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رسيزه
آیا تاسې په اليس صنایعو کې وړتیا لرئ؟ آیا کولی شئ له خپلو وړتیاوو څخه د محصوالتو جوړولو
یا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې کار واخلئ؟ آیا کله مو هم پهدې اړه فکر کړی ،چې خپلې
وړتیاوې له خپلې کورنۍ څخه د مالتړ په برخه کې وکاروئ؟ که د اليس صنایعو په برخه کې وړتیا
لرئ یا د اليس صنایعو سوداګري لرئ یا هم په افغانستان کې د اليس صنایعو له یوې برخې څخه
مالتړ کوئ ،نو د اليس صنایعو دغه کړنالره ستاسې لپاره چمتو او تدوین شوې ده.
د صنعتکارۍ کړنالره د سوداګرۍ د ښوونې یو الرښود دی ،چې په افغانستان کې د اليس صنایعو
برخې ته په ځانګړې توګه چمتو شوی دی .د تولید پروسې څخه نیولې تر پلورنې او بیا ډيزاین
همداراز د صنعتکارۍ کړنالرې تر پوښښ الندې راوستلو رسه د سوداګرۍ معیارې تګالرې ترشیح
کوي او ستاسې د ستونزو له منځه وړلو په موخه ستاسې او ستاسې د کورنۍ او ټولنې سوداګرۍ
جوړولو لپاره عميل وسایل مو په واک کې درکوي.
دغه کړنالره په دوو برخو وېشل شوې ده .لومړۍ برخه یې پر کورنیو بازارونو په مترکز ،د هغو
صعنتکارانو لپاره د سوداګرۍ لومړين اصول معريف کوي ،چې سوداګرۍ رسه بلدتیا نهلري او یا
هم په نارسمي توګه د سوداګرۍ تجربه لري .دویمه برخه ،چې اوسمهال تاسې یې د لوستلو په
حال کې یاست په رسمي برخه کې صنعتکاران او مالکین په پام کې لري .دویمه برخه ستاسې
د سوداګرۍ د بنسټ پر پیاوړتیا او همداراز په نړیوال بازار کې د سیالۍ لپاره ستاسې د سوداګرۍ او
محصوالتو پر چمتو کولو مترکز لري.
د دغې کړنالرې لومړۍ برخه په اوو څپرکو کې تنظیم شوې ،چې لومړين پنځه څپرکي یې
پر سوداګرۍ لکه بازار او سوداګریزې اړیکې ،د تولید پروسه ،د بیې اېښودل او بیو ټاکل ،د سوداګرۍ
اعالنات او د محصوالتو پر پلورنې مترکز کوي .په وروستي څپرکي کې ستاسې د سوداګرۍ د ودې
او پراختیا تګالرې د سوداګرۍ پالن جوړونې ،د نویو پېرېدونکو پیدا کول او د نویو محصووالتو جوړولو
لهالرې څېړي.

7

د دغې کړنالرې د لومړۍ برخې مفاهیم د رویا له داستان رسه ،په کابل کې مېرمن جوانساکن
معريف کېږي ،چې د اليس ګنډلو یوه بریالۍ سوداګري رامنځته کوي .پر دغو مفاهیمو له هغو
انځورنو او متنونو ټینګار شوی ،چې مهم پیغامونه غوره کوي .د هر څپرکي په پای کې د روزونکي
یا ټرېرن یاددښتونه له تاسې رسه مرسته کوي ،څو هغه لوستونه ،چې رویا یې زدهکوي او ترې ګټه
پورته کوي ،تاسې هم د خپلو اليس صنایعو په سوداګرۍ کې پيل کړئ .پردې رسبېره مترینونه له
روزونکي یا ټرېرن رسه مرسته کوي ،څو د ډلهییزو خربو اترو الرښوونه وکړي.
د جدولونو بېلګې ،چې پهدغه کړنالرې کې کارول شوي د کړنالرې د پای د لومړۍ برخې د رسچینو
په برخه کې شته دي ،لهدې رسه تاسې کولی شئ لهدغو رسچینو څخه د خپلې سوداګرۍ لپاره
کار واخلئ .پردې رسبېره تاسې کولی شئ دغه بېلګې د کړنالرې په ویبپاڼه کې د رسچینو له
برخې هم ترالسه کړئ .د زیاتو معلوماتو لپاره نور آدرسونه هم پیدا کړئ.
د کړنالرې لومړۍ برخه د غږیزو او انځوریزو فایلونو په توګه هم د السريس وړ ده او ټول یې د
صنعتکارۍ په ویبپاڼه کې موندلی شئ .د دغه کړنالرې له مفاهیمو څخه د خپلې پوهې
پیاوړتیا لپاره له هر یوه څخه یې په جال یا هم یو ځای توګه ګټه پورته کړئ .که تاسې یو روزونکی
یاست ،د خپلو دريس توکو بشپړولو لپاره له غږیزو او انځوریزو نسخو څخه ګټه پورته کړئ.
د اليس صنایعو ځانګړې وړتیاوې شته – له اليس ګنډلو څخه نیولې تر اوبندې او د چرمګرۍ تر
کارونو .پردې رسبېره د سوداګرۍ رامنځته کولو یا هم د اليس صنایعو وړتیاوو کارولو څخه د پیسو
ترالسه کولو په موخه زیاتې الرې شته .د بېلګې په توګه ،تاسې کولی شئ د یوه بل تولیدوونکي لپاره
یوازې کار وکړئ او یا هم نور تولیدوونکي وګامري ،څو تاسې لپاره کار وکړئ .همداراز تاسې کولی
شئ له هټۍوالو څخه سپارښتنې ترالسه کړئ ،په کورنیو بازارونو کې خپل تولیدي محصوالت
وپلورئ او کولی شئ په بازار او خپل کور کې په يوازې يا ډلهییزه توګه کار وکړئ.

۸

هغه لوستونه چې رویا یې زدهکوي او هغه وسایل ،چې د دغه کړنالرې په لومړۍ برخه کې
کاروي په هر ډول سوداګرۍ کې د پيل کېدو وړ دي ،هېڅ توپري نهکوي ،چې تاسې څه ډول کار
کوئ یا هم څه ډول خپله سوداګري پیلوئ .د رویا سوداګري او هغه وسایل ،چې نوموړې یې
کاروي له تاسې رسه مرسته کوي ،څو خپله سوداګري پیل کړئ ،هغه ځواکمنه کړئ او هغې ته
پراختیا ورکړئ ،څو وکولی شئ ځان او خپلې کورنۍ لپاره زیات عاید ترالسه کړئ.
په هر صورت دغه کړنالره د دې توان نهلري ،چې په یوازې توګه ستاسې سوداګري بریالۍ کړي.
لهدغه کړنالرې څخه د یوه الرښود کتاب په توګه ګټه پورته کړئ .دغه کړنالره د خپلې کورنۍ،
دوستانو ،ټولنې ،غیردولتي مؤسساتو او هغو دولتي ادارو ،چې د اليس صنعت له برخې څخه
مالتړ کوي لهخوا د همکارۍ له نورو بڼو رسه یو ځای وکاروئ .که کومه پوښتنه لرئ له داسې یوه
سوداګر څخه ،چې تجربه او پهخپلې ټولنې کې پوره باورولري وپوښتئ او یا هم له خپل روزونکي
څخه د همکارۍ غوښتنه وکړئ.
دغه کړنالرې ستاسې په واک کې د الرې یوه نقشه درکوي ،څو وکولی شئ یوه پیاوړې سوداګري
رامنځته کړئ .د پرمختګ او بریا پر لور د خپلې سوداګرۍ وړلو لپاره ،له نورو معلوماتو او وسایلو
څخه په استفادې د دغې نقشې کارول تاسې پورې اړه لري.
موږ تاسې ته ښه چانس او پهدغه سفر کې د بریا هیله کوو.
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 .1رسيزه
له کوم کار رسه مينه لرئ؟ کوم کار په ښه توګه تر رسه کولی شئ؟ آیا اليس ګڼدل ،ترکاڼي او ګاڼې
جوړول مو خوښېږي؟
تاسې د اليس صنایعو په برخه کې د ارزښتناکو وړتیاوو درلودونکي یاست؛ هغه وړتیاوې چې کولی
شئ د ځان او کورنۍ لپاره مو د پیسو ترالسه کولو په برخه کې ګټه پورته کړئ .آيا کله مو د یوې
سوداګرۍ پیل لپاره د خپلو وړتیاوو کارولو په اړه فکر کړی دی؟ دغه کتاب به له تاسې رسه مرسته
وکړي ،څو پوه شئ چې رویا څه ډول په کابل کې د اليس ګنډلو یوه بریالۍ سوداګري پیل کړې ده.
هغه موضوعات چې پرې بحث کوو او هغه درسونه چې رویا یې زدهکوي د سوداګرۍ په پیل کې
ټولو صنعتکارانو ته یو شان دي .په دې بحث او زده کړه کې ستاسې اليس ګنډل ،اوبدل ،د چرم
کارونه او همدارنګه په يوه لوی ښار يا وړوکي سيمه کې اوسېدلو رسه هېځ توپیر نهلري.

۱۴

د یوې سوداګرۍ پیل

د کومو کارونو تر رسه کولو وړتیا لرئ؟ کوم کارونه مو خوښېږي ،چې تر رسه یې کړئ؟ لکه څنګه
چې رویا د خپلو اليس صنایعو وړتیاوې پېژندلې دي ،تاسې هم دغه کار تررسه کړئ.

اليس ګنډل
د ګاڼو جوړول
خیاطي
د غالیو اوبدل
مند جوړول
نساجي
سبد جوړول
چرم کاري
د تار تاوول
نور کارونه

۱۵

لومړی څپرکی

رویا او کورنۍ یې

اجازه راکړئ لومړی پیل کړو .رویا څوک؟ او په کوم اليس صنعت کې وړتیا لري؟
رویا یوه ځوانه ښځه ده ،چې دوه ماشومان لري .نوموړې له خپلې کورنۍ رسه د کابل ښار په
دشتبرچي سيمه کې ژوند کوي او هاملته لویه شوې ده .د رویا خاوند شفیق د سیمې په بازار
کې یوه هټۍ لري او هلته خوراکي توکي پلوري .رویا له اليس ګنډلو رسه مینه لري .نوموړې
کولی يش څو ډوله دودیز اليس ګنډل وکړي؛ خو په کندهاري اليس ګنډولو کې پوره وړتيا لري.
رویا ډېری وخت خپلو لرې خپلوانو ته خامکي جامې او کمیسونه ګنډي او آن د خپل اوښي څادر
يې هم خامک کړی دی.
خلک د رویا ښه کار ،ځیرکتيا او چټکتیا خوښوي .نوموړې د کار بشپړولو لپاره د شپې تر ناوخته کار
کوي.
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د یوې سوداګرۍ پیل

د رویا ترور( خاله) د اليس ګنډلو د صنعت یوه بریالۍ سوداګري لري.

د رويا مينه ناکه ترور آمنه جانه هم په اليس ګنډولو کې ښه وړتيا لري.آمنه په قُرص ګنډلو( هغه
اليس ګنډل چې د زري تار په وسيله په پرمختللو بخميل جامو جوړولو کې کارېږي) پوره پوهېږي؛
خو نوموړې جال او ښکيل اليس محصوالت ګنډي.
آمنه بریالۍ سوداګري لري او په دې برخه کې ډېرې سپارښتنې ترالسه کوي ،نو د مرستې په موخه
د خپلې ټولنې نورو ښځو ته کار ورکوي.
رويا په اليس ګنډلو کې پر خپله وړتيا پوهېږي او هيله لري ،چې يوه ورځ به دخپلې ترور په څېر د
بریالۍ سوداګرۍ څښتنه يش

۱۷

 .۲د یوې سوداګرۍ د پیل لپاره پرېکړه کول
رویا د آمنې سوداګرۍ په څېر د یوې بریالۍ سوداګرۍ پیل په موخه له خپل خاوند شفیق رسه
خربې کوي .شفیق پر رویا ویاړي .نوموړی پوهېږي؛ هغه څه چې رویا یې جوړوي د خلکو
خوښېږي .دی فکر کوي ،چې رویا هم کولی يش د خپلې ترور په څېر بریالۍ و اويس .شفیق
رویا نه غوښتنه کوي ،چې څو دانې کمېسیونه دې خامک کړي ،څو دی یې پهخپلې هټۍ کې
وپلوري.

د سیمې په بازار کې د شفیق هټۍ

۱۸

د یوې سوداګرۍ پیل

شفیق وايي ،چې دوی باید لومړی له کورنۍ؛ په ځانګړي توګه له خپلو پلرونو رسه خربې وکړي.
بله شپه د ډوډۍ په وخت کې شفیق د دې خربې په کولو رسه چې خلک د رویا اليس ګنډل
خوښوي او کورنۍ یې کولی يش لهدې الرې ډېرې پيسې ترالسه کړي ،خربې پیلوي.

د رویا کورنۍ د نوموړې د سوداګرۍ مفکورې په اړه بحث کوي

شفیق وضاحت ورکوي ،چې په دې ورځو کې ډېری ښځې له خپلو کورونو څخه بهر کار کوي.
دی له آمنې څخه د بېلګې په توګه یادونه کوي.
کورنۍ يې له دې اندېښمنه ده ،چې ښايې رویا له پردیو رسه ناسته پاسته وکړي .شفیق وضاحت
ورکوي ،چې دی په خپله د رویا په الس ګنډل شوي محصوالت پلوري او رویا هم کولی يش خپل
اليس ګنډل پر هغو هټۍوالو وپلوري ،چې نېغ په نېغه له پېرېدونکو رسه معامله کوي ،نو له دې
امله نوموړې به له پرديو رسه ناسته پاسته ونهلري.

۱۹
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د نوموړې کورنۍ فکر کوي ،چې د رویا سوداګري یوه ښه مفکوره ده او رویا هم خوشحاله ده.

د سوداګرۍ پیل لپاره مو دلیل څه دی؟

– پیسې ترالسه کړئ.
– خپلې وړتیاوې مترین او هغه ښې کړئ.
– د خپلې ټولنې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلئ.
– له نورو رسه مرسته وکړئ.

د یوې سوداګرۍ د پیل لپاره څه ته اړتیا ده؟

– ډېر وخت
– د نورو مالتړ (کورنۍ ،ملګري یا ټولنه)
– سازماين وړتیاوې
– انرژي ،صرب ،حوصله او قاطعیت

د سوداګرۍ پیل لپاره الزم مالتړ ترالسه کړئ:
– له خپلې کورنۍ ،ملګرو او ټولنې څخه غوښتنه وکړئ ،چې له تاسې رسه مرسته وکړي.
له دغو کسانو څخه په سوداګرۍ کې د ګډون کولو په اړه فکر وکړئ.
– پهخپله ټولنه کې د برياليو تجربه لرونکو کسانو مرسته ترالسه کړئ.
– داليس صنايعو سوداګريزو مالتړو دولتي او غري دولتي مؤسسو مشوره واخلئ.

۲۰

 .۳څه شی باید تولید يش او چېرې وپلورل يش؟
شفیق د رويا په الس ګنډلې جامې خپلې هټۍ (دوکان) ته وړي او د پنځو ورځو په تېرېدو رسه يې
هېڅ نه دي پلوريل ،رویا له همدې امله اندېښمنه ده او نه پوهېږي ،چې ولې خلک دغه کمیسونه
نه پېري؟

د شفیق په هټۍ کې د رویا کميسونه نه پلورل کېږي

رویا خپلې ترور ته د دې خربې په کولو چې د نوموړې په الس جوړ شوي کمیسونه نه پلورل کېږي
رشمېږي؛ خو پهدې هم پوهېږي ،چې د خپلې سوداګرۍ پیل لپاره مشورې ته اړتیا لري.
آمنه له رويا څخه د هغه بازار د خلکو په اړه پوښتنه کوي ،چې شفيق په کې هټۍ لري ،نوموړې
پوښتي ،آيا د هغه بازار پېرېدونکي په الس ګنډل شوي کميسونه خوښوي؟

۲۱
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رویا هغه بازار ته نه ده تللې او د پېرېدونکو په اړه یې هم معلومات نهلري .آمنه ورته وړاندیز کوي،
چې دواړه یو ځای له دغه او نورو بازارونو او هټيو څخه لیدنه وکړي ،چې هلته څه ډول په الس
ګنډل شوي محصوالت پیدا کېږي؟ او کوم ډول یې چېرې ډېر پلورل کېږي؟ د دې ډول محصوالتو
پېرېدونکي څوک دي؟ او په کومو بیو یې پېري؟

د خپلې سوداګرۍ برياليتوب لپاره الندې کارونو تررسه کولو ته اړتيا لرئ:
– خپل پېرېدونکي وپېژنئ.
– د پېرېدونکو د توان پربسنټ محصوالت توليد کړئ.
– د پېرېدونکو د اخيستلو په ځای کې خپل محصوالت وپلورئ.

آمنه رویا ته وايي ،چې نوموړې د یوې بریالۍ سوداګرۍ لپاره باید پوه يش ،چې پېرېدونکي یې
څوک دي؟ او له کوم ځای څخه محصوالت اخيل ،څو وکولی يش د پېرېدونکو د مناسبې بيې
د توان پر بنسټ خپل محصوالت توليد او د هغوی د اخيستنې په وړ ځای کې وپلوري .رویا له دې
الرې د خپلو محصوالتو پلورلو په اړه هېڅکله فکر نه و کړی.

خپل پېرېدونکي وپېژنئ ،څو داسې محصوالت تولید کړئ ،چې هغوی یې وپېري:
– آیا هغوی ځوانان دي که زاړه؟
– نارینه دي که ښځینه؟
– آیا عاید يې لږ ،منځنی یا ډېر دی؟
– کومو شيانو پېرلو رسه مينه لري ؟
– هغوی د محصوالتو پېرېدلو پر مهال تر ټولو زیات څه ته پاملرنه کوي؟
– ولې هغوی دغه محصوالت پېري؟

۲۲
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آمنه وروسته وضاحت ورکوي ،چې د نورو اليس ګنډلو صنعتکارانو د جامو پېرېدونکو په پېژندلو
رسه به رویا پوه يش ،چې د نوموړې د محصوالتو پېرېدونکي به کوم کسان وي؟ او په الس ګنډل
شویو جامو د بیو په لیدلو رسه به د بیې په اړه هم يوه مفکوره ترالسه کړي ،چې ښايې په راتلونکې
کې یې پېرېدونکي د نوموړې د محصوالتو په بدل کې ورکړي.

خپل د پام وړ بازار پیدا کړئ:
– د خپلې کورنۍ له یوه غړي یا هم له کوم ملګري څخه مو غوښتنه وکړئ ،چې تاسې
بازار ته بوځي.
– د ليدنې وړ هټیو لست له ځانه رسه واخلئ ،چې دا کار له بازار رسه د يوه بلد شخص
په مرسته تر رسه کړئ.
– د خپلې کورنۍ له یوه غړي څخه غوښتنه وکړئ ،چې له بازار څخه لیدنه وکړي او په
اړه یې تاسې ته څېړنه تر رسه کړي.

۲۳
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(الف) د بازار پلټنه
راتلونکې ورځ آمنه او رویا د کابل ښار له بېالبېلو بازارونو او هټيو څخه لیدنه کوي.
بازار
د دوی لومړۍ لیدنه د سیمې له بازار څخه ده .په دغه بازار کې هټۍوال بېالبېل محصوالت (واردايت
ټوکر ،د ورځني اړتیا پر بنسټ جامې او خوراکي توکي) پېري .رویا خپل شاوخوا ته ګوري او ورته
معلومېږي ،چې له بهر څخه افغانستان ته وارد شوي لږ کیفیت لرونکي محصوالت ارزانه بیه لري.
خلک دلته په لوړ کیفیت رسه په الس ګنډل شویو جامو پېرېدلو ته نه راځي .هغه کسان ،چې دغه
بازار ته راځي بیو ته ډیره پاملرنه لري.
رویا او آمنه دې هوکړې ته رسېږي ،چې د سیمې بازار د رویا په الس ګنډل شویو محصوالتو پلورلو
لپاره مناسب ځای نهدی.

رویا د سیمې په بازار کې له ټيټ کیفیت رسه ماشیني ګلدوزي مومي.

۲۴
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ښځینه بازار
ښځینه بازار هم د نورو بازارونو په څېر دی؛ خو توپیر یې دا دی ،چې ټول پېرېدونکي او پلورونکي
یې ښځینه دي .دلته د ښځو لپاره بېالبېل محصوالت موجود دي؛ له جامو نیولې تر شیریني او د
سینګار لوازمو پورې .ځینې جامې ډېرې پر مختليل او عرصي دي او یو شمېر نورې يې بیا دودیز
ډيزاینونه لري؛ لکه د رویا په الس ګنډل شوې جامې .د ډېری ګلدوزیو کیفیت ،چې په ماشین ګنډل
شوي ټيټ دي؛ خو ځینې یې په غوره کیفیت رسه په الس ګنډل شوي دي .آمنه رویا ته یادونه کوي،
چې په الس ګنډل شویو جامو کیفیت لوړ دی .نوموړې همداراز وايي ،چې غوره کيفيت لرونکو په
الس ګنډل شويو جامو ته دې پاملرنه وکړي ،ځکه چې بيې هم لوړې دي؛ څو په راتلونکي کې د
خپلو تولیدونکو محصوالتو له بیو څخه خربه و اويس .رویا د هوساینې احساس کوي او حیرانه ده،
چې آیا کولی يش خپل محصوالت وپلوري؟

رویا په ښځنیه بازار کې په السګنډل شوي محصوالت ګوري.

۲۵
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د کمیس او پرتوګ ځانګړې هټۍ
آمنه او رویا د کمیس او پرتوګ پلورنې هټۍ ته ځي .دلته رویا هغه سړی ګوري ،چې د واده کميس
سپارښتنه کوي او له کتالک څخه یوه خامکي غاړه غوره کوي ،چې هټۍوال ورته ښودلې ده.
رویا حیرانه ده .دلته پېرېدونکي د غوره کیفیت درلودونکو محصوالتو ،د ځانګړو غونډو او محافلو
لپاره دودیزو جامو او د مسلکي لیدنو په لټه کې دي .ډېری دغه پېرېدونکي منځنی عمر لري.
دوی په دولتي یا هم شخيص رشکتونو کې کار کوي او چمتو دي ،څو د غوره کیفیت درلودونکو
محصوالتو لپاره لوړې بیې ورکړي .رویا له ځانه رسه فکر کوي ،چې د سیمې بازار په پرتله دلته د
محصوالتو کیفیت او بیې لوړې دي او تقریبا ډاډمنه ده ،چې پېرېدونکي به دلته د هغې په الس
ګنډل شوي محصوالت خوښ کړي.

د کميس او پرتوګ پلورنې هټۍ ،له غوره کیفیت رسه په الس ګنډل شوي دودیز کمیس او پرتوګ پلوري.

آمنه ،رویا هڅوي څو له هټۍوال رسه خربې وکړي او د هغو ډیزاینونو په اړه پوښتنې ترې وکړي،
چې د خلکو خوښېږي او کولی يش خپلې کاري بېلګې هغه ته راوړي؟ رویا ناآرامه ده او آمنې ته
وايي ،تر دېدمه له هټۍوال رسه خربې کولو ته چمتو نه ده.

۲۶
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د اخرتیزو جامو ځانګړې هټۍ
په دویم ګام کې دوی هغې هټۍ ته ځي ،چې په غوره کیفیت او لوړې بیې رسه د واده جامې،
د واده د شپې جامې او عريب دریشۍ پلوري .رویا هغو جامو ته ګوري ،چې په کوټبند کې
ځړول شوي دي ،څو په الس ګنډل شوې جامې ومومي .نوموړې په دې جامو کې کارول شوي
ډیزاینونه نه پېژين .آمنه نوموړې ته وضاحت ورکوي ،چې ډېری جامې هندي دي.
د دغې هټۍ پېرېدونکي ځوانې ښځې او نارینه دي ،چې له ورځني مود رسه برابر غوره کيفيت
لرونکو ډیزاینونو په لټه کې دي .رویا فکر نهکوي ،چې خپلې اليس ګنډل شوي دوديزې جامې
دې دلته وپلوري.

د اخرتیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې په الس ګنډل شوې جامې په هند کې جوړې شوي دي.

آمنه ،رویا ته وايي ،چې د کمیس او پرتوګ پلورنې ،د دودیزو ښځینه جامو او د ماشومانو د جامو
ځانګړیو هټیو په څېر زیاتې هټۍ دودیزو جامو ته ځانګړي شوي او پهدې برخه کې اندېښنه نهلري.

۲۷
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د پېرلو لوی مرکزونه
آمنه او رویا په کابل ښار کې د پېرلو لوی مرکز (روشن پالزا) ته ځي؛ .دلته زیاتې هټۍ موجودې دي؛
خو ډېری یې د ځوانو پېرېدونکو په لټه کې دي .دغه هټۍ عرصي جامې پلوري ،چې ډېر یې
غريب ډیزاینونه لري .د دغې پالزا پېرېدونکي په الس ګنډل شویو دودیزو جامو په لټه کې نهدي؛ خو
آمنه په الس ګنډل شوي بالښتونه دلته په يوه انتيک پلورنې هتۍ کې پلوري.

پېرېدونکي د پېرلو په لویو مرکزونو کې عرصي ډیزاینونه خوښوي.

۲۸
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د بهرنیانو لپاره هټۍ
د مرغ فروشۍ کوڅه په ځانګړې توګه په افغانستان کې مېشتو بهرنیانو لپاره د پېرلو یو مرکز دی،
چې د دې کوڅې په هټيو کې دودیزې جامې ،اليس او عتیقه صنایع ،ګاڼې ،د کور توکي ،غالۍ،
کايش ،حکاکي او داسې نور څه پلوري.
په کابل کې د ګنجینه او ګالرۍ په څېر نور دوه مشهور سوداګریز مرکزونه یا بازارونه هم شته .د دې
بازارونو هټۍ هغه اليس صنایع پلوري ،چې د سیمهییزو صنعتکارانو لهخوا جوړېږي.
تر ډېره بریده دغه دواړه بازارونه د هغو بهرنیانو لپاره دي ،چې په افغانستان کې کار او یا هم له هېواد
څخه لیدنه کوي .دوی خپلو کورنیو ته د یوې ډالۍ په پېرلو رسه ډېری مهال په افغانستان کې د
خپل پاتې کېدو وخت په یاد راوړي.
رویا هېڅ یو بهرنی نهپېژين او نه پوهېږی ،چې آيا دوی به د نوموړې په الس ګنډل شوي دودیزې
جامې خوښې کړي که نه؟

رویا نه پوهېږي ،چې آيا بهرنیان په الس ګنډل شوي دودیز محصوالت خوښوي؟

۲۹
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(ب) :د محصول او د پلورنې د ځای په اړه یې پرېکړه
آمنه او رویا د هټیو له لیدلو وروسته د چای څښلو لپاره رسه کېني .آمنه د سوداګرۍ په اړه د رویا د
چټکې زدهکړې له امله تر اغېز الندې راځي .نوموړې ته ګوري او ترې پوښتي« :فکر کوې څه ډول
محصول وګنډې؟»
رویا د هغو ټولو په الس ګنډل شویو محصوالتو په اړه فکر کوي  ،چې تر دېدمه یې لیديل دي.
نوموړې پهدې اړه ،چې کوم محصول ډېر خوښوونکی دی؟ او د کوم یوه په جوړولو کې وړتیا
لري؟ سنجش کوي او ځواب ورکوي« :زه به کمیس او پرتوګ په الس وګنډم؛ ځکه پهدې کار کې
وړتیا لرم او زیات خلک غواړي په الس ګنډل شوي کمیس او پرتوګ وپېري».
خپل محصوالت غوره کړئ:
– له خپلو وړتیاوو څخه په استفادې کوم محصوالت تولیدوالی شئ؟
– کوم ډول محصوالت په بازار کې ډېر محبوبيت لري؟
– کوم کسان دغه محصوالت پېري؟ ولې دوی دغه محصوالت خوښوي؟ آیا ستاسې
محصوالت به خوښ کړي؟
– آیا مختلف پېرېدونکي به ستاسې محصول خوښ کړي؟ که خوښوي المل به یې څه
وي؟

وروسته آمنه له رویا څخه پوښتي ،چې نوموړې به څه ډول او چېرې خپل محصوالت وپلوري؟
آمنه ،رویا ته وضاحت ورکوي ،چې پېرېدونکو ته د رسېدو لپاره دوه الرې شته.
آمنه وايي« :ته کولی شې خپل اليس ګنډل شوي محصوالت نېغ په نېغه د دې محصوالتو پر
کاروونکو وپلورې او یا خپل محصوالت د کميس او پرتوګ د پلورنې په ځانګړې هټۍ والو وپلورې».

۳۰

د یوې سوداګرۍ پیل

په مستقیمه توګه پر پېرېدونکو د محصوالتو پلورل د پلور له هرې معاملې څخه د زیاتو پيسو ترالسه
کولو ښه الره ده؛ خو د دې له امله ،چې ډېری مهال د پېرېدونکو پیدا کول ستونزمن دي ،نو د خپلو
محصوالتو لږ شمېر پلورئ .د هټۍوالو په څېر هغه کسان ،چې ستاسې محصوالت پلوري له
وړاندې څخه پېرېدونکي لري .کله چې تاسې پر دوی باندې خپل محصوالت پلورئ کېدای يش
د پلور له هرې معاملې څخه لږې پيسې ترالسه کړئ؛ خو تاسې به منظمې او زیاتې سپارښتنې
ولرئ .په دې توګه تاسې کولی شئ ،چې ډېرې پیسې ترالسه کړئ.

