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LLاساسات
اخالقيات ستاسې د کړنو پیژندل دي چې څنګه نورو کسانو ته مرسته یا زیان رسوي .نېږدې هره سوداګریزه پریکړه یا عمل د یو چا لپاره مثبتې پایلې لري ،یا
ممکن د بل چا لپاره زیان رسوونکي و اويس .د بېلګې په توګه ،یوه نوماند ته د دندې وړاندې کول ،کېدای يش هغه کس ته ډېر ګټور و اويس ،مګر دا کس د
نورو کسانو مخه نیيس؛ په دايس حال کې چې ټول رسه ورته نوماندان وي .اخالقيات د دې ډول جوړ جاړي ،معاملې يا مصالحې د پیژندلو په اړه دي ،چې له
یوه کس رسه مرسته کېږي او له بل رسه نه کېږي .د بېلګې په توګه ،ډېرې سوداګریزې پریکړې او کړنې اخالقي مفهوم لري او جوړ جاړی ،معاملې يا مصالحې
پکې شامل وي .یوه سوداګریزه اخالقي پریکړه دا ده چې تاسې خلکو ته مرسته اعظمي کوئ او زيان اصغري کوئ .اخالقي سوداګريزه پریکړه له تاسو رسه
مرسته کوي ،چې په خپلو اصولو رسه ژوند وکړئ او په نړۍ کې اغیزناک ثابت شئ .اخالقي سوداګريزه پریکړه دا ده چې تاسو او ستاسو کاروبار د ټولنې د هیلو
رسه سم وي او جامعه د ښو خلکو لپاره مساعده کړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
سوداګریزې پریکړې او کړنې په خلکو مثبتې اومنفي اغیزې کوي .ستاسې سوداګري کولی يش د اقتصاد په نړۍ کې ګټور رول ولوبوي ،چې دا ممکن خلکو ته
د دندې برابرول وې یاهم د خدمتونو وړاندې کول وي .تاسو ښايي خپلو کارکوونکو ،رشیکانو ،پیرودونکو ،عرضه کوونکو ،ټولنې ،ځان او خپلې کورنۍ ته ارزښت
رامنځته کړئ .له دې رسه ،سوادګریزې پریکړې کېدای يش منفي اړخونه هم ولري .څرنګه چې تاسې خپلو سوداګریزو موخو ته د رسیدو لپاره کوښښ کوئ،
دبېلګې په توګه ،کله چې تاسې د کارموندنې په اړه پریکړه کوئ ،یا څوک د عرضه کونکو په توګه کاروئ ،څنګه خپل محصوالت جوړ کړئ ،څنګه خپل خدمتونه
وړاندې کړئ ،څنګه قیمت ورته وټاکئ اوهمداسې نور؛ په دې ټولو مواردو کې تاسې نه توانیږئ چې د هر چا هیله پوره کړئ .په سوداګرۍ کې ،تاسې جوړ
جاړي ،معاملې يا مصالحې ته اړتیا لرئ .د دې لپاره چې خپله سوداګري ښه پرمخ بوځئ ،تاسې ښايي ځينې وختونه داسې پریکړې ته اړ شئ چې ښایې هغه
به په ځینو خلکو منفي اغیزه ولري .ټول کاري اخالق د دې لپاره دي چې تاسې باید د داسې جوړ جاړيو ،معاملو يا مصالحو څخه خرب و اوسئ؛ او خپله پریکړه
داسې وکړئ چې دا جوړ جاړی ،معاملې يا مصالحې ستاسې او نورو لپاره روښانه وي.
کاري اخالق بايد ستاسو د حق اوغلط (سم یا ناسم) پیاوړي احساس ستاسو د پریکړو او کړنو د الرښود په توګه وکاروي .که څه هم ،ځينې وختونه خلک کېدای
يش د سم او ناسم په اړه توافق ونلري؛ الندیني بهرين اختالفات ټول يو شمېر اخالقي انګېزې لري .تر یوې اندازې پورې تاسې کولی شئ چې دا اخالقي انګېزې
په خپلو شخيص ارزښتونو ،د خپلې کورنۍ په ارزښتونو ،د سیمه ییزو خلکو په ارزښتونو ،د ټولنې په ارزښتونو او د خپل دين اسالم په ارزښتونو کې ومومئ .دا
اخالقي انګېزي عبارت دي :د مصیبت یا درد کمول ،د عدالت زیاتوالی ،له بېوزلو رسه مرسته ،د هغو خلکو درناوی چې د درناوي وړ وي ،له ټولنېزو ډلو رسه
مرسته او وفاداري او د خپل هېواد په پرمختګ کې برخه اخيستنه.
لکه څنګه چې تاسو د خپلې سوداګرۍ په پریکړو کې هڅه کوئ اخالقي و اوسئ ،تاسو کولی شئ له ځان څخه پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو په ريښتیا هم له
نورو رسه مرسته زیاتوئ او زیانونه یې کموئ .آیا تاسې د خپلو سمو او ناسمو پياوړو احساساتو مطابق له خپلو ارزښتونو رسه سم ژوند کوئ؟ ایا تاسې د خپلې
ټولنې له ارزښتونو رسه سم ژوند کوئ ،څرنګه چې نور خلک فکر کوي چې داسم دی یا ناسم؟ آیا تاسو د سمو او ناسمو بنسټيزو اصولو رسه سم ژوند کوئ ،چې
ستاسې د کورنۍ ،ټولنې او هېواد خلک وررسه هوکړه لري؟ آيا تاسو د اسالم د زده کړو رسه سم ژوند کوئ؟
کله چې تاسو يوه اخالقي معام ولرئ نو بيا کاري اخالق ډېر پېچيل کېږي .معام په دې معنی چې تاسې یوه ټاکنه لرئ ،خو دا ټاکنه اسانه نه ده .دا اسانه نه ده
ځکه چې یو مهم شی به بې له کومې کړنې تر السه کوئ او یا به يو مهم شی بې له کومې کړنې له السه ورکوئ .ستاسې ټاکنه یو جوړ جاړی ،معامله يا مصالحه
لري ،ځکه که چېرې ته غواړې یوه موخه الس ته راوړې نو بله موخه باید له السه ورکړې .د بېلګې په توګه ،ستاسې معام به دا وي چې د یوه کس غوښتنې پوره
کوئ که د ټولنې غوښتنې پوره کوئ ،خپلې غوښتنې پوره کوئ که د نورو خلکو غوښتنې پوره کوئ ،يا لنډمهاله ستونزې په پام کې نيسئ که اوږد مهاله ستونزې
په پام کې نيسئ .ښايي ستاسې معام د دوو بنسټیزو ارزښتونه تر منځ وي ،چې غواړئ هغه په خپل رشکت یا چلند کی ښکاره کړئ .تاسې ممکن داسې يو
کارکوونکی ولرئ چې تازه کونډ شوی وي .تاسې له دغه کس څخه غواړئ چې په وخت رسه خپل کار ته رايش ،ځکه دا د نورو کارکوونکو رسه عدالت دی؛ مګر
تاسې کولی شئ چې هغه ته د څو ورځو لپاره رخصت ورکړئ او هم ناوخته کار ته رايش ،ځکه تاسې غواړئ چې د هغه رسه خواخوږي وکړئ او په ستونزه کې
ځان وررسه رشيک وګڼئ .دغه دواړه ارزښتونه د یو ښه مرش لپاره اړین دي .مګر کېدای يش دغه کړنې ځینې وختونه په تقابل یا تعارض کې راڅرګندې يش ،او
دا ممکنه هم نه ده چې تاسې دواړه کړنې په یوه وخت کې تررسه کړئ.
کاري اخالق د ښې او متفکرانه پریکړې محصول دی ،چې د نورو اړتیاووې پوره کوي او دهغوی اخالقي متو یا توقعاتو ته جدي پاملرنه کوي .ډیر رشکتونه د چلند
اصول یا د اخالقو اصول جوړوي ترڅو خپل ارزښتونه پکې تعریف کړي ،همدارنګه په دغه وسیلې رسه کوښښ کوي چې خپل کاري اخالق پکې خوندي وسايت.
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تاسو همدا نن ورځ د بنسټیزو او ساده ارزښتونو رسه اخالقي کاروبار پیل کولی شئ.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
اخالقيات  -د هغه څه په اړه د پریکړې کولو پروسه ده چې ستاسو ،ستاسو د کمپنۍ او ستاسو د کارکوونکو لپاره ستاسو د ارزښتونو او ستاسو د کاروبار د غوښتنو
پر بنسټ سم وي؛ ستاسې د کړنو پیژندل دي چې څنګه ستاسې کړنې نورو کسانو ته مرسته یا زیان رسوي.
جوړ جاړی ،معامله يا مصالحه  -کله چې تاسو يوه ټاکنه کوئ ،دا په دې معنی ده چې تاسو باید د یوې موافقې د رامنځته کولو لپاره یو څه له السه ورکړئ.
انګېزه ـ د عمل کولو لپاره يوه پياوړې او بې پامه توقع او هيله ده؛ يوه محرکه او تشويقي قوه ده.
ارزښتونه  -د يو شخص د چلند اصول او معیارونه دي؛ د یو کس قضاوت چې په ژوند کې څه مهم دي.
اصول – د بهرنيو قوانينو او اصولو پر ځای د اخالقياتو او ارزښتونو پر بنسټ د سمو او ناسمو په اړه داخيل مفکورې دي.
معام – یوسخت انتخاب چې تاسو يې باید د دوو انتخابونو یا ارزښتونو تر منځ تررسه کړئ.
د چلند اصول  -یو رسمي سند یا پالیيس چې د سوداګرۍ ارزښتونه ترشیح او تعريفوي او د کارکوونکو د پريوۍ لپاره متوقعه قوانین او چلند توضيح کوي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•دچلند اصول څه شی دي؟ څنګه د خپلې کمپنۍ لپاره د چلند اصول او یا د اخالقو اصول ولیکم؟  .۱۳کاري اخالق
•زه يوه اخالقي معام لرم .څنګه پرېکړه وکړم او په وړاندې يې غوره ګامونه واخلم؟  .۱۳کاري اخالق
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د برياليتوب لپاره ولې
اخالق اړين دي؟
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LLاساسات
لکه څنګه چې تاسې په سوداګرۍ کې بوخت یاست ،تاسې او ستاسې سوداګري شهرت پیدا کوي .شهرت په دې معنی دی چې خلک ستاسو د تیر چلند په
اړه ګوري چې په راتلونکې کې به څنګه چلند وکړئ .کله چې تاسې یو ښه شهرت پیدا کړئ او د خلکو توقعات پوره کړئ ،دوی به په راتلونکې کې د پیرودونکو،
عرضه کونکو ،پانګه اچوونکو ،یا کارکوونکو په توګه ستاسو رسه سوداګریزه دنده تررسه کړي .کله چې تاسې د خلکو د توقعاتو یا هیلو په پوره کولو کې ناکام
شهرت ولرئ تاسې به په سختۍ رسه پورتنۍ ښکېلې خواوې ځان ته جلب کړئ .په ښکاره توګه که ووایو شهرت د سوداګرۍ د بریالیتوب لپاره اړین ګڼل کېږي.
ستاسو د شهرت یوه مهمه برخه د لوړو اخالقي معیارونو په ساتلو کې ده .که خلک ستاسو پخوانی چلند وګوري او متوجه يش چې تاسو د زیان کمولو په اړه
اندیښمن یاست ،تاسې عادالنه چلند ته متوجه یاست ،او تاسې د نورو رسه په درناوي رسه چلند کوئ ،نو دوی به باور وکړي چې تاسو د سوداګرۍ لپاره خوندي
او باوري کس یاست .که خلک په دې باور وي چې تاسو هغه خطر په پام کې نه نیسئ چې تاسو يې په نړۍ کې منځ ته راوړئ بيا فکر کوئ چې تاسو اخالق
نلرئ ،دوی به په تاسو اعتامد ونه کړي او ډېر لږ امکان لري له تاسو رسه سوداګري وکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د بریالۍ سوداګرۍ لپاره تاسو نورو خلکو ته اړتیا لرئ .تاسو هغه پېرودونکو ته اړتیا لرئ چې ستاسو محصول یا خدماتو پېرودلو ته لېواله دي .تاسو ممکن
کارکوونکو ته اړتیا ولرئ ،او ممکن تاسو پانګه اچوونکو ته اړتیا ولرئ که تاسو محصوالت تولیدوئ تاسو د خپلو موادو عرضه کوونکو ته اړتیا لرئ .دا ټول بېالبېل
خلک په پیل کې پریکړه کوي چې آیا دا له تاسو رسه سوداګرۍ کولو لپاره یوه سمه خربه ده او که نه ،او بیا دوی په دوامداره توګه پریکړه کوي چې آیا دوی
غواړي تاسو رسه کار وکړي .دا پریکړې د هغه شهرت پربنسټ جوړېږي چې تاسو جوړ کړی .یو ښه شهرت په دې معنی دی چې خلک په تاسې باور لري او په
راتلونکې کې د دوی اړتیاوې پوره کولی شئ .یو ښه شهرت تاسو رسه مرسته کوي ترڅو هغه خلک جذب کړئ چې تاسو رسه په بریالیتوب خپل کاروبار پرمخ
یويس .ناکام شهرت یا خراب شهرت هغه دی چې خلک خپل باور تاسې باندی له السه ورکوي ځکه دوی فکر کوي چې تاسې یې هیلې نشئ ور پوره کولئ،
ناکام شهرت همدارنګه هغه خلک ستاسې څخه لیري کوي چې ستاسې د سوداګرۍ د بریالیتوب لپاره مهم دي.
کله چې تاسو لوړ اخالقي معیارونه ولرئ ،نو بیا دا تاسو رسه د ښه شهرت په جوړولو کې مرسته کوي .ښه اخالقي پریکړه کول د پیرودونکو ،کارکوونکو ،پانګه والو
او نورو اړخونو رسه ستاسو په اړیکو باندې مثبت اغیزه لري .اخالقي چلند د نورو رسه د اعتامد جوړولو لپاره مرسته کوي ،او ستاسو په سوداګرۍ کې د ګډون
کولو لپاره د هغوی لیوالتیا زیاتوي .د بیلګې په توګه ،ملیحه د مربا د تولید سوداګري لري .هغه هر وخت د ژمنې مطابق خپلو عرضه کونکو ته پيسې ورکړې دي.
هغې همدارنګه د سیمه ییزو ښوونځیو رسه د کتابونو کمک هم کړی وو .هغې د خپلو عرضه کوونکو او ټولنې اعتامد یا باور هم ترالس کړی .د شخيص ستونزو
له امله ،ملیحه باید له عرضه کونکو څخه د پيسو ورکولو لپاره ډېر وخت وغواړي .د هغې رسه د پخوانیو تجربو او شهرت له کبله ،دوی وررسه ومنله چې له دوو
میاشتو وروسته یې پیسې ورکړي .ملیحې دا ومنله چې دا فرصت د هروخت لپاره نه دی بلکې د یوځل لپاره دی او د دې هڅه باید ونه کړي چې په راتلونکې
کې د عرضه کوونکي له انعطاف څخه ګټه پورته کړي او خپل دې کار ته دوام ورکړي ،او هر وخت له دوی په پور د محصوالتو غوښتنه وکړي.
د بېلګې په توګه ،د اخالقي سوداګرۍ دوه مهم عنارص دا دي چې پیرودونکي غواړي له دوی رسه په منصفانه او درناوي چلند ويش .له اخالقي سوداګرۍ هدف
دا دی چې د پیرودونکو رضایت حاصل کړئ .ستاسې سوداګري ممکن د پیرودونکو په همیشنۍ راکړې ورکړې مترکز وکړي ځکه دا د اوږد مهاله اړیکو درلودلو
لپاره اړین ګڼل کېږي .هغه پیرودونکي چې تاسې یې رضایت حاصل کړی ممکن بیا رايش ،مګر هغه کسان چې ستاسې څخه ناهیلې دي هغوی بیا نه راځي
او ممکن خپل دوستان او کورنۍ هم له تاسې څخه بیزاره کړي .هغه سوداګرۍ چې د پیرودونکو د اطمینان د ډیروايل لپاره هڅه کوي د پیرودونکو باور ترالسه
کوي همدارنګه د وخت په تېریدلو په سوداګرۍ باندې د پیرودونکو تکېه هم زیاتوي .یوه کړنالره چې تاسې کولی شئ د خپلو پیرودونکو هیلې یا توقعات پوره
کړئ دا ده چې د يوه داسې رشکت په توګه و اوسئ چې خلکو او چاپېريال ته مسؤل وي .اکرثه پیرودونکي له هغې سوداګر څخه پیرل کوي چې دوی فکر کوي
چې دا سوداګري یې د ټولنې او هیواد په ګټه ده.
د اخالقي سوداګرۍ شهرت به تاسو رسه د کارکوونکو په موندلو او ساتلو کې هم مرسته وکړي او دوی به تاسو ته د ال زیاتې ژمنتیا او موثریت سبب وګرځي.
اخالقي سوداګري کول معنی دا ده چې تاسو خپلو کارکوونکو ته ښه پاملرنه کوئ .د کارکوونکو له ښې پاملرنې څخه معنی دا ده چې د بد سلوک یا چلند مخه
نیسئ ،ستاسو ټولو ژمنو ته درناوی پیدا کېږي ،خوندي کاري چاپیریال رامنځته کوي او عادالنه معاشونه ورکول کیږي .په بدل کې ،کارکوونکي احتامل لري
چې د سوداګرۍ یا رشکت ښه پاملرنه وکړي ،او غواړي چې د ښو کارکوونکو په توګه دوام ورکړي .په درناوي او فکر کولو رسه کارکوونکو رسه چلند د اخالقي
کلتور په جوړولو کې مرسته کوي .په داسې کلتور کې تاسو کولی شئ په خپلو کارکوونکو اعتامد وکړئ ،همدارنګه ،کارکوونکي د یو بل رسه په درناوي او باور
رسه چلند کوي ،او کارکوونکي د پیرودونکو یا مشرتیانو لوړ رضايت یا قناعت ترالسه کولو لپاره ډیرې هڅې تررسه کوي .هغه کارکوونکې چې فکر کوي دوی د
داسې سوداګرۍ یا رشکت لپاره کار کوي چې نړۍ جوړوي دوی په خپلو کارونو کې ال نور وفادار او هڅول کېږي .د بېلګې په توګه ،د هرات په یوه روغتون کې
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داسې ډاکټران او نرسان کار کوي چې میرمنو ته درملنه او روغتیایې مشورې ورکوي نو له دې کبله دوی په خپل دغه کار د ویاړ احساس کوي.
لوړ اخالقي معیارونه درلودل په سوداګرۍ کې له تاسو رسه ستاسو په سوداګرۍ کې د پانګه والو په جذب او ساتلو کې مرسته کوي .د سوداګرۍ پانګونه بعيض وخت د پام وړ
خطر رسه مخ کېږي ،مګر ستاسو د اخالقي پریکړې پربنسټ اوکوم اعتبار او باور چې پانګه وال یې پر تاسې لري پانګه اچوونکو ته به ډاډ ورکړی يش ،چې دا خطر کم يش.
د اخالقو او سوداګرۍ ترمنځ اړیکې ،او د اخالقو او ګټې تر منځ بریالیتوب ،شهرت دی .لکه څنګه چې تاسو پریکړه کوئ چې د نورو اړتیاوې به جدې په نظر
کې نیسئ ،تاسو یو شهرت رامنځته کوئ په دې توګه تاسې خلک ځان ته جذبوئ .دا شهرت به له هغو خلکو رسه باور او ژمنې رامنځته کړي چې تاسو ورته اړتیا
لرئ .د یوې پیاوړې اخالقي سوداګرۍ پرمخ وړلو کې به شهرت له تاسو رسه مرسته وکړي ،او هغه اړیکې به استواره وسايت چې ستاسو د سوداګرۍ د بریالیتوب
لپاره اړینې دي.

C Cد دې برخو د اصطالحاتو تعريف
هغه کس يا رشکت چې د خلکو او چاپیریال په وړاندې مسؤل وي-هغه کاروبار چې په خپل شاوخوا کې د خلکو او چاپیریال په وړاندې ځان مسؤل بويل.
شهرت  -د چا په اړه باورونه یا نظرونه.
ښکيلې خواوې  -هغه خلک چې د سوداګرۍ له خوا اغیزمن کېږي او یا د خپل چلند او عملونو له الرې په سوداګرۍ تاثیر لري.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•غري اخالقي چلند څنګه زما کاروبار اغېزمنولی يش؟  .۱۳کاري اخالق
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.۳
زه د ټولو قوانینو پیروي
کوم .آیا دا د اخالقي عمل
کولو په څیر نه دي؟
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LLاساسات
اخالقي اوسيدل او د قانون پیروي کول رسه ورته دي او د دغو دوو کړنو ترشا مفکورې ډېر وختونه یو له بل رسه تړيل یا مدغم وي ،مګر دوی رسه ورته نه دي .د
قانون څخه پیروي حتمي ده ،مګر اخالقي اوسيدل ممکن بعضی وخت د سم کار د تر رسه کولو لپاره تررسه يش ،او ارزښتونو ته په کې ډیره توجه ويش نسبت په
هغه اندازه چې قانون ورته درناوی لري .اخالقيات د هغه څه په اړه د پرېکړې نيولو پروسه ده چې تاسې لپاره ،ستاسې رشکت او ستاسې کارکوونکو لپاره د هغه
ارزښتونو پربنسټ سم وي چې تاسې او ستاسې سوداګري يې څرګندوي .په سوداګرۍ کې ،د ښې کمپنۍ د لرلو او خطرونو د مخنيوي لپاره د قانون پريوي د
حداقل معيار په توګه بلل کېږي .دا هغه څه دي چې د ستونزو د لیرې کولو او جرميو او سزاوو د مخنيوي لپاره اسايس اړتيا ده .د ټولو رشکتونو څخه دا هيله
کېږي چې د قانون پیروي وکړي ،مګر هغه څه چې خلک او سوداګرۍ یې کوي ،تر قانون چې کاري اخالق څرګندوي ،ور ها خوا دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ډېری خلک فکر کوي چې اخالقيات او د قانون پريوي یو شی دي .مګر که چېرې تاسې د خپل ژوند په بیلګو باندی فکر وکړئ ،تاسې به پوه شئ چې اخالقيات
او ارزښتونه د قانون له پیروۍ څخه ډیر مفصل دي .د قانون پیروي «چې د قانون رعايت هم بلل کېږي» اکرثا ډیره ساده او ښکاره وي .دا هغه څه دي چې
تاسې يې په دې موخه تررسه کوئ ترڅو وښيئ چې تاسې له نورو رسه منصفانه رویه کوئ او د ټولنې او سوداګرۍ قوانین په ځان پيل کوئ .د بیلګې په توګه،
حکومت ممکن هغو رشکتونو ته چې داسې تولیدات یا توکې جوړوي چې ترکيبات یې زیامننونکې وي ،مجبور کړي چې په لیبل د پريودونکو لپاره د خربداري
په توګه یوه داسې اطالعيه ولګوي چې ترکيبي مواد يې زهرجن دي او بايد د خولې له الرې تري نيش .که چېرې رشکت په لیبل باندی داسې خرب ونه لیکي دا
د قانون څخه رسغړونه ده ،چې ممکن د دولت له خوا جریمه يش یا بنديزونه پرې ولګول يش او يا بل اقدام وکړي .دې رشکت حداقل قانوين رشايط يا معيارونه
نه دي پوره کړي چې ممکن پیرودونکي د خطر رسه مخ کړي .که چېرې رشکت د رشايطو مطابق ليبل ولګوي دا په دې معنی چې رشکت قانون پلی کړی دی.
کاري اخالق ډېر وخت په قانون رسه پيل کېږي ،خو د حداقل رشايطو څخه ور هاخوا وي او په هغو ارزښتونو او موضوعاتو چې تاسو يې په سوداګرۍ کې په
پام کې نيسئ يا يې په اړه تبليغات کړئ ،مترکز کوي .د بیلګې په توګه د پاکولو په محصوالتو باندی تاسې په لیبل ليکئ چې دا محصول د کېمیاوی مواد
درلودونکی دی .له دې رسه ،هغه رشکت چې اخالقيات په پام کې نييس (يوازې د قانون پريوي نه کوي) ممکن دا پرېکړه هم وکړي چې دوی د داسې محصول
توليد ته ارزښت ورکوي چې د پېرودونکو لپاره محفوظ وي .حکومت ممکن دا حتمي ونه ګڼي ،مګر دوی کولی يش د داسې محصول د تولید پرېکړه وکړي چې
کېمیاوی توکي ونلري .په دې صورت کې سوداګري د اخالقياتو په اړه پریکړه کوي نه يوازې د قانون د پيل کولو.
که تاسې او ستاسې سوداګري د قانون او مقرراتو په مراعاتولو کې ډیره توجه وکړي دا یو مناسب کار دی .مګر کاري اخالقو ته لکه کور داسې فکر وکړئ :د
قانون او مقرراتو مراعات يې بنسټ ،ديوالونه او چت جوړوي .داهغه لومړين شیان دي چې يو کاروبار يې په ټولنه کې د فعاليت په وخت کې په پام کې نييس.
اخالقيات هغه څه دي چې د کور منځ کې ایښودل کېږي او په بېالبېلو ډولونو تزئین شوې وي .دا ټول هغه څه دي چې کورونه متفاوت کوي ،او په سوداګرۍ
کې بيا تفاوت د سازمان اخالقيات رامنځته کوي .که تاسو غواړئ چې یو کور ډیر په ابتدایې شکل وساتئ ،تاسو ممکن حداقل کار ته اړتیا ولرئ ،يوازې د باران
او واورې څخه یې محفوظ کړئ .دا د قانون پیروي ده .مګر که چېرې غواړئ خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړئ او د خپلو کارکوونکو او پیرودنکو رضایت حاصل
کړئ بیا نو اړینه ده چې اخالقو ته ډیره توجه وکړئ ،په دې معنی لکه چې کور په ښه ډول د میلمونو لپاره چمتو کړئ.
د قانون پیروي مهمه ده ،خو د پیاوړې سوداګرۍ د لرلو لپاره چې پیرودونکي او ښه کارکوونکي جذب کړي ،دا کايف نده .ډېر وخت قوانین د سوداګرۍ لپاره
هر ممکنه عمل نه تنظیموي ،مګر ستاسو ارزښتونه یې کولی يش .د قانون له پیروۍ رسبیره ،تاسو باید ډاډه شئ چې ستاسو سوداګري ستاسو د ارزښتونو
استازیتوب کوي او څنګه غواړئ چې ستاسو سوداګرۍ د ټولنې او نړۍ په ښه وايل کې ونډه واخيل .د دې کار لپاره یوازینۍ الره دا ده چې په خپله سوداګرۍ
کې اخالقو او ارزښتونو ته پام وکړئ او خپل محصول یا خدمت د قانون د اړتیاوو څخه هم ښه عرضه کړئ .ځینې رشکتونه کوشش کوي چې خپل نوي محصوالت
یا غوره خدمات د قانون له اړتياوو څخه ښه توليد کړي ،خو چې کله دا کار وکړي بيا د خپلو سیاالنو څخه مخکې کېږی .له قانون څخه ور هاخوا د اخالقياتو لرل
ستاسې رسه مرسته کوي چې دخلکو رسه د کاروبار په داخل او خارج کې وصل او اړيکې جوړې کړئ ،او په بازار کې خپل کاروبار يو قوي سيايل کوونکی کړئ.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د قوانينو رعايت  -د مقرراتو ،قوانینو یا غوښتنو پیروي.
اخالقيات  -د هغه څه په اړه د پریکړې کولو پروسه ده چې ستاسو ،ستاسو د کمپنۍ او ستاسو د کارکوونکو لپاره ستاسو د ارزښتونو او ستاسو د کاروبار د غوښتنو
پر بنسټ سم وي؛ ستاسې د کړنو پیژندل دي چې څنګه ستاسې کړنې نورو کسانو ته مرسته یا زیان رسوي.
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حداقل معیار – د قانون ،مقرراتو ،او د صنعت د نورمونو مطابق ترټولو کوچنۍ ممکنه ،مجاز او حتمي اندازه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
• په سوداګرۍ کې اخالق څه شی ته وایې؟  .۱۳کاري اخالق

