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زه د دې مذاکراتو سره څه ترالسه کول 
زهغواړم؟ 1

2
کوم څوک به ممکنه وي، زما لپاره بشپړ 

پایلې؟
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زما لپاره د دویم غوره پایله به څوک وي؟

کومې پایلې د منلو وړ ندي؟

زما لپاره دا پیسې په پیسو کې دي؟

زه د سپما یا تعقیب لګښتونه لرم؟
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9
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7
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د کومې برخې پایلې باید ترالسه کړم؟

د کومې برخې پایله زه غواړم ترالسه کړم؟

ولې دوی د منلو وړ ندي؟

د کومې برخې پایلې زما لپاره خورا مهم 
دي؟
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زما لپاره زما قراردادي محتوا او شرایط 
خورا اړین دي؟

که زما مطلوب پایله منحل نه شي نو کوم 
بدیلونه لرم؟

کوم فرعي برخې زه زه پریږدم؟

کوم قراردادي محتوا او شرایط تر ټولو مهم 
دي؟
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د خبرو اترو کوم ډول محتوی کولی شم 
چې نوي ځل بیا ومومئ یا اضافه کړم؟

د غوره بدیل په اړه باید څه توپیر ولرئ، نو 
دا زما د اصلي اټکل شوي پایلې پایلې سره 

غوره یا برابر دی؟

زه څنګه کوالی شم دا بدیلونه ښه کړم؟

د خبرو اترو ملګري سره کومې غوره حل 
امکان شته؟
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ایا زه سپما یا تعقیب لګښتونه لرم؟

که مالي اړخونه په کې شامل وي، کوم 
چې لوړ او ترټولو ټیټ رقم دی کوم چې ما 

منلی وم؟

په الره کې باید کوم ډول خنډونه له مینځه 
یوسي؟

زما لپاره دا بدیل ارزښت څه دی؟
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25

26

23

24

ایا د خبرو اترو پای ته رسولو سره یو ښه 
پیل شوی موقعیت ته السرسي شته؟

کوم اړخونه به زما لپاره د خبرو اترو مخه 
ونیسي؟

کوم شرایط او قراردادي مواد کولی شي دا 
نمبر بدل کړي او د منلو وړ مقدار څومره 

لوی دی؟

زه کوم کوم قراردادي شرایط نه غواړم چې 
منل غواړم؟
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27

28

زما د خبرو 
اترو ملګري

د خبرو اترو ملګري زما د خبرو اترو څخه 
څه امید لري؟

زما د خبرو کونکي ملګري لپاره کوم شی 
دی؟
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 کومې اجزاوې زما د خبرو اترو لپاره 
غوره نتیجه درلوده؟

زما د خبرو اترو لپاره د دویم غوره پایلې 
به څه وي؟

د خبرو اترو ملګري لپاره د مذاکراتو 
ارزښت کوم ارزښت لري؟

د خبرو اترو مهم او د بل اړخ لپاره پایله 
څومره مهم ده؟
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35

36

33

34

کوم عناصر د هغه لپاره خورا مهم دي؟

د پایلو کومې برخې باید ترالسه کړي؟

کومې نتیجې به د هغه د منلو وړ نه وي؟

ولې دا پایلې د هغه لپاره د منلو وړ ندي؟



2524

39

40

37

38

د هغه لپاره کوم قراردادي شرایط او محتوا 
ډیر مهم دي؟

د کوم قراردادي شرایط او محتوا د هغه 
لپاره خورا مهم دی؟

هغه د کومې برخې پایلې ترالسه کوي؟

هغه کوم اړخونه کوالی شي پرته له دې 
وکړي؟
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43
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هغه څنګه دا بدیل ښه کولی شي؟

ایا د نورو خبرو اترو ملګري سره ممکن 
امکانات شتون ولري؟

بله الره باید زما سره خبرې وکړي؟

زما د مذاکره کونکي ملګري کوم درې 
غوره بدیل لري که چیرې د هغه مطلوب 

پایلې منحل نشي؟
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47

48

45

46

څنګه کولی شي په الره کې خنډونه لیرې 
کړي؟

کوم مطلوبه شرایط په عین حال کې کولی 
شي په مثبت ډول په غوره بدیل اغیزه 

وکړي؟

کولی شم زما د خبرو اترو ملګري 
وغواړئ چې بیا راټول کړئ یا مواد اضافه 

کړئ او کوم یې؟

د غوره بدیل په اړه باید څه توپیر ولرو نو 
دا د مذاکراتو اصلي اصل پایلې ته او یا هم 

برابر وي؟
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50
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هغه باید کوم نور ارزښتونه او ګټو ته اړتیا 
ولري؟

که مالي مسلې په کې شاملې وي، کوم چې 
به ترټولو لوړ او ټیټه کچه وي چې هغه یې 

منلی شي؟

کوم شرایط او قراردادونه کولی شي دا نمبر 
بدل کړي او د منلو وړ مقدار څومره لوی 

دی؟

آیا داسی خطر شته چې د خبرو اترو ماتولو 
له امله به یې ښه وده وکړي؟

د اړخونو چې د خبرو اترو په 
ماتولو پړاو به د هغه لپاره دا اسانه 

څه دي؟
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ارزښت اضافه 
شوی

که تاسو غواړئ چې د خبرو اترو 
لګښت محاسبه کړئ:

چمتوالی څومره وخت نیسي؟	 
مذاکره څومره وخت نیسي؟	 
د هغو کسانو د ساعتونو وخت څه دی چې زموږ 	 

