو  وی. مرکزي متی واحدونه ټول کواو ح دولت دی چې اداري

د  او پاشلی نظام نه، بلکې قانونمن  زرکغیر متم  یعنې دا کوم مطلقاً سره یوځای کیدل په یوه لوی واحد کې.  
او دغه محالت تر یوه لوی چتر    مخ بیایي لې چارې خپله له قانون سره سم پرنظام دی، چی محالت خپ

وي،    د او ثبات لرونکی نهلوړ شعور او پوهې، اتحاهغه ټولنی چې ال هم د پوره  .  الندې سره متحد وي 
دطبیعی منابعو، اقلییمی اوصافو ، ترانسپورت او نورو له  سیلونه متجانس نه وی،  انییا یې اقتصادی پوت

یې نفوس  یا پلوه ټول والیتونه عین مزیت)ښیګڼه( ونشی لرالی، نو بیا فدرال نظام دځینو په زیان وي. 
او مساحت یې هم   یا  کم  اقتصادی کلکوالی ونلری،  او  نه وي، سیاسی پوخوالی  څه نورې  ډیر لوی 

باید د فدرال کلمه له غیر متمرکز څخه جال  فدرال نظام نه خوښوی.  نو دا ډول هیواد  ی ولری،  ستونز
ای متمرکز نظام موثر دی.  او جنګی حاالتو کی دفدرال پر ځ داده چی په اضطراری باریکې  بله .کړو

  او فدراسیون   فدرالیزم  ی په انارشی السبری کیدای شی، نه پریږدی چی حاالت له بد بدترشی. دا ځکه چ
ت، والیتونه، سنډیکاوی،  شکلی پلوه دې ته وایی چې څو کوچنی واحدونه اوډلې)کوچنی دولتونه، ایاالله  

ګډو ګټو ته درسیدو په موخه    او یو فدراسیون جوړ کړي. یعنې  اتحادیې او نور( سره را یوځای کړي
هغه هیوادونه چې لوی مساحت، زیات نفوس، متجانس    له کوچنیو واحدونو څخه لوی واحد جوړول. 

ډټولو چاور په مرکز کې د    نظام کې   په ریاستيیې  منظور    او تولیدی سرچینې او اقتصادی منابع ولري  
 فدرال خوښ کړي.  حکومت پر ځای د متمرکز چې  بده نه ده نو   ، ويمخنیوی   څخه راټولیدو 

 

 autocratic  اوتو کراتی

کار  ه  پهم ورته    اصطالحت   ې نور داس  نيیځ په سیاست کې  هغه نظام چې ټول واک یو فرد سره وي،  
بیلګی    ، د ړیحکومت د شکل او محتوا سره صدق وک  دکتاتور د  ټ  پر بنس  چې د سیاسی ترمینالوژي  ځي

او  زورواکی  غوغاساالری،  حکومت،  مستبد  دیکتاتوری،  دیسپوتیزم،  کراسی،  اوتو  توګه  داسی    په 
   .(  absolutismاوتوکراسی او  )و.ګ: نور
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 referendum  ری رنډم

د عامه خلکو او ولسونو نظر او رایی ته مراجعه کول او دهغوی د غوښتنې یا نه غوښتنې معلومول  
موضوع عامه نظر غوښتنې ته   هخوښ دی که نه ؟ یو یاسی او اداری پریکړی باندېس ېچې آیا په یو 

  مطابق اجراات کول. لې معلومول، د هغې اعالنول او د هغې یوړاندی کول او د هغې د پا 

 legitimistic مشروع  

ده. اداره او مدیریت    سره معادل   ( legitimationله )    ژبې مشروع یا مشروعیت، د انګلسی   د عربی 

ولی په بحثونو کې  د حکومت  کې ټولو هغو اجرااتو اوفعالیتونو ته ویل کیږی،چې د قانون مغایر نه وي. 
نونی،  شروعیت یعنی درست، سم، پرحقه، قا ویالی شو. په مجموع کې ممشروع  ه  د قانون مطابق ت

( او د مشروعیت قاتل ویل شوی    usurpationد دې برعکس ته غاصب )   حالل او حقانیت لرونکی. 

،  ارادې پرته پر ولسونو تپل شوی وي، غاصب بلل کیږي  دی. هر هغه نظامونه چې په زور او د عامه 
. په عامه اصطالح کې مشروعیت  وي، مشروع بلل کیږي   قانون له مخېخو هغه حاکمیت او اداره چې د  

په عام ډول؛ روا او د قاونونی  .  يمالو لپاره وړاندې کو توجیه ده چې یو حاکم یې د خپلو اع  عقالنی  هغه
 یا:  . لرونکی کار یا اقدام ته ویل کیږي حیثیت 

ده چې یو حاکم دهغو په مرسته خپل    ځانګړنو مجموعه   مشروعیت په یوه حکومتی نظام کې د هغو 
  کمیت حاحاکم،    باید مشروع   واب وایی چې ولی ح بولی. دغه وضعیت دې پوښتنې ته ځ حاکمیت صحی

حکوم او  دقوانینوکړی  ولی  او  وچلوي  دولتداری  او  صالحیت  ت  انفاذ  د  ویبر    لري.وو  ماکس 
 ښودلی دی:  الندې درې سر چینې   دمشمروعیت لپاره 

 .سنتی مشروعیت، ۱
 ذابیت لرونکی شخصیت( مشروعیت، اتي صفات او جذ .کاریزماتیک ) ۲
 .عقالنی مشروعیت. ۳

یو شمیرد عامه اداری او مدیریت او رهبری پوهان دا هم وایی چې یو    ؛ له دغو دریو خصوصیاتوپرته
 ( تخصصی  باید  حاکمیت  وvocationalمشروع  هم  درې (  پورتنۍ  که  توګه  دې  په  سرچینی    ي. 

برابروي.  دلیل  دحقانیت  ته  )  مشروعیت  یعنی  څلورمه  تضمین  vocationدغه  توانمندی  د  (سرچینه 

. سنتی مشروعیت هغه دی چې یوه  ه او معلومات هم باید ولري چی پوه کوونکی بولي. د دې معنا داده
رف، سنتو او عنعناتو له مخې یو چاته مشروعیت ورکوی، لکه پخوا به چی شهزادګان  ټولنه دخپل ع  

ده پر    ذاتي استعداد هم د   د یوه رهبر او حاکم   یت مستحق وو. همداسې همم بی له کومی استثنا دحاک
دالیل دی چې یو حاکم باید د هغو    هغه   نشی پیدا کوالی، خو عقالنی یې بیا مشروعیت او حاکمیت سوال  

سره   لرلو  ته په  دریځ  ع    رسید   حکومت  لکه  وی،  تحصیل،لی  تجربه،  پوهه،   تجربه، صداقت،  مر، 
محبوبیت او نور هغه صفات چی یوه ټولنه کی معقول او عقالنی ښکاري. مشروعیت لومړی ځل په  

په عربی ژبه کی یې معنا په شرع    خوا مطرح شو.  یلسوف )سیسرون( له روم کې د نامتو ف  لرغونی 
 برابروالی دی. 

 

 fourth Industrial revolutionڅلورم صنعتی انقالب
ښتونو له الري رامنځته کیږي.  ، ذکاوت او نو  ې د پوه   ،نورو انقالبونو سره په توپیر  لهدغه انقالب  

  ( WEF. د نړیوال اقتصادي فورم )چمتو کیږي   تههیوادونه څلورم صنعتي انقالب   ې یوویشتمه پیړۍ ک
انقالب  له  fourth industrial revolutionیوه وړاندوینه ښیي چي د څلورم صنعتي  به تر    امله ( ( 

دي.  اته سوه میلیونه خلک خپلي وظیفې اتومات ماشینونو او روباټونو ته پریږ  ې کال پورم.    ۲۰۳۰
انقالبونو یوه لنډه یادونه    څه دی او څنګه رامنځته کیږي ؟ لومړی به د تیرو دریو صنعتي   څلورم صنعت 

ته شو. د بخار  انیه کي رامنځتپه بر   ې ره ربع کقالب د اتلسمي پیړۍ په اخ لومړی صنعتي ان  :وکړو 
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ر  ید تولیدي پروسې جوړښت ته تغی   چېنکو ته دا زمینه برابره کړه  وفابریکو او تولیدو   ،ماشین ایجاد د 
ورکړي او په لږ وخت کي زیات اجناس تولید کړي. دویم صنعتي انقالب په نولسمي پېړی کي پیل او  

ټرانسپورټ    له لومړی نړیوالي جګړې سره پای ته ورسېد. په دویم صنعتي انقالب کي د برق ایجاد، د 
اجناس په کم  چې  او ځیني نورو پرمختګونو فابریکو ته زمینه برابره کړه    تولید   و پرمختګ، د فوالد 

وسته پیل  کال ور  م. ۱۹۶۰یم صنعتي انقالب له ې وخت، لږ مصرف او زیات مقدار سره تولید کړي. در
اشیني وسایلو ایجاد مرسته  م  بیالبیلو پ کمپیوټرونو اختراع ، او د  و. د انټرنیټ منځته راتګ، د لیپټاش

او د اموالو په انتقال، تولید، کیفیت،    ، د تولید پروسه اتومات کتلوي تولید ته زمینه برابره    چېوکړه  
څلورم صنعتي انقالب له تیرو دریو انقالبونو سره  نی  ي. اوس شمصرف او نورو برخو کي ښه والی را

ر  یکولو او یو له بل سره د ارتباط په طریقه کښي تغیتوپیر لري. دا انقالب به د خلکو د ژوند ، کار  
الوتکه بې پیلوټه چلیږي، که    کارونو کي مرسته کوي، که   و راولي. که روباټ له انسانانو سره په ورځنی 

  3D print  لف ډول نوي جراحي عملیات کیږي، که سایبري حملې کیږي، که درې اړخیزه پرنټ مخت
  ؛ ورکړه کیږي  -، که په انالین ډول سوداګري او د اموالو راکړه  ګاډۍ جوړیږيریل  ډیرګړندی کیږي، که  

کیټ کي په سودا  ته چي مارش. اوسمهال دې ته ضرورت ن بیلګې دي دا ټول د څلورم صنعتي انقالب  
فو ناروغیو  . د مختلوکړ یې  او حتی خرڅ    واجناس واخل  وی ش، په انالین ډول کوالواخیستلو پسي وګرځ

و . روباټ درسره د کور او دفتر په کارونو کي مرسته کوي.  ج کیږي کوم چي پخوا یې امکان نه  عال
د معلوماتي ټیکنالوژی پرمختګ دا اسانه کړې چي د میلیاردونو انسانانو په هکله راټول شوي معلومات  

و د زرګونه  شی  وسیله کوال ه  ګاډی پذخیره شي. د تیز ریلپه شکل  ډاټا    د   صرف په یو څو ماشینونو کښي
کړو. دې ته ورته ټولو نوښتونو او پرمختګونو سره به څلورم    ته رالنډه ساعتونو    څو کیلومتره فاصله  

د ارتباط او ټرانسپورټ مصارف به راکم کړي،   انقالب د خلکو د ژوند معیار لوړ کړي ،  صنعتي 
خو د شتمن او غریب   ،ته کړياو تولیدات به رامنځ   Supply Chainهمداراز موثره د عرضی ځنځیر

تر منځ به د عاید توپیر زیات شي ، ټولنیز تشویش او فشار به نور هم زیات شي. د څلورم صنعتي  
ادارې او    دغه موضوع همدی.    job lossانقالب یو لوی خطر چي بحث پرې کیږي د وظیفو بایلل یا  

ټ ایجاد د شپږو کاریګرو  پوهنتون یوه څیړنه ښیي چي د هر نوي روبا MITد مدیریت ته دلچسپه ده. 
 smartوظیفې له خطر سره مخ کوالی شي. اوسمهال د الیبابا په نوم د یوې چینایي کمپنی سمارټ ګدام ) 

warehouse  فیصده د روباټ او ماشیني وسایلو په واسطه اداره کیږي کوم چي د انساني    ۷۰( تقریبآ
کوي.   ترسره  ډول  موثر  او  وخت  لږ  په  کار  نسبت  په  انالین  کاریګرو  نور  او  امازون  همداراز 

سوداګریزي کمپنۍ پر دې فکر کوي چي څنګه وکوالی شي تر مشتری پوري د اموالو انتقال هم د  
ماشیني وسایلو په واسطه تر سره کړي. دا ډول تغیرات د غیرمسلکي او بې تعلیمه کاریګرو وظیفې له  

لږه سرمایه لرونکو  او  ته رقابت سختوي.    خطر سره مخامخ کوي. همداراز کوچنیو  تولیدي کمپنیو 
دولتونه اوس مهال پردې فکر کوي چي څنګه د څلورم صنعتي انقالب لپاره امادګي ونیسي. د بریکس  

BRICS    هیوادونو د لسمي کلنۍ غونډي یوه مهمه موضوع څلورم صنعتي انقالب وو.د هند لومړي
ید د ښوونځیو او پوهنتونونو په کریکولم  وزیر نریندرا مودي غونډی ته وینا کي یادونه وکړه چي موږ با 

همداراز د څلورم صنعتي    .و.. شڅلورم صنعتي انقالب لپاره اماده  کي تغیرات رامنځته کړو تر څو د  
بحث وکړي.   انقالب پر تاثیراتو  چې د دغهوي شدایر  هم علمي کنفرانسونه  نور ف مختلانقالب په هکله 

و، دولتونو ته په کار ده تر څو تعلیم ته د  شی  پاره اماده کیدال چي څنګه د څلورم صنعتي انقالب ل دا  
کړي،    خبر خلکو السرسی زیات کړي ، خلک او کمپنۍ د ټیکنالوژیکي نوښتونو او پرمختګونو څخه  

زیربنا جوړه کړي، روزنیز پروګرامونه زیات کړي ، نوښتونه او ابتکارات تشویق کړي. له دې الري  
عتي انقالب له پاره امادګی نیولی سي بلکی د خلکو د وظیفو د السه ورکولو  دولت نه یوازي د څلورم صن

خطر به راکم کړي، تولیدي او خدماتي کمپنی به د رقابت جوګه کړي او اقتصادي وده به نوره هم چټکه  
 کړي. 
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 World Economic Forum  نړیواله اقتصادی غونډه

کال  ۲۰۲۰په  دا غونډه هرکال د نړۍ داقتصادی وضعیت د تحلیل په موخه د نړۍ یو هیواد کې جوړیږی.  
ړه پورې  دغه نړیواله غونډه په ز(  WEF د )   کې هم جوړه او د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ. 

رم یو رپوټ چي  د نړیوال اقتصادي فو:  مثالً خبرې کوي.    لونو باندیاو د حیرانتیا وړ رپوټونو او تحلی
اقتصاد لرونکو هیوادونو د شاوخوا   ایمرجینګ یا غوړېدونکي  له  ک  ۳۰۰د شل  مپنیو څخه د سروې 

کارکوونکي مجبور وي چي    ۵۴کال پوري به د لویو کمپنیو ٪  ۲۰۲۵ښیي چي تر  ،ویش الري برابر  
وړتیاوي   ې خپل پات   مسلکي  وظیفه  پر  څو  تر  کړي  شي زیاتي  او  .  ې  ادارې  د  موضوع  بشري  دغه 

  ۲۰۲۲همداراز پنځوس فیصده کمپنیو ویلي چي دوی به تر    لپاره ټکان ورکوونکې ده مدیریت  سرچینود 
ځکه دوی غواړي چي انساني    ، داپه بېساري ډول کم کړي  شمیر کال پوري مجبور وي چي د کاریګرو  

خدماتي سکتور په  د او    و کاریګرو پرځای له اتومات ماشینونو څخه ګټه واخلي. په خاص ډول د معادن
کمپنیو کي به زیات کارونه اتومات ماشینونو ته وسپارل شي چي له دې سره به زیات کاریګر بیکاره  

د  چي  راځي  همداراز  کي  رپوټ  پشي.  سافټویر  د  یعني  وظیفي   Software  تیاورکوونکی راخرې 

developer    د معلوماتو تحلیل کوونکي ،Data Analyst او د اجتماعي شبکو متخصص ،  Social 

networks expert    وي.  تود به هغه وظیفې وي چي کمپنی به ورته زیاته تقاضا ولري او بازار به یې 

 culture کلتور

ل،  بل نسل ته پاتې او وخت په وخت دتکامخه  ټول هغه مادی او غیر مادی ارزښتونه چې له یو نسل څ
د ټولو د  سلوک او  ارزښتونه،  منل شوی  کې ټول    ه ټولن  یوه کلتور په  غوړیدا په حال کې وي.  ارتقا او  
د یوې ټولنې او ملت د فکري ځانګړتیاوو، دود، دستور، عقایدو، هنرونو،    کلتورنورمونه دي .  تایید وړ  

وړو مجموعه ده چې دوى په ګډه منلى او توافق یې ورباندې    - ټولنیز چلند او د انسانانو د نورو کړو
موسیقي،  لوبې،  ،  هنر، پوهه ، لباس،  غیر مادی بڼه لري لکه  ارزښتونه هم مادي او هم کلتوری  کړى دى.  
دپخلی وسایل، د کور اسباب،  غم ښادی، خوراک څښاک،  ،  لمانځنېت، ګاڼې، ناسته پاسته ،  اروای  تاریخی

 ا دي. جزاد کلتور  او نور چې ژبه  ،ولسي سندرې، ادبیات د کار ابزار، 

 public policyعامه پالیسي  
هغه  ، عامه پالیسي په کلي مفهوم سره،  او سیاست سره اړیکه لري  پالیسي د سیاست په علم کې رېښه 

مسایلو په نامه پېژندل کېږي    و او یا د محکمې له خوا اساسأ د هغونکي  ودي چې د قانون جوړ  اصول
عامه د خصوصي په مقابل کې قرار لري، یعنې هر هغه څه    هېواد او ټولنې پورې تړلې وي.  پهچې  

  ه د پام وړ کړنې هغپالیسي  ن سره په اړیکه کې وي. چې له عام ولس او ټولنې او د هغوی له گټو او تاوا 
 : شوې ده  اتو هم توضیح په الندنیو عباریې په مخکې لري،   چارواکیچې  ديسیر او الرې الخط 
 موخو ته چې ددې کړنو باعث شوې، اشاره کوې.  وعامه پالیسي د حکومت کړنو او هغ  –
 چې دولت او حکومت یې ترسره کوي،  هر هغه څه  –
عامه پالیسي د حکومت د هغه کړنو ټولگه ده چې د خلکو پر ژوند مستقیم او یا غیر مستقیم اغېز  -

 ولري. 

 د حکومت د کړنو د ارادې ښکارندویه ده. په عمل کې عامه پالیسي  –

قوه، حکومت او قضایه    چې د عمومي برخې د بېالبېلو مراجعو )لکه مقننه   ه او سیاستون  ې پریکړ  ه هغ  -
خوا ترسره کېږي. دولت په کلي مفهوم سره، د عامه پالیسۍ جوړونې یو قانوني نهاد دی چې  ه  قوې( ل

 . او تطبیقوی یې ې جوړیې په بېالبېلو ډولونو سره )لکه قوانین، ضوابط او مقررې( 
 عامه پالیسي د نظامونو د موخو او مسؤلیتونو په کلي اصولو باندې بحث کوي.  –
 ده.  اوپریکړهو قانون عامه پالیسي د الرې د ټاکل –

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر 110 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

امل دولت دی، نو په دې اساس د خلکو او ټولنیزو ډلو پریکړې عامه پالیسي کېدلی  ح د عامه پالیسۍ    –
 نشي. 
په ټوله کې عامه پالیسي د دولت هغه راتلونکي پالنونه دې چې د هغې په وسیله عمومي غوښتنې په    –

 ترالسه شي.   ډیر ښه ډول
 

 discourse خبرې او مباحثه / ډیسکورس
نوی  مباحثه او خبرې کولو ته ویل کیږی.   بدلون ونو د عادت   و پخوانی یوه ټولنیزه فلسفی اصطالح ده چې 

؛ یا د ټولنې لپاره د یوې    په هکله خبرې کوللوشکل ورکو د  په نوې بڼه  د مسایلو  په ټولنه کې  .  بحث  
. د بېلګې په توګه  باندې اقدام کوللو  جوړو  وضعیت نوې  او    ل یمې الرې په توګه سیسټم رامنځته کوېدر

ټولنې د ټولنیزو باورونو په رانغاړلو په یو نوي ډیسکورس  ورته    د فیوډالی او تر فیوډالی مخکې دورو ته
او هرڅه معاصر شکل    ول او بحث الندې نیول چې تولیدې شیوه، پوهه، ملی فکرونه، ټولنیز تولید جوړ

سفه، سوسیالوژۍ، انټرپالوژۍ، سیاست، ژبپوهنه، ادبیاتو  ډیسکور په ټولنیزو علومو لکه: فل  . ومومي
. ډیسکورس  برو کولو ته اطالق کیږي ه اداره او مدیریت کې هم بحث او خلري، خو پکې عمومیت  

سنان، ټولنپوهان او د سیاست  یلسیزو تیوري ده، چې تیور   دوه   - تازه یود    ،پوسټ ماډرنیزم ته په تمایل 
او اجتماعي سټرکچرونه تحلیلوي او جوړوي. ډیسکورس په    زبېالبېلې پدیدي، ټولنېعلما یې په مرسته  

کې پراخ مفهوم موندلی، چې ډول ډول تعریفونه    ؛ او له هغې جملې په اداره او مدیریت ټولنیزو علومو
د عمل کولو ډګر کې  یې  دمباحثې پایله  ایست او    راو   اترو له بڼې   - خبرو  د لري، میشل فوکو ډیکورس  

  .ه مطرح کړ

 presidential systemریاستي نمام

ریاستي نظام کې ولسمشر د خلکو له خوا ټاکل کیږي او د پارلمان په پرتله ډېر واکونه لري. په ریاستي   
نظام کې درې ګونه اجرائیه، مقننه او قضائیه خپلواکې قواوې دي، چې په د درې واړو په سر کې  

  د استولو صالحیت   د بېلګې په توګه د اوربند او بهر ته د ځواکونوولسمشر وي او ډېر صالحیتونه لري.
په ریاستي نظام کې په اضطراري حاالتو کې ولسمشر    .لوی او مهم صالحیتونه او دې ته ورته نور  

  کوالی شي په خپل السلیک سپین کاغذ ته د بانک نوټ اعتبار ورکړي.

 parlemantismپارلماني نمام
په دې ډول نظام کې یوازې د پارلمان غړي د خلکو له خوا ټاکل کیږي او هغوي بیا ولسمشر او لومړی   

وزیر ټاکي. په دې ډول نظام کې پارلمان د ولسمشر په پرتله ډېر واک او صالحیت لري او د ولسمشر  
وي چې  شتون تر ډېره سمبولیک وي او ډېری اجرأت لومړی وزیر کوي؛ ځکه له هماغه ګوند څخه  

لکه څرنګه چې په ریاستي نظام کې ولسمشر د مقننه، اجرائیه او    په پارلمان کې اکثریت څوکۍ لري.
 دا دنده د پارلمان په غاړه وي.  ؛قضائیه قواو په رأس کې وي؛ پارلماني نظام کې بیا برعکس

 

خردمندانه لید                                  reductionist perspective   
ولو  رو او اجراتو، لنډه داچې شاوخوا ټتکاملی بهیر، په اداره او سازمان کې چادنړۍ حاالتو، دټولنې 

په عینی ډول دفاکتونو له مخې تحلیل  واقعیتونه پېښو او قضایاوو ته د استقرایی شیوې له پلوه کتنه . 
یا    ری تګ او له نمونی ل په لود ک  له جز څخه  یاسی ، اداری او ټولنیزه موضوع کېپه یوه سکول. 