رویا

هټۍوال

پېرېدونکي

هټۍوال

پېرېدونکي

پېرېدونکي

د هټۍوالو لهالرې ډېر محصوالت وپلورئ

«پر دې رسبېره کله چې تاسې نېغ په نېغه خپل محصوالت پر پېرېدونکو پلورئ؛ باید د بازار له ورځني
مود څخه خرب وئ ،څو داسې محصوالت ډيزاين کړئ ،چې پېرېدونکي یې وپېري .ډېری هټۍوال
تاسې ته د ډيزاینونو بېلګې درکوي ،چې جوړې یې کړئ ،ځکه چې دوی ډېری وخت له پېرېدونکو
رسه په اړیکې کې دي او پوهېږي چې هغوی څه ډول ډیزاینونه ،رنګونه او اندازې خوښوي».

۳۱

لومړی څپرکی

د خپلو محصوالتو پلورلو لپاره مناسب ځای پیدا کړئ:
– کومې هټۍ ستاسې له محصوالتو رسه ورته محصوالت پلوري؟
– کوم کسان له هغه ځایه توکي پېرې (اخيل) ؟
– آیا پېرېدونکي به ستاسې ورته محصوالت خوښ کړي؟
– آیا په دغو بازارونو کې هټۍوال د نویو تولیدونکو یا محصوالتو په لټه کې دي؟
– آیا هغه تولیدونکي ،چې خپل محصوالت پهدغو هټیو کې پلوري ،دوی د کار کولو په
موخه د نورو تولیدونکو په لټه کې دي؟
کوم کسان به ستاسې محصول خوښ کړي؟ دغه پېرېدونکي له کوم ځايه او څنګه ستاسې
محصوالت پېري؟

رويا د ټولو کتل شويو هټيو او د دې ځای د محصوالتو بېالبېلو پېرېدونکو په اړه فکر کوي او ځواب
ورکوي« :خپل محصوالت به په ځانګړي هټیو کې پر هټۍوالو پلورم .د هغوی پېرېدونکي به زما
په الس ګنډل شوي کندهاري او تارشامر محصوالت خوښ او د دغو محصوالتو لپاره مناسبې بیې
ورکړي .زه به اړه نهشم ،چې د خپلو اليس ګنډل شویو محصوالتو لپاره پېرېدونکي پيدا کړم ،ځکه
هټۍوال به دغه کار راته تر رسه کړي».

۳۲

د یوې سوداګرۍ پیل

آمنه لهدغو نظریاتو رسه هوکړه کوي او روښانوي ،چې رویا کولی يش کمیس او پرتوګ ډیزاین
کړي او هغه پر هټۍوالو وپلوري او یا هم له هټۍوالو څخه سپارښتنه ترالسه کړي او هغه وخت
خپل محصوالت تولید کړي ،چې پېرېدونکي یې سپارښتنه کوي .رویا پرېکړه کوي ،چې له هټۍوالو
څخه د سپارښتنې په ترالسه کولو رسه خپل کار پیل کړي ،څو د پېرېدونکو د خوښې وړ محصوالتو
تنوع په اړه ښه درک ولري .نوموړې پر هغو محصوالتو خپلې پيسې او وخت نه مرصفوي ،چې
يې نه يش پلورلی.

رویا پرېکړه کوي ،چې باید خپله محصوالت ډيزاین کړي او له هټۍوالو څخه سپارښتنه ترالسه کړي.

۳۳

لومړی څپرکی

بله ورځ آمنه او رویا یوازې د امن له هټۍ څخه لیدنه کوي .آمنه د کميس او پرتوګ پلورنې هټۍ
وال پېژين او پرې باور لري ،چې له رویا رسه به منصفانه چلند وکړي .په هر حال آمنه ،له رویا څخه
غوښتنه کوي ،چې تل دې بیې له هټۍوالو ،د پلورنې له استازو او نورو تولیدونکوو رسه پرتله کړي،
څو ډاډمنه يش ،چې په سوداګریزو اړیکو کې له نوموړې رسه منصفانه چلند شوی دی.
هټۍوال د رویا د الس ګنډلو له وړتیا څخه خوشحال دی او وايي ،د هټۍ لپاره یې په لوړ کیفیت رسه
د کندهاري ګنډلو لپاره نویو اليس ګنډونکو له امله به خوښ وي .د دغې هټۍ پېرېدونکي د ځانګړو
جشنونو لپاره تل په لوړ کيفيت د دودیز کمیس او پرتوګ په لټه کې دي .دی له رویا څخه غوښتنه
کوي ،څو خپلې کاري بېلګې ورته راوړي.
رویا د داسې هټۍ په موندلو خوشحاله ده ،چې پېرېدونکي به یې د نوموړي په الس ګنډل شوي
جامې خوښې کړي.

هټۍوال په لوړ کیفیت رسه په الس ګنډل شوي کندهارۍ غاړې غواړي.

۳۴

 .4د اليس صنایعو په یوې سوداګرۍ کې ونډې او مهمې اړیکې.
آمنه او رویا د هټۍوال له لیدلو وروسته چای څښي .رویا پوهېږي ،چې د یوې سوداګرۍ پیل لپاره
ډېرې زده کړې ته اړتيا ده .رويا د اليس صنعت په سوداګرۍ کې د بېالبېلو وګړو ونډې په اړه د آمنې
خربې په ځري رسه اوري.

 .1عرضه کوونکي
د توکو عرضه کوونکي د يوه محصول جوړولو په برخه کې کارونکي توکي (ټوکر ،بوکرم ،تار ،ستنې
او تباشیر)عرضه کوي.

۳۵
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 .2تولیدوونکي
تولیدوونکي یا صنعتکاران ،محصوالت جوړوي او په جال جال بڼو رسه کار کوي:
– هغوی خپل محصوالت جوړوي او د پلورنې د استازو لهالرې یې پلوري .ځینې وختونه دوی نور
تولیدوونکي په کار ګامري ،څو ويش کړی زیاتې سپارښتنې برابرې کړي.
– دوی د داسې محصوالتو د توليد او پلورولو لپاره ،چې په يوازې توګه يې د توليد توان نه لري له
بېالبېلو توليدوونکو رسه رشاکت کوي.
– هغوی د سرتو توليدوونکو سوداګرو له لورې د محصوالتو د يوې برخې د پلورولو او توليدولو لپاره
په کار ګامرل کېږي.

۳۶
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 .3د پلورنې استازي
د پلورنې استازي له هغو تولیدوونکو څخه استازیتوب کوي ،چې په کورونو کې کار کوي .د پلورنې
استازي محصوالت په هټۍوالو ،پېرېدونکو پلوري او یا له دوی څخه سپارښتنې ترالسه کوي او هغه
تولیدوونکو ته سپاري .ډېری وخت دغه کسان د خپلو خدماتو وړاندې کولو په بدل کې د محصول
د بیې لږه برخه ترالسه کوي.
ځینې تولیدوونکي د پلورنې استازي هم دي .دوی خپل محصوالت تولیدوي او نېغ په نېغه یې
پر هټۍوالو او پېرېدونکو پلوري .ښايي دغه کسان نور تولیدوونکي هم هټۍوالو ته معريف او له
هغوی څخه استازیتوب وکړي.

۳۷

لومړی څپرکی

 .4هټۍوال
هټۍوال محصوالت پېري او بېرته يې پر پېرېدونکو پلوري .هټۍوال هغه محصوالت پېري ،چې
د تولیدوونکو لهخوا ډیزاین شوي وي او همدارنګه تولیدوونکو ته سپارښتنه کوي ،چې د ځانګړو
ډيزاینونو پر بنسټ محصول جوړ کړي.
آمنې وویل« :رویا جانې! نور خلک او ډلې هم شته ،چې محصوالت پېري او بېرته یې پلوري ،لکه
د هغو تولیدوونکو په څېر چې لویې سوداګرۍ لري او یا هم د اليس صنایعو نا دولتي مؤسسې
چې په دې برخه کې کار کوي .لهدې امله موږ پر هټۍوالو مترکز کوو چې تاسو له هغوی رسه
د هټۍوالو په څېر راکړه ورکړه کړې او اړیکې مو ټينګې کړي دي ».

۳۸
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 .5پېرېدونکي
پېرېدونکي محصوالت پېري او ترې استفاده کوي.
رویا د ټولو هغو مختلفو خلکو په اړه فکر کوي ،چې د سوداګرۍ رامنځته کولو په موخه هغوی ته
اړتیا لري .هغه به د یوې تولیدوونکې او د پلورنې استازې په توګه خپل محصوالت په مستقیم ډول
پر هټۍوالو وپلوري؛ خو نوموړې به د ډېرو کسانو مرستې ته اړتیا ولري .نوموړې ډاډمنه ده ،چې د
باوري کسانو په موندلو کې به کورنۍ ،ملګري او ټولنه وررسه مرسته وکړي.

۳۹

لومړی څپرکی

عرضه کوونکي

هټۍوال
رویا
(تولیدوونکې او د پلورنې استازې)

پېرېدونکي

تولیدوونکي

د سوداګرۍ رامنځته کېدو په برخه کې د اړتيا وړ اړيکې

– عرضه کوونکي
– تولیدوونکي
– د پلورنې استازي
– هټۍوال
– پېرېدونکي

د اليس صنایعو په سوداګرۍ کې مهم وګړي.

۴۰

 .5ستاسې ژمنه :ستاسې د سوداګرۍ بنسټ
آمنه ،رویا ته وايي« :ستا سوداګري ،ستا محصول او هغه اړیکي دي ،چې د خپل محصول تولیدولو
او پلورنې لپاره له خلکو رسه رامنځته کېدو ته يې اړتیا لرې .دغه خلک عرضه کوونکي ،تولیدوونکي،
د پلورنې استازي ،هټۍوال او پېرېدونکي دي».
هره اړیکه پر یوه ژمنه والړه ده .د بېلګې په توګه کله چې تاسې پر یوه هټۍوال د یوه محصول پلورلو
ته ژمن کېږئ او تاسې ژمنه کوئ ،چې محصول د منل شوي ډيزاین ،شمېر او نېټې پر بنسټ د ټاکل
شوې بیې په بدل کې عرضه کوئ.

منل شوی ډيزاین

منل شوی کیفیت
بیه

شمېر

د سپارلو منل شوې نېټه

یوه هټۍوال ته ستاسې ژمنه
منل شوې طرحه ،کیفیت ،شمېر ،بیه او د سپارلو نېټه

۴۱

لومړی څپرکی

ستاسې عرضه کوونکي او تولیدوونکي باید پر خپلې ژمنې وفا وکړي،
څو وکړای شئ د هټۍ په وړاندې خپله ژمنه عميل کړئ.

آمنه روښانوي « :تاسې بايد د خپلې ژمنې پوره کولو په موخه هټۍوال ته ډاډمن شئ ،چې
ستاسې عرضه کوونکی او تولیدوونکی مو پر خپلې ژمنې والړ دی .عرضه کوونکي باید د تار
وړاندې کولو په برخه کې پر خپلې ژمنې والړ و اويس او ستاسې تولیدوونکی باید د ټاکل شوې
نېټې پر بنسټ د محصول جوړولو پر ژمنې والړ وي».

۴۲

د یوې سوداګرۍ پیل

آمنه وايي« :کله چې ټولو خپلې ژمنې پوره کړې ،د ټولو کسانو غوښتنې پوره کېږي .لهدې الرې
تاسې کولی شئ باور او ښه شهرت رامنځته کړئ ،چې د زیاتو سپارښتنو ترالسه کولو او د سوداګرۍ
د ودې المل مو کېږي ».
«خو که څوک خپله ژمنه پوره نهکړي ،باور یې کمېږي او سوداګري به يې زیامننه يش .تاسې
باید تل خپلې ژمنې عميل کړئ او یوازې هغه مهال ژمنه وکړئ ،چې پر عميل کولو یې ډاډمن
یاست .ډاډمن شئ ،چې عرضه کوونکي ،تولیدوونکي او هټۍوال به هم همدغه کار تر رسه کړي».

– منل شوی ډيزاین
– کیفیت
– شمېر
– بیه
– د سپارلو نېټه.

ستاسې د سوداګرۍ ژمنه

۴۳

لومړی څپرکی

«څو کاله وړاندې د مرغ فروشۍ کوڅې له مشهور هټۍوال محمدمالک څخه غوښتنه شوې وه،
چې د یوې هرني ډلې لپاره  ۲۰جوړې جامې جوړې کړي او ټاکل شوې وه ،چې دا کسان به د
خپلواکۍ په ورځ د ولسمرش په وړاندې خپل هرن څرګند کړي .محمد مالک د کنرست له تر رسه کېدو
څخه یوه ورځ مخکې د جامې سپارلو ژمنه کړې وه .نوموړي له څلورو تولیدوونکو څخه غوښتنه
وکړه ،چې هر یو دې پنځه جوړه جامې جوړې کړي.
د کنرست له تر رسه کېدو څخه دوه ورځې مخکې یوازې څو جوړه جامې جوړې شوې وې .یو تن
تولیدوونکی ناروغ و؛ خو محمد ته یې هېڅ هم وييل نه و .که څه هم د مالک تېروتنه نه وه ،چې
تولیدوونکي خپله ژمنه عميل نهکړي؛ خو دی پوهېده ،که ټولې  ۲۰جوړه جامې چمتو نهکړي؛
د ده شهرت به زیامنن يش .یو تکړه ګنډونکی(خیاط) په خوشحالۍ رسه له درېیو نورو تولیدونکو رسه
ټوله شپه کار وکړ ،څو د ټاکل شوې نېټې پر بنسټ ټولې  ۲۰جوړه جامې جوړې کړي».
«فکر وکړئ که محمد مالک خپله ژمنه نه وه پوره کړې؛ سوداګرۍ لپاره به یې څه رامنځته شوي
وو».

محمد د خپلې ژمنې عميل کولو لپاره ټوله شپه کار کوي

۴۴

د یوې سوداګرۍ پیل

پر خپلې ژمنې عمل وکړئ ،څو پياوړې سوداګري ولرئ.
– هټۍوالو ته خپله ژمنه ولیکئ.
– له وړاندې پالن جوړونه وکړئ او د خپلو تېروتنو سمولو په موخه پوره وخت په پام
کې ونیسئ.
– له وړاندې کوونکو او تولیدوونکو رسه په منظمه توګه خربې وکړئ.
– نوي عرضه کوونکو او تولیدوونکو ته د کوچنیو سپارښتنو په سپارلو رسه وآزمایئ.

رویا پوهېږي  ،چې د کمیس او پرتوګ د ځانګړې هټۍ له هټۍوال رسه د ښه شهرت رامنځته کېدو
لپاره زیات وخت ته اړتیا لري ،له دې امله نوموړې تل پر خپلو ژمن عمل کوي .که نوموړې خپلې
ژمنې عميل نهکړي؛ پوهېږي ،چې هټۍوال به هېڅکله ورته سپارښتنه ورنهکړي.
رویا هم ناآرامه او هم حیرانه ده ،چې خپلې بېلګې هټۍوال ته راوړي .نوموړې د آمنې د مالتړ
احسانمنده ده ،چې خپله سوداګري پیل کړي.

۴۵

 .6د روزونکي (ټرېرن) یاددښتونه :مترينونه

 .1.1تاسې څه وړتیا لرئ؟
– اليس ګنډل
– د ګاڼو جوړول
– خیاطي
– قالب ګنډل
– مند جوړول
– د غالیو اوبدل
– سبد جوړول
– چرمکاري
– د تار تاوول
– نور کارونه
 .2.1غواړئ کوم کار تر رسه کړئ؟

مقدمه

 ۲برخه .د سوداګرۍ پیل لپاره پرېکړه کول
 .1.2ولې غواړئ سوداګري پیل کړئ؟
 .2.2آیا په کورنۍ او ټولنې کې داسې نارینه شته ،چې د سوداګرۍ په پیل کې له تاسې رسه مرسته وکړي؟
 آیا په کورنۍ او ټولنه کې مو داسې نارینه شته ،چې د سوداګرۍ د پیل او مدیریت تجربه ولري؟ آیا هغوی بهله تاسې رسه مرسته وکړي؟
 آیا په کورنۍ کې مو داسې کسان شته ،چې د یوې کورنۍ سوداګرۍ پیل په موخه له تاسې رسه د یو ځای کېدولېوالتیا ولري؟
 آیا کولی شئ د سوداګرۍ پیل په موخه خپلې وړتیاوې د ملګرو له وړتیاوو رسه یو ځای کړئ؟ .2.3د یوې سوداګرۍ پیل پر مهال به له کومو ستونزو رسه مخ شئ؟ څه ډول کولی شئ دغه ستونزې حل کړئ؟

۴۶

 ۳برخه :کوم شی باید جوړ کړئ او چېرې وپلورئ؟
 .۳.۱له خپلو وړتیاوو څخه په استفادې کوم محصوالت تولیدولی شئ؟
 .۳.۲نور تولیدوونکي ستاسې له محصوالتو رسه ورته کوم محصوالت تولیدوي؟
 .۳.۳څوک دغه محصوالت پېري؟ دغه محصوالت له کومو ځایونو څخه پېري؟ د دغو محصوالتو لپاره کومه
بیه ورکوي؟
 ۳.۴څوک به ستاسې محصوالت وپېري؟ ولې؟
 ۳.۵په کوم ځای کې کولی شئ خپل محصوالت وپلورئ؟ ولې؟
 ۴برخه :د اليس صنایعو په سوداګرۍ کې مهمې ونډې او مسؤلیتونه
 .۴.۱آیا تاسې کوم عرضه کوونکی ،تولیدوونکی ،د پلورنې استازی ،هټۍوال او پېرېدونکی پېژنئ؟ هغوی کوم
کار تر رسه کوي؟
 .۴.۲ستاسې سوداګرۍ لپاره کومه ونډه مهمه ده؟ ولې؟
 .۴.۳آیا داسې کسان پېژنئ ،چې ستاسې سوداګرۍ لپاره په دغو ونډو کې برخه واخيل؟
 .۴.۴تاسې به کومه ونډه ولوبوئ؟
 ۵برخه .ستاسې ژمنه :ستاسې د سوداګرۍ بنسټ
 .۵.۱آیا له دې مخکې مو له عرضه کوونکو ،تولیدوونکو یا هټۍوالو رسه کار کړی دی؟ هغوی ستاسې په کار
کې د رشیکېدو لپاره کومې ښې ځانګړتیاوې لري؟
 .۵.۲په وروستي ځل ،چاچې له تاسې رسه پر خپله ژمنه عمل نه و کړی ،څه وخت و؟ آیا دې وعده خالفۍ پر
بل چا اغېز درلودلی و؟
 ۵.۳څنګه کېدای يش ډاډمن شئ؛ ټول هغه کسان ،چې له تاسې رسه کار کوي پر خپلو ژمنو والړ دي؟

۴۷
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د رویا لومړنۍ سپارښتنه

لړلیک
 .1رسليک
 .2د لومړۍ سپارښتنې موندل/السته راوړل
الف :د سوداګرۍ استازیتوب
ب :مستند کول

 .3د تولید بهیر :د لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کولو او له غوره کیفیت رسه د
سپارښتنې تولید لپاره پنځه ګامه
لومړی ګام :د یوې سپارښتنې ترالسه کول
دویم ګام :د تولید بهیر لپاره پالن جوړول
درېیم ګام :د توکو پېرل
څلورم ګام :د تولید بهیر او د کیفیت څېړنه
پنځم ګام :د کیفیت وروستی څېړل او د محصول سپارل

 .4د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینات
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هغه مسایل ،چې پهدغه څپرکي کې به پرې بحث ويش
د دغه څپرکي په پای کې به له الندې مسایلو رسه آشنا شئ
– څه ډول خپله سوداګري هټۍوالو ته معريف کړئ؟
– له غوره کیفیت رسه د محصوالتو تولید او چمتو کولو لپاره پنځه پړاوونه
– د سپارښتنې ترالسه کولو په صورت کې کوم کارونه باید تر رسه کړئ؟
– د یوه محصول تولید لپاره څه ډول باید پالن جوړونه وکړئ؟
– د لومړنیو توکو پېرلو پر مهال کومو ټکیو ته باید پاملرنه وکړئ؟
– څه ډول کوالی شئ له غوره کیفیت رسه یو محصول تولید کړئ؟
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 .1رسيزه
شفیق د رویا لپاره خوشحال دی؛ خو نوموړې ته یادونه کوي ،چې ال هم د سوداګرۍ پیل لپاره بايد
زیات کارونه تر رسه يش.
رویا باید لومړی خپل تر ټولو غوره کاري بېلګې هټۍوال ته ښکاره کړي او هغه ته قناعت ورکړي،
چې دې ته د محصول سپارښتنه وکړي .له دې وروسته رویا باید محصوالت تولید کړي او د ژمنې پر
بنسټ یې هټۍوال ته وسپاري.
که نوموړې خپله ژمنه عميل کړي؛ هټۍوال به پرې باور وکړي او په ډېر احتامل رسه به لویې
سپارښتنې ورته ورکړي.
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 .2د لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کول
(الف) :د سوداګرۍ استازیتوب
رویا ،شفیق ته وايي ،چې په یوازې توګه له هټۍوال رسه خربې کول د دې د ناآرامۍ المل کېږي.
شفیق غوښتنه کوي ،چې دی به له رویا رسه ملتیا وکړي .د رویا پالر د دوی دواړو خربې اورې او دی
هم په خربو کې ورګډېږي .دی وايي ،رویا باید په یوازې توګه له هټۍوال رسه د خربې کولو وړتیا
زدهکړي .شفیق به تل له رویا رسه نهوي؛ د دې لپاره چې هټۍوال رويا او سوداګرۍ ته یې درناوی
وکړي ،نو نوموړې باید مستقیامً له هټۍوال رسه خربې وکړي.
شفیق ،رویا ته مشوره ورکوي او ورته وايي ،چې نوموړې باید پر ځان او پر خپل کار باور ولري،
مهربانه واويس ،په روښانه او لوړ غږ رسه خربې وکړي .دی وايي ،که رویا ډاډمنه و نه اويس ،ښايي
هټۍ وال د دې پر کيفيت لرونکي محصول باندې شک وکړي.
رویا خپلې کتنې له آمنې رسه رشیکوي او آمنه ورته وړاندیز کوي ،چې دوی به یو ځای مترین
وکړي .آمنه د هټۍوال په توګه څرګندېږي .له درې یا څلور ځله مترین څخه وروسته رویا زدهکوي،
چې څه ډول له هټۍوال رسه خربې وکړي.
څو ورځې وروسته رویا بیا د کمیس او پرتوګ ځانګړې هټۍ ته ځي ،څو د خپلو کارونو تر ټولو ښې
بېلګې هټۍوال ته ښکاره کړي .نوموړې ناآرامه ده؛ خو د شفیق خربې يادوي ،چې ویيل یې و،
باید آرامه و اويس ،څو هټۍوال یې د وړتیا په اړه شک ونهکړي.

خپلې تجربې په ډاډ رسه معريف کړئ:
– پر خپلو وړتیاوو او محصول باور ولرئ.
– مهربان و اوسئ.
– په لوړ غږ او روښانه خربې وکړئ.
– مترین وکړئ او چمتو و اوسئ.
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څرنګه چې رویا له آمنې رسه مترین کړی و ،نو مخکې له دې ،چې په لوړ غږ رسه هټۍوال ته
سالم وکړي ،منتظره پاتې کېږي څو هټۍوال له پېرېدونکي رسه مرسته وکړي .رویا ،هټۍوال ته
یادونه کوي ،چې له خپلې ترور رسه یو ځای یوه اوونۍ وړاندې دلته راغلې وه .رویا خپلې کاري
بېلګې هټۍوال ته ښکاره کوي او هغه ته د خپل اليس ګنډلو په اړه وضاحت ورکوي.
همداراز رویا خپله پوهه او پوره وړتيا پهډاګه کوي ،هټۍوال په ځري او پاملرنې رسه د نوموړې خربو
ته غوږ نیيس.

رویا خپلې کاري بېلګې هټۍوال ته ښيي

هټۍوال د رویا له کار څخه ستاینه کوي .هټۍوال له نوموړې څخه څو پوښتنې کوي او وروسته
وړاندیز کوي ،چې د آزمایښت په توګه یوه کوچنۍ سپارښتنه ورته وسپاري .که رویا دغه سپارښتنه په
بریالۍ توګه بشپړه کړه ښايی هټۍوال دې ته لېوال يش ،چې په منظمه توګه دې ته سپارښتنې
ورکړي.
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د رویا لومړنۍ سپارښتنه

(ب) اسناد (سند)
رویا د خپلې لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کولو په درشل کې ده .رویا د آمنې خربې را یادوي چې
ویيل و ،د هرې سوداګرۍ څارلو او له تېروتنو څخه د مخنیوي په موخه مستند کول څومره مهم
دي .تېره شپه آمنې ،رویا ته د یوې کتابچې په ورکړې رسه نوموړې یې حیرانه کړې وه.

آمنه ،رویا ته یوه کتابچه ورکوي څو وکړای يش خپلې سپارښتنې مستندې کړي

آمنه خپله کتابچه چې له سپارښتنو ډکه ده رويا ته ښيي :ډیزاینونه ،اندازې ،بیې ،د ټېلېفون شمېرې،
السلیکونه او داسې نور .
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د رویا پالر پهداسې حال کې خونې ته دننه شو ،چې دواړه د خربو کولو په حال کې و او خپله
مشوره یې د دې جملې په ویلو رسه زیاته کړه« :تاسې باید تل سپارښتنې یاددښت کړئ ،فرق
نه کوي چې سپارښتنې کمې یا زیاتې دي؛ ډاډمنې شئ چې پېرېدونکی یا هټۍوال هغه
السلیکوي .که تاسې خپلې سپارښتنې مستندې کړئ ،کولی شئ ترې اسناد ولرئ او نوموړې
سپارښتنې وڅارئ او دغه راز د ناسم پوهاوي له رامنځته کېدو څخه مخنيوی وکړئ .د سپارښتنو د
معلوماتو مستند کول؛ هرې سوداګرۍ لپاره تر ټولو غوره بڼه ده».
رویا د سپارښتنو مستند کولو په اړه اندېښمنه ده؛ ځکه نوموړې په لیکلو او محاسبې کې ډېره تجربه
نهلري .پهدې ترتیب رسه آمنه ،رويا ته د سپارښتنو د یوه چوکاټ په کښلواو ډکولو څرنګوايل رسه
ښيي  .آمنې وویل ،د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ خاوند امان د باور وړ کس دی او د اړتیا
پر مهال به د سپارښتنو په مستند کولو کې له رویا رسه مرسته وکړي .شفیق او آمنې ژمنه وکړه،
چې د رویا پر اسنادو به بیا کتنه کوي او تر هغه مهاله چې پهدې برخه کې د رویا وړتیا ښه کېږي،
له پوهېدو څخه به یې ډاډ ترالسه کوي .رویا د شفیق او آمنې له دې مرستو څخه د هوساینې
احساس کوي.
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 .3د تولید بهیر :د لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کولو او له غوره
کیفیت رسه د سپارښتنې تولید لپاره پنځه ګامه
رویا له آمنې رسه له خربې کولو وروسته پوهېږي ،چې د غوره کیفیت سپارښتنو په ترالسه کولو او د
تولید په بهري کې پنځه مهم ګامونه شامل دي:

لومړی ګام :د سپارښتنې ترالسه کول
له خپل پېرېدونکي رسه د ډيزاین ،کیفیت ،د محصول شمېر ،د سپارلو نېټې او بیې په اړه هوکړه وکړئ.
له خپل تعهد یا تړون مستند کړئ او یا هم هغه یادښت کړئ.
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دویم ګام :د تولید پروسې لپاره پالن جوړول
د سپارښتنې بشپړولو او خپلې ژمنې پوره کولو لپاره د توکو ،وسایلو ،وګړو او وخت ته پالن جوړ کړئ.

درېیم ګام :د توکو پېرل
د خپل محصول تولید لپاره د اړتيا وړ توکي وپېژنئ او ویې پېرئ .تل له هټۍوالو او پلورونکو څخه د
توکو له منلو څخه مخکې يې کیفیت وارزوئ.
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څلورم ګام :د تولید او د کیفیت د ارزونې پروسه
خپل محصول تولید کړئ .د خپل د محصول کیفیت په منظمه توګه وارزوئ ،څو ډاډه شئ ،چې د
کیفیت معیارونه په پام کې نیول شوي دي.

پنځم ګام :د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
ډاډمن شئ ،چې د تولید شوي محصول کیفیت او شمېر د سپارښت شوي محصول له کیفیت او
شمېر رسه ورته دی .محصول په ټاکل شوې نېټې وسپارئ او ټاکل شوې بیه ترالسه کړئ.
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څنګه چې رویا د تولید پروسې د لومړي ګام پیل په موخه چمتووالی نیيس او هڅه کوي ،چې
د آمنې له لورې ټول ښوول شوي معلومات په ياد ولري.
لومړی ګام :د سپارښتنې ترالسه کول
هټۍوال رویا ته وايي ،چې غواړي د دوو کمیسونو لپاره دې ته دوه یخنونه وسپاري .هټۍوال
نوموړې ته د کميس او پرتوګ يخنونو لپاره د الس ګنډنې دوه بېلګې ور وښودلې او له رویا څخه
پوښتې ،چې آیا دغه یخنونه په لسو ورځو کې چمتو کولی يش؟
رویا فکر کوي ،چې دغه کار تررسه کولی يش؛ خو د آمنې مشوره رايادوي چې ویيل یې و ،څو
چې ډاډمنه نهيش ژمنه دې نه کوي .رویا له هټۍ وال څخه غوښتنه کوي ،چې کومه ناڅاپي
ستونزه رامنځته نهيش ،نو یخنونه به د  ۱۲ورځو په اوږدو کې ورته وسپاري .هټۍوال هوکړه کوي او
د هر یوه یخن لپاره نوموړې ته  ۶۰۰افغانۍ وړاندیز کوي ،چې د رویا لهخوا هم منل کېږي.
رویا د آمنې له خوا ورکړل شوې کتابچه له خپل دستکول راوبايس او له هټۍ وال رسه په ګډه
سپارښتنه ارزوي او په خپله کتابچه کې يې ليکي .آمنه هم همدا کار تر رسه کوي .نوموړې له
هټۍوال څخه غوښتنه کوي ،څو سپارښتنه السلیک کړي .رویا له هټۍ وال څخه مننه کوي او کور
ته ستنېږي ،څو خپله کورنۍ پهدغه کار خربه کړي.