• د سوداګرۍ لپاره ټولنېز مسؤلیت څه شی دی ،او ولې ورته اړتیا لیدل کېږي؟  .۱۳کاري اخالق
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.۴
د سوداګرۍ لپاره ټولنيز مسؤليت څه
شی دی ،او ولې اړين بلل کېږي؟
 | 12دستیار

LLاساسات
ټولنيز مسؤلیت د سوداګرۍ هغه مفهوم دی چې ګټه یې په داسې طریقه ترالسه کولی شو چې کارکوونکو ،محيل ټولنې او نړۍ ته هم مفيد ثابت يش .دا په
عمومي توګه هغه څه دي چې قانون نه دي الزمي کړي .رس بیره پردې چې رشکتونه نړۍ ته ګټه رسوي ،دوی نورې فایدې هم په پام کې نیيس .په دې ګټو کې
ستاسې په کارکوونکو او نویو پیرودونکو کې د روحيې لوړوالی ،وړیا مرستو ته الس رسی ،او په بازار کې د ښه شهرت ډېروالی هم شاملېږي .دا اوس یو نړیوال
معیار دی چې رشکتونه یو څه ټولنېز مسؤلیت هم ولري .مخکې داسې فکر کېده چې رشکتونه يوازې د خپلو مالکانو لپاره پیسې ګټي .ټولنېزمسؤلیت ته د
«رشکت ټولنېز مسؤلیتونه» یا  CRSهم وایي ،دا بايد په پام کې ونيول يش چې پیسې کېداې يش په داسې توګه هم الس ته رايش چې ال هم ټولنې یا نړۍ ته
ګټه ورسوي .دا مفکوره د دې باور رامینځته کوي چې رشکتونه باید هڅه وکړي چې د خپلې ګټې په اړه د دریو شیانو توازن په پام کې ونييس :خلک ،سیاره
(یا چاپیریال) او ګټه.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
په ډیرو مواردو کې رشکتونه د دې وړتيا لري چې د رشکت د مسؤلیت له الرې په ګډون رسه ارزښتونه رامنځ ته کړي .په ټولنیز مسؤلیت لرلو کې ډیرې ګټې
نغښتې دي .کله چې ،کارکوونکي ته انتخاب په الس کې ورکړل شوی وي دوی دا غوره ګڼی چې د ټولنېز مسؤلیت درلودونکو رشکتونو رسه کاروکړي ،دا کار
کولی يش هم د ګامرنې او هم دکارکوونکو په ساتلو کې مرسته وکړي ،په ځانګړې توګه کله چې د یوې دندې یا پوست لپاره ډیر نوماندان موجود وي .په پايله
کې دا کار ،کارکوونکي هڅوي چې د رشکت لپاره نورې بریا وې هم په برخه کړي یا ورته ډیر کار وکړي.
د رشکت ټولنیز مسؤلیت د پیرودونکو یا مشرتیانو په پیداکولو کې یوه ښه الره ده .زیاتره فعالیتونه یا کړنې کولی يش ستاسې رشکت ته په سیمه ییزه ټولنه
کې مثبت تصویر جوړ کړي .د بیلګې په توګه ،په داوطلبانه ډول خپل خدمتونه وړاندې کول ،یا هم سیمه ییز مالتړ کوونکي ته مرسته ورکول کېدای يش
ستاسو کمپنۍ نوو پېرودونکو ته ،چې ستاسو له ښو کړنو څخه اغېزمن شوي وي وروپېژين .د ټولنې د سازمانونو مالتړ په ځانګړې توګه هغه چې تاسو او ستاسو
کارکوونکي مالتړ ترې کوي يا اړتیا ورته لري (لکه ښوونځي یا روغتونونه) په مجموع کې د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي او د ښه سوداګريز چاپیریال په رامنځته
کولو کې مرسته کوي.
د ټولنیز مسؤلیت د نوښتونو ډېرول ،کوالی يش ستاسو رشکت ته ځانګړی دریځ ورکړي .ستاسو رشکت ممکن د حکومت یا غیر انتفاعي سازمانونو څخه د ځانګړو
مرستو وړ وګرځي چې دا ستاسې د سوداګرۍ او د افغانستان په پرمختګ کې مرسته کوي.
زیاتره داسې الرې شتون لري چې ستاسې رشکت ډېر ټولنيز مسؤلیت مننونکی کړي .د یو رستورانټ څښنت کولی يش چې د ورځې په پای کې خپل پاتې شوي
غذایي مواد یتیامنو او بې کوره خلکو ته په وړیا توګه ورکړي .دا رستورانټونه د داسې یو يش څخه د ارزښت د رامنځته کولو وړتيا لري چې په حقیقت کې باید
غورځول شوي وی .د ښه چلند د نوم څخه رسبېره ،دوی د کثافاتو د غورځولو له فیس څخه هم ژغورل کېږي.
زیاتره رشکتونه په وړیا ډول د داوطلبانه فعاليتونو له الرې خپل خدمتونه د ټولنې محتاجو خلکو ته وړاندې کوي .دبیلګې په توګه ،یو خصوصی پوهنتون کولی
يش چې دغریبو ټولنو یا د اقلیت ټولنو شاګردان په تخفیف یا په مکمل وړیا فیس داخل کړي .که چېرې تاسې د خپل کاروبار د پراختيا په هکله فکر کوئ نو
دا کار به د ګامرنې د يوې پراخې ساحې په رامنځته کولو کې مرسته دررسه وکړي .دا کار همدارنګه د نويو پېرودونکو په جذب کې هم مرستندوی کېدای يش.
په داسې حال کې چې زیاتره دا فعالیتونه د خیرات په توګه لیدل کېږي ،که په سمه توګه تررسه يش ،ټولنېز مسؤلیت هم د رشکت لپاره ارزښت او ګټې رامنځته
کولی يش .ټولنیز مسؤلیت په نورو رشکتونو کې ډیر بریالی شوی ،نو له دې کبله ،په ټوله نړۍ کې دا کار د رشکتونو لپاره یوه بنسټیزه برخه ګرځیدلې ده .په
افغانستان کې ،یو شمیر مخابرايت کمپنيو او متشبثینو د ټولنې د پوهاوی پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د رشکتونو ترمنځ کار وکړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د ښه چلند نوم  -د دوستانه او مرستندوی شهرت لرل او د یو کس په وړاندې مثبت احساسات یا چلند رامنځته کول.
شهرت  -د چا په اړه باورونه یا نظرونه.
ټولنيزمسؤلیت – هغه مفکوره چې کاروبار بايد يوازې له خپلو ګټو څخه پرته ټولنې او چاپیریال ته په فايده رسولو هم ډیر فکر وکړي.
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B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•طبيعي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•خوندي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•اقتصادي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

A Aاضايف شته مواد
د رشکت د ټولنيز مسؤلیت د پالیسۍ منونه
د رشکت د ټولنيز مسؤلیت د پالیسۍ قالب
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.۵
د چلند اصول څه شی دي؟
څنګه د چلند اصول يا د اخالقو
اصول رامنځته کولی شم؟
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LLاساسات
د چلند اصول «چې د اخالقو اصول هم بلل کېږي» د پالیسیو يوه مجموعه ده ،چې د سوداګرۍ مرشان د خپلې ادارې ارزښتونه او مسؤلیتونه پداسې طریقه
پکې بیانوي چې له کارکوونکو رسه د سوداګرۍ د اخالقو مطابق د پرېکړو په نيولو کې الرښوونه او مرسته کوي .دا سندونه د کارکوونکو د چلند لپاره واضح
توقعات ټاکي ،د ماتولو عواقب يې څرګندوي ،او د کارکوونکو رسه مرسته کوي چې د اخالقي معاموو په حلولو کې د رشکت له ارزښتونو څخه پیروي وکړي .د
سوداګرۍ د چلند د اصولو لرل ستاسو په رشکت کې اخالقي چلند ته وده ورکوي ،کارکوونکو ته د اخالقي معاموو د حلولو په اړه الرښوونه کوي او د سوداګرۍ
لپاره د مثبت کلتور په منځ ته راوړو کې مهم رول لوبوی .د چلند اصول یوازې د لویو کمپنیو لپاره ندي بلکې کوچنۍ کمپنۍ هم کولی يش د چلند اصول ځان
ته جوړ کړي ترڅو کارکوونکي وکوالی يش د سوداګرۍ په ګټه پریکړې وکړي.
کله چې تاسې د چلند یا اخالقو اصول جوړوئ تاسې لومړی باید خپل ارزښتونه او د کمپنۍ ماموریت واضح کړئ .دویمه برخه کې تاسې باید د کارکوونکو د
پريوۍ لپاره اساسات او الرښودونه په ګوته کړئ .په اصولو کې باید دا معلومات وي چې کارکوونکي څنګه د منځته راغلې ستونزې په اړه اړيکه ونييس او راپور
ورکړي .بله برخه باید د کارکوونکو مسؤلیت د چلند اصولو په وړاندی واضح او بیان کړي .په پاى کې ،اصول بايد ټول اړوند قوانني او حقوقي فکتورونه چې
کارکوونکي بايد تری خرب وي په نښه کړي ترڅو د دندې په تررسه کولو کې د قانون ماتولو مخه ونييس .دا باید په منظمه توګه بیا وکتل اونوي يش ترڅو په ډاډ
رسه د سوداګرۍ اوسنۍ ننګونې او قانوين اړتیاوې چې هلته کمپنۍ کار کوي ،په نښه يش.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د یوې سوداګرۍ د څښنت په توګه ،تاسو به د خپلو کارکوونکو د چلند او د اخالقي مسئلو په اړه ممکن ډیر توقعات ولرئ ،چې څنګه به دوی اخالقي مسئلو
ته متوجه کوئ .که تاسې د چلند یا اخالقو اصول ولرئ تاسې به په دوامداره توګه دا توقعات ترالسه کړئ .د واضحو معیارونو او توضیحاتو په درلودلو رسه تاسو
د عمومي ستونزو او ننګونو د څرنګوايل په اړه ناسم پوهاوی هم کمولی شئ ،همدارنګه کله چې تاسې خپلو کارکوونکو ته معلومات په الس ورکړئ دوی به د
سوداګرۍ د معیارونو مالتړ وکړي او هغه به ثابت وسايت.
د سوداګرۍ لپاره د چلند د اصولو د لیکلو لپاره کومه الره نشته :سازمانونه او مرشان یې ټول ځانګړي ارزښتونه او ننګونې لري ،چې دا پاليسې ګانې د ستونزو
په حل کې مرسته کوي .يو کيفيت چې دا اصول ډېر مؤثر کولی يش دا دی چې د قواعدو د يو لست پر ځای کارکوونکو ته د الرښوونو په ورکولو مترکز ويش.
د دې پرځای چې د قواعدو د يو کتاب پر ډول وي ،د چلند ښه اصول توقعات د سازمان د ارزښتونو پربنسټ ټاکي او خپلو کارکوونکو ته معلومات ورکوي چې
څنګه دغه توقعات الس ته راوړي ،که چېرې دا کار ونيش عواقب به څه وي ،همدارنګه دوی هڅوي چې د رامنځته شوو اخالقي ننګوونو د حل په اړه خربې او
مرسته وکړي .دا «اصول» يا د ارزښتونو پربنسټ د چلند اصول بلل کېږي .د بیلګې په توګه ،د یو سیمه ییزې قهوه چای پلورنځي څښتنې مژده خپلو کارکوونکو
ته دوه پاڼې الرښود لیکلی ترڅو چارواکو ته د غیر قانونی پیسو د ورکړې مخه ونیيس او د ټولنې رسه همکاري پراخه کړي .دغه الرښود څو داسې الری په نښه
کوي چې د پيسو او ارزښت لرونکو شيانو پر ځای د چای د ورکړې له الرې د دا ډول ناقانونه غوښتنو مخه ونييس.
ستاسو د چلند اصول باید الندې عنارص ولري:
د رشکت ارزښتونه او ماموریت
د چلند د اصولو لومړۍ برخه بايد یو ليک یا بیان وي چې د کمپنۍ د مرش له خوا خپلو کارکوونکو ته د کمپنۍ هدف (ماموريت) او هغه ارښتونه چې بايد د
دې ماموريت په ترالسه کولو کې مراعات يش ،ښوودل شوي وي .د بیلګې په توګه ،که چېری تاسې رستورانټ لرئ ستاسې هدف ممکن د ښې ،خوندورې اوبا
کېفیته غذا برابرول او د پېرودونکو ښه خدمت کول وي .تاسې کوالی شئ چې خپلو کارکوونکو ته ووايئ څنګه پورتني اهداف الس ته راوړلی يش.
دکارکوونکو لپاره اصول
د چلند د اصولو دا برخه کارکوونکو ته دا مفکوره ورکوي چې کوم چلند مجاز او کوم ندی .ډېر وخت دا برخه ستاسې د سوداګرۍ په ډول پوری اړه لري .د بیلګې
په توګه ،یو تولیدونکې رشکت ښايي د خپلو اضايف یا بیکاره موادو په تنظیم باندی فکر وکړي ترڅو د چاپیریال په وړاندی خطرونه راکم کړي يا د کارځای او د
محصول خوندي توب ښه کړي ،او کارکوونکي څه ډول په دې کار کې مرسته وکړي .د پیرودونکو په خدماتو متمرکزې سوداګرۍ کارکوونکو ته وايي چې بايد له
پیرودونکو او یو بل رسه څنګه چلند وکړي .دا بېلګې قواعد ندي ،مګر دا د سوداګريو او صنعت د کارکوونکو لپاره الرښود دی چې کارکوونکو ته د هغه ډول چلند
الرښوونه کوي چې پريوي يې ويش .تاسو کولی شئ په دې برخه کې د الرښوونې لپاره د خپلو تجربو په اړه فکر وکړئ ،همدارنګه تاسې خپلی تجربی دکارکوونکو
رسه رشیکولی شئ ،یا هغه حاالت ورته څرګندوئ چې تاسې وررسه مخامخ شوی یاست اوممکن دوی هم وررسه مخامخ يش.
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د چلند د اصولو دا برخه کارکوونکو ته بايد داسې مفکوره او الرښود وړاندې کړي چې که چېرې دوی د کومې ستونزې رسه مخ يش څنګه یې حل کړي .ځکه
تاسې واړندوینه نشئ کولی چې کارکوونکي به مو د کومو حاالتو رسه مخ يش ،تاسې کولی شئ په دې اړوند خپلو کارکوونکو ته پوښتنې ورکړئ چې له خپل
ځان څخه پوښتنه وکړي چې بیا وروسته څنګه پریکړه کولی يش .د بیلګې په توګه ،کولی شئ دوی ته ووایاست چې له خپل ځان څخه وپوښتئ «ایا کولی
شم خپل آمر ته د دې پریکړې په اړه توضیح ورکړم؟» يا «آیا هغه څه چې زه کوم د سوداګرۍ د شهرت رسه مرسته کوي؟» حتی تر دې هم ساده «کوم هغه کار
مناسب دی چې زه یې تررسه کړم؟» ایا له بل کس څخه مرسته غوښتلی شم چې ستونزه څنګه حل کړم؟ کارکوونکو ته ووایئ چې د خپل ځان څخه دا پوښتنې
وپوښتئ ،ځکه د هغوی رسه د پریکړو د مسؤلیت په غاړه اخیستلو کې مرسته کوي؛ او دا ښیي چې تاسو د دوی پریکړه کولو باندی باور لرئ ،چې دا کار کولی
يش دوی اغیزناک پریکړه کونکي کړي.
د مدیریت رسه اړیکه
د چلند اصولو دا برخه کارکوونکو ته اجازه ورکوي ترڅو پوه يش هغه ستونزې چې دوی یې ویني ،پرته له ډار څخه د هغه په اړه اړيکه ونييس .ډېر کارکوونکي د
ستونزو په وړاندې چوپه خوله پاتې کېږي ځکه دوی ډاریږي چې ستونزې به یې الزیاتې يش؛ له دې کبله ،د چلند د اصولو دغه برخه ډیره مهمه ده .کارکوونکو
ته باید واضح يش چې د ستونزو په واړندې غوره الر عکس العمل ښودل دي ،او دوی ته اطمینان ورکړل يش چې دوی به د دغه کړنې په مقابل کې جزایې
نيش .د سوداګريو ځينې مرشان دغه برخې ته ډیر پام کوي اوخپل کارکوونکي هڅوي چې که چېرې د کومې ستونزې رسه مخ کېږي کولی يش د دوی دفرت ته
وريش یا ورته زنګ ووهي او د ستونزی جزیات ورته بیان کړي .دې کار ته «د پرانيستې دروازې» تګالره لرل ويل کېږي .ځينې سوداګرۍ په دې برخه کې خپلو
کارکوونکو ته وايې چې څنګه د «مراتبو د سلسلې» د ميتود په کارولو خپلې ستونزې د لومړي راپور په ورکولو رسه خپل مستقيم سوپروايز ته ورسوي .مستقيم
سوپروايزر يا پخپله د ستونزې په اداره الس پورې کوي يايې په سوداګرۍ کې بل مرش ته راجع کوي .بله الره داده چې د شکایتونو په صندوق کې کارکوونکي د
خپل نوم له يادولو پرته د ستونزو په اړه مديريت ته راپور ورکوي .ښايي دا ممکنه وي یا نه ځکه دا ستاسې د سوداګرۍ تر کچې پورې تړلې موضوع ده ،خو غوره
ده چې کارکوونکو ته د ستونزې د رشيکولو د ښې الرې په ښودولو رسه ،دوی ته آرامتيا ورکړئ .دا برخه کارکوونکو ته څرګندوي که چېرې تاسې د ستونزې په
اړه راپور ورکړئ یا دهغې په اړه پوښتنه وکړئ جزایې به نشئ .وروسته ،کله چې کارکوونکو راپور ورکړ تاسې باید ډاډه شئ چې په سوداګرۍ کې هر څوک ددې
کار مالتړ کوي .تاسې بايد وړاندې شوي معلومات خوندي وساتئ او د څيړنې او معلوماتو د ټولولو پربنسټ پریکړه وکړئ.
شخصی مسؤلیت
دا برخه باید کارکوونکو ته څرګنده کړي چې د چلند له اصولو څخه د کار ،په ټولنیزو پیښو کې د رشکت د استازیتوب ،د سوداګریزو سفرونو او لیدنو ،یا د رشکت
د سوداګرۍ د پرمخ وړلو په وخت کې پیروي وکړي .دا برخه باید د چلند د اصولو د نه مراعات عواقب هم په ګوته کړي .دبیلګی په توګه ،تاسو ممکن کارکوونکو
ته ووایئ چې د خپل چلند او عمل په وړاندی مسؤل یاست ،که چېرې ناسم کار تررسه کوئ جزایي به شئ یا ممکن له دندې څخه وشړل شئ .دا برخه کارکوونکو
ته الرښوونه کوي چې دوی د رشکت د اخالقي ارزښتونو د ساتنې مسؤلیت لري او بايد د دوی د سوداګرۍ استازیتوب وکړي .کارکوونکو ته دا هم ووایئ چې
تاسې د خپلو کړنو په وړاندې پوره مسؤلیت لرئ ،او وې هڅوئ چې د چلند اصول مراعات کړي او همدارنګه دوی ته څرګنده کړئ چې تاسې په خپل کاروبار
کې د دوی اخالق او چلند په جدي توګه په پام کې نيسئ.
قوانني او مقررات
د چلند د اصولو دا برخه باید د ټولو هغه اړونده قوانینو او اصولو په اړه کارکوونکو ته خرب ورکړي چې بايد په سوداګرۍ کې د کار په وخت کې په پام کې ونيول
يش .د بیلګې په توګه ،د ټیکيس خدماتو رشکت (لکه په کابل کې کوېيان کبز) باید خپل کارکوونکي د ټرافيکې قوانينو او مقرراتو د مراعات په اړه وپوهوي
ترڅو يې سوداګري د ټرافیکې قوانيو د رسغړونې متهمه او د جرميو په ورکړه مجبوره نيش .د سکټور د عمومي توقعاتو او يا الروچارو په اړه چې هرڅومره معلومات
ولرئ کېدای يش په دې برخه کې يې شامل کړئ .دا قوانین او معیارونه ستاسې کارکوونکو رسه مرسته کوي چې د ټولنې او قوانينو غوښتنې په پام کې ونييس
او د مقرراتو او معيارونو د مراعات لپاره اړين کارونه وکړي.
په پای کې ،د چلند اصول باید دا واضح کړي چې دا د کارکوونکو لپاره الرښود دی او بايد څو ځله بيا وکتل يش .د چلند اصول باید په ساده ژبه ولیکل يش،
او له داسې بېلګو څخه کار واخیستل يش چې د چلند موضوعات او توقعات روښانه کړي .کله چې تاسې د چلند اصول ترتیب کړل مخکې له دې چې په
کارکوونکو یې وويشئ ،غوره دا ده چې په یو بل کس یې بیا کتنه وکړئ ترڅو ډاډ ترالسه يش چې په اسانه د لوستلو او پوهېدلو وړ دي .ځينې وختونه دا هم
مرسته کولی يش چې د کارکوونکو نظريو ته په دې اړه پام ويش او له کارکوونکو څخه د وړاندیزونو غوښتنه ويش .تاسې کېدای يش له خپلو کارکوونکو څخه
په دې اړه وپوښتئ «آيا د چلند دا اصول به تاسې رسه څه مرسته وکړي؟» «څه باید وشی چې النور هم ګټور يش؟» (نورې کوم ډول ننګونې یا مسلې په کې
شاملېدای يش؟» دا به له تاسو رسه د دې ډاډ په ترالسه کولو کې مرسته وکړي چې سند ګټور دی او هغه ستونزې او مسلې په کې نښه شوي چې ستاسو د
کارکوونکو لپاره خورا مهمې دي.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
چلند اصول  -یو رسمي سند یا پالیسۍ ده چې د کارکوونکو لپاره د سوداګرۍ ماموریت او ارزښتونه ،متوقع مقررات او چلندونه توضيح کوي ترڅو د سوداګرۍ
د اصيل ارزښتنو پربنسټ د ستونزو او اخالقي اصولو په اړه اقدام وکړي.
اصول – د بهرنيو قوانينو او اصولو پر ځای د اخالقياتو او ارزښتونو پر بنسټ د سمو او ناسمو په اړه داخيل مفکورې دي.
د پرانيستې دروازې تګالره – هغه مفکوره یا پالیسی چې یوکس هر وخت د مرستې د اړتيا په وخت کې ليدل او خربې کولی يش.
د مراتبو سلسله  -د مسوولیت رسمي جوړښت دی چې دا څرګندوي په اداره کې له چارسه بايد خربې ويش ،اجازه ترې واخيستل يش يا راپور ورکړل يش.
شهرت  -د چا په اړه باورونه یا نظرونه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•که چېرې زه پوه شم چې له کارکوونکو څخه مې يو غري اخالقي چلن کوي ،څه بايد وکړم؟  .۱۳کاري اخالق
•زه يوه اخالقي معام لرم .څنګه پرېکړه وکړم او په وړاندې يې غوره ګامونه واخلم؟  .۱۳کاري اخالق