 ل په هکله حکم کول او نتیجه اخیستل. څخه د ک   ې ښجزئې پې
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 discriminateتبعیض 
یلو حقوقی، سیاسی، اقتصادی او  ب نژاد او نورو له پلوه په بیال  دجنس، ژبې، دزیږیدودځای،قوم، مذهب،

د انسانانو    ې چ  ي یږته ویل ک  غه چلند تبعیض هپه انسانی ټولنو کی  توپیر راوستل.    کلتوری مناسباتو کې 
.  ي مل دی چی یوشی یا کس دبل نه بیلویا هغه ع.ته د بلی ډلی څخه په متفاوت نظر و کتل شی   ېډل  ېیو 

په عمومی صورت که د یوه کس په مقابل کی تبعیضی عمل صورت نیسی، له دی کبله به وی چی دا  
د تبعیض کلمه    .دی، نه د هغه د شخصی صفاتو له کبلهشخص په یوی بلی ډلی یا ګروپ پوری تړلی  

  یی   اله کلمی څخه چی معنDiscriminat  د التینیاوولسمه میالدي پیړۍ کې    پاره پهل د لومړی وار  
وایی په سیاست کې هغه    discriminate  بیلوالی دی، اخیستل شوې ده اوس په انګلیسی کې ورته

او تبعیض عقیده لری  په  په وړاندې    د رژیمونه چې  نه  لږکیو  قایل  په حقونو  یا یی  یا نفرت خپروي 
  .م ۱۸۶۴ه لن د کورنۍ جګړی په وروستیو کی پلینک  مابراها شپاړسم ولسمشرکله چی د متحده ایاالتو وی.

کانګرس تصویب کړ، نو د غالمۍ د دوری دختمیدو اعالن وشو،  . کې  م ۱۸۶۵لیک کړ او په کی الس
لغوه شوی، خو په عملی توګه تر ننه پوری دوام  هم    تبعیض ټولی بڼی ورسره سم په قانونی توګه د  

په سترګه  د اخالقی علومو فیلسوفان تبعیض ته د یوه مضر، بی ګټی او زیان رسونکی عم.  لری ل 
پاره لوی  ل ظمۍ او سترو نارامیو د جوړیدنو  یی تر بل هرڅه نه د ټولنیزی بی نه  ګوری او په نسبی توګ

نی کسان پری اخته کیږی او د ځینو  یتبعیض لرل په حقیقت کی یو ډول ناروغی ده چی ځ المل بولی.  
  ېد خپل   ې پاره هلی ځلی کوی چل  ته د خلکو په منځ کی د پراختیا داسی دالیلو په جوړیدو سره هغی  

په حقیقت کی یو    تبعیض   .ي وم عدلی او ټولنیز مشروعیت نه لرپاره یی پخپله جوړکړی او کللوړتیا  
په سترګه نه    ډلی ته د کامل او پوره انسان یا انسانانو   ېیوه انسان یا د انسانانو یو   ې او ستم دی چظلم  
و مستحق یی نه بولی. د تبعیض قربانیانو سره تل د ذلیل، ټیټ او خوار  ن او د ډیرو بشری حقو  يګور

د تبعیض د را منځته کیدو    ېولنو ک ټ پوهان په بشری    مو ده. د ټولنیزو علو  انسان په توګه معامله شوی 
 : يرا په ګوته کو   ېاساسی ډولونه داس ېدر
یستل کیږی چی د ټولنی په مادی منابعو باندی  ازیار    چې پاره سیالۍ:  لد ډیرو ګټو د السته راوړلو  .۱

  .شخصی یا ګروپی کنټرول تر السه شی 
 ترالسه کول، پاره د ډیر عزت او ټولنیز اعتبار  لپاره سیالۍ: د ځان او خپلی ډلی  ل   د لوړ ټولنیز دریځ.۲
تی بنیاد لری،  اقپه نورو د خپل فوقیت د منلو او هغه ته د مشروعیت ورکولو په هدف: دا تبعیض طب .  ۳

منی او قانونی بڼه ورته  یې  په ټولو    اود لوړی طبقی خلک چی خپله لوړتیا خپل طبیعی حق ګڼی،  
 : مثالً . ويورک
تبعیض: دی ډول تبعیض سره واړه او زاړه ډیر مخامخ کیږی او هغوحقوقو ته یی زیان    ې په عمر ک. ۱

  .رسوی چی باید ویی لری
تر ټولو بد ډول دی چی معیوبین ورسره د جسمی ناتوانۍ له    معیوبینو سره تبعیض: دا د تبعیض   له .۲

  .مخی مخامخ کیږی
چی دوی ورسر خصومت  سره  ژبو  هغو  ژبنی تبعیض : په ټولنه کی د مسلطی ژبی و یونکی د نورو  .۳

 تبعضی چلند کوي،  لری، 
سره تبعیض: په نړي کی د اکثرو کلچرونو نومونه معلوم دی، لکه چینایی نومونه، هندی    ونونوم   له .۴

د څرګندیدو سره سم ډیر خلک    نومونه،روسی نومونه، عربی نومونه او نور. په ډیرو ټولنو کی د نوم 
 .وایي تبعیضی   ي نومونو سره د نورو کلچرونو سلوک چې دې ته له حساسیت ښکاره کوی 

سره   یا ټول لباس   ، خولۍد یوه بل ملت یا قوم له جامولکه  له کوم ځانګړي ډول لباس سره تبعیض:  . ۵
 رګندول،او له هغه څخه کرکه څ تبعیض 

  د پوټکې   ه زیاتره نژادی توپیر یا اپارتاید هم وایی چې ملی هویت سره تبعیض: دی تبعیض ت  له   . ۶
له تور  بریتانیا او د یو شمیر اروپایی هیوادو سیاستوالو  د امریکې،   رنګ یې یو مثال دی. کلونه کلونه

یو بل مثال یی په یو شمیر    سانی حقوقو نه و قابل،وستو سره تبعیضی چلند درلود اوهغوی ته په انپ
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، نویو  اروپایی هیوادو کې له آسیا یا نورو هیوادو څخه د ورغلیو مهاجرو په وړاندی شدید چلند دی
ددغو    دا   نازیستانو یو شمیر آسایی نژاده خلک د شپې له خوا په پټه ووژل او داسې نور مثالونه. البته 

  نی ګروپونو دی چی د یو ډول تبعیضی مفکوری هیوادو رسمی سیاست ندی، بلکی یو شمیر افراطی کوچ 
خو که مربوطه دولت دوی په دې عمل ګرفتار    د لرول له امله په دې ډول اعمالو الس پورې کوي، 

 کړی درنه سزا لري. 
غه  دی. دا ه  سره ورته   منطقوی تبعیض: منطقوی یا جغرافیه وی تبعیض د ملی یا نژادی تبعیض   . ۷

سره کیږی،  تبعیض دی چی د یوی مشخصی سیمی د اوسیدونکو سره د تنګ نظری له مخی تر    ډول
مخصوصی لهجی په کارولو او یا د لباس له مخی د دی تبعیض سره مخامخ    چی د خبرو په وخت کی د 

 .کیدلی شی 
په نننۍ نړۍ کی مذهبی یا عقیدتی تبعیض د بل هر ډول  له بده مرغه  مذهبی او عقیدتی تبعیض:    .۸

قربانی    یض له کبله هره ورځ بیشمیره کسان تبع   ې ه شدت او کثرت سره وجود لری. د د تبعیض نه پ
 مثالونه، تبعیض او نور   فراطی او منځالرو ترمنځالکه د یهودو او مسلمانانو ترمنځ، یا د  ي کیږ
د جنسیت تبعیض: دا هغه تبعیض دی چی د نارینه ، ښځینه اونر ښځیو په وړاندی په ټوله نړۍ کی  .۹

په لږه یا ډیره اندازه وجود لری. په دی تبعیض چلونه کی د نارینه برخه درنه ده او ښځه نه یواځی  
په سترګه ګوری. نرښځیان بیا  داچی د ځان سیاله نه بولی، بلکی په ځینو ټولنو کی هغی ته د خپل مال  

. دوی ته دواړه  ېی ځای شته او نه د ښځو په قطار کهغه مظلومه ډله ده چی نه ورته د نرو په صف ک 
 .  يپه سختۍ سره تیریږ   ېاو ژوند ی ي د حقارت په سترګه ګور ې نارینه او ښځ

 

 directorateآمریت  
چې په سر کې یې یو  غه وظیفوی دریځ دی  اداري تشکیالتو کې د مراتبو په سلسله کې ه  د افغانستان  

رسمی کار کوونکی چې د    آمر یعنی هغه   آمر وي او هغه خپل الس الندې نور مدیران رهبري کوي.
د دندو اجرا کول غواړي. زموږ د  قانون له مخې د خپلو الس الندې مادونانو څخه په الزامي ډول  

دي، خو د یوشمیر ریاستونو لپاره په    Directorateتشکیالتی جوړښتونو له مخې ځینی ریاستونه هم  

نو کی  ژبه  هم  رانګریزی  چې presidency مثالً کاروی،    اصطالحات  ته  رئیس  پوهنتون  د    یا 

Chancellor .( تشکیالتی جز دی  -ښتي )ساختماني یو جوړدواړه په عامه اداره کې د ادارې    ویل کیږی  .

 )و.ګ: رئیس( هیئت.

 administrative lawادارد حقوق 
هغه   هغې ټول  د  او  دستګاه  اداري  د  دولت  د  چې  قواعد  کارکوونکو    مدون  فعالیتونه،  جاد  راات، 

همدغه مجموعه د یو    تنظیم، ترتیب او تر خپل اغیز الندې لري.   مطالعه،  مسئولیتونه   صالجیتونه او
. که   سره او له بلې خوا د اداراتو خپل منځی روابط منسجم او تنظیموي هیواد د وګړو روابط له ادارې 

 ( ولیکل شي. Administrative Law زموږ موخه  د اداري حقوقو مضمون وي، نوبیا باید)

 constitutionاساسي قانون 
تدوین شوی الرښود یو هیواد ترټولو لوړ حقوقی سند او د نورو قد   لپاره  چې د اړوند هیواد    وانینو 

دولت او وګړو)ملت(    سیاسی واک پولې)حدود( او د   ه، د دولت سیاسی اصول، جوړښت، د مراتبو سلسل
ولو لوی قانونی  ؛ اساسی قانون هغه تر ټ په بله ویناترمنځ اړیکې او د هیوادوالو حقوق تضمین او ټاکي.  

اصول او  رو قواوو څرنګوالی، دنظام اساسی  حکومت او ورسره دوو نوسند دی چې په یو هیواد کې د  
 ، وجایب او مسئولیتونه جال جال ټاکي. دولت دندې اووظایف، د ولس 
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 agendaآجندا 
مخکنۍ طرح او  د یوې رسمي غونډې هغه موضوعات چې بحث به ورباندې کیږی. د یوه مجلس 

 ام پر مخ ځي.  دهغې له مخې ګام پرګ اهداف چې د غونډې جریان به 

  offerآفر 
وونکی له  د داوطلب یا فرمایش ورک هغه سند چې په پروژه، تهیه، تدارکاتو او نورو اداري چارو کې 

د غوښتنی او  لی جز په توګه د مربوطه اجناسو او خدماتو د برابرولو لپاره خوا د قرار داد د یوه اص
ً فرمایش د اجرا په خاطر وړاندی کیږی. آفرباید   ونکی جنس/خدمت  ید د فرمایش یا غوښتل ک   حتما

 ای، وخت او نور ټول شرایط ولري. مقدار، ډول، بیه، ځ

 goodsاجناس  
 لګښتي او نالګښتي ټول مالونه چې په فزیکي ډول موجود وي. 

 citizenولس 
 اهالی. )شهروند په پارسی دری(.  ټول اشخاص)چې نفوس بلل کیږی( او د اړوند هیواد تابعیت لري. 

 documentsاسناد 
یا  لیکنې چې دمربوطه    و له خوا ترتیب شوې دفترونو او سازماناشخاصو،    د  دفتر واقعیتونه  شخص 

په عامه اداره کې؛ اداري اسناد    .لري ود دفاع قوت  شی او د اړتیا پرمهال  وباندې  ، باور ورښکاره کړي
د رسمی  چې د دولت    ثبت شوی معلومات ديهغه ټول فورمه جات، لیکونه، راپورونه، پالنونه او  

 . ادارو له خوا ترتیب شوی وي 

 charterاساسنامه 
مدنی ټولنو  تجارتی شرکتونو او دفترونو،    سازمانونو،   د حکمی شخصیتونو) ګوندونو، ټولنیزو بنسټونو،

د موخو،فعالیتونو، جوړښت، مالی منابعو، تشکیالتو، لوګو او پتې، دکار طرز او نورو په    رو( او نو
او دوی ورباندې ثبت او راجستر او    د دوی فعالیت ته مشروعیت ورکوي  لیکل شوی سند چې   هکله
  )په افغانستان کې اساسنامی د عدلیې د وزارت دتقنینی چارو ریاست څیړي او د ت ترالسه کوي.رسمی

 انسجام ریاست یی ثبت او جواز ورکوي(. 

   indicatorانډیکاتور 
رسیداتو او ثبت مراجع  د  ورڅخه موخه  دغه اصطالح فرانسوی ریښه لري، چې په اداره او مدیریت کی  

 واردې شمیره، نیټه او لنډیز پکې وي.   -چې د صادرېاقدام دفتر دی 

 promotionارتقا/ترفیع  
ل.  هغه د معاش او دریځ)رتبې( اوچتید اغیزمنتیا او کاری پایلو له مخې د ،  د یوه کارکوونکي د وړتیا

غانستان کې د ترفیع شرایط؛ درې کلونو پوره کیدل،  . په افدکارکوونکو له موجود بست څخه لوړیدل
د تحصیل د درجې لوړیدل او ځینی وخت دفوق  دښه فعالیت په صورت کې د مساعد سجل ترالسه کول،  

 کول.  العاده کار تر سره 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر 114 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

  bureaucracyبروکراسي  
م.کال کې په فرانسه کې یو تن اقتصاد پوه )وینسټ  ۱۷۴۵په  اصطالح د لومړي ځل لپاره    (  bureau)د 

م. کال کال کې نامتو آلمانی څیړونکی او لیکوال  ۱۹۱۰وکاروله، خو په  د لیکلو میز ته  دوګورنی(  
لومړۍ برخه یې بیرو یعنی دفتر   اجرا ته وکاروله،فتري چارو  ماکس ویبر په اداره او مدیریت کې د د 

یې برخه  دوهمه  کلمه  او  کول   یعنې  cracy  یونانی  اداره  او  کې    دي.  حکومت  مدیریت  او  اداره  په 

،  د ادارې او مدیریت هغه طرز چې فعالیتونه یې دمراتبو د سلسلې لرونکي، پرمنطق والړبروکراسی  
رسمی وی او چارې تخصص لرونکو کارکوونکو    هدف لرونکي او پریکړې یې شخصی نه، بلکې 

قواعدو له    دمراتبو دسلسلې اورسمي هدایت،  دا د کلک نظم، معلوم وخت، ټاکلو لګښتونو،    سره وي.
   کارونه پر مخ بیول دي. مخې رسمی

 

 bureaucraticبروکراتی   
هغه اداري مدیر)کارکوونکی( چې په بیروکراتیکه اداره کې د دفتری پروسیجرونو سره سم کار  

 د بروکراسۍ سره سم کاری بهیر او پروسې ته هم استعمالیږي. کوي. 

   statementبیانیه  
یو دولت یې د خپلې سیاسی    اعالنوونکی سند. لکه هغه اعالمیه چې   هرډولد یوې خاصې موضوع  

لپاره اظهار کړي، لکه  دې د ځواب، یا د یوې ځانګړې ناڅاپي پېښې  الیسۍ یا د خپلو مخالفینو په وړانپ
( د بیانیې او اعالمیې تاریخي او بیالبیل مثالونه شته، لکه د جمهوری  state statementد دولت بیانیه)  

، د  دوو هیوادونو له خوا دمشترکې اعالمیې بیانیه  د   ،(republicans statementغوښتونکو بیانیه)  

  ادارات او سازمانونه هم   او نور.   نو دناستې د پای اعالمیه ، د هیوادونو د مشرا له بیانیهیو تړون په هک
یوه اکونت    هغه سند دی چې د   بانکی ستتمنت   د دوی دځانګړو موخو د ښودلولپاره بیانیه لرالی شي. 

 بیانیږي. ت پکی  الرونکی تول جزئی

 protocolپروتوکول 
ذیدخله اړخونو السلیک لپاره چمتو شوی   -مذاکره کوونکوله قرارداد مخکې جوړ شوی سند، چې د 
 مقاوله.  د دیپلوماتیکو تشریفاتو تر سره شوی ثبت. وی. د یوې رسمي غونډې صورتحال. 

  procedureپروسه  
طبیعی او تکرار کیدونکو پېښو مجموعه.  پسې  په طبیعت کې د انسان له السوهنې پرته د یوشمیر پرله 

تر اوچتیدو وروسته  یو په بل پسې  هغه پرله پسې ګامونه چېانسانی فعالیتونو او اداري اجرااتو کې د  
د قانونی پړاوونو څخه   ته د رسیدو په خاطر  پېیلې توګه هدف  یا: په منظمه او  اجرات تکمیل شي. 

 تیریدل. 

 conservative ځانساتی)محافمه کر(
هغه ذهنیت، فکر، وګړی یا مقام او سازمان چې ډیر زیات محتاط اودتغییر او بدلون په وړاندې  

 څخه ځان ساتونکی. په دودیز فکر او ګروهه ټینګ والړ او د تجدد ناخوښی وي. 

 soft wareپسته یا نرمه جګړه 
باوره   روحیات وژل، هغوی پر ځان بی د یو ولس، وګړی، یا مخالف فرد په بیالبیلو بڼو او وسیلو 

 د یوه ملت ځانته محتاج کول او دهغوی تدریجی تذلیل.  سره او تذویر . په سیاسی هوښیاری لکو
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 nihilismنی یلیزم 
د ناخوالو له امله د یو چا زړه توریدل او نامیدی کې  په التین ژبه کې هیڅ)پوچ( ته وایی.    nihilنیهیل 

ولنه د ژوند له ارزښتونو،  ده )ګروم( دی چې وګړی او آن یوه ټ قع  هغه    په ارواپوهنه کېپاتې کیدل.  
رغوونکی کار ته  حالت چې    رواني شتوامکاناتو او سبا ورځې څخه بیزاره شي. هغه  خپلی توانمندۍ،  
 الس نه ورځي. 

 equipment تج یزات 
په دفترونو کې  او لوازم چې    اسباب، وسایل، اثاثیه د یوه سازمان، ادارې یا موسسې هغه غیر مصرفي  

ویلخانی  ح په کاریږی او د وخت په تیریدو سره استهالک کیږی. دغه اجناس جنسی معتمدسره قید او د ت
 کتاب کی ثبت وي. 

 ID card(Tazkira)تذکره 
کلونو کی   دیرشولکه )هغه یو پیاوړی قانونی سند چې د کتابچې)لکه دافغانستان پخوانۍ تذکرې(، پاڼې  

یې د یو هیواد هر اوسیدونکی  یاهم د یوه کارت)اوسنۍ بریښنایی تذکرې( په شکل  ( رواج شوی تذکری
او مهر شوی    لري او په هغې کې یې ټول هویت او حالت ثبت او تذکره د مربوطه مرجع له خوا تایید 

ولو سیاسی، حقوقی، اقتصادی او نورو  په ټ   ضرور دی. په تذکره کې د وګړی عکس هم  نو د لویا وی.  
د جواز ترالسه کول  اورسمی چارو،  ټولټاکنوواداری  ډیرو نورو    ،اقتصادی معامالتو، زده کړی،  او 

 او قانونی امر دی.  رسمی چارو کې یې شتون حتمی 

 genderجندر 
ټولنه    و د حقونو برابروالی.ري اوکلتوری برخوکې د نارینه اوښځ ،اداسیاسی، ټولنیزو، حقوقیپه ټولو  

 جنسیت. د انسانانو ذاتی ځانګړنه.   حاشیه وګړو ته په ټولو حقونو کی برخه ورکول.کې 

 pragmatismعمل پالنه 
او تشوژمنو   د عمل اصالت ته لیوال دي. تجربې په عمل کې پلي کول. د خبرو هغه کارکوونکی چې 

 واقعی عمل کول. هر کار کی السوهنه. پر ځای 

 retirementتقاعد 
د ملکی کارکوونکو د قانون سره سم، د کارکوونکو ټاکل شوي عمر ته  له کار څخه ګوښه کیدل. 

رسیږي او له بست څخه یې  رسیدل او د ټاکلو کلونو دندې تر سره کول وروسته د دوی دنده پای ته 
اړیکې پرې کیږی. وروسته تر تقاعد څخه د قانون سره سم دده امتیازات ورکول کیږی.)اجیر  

 کارکوونکی تقاعد نه لري(. 