خپلې سپارښتنې مستندې کړئ او یاددښتونه یې وساتئ:
– خپله ژمنه په کتابچه کې ثبت کړئ؛ منل شوی ډیزاین ،کیفیت ،شمېر ،بیه او د سپارلو
نېټه.
– ډاډمن شئ ،چې هټۍوال یا پېرېدونکی سپارښتنه السلیکوي.
– خپله کتابچه سمه او په منظمه توګه وساتئ ،څو وکولی شئ سپارښتنې وسپارئ.

60

د پېرېدونکي سپارښتنه
نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
د مبایل شمېره0777341266 :
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
فرمایش شوی
جنس

د ډيزاین
ځانګړتیاوې

د کمیس او
پرتوګ یخن

آيب تار ،د یخن
شاوخوا او په یخن
کې په کمه اندازه
کندهاري ستنې
ګنډنې.

د یوه
واحد بیه
(افغانی)

شمېر

2

ټولټال
قیمتونه
(افغانی)

600

3,600

ټولټال

3,600

کتنې :ډاډمن شئ ،چې د نوي محصول کیفیت د بېلګې له کیفیت رسه یو شان دی.
د پېرېدونکي السلیک

اﻣﺎن ﴏاف
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دویم ګام :پالن جوړونه
کله چې رویا کور ته رسېږي آمنه ترې هټۍ ته د ورکړل شوي ژمنې په اړه پوښتنه کوي .رویا په
کتابچه کې تنظیم شوی قرارداد آمنې ته ښيي .آمنه او رویا دواړه یو ځای پر قرارداد او محاسبو کتنه
کوي ،څو ډاډمن يش ،چې د رویا لهخوا ليکل شوی قرارداد او محاسبه سمه تررسه شوې ده او کنه.
آمنه رویا ته وريادوي ،چې پر خپلو ژمنو دې عمل وکړي ،څو باور او ښه شهرت ترالسه کړي ،چې
له امله يې سپارښتنې زیاتې يش او سوداګري یې پراختیا ومومي.
رویا په  ۱۲ورځو کې د دوو جوړو کمیس او پرتوګ یخن ګنډلو په برخه کې د خپلې ژمنې په پوره
کولو په اړه فکر کوي او پوهېږي ،چې په ټاکل شوي وخت د کار بشپړولو په موخه باید یوه بله
ګنډونکې هم وګامري .د ژمنې پوره کولو په موخه پر هر چا ډډه کول د نوموړې لومړنۍ سپارښتنې
ته خطرناکه ده .نوموړې د جامو په اړه د آمنې کیسه رايادوي؛ خو رویا یوه د باور وړ او پوهه ګاونډۍ
لري ،چې د دغه کار تر رسه کولو لپاره مناسبه ده.

نور وګړي د پیسو په بدل کې وګامرئ ،چې تاسې ته کار وکړي:
– هغه کارونه چې د تر رسه کولو توان يې نهلرئ ویې پېژنئ.
– د پوهو او باور وړ کسانو پیدا کولو په موخه د خپلې کورنۍ او دوستانو له شبکې څخه
کار واخلئ.
– نور خلک د کوچنیو سپارښتنو په ورکړې رسه وآزمایئ.

62

د رویا لومړنۍ سپارښتنه

رویا د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړوي.
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آمنه د رویا د تولید د پروسې په کتابچه کې د یوه مهالوېش په چمتو کولو له نوموړې رسه مرسته
کوي ،چې د دوه جوړو یخن تولید لپاره پالن جوړکړي .آمنه رویا ته د مهال ويش جدول ډکولو روزنه
ورکوي:
 .۱د سپارښتنې بشپړولو لپاره الزم کارونه لست کړئ.
 .۲د سپارښتنې بشپړولو لپاره مسوول وګړي وپېژنئ.
 .۳د ورځو شمېر د مهالوېش په پورتني ستون کې ولیکئ.
 .۴د هر فعالیت بشپړولو لپاره د مهمو ورځو په پای کې د( )xیوه نښه کېږدئ.
دا ډول مهالوېش له رویا رسه مرسته کوي ،چې د خپل پرمختګ کچه اندازه کړي ،څو ډاډمنه يش،
چې په ټاکل شوي وخت سپارښتنه بشپړوي.

د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ:
– د خپلې سپارښتنې بشپړولو لپاره د اړتيا وړ توکي ،وسايل او وګړي وپېژنئ.
– د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ.
– د تېروتنو سمولو په موخه اضايف وخت په پام کې ونیسئ.
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د رویا د تولید د پروسې مهال وېش
محصول :د کمیس او پرتوګ یخن
شمېر۲ :
د پیل نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
بیه ۶۰۰ :افغانۍ یوه جوړه
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
فعالیت

مسوول کس/کسان

د توکو پېرېدل

رویا

د خیاط په تباشیر رسه د یخن
ستنې ګنډنې لپاره نښه کول

رویا

تولیدوونکي ته د یخن ورکول

رویا

د یوه یخن اليس ګنډل (د یوه
یخن بشپړولو لپاره  ۸ورځې)

تولیدوونکی

د یوه یخن اليس ګنډل

رویا

د یخنونو د کیفیت ارزونه

رویا او تولیدوونکي

د محصول د ترمیم د کار تر رسه
کول

رویا او تولیدوونکي

د یخنونو اوتو کول ،له پاکۍ او
سپارلو ته د چمتو کولو څخه ډاډ
ترالسه کول

رویا

میاشت :وږی
1

وروستۍ ارزونه ،بستهبندي او د
سپارښتنې سپارل

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

رویا

X
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درېیم ګام :د توکو پېرل
کله چې رویا خپلو تولیداتو پالن جوړ کړ ،نوموړې ډاډه شوه ،چې د سپارښتنې تولید په موخه ټول
د اړتیا وړ توکي په واک کې لري .هټۍوال ورته د اړتیا وړ ټوکر ورکړي او نوموړې تار ،بوکرم ،تباشیر،
ستنې او د بستهبندۍ لپاره سلوفان ته اړتیا لري .آمنه ،رویا ته وړاندیز کوي ،چې هټیو والړه يش او
وګوري ،چې له کوم ځای څخه تر ټولو د ښه کیفیت درلودونکی تار په کمې بیې رسه ترالسه
کولی يش.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د کیفیت ،بیې او باور لپاره د تر ټولو ښه عرضه کوونکي له ټاکنې
څخه وړاندې باید څو تنه عرضه کوونکي رسه پرتله کړي .که رویا لومړين عرضه کوونکي رسه د
توکو په بيه کې هوکړه وکړي ښايي په لوړه بيه يې ترالسه کړي .د یوه باور وړ عرضه کوونکي موندل
او وررسه د کاري اړیکو پالل د دې المل کېږي ،چې هم وخت ضایع نهيش او هم لګښت کم يش.
د آمنې د طالیي تار عرضه کوونکی تل پر خپلې ژمنې عمل کوي ،چې دغه کار د آمنې د ډاډ
وړ ګرځي او کولی يش د خپلو پېرېدونکو په وړاندې خپلې ټولې ژمنې پوره کړي .آمنه ،رویا ته د
توکو پېرلو ،کرایې ،د مبایل کارټ ،له عرضه کوونکو څخه لیدنې او د تولید پروسې همغږۍ لپاره څه
پيسې تر هغه وخته په پور ورکوي ،چې هټۍوال د رویا پیسې ورکړي.
له ځینو هغو هټیو څخه چې رویا لیدنه کړې غوره کیفیت درلودونکي تارونه لري؛ خو اندازه یې
بسنه نه کوي .نورې هټۍ په زیاته کچه تار لري؛ خو کیفیت یې ډېر ټيټ دی او نور عرضه کوونکي
غوره کیفیت درلودونکي تارونه په لوړو بيو پلوري.
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رویا عرضه کوونکي رسه پرتله کوي

د توکو پېرل:
– د باور وړ عرضه کوونکو پېژندنې په موخه د کورنۍ او دوستانو له اړیکتیايي شبکې څخه
استفاده وکړئ.
– عرضه کوونکي د کیفیت ،بیې او باور ټاکلو په موخه رسه پرتله کړئ.
– نوي عرضه کوونکي له کوچنیو پېرنو رسه وآزمایئ.
– اضايف توکي او وسایل وپېرئ ،څو د تېروتنې رامنځته کېدو پر مهال ترې ګټه پورته
کړئ.

رویا رايادوي ،چې د شفیق يو ملګری غوره کیفیت درلودونکی تار ،بوکرم ،تباشیر او ستنې پلوري.
ښکاره خربه ده چې دا کس به له رویا رسه ښې کاري اړیکي ولري .رویا د کیفیت له ارزولو څخه
وروسته بوکرم ،دوه ستنې ،یو تباشیر او شپږ حلقې تار ترې پېري .رویا یوازې د یخنونو ګنډولو او د
تېروتنو سمون لپاره توکي پېري .دغه راز رویا د شفیق له هټۍ څخه سلوفان په ښه بیه پېري.
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د توکو کیفیت
تل د توکو له ترالسه کولو او د پیسو له ورکړې مخکې بايد کیفیت یې وارزوئ او آن
هغه توکي ،چې له کارولو څخه وړاندې یې کیفیت خراب وي .تاسې د هغو موادو په
وړاندې ،چې پهخپل محصول کې یې کاروئ مسوول یاست.

څرنګه چې آمنې ،رویا ته مشوره ورکړې وه نوموړې ټول توکي له پېرلو څخه مخکې يې کيفيت
او د پيسو کچه په خپله کتابچه کې ليکي او شفيق دغه کارونه ارزوي او له رويا رسه د محاسبې په
کارونو کې مرسته کوي.

د رویا د اړتیا وړ توکو د پېرنې یاددښتونه
نېټه

د عرضه کوونکي نوم

پېرل شوی جنس

شمېر

د هر یوه بیه (افغانۍ) د لګښت ټولګه
(افغانۍ)

کتنې

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

تار

6

15

90

غوره کیفیت ،مناسبه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

بکروم

۲

5

۱۰

غوره کیفیت ،مناسبه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

ستنه

۳

۲

۶

منځنی کیفیت ،ټيټه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

تباشیر

1

2

2

منځنی کیفیت ،ټيټه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

شفیق

د بستهبندۍ لپاره د
سلوفان کاغذ

۲

۳

۶

ټيټه بیه
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څلورم ګام :د تولید پروسه او د کیفیت ارزونه
اوس هغه وخت رسېدلی دی ،چې رویا د خپلو محصوالتو د تولید کار پیل کړي .هغه لومړی خپل
ټول توکي ارزوي او وروسته خپل کاري پالن ګام په ګام څاري.
رویا د هټۍ وال پر وړاندې د خپلې ژمنې عميل کولو لپاره له ځېرنې څخه کار اخيل ،څو ډاډمنه
يش ،چې د کاري پروسې هر ګام په ټاکل شوې نېټه بشپړ يش .نوموړې پوهېږي؛ که پر ټاکلې
نېټې د سپارښتنې په بشپړولو بريالۍ نه يش ،نو باید ژر تر ژره هټۍوال خرب کړي ،څو دې ورته د حل
الره ومومي او یا هم خپلو پېرېدونکو ته خرب ورکړي .که رویا د سپارلو تر نېټې صرب وکړي او د ځنډېدو
په صورت کې هټۍوال خرب کړي ،ښايي هټۍوال به د خپل پالن تنظیمولو لپاره پوره وخت ونهلري
او د دغه کار له امله به یې پېرېدونکی غصه يش او هغه به رویا ته نور کار ور نهکړي.

د تولید پروسه:
– خپل کاري مهالوېش ګام پر ګام وڅارئ.
– ډاډمن شئ ،چې هر ګام په ټاکل شوې نېټه کې بشپړېږي.
– په منظمه توګه پر خپل کاري کیفیت بیا کتنه وکړئ.

کله چې رویا یخنونه تولیدوونکي ته ورکوي ،نو په دقت رسه د ډيزاین ،د کیفیت رشایطو ،شمېر،
د سپارلو نېټې او بیې په اړه وضاحت ورکوي .نوموړې د کاري کیفیت بېلګې ،ډيزاینونه او نقشې
تولیدوونکو ته ښيي ،چې د قرارداد پر بنسټ یې له هټۍوال څخه ترالسه کړي دي .رویا تولیدوونکو
ته وضاحت ورکوي ،چې باید په ځري رسه د هټۍوال سپارښتنې وڅاري ،لهدې پرته به هټۍوال
یخنونه ونهمني.
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د کیفیت ارزونه
آمنه ،رویا ته وړاندیز کوي ،چې د کیفیت د بیاکتنې یوه نقشه جوړه کړي ،چې دا او تولیدوونکي یې
د خپل کار بیا کتنې لپاره ترې استفاده وکړي .دغه راز نوموړې لهدې نقشې څخه هټۍ وال ته د خپل
محصول له وروستي ورکړل شوي ژمنې څخه د ډاډ ترالسه کولو په برخه کې استفاده کولی يش.
رویا د دغې نقشې جوړولو لپاره د کیفیت معیارونه ټاکي .پهدې معنی ،چې د هر یوه الندې
برخې لپاره د یوه محصول کیفیت څه مفهوم لري:
— توکي (چې رویا ترې د خپل محصول په تولید کې ګټه پورته کوي)
— ډيزاین (بڼه ،بېلګه ،رنګ او اندازه)
— کاري وړتیا (چې د محصول تولید لپاره مهمه ده)
— وروستی کار (د محصول وروستي جزییات)
— وروستۍ ارزونه (وروستی محصول او سپارښتنه –منل شوی ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،د سپارلو نېټه
او بیه)
وروسته رویا پرېکړه کوي ،چې د تولید پروسې په لړ کې د کیفیت د بیاکتنې نقشه محصول ته نږدې
کېږدي.کله چې رویا د کیفیت د بیاکتنې کار تر رسه کوي باید هغه محصول ،چې د کیفیت معیارونه
یې پوره کړي نهدي رد یا هم د امکان په صورت کې ترمیم یې کړي .رویا باید یوازې هغه محصول
ومني ،چې د کیفیت معیارونه یې پوره کړي دي او له دې وروسته باید نقشه السلیک کړي ،چې
وښيي د کیفیت د بیاکتنې کار تر رسه شوی دی.
آمنه ،رویا ته مشوره ورکوي ،چې د ټولو منل شويو او رد شويو محصوالتو شمېر دې وڅاري ،څو
لهدې الرې د کیفیت عمومي ستونزې وپېژين او د حل په اړه یې اقدام وکړي .رویا دغه مشورې
څاري .نوموړې پوهېږي ،چې د کیفیت د ستونزو له منځه وړل یا کمول وخت سپموي او ګټه
ډېروي او پر دې رسبېره د پېرېدونکو د خوشحالۍ المل هم کېږي ،چې د دې له امله به دوی بیا
هم ستاسې محصوالت وپېري.
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د رویا د محصول د کیفیت د ارزونې نقشه
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
محصول :د کمیس او پرتوګ یخن
شمېر ۲ :جوړې
د هرې جوړې بیه ۶۰۰ :افغانۍ
د ګنډلو د پیل نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
منل یا رد
که محصول د بېلګې یا نقشې په څېر وي یا هم ورته يا ډېر ورته وي ویې منئ (✔).
که محصول له بېلګې یا نقشې رسه توپیر ولري رد یې کړئ (.)X
کله چې
منل یا ردول
سپارښتنه
منل= ✔
بشپړه شوه
ردول = x
السلیک
محصول  1محصول  2وکړئ:

څه باید وڅارئ؟

ارزونه بايد څه
وخت تر رسه
يش؟

څوک باید دغه
ارزونه تر رسه
کړي؟

معیارونه

 .۱توکي

د توکو د پېرلو پر
مهال

رویا

 .۲کاري وړتیا

د تولید د پروسې
پر مهال

رویا او تولیدوونکی

 د ټوکر په ګنډلو کې هېڅ نښه یا زیان نهشته د ټوکر رنګونه یو شان دي. د تار رنګونه یو شان دي. -د تار ډبلوالی یو شان دی.

 غوره کیفیت یو ډول اليس ګنډل د اليس ګنډلو کار یو شان دی او ټولې هغه برخې ترپوښښ الندې راويل ،چې په نښه شوي دي.

✔

✔

RA

✔

✔

RA, PB

 .۳ډيزاین

د تولید د پروسې
پر مهال

رویا او تولیدوونکی

د منونې په څېر رنګ ،ډيزاین او د اليس ګنډولو بېلګه

✔

✔

RA, PB

 .۴وروستی کار

د تولید د پروسې
په پای کې

رویا او تولیدوونکی

 .5د محصول د
کیفیت وروستۍ
ارزونه

د سپارښتنې
بشپړول

رویا او آمینه

 سست تارونه نهشته په ټوکر کې هېڅ نښه نه لیدل کېږي په ټوکر کې نښه شوي عالیم نه لیدل کېږي (په اليسګنډلو رسه تر پوښښ الندې راوستل شوي دي یا هم
وینځل شوي دي)

✔

✔

RA, PB

وروسته بشپړ کېږي

RA, AZ

د منل شویو محصوالتو مجموعه________ :

وروستی محصول او سپارښتنه دقیقا د پېرېدونکي د
غوښتنې پر بنسټ ده
د رد شویو محصوالتو مجموعه________ :
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د محصوالتو کیفیت و ارزوئ.
– توکي (هغه شیان چې رویا ترې د محصول په تولید کې کار اخيل)
– ډیزاین (بڼه ،بېلګه ،رنګ او اندازه)
– کاري وړتیا (هغه وړتیا چې د محصول تولید لپاره مهمه ده)
– وروستی کار (د محصول وروستي جزییات)
– وروستۍ ارزونه (وروستی محصول او سپارښتنه – منل شوی ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،د
سپارلو نېټه او بیه)
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د محصوالتو په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
کله چې رویا له خپل تولیدوونکې رسه د کیفیت ارزونې لومړنی کار تر رسه کوي ،دې ته پام کېږي،
چې تارونه سست ګنډل شوي او ډیزاین يې پاک نهدی .رویا لهدې امله خواشیني ده او غواړي،
چې تولیدوونکې دغه مسله درک کړي .رویا اندېښنه لري که مجبوره يش ټول کارونه پهخپله تر
رسه کړي ،نو په ټاکل شوې نېټې به د کار بشپړولو توان ونه لري. .
رویا ،آمنې ته زنګ وهي او آمنه هغه آراموي .آمنه کولی يش د خپل نظر په څرګندولو رسه
پهډاګه کړي ،چې رویا د تولیدوونکې کار په اړه دقیق او له احتیاط څخه کار اخيل .نو له دې امله
تولیدونکې کولی يش خپلې تېروتنې اصالح او په راتلونکې کې د باور وړ او ښه ګنډونکې يش.
که تولیدوونکې د دوی نظریاتو ته ارزښت ورنهکړي او له رويا رسه خپلې کړلې ژمنې عميل نه کړي،
نو ښايي رویا دې پایلې ته ورسېږي ،چې د یخنونو بیه هغوی ته ورنهکړي او یا لهدې وروسته وررسه
نور کار بند کړي .د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په کوچنیو سپارښتنو رسه د تولیدوونکو آزمایښت ډېر
مهم دی.

رویا ،تولیدونکې ته د هغه د کار په اړه نظر ورکوي.
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آمنه ،رویا ته پهدې اړه مشوريت نظر ورکوي:
مثبت و اوسئ او د توليدوونکی رسه د دې کار تررسه کېدو په اړه خربې وکړئ.
— نتوليدوونکي ته پهډاګه کړئ ،چې څه ډول د چا عاید اغېزمنوي او هغه ژمنه مو چې له
هټۍوال رسه کړې تولیدونکي ته ووایئ.
دا ورته روښانه کړئ ،که سپارښتنه په خپل وخت بشپړه نه يش ،هټۍوال به دغه سپارښتنه و نه
مني .وروسته به تاسې او تولیدوونکي هم خپله حقالزحمه ترالسه نهکړئ او هم به هټۍ وال
نورې سپارښتنې در نه کړي .د ژمنې له عاید رسه د تولیدوونکي له کار رسه تړاو ورکول له هغوی
رسه د کار په تر رسه کولو کې مرسته کوي.
له تاسې رسه د توليدوونکي کړې ژمنه و ارزوئ.او کله چې د ډيزاین او کیفیت معیارونه وڅېړئ،
نو باید ستاسې رسه د تولیدوونکي ژمنه او له هټۍ رسه ستاسې ژمنه پوره کړي .د بېلګې په توګه،
له نقشو او بېلګو څخه استفاده وکړئ.
— رغنده نیوکې وکړئ .د تولیدوونکي د کار په اړه له عمومي وړاندیزونو څخه ډډه وکړئ او په
مفصله توګه ستونزه بیان کړئ .دې بېلګې ته ځري شئ« :دغه رسه درزونه یوه بل ته نږدې دي؛
خو بيا هم ترمنځ یې ټوکر معلومېږي .راځئ چې درزونه تر هغه برید نږدې کړو ،چې ټوکر
پهکې ونه لیدل يش».
— د تولیدوونکي پر ځای فکر وکړئ او له تولیدوونکي څخه وپوښتئ ،چې د خپل کار کیفیت په
اړه څه فکر کوي.
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رویا د آمنې مشورو ته غوږ ږدي او د تولیدوونکي د کار کیفیت په اړه له نوموړې رسه خربې کوي.
نوموړې پرېکړه کوي ،چې تولیدوونکې ته یو فرصت ورکړي.
کله چې رویا وروستی تولید ګوري خوشحالېږي.
رویا پهدې پوهېږي ،چې ښايي د تولید په پروسه کې ډېرې ستونزې رامنځته يش او هغه ستونزې
ليکي:
— بېکیفیت یا لکه لرونکی ټوکر
— بېکیفیته تار
— د تباشیر لکې
— سست یا پرانیستي درزونه
— سستې تکمې
— په ناسمه توګه ګنډل شوې تکمې
— د اوتو نښې
— جال جال اندازې.
رویا پرېکړه کوي ،چې له بلې سپارښتنې مخکې له خپلې تولیدوونکې رسه د ستونزو یو لست
رشیک کړي او پهدې ډول توليدوونکي کولی يش خپلې تېروتنې سمې او له نورو ستونزو څخه
مخنيوی وکړي.
د دې کوچنۍ سپارښتنه له امله رویا پوهېږي ،چې د لویو سپارښتنو له ترالسه کولو مخکې د عرضه
کوونکو ،تولیدوونکو او د تولید د پروسې آزمایل څومره مهم دي؟
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د تباشیر نښې

بېکیفیته تار

لکه لرونکی یا بېکیفیته ټوکر

ناسمې ګنډلې شوې تکمې

سستې ګنډل شوې تکمې

سستې ګنډنې

جال اندازې

د اوتو نښې

رویا د کیفیت احتاميل ستونزې پېژين.
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پنځم ګام :د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
د سپارښتنې له سپارلو څخه یوه ورځ مخکې آمنه د رویا کور ته راځي ،چې له سپارلو څخه مخکې
ټولې سپارښتنې وارزوي .د دغه کار د تر رسه کولو لپاره آمنه د رویا د کیفیت ارزونې له نقشې څخه
کار اخيل .آمنه وريادوي ،چې رویا له هټۍوال رسه څه ژمنه کړې وه.

آمنه او رویا وروستۍ ارزونه تر رسه کوي.
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د کیفیت وروستۍ ارزونه
– د محصوالتو له سپارلو څخه مخکې د ټولو کیفیت وارزوئ.
– د سپارښتنې له سپارلو مخکې بايد په دې ډاډمن شئ ،چې په کتابچه کې ليکل شوې
سپارښته له دې سپارښتنې رسه يو شان ده.

رویا له هټۍوال رسه خپله کړې ژمنه پوره کوي .د دوه جوړه کمیس او پرتوګ یخن په غوره کيفيت
او په ټاکيل وخت تياروي .هټۍوال د رویا له کار څخه خوښ دی او وررسه ژمنه کوي ،چې په
راتلونکې اونۍ کې به یوه بله سپارښتنه هم ورکړي.
هټۍوال رویا ته د دوو یخنونو بیه ورکوي .رویا ال تر اوسه هم د خپل کار په بدل کې پيسې نهدي
ترالسه کړي .نوموړې د تولیدوونکې د حقالزحمې ،د آمنې د پور له ورکړې او کور ته د پاتې پيسو
له وړلو څخه خوشحاله ده .رویا پوهېږي ،چې کورنۍ به یې پرې ویاړي.
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 .4د روزونکي( ټريرن) یاددښتونه :مترینونه
د تولید د پروسې درېيمه برخه :له غوره کیفیت رسه د سپارښتنې ترالسه کولو او تولید لپاره پنځه ګامونه
لومړی ګام .د سپارښتنې ترالسه کول
 .۳.۱د سپارښتنې ترالسه کولو لپاره د صنعتکارۍ د کړنالرې په رسچینو کې د پېرېدونکي د سپارښتنې له شته
چوکاټ څخه کار واخلئ.
دویم ګام .د تولید د پروسې پالن جوړونه
 .۳.۲د تولید د پروسې د کاري مهالوېش له چوکاټ څخه په استفادې ،چې د صنعتکارۍ د کړنالرې رسچنیو
په برخه کې شته ،د محصول د دوو واحدو د تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ.
– د سپارښتنې بشپړولو لپاره مهم فعاليتونه وليکئ.
– څوک د هر فعالیت بشپړولو لپاره مسوول دی؟
– هر فعالیت څومره وخت نیيس؟
– تاسې او ستاسې کاري ډله د کیفیت د ارزونې لپاره څومره وخت ته اړتیا لرئ؟
– آیا د نامعلومو ستونزو لپاره مو اضايف وخت په پام کې نیولی دی؟
درېیم ګام .د توکو پېرل
 .۳.۳د خپلې سپارښتنې بشپړولو لپاره کوم توکي باید وپېرئ؟
 .۳.۴ستاسې توکي به څوک ووييش ؟
 .۳.۵د عرضه کوونکي له باورېدو څخه د ډاډ ترالسه کولو لپاره کومې پوښتنې باید ويش؟
 .۳.۶د توکو او وسایلو له کیفیت څخه ډاډمنېدل څه ډول ارزوئ؟
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څلورم ګام .د تولید او کیفیت د ارزونې پروسه
 .۳.۷د کیفیت له پلوه د محصول بېالبېلې برخې وارزوئ.
– توکي
– ډيزاین
– کاري وړتیا
– وروستی کار
– وروستۍ ارزونه
 .۳.۸د تولید د پروسې د کاري مهالوېش له چوکاټ څخه په استفادې ،چې د صنعتکارۍ د کړنالرې رسچنیو
په برخه کې شته دي ،د کیفیت ارزونې یوه نقشه جوړه کړئ.
 .۳.۹په بېالبېلو بڼو یوه تولیدونکي ته د نظر ورکول مترین کړئ.
 .۳.۱۰د تولید د محصول پر مهال به کومې ستونزې رامنځته يش؟
پنځم ګام .د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
 .۳.۱۱د سپارښتنې له سپارلو مخکې باید څه شی وارزوئ؟
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لړلیک
 .1رسيزه
 .2د لګښتونو محاسبه
الف :د توکو لګښت
ب :د کارکوونکي لګښت
د :پټ لګښت
ج :د لګښتونو مجموعه

 .3ګټه
الف :په لګښتونو بدلونونه ستاسې پر ګټې څه ډول اغېز ښندي؟
ب :د لګښتونو د کمولو لهالرې د ګټې د کچې زیاتوالی.

 .4د بیو ټاکل
 .5پر هټۍوالو او پېرېدونکو له پلورنو څخه ترالسه شوې ګټه او د بیې اېښودل
 .6د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه

84

د دې څپرکي په پای کې به تاسې لهالندې مسایلو رسه بلد شئ:
– پر لګښتونو د پوهېدلو ارزښت.
– خپل لګښتونه باید څه ډول محاسبه کړئ؟
– خپله ګټه باید څه ډول محاسبه کړئ؟
– د لګښتونو په کمولو رسه خپله ګټه څه ډول زیاته کړئ؟
– د خپلو محصوالتو بیه باید څه ډول وټاکئ.
– پر پېرېدونکو په مستقیمه توګه او پر هټۍوالو د محصوالتو پلورنې ترمنځ څه توپیر شته؟
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 .1رسيزه
رويا له دې امله خوشحاله ده ،چې هټۍ وال له لومړنۍ سپارښتنې څخه خوښ دی .رویا کور ته
د ستنېدو پر مهال کارکوونکې ته د حقالزحمې ورکولو لپاره نوموړي کور ته ځي.
کله چې رویا خپل کور ته رسېږي ،نو د آمنې هغه پور؛ چې د توکو د پېرلو او د تولید پروسې
همغږۍ لپاره یې ترې اخیستی وې په ویاړ رسه ورکوي .همدا راز د يوه يخن په بدل کې ترالسه کړې
پيسې يوې خواته ږدي .آمنه رويا ته الرښوونه کوی ،چې د توليدوونکي د حق الزحمې په اندازه
پيسې خپل ځانته هم وسپموي.

رویا هغه پور چې له آمنه جانې څخه یې ترالسه کړی و ،بېرته یې ورکوي.
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رویا خپلې نغدې پیسې شمېري .نوموړې يوازې د  ۲۰۶افغانیو درلودلو له امله حیرانه ده.