•څنګه کولی شم د خپل کمپنۍ د کارکوونکو لپاره يو مؤثر الرښود کتاب جوړ کړم؟  .۱د برشي منابعو مدیریت

A Aاضايف شته مواد
د چلند د اصولو بیلګه
د چلند د اصولو قالب
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.۶
په رشکت کې د کاري اخالقو
د ساتلو مسؤل څوک دي؟
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LLاساسات
هغه څوک چې د سوداګرۍ يوه برخه دي د کاري اخالقو ساتل ډیر ورته اړین او مهم دي .په دې خلکو کې کارکوونکي ،عرضه کوونکي ،کاروباري همکاران،
مديران او د رشکت مسؤالن شامل دي .له بده مرغه که چېرې یو کس غیر اخالقي چلند وکړي ټولې سوداګرۍ ته زیان رسوي .د سوداګرۍ مرش د کاري اخالقو
لپاره معیاورنه ټاکي او ټول باید وهڅوي چې په شاوخوا کې له خلکو رسه اخالقي چلند وکړي .دسوداګرۍ مرشان دا کار د پالیسیو او ارزښتونو په نظر کې نیولو
او د کمپنۍ د اخالقو د قواعدو او معيارونو په جوړولو رسه تررسه کوي .د سوداګرۍ مرشان باید خپلو کارکوونکو ته فرصت ورکړي چې د اخالقي مسئلو او ليدل
شوو قانوين رسغړونو په اړه خربې وکړي ،او هغه کارکوونکي چې د سوادګرۍ ارزښتونه یې مراعاتوي مکافات کړي .مرشان باید ځانونه ښې بېلګې وګرځوي ،ځکه
کارکوونکي يوازې ستاسو خربو ته پام نه کوي بلکې ستاسې کړين هم ګوري .څرنګه چې د کاري اخالقو ساتل ډیر مهم دي ،د سوداګرۍ مرشان مکلف دي ترڅو
ډاډ ترالسه کړي چې کارکوونکي د متوقعه اخالقي چلند په اړه پوهېږي او هر يو وهڅوي چې د کاري اخالقو د رامنځته کولو يو ګډونوال يش.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د ښو کاري اخالقو لرل د سوداګرۍ د مرش له خوا پالن او تشویق ته اړتیا لري .بايد هر کارکوونکی د اخالقي چلند د مسؤلیت احساس وکړي ،د سوداګرۍ مرش
بايد ځان ډاډه کړي چې خپل ټول کارکوونکي د سوداګرۍ په ارزښتونو وپوهوي ،داسې پالیيس ګانې ورته جوړي کړي چې اخالقي چلند يې پياوړی کړي؛
اوهغه کسان د خپلو کړنو له امله مجازات کړي چې قوانني ماتوي .په کار ځای کې د دې ډول بېلګې او پروسو عميل کول «د ادارې د مرش د اخالقو» رامنځته
کول بلل کېږي .د ادارې د مرش اخالق د سوادګرۍ د جوړوونکي او مرش هغه وړتيا ته ويل کېږي چې په کمپنۍ کې هرڅوک اخالقو ته وهڅوي .تاسې کولی شئ
د کارکوونکو رسه د متوقعه هيلو په رشيکولو ،د هغوی د ستونزو د اورېدلو ،د ښه چلند د مکافاتو ،او بېلګې په اوسيدلو رسه د ادارې د مرش اخالق رامنځته کړئ.
لومړی ګام دا دی چې ځان ډاډه کړئ ستاسو د کاروبار د اخالقو په اړه هر چا ته روزنه ورکړل شوې او هم ځان ډاډه کړئ چې د اخالقي چلند لپاره ستاسو
توقعات روښانه دي .په دې مفهوم چې تاسو باید د خپل کاروبار اخالق او ارزښتونه رامنځته کړئ او په ښکاره توګه يې له کارکوونکو رسه رشیک کړئ .تاسو دا کار
د چلند د اصولو په رامنځته کولو ،د خپلې سوداګرۍ په پاليسیو کې د اخالقي موضوعاتو او ارزښتونو په ګوته کولو او ورزده کولو او په سوداګرۍ کې د غیرمجاز
چلند په اړه د واضحو قواعدو د جوړولو له الرې کولی شئ .اخالقي پالييس باید څرګنده کړي چې غرياخالقي چلند د منلو وړ ندی .تاسې مجبور یاست چې د
هغو کارکوونکو کړنې سمې کړئ چې د پالیسیو مطابق عمل نکوي.
د سوداګریو هغه مرشان چې هيڅکله د اخالقو په اړه خربې نکوي او يوازې په ګټه او خرڅالو مترکز کوي ،کارکوونکي به يې هم اخالق له پامه وغورځوي او
قواعد او قوانین به مات کړي ځکه دوی فکر کوي چې د آمر لپاره اخالقي چلند لومړيتوب نلري .که څه هم تاسې لوړ ارزښتونه ولرئ او د اخالقي چلند توقع
وکړئ مګر خپل توقعات په کراتو کراتو له خپلو کارکوونکو رسه رشيک نکړئ ،نو په اداره کې به د ښه مرش اخالق رامنځته نکړی شئ .که کړنو ته پام ونکړئ،
تاسې ممکن کاری لومړیتوب له السه ورکړئ .کارکوونکي که چېری وګوري چې اخالقو ته تاسې ډیر ارزښت ورکوئ دوی به د پالیسیو مطابق عمل وکړي؛ مګر
که چېرې تاسې اخالقو ته لومړیتوب ورنه کړئ دوی ممکن قوانین مات کړي او په سوداګرۍ کې د فساد المل وګرځي.
کله چې کارکوونکي پوه يش له دوی څخه د اخالقي چلند توقع کېږي ،تاسې باید دوی ته زمینه برابره کړئ چې دوی له هغه معیارونو څخه د رسغړونو راپور
ورکړي چې تاسې ترتیب کړي دي .کله چې کارکوونکي غواړي اخالقي چلند کوي ،حتی دوی ځينې وخت د غیر اخالقي چلند لیدلو په مقابل کې په چوپه خوله
پاتې کېدو هم تر فشار الندې راځي .دوی ډېری وختونه د نورو د ځورونې څخه ډاریږي ،چې همکاران به یې په مشکل کې راګیريش او ده ته به د يو ستونزه
جوړوونکي شخص فکر وکړي .کله چې کارکوونکي د ستونزو په اړه چوپه خوله پاتې وي ،تاسې نشئ کولی چې خپلې سوداګرۍ ته په ښه توګه ادامه ورکړئ.
غوره الر داده چې تاسې کارکوونکي تشویق کړئ او فرصت ورکړئ چې دستونزو په اړه تاسې ته خرب درکړي .که چېرې دوی پوه يش چې ستاسې مالتړ وررسه
شته نو دا مته شته چې کارکوونکي تاسې ته رجوع وکړي .مګر که چېرې کارکوونکي تاسې ته دستونزو په اړه خرب درکړي خو تاسې ورته پام ونه کړئ او حتی
ويې رټئ اوهغه چا چې غیراخالقي چلند کړی مجازات نه کړئ ،په دې کار رسه به هغه کارکوونکي چې اخالقي چلند کوي ښايي راتلونکې کې غیر اخالقي
چلند ته مخه کړي .په ځینو وختونو کې ،تاسو ممکن په ټیم کې د لوړ پوړو غړو له خوا غیر اخالقي چلند ته پام ونه کړئ ،مګر دا ستاسو د ټیم د نورو غړو لپاره
یوه نامناسبه بېلګه وړاندې کوي .په افغاين کلتور کې د لویانو یا مرشانو احرتام او د کورنۍ د غړو رسه مرسته یوه معمويل خربه ده ،مګر تاسو باید په اخالقي
مسائلو کې خپل قضاوت بې طرفه وساتئ.
یو مثبت کاري چاپیریال په رشکت کې د کارکوونکو اخالقو او وفادارۍ ته وده ورکوي .هغه کارکوونکو ته چې د رشکت له خوا ورته د دوی د اخالقو او چلند په
مقابل کې ارزښت ورکول کېږي ،دوی به کله هم کوشش ونه کړي چې د سوداګرۍ شهرت ته زیان ورسوي .د سخت کار او اخالقي چلند لپاره کارکوونکو ته
مکافات ورکول ،په ځانګړې توګه کله چې دوی د غیر اخالقي عملونو او درغلۍ څخه مخنیوی کوي ،مناسب کار شمیرل کېږی .تاسې باید ځان ډاډه کړئ چې
د کارکوونکو موخې ترالسه کېدلی يش او د مکافاتو د اخيستلو لپاره په کارکوونکو فشار نه راوړي ترڅو له نورو خلکو يا قواعدو رسه درغيل وکړي .دا مهمه ده
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چې کارکوونکي بايد نه يوازې د وروستيو پايلو (لکه ډیر خرڅول) بلکې بايد د پايلو د السته راوړلو د څرنګوايل (لکه د پېرودونکو لپاره د لوړ کيفيت ساتل) له
کبله هم وهڅول يش .کارکوونکي بايد پوه يش چې د برياليتوب اندازه يواځې مايل او د خرڅالو موخې ترالسه کول ندي .اخالقي چلند ته هم باید لومړیتوب
ورکړل يش او مکافات يش.
اخالقي مرش هم ښايي د غیر اخالقي چلند له کبله اصالح او جزا ته اړتیا ولري .کله چې تاسې د اخالقو په اړه په خپل کاری چاپیریال کې بحث کوئ تاسې
باید خپلو پالیسیو کې د غیر اخالقي چلند لپاره مجازات ذکر کړئ .له دې کبله تاسې باید په دوامداره توګه دې ته پام وکړئ ،په داسې حال کې چې بايد ټولو
کارکوونکو ته د اخالقي چلند لپاره یو شان معیاورنه وټاکل يش .که چېرې یو کارکوونکی د کمپنۍ څخه د غال په تور مجازات يش ،او بل کارکوونکی د ورته
عمل په تررسه کولو مجازات نيش ،دا کار به ستاسې د کمپنۍ اخالق او پاليسۍ کمزورې کړي .مجازات بايد دايس وي چې کارکوونکي د قواعدو له ماتولو څخه
راوګرځوي ،او مکافات د اخالقي چلند له کبله کارکوونکي تشويق کړي ترڅو ډېر اخالقي و اويس.
تاسې باید ډاډه شئ چې خپل کارکوونکي د بېلګې په جوړېدو او سپيڅلتيا رسه رهربي کوئ .د دوی چلند بايد يوازې د کاغذ پرمخ کلمې او پاليسۍ نه وي،
بلکې په عمل کې يې ثابت کړي .کارکوونکو ته وښاياست چې څنګه د ښې بېلګې په توګه عمل کوئ .تاسو باید وښیئ چې په دواړو ،خربو او کړنو کې اخالقي
چلند ته ژمن یاست .کارکوونکي به تاسو ته د الرښود په نظر ګوري .تاسې باید پوه شئ چې تاسې یو اساسی رول لوبوئ او تاسې د مرش په توګه یاست.
هغه اخالق چې مرشان او مدیران یې کوي د کمپنۍ په نورو کارونو هم اغېز کوي .که چېرې مرشان په کمپنۍ کې اخالقي کارونه ،سپيڅلتيا او اړيکې تشويق
کړي ،کارکوونکي به هم په خپلو عملونو کې اخالقو ته ډیره پاملرنه وکړي .کارکوونکي قانون او بېلګې هغه وخت په پام کې نييس چې د دوی آمرين يې عميل
کوي او د هغه معيارونو د پوره کولو لپاره کار کوي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د چلند اصول  -یو رسمي سند یا پالیسۍ ده چې د کارکوونکو لپاره د سوداګرۍ ماموریت او ارزښتونه ،متوقع مقررات او چلندونه توضيح کوي ترڅو د سوداګرۍ
د اصيل ارزښتنو پربنسټ د ستونزو او اخالقي اصولو په اړه اقدام وکړي.
اصول – د بهرنيو قوانينو او اصولو پر ځای د اخالقياتو او ارزښتونو پر بنسټ د سمو او ناسمو په اړه داخيل مفکورې دي.
اخالقيات  -د هغه څه په اړه د پریکړې کولو پروسه ده چې ستاسو ،ستاسو د کمپنۍ او ستاسو د کارکوونکو لپاره ستاسو د ارزښتونو او ستاسو د کاروبار د غوښتنو
پر بنسټ سم وي؛ ستاسې د کړنو پیژندل دي چې څنګه ستاسې کړنې نورو کسانو ته مرسته یا زیان رسوي.
شهرت  -د يو چا په اړه باورونه یا نظرونه.
د ادارې د مرش اخالق  -په یوه رشکت کې هغه فضا یا اړيکې چې دا څرګندوي د کمپنۍ مرش په رېښتينولۍ ،سپيڅلتيا ،او د کمپنۍ د اخالقي چلند په
پياوړي کولو مترکز کوي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•
•
•

د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو اصول رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق

که چېرې زه پوه شم چې له کارکوونکو څخه مې يو غري اخالق چلند کوی ،څه بايد وکړم؟  .۱۳کاري اخالق
ايا يوازې بد خلک غري اخالقي عمل تررسه کوي؟  .۱۳کاري اخالق