دیق تص certificate 
او دهغه د قانونی   په رسمي ډول تایید شوی سند. د اړونده واک لرونکی مقام له خوا د یوه متن تاییدول

 او حقوقي اړخ منل. 

 employee trainingد کارکوونکو روزنه 
مهارتونو او  دتیوریکی او میتودیکی  د وړتیاوو داو چتولو په موخه  روزنه)ټراین(  په عمومي توګه؛  

د دندو په  ټولې هغه برنامې او طریقې دي چې  دي. په عامه اداره کې روزنه    معلوماتو ترالسه کول
 او مهارت اوچت کړي.  ،پوهه ، توانایيد ملکی خدمتونو د کارکوونکو چلند، کاری وړتیااجرا کې 
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 eliteنخبه 
نوماند  او  ته ویل کیږی چې  هغه    نخبهپوه خلک.    ،وتلی  د    په خپل محیطچا  تر نورو  ټولنه کې  او 

لکه    تحصیالتو، پوهی او علمیت له لحاظه اوچت او د لوړ تفکر، قضاوت او دوراندیشی لرونکی وی
هنري او ادبي ، صنعتي ،    – د پوهنتونونو او علمي مرکزونو هغه استعدادونه او کادرونه چې علمي  

یا علمي نخبګانو په نوم  Scientific Elitesد    . دوی امنځته کوي تجارتي ، طبي او نور ارزښتونه ر
بې تبعیضه د فکري خالق ثمر لرونکی خلک دي چې د کار ، کسب ، سیاست او  چې نومول شوي هم  

د دوی د تولید او خالقیت آثار د  .  د خدمت او فعالیت ارزښت اوچت دی   ادارې د نخبه ګانو په پرتله یې
په نیکمرغي کې ټاکونکی رول لري . وروسته پاتې هېوادونه او له هغې جملې  ټولنو د نن او سبا ورځې  

څخه افغانستان د دغه ډول نخبه ګانو له کمښت سره مخامخ دی او یا هم په کاري چاپېر یال کې له  
 خصوصیات دادی: د نخبګانو  ستونزو سره مخامخ دي او که ډیر لږ شته هم په الزم دریځ کې نه دي ، 

 ډول پیژنی؛ دقیق  په حد په هرڅه کې دقت کوی او خپل  ؛ خلک دیدقیق ډیر   •

 ؛ يې هدف وی  رفاه او د خلکو خوشحالی  دی، د ټولنی هدفمند  •

  لپاره ښه استفاده کوی؛ څخه د غوره کارونوفرصت  •

 ، کوی ارزیابی  ځان، نور خلک او ټولنیز حاالت ښه  •

 ښه قدرت لری؛ پریکړو و ا منلو خطر ،وکول  مدیریت د و او پاک نفسه دی اشجاع  •

 د ستونزو په وړاندی دریږي،    •

 ، له ترقی سره مینه لری، لرونکی دیتمرکز  د قوی  •

 .  متعصب او تنګ نظره ندی  یعنی    لریجامعیت  •
 ډیرو ځایونو کی دمعتبر)اعتبار لرونکی( په معنا هم ده. 

 elitismنحبه ساالری 
پوهان الزم دریځ    ، خالق، خدمتګار او دبشریت په درد دردمند نوموتیهغه غوره حالت چې ټولنه کې  

کې د علم ، پوهې ، ادارې ، سیاست اقتصاد او نورو ګټورو برخو    Elitism  په نخبه ساالريلري.  
. په نخبه ساالرۍ نظامونو کې د دغې خالقانه او    د ستونزمنو پریکړو کوونکی دي معنوي کادرونه  

ځینو ټولنو کې معتبرو خلکو چې د    .   علمي ځواک آزادي او حقوق ډیر اوچت، خوندي او ډاډمن دی 
و،   لرونکی  امتیاز  نخبه  ډیر  بالعموم  مګر  ګڼل،  ونه  کوونکی  خلکو چوپړ  د  سره(ځانونه  استثنا  )په 

 ساالری یوه غوره ځانګړنه ده. 

 artهنر
لرونکي  چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغېزې  د انساني فعالیتونو هغه مجموعه او آثار 

ي. هنر د هنرمن شعوري کار او آګاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت  لیږدو  او ځانګړې معنا او مفهوم
ولو اوچت معنوی  لکه د کار په شان یواځې د مادي مقصد او مالی ګټې په موخه نه وي، بلکې تر دې ټ 

په    مقاصد لري. هنر ښکال پنځول، ښکالخوښول، ښکال ستایل، ښکال پالل او ښکال الښکلی کول دي. 
دې توګه هنر د طبیعت له زېږنده ښکارندو)پدیدو( څخه توپیر لري او د بشر د هستوونکی خالقانه  

انځورګري، پږ    ه لکه؛بیالبیل هنرونه شتځواک څخه رامنځته شوی ابداعات په هنر کې شمېرل کیږي.  
سینما او نور. هره هستونه  خطاطی،  توږل، ګرافیکي طرحې، ودانۍ جوړول، موسیقي، شعر، تیاتر،  

هر ایجادی او تخلیقی اثر هنر دی، بلکې هنر او هنری اثر تر ټولو سخت او ستونزمن    هنر نه دی، نه هم
: ښکلي هنرونه او بل یې  ل شوی وویشکار او د ډیرو معیارونو لرونکی دی. پخوا هنر په دوو برخو  

 ګټور هنرونه.  
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ښکلي هنرونه د هېڅ موخې او مقصد په چوپړ کې نه دي او پایله یې ارزښت هم لري لکه انځورګري،  
خو ګټور یا ګټه لرونکی هنر له هنري ارزښت پرته یوه بله موخه هم لري لکه سینګار شوي لوښي. نن  

غه هنرونه چې  بیق کول دي. هه عمل باندې د نظري معرفت تط ورځ دغه وېشنه له منځه تللی ده. هنر پ
او هم ګټه ولري او د هنریت تر څنګ د یو شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم  تجسم کوی  هم ښکال  

وي نو د هغو محصول تکرار کېدونکی او په هماغه یوه بڼه وي چې دې ته هنري صنعت یا صنعتي  
ځې او یواځې د انسان د ښکال خوښونې د تندې ماتول وي، نو دې  هنر وایي، خو هغه چې موخه یې یوا

ته ښکلي هنرونه وایي. ښکلي هنرونه د دې له مخې چې آیا د هغو اغېزه د انسان په ذهن باندې د کوم  
حس له الرې واردیږي، یا په بله وینا آیا دا چې د انسان د ښکال خوښونې احساس په کومه طریقه پوره  

ډولونو وېشل کیږي لکه: د پالستیک هنر، فونتیک، بصري هنر، سمعي هنر او داسې    کوي، په بېالبېلو 
نور. پالستیک یا بصري هنرونه هغه هنرونه دي چې د انسان په ذهن باندې د هنر اغېزې د باصره  

  معماري،:  لکه حس یا سترګو له الرې واردیږي، نو ځکه له مادي او ثابتو عناصرو څخه جوړ شوي دي  
لکه موسیقی او د شعر دکلمه او د ادبی اثر هنرمندانه  سمعي یا فونتیک هنرونه  ،  انځورګريحجاري،
خلکو د متعالی ارزښتونو د پاللو او د دوی د عواطفو    و نن ورځ ټول هیوادونه او ملتونه د خپل  لوستل.

تو او تخلیقاتو د ودې  د معنوی او هنری ابداعا   دتلطیف او د خپلو کلتوری بډاېینو د ځال او په ټولنه کی
سینماتوګرافۍ  لپاره ځانګړي ادرات لري. یوه بیلګه یې د هیوادونو د اطالعاتو او کلتور وزارتونه، د 

ملی ګالریګانې او دې ته ورته نورې ادارې دي. د هنری او فرهنګی ارتقا مسئولیت تر ډیره  ادارې،  
 دولت په غاړه لري. 

   state buildingدولت جوړونه 
  اوچتیږی  متي بنسټونو ظرفیتونه کواو ح  جوړونه هغه چلند بیلګه ده چې د هغې په بهیر کې د دولت دولت  

تر سره کړي چې تمه ورڅخه  ترڅو دوی وکوالی شي خپلې دندې په هغه حد کې په خپلواک ډول  
لپاره یو شمیر   کیږي. ته عناصر  د دولت جوړونې  دا دي:  دی  ضرورت    و  د سرچینو  چې ځینی یې 

پولیس  لکه  )  د ترسره کیدونکو دندو او اجرااتو په نښه کول،    عین جوړښت، متخصصین شتوالی، م
دندې(. دولت جوړونه کې باید اول د حکومتی ادارو    د روغتیا، ښوونې او روزنی او نورې  ،،اردو

په جوړښتونو  او ورپسې یې کیفیت په پام کې وي. دې پسې بل ګام    ، دهغو لپاره سرچینې دندې او اجراات 
شفاف ډول اجراات  سپارل کیږی او په قانونی او    ښټ او بنسټ ته دندې هرجوړباندې کار کول دي.  
له    او لوبغاړی   سیاسیوندوران    بنسټونه دکړکیچ او جنګونو د   په دې بهیر کې  .ورڅخه غوښتل کیږي 

کیچونو یا بحران څخه د راوتلیو او یا هم د ناکامو دولتونو  جګړو او کړ  دغه ستونزه له  میدانه باسي. 
وسنی وخت کې نړیوال  ا  کار وکړی.   سره ملی او نړیوال انډیواالن باید بحث الندې ده، چې دوی  لپاره 

بانک،    ؛انډیواالن او موسسات نړیوال  ادارات  بیالبیل  د سازمان  ملتونو  ملګرو  دولتونو  د  دوستو  د   ،
د ملی فکر لرونکو، خپلواکو    معموالً په دغه پروسه کې    او منطقوی سازمانونه دي.   حکومتی واحدونه 
 failedناکام دولت)  دا ده چې    موخه   کادرونو روزنه لومړیتوب لري.واداری  ا  سیاسی  او پر ځان ویسا

state ) او دولکامیابی په لور روان د ( تی ناکامیstate failure  له منځه ) .یوسي 

فساد     corruption 
په اصطالح کې له  څخه راغلې چې معنایې ویجاړ، تخریب او ماتیدل دي.   crupperد التیني ژبې له

لپاره  څخه  صالحیت، قدرت او امکاناتو  دولتی   . عمومي  ناوړه استفادې ته ویل کیږي دشخصی ګټو 
دوړ،    - وروستوالي، تباهي، فتنې، خوساکېدو، اړعربي کلمه او مصدر اسم دی چې په لغت کې  فساد 

ظلم، بد اخالقي، هرزه ګي له نګه والي او طبیعي حالت څخه وتلو او کمي او کیفي منفي بدلون ته ویل  
په اصطالح کې د حکومتي نظام دننه له عمومی سرچینو او مالي او  د مدیریت او عامه ادارې  کیږي.

دود    کولو ته وایي چې ډېره معموله او صي ګټو لپاره استفادې  مادي وسایلو څخه په غلطه توګه د خصو
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دی. البته اداري فساد سره په طبیعي توګه اخالقي فساد او مالي فساد هم مل    شوې بڼه یې اداري فساد 
وي. فساد یو شمېر نورو ځایونو کې هم استعمالیږي. ډېر معمول استعمال یې په اداري، سیاسي، اخالقي،  

لري. اداري فساد یوه ویجاړوونکی ټولنیزه   یو بل سره اړیکېالتي برخو کې دی، چې  ټولنیزو او معام
ښکارنده ده چې لکه د ریچو په شان د نظام او دولت ټول سیستم تباه کوي. اداري فساد په څو شکلونو  

 را څرګندیدای شي لکه: 
له امله او بعضې    ص چې په حکومت کې دننه یو شمېر چارواکي د ډېر حر  کله   : فساد  تصادفي  ✓

ځایونو کې د قانون او دولتي حاکمیت د بشپړې احاطې د نشتوالي په احساس سره په فساد الس  
پورې کړی، یعنې یو چارواکی ) لږ واک لروونکی یا هم زیات واک لروونکی ( له موقع څخه  

په لرې والي یا هم د خلکو د لږ خبرتیا او داسې نورو فرصتونو  په استفادې، د تفتیش او ارزونې  
 په احساس کولو سره عامه شتمني په خپله ګټه وکاروي. 

ډېر   ✓ ښکاري.  ځای  ځای  خوا  له  مامورینو  فاسدو  انفرادي  د  یا  افرادو  د  فساد  ډول  فردي:دا 
 ه. پراخېدونکی نه وي. د فاسد فرد په پېژندنې او اثبات سره یې اصالح آسانه د 

ټولنه داسې احساسوي چې فساد د موجوده نظام  چې  یو ډېر ناوړه فساد دی،    تنظیم شوی فساد:  ✓
له خوا په یوه نظام لرونکی بڼه پرمخ بیول کیږي. حاکمه ډله په ټولو عامه منابعو ، واک او د  

قانون ته د تطبیق مجال او فرصت نه    نظام په په دفترونو منګولې خښې کړې وي او اصالً 
ي. په دې ډول فساد کې فساد کوونکی چارواکي یو دبل حمایه کوي او ټول حاکمیت په  پریږد 

فساد سترګې پټوي. د هر ډول اصالحي تالش او ریفورم طرح په پټه شنډوي. اهل کار وګړي،  
صادق او سالم افراد له کاره ګوښه کوي او دکار خلک له مایوسي سره مخامخ کوي او فاسد  

 و خالص فاسد ګروپ تشکیلوي. چارواکي په اداره کې ی
له عامه منابعو، دولتي واک او صالحیت څخه د غیر قانوني استفادې مادي    له چې کفساد:  لوی   ✓

 . ارزښت ډېر او چت وي

که چېرې د عامه منابعو تاالن او له واک څخه ناوړه استفاده په محدود حد کې  .: فساد   کوچنۍ ✓
 خبره داده چې دغه فسادونه یو بل باندې بدلېدای شي. وي نو کوچنۍ فساد بلل کیږي. ډېره مهمه  

 

رویفاسد    corrupted agreement   تړون 
د اسالمي فقهې او فقهاوو له نظره فاسد عقد )تړون( هغه تړون دی  او  په حقوقي تړونونو او معاملو کې  

بېالبېل دي،  چې خپل اصل کې مشروع خو په خپل وصف کې نا مشروع وي. د تړون د فساد دالیل  
ممکن یو تړون په اصل کې یا په ماهیت کې سالم وي، خو د یو دلیل له مخې فاسد شي. په فاسد تړون  

په    contactد قرارداد   دا مفهوم   کې تصرف مخکې تر قبض څخه د ملکیت د معنا لرونکی نه دی.
 هکله هم صادق دی. 

 intellectual property تفکری او معنوی مالکی
او تخصههههص لرونکو افرادو هغه ایجادیات ، د کار حاصههههل او تخلیقات دي چې د خپلې  د متفکرو      

 کسبي پوهې، څېړنې او خالقانه تفکر په اثر یې رامنځته کړی وي چې دوه ډولونه لري :
 هنري ، علمي او ادبي آثار لکه کتاب ، مقالې ، رسالې شعر او نور.الف( 
په    . فرمولونه ، البراتوار ، تجربوي فارم ، طرح موډلونه او نورصنعتي او تجارتي مالکیت لکه  ب (  

مالکیت   تر  وروس څو کلونه ښودل شوی،    ته یوشمیر هیوادو کې دغه  ایجادیات  ته  دغې مودې، دغه 
 ای شي. نی او آن د ټول بشریت مال ګڼل کید د ټولې ټولیواځې د مالک حق نه، بلکې 
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 copyrightد تالیف حق 
دهغه له امتیاز څخه استفاده کوي.    خپل اثر له چاپ، نشر او طبع څخه وروسته، هغه حق چې مولف د 

غال)  تالیفاتو په  د  کول    نشر او تکثیر   لیف دکاپی او د بل چا په نوم یې پرته د اصلی مولف له اجازې د تا
plagiarismکې شمیریل کیږي ) . 

 

 job descriptionد دندو الیحه 
دوی    د   کارکوونکو تهپه یوه اداره یا سازمان کې د یوه بست د شتون مدرک او هغه لیکلی الرښود چې  

هغه رسمی سند چې    ، واک او مسئولیت ښودنه کوي.  وجایبو ،  فعالیت موخې،  د  د ترسره کیدونکو دندو  
موخې، وظایف،  د  بست  ټاکمسئ  مربوطه  او غوښتنئ  ځانګړي    یا  ي.ولیتونه  یوه  د  د  اړوند  په  شغل 

 پېژني.  و، چې دغه دنده رامعلوماتو لنډیز
د افغانستان د ملکي خدمتونو د قانون له مخې، د ندو الیحه د یو شمېر وظیفوي معیارونو وضع کول  

د دندو الیحه د ادارې له خوا طرح کېږي او د ادارې د    .قانون او مقرراتو باندې ډډه لګوي دي چې په  
هغې کې د    لومړي شخص په واسطه منظورېږي. یا: د دندو الیحه د ادارې هغه رسمي سند دى چې په

 . وظایف ښودل شوي وي  یوه بست 

 specializationتخصص 
د فنی او علمی مهارتونو او پوهې لرل، په یوه مسلکی اداره کې د داسې معلوماتو له مخې کار کول  

 چې نور یې نه لري. 

 procurementتدارکات 
چې د نقدی وجوه په بدل  ، چمتو کولاو ودانیزو چارود ادارې یاسازمان د اړتیا وړ اجناسواو خدماتو 

 .  کې په پرچون یا عمده ډول د قرارداد له مخی صورت نیسی 

 project Managementد پروژې مدیریت 
ل او تطبیق منظمه پروسه ده چې ټاکلی  سمبالولو، همعږي، کنترود یوه فعالیت یا فعالیتونو د پالنولو،

روسه د ټاکلی تشکیل  دغه پ    ( اوړي.output( په حاصل/پایله) inputهدف ته درسیدو لپاره عوامل) 
ادارې سره   ه دې ډول پروژه لهله مخې په ټاکلی وخت پیل او په ټاکلی وخت پای ته رسیږی، نو پ

 یر لري. توپ

 procurement contractدتدارکاتو قرار داد 
( سره  قراردادی  )داوطلب وړونکی    لههغه لیکل شوی سند یا موافقه لیک چې د داوطلبی په نتیجه کې  

)اداره او داوطلب  اره ترتیب او دواړه لوريسازمان د اړتیا وړ جنس یا خدمت د تهیې لپ  د اداری یا
  ښودل شوی دی   دتدارکاتو قرارداد دافغانستان د تدارکاتو قانون کې   السلیک ورباندې کوي.   قراردادي(

 ود کې ښودل شوي دي. خې د تدارکاتو دملی ادارې په الرښ اود تدارکاتو مو او

 Stateدولت

عناصرو)  اساسی  څلورو  د  کې  ساحه  جغرافیاوی  ټاکلی  یوه  په  چې  ټولنه  هغه  خلکو  نفوس،  د 
دایمی  ( په لرلو سره سیاسی حاکمیت ټینګ او په    قدرت /ملی حاکمیت حکومت او،  (سیاسی پولیقلمرو)

  دولت یو سیاسی او حقوقی ارګان دی،  . حکومت لری   ک دغه ټولنه خپل ځان ته خپلوا  ډول ژوند ولري. 
.  تمی دیح عناصر یې ته لږ یا ډیر توپیر لري، خو    جوړښت او طرزیې نظر د هیوادونو سیاسی رژیم 
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  داسې ښودلی دی:  ولت کې د توک  لومړی فصل او لومړيکال اساسی قانون په ل. ۱۳۸۲د افغانستان د 
 افغانستان خپلواک، واحد او نه بیلیدونکی اسالمی جمهوری دولت دی. 

 populationن وس 
  په یوه ټاکلی جغرافایی ساحه کې دټاکلو حقوقي اړیکو)ولسی پیوستون( په واسطه راټول هغه وګړي چې  

 . ژوند کوي او د یوه دایمی دولت تر مشری الندې په ټاکلي سیاسی قلمرو کې په ګډه 

 Governmentحکومت  
، له وزیرانو  د هیواد دننه او بهر ټولې اړیکې تنظیم او رهبری کويد یوه هیواد هغه عالی ارګان چې  

. بالعموم ډیرو هیوادو کې د مستقلو ادارو) وزارتونو  شوی وي او د وزیرانو د شورا رئیس څخه جوړ
او ځینی وخت لومړی وزیر ویل    او د کابینی رئیس ته صدراعظماو ورته ادارو( جوړښت ته کابینه  

دا جوړښت او طرزنظر د هیوادونو  . ځینو هیوادو کې د کابینی رئیس د دولت رئیس هم وي.  کیږي 
د    او   رول ، دندې او حاکمیت ټول یو شان دیو د حکومت  ته لږ یا ډیر توپیر لري، خ   سیاسی رژیم

م توک کې  ۷۱کال اساسی قانون په  ل.  ۱۳۸۲د افغانستان د   . وي  هیواد اساسی قانون کی ښودل شوی 
 حکومت داسې ښودلی دی: 

د سیاست او حقوقو    حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چې د جمهور رئیس تر ریاست الندې کار کوي. 
ارکانو    دریو   له نه قواوو سره یوځای د دولت  قضایه او مقن، چې له  کې یې اجرائیه قوه بولي  بحثونو   په 

 . په حیث کار کويڅخه د یوه  

 sovereigntyحاکمیت  
یاست او چارو کې په خپلواک ډول پریکړه او  الی قدرت چې په کورنی او بهرنی سد یوه هیواد هغه ع

دی، .  عمل کوي  یو اصلی عنصر  دولت  د  یوځای وی.زیا  حاکمیت  کلمه هم  دملی  ملی    تره ورسره 
 حاکمیت. 

 

 presidentرئیس 
هغه شخص چې په سیده توګه د الس الندی کار کوونکو د همغږی او الرښوونې مسئولیت لري او د  

ادارې   یا  موسسې  سازمان  د  کې  سر  امورو په  بشری  او  مفهومی/ادراکی  غاړه  کم  ح    دتخنیکی،  په 
 . آمریت( )و.ګ: لري.

 reformری ورم/اصالحات 
لری، موخه یی په ټولنه،   تل دوامپه ټولو چارو او هرځای کې  اصالحات عمومی اصطالح ده چې  

.  دي  نظام، اداره او سازمان کې سمون راوستل، د سیاسی، اقتصادی او ټولنیز ژوند او حالت ښه کول
زمکو   د  اصالحات،  اداری  لکه  شی  کیدای  عملی  ریفورمونه/اصالحات  بیالبیل  کی  ټولنه  یوه  په 

 ښوونی او روزنې اصالحات، سیاسی اصالحات او نور. (، د lands reformاصالحات) 

 administrative reformsادارد اصالحات 
ګام  یارغاونه او سمون دی چې سرچینو د کارولو باو  ، اجراتو، پروسیجرونوپه اداره کې د تشکیالتو

پر ګام پرمخ بیول کیږی. زیاتره وخت اداره اصالحاتو ته ضرورت لري او ډیرو هیوادو اداری  
 اصالحاتوموخې دادي: اصالحات ترسره کړی دی. د اداری 

 لرل،  دیوې سالمې ادارې ✓
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 دملکی خدمتونو تثبیت،  ✓
 خدمتونو د کارکوونکو ګومارل،د وړتیا، اهلیت،مهارت او پوهې له مخې دملکی  ✓
 ذاتی چارو د اساساتو تنظیمول،  د دملکی خدماتو د کارکوونکو د فعالیت دطرز او ✓
د امتیازاتو)معاش، بخششی، اضافه کاری..( حاضری، رخصتی او ډیرو نورو چارو په هکله   ✓

 د نوې اصالح شوی پالیسی طرح کول. 

 leadership  مشرتوب/ رهبری
کارکوونکو)مادونانو(، د ټیم غړو، د سازمان کارکوونکو او نورو هغو وګړو باندې د اغیز  ندې  الس ال

وکړي مرسته  لپاره  تحقق  د  موخو  ګډو  د  کې  ټاکلي وضعیت  یوه  په  پروسه چې  کار    . هغه  رهبري 
ممکن کېږي. په  ښه  کارکوونکو ته روحیه او انګېزه ورکوي او په دې سره د سازمان موخو ته رسېدل  

کې په نورو باندې اغېزه لرل ډېر اهمیت لري چې په دغه اغېز او نفوذ سره باید کار کوونکى  رهبرۍ 
پر    هملري او  په خپل ځان نفوذ او واک    همرهبر    ښهد موخو د ترالسه کولو خواته وخوځول شي.  