رویا د  ۲۰۶افغانیو درلودلو له امله حیرانه ده.
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 .2خپل لګښتونه محاسبه کړئ
رویا پرېکړه کوي ،چې خپل ټول لګښتونه وليکي ،څو معلومه يش چې ولې  ۲۰۶افغانۍ ورته
پاتې دي .نوموړې د خپلو توکو لګښت د تولیدوونکې له حقالزحمې څخه جال کوي.
(الف) د توکو لګښت:
رویا په لومړي ګام کې د کميس او پرتوګ يخن په جوړولو کې د کارول شويو لست برابروي او بيا هر
توکی ثبتوي .د هټۍ وال له خوا د ورکړل شوي ټوکر لګښت نه لري .د لګښت د محاسبې په برخه
کې شفیق له رویا رسه مرسته کوي:
د تار لګښت = په هر یخن کې د تار لګښت × د یخنونو شمېر
=  ۲ × ۴۵یخنه
=  ۹۰افغانۍ
د بکروم لګښت  ۱۰افغانۍ ،د ستنې لګښت  ۶افغانۍ ،تباشیر  ۲افغانۍ او د بستهبندۍ لپاره د
سلوفان کاغذ لګښت  ۶افغانۍ دي .رویا دغه ټول لګښتونه رسه جمع کوي ،څو د لګښت مجموعه،
چې  ۱۱۴افغانۍ کېږي ترالسه کړي.
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۱

رویا د توکو لګښت محاسبه کوي
د هر یخن لګښت (افغانۍ)

د اړتیا وړ توکي

ټوک
تار

0

د یخنونو شمېر

45

بکروم

2

5

ستنه

1

تباشیر

له سلوفان کاغذ څخه د بستهبندۍ
کڅوړې

57

مجموع

۱۰

2

۶

2

2

۲

2

۲

۳

* په یاد ولرئ ،چې د ټوکر لګښت صفر دی؛ ځکه د هټۍوال لهخوا چمتو کېږي.

د توکو لګښت محاسبه کړئ.

۱

د خپل محصول جوړولو او بستهبندۍ لپاره د اړتيا وړ ټول توکي او وسايل لست
کړئ.

۲

د هر محصول لپاره د توکو لګښت محاسبه کړئ.

۳

د هغو محصوالتو شمېر ثبت کړئ ،چې سپارښتنه یې شوې ده.

۴

د یوه محصول جوړولو لپاره د الزمو توکو لګښت د هغه محصول له شمېر رسه رضب
کړئ ،چې سپارښتنه یې شوې ده
د توکو لګښت

۴

= د هر محصول لپاره لګښت

89

۲

 Xد محصول شمېر

۳

۰

90

2

3
3

2

د توکو مجموعي لګښت (افغانۍ)

۶

۱۱۴

۴
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(ب) د کاري ځواک لګښت
وروسته رویا خپل تولیدوونکې ته ورکړې پيسې ثبتوي .نوموړې تولیدونکې ته د هر یخن لپاره ۴۰۰
افغانۍ ورکړي دي:
د کار لګښت = د هر یخن لپاره ورکړل شوې پیسې × د یخنونو شمېر
=  ۴۰۰افغانۍ × ۱
=  ۴۰۰افغانۍ
رویا همدغه اندازه پیسې ځان ته هم جال کوي.

۱

د اړتیا وړ کارکوونکو شمېر
رویا

تولیدوونکی

مجموع

۲

د هر یخن بیه (افغانۍ)

۳

۴

د یخنونو شمېر

400

400

400

90

1

1

2

د هر یوه یخن لپاره د کارکوونکي د
لګښت ټولګه

۴۰۰

400

5 ۸۰۰
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د کار لګښت محاسبه کړئ
 .1د خپل تولیدوونکو لست جوړ کړئ

۱

 .2د هر تولیدوونکي لپاره خپل لګښت محاسبه کړئ
لپاره دوه اصيل تګالرې موجودې دي:

۴

= تولیدوونکو ته د پیسو ورکړې

۴

= د هرې برخې لپاره د پیسو ورکړه

د هرې برخې پر وړاندې د پیسو ورکړه (کاري لګښت)
 X ۳د برخو شمېر ۳
یا
پر ساعت یا ورځنۍ توګه (کاري لګښت = پر ساعت حقالزحمه × د ساعتونو شمېر).
 .3د هر تولیدوونکي لګښت جمع کړئ ،څو د خپل کار لګښت ترالسه کړئ

۳

.

رویا د خپلو توکو لګښت د کار له لګښت رسه جمع کوي ،څو د لګښت مجموعه ،چې  ۴۱۴افغانۍ
کېږي ترالسه کړي.
د لګښتونو مجموعه = د توکو لګښت  +د کار لګښت
=  ۱۱۴افغانۍ  ۸۰۰ +افغانۍ
=  ۹۱۴افغانۍ
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(ت) پټ لګښتونه
رویا محاسبه کوي که د کمیس او پرتوګ یخن جوړولو لپاره  ۹۱۴افغانۍ ولګوي ،نو باید د هټۍ وال
له خوا ورکړل شويو  ۱۲۰۰افغانیو څخه  ۲۸۶افغانۍ ولري .نوموړې نه پوهېږي ،چې ولې یوازې
 ۲۰۶افغانۍ ورته پاتې دي.
پالر یې ترې پوښتي ،چې ښايي ځينې پیسې د پالن جوړونې او همغږۍ په برخه کې لګويل
وي .د رویا پالر نوموړې ته وايي ،ځینې وختونه پټ لګښتونه هم شته دي؛ چې په مستقیمه توګه
د محصول د تولید له کار رسه تړاو نهلري ،لکه د مبایل کرېډټ یا د ټکيس کرایه ،چې تاسې یې
همغږي کولو او د سپارښتنې سپارلو په برخه کې کاروئ .که تاسې دغه لګښتونه هېر کړئ ،نو
ښايي ټاکل شوې بیې ستاسې له لګښتونو څخه کم يش او د سپارښنتنې له منلو رسه به يو شمېر
پيسې له السه ورکړئ او زیان وکړئ.

پټ لګښتونه
– هغه لګښتونه ،چې تاسې د سپارښتنې پر بیې د هوکړې پر مهال پرې فکر نهدی کړی.
– هغه لګښتونه ،چې تاسې د توکو او کارګر د لګښتونو رسبېره د محصول جوړولو لپاره
کاروئ.
– د سپارښتنې د همغږۍ لګښتونه
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رویا رايادوي ،چې د تولېدوونکې او هټۍ وال ته د زنګ وهلو او له خپل خاوند رسه د خپلو ورځني
کاري پالنونو رشيکولو لپاره د مبایل یو کرېډټ کارت اخیستی و .پر دې رسبېره رویا د عرضه کوونکو له
کاري ځای څخه د لیدنې او د کمیس او پرتوګ پلورنې هټۍ ته د تګ لپاره ترې استفاده کړې ده.
رویا د خپلو پټو لګښتونو یو لست جوړوي .نوموړې دغه ټول لګښتونه رسه جمع کوي ،څو د
لګښتونو مجموعه ،چې  ۸۰افغانۍ کېږي ترالسه کړي.

(ت) پټ لګښتونه
د پټو توکو لګښتونه

د مبایل کرېډټ کارټ

د پټو لګښتونو مجموعه (افغانۍ)

د ميل بس کرایه

50
30

80

د پټو لګښټونو مجموعه

 50افغانۍ
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(د) د لګښتونو مجموعه
رویا د خپلو توکو ،کارګر او پټ لګښت جمع کوي ،څو د لګښتونو ټولګه ،چې  ۹۹۴کېږي ترالسه کړي.
نوموړې فکر کوه ،چې د سپارښتنې چمتو کولو لپاره د لګولو پيسو مجموعه له  ۹۱۴افغانیو څخه
ډېر دي.
د لګښتونو مجموعه = د توکو لګښت  +د کارګر لګښتونه  +پټ لګښتونه
=  ۱۱۴افغانۍ  ۸۰۰ +افغانۍ  ۸۰ +افغانۍ
=  ۹۹۴افغانۍ

رویا خپل لګښتونه محاسبه کوي

 80افغانۍ
پټ لګښتونه

 114افغانۍ
د توکو لګښت

 800افغانۍ
د کارګر لګښت
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 994افغانۍ
د لګښتونو مجموعه

 .3ګټه
اوس رویا پوهېږی ،چې ولې یوازې  ۲۰۶افغانۍ لري .نوموړې  ۱۲۰۰افغانۍ له هټۍوال څخه
ترالسه کړې او  ۹۹۴افغانۍ یې د سپارښتنې بشپړولو لپاره ولګولې او اوس  ۲۰۶افغانۍ ورته پاتې
دي.
آمنه وايي ،چې دغه  ۲۰۶افغانۍ د رویا ګټه ده.
آمنه روښانوي« :ګټه هغه پیسې دي ،چې د پلورنې له بیې یا هم د سپارښتنې د بیې له ورکړې
څخه د لګښت په کمولو رسه پاتې کېږي .دا پيسې د توکو پلورنې ،د بلې سپارښتنې او له خپلې
کورنۍ رسه یې د رشیک کولو په موخه په الس کې لرئ».
ګټه = د پلورنې بیې – د لګښټونو ټولګه
=  ۱۲۰۰افغانۍ –  ۹۹۴افغانۍ
=  ۲۰۶افغانۍ
رویا خپله ګټه محاسبه کوي

 1200افغانۍ
د پلورنې بیه

 994افغانۍ
د لګښتونو ټولګه
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 206افغانۍ
ګټه
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رویا پهدې مسلې پوهېږي ،چې د یوې سپارښتنې پر بیې له منلو مخکې پر ګټې او لګښتونو
پوهېدل څومره مهم دي .که نوموړې پهخپلو لګښتونو پوه نهيش ،نو هغه منل شوې بيه چې له
لګښتونو څخه کمه وي خپلې پيسې له السه ورکوي.
رویا یو ځل بیا له هټۍوال څخه د سپارښتنې له ترالسه کولو پر مهال د بيې له منلو مخکې خپل
لګښتونه او ګټه په کتابچه کې لیکي.
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د پلورنو بیه۳۶۰۰ :
د لګښتونو مجموعه۲۹۰۲ :
ګټه/فایده۶۹۸ :

د پېرېدونکي سپارښتنه
نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
د مبایل شمېره۰777۳۴۱۲۶۶ :
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
فرمایش ورکړی
شوی جنس

د ډيزاین
ځانګړتیاوې

د کمیس او
پرتوګ یخن

آيب تار ،د یخن
شاوخوا او په یخن
کې په کمه اندازه
کندهاري ستنې
ګنډنې.

شمېر

د یوه
واحد بیه
(افغانی)
6

ټولټال
قیمتونه
(افغانی)

600

3,600

ټولټال

3,600

کتنې :ډاډمن شئ ،چې د نوي محصول کیفیت د بېلګې له کیفیت رسه یو شان دی.
د پېرېدونکي السلیک:

اﻣﺎن ﴏاف
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(الف)د لګښتونو بدلون ستاسې پر ګټې څه ډول اغېز ښندي
رویا د شپږو اونیو په اوږدو کې د  ۶یخنونو سپارلو بيې لپاره ،چې  ۳۶۰۰افغانیو کېږي پالن جوړوي.
نوموړې د تار پلورنې په هټۍ کې متوجه کېږي ،چې د هغه باکیفیته تار بیه ،چې دا یې کاروي
لوړه شوې ده ،نو لهدې امله د دغو یخنونو په بدل کې کمه ګټه ترالسه کوي.

20 AFN

15 AFN

د کارېدونکو تارونو بیه لوړه شوې ده

رویا نه پوهېږي ،چې څه وکړي.آمنه نوموړې ته وړاندیز کوي ،چې د دې ستونزې په اړه له هټۍوال
رسه خربې وکړي او له هغه څخه وغواړي ،چې د سپارښتنو بیې لوړې کړي .رویا هټۍوال ته زنګ
وهي؛ خو هغه منل شوې بيه نه زياتوي ،ځکه چې هټۍوال ال له مخکې له خپلو پېرېدونکو رسه
دکميس او پرتوګ پر منل شوې بيه هوکړه کړې ده؛ که هغه د رویا لپاره د سپارښتنې بیه لوړه کړي نو
د کمیس او پرتوګ پلورلو پر مهال به خپلې پیسې له السه ورکړي
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بدلېدونکي لګښتونه او ګټه
– په منظمه توګه د خپلو توکو بیې وارزوئ.
– که د توکو ،کارګر یا هم پټ لګښتونه زیاتېږي ،نو تاسې به لږه ګټه ترالسه کړئ.
– که د توکو ،کارګر یا هم پټ لګښتونه کمېږي ،نو تاسې به زیاته ګټه ترالسه کړئ.

رویا ناآرامه ده او نهغواړي سپارښتنه بشپړه کړي؛ خو آمنه ورته وايي ،که رویا د هټۍوال پر وړاندې
خپله ژمنه پوره نهکړي د دې شهرت به زیامنن يش او په راتلونکې کې د سپارښتنې په ترالسه کولو
کې به له ستونزو رسه مخ يش ،حتی که دغه سپارښتنه له یوه بل هټۍوال څخه هم وي .که
نوموړې سپارښتنه بشپړه کړي ،نو هټۍوال به د رویا ژمنتیا وګوري او د زیاتو سپارښتنو په سپارلو رسه
به پر دې باور وکړي.
آمنه ،رویا ته وايي ،چې په دې اړه فکر وکړي چې څنګه کولی يش خپل لګښت لږ او ګټه زياته
کړي.
رویا پوهېږی ،چې په منظمه توګه د بیو ارزول څومره ارزښت لري؛ ځکه د توکو په بیې کې بدلون
د نوموړې پر ګټې مستقیمه اغېز لري .رویا به بیا دغه تېروتنه ونهکړي.
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(ب) د لګښتونو د کموايل لهالرې د ګټې ډېروالی
رویا د آمنې مشورې څاري او پهدې اړه فکر کوي ،چې څنګه کولی يش خپل لګښتونه لږ او ګټه
زیاته کړي؟

FN

FN

20 A

22 A

د توکو په بیه کې کمښت
رویا د څو سپارښتنو بشپړولو لپاره د ډېرو موادو پېرلو له الرې کولی يش خپل لګښت لږ کړي.

په توکو کې کمښت/تخفیف
رویا کوالی يش د څو سپارښتنو بشپړولو په موخه د زیاتو توکو پېرلو په صورت کې کمښت/تخفیف
ترالسه کړي.
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تولیدوونکي واروزئ
رویا کولی يش د تولیدونکو روزنې لپاره زیات وخت ولګوي ،څو په لږ وخت کې کمیسونه جوړ
کړي او تېروتنې یې کمې وي .په دې توګه وخت او توکي وسپموي.

د بيا کارولو وړ توکي
رویا کولی يش ضایع شوي توکي بيا وکاروي .لکه څنګه چې آمنې دغه کار د بالښتونو ډکولو په
برخه کې تر رسه کړی دی.
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رویا په دې پوهېږي ،چې هېڅ یوه پورتنۍ نظریه د اوسنيو سپارښتنو په بشپړولو کې له دې رسه
مرسته نه يش کولی؛ خو د سوداګري پراختيا لپاره پرېکړه کوي ،چې ډېر توکي يوځای واخيل او
ډېری وخت د خپلو توليدوونکو روزنې ته ځانګړی کړي.

د لګښتونو کموالی
– د ګټې ډېروايل لپاره خپل لګښتونه کم کړئ.
– ډاډمن شئ ،چې د لګښتونو کموالی ستاسې د محصول پر کیفیت اغېز نه ښندي.
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 .4د خپل محصول بیه وټاکئ
وروسته لهدې رويا په بریالیتوب رسه هټۍوال ته څو سپارښتنې بشپړوي .آمنه ورته وايي ،چې په
ټولنه کې خلک د نوموړې د سوداګرۍ په اړه خربې کوي او په دې اړه چې څنګه د رویا سوداګري
ژر تر ژر وده وکړه حیران دي .همدارنګه د رویا د کار کیفیت په اړه یې ډېر څه اورېديل دي.
حتی د آمنې یوه دوست له نوموړې څخه د خپل خوريي واده لپاره د یوه جوړو محفيل جامو،
چې په دودیزه توګه په الس ګنډل شوي وي مشوره وغوښته .رویا خپلې مور ،خور او خپل تره
لورګانو ته ډېرې جامې ګنډلې دي؛ خو هېڅکله یې خپل محصوالت نه ډيزاین کړي او نه یې هم
پلوريل دي .رویا فکر کوي ،چې کولی يش د جامو چمتو کولو لپاره خیاط استخدام کړي؛ خو
ډاډمنه نهده ،چې دغه خیاط د مود ،بیې اېښودلو او ډيزاین په اړه پوره معلومات لري او که نه.
رویا په دې اړه لېواله ده ،چې زیاته پوهه يش .رویا د خپلو شخيص پېرېدونکو لپاره پر جامو د بیې
اېښودو په موخه له آمنې څخه مشوره غواړي .آمنه ،رویا ته د چای ست کوي او هغوی رسه
کېني ،څو پر محصول د بیې اېښودو په اړه خربې وکړي.
آمنه وضاحت ورکوي؛ چې د پېرېدونکو جلبولو لپاره بايد د يوه محصول بيه سمه وټاکي .که ستاسې
بیه ډېره لوړه وي ،نو هېڅوک به ستاسې محصول ونه پېري او که د محصول بیه مو ډېره ټيټه وي،
نو تاسې به خپل لګښتونه بشپړ نه شی کړای او خپلې پیسې به له السه ورکړئ.

103

درېیم څپرکی

پر محصول بیه اېښودل
– که ستاسې د محصول بیه ډېره لوړه وي هېڅوک یې اخيستلو ته نه حارضېږي.
– که ستاسې د محصول بیه ډېره ټيټه وي نو تاسې به د خپلو لګښتونو بشپړولو توان ونه
لرئ او خپلې خپلې پیسې به له السه ورکړئ.
– که د محصول بیه مو مناسبه وي ،تاسې به هم پېرېدونکي جلب کړئ او هم به پیسې
ترالسه کړئ.
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که ستاسې د محصوالتو بیه ډېره لوړه وي ،هېڅوک به ستاسې د محصول پېرلو ته چمتو نهيش.

که ستاسې د محصول بیه ډېره ټيټه وي ،تاسې به د خپلو لګښتونو په پوره کولو بریايل نهشئ او خپلې
پیسې به له السه ورکړئ.

که د محصول بیه مو مناسبه وي ،تاسې به هم پېرېدونکي جلب کړئ او هم به پیسې ترالسه کړئ.
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آمنه ،رويا ته د مناسبې بيې ټاکلو پوهېدو په اړه وايي:
– ستاسې د محصول د تولید لګښت
– د ورته محصوالتو بیه ،چې پېرېدونکي یې پېري.
رویا له مخکې پوهېږي ،چې خپل لګښتونه څه ډول محاسبه کړي .هغه له آمنې څخه پوښتي،
چې ولې باید د ورته محصوالتو پر بیې پوه يش .آمنه ورته وايي ،چې ستاسې پېرېدونکي د
محصول پېرلو لپاره کومه بیه ورکوي له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ چې پېرېدونکي
ستاسې محصول ته څومره پیسې لګوي.
«بازار ته الړ شئ او د خپلو محصوالتو په څېر د نورو محصوالتو په لټه کې و اوسئ او وګورئ ،چې
پېرېدونکي کوم محصوالت پېري او کومې بیې ورکوي او پېرېدونکي هغه محصوالت ولې غوره
کوي؟ خپل محصوالت او خپله سوداګري د سیال له محصوالتو او سوداګرۍ رسه پرتله کړئ .ستاسې
سیاالن هغه سوداګر دي ،چې ستاسې محصوالتو په څېر ورته محصوالت پلوري».
هغه څه چې باید په پام کې ونیول يش آمنه یې لست کوي:
 .1ښکيل کول او ډیزاین
آیا ستاسې طرحه بېسارې ده؟ ستاسې د سیاالنو پر وړاندې مو ډيزاین (طرحه) څه ډول ښکلې،
ځانګړې یا له مود رسه برابره ده؟ که ستاسې په الس ګنډل شوی ډيزاین له نورو رسه یو شان دی ،نو
تاسې باید د خپلو سیاالنو په پرتله د خپل محصول بیه کمه وټاکئ ،څو پېرېدونکي جلب کړای شئ.
که ستاسې ډيزاین ځانګړی دی او پېرېدونکي یې خوښوي ،تاسې کولی شئ لوړه بیه ورته وټاکئ.
 .2کیفیت
ستاسې د محصول کیفیت د سیاالنو د محصول له کیفیت رسه څه ډول د پرتلې وړ دی؟ که تاسې
پهخپل محصول کې د غوره کیفیت لرونکي ټوکر ،ښه اليس ګنډل او په شفافه او ظریفه توګه اليس
ګنډل کړي وي ،کولی شئ خپل محصول د لوړیو بیو په بدل کې پر هغو پېروندونکو وپلورئ ،چې
د غوره کیفیت په لټه کې دي.
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که پېرېدونکي کیفیت او ډيزاین ته پاملرنه ولري:
– که د غوره کیفیت لرونکي توکي مو کارويل وي ،نو کولی شئ د ښه وړتیا درلودونکي
تولیدونکي ولرئ او د خپل محصول بیه لوړه کړئ.
– که ستاسې د موادو کیفیت ټيټ وي ،نو د تولیدوونکو وړتیا به مو کمه وي او یا به مو
ډیزاینونه ابتدايي وي ،کولی شئ کمې بیې وټاکئ.

 .3خدمتونه
آیا تاسې د خپلو سیاالنو په پرتله ښه خدمتونه وړاندئ کوئ؟ آیا ستاسې چلند دوستانه دی؟ آیا
تاسې د پېرېدونکو د جامو اندازه تنظیموئ؟ آیا تاسې محصوالت لېږدوئ؟ که پېرېدونکي د خدماتو
غوښتونکي دي ،تاسې کولی شئ د ښو خدماتو وړاندې کولو په بدل کې بیه زیاته کړئ یا هم
که د سیال محصول له ډیزاین او کیفیت رسه ستاسې د محصول ډیزاین او کیفیت یو شان وي کولی
شئ د خدمتونو له وړاندې کولو څخه استفاده وکړئ ،څو ډاډمن شئ ،چې د نورو سوداګریو په
پرتله ستاسې سوداګري جال ده .خو که پېرېدونکي خدمتونو ته پاملرنه نه کوي ،نو دوی به یې په
بدل کې زیاتې بیې ورنهکړي.
آمنه وايي« :ځینې وختونه باید خپل محصوالت او خپلې بیې وآزمایئ .د خپلو محصوالتو بیې د
سیال د محصوالتو بیو او لګښتونو پر بنسټ وټاکئ .که پېرېدونکي ستاسې محصوالت نه پېري ،هڅه
وکړئ ،خپله بیه ټيټه کړئ .که هغوی ستاسې محصوالت په تر ټولو کمه بیه هم نه پريي باید خپلو
محصوالتو ته بدلون ورکړئ .که محصوالت ژر پلورل کېږي ،ښايي دا توان ولرئ څو د خپلو محصوالتو
بیه لوړه کړئ؛ خو که ستاسې د محصوالتو بیه ډېره لوړه يش خپل پېرېدونکي به له السه ورکړئ».
رویا له ښځینه بازار څخه لیدنه کوي .نوموړې هغه محفيل جامې ،چې په په الس ګنډل شوې
ستنې له ځانه رسه لري ګوري چې خلک یې اخيل .نوموړې د هر یوه محصول ډيزاین ،کیفیت او
خدمتونو په اړه یاددښت او د دغو جامو بیې پهخپلو کتابچو کې لیکي.
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رویا پوهېږي ،چې په ماشني ګنډل شويو محصالتو سيايل نه يش کولی ،نو له دې امله د خپلو
محصوالتو بیې ټاکلو لپاره د غوره کیفیت لرونکو په الس ګنډل شویو جامو ته ګوري .هغه پېرېدونکي،
چې دغه جامې پېري او کیفیت په اړه دقت او پاملرنه لري ،نو هغوی به د رویا محصوالت هم
خوښ کړي.

رویا په بازار کې په غوره کيفيت رسه ګنډل شوې جامې ګوري.

رویا فکر کوي ،چې یوه جوړه په غوره کيفيت رسه په الس ګنډل شوي محفيل جامو جوړولو لپاره
له يوه خياط رسه د  ۱۰۰۰افغانیو په بدل کې کار کولی يش .په ښځینه بازار کې ورته جامې له
 ۱۲۰۰څخه تر  ۱۴۵۰افغانیو پورې بیه لري.
رویا پرېکړه کوي ،چې د خپل محصول بیه  ۱۴۰۰افغانۍ وټاکي؛ ځکه جامې یې د سپارښتنې پر
بنسټ جوړېږي .نوموړې به په هرې جوړه جامو کې  ۳۵۰افغانۍ وګټي .که د ورته جامو بیه له
 ۱۰۵۰افغانیو څخه ټيټه وي ،نو رویا به جامې توليدې نه کړي ،ځکه زيان کوي.
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 .5د محصول بیه اېښودل او پر هټۍوالو او پېرېدونکو
د پلورنې لپاره ګټه
اوس رویا په دې پوهېږي ،چې په ښځینه بازار کې پېرېدونکي په غوره کیفیت رسه په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو ته کومه بیه پرې کوي ،نو لهدې امله حیرانه ده ،چې ولې هټۍوال په غوره
کیفیت رسه د کمیس او پرتوګ هر یخن پر وړاندې نوموړې ته د ۶۰۰افغانيو په بدل کې سپارښتنه
ورکوي .رویا د کمیس او پرتوګ او جامو جوړولو لپاره له یوه خیاط رسه د خربې کولو لپاره له آمنې
رسه مشوره کوي ،څو وکولی يش هغه په  ۱۴۰۰افغانۍ وپلوري.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د پېرېدونکو په پرتله هټۍوال د محصوالتو په بدل کې کمې بیې
ورکوي .د دغه کار د دې المل دا دی ،چې هټۍوال د پېرېدونکو جلب لپاره باید محصوالت د سیالۍ
وړ بیو پر بدل کې وپلوري او په ورته وخت کې باید د بازارموندنې او پلورنو لګښتونو په ګډون باید نور
لګښتونه هم په پام کې ونیيس.
رویا ګنګسه شوې ده .که پېرېدونکو په پرتله هټۍوال د کمې بیې هیله لري ،نو پر خپلو پېرېدونکو د
محصوالتو پلورلو له الرې به تل زیاته ګټه ترالسه کړي .نو ولې خپل محصوالت پر هټۍوالو وپلوري؟
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،که څه هم پر پېرېدونکي د هر محصول د مستقیمې پلورنې لهالرې زیاته
ګټه ترالسه کوي؛ خو پر هټۍوال د خپل محصول پلورلو لهالرې په زیاته اندازه عمومي ګټه ترالسه
کوي .المل یې دا دی ،چې هر پېرېدونکی یوازې څو قلمه محصول پېري ،چې د دغو پېرېدونکو
موندل هم ستونزمن دي .هټۍوال ډېر محصوالت پېري او هغه پر هغو پېرېدونکو پلوري ،چې له
مخکې یې وررسه بلدتیا لري.
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آمنه د دغې موضوع ال روښانتیا په موخه د خپلې سوداګرۍ یوه بېلګه وړاندې کوي« :تېره میاشت
مې په شخيص پېرېدونکو پلورل شوې هرې جوړې جامې څخه  ۲۵۰افغانۍ ګټه ترالسه کړې
ده ،چې د دوو جوړو جامو له پلورنې څخه مې یوازې  ۵۰۰افغانۍ ګټه ترالسه کړه .په هامغه
میاشت کې مې  ۱۶جوړې جامې پر هټۍوال وپلورلې ،چې د هرې جوړې په بدل کې مې
 ۱۰۰افغانۍ ګټه ترالسه کړه ،چې پر هټۍوال زما د پلورل شویو جامو د ګټې مجموعه ۱۶۰۰
افغانۍ شوه.
که څه هم له هټۍوال څخه مې کمه ګټه ترالسه کړه؛ خو زیات محصوالت مې وپلورل .چې په
دې توګه مې په عمومي ډول زیاتې پيسې ترالسه کړې .پر دې رسبېره ما منظمې سپارښتنې هم
درلودلې .هر محصول مې ،چې تولید کړ ومې پلوره او د ورځې له مود رس برابر او زینتي بېلګو په
اړه مې اندېښنه هم نه درلوده؛ ځکه هټۍوال دغه کار تر رسه کاوه».

دوه جوړه جامې  250 xافغانۍ =  500افغانۍ

 16جوړه جامې  100 xافغانۍ =  1600افغانۍ

آمنه پر هټۍوال د خپلو محصوالتو پلورلو لهالرې په عمومي توګه زیاته ګټه ترالسه کوي
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رویا خپلې مايل چارې ارزوي

رویا دغه موضوع درک کوي او پرېکړه کوي ،څو پر هټۍوال د خپلو محصوالتو د پلورنې پر کار مترکز
وکړي؛ په ځانګړي توګه دا چې باید د مود ،فېشن او ډيزاین په اړه زیات څه زده کړي؛ خو نوموړې
به یو خیاط استخدام کړي او د آزمایښت لپاره به یې د آمنې د شخيص دوست جامې ورته د
ګنډلو لپاره ورکړي .نوموړې هیلهمنده ده ،چې یوه روځ خپل محصوالت هم پر هټۍوالو او هم پر
پېرېدونکو وپلوري.

پر پېرېدونکي او هټۍواالنو ستاسې د محصوالتو مستقیمه پلورنه
ښايي پر پېرېدونکي د خپلو محصوالتو د مستقیمې پلورنې لهالرې زیاته ګټه ترالسه کړئ؛
خو پر هټۍوال د زیاتو محصوالتو پلورنې له الرې په عمومي توګه خپله ګټه زیاته کړئ.