A Aاضايف شته مواد
دچلند د اصولو بیلګه
د چلند د اصولو قالب
کاري اخالق | 21

.۷
څنګه او ولې بايد د خپلو
سيايل کوونکو رسه
اخالقي چلند وکړم؟
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LLاساسات
د سیاالنو رسه په سوداګرۍ کې سلوک په دې معنی چې د سوداګرۍ چاپیریال د هرچا لپاره مناسب دی .یومناسب کاري چاپیریال د پیرودونکو او اقتصاد لپاره
هم ګټور دی .ځینې وختونه تاسې ممکن د داسې کړنو هڅه وکړئ چې د سيالۍ اعتدال کم يش ترڅو ستاسې سوداګرۍ او ګټې پرمختګ وکړي .دا کار ښايي
ستاسې سوداګرۍ لپاره ممکن قانوين او اخالقي ستونزې رابرسیره کړي .که غواړئ چې د دغسې کړنې مخنیوی وکړئ نو تاسې ته الزمه ده چې له خپلو سیاالنو
رسه مناسب یا عادالنه چلند وکړئ .کله چې په سوداګرۍ کې د سیاالنو په اړه فکر کېږې ،یو شمیر نورې عامې اخالقي مسئلې راڅرګندېږي .یوه داچې تاسې
له خپلو سیاالنو څخه غال نه کوئ .په سوداګرۍ کې غال کېدلی يش زیاتره ډولونه ولري :دا یوازې د پیسو یا محصوالتو دغال په اړه نه دي ،بلکه تاسو باید دا هم
یقیني کړئ چې تاسو د نورو د سوداګرۍ څخه شخيص معلومات نه غال کوئ .بله اخالقي مسئله د سیاالنو رسه د «سازش يا توطئې» د کړنې تررسه کول دي،
دا کړنه هغه وخت رامنځته کېږي چې تاسې له خپلو سیاالنو رسه داسې غیر قانوين هوکړه وکړئ چې نورو خلکو لکه پیرودونکو او نورو کاروبارونو ته زيان واړوي.
بله غیر اخالقي مسئله دا ده چې تاسې خپلو سياالنو ته بډې ورکړئ ترڅو د قرارداد ګټونکي شئ .اخالقي چلند په سوداګرۍ کې دې ته وایې چې تاسې بايد
د کاروباري سياالنو رسه د دې دواړو کړنو (د غال او توطیې) د تررسه کولو څخه ډه ډه وکړئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
کله چې تاسې يوه سوداګري ولرئ ،دا مهمه ده چې تاسې د خپلو سیاالنو په کړنو هم پوه شئ .په دې کار رسه تاسې کولی شئ خپلو محصوالتو یا خدمتونو
ته نور احتاميل پیرودونکي جذب کړئ .په هرصورت کله چې تاسې د سیالۍ یا رقابت په اړه ځان پوه کړ ،تاسې ته الزمه ده چې له خپلو سیاالنو رسه مناسب
چلند ولرئ او غیر اخالقي رفتار تررسه نه کړئ.
داغیر اخالقي مسئله نه ده چې تاسې د خپلو هغو سیاالنو د سوداګرۍ په اړه معلومات را ټول کړئ ،چې ستاسې په شان محصوالت یا خدمات وړاندې کوي.
ډېر وخت دا معلومات تاسې د پیرودونکو څخه ،یا هم د سیايل کوونکي کاروبار څخه دلیدو په وخت کې ترالسه کولی شئ ،ځکه هرکس دغسې معلوماتو ته
الس رسی لري .مګر کله چې تاسې هغه محصول یا معلومات ترالسه کوئ چې عام خلک بايد ورته الس رسی ونلري؛ دغه کړنې یا عمل ته بیا له سیايل کوونکي
کاروبار څخه د غال کولو خطاب کېږي .د بېلګې په توګه ،داسې فرض کړئ چې تاسې بل کس یاست ،لکه يو روغتیایې څیړونکی ياست ،او د سیايل کوونکي
رسټورانټ پخلنځي ته الس رسی پیداکوئ چې دوی کوم توکې استفاده کوي او څرنګه محصول ترې جوړوي ،دغه کړنه ،په سوداګرۍ کې غیر اخالقي چلند دی.
بله ستونزه د سوداګريزو رازونو یا د محصوالتو د ترکيبي توکو غال کول دي .د سیاالنو له کارکوونکو رسه اړیکه ټینګول او هغوی ته د دوی د مراجعینو د لیست
ورکولو په بدل کې د پیسو وړاندیز د غال کولو او غیر اخالقي چلند نور ډولونه دي .په یوه بله بېلګه کې ،دا هم غیر اخالقي چلند دی چې تاسې د پخوانۍ
سوداګرۍ د مرش شخيص مالومات ،د تولیدي پروسو کاپي ،د رشکت سافټ ویر ،یا نور رازونه چې د سوداګرۍ لپاره ځانګړې ارزښت لري ،پټ کړئ او د هغه په
وړاندې سوداګري یا کاروباور پیل کړئ .دا ډول کړنې ټولې غالوې دي ،مګر دا د پوهې ،نظرونو ،پروسو یا رازونو د غالوو بېلګې دي .دا پوهه د فکري مالکیت
په توګه پیژندل کېږي .پداسې حال کې چې کېدای يش دا د فزيکي شتمنۍ په توګه قانوين ساتنه ونلري ،ډېر خلک په دې توافق لري چې باید په سوداګرۍ
کې انفرادي نظرونه او پروسې خوندي يش او د منصفانه کاروباري چاپیریال د دوام لپاره د اجازې پرته کاپې نيش.
توطئه داسې یوه کړنه ده چې تاسې په یوه سکټور کې له خپلو سیاالنو يا نورو کاروبارونو رسه کار کوئ ترڅو غرياخالقي چلند وکړئ او نور خلکو ته نامناسب
کاری چاپیریال را منځته نه کړئ .یوه بېلګه چې څنګه یو رشکت توطئه جوړوي له خپلو سیاالنو رسه د بيې ټاکل دي ،دوی په پټه توګه د محصوالتو او خدماتو
بيې داسې ټاکي چې پیرودونکي نيش کولی هغه په ټيټو بیو ترالسه کړي .د بېلګې په توګه ،که د یوې ساحی ټول پلورنځي د کېلې بيه ثابته وټاکي او هوکړه
وکړي چې څوک به يې په تخفيف نه ورکوي ،نو بيا سيايل له منځه ځي او پیرودونکي نيش کولی چې په تخفیف رسه کېلې الس ته راوړي .دا ښايي د رشکتونو
لپاره ګټور وي خو د پیرودونکو لپاره ګټه نه لري ځکه سيايل له منځه په کې ځي .هغه رشکتونه چې خپل منځ کې سيايل لري بيې ډېر ثابتې نه سايت او د
پیرودونکو لپاره د خپل محصول بيې را ښکته کوي ،ترڅو په سيالۍ کې براليس و اويس.
توطئه د عرضې او د موادو اخیستو په وخت کې هم پیښیږي .هغه په دې ډول چې ټول کاروبارونه د محصوالتو د اخيستلو لپاره يوه اصغري بيه ټاکي ،دوی په
ټولیز ډول يوه اعظمي بيه هم ټاکي ترڅو عرضه کونکو ته د محصوالتو او موادو په مقابل کې ورکړل يش .دوی دا کار ځکه کوي چې لګښتونه را ټيټ کړي ،مګر
له عرضه کوونکو رسه په دې حالت کې مناسب چلند نه کېږي او لکه څنګه چې په ازاد مارکېټ کې د بيو د ټاکلو پربنسټ پیسې ګټي په دې حالت کې دوی
ته زیان رسيږي .عرضه کوونکي ممکن په دام کې راګیر يش او د سوداګرۍ اړيکو او د سوداګرۍ اقتصاد ته زیان ورسېږي.
کله چې رشکتونه توطئه جوړوي ،دوی ښايي د نویو جوړیدونکو کاروبارونو مخالفت وکړي ،په ځانګړي توګه د هغه کاروبارونو چې نه غواړي په توطئه کې ګډون
وکړي .دوی د دغه نویو کاروبارنو د کار مخنيوی د ځینو عامو عرضه کوونکو رسه د معاملې او په ځينو ځانګړو ساحو کې د کار د نه کړلو له الرې تررسه کوي.
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کله چې سيايل له منځه الړه يش ،هغه کاروبارونه چې توطئه یې جوړه کړې وي خپل د محصول بيه لوړوي .دا کړنه د پريودونکو او د اقتصادي حالت لپاره زیان
رسوي.
د غیر اخالقي سوداګرۍ بله بېلګه دا ده چې یو رشکت پریکړه کوونکي ته بډې ورکوي ،چې هغوی بیا د پروژو په ورکولو کې د دوی رشکت ته ترجیح ورکوي .په
ځينو ځانګړو حاالتو کې ،رشکت یو چارواکي ته د بل رشکت مخصوص قیمت په مقابل کې چې د یوې پروژې لپاره یې ټاکلی وي ،په ترالسه کولو کې بډې ورکوي
ترڅو په سيالۍ کې برالسی يش .دا د نورو رشکتونو رسه غیرعادالنه کړنه ده چې هغوی په سيالۍ کې ګډون کوي مګر ګټه نه ترالسه کوي.
په سوداګرۍ کې له سياالنو رسه مناسب چلند ډېر ګټې لري :د توطئې او نورو نامناسبه الرو مخنیوی کوي .ټول کاروبارونه کولی يش چې د یو آزاد او منصفانه
سوداګريز چاپیریال څخه ګټه ترالسه کړي .په دې رسه ستاسو سوداګري کولی يش د محصوالتو او خدماتو د ارزښت زیاتولو له الرې په بازار کې نوښت او رقابتي
ګټه رامنځته کړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
سوداګريز چاپیریال  -ټول داخيل او بهرين عوامل لکه کارکوونکي ،پیرودوونکې ،مدیریت ،عرضه او تقاضا او د کاروبار مقررات چې د رشکت په کړنو اغېز لري.
توطئه  -له نورو رسه پټه یا غیرقانوين همکاري (معموالً د کاروباري سیاالنو یا حکومتي دفرتونو رسه) چې نورو (معموالً پیرودوونکو یا نورو سیاالو) ته چل یا
فریب ورکوي.
رقابتي ګټه  -هغه څه چې یوه رشکت ته د نورو سيايل کوونکو رشکتونو په وړاندې ښه سوداګریز موقف يا د خرڅالو موقف ورکوي.
فکري ملکیت  -فکرونه ،نظرونه یا کړنې چې یو شخص یا تجارت ته خصويص وي او له اجازې پرته د نورو له کارولو څخه خوندي وي.
د بيو ټاکل – په بازار کې د یو شمېر خلکو ترمنځ هوکړه چې د یو جنس د خرڅولو یا اخیستلو لپاره يوه ثابته بيه ټاکي.
سوداګريز رازونه ـ هغه پټه وسیله یا تخنیک چې د يوې کمپنۍ لخوا د خپلو محصوالتو او خدماتو د ارزښت د ډېرولو لپاره کارول کېږي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•طبيعي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•خوندي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•اقتصادي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•سیايل کوونکی څوک دی ،او څنګه خپل سيايل کوونکي پېژندلی شم؟  . ۶بازار موندنه
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آيا په کاروبار کې دوکه
اخالقي کار دی؟
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LLاساسات
په سوداګرۍ کې له نورو خلکو رسه صداقت کول ډېر ارزښت لري ،ځکه ريښتينويل باور منځ ته راوړي .هغه خلک چې پر تاسې باور لري غواړي مرسته دررسه
وکړي او بیا بیا در رسه سوداګري وکړي .په هر حال ،تاسې به ډېر ځله و نه غواړئ چې بشپړ صادق و اوسئ ځکه دا کار مو په سوداګریزو مذاکرو او معاملو کې
کمزوري کوي .د خپلې ګټې ساتلو لپاره ښایي تاسې وغواړئ چې ناسمې خربې وکړئ ،يا په معلوماتو کې مبالغه او کمښت وکړئ او له ځان رسه يې وساتئ.
یا په بله ژبه د دې لپاره چې خپله ګټه وساتئ ممکن تاسې چل ته مخه کړئ .زيرک سوداګر د خلکو د باور خپلولو او ساتلو لپاره تر ډېره حده ریښتینی پاتې
کېږي ،که چېرې په بشپړه توګه د حقيقت ويل دوی ته زيان رسوي بيا ښايي دوکه وکړي .دا تعادل ساتل یوه پوښتنه پیدا کوي :څه وخت یوه عامه سوداګریزه
دوکه ترغیراخالقي فریبه لوړېږي؟ ځواب دا دی چې دوکه کول یوازې هغه وخت اخالقي شمیرل کېږي چې دواړه لوري (تاسې او هغه چې دوکه وررسه کېږي)
پوه يش چې دوکه رامنځته کېږي او د دوکې د څومره وايل په هکله هم عام پوهاوی ولري .د بېلګې په توګه ،تاسې د خپلو هغو تولیداتو چې پلوری یې ،ګټې
يې تر عادي اندازې ډېرې څرګندوئ ترڅو یې اخیستونکي ته ارزښت لوړ يش .دا پوهاوی په کلتوري ډول په دې پوهاوي پورې اړه لري چې هغه بل سړی په
سوداګرۍ کې څومره تجربه لري .که تاسې هغه خلک چې په معامله نه پوهیږي يا په ځانګړي توګه هغه خلک چې باور درباندي لري دوکه کوئ او د هغوی ګټو
ته زيان اړوئ ،نو دا بيا غیر اخالقي سوداګريز چلند دی.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
صداقت په لوړه پیامنه د اخالقو یوه مهمه برخه بلل کېږي .خلک د نورو خلکو له خوا صداقت ته ارزښت ورکوي ځکه دا له دوی رسه مرسته کوي چې سمې
پرېکړې وکړي او دوی ته دا احساس ورکوي چې د عدالت او احرتام پر بنسټ چلند وررسه کېږي .کله چې تاسې صادق و اوسئ نو په سوداګرۍ کې به باور تر
السه کړئ .هغوی چې په تاسې باور وکړي نو ښایې دررسه مرسته وکړي او په راتلونکې کې بیابیا دررسه سوداګري وکړي .بياځيل يا تکراري پیرودونکي ،مشرتيان،
عرضه کوونکي او همکاران سوداګرۍ ته اوږد مهاله ارزښت ورکوي .صداقت هغه شی دی چې د اړیکو په جوړولو او د سوداګرۍ په بریا کې دررسه مرسته کوي.
که همیشه بشپړ صادق و اوسئ نو پوه به شئ چې تاسې مهمه ګټه له السه ورکړې ده .فکر وکړئ چې څنګه په ټولنیز ژوند کې نورو خلکو ته په بشپړ ریښتیا
نه ويلو رسه ځانونه مؤدب ساتئ .د بیلګې په ډول ،د یو چا پخلی ښایې له حده زیات وستایئ ځکه تاسې غواړئ چې با ادبه و اوسئ .همدارنګه پوه به شئ
چې په سوداګرۍ کې ډېر وخت بشپړ رښتینوالی ښه نه دی .ځینې وخت به مو دا په ګټه وي چې دروغ ووایئ او یا په ریښتیا کې مبالغه وکړئ ،ځینې شیان له
خپل اصلیت څخه ښه او لوی په ګوته کړئ یا ممکن ځینې شیان تر اصلیت واړه او خراب ورته وښایئ او له دې الرو دوکه وکړئ .ښایي د معلوماتو لکه د قوت،
منابعو ،کمزوریو او اصيل غوښتنو په پټولو رسه د خلکو رسه دوکه وکړئ.
د بېلګې په توګه ،کله چې تاسې یو غټ شی لکه موټر اخلئ نو تاسې مو هغه لوړه بیه پټوئ چې په ذهن کې مو نيولې ،ځکه که هغه بیه ژر ښکاره کړئ
نو خرڅوونکی به یې درنه وغواړي .همدرانګه خرڅوونکی هغه ټیټه بیه چې د خرڅالو لپاره يې په ذهن کې ده پټوي ،ځکه که یې ژر ښکاره کړي تاسې به د
پیرودونکي په توګه موټر په هغه ټیټه بیه ځینې واخلئ .په دې معامله کې دواړه پلورونکی او پیرودونکی دوکه کوي .دواړه لوري د دې لپاره چې ګټه وکړي هغه
لومړيتوبونه ،منابع او حدود پټوي او دواړه پوهیږي چې یو بل رسه داسې کوي.
یوه بله بېلګه ،ښایې تاسې د خپلو تولیداتو او خدمتونو د ښه وايل په اړه ،چې تر نورو سياالنو څومره ښه دي ،پېرودونکو ته مبالغه وکړئ .ممکن تاسې هڅه
وکړئ چې د پېرودنکو مترکز مو د خپلو تولیداتو او خدمتونو قوي ټکو او د سياالنو کمزورو ټکو ته واړوئ او په ورته وخت کې د خپلو تولیداتو او خدمتونو کمزوري
ټکي کم او د سياالنو کمزوري ټکي ډېر په ګوته کړئ.
د سوداګر په توګه باید د خلکو د باور د ترالسه کولو لپاره د صداقت د اړتيا او د ګټې د ترالسه کولو لپاره د دوکې د اړتيا ترمنځ انډول وساتئ .او هسې خو هم
صداقت د فريب په وړاندې ډیر اخالقي تلقي کېږي خو په سوداګرۍ کې د حدودو په مراعات رسه دوکه هم اخالقي کړنه بلل کېږي .دوکه هغه وخت اخالقي
کړنه بلل کېږي چې د کلتور د نورمونو رسه برابره وي او دواړه لوري یې د پېښېدو په احتامل پوهېږي او دواړه لوري د دوکه کولو د عموميت په اندازه عامه پوهه
ولري .د کلتور د نورمونو رسه برابره دوکه کول په دې مفهوم چې د قانون په چوکاټ کې وي او دا پوهه ولرئ چې څه وخت دوکه کول مناسب او څه وخت نه دي.
د بیلګې په توګه ،تاسې هغه کمپیوټر چې رشکت مو یې په افغانستان کې پلوري ګټې بیانوئ ،ښایې ځانګړتياوې يې د پېرودونکو د قانع کولو لپاره له عادي
ځانګړتياوو څخه پورته وښايئ ترڅو لوړه بيه پرې واخلئ .کله چې دواړه لوري پوه وي چې دوکه رامنځته کېږي ،بيا ښايي په هغه وخت کې د لږ خفګان او تقلب
احساس وکړي چې پوه يش دوکه وررسه شوې .دا په تاسې پورې اړه لري چې پوه شئ له سوداګرۍ څخه مو کلتور د صداقت کومې هيلې لري او همدارنګه له
دې هم خرب شئ چې هغه بله خوا پوه ده چې دوکه وررسه کېږي.

 | 26دستیار

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
دوکه -یو چا ته په ناسم شی باندې د بارو ورکولو هڅه ده.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•څنګه او ولې بايد د خپلو سيايل کوونکو رسه اخالقي چلند وکړم؟  .۱۳کاري اخالق
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.۹
هغه عام کارونه چې په سوداګرۍ کې
غري اخالقي بلل کېږي ،کوم دي؟
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LLاساسات
ځينې عام کارونه چې په سوداګرۍ کې اخالقې رسغړونې منځته راوړي د خلکو په منځ کې له یو بله رسه د تعامل او چلند له امله راپیدا کېږي .له خلکو رسه
په احرتام رویه کول د بریايل کاروبار د پرمخ بېولو مهمه برخه ده .کله چې ادارې او مرشان ګټو ته د خلکو په ښه وايل لومړيتوب ورکوي ،غیر اخالقي چلند
رامنځته کېږي .په سوداګرۍ کې د غیر اخالقي چلند يو شمېر بېلګې په دې ډول دي :له کارکوونکو څخه ناوړه ګټه پورته کول ،کارکوونکو ،پېرودنکو او عامو
خلکو ته دروغ ویل؛ د کارکوونکو ترمینځ پلوي کول او تعصب؛ د مصئونیت اصول ماتول؛ اختالس يا ناوړه ګټه اخيستل او يا د کارکوونکو غال؛ د رشکت منابع
د ځان په ګټه استعاملول او د کار په وخت کې د وخت ناسم ضایع کول .په کار ځای کې د دغه چلندونو مخنیوی او درول د رشکت د کلتور د ښه ساتلو او په
سوداګرۍ کې د اخالقو د مالتړ لپاره خورا اړین دي.
هره اداره باید هغه چلندونه او کارونه چې خراب چاپیریال جوړوي او غیر اخالقي چلند ته وده ورکوي ،په کلکه وڅاري .دا چلندونه په لومړي رس کې ډېر کوچني
او له اصولو کمه رسغړونه بلل کېږي خو که سرتګې پرې پټې يش او په ګوته نيش یا مجازات نه يش نو په چټکتيا رسه به په لويو اخالقي ستونزو واوړي .ډېر
شمېر کارکوونکي د ښه چلند د کړلو او اصولو د مراعاتولو هڅه کوي ،خو که چېرې کوچني غیر اخالقي کارونه عامېږي ،نو بيا هر څوک فکر کوي چې د غیر
اخالقي کار په کولو کې څه خربه نشته په دې رسه ستونزه وده کوي او لوییږي .تاسې بايد کوم غیر اخالقي چلند وڅارئ؟
ناوړه چلند هغه ستونزه ده چې په ډېرو ځایونو کې کارکوونکي وررسه مخ دي .دا ستونزه په هغه ځایونو کې چې هلته مرشان او مدیران په سوداګرۍ کې د
کارکوونکو رسه په احرتامانه چلند کې پاتې راځي ،ډېره عامه ده .دوی ممکن کارکوونکي په کلمو او د دوی د نومونو په اخيستلو رسه توهین کړي .دا ستونزه
هغه وخت راځي چې مدیران غیر حقیقي اهداف وټاکي ،او بيا هدف ته د نه رسېدو په وخت کې کارکوونکي مجازات کړي .هغه کارکوونکی چې د دې ناوړه
چلند قرباين شوي وي خفه کېږي او هغه د سوداګرۍ لپاره د سخت او د ښه کارکولو شوق له السه ورکوي .که مدیران غواړي چې کارکوونکي وهڅوي دوی باید
په پوهاوي کې دروند چلند وکړي او مخکې له مخکې د کارکوونکو رسه په خربو کولو ځان ډاډه کړي چې ټاکيل اهداف یې حقیقي او د السته راوړلو وړ دي.
که غواړئ د خلکو باور له السه ورکړئ ،هغوی ته دروغ ووايئ .د تولیداتو په اړه دروغ ویل د دې المل کېږي چې پیرودونکي مو په سوداګرۍ باور له السه ورکړي.
د کاری حالت او یا معاملو په اړه کارکوونکو ته دروغ ویل دوی زیامننوي او ناړوه پریکړې کوي .کله چې تاسې ته کارکوونکي دروغ وایي نو بیا په اغېزناکه توګه
د کاروبار چلول ستونزمن کار دی .په کمپنيو کې صداقت باید وهڅول او وستایل يش حتی که دا صداقت تریخ هم وي .خلک تر هغه په یوه رشکت کې پر ځای
پریکړې نيش کوالی ترڅو چې ریښتيني او مناسب معلومات ونه لري.
د پيسو د ترالسه کولو په موخه بډې ،جعيل اسناد (د داوطلبۍ او يا نورو موخو لپاره) او کارفرما ته د کارکوونکو د مرصف شوو پیسو څخه د ډېرو پیسو د راپور
ورکول په افغاين سوداګرۍ کې عام کارونه دي.
په کار ځای کې يو بل غیر اخالقي چلند د کمپنۍ له وخت څخه د خلکو ناوړه ګټه اخيستنه ده .په کاري وخت کې د ناروغ کوچني د پوښتنې کولو په موخه کور
ته زنګ وهل اجازه لري ،دا له دې رسه چې په کاري وخت کې پیرودونکي پرېږدې او ملګري ته زنګ ووهې ډېر توپري لري .له وخت څخه د ناوړه ګټې اخيستنې
بل الر دا ده چې په میاشتنۍ حارضۍ کې د کاري وخت په اړه ناسم معلومات ورکول کېږي ،د ناوخت راتللو او د شخيص ګټې لپاره د انټرنیت او برېښناليک د
استعاملولو د وخت په اړه معلومات نه په کې ورکول کېږي .ډیر رشکتونه د انټرنیټ او برېښناليک کارونې پالیسۍ لري ترڅو د هغه پيسو او کاري وخت د زیان
مخنیوي وکړي چې کارکوونکي یې په ټولنېزو رسنیو او یا د ملګرو رس په چټ لګوي.
رسبېره پردې چې په سوداګرۍ کې په دا ډول چنلدونو پسې وګورئ تاسې باید د هغه کارکوونکو رسه چې دا ډول کړنې تر رسه کوي ،خربې وکړئ .له کارکوونکو
رسه په خربو تاسې هغې ته خپلې پالیيس څرګندوالی شئ او د غري اخالقي فعاليتونو او سوداګرۍ ته د زيان رسوونکو کړنو په اړه خربداری ورکولی شئ .ورته
ووايئ که بد چلند ونه دروئ پایلې او مجازات به یې ووينئ .له دې پرته به دا کار عام يش او نور خلک به یې هم پيل کړي چې په دې توګه به مو په اوږدمهال
کې په سوداګرۍ منفي اغیزې ولري .دا منفي اغیزې به مو په ځانګړې توګه له دایمي پیردونکو او پلورونکو رسه اړيکې خرابې کړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
تعصب -له خلکو رسه د هغه څه لکه قومیت ،عمر او جنسیت په بنسټ نامناسب چلند کول چې په کنټرول کې یې نوي.
پلوي کول -بل کس یا ګروپ ته د نورو په زیان ،د نامنصفانه ترجیح ورکولو عمل دی.
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اختالس -د فريب يا مشکوکو طريقو له الرې د ګټې (مثالً پيسو) السته راوړل دي .ناقانوين يا نامنصفانه ګټه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق
•که چېرې زه پوه شم چې له کارکوونکو څخه مې يو غري اخالق چلند کوی ،څه بايد وکړم؟  .۱۳کاي اخالق
•څنګه ځان ډاډه کړم چې کارکوونکي په اخالقي توګه وګامرل يش؟  .۱۳کاري اخالق
•غري اخالقي چلند څنګه زما کاروبار اغېزمنولی يش؟  .۱۳کاري اخالق
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.۱۰
که چېرې زه پوه شم چې له
کارکوونکو څخه مې يو غري
اخالقي چلند کوي ،څه بايد وکړم؟
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LLاساسات
کله چې یو کارکوونکی غیر اخالقي چلند کوي ،تاسې اړ یاست موضوع حل کړئ او وروسته ځان ډاډه کړئ ترڅو بیا پیښه نه يش .له پیرودونکو ،عرضه کوونکو
يا همکارانو څخه بښنه غوښتل او د ناقصو محصوالتو عوضول او نور په حل الرو کې شاملېږي .تاسې باید د مرش په توګه صادق او د مسئولیت مننونکي و اوسئ.
وروسته باید ځان ډاډه کړئ چې د بیا پیښدو مخه یې هم نیول شوې ده .ستاسې د دندې یوه برخه به دا وي چې د غیر اخالقي چلند المل ومومئ او حل يې
کړئ .د بېلګې په توګه ،که کارکوونکی ډېر نه پوهېږي باید روزنه ورکړل يش .که چېرې کارکوونکی خپل اخالق نه سموي بايد مجازات يش او حتې له دندې
لرې کړی يش .که یو کارکوونکی د رشکت پالييس نه مراعاتوي او ښه چلند نه کوي د دې پر ځای چې دا بد چلند نور ته ترې رسایت وکړي ،باید له دندې وشړل
يش .یو بل څه چې د غیر اخالقي چلند د مخنیوي لپاره یې کوالی شئ دا دي چې د ګامرنې په مناسبه الر ځان پوه کړئ ،د نوي کارکوونکي د ګامرنې لپاره د
اخالقي پرېکړې نيونې يو آزميښت وکړئ او د خپلو توقعاتو په اړه هغوی ته يوه خپله ښه بېلګه وړاندې کړئ .د بېلګې په توګه ،د ګامرنې په بهري کې مو د برشي
رسچينو ټیم ته اجازه مه ورکوئ چې د شخيص پلويتوب پربنسټ ګامرنه تررسه کړي .د بډو پربنسټ د ګامرنې ځينې پیښې شته چې تاسې باید ورته پام وکړئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د خپلې سوداګرۍ د شهرت ساتلو لپاره ګامونه اخیستل خورا اړین دي .یو مترضر پېرودونکی سرت زیان اړولی يش ،په ځانګړې توګه په کوچنیو ټولنو کې .که
دا ستاسې تېروتنه هم نه وي خو کارکوونکو مو ستاسې په استازيتوب کړې ده .د کارکوونکو مالمتول او له مسئولیته تیښته د دې المل کېږي چې تاسې دفاعي
ښکاره شئ او ستونزه نوره سخته کړئ .د شوې پېښې په اړ ریښتیني و اوسئ او څرګنده کړئ چې څنګه بايد دا په راتلونکي کې پیښه نه يش.
د مترضر رسه که پیرودونکی ،مشرتي ،عرضه کوونکی ،همکار یا بل کارکوونکی يا هر څوک چی وي د موضوع د حل په موخه ټول مناسب کارونه تررسه کړئ.
که مو پیرودونکي ته ناسم تولید ورکړل شوی وي او یا مو کارکوونکي د پلورل شوي تولید په اړه دروغ ورته ویيل وي ،د نوي يش ورکول او یایې بېرته د قیمت
ورکول د حل ممکنه الرې دي .په دې موضوع کې د کم مقدار پیسو تاوان ورکول د سوداګرۍ د اړیکو تر خربوايل غوره دي .پیرودونکي چې تاسې یو اخالقي
او د نورو خلکو رسه د ښه چلند سوداګر په توګه وپيژين ،بيا په یو وفادار پیرودونکي بدلېږي .که پیرودونکي پوه يش چې تاسې یې اندیښنې اورئ او په حلولو
کې يې هڅه کوئ ،خلک باور درباندې کوي او بيابيا د سوداګرۍ لپاره درته راګرځي.
د دې لپاره چې ډاډه شئ رشکت مو بیا غیر اخالقي شهرت نه اخيل ،اړیاست هغه الرې چې د غیراخالقي چلند مخنیوي کوي ومومئ .د غیر اخالقي چلند
المل ومومئ او حل یې کړئ .د بېلګې په توګه که مو کارکوونکی بډې اخيل ښايي دا بډې اخیستنه بېالبېل علتونه ولري ،چې هر یو یې ځانته حل الره لري.
ښايي ستاسې د رشکت پالیيس به څرګنده نه وي او کارکوونکی به په دې چې بډې وانخيل ،نه وي پوه شوی .په دې حالت کې تاسې اړ یاست چې څرګنده
پالیيس جوړه او په اړه یې ټولو کارکوونکو ته روزنه ورکړئ .د یو رشکت د چلند اصول کوالی يش ،چې هر یو له قواعدو خرب کړي .کېدای يش بډې یې له دې
امله اخیستی وي چې کارکوونکی فکر کوي د کار په بدل کې کايف پیسې نه ورکول کېږي .په دې حالت کې یې باید په معاشونو بیا کتنه وکړئ.
له بده مرغه ښایې داسې هم ويش چې بډې اخستونکی کارکوونکی مو مناسب معاش هم ولري ،هم په پالیسی پوه وي او هم ښه روزل شوی وي .په دې حالت
کې ښایې له دندې لريې کول مناسب عمل وي .له دندې لريې کول هېڅ وخت ښه انتخاب نه ګڼل کېږي او يوازي کارکوونکي ته د اخالقو د سمولو لپاره د
فرصت له ورکولو وروسته تررسه کېږي .که چېرې کارکوونکی نه غواړي چې د رشکت اصول او پالیيس مراعات کړي او ښه اخالق وکاروي نو ښایې چې لېرې
کول یې تر دې چې نور رشکت زیامنن کړي ،ښه عمل وي ځکه که نور کارکوونکي خرب يش او وګوري چې غیراخالقي کړنې نه مجازات کېږي ،نو دوی به دا
احساس وکړي چې تاسې د دوی سخت کار ته پاملرنه نه کوئ او نه خپله ټاکل شوې پالیيس درته ارزښت لري .او کله چې په غیر اخالقي چلند کارکوونکی
لیرې کوئ نو ډاډه اوسئ چې نور کارکوونکي به دا عادت نه ترې زده کوي ،دا دوی ته وریادوي چې اخالقي چلند کمپنۍ ته څومره ارزښت لري او دوی په دې
پوهوي چې د هغه کس د لېرې کېدو المل د اخالقو کمښت و .کله چې کارکوونکي وويني د اخالقي پالیسيو تر پښو الندې کول تاوان لري نو دوی به پوه يش
چې اخالقي چلند څومره مهم دی او دې ته به وهڅېږي ترڅو د رشکت دچلند اصول مراعات کړي.
که چېرې دا کار څو ځلې تکرار يش ،تاسې اړ یاست چې د ګامرنې پروسه بدله کړئ او «بد» درخواست کوونکي رد کړئ .د قومي او کورين تړاو پر بنسټ ګامرنه
بې له دې چې وړتیا په نظر کې ونیول يش ،دا هم د غیر اخالقي چلند سبب کېدای يش ځکه کارکوونکي به ستاسې او یا د رشکت له رییس رسه په اړیکه ځان
مصئون او امتیاز لرونکي احساسوي .بله حل الره دا ده چې تاسې اړیاست د نویو کارکوونکو لپاره د رشکت په اخالقو او د چلند په اصولو پوهېدو لپاره روزنې ته
ډېر وخت ورکړئ .کارکوونکو ته د چلند د اصولو یادونه کول ،د ښو اخالقو مکافات کول او همدارنګه خپل چلند يوه ښه بېلګه ګرځول هغه مهم شیان دي چې
تاسې يې د توقعاتو د ټاکلو او د کارکوونکو د غیر اخالقي چلند د مخنیوي لپاره کولی شئ.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
بډې ـ د پيسو يا تحفې په ورکړې رسه يو څوک د هغه کار کړلو ته قانع کول چې له دې پرته يې نه درته کوي.
د چلند اصول  -یو رسمي سند یا پالیسۍ ده چې د کارکوونکو لپاره د سوداګرۍ ماموریت او ارزښتونه ،متوقع مقررات او چلندونه توضيح کوي ترڅو د سوداګرۍ
د اصيل ارزښتنو پربنسټ د ستونزو او اخالقي اصولو په اړه اقدام وکړي.
اصول – د بهرنيو قوانينو او اصولو پر ځای د اخالقياتو او ارزښتونو پر بنسټ د سمو او ناسمو په اړه داخيل مفکورې دي.
شهرت – د يو چا په اړه باورونه او نظرونه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق

•زما په رشکت کې

د کاري اخالقو د ساتلو مسؤل څوک دي؟  .۱۳کاري اخالق

•هغه عام کارونه چې په سوداګرۍ کې غري اخالقي بلل کېږي کوم دي؟  .۱۳کاري اخالق
•غري اخالقي چلند څنګه زما کاروبار اغېزمنولی يش؟  .۱۳کاري اخالق
•ايا يوازې بد خلک غري اخالقي عمل تررسه کوي؟  .۱۳کاري اخالق

A Aاضايف شته مواد
د اخالقي پرېکړې کاري چوکاټ
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.۱۱
څنګه ځان ډاډه کړم چې
کارکوونکي په اخالقي
توګه وګامرل يش؟
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LLاساسات
د کارکوونکو په عادالنه توګه ګامرل په دې مفهوم چې ستاسو د ګامرلو کړنې د هغو کسانو پر وړاندې چې غواړي ستاسو په سوداګرۍ کې کار وکړي صادقانه،
څرګندې او عادالنه دي .د عادالنه ګامرلو د بهیر په لرلو رسه تاسو د خپلې سوداګرۍ لپاره ښه نوماندان او کارکوونکي پیدا کولی شئ .دا د ښو اړیکو په جوړولو
کې هم مرسته کوي ځکه تاسو د هغو کسانو د مهارتونو او نظرونو په اړه پوهېږئ ،چې تاسو غواړئ په خپل کار او سوداګرۍ کې ځای ورکړئ .د هغه دندې د
ترشېح یا د دندې د الیحې په اړه صادق اوسئ چې تاسو د هغې لپاره کسان استخدام کوئ .د دې لپاره چې ځان ډاډه کړئ چې تاسو داسې کارکوونکي لرئ
چې ډېر کار کوي او ستاسو په اداره کې ښه ځلېږي نو تاسو باید ځان ډاډه کړئ ،چې تاسو د دې دندې لپاره وړ کسان پیدا کړي او استخدام کړي دي .تاسو
همدارنګه باید د وړ نوماندانو پر وړاندې تعصب ونه کړئ یا د هغو نوماندانو پلوي ونکړئ چې د نورو په اندازه وړتیا نه لري .هغه کسان چې د تاسو له رشکت رسه
د دندې السته راوړلو لپاره غوښتنلیکونه رالېږي ،باید ډاډه وي چې دوی د دندې د السته راوړلو برابر چانس لري .دا به ستاسو له کاروبار او سوداګرۍ رسه مرسته
وکړي ترڅو داسې کسان پیدا کړئ چې تاسو او ستاسو رشکت ته وفادار وي .په اخالقي توګه د ګامرلو په لرلو رسه دا کار کولی شئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
په اخالقي توګه د کارکوونکو د ګامرلو د بهیر لومړۍ ګام دا دی چې تاسو باید د هغې دندې په اړه صادق و اوسئ چې تاسو یو کس ورته ګامرئ .د دندې په
اړه د خربتیاوو په خپرولو ،یا خلکو ته د دندې په هکله د معلوماتو په رسولو رسه باید تاسو د دندې اړوند مسؤلیتونه او هغه مهارتونه چې د یادې دندې د رس ته
رسولو لپاره پکار دي ،په څرګند ډول ترشېح کړئ .د بېلګې په توګه ،هغه کارکوونکی چې لومړی ورته ویل شوي وو چې دوی به له پیرودونکو رسه کار کوي خو
اوس په حقیقت کې زیاتره وخت د شیانو په ذخیره کولو او د موجودۍ په حسابولو تېروي او له پیریدونکو رسه لږ لیده کاته لري ،ښایي دنده پرېږدي .د دندو
الیحه باید منطقی او متوازنه وي .د بېلګې په ډول ،که تاسو یو کس ته وایئ چې هغه باید د درندو بکسونو پورته کولو توان ولري او په دې پوه وي چې د اکسېل
سپريډ شيټونه څنګه وکاروي ،باید همدا خربه ټولو احتاميل نوماندانو ته هم ترشېح يش .که کوم مهارت یا مسئولیت اړين نه وي ،خو کېدای يش د یو نوماند
رسه مرسته وکړي چې د نورو په پرتله دا دنده تر السه کړي ،تاسو دې ته «مطلوب» مهارت ووایاست نه اړين ،او دا کار هغه وخت له تاسو رسه د پرېکړې په کولو
کې مرسته کوي چې تاسو ډیر شمېر نوماندان ولرئ چې په نورو برخو کئ رسه برابر وي.
ټول نوماندان باید د هغوی د دندې د رسته رسولو د وړتیاوو پر بنسټ په پام کې ونیول يش .دا مهمه ده چې د هغو عواملو مخنیوی ويش چې تعصب منځ ته
راوړي یا د دې سبب کېږي چې تاسو د یو نوماند پر وړاندې تعصب وکړئ .د دې لپاره چې د کارکوونکو په ګامرلو کې د تعصب مخه ونیول يش ،تاسو باید یو
کس ته د هغوی د کېفیتونو پر بنسټ لکه جنسیټ ،عمر ،ټرب ،حزب ،او د مذهبی یا سیايس تړاو پر بنسټ د لومړیتوب له ورکولو ډډه وکړئ .ډاډه شئ چې تاسو
د ټولو هغه قوانینو څخه خرب یاست چې ممکن د تاسو له خوا د پورته یادو شوو کېفیتونو پر بنسټ کسانو ته د لومړیتوب په ورکولو رسه ،مجازات درکړي .تاسو
باید هېڅکله نوماندان د دغو شیانو پر بنسټ رد نکړئ .د افغانستان د کار قانون د کارکوونکو د ګامرنې بهیر تنظیموي او د برابر فرصت برابرولو ،ښې تنخوا،
تقاعد ،او نورو لپاره احکام ترشيح کوي.
بله کړنه چې باید په اخالقي توګه د ګامرلو په بهري کې یې مخنیوی ويش ،خپلوانو او ملګرو ته د نورو وړ نوماندانو پر پرتله لومړیتوب ورکول دي .دا موضوع د
خلکو د مکافات کولو او د تنخوا او موقف د لوړولو په اړه د فکر کولو لپاره هم کېدای يش ،یوه ستونزه وي .کارکوونکي باید د خپلوۍ د اړیکو پر بنسټ نه ،بلکې
د هغوی د کاري کېفیت او وړتیاوو پر بنسټ استخدام او مکافات يش .د کارکوونکو په ګامرلو کې تر ټولو اړین شی وړتیاوې او زده کړې دي .پرته له هغې د
کورنۍ غړي یا ملګري رسه د مرسته کولو په موخه هغوی ته دندې ورکول ستاسو کاروبار او سوداګرۍ ته زیان رسولی يش.
کله چې تاسو په خپل رشکت او کاروبار کې یو کس ګامرئ یا پرمختګ ورکوئ ،دا اړینه ده چې باید عادل وا وسئ .کله چې کارکوونکي او پیاوړي نوماندان
وګوري چې ستاسو په کاروبار یا سوداګرۍ کې یوازې د کورنۍ غړي او ملګري دندې تر السه کوي او پرمختګ مومي ،د دندې د ترالسه کولو او سخت کار کولو
لپاره ښایي هڅه ونکړي .د بېلګې په توګه په یوه رشکت کې يو محاسب یوه ځوانه او بې تجربې نجلئ ګامري ترڅو رسیدونه تنظیم او د رشکت معاملې ثبت
کړي .محاسب زیات کوښښ وکړ چې نجلۍ و روزي او یو څه ورزده کړي .یو کال وروسته نجلۍ ته ترفیع ورکړل شوه او د محاسبې آمره وټاکل شوه ځکه چې دا
نجلۍ د رشکت د رئیس خورزه وه .دې کار محاسب چې ډیره وړتیا یې درلوده ،ډیر خواشینی کړ او دنده یې پرېښوده .څنګ چې دا نجلۍ د وړتیا او مهارتونو
پر بنسټ دې ځای ته نه وه رسېدلې ،یاد رشکت د دولت د مالیې د تفتیش پر وړاندې له ستونزې رسه مخ شو او د مالیاتو د راپور نه ورکولو د اوږده ځنډ له امله
باید رشکت بايد زرګونه افغانۍ د جریمې په توګه ورکړي.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
تعصب  -له خلکو رسه د هغه څه لکه قومیت ،عمر او جنسیت په بنسټ نامناسب چلند کول چې په کنټرول کې یې نوي.
پلوي کول  -بل کس یا ګروپ ته د نورو په زیان ،د نامنصفانه ترجیح ورکولو عمل دی.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•هغه عام کارونه چې په سوداګرۍ کې غري اخالقي بلل کېږي کوم دي؟  .۱۳کاري اخالق
•آيا يوازې بد خلک غري اخالقي عمل تررسه کوي؟  .۱۳کاري اخالق

•د چلند اصول څه شی دي؟ ره څنګه کولی شم د چلند اصول یا د اخالقو پالیيس جوړه کړم؟  .۱۳کاري اخالق
•کله چې سوداګرۍ ته وده ورکوم ،د برشي رسچېنو ننګونې کومې دي؟  .۱۴وده او پراختیا
•څنګه يوه اغېزناکه د دندې الیحه ولیکم؟  .۸دبرشی او منابعو مدیریت

•د سوداګرۍ لپاره د نویو کسانو د پیدا کولو او ګامرلو تر ټولو ښه الر کومه ده؟  .۸دبرشی او منابعو مدیریت

A Aاضايف شته مواد
د اخالقي پرېکړې کاري چوکاټ
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.۱۲

په افغانستان کې د حداقل اجورې په پام
کې نيولو رسه ،آيا دا اخالقي کار دی چې
کارکوونکو ته ډېره او يا لږ اجوره ورکړم؟
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LLاساسات
حد اقل اجوره تر ټولو تیټ مقدار پيسې دي چې تاسو یې په قانوين توګه خپلو کارکوونکو ته تادیه کوئ .د حد اقل اجورې د قانون موخه دا ده چې د کارفرما
له لوري له هغه کارکوونکو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیيس چې د خپلې تنخوا په اړه د خربو کولو توان نه لري .د نړۍ په کچه ډېر هېوادونه په یوه
بڼه د حد اقل اجورې قوانین لري .په افغانستان کې د خصويص سکټور د کارکوونکو لپاره د حد اقل اجورې دقیقه اندازه معلومه نه ده ،خو د قانون له مخې
کارفرما باید د دولتي کارکوونکو څخه کم مقدار معاش ورنه کړي او د دولتي کارکوونکو لږ تر لږه تنخوا د میاشتې  ۵۰۰۰افغانۍ ده .په افغانستان کې د ورځنیو
کارکوونکو د حد اقل اجورې خوندیتوب شتون نه لري .د اخالقي کاروبار خاوندان کارکوونکو ته هغه اندازه تنخوا ورکوي چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده.
له قانون څخه ور هاخوا ،د اخالقي سوداګرۍ ډیر خاوندان ښايي هڅه وکړي د اجورو په ټاکلو کې عادل وي ،او ممکن پایداره اجورې ورکړي ،چې دا له هغه
څه څخه ډیره ده چې په قانون کې ټاکل شوې .کارکوونکو ته د سوداګرۍ یا کاروبار رسه د هغوی د مرستې پر بنسټ تنخوا ورکول کېږي .پایداره اجوره هغه
اجوره ده چې کارکوونکو ته اجازه ورکوي خپلې اسايس اړتیاوې پرې پوره کړي ،یوه اندازه پیسې د راتلونکو اړتیاوو د پوره کولو لپاره وسايت ،او یوه اندازه پیسې
د اوږدمهاله هیلو د پوره کولو لپاره السته راوړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ډېر هېوادونه داسې قوانین لري چې هغوی کارفرمايانو ته د کارکوونکو تر ټولو ټیته اندازه تنخوا ښيي .د حداقل اجورې قوانین د دې لپاره جوړ شوي چې هغه
کارکوونکي له ناوړه ګټې اخيستنې څخه خوندي وسايت چې د خپلو تنخواګانو په اړه د کاروبار او سوداګرۍ د خاوندانو رسه د خربو اترو لږ توان لري .باور داسې
دی چې له دې قوانينو څخه پرته به حداقل اجورې ممکن دومره ټیټې يش چې ښایي خینې کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د تل لپاره په فقر کې راګیر يش ،او
وبه نيش کوالی خپل اسايس اړتیاوې پوره کړي.
د اخالقي سوداګرۍ خاوندان ممکن د قانون مطابق حداقل اجورې ورکړي ،خو له هغې لوړه اندازه د دریو فکټورونو پر بنسټ تادیه کوي :لومړی ،د اجورو کچه
ده چې د ښو کارکوونکو د پیدا کولو لپاره اړينه ده .دا ممکن له یوه ځای څخه بل ځای ته او له یوه کال څخه بل کال ته د کار پلټوونکو کسانو او د موجوده دندو
د شتون پر بنسټ ،توپیر ولري .کله چې کارکوونکي کم او دندې زیاتې وي ،کارفرمايان د ښو کارکوونکو د پیدا کولو لپاره د حداقل اجورې په پرتله ډیره اجوره
ورکوي .کله چې کارکوونکي ډیر او دندې کمې وي ،کارفرمايان هڅه کوي د حداقل اجورې یا هغې ته نږدې مقدار په اندازه اجوره ورکړي.
دویم ،فکټور انصاف دی چې د عادالنه او اخالقي کاروبار یا سوداګريو خاوندان یې د حداقل اجورې څخه د ډېر مقدار اجورې د ورکړې په پرېکړه کې کاروي.
د هر کارکوونکي کار سوداګرۍ ته ارزښت ورزیاتوي ،او انصاف له کارفرما څخه دا غوښتنه کوي چې د کارکوونکو د اجورو د ټاکلو په وخت کې دا ارزښت په پام
کې ونیيس .که چېرې کارکوونکي داسې ارزښتناکه دنده تررسه کوي چې ځانګړو مهارتونو ته اړتیا لري ،دا به منصفانه کار وي چې دوی ته لوړه اجوره ورکړل
يش .عادل او اخالقي کارفرمايان هڅه کوي چې مناسبې اجورې ورکړي حتی هغه کارکوونکو ته هم چې د کار ډیر لږ ځواک لري.
درېیم فکټور ،چې اخالقي کاروبار یا سوداګري یې کارکوونکو يا د هغوی کورنيو ته د حداقل اجورې څخه د ډیرې اجورې په ټاکلو کې کاروي د کارکوونکي وړتيا
ده .د ژوند تېرولو اجوره د کارکوونکو رسه مرسته کوي چې خپل ځان او کورنۍ ته رسپناه او خواړه برابر کړي .پايداره اجوره کارکوونکي ته اجازه ورکوي چې
اسايس اړتیاوې پوره کړي او د راتلونکو اړتیاوو او هيلو لپاره لږ څه پیسې وسايت.
ځینې وختونه د قانون مطابق حداقل اجوره د کارکوونکو لپاره پايداره اجوره نه وي ،او ممکن د ژوند تېرولو اجوره هم نه وي .د ژوند د تېرولو لګښت په پام کې
نیولو رسه چېرته چې کاروبار یا سوداګري موقعیت لري ،کارکوونکي ښايي حداقل اجوره السته راوړي خو ال هم په دې ونه توانېږي چې ځان او کورنۍ ته خواړه
پرې برابر کړي .په پایله کې ،اخالقي سوداګر به هڅه وکړي چې د سیمه ئیز ژوند تېرولو په لګښت او په کارکوونکو اقتصادي فشارونو باندې ځان پوه کړي.
اخالقي کارفرمايان قانوين حداقل اجوره ورکوي ،او د امکان په صورت کې هڅه کوي چې د ژوند د تېرولو اجوره او پایښتي اجوره هم ورکړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د ژوند تېرولو لګښت – د خوراک ،رسپنا او جامو په ګډون د ژوند د لومړنیو اړتیاوو منځنی لګښت.
د ژوند تېرولو اجوره  -د يو کارکوونکي لپاره اړین حداقل عاید ترڅو د ځان او کورنۍ د خوړو او رسپناه اسايس اړتیاووې پرې پوره کړي.
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حداقل اجوره – د قانون مطابق ،تر ټولو ټیټه اندازه پیسې چې یو کس ته د دندې تر رسه کولو په بدل کې ورکول کېږي.
پايداره اجوره  -د يو کارکوونکي لپاره اړین حداقل عاید ترڅو د ځان او کورنۍ د اسايس اړتیاووې پرې پوره کړي :د دوی د دندې د ښه تررسه کولو لپاره خوراک،
رسپنا ،جامې ،درمل او اړين ترانسپورت.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•زه د ټولو قوانينو پريوي کوم،آيا دا د اخالقي عمل کولو په څري نه دي؟  .۱۳کاي اخالق
•اقتصادي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•څنګه کولی شم په خپل کاروبار کې ښه کارکوونکي هڅاند ،لېوال او خوښ وساتم؟  . ۸دبرشی او منابعو مدیریت

کاري اخالق | 39

.۱۳
بډو او فساد ته
څنګه ځواب ورکړم؟
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LLاساسات
بډې هغه تادیه یا ډالۍ ده چې يو چا ته په دې موخه ورکول کېږي تر څو هغه کار پرې تر رسه کړئ يا ګټه السته راوړئ چې له هغې پرته ښایي تررسه نيش.
دا د فیس او نور ډول تادیاتو څخه توپیر لري ځکه روڼوالی او اسناد یا رسیدونه نه لري .د بډې غوښتنو ته د ځواب ورکولو تر ټولو غوره الر دا ده چې د بډې او
فساد په اړه په قواعدو پوه شو .کله چې تاسو په قوانینو پوه شئ ،تاسو به درک کړئ چې یو څوک هڅه کوي د خپل مفاد لپاره له تاسو څخه ګټه پورته کړي.
که څوک د غیر عادي تادیې غوښتنه کوي ،له قانون څخه خربتیا به له تاسو رسه مرسته وکړي د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړئ .د بېلګې په توګه ،تاسو کوالی
شئ دوی ته ووایئ چې تاسو د دوی مرسته د کاروبار په ثبتولو کې ستایئ ،تاسو نه غواړئ چې خپل ځان ،سوداګري یا دوی د قانون څخه د رسغړونې له کبله
په خطر کې واچوئ .تاسو کولی شئ د اړوندو قوانینو چاپ شوې کاپیانې له ځان رسه وساتئ او چې کله کوم څوک د بډې یا بل غیر قانوين کار غوښتنه درنه
کوي تاسو دا قانون ورته وښایاست – دا کېدای يش په سمه توګه د ستونزې په حل کې مرسته وکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ځینې وختونه ستونزمنه وي چې د بډې او ډالۍ تر منځ په توپیر پوه شو .ډالۍ هغه څه دي چې په بدل کې یې د کوم کار یا چلند غوښتنه نه کېږي .بډې په
دې هیله ورکول کېږي چې ښايي په یو کس اغېزه وکړي ترڅو په بدل کې یې ځانګړی کار تررسه کړي .دا هغه وخت اړین دي کله چې تاسو له دولتي چارواکو
رسه کار کوئ .د دې لپاره چې د بډې له تور څخه مو ځان ساتلی وي ،تاسو باید ډاډه شئ چې د ډالیو په اړه د دولت په مقرراتو پوهېږئ.
هغه خلک چې په عامه بستونو یا حکومت کې کار کوي ممکن فکر وکړي چې دوی د خپل موقف له امله ،نه د خپل ځان له امله د ځانګړو ډالیو او چلند حق
لري .هغه خلک چي د قدرت په چوکۍ ناست دي او د سوداګریو لپاره قوانین او مقررات جوړوي ،څارنه يې کوي یا یې پيل کوي ښايي له تاسو څخه د ډالیو
غوښتنه وکړي .له بډې ورکولو پرته بله ښه الر داده چې دوی ته د یو لیک له الرې ولیکئ چې تاسو د دوی د کار له امله مننه کوئ او دوی کولی يش دا لیک
خپلو جګپوړو چارواکو ته د دندې په ښه توګه د تررسه کولو لپاره د ثبوت په توګه وړاندې کړي ،چې دا کولئ يش له دوی رسه د راتلونکو دندو په تررسه کولو کې
مرسته وکړي .رس بېره پر دې ،د همکارانو او جګپوړو آمرینو په مخ کې ستاینه اغېزمنه وي.
حتی که بډې ورکول عادي هم ښکاري ،په فساد کې ګډون ستاسو په کاروبار او سوداګرۍ منفي اغېزه کولی يش .لومړی ،بډې ورکول په حقیقت کې د
سوداګرۍ لګښتونه پورته کوي .هغه پیسې چې تاسو یې په بډو کې ورکوئ هغه پیسې دي چې ستاسو کاروبار یې له السه ورکوي ،کېدای يش دا پیسې په نویو
وسایلو ،کارکوونکو ،تجهیزاتو یا په خپل عاید باندې ولګول يش .په داسې حال کې چې بډې کېدای يش په لومړي ځل کوچنی لګښت ښکاره يش ،که تاسو
د بډو ورکول پیل کړئ ،نو تاسو به د دې کار دوام ته مجبور شئ .که دوی په دې پوه يش چې تاسو بډې ورکوئ ،دوی به د زیاتو پیسو د السته راوړلو لپاره په
تاسو هر وخت فشار راوړي .په بډو او فساد کې برخه اخیستل ستاسو په کاروبار یا سوداګرۍ د اضايف فیس یا اجورې په څېر کار کوي چې ستاسو د رشکت په
بودېجه کې یې اټکل او پېژندل ستونزمن دي .که څه هم بډې کېدای يش په لومړیو کې ارزښت لرونکی لګښت معلوم يش ،خو د رشکت د اوږدمهاله لګښت
لپاره بده چاره ده.
دویم ،د بډو ورکول خطر لري .د چلند د بدلون په موخه د بډو ورکول ممکن د نورو له خوا ولیدل يش .دا اړینه ده چې خپله سوداګري او کاروبار خوندي وساتئ
او ځان ډاډه کړئ چې د بډو په ورکولو رسه ځان او خپل کاروبار په خطر کې نه اچوئ .تاسو کېدای يش د فساد له امله له ستونزې رسه مخ شئ ،جریمه شئ،
یا بد شهرت تر السه کړئ یا خپل کاروبار له السه ورکړئ .زیاتره خلک نه غواړي د هغه خلکو او سازمانونو رسه سوداګري وکړي چې داسې کارونه کوي چې
سوداګریز چاپېریال د نورو لپاره ناوړه ګرځوي .دا خورا اړین دي چې د هغه خلکو او سازمانونو رسه کار وکړئ چې د بډو او ډالیو په اړه نړیوال قوانین تعقیبوي.
په پای کې ،هغه خلک چې د فساد په اړه څیړنه کوي ،موندلې چې فساد او بډې په سوداګرۍ او لوی اقتصاد باندې اغيزه لري .د یوه رشکت د سوداګریزو
لګښتونو په زیاتوايل برسېره ،بډې د کم خرڅالو او د کارکوونکو له کم ګټورتوب رسه هم تړاو لري .هغه سوداګرۍ چې بډې نه ورکوي ډېر اغېزناک او ټیټ
لګښتونه لري .دوی پیاوړي هم دي ځکه چې دوی له ننګونو رسه ،رسه د خپل کاروبار ساتلو لپاره مناسبې پروسې تعقیب کړې دي .د بېلګې په توګه ،که تاسو
مالیايت تفتیش ته د خپلې مالیې څخه د سرتګو پټېدو په موخه بډې ورکړئ ،تاسو ممکن د لنډ وخت لپاره پیسې ورنکړئ خو د دولتي مالیې خپلول ستاسو د
سوداګرۍ لپاره خطرناک دي ان که تفتیش یا پلټونکې پر دې بې نظمۍ د یو وخت لپاره سرتګې پټې هم کړي .راتلونکې پلټنې ممکن رشکت د تل لپاره وتړي.
په داسې حال کې چې اداري فساد او بډې ورکول ښایي عادي ښکاره يش ،دا مهم دي چې په یاد ولرو ډیر خلک غواړي د خطر او لګښتونو له کبله د دې کار
مخه ونیيس .له نورو رسه د دې په اړه خربې کول چې له دې موضوعګانو رسه څه ډول چلند کوي او دې ډول غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د قوانینو څخه ښه
پوهه د خپلې سوداګرۍ د اخالقياتو او توقعاتو د ټاکلو لپاره خورا اړین دي ،او دا کار تاسو په فساد کې د برخه ایستلو له خطر څخه لیرې سايت.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
بډې-د پيسو يا تحفې په ورکړې رسه يو څوک د هغه کار کړلو ته قانع کول چې له دې پرته يې نه درته کوي.
فساد – د شخيص ګټو د السته راوړلو په موخه د لوړ موقف لرونکو کسانو له لوري غیرصادقانه چلند.
شهرت – د یو کس په اړه باورونه او نظرونه
روڼوالی – د همکارۍ او اړیکو لپاره د بشپړو اړینو معلومات له شتون رسه ،د پټو پالنونو او رشایطو نشتوالی.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•اقتصادي چاپېريال بايد له کاري اخالقو رسه څه وکړي؟  .۱۳کاري اخالق