خپله پر  ى او شي ورکوالهر چا مخکې خپل ځان ته انګېزه ننورو باندې. دا ځکه کله چې یو څوک تر  
نو په نورو باندې هم نفوذ نه شي درلوداى او هغوى نه شي هڅولى او    ،ځان باندې ویساوالى ونه لري

د مورال او اعتماد رامنځته کول او  ل دا دي: رود رهبر  ى. د نورو پرځان ویساوالى هم نه شي لوړوال 
نن ورځ د    .وى هڅول ته انګېزه ورکول او د هغ  دوی   ،ي ښه فعالولساتل، ترالس الندې کار کوونک

سازمانونو د مدیریت او رهبري بحثونو کې په دې باندې اتفاق شوى چې یو مدیر باید رهبر هم وي،  
 یعنی مدیریت او رهبري ډیره سره نږدې شوې ده. 

 

 leading  کول  رهبری
چلند  هغه بهیر، عمل د هڅو لړۍ چې په هغه سره د سازمان او ادارې د کارکوونکو)الس الندې کسانو(  

تر اغیز الندې راوستل شي، چې ټاکل شوي اهداف رهنمایی شي، د هدایت په واسطه د سازمان  ې  داس
   د موخو د ترالسه کولو لپاره وګومارل شي. ډله یا ټیم او ګروپ 

 bribeرروت
ول د یوه قانونی یا غیرقانونی کار د اجرا په بدل  ناقانونه او نامشروع ډ   بډې/رشوت هرهغه مال چې په

او د باطل د حق کولو په موخه    کولو  )باطل( یا هر هغه مال چې د حق دضایعکی اخیستل شوی وي،  
ه اداره او  پبه کې سره)پارو( او خس او خاشاک دی.  کول کیږی. لغوی معنا یی په عربی ژیو چاته ور

 دي. ؛ دواړه ګنهکار  شي تاو مر  ی او اداری فساد کی شمیرل کیږي او له دینی پلوه راشي مدیریت کی مال

 official documentsرسمی اسناد او پاڼې  
ډول ډول پاڼې او کاغذونه ) عقدونه، پروتوکولونه، دثبت اسناد، دمحاسبی    هتناکهغه رسمی او ارزښ   ې ټول

بلونه،   رسیدات،  اجاری  او  دمالیې  قبالې،  دملکیت  راپورونه،  حاضری،  بریلیکونه،  ارقام،  جواز، 
کې موجود دی او یا د هغوی له خوا صادر او اجرا   په رسمی اداراتو او سازمانو  استحقاقونه...( چې 
محرم حیثیت لري او پرته له مسئولو کسانو  یې زیاتره  یو شمیر یې غیرمحرم، خوپاڼې  شوی وی. دغه  

ادرس صادر    کلی حکمی یا حقیقی شخص په نوم اوکوم اسناد چې د ټاد بل چا په واک کې نه وی.  
لری. اعتبار  ته  دوی  او صرف  کیږی  بلل  هغوی  د  دثبت    شوی،  نوم،  ادارو  مربوطه  د  اسناد  دغه 

 ځانګړی فارمت لري. یا دس قم او صحت لوګو م هر،السلیک  اورسمیت شمیره،
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 systemسیست   
په اروپایي ژبو کې    ،معنا یې یو بل سره نښلول دي ( کلمې څخه ریښه اخلي چی  systemaیونانی )  

د ادارې او مدیریت په اصطالح    . ښت ته ویل کیږيمجموعې او جوړد طریقې، طرز، قاعدې اوترتیباتو  
ده چې په هغې سره دیوې ادارې  او ترکیبی مجموعه  کړنالره    ،روشونه، میتود   سره تړلی   لیوب  ؛سیستم

 موخې ترالسه شي. یا سازمان 

 job contractدکار/دندې قرارداد 
چې   ده  موافقه)ژمنه(  لیکلی  له  یوه  شخص(  کیدونکی  کوونکی)استخدام  کار  یو  مخې  له  دهغې 

په دوره کې د حقوقو او مالی امتیاز  سره د دندې د الیحې مطابق د کار  یا ادارې    ناستخداموونکی سازما 
لپاره   ټاکلې مودې  د  اخیستو سره  دواړه لوري وغواړي؛    معموالً خدمت کوي.  په  قراردادی کار  که 

 کوونکی وروسته تر یو کال بیا هغه تمدید کوالی شی.  

 monitoringڅارنه  
جریان دی چې د فعالیتونو او کار موجوده حالت تر کره کتنې الندې نیول کیږی، کمزوري او  هغه  

 الزمی سپارښتنې تجویز کیږي. دقوت ټکی تشخیص او دهغو د غوره توب لپاره 

 committee  کمیټه 
په خاطر ګومارل    چمتو کولویړنې اوې یا موضوع په اړه د یو راپور د څډله چې د یوې ټاکلې دند هغه 

کارکوونکو  کیږی، یا د کارکوونکو او مدیرانو هغه ډله چې دخپلو یوشمیر ځانګړو اوصافو له مخې د  
ر لپاره  ستونزی دهواري یا هم د اسنادو کتنې یا بل کاپېښې شوې  په بهیر کی د یوې  کارد  او  دندې  

 موظفه شي. 

 commissionکمیسیون 
کې د منتخبو افرادو یوه ډله ده چې د یوې ځانګړې  فرانسوی کلمه ده چې په یوه اداره یاسازمان 
 موضوع د بررسی په خاطر ګومارل کیږی. 

 controlکنترول 
او  کنترول د فعالیتونو او اجرااتو کتنه او له پروګرامونو سره یې پرتله کول، د انحرافاتو بېرته سمول  

کې یوه    ((posdcorbمدیرانو په اوودندو    د   دا  .ي ترسره کول د   ات ضروري اصالح  د اړتیا پرمهال
مخکې ترمخکې ټاکل شویو  د کنترول پروسه د کار کوونکو د اجرااتو ارزونه او له ستندرد او    دنده ده. 
سره یې مقایسه کول دي، ترڅو دا واضحه شي چې آیا رښتیا هم اجراات او فعالیتونه د مخکنیو    دندو

له ورکړل شوي پالن سره د ترسره شویو چارو د پرتلې او د فعالیتونو  پالنونو سره سم پرمخ ځي که نه؟
مخنیوی   د انحراف اونه وتلو  د پروسې د  له نورمال بهیر څخه  په موخه کاری پروسه. د کیفیت د کتنې  

کنترول د ادارې د فعالیتونو په دوامداره او پرله پسې اصالح کولو کې   الرښوونې او تخنیکی اجراات.
 په کار ځي.  

 

 conventionکنوانسیون 
د نړیوالو حقوقو په بحثونو کې دهغو نړیوالو اسنادو او توافقاتو لپاره اطالق کیږي، چې د شکل له مخې  

نړیوال کنوانسیونونه  .  او مودې له پلوه ممکن توپیر ولري   نړیوالو معاهداتو سره ورته وي، خو د اعتبار
  د وین د سولې کنوانسیون،    لکه د الهې یا هم د نیټې په نوم سره یادیږی،    د هغو د جوړیدو د محل او 
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کونسولی حقوقو کنوانسیون  م.کال د  ۱۹۳۶د   کنوانسیون،   م.کال د دیپلوماتیکو حقوقو ۱۹۶۱کنوانسیون، د 
 او نور.  

 managerمدیر 
په لغت کې اداره کوونکی ته ویل کیږی، د ادارې په اصههطالح هغه چاته ویل کیږی، چی د خپل ټیم د 

مدیر هغه څوک دی چې هدف .  اداره په ښه او سالم شکل پرمخ بوځي  او  ويکار مسئولیت ورپه غاړه  
 لپاره  له نوروسههههره یوځای د ګډو اهدافو د ترالسههههه کولو  ته د رسههههیدو لپاره نور په کار اچوي. مدیر

  فعالیتونه منسجموي.

 managementمدیریت  
  یعنې سهههههمبهالول او تنظیمول،manage یوه فرانسهههههوي کلمهه ده چې لهه دوو برخو جوړه ده؛ -

ment  ،پهه دې توګهه د دغی اصهههههطالح معنها دا ده چې د افرادو لهه خوا د یعنی خلهک یها وګړي
مدیریت هغه پوهه او هنر دی چې دانسههانی   ؛. په اداره او مدیریت کېچارو ماهرانه سههمبالول

 د ادارېیا:    ځواک په واسهطه په کم وخت او لږ لګښهت سهره د سهازمان موخې تر السهه شهي.
ګډو موخو ته د رسېدلو په خاطر د وګړو د ډله ییز فعالیت الرښوونه، کنترول او همغږي کول 

 دي. 
ق په خاطر د مادي ارزشهي نظام د تحقو او د منلو وړ  مدیریت د سهازماني اهدافو د ترالسهه کول -

، همغږي کول )سهمبالښهت(او انسهاني سهرچینو اغېزمنه په کار اچونه، پالن جوړونه، تنظیمول
په اغېزمنه اوګټوره توګه د یوه    ، تر څومکاناتو رهبري او کنترول کول دياو د سههههرچینواو ا

کمي او کیفي سههرچینو    وسههازمان د ټاکلواهدافو د ترالسههه کولو په خاطر په الس کې د موجود 
  اهداف ترالسه شي.څخه په کار اخیستو سره د دغه سازمان 

  

 methodمیتود 
یعنی  hodesنځ کې، دوام ورکول او  یعنی دننه، م   metaیونانی ریښه لري، له دوو برخو جوړه ده؛  

هدف ترالسه کول  الره. په اصطالح کې هغه څرګنده، روښانه او تجربه شوې ډاډمنه او لنډه الره چې  
 روش.  اجرا شوی وی. هدف ته د رسیدو یوه لنډه، ټاکلی الره. ورباندی عمالً 

 signالسلی   
دوکې څخه د مخنیوی، د ریښتیانی تایید او منلو، په خپل اقرار د اعتراف او داسې نورو  له جعل او  

نښې، کرښې او بڼې لیکل چې دهغی  مواردو لپاره د یو شخص له خوا پر کاغذ یا بل څه باندې د داسې 
له مخی نوموړی شخص د خپل السلیک حقوقو څخه برخمن، په هغه سره موضوع تایید، تصدیق یا رد  

، مسئولیت ومنی او یا نورو ته ورباندی خپل پیغام ورسوی او نور ډادمن کړی چی لیک د ده دی.  کړی
د ولسمشرانو    ،... بانکنوټونو او آنبل، چک، آویزد طبیبانو تر نسخو،   له ساده ورځنیو لیکونو نیولی،

په    رځوي. اوچت اعتبار لری او مربوطه سند د چلند وړ ګ  ( signature)  پورې السلیکتر فرمانونو 
 .  هدود د (signatureیا امضا ) حکومتولۍ، اداره او مدیریت کې له لرغونو زمانو څخه السلیک 

 civil services ملکي خدمتونه 
اجرائیوي او  حتمي، قانونی او رسمی  یو هیواد په سراسر کې پرته له هیڅ ډول توپیر څخه د دولت    د 

چې د ملکي خدماتو د کارکوونکو له خوا د دوی د دندو دالیحې مطابق ترسره    اداري فعالیتونه دي
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ملکی خدمات د نن ورځې د عامه ادارې یو مهم شرط، کیفیت یې د نوې عامه ادارې یو معیار    کیږي.
 او له هغو څخه د ولس رضایت یو غوره توب دی. 

 resourcesمنابع/سرچینې 
لپاره هغه مادي او معنوی سرمایه ده چې دوی کارونه او فعالیتونه  د یوه سازمان، ادارې او مدیریت  

د قوت په ټکیو کې راځي.  ورباندی پرمخ بیایی او دهغو ظرفیت، کیفیت او بډایینه د ادارې او سازمان 
امرئی  نی یا ن، مالی، فزیکی او نه محسوس کیدوڅلور ډوله سرچینې ضروری دي: بشری په اداره کې 

 سرچینې )و.ګ: بشری ، فزیکی، نامحسو س اومالی سرچینې(. 

 communicationم اهمه/اړیکې 
، په  په معنا ده  تل شوی او د تیریدواو ټولینز کیدو اصطالح څخه رااخیسcommunicareالتینی    له

. په اداره او مدیریت کی  تبادلې ته وایی  ،هدایاتو او نظریاتو، احساساتو، معلوماتولغت کې د افکارو
شي.    - پوهاوی کیدای  معنا  اړیکې  او  چې  راپوهاوی  دی  سیستم  یو  اړیکې  یا  بیالبیلو  مفاهمه  د 

- مفاهمه)پوهاویوسایلو)چینلونو( له الرې د دوو یا له هغو څخه د زیاتو خواوو ترمنځ تبادله کیږي.  
اخیستونکي ته لیږدوي، څلور عناصر یې په ترتیب  اوریدونکی یا  راپوهاوی( پیغام له سرچینی څخه  
یا وسیله( او اخیستونکی/  سره؛ سرچینه یا د معلوماتو منبع،   یا معلومات، چینل)ذریعه  په خپله پیغام 

دی. فرامین،    اوریدونکی  ګزارشونه،  اوامر،  هدایات،  پیغامونه،  کې  مدیریت  او  اداره  په  ورځ  نن 
واتساپ،...(   وایبر،  فاکس،  بریښنایی الرو)ایمیل،  کاغذ)لیک(  د  معلومات  نور  ډیر  او  الرښوونی... 

  و ځنډه، روښانهراډیو، تلویزیون، اخبار او نورو په واسطه تبادله کیږی. ښه، ګړندۍ، بې خنډ اتیلفون،  
په اداره اوسازمان کې    مفاهمه د نن ورځې د ادارې یو صفت دی.   ه او دالزم غبرګون لرونکی واضح

ترمنځ له پورته مقاماتو تر  مفاهمه د اشخاصو، مدیرانو، کارکوونکو، تشکیالتو، ادارو، دستګاوو، ...  
او اهمیت    وجود لري کې او په هر شکل ممکنه ده،ټولوپه لنډه دا چې ټیټو او له ټیټو مراتبو تر لوړو؛  

 . یې ورځ تربلې ال زیاتیږي 

 subordinateمادون  
په اداره او سازمان کې هغه کارکوونکی چې د مربوطه آمر/ رئیس تر الس الندې په دنده ګومارل  

  middle managers منخنۍ کچې دمدیرانو   د   FLMمدیران   یلګې په توګه: دټیټې کچېد ب شوی وي.  
 کیږی. مادونان)الس الندې( بلل 

 normative نورماتیف
ته له قانون سره سم د هدایاتو،  وزارتونو(    مت سره مستقلو اداری واحدونو) په یوه ټاکلی چوکاټ او فار 

 معیار ښودل.  او  د اجرا لپاره نورم  طرزالعملونو  دساتیرو او اوامرو، مقرراتو، 

 provinceوالیت 
د  چې د څوولسوالیو )نورو اداری کوچنیو واحدونو( لرونکی او  واحد دی،  لوی  یو اداري تشکیالتی  

تن  د ساحې هغه وربوی چې د یو  یو هیواد  د  تشکیل کیږي.  نفوسو )د اوسیدونکو د شمیر( په تناسب  
محلی  د افغانستان د  والی له خوا اداره کیږی او د مرکز دوهمی تشکیالتی واحدونه پکې کار کوي.  

، چې د اساسی قانون د  والیتونه لری۳۴  معلوماتو سره سم، اوس افغانستان ارګانونو خپلواکې ادارې د  
 .  ټوک له مخې فعالیت لري ۱۳۶
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 districtولسوالۍ 
د یو والیت دننه اداری تشکیالتی واحدونه دي، چې د ولسوال له خوا اداره کیږی. کله چې یو والیت د  

شی، هر واحد ته ولسوالۍ ویل کیږي،  اداري واحدونه وویشل    - نفوسو د شمیر په تناسب په څو تشکیالتی
 ، ټولنیزو او اقتصادی او وربوی له مخې جوړیږی. چې د جغرافیایی

 municipalityښاروالۍ 
تشکیالتی واحد دی چې په سر کی یې ښاروال وي. دافغانستان    -ښاری عامه چارو د اداره کولو اداريد  

غړی د ټاکنو له مخې    )شورا(ښاروال او د ښاروالی د جرګېمې مادې له مخې  ۱۴۱د اساسی قانون د 
ښاري خدمت وړاندې    هغه اداره)موسسه( چې دنده یې د ښاریانو د اړتیاوو پوره کول او د   غوره کیږی. 

له پنځه زره څخه زیات نفوس ولري او    کول وي. ښاروالی هغې سیمه کې تاسیس او منظوریږی چې 
 دغې سیمه کې د دولتی ماستر پالنونو د تطبیق او اجرا امکانات موجود وي.  

 

 Ministryوزارت  
دی اړونده چارې  د حکومت یو مستقل تشکیالتی واحد دی چې د هیواد مرکز کې د وزیر تر حکم الن

 پر مخ بیایی. 

 8m’s of organizationد سازمان اته میمونه  
وایی چی د یوه سازمان او ادارې کارته اته میمونه حتمی دی، لومړی    یر پوهان د مدیریت دعلم یو شم 

 دادي:  چې هغه  نور څلور یې دوهمه درجه اهمیت لريڅلور یې ډیر مهم او دوهم  
 men  افراد /.مړونه۱
 materials،مواد  ۲
 machinery.ماشنیونه ۳
 money.مالی سرچینه  ۴
 minuteاووخت  .موده۵
 method.میتود  ۶
 market.مارکیت  ۷
 management.مدیریت  ۸

 Human Resources Managementد بشری سرچینو مدیریت 
د ادارې موخو ته د رسههېدلو لپاره د تکړه، وړ او مناسههب بشههري  (HRM)د بشههري سههرچینو مدیریت  

سهازماني  د مدیریت د سهیسهتم داسهې طراحي کول چې د یا  ځواک اسهتخدامول، د هغوى روزنه او سهاتنه  
موخو د ترالسههه کولو په خاطر د بشههري سههرچینو اسههتعدادونه، وړتیا او توانایي څخه د اغېزمنې او 

د هغو پریکړو مجموعه ده، چې د کارکوونکو او کارفرمایانو  دا   امکان برابر شهههي.ې  سهههتفاد ا  ګټورې
ده چې د هغې  هغه پروسههه    HRMپه دې توګه    )مامور او آمرینو( ترمنځ اړیکې تر اغېز الندې لري.

د خهدمهت جبران کېږي او د  پهه کهار کې ګومهارل کېږي، روزل کېږي، د دوى  پهه ترڅ کې کهارکوونکي
تلو لپاره ستراتیژي  دوى لپاره پالیسي جوړه او پرمخ بیول کېږي او په اداره او سازمان کې د دوى د سا

دې کى دى چې په    په یوه سههازمان کې د بشههري سههرچینو د مدیریت رول او اهمیت پهتطبیق کېږي.  
تشهخیص او پېژندل کېږي او بیا د دوى د ارتقا    هپه کار بوختو ځواکونو بالقوه اسهتعدادون سهازمان کې د 

 او پرمختګ لپاره امکانات برابرېږي.
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 organizationسازمان 
د غړو )کارکوونکو( فعالیتونه    ه، چې د هغیپاییدونکى لوى ټولنیز سهیسهتم د   -هغه پېژندل شهوى -

د دوو یا له هغه څخه زیاتو کسانو  دغه سیستم  ټاکلو موخو ته د رسېدلو لپاره همغږي شوي وي.  
د چهارواکو  د سهههههازمهان پهه پوهې او پوره خبرتیها سهههههره همغږى شهههههوى وي.   دی چېفعهالیهت  

او    ومنظماوصهههههالحیهت او د دوى او نورو کهار کوونکو ترمنځ اړیکې د مقرراتو او قواعهدو  
بېالبېلې  ، چې هدف ته درسهیدو په خاطرپر بنسهټ رامنځته او جوړې شهوي وي  وعقالني روابط

 . و په لرلو ترسره کوينژدې تماسوند پېچلې دندې یو بل سره 
چارو پر بنسهټ جوړ شهوى وي، یا    -سهازمان یا اداره هغه ټولنیز نظام دى، چې د ځانګړو الرو -

خپلو ځانګړو موخود ترالسههه کولو په خاطر سههره یوځاى شههوي  هغه شههمېر کارکوونکي چې د  
 ګډه مرسته کوي.  وي او یو بل سره په

په بله وینا: سههازمان او اداره هغه جوړښههت دى چې په هغو کې څو تنه یو بل سههره په کارونو   -
کې د آسههههانۍ راوسههههتلو په خاطر او ګډ هدف ته د رسههههېدلو په خاطر دندې ترسههههره کوي او  

 غاړه اخلي.  مسؤلیتونه په
یو بل سهههره د هغو تړلیو برخو پیوسهههتون چې د یوه واحد )یو موټي( جوړښهههت په توګه عمل   -

 خو عمل او فعالیت یې ډله ییز وي.  ،کوي، غړي یې جال جال افراد وي
 

 human capital بشری بانګه 
)قابلیتونو، پوهې، مهارت، وړتیا،  انساني پانګه د یوه سازمان د کار ځواک د ټولو ارزښتونو  بشري یا  

یواځې په سازمان کې    عنې دایتجربو، هڅونې، چلند، شخصیت، افکارو، استعداد او لیاقت( مجموعه ده، 
ته له ځان سره  ککارکوون نه دي، بلکې ټول هغه څه دي، چې دغه وګړي یې سازمان  ي او وګړي 

ینې وخت انساني پانګې ته فکري یا ذهني  ځ . بریالیتوب لپاره ورڅخه کار اخلي راوړي او د سازمان د 
دا د هغو وګړو او کار کوونکو د تفکر، پوهې، نوښت، قضاوت او په پریکړو کې د    . وایي پانګه هم  

کومی هیلی او    پانګی څخه  موږ چی له فزیکی ده چې سازمان ته کار کوي.  ې  هغوى ځواک ښودونک
،  يو دا دواړه یو څه توپیرونه هم لر هم لرو. خ  ې ی  ېپانګ   ي لرو، له انسان  (   expectationتوقعات )

 دا دی:   هغه  ېچ
،  يلر  ې ه، زده کړه او مهارت چی یو شخص ی الف( انسانی پانګه د پلورلو وړ نه ده.)هغه پوهه، تجرب 

ی ډول  نغد  کسب څوک    ې په  دا  بلکی  پیرودالی،  نشی  هلو  يورڅخه  ډیرو  د  او  کړو  ،ځلو  - ده    ، زده 
 له یوه نسل بل ته لیږدول کیږی(. ریاضتونو اوهڅو څخه ورسته 

، خو د  يش  ه خوره وره، پراګنده او ویشل  نګه دپیښیدو پر مهال کیدای شي فزیکي پا  ب( د خطر یا زیان 
بشري پانګې په هکله داسې اقدام هیڅ تصور کیدای نشي. خو ورته والی یې دا دی چې دواړه ډوله  

ارزښت په معاصر ژوند کې ډېر اوچت شوی دی، آن  پانګه استهالک کیږي. د انساني پانګې مفهوم او 
دا چې نن ورځ د ماهر بشري ځواک په خاطر رقابت رامنځته شوی دی. د بشري ځواک د مهارت تر  
څنګ د هغوی تجربه هم مهمه ده. د همدغو وړتیاوو له مخې د دوی مزد او معاشونه ټاکل کیږي. د  

ا په برخو کې وروسته تر استخدام څخه د بشري  نورو برخو په پرتله د ښوونې او روزنې او روغتی
پانګې ارزښت او مؤلدیت نور هم لوړ ارزښت پیدا کوي او وار په وار د تجربو په تر السه کولو یې  

په لرلو سره  او پوهې  ې  تجرب ر ښه تخصص،  ډې  ، د فکري پانګې    وید  ذاتي توانایي او وړتیا اوچتیږي.
د ناروغیو د تشخیص لپاره یو ماشین ، د تکنالوژۍ په   ، مل د یوې ناروغۍ ضد در ؛ لکهپیچلي کارونه 

، چې په پاى کې په سیالۍ کې د سازمان د بریالیتوب  کوالی شيبرخه کې یو نوى سافټ ویر رامنځته  
 المل کېږي و داسې نور موضوعات دا ټول د انساني پانګې ارزښت ښکاره کوي.  
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HR information system 

 د بشري سرچینو د معلوماتو سیستم 
له  د مدیریت معلوماتي سیستم، هغه سیستم دى چې د بشري سرچینو په هکیا دپرسونلود بشري سرچینو   

بیا پیدا کولو    د   د معلوماتو د راټولولو، د دغو معلوماتو د زیرمه کولو او ساتنې او د اړتیا پرمهال د هغو
او د هغود صحت او سموالي دنده لري او په یوه سازمان کې د کار کوونکو له فعالیت سره سرو کار  

سازمان او د هغه د کارکوونکو د  یو کمپیوټري سیستم دى چې په هغه کې د یو نننۍ اداره کې دا  لري. 
ي او د اړتیا پرمهال دغو معلوماتو ته مراجعه کوي. دغه معلومات  ل کیږ اړتیا وړ معلومات راټول او سات

پریکړو او کنترول لپاره    ، د فعالیتونو پالن کولو، اداري اجرااتو  او ارقام د بشري سرچینو د مدیریت 
سیستم باید په یوه سازمان کې دننه د بشري سرچینو د  د بشري سرچینو د معلوماتو یو  مطرح کېږي. 