111

 .6د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
 2برخه .د لګښتونو محاسبه
 .۲.۱د دوو محصوالتو تولید لپاره د سپارښتنو لست چمتو کړئ .د ګټې له پاڼې او د دغې کړنالرې د رسچینې په
برخه کې له بیې اېښودو څخه په استفادې ،خپل لګښتونه محاسبه کړئ.
 ۲.۲ستاسې پټ لګښتونه څه دي؟
 ۲.۳د لګښتونو مجموعه مو څه ده؟
 ۳برخه .ګټه
 .۱.۱په کړنالرې کې د ګټې او بیې اېښودو له پاڼې څخه په استفادې د محصول له پلورلو څخه خپله ګټه محاسبه
کړئ.
 ۱.۲ستاسې کوم لګښت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې زیات يش؟ که ځواب مثبت وي ،المل یې څه دی؟
 ۱.۳خپل لګښتونه څه ډول کمولی شئ؟
 ۴برخه .د خپل محصول بیه وټاکئ
 .۲.۱د ورته محصوالتو بیه ،چې پېرېدونکي یې پېري څومره ده؟
 .۲.۲آیا ستاسې بیې کمې یا زیايت دي؟ المل یې څه دی؟
 ۵برخه .پر هټۍوالو او پېرېدونکو د محصوالتو پلورنې لپاره د بیې او ګټې ټاکل
 .۵.۱آیا تاسې خپل محصوالت په مستقیمه توګه پر پېرېدونکو پلورئ یا پر هټۍوالو؟ المل یې څه دی؟
 .۵.۲پر هټۍوالو ستاسې د محصوالتو د پلورنې ګټه به ولې زیاته وي؟
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د دغه څپرکي کلیات:
فکر وکړئ ،چې تاسې دودیزې جامې په الس ګنډئ.
لهدغو معلوماتو څخه په استفادې الندې پوښتنې ځواب کړئ:
– د سپارښتنو اندازه ۱۰ :جوړه دودیزې جامې
– د هر محصول لګښت:
بوکرام ۱۵ :افغانۍ
د کارګر مزد یا د کاري ځواک لګښت 8۰۰ :افغانۍ
د تار بیه ۳۰ :افغانۍ
– د هټۍوال لپاره د یوې جوړې جامې بیه ۱۰۰۰ :افغانۍ
– پېرېدونکي لپاره د یوې جوړې جامو بیه =  ۱۲۰۰افغانۍ
 .1د لګښتونو له پورتني لست څخه کوم لګښتونه پاتې دي؟ دغه لګښتونه اټکل کړئ.
 .2د دغې سپارښتنې د تولید لګښت مجموعه څومره ده؟
 .3لګښتونه څه ډول کمولی شئ ؟
 .4پر هټۍوال د محصول له پلورنې څخه ستاسې ګټه څومره ده؟
 .5په بازار کې پر پېرېدونکو د محصول له پلورنې څخه ستاسې ګټه څومره ده؟
 .6په بازار کې تاسې خپل محصول پر هټۍوال یا پېرېدونکي پلورئ ؟
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څلورم څپرکی:
رویا خپلې سوداګرۍ ته اعالنات کوي

لړلیک
 .1رسيزه
 .2سوداګریزه نښه څه ده؟
 .3ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه
لومړی پړاو :ستاسې پېرېدونکو لپاره څه شی مهم/اړین دي؟
دویم پړاو :د نورو په پرتله تاسې کوم کار په ښه توګه تر رسه کوالی شئ؟ په کوم اساس
تاسې له خپلو سیاالنو څخه متفاوت/جال یاستئ؟

 .4ستاسې د سوداګریزې نښې هویت
 .5ستاسې د سوداګرۍ اعالن
الف :خپل پیغام وټاکئ
ب :د خپلې پلورنې توکي چمتو کړئ
د :د خپلې سوداګرۍ دودولو په موخه د پلورنې له وسایلو څخه ګټه واخلئ.

 .6د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه لوست په پای کې به تاسې له الندې مسایلو رسه آشنا شئ:
– سوداګریزې نښې څه دي او ولې مهمې دي؟
– د خپلې سوداګریزې نښې ژمنه څه ډول ټينګولی شئ؟
– د خپلې سوداګریزې نښې ژمنې په مستند ډول نورو ته څه ډول لېږدولی شئ؟
– خپله سوداګري څه ډول اعالنولی شئ؟
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 .1رسيزه
د څو وروستیو میاشتو په لړ کې رویا په دې وتوانېده ،چې خپل خوب په بریالۍ سوداګرۍ بدل کړي.
نوموړې په منظمه توګه له دوو هټۍوالو څخه سپارښتنې ترالسه کوي او له درېیم هټۍوال رسه
یې کار پیل کړی دی .پر دې رسبېره رویا دوه شخيص پېرېدونکي هم لري .هغه د خپلې سیمې
شپږ تنه تولیدوونکي ګامريل او د خپلې کورنۍ لپاره یې ثابت عواید رامنځته کړي دي .رویا په پوره
ډاډ رسه سپارښتنې یاددښتوي ،محاسبات تر رسه کوي او له شفیق او آمنې څخه مننه کوي .د رویا
کورنۍ او ټولنه پر هغې ویاړي.
کله چې رویا تر رسه شوې سپارښتنه د ښځینه دودیزو جامو پلورنې هټۍ ته سپاري ،هغه پېرېدونکې
ګوري ،چې له خپل دستکول څخه تر ټولو ښکلی ورېښمین چپني جاکټ بهر رابايس .دغه
پېرېدونکې خپل دوست ته وايي« :ما همدا اوس د محفل لپاره یو ورېښمین جاکټ وپېره .آیا تاسې د
ورېښمو په اړه څه اورېديل دي؟» پېرېدونکې په جاکټ کې ټومبل شوې نښه خپل دوست ته ښکاره
کوي او وايي« :د بلقیس پیامن د جاکټ دغه ډيزاین غوره دی .نوموړې ښکلې عرصي جاکټونه،
چې په ورېښمو رسه په الس ګنډل شوي ،جوړوي .تاسې به یې خوښ کړئ».
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رویا د ابرېشم رشکت نښه په جاکټ کې ګوري.

رویا هیلهمنده ده ،چې یوه ورځ به خلک د نوموړې محصوالتو په اړه هم ورته څرګندونې وکړي؛ خو
د خلکو لهخوا د خپلو محصوالتو پېژندنې په اړه اندېښنه لري .نوموړې خپلې سوداګرۍ ته نوم او
محصوالتو ته نښه نهلري؛ خو ابرېشم یې بیا لري.
رویا کور ته په ستنېدو له رویا رسه د ابرېشم په اړه خربې کوي .هغه له آمنې څخه پوښتنه کوي،
چې څه ډول کېدای يش خلک د دې محصوالت وپېژين او هغه نورو ته ور معريف کړي .آمنه
وايي ،چې رویا هم باید د ابرېشم په څېر خپلې سوداګرۍ ته سوداګریزه نښه جوړه کړي .په ځانګړي
توګه که دا غواړي خپل محصوالت تولید او هغه وپلوري .رویا هېڅکله د سوداګریزې نښې په اړه څه
نهدي اورېديل؟
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 .2سوداګریزه نښه څه ده؟
آمنه ،رویا ته روښانوي ،چې سوداګریزه نښه د یوې سوداګرۍ نیک او ښه پېژندنه ده .د دې پر بنسټ
پېرېدونکي د محصوالتو پېرلو پر مهال پر یوې سوداګرۍ باور کولی يش.

سوداګریزه نښه څه ده؟
سوداګریزه نښه د يوې سوداګرۍ له ښې پېژندنې څخه عبارت ده ،چې پېرېدونکي یې
له یوې سوداګرۍ څخه هیله لري .ښايي دغه محصوالت د خدماتو وړاندې کول له ځانه
رسه ولري .سوداګريزه نښه له دوو شیانو څخه جوړه شوې ده:
– د سوداګریزې نښې ژمنه– پېرېدونکو ته د یوې سوداګرۍ ژمنه
– د سوداګریزې نښې پېژندنه – یو نوم ،انځور یا هم لېبل ،چې پېرېدونکو ته د سوداګریزې
نښې استازیتوب کوي.

د سوداګریزې نښې درلودل له پېرېدونکو رسه مرسته کوي ،څو د محصول د پېرلو پر مهال پوه
يش ،چې د څه يش هیله لري یا هم هغوی ته د څه يش ژمنه ورکول کېږي .سوداګریزه نښه له
پېرېدونکو رسه د محصوالتو پېرلو په برخه کې مرسته کوي.
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رویا خپلې سوداګرۍ ته اعالنات کوي

آمنه له رویا پوښتنه کوي« :د هغو جامو په اړه چې په ترکیه کې جوړېږي څه فکر کوئ؟ یا هم
هغه جامې ،چې په چین کې جوړېږي؟»
رویا ځواب ورکوي« :هغه جامې چې په ترکیه کې جوړېږي د چین په پرتله ښه کیفیت لري او بیه
یې هم لوړه ده».
آمنه« :ښه ،که تاسې د غوره کیفیت درلودونکو جامو په لټه کې و اوسئ څه به وکړئ؟»
رویا« :پر جامو د استانبول فېشن نښې پسې ګرځم ،څو پوهه شم ،چې په ترکیه کې جوړ شوي
دي».
رویا زیاته کړه« :کله چې د ارزانه جامو په لټه کې یم ،د چین جوړ شوي نښې پسې ګرځم».
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څلورم څپرکی

آمنه :پوښتنه کوي« :آیا کولی شئ د یوه بل محصول په اړه فکر وکړې ،چې هغه د نوم ،لېبل یا هم
سوداګریزې نښې له امله پېرې؟» رویا یوه دقیقه فکر کوي او وروسته وايي:
«الکوزی چای ،زه تل دغه چای اخلم؛ ځکه پوهېږم چې ښه کیفیت او طعم لري .د جاللآباد
هندواڼې ،دا هندواڼې تر ټولو تل خوږې دي».

رویا« :زه پوهېږم آمنه جانې! کله چې دغه نومونه او لېبلونه ګورم د هغه څه په اړه چې پېرم یې
ډاډ لرم او پوهېږم ،چې څه وپېرم .که زه د دغو محصوالتو په نوم پوه نهشم او یا هم هېڅ لېبل
ونهلري نه پوهېږم چې کیفیت به یې څنګه وي .لهدې امله باید زیاتې څېړنې تر رسه کړم ،څو
وګورم ،چې دغه محصول وپېرم او که نه.
خو د الکوزی چای یو لوی رشکت دی .آمنه جانې! آیا زما د رشکت په څېر یو کوچنی رشکت هم
کولی يش سوداګریزه نښه ولري؟»
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رویا خپلې سوداګرۍ ته اعالنات کوي

آمنه« :ستاسې سوداګریزه نښه ستاسې نیکه پېژندنه ده .د ښې پېژندنې درلودلو لپاره لویه سوداګري
مهمه نهده».
په همدې حال کې رویا د خپل د پالر غږ اوري ،چې له خونې بهر له عارف رسه خربې کوي .عارف
هغه څوک دی چې د کوهي د اوبو مببې جوړوي .عارف ښه شهرت لري .عارف د ډېرو خلکو له
خوا د رويا پالر ته معريف شوی دی .دغو ټولو ویيل ،عارف یوازینی کس دی چې د کوهي د اوبو
مببې رغولو په برخه کې پرې باور لري.
رویا له خپل پالر څخه غوښتنه کوي ،څو له عارف څخه وپوښتي ،چې څه ډول یې خپل شهرت
ترالسه کړی او څه ډول نوي پېرېدونکي پیدا کوي؟ عارف د رویا پالر ته وايي ،هغه د نورو کارکوونکو په
څېر نهدی .دی د مببې جوړولو لپاره زیات وخت لګوي ،څو بیا خرابه نهيش .عارف له خلکو رسه
ښه چلند لري ،تل په ټاکل شوي وخت پر کار راځي او د مببې رغولو په بدل کې مناسبه بیه اخيل.
دا هغه څه دي ،چې عارف له خپلو پېرېدونکو رسه ژمنه کړې او پېرېدونکي یې هم په یاد لري،
چې له ده څخه د ښه کار هیله ولري .دوی پر عارف باور لري او هغه نورو کسانو ته معريف کوي.
عارف تل د مناسبې بیې په بدل کې چټک او د باور وړ خدمات وړاندې کوي.
که څه هم د عارف سوداګري کوچنۍ ده؛ خو ځواکمن دی .کله چې خلک د ده نوم اوري ،کولی
يش له ده څخه د ښو خدماتو هیله ولري.

د کوچنیو سوداګریو نښې ډېری مهال د دغو سوداګریو د خاوندانو په نومونو والړې دي.

رویا هټۍوالو او پېرېدونکو ته د خپلې ژمنې او له دې څخه د هغوی هیلو په اړه فکر کوي .نوموړې
له آمنې هیله کوي ،څو د یوې سوداګریزې نښې جوړولو په برخه کې وررسه مرسته وکړي.
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 .3د سوداګریزې نښې ژمنه
آمنه روښانوي ،چې د یوې سوداګریزې نښې جوړولو لپاره باید د سوداګریزې نښې پر ژمنې پوهه
يش .د سوداګریزې نښې ژمنه له الرې پېرېدونکي کولی يش له هغې څخه هیله ولري او یا هم
د تر رسه کولو لپاره پر دې باور ولري .د سوداګریزې نښې ژمنه هغه ژمنه ده ،چې رویا یې خپلو
پېرېدونکو ته ورکوي .د عارف پېرېدونکي پر نوموړي باور لري ،چې په ټاکل شوي وخت رايش،
مناسبه بیه واخيل او د کوهیو د اوبو مببې داسې جوړې کړې ،چې بیا ماتې نهيش.

د یوې سوداګریزې نښې ژمنې دوه رشطونه لري:
د پېرېدونکو لپاره معنی لرونکی دی ،دغه نښه د هغه کار تر رسه کېدو ژمنه کوي ،چې د
هغوی لپاره مهم دی.
همداراز د دې ښکارندويي کوي ،چې تاسې څه ډول له خپلو سیاالنو څخه غوره او ښه
یاست.

آمنه وايي ،د رویا د سوداګریزې نښې ژمنې ټاکلو لپاره دوه پړاوونه شته:
لومړی پړاو .هغه موضوعات وپېژنئ ،چې پېرېدونکو لپاره مو مهم دي.
دویم پړاو .هغه کارونه وپېژنئ ،چې د رویا او سیاالنو ترمنځ توپیر پهډاګه کوي.
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لومړی پړاو .د پېرېدونکو لپاره مو څه مهم دي؟
آمنه وضاحت ورکوي ،چې پېرېدونکي د بېالبېلو محصوالتو پېرلو پر مهال ،جال جال معیارونه په پام
کې نیيس .هغوی چې کله یو جنس پېري ښايي ډيزاین ته یې پاملرنه ونهلري؛ خو کېدای يش د
جامو د پېرلو پر مهال ډيزاین یې په پام کې ونیيس.

عمومي رشایط ،چې پېرېدونکي او هټۍوال د محصوالتو پېرلو پر مهال ورته پاملرنه
لري:
 .۱سټایل یا د ورځې له مود رسه برابر
 .۲ډيزاین :بڼه ،اندازه ،رنګ ،بېلګه ،بېسارې
 .۳کیفیت :توکي ،وړتیا ،وروستی کار
 .۴خدمات :دوستانه ،له درناوي ډک ،د باور وړ
 .۵بیه :با ارزښته
 .۶نور مسایل :نور څه؟

125

څلورم څپرکی

آمنه له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې د نوموړې په الس ګنډل شویو محصوالت په څېر د جامو
پېرلو پر مهال ،کومو شیانو ته پاملرنه لري .آمنه له رویا رسه د یوه لست په جوړولو کې مرسته کوي:

 .1سټایل یا د ورځې له مود رسه برابر :جامې د ورځې د مود له معیارونو رسه برابر وي.

 .۲ډیزاین :بېساري جامې ،چې زړه راښکونکي رنګونه او دودیز ډيزاینونه ولري.
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 .3کیفیت :له غوره کیفیت رسه وړتیاوې او وروستی کار.

 .4د پېرېدونکو خدمتونه :دوستانه ،له درناوي ډک او د باور وړ د پېرېدونکو خدمتونه

 .5د محصوالتو بیه :بیې د کیفیت له کچې رسه مناسبې وي.
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دویم پړاو .تاسې کوم کار په ښه توګه تر رسه کولی شئ؟
څه ډول له خپلو سیاالنو رسه توپیر لرئ؟
آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،چې د هټۍ وال او پېرېدونکي د پاملرنې وړ د رشايطو ليست ته
وګوري او هغه کار وپېژين ،چې په تر رسه کولو کې یې ښه وړتیا لري؛ هغه کار ،چې له بل هر چا
یې په ښه توګه تر رسه کوي او هغه کارونه چې سیاالن یې تر رسه کوي .د رویا سیاالن د پلورنې نور
استازي او تولیدوونکي دي ،چې د رویا محصوالتو په څېر محصوالت تولیدوي او پلوري.
رویا د خپلو سیالو محصوالتو رسه د خپلو محصوالتو پرتله کولو په موخه یوه نقشه جوړوي.

رویا هغه کارونه پېژين ،چې په سمه توګه یې تر رسه کوي

پېرېدونکي کومو شیانو ته
پاملرنه کوي؟

سټایل
زه کوم کار په ښه توګه تر
رسه کولی شم؟
زما سیاالن کوم کار په
ښه توګه تر رسه کولی
يش؟

ډيزاین

کیفیت

خدمتونه

X

X

X

X

بیه

X
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رویا د خپلو یو شمېر سیاالنو په څېر په سټایل او فېشن زیاته نه پوهېږي؛ خو پېرېدونکي د نوموړي
په الس ګنډل شوي ډيزاینونه خوښوي .نوموړې د خپلو اليس ګنډلو کیفیت په ځانګړي توګه د
کندهاري اليس ګنډلو او تار شمېرلو لهامله ستایل کېږي؛ .یوه هټۍوال رویا ته وویل ،د نوموړې اليس
ګنډل تر ټولو غوره اليس ګنډل دي ،چې تر دې دمه یې لیديل دي.
رویا تل له هغو کسانو رسه کار کوي ،چې له نوموړي رسه له درناوي ډک چلند کوي او تل خپل
محصوالت په ټاکل شوې نېټې سپاري .هغه فکر کوي ،چې د سیالو محصوالتو په پرتله د نوموړې
محصوالت غوره دي؛ ځکه په ټاکل شوي وخت د محصوالتو سپارلو پر مهال هټۍوال يې ستاینه
کوي .په هر حال د رویا په الس ګنډل شویو محصوالتو بیه د سیالو محصوالتو په پرتله لوړه ده.
رویا په ډيزاین ،کیفیت او خدماتو کې له ټولو غوره ده .دا په دې معنی ده ،چې رویا کولی يش د
ډیزاین ،کیفیت او خدماتو یوه کچه خپلو پېرېدونکو او هټۍوالو ته ژمنه ورکړي؛ خو سیاالن یې د دغه
کار د تر رسه کېدو توان نهلري .هغه د خپلو سیاالنو په پرتله په ښه توګه معیارونه تر رسه او پيل کوي.
دا هغه معیارونه دي ،چې سیاالن یې ورته پاملرنه نهلري.
اوسرویا کولی يش د خپلې سوداګریزې نښې ژمنه تعریف کړي:
– له غوره کیفیت او وروستي کار رسه په الس ګنډل شوي دودیزې جامې (ډیزاین او کیفیت).
– تر ټولو غوره کیفیت رسه کندهاري اليس ګنډل او تار شمېرنه (ډیزان او کیفیت).
– مهربان ،له درناوي ډک او د باور وړ خدمتونه(خدمات).
آمنه رویا ته وايي ،که د خپلو سیاالنو په پرتله په غوره توګه د سوداګریزې نښې ژمنه یا هم د ډیزاین،
کیفیت او خدماتو عرضه کولو په عميل کولو رسه ښه شهرت ترالسه کړي؛ ډېر پېرېدونکي او
هټۍوال به جلب کړي ،چې دغو مسایلو ته پاملرنه لري.
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 .4ستاسې د سوداګریزې نښې پېژندل
اوس چې رویا د خپلې سوداګرۍ د نښې پر ژمنه پوهېږي؛ نوموړې هټۍوال او پېرېدونکي په
داسې وخت کې د دغې ژمنې لېږدولو ته اړتیا لري ،چې خپله نه وي – نوم ،لوګو یا لېبل ،چې
ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه پېرېدونکو ته لېږدوي .
له هغه ځایه ،چې ستاسې د سوداګریزې نښې پېژندنه ،ستاسې د سوداګریزې نښې له ژمنې
څخه استازیتوب کوي؛ باید داسې رنګونه ،ليکبڼې (فونټونه) او انځورونه ډيزاین يش ،چې دغه ژمنه
منعکس کړي .د بېلګې په توګه ،که ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه د عرصي جامو وړاندې کول
دي او تاسې پهخپلې لوګو کې له یوه دودیز ډيزاین څخه استفاده کوئ ،مشرتیان به ګنګس يش.

د سوداګریزې نښې پېژندل
– د سوداګریزې نښې د لیدلو (برصي) بېلګې ټاکل
– نوم ،لوګو یا لېبل
– رنګونه ،لیکبڼې او هغه انځورنه ،چې یې د نوم ،لوګو او لېبل په برخه کې کاروئ.
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آمنه په دوو جوړو جامو کې دوه ډوله ټومبل شوي لېبله ښکاره کوي ،چې يې د ترکيې او د
استانبول نوم پرې ليکل شوی بل يې د چني ده .نوموړې له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې څه ډول
لېبلونه د سوداګریزې نښې ژمنه نندارې ته وړاندې کوي.

رویا یوه شېبه چوپه شوه او وروسته یې په موسکۍ انداز کې وویل« :هغه لېبل ،چې په هغه کې د
چین نوم لیکل شوی ډېر ساده و او په هغه کې هېڅ رنګ او ډیزاین نه دی کارول شوی .دا د محصول
د ټيټ کیفیت ښکارندويي کوي .د استانبول لوګو غوره کیفیت لري او جذابه ده .د دغه لوګو رنګونه،
د لیکنې بڼې او هنديس ډيزاین یې عرصي دی او د دې ښکارندويي کوي ،چې ډېر دودیز نه دی.
لوګو د ویاړ ،کیفیت ،بڼې او غوره بیې ښکارندویه ده».
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رویا چوپه شوه او په موسکۍ انداز یې وویل« :الکوزی په فیشني توګه لیکل شوی او د چای له غوره
کیفیت او طعم څخه استازیتوب کوي».
آمنه د رویا د زدهکولو له چټکتیا څخه اغېزمنه شوه .نوموړې په ټوکو رسه وايي ،رویا باید د الکوزي
چای یوه پلورونکې يش!
رویا پر خپلې سوداګرۍ د نوم اېښودو په اړه فکر کوي .کوم نوم د نوموړې د سوداګریزې نښې ژمنه
به ولېږدوي؟
آمنه ،رویا ته وايي ،هټۍوال د نوموړي محصوالت د «د رویا اليس ګنډل» په نامه یادوي .آمنه
وړاندیز کوي ،چې پر خپلې سوداګرۍ د «د رویا اليس ګنډل» د نوم په اېښودو رسه خپل اوسنی ښه
شهرت ،چې د غوره کیفیت او ښه خدماتو پر بنسټ یې ګټلې ،پراختیا ورکړي.
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رویا دغه نظریه خوښوي؛ په ځانګړي توګه دا چې رویا د «خیال» په معنی ده او رویا خپل خوب د
سوداګرۍ په رامنځته کولو رسه په واقعيت بدلوي.
رویا پرېکړه کوي ،چې د نوموړې لوګو باید د ( )Rتوري رسه په الس ګنډل شوې وي؛ ځکه تخصص
یې اليس ګنډل دي .نوموړې د ( )Rتوری خپلو شخيص پېرېدونکو لپاره د جامو په دننه کې له
ورېښمین تار رسه به وګنډي ،څو د کیفیت ښکارندويي یې وکړي .هغه به له ټوکر رسه ورته تار
وکاروي ،څو لوګو یې د جامو پر ډيزاین اغېز ونهکړي.

د رویا لوګو
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 .5د سوداګرۍ اعالن
رویا د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړۍ هټۍ ته رسېږي ،چې خپلې راتلونکې سپارښتنې لپاره ټوکر
ترالسه کړي؛ خو هټۍوال له هغه خیاط رسه په خربو بوخت دی ،چې د اضايف کار په لټه کې
ده .خیاط هټۍوال ته خپلې کاري بېلګې ښکاره کوي .خیاط هټۍ پرېښودو پر مهال هټۍوال ته یو
کوچنی کارت ورکوي او وايي ،هر کله دې چې وغوښتل زنګ وهه.

خیاط هټۍوال ته یو بزنس کارت ورکوي.
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رویا کور ته له ستنېدو وروسته له آمنې څخه د کارت په اړه پوښتنه کوي .آمنه ورته وايي ،چې خیاط
خپل کارت ،چې په هغه کې یې نوم او د اړیکو معلومات لیکل شوي هټۍوال ته ورکوي ،څو په
راتلونکې کې هټۍوال ده ته د کار ورکولو په صورت کې زنګ ووهي.
رویا نوره هم ځېرکه شوې ده .آیا یو بزنس کارت د نوموړې سوداګري پراخولی يش؟ نوموړې له
آمنې څخه غوښتنه کوي ،څو د سوداګرۍ پراختیا په برخه کې ورته زیات معلومات ورکړي.
(الف) :خپل پيغام وټاکئ.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې په سوداګرۍ اعالن کې د پېغام د لېږدولو پر څرنګوايل د پېرېدونکو
پوهېدل تر ټولو مهمه مسله ده .تاسې غواړئ ،چې خلک مو د سوداګرۍ په نوم پوه يش .هغوی
باید ستاسې د سوداګریزې نښې په ژمنه کې تر ټولو مهم پیغام او له تاسې رسه د اړیکو د ټينګو پر
الرو چارو پوه يش .د رویا لپاره د دغه کار تر رسه کول آسانه دي:
– د سوداګرۍ نوم :د رویا اليس ګنډل
– د سوداګریزې نښې ژمنه :په غوره کیفیت رسه کندهاري اليس ګنډل او تارشمېرنه
– د اړیکو معلومات – رویا عبدل۰۷۹۹۸۸۶۴۷۴ ،
(ب) د خپلې پلورنې پر وسایلو نښه اېښودنه وکړئ.
آمنه وايي ،بل ګام د پلورنې د وسایلو یا تبلیغايت توکو پراختیا ده ،څو پیغام یې پېرېدونکو ته ولېږدوي.
رویا کولی يش د خیاط په څېر یو بزنس کارت جوړ کړي او د خپلو محصوالتو لست جوړ او د
محصوالتو بېلګې خلکو ته ښکاره کړي .همداراز رویا کولی يش د محصوالتو پر بستهبندۍ د خپلې
سوداګرۍ د لوګو په چاپولو رسه خپله سوداګري اعالن کړي« .نیمه نړۍ» یوه غیر دولتي موسسه
ده ،چې آمنې پرې مخکې خپل محصوالت پلورل« .نیمه نړۍ» خپله لوګو پر هغه سلوفان چاپوه،
چې د محصوالتو بستهبندۍ لپاره یې ترې ګټه پورته کوله.
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نیمه نړۍ خپله لوګو د محصوالتو پر بستهبندۍ چاپوي.

آمنه ،رویا ته وايي ،هغه توکي دې خپلو پلورنو ته غوره کړي ،چې پېرېدونکو او هټۍ والو ته د
محصوالتو پېرېولو په وخت کې ګټور وي .خو که هټۍوال بزنس کارتونه پهخپلو هټیو کې ونهسايت؛
د جوړولو ارزښت به ونهلري.
آمنه همداراز رویا ته وايي ،د پلورنې توکي د سوداګریزې نښې ښکارندويي هم کوي او دغه توکي
باید داسې ډیزاین او چاپ يش ،چې د نوموړې د غوره محصوالتو کیفیت منعکس کړي .که د
محصوالتو پر مخ یې چاپ ناپاکه وي ،نو هټۍوال به فکر وکړي ،چې اليس ګنډل یې هم ناپاک
دي.
رویا د آمنې مشوره په پام کې نیيس .نوموړې پرېکړه کوي ،څو خپل بزنس کارت هغو هټۍوالو او
پېرېدونکو ته د ورکړې لپاره چاپ کړي ،چې په راتلونکې کې ورته سپارښتنې ورکوي او لهدې الرې
وررسه اړیکه ټینګه کړي.
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آمنه رویا ته وايي ،په بزنس کارت کې الندې معلومات ليکل شوي وي:
– د سوداګرۍ نوم او لوګو
– عنوان او نوم
– د ټېلېفون شمېره
– ستاسې پته (که تاسې دفرت یا هټۍولرئ)
– برېښنالیک
– ستاسې د سوداګریزې نښې په ژمنه کې تر ټولو مهم پیغام
آمنه زیاتوي ،چې ځینې بزنس کارتونه حتی د محصوالتو لست ،خدمتونه ،نقايش یا هم سوداګریز
انځورونه لري؛ خو دغه انځورونه او نقاشۍ یوازې هغه مهال باید وکارول يش ،چې غوره کیفیت
ولري او ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه منعکس کړي.
د رویا یوه ملګرې د کاري مسایلو په برخه کې د خپل خاوند د ټېلېفون له شمېرې څخه استفاده
کوي؛ خو رویا د آمنې مثال څاري او دویم موبایل یې اخيستی دی .رویا له دې مبایل څخه يوازې
د کاري مسایلو لپاره کار اخيل او له رسمي وخت پرته دغه مبایل بند وي .رویا له همدې شمېرې
څخه په بزنس کارت کې استفاده کوي .نوموړې برېښنالیک نهلري.