•آيا دا اخالقي کار دی چې په سوداګرۍ کې ډالۍ ورکړو يا یې ومنو؟  .۱۳کاري اخالق
•د برياليتوب لپاره ولې اخالق اړين دي؟  .۱۳کاري اخالق

•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق

A Aاضايف شته مواد
د بډو او فساد په اړه د افغان دولت مقررات
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.۱۴
آيا دا اخالقي کار دی
چې په سوداګرۍ کې
ډالی ورکړو يا یی ومنو؟
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LLاساسات
د پیروي کولو لپاره غوره قاعده دا ده چې ډاډه شئ ټولې ډالۍ کوچني او د وخت رسه مناسبې دي او هدف يې په مقابل کې د بل کار تررسه کولو لپاره د چا
تر اغېز الندې راوستل ندي .ښې ډالۍ ښايي نوښت لرونکې وي یا بېرته ستاسو له سوداګرۍ رسه اړیکه ولري .د مناسبو ډالیو بېلګې ښايي قلمونه ،کتابچې،
شالونه ،دساملونه ،شیریني یا چاکلېټ یا هغه شیان وي چې ستاسو رشکت یې تولیدوي یا کاروبار يې کوي .کوچنيو خوړو یا خوراکي توکو ته هم اجازه شته او
لکه يو ميلمه ته د چای ورکولو په ډول عادي کېسه ده .تاسو باید د هغه څه په اړه خپله پالیيس جوړه کړئ چې ستاسو په سوداګرۍ کې سم ښکاري او بیا ځان
ډاډه کړئ چې په سوداګرۍ کې هر کس د دې پالیسۍ په اړه خرب دی .د الرښوونې په توګه ،په سوداګرۍ کې د ډالۍ ارزښت باید د نړیوالو قوانینو رسه سم له
 ۱۰۰۰افغانیو څخه ډېر نه وي او داسې مالوم نيش چې تاسو نورو ته بډې ورکوئ .تاسو باید د محيل حقوقي الرښوونو په اړه محتاط اوسئ او ډاډ ترالسه کړئ
چې ډالۍ په مادي توګه دې کس ته ګټه نه رسوي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ډالۍ په معمويل توګه د سوداګرۍ کولو او د احتاميل رشیکانو او مشرتیانو رسه د اړیکو رامنځ ته کولو یوه برخه ده .دا ستونزمنه ده چې پرېکړه وکړو چې دا
ډالۍ سمه ده يا ښایي ناسمه تعبیر يش .د دې لپاره چې معلوم کړئ چې ډالۍ سمه ده که نه ،تاسو باید د دریو شیانو په اړه فکر وکړئ :د ډالۍ اندازه ،د ډالۍ
طبیعت یا څرنګوالی او د ډالۍ موخه .د دې دریو شیانو په اړه فکر کول له تاسو رسه په دې پرېکړه کې مرسته کوالی يش چې ایا ډالۍ د سوداګریزو اړیکو او
یو ځانګړي مناسبت لپاره مناسبه ده که نه.
د ډالۍ اندازه لومړی فکټور دی .کوچنۍ ډالۍ چې قیمتي نه وي معموال ښې وي .کوچنۍ ډالۍ د تاسو د سوداګریز نوم او لوګو رسه د تاسو د سوداګرۍ په
شهرت کې او ستاسو د ادارې په وده کې مرسته کوي .دا کار په لویه کچه د ښه نیت لرلو او اړیکو جوړولو لپاره ستایل کېږي .ډېر کاروبارونه او سوداګرۍ نوټ
پډونه ،قلمونه ،یا د خوږو توکو او شیرینیو کوچنۍ کڅوړې چې د رشکت نوم او نښه یا لوګو پرې لګېديل وي خپلو سوداګریزو رشیکانو ،عرضه کوونکو او پیریدونکو
ته ورکوي .د کوچنیو تولیداتو منونې او تخفیفونه هم ښې ډالۍ او اغېزمنه بازارموندنه ده ،چې په واضح ډول د سوداګریزو اړیکو د جلبولو لپاره دي .په عمومي
توګه کوچنۍ ډالۍ قیمتي نه وي خو د سوداګریزو اړیکو د جوړولو لپاره ستاسو د هڅو ښکارندوی دي .سرتې قیمتي ډالۍ غلطې تعبیر کېږي او شک منځ ته
راوړي او که چېرې داسې ښکاره يش چې تاسو یې د بډو په توګه ورکوئ ،بيا ستاسو سوداګرۍ ته ستونزې راوالړولی يش.
د ډالۍ طبیعت او څرنګوالی دویم فکټور دی چې باید په اړه یې فکر ويش .کله چې د ډالۍ د طبیعت په اړه فکر کوئ ،ستاسو بايد دا په پام کې وي چې ایا د
دې مناسبت لپاره دا ډول ډالۍ سمه ده که نه .ځینې ډالۍ یوازې د یوه مناسبت ،یوې رخصتۍ یا پېښې لپاره مناسبې دي .د بېلګې په توګه ،که تاسو په اخرت
کې د کوم چا کور ته ورځئ ،تاسو ښایي هغوی ته خواږه شیان یا خرما د ډالۍ په توګه وروړئ .دا کوچنۍ ډالۍ ده او د هغه مناسبت لپاره چې دواړې خواوې یې
منانځي مناسبه ده .که چېرې تاسو د املاسو غاړکۍ یا د موټر کېيل وروړئ ،دا به په ښکاره توګه داسې ښکاره يش چې تاسو غواړئ هغه کس تر اغېزې الندې
راولئ او دا به مناسب نه وي .د دې لپاره چې پرېکړه وکړئ چې د ډالۍ طبیعت سم دی که نه ،تاسو فکر وکړئ چې ایا ډالۍ د مناسبت رسه سمه ده که نه او
آیا دا هغه شی دی چې تاسو یې معموال خپلو ملګرو ته ورکوئ .له دې پرته به هرڅه ناسم تعبیر يش.
درېیم ،دا مهمه ده چې د ډالۍ د موخې په اړه فکر وکړو .هغه ډالۍ چې دودېزې دي او یا په رخصتیو او نورو پېښو کې معمولې دي کومه ستونزه نه لري .د
بېلګې په توګه ،هغه پیسې چې تاسو یې د اخرت په ورځو کې د خپلوانو ماشومانو ته ورکوئ او اندازه یې له  ۵۰تر  ۱۰۰افغانۍ وي د منلو وړ دي .او یا کله چې
د نوي مېلامنه د ښه راغالست لپاره ګلونه ورکوئ دا د منلو وړ ډالۍ دي .دا ډالۍ باید خلکو ته د یو کس د پرېکړې د اغېزمن کوونکي يش په توګه ښکاره نه
يش .بله الر چې باید په اړه فکر یې ويش دا ده ،چې تاسو له خپل ځان وپوښتئ چې آیا تاسو د ډالۍ په اړه خلکو ته په ویلو ارام احساس کوئ که نه .که تاسو
یا د ډالۍ اخیستونکی د ډالۍ په اړه بل چا ته د حیثیت د زیامننولو څخه پرته خربې وکړی يش ،ډالۍ سمه ده او کومه ستونزه نه لري .د بېلګې په توګه ،ملېحه
په کور کې جوړه شوې مربا تولیدوي .هغې ذاکرې ته چې د جواز ورکولو په څانګه کې کار کوي د اخرت په پار د شفتالو مربا چې پرې د ملېحې د رشکت نښه
لګېدلې راوړه .دا یوه ډالۍ ده نه بډې ،په داسې حال کې چې د هغې سوداګرۍ ته وده هم ورکوي.
ځینې وختونه ډالۍ مناسبې نه وي یا یو کس ممکن هغه ډالۍ چې تاسو یې ورته وړاندې کوئ ،ونه مني .حکومتي چارواکي زیاتره وختونه له سختو معیارونو
رسه مخ دي او ډاليو ته کېدای يش د پیرودونکو یا سوداګریزو رشیکانو لخوا د بډو په سرتګه وګوري .په نړیوالو سازمانونو کې عموماً کارکوونکو ته اجازه نشته
چې هغه ډالۍ ومني چې ارزښت یې له  ۲۰امریکايي ډالرو څخه ډیر وي او ځینې بهرنیان یا حکومتي چارواکي ممکن د دوی د قواعدو او قوانینو له مخې د هر
ډول ډالیو د منلو څخه منع وي .که تاسو چاته ډالۍ وړاندې کوئ او هغه یې ونه مني ،دا ممکن داسې وي چې دوی د هر ډول ډالۍ له منلو څخه منع دي،
خو بیا هم د ډالۍ وړاندیز ستایي .دوی نه غواړي تاسو او خپل ځان له ستونزې رسه مخ کړي .د دوی دا کار بد چلند مه ګڼئ ،پر ځای یې کوښښ وکړئ چې
پوه شئ چې دوی ولې دا ډالۍ رد کړه او له دې تجربې څخه پند واخلئ.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
بډې -د پيسو يا تحفې په ورکړې رسه يو څوک د هغه کار کړلو ته قانع کول چې له دې پرته يې نه درته کوي.
شهرت – د یو کس په اړه باورونه او نظرونه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د برياليتوب لپاره ولې اخالق اړين دي؟  .۱۳کاري اخالق

•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق
•بډو او فساد ته څنګه ځواب ورکړم؟  .۱۳کاري اخالق

•آیا دا ښه خرب ده چې زه خپل محصوالت او خدمات هر وخت په وړیا توګه نوروته وړاندې کړم؟  . ۹قیمت اېښودل

A Aاضايف شته مواد
د بډو او فساد په اړه د افغان دولت مقررات
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.۱۵
طبيعي چاپېريال بايد له کاري
اخالقو رسه څه وکړي؟
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LLاساسات
ډېر رشکتونه اوس هڅه کوي داسې سوداګریزې کړنې ولري چې د طبیعی چاپیریال لپاره ښې وي .دا د پايدارۍ یا چاپېريال ساتنې الرې چارې بلل کېږي.
دا نه یوازې «سم» کار دی چې باید ويش ،بلکې ډیرو سوداګریو په دې کې مايل ګټې لیدلې دي .هره سوداګري له نړیوالو غواړي ترڅو د اوبو ،هوا ،خوړو او
هغه اومو توکو برابرولو ته چې د اقتصادي توکو په جوړولو کې کارول کېږي ،دوام ورکړي .که چېرې چاپېریال د ککړتیا د زیاتوايل له امله ډیر زیامنن يش ،دا
طبيعي رسچينې چې د ژوند او سوداګرۍ لپاره اړینې دي (لکه د ساختامين چارو لپاره چارتراش) ،نور به بیا شتون ونه لري .د طبیعي رسچېنو نشتوالی کولی
يش کاروبارونه او اقتصاد زیامنن کړي ،ځکه کاروبار به ونيش کولی هغه محصول ومومي چې دوی ترې محصوالت تولید کړي یا یې په لوړه بیه وارد کړي ،یا
ممکن د دوی کارکوونکي د کارکولو لپاره پاکو اوبو او ښو خوړو ته الس رسی ونه لري .د پاکو اوبو کمېدل او په کابل کې د اوبو د رسچېنو دوامداره ککړتیا یوه
لویه ستونزه ده چې دواړه اشخاص او موسسې اغېزمنوي .د ځینو پیرودونکو یا نورو رشکتونو لپاره چې تاسو وررسه کار کوئ ،د دې لپاره د پریکړې په وخت کې
مهمه ده چې غواړي له کوم رشکت رسه سوداګري وکړي .د چاپېريال د ککړتیا د کمولو او خوندي کاري ځای په منځ ته راوړلو رسه په دوامداره توګه فعالیت
کول د ټولنې د روغتیا او ستاسو د کاروبار د شاوخوا ټولنې لپاره ښه دي .د چاپېریال په نظر کې نیولو رسه فعالیت ته دوام ورکول به ستاسو کاروبار په ټولنه
کې د ککړې هوا یا ککړو اوبو د پاکولو لپاره مسئول ونه ګڼي .ډیرو رشکتونو د چاپېریال ساتنې فعالیتونو له الرې مايل سپام او اضايف عواید السته راوړي دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د چاپريیال ساتني الرې چارې درې لویې ګټې لري :اخالقي ګټه ،رقابتي ګټه ،او د لګښت سپام .اخالقي ګټې په واقعیت کې د «سم» کار له کړلو څخه السته
راځي .دا کېدای يش تاسو ته د خپل رشکت د مالکېت او هغه میراث په اړه چې تاسو یې پرېږدئ ،تاسو ته ښه احساس درکړي .دا کولی يش له تاسو رسه د
هغه کارکوونکو په ګامرلو کې مرسته وکړي چې اخالقي رشکتونو ته ارزښت ورکوي .ستاسو سوداګري د ټولنې لپاره تر هغې ګټې زیاتولی يش چې د ټولنې د
چاپېریال ساتنې فعالیتونه مراعات کړي ،او ستاسو د کارکوونکو لپاره د کار کولو روغتیایي کارځای رامنځته کړي.
رقابتي ګټه د هغو خلکو څخه راځي چې د هغه رشکتونو رسه کارکړلو ته ترجيج ورکوي چې د چاپیریال لپاره ښه دي .دا هغه وخت مهمه ده چې تاسو د نړیوالو
رشکتونو رسه سوداګري تررسه کوئ .زیاتره نړیوال رشکتونه داسې پالیسۍ لري چې دوی غواړي له هغو رشکتونو وسایل وپیري چې د چاپېریال ساتنې فعالیتونه
تررسه کوي .د چاپېريال پايدري ستاسو کاروبار له سیاالنو جال کوي ،په ځانګړې توګه که چېرې کم شمېر رشکتونه ستاسو په سیمه کې چاپېریال ساتنې ته
پاملرنه کوي.
تر ټولو مهمه ګټه د لګښتونو سپام ده .د لګښتونو د کمولو لپاره ترټولو غوره الر داده چې ضایعات کم يش .ضایعات کېدای يش نورو کاروبارونو ته بیرته راستانه
کړالی يش ،بیا ورغول يش یا په نورو سوداګریو وپلورل يش .که تاسو یو رستورانټ لرئ ،یو لوی لګښت ممکن د خوړو ضایع کېدل وي .تاسو کولی شئ د خوړو
ضایعات د کمې اندازې خوړو په پیرودلو یا د نورو موادو په بيا کارولو ،لکه په نورو ديګونو کې د بوټو د ريښو په بياکارولو ،رسه کم کړئ .دا نه یوازې د چاپېریال
لپاره غوره دی بلکې تاسو به پیسې هم سپام کړئ .د رستورانټ په بیلګې کې ،تاسو کولی شئ د ورځې په پای کې هغه خواړه هم لیرې کړئ چې خراب شوي
دي .دا کېدی يش تاسو ته د هغې د لیرې کولو لګښتونه سپام کړي .که داسې ونکړئ ،دا به په ټولنه کې د تاسو لپاره د ښه شهرت په ترالسه کولو کې مرسته
وکړي .د محيل شیانو پیرودل د ټرانسپورت لګښتونه (همدارنګه د هوا ککړتیا) کموي ،او تاسو ته اجازه درکوي چې په وړو بستو کې د ضايعاتو د کمولو په موخه
شيان وپلورئ ،او پیسې ستاسو محيل اقتصاد ته راوګرځوئ.
هغه شیانو ته پام وکړئ چې ستاسو رشکت ډېرې پیسې پرې لګوي .ایا ستاسو رشکت پیسې په اومو توکو لګوي؟ که داسې ده ،تاسو ښایي د بیارغول شوو یا
محيل موادو استعامل ته پام وکړئ .که تاسو ډېر ضایعات لرئ ،تاسو د تولید لږ ضایعات لرونکو طریقو ته پام واړوئ ،دا هغه الرې دي چې ضایعات بېرته رغوي،
یا نورې داسې الرې چې لګښتونه کموي .د برېښنا ساتنه کولی يش د برېښنا او ګرموونکو او سړوونکو لګښتونو پیسې او همدارنګه د سونګ توکو ممکنه لګښتونه
(جرناټورنو لپاره) سپام کړي .نورې پایښت لرونکې کړنې شتون لري چې کېدای يش په پیل کې ډېر لګښتونه پرې رايش (په ملریز پینلونو هغه وسایلو پانګونه
چې لږ انرژي کاروي) خو په اوږد مهال کې ستاسو پیسې سپام کوي .تاسو باید دا محاسبه کړئ او پرېکړه وکړئ چې دا ستاسو لپاره مناسبه ده او که نه.
د اخالقي اوسېدو او پایښت یوه برخه د هغه زیان کمول دي چې تاسو یې چاپېریال ته رسوئ .د بیلګې په توګه ،د ضایعاتو په سمه توګه لیرې کول او د څښاک
اوبو نه ککړول هم اخالقي او هم پایښت لرونکې کار دی .دا تاسو ته ډاډ درکوي چې تاسو او ستاسو رشکت به په راتلونکي کې خوندي اوبو ته الرسسی ولري.
تاسو ته پکار ده چې دا خربه خپره کړئ او نورې سوداګرۍ هم دې ته وهڅوئ چې دا کار وکړي .بله بېلګه یې ښایي د مرضو کېمیاوي موادو د کارولو کمول
وي .دا نه یوازې د چاپېریال لپاره غوره ده ،بلکې دا ستاسو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره هم اړین دي .د چاپېريال ساتنې لپاره بل اخالقي چلند دا دی چې
د سړک پر رس د دفرت د ضایعاتو له اچولو څخه ډه ډه وکړئ.
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C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
رقابتي ګټه  -هغه څه چې یوه رشکت ته د نورو سيايل کوونکو رشکتونو په وړاندې ښه سوداګریز موقف يا د خرڅالو موقف ورکوي.
طبیعي رسچېنې – توکي او مواد لکه مرنالونه ،ځنګلونو ،اوبه ،او حاصل خېزه ځمکه چې په طبیعت کې پیدا کېږي او د اقتصادي ګټې السته راوړلو لپاره
کارول کېدای يش.
د چاپېريال ککړوالی  -په زیان رسوونکو او زهرجنو موادو د (اوبو ،هوا ،او فضا) ککړول.
اومه توکي – اسايس مواد چې له هغې څخه محصوالت جوړيږي.
د پایدارۍ او چاپیریال ساتنې الرې چارې – په داسې توګه د اوسنيو اړتیاوو پوره کول چې د راتلونکو اړتیاوو په پوره کولو منفي اغېزه ونکړي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د سوداګرۍ لپاره ټولنيز مسؤليت څه شی دی ،او ولې اړين بلل کېږي؟  .۱۳کاري اخالق
•د برياليتوب لپاره ولې اخالق اړين دي؟  .۱۳کاري اخالق