 . راټول او بیا یې ذخیره کړي  ،ترولکن  اطالعاتو جریان تحلیل،

 planning   پالن جوړونه

پالن هدف ته په منظم شکل او په سیستماتیک ډول د رسېدلو په خاطر یوه مخکنۍ نقشه او لیدلورى  
د   پلوه  له  مودې  د  پالنونه  د  دى، چې  پالن جوړونه  لپاره جوړېږي  مودې  اوږدې  او  منځنۍ  لنډې، 

چارو او د راتلونکو اقداماتو او فعالیتونو ټاکنه او د راتلونکي وخت لپاره    - فعالیتونو، وسایلو او الرو
اهدافو تعریف، ښودنه او اټکل کول دي، ترڅو د دغه پالن د تطبیق په پایله کې ترالسه شي. د    هغو د 

چارو ټاکل او د مناسبو وسیلو غوره کول، د پروسې او    -د رسېدلو په خاطر د الرو ه  هدافو تاسازمان  
او    یوه مهمه دنده ده چې د اوس   پالن جوړونه د مدیریت   .چارو ارزونه یو مهم ضرورت دى   -دالرو
راتلونکو تدابیرو مجموعه ده    او د تصمیم نیولو یو سیستم  د   . داونکي ترمنځ د یوه پله حیثیت لريراتل
پالن جوړونه د راتلونکي لپاره د فعالیتونو او اهدافو ټاکل، د  یا:    ې د چارواکو له خوا په پام کې وي.چ

وخت او مودې په ترڅ کې د هغو ښودنه، د هغو د لګښتونو او پایلو وړاندې کول دي. پالن جوړونه د  
 . تحلیل او تفکر یوه پروسه ده چې اهدافو ته د رسېدلوالره لنډوي  

 systemسیست   

ته وائي چې د ادارې ټاکل شویو موخو ته د رسېدو لپاره د یو    سیستم دیوې ادارې د څو څانگو مجموعې 
چې د هغې په    ه ده د مربوطه کړنالرو مجموع دا    یروي کوي او یو ځای سره کار کوي. لړ اصولو او قواعدو پ 

تشکیل او یو ځاي   څخه هغه مجموعه ده چي د څواړونده برخو سیستم  کېږي.   السه تر اداري موخې    د   طه واس 
 اغیزمن کیږي. منفي  په رامنځته کیدو سره ټول سیستم    سره کار کوي چي په یوه برخه کي دستونزي 

 

 strategyستراتیژد 
واسطه د یوې ادارې اساسي اهداف  ه  پ   ( ده چې د هغې پروګرام - ه )برنام   ه کړنالر   او جامع   ه واحد پړه  بش   ه یو 

 . رسوي ټولو موخو ته    ه ر بشپړ پالن ادا   فعالیتونو د تگالرو او    ترالسه کوالی شو. 

 objectivesموخې 
تر  السته راوړلو لپاره یې د یوې ادارې ټولې کړنې یا فعالیتونه  د  دي چې  ل  رسېد   هغو غوښتل شویو پایلو ته 

وي. )و.ګ:    SMARTموخې باید    سنجول شوي پایلي. تر مخکې  مخکي  او فعالیت  یا د یو کار    سره کیږی. 
SMART   ) . 
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   physical resources  فزیکی سرچینې
ټههول هغههه مههواد، دفتههري وسههایل او ماشههین آالت چههې د یوسههازمان د کههاري پروسههې د پههرمخ بیولههو  

، میههز، چههوکۍ،  بلههل کیههږي. لکههه تعمیههرات ، ماشههینونه ، ځمکههه   یهها مههادی منههابع لپههاره کههارول کیههږي فزیکههي  
 او نور.   کمپیوتر 

stake holderرریکان           
چههې پههه اداره ، یهها د ادارې پههه فعههالیتونو کههې    ي وگههړ   ه هغهه  ټههول   یهها شههریکان   ښههکېل اړخونههه ګههډونوال،  

برخههه  ذیههربط اشههخاص لکههه:    برخههې لههري او یهها د ادارې فعالیتونههه د هغههوی پههه گټههو او تههاوان اغېههزې ولههري. 
   وونکي تمویلههه، Customersمشهههتریان  ،  Staffکهههارکوونکي او مهههامورین ،  Participantsلرونکهههي  
Donors ،  عرضههههه کههههوونکيSuppliersسههههیمې اوسههههېدونکي    ک یههههاد ، سههههیمه ییههههز خلههههLocal 

community   ... 
 

دلوړې کچې مدیر    top level manager 
ترډیره ادارکی یا مفهومی مهارت    دى چې د ادارې لپاره پراخ پالنونه جوړوي او پرېکړې کوي،   ان هغه مدیر 

پوره تصمیم نیونې  نه کوي، هغوى کنټرولوي او د  و د منځنۍ او ښکتنۍ سطح مدیرانو ته الرښو   سره سروکار لری، 
د رئیس، عمومي رئیس، د بورډ مشر او په نورو نومونو یادېږي، د ادارې    صالحیت لري. دا مدیران چې عموماً 

نسبي توگه یوه کوچنۍ اجرایوي ډله ده چي  ه یا سازمان کې په ټوله ادار تر ټولو واکمن او لوړ اشخاص وي. په 
اداره کنټرولوي او د ټولو شعبو د اجرأتو مسؤولیت پر غاړه لري، د ادارې لپاره موخې ټاکي او د موخو السته  

 .  د فعالیتونو څارنه کوي   کارکوونکو   الندې نورو   الس   تر راوړلو لپاره ستراتیژي او تگالره جوړوي او هم  

نۍ کچې مدیران  د منځ MM 

چههې د لههوړ او ټیههټ رتبههه مههدیرانو تههرمنځ اړیکههې    هغههه دي   Middle Managerپههه اداره کههې  
ټینګههوي او د لههوړې کچههې د مههدیرانو څخههه هههدایت اخلههي او د هغههوی د تگههالرې د عملههي کولههو مسههؤلیت پههر  

کچههې د مههدیرانو فعالیتونههه او کړنههې مشههاهده    ټیټههې او د    لههو مکلههف دی و ،هغههوی تههه پههه راپههور ورک غههاړه لري 
او همغههږي کههوي او د لههومړۍ یهها ښههکته کچههې د مههدیرانو د څههارنې مسههؤلیت پههر غههاړه لههري. یهها مههدیر ، چههې  

دې مههدیرانو د فعههالیتونو مسههؤلیت پههر غههاړه لههري او د ډېپههارټمنټونو لپههاره    د ټیټههې سههطح مههدیران څههاري او د 
 تعقیبوي.   پالن جوړوي او د سازمان ټاکلي اهداف 

 FLMد منځنۍ کچې مدیر 

First level Manager  چهههې غیهههر مهههدیره کهههارکوونکي یههها د ادارې خهههدمات    ان هغهههه مهههدیر
(  Supervisorsڅههارونکي )   حاصههل برابروونکههي اشههخاص څههاري او ورسههره کههار کههوی. دوی عمومههاً 

منځنههۍ کچههې مههدیر  بلههل کېههږي. پههه دې ډلههه کههې هغههه مههدیران شههامل دي کههوم چههې د خپلههو اجرأتههو لپههاره د  
(،  line Managerڅخههه هههدایت اخلههي او د خپلههو اجرأتههو )کړنههو( راپههور ورکههوي. خههو سمدسههتي مههدیر ) 

(  Foreman(، پههه فههابریکو یهها سههاختماني چههاپېلایر کههې فههورمین ) Office Managerدفتههري مههدیر ) 
 هم بلل کېږي. 
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 SMART سمارت

یزمنتیا لپاره یو لنډیز دی چې له الندې کلماتو څخه په مخفف ډول اخیسهتل  غیریت کې د ااو مد  په اداره
 وی دی:ش

 Specificټاکلى  -
 Measurableد اندازه کولو وړ  -
 Achievable / Attainableد السرسي وړ  -
 Realisticواقعبینانه )واقعي(  -
 . Time Boundsد وخت له مخې  -

دچارو د ارزونې او ډیرو  د اغیزمن پالن جوړولو، د پروژو د ښههه تطبیق،    د ادارې او سههازمان لپاره
 نورو برخو د اغیزمن اجرا لپاره پورتنی پنځه مشخصات حتمی بلل کیږي.

 

 organizingتنمیمول  

د سازمان موخو ته رسېدل اسانه کوي، د چارو تنظیم د سازمان د فعالیتونو    سمبالتیا/د چارو تنظیمول 
یتونو ویشنې او  د همغږۍ راوستلو او د مدیرانو لپاره د مسؤلیتونو او واک ټاکنو، د فعال  یا دندو ترمنځ
د سازمان موخو  دى.    د پالن له مخې په چارو او فعالیتونو باندې د السبري میتود ، چې  پېژندلو ته وایي

لورى د چارو  او  د رسېدلو  دندوولودن ښودل  -   ته  د  منابعو ښه   ،  ویشل  او  او  دغه و  تخصیص    لپاره 
،  ویشنه  بودجې/فنډ ښه او متوازنه و پر بنسټ د دندو او  د اداري کچو او فعالیتون    دي: سمبالتیاوې ضرور

دند   ،د کاري واحدونو او څانګو جوړول د  ته  و سپارل او  کارکوونکو، آمرینو او الس الندې کسانو 
د  او ارتباطي چینلونه جوړول د سازمان د بېالبېلوبرخو ترمنځ ، اک سپارلد مسؤلیت او و، تخصیصول

 . دندو او کارونو همغږي کول 

 directing  الرښوونې کول
مربوطه سازمان  د    چې  دنده  یوه ( کې د دوی  POSDCoRBپه اووه ګونو دندو )رانو  الرښوونې د مدی

الرښوونه د کاري ډلې او ټیم د هڅو همغږي او خوځنده کول    .کوي بشري ځواک د فعالیتونو الرښوونه  
په پوره خوځښت او نوښت د سازمان موخو ته ځان ورسوي. رهبري کار کارکوونکو ته    چې دي،  

روحیه او انګېزه ورکوي او په دې سره د سازمان موخو ته رسېدل ممکن کېږي. الرښوونه د سازمان  
یکول، په ځانګړي وضعیت کې د ټیم )ادارې( د غړو د فعالیتونو  د موخو د ترالسه کولو لپاره د هڅو شر 

نن ورځ په اداره    همغږي کول او د کار کوونکو پر فعالیتونو باندې اغېزه کول دي. باید وویل شي چې
دواړه یو شی  کېږي، بلکې  د مدیر او رهبري )الرښوونې( ته په بېالبېلونظرونو نه کتل  او سازمان کې 

د سازمانونو د مدیریت او رهبري بحثونو کې په دې باندې اتفاق شوى چې یو مدیر  نن ورځ    بلل کیږي.
باید رهبر هم وي، له دې کبله چې د سازمان موخو ته رسېدل د هدایت ورکول، توصیه کولو، هڅونې  

، یعنې د الرښوونو په  ې د هر مدیر او هر رهبر دندې دياو پرځان ویسا والي ته اړتیا لري، نو دا دند 
ً ه مدیر رهبر هم دی، نو ځکه لیډرشیپ او منجمنت برخ  سره مدغم کیږي. یو بل   تقریبا

 acquisition جلب او جذب

جلب او جذب هغه یو شمېر عملیات دي چې د سازمان د اړتیا وړ بشري ځواک تر موندلو او غوره  
او بیا سازمان ته جذب شي. دا د   هغوى کار کولو ته د دوى نظر جلب   کولو وروسته په سازمان کې د 

  په سازمان کې د هغو استخدامول  ستعداده بشري ځواک پېژندنه او دندې ته د هغوى هڅول او باالخره ابا
د دندې د ترالسه  ،د دندې شرح(،  job analysisې) د دندې تحلیل او تجزی  او په کار ګومارل دي، چې 

پېژندنه، دندې ته یې جلب او    د کاندید   . برخې لري  ې ارزوند  د دندې  او  د دندې طراحي  ، شرایطکولو  
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ش مناسب  د  سم  سره  سره  اړتیا  د  سازمان  د  کې  بست  او  پست  مناسب  په  او  ګومارل  جذب  خص 
 .  دسازمان او ادارې د تشو بستونو د ډکولو په موخه وي )استخدامول( 

وظی ه  /دنده duty   
د فعالیتونو یوه برخه )چې کېداى شي جسمي  یو ټاکلی فعالیت یا په یوه سازمان کې د یوه کار کوونکي  

 یا فزیکي وي یا هم فکري وي.( 

 job دنده/رغل

د فعالیتونو او دندو هغه مجموعه چې یو معمولي انسان یې په یوه ټاکلي وخت کې ترسره کوي، باید   
مسؤلیتونه او صالحیتونه هم ټاکل شوي وي. په   او دندو ترڅنګ وویل شي چې په شغل کې د فعالیتونو  

په توګه   بله وینا: د سره ورته او یو شمېر مشابه دندو او بستونو یوه ګروپ ته شغل ویل کېږي، د بېلګې 
د مدیر، رئیس یا آمر دندې او بست هر یو یې یو شغل دى، یاهغه دندې او فعالیتونه چې یو وګړى یې  

 نورو حقوقو په وړاندې په یو سازمان کې په غاړه لري او باید ترسره یې کړي.  د مزد، معاش او  

   professionحرفه 
 .  توپیر لري یو بل سره  ، حرفیدهحرفه   د سره ورته شغلونو مجموعه

 

 Project Management دپروژې مدیریت
دټیم  د   په  پروژې  وسایل  او  کوي،تخنیکونه  سازماندهي  دی، چې  وظایف  چی  مجموعی  اچوي  کار 

دپروژو  تمویلنوښتونه وکړی، ده.  دنده  دوی  د  هم  تړل  یا  ته رسول  پای  پروژی  د  ،پالن،کنترول،او 
مدیریت د خلکو تناسب او د مطلوبو منابعو مدیریت احاطه یا پوښوی د دې لپاره چی اهداف تر السه  

پالنول ، بحث،څارنه ، د پروژو د ټولو برخو نظارت اوتشویق د ټولو  د پروژ د مدیریت دندې    کړی. 
اړیکېهغو   سیټ ذیربطوسره  مکمل  وظایفو  د  راوړي،  السته  اهداف  پروژو  د  چې  لپاره  دې  د   ،  
دي. دپروژې مدیرانو ته ځینی    ځي مشخص کولاو ټول وسایل چی په کار    ښودل  خنیکونه ،تارزول

او  پوهه  مسلکی  ،موندل،میتود ښه غور کول    جریان په  نلیکونو  د غوښت خاص مهارتونه ضرور دی لکه؛  
د    د پروژو مدیریت، په ډیر .  تجربه،چی د پروژو اهداف السته راوړی اساسی ډول سره د پروژې 

 دي .  تر سره کولکارونو  

 positionبست 
په سازمان کې د وګړو سازماني دریځ یا هغه دریځونه چې د یوه شغل لپاره په پام کې نیول شوي وي،  

( ته ویل کېږي  Set– بست د هغو دندو او مسؤلیتونو مجموعې )سیټ    د یوه کار کوونکي   Setهمدارنګه  
چینو رئیس،  چې د یوه کار کوونکي له خوا پرمخ وړل کېږي. د بېلګې په توګه مالي مدیر، د بشري سر

د استخدام آمریت او داسې نور چې هر یو یې یو ټاکلى بست اشغال کړى او هر یو یې خپلې ځانګړې  
بست د    : ملکي خدمتونو د کار کوونکو قانون کې ویل شوي افغانستان د د    . دندې او مسؤلیتونه لري

  افغانستان د    اجرا کوي.کار کوونکى خپله ورسپارل شوې دنده   تشکیل هغه برخه ده چې د هغه له مخې
 . اته بستونه او هر بست پنځه قدمونه لري ه ملکي خدمتون

 job analysis د دندې تحلیل او تجزیه

د شههغل تحلیل او تجزیه هغه پروسههه ده چې د بشههري سههرچینو د متخصههیصههنو له خوا د یوه دریځ د 
کوونکو غوره کولو، په  ماهیت د توضهههیح کولو لپاره ترسهههره کېږي، د شهههغل تحلیل او تجزیه د کار  
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د دندې   کتګوریو د هغو د ویشههلو او هغوى ته د ورکړل شههویو معلوماتو د راټولولو لپاره په کارېږي.
تحلیل او تجزیه هغه میتود دى چې د یوه ټاکلي شغل په هکله حقایق او معلومات راټول او د شغل اجزا 

شهههرایط، مسهههؤلیتونه او د هغه چا او مندرجات ورباندې تشهههخیص کېږي او د شهههغل د ترالسهههه کولو  
وسهې پایله او السهته راوړنه د د دغې پر.  ترالسهه کوي مشهخصهات ورباندې پېژندل کېږي چې دغه شهغل

 ترالسه کولو شرایط او شرح کول راوځي. د  شغل
 

ظی ود مصؤنیت و  job security 

د دندې له السه ورکولو چانس یې    یعنېچې کارمندان وکوالی شي، خپله دنده وساتي،  دیهغه حالت   
یا هم کارمندان د دې ډاډ حاصل کړي چې دنده له السه نه ورکوي . نن ورځ کامیاب  بیخي کم وي 

سازمانونه او ادارات او دبشری سرچینو موفق مدیریت نه غواړی چی خپل تکړه او باتجربه کارکوونکی  
وظیفوی مصئونیت ډاډمن    دوی  ، نو په په بیالبیلو بڼو د ین او کارپوهان له السه ورکړيتخصص، م
ي او په رواني لحاظ دې ته جوړ وي،  کیږ حقونو ساتنه    له   کوونکو د کار  کېحالت    په مصؤنیت    د   .کوي
کارڅخه  له    مارونکی د کارمندانو ووظیفوي مصؤنیت په دې مانا دی، چې ګ .په سمه توګه کار وکړي   چې

ته ځواب ورکړي نه لري چې خپلو کارمندانو  بیړه  او  د کاروبارونو  .راضي وي  ،پروژو،  دا حالت 
  ونو اوپروژو کاروبارپه ښه کیدو سره ال تضمینیږي او د    شرکتواو نورو مدیریتی واحدونو دکارونو 

وندیتوب  السه ورکولو چانس زیاتیږي، په دې مانا، چې وظیفوي خ  په خرابېدو سره یې له  دپروسې 
او په    ټکنالوژۍ  ،یوازې د کارمندانو په الس کې نه دی؛ بلکې په دې کې د مارکیټ، اقتصاد، سیاست 

 .هم شامل دی خپله د کارکوونکورول، غوښتنه او دریځ 

 
 

 job designد رغل دراحي 

د پرمخ بیولو لپاره    ،د هغې د مسؤلیتونو  اوطراحي د یوې دندې یا شغل په هکله د تصمیم نیولو پروسه  
فني شرایط او میتودونه او همدارنګه د کار کوونکو سرپرست الس الندې کسانو    - پروسیجر او مسلکي

ار د غوښتونکو او  ، د مسؤلیتونو منل او د سازمان په بېالبېلو کچو د کېمشوراو نورو همکارانو سره 
اړیکې  ترمنځ  کوونکو  کار  دندې .  دی  نورو  مربوطه  د  کې  پروسه  دې  ومسؤلیتونو    په    ه اکوناو 

نور سنجول  اود دندې محل  ، دکارکوونکی تخصص،  توازن  وخت د ، له فعالیت سره سم  (  ه)صالحیتون
اغېزه لري،  مثبته  طریقه او څرنګوالى په سازمان او کار کوونکي باندې    غل د طراحي ُ  د ش کږي.  

هغه شغلونه چې په ضعیف ډول طراحي شوي وي، ستومانه کوونکي وي او پایله یې یا د کار پرېښودل  
 تولید او داسې نور وي چې سازمان ته د ډېر لګښت المل ګرځي.  او د عالقې کمښت یا لږ 

 job enlargement د رغل پراختیا
ول دا معنا لري چې کار کوونکو ته په افقي توګه  پراخ هغو د   ؛ د ساده کولو برعکسیا دندو    غل ُ  د ش

په دې طریقه کې د شغل او کار دیوې کوچنۍ برخې په بې معنا توګه   . نور وظایف هم وراضافه کېږي 
د    زیاتره وخت دا کاربلکې کارکوونکي ټول کار په بشپړ ډول پاى ته رسوي.    ،پاى ته رسول نه وي

ستوماني د کمښت او د مسؤلیت د احساس د لوړیدو المل کېږي او پایله یې د شغل ګټورتوب او کار  
خو دغه میتود باندې انتقاد  ځکه چې ټول کار خپله تکمیلوی،ه پورې والى دى،  کوونکو ته د هغه په زړ

  کاري انګېزې المل شي، د  به    غل پراخوالى ُ  دا دى چې داسې ډېر لږ شواهد په الس کې شته چې د ش
،  د کار کوونکو د انګېزې، نوله کوم عوض او بدلې څخه زیاتېږي  پایله یې داده چې کاري وظایف پرته 
 .  دکمښت المل کیږي د کار د محصول او تولید د مقدار 
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)غني سازد( د رغل بډایول  job enrichment 
خو په    پراخول(،  یاشغل  دندې  )و.ګ: د ګه د کارګرانو افقي وظایف زیاتويپه افقي تو  پراخول  د شغل

او د کار کوونکو مسؤلیت زیاتوي، یعنې کارکوونکو ته    عمومي توګه د شغل د پولو پراخول شغل بډاى
زیات واک سپارل کېږي، د شغل په بډایولو سره د کار کوونکو واک او مسؤلیت دواړه زیاتېږي او د  

دغه عوامل ک پراخېږي چې  هم  یې  او کنترول ساحه  احساس ورکوي  ته ښه  غلي  ُ  ش د    ارکوونکي 
 رضایت المل ګرځي چې په پایله کې کار کوونکى هڅول کېږي او تولید لوړېږي.  