محصوالت:
د کمیس پرتوګ یخن ،په الس ګنډل شوي د دودیزو جامو سیټ ،د پېرېدونکي د سپارښتنې پر بنسټ اليس
ګنډل ،د جامو محفيل بلوز په الس ګنډل شوي د دودیزو جامو له سیټ رسه.
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د رویا بزنس کارت
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رویا په پام کې لري ،چې خپل بزنس کارت رسه سلوفان یو ځای کړي ،چې د محصوالتو بستهبندۍ
په برخه کې ترې کار اخيل .د نوموړې دغه کار به هټۍوال ته د دې د سوداګریزې نښې ژمنه ور
ياده کړې ،څو بیا ورته سپارښتنه ورکړي .دغه بزنس کارت به هغه مهال ال ګټور يش ،چې په خپله
د پېرېدونکو رسه په راکړه او ورکړه کې موجوده نه وي.
پر دې رسبېره رویا پرېکړه کوي ،څو د خپلو محصوالتو او اليس ګنډلو په لست کولو ،د محصوالتو یو
لست چمتو کړي .پهدې ترتیب رسه هټۍوال او پېرېدونکي پوهېږي ،چې کوم محصوالت رویا ته
وسپاري .د رویا د سوداګرۍ له ودې رسه جوخت نوموړې کولی يش د خپلو محصوالتو جال لست
هټۍوالو او پېرېدونکو ته چمتو کړي.
رویا د محصوالتو په لست کې هامغه معلومات زیاتوي ،چې په بزنس کارت کې یې لیکيل دي،
څو خلک وکولی يش له نوموړې رسه اړیکه ټينګه کړي.
ځینې کسان د خپلو محصوالتو لست په الس لیکي؛ خو رویا د خپلو محصوالتو لست د سیمې په
چاپخونه کې چاپوي ،څو د نوموړې د سوداګریزې نښې غوره کیفیت منعکس کړي.
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د محصوالتو لست او د اليس ګنډلو بېلګې
په الس ګنډل شوي محصوالت
د کمیس او پرتوګ یخن
په الس ګنډل شوي دودیزو جامو سيټونه
محفيل جامې په الس ګنډل شوي دودیزو جامو سیټ رسه.
بلوز
فرمایيش محصوالت
هغه محصوالت ،چې په فرمایيش توګه جوړېږي:
کندهاري

تارشمېر

وال ګنډل
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په پای کې رویا د خپلو اليس ګنډنو بېلګې په یوه دستکول کې ټولوي .نوموړې تل دغه دستکول له
ځانه رسه لري ،څو د پېرېدونکو یا هټۍوالو لېوالتیا په صورت کې د نوموړې له کارونو رسه د آشنايۍ
لپاره خپلې السې ګنډنې هغوی ته ښکاره کړي .پر دې رسبېره نوموړې داسې جامې اغوندې،
چې په الس ګنډل شوي وي؛ په ځانګړي توګه هغه مهال ،چې نوموړې له هټۍوالو څخه لیدنه
کوي یا بازار ته ځي .خلک له دې څخه د نوموړې کاري کیفیت ګوري.

د پلورنې توکي
– د پلورنې په وسایلو کې د خپلې سوداګریزې نښې پېژندنه منعکسه کړئ .د پلورنې په
ټولو وسایلو کې له ورته نوم ،لوګو ،ليکبڼې او رنګونو څخه کار واخلئ.
– د پلورنې داسې توکي جوړ کړئ ،چې ساده ،روښانه او د لوستلو وړ وي.

(ج) د خپلې سوداګرۍ اعالن لپاره د پلورنې له توکو څخه استفاده وکړئ.
آمنه ،رویا ته وايي ،د هټۍوالو او پېرېدونکو لهخوا د نوموړې د پلورنې توکو له لیدلو او کارولو څخه
ډاډ ترالسه کول ،د سوداګرۍ د تبلیغ وروستی ګام دی .رویا له وړاندې څخه پرېکړه کړې ده ،چې له
بزنس کارت ،د محصوالت له لست او له خپلو کاري بېلګو څخه د سوداګرۍ اعالن په موخه څه ډول
استفاده وکړي .د آمنې لهخوا نوموړې هڅول کېږي ،څو د هغو نورو الرو چارو په اړه فکر وکړي،
چې ښايي په کارولو یې سوداګرۍ پراختیا او وده وکړي.
آیا رویا د خپلو بزنس کارتونو ويشلو لپاره د کورنۍ او ملګرو له شبکې څخه استفاده کولی يش؟ آیا
پر هټۍوالو او د ابرېشم رشکت په څېر تولیدوونکو ته چې لویې سوداګرۍ لري د خپلو محصوالتو
پلورنې په موخه زنګ ووهي؟ آیا په ښځینه بازار کې پر پېرېدونکو د محصوالتو پلورنې لپاره د پلورنې
لېواله استازي شته ؟ آیا د نوموړې د ګډون لپاره نور نندارتونونه شته؟
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د محصوالتو اعالن
 .۱هغه پیغام وټاکئ ،چې غواړئ ولېږدوئ (نوم ،د سوداګریزې نښې پېژندنه ،د اړیکو
معلومات).
 .۲د پلورنې توکي برابر کړئ ،څو دغه پیغام ولېږدوي (بزنس کارت ،بېلګې ،د محصوالتو
لستونه ،بستهبندي).
 .۳د پلورنې توکي مو پر پېرېدونکو او هټۍوالو ووېشئ.

ښتنې پر بنسټ اليس
محصوالت:
پېرېدونکي د سپار
ودیزو جامو سیټ ،د
جامو له سیټ رسه.
پرتوګ یخن ،په الس ګنډل شوي د د ګنډل شوي د دودیزو
د کمیس
حفيل بلوز په الس
ګنډل ،د جامو م
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د

محصوالتو لست
او د اليس ګنډلو بېلګې

په الس ګ
د کم نډل شوي محصوالت
یس او پرتوګ یخن
په الس ګنډل ش
محفيل جامې وي دودیزو جامو سيټونه
په الس ګنډل شوي
بلوز
دودیزو جامو سیټ رسه.
فرمایيش محصوالت
هغه محصوالت ،چې په ف
کندهاري

رمایيش توګه جوړېږي:

تارشمېر
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آمنه رویا ته په کتلو رسه وايي« :رویا جانې! موږ د زیاتو مهمو معلوماتو په اړه بحث وکړ .اجازه راکړه،
چې د ابرېشم له بېلګې څخه په استفادې ،د هغو شیانو په اړه مو چې خربې کړي و ارزو .د دودیز
کمیس پرتوګ پلورنې په ځانګړې هټۍ کې هغه پېرېدونکي د ابرېشم د سوداګریزې نښې ژمنې
په اړه څه وویل؟»
رویا په ځواب کې وویل« :پېرېدونکي وویل ،ابرېشم عرصي ډیزاینونه د دودیز چپن له ټوکر او اليس
ګنډلو رسه ترکیبوي ،څو ښکيل او فېشني جاکټونه تولید کړي».
آمنه پوښتنه کوي« :د هغوی د سوداګریزې نښې ژمنه څه ډول په نوم او لېبل کې منعکس کېږي؟
د هغوی د سوداګریزې نښې پېژندنه څه ده؟»
رویا وايي« :ښه ،په پښتو ژبه کې د ورېښم نوم د سټایل د غوره کیفیت منعکسوونکی دی .د ابرېشم
لېبل او په افغانستان کې په الس جوړ شوی په عرصي لیکنبڼې رسه لیکل شوی دی .لومړی توری
په الس ګنډل شوي تار رسه ښايسته شوی و ،چې په دودیزو ټوکرو او اليس ګنډلو رسه د مډرن مود
د ترکیب منعکسوونکی دی».

د ابرېشم لوګو
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آمنه په ویاړ رسه موسکۍ شوه او ویې ویل« :دا په بشپړه توګه سمه ده .یو وخت ما د ابرېشم رشکت
لپاره اليس ګنډل کول .زه په یاد لرم ،چې د رشکت خاوندې بلقیس پیامن بزنس کارت درلود ،چې
پېرېدونکو ته یې ورکاوه او د هغو محصوالتو لست په کې شامل و ،چې په هغه کې د محصوالتو
بیې او انځورونه ځای شوي وو .بلقیس دغه لست له ځانه رسه هغو نندارتونونو ته وړه ،چې هلته
له زیات شمېر پېرېدونکو رسه آشنا کېده.
رویا جانې! په وروستیو څو کلونو کې سوداګرۍ په چټکۍ رسه زیاته وده کړې ده .زه فکر کوم ،چې
ستاسې سوداګري هم کولی يش په چټکۍ رسه وده وکړي».

د ابرېشم رشکت د پلورنې توکي
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 .6د روزونکي( ټرېرن) یاددښتونه :مترینونه
دویمه برخه .سوداګریزه نښه څه ده؟
 .۲.۱د لوګو او لېبلونو درلودونکو کومو محصوالتو په اړه فکر کولی شئ ؟
 .۲.۲له لوګو یا لېبل رسه تاسې له محصول څخه څه اخیستنه لرئ؟
 .۲.۳آیا د یوه محصول په پېرلو کې لوګو یا لېبل له تاسې رسه مرسته کوي؟
درېیمه برخه .ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه
 .۱.۱پېرېدونکي او هټۍوال ستاسې د محصوالتو د پېرلو پر مهال کومو رشایطو ته پاملرنه لري( .سټایل ،ډيزاین،
کیفیت ،خدمتونه ،بیه ،یا نور رشایط).
 .۱.۲پرتله کړئ او وګورئ ،چې تاسې او سیاالن مو څه ډول دغه رشایط پوره کوي .تاسې د کوم کار په تر رسه
کولو کې له ټولو غوره یاست؟ د دغې کړنالرې د رسچینو په برخه کې د سوداګریزې نښې ژمنه او سیالۍ له
بېلګې څخه استفاده وکړئ.
 ۱.۳ستاسې د سوداګریزې نښه ژمنه څه ده؟
څلورمه برخه .ستاسې د سوداګریزې نښې هویت
 .۴.۱د خپل کور شاوخوا یا هم بازار ته وګورئ او د خوښې وړ دوه لوګو ګانې غوره کړئ .سوداګریز نوم او لوګو
د سوداګریزې نښې په اړه څه در رسوي؟
 .۴.۲ستاسې د سوداګرۍ نوم څه دی؟ څه ډول دغه نوم ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه منعکسوي؟
 .۴.۳کوم ډول انځورونه ،رنګونه او لیکبڼې ستاسې د سوداګریزې ژمنه منعکسوي ؟ آیا کولی شئ دغه ټول رسه
يوځای یوه لوګو ترې جوړه کړئ؟
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پنځمه برخه .خپله سوداګري اعالن کړئ
 .۵.۱غواړئ د خپلې سوداګرۍ اعالن لپاره پېرېدونکو او هټۍوالو ته کوم پیغام ولېږدوئ؟
 .۵.۲د خپل پیغام لېږد لپاره د پلورنې له کومو توکو کار اخيستلی شئ؟ د ځان لپاره یو کارت ډيزاین کړئ او خپلې
سوداګرۍ لپاره د محصوالتو یو لست جوړ کړئ.
 .۵.۳څه ډول کېدای يش د پلورنې له دې وسیلې څخه پېرېدونکي او هټۍوالو ته د خپلې سوداګرۍ اعالن په
برخه کې استفاده وکړئ؟
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پنځم څپرکی:
رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

لړلیک
 .1رسيزه
 .2د پلورنې څارل
الف :د پلورنې د چینل لهالرې د پلورنې څارل
ب :د محصوالتو لهالرې د پلورنې څارل
د :پلورنې ته د ځانګړي شوي وخت لهالرې د پلورنې څارل

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې به تاسې له الندې موضوعاتو رسه آشنا شئ:
– ستاسې د پلورنې څارل ولې مهم دي؟
– څه ډول کوالی شئ د خپلو محصوالتو پلورنې وڅارئ؟
– د خپلو محصوالتو له څارلو څخه څه زدهکوئ او څنګه ترې ګټه پورته کولی شئ؟
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 .1رسيزه
د اخرت را رسېدو ته یوه میاشت پاتې ده او د رویا دوه تنه توليدوونکې د خپلو کورنیو لیدلو په موخه
د پاکستان پالزمینې اسالمآباد ته ځي .رویا شپه او ورځ کار کوي ،څو د خپل او د تولیدونکو کار بشپړ
کړي .رویا د ډېرو کارونو له امله ناآرامه نهده .لکه څنګه چې نوموړې د تولیدونکو تر بېرته راتګ پورې
د نویو سپارښتنو ترالسه کولو هیله نهلري؛ فکر کوي دغه کارونه منظم کړي.
خو څو ورځې وروسته نوموړې له هټۍوال څخه دوه سرتې سپارښتنې ترالسه کوي ،چې باید له
اخرت څخه مخکې بشپړې يش .رویا حیرانه ده او نوموړې اوس د هغو سپارښتنو په بشپړولو بوخته
ده ،چې له همدغو هټۍوالو څخه یې ترالسه کړي دي .هټۍوال نوموړې ته وايي ،چې د کال
دغه موسم د دوی تر ټولو بوخت او د کار و بار وخت دی او نه غواړي چې د جامو زېرمه یې تشه
يش.

رویا د نویو سپارښتنو تر رسه کولو له امله زیاته بوخته ده.
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د رویا نه خوښيږي ،چې هټۍوال خپه کړي؛ خو ډېره بوخته ده .نوموړې له آمنې څخه مشوره
غواړي .آمنه ورته وايي ،چې باید نوې سپارښتنې و نه مني .که رویا وغواړي ،چې خپلې دغه
سپارښتنې بشپړې کړي یا هم داسې یوه تولیدوونکې استخدام کړي ،چې نه یې پېژين؛ د دې
د سوداګریزې نښې ژمنه ،چې اوس د غوره کیفیت ښکارندويي کوي ،له ماتې رسه به مخ يش.
څو میاشتې وروسته آمنه له رویا څخه پوښتي ،چې د نوموړې لپاره د کار تر ټولو بوخت موسم
کوم دی؟ همداراز آمنه د پلورنې یاددښتونه او د حقالزحمې ترالسه کولو په برخه کې ،چې
هره میاشت یې له هټۍوالو څخه ترالسه کوي پوښتنې کوي .رویا وايي ،څنګه چې تاسې راته
ښودلې ده ،سپارښتنې یوازې پهخپلې کتابچې کې ليکم.
آمنه د رویا کتابچې په لیدلو رسه وايي« :رویا جانې! ستاسې کتابچه پاکه او منظمه ده .تاسې هره
سپارښتنه په سمه او ښه توګه یاددښت کوئ ،تاسې ټول هغه معلومات ،چې د پلورنې پېژندنې
لپاره ورته اړتیا لرئ پهدغه کتابچه کې مو ثبت کړي دي .نو راځه چې چای وڅښو او زه به د دغه
کار تر رسه کول درته زدهکړم».
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 .2د محصوالتو د پلورنې څارل
آمنه وايي« :د پلورنې څارل د هغو سپارښتنو د ثبتولو په معنی ده ،چې تاسې یې هره میاشت له
هر هټۍوال څخه د هر محصول لپاره ترالسه کوئ .هغه معلومات ،چې د پلورنې له څارلو څخه
یې ترالسه کوئ ،ستاسې د سوداګرۍ د ودې ښکارندويي کوي .لهدې امله تاسې پوهېږئ ،چې
د سوداګرۍ په برخه کې ښه پرېکړه کوئ او که نه .همداراز دغه معلومات له تاسې رسه مرسته
کوي ،څو تر ټولو سمه پالن جوړونه و لرئ ،پر دې بنسټ تاسې په کم وخت او په چټکتیا رسه کولی
شئ خپله سوداګري رامنځته کړئ .د پلورنې د کچې ثبت له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ،
چې آیا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه؟ رسبېره پر دې ،چې دغه کار له تاسې رسه د
تولیداتو ،محصوالتو او اعالنايت فعالیتونو پالن جوړونې او د سوداګرۍ ښهوايل په برخه کې مرسته
کوي».

د پلورنې د کچې ثبت له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ چې ستاسې سوداګري
د ودې په حال کې ده او که نه .پر دې رسبېره دغه کار له تاسې رسه مرسته کوي ،څو
د خپلې سوداګرۍ ښهوايل په موخه د تولید ،محصوالتو او تبلیغايت فعالیتونو پالن
جوړونې په برخه کې ګام پورته کړئ.

آمنه د خپلو څرګندونو په دوام زیاتوي« :د پلورنې څارلو په موخه درې مهمې الرې شته :د پلورنې
د چینلونو لهالرې ،د محصوالتو او زماين دوران لهالرې .هر یوه الره تاسې ته معلومات درکوي،
چې په کارولو رسه یې خپله سوداګري ښه کړئ .اجازه راکړئ ،دغه هره الره وڅېړو او د پلورنې
څارلو په موخه ستاسې د کتابچې له سپارښتنو څخه ګټه پورته کړم.

خپلې پلورنې لهدغو درېیو الرو څخه په ګټې اخیستنې وڅارئ:
 .1د پلورنې د چینلونو لهالرې (خپل محصوالت چېرې او څه ډول پلورئ)
 .2د محصول لهالرې
 .3د زماين دوران له الرې (اونۍ ،میاشت یا کال)
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د زماين دوران له الرو

د محصوالتو له الرو

خپلې پلورنې له درېیو الرو وڅارئ
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د پلورنې چینلونو

پنځم څپرکی

الف :د پلورنې چینل لهالرې د پلورنې څارل:
د پلورنې چینلونو جال الرې او ځایونه دي  ،چې تاسې پهکې خپل محصوالت پر پېرېدونکو پلورئ.
د پلورنې دوه ډوله اسايس چینلونه موجود دي:
 .1پر هټۍوالو او هغو کسانو ،چې ستاسې محصوالت بیا پلوري ،د پلورنې لپاره د پلورنې چینلونه
— هټۍ؛
— د لویې سوداګرۍ لرونکي توليدوونکي او
— غیردولتي مؤسسې ،چې د اليس صنایعو په برخه کې کار کوي.
 .2پر پېرېدونکو د مستقیمې پلورنې لپاره د پلورنې چینلونه
— هغه پېرېدونکي ،چې په شخيص توګه معريف کېږي؛
— ښځینه بازارونه
— هغه ډلې او کسان ،چې له تاسې رسه په ګاونډ کې ژوند کوي؛ او
— نندارتونونه
که تاسې خپل محصوالت پر هټۍوالو پلورئ ،نو ستاسې د پلورنې چینلونه بېالبېلې هټۍ دي،
چې تاسې د هغوی له الرې خپل محصوالت پلورئ :د جامو پلورنې هټۍ ،هغه هټۍ ،چې
ځانګړې جامې پلوري (د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ ،د ښځینه او ماشومانو دودیزو
جامو ځانګړې هټۍ ،د محفيل جامو ځانګړې هټۍ) یا هم د کور د ښايسته کولو توکو ځانګړې
هټۍ .که تاسې خپل محصوالت پر هغو نورو وګړو وپلورئ ،چې ستاسې محصوالت بېرته پلوري،
ښايي ستاسې د پلورنې چینلونه هغه تولیدوونکي يش ،چې لویې سوداګرۍ لري؛ لکه د ابرېشم
رشکت په څېر یا هم هغه غیردولتي مؤسسې ،چې د اليس صنایعو محصوالت پلوري.
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غیردولتي مؤسسې چې د اليس صنایعو په برخه
کې فعالیت لري.

هغه تولیدوونکي چې لویې سوداګرۍ لري،

هټۍوال

د پلورنې احتاميل چینلونه:
پر هټۍوالو او هغو کسانو د محصوالتو پلورل ،چې ستاسې محصوالت بیا پلوري
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که تاسې خپل محصوالت په مستقیمه توګه پر پېرېدونکو پلورئ ،ستاسې د پلورنې چینلونه پېرېدونکو
ته د رسېدو جال الرې دي .ښايي چې دغه چینلونه شخيص پېژندنې ،ښځینه بازارونه ،د ګاونډيو
ډلې یا هم نندارتونونه وي.

نندارتونونه

ښځینه بازار

د ګاونډيو ډلې

د پلورنې احتاميل چینلونه :پر پېرېدونکو پلورنې
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شخيص پېژندنې

رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

رویا وايي« :زه خپل محصوالت د کمیس او پرتوګ پلورنې او د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړيو هټيو
کې پر پېرېدونکو او همداراز د شخيص پېرېدونکو لهالرې خپل محصوالت پلورم .دا زما د پلورنې
چینلونه دي».
د رویا د پلورنې چینلونه

هټۍ
د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)
د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)
د ښځینه دودیزو جامو ځانګړې هټۍ (نسیمه)

شخيص پېرېدونکي
شخيص پېروېدونکی/پېرېدونکې (پریسا)
شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (مریم)

آمنه وضاحت ورکوي ،چې رویا کولی يش د پلورنې لپاره خپل زیات محصوالت د پلورنې د دغو
چینلونو له الرې ،ښه پالن جوړونه ورته وکړي یا هم د ورته چینلونو پیداکولو لپاره د خپلې سوداګرۍ
پر پراختیا مترکز وکړي .رویا د دغه کار په تر رسه کولو رسه همداراز کوالی يش پوهه يش ،چې
کوم چینل د کال په کوم موسم کې زیات بوخت دی .لهدې امله نوموړې کولی يش د خپلو
محصوالتو د تولید پروسې لپاره پالن جوړونه وکړي .همداراز کوالی يش هغه چینلونه وپېژين ،چې
تر دېدمه یې نهدي آزمویيل.
کله چې د نوموړې لېوره عبدالله د پلورنې څارل پیل کړل؛ نوموړی پهدې مسلې پوه شو ،چې
باید خپله هټۍ بنده کړي او د پلورنې پر محصوالتو ،چې له نندارتونونو او د شېردروازې په غره کې
کارول کېږي ،مترکز وکړي.
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آمنه وايي ،ځینې کسان آن لهدې هم یو ګام مخکې تليل او خپلې پلورنې د هر هټۍوال لهالرې،
چې وررسه کار کوي یا هم د هر شخيص پېرېدونکي لهالرې چې پېژين یې ،څاري .دوی لهدغو
معلوماتو څخه له خپلو پېرېدونکو د مننې او همداراز دوی ته ورته د نورو پېرېدونکو پیدا کولو په برخه
ګټه پورته کوي.
آمنه د رویا په کتابچې کې یوه نقشه جوړوي او وايي« :اجازه راکړئ ،ستاسې د پلورنې چینلونو
له الرې ستاسې د پلورنې کچه وڅارم .نوموړې همداراز له رویا څخه غوښتنه کوي ،څو هغه
هټۍوال هم لست کړي ،چې نوموړې وررسه کار کړی او خپلې بېالبېلې هټۍ ډلبندي کړي.

د ښځینه دودیزو جامو د پلورنې ځانګړې هټۍ (نسیمه)

د کمیس او پرتوګ د پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)

د رویا د پلورنې چینلونه :پر هټۍوالو د محصوالتو پلورل
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د کمیس او پرتوګ د پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)

رویا د خپلو محصوالتو پلورنې څاري

وروسته آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،څو د هغو پېرېدونکو لست چمتو کړي ،چې خپل
محصوالت پرې پلوري ،هغوی دې د خپلو محصوالتو د پلورنې چینل یا هم د هغو تګالرو پر بنسټ
ډلبندي کړي.

شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (پریسا)

شخيص پېرېدونکی/پېرېدونکې (مریم)

د رویا د پلورنې چینلونه :پر پېرېدونکو پلورل

رویا د کال د میاشتو نومونه د نقشې پر رس لیکي .آمنه او رویا دواړه یو ځای د تېر کال سپارښتنې
په ګډه رسه ارزوي او د ورکړل شویو پيسو له معلوماتو څخه د دغې نقشې د تشو خونو ډکولو په
برخه کې کار اخيل.
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د پلورنې د چینل نقشې له الرې د رویا د محصوالتو څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (امان)

-

4.000

3.000

4.000

4.200

4.000

د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ (رشاد)

-

-

-

-

-

-

د ښځینه دودویزو جامو د پلورنې ځانګړې هټۍ (نسیمه)
پر هټۍ والو د پلورولو مجموعه (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

-

-

-

-

-

1.400

شخيص پېرېدونکې(پریسا)

-

-

-

-

-

1.400

شخيص پېرېدونکې (مریم)
پر شخيص پېرېدونکو د پلورنې مجموعه (افغانۍ)

د پلورنې مجموعه (افغانۍ

-

-

-

-

-

2.800

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800
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تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

12.00

4.800

7.200

6.000

4.800

4.800

74.400

6.000

4.200

4.800

6.000

3.000

3.000

46.200

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

په تېرو دوو میاشتو کې تر ټولو زیات پلورل [د
ښځینه دودیزو جامو له ځانګړې هټۍ رسه
اړوند]

18.000

11.800

24.600

19.000

16.200

16.200

159.800

پر شخيص پېرېدونکو د پلورنې په پرتله پر
هټۍوالو د پلورنې کچه لوړه ده [پر هټۍوالو
او شخيص پېرېدونکو له مجموعې رسه اړوند]

-

1.400

-

-

1.400

-

4.200

-

1.200

1.400

-

-

-

4.000

-

2.600

1.400

-

1.400

-

8.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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کله چې آمنې او رویا جدول ډک کړ او ورته یې وکتل؛ نو رویا ګوري ،چې پر شخيص پېرېدونکو د
پلورنې په پرتله پر هټۍوالو یې د پلورنې کچه لوړه ده او د محصوالتو د پلورنې لوړه کچه د کمیس
او پرتوګ د پلورنې ځانګړېو هټۍ ته وه.
آمنه پهډاګوي ،چې د ښځینه دودیزو جامو پلورنې پر ځانګړې هټۍ د رویا د محصوالتو پلورل په
چټکۍ رسه د زیاتوايل په حال کې دي .په واقعیت کې په تېرو دوو میاشتو کې د ښځینه دودیزو
جامو پر ځانګړي هټۍ د نوموړې د محصوالتو پلورل تر ټولو لوړه کچه کې دی .رویا پر دغې هټۍ
د خپلو محصوالتو پلورل یوازې پنځه میاشتې وړاندې پیل کړي دي.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د پلورنې معلومات له ورته دوراين وخت رسه پرتله کړي .پر یوه
هټۍوال د څو میاشتو د پلورنې کچه ،پر بل هټۍوال د څو میاشتو د پلورنې له کچې رسه منصفانه
نهده او ګټور معلومات ترې نه ترالسه کېږي.
رویا وايي« :آمنه جانې! کېدای يش زه د ښځینه دودیزو جامو د پلورنې داسې ځانګړې هټۍ پیدا
کړم ،چې زما د محصوالتو پېرلو ته لېوالتیا ولري؛ هغه هټۍ ،چې با کیفیته جامې پلوري .لکه دغه
هټۍ چې همدا اوس پرې خپل محصوالت پلورم».
آمنه وايي« :دا به ستا د سوداګرۍ پراختیا لپاره تر ټولو سمه الر وي .تاسې کولی شئ د دې هټۍ
په څېر چې اوس پرې خپل محصوالت پلورئ او پېرېدونکي جلبولی يش داسې هټۍ پیدا کړئ.
دا ډول پېرېدونکي ستاسې کار خوښوي».

د پلورنې چینلونو لهالرې د پلورنې څارل هغه معلومات وړاندې کوي ،چې تاسې د
خپلې سوداګرۍ ښهوايل په برخه کې ترې ګټه پورته کولی شئ:
– د پلورنې تر ټولو ښه او تر ټولو بد چینلونه
– تر ټولو ښه پېرېدونکي
– د پلورنې لپاره تر ټولو بوخت کال
– د پلورنې بېالبېلو چینلونو آزمایښت لپاره مفکوره
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(ب) د محصول لهالرې د پلورنې څارل
د محصول لهالرې د پلورنې څارل له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې کوم محصول تر
ټولو زیات او کوم محصول تر ټولو کم پلورل شوی دی .لهدې الرې تاسې کولی شئ پرېکړه وکړئ،
چې کوم محصول تولید او هټۍوالو او پېرېدونکو ته یې اعالن کړئ .همداراز تاسې کولی شئ د
دغه الرې په کارولو رسه پهدې پوه شئ ،چې د کوم محصول تولیدول بند کړئ .دغه راز که تاسې
په دې پوه شئ ،چې د نورو محصوالتو په پرتله کوم محصول زیات محبوبیت لري ،کولی شئ د
دغه خوښې وړ محصول په څېر زیات محصوالت تولید کړئ.
کله چې د آمنې لېور پوه شو ،چې د ده لوی لرګین تبنګونه تر ټولو زیات پلورل کېږي؛ خو د ځینو
پېرېدونکو لپاره یې بیه لوړه وه ،ده د منځنیو لرګینو تبنګونو جوړول پیل کړل ،چې بیه یې هم کمه وه.
آمنه ،رویا ته وايي« :د محصوالتو لهالرې د پلورنې څارلو لپاره د پیسو هغه مجموعه ،چې له هر
محصول څخه یې ترالسه کوئ جمع کړئ .زما خوښېږي ،چې په میاشتنۍ توګه د محصوالتو
لهالرې د خپلې پلورنې کچه وڅارم» .آمنه په دوام زیاتوي« :لهدې الرې پوهېږم ،چې کوم
محصول د کال په کوم موسم کې زیات محبوبیت لري».
آمنه د رویا په کتابچه کې یو بل جدول جوړوي او له نوموړې رسه مرسته کوي ،چې دغه جدول
ډک کړي .رویا خپل محصوالت د نقشې ترڅنګ په الندې برخه کې لستوي .د میاشتو نومونه د
نقشې پر رس لیکي او په هره میاشت کې د خپل د محصول د پلورلو کچه جمع کوي.