•«مالتړ کوونکي بازارموندنه» څه ده او ولې باید پاملرنه ورته وکړم؟ .۶بازار موندنه
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.۱۶
خوندي چاپېريال بايد له
کاري اخالقو رسه څه وکړي؟
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LLاساسات
یو له مهمو لومړیتوبونو څخه ستاسو خپل او د کارکوونکو او پیرودونکو خوندتیوب دی .دې ته په پام رسه ،بايد د خوندیتوب دوه اړخونو ته پام ويش :د معلوماتو
ساتنه او خوندیتوب او شخيص امنیت او خوندیتوب .د معلوماتو خوندیتوب د کاروبار د دوسیو او اسنادو خوندي ساتلو ته وایي .په دې کې د تاسو د کاروبار د
مايل معلوماتو ،او ستاسو او د پیریدونکو د شخيص معلوماتو په ګډون هم د کمپیوټري او هم د ورقي دوسیو او معلوماتو خونديتوب ،شاملېږي .د یو کاروبار لپاره
ټول معلومات ارزښت لري او باید خوندي وساتل يش .یوازې باوري او روزل شوي کارکوونکي باید دې معلوماتو ته الرسسی ولري .شخيص امنیت یا خوندیتوب
د ځان ،کارکوونکو او پیرودونکو په فزیکي توګه خوندي ساتلو ته وایي .تاسو باید په دې پوه شئ چې ستاسو هر یو کارکوونکې څوک دی ،او په دوی باندې
باید د دندې په اړوندو چارو او د کارکوونکو په خطر کې نه اچولو پر رس باور شتون ولري .ستاسو د کاروبار موقعیت هم باید د امکان تر حده خوندي وي .دا د
افغانستان په څېر په ځایونو کې خورا اړین دي چېرته چې داخيل امنیتي ستونزې عادي خربه ده.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د یو کاروبار یا سوداګرۍ د مالک په توګه ،تاسو باید د خپلو کارکوونکو او پیریدونکو د خوندیتوب څخه ډاډمن وئ .په دې کې دواړه هم معلومايت او هم شخيص
خوندیتوب شاملېږي .د معلوماتو د ښه خوندیتوب په الروچارو کې د کمپیوټري او ورقي معلوماتو خوندي ساتل شاملېږي .د شخيص خوندیتوب په فعالیتونو کې
ستاسو د کارکوونکو پېژندل او له دې څخه ډاډ ترالسه کول چې ستاسو کاري چاپېریال او سوداګریز موقعیتونه ستاسو د کارکوونکو او پیریدونکو لپاره خوندي
ځایونه دي ،شاملېږي.
ټول رشکتونه ریکارډونه سايت .په دې کې ممکن مايل او د مالیايت ریکارډونه ،د کارکوونکو یا پیرودونکو معلومات ،او قانوين اسناد شامل وي .که چېرې دا
ریکارډونه د غلطو خلکو الس ته وريش ،هغوی ستاسو سوداګرۍ او کارکوونکو ته جدي زیان رسولی يش .خلک ښایي دا سندونه د دې لپاره وکاروي چې ستاسو
د رشکت څخه غال وکړي ،ستاسو د کارکوونکو پېژندګلوۍ غال کړي ،ستا کارکوونکي یا پیرودونکي د هغې الرې وګواښي ،یا ښایي ستاسو رازونه ستاسو له
سیاالنو رسه رشیک کړي .د دې د مخنیوي لپاره تاسو باید د معلوماتو د خوندیتوب پالیيس ولرئ او کارکوونکي په دې برخه کې وروزئ .تاسو همدارنګه باید د
کمپیوټرونو او سندونو د مدیریت مناسب سیسټم ولرئ تر څو ستاسو معلومات خوندي وساتل يش .د بېلګې په توګه ،ستاسو کمپیوټر باید پټه نښه یا پسوورډ
ولري او یوازې باوري او مسئول کس په دې پټه نښه پوه وي .ستاسو د معاشاتو یا تنخواګانو سیسټم باید خوندي وي ترڅو ستاسو د کارکوونکو تنخواګانې د
لیدو وړ نه وي چې ښایي ستاسو کاري چاپېریال او د کارکوونکو تر منځ اړیکو ته زیان ورسوي.
دا مهمه نه ده چې تاسو دا سندونه په کمپیوټري بڼه ساتئ یا په دوسیو کې ،تاسو باید ډاډه اوسئ چې نور دې سندونو ته الرسسی نه لري .ورقي سندونو ته
چې کله اړتیا نه وي باید په املارۍ یا جعبو کې قلف وساتل يش .یوازې روزل شوي او باوري کارکوونکي باید حساس معلومات لکه د دندو غوښتنلیکونه ،مايل
سندونه ،یا نور محصوالت ،رسیدونه ،یا سوداګریز رازونه چې د رشکت لپاره مهم دي ،سمبال کړي.
که ستاسو رشکت کمپیوټرونه کاروي ،ستاسو کارکوونکو ته باید له هغې څخه د خوندي کارولو په اړه روزنه ورکړل شوي وي .ټول کمپیوټرونه د کار نه اخیستلو
په وخت کې په اتوماتیک ډول قفل يش .ټول کارکوونکي باید خپلې پټې نښې ولري او د کار د خالصېدو څخه وروسته له کمپیوټر څخه بهر يش .دوی باید
پټې نښې چېرته ونه لیکي او نه یې له چا رسه رشیکې کړي .دا تاسو ته اجازه درکوي چې په دې پوه شئ چې څوک په مشخص سند کار کوي او ډاډه شئ چې
دوی یو او بل ته مزاحمت نه کوي او د یو او بل د کارونو خنډ نه ګرځي .هغه سندونه چې زیات شمېر کسانو ته اړتیا لري چې کار پرې وکړي ،د ګوګل ډاکس،
ډراپ باکس ،یا سلک پروګرامونو کارول زیات شمېر خلکو ته اجازه ورکوي چې سندونه پرته د رمزونو او خوندي معلوماتو له رشیکولو ،یو له بل رسه رشیک کړي.
شخيص امنیت یا خوندیتوب هم خورا اړین دی ،په ځانکړي ډول په نه وړادوینه کېدونکو امنیتي چاپېریال لکه افغانستان کې .د ګومارنې په وخت کې د سابقې
او ماخذ یا مرجع پلټل ډیر اړین دي .تاسو باید د خپلو نویو کارکوونکو پېژندنه تصدیق کړئ او د هر کارکوونکي لپاره شخيص دوسیه وساتئ .تل د هغه کارکوونکو
په ګومارلو کې محتاط اوسئ چې تاسو پرې اعتامد نه لرئ یا د دوی سابقه نشی تصدیق کولی .د کارکوونکو لپاره د اړیکو نیولو بېړنۍ شمېرې وساتئ تر څو د
رتلونکو احتاميل ګواښونو مخنیوی ويش.
تاسو همداراز باید ځان ډاډه کړئ چې ستاسو کارځای خوندي دی .ځان ډاډه کړئ چې ودانۍ په ښه او خوندي توګه رغول شوې تر څو د کوچنیو زلزلو پر
وړاندې مقاومت ولري یا د بېړنیو پېښو لکه اور لګېدنو په وخت کې په اسانه توګه له ودانۍ څخه بهر ته تګ ويش .همدارنګه تاسو باید د کاري ساعتونو پر مهال
امنیتي کسان وګومارئ او که په سیمه کې د خطرونو په اړه پوهېږئ نو د کمرو سیسټم ولګوئ .تاسو کولی شئ له متخصصو کسانو یا له خپلو هغه ملګرو امنیتي
سال مشورې وغواړئ چې په امنیتي برخه کې تجربه لري .کله چې تاسو د خپلو کارکوونکو لپاره مهال وېش چمتو کوئ ،ډاډ ترالسه کړئ چې دوی کولی يش
په خوندي توګه کار ته الړ يش او بېرته کور ته وګرځي.
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امنیت د یوې سوداګرۍ او یو کاروبار لپاره د څو دلیلونو له مخې اړین دی .د کاروبار یا سوداګرۍ د څښنت په توګه ،د کارکوونکو او پیرودونکو امنیت یا
خونديتوب ستاسو مسئولیت دی .د خپلو کارکوونکو او پیرودونکو خوندیتوب نه یوازې ستاسو اخالقي دنده ده بلکې د دوی په امنیت او خوندي ساتلو کې پاتې
راتلل کېدای يش تاسو ته قانوين جزا ولري او پر ګټو مو منفي اغېزه وکړي .که کارکوونکي په خوندي توګه کار ته نيش راتالی ،دوی به له تاسو رسه کار ته دوام
ورنکړي .که پیرودونکي او مراجعین د کاروبار په موده کې له خپل خوندیتوب ډاډه نه وي ،دوی به د خپلو پیسو د لګولو لپاره بل ځای پیدا کړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د معلوماتو خوندیتوب – د رشکت اړوند د معلوماتو خوندي ساتل چې ښایي د پاڼې (فایل) یا دیجیتيل (کمپیوټري) بڼه وي.
شخيص امنیت یا خوندیتوب – له فزیکي خطرونو یا زیانونو د خلکو ساتل.
سوداګریز رازونه – هغه پټه وسیله یا تخنیک چې د يوې کمپنۍ لخوا د خپلو محصوالتو او خدماتو د ارزښت د ډېرولو لپاره کارول کېږي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق
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.۱۷
اقتصادي چاپېريال بايد له
کاري اخالقو رسه څه وکړي؟
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LLاساسات
د سوداګرۍ اقتصادي چاپیریال هغه بهرين حالتونو ته راجع کېږي چې ستاسو د سوداګرۍ کولو توان اغېزمن کوي او هم دا په پا کې نييس چې څرنګه ستاسو
سوداګري په ټولنه باندې اغیز کوي .دا مهمه ده چې تاسو خپله سوداګري او کاروبار د ټولنې یوه برخه وګڼئ او د خپلې سوداګرۍ رول په پام کې ونیسئ .په
سوداګریز چاپیریال کې دا موارد شاملېږي :هغه قوانین ،مقررات او اصول چې ستاسو کاروبار یې باید تعقیب کړي ،هغه مالیې چې ستاسو رشکت او کارکوونکي
یې ورکوي ،په څومره اسانۍ یو کاروبار پیل کېږي یا مايل متويل ته الرسسی پیدا کېږي ،او ستاسو سوداګري او کاروبار څرنګه د ټولنې وګړو ته ګټه رسولی يش.
یو پیاوړی اقتصادي چاپېریال د خلکو لپاره د هغه سوداګرۍ پیلول اسانه کوي چې قواعد او قوانین تعقیبوي ،او همدا شان د کارکوونکو او پیرودونکو رسه د
متشبثینو اخالقي چلند ته وده ورکوي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د اقتصادي چاپیریال سموالی په مستقیم ډول ستاسو د رشکت په مايل ثبات او د اخالقي سوداګرۍ لپاره ستاسو په وړتیا اغېز کوي .که څه هم په اقتصادي
چاپېریال کې هغه شیان شامل دي چې د حکومت ،بانکونو یا صنعتي ګروپونو له خوا تررسه کېږي ،دا بهرين عوامل د رشکتونو پرېکړې او حتی اخالقي پرېکړې
اغېزمنولی يش.
کله چې تاسو یو کاروبار او سوداګري پیلوئ ،نو تاسو باید سوداګریز چاپېريال ته پام وکړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو هغه قواعد ،قوانین ،او اصول تعقیبوئ
چې ستاسو په سیمه کې د کاروبار لپاره ورته اړتیا ده .ځینې وختونه د دې قوانینو او قواعدو تعقیب اسانه وي ،مګر کله ناکله قواعد او قوانین د سوداګرۍ پیل
یا د سوداګرۍ پر مخ وړل له یو مناسب پالن پرته ستونزمن کوي .د بیلګې په توګه ،یوه نانوایي کېدای يش د روغتیا او حفظ الصحې د جدي قواعدو تعقیب ته
اړتیا ولري ،مګر یو ودانیز رشکت به د ودانیزو کوډونو لپاره ځانګړي قوانین ولري ،چې کېدای يش ډېر پېچيل وي .د خپلې سوداګرۍ او کاروبار لپاره د اقتصادي
چاپېریال پېژندل د هغه قوانینو او قواعدو د پېژندلو په معنی دي چې ستاسو د سوداګرۍ د ډول رسه سمون لري.
مالیات د اقتصادي چاپېریال یوه برخه ده چې کولی يش ستاسو د سوداګرۍ د چلولو یا پرمخ بیولو په لګښت اغېزه وکړي .دا مهمه ده چې په دې پوه شئ چې
مالیات څنګه ستاسو په سوداګرۍ ،تولیداتو ،او تنخواګانو باندې اغېزه کوي .د هغه پیسو راکمول چې ستاسو رشکت یې د مالیې په توګه ورکوي ډېر وخت د
ګټې په سرتګه ورته کتل کېږي ،خو په مالیه سرتګې پټول یا نه تادیه کول کولی يش داسې ناوړه اقتصادي چاپېریال رامنځ ته کړي چې د سوداګرۍ لپاره ښه
نه دی یا کېدای يش د مالیې د قانون د نه تعقیب له کبله له جریمې رسه مخ يش.
د سوداګرۍ په چاپريیال کې یو بل فکتور کيدای يش دا وي چې تاسو په څومره اسانۍ رسه کولی شئ پور تر السه کړئ یا خپل کاروبار متويل کړئ .کله چې
بانکونه خلکو ته د کاروبار د پیلولو لپاره پور ورکوي ،د پور ډول چې تاسو یې ترالسه کوئ ممکن د سود ټیټ یا لوړ نرخ ولري .د سود ټیټ نرخ دا معنی لري چې
دا ستاسو لپاره ارزانه ده ترڅو د خپلې سوداګرۍ د پیلولو لپاره پیسې په پور واخلئ .د سود لوړ نرخ د یوې سوداګرۍ لپاره زیات لګښتونه له ځانه رسه لري
او د دې معنی هم ورکوي چې پیرودونکي د ځینو محصوالتو د السته راوړلو او اخیستلو په برخه کې له ستونزو رسه مخ دي ،په تیره بیا که دوی د هغه شیانو
د اخیستلو لپاره پور ته اړتیا لري چې ګران دي ،لکه کورونه او موټرونه .پیسو یا فنډ ته مناسب او عادالنه الرسسی د سوداګریز چاپېريال په تېره بیا د کوچنيو
سوداګریو لپاره مهم دي ،نو ځکه ځینې وختونه کوچني پورونه شتون لري.
کله چې حکومتونه وغواړي سوداګرۍ وهڅوي (او خلک وهڅوي چې سوداګري پیل کړي) دوی پالیسۍ جوړوي ترڅو خلکو ته د سوداګرۍ پیلول اسانه کړي،
په مقرراتو پوه يش ،او ممکن ټیټې مالیې یا د ټیټ سود لرونکي پورونه ورته برابر کړي .ځینې وختونه داسې تشبثات چې په ورته صنعت کې فعالیت کوي یا ورته
محصوالت او خدمات پلوري ،ممکن په ګډه کار وکړي ترڅو د محيل حکومت مالتړ ترالسه کړي .کله چې سوداګرۍ هڅه وکړي چې داسې اقتصادي چاپېریال
رامنځته کړي چې د سوداګرۍ د پیلولو او چلولو لګښتونه را کم کړي ،د محيل مرشانو ،حکومتي چارواکو او پالیيس جوړونکو رسه لیدنه مهمه ده .دوی همدارنګه
له دې ډاډ تر السه کوالی يش چې محيل حکومتونه هغه قوانین او مقررات پيل کوي چې د مناسب چاپېریال په رامنځته کولو یا د کارکوونکو یا پیرودونکو رسه
مرسته کوي .دوی همدارنګه کولی يش د قوانينو د ماتولو او سرتګې پټولو پر ځای ،له هغه پخوانیو قوانینو څخه ځان خالص کړي چې سوداګري کول ستونزمنوي.
که څه هم د اقتصادي چاپريیال زیاتره برخې ستاسو د سوداګرۍ د کنرتول څخه بهر دي ،خو په دې اړه څو الرې شتون لري ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د خپل محيل
اقتصادي چاپريیال په ښه کولو کې مرسته کوئ .لومړی کارکوونکو ته مناسبه اجوره ورکول دي .دا نه یوازې دا يقيني کوي چې تاسو غوره کارکوونکي ګومارئ ،بلکې دا پیسې
بېرته محيل اقتصاد ته راګرځوئ .دا ستاسو په ګټه ده چې پیاوړی سیمه ئیز اقتصاد جوړ کړئ ،ځکه چې ستاسو زیاتره پیرودونکي سيمه ئيز خلک دي .د یوه پیاوړي سیمه
ئیز اقتصاد رسه مرسته کول په دې معنی دي چې ستاسو پیرودونکي ستاسو د محصول د پیرودلو لپاره ډیرې پیسې په الس کې لري .دا کار به سبب يش چې تاسود خپلو
تولیداتو لپاره محيل مواد واخلئ یا خپلو کارکوونکو ته د ژوند تېرولو اجورې ورکړئ .دا هم اخالقي کار دی ،هم د خپلو پیرودونکو د مايل ښه والی رسه مرسته کوئ.
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د تاریخ یو مثال هیرني فورډ دی .هیرني فورډ د مـوټر مخرتع او د فورډ د موټرو د رشکت بنسټ اېښودونکې دی .هغه پوه شو چې کارکوونکو ته یې دومره لږ
تنحوا ورکول کېده چې نه یې شو کوالی د هغې محصوالت واخيل .په داسې حال کې چې د حداقل اجورې د قوانینو مطابق دا قانوين وه چې دوی ته دا
تنخواګانې ورکړي ،دا کار د کارکوونکو د بدلون او ټیټ مورال سبب هم شو ځکه چې خلک د لوړو تنخواګانو لرونکو دندو په لټه کې وو .هغه دې ستونزې ته د
کارکوونکو د تنحواګانو د لوړولو له الرې ځواب ورکړ .پداسې حال کې چې په لومړيو کې دا کار د رشکت لپاره خورا ګران متام شو ،خو وروسته رشکت وموندل
چې دې کار په ډراماټیک ډول د کارکوونکو بدلون ټيټ او کارکوونکي یې وهڅول چې سخت کار وکړي او ډیر ګټور يش .دوی کولی شوای ښه خواړه وخوري
او خپلو کورنیو ته خواړه ورکړي ،نو دوی روغ وو او کمې ورځې یې رخصت اخیست .رسبېره پر دې ،لکه څنګه چې فورډ هيله درلوده ،د هغه زیاتره کارکوونکي
اوس کولی شوای چې موټر واخيل.
بله بېلګه یې د شهال په نوم د يوې افغان سوداګرې ده چې په کابل کې د جامو یو رشکت چلوي .هغې زیاتره وخت فکر کاوه چې د هغې کارکوونکي د تنخواګانو
څخه خوښ دي .يوه ورځ هغه خربه شوه چې د هغې یو کارکوونکی په کور کې سخت ټپي شوی دی .هغې پرېکړه وکړه چې د هغې د ټپونو لګښتونه ورکړي او
کارکوونکو د هغې دا پرېکړه وستایله .له هغې وروسته هغې د خپلو کارکوونکو لپاره روغتیایي بیمه برابره کړه او کارکوونکو ته د اضايف ګټې په توګه د هغوی
د روغتیایي لګښتونو پیسې ورکوي .هغې د خپلو کارکوونکو زړونه وګټل او اوس د کارکوونکو یو وفادار ګروپ لري چې د صادراتو لپاره کېفیت لرونکې جامې
تولیدوي.
د سیمه ئیز اقتصاد د ښه کولو بله الره داده چې اومه توکي د ځایي سوداګریو او رشکتونو څخه واخیستل يش .د بېلګې په توګه ،که تاسو یو رسټورانټ لرئ،
تاسو باید خوراکي توکي له سیمي وپېرئ .په کابل کې د ستاره شهر په نامه یو لوی هوټل له یو شمېر فارمونو رسه تړون امضا کړی او دا فارمونه په ورځنۍ توګه
یاد هوټل ته چرګان برابروي .دا نه یوازې د کمو ترانسپورټي لګښتونو او ښو خوړو په ګډون ډېرې ګتې لري ،بلکې پیسې هم بېرته سیمه ئیز اقتصاد ته راګرځوي.
بیا دا خلک کولی يش ستاسو محصوالت وپیري.
د بډو څخه مخنیوی د سیمه ئیز اقتصاد د پیاوړتیا لپاره بله الره ده .تاسو شاید فکر وکړئ چې دا کس د سیمې دی او بډې به اقتصاد ته ګټه ورسوي .واقعیت
برعکس دی .د بډو ورکول په حقیقت کې په ټولنه کې د ټولو خلکو او سوداګریو لپاره د سوداګرۍ کولو د لګښت د لوړولو له الرې سیمه ییز اقتصاد ته زیان
رسوي او د تررسه شوي کار اغېزمنتيا له منځه وړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
د کارکوونکو بدلون – د کارکوونکو د دندې پرېښودلو او د نویو کارکوونکو د ګومارلو د اړتیا دوران.
بډې  -د پيسو يا تحفې په ورکړې رسه يو څوک د هغه کار تر رسه کولو ته قانع کول چې له دې پرته يې نه درته کوي.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د سوداګری ټولنېز مسئولیت څه شی دی او ولی ورته اړتیا ده؟  .۱۳کاري اخالق
•بډو او فساد ته څنګه ځواب ورکړم؟  .۱۳کاري اخالق
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.۱۸
زه يوه اخالقي معام لرم .څنګه
پرېکړه وکړم او په وړاندې
يې غوره ګامونه واخلم؟
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LLاساسات
که تاسو له يوې اخالقي معام رسه مخ یاست ،د اخالقي پرېکړې کاري چوکاټ جوړ کړئ ترڅو ستاسو رسه مرسته وکړي چې څه وکړئ .دا د پوښتنو لړۍ ده چې
تاسو یې له ځان څخه پوښتلی شئ او په داسې حالت کې له تاسو رسه د تر ټولو اخالقي انتخاب په ټاکلو کې مرسته کولی يش .لومړی ګام دا دی چې قانون
ته او د نورو د (دندو) پر وړاندې خپلو مسئولیتونو ته یوه کتنه وکړئ ،او له خپل ځان څخه وپوښتئ چې تاسو باید څه وکړئ .دویم ګام دادی تاسو باید ډاډه شئ
چې د نورو حقوق تر پښو نه الندې کوئ .بیا فکر وکړئ چې آیا د خپلو عادي فعالیتونو د یوې برخې په توګه به تاسو د دې کار په کولو رسه ښه احساس ولرئ او
که نه .همدارنګه تاسو له خپل ځان پوښتلی شئ چې که بل چا هم ورته عمل تررسه کړی وای ،دا به سم وو که نه .په پای کې ،له ځانه وپوښتئ چې ایا ستاسو
فعالیتونه په ټولنه کې ستاسو د شخيص اخالقو او شهرت رسه سم دي که نه .کله چې تاسو دا پوښتنې ځواب کړې ،بيا په خپلو پرېکړو باوري کېدالی شئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د اخالقي معام د حل غوره الره د اخالقي پرېکړې د کاري چوکاټ جوړول دي .ستاسو کاري چوکاټ کېدای يش په دې معنی وي چې تاسو الندې نظریات
او پوښتنې د پرېکړې کولو لپاره کاروئ .دا مهمه ده چې دا ټولې پوښتنې په پام کې ونیسئ ترڅو د ټولو هغه بېالبېلو خلکو او الرو په اړه فکر وکړئ چې په
سوداګرۍ کې د اخاليف پرېکړې له امله اغېزمنېدلی يش .تاسو شاید نورې هغه پوښتنې هم اضافه کړئ چې ستاسو د اخالقي عقیدې رسه سمې وي ،یا الندې
پوښتنو ته په داسې توګه لومړیتوب ورکړئ چې ستاسو له اخالقو رسه سمون وخوري.
لومړی ګام :آیا تاسو د خپل ځان ،سوداګرۍ ،ټولنې او وګړو پر وړاندې خپلې دندې او مسئولیتونه تررسه کوئ؟
دا ګام د هغه څه پیدا کولو ته اشاره کوي چې تاسو یې باید تررسه کړئ .د بېلګې په توګه ،تاسو باید قوانین تعقیب کړئ ،تاسو اړ یاست چې خپلو کارکوونکو
ته تنخواوې ورکړئ .تاسو باید د خپل رشکت د ارزښتونو او ماموریت په هکله د فکر کولو له الرې په دې هم پوه شئ چې د رشکت په توګه ستاسو اسايس دنده
څه ده.
ستاسو د پریکړو د ازمویلو یوه الره دا ده چې تاسو دي حالت ته د بهرين څارونکي په توګه وګورئ .آیا ټول کسان چې په ورته وضعیت کې دي ،موافق دي چې
ستاسو پریکړه تر ټولو غوره ممکنه پایله لري؟ حتی د ښې پریکړې په صورت کې هم ،هر یو شاید خوشحاله نه وي ،مګر ټول به دا ومني چې هغه د دې وضعیت
په اړه تر ټولو غوره پرېکړه ده.
دویم ګام :آیا تاسو د نورو حقوقو ته درناوی کوئ؟
دا ګام له تاسو غواړي چې هر هغه چا ته پام وکړئ چې ستاسو په معام کې ښکېل دي ،او دا معلومه کړئ چې آیا تاسو د دوی له حقوقو رسغړونه کوئ که نه.
دا ممکن قانوين وي چې دوی ته خورا لږ پیسې ورکړئ ،مګر هغه کس هم د ژوند د تېرولو د اجورې حق لري .نو له همدې کبله اخالقي پریکړه به دا وي چې
دوی ته د ژوند د تېرولو اجوره ورکړل يش.
د دې ازموینې د تررسه کولو الره اسانه ده .په دې فکر وکړئ چې تاسو به څه احساس درلود که چېرې هغه څه چې تاسو تررسه کړي د ورځپاڼې په لومړۍ پاڼه
باندې وای؟ آیا تاسو به په خپله پرېکړه ویاړ کولو یا رشم؟ که تاسو ویاړ کولی چې دا دې پر لومړی پاڼه وای ،دا ښه ټاکنه ده .ځينې وختونه خلک فکر کوي
چې آيا دا يوه داسې کړنه ده چې دوی يې له ځان مرشانو يا ماشومانو ته په ترشيح کولو د آرام احساس کوالی يش .په دې فکر وکړئ پریکړه تاسو داسې څوک
ښودلی يش چې د نورو رسه ښه چلند کوي.
درېیم ګام :که ټولو همدا پرېکړه کړې وای آیا دا ټولنه به ښه ځای وو؟
د پرېکړې په وخت کې تاسو تل غواړئ هغه انتخابونه غوره کړئ چې کولی يش بیا تکرار يش .تاسو غواړئ داسې پریکړې وکړئ چې ستاسو د رشکت او ټولنې
لپاره معیارونه يش .په یاد ولرئ چې ستاسو کارکوونکي ستاسو مرشتابه تعقیبوي .که تاسو غیرقانوين او غیر اخالقي عمل تر رسه کوئ ،دوی ستاسو په څېر
عمل تررسه کوي.
د دې د ازمایلو لپاره تاسو باید وپوښتئ ،تاسو به څنګه احساس کړلو که چېرې نورو د تاسو په څیر پریکړه کړې وای؟ آیا تاسو غواړئ ستاسو ټول کارکوونکي
ورته پرېکړه وکړي .که تاسو د یو بل رشکت لپاره پیرودونکي وای ،ایا تاسو غوښتل چې دوی له تاسو رسه ورته چلند کړی وای؟ که ستاسو ځواب دې پوښتنو ته
هو وي ،نو ښه ده چې دوام ورکړئ.
څلورم ګام :آیا دا پریکړه هغه ارزښتونه بیانوي چې تاسو او ستاسو د سوداګرۍ لپاره مهم دي؟
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دا وروستی ګام له تاسو غواړي چې خپلو اخالقي باورونو ته وګورئ .تاسو باید ډاډه شئ چې دا پریکړه ستاسو د ارزښتونو او لومړیتوبونو مالتړ کوي .که تاسو
د خپل ځان په اړه د مهربان او محتاط شخص په توګه فکر کوئ ،تاسو له خپل ځان وپوښتئ آيا ستاسو پریکړه تاسو محتاط او مهربان څرګندوي .که تاسو
خپل ځان د یو مسؤل په توګه ګڼئ ،ایا دا پریکړه دا بیانوي چې تاسو به مسؤلیت په غاړه اخلئ او د خپلو شاوخوا خلکو پر وړاندې به مسؤل یاست؟ د خپلو
کارکوونکو ،مراجعینو ،کاروبار ،شاوخوا خلکو او ټولنې پر وړاندې ستاسو دندې او مسئولیتونه څه دي؟ ستاسو د رشکت د کړنالرې په پام کې نیولو رسه ،آیا دا
ټول مسؤولیتونه رسته رسېږي؟
د وروستۍ اندېښنې د ځواب لپاره تاسو باید په دې اړه فکر وکړئ چې تاسو غواړئ د څه لپاره وپېژندل شئ یا تاسو کوم ډول شهرت غواړئ السته راوړئ .آیا دا
هغه پریکړه ده چې تاسو غواړئ د هغې لپاره وپېژندل شئ؟ ستاسو پریکړې به د تاسو د رشکت او ځان لپاره د مرش په توګه ،ستاسو له اوږدمهاله شهرت رسه
مرسته وکړي.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
معام – یوسخت انتخاب چې تاسو يې باید د دوو انتخابونو یا ارزښتونو تر منځ تررسه کړئ.
د اخالقي پرېکړې کاري چوکاټ – د څو ګامونو ټولګه ده چې د واضح ځواب د نشتوايل په صورت کې د پرېکړې نیولو لپاره کارول کېږي.
شهرت– د یو چا په اړه باورونه او نظرونه.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•په کاروبار کې اخالق څه شی ته وایي؟  .۱۳کاري اخالق