 

 job rotationرغلي دوران )چرخش(  

د کار یکنواختي، ستوماني او د ساده کار یوه    مثالً شغلي دوران د کار یو شمېر منفي عوارض کموي   
د کار کوونکو د کار د چرخش    . کوونکي لپاره په زړه پورې نه وي   کوچنۍ برخه اجرا کول د کار

( طرح په متناوب ډول د دوى د کار ساحه بدلوي او دغه بدلون په زړه پورې وي، یعنې په  اني)دور
له نظري پلوه    . بېالبېل وظایف اجرا کوي   نور ض دوى  کولو په عو  دوامداره ډول د یوه کار د ترسره 

 وماني مخه نیسي، خستګي له منځه وړي.  د کار کوونکو د شغل دیو راز والى او ست   دغه کاري پروګرام
 

  job sharingد رغل رریکول 
په البراتوار کې    یې په دغه طریقه کې یو کار د څو کار کوونکو په واسطه ترسره کېږي، ځینې مثالونه  

کار کول، یا په عاجل سرویس کې د نرس دنده، یا د آرشیف مامورین، د ګودام او دیپو کار کوونکي او  
ساعته حاضر وي   ۲٤یې په تېره بیا هغه دندې چې باید کار کوونکى  ، په طرح کې غل ُ  نور دي. د ش

ساعته د حاضروالي    ۲٤له مخې لکه    دستګاه او داسې نور د یو شمېر دالیلو  لکه اطفائیه، نرس او دتیلفون
ستونزه، د وخت اهمیت، څو ځایونو کې کار کول، ځینې وخت ډېره بېړه او نور عوامل د دې دندو د  
ستونزمن کېدو المل ګرځي. د یوه سازمان لپاره د دغه ډول شغلونو طرح کول هغه وخت ګټور دي  

 وار په وار ښه کوي.   سیالي د کار کیفیت   چې د کار کوونکو ترمنځ مثبت رقابت او سیالي ایجاد شي او 

human resource planning 

 د بشري سرچینو پالن جوړونه 
د هغې په واسطه یوه سازمان    چېپروسه ده،  هغه  سازمان کې د بشري سرچینو پالن جوړونه  اداره/  په

  ، په کوم مهارت   ،تهته دا څرګندېږي چې ایا خپلو اهدافو ته د رسېدلو په خاطر څومره کار کوونکو 
  د   بشري سرچینو ته د ادارېدا    .دی څومره ضرورت  او  کومو وختونو کې  ،ودند   وپه کوم ،تخصص 

د دوى  ت، ارزښتونه، ژمنې او  اړتیا یوه اټکلي پیش بیني ده چې د کارځواک توانایي، تحصیل، مهار
کمیت، کیفیت او  د    د سازمان د اړتیا وړ سرچینې. یعنې په دغه پالن کې  هڅونه په پام کې نیول کېږي

 اټکل کیږي. زمان له پلوه د شغلونو، وظایفو او د سازمان د جوړښت ، موخو او امکاناتو سره سم 

 recruitment په کار ګومارنه
نده باندې د مامورینو  په  بستونو کې  تشو په    ، وړتیا، مسلک او څانګې له مخې استخدام د لیاقت   ګومارنه یا 

چې د هغې    صرف دتشو بستونو په صورت کې عملی کیږی،پروسه  دا  دي.  او کار کوونکو ګومارل  
په    په ترڅ کې سازمان او ادارې ته اغېزمن کارکوونکى ولټول شي، هغوى وهڅول شي او د سازمان 

استعداد لرونکى کار    یعنې د  ( recruitment) مارل شي. کار کوونکى موندل وکار وګ  کې په یو شغل
ې جال ادارې وي، د دوی په واسطه  ند دې کار لپاره ځینو هیوادو کې دکارموند کوونکى جلب او جذب.  

، هغه ادارات چی کارکوونکی  ورو هیوادو کېص دندو ته جلب او جذب کیږی، خو زیاترو نمناسب اشخا
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تش بست    کېد پام وړ سازمان  ره  دځان لپا،  انمتقاضی  )دندې( د شغلته اړتیا ولری، اعالن نشروي یا  
، او داستخدام پروسه په رقابتی شکل ترسره  غوښتنلیک ورکويکې د ځای پرځای کیدو)تقرر( لپاره  

 . کیږی 

ل وځاى پرځاى ک placement 
نه ترسره او مرکه هم تکمیل شی، انتخاب صورت نیسی،  ویش بست ته په رقابتی بڼه ازمکله چې ت 

د انتخاب    ځای پرځای کول مربوطه بست کې ځای پرځای کیږی،    د دندی کاندیاسناد بشپړیږي او د  
سپارل دي چې  هغه چاته د دندې  یا  درول  وروستى دلیل دى، دا په شغل یا په دنده باندې د کار کوونکي  

  دلته ى.  ود دغې دندې لپاره غوره شوى وي او د دغې دندې بست د همدغه شخص له خوا نیول شوى 
ورسره مطابقت  . د کار کوونکي او دندې تناسب او  ده  مهم   والى سره د کار کوونکي مناسب دندې  له نوې  

توانایي مهارت او پوهې  یعنې د دندو له ځانګړتیاوو )دنده، مسؤلیت او صالحیت( سره د کار کوونکي د  
  ت دی. ځینی وخانتخاب او ځاى پرځاى کول د سازمان او کار کوونکي د بریالیتوب بنسټ  ، برابروالى

یواځې په کارکې نوی شامل شوی کارکوونکی نه ځای پر ځای کیږی، بلکې په دنده کې مقرر شخص  
ه بل ته دتبدیلی، تنزیل، ارتقا، لوړیدو او د دندی ددوران په صورت کې باید کټ  هم له یوه بست څخ 

   مټ د پورته شرایطو سره سم ځای پرځای شي.

 induction /orientationمعرفي/ټولنیز کول 
سازمان او نویو همکارانوته د نوي کار کوونکي ورپېژندل او  وروسته تر انتخاب او ځای پر ځای کولو

، کله چې نوى کار کوونکى د لومړي ځل لپاره سازمان  و ته معرفی کول واییهغه ته ښه راغالست ویل
په کار    سره،لو کوي او دفتر ته راځي، نو د یو شمېر لومړنیو معلوماتو په ترالسه کو  کې دنده ترالسه

ټولنیز کول او معرفي    سره توافق کوي په بله وینا:  پیل کوي او وروسته بیا له سازمان او نوي چاپېلایر
الزم دید د سازمان په هکله پوهه او د    هغه پروسه ده چې نوى راغلى کار کوونکى د سازمان په هکله

نوى    معموالً غړي باندې بدل شي.  کار تخصص او مهارت وپېژني او د سازمان په یوه فعال او ګټور  
ه خوا همکارانو ته ورپېژندل  لیا د دواړوکار کارکوونکى د سرپرست )آمر( یا د بشري سرچینو د مدیر  

   .کېږي 

لېږد تبدیلی/ transfer 
په عین بست کې د یوه کار کوونکي د لېږدولو پروسه ده چې له یوې دندې  د ادارې د ضرورت له مخې  

کېږي چې هلته د  هغه وخت احساس    و اړتیالېږدولد بل ځاى ته    کار کوونکى د  بلې ته صورت نیسي.  
ي، دا یو داخلي لېږد دى چې سازمان  وشاو له هغه څخه ښه استفاده  وي  پوتانسیل او استعداد اغېزناک    ده

دوه نورې  کي له یوې برخې څخه بلې برخې ته یا د سازمان نورو نماینده ګیو ته لېږدوي.  خپل کار کوون
نورو ادارو/سازمانو ته  زیات شي، له سازمان څخه بهر  شمیر    و کوونککار  د   کله چې  شته:   تبدیلی هم 

کار کوونکي کم شي له بهرني سازمان څخه سازمان ته نوى کار کوونکى رالېږدول    یا که ېږي.  تبدیل 
: د ملکي  وایی مه ماده د تبدیلي په هکله    ۲۱  خدمتونو د کار کوونکو د قانون  د ملکي. دافغانستان  کېږي 

اى  خدمتونو کار کوونکى په خپل اصلي دریځ کې له یوه بست څخه بل ته په الندنیو حاالتو کې تبدیل کېد 
 شي:  
   ،ارت چې د چارو د ښه کېدو المل شي(رشتوي تخصص او مه۱
( د ملکي خدمتونو د دوو کار کوونکو غوښتلنیک چې ددوو سره ورته دندو معادل الیحه ولري  ۲

 او دواړه ادارات موافقه ولري.  
  ( د ملکي خدمتونو د کار کوونکو غوښتنلیک چې د سره ورته دندو او معادل الیحې لرونکي وي۳

 او دواړه ادارې موافقه ورسره ولري.  
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چې همدغه د دندو  ته،  ( په هغه صورت کې چې مستقیم آمر یې خپلوان وي، بل معادل بست  ٤
 الیحه ولري تبدیلېږي.  

 معادل بست ته د تادیب په خاطر لېږدول.   ( د سره ورته الیحې سروې سره٥

 technocracy تکنوکراسی

او حاکمیت  کولو  حکومت ،وچلول kratos) )او  مهارت ،تخنیک اویعنې فنtéchne)له  د یوناني ژبې  
کال کې    م.۱۹۲۰. دا اصطالح په اوسني مفهوم په شلمه عیسوي پیړۍ کې په  څخه اخیستل شوی ده

. تخنو کراسي د دولت جوړولو او  هخوا رامنځته شوه  ل  غورځنګ  انوتکنوکراتد  په امریکا کې  
ادارې هغه شکل دی چې ټولې معاملې او اداري کړنې یې د علمي پرمختګونو او تخنیکي فنونو پر  

فنی مسایلو    خپل ځای  هارزښتونبنسټ والړې او په ټولنیزو اړیکو کې احساسي، روحي او اجتماعي  
دندو کی تحصیل کړی  ورکوي.    ته او  فارغان  د طبیعي  انجینران،په تخصصی څانګو  ،  علومو 

. د موخو د السته راوړو له پاره په انساني  کار پیل کویاقتصادي علومو پوهان د ، ماهرین تخنیکي 
. په  بولي عقل جوړشوي پالنونه او تدبیرونه تر سیاسي او په ټولنه کې تر رواجي ارزښتونو لوړ

تکنوکراتان په دې نظر   .اوړيتکنوکراتیک نظام کې اساسي پام هدف ته د رسیدو وسایلو ته ور  
خلکو د    شي کوالی او په پایله کې د طرحې د حکومت د ټینګښت تضمین ن  دی چې ایدیولوژیکي 

تخصص او مهارت دی چی دټولنی دپرمختګ او  تخنیک،بلکې دا    ،هوساینې غم نه شي خوړالی
وې باید د تخنیک  تکنوکراتان په دې نظر دي چې ټولې انساني اړتیا داقتصاد دښه کیدو المل ګرځي.  

اساسي غوښتنه    د پرمختګ په واسطه په تخنیکي میتودونو حل شي. د علم وده او پرمختګ د ټولنې
په    دوی .ته د ماهرو متخصصینو ارزښت زیات دی دوی و د حل یوازینى روش بولي. ز او د ستون

عقالني لیدلوري  علمي اوله    یوازې  ،ته  پروسې  وټولنیزې عمومي توګه د ټولنې کلتوري، سیاسي ا 
ګوري    .څخه 

رهبري    سازمانوباید د    کی او مسلکی متخصصین یتخن یسنان په دې نظر دي چې  د تخنوکراسۍ تیور
په غاړه واخلي، ځکه چې دوی تر نورو ښه د عامه هوساینې له پاره کار کوالی شي، جنجال نه  

یواځې  خوت نه غواړي،  قدر،ودتا نه کوي، سیاسي دلیل نه وایيجوړوي، اوږده بحثونه نه کوي، ک 
په تخنوکراسۍ کې وسایل موخې ټاکي، نه داسې چې  .  ټول فکریې خپل کار ته وي   وی کار کخپل  

چی دوی    لرا هسک کړنوکراتان  کت  . د دې نظریې دوام یوشمیر افراطین کړي یهدفونه وسایل تعی 
ې  زغوښتنې او ستونې  په ټولنه کې نو سره    له ځان   ، هر تخنیکي پرمختګ چې رامنځته کیږي  ویل:
  ؛ د دوی له نظره.  ته ضرورت دی  و تخنیکي پرمختګون  وپاره بیا هم نوی ي چې د هغو د حل لوړرا

نور په انسان باندې د انسان د سلطې او حاکمیت وخت تیر دی او دا تخنیک دی چې پر انسانانو  
ت ځانګړتیا  او دا د موډرن حکوم  .ته سپاریتخنیکي پرمختګ    دوی هرڅه واک او حاکمیت چلوي.  

دوهم دلیل یې    ،لومړۍ دلیل یې په ټولنه او ټولنیز سیاسي سیستم کې د تخنیکرانو رولداځکه    بولي. 
په اوس وخت کې    .دلیل راوړي افزاری  یې  یم  ې دراو  رول   ټولنیزو سیاسي چارو کې د تخنیک  په

نوکراتانو ژوره اغیزه  ک وړو باندې د تخنیک او ت  -نیزو کړوډیر پوهان او اقتصادي فعالین هم په ټول 
د دوی دنظر ډیر افراطی او    کې غوره بولي.   اقتصادی اواجتماعی مسایلو په    نظر مني او د هغوی 

ټ دوی منفی  دادی چی  ً   کی  لید   - عیني  فقط   عمدتا په    لوری تخنیکی  او  بهیر،  لري  ټولنیز  سیاست، 
دولتی چارو کې د انسانانو روحي او ټولنیزې برخې په نظر کې نه نیسي او یا  اجتماعی اړیکو او
بکم اهمیت ورکوي پام ندی کړی. ، دوی عواطفو،  ته  معتدل    شری احساساتو، معنوی ارزښتونو 

ی د تخنیک قاطعانه تسلط  په هرڅه باند خوتکنوکراتان تخصص او مسلکیتوب باندی تاکید کوی،  
نه   تاکید  او   . کويباندی  مدیریت  عنعنوی  دمینوبروک    د  او  ادارې،  عامه  نوې  برخالف؛  ادارې 

،  کنفرانس د ادارې داقتصادی اړخ ترڅنګ عاطفی، اجتماعی او انسانی ارزښتونو ته هم پام وکړ
 ضرور وګڼل. یعنی له فنی اوتخنیکی صفاتو سره یې ادراکی او اجتماعی اوصاف هم 
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 promotionترفیع  
د بست لوړول دي، چې د کار کوونکي    او  څخه پورته لېږدېدل  له موجوده بست   له قانون سره سمترفیع  

پوره  درې کلونو   يټاکل   : دغه شرایط لري  د کار او فعالیت د ارزونې په پایله کې ترسره کېږي، ترفیع 
د کار کوونکي  اوترسره کولود فوق العاده کار   کول(،)مساعد سجل ترالسه ه ارزیابۍ ښد فعالیت  ،کول

 ماستر ته( او نور ښه عوامل.   د پوهې په لوړېدو سره )له لسانس څخه 
 

 demotionتنزیل 
تنزیل یوه مامور ته    . یعنې د یوه کارمند د بست راټېټېدلتادیبی یا مجازاتی اقدام دی،  په اداره کې  تنزیل  

  ، نود قوانی ،د کړنو د ارزونې ضعیفوالى، چې د یوشمیر دالیلوله مخې لکه: نامطلوبې پایلې په معنا ده د 
 . دې ته ورته دالیل موجود وياو  ډېره غیرحاضري ، مقرراتو نه رعایت انضباط او

 

سرچینو پرمختیا  دبشرد HRD 
HRD یا  Human Resource Development   یو  چې د ونه ده  ن ورځ په اداره کې کلیدی نوم  ن
)مالي،    پاملرنه کیږی، ترڅوسرچینې   لپاره ورته ښه اغېزمن )مؤثر( او ګټور )مثمر( کار    د سازمان  

په کار وړل د بشري  وي. د دغو منابع ولویږپه کار  نامریې ( په ډېر ښه ډول  او  ماشین آالت، وسایل
ته ورسول شي،  سرچینو په الس کې دي، نو باید د بشري سرچینو قابلیت، توانایي او وړتیا دومره حد 

حد    یت اعظمی او مؤثر  یت سازمان مثمرکې د چې په سازمان کې د منابعو په کار وړل او په مارکېټ  
د بشري سرچینو له پرمختیا څخه موخه د هغو مهارتونو رامنځته کول دي چې یو  کړي،    ته اوچت 

ى شي، ځان نورو لوړو دندو او مهمو مسؤلیتونو او لوړو پستونو ته چمتو  مامور او کار کوونکى وکوال
دا په اداره  د دې موخې په خاطر د سازمان د بشري سرچینو د پرمختیا پروګرامونو ته اړتیا ده،  کړي.  
مختلف وظایف اداره کړاى    ،، ترڅو دوى بېالبېلې دندې پرمخ بوځي  ول ديتوانایي او وړتیا اوچت   کې د 

صالحیت او    ر اوسنیوورسپال شویو وظایفو څخه هم د پورته او اوچتو وظایفو د ترسره کولو شي او ت
وونې په پام  ښاو الر تریننګ   منظم  دکارکوونکو  د بشري سرچینو په پرمختیا کې استعداد ترالسه کړي. 

د بشري سرچینو پرمختیا یوه اوږده پروسه ده، چې د هغې په ترڅ کې د یوه سازمان کار    . ي وکې  
کوونکي هڅول کېږي او دوى سره مرسته کېږي، چې تخصصي، مدیریتي او سلوکي وړتیا، پوهه او  

کې دغه ټکي    HRDپه   ونه او باورونه ال زیات وپېژني. مهارت ته وده ورکړي او د سازمان ارزښت 
ادراکي او  د    ،وماتو په هکله د پوهې ترالسه کولد سازمان د عمومي مفاهیمو، افکارو او معلشامل دي:
کولو لپاره د کار کوونکو د وړتیا   کې د نورو مهمو دندو د ترسره  اداره په  او  انایي پرمختیا قضاوتي تو
 اوچتول.  

 

   vision لرلید
هره     .و ته ویل کیږی مسیر او د سازماني پرمختیا پېژندنه او مشخص کول د پرمختګ د یوې ادارې 

سازمان    اداره خپل  او  ځای  یو  سره  پیژندنی  خپلې  اود  کارکوونکو،  لرلید  هم  مراجعینو،  ماموریت 
ټ او  ورپیژني. مشتریانو  ته  ماموریت    ولنې  د  سازمان  د  کې  کچو  ټولو  په  مدیران  سازمان  د 

په درېواړو    لري ترڅو د مدیریت په هکله خبرتیا    Vision( یا  مرام  -( او لرلید )دیدګاهmission)رسالت 
   ي.وکړخپل پالن جوړ او پریکړې   )لوړ، منځنى، ټیټ( کې  وکچ
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   action planعملیاتي پالن 
او هغو تهه د   مهاموریهت او موخو تهه درسهههههېهدلو پهه خهاطر عملي انهدازه اخیسهههههتهلپهه یوه اداره کې  

عملیهاتی یها د عمهل پالن د اداری نورو  . چهارې، وخهت، اجرا کوونکی او نور ښهههههودل  -الرېرسهههههیهدو
 یو حتمی پالن دی. یوځای پالنونو سره

 
 

 performance appraisalد اجرااتو ارزونه 
د اجراتو   د ښدکارکوونکو  بل څخه جال کول  و)غوره(ارزونه  یو  ناوړه چارو  د دي    او  دا  کاری    . 

  کارکوونکی/مدیر چې په هغې سره د مخکنیو ټاکل شویو معیارونو سره سم د یو  موخه ده  هغه    ارزونې 
ارزیابي د یوه کار    . فعالیت او کړنې پرتله کېږي او بیا د هغو مثبت نتایج کار کوونکو ته ابالغ کېږي

په خاطر ترسره کېږي چې موخه یې د    کوونکي د شخصیت د تثبیت، د هغه د اهلیت او وړتیاد پېژندنې 
نې په  د ډېر ښه ځاى پرځاى کولو او ګومارپه اداره کې یې اغیزې دادي:  هل کار ته سپارل دي.  کار ا

الزمه    د بې کفایته او ناکاره کسانو پېژندنه چې باید د هغو په هکله ،  کار کوونکو پېژندنهوړخاطر د  
د کار کوونکو له فردي  او په نهایت کې    پېژندنه چې باید ترفیع ورکړل شيد هغو کسانو  ،پریکړه وشي

 استعدادونو او شخصي ځانګړتیاوو سره پېژندنه.  