بلوز

په الس ګنډل شویو دودیزو جامو له سيټونو
رسه محفيل جامې

په الس ګنډل شوي د دویزو جامو سيټونه

د رویا محصوالت
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د کمیس او پرتوګ یخن
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د محصوالتو د نقشې له الرې د رویا د پلورنو څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

د کمیس او پرتوګ یخنونه

-

-

-

-

-

-

په الس ګڼدل شویو دودیزو جامو سيټ

-

-

-

-

-

2.800

په الس ګنډل شویو دودیزو جامو له سيټونو رسه
محفيل جامې

-

-

-

-

-

-

بلوز

د پلورنې مجموعه (افغانۍ)

6.000

10.000

9.000
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10.000

9.000

12.800
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تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

18.000

9.000

12.000

12.000

7.800

7.800

120.600

هغه محصول ،چې تر ټولو زیات پلورل کېږي
[د کمیس او پرتوګ له ټولو یخنونو رسه په تړاو]

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

هغه پلورنه ،چې په زیاتې چټکتیا رسه د ودې
په حال کې ده [د هغو ټولو په الس ګنډل شویو
دودیزو جامو په اړه ،چې د عقرب او حوت په
میاشت کې پلورل شوي دي]

-

1.400

1.400

-

1.400

-

7.000

-

1.200

-

-

-

-

1.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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د رویا لهخوا د کمیس او پرتوګ تولید شوي یخنونه ،تر ټولو زیات پلورل کېږي؛ خو په الس ګنډل شوي
د ښځینه دودیزو جامو سیټونه په چټکتیا رسه د ودې په حال کې دي .په تېرو دوو میاشتو کې د
کمیس او پرتوګ یخنونو د پلورنې په پرتله د دغو جامو د پلورنې کچه لوړه وه .رویا د ښځينه جامو
د سیټونو له پلورنې څخه زیاته ګټه ترالسه کوي .لهدې امله نوموړې پرېکړه کوي ،څو هڅه وکړي
د ښځینه په الس ګنډل شویو دودیزو جامو پر هټۍوالو یا شخيص پېرېدونکو دا ډول جامې زیاتې
وپلوري .رویا همداراز کولی يش د خپل د تره له لور څخه غوښتنه وکړي ،څو د نوموړې محصوالت
په ښځينه بازار کې وپلوري.
لهدې امله چې د نوموړې تر ټولو خوښې وړ محصوالت په الس ګنډل شوي دودیزې ښځينه
جامې دي ،نو دا د نورو دودیزو جامو په اړه ځېرکه ده.
رویا وايي« :آمنه جانې! زه کولی شم ماشومانو لپاره په الس ګنډل شوي دودیزې جامې جوړې
کړم ،ښايي هټۍوال او پېرېدونکي دغه جامې هم خوښې کړي».

د محصوالتو لهالرې د پلورنې د کچې څارل تاسې ته هغه معلومات درکوي ،چې د
خپلې سوداګرۍ په ښهوايل کې ترې ګټه پورته کولی شئ:
– تر ټولو بریالی او تر ټولو ناکام محصول.
– کله چې پېرېدونکي جال محصوالت پېري.
– د نویو محصوالتو تولید لپاره مفکورې.
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(ج) د زماين دوران لهالرې د پلورنې د کچې څارل
آمنه وايي« :د پلورنې د کچې څارلو لپاره درېیمه الر د وخت دوران دی .موږ پر دې مسله زیات بحث
وکړ ،چې څنګه د پلورنې چینل او محصول لهالرې د وخت په تېرېدو رسه د پلورنې کچې ته بدلون
ورکړو .اوس اجازه راکړئ وګورم ،چې څه ډول د وخت په تېرېدو رسه ستاسې د پلورنې مجموعه
بدلون مومي».
آمنه وضاحت ورکوي ،چې په اوونیزه ،میاشتنۍ او کلنۍ توګه د پلورنې د مجموعې محاسبه له
تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې آيا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه .د دغه
کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،چې د هغو پرېکړو په اړه وپوهېږئ ،چې د سوداګرۍ
لپاره مو تر رسه کوئ او آیا دغه پرېکړې مو سمې دي که ناسمې؟
همداراز د دغه کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ ،چې ستاسې لپاره د کال
کوم وخت تر ټولو بوخت وخت دی ،چې وکولی شئ په کايف اندازه توکي او د السرسی وړ
تولیدوونکي ولرئ .تاسې او ستاسې تولیدوونکې کولی يش پر رخصتیو یا هم د روزنې لپاره پر
وخت او رسچینو د مترکز ،د عرضه کوونکو پر پیدا کولو او یا هم د سوداګرۍ ښهوايل لپاره مو د نورو
فعالیتونو موندلو په موخه په کم بوخته وختونو کې پالن جوړونه وکړئ.
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په میاشتنۍ توګه د رویا د پلورنې د کچې څارل
وری
حمل

غوایی
ثور

غربګولی
جوزا

چنګاښ
رسطان

زمری
اسد

وږی
سنبله

تله
میزان

لړم
عقرب

لیندۍ
قوس

مرغومی
جدي

سلواغه
دلو

کب
حوت

مجموع (افغانۍ)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000

د رویا پلورنې له اخرت څخه مخکې تر ټولو زیاتې کچې ته رسېږي.
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رویا د خپلې پلورنې د څارلو جدول ته ګوري.
رویا د يوه کال په دوراين وخت کې د پلورنې د کچې زياتوايل له امله ډېره خوشحاله ده .نوموړې
لهدې امله ،چې د کال تر ټولو بوخت وخت ورته له اخرت څخه مخکې شپې او ورځې دي نه
حیرانېږي ،ځکه چې خلک اخرت د نويو دوديزو جامو په اغوستلو رسه منانځي.
رویا په موسکا رسه وايي« :آمنه جانې! که له دې وړاندې زه لهدې مسلې خربه وای ،نو له تولیدوونکو
څخه به مې غوښتنه کړې وه ،چې خپلې رخصتۍ بل وخت ته تنظیم کړي یا مې ژر تر ژره
نوي تولیدوونکي پیدا کول او هغوی مې آزمویل ،نو ما له اخرت څخه مخکې اضايف سپارښتنې
بشپړولی شوې .بل ځل به زه چمتو و اوسم».
آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال ،چې د خپلو پلورنو کچه څارې کولی شئ له یوه کال څخه
بل کال ته د خپلې سوداګرۍ د ودې کچه معلومه کړې .ته کولی شې لهدغو معلوماتو څخه د
موخو ټاکلو او همداراز دغو موخو ته د رسېدو لپاره د خپل توان ارزولو په برخه کې استفاده وکړئ.
د بېلګې په توګه ،که موخه دې په راتلونکي کال کې  ۲۰۰۰۰۰افغانۍ پلورنې ته رسېدل وي؛ خو
د کال په لومړۍ نیاميي کې دې د پلورنې کچه یوازې  ۶۰۰۰۰افغانيو ته رسېږي ،نو دې پایلې ته
رسېږي ،چې خپلې موخې ته د رسېدو لپاره باید سرت بدلونونه رامنځته کړې».

د خپلو پلورنو مجموعه وڅارئ.
– وګورئ ،چې آيا سوداګري مو د ودې په حال کې ده که نه؟
– د کال تر ټولو بوخت موسم ځان ته پیدا کړئ.
– د پلورنې موخو ته د رسېدو لپاره د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ.
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آمنه وايي« :وروسته کولی شم د دغه کار تر رسه کولو په برخه کې زیات بحث وکړم .ستا لپاره تر
ټولو مهم او د يادونې وړ د یوه دوراين وخت لپاره د پلورنې د کچې پرتله کول دي ،چې باید تل
یې تر رسه کړې».
رویا ځواب ورکوي« :پوهېږم آمنه جانې! که وغواړم له یوه کال څخه بل کل ته د پلورنې د بدلون پر
کچې پوهه شم؛ باید د روان کال په لومړۍ نیاميي کې د خپلې پلورنې کچه د تېر کال له لومړۍ
نیاميي رسه پرتله کړم .د تېر کال د وروستۍ میاشتې د پلورنې له کچې رسه د روان کال په لومړۍ
نیاميي کې د پلورنې کچې پرتله کول به هېڅ ګټور معلومات رانهکړي».

تېر کال

روان کال

په هر کال کې د دوراين وخت د پلورنې ورته معلومات پرتله کړئ.

تل د ورته زماين دوران د پلورنې معلومات پرتله کړئ:
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رویا په دوام زیاتوي« :آمنه جانې! تاسې په سوداګرۍ کې یوه پوهه او د تجربې خاونده یاستئ .ما
ټول دغه مهم معلومات په کتابچه کې له ځانه رسه درلودل؛ خو پرې نه پوهېدم .تاسې له مارسه
مرسته وکړه ،څو پوهه شم ،چې څه ډول د خپلې سوداګرۍ ښهوايل لپاره د پلورنې د معلوماتو
له څارولو څخه ګټه پورته کړم .هر څومره چې له تاسې څخه مننه وکړم ،کمه ده».

هغه معلومات ،چې د پلورنې له څارلو څخه یې ترالسه کوئ د دغو کارونو لپاره یې
وکاروئ:
– د پلورنې په تر ټولو غوره چینلونو کې نوي هټۍوال او پلورونکي پيدا کړئ.
– تر ټولو غوره پېرېدونکي او هټۍوال مو پوه کړئ ،چې تاسې د دوی لهخوا د محصوالتو
پېرلو له امله ستاینه کوئ.
– د هغو يا ورته محصوالتو زیاته کچه تولید کړئ ،چې ډېر پلورل کېږي
– د پلورنې نوي چینلونه یا هم هغه محصوالت وپېژنئ ،چې توليدولی شئ.
– د کال تر ټولو بوخت وخت ته چمتو و اوسئ.
– خپلې موخې وټاکئ ،پالن جوړونه وکړئ او د خپل پرمختګ کچه وڅارئ.

171

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
دویمه برخه :د پلورنې څارل
 .۳،۱د پلورنو څارل ولې مهم دي؟ د دې کار تر رسه کول ستاسې له سوداګرۍ رسه څه ډول مرسته کوي؟
 .۳،۲د پلورنې د کچې څارلو لپاره کومې ځانګړې الرې موجودې دي؟
 .۳،۳د دغې کړنالرې د رسچينو په برخه کې د پلورنې د چینلونو له بېلګې څخه په استفادې ،د کال وروستیو درېیو
میاشتو لپاره د پلورنې چینلونو لهالرې د خپلو پلورنو کچه وڅارئ .ستاسې د پلورنې تر ټولو غوره چینلونه
کوم دي؟ ستاسې زیات محصوالت کوم هټۍوال او پېرېدونکي پېري؟ ستاسې تر ټولو بوختې کاري میاشتې
کومې دي؟ کوم محصوالت مو تر ټولو زیات او کوم محصوالت مو تر ټولو کم پلورل کېږي؟
 .۳،۴آيا ستاسې د پلورنې مجموعه د زیاتوايل یا کموايل په حال کې ده؟
 .۳،۵د پلورنې د کچې له څارلو څخه مو څه زدهکړي دي؟ لهدغو معلوماتو څخه د سوداګرۍ ښهوايل لپاره څه
ډول ګټه پورته کوئ؟
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رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

لړلیک
 .1رسيزه
 .2د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه:
لومړی ګام :د پیل ټکی :اوسمهال ستاسې سوداګري څنګه ده؟
دویم ګام :موخه :راتلونکي کال ته ستاسې موخه څه ده؟
درېیم ګام :موخې ته د رسېدو الر :څنګه به خپلې موخې ته ورسېږئ؟
الف :د خپلې پلورنې بڼې ښې کړئ.
ب :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ.
ج :نوي محصوالت جوړ کړئ.
د :یو کاري پالن جوړ کړئ.

څلورم ګام :د څارلو پروسه :د خپل پرمختګ کچه وارزوئ.

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې لهدغو موضوعاتو رسه آشنا کېږئ:
– ولې د سوداګرۍ د موخو ټاکل مهم دي؟
– څه ډول کولی شئ خپلې سوداګرۍ ته موخی وټاکئ؟
– څه ډول کولی شئ خپلو موخو ته د رسېدو لپاره یو پالن جوړ کړئ؟
– څنګه کولی شئ پر پېرېدونکو او هټۍوالو خپلې پلورنې ښې کړئ؟
– څنګه کولی شئ نوي پېرېدونکي پیدا کړئ او خپل محصوالت پرې وپلورئ؟
– څه ډول کوالی شئ موخو ته د رسېدو په برخه کې د خپل پرمختګ کچه اندازه کړئ؟
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 .1رسيزه
رویا د جامو له تولید ،د تولیدوونکو له مدیریت او هټۍوالو ته د سپارښتنو له بشپړولو څخه خوند
اخيل .نوموړې د خپلې کورنۍ په عوایدو کې د ونډې اخیستلو له امله خوشحاله ده.
خو هغه پيسې ،چې نوموړې یې ترالسه کوي کايف نهدي .د رویا زوی فرهاد ،سږکال ښوونځی
پیلوي ،نو رویا د نوموړي د ښوونځي د فیس  ،د یونیفورم او د ښوونځيو کتابونو لګښتونو له امله
اندېښمنه ده.
رویا وايي« :آمنه جانې! کله مو چې د پلورنې څارلو په اړه بحث کاوه ،تاسې د موخو ټاکلو په اړه
وغږېدئ .ما لهدې وړاندې خپلې سوداګرۍ لپاره موخې نه وې ټاکلې؛ خو اوس خپلې سوداګرۍ
ته یوه موخه لرم .غواړم خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړم .غواړم زیاتې پیسې ترالسه کړم ،څو د
فرهاد د ښوونځي لګښتونه پوره کړی شم».
آمنه وايي« :رویا جانې! دا یوه غوره موخه ده .د سوداګرۍ پراختیا مو د پلورنې د کچې زیاتوايل
په معنی ده .دا د زیاتې ګټې ترالسه کولو یوه الر ده .خو د يادولو وړ ده ،چې د لګښتونو په کمولو
رسه هم کولی شئ خپله ګټه زیاته کړئ .موږ لهدې مخکې د لګښتونو کموايل په اړه خربې کړي
دي؛ لهدې امله اجازه راکړئ ،ستاسې د پلورنې پر زیاتوايل غور وکړو».

رویا د خپلې سوداګرۍ پراختیا په اړه فکر کوي
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 .2د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه
آمنه بيانوي ،چې د سوداګرۍ وده یا پراختیا ،سفر ته تللو په څېر ده .تاسې باید پوه شئ ،چې چېرې
یاست؟ چېرې ځئ او هلته باید څنګه ورسیږئ؟ پردې رسبېره تاسې د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ،
څو ډاډمن شئ ،چې پر سمې الرې روان یاست.
کله چې شفیق د خپل د ماما زوی لیدلو لپاره جاللآباد ته ځي .دی دې ځای ته د رسېدو لپاره یو
پالن جوړوي .څه وخت حرکت وکړي؟ کوم موټر په کرايه ونیيس او څومره پیسو ته اړتیا ده؟ که دی
پر دې پوه نهيش ،چې چېرې ځي او هلته څنګه رسیږي؟ که د جاللآباد د الرې موټر پيدا کړي،
نېکمرغه به وي .له پالن پرته دا هم کېدای يش ،چې د هرات پر ځای جاللآباد ته الړ يش او کور ته
د بېرته ستنېدو لپاره پيسې هم ونهلري.

لومړی ګام .د سفر د پیل ټکی

کابل

دویم ګام .موخه:

جالل آباد

 2ساعته او ۹
دقیقې

درېیم ګام .واټن

د سوداګرۍ ودې پالن جوړول ،مسافرۍ ته د تګ پالن جوړونې په څېر ده
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د سوداګرۍ ودې پالن جوړول ،مسافرۍ ته د تګ پالن جوړونې په څېر ده
– لومړی ګام .د پیل ټکی :ستاسې سوداګري اوس په کوم ځای کې ده؟
– دویم ګام .موخه :د راتلونکي کال لپاره مو موخه څه ده؟
– درېیم ګام .د حرکت مسیر :خپلې موخې ته به په څه ډول ورسېږئ؟
– څلورم ګام .د څارلو پروسه :آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره پر سمې الرې روان
یاست؟ که د الرې په اوږدو کې له خپل اصيل مسیر څخه منحرف شئ یا هم له کومې
ستونزې رسه مخ شئ ،خپل مسیر ته بدلون ورکړئ.

د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه هم همداسې ده .کله چې پوه شوئ په کوم ځایکې موقعیت
لرئ ،یا ستاسې د سوداګرۍ فعالیت څه ډول دی؟ تاسې کولی شئ پرېکړه وکړئ ،چې چېرې الړ
شئ .تاسې کولی شئ یوه ترالسه کېدونکې موخه وټاکئ او دغې موخې ته د رسیدو لپاره کارونه
تعریف کړئ .په بل ګام کې تاسې باید د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ ،څو پوه شئ ،چې موخې
ته د رسیدو لپاره پر سمې الرې روان یاست او باید خپلو کارونو ته بدلون ورکړئ.
که تاسې د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه ونهکړئ او پلورنې کچه مو لوړه يش ،کېدای
يش نېکمرغه وئ ،خو ښايي خپلې پيسې له السه ورکړئ .پالن جوړونه له تاسې رسه مرسته کوي
څو په لږو پيسو او لږ وخت رسه هغه څه چې غواړئ ترالسه یې کړئ.
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لومړی ګام .د پیل ټکی:
ستاسې سوداګري اوسمهال په کوم ځای کې ده؟
آمنه روښانوي ،چې د سوداګرۍ د ودې په پالن جوړونه کې لومړنی ګام د پیل پر ټکي پوهېدل دي.
پر دې پوهېدل ،چې ستاسې د سودګرۍ فعاليت اوس څنګه دی ؟ تاسې ته اجازه درکوي ،څو
پلورنې لپاره مو یوه رښتینې موخه وټاکئ او دغې موخې ته د رسېدو لپاره کارونه ځانګړي کړئ.
که تاسې نه پوهیږئ ،چې ځای مو څه دی؟ څه ډول به پوه شئ ،چې چیرې ځئ او څنګه به
هلته ورسېږئ؟
آمنه ،رویا ته وايي ،چې نوموړې د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره باید د ښې سوداګرۍ کړنالرې ولري.
که نوموړې په ټيټ کیفیت رسه محصوالت تولید کړي ،لګښتونه یې زیات وي او ښه شهرت ونه
لري؛ د پلورنې د کچې زیاتوالی به ستونزمن کار وي .آمنه له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې آیا
سوداګري یې د ودې لپاره چمتو ده؟

آیا د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره چمتو یاست؟
آیا د سوداګرئ ښې کړنالرې لرئ؟
– د تولید پروسې لپاره پالن جوړونه؛ (دویم څپرکی وګورئ)
– د محصوالتو د کیفیت ارزونه؛ (دویم څپرکی وګورئ)
– د لګښتونو د کمولو تګالرې؛ (درېیم څپرکی وګورئ)
– د محصوالتو اعالن؛ (څلورم څپرکی وګورئ)
– د پلورنې څارل؛ (پنځم څپرکی وګورئ)

رویا وايي« :آمنه جانې! له همکارۍ مو مننه ،د سوداګرۍ ښې کړنالرې لرم او د سوداګرۍ ودې ته
چمتو یم».
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اوسمهال د رویا سوداګري

وروسته آمنه رویا ته وايي ،څو د خپلې پلورنې څارل وارزوي (پنځم څپرکی وګورئ) ،څو لهدې
الرې خپلې اوسنۍ پلورنې ښې کړي او د سوداګرۍ د ودې اسانتياوې وپېژين.

ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال څومره ده؟
آیا د ودې اسانتياوې شته ؟
– ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال څومره ده؟ په تېر کال کې د پلورنې کچه مو څومره
وه؟ آيا ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال زیاته شوې یا هم کمه شوې ده؟
– ستاسې د پلورنې تر ټولو بریايل او ناکام چینلونه کوم دي؟ آيا کولی شئ د دغو چینلونو
لهالرې خپل زیات محصوالت وپلورئ یا د آزمایښت لپاره د پلورنې نوي چینلونه باید
پیدا کړئ؟
– ستاسې تر ټولو ښه او تر ټولو بد محصوالت کوم دي؟ آیا کولی شئ خپل تر ټولو
ښه محصوالت په زیاته کچه وپلورئ یا ورته او نوي محصوالت چمتو کړئ؟ آیا جال
محصوالت شته  ،چې تاسې وکړی شئ تولید یې کړئ؟
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دویم ګام .موخه:
د راتلونکي کال لپاره مو موخه څه ده؟
د سوداګرۍ د ودې په پالن جوړونه کې دویم ګام پهدې اړه پرېکړه کول دي ،چې غواړئ چېرې الړ
شئ .د سوداګرۍ ودې لپاره مو موخه وټاکئ.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې موخه باید ترالسه کېدونکي وي  .که تاسې خپله موخه ډېره اوچته
وټاکئ ،نو ښايي د خپلې موخې ته د رسېدو لپاره مو ځانګړي شوي کارونه پيل نه يش او ستاسې
د پلورنې کچه په خپل ځای پاتې يش.
موخه باید ځانګړې او یو مهالنی موده ولري ،څو د خپلې موخې رسېدو په برخه کې د پرمختګ
کچه مو وارزوئ.
آمنه وايي« :که زما موخه په زیاته اندازه د پلورنې د کچې زیاتوالی وي ،زه به پوهه نهشم چې
کله به خپلې موخې ته ورسیږم؛ خو که د راتلونکي کال لپاره زما موخه د  ۲۰۰۰۰۰افغانیو په
ارزښت د پلورنې زیاتوالی وي ،زه کولی شم د خپل پرمختګ ارزولو لپاره د پلورنې د څارلو له
معلومات څخه ګټه پورته کړم او وګورم ،چې آیا خپلې موخې ته رسېدلې یم که نه».

د موخو ټاکل
– د موخې درلودل له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پر خپلو فعالیتونو متمرکز و اوسئ ،نو
په دې ډول تاسې خپل وخت او پيسې د هغو کارونو په لګولو تیروئ ،چې ستاسې د
سوداګرۍ د ودې المل کیږي.
– ترالسه کېدونکې او د اندازې وړ موخې وټاکئ ،چې په روښانه او واضح توګه مهالنی
موده ولري.
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آمنه وايي« :رویا جانې! زه هر کال خپلې سوداګرۍ ته د پلورنې موخې ټاکم ،د راتلونکي کال لپاره
ستاسې د پلورنې موخې کومې دي؟»
رویا په ځواب کې وايي« :تېر کال زما د پلورنو کچه  ۱۶۸۰۰۰افغانیو ته ورسېده .زما د راتلونکي کال
موخه د  ۳۰۰۰۰افغانیو په ارزښت د محصوالتو د پلورنې زیاتوالی دی .زما سوداګري له وړاندې په
چټکتیا رسه وده کړې ده .زه فکر کوم ،چې دا یوه ترالسه کېدونکې موخه ده او که زه دغې موخې
ته ورسېږم؛ د فرهاد د ښوونځي لګښتونو لپاره به په کايف اندازه پيسې ولرم».
«رویا جانې! په یاد ولره ،چې د پلورنې لپاره د  ۳۰۰۰۰افغانیو د زیاتوايل د موخې ټاکل پهدې
معنی نهده ،چې ستاسې ګټه دې هم په همدې کچه زیاته يش .ستاسې د ګټې د زیاتوايل
کچه د هغو اضايف محصوالتو پر بیو او لګښتونو پورې اړه لري  ،چې تاسې یې پلورئ».

اوسمهال د رویا سوداګري

د راتلونکي کال پلورنې ۱۹۸۰۰۰ :افغانۍ

د پلورنې موخه +۳۰۰۰۰ :افغانۍ

رویا د راتلونکي کال د پلورنې لپاره خپله موخه ټاکي
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درېیم ګام .د حرکت مسیر:
خپلې موخې ته به په څه ډول ورسېږئ؟
د سوداګرۍ ودې لپاره د پالن جوړونې په پروسه کې درېيم ګام؛ موخې ته د رسېدو څرنګوايل په
اړه پرېکړه کول دي .دغې موخې ته د رسېدو لپاره باید کوم کارونه تر رسه کړئ؟ شته وخت او پيسو
ته په کتو رسه آيا دغه کارونه د پيل کېدو وړ دي؟
رویا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره کارونه ځانګړي کوي.

ت
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آمنه وضاحت ورکوي ،چې د پلورنې زیاتوايل لپاره درې الرې شته:
(الف) :د پلورنې کړنالرې ښې کړئ؛
(ب) :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ؛ او
(ج) :هغه نوي محصوالت تولید کړئ ،چې پېرېدونکي یې خوښوي.
آمنه وايي« :رویا جانې! اجازه راکړه ،څو درېواړه الرې وارزو او وګورو ،چې د پلورنې د کچې
زياتوايل لپاره څه کولی شو؟ په یاد ولرئ ،چې د خپلې سوداګرۍ پیاوړتيا په موخه د نورو کارونو
په تر رسه کولو رسه هم کولی شئ د خپلو پلورنو د کچې له زیاتوايل رسه مرسته وکړئ لکه د
محصوالتو د کیفیت ښهوالی (دویم څپرکی وګورئ( ،د لګښتونو کموالی (درېیم څپرکی وګورئ)
او د سوداګرۍ اعالن (څلورم څپرکی وګورئ).».
(الف) د خپلې پلورنې کړنالرې ښې کړئ.
آمنه ،رویا ته وايي ،د پلورنې د کړنالرو په ښه کولو رسه کولی يش زیات محصوالت وپلوري .آمنه
ورته وايي ،چې ډېری وخت دغه کار د پلورنې زیاتوايل لپاره تر ټولو چټکه او ارزانه الر ده.
آمنه ،څو نورې الرې ،چې رویا کوالی يش په پيل کولو رسه یې د خپلو پلورنو کړنالرې ښې کړي
خالصه کوي.
د پېرېدونکو ښه خدمتونه
د پیرېدونکو خدمتونه له الرې کولی شئ تاسې له هټۍوالو او پېرېدونکو رسه سوداګریزه راکړه ورکړه
تر رسه کوئ .دغه خدمتونه له باور رسه پيلېږي؛ دا د منل شوي ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،بیې او سپارلو
نېټې په وړاندې ستاسې د ژمنې پوره کولو په معنی ده.
که تاسې د باور وړ او مهربان وئ او چلند مو دوستانه وي ؛ نو تاسې د باور جوړولو زمینه برابروئ او
پېرېدونکي تل ستاسې محصوالت پېري .که تاسې د باور وړ نه وئ او همداراز چلند مو ښه نه وي؛
تاسې به پېرېدونکي او هټۍوال له السه ورکړئ .پېرېدونکو ته د ښو خدماتو وړاندې کول له تاسې
رسه مرسته کوي ،څو له خپلو سیاالنو څخه مخکې شئ.
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د پېرېدونکو ښه خدمتونه مترین کړئ:
– پر خپلې ژمنې عمل وکړئ؛
– که چېرې د پېرېدونکو یا هټۍوالو په سپارښتنې یا هم د سپارلو په نېټه کې کوم بدلون
رامنځته کېږي؛ څومره ژر چې کیدای يش ترې خرب یې کړئ؛
– مهربان ،دوستانه او مودب و اوسئ؛
– په ځري رسه واورئ او له دې مخکې  ،چې نورو ته ځواب ورکړئ بايد ډاډمن شئ ،چې
هغوی خپلې خربې پای ته رسوي؛
– د هټۍوال او پېرېدونکو د پېرلو محصوالتو نوم په یاد ولرئ؛
– د پیرېدونکو پوښتنو او شکایتونو ته ژر او په سمو معلوماتو رسه ځواب ورکړئ؛
– خپلو محصوالتو په اړه د پېرېدونکو او هټۍوال نظر واخلئ او ترې استفاده وکړئ؛ او
– ژمنه وکړئ ،چې ناسم محصوالت رغوئ ،بدلوئ او بېرته یې اخلئ.

رويا د باوري ،ښه چلند او ښې اورېدونکي کېدو رسه د پېرېدونکو ښه خدمتونه مترینوي.
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د رویا سوداګري له وړاندې څخه د باور وړ وه .نوموړې پرېکړه کوي ،چې د پېرېدونکو د غوښتنو
اورېدو پر الرو چارو په دقیقه توګه کار وکړي .همداراز رویا د خپلې سوداګرۍ ښهوايل په موخه د
پېرېدونکو او هټۍوالو نظر غواړي.
(د لیالم په بڼه) پلورل
که تاسې ډېر زیات محصوال لرئ ،نو د یوې لنډې مودې لپاره د خپلو محصوالتو بیه ټيټه کړئ .لهدې
رسه به ستاسې محصوالت په چټکۍ رسه وپلورل يش .د محصوالتو لیالمول له تاسې رسه مرسته
کوي ،څو خپل زاړه محصوالت وپلورئ او د نویو او زیات پلورل کېدونکو محصوالتو لپاره زیاتې پيسې
ولرئ .همداراز لیالم خلک هڅوي ،څو زیات محصوالت واخيل.

1400
1200

که رویا کومه ورځ بازاري محصوالت جوړ کړي ،نوموړې د کال په هر موسم کې خپل زاړه محصوالت
لیالموي.
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آمنه وايي« :د ابرېشم رشکت خپل ورېښمینې کرتۍ د ژمي موسم په پای کې لیالموي .دوی د
هرې کرتۍ له پلورنې څخه کمې پيسې ترالسه کوي؛ خو د کرتیو په لیالمولو رسه ژر تر ژره پیسې
ترالسه کوي .دوی د دويب د نوي جاکټونو تولید لپاره دغو پيسو ته اړتیالري .که دوی تر راتلونکي
ژمي د دغو کرتيو پلورلو په مته پاتې يش ،ښايی دغه کرتۍ په ګدام کې زیامننې يش او یا هم
له موده(موډه) ولوېږي».
رویا خپلې سپارښتنې بشپړوي ،نو په دې ډول د پلورنې لپاره زاړه محصوالت نهلري؛ خو که کومه
ورځ هغه بازاري محصوالت جوړ کړي ،څو په ښځینه بازار کې یې وپلوري ،نو د هر موسم په پای
کې به خپل زاړه محصوالت لیالم کړي.
د پلورنې اعالنات
که هټۍوال او پېرېدونکي په یوه وخت کې زیات محصوالت اخيل او یا هم معينې اندازه پيسې
مرصفوي ،هغوی ته کمښت (تخفیف) ورکړئ.
آمنه خپلو شخيص پېرېدونکو ته ،چې په یوه کال کې له  ۵قلمه زیات توکي اخيل  ٪۱۰کمښت
ورکوي .رویا هم پرېکړه کوي ،چې ورته کار تررسه کړي .پردې رسبېره رویا یو دستکول ،چې د کمښت
په توګه په الس ګنډل شوی ،خپل تر ټولو ښه شخيص پېرېدونکي ته ډالۍ کوي.