•د برياليتوب لپاره ولې اخالق اړين دي؟  .۱۳کاري اخالق

•زه د ټولو قوانينو پريوي کوم ،ايا دا د اخالقي عمل کولو په څري نه دي؟  .۱۳کاري اخالق

•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق

A Aاضايف شته مواد
د اخالقو د کاري چوکاټ قالب
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.۱۹
غري اخالقي چلند څنګه زما
کاروبار اغېزمنولی يش؟
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LLاساسات
غري اخالقي چلند د حقوقی مسائلو او جریمو د منځته راوړلو ،د سوداګرۍ د شهرت د زیامننولو ،د کارکونکو د فعالیت د کچې د ټیټېدلو او په سوداګرۍ کې د
بد کلتور د منځته راتللو له الرې ستاسې په سوداګرۍ ډېره اغېزه کولی يش .په لومړيو کې د غیر اخالقي چلند اغیزو ته پاملرنه نه کېږي ،په رشکتونو کې ډېر
وخت غیر اخالقي چلند د سوداګرۍ پرمخ بېولو لګښتونه زیاتوي .په سوداګرۍ کې که څوک غیر اخالقي چلند کوی ټوله سوداګري ورباندې بده ښکاري .د دې
چلند له امله په اسانۍ پېرودونکي ،مراجعني ،همکاران او عرضه کوونکي له السه ورکول کیدی يش او ستاسې د سوداګرۍ لګښتونه زیاتوالی يش .کله چې
ګورئ په سوداګرۍ کې مو کومه پیښه کېږي اړینه ده چې په غیر اخالقي چلند پسې وګورئ او مستقيامً يې په اړه ګام پورته کړئ .د دې لپاره چې د سوداګرۍ
د زيان د مخنيوي په موخه غیر اخالقي چلند ودروئ ،باید ډاډه شئ چې د کمپنۍ او کارکوونکو لپاره ریښتني اهداف ټاکل شوي ،د کارکوونکو د چلند لپاره
روښانه توقعات په ګوته شوي او د سوداګرۍ د ستونزو په هکله وضاحت او اړيکې هڅول شوې دي .تاسې باید ځان ډاډه کړئ چې د کارکوونکو لخوا ټاکل شوي
قواعد مراعات کېږي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
غیر اخالقي چلند هغه ستونزه ده چې ډېرې سوداګرۍ وررسه مخ دي ،او که اصالح نيش کوالی يش په یوه رشکت ډېرې منفي اغېزې ولري .په یوه سوداګرۍ
کې کېدايش غیر اخالقي چلند کوچنی څیزونه واويس لکه یو کارکوونکي د کمپنۍ توکي د ځان لپاره کاروي یا د دې پر ځای چې کار وکړي شخيص فعاليتونه
کوي لکه فیسبوک کاروي .همدارنګه کېدای يش په دې چلند کې سرتې ستونزې ،لکه بډې ورکول یا له سوداګرۍ څخه غال کول ،شامل وي .دا چلندونه
ځینې وخت کېدای يش کوچني او بې زيانه ښکاره يش ،خو د وخت په تېرېدو په سوداګرۍ او ټولنه سرتې اغیزې لري .په غېراخالقي چلند کې عمده منفي
فعاليتونه سوداګرۍ د حقوقی مسائلو او جریمو د منځته راوړلو ،د سوداګرۍ د شهرت د زیامننولو ،د کارکونکو د فعالیت د کچې د ټیټېدلو او په سوداګرۍ کې
د بد کلتور د منځته راتللو له الرې اغېزمنوي.
غیر اخالقي چلند له رشکت څخه د باندې خلک لکه پانګه اچوونکي ،د سواګرۍ همکاران او پېرودونکي اغیزمنولی يش ،او کوالی يش کمپنۍ د قانون په
ماتولو تورنه کړي او سوداګري د حقوقي ستونزو رسه مخ کړي .هغه سوداګرۍ چې اصول او قوانین نه مراعات کوي ،د جریمو رسه مخ کیدی يش .څرنګه چې
غیراخالقي چلند بد دی ،د وخت د ضايع کېدو سبب هم کېږي ځکه تاسو بايد موضوعات او ستونزئ حل کړئ .حقوقي ستونزې چې د غیر اخالقي چلند له
امله رامنځ ته شوې حل کول يې میاشتې او کلونه وخت نیيس او کمپنۍ ته لګښتونه رامنځته کوي .پر دې رسبیره هغه کسان نیيس او مجازات کوي چې قانون
يې مات کړی وي .ځینې جرمونه کېدای يش سوداګري قانوناً مسئوله وګڼي او که چېرې جرميه د حقوقي حالت بایلل وي بيا کېدای يش د سوداګرۍ پاییښت
تهدید کړي .د بېلګې په توګه ،ډېرې هغه کمپنۍ چې جعيل اسناد او معلومات یې دولت ته وړاندې کړي په تور ليست کې شاملې او له کارونو څخه منع شوې
دي.
کله چې ټولنې ته دا غیراخالقي چلند ښکاره يش ،د سوداګرۍ شهرت ته زیان رسیدالی يش .هغه خلک چې د غیراخالقي چلند څخه ناراضه دي د نور رسه
خربې کوي او دوی دا منفي معلومات نورو خلکو ته لېږدوي .ځینې وخت دا ناوړه شهرت ددې المل کېږي چې سوداګري ځینې مهم پېردونکي وبایيل او د
شهرت بیا السته راوړل به ډېر وخت او پیسې وغواړي .هغه کارکوونکي او د سوداګرۍ رشیکان چې په غیراخالقي چلند کې شامل نه وي ،هم غوصه کېږي ځکه
چې د سوداګرۍ په اړه د خلکو د منفي لید له امله د دوی شخيص شهرت هم زیامننېدای يش .دا کوالی يش سوداګري د عاید ،د لګښت د سپام او رقابتي
ګټې له اړخه تاواين کړي.
په ځينو وختونو کې ،غیر اخالقي چلند د دې المل کېږي چې کارکوونکي کار ونه کړي یا اصول مراعات نه کړي ،چې دا د کمزورو کړنو څرګندونه کوي .دا بیا
ډیر کار ته اړتیا لري چې تېروتنې بیرته سمې يش او یا بیا خراب کار تر رسه نيش .یوه بله الره چې د کارکوونکو کړنې زیامننوي دا ده چې کارکوونکي غیراخالقي
چلند بيابيا وويني او په مقابل کې یې کوم اقدام ونيش .له دې کبله ،هغه خلک چې مخکې یې ښه او سخت کار کړلو ،د نورو کسانو د بد چلند په ليدلو رسه د
کار هڅه له السه ورکوي .په یو رشکت کې ،حتی په ډېرو کوچنيو موضوعاتو کې غیر اخالقي چلند د دې المل کېږي چې کارکوونکی لږ اغیزمن يش چې دا بیا
د تولید د کمښت ،د کارکوونکو د خراب فعالیت او په سوداګرۍ کې د وخت او پيسو د لګښت المل کېږي.
غیر اخالقي چلند یوې سوداګرۍ ته بد سوادګریز کلتور راوړي .غیر اخالقي چلند د کارکوونکو ترمنځ شخړې او خفګان رامنځته کوي .ځینې کسان ممکن په
دې چې ځینې کسان اصولو نه مراعاتوي یا نور کسان تهدیدوي ،غوصه يش .غیر اخالقي چلند د کارکوونکو او د سوداګرۍ د رشیکانو تر منځ بې باوري منځته
راوړي ،د باور کموالی منفي کاري چاپیریال منځ ته راوړي چې دا چاپیریال نورو بیروين خلکو لکه پېردونکو ته هم ښکاره کېدای يش .په سوداګرۍ کې دا منفي
دایره د تولیداتو د کمښت او نورو شخړو المل کېږی چې کارکوونکي تر تشويش او فشار الندې راويل .د بد کلتور لرونکې سوداګري د کارکوونکو د بدلون کچه
لوړوي او د وړتیا لرونکو کارګرو د السه ورکولو خطر پکې زیاتیږي او هغوي خپلې وړتیاوې او رازونه له ځانه رسه بلې دندې ته وړي .بیا به ستونزمنه وي چې نوي
کارکوونکي دې بد شهرت لرونکې سوداګرۍ ته رواستل يش.
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د غیر اخالقي چلند د مخنیوی لپاره اړینه ده چې په سوداګرۍ کې اخالقو ته ډېره پاملرنه ويش .په دې باید پوه شو چې کارکوونکي په هغه څه چې موږ یې
ترې غواړو پوه دي او د دوی د تشويق لپاره داسې موخې چې حقیقي او د السته راوړلو وړ دي ټاکلې شوې دي .که چېرې موخو ته رسېدل سخت وي ،دوی به
د غیراخالقي الرو ځان ورته ورسوي .همدرانګه باید ځان ډاډه کړو چې کارکوونکي په کار کې څنګه وخت تېروي .که چېرې کارکوونکي فکر کوي چې څوک یې
نه څاري دوی به ټنبل يش او د هغه کار امتیاز به اخيل چې دوی نه وي تررسه کړی او یا به نورو ته په کې زیان پیښوی .ځان باوري کړئ او کارکوونکي وهڅوئ
چې د ستونزو او انديښنو په اړه درته رايش ،په دې رسه به تاسې وکولی شئ په سوداګرۍ کې د غیر اخالقي چلند مخه ونیسئ .که چېرې غیر اخالقي چلند بې
له جزا پریښودل يش يا سرتګې پرې پټې يش ،په سوداګرۍ کې به یې ستونزې او منفي اغیزې وده وکړي .کارکوونکي ،پېرودونکي او د سوداګرۍ رشیکان باید
پوه يش چې تاسې د غیر اخالقي چلند مخنیوی د خپلې سوداګرۍ د اوږد ژوند لپاره غواړئ.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
سوداګریز کلتور  -هغه باورونه او چلند چې د یو رشکت د سوداګريزو معاملو د تررسه کولو او کنټرول څرنګوالی ټاکي .ډېر وختونه ،د رشکت کلتور څرګنديږي
په ښکاره توګه نه تعريفېږي ،او د وخت په تېرېدو رسه د کمپنۍ لخوا د ګومارل شوو خلکو له مجموعي ځانګړتياوو څخه منځته راځي.
رقابتي ګټه  -هغه څه چې یوه رشکت ته د نورو سيايل کوونکو رشکتونو په وړاندې ښه سوداګریز موقف يا د خرڅالو موقف ورکوي.
شهرت  -د یو چا په اړه باورونه او نظرونه.
د کارکوونکو بدلون – د کارکوونکو د دندې پرېښودلو او د نویو کارکوونکو د ګومارلو د اړتیا دوران.
غیر اخالقي چلند  -هغه کار چې په عمومي توګه د يو شخص او رشکت لپاره سم ،مسئول او مناسب نه شمیرل کېږی.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د برياليتوب لپاره ولې اخالق اړين دي؟  .۱۳کاري اخالق

•د چلند اصول څه شی دي؟ څنګه د چلند اصول يا د اخالقو پالييس رامنځته کولی شم؟  .۱۳کاري اخالق
•څنګه او ولې بايد د خپلو سيايل کوونکو رسه اخالقي چلند وکړم؟  .۱۳کاري اخالق

•هغه عام کارونه چې په سوداګرۍ کې غري اخالقي بلل کېږي کوم دي؟  .۱۳کاري اخالق

•که چېرې زه پوه شم چې له کارکوونکو څخه مې يو غري اخالق چلند کوي ،څه بايد وکړم؟  .۱۳کاري اخالق
•بډو او فساد ته څنګه ځواب ورکړم؟  .۱۳کاري اخالق
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.۲۰
آيا يوازې بد خلک غري
اخالقي عمل تررسه کوي؟
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LLاساسات
یوازې بد کسان نه دي چې غیر اخالقي چلند کوي .د ښو ارادو خلک هم ځینې وخت په بد چلند کې برخه اخيل .ځینې وخت د هدف د الس ته راوړولو لپاره
ټوله توجه د جدي او پيچلو ستونزو حل ته اوښتې وي ،سم او ناسم ته توجه نه کېږي .په دې وخت کې په ناغوښتل شوي ډول د غیر اخالقي چلند د پېښېدو
قوي احتامل رامنځته کېږي .له یو بلې الرې هم ښه خلک بد چلند کوالی يش هغه دا چې دوی ځان ته د خدمت کولو د دليل په وړاندې کولو یو کار ځان
ته سم بويل په داسې حال کې چې هغه کار به ناسم وي .د بېلګې په توګه ،د يوې سوداګرۍ څښتنه د پروژې د اخیستو لپاره د بډو د ورکولو هڅه کوي او
د توجيه لپاره دا دليل وړاندې کوي چې نورې سوداګرې ښځې هم دا کار کوي .دا یو دلیل کېدای يش خو دا دلیل بډې ورکول قانونی او اخالقي کار نيش
ګرځولی .درېیمه الر چې کېدای يش ښه خلک بد چلند وکړي دا ده چې ځینې خلک د ځان لپاره د نورو خلکو چلند ته د الرښوود په توګه ګوري .که چېرې
نور خلک بد چلند کوي ،دا اسانه ده چې د سمو او ناسمو په اړه خپل باورونه پرېږدي او د نورو خلکو کړنې تعقیب کړي .ټول خلک یو اړخ ته متایل لري چې
دوی خرب ترې نه لري .د بېلګې په توګه ،تاسې ممکن له نورو خلکو رسه نامناسب سلوک وکړئ ځکه هغوی له تاسې څخه متفاوت ښکاري ،له بل قوم څخه
راغيل او یا له مخالف جنس څخه دي .تاسې پرته له دې چې پوه شئ د دوی په اړه ناسم قضاوت تررسه کوي .اړینه ده چې د ناڅاپي نامناسبو او غیراخالقي
پریکړو په هکله متوجه واوسوو.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د ښو ارادو خلک غواړي چې د خپلو ارزښتونو او د خپلې ټولنې د اړتیاوو رسه سم ژوند وکړي .دوی د بدو ارادو له خلکو څخه ډېر د غیر اخالقي چلند مخنیوی
کوي .ځینې وخت ښه خلک د خپلو ارزښتونو رسه سم ژوند کولو کې پاتې راځي .ټول خلک یو رشیک انساين متایل لري چې په ځینو حاالتو کې اخالقي
اوسېدل ستونزمنوي.
په موخو باندې مترکز د ټولو خلکو يو رشیک متایل دی .موخې ته رسېدل او یا د سختې ستونزې په حل باندې مترکز په اسانۍ يو څوک اړبايس چې نور مهم
کارونه ترې پاتې يش .کله چې د سوداګرۍ په موخو مترکز کوئ نو موخو ته د رسېدو لپاره سم او ناسم مه هېروئ .کله چې د موخو رسېدو ته وخت کم او فشار
زیات وي نو په حقیقت کې ښه خلک هم اخالقي معیارونه نيش ساتالی .پام مو وي چې یوازې موخو ته پاملرنه نه ،بلکې د السته راوړلو الرې ته یې هم پاملرنه
وکړئ .له موخو څخه مو بیابیا کتنه وکړئ ترڅو ډاډه شئ چې موخې مو ال هم په ملړیتوبونو کې دي .کله چې وخت ډیر کم وي ،د اخالقي مصلحتونو د رامنځته
کولو په متايل ځان خرب کړئ.
د خلکو ترمنځ یو بل رشیک متایل له دوی رسه د بد چلند کولو په اړه د خربو وړتیا ده .دا کار ځان ته د بخښنې غوښتلو له امله کېږي .د ځان بخښنې غوښتلو وړتیا دا
راښیي چې ولې ښه خلک هم بد چلند کوي بې له دې چې په اړه یې خفه يش .یو اسايس نظر دا دی چې هر څوک داخيل اخالق او ارزښتونه لري او دوی همیشه
د دې معیارونو مطابق چلند کوي .ځینې وخت دوی غواړي دا معیارونه پرېږدي او د مشخص وضعیت په اړه بل رنګ چلند وکړي او بیا بخښنه وغواړي.
خلک په اتو بیالبیلو الرو کې د ځان لپاره بخښنه کوي:
 .۱دوی ځانونو ته وایې چې بد چلند د توجيه وړ دی ځکه چې په زړه پورې پایلې لري.
 .۲دوی خپل بد چلند ته جال رنګ ورکوي ،ترڅو دومره ډېر بد ښکاره نه يش.
 .۳دوی خپل بدچلند د نورو خلکو د چلند په پرتله داسې جوړوي ،چې لږ بد ښکاره يش.
 .۴دوی اوښتی زیان ،ځان ته یوزاې په دې خربه ويلو کموي ،چې دومره مهم موضوع نده.
 .۵دوی فکر کوي چې د دوی د مرضو کړنو قربانيان د پاملرنې او احرتام وړ ندي.
 .۶دوی د بد چلند مسئولیت پر نورو ،مثالً د رئیس یا همکارونو پر غاړه ،وراچوي.
 .۷دوی چې کله کوم ګروپ کې دنده پرمخ وړي د خپل چلند لږ مسئولیت ځان ته راجع کوي.
 .۸دوی پړه د مرضو کړنو پر قربانيانو وراچوي ،وایي چې دا د دوی خپله تېروتنه وه.
خلک کېدايش د بد چنلد له امله بښنه وغواړي .له ځانه وپوښتئ :آیا د یو بد چلند په اړه د داسې الر په فکر کې ياست چې بد چلند لږ بد وښيي؟ آیا تاسې
چې کوم زیان اړولی ترې تېرېږئ او پټوئ یې؟ ایا د خپل بد چلند د مسؤلیت د نه منلو لپاره بهانې کوئ؟
یو بل متایل چي ټول خلک يې رشیک لري دادی چې دوی نور خلک څاري چې څه ډول چلند کوي .دوی خپل داخيل احساسات پرېږدي او څه چې نور خلک
کوي ،که ښه کوي یا بد ،دوی همغه کار کوي او د هغوی رسه ځان ګډوي .خلک د نورو خلکو چلند مدرک نیيس چې دوی هم باید هامغه ډول کړنې وکړي .که
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چېرې دوی نور خلک ویني چې په مالياتو کې تقلب کوي ښايي دوی تر هغه زیات تقلب په کې وکړي .موږ همیشه د سم او ناسم په هکله خپله افکار نه کاروو
او خپلې پرېکړې نه کوو .نورو پسې تګ د عادت له پایلو باید ځان خرب کړو او پام مو وي چې د هرڅه په هکله خپل افکار ولرئ او د کار او پرېکړو مسئول هم
پخپله یاست.
بې له دې چې په قصدي توګه يې په اړه فکر وکړئ ،ټول خلک یوې خوا ته متايل لري چې په پرېکړو یې اغیزه کوي .دوی په خپلو پرېکړو او کړنو کې د هغو
خلکو خوا ته متايل کوی چې د مشهورې او ښه نوم لرونکې ټولنیزې ډلې څخه وي او يا هغه خلک وي چې دوی په ټولنيز ګروپ پورې اړه ولري (د بېلګې په
توګه ،هغه خلک چې د دوی غوندې ښکاري او یا د دوی د سیمې وي) .باخربه اوسئ چې د خلکو د ټولنيز ګروپ ،ظاهري بڼې ،عمر او مخینې پر بنسټ پرېکړې
غیر مناسبې وي .د هغه چا په اړه د پوهېدو لپاره ډېر وخت ولګوئ چې له تاسې متفاوت دي ځکه بيا تاسې کولی شئ هغه په عيني او واقعي توګه په پام کې
ونيسئ .نور خلک د دوی د وړتیاوو او له هغوی رسه د خپلې تجربې له مخې وارزوئ.

C Cد دې برخې د اصطالحاتو تعريف
يوې خوا ته متايل -په غیرمناسب ډول د مشخصو خلکو یا ګروپونو پر وړاندې د نورو خلکو یا ګروپونو په اړه د پلويتوب يا تبعيض د احساساتو درلودل.
ځان ته خدمت کول – له هر چا د مخه د ځان په اړه د ګټې فکر.

B Bد دې موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•زه د ټولو قوانينو پريوي کوم ،آيا دا د اخالقي عمل کولو په څري نه دي؟  .۱۳کاري اخالق

•هغه عام کارونه چې په سوداګرۍ کې غري اخالقي بلل کېږي کوم دي؟  .۱۳کاري اخالق

•زه يوه اخالقي معام لرم .څنګه پرېکړه وکړم او په وړاندې يې غوره ګامونه واخلم؟  .۱۳کاري اخالق
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وسیيل
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