 Self- Appraisalځان ارزونه  
آمر یا مستقیم سرپرست    د مستقیم د یوې موسسې، ادارې یاسازمان ارزول په بیالبیلوبڼو کیدای شي، لکه  

الس الندې همکارانو ارزونه )رئیس  د   ،Manager or Supervisor Appraisalله خوا ارزونه  
ونه  رزد خپل ردیف او کتار د همکارانو له خوا ا،   Subordinates Appraisalد مرئوس له خوا(  

د مشتریانو  او  Team Appraisalډله ییزه ارزونه    ،Peer Appraisal)یو د بل د اجرااتو ارزونه(  
رزیابی خودی یا ځان ارزونه ده چې  دې کې یو ډول یې اپه  Customer Appraisalله خوا ارزونه  

له معیاري او ښودل شوي  کار کوونکي  موسسه اوخپله  په   خپل اجراات له ستندردونو او خپله چلند 
پایله    مساعدې/موفقې   د کوي.  الزمې نمرې ترالسه  سره پرتله او ارزیابي کوي او  معیارونو  ارزونې 

 . (self assessment)اعتبار ور په برخه کوي سې، سازمان یا ادارې ته د کیفیت موس

 motivationهڅونه  
ورکول  هڅونه کار کولو ته لېوالتیا ده چې په دې توګه د کار کوونکو شخصي اړتیاډاډمنه کېږي. انګېزه  

په سازمانو    وګړي یو ځانګړى چلند غوره کړي.   چې او هڅونه هغه ځواک دى چې د دې المل ګرځي،  
رامنځته کول دي، چې   کې د شوق او انګېزې مادونانو/یوه دنده په کار کوونکو رهبرانو/کې د مدیرانو 
او    همنظم   ، حاضری یې الزیاتې هڅې وکړي  ید ته ورسول شي، یعنې اوچت بر   اجراات /د دوى کړنې

د سازمان د موخو د ترالسه کولو په خاطر د کار کوونکو او تر الس   انګېزه زیار ګالنه یې زیاته شي.
هیلو او اړتیاوو ته ویل کېږي چې د هدف    و،غوښتن یو  ن نند انګیزه د یو فرد    .دي   دې مادونانو اړ ایستلالن

 نه توګه رهنمایي او هدایت شي.  ها ګاآلورې ته په ځانخبري یا هم په نا
 

 organizational culture کلتورسازماني  
ې د  چلند مجموعه ده چ   مدیریتيفرهنګ د عمومي ارزښتونو، د سازماني شرایطو او  کلتور/سازماني  

باید ایجاد، مدیریت او  لري. دغه فرهنګ    ژوره اغېزه باندې  السبري  په  سازمان په مطلوب دریځ باندې  
سازماني فرهنګ د ګډو باورونو او ارزشونو د یوې مجموعې په توګه د  . اداری کلتور یا  وساتل شي 
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فرهنګ په مدیریت کې مهم  /کلتور رځ سازماني  نن و .  سازمان د غړو په چلند او تفکر باندې اغېزه کوي 
  ارواپوهانو   ،جوړوي. ټولنپوهانو، وګړپوهانوارزښت موندلى دى او د مدیریت یو اساسي او اصلي بحث  

  نظریات ورکړي او بېالبېلې څېړنې   فرهنګ د ارزښت په هکله   یاقتصادپوهانو په مدیریت کې د سازمان 
سازماني  .  هوارولو کې کار اخیستى دى   مدیریت د ستونزو پهیې په کې کړي دي او له هغو څخه یې د  

سازماني فرهنګ یوه داسې    فرهنګ د سازمان د پرمختګ دیوه مهم عامل په توګه پېژندل شوى دى.
چې د سازمان د لوړې کچې د مدیرانو له پالیسیو او الګو څخه رازېږېدلى ده او جوړښت    ښکارنده ده 

اسطه د جوړو شویو عواملو څخه رامنځته شوى دى. په دې هکله  یې د سازمان د بشري سرچینو په و
بولي داسې  ته  سازمان  نسبت  فرهنګ  سازماني  د  وایي چې  ورکوونکي  د    ، نظریه  ته چې  فرد  لکه 

شخصیت نسبت کېږي چې د فردي او سازماني چلند په بڼه باندې ژوره اغېزه لري. فرهنګ یو بل سره  
)و.ګ:  اترو له الرې لېږدول کېږي  -ړو ورکړو، تعامالتو او خبرود راکدموسساتو، ادارو او سازمانونو

 .  سازمانی اخالق( 

 job satisfactionرغلي رضایت 
، چې  ار کوونکي نظر او د تلقي طرز دىد دندې او وظیفې په اړه د یوه ک  له دندې او کار څخه خوښي

دندې د فکتورونو اړوند له ځانه ښکاره  د یو کار کوونکي د هغو بېالبېلوچلندونو پایله ده چې هغه یې د  
کله چې  ،او د مدیرانو یوه اساسي دنده ده  ته رسېدل د سازمانونو یو مهم هدف   غلي رضایت ُ  کوي. ش 

لې دندې، د شغل د ښېګڼو، شغلي چاپېلایر او شرایطو څخه رضایت او خوښي ولري،  پکار کوونکي د خ 
او د سازماني موخو د ترالسه کولو په خاطر ال  نو د کار اغېزمنتوب یې زیاتېږي، سازمان خپل ګڼي  

کار  د  هڅې کوي. د کار کوونکي د هڅونې او له دندې څخه د هغه د رضایت ترمنځ سیده اړیکې شته.  
پورې   د آمرښه چلند مادي عوض، د کاري چاپېلایر او شرایطو، ترفیع، زده کړې او    رضایت   و کوونک

غلي رضایت  ُ  شپه پایله ښه تایېر کوي.    ونوځته او د کارکې شوق او انګېزه رامناړه لري، چې په دوی  
مرسته کوي چې سازمان خپل پاخه، تکړه او تجربه لرونکي    او   ساتنه کې رول لري په  د کار کوونکو 

او د خدمت د جبران عادالنه  (  هپاداش )مالي عوضون  ،جذابیت   دکارونوکار کوونکي له السه ورنه کړي.  
د تخصص او مهارت  ،کار اهل کار ته سپارل،  ویشلښه    و دند د   ،تشکیالت    ،منظم کاري شرایط    ،سیستم
د  او  د کار چاپېلایر   ی،د لوړېدو د سیستم عادالنه وال  د بست او د دریځ  ،په چارو کې خپلواکي،زیاتېدل

 د کارکوونکو په رضایت سیده اغیزه لري.   ټولنیزو اړتیاوو پوره کېدل
 

management  grievance handling 

   د شکایاتو د اوریدومدیریت
  یاع له امله شکایت و ضد حق  د  چې د کار کوونکو    ول داسې یو سیستم جوړپه اداره او سازمان کې د  

شکایت د  . یا که شکایت وشی ، هغه رفع او رسیدګی ورته وشی، د شکایاتو مدیریت کول دی ،نه شي
او شغل څخه نارضایتي    وناخوښۍ یوه نښه ده، یعنې شکایت د کار کوونکي له دندې، د کار د شرایط 

د  ده، د شکایتونو مدیریت کول، د شکایتونو او نارضایتي مخنیوى او د کار کوونکو د کار په ډګر کې  
هغو کمول د بشري منابعو د مدیریت یوه دنده ده. د کار کوونکو د شکایتونو او د دوى د ناخوښۍ ترمنځ  

د کار د شرایطو او چاپېلایر څخه د ناخوښي او د سازمان د پرېښودلو ترمنځ    ،وجود لري سیده رابطه 
شکایتونه هم زیاتېږي او د  هم سیده رابطه لیدل کېږي، یعنې د ناخوښي او نارضایتي په زیاتېدو سره  

که دشکایتونو دمدیریت  ځاو له کاره تلل هم زیاتېږي؛نو   شکایتونو په زیاتېدو سره د سازمان پرېښودل
او د شکایتونو، نارضایتي او له سازمان څخه د کار کوونکو د تللو د کمولوپه    کیږی  ضرورت واقع

مدیریت   باید خاطر   پالیسي  د  پام  په  ورته  کې  ستراتیژۍ  واو  او شکایت    ، نارضایتي  ي. ش لرنه  ګیلې 
چې انسان ځوروي، چې یا به یې په خوله وایي یا به  دي هغه څه  نارضایتي یا ناخوښي   لري. توپېرونه 
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  قانوني   شکایت چې د ده د ناخوښي المل شوې ده.    دي  د یوې مسئلې ویل یا لیکل  ،ګیله کول.یې نه وایي 
   . ي. ټول کار کوونکي د شکایت کولو حق لري د  مراجعو ته په کتبي بڼه ګیله کول 

 disciplineانضباد 
رید ده.   لغوی معنا یې څخه را اخیستل شوې چې    discipleه له  کلم  disciplineد   په    شاګرد او م 

  باید چې کار کوونکى په هغو کې کارکوي او    ته وایيانضباط هغو شرایطو او وضعیت  اصطالح کې  
موقعیت  د یوه داسې  او    يکړ قوانینو او مقرراتو سره عیار  خپل چلند طرزاو کړه وړه د سازمان لهد  
ي د سازمان له ستندردونو سره  نکموفقیت ایجادول او رامنځته کول دي چې د یوه سازمان کار کوو او

دى، چې باید په سازمان کې موجود وي او د هغه په واسطه بې    قدرت . دسپلین یو  ځان همغږى کوي
چې کار کوونکى د    دي  شرایط   يځانګړ هغه    انضباط په سازمان کېي.  شرټل  وکار کوونکى    هانضباط
مکلف  یې  باندې    ووړ  -د قوانینو په چوکاټ کې معقول او مناسب چلند ته رابولي او په سمو کړو   ادارې

ده چې سرپرست د هغو په وسیله د خپلو الس الندې  هم  کې هغه وسیله    کوي. انضباط په یوه سازمان
 ي.  او سمو  کار کوونکو نامطلوب چلند اصالح 

employee retention 

 د بشري ځواک سانته  
او باتجربه کارکوونکو ساتنه د یوې    ارزښتمنو انساني ځواکونو،نوښتګرو  ،پوهو، سابقه لرونکو الیقو،  د 

د بشري سرچینو د مدیریت یوه اساسي    سازمان   او   او د موسسې، ادارېی یو عالی صفت  ربریالی ادا
نړۍ کې د تکنالوژي د پرمختګ په پام کې نیول او د سوداګریزو    رقابتی   او ډېره ستونزمنه دنده ده. ننني 

اقتصاد ښه پوره وده کړې،   پراختیا سره چې  په  اهمیت موندلی  اړیکو  او ساتنی  دکارکوونکو جذب 
خپل  د    ، ونکي او اغېزناک بشري ځواک ولريچې وړ، نوښتګر، استعداد لر  هغه دهسازمان    بریالی ی.د 

وتلو  هغود  بشري ځواک د ساتنې په خاطر یو شمېر پالیسګانې په پام کې نیسي، ترڅو له دندې څخه د  
کارکوونکو  ، د  ولکه دشکایاتو مدیریت کول یوه پېچلې پروسه ده چې د یو شمېر فعالیتونوا  ونیسي. د   مخه

حاصلول عدالورضایت  مراعاتولو   ت ،  اوشفافیت  اخالقو  سازمانی  ده  رعایتولو،  )و.ګ:  غوښتونکې 
Employee Turnover.)   

employee turnover 

 د کار کوونکو د دندې پرېښودل 
اوسنیو  په ویل کېږي.   turnoverیا   د سازمان د یوه کار کوونکي له السه ورکولو ته د دندې پرېښودل

کونکو په جلب او حذب کې سیالی کوی،  ، ادارې او سازمانونه د تکړه کاررقابتی شرایطو کې موسسات 
ممکن یو شمیر ادارات دی ډول شرایطو کی خپل مامورین له السه ورکړی، او نور یې ورڅه جذب  

یوه لویه ستونزه  په تېره بیا د کوچنیو سازمانونو  نزه ګرځیدلی ده.  کړي. دا د سازمانونو یوه نوی ستو 
هم د تکړه او   لویو سازمانونو ترمنځ د داده چې د دوى تکړه کار کوونکي لویو سازمانونو ته جذبېږي، 

د هېوادونو په کچه هم دا موضوع لیدل کېږي او    .وړ کار کوونکو د جلب او جذب سیالي لیدل کېږي 
لوى هېوادونه د نورو کوچنیو هغو بشري ځواک ځانته راکاږي، نو ځکه سازمانونه د دوى د خپلو  
بشري ځواکونو د ساتنې لپاره او د دندې د پرېښودو دمخنیوي لپاره د دوى لپاره د دندې په قرارداد کې  

، مقررات او د کار د شرایطو مواد ځاى پرځاى کوي او د بشري  ځانګړي امتیازات، پاداشونه، قوانین
ځواک د ساتنې لپاره د کار د شرایطو په ښه والي، د سازماني فرهنګ په جوړولو، د غوره کاري  
شرایطو او مقرراتو او وسایلو او پالیسي ګانو په هکله کار کوي. د کارکوونکو ساتنه هغه پروسه ده  

د کار کوونکو د  هڅونه په غاړه لري چې دوى په سازمان کې پاتې شي.    چې د کار کوونکو ساتنه او
اودهغه معنوی    ،ښه چلند، عدالت ...، اضافه کاری، بخششی پاداشونه )معاش، مزد   عوامل مهم    ساتنې
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  ۹۰ول شي، په سلو کې  دى، خو ورسره یوځاى نور فکتورونه هم شته چې باید په پام کې ونی   تقدیریول 
سازمان له    د ،  ستونزه  سیده مدیر یا سرپرست سره له  و ناوړه او غیرعادالنه چلند،  آمرین   د کار کوونکي  

له کبله خپل د کار ځاى )مربوطه    شډل وضعیت یا ناوړه فضا د  د کار د چاپېلایر  ،کلتور سره عدم تطابق
 ، چې ادارې ته یې زیانونه دادی: يیږد سازمان او اداره( پر 

 ،خدماتو د سلسلې ګډوډ کېدلمشتریانو ته د وړاندې کېدونکو  -
 د ادارې د اعتبار خرابیدل او دهغی په هکله خلکو ته شک پیدا کیدل،  -
 جذب او دهغه د بیاروزنی مصارف، الل، د نوی کارکووکید کارونو اخ -
 د نورو کارکوونکو د مورال ضعیف کېدل اوکار ته د هغوى د انګېزې کمېدل.   -
روسه یې ناوړه اغېزه، چې  ه پد نورو کار کوونکو تیت او پرک کېدل او د تولید او خدماتو پ -

 پایله یې د ډېرو کار کوونکو له کاره وتل دي.  
 پرځاى مقررېږي.  یې ي  د نویو کار کوونکو د استخدام لګښتونه چې له کاره وتلي کار کوونک  -

 سازمان ته یو زیان اړونکې پېښه ده.   turnoverپه دې توګه د تکړه کار کوونکووتل
 

 organizational ethicsسازماني اخالق  
  اخالقو مجموع ده.   (حرفوي)تخصصی   او  )انفرادي(، ټولنیزو شخصید  په اداره او سازمان کې    اخالق

د بشري  یې  پورې چې نن ورځ    مهمه موضوع ده،تر دې کې یوه نوې او    په علم   اخالق د مدیریت 
سرچینو په مدیریت کې ستراتیژیک دریځ ترالسه کړى دى. په سازمانونو کې د مدیرانو یو اساسي او  

خپلو کار کوونکو د سازماني اخالقو په جوړښت کې او د دوى په  د رول دا دى چې دوى    ستراتیژیک 
باندې د اغېزې  تاثیر لري. د لویو مدیرانو اخالق د دوى د کار کوونکو په  او نفوذله پلوه مهم    چلند 

د سازماني اخالقو بحث  ید په کمیت او کیفیت اغېزه کوي.  او تول  و د کار کوونکو د خدمت ارسمي ژوند  
زیاتره په دې باندې دى چې آیا د لوړې کچې د مدیرانو چلند او کړه وړه د سازمان په نورو غړو او  

د  ټیټو کچو کار کوونکو ب اندې څومره اغېزه لري. د کار کوونکو په رویه او چلندباندې د سازمان 
کولو په واسطه مدیران غواړي چې مثبت بدلون راولي او د تولید او خدماتو په کیفیت کې ښه    اغېزې

راولي.   اخالقووالى  وموند،  پهسازمانی  اهمیت  ډیر  مهال  هغه  کې  وروستیو  یو    چې  دې  امریکا  د 
ې رسوایې ګانې راپورته شوې او اخالقي رویي په رسینو کې مطرح او خبره  ی لویو کمپنیو کې لوشمیر

ل  لوى  ته  نوموړي سازمانونو  ته ووتله، دغې موضوع  ټولنیززیانونه واړولمیډیا  او  مالي    و هغ ،  وى 
قی روزنې  اوس په سازمان کې اخال.  ل ې سالم سازماني اخالق یې نه درلود سازمانونو ته زیان ورسید چ
زماني اخالقو په اړه تل تاکید  د مدیریت دعلم متخصصین او کارپوهان د ساي.  ته لومړیتوب ورکول کیږ

او سازماني   وي ک دى  اخالقو اصلي جوړونکى  د سازماني  فرهنګ  یوه    چې سازماني  د  بیا  فرهنګ 
کړي دي. هر سازمان    هغه ګډ افکار، عقاید او ارزښتونه دي چې دوى رامنځته  و نکسازمان د کار کوو 

خپل ځانته خپل ځانګړى کلتور او فرهنګ لري. دا چې د یوه سازمان کار کوونکي، مدیران او مسؤلین  
څه ډول جوړوي،    سره پهڅه ډل پریکړې کوي، له پېښو سره څه ډول چلند لري او خپلې اړیکې له نورو

سازماني اخالقو درامنځته    غوره چې په سازمان کې واکمن دى. د    هد همدغه فرهنګ او کلتور زېږنده د 
 کولو او ساتنې لپاره څلور ټکي مهم دي:  

   ، اخالقو او مربوطه معیارونو پورې اړه ولري  (لیکل شوي )مدون( قوانین او مقررات، چې سازماني  ۱
 ، کو په رابطه د سازمان د ټولو کارکوونکو روزنه ( د اخالقي چلند او اړی۲
  کار کوونکو ته نصیحت کول او مشوره ورکول چې له اخالقي   وهغ دبشری سرچینو د آمریت له خوا  (  ۳

 ،  ي مسایلو سره مخامخ کېږ
دېښنې وړ  غلط چلنداو د ان  او ( د ناوړه اخالقي چلندونو په اړه د محرمانه راپورونو د سیستم جوړول٤

 . ول رویه تر کتنې الندې نی
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ربیتوب  coachingم 
رول لوبولو او نورو    شهاګردي، مغزی توپان، دکیس مطالعه،-اسهتاد د نورو طریقو لکه صهنفی روزنې،  

پهه دغهه طریقهه کې رئیس لکهه د یوه  کهارکوونکو د روزنې یوه طریقهه ده،  ترڅنهګ؛ کوچینهګ هم د 
و روزنه په غاړه اخلي. په دغه طریقه کې رئیس  ښهوونکي یا اسهتاد په توګه تر الس الندې کار کوونک

ربیتوب طریقهه وایي. د م ربي او زده کوونکي ډېرې   د یوه م ربي پهه توګهه واقع وي، نو ځکهه ورتهه د م 
خصههوصههی شههکل   دا ډول زده کړهنژدې اړیکې د دې المل کېږي چې زده کړه ډېر ژر ترسههره شههي.  

نه جال ، بلکې روزښهه مدیر هرومرو ښهه مربي نه دىخو باید په یاد ولرو چې په سهازمان کې یو  لري،
تجربه او پوهه غواړی، چې ممکن کم مدیران دومره پیهاوړي وي، نوځکهه د تریننهګ د دورو لپهاره باید  

 مدیریتی ترینران ولرو.

 audit  ت تیش 
سرچینو د    ادارې د او تفتیش پروسه او د    رزونې فعالیتونو د ا  اود   د سازمان د پالیسیو، پروسیجرونو

د فعالیتونو ارزونې ته د بشري سرچینو تفتیش ویل   مدیریت د اغېزمنتیا په موخه د بشري سرچینو 
کول    ه پوښتنهسازمان کې د ترسره شویو معامالتو او چارو هر اړخیزاداره او  کېږي. تفتیش یعنې په  

ن)موثر( او ګټور)ممثر(  اغیزم  منابعو لګښت ښې پرمخ تللي او د    ترڅو دا معلومه شي چې آیا دغه چارې
وي، ترڅود  معلومسازمان پالیسیګانې، کاري پروسیجر او بېالبېل فعالیتونه  تفتیش د ادارې او  ؟که نه   دی

اغېزمنتوب د معلومولوپه موخه د ستراتیژیو،    د   تفتیش  کړي.   ت ب ثاباغېزمنتو  دکاري پروسېسازمان د  
چې آیا د  وي، دا ثابتوی  ک  روسجرونو سنجول او بیا بیا کتنهاهدافو، موخو، پروګرامونو او بېالبېلو پ

ګامونه ضرور دي، ترڅو راتلونکى کې ترسره شي او د  نور اصالحي  پر بنسټ کوم    پایلو ترسره شویو 
 کومو کارو باید مخه ونیول شي.  

-مزد wage   
ې د ساعتونو، کارې ورځې یا د کار د اندازې له  ځ ته د ور  کوونکو هغه خالصه اندازه پیسې چې کار

)اضافه کاري هم    وخت یا د کار اندازه یو معیار دی. کې  ، مزد بلل کیږی، په دې  مخې ورکول کېږي
 . راځي مزد دکار په حقوقو او ورکړو کې . په دستمزد کې شمېرل کېږي(

 

   salaryمعاش 
چې یوه کار کوونکي ته د ده د جسمي  دي هغه خالصه اندازه پیسې  )پرداخت(د معاش حقوق یا ورکړه

یا کلني ډول ورکول کېږي. البته دا د یوه توافق او قرارداد له مخې    ين یپه وړاندې په میاشت یا فکري کار  
  مزد او معاش دواړه په هېواد د قانون مطابق او د سازمان له پالیسي سره سم اجرا کېږي.  مربوطه  او د  

 شمیرل کیږي. کې  (Basic Pays )و اصلي یا اساسې ورکړ

   incentivesتشویقونه 
هغه  تشویقی ورکړې د مزد او معاش په شان اساسی ورکړې نه دی، خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دا  

کار کوونکي ته ورکول کېږي  )برعالوه(  چې له مزد او معاش پرته  دي  )پرداختونه(  افي ورکړې  ضا
دالنه او  دا ورکړې قانونی موانع نه لري، خو باید عاچې د ښه کار کولو یا زیات کار کولو له امله وي.  

تشویقونه هم مادی او نقدی شکل لري او هم معنوی تشویقونه    د ښه کار کولو د معیار سره سمې وي. 
 شته. 
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   bonusجوایز 
په    دي. دغه ډول ورکړی  )پرداختونه(جایزه د کار فرما او آمر دلزوم دید او صالحیت له مخې ورکړی

کولو په مقابل کې ورکول کېږي.   فعالیت د ترسرهښه قوانینو او پالیسیو کې د اټکل شویو شرایطو یا د 
ممکن د یوه فوق العاده کار د ترسره کولو، د تولید نوي ډېزاین، په کاري پروسه کې د آسانتیا، اختراع  

 او نورو ورته ښو اجرااتو په خاطر ورکړل شي.  

عوض ،انعام reward 

دې ته پاداش او بدله هم  ششی او نورې ورکړي رااخلی.خعمومی اصطالح ده چې آن مزد،معاش، بیوه  
هغه څه دي، چې یو کار    امترادف استعمالېږي او د   compensationځینې وخت د پاداش یا  وایی.  

معین حد څخه    یا کله چې له کوونکى یې د یوه فعالیت د موفقانه ترسره کولو په وړاندې ترالسه کوي.
بدله، عوض  هغه مالي او غیر مالي    rewardمدیریت له پلوه    ادارې او د    یې زیات کار کړی وي. 

وروسته په الس راوړى.    ه کولو ګټورتوب دى، چې یو کار کوونکى یې د یوه کار یا دندې له ترسراو
له انعام څخه موخه    .، تصدیق پاڼه او نورallowanceلکه معاش، مزد، انعام، د لګښت کولو مرسته  
ورکړو  د  کې ول پاداش یا ټ Total Reward System ټول معاشونه، مزدونه، پاداش او جوایز دي. 
  ,wage  salary,  incentives  :)و.ګشامل دي  ناسیدهاوبېالبېل ډولونه )مالي او غیر مالي( سیده  

bonus )  . 
 

 presence اضروالیح  

، دپروژې په ساحه او نورو ځایونو  فتر کې موجودیت، د کار دمیز، ماشین، د وحاضریدلد په دنده باندی  
داجرااتو دپرمخ بیولولپاره ضرور دی، بلکې د دسپلین  ې  ه یواځته وایي، چې ن کی د کارکوونکو حضور

په کار باندې په خپل وخت کې د کار کوونکي نه حاضرېدل، د کار د درېدلو )توقف( یا    یو شرط دی. 
د خرابېدو المل کېږي او په دې    هم د کار د ځنډېدلو او د تولید او خدمت د کمښت یا د هغه د کیفیت 

د    حاضروالیخو    کیږی،  ن رسېږي او د مشتري د عدم رضایت الملتوګه د سازمان ګټورتوب ته زیا 
ي چې د کار کوونکو  و داش سیستم داسې ډېزاین او عیار د پا  ونهسازمان  .سازمان د بریالیتوب المل کېږي 

 کې هېڅ نه وي یا کمه وي.  غیرحاضري پ

ارردوالى ،توبپخوانی  aging 

لرو تجربه  )  ند  دار  سابقه  او  ډیر  ( سره  seniorکي  اداره کې  نوې عامه  ده، چې  معادل اصطالح 
ارزښت لري، داځکه چې اوس په عمر پاخه کارکوونکی له تقاعد اخیستو سره عالقه لري. ډیر باتجربه  

،مطالعه،خبرونو اوریدو، تفریح،سپورت او نورو  پاتې عمر کورکې په استراحت   کارکوونکی غواړی 
، ادارات او سازمانونه یی ستایی.  دندې ته حاضریږيړی، خو هغوی چې ال هم کار او  کتیر  بوختیاوو 

ورکړو لپاره یو بنسټ دى  ازی  امتیپه ډېرو سازمانونو په تېره بیا دولتي سازمانونو کې ارشدوالى د  
(  ، سابقه دارتوب ت )مشرتوب ییعنې هغو کسانو چې ډېر وخت کار کړى او پخواني دي، د خپل ارشد 

 . ل کیږيبلله مخې د لوړ مادي امتیاز لرونکى 

 weekendرخصتیانې 

په دوه ډوله  په    هغه موده او ورځې دي چې د قانون له مخې کارکوونکی کار ته نه راځي دا  رخصتي 
د    النبی میالد   ، نوروز،هاخترون)ملي او مذهبي  (، weekendلکه جمعه)  عمومي رخصتیانې    دي:   ،

ناروغۍ او ضروري   د )تفریحي،    رسمي رخصتي   ۍکلن   بل ډول یې .  (د ورځې او محرم  خپلواکۍ ګټلو
  خاص د دوی لپاره  ته ښودليد مربوط سازمان   نادولتي سازمانونو  هغه رخصتیانې چې   دي.رخصت( 
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دولت له خوا په قانون کې ښودل  او د    دکارکوونکو په مقرره دولتی ادارو    ا د د جال خبره ده.  هغه  ،  دي
؛ دولتی کارکوونکی له عمومی  د ملکي خدمتونو د کار کوونکو د قانون سره سم  توپیر لري.   یو سره شو

د ناروغۍ رخصت حق لري د    ورځې   ۳۰ورځې ضروري او    ۲۰په یوه کال کې    رخصتیو برعالوه، 
او د تحصیل د ورځو    ، تفریحید ورځو رخصتي  والدت د حج رخصتي، د ښځو لپاره د    دې ترڅنګ 

 رخصتي هم شته. 

 retirementتقاعد 

دى چې په ټولو دولتي    پړاو نورمال  قانونی  یو  دکارکوونکوتقاعد  له ټاکلو کلونو خدمت څخه وروسته،  
دا لکه د اخراج په شان کومه    . کېږي   ورڅخه برخمن متقاعد  سازمانونو کې په ټوله نړۍ کې    تی او نادول

کلونو عمر    ٦٥د افغانستان د کار په قانون کې د تقاعد سن د  سزا یامجارات ندی، بلکې یو حق دی.  
شرایطو ته په کتنې سره او د    کول دي. په بېالبېلو هېوادونو او سازمانونو کې دا کار د بازار  ه پور

ز کې کارکوونکی  دیپه لویعد سن هم فرق کوي.  مربوطه ټولنې د اقتصادي وضعیت په تحلیل سره د تقا 
او خبرونو    تقاعد ته عالقه لري، غواړي پاتې عمر په سپورت، سیاحت، مطالعه، باغچه کې کارکولو

اوریدو باندې تیر کړی، که ډیر کم کسان بیا هم دندې ته حاضر وی، له تقاعدی امتیاز برعالوه، د  
په اداره  یې داسې راپیژني:    مقررهدملکی خدمتونو  .ل کیږي قراردادی یا اجیر په توګه معاش ورته ورکو

کې د ملکي خدمتونو د کار کوونکي د خدمت د دورې پاى ته رسېدل چې د قانون او له دغې مقررې  
 . کیږي پېژندل    د دغې مقررې له حکم سره سم د تقاعد د حقوقو مستحق   . متقاعد ، تقاعد دی سره سم وي

 

 strategy ستراتیژد 

  ه کلم  strtegemaیوناني ریښه لري او د    یوه نظامي اصطالح وه، چې اصالً ستراتیژي  ډیر پخوا؛  
قوماندان  د  وهنظامي  معنا  یې  په  یو  وه،  شوې  جوړه  برخه  دوو  له  چې   ،stratos    اردو یعنې 
د اکسفورډ په ډکشنرۍ کې د ستراتیژۍ تعریف داسې راغلي    .یعنې رهبر   agoعسکر( او بل یې  لښکر،)

د نظامي لویو عملیاتو الرښوونه او طرح کول او د لویو    ،دى: د ځواکونو د یوه عمومي قوماندان هنر
له هغه مفهوم سره تړاو نه لري، کوم چې په خصوصي    مانورو ترسره کول. دغه تعریف د ستراتېژۍ

ډېر د پاملرنې وړ  چې  ورڅخه استفاده کېږي، خو بیا هم یو پېغام یې    سازمانونو کېادره اواو دولتي  
دى، هغه دا د چى وایي ستراتیژي یو هنر دى، له بلې خوا د هغې وروستى مسؤلیت، پایله او السته  

 . رئیس یا لومړي شخص پورې اړه لري راوړنه د سازمان 
چې د ځانګړو هدفونو د ترالسه کولو لپاره    ه دهن یا د یو شمېر فعالیتونو مجموع ستراتیژي هغه لوى پال 

بنسټ د سازمان    رد او جامع پروګرام دى چې د هغه پطرح شوى وي. یا: ستراتیژي هغه مکمل، واح
اساسي اهداف ټاکل کېږي. په بله وینا: ستراتیژي هغه دستورالعمل دى چې هر وخت کوالى شو بدلون  

(لرونکي پروګرام چې دویم او درېیم  alternatives، یعنې د نورو بدیلونو )واو ښه والى پکې راول
او برنامه دغه ظرفیت او بدیل ونه لري، بیا نو ستراتیژي    بدیل هم ورته غوره کوالى شو. که یو پروګرام 

د اصلي اهدافو، پالیسیو او پروګرامونو مجموعه ده چې په هغه سره غواړو    ستراتیژي   ورته نشو ویلى. 
مجموعه باید توضیح کړي چې آیا په کوم حالت کې له کومو سرچینو  خپلو موخو ته ورسېږو، دغه  

 څخه په کار اخیستو او په کوم ډول فعالیتونو سره به خپلو موخو ته رسېږو.  
هغه جامع او لوى پروګرام دى چې په هغه کې د سازمان د قوت ټکي د چاپېلایر    په بله وینا: ستراتیژي 

او له موجودو فرصتونو څخه استفاده کېږي او سازمان ته توان  مومي    له عواملو او بدلونو سره اړیکه
ستراتیژي یوه واحده،هراړخیزه اوتلفیقی طرح    اداري او سازمانيورکوي چې خپلو موخو ته ورسېږي.  

ادارې یا    ده چې دسازمان د قوت اوضعف ټکي له محیطی فرصتونو اوتهدیدونوسره مربوطوی او د 
 رسیدل ممکن کوي. سازمان اصلی اهدافوته 
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 SWOTسوات 
د تحلیل یو طرزدی. د دې لپاره چی اداره/سازمان یو ستراتیژیک پالن جوړ کړی، باید دخپل قوت او  

. سوت د  اتلونکی تدابیر په پام کې ونیسی ضعف ټکی، فرصتونه او ګواښونه تحلیل او د هغو له مخې ر
د دی تحلیل لپاره یو  لنډیز دی.   threatاو   weak, straight, opportunitiesڅلوور کلماتو یعنی 

 : مثالً   په توګه ښودل شوی دی.  ې وونکی فارمت موجود دی، چې د بیلګساده، خو ډیر مهم او روښانه ک 
 ( په تحلیل کې د مدیریت فکتورونه SWOTد )

 Sد قوت ټکي   Wد ضعف ټکي   

مههاهر • او  تکړه  کههار کوونکو    ود 
 نشتوالى. 

چهیهنههل   • اغهېهزنهههاک  د  رههبهري  د 
 نشتوالى. 

لهه کهاره لویهدلي او نها اغېزنهاک   •
 مهارت 

 فکري پانګه •

وفهادار او اسهههههتعهداد لرونکي کهار  •
 کوونکي لرل. 

 وړ او نوښتګر کار کوونکي.  •

پرمخ   • اوچههت اجراات  او  ال زیههات 
 بیول.

 Oفرصتونه   Tګواښونه  

 قانوني محدودیتونه او احکام. •

 پیاوړى سیالي کوونکى.  •

عههدم  اقت • او  ثبههاتي  بې  صههههههادي 
 اطمینان.

د کار بازار کې د مهارت او وړتیا   •
 کمښت 

 دریځ. ښه د بازار  •

 د نویو بازارونو امکانات.  •

 نړیوال پرمختګ  •

 د تکنالوژۍ پرمختګ  •

 
په خپله د سازمان یا ادارې دننه چاپیلایر  یې )دضعف او قوت ټکی(په دغه تحلیل کې دوه لومړنی  

 ونه دی. ر بهرنی فکتو  )فرصتونه او ګواښونه( نور ییپورې اړه لري، دوه  

 shareholdersبرخوال  

  ه سازمانون  سکتور وده وکړه، دا  په ډیرو هیوادوکې خصوصی د تیرې پیړۍ له اتیایمو کلونو ورسته  
کې شوې،  رې چاری سره شرییډ خپلو منځو کې او د دولت له ادارو سره شریکان او برخوال شول،  

د  وضعیت  مخکې    دغه  دې  تر  کړ.  زیات  رول  خپله    ۱۹٦۰تر  برخوالو  په  زیاتره  پورې  لسیزې 
په سازمانونو کې د مدیرانو په توګه په کار بوخت وو، خو نن ورځ د سازمانونو د   (ونډه والبرخوال) 

چې ونډه وال نه دي، ونډوال یواځې د    هفعالیتونو اداره کول او مدیریت د هغو کسانو په الس کې د 
جرااتو راپورونه اوري، د سازمان د اصلي راپور په اړه نظر ورکوي، هغه اصالح کوي  سازمان د ا
   انتقاد کوي یې نور کار نه پرې لري.  ، او که ناسم و

 competitors  سیالي کوونکى

لی شته.  داچې په هره برخه کې سیا  اوسنی وخت کې د بشری سرچینو، مارکیټ، خامو موادو او لنډه 
او   کمپنۍ  تولیدوونکې  اجناسو  ورته)مشابه(  د  سره  بل  کمپنۍ،  یو  مؤسسات،  ورته  سره  بل  یو  هغه 

، بازار کې د مشتریانو  شرکتونه او سازمانونه چې یو بل سره ورته اجناس او خدمات عرضه کوي
وي  موسسات او سازمانونه د بشری ځواک په جلب او جذب کې هم هڅې ک .  دجلب لپاره رقابت کوی 

، نو په دې حالت کې د سازمان  جلب کړي  یکار کوونک  ، پخواني او پوهيلرونک   تجربهیو د بل  چې  
کار کوونکو ساتنه ده او باید داسې شرایطو ته اجازه   (پخوانیو )لرونکو  اصلي وظیفه د تکړه او تجربه

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 148تر 144 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

دغه  شي.  ته ورڅخه والړ    تجربه لرونکي او نوښتګر کارکوونکي بل سازمان  ورنه کړي چې د دوى
 ډول بهیر ته سیالی او سیالی کوونکی ویل کیږي. 

 technology  تکنالوژد

ې ده چې د صههنعت، هنر،مهارت او دکار د ( څخه اخیسههتل شههوtechneد التینی ژبې له )  تکنالوژي  
. نن ورځ تکنالوژي ټولو هغو وسههههایلو، تخنیکونو،  ( دعلم او پوهې په معنا دهlogyاو)  ابزارو په معنا

او موخو ته درسهیدو په    چې له انسهان سهره د کارونو په ترسهره کولوپوهې،توانایی او مهارت ته وایي  
تکنالوژي په ادارو او راځي.    ن پوهه او اسهههتعداد هم په تکنالوژي کېد انسههها  مرسهههته کوي.الره کې  

یو    .او ترویج کېږي هحهال کې ده او وار پهه وار پراخه  ډول د پرمختهګ پهه  ۍپهه ګړنهد سهههههازمهانو کې هم  
  او انالین  ګڼ شهمېر شهرکتونه اوس خپل فعالیتونه د انترنیت   مثالً ( ده.  ITمثال یې معلوماتی تکنالوژی)  

له الرو پرمخ بیایي، چې دغه پروسهههه په خپله د بشهههري سهههرچینو په سهههتراتیژیکه پالن جوړونه او د 
اوس په دفترونو کې د ټایپ،پرنټ،  بشهههري سهههرچینو د برخې د مدیرانو په پریکړو باندې تاثیر لري.  

سهههل  اسهههتخدام او ډیرو نورو چارو لپاره نوې تکنالوژی څخه کار اخیتعکس، کاپی کولو، محاسهههباتو،  
 کیږي.

 voteرایه 
، سهههیاسهههی ټاکنو او نورو مواردو کې د یو شهههخص د ارادې وپه اداري غونډو، سهههازمانی نظر ورکول

درایه ورکولو په کارت کې ت ک مارک کول، السههلیک    مثالً )ی بڼهلپه لیکچې    او فردی حق دیښههودل  
صهورت نیسهی. څوډولونه   علنی ډولالس پورته کول(، په سهري یا هم په    مثالً ه)، شهفاهی، اشهاراو نور(
قطعی رایه هغه    عمومی رایه هغه ده چې یوه ټاکلی موضهههوع کی ټول خلک خپل نظر ورکوی،  لری؛

ممتنع هغهه رایهه ده چې د رایهه ورکولو دحق لرونکی    وی او حقوقی اثرات ولری،ده چې د اجرا وړ  
رایګیری کیږی،  یې  ته چی په هغه هکله    وهیڅ لوری ، یا د هیڅ کار نه ترسههره کول  (voterشههخص)  

  منفی یا مثبت نظر او رایه ورنکړی.

 newspaper ورځپاڼه
 هغه چاپی رسنۍ چې هره ورځ خپریږی. 

 embassyس ارت 

دغه هیواد سره    لیږدیدونکی ملکیت چې   هغه ودانۍ، زمکه او نه د یوه بل هیواد  هیواد کې  منونکی  په یو  
 سیاسی اړیکی لري. 

 

 ambassador  س یر
موړی د واک حدود د ده په  د نواستازی چې    منونکی هیواد ته د یو بل هیواد هغه لیږل شوی سیاسی

 . ندې کیږي د منونکی هیواد مشر ته وړا باورلیک)اعتمادنامه(باورلیک کې ټاکل شوي وي او دغه  

د دندو د ویش جوړښت    WBS 

د کار د مجموعي لیدلوري د    WBS  یا  Work breakdown structure    کېد پروژې په مدیریت  

و د پروژې اهدافو ته ورسیږي.  سلسلې یو ترکیب دی چې د پروژې د ټیم په واسطه عملي کیږي ترڅ
خپل مسئولیت  دندې یا د پروژې فعالیتونه داسې ویشل کیږی، چې د پروژې د هر غړی او کارکوونکی  

 او برخه معلومه شي، چې څوک باید څه وکړي. 
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   uniformیونی ورم 

ل او  له فرانسوي ژبې اخیستل شوی ده چې معنا یې متحد الشکل والی دی. په عمومي توګه هغه یو ډو
یو رنګه لباس ته ویل کیږي چې یوه ډله یې اغوندي. په بیالبیلو ټولنو کې بیالبیل ګروپونه لکه نظامیان،  
محصلین، زده کوونکي، سپورټي ټیمونه او د ټولنیزو خدمتونو ډلې یونیفورم اغوندي. سره له دې چې  

څه وخت او د چا له خوا    معلومه نه ده چې آیا د یونیفورم اغوستل لومړی ځل په کوم هیواد کې او 
 رامنځته شوی، خو بیا هم د یونیفورم اغوستل له څو پلوه اهمیت لري: 

لومړي( د پېژندنې له پلوه یو غوره کار دی تر څو یې خلک وپیژني. د بېلګې په توګه د سړکونو د  
ا داطفایې  ، یترافیک پولیس د جادې د نظم دنده لري او پلي تلونکو او موټر لرونکو ته الرښوونه کوي

 . کارکوونکی چې په عامه اداره کې لوی خدمات ترسره کوي
دوهم( د یونیفورم اغوستل د دې المل کیږي چې د یونیفورم کاروونکی ځان خپلې ډلې او خپلو موخو  
ته اړوند وګڼي. د بیلګې په توګه: کله چې د اطفایې یو کارکوونکی خپل ځانګړی یونیفورم اغوندي، له  

ځای چې نور یې پیژني او توپیر یې کیږي، ځان هم هغې ډلې کې احساسوي چې د اور د  دې سره یو  
،په  مړه کولو دنده لري، که څومره هم اور زیات او تیز وي دوی د هغه له منځه وړل خپله دنده بولي

 . دې توګه یونیفورم په اجرااتو مثبت اغیز لري 
سازمانونه او بنسټونه خپلو غړو ته ځانګړي    درېیم( روحي تأثیرات: په زیاترو هیوادو کې یو شمیر

یونیفورمونه لري، یو شمیر ښوونځي او پوهنځي خپلو زده کوونکو او محصالنو ته وایي چې باید د  
لوست پرمهال خپل یونیفورم واغوندي چې موخه یې پېژندنه او د هرډول توپیرونو له منځه وړل دي  

بولي او د شتمن او بېوزله توپیر پکښې له منځه ځي. په  او هېڅ شاګرد ځان له بل څخه کم یا زیات نه  
 متحدالشکل.  دې توګه له روحي پلوه شاګردان په آرام حالت کې وي.

 Zooژوبڼ
کوی، له بلې خوا  ې د یو هیواد د ژوند تنوع معرفی  تفریحی، معلوماتی او څیړینزه اداره ده چعامه  یوه  

بښونکی چاپیلایر وي. د ژوبڼ په    وربوی یو فرحت   خلکو لپاره یوه تفریحی او د ژبڼ د ژویو کتل د  
طبیعی شتمنیو په خبریدو سره د غرور احساس کوی او    لهیو زده کوونکی د خپل هیواد  لیدو د ښوونځ

، له بلې خوا  او له خپل هیواد او د هیواد پنځیزو شتمنیو سره یې مینه زیاتیږی  ږی یمعلومات یې زیات 
 عایداتی منبع او د علمی څیړنو ډه ښه مرکز وي.   محل یودغه عامه 

 zoningناحیه بندی
څانګه او ډیر نور  سیستم  معلوماتی  د ندنې  دبازارمولۍ، د مالیې اداره، د کانونو تفحصاتی اداره،  اښارو

الزمه کړنالره تطبیقوی، دې    سازمانونه د خپلو معیارونو او هدفونو له مخې سیمې په زونونو ویشي او
 ته زونبندی یا ناحیه بندی ویل کیږی. 

 zero-defectبی عیبه
هغه چارې چې  روسه چې بشپړه اصالح شوی او بی نقصه وي.  هغه اجراات، پالن، سند یا کاری پ

 ح شوي وي. الاص  نیمګړتیاوې پکې کامالً 

 zone freeآزاده منطقه 
منطقې او    بیالبیلو خصوصیاتو له مخې په زونونو ویشلی، خو هغه   اوسنی حکومتولی او ادارې سیمی 

 په کوم زون کی نه وي زاغلي، بی زونه یا آزادې بلل کیږي.   سیمی چی ال هم
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 your sincerelyستاسومخلص
یوه د درناوی لنډه جمله ده چې د رسمی لیکونو، وړاندیزونو او عرایضو په پای کی لیکل کیږی او د  

چې معنا یې )ستاسی    یو فرهنګی صفت دی. په ادره کی ډیره مشهوره ادبی جملهنن ورځط د سازمانو  
 . ارادتمند یا مخلص دی(

 witting listد انتمار لست
ځینو د  شرکت  یا  سازمان  یوه  چې  مشتریانو   کله  دخپلو  خاطر  په  د    اجرااتو  او  نښه  په  وخت  لپاره 

دغه اقدام د مشتریانو په رضایت او د وخت    د دوی په اطالع رسوي.  کتګوریو له مخې یی موضوعاتود 
 دضاع په مخنیواو نظم مثبته اغیزه لري. 

 work outاعتصاب
ً د کار هغه ډول هرتال چې یو کارکوونکی یی دخپلې غوښتنی د پوره   کار بند کړی    کولو په خاطر موقتا

 . 

 webinarدویب له الرې کن رانس 
 یوه کنفرانس ته حاضریدل. د ویب له طریقه سیمینار ورکول.   د انترنیت له الرې یا په انالین ډول

 unclearمب  
بله موضوع چی ښه روښانه نه وی او ممکن ناوړه پوهاوی راپېښ کړی.    هغه حکم، مکتوب، پیشنهاد یا

 هدایت طلبه موضوع چی باید لوړ مقام یی یو ځل بیا روښانتیا ورکړی. په اداره کې  

 unethical   غیر اخالقی
او خبره  اجراات،  عمل،  سره  هغه  معیارونو  اخالقی  سازمانی  له  چی  وي.  چلند  نه  ته    برابر  دې 

Unethical conduct   غیر اخالقی برخورد هم وایی. یعنې 

 unionاتحادیه
او نورو هغه   ، د یوه مسلک د ګډوګټو او غوښتنو لرونکواشخاصو د حرفوی کارکوونکو، کارګری ډلو

په خاطر د یوه واحد صف د تشکیل    وخوځښت او غورځنګ چې د دوی د صنفی غوښتنو د پوره کول 
ً   لپاره د قوانینو په رڼا کی جوړه شوی وی.  دولت سره ثبت کیږی، اساسنامه ، موخی،    دغه اتحادیې رسما

 تشکیل او کړنالری یی واضح وي. 

 official hoursادارد ساعات
ت او کمپنۍ کار کوی . د کارکوونکو  نه چی یو سازمان، اداره یا یو شرکعتوساعتونو کې هغه سا ۲۴په  
 د دوی د کار دساعتونو ښودل.  لپاره

 paradoxمتناقض
ره په ټکر او تضاد کی وی، هغه  یو بل س  یموینا، لیکنې او نظریات چی په متن کی ځای ځای مفاه هغه  
د قانون، مقرراتو یا بل سندهغه مواد    د یو چا متناقضې خبرې.   نه چی یو دبل په تضاد کی وی. ومحک

دیښنه او  او ادارې یا سازمان او د هغې کارکوونکو ته پوښتنی، ان  چې یو دبل سره په مخالفت کې وي 
 . ستونزې پیدا کړي 
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