رویا خپلو تر ټولو ښو پېرېدونکو ته ډالۍ ورکړي.
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(ب) نوي پېرېدونکي او هټۍوال پيدا کړئ
د پلورنې د کچې زیاتوايل لپاره بله الر د نویو پېرېدونکو او هټۍوالو موندل دي ،څو ستاسې
محصوالت واخيل؛ خو د پیدا کولو لپاره یې وخت ته اړتیا ده.
آمنه ،رویا ته وايي ،کولی يش د خپلو پلورنو په اوسنیو چینلونو کې نوي هټۍوال او پېرېدونکي پیدا
کړي .د بیلګې په توګه ،هغه کولی يش د کمیس او پرتوګ پلورنې نوې ځانګړې هټۍ پیدا کړي.
رویا همداراز کولی يش د ښځینه بازار په څېر د پلورنې نوي چینلونه هم وآزمايي.

نوي پېرېدونکي او هټۍوال یا هم د پلورنې نوي چینلونه وپېژنئ:
– د خپلې پلورنې لهالرې په نقشه کې د پلورنې څارلو نقشې په ذریعه معلومات وارزوئ:
– د ملګرو ،کورنۍ ،هټۍوالو او پېرېدونکو له اړیکتیايي شبکې څخه د مرستې غوښتنه
وکړئ.
– له غیردولتي مؤسسو ،ټولنو یا هم هغو دولتي ادارو څخه ،چې د اليس صنایعو له
سوداګرۍ څخه مالتړ کوي مرسته وغواړئ.
– هغه لوی رشکتونه پیدا کړئ ،چې نړۍوالې سپارښتنې ترالسه کوي او تولیدوونکو ته
اړتیا لري.
– له افغانستان څخه بهر په ځانګړي توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اسانتياوو په لټه کې
و اوسئ.
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په لومړي ګام کې رویا باید پرېکړه وکړي ،چې غواړي موخه يې د هټۍوالو او پېرېدونکو کومه ډله
ده؟ په دویم ګام کې رویا باید پرېکړه وکړي ،چې دوی ته د رسېدو تر ټولو غوره الر کومه ده؟ آمنه،
رویا ته یادونه کوي ،چې د پلورنې د څارنې په اوسنۍ نقشه کې شته معلومات د پلورنې چینلونو
لهالرې کولی يش له نوموړې رسه د دغه کار په تررسه کولو کې مرسته وکړي( .پنځم څپرکی
وګورئ).
د رويا د پلورنې کچه د پېرېدونکو په پرتله پر هټۍوالو ډېره زیاته ده .په تېرو دوو میاشتو کې د نوموړې
د محصوالتو تر ټولو زیاتې پلورنې د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړې هټۍ کې شوي دي .رویا
پرېکړه کوي ،څو د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ
پیدا کړي .رویا د یوې بلې هټۍ پیدا کولو لپاره ،د خپلو دوستانو او کورنۍ له اړیکتیايي شبکې او
هغو هټۍوالو څخه ،چې د ښځینه دودیزو جامو په برخه کې وررسه کار کوي د همکارۍ غوښتنه
کوي.

رویا هڅه کوي ،څو د خپلو محصوالتو پلورنې لپاره
د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړي.
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رویا همداراز غواړي ،څو د خپلو محصوالتو پلورل په یوه ښځینه بازار کې و آزمایي .خو آمنه وايي،
په ښځینه بازار کې د محصوالتو پلورل زیات وخت ته اړتیا لري .د نویو محصوالتو تولید په پرتله د
هټۍوالو او پېرېدونکو د سپارښتنو بشپړول کم خطر لري؛ ځکه په ځانګړي توګه د یوې کوچنۍ
سوداګرۍ لپاره رویا نه پوهېږي ،چې خلک به دغه نوي تولید شوي محصوالت واخيل او که نه.
رویا وايي ،چې ال اوس هم غواړي يوه ورځ په ښځینه بازار کې د خپلو محصوالتو پلورل وآزمايي.
نوموړې فکر کوي ،چې د دغه بازار پېرېدونکي به د دې لهخوا په الس ګنډل شویو دودیزو جامو
سیټونو رسه محفيل جامې خوښې کړي .نوموړې پهدغه بازار کې د خپلو جامو په څېر محفيل
جامې لیديل دي؛ خو د نورو په پرتله د رویا محفلې جامې غوره دي .د رویا د عمه لور؛ فرح کولی
يش د نوموړې جامې وپلوري .که پلورل په سمه توګه تر رسه يش ،رویا کولی يش په نورو ښځينه
بازارونو کې محفيل جامې وپلوري .نوموړې حتی کولیی يش دغه جامې د تاجکستان په هغو
ښځینه بازارونو کې ،چې د شفيق د ماما د زوی کور ته نژدې دي وپلوري .رویا اورېديل ،چې دا
یو په زړه پورې بازار دی.
آمنه په خندا رسه وايي« :رویا جانې! د سرتو خیالونو درلودل ښه دي؛ خو په ورته وخت کې د زیاتو
کارونو تر رسه کول کولی يش تاسې د سوداګرۍ له سم مدیریت څخه په شا کړي .ښځینه بازار
کولی يش په راتلونکو کلونو کې چې ستا سوداګري پياوړې يش د پلورنې ښه چینل يش .که
غواړې سږکال د پلورنې نوی چینل وآزمایې ،کولی شې د دودیزو جامو یوه بله لکه د ماشومانو
دودیزو جامو هټۍ په څېر پیدا کړې ،یا هم د ابرېشم په څېر د یوه لوی رشکت تولیدوونکې شې».
رویا پرېکړه کوي ،څو د پلورنې د بېالبېلو چینلونو آزمایښت پر ځای ،د ښځینه دودیزو جامو یوه بله
هټۍ پیدا کړي.
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نندارتونونه ها

ښځینه بازارونه

د رويا ګاونډي پېرېدونکي

په خصويص توګه معريف
شوي پېرېدونکي

د پلورنې چینلونه :پر پېرېدونکو پلورنه

د اليس صنايعو په برخه کې فعاليت
لرونکې نادولتي مؤسسې

هغه تولیدوونکي ،چې لویې سوداګرۍ
لري

هټۍ

د پلورنې چینلونه :پر هټۍوالو او هغو کسانو پلورنه ،چې بېرته ستاسې محصوالت پلوري.

د پلورنې بېالبېلو چینلو له څېړنې او ارزونې وروسته رویا پرېکړه کوي،
چې د خپلو محصالتو پلورولو لپاره زیات هټۍوال پیدا کړي.
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(ج) نوي محصوالت تولید کړئ
دخپلو پلورنو د کچې زيواتوايل لپاره وروستۍ الر د نويو محصوالتو توليد دي .دغه کار زیات وخت
او پيسو ته اړتیا لري؛ خو په هغه حالت کې چې ستاسې محصوالت د خوښې وړ وي ،د دغه کار
د تر رسه کولو ارزښت لري.
آمنه وايي« :رویا جانې! د خپلو پلورنې د څارنې له معلوماتو څخه پوهېږې ،چې ستا تر ټولو
بريايل محصوالت کندهاري الس ګنډنې او تارشمېر دي .زه کولی شم دغه محصوالت په هغو
ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړې هټۍ کې چې زه رورسه کار کوم وپلورم .یا هم کولی شم د
ماشومانو د جامو بله ځانګړې هټۍ پیدا کړم .رویا جانې! دا یوه ښه مفکوره ده .موږ به د نويو
محصوالتو د تولید کړنالرو په اړه په بلې اسانتيا کې خربې وکړو.
آمنه جانې زه پوهېږم لکه څنګه چې تاسې وړاندیز وکړ د ماشومانو دودیزې جامې جوړې کړم.
زه کوالی شم دغه جامې د ښځینه دودیزو جامو پر هغو ځانګړیو هټیو وپلورم چې وررسه کار کوم.
یا کوالی شم د ماشومانو د دویزو جامو بله ځانګړې هټۍ پیدا کړم.
رویا جانې دا ښه مفکوره ده .موږ به د محصوالتو د تولید پر الرو چارو په بل فرصت کې خربې وکړو.
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رویا پرېکړه کوي ،چې د ماشومانو دودیزې جامې تولید کړي.
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(د) یو کاري پالن جوړ کړئ
آمنه وايي« :رویا جانې! موږ ستاسې د پلورنې زیاتوايل پر ځینو عميل الرو خربې وکړې ،اجازه
راکړه ،چې دغه الرې چارې ستا په کتابچه کې ولیکم .موږ له دې امله یو کاري پالن جوړو ،چې
کوم کارونه باید تر رسه يش در نه هېر نه يش او کولی شې د ځان د پرمختګ کچه و ارزوې».
آمنه د رویا په کتابچه کې جدول جوړوي .نوموړې جال جال ستونونه د موخې ،کار ،مهالني مودې
او سمې الرې لپاره چمتو کوي .نوموړې د رویا د پلورنې وروستۍ موخه په جدول کې ثبتوي .په
بل ګام کې آمنه او رویا هغه کارونه ،چې په اړه یې خربې کړي دي ،ډکوي .دوی کارونه په درېیو
برخو وېيش:
(الف):د خپلو پلورنو تګالرې ښې کړئ؛
(ب) :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ؛ او
(ج) :نوي محصوالت جوړ کړئ
دوی د هر یوه فعالیت بشپړولو لپار مهالنۍ موده ټاکي.

موخه

فعالیت

وروستۍ موخه

د روان کال لپاره د پلورنې زیاتوالی  ۳۰۰۰افغانۍ او  ۱۹۸۰۰۰افغانیو ته رسېدل

الف :د خپلو پلورنو تګالرې ښې
کړئ
ب :نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پيدا کړئ
ت :نوي محصوالت جوړ کړئ

مهالنۍ موده

د پېرېدونکو خدمتونه – د کار ښهوايل لپاره د خپلو پېرېدونکو خدمتونه پېرېدونکو او
مرصفوونکو ته په سمه توګه غوږ اېښودو او د دوی غوښتنو لهالرې

د  ۱۳۹۴پای

آیا په سم مسیر کې
یاستئ؟
وروسته به بشپړ يش

د کال په اوږدو کې

وروسته به بشپړ يش

د محصوالتو اعالن؛  ٪۱۰کمښت د هغو پېرېدونکو لپاره چې په یوه کال کې له  5قلمه
ډېر توکي اخيل .خپل تر ټولو غوره پیرېدونکي ته په الس ګنډل شوی کوچنی دستکول
د ډالۍ په توګه ورکړئ.

د  ۱۳۹۴کال د وري
میاشتې له لومړۍ
نېټې یې پیل کړئ

وروسته به بشپړ يش

د ماشومانو جامې جوړې کړئ .هغه د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړیو هټيو یا هم د
ماشومانو د جامو پر ځانګړیو هټیو وپلورئ.

د  ۱۳۹۴کال زمری/
اسد

د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړئ ،څو ستاسې محصوالت
واخيل .له کورنۍ ،ملګرو ،پېرېدونکو یا هم هټۍوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ.
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د رویا کاري پالن

عمومي موخه :په راتلونکي کال کې د  ۳۰۰۰۰افغانۍ په ارزښت د پلورنې زیاتوالی

د پلورنې د تګالرو ښهوالی :د پلورنې اعالن

د پلورنې د تګالرو ښهوالی :د پېرېدونکو خدمتونه

نوی محصول :د ماشومانو د دودیزو جامو ځانګړې هټۍ

هټۍوال :د ښځینه دودیزو جامو ځانګړې هټۍ
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آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال ستا دنده د کاري پالن څارلو په موخه د سمو رسچینو پيدا کول
دي .آیا د مرستې لپاره د وګړو ګامرنې ته اړتیا لرې؟ آیا د یوه نوي محصول تولید لپاره پیسې لرې؟ کله
چې سمې رسچینې ترالسه کړې کولی شې د پلورنې زیاتوايل لپاره کاري پالن وڅارئ».
رویا پوهېږي ،کله چې نوموړي د خپلو محصوالتو پېرلو لپاره نوي هټۍوال پیدا کوي او د ماشومانو
جامو جوړولو لپاره سپارښتنې ترالسه کوي باید نوي تولیدوونکي پیدا کړي او هغوی ته روزنه ورکړي.
پهدې ترتیب رویا همدا اوس د دغو تولیدوونکو د پیدا کولو په لټه کې ده .پردې رسبېره رویا په هره
میاشت کې د یوې اندازه پيسو په سپام کولو پیلوي ،څو د نوي محصول پیل لپاره پيسې ولري.
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د کاري پالن پيل کولو او څارلو لپاره د اړتيا وړ رسچينې وپېژنئ.
– وخت؛
– وګړي (عرضه کوونکي یا پېرېدونکي او تولیدوونکي)؛
– توکي؛ او
– نغدې پيسې
آیا د خپل کاري پالن څارلو لپاره پيسو ته اړتیا لرئ؟
– هره میاشت یوه اندازه پيسې سپام کړئ؛ او
– له کورنۍ ،دوستانو یا هغو هټۍوالو څخه ،چې پر تاسې باور لري پيسې پور کړئ.
– خپل کارونه هغوی ته ښکاره کړئ او د خپل کاري پالن په اړه هغوی ته معلومات
ورکړئ .د پور اندازې او بېرته ورکړې نېټې په اړه وررسه هوکړه وکړئ او دغه تړون
ثبت کړئ.
– له هغو ادارو څخه ،چې د کوچنیو پور وکولو په برخه کې کار کوي پور وغواړئ .د
غوښنتلیک ورکولو لپاره له خپل کاري پالن ،د پلورنې د څارلو له جدول او کاري بېلګو
څخه استفاده وکړئ .له هغه هټۍوال څخه ،چې وررسه کار کوئ یو مالتړ پاڼه(letter
 )of supportواخلئ .د پور اندازې ،د پور رشایطو او بېرته ورکړې نېټې په اړه وررسه
هوکړه وکړئ او خپل تړون ثبت کړئ.
– تل خپل پور په ټاکل شوې نېټه ورکړئ .که ترالسه شوی پور مو په ټاکل شوې نېټه
بېرته ورنهکړئ خپل باور به له السه ورکړئ او نور هېڅکله نهشئ کولی پور ترالسه کړئ.
که تاسې نهشئ کولی د خپل کاري پالن څارلو په موخه الزمې رسچینې ترالسه کړئ؛ هغه
کارونه ،چې پهدغه پالن کې مو ځای پر ځای کړي ،بدل کړئ.
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څلورم ګام .د پرمختګ د کچې څارل:
آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره پر سمې الرې روان یاست؟
درې میاشتې وروسته لهدې ،چې رویا خپل کاري پالن پيل کوي ،آمنه ترې پوښتي ،چې پرمختګ
یې کړی او که نه .رویا نه پوهېږي .آمنه ورته وايي ،خپل میاشتني کارونه دې په کاري پالن کې
وارزوي ،څو وګورئ ،چې ټاکل شوي مهالني وخت ته رسیدو په لړ کې په سم مسیر روان يئ که
نه .که رویا د (هو) یا (نه) کلمه د «سم مسیر» په ستون کې د هر کار تر څنګ ولیکي ،نوموړې کولی
يش د خپل کاري پالن په ځانګړې برخه کې د خپل پرمختګ یا وروستهوايل کچه وګورئ او خپلې
موخې ته د رسېدو لپاره پرېکړه وکړئ.
موخه

کار/فعالیت

ټاکل شوې مهالنۍ
موده

آیا په سم مسیر کې
یاستئ؟

وروستۍ موخه

د روان کال لپاره د پلورنې زیاتوالی  ۳۰۰۰افغانۍ او  ۱۹۸۰۰۰افغانیو ته رسېدل

 ۱۳۹۴پای

د پېرېدونکو خدمتونه – د کار ښهوايل لپاره د خپلو پېرېدونکو خدمتونه ،پېرېدونکو او
مرصفوونکو ته په سمه توګه غوږ اېښودو او د دوی غوښتنو لهالرې

د کال په اوږدو کې

له موخې ښکته؛ خو
سم دی
هو

د  ۱۳۹۴کال د وري
میاشتې له لومړۍ
نېټې یې پیل کړئ

هو

الف :د خپلو پلورنو تګالرې ښې
کړئ
ب :نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پيدا کړئ
ت :نوي محصوالت جوړ کړئ

د محصوالتو اعالن؛  ٪۱۰کمښت د هغو پېرېدونکو لپاره چې په یوه کال کې له 5
قلمه زیات توکي اخيل .خپل تر ټولو غوره پیرېدونکي ته په الس ګنډل شوی کوچنی
دستکول د ډالۍ په توګه ورکړئ.

د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړئ ،څو ستاسې محصوالت
واخيل .له کورنۍ ،ملګرو ،پېرېدونکو یا هم هټۍوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ.

د ماشومانو جامې جوړې کړئ .هغه د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړیو هټيو یا هم د
ماشومانو د جامو پر ځانګړیو هټیو وپلورئ.
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هو

رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

همداراز آمنه ،رویا ته وايي ،په هره میاشت کې د خپلې پلورنې مجموعه وارزوي ،څو موخې ته
د رسېدو لپاره د خپل پرمختګ کچه وګوري.
آمنه پوښتنه کوي« :رویا جانې! غواړې د کال په پای کې د پلورنې مجموعه دې څومره وي ؟»
رویا ځواب ورکوي« :دا آسانه ده ،په تېر کال کې د زما د پلورنې مجموعه  ۱۶۸۰۰۰افغانۍ وه او زه
غواړم  ۳۰۰۰۰افغانۍ پرې زیاتې کړم .پهدې ترتیب رسه پهدغه کال کې زما د موخې مجموعه
 ۱۹۸۰۰۰افغانۍ ده».
د پلورنې مجموعي موخه= د تېر کال پلورنې  +د پلورنې د زیاتوايل موخه
=  ۳۰۰۰۰ + ۱۶۸۰۰۰افغانۍ
=  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ
آمنه ،رویا ته وايي ،د پلورنې مجموعي موخه چې  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ ده په یوه کال کې د میاشتو
پر شمېر  ۱۲تقسیم کړي ،څو د پلورنې میاشتنۍ موخه ترالسه کړي.
رویا د خپلې میاشتنې پلورنې موخه محاسبه کوي:
د پلورنې میاشتنۍ موخه = د پلورنې مجموعي موخه تقسیم په یوه کال کې د میاشتو په شمېر
=  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ تقسیم پر ۱۲
= ۱۶۵۰۰افغانۍ
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آمنه وايي« :رویا جانې! دا ستا د پلورنې میاشتنۍ موخه ده .دا له خپلې رښتیني میاشتنۍ پلورنې
رسه پرتله کړه ،څو وګورې ،چې موخې ته د رسېدو په لړ کې په سم مسیر کې یې یا نه؟»
رویا د خپلو پلورنو رښتیني کچه د پلورنې له میاشتنې موخې رسه پرتله کوي.
وری/حمل

غربګولی/جوزا

غویی/ثور

رښتینې پلورنې (افغانۍ)

16.000

16.000

17.000

د پلورنې موخه (افغانۍ)

16.500

16.500

16.500

پهدې میاشت کې د رویا د پلورنې کچه  ۱۷۰۰۰افغانیو ته رسېږي .د پلورنې دغه کچه له ټاکل شوې
موخې څخه ،چې  ۱۶۵۰۰افغانۍ ده لوړه ده .له همدې امله رویا ډېره خوشحاله ده.
آمنه یادونه کوي ،چې په دې میاشت کې د رویا د پلورنې کچه له موخې څخه لوړه ده؛ خو په
تېرو دوو میاشتو کې له موخې څخه ټيټه وه .نوموړې وايي ،چې دغه حالت سم دی؛ ځکه په
لومړیو دوو میاشتو کې یوازې د کاري پالن د څارلو په درشل کې وه.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې میاشتنۍ موخه یوازې یو الرښود دی .د رویا د پلورنې کچه به په ځینو
میاشتو کې له موخې لوړه او په ځینو میاشتو کې له موخې ټيټه وي؛ ځکه د کال په اوږدو کې
د نوموړې د پلورنې کچه بدلون مومي .د بېلګې په توګه ،له اخرت څخه وړاندې ورځو کې د رویا
د پلورنو کچه زیاته ده .تر ټولو مهمه مسله د کال په اوږدو کې د رویا د میاشتنۍ پلورنې جمع کول
او موخې ته رسېدل دي.
رویا د درېیو میاشتو لپاره خپل کاري پالن څارلی دی .آمنه وړاندیز کوي ،چې موخې ته د رسېدو
په لړ کې تر ننه خپل پرمختګ کچه و ارزوي .دا د پلورنې له موخې رسه په درېیو میاشتو کې د
پلورنې د رښتینې کچې پرتله کولو په معنی دی .آمنه له رویا رسه د مرستې په موخه د نوموړې
په کتابچه کې یوه جدول جوړوي.
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د رویا د سوداګرۍ د ودې د څارلو نقشه :رویا تر نن ورځې د خپلو پلورنې رښتیني کچه د
خپلو محصوالتو د پلورنې له ټاکل شوې موخې رسه پرتله کوي
وری/حمل

غویی/ثور

غربګولی/جوزا

رښتینې پلورنې (افغانۍ

16.000

16.000

17.000

د پلورنې میاشتنۍ موخه
(افغانۍ)

16.500

16.500

16.500

49.500

-500

-500

500

-500

له موخې څخه زیات یا کم
(افغانۍ

چنګاښ/رسطان –کب/
حوت

رویا د درېیو میاشتو په اوږدو کې د خپلو پلورنو رښتینې کچه محاسبه کوي:
تر نن ورځې د پلورنې رښتیني کچه = په لومړۍ میاشت کې پلورنه  +په دویمه میاشت کې پلورنه  +په درېیمه
میاشت کې پلورنه
= ۱۶۰۰۰افغانۍ  ۱۶۰۰۰ +افغانۍ  ۱۷۰۰۰ +افغانۍ
= ۴۹۰۰۰افغانۍ
په بل ګام کې رویا د درېیو میاشتو لپاره د خپلو محصوالتو پلورنې لپاره ټاکل شوې موخه محاسبه
کوي:
تر نن ورځې د پلورنې موخه = د پلورنې میاشتنۍ موخه × د میاشتو شمېر
= ۳ × ۱۶۵۰۰
= ۴۹۰۰۰
رویا لهدې امله ،چې تر نن ورځې د پلورنې رښتیني کچه یې  ۴۹۰۰۰افغانۍ ده ،چې دا د پلورنې
له ټاکل شوې موخې  ۴۹۵۰۰افغانیو څخه کمه ده ،خواشينې ده .آمنه ،رویا ته وايي ،اندېښنه
مه کوه .رویا په ځري او سمه توګه خپل کاري پالن څاري او په هره میاشت کې د نوموړې د پلورنې
کچه لوړه شوې ده .که په راتلونکو میاشتو کې د نوموړې د پلورنې کچه د پلورنې د موخې له ټاکل
شوې کچې څخه زیاته وي ،نو اوس هم کولی يش خپلې موخې ته ورسېږي.
نوموړې رویا ته مشوره ورکوي ،څو په میاشتنۍ توګه تر ننه پورې خپل پرمختګ وارزوي.
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مجموعه
49.000

شپږم څپرکی

ستاسې د پرمختګ د کچې څارل
– د میاشتنۍ پلورنې ټاکل شوې موخې ته د رسېدو په موخه د خپل پرمختګ ارزولو
لپاره د پلورنې د څارلو له معلوماتو څخه استفاده وکړئ.
– په هره میاشت کې خپل کاري پالن وارزوئ ،څو ډاډمن شئ چې په سم مسیر کې
روان یاست.

آمنه وايي« :رویا جانې! د سوداګرۍ د ودې په پروسه کې د پرمختګ څار وروستی ګام دی .لهدې
امله دا یو مهم ګام دی او د دې کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،چې آيا خپلې موخې
ته د رسېدو په برخه کې په سم مسیر کې يئ او که نه .که تاسې له خپل کاري پالن څخه وروسته
پاتې کېږئ یا له کومې ستونزې رسه مخ کېږئ باید پر خپل کاري پالن له رسه کتنه وکړئ .که ستاسې
د پلورنې کچه نه زیاتېږي؛ خو ال هم خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؛ باید
خپلو کارونو ته بدلون ورکړئ یا هم په خپل کاري پالن کې نوي فعالیتونه زیات کړئ».
رویا وايي« :مننه آمنه جانې! پوهېږم ،چې کاري پالن له ما رسه څه ډول مرسته کوي ،څو خپلې
سوداګرۍ ته وده ورکړم .د یوه کاري پالن درلودل له ما رسه مرسته کوي ،څو د خپلو محصوالتو د
پلورلو زیاتوايل لپاره تر ټولو مهمو فعالیتونو ته ځري شم .که زه وتوانېږم په سم مسیر کې حرکت
وکړم او خپله موخه ترالسه کړم ،کولی شم د فرهاد د ښوونځي لګښتونه پرې کړم».
آمنه وايي« :سمه ده رویاجانې ،ته کولی شې د خپلې سوداګرۍ هرې موخې ته د رسېدو لپاره
لهدغو ګامونو څخه ګټه پورته کړئ؛ د پلورنې د کچې له زیاتوايل څخه د لګښتونو تر کموايل او
په راتلونکې کې په سمه توګه د سوداګرۍ ودې لپاره د سیستم تر پيل کېدو».
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 .3د روزونکي (ټرېرن) یاددښتونه :مترینات .دویمه برخه:
د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړول
د سوداګرۍ ودې د موخې لپاره پالن جوړونې ته کوم کارونه باید تر رسه کړئ؟
لومړی ګام :د پیل ټکی؛ ستاسې سوداګري اوسمهال کوم ځای ځایګی لري؟
 .2.2له یوه تر درېيو تېرو کلونو د پلورنې کچه مو وارزوئ (د پلورنې د څارولو تګالرو په اړه پنځم څپرکی
وګورئ) .آیا ستاسې پلورنې د زیاتوايل یا کموايل په حال کې دي؟ د تېرو درېیو کلونو په اوږدو کې
ستاسې د پلورنې مجموعه څومره وه؟
 .2.3د خپلو پلورنو کچې ته د پلورنې یا د محصول چینلونو لهالرې وګورئ .آیا تاسې د ودې اسانتياوې ګورئ؟
دویم ګام :موخه :د راتلونکي کال لپاره ستاسې موخه څه ده؟
 .2.4د راتلونکي کال لپاره ستاسې د پلورنې موخه څه ده؟
 .2.5ولې فکر کوئ ،چې دغه موخه ترالسه کېدونکې ده؟
درېیم ګام :موخې ته د رسېدو الر؛ څه ډول خپلې موخې ته رسېږئ؟
 .2.6د پلورنې لپاره مو درې مهمې الرې کومې دي؟
 .2.7له کومو درېیو الرو کولی شئ د خپلو پلورنو تګالرې ښې کړئ؟
 .2.8ستاسې د پلورنې تر ټولو ښه چینل کوم دی؟ پهدغه چینل کې د دوو پېرېدونکو یا هټۍوالو نوم واخلئ ،چې
کولی يش ستاسې محصوالت وپېري .څه ډول کولی شئ دغه هټۍوال او پېرېدونکي پیدا کړئ؟
 .2.9کوم نوي چینلونه آزمویلی شئ؟ په دې کار کې به ولې بریايل شئ؟
 .2.10ستاسې تر ټولو زیات پلورلو وړ محصوالت کوم دي؟ د هغه ورته محصول ،چې کولی شئ تولید یې کړئ
نوم واخلئ.
 .2.11کوم نوي محصوالت تولیدولی شئ؟ ولې به دغه محصوالت بریايل وي؟
 .2.12هغه وخت او پيسې چې په واک کې لرئ ،آیا دغه فعالیتونه به د پيل کېدو وړ وي؟
 .2.13د خپلې پلورنې موخې ته د رسېدو لپاره یو کاري پالن جوړ کړئ .د دې کار لپاره د دغه کړنالرې د رسچينو
په برخه کې د کاري پالن له بېلګې څخه ګټه واخلئ.
 .2.14د خپل کاري پالن څارلو یا پيل کولو لپاره کومو رسچينو او څومره وخت ته اړتیا لرئ؟ آیا نوي وګړي بايد
وګامرئ یا نوي عرضه کوونکي پیدا کړئ؟ یا نویو وسایلو او څومره پيسو ته اړتیا لرئ؟
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 .2.15د خپل کاري پالن پيل کولو لپاره د اړتيا وړ پيسې څه ډول برابرولی شئ؟ (په افغانستان کې د مايل بنسټونو
لست لپاره د صنعتکارانو د کړنالرې ویبپاڼه وګورئ).
څلورم ګام :د خپل پرمختګ کچه وڅارئ
آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؟
 .2.16که په تېر کال کې ستاسې د پلورنې کچه  ۱۰۰۰۰۰افغانیو ته رسېږي او د روان کال لپاره ستاسې موخه
د  ۲۰۰۰۰افغانیو په ارزښت د پلورنې زیاتوالی وي ،ستاسې د میاشتنۍ پلورنې موخه به څه وي او څه
ډول پوهېږئ ،چې خپلې موخې ته رسېږئ؟ که د لومړیو درېیو میاشتو لپاره ستاسې د رښتیني پلورنې کچه
 ۱۰۰۰۰افغانۍ ۱۱۰۰۰ ،او  ۱۳۰۰۰افغانۍ دي ،آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؟
د صعنتکارۍ د تګالرې د رسچینو په برخه کې د پلورنې د ودې څارلو له برخې استفاده وکړئ.
 .2.17که خپلې موخې ته د رسېدو په الر کې د پرمختګ په حال کې نه یاست ،کوم کار تر رسه کولی شئ؟
 .2.18خپلې سوداګرۍ ته څه ډول نورې موخې ټاکلی شئ؟
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اووم څپرکی:
رویا نوی محصول جوړوي

لړلیک
 .1رسليک
 .2د نویو محصوالتو جوړول
لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول
دویم ګام :ډيزاین
درېیم ګام :آزمایښت او تولید
څلورم ګام