په لوري دي؟
کوم نور لګښتونه )پریزنټشن، سفر، وکیالن( 	 

باید په پام کې ونیول شي؟
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56
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55
زما د خبرو کونکي ملګري په ریښتیا سره 
د انتخاب او واک انتخاب کوم آزادی لري؟

آیا زه د ټولو تصمیم نیونکي پوهیږم؟

آیا د مذاکراتو حدود د یوې پینې 
لخوا ټاکل کیږي( بورډ، د مذاکراتو 

بورډ، نور )؟

پریکړه کوونکی
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58

59

زما وروستۍ 
تګالره

په دې خبرو اترو کې زما 30 خورا مهم 
غوښتنې څه دي؟

د دې چمتووالی په پایله کې، زما لومړی 
وړاندیز داسې دی؟
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60

61

62

زما وروستی وړاندیز څه دی؟

په کومه سیمه کې زما د خبرو اترو ملګري 
زما د ګټو سره مخ دي؟

زه څه کیسه غواړم، کوم چې زه د خبرو اترو 
ملګري ته زما د غوره پایلې په تیره بیا د یاد وړ، 

منلو وړ او ارزښتناک سره حاضر شم؟

زما د خبرو اترو 
ملګری څوک دی
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63

64

65

66

زما د خبرو اترو ملګري څنګه کار کوي؟

ایا زما په خبرو کې د ملګروملتونو سره 
پخوا پخوا اړیکه درلوده؟

ایا زه د یو شخص یا شرکت سره خبرې 
کولی شم؟

کوم بل کس د خبرو اترو ملګري پرته د 
خبرو اترو په پایلو اغیزه کوي؟
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67

68

69

70

داخلي سازماني جوړښت او پریکړه 
جوړښت څنګه زما د مذاکراتو ملګري لخوا 

پرمخ وړل کیږي؟

ما د خبرو اترو ملګري څنګه چلند وکړ؟

ایا ما هڅه کړې چې له هغه سره خبرې 
اترې وکړي؟

ما د خبرو اترو ملګري څنګه چلند وکړ؟
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71

72

73

74

هغه څنګه غواړي چې دا اهداف ترالسه 
کړي؟

کوم کوم انګیزه زما د خبرو اترو ملګري 
هڅوي؟

زما د مذاکراتي ملګري کومې عمومي 
سوداګرۍ اهداف غواړي تر السه کړي؟

هغه کوم مشخص اهداف چې په عامه توګه 
یې تنظیم کړی دی؟
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75

76

77

78

دا ګټه به څنګه وي لکه څنګه چې دا زما د 
خبرو کونکي ملګري ته مناسبه ښکاري؟

زه څنګه کوالی شم چې دا ګټه د انعام 
ورکولو په توګه وړاندې کړم؟

کومې موضوعګانې زما د خبرو اترو 
ملګري دي په ځانګړي ډول سره مینه 

لري؟

زه د خبرو اترو ملګري ته کوم ګټې 
درکوالی شم؟
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79

80

81

82

کوم سلوک او د خبرو اترو ستراتیژي د 
ردونې سره مخ کیدای شي؟

د خبرو اترو ملګري څه دي؟

کوم ځانګړي ژبه باید زه وکاروم چې موږ 
کولی شو د خپلو خبرو اترو ملګري سره 

لرې کړو؟

کوم کلیدي مهم دي؟
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83

84

85

86

کوم تړاوونه شتون لري؟ )بانکونو، 
شرکتونو، سازمانونو، اشخاصو ته(

کوم مالي وړتیا شتون لري؟

د هغه د شرکت یا کورنۍ تاریخ څه دی؟

په تیرو پنځو کلونو کې کوم مهم پیښې وې؟
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87

88

89

91

90

تنظیم کوم جوړښت لري؟

زما د خبرو اترو ملګري به څه شی تولید 
کړي؟

هغه په بازار کې کوم ډول پیرو اړیکه پلي 
کوي؟

آیا د اور وژنې اداره شتون لري؟

په کوم چاپیلایر کې زموږ د خبرو 
اترو ملګری دی؟



5554

 د خبرو اترو
نیټې وړاندې

92

94

93

هغه ودانۍ چې ډیزاین شوی او جوړ شوی 
څنګه جوړیږي؟

په کوم ځای کې خبرې اترې ترسره کیږي؟

آیا د سایټ تنظیم شتون لري؟
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95

96

98

99

97 100

موږ یا د خبرو اترو ملګري څنګه به 
راشي؟

زه د وخت د فشار څخه څنګه مخنیوی 
کولی شم؟

که چیرې خبرې اترې ډیر وخت ونیسي، 
زه چیرته ویده شم؟

ایا زه له ما سره لوړې جامې لرم؟

ایا زه بل بل ټاکل شوی یم او زه دا ځنډ 
کړم؟

زه څنګه د خبرو اترو نیټې څخه 
خوند اخلم؟
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د خبرو اترو څخه دمخه تاسو کوم پوښتنې لرئ؟

 دا ځواب ورکړئ.
او اوس: ستاسو په خبرو کې ډیر بریالیتوب.

/http://e-n.i.eu تاسو کولی شئ په

Friedhelm Wachs په wachs@laxwachssebenius.com کې کیدی شي
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دی، د LaxWachsSebenius شریک او د اروپايي 

خبرو اترو انستیتیوت.
هغه خپله دنده په سړه جګړه او چین سره د 

سیاسي خبرو اترو سره پیل کړه.
نن ورځ، هغه نړیوال شرکتونه، حکومتونه او 

ګوندونه چې په چیلنج خبرې اترې کوي.
غوره لیکوال لیکونکی د هغه د کار لپاره ډیری 

نړیوالې جايزې ترالسه کړې دي.
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