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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۰۷/۰۲/۲۰۲۰                لپوهاند محمد بشیر دودیا 
  

 رآثا  او  ژوند ماکس ویبر او د هغه
 

 

 .تد نامتو ټولنپوه، اقتصاد پوه او څیړونکی ماکس ویبر د مړینی د سلم کال په مناسب
 

 

ل. کال څځه وروسته نوې سیاسي پروسه پیل شوه. افغانان د خپل ژوند یوه نوی پړاو ته  ۱۳۸۱ په افغانستان کې له
ګرونو کې بیسارې مرستې پیل ډ اداري او اقتصادی  ټولو وټولنې په ډیرو چارو ا نړیوالې ټولنې د ډیر خوښ وو.

چې ټولنې ته دعامه خدماتو د وه   غاونهرا مدیریتی مهارتونه لوړول او دملکی خدمتونو بی کړی. په دې کې یو هم 
دا یو لومړیتوب و چې باید ملکی خدمات او عامه اداره،  .دمشتریانو د رضایت توقع ورڅخه کیدله ندی کولو اواړو

د کابل ښار  په دې موخه په اداره کې اجراات، مدیریتی مهارتونه، دچارو موثریت او مثمریت اوچت شوی وای.
وت دبنسټ ډبره کیښودل شوه او د کوریا دهیواد په  ت ه کی د ملکی خدمتونو د انستیسیم پنځمه ناحیه کې)دافشارو( په

په چوکاټ کی یې په کار  د اداری اصالحاتو د خپلواک کمیسیون وا وګټې اخیستوته چمتو ش تمرسته دغه انسیتتو
په کم    ه نیکه مرغهل  دروند مسوولیت و. او  ستونزمن کار اداری نظام جوړول یو  پیل وکړ. دافغاستان د ویجاړ

د نړیوالی ټولنی په مرسته ډیر کارونه وشول، د آلمان دوست هیواد دغو برخو کې نه هیریدونکی مرستی   وخت کې
د زده کړی   کمپیوتر، انګلیسی ژبی ادارې ، د  کړی دی. لومړیتوبونه داوو چې باید د افغانستان اداراتو کی

ل افغانستان کې پنځه کاله دوام وموند. پایله یی ډیره ښه وه. زموږ شپږمیاشتنی کورسونه دایر شی. دغې پروسې ټو
مړی ځل لپاره په هیواد کې د عامه  و لورپسې د  نوی تکنالوژۍ باندی سمبال او مدیریتی مهارتونه زده شول. دفترونه

ستان کې دغه په افغان مرجع ماخذ د ویبر آثاروو. یو  د درسی موادو د چمتو کولو لپاره ادارې پوهنځی جوړ شو،
وخت د ماکس ویبر آثار او دهغه نوم ډیر خپور شو، موږ به په هر څپرکي کې د ویبر ماخذونو ته مراجعه 

  .هره ورځ نوم اوري او په کتابونو کې یې ګوري  یې محصالن  اوس کوله،
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 ؟نو ویبر څوک و
 

دي، په   دارفورت په ښار کې نړۍ ته سترګې پرانیستې  م کال کې د المان ۱۸٦٤په   Max Weberرماکس ویب
همدې ښار کې یې لومړنۍ زده کړې پاى ته ورسولې ، او بیا د لوړو زده کړو لپاره د هاید لبرګ، کوتنیګن او برلین 

په   وروسته یې   ولوستل، ځو حقوق   یې   لومړی   توب سره یې زده کړې پر مخ بوتلې،ىبریال په پوهنتون ته والړ او
کال کې د حقوقو په  . م   ۱۸٦٤کله یې چې په   ترسره کړې.  څېړنې   او   مطالعات   اقتصاد کې هم   اسییساو     فلسفه
د سوداګري په    کې یې د منځنیو پېړیو د شرکتونو  اسپانیا  وا  ا په ایټالی  بشپړې کړې  خپلې لوړې زده کړې  برخه

م کې په روم کې د کرنې د تاریخ په هکله دوکتورا څخه پورته څېړنه    ۱۸٩۱رپسې یې په  و اله ولیکله ،هکله یوه رس
پیل وکړ،   سیپه تدر  څانګه کې  په پوهنتون کې د حقوقو په  م کال کې یې د برلین ۱۸٩۲په  . یو اثر وکېښ  کې

تجربې څېړنې کولې چې د همدغه    و شمېریزو کارګرانو د کار په برخه کې ینرکد   همدا مهال یې په پروس کې
  .په نده وګومارل شو  په څانګه کې د استاد په توګه  تجربو په پایله کې داقتصاد

 

 
 ه کلنې په عمر خپلو وروڼو سر۱۵م. کال کې د ۱۸۷٩ویبرپه 

 

 
 هم. کال کې له خپلې میرمن، ماریانی سر۱۸٩۴ماکس ویبر په 

 

نتون کې په کار بوخت هوم کې د هاید لبرګ په پ ۱۸٩٦م کې د فرایبرګ په پوهنتون کې او بیا په  ۱۸٩٤په 
عصبي ناروغي پیدا شوه، اته کاله وروسته یې بېرته خپله روغتیا ترالسه   یوه م کې ۱۸٩۸په   ته رماکس ویب  .وش

او بېرته یې په پوهنتون کې په تدریس پیل وکړ، په پرله پسې کار سره یې د ټولنپوهنې په برخه کې څېړنې  کړه
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درېیم بنسټ    د معاصرې )اوسمهالې ( ټولنپوهنې  او د ورکهایم څخه   مارکس آلمانی  تر  وکړې او وروسته
   . هایښودونکو منندویه د دریو بنسټ ود نن ورځې ټولنپوهنه د خپلو همدغ وشمیرل شو. اېښودونکى

دماکس وبر دبروکراسی    یړنې وکړی.څفلسفه او اقتصاد کې هم لیکنې او  په  دغه جرمني سوسیولوجست 
په اداره کې یې  کښلي دي. مقالې  او د شخړو د حل په هکله هم   ده د شخړو  معاصره اداره کی نوم لري.  نظریه

  .ې تحلیل کړلی  سیاست او حکومت مسایلکړه او د وباندې څیړنه   لډک مویبروکرات
م کال کې یې د ټولنپوهنې ، سیاست  ۱٩۰٤اقتصاد پوه او تاریخ لیکوال هم و، په   د ټولنپوهنې ترڅنګ ماکس ویبر 

په هکله یوه مقاله خپره کړه چې د ډېرو لوستونکو پام یې ځانته واړاوه، وروسته یې د هایدلبرګ په پوهنتون     او ټولنې
بودایي دین   ،()په چین کې هندویزم، کنفوسیوس   د یهودیت ،  ،ېړڅېړنې وک  هب د جامعه شناسۍ په هکلهکې د مذ 
یې    وروسته دې پسې   کړه ،   یې څېړنه وکړه او د مذهب جامعه شناسي یې بېالبېلو ادیانو ته تعمیم   په هکله   او اسالم

ه دې توګه یې د ادارې او مدیریت په برخه کې کار پیل د بیروکراسۍ په هکله څېړنه وکړه ، پ ټولنو کې  په صنعتي
راخه ساحه کې یې قلم و چالوه، خو د ناروغۍ له امله یې ونشو کوالى خپل ټول نظریات پ په  علومو واو د ټولنیز

او یو   لکه د مارکس  تدوین کړي، ځئنې السکښلي لیکنې یې وروسته تر مړینې چاپ شوې، ظاهراً ښکاري چې
م کال کې د تاونې  ۱٩٩٦هم نیمګړي پاتې شول، خو په   فیلسوفانو او پوهانو په شان د ده کارونه  لمانيشمېر نور آ

چې د )مذهب او پانګوالۍ راڅرګندېدل( نومېږي، ده له   په قلم دده نظریات نور هم په پراخه توګه تشریح شول،
علومو او ټولنیزو علومو  او ویې ویل د طبیعيمفهومې پلوه د طبیعې علومو او ټولنیزو علومو ترمنځ توپیر وښود، 

رول لري او   انګېزه  له پلوه د ښکارندوتوضیح یو بل سره توپیر لري، دا ځکه چې په ټولنیزو علومو کې انساني
اني سلوک دننني عوامل رول نه سچلند اړخ هم پکې هیر نه شي، خو په طبیعي علومو کې د ان  دانساني  باید
خبرو پرله پسې کار وکړ  دوو  وغپه همد  وروسته بیا ډېرو پوهانو  . ه بهرني اړخ پوهه کافي دهبلکې د هغو پ ،يلر

  ؟ یې سمه وه او که نه   ه کړي چې ایا د ویبر مطلب له دغه توپیر څخه څه وه، او آیا دغه توضیحوپ  ونهنتر څو ځا
د   په پوهنتونو کې کتابونه  ه بیا د المانپه تېر ،ووپا په پوهنتونرا م کال و مړ، اوس یې د ۱٩۲۰ر په بماکس وی

  .تر استفادې الندې دي او ډېر درناوى یې کېږي  درسي ماخذ په توګه
  

 
 رد هیدلبرګ په ښار کې د ماکس ویبر قب
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 .هد ید لیکنو یوه بیلګه چې وروسته تر ټایپ څخه یې په خپ قلم اصالح کړ  اکس ویبرم د

 
  .لري   هیریږی، دنړۍ په هر ګوټ کې ټول ورته درناوی  نه   نومونه  د معنوی خدمتګارانو   د بشریت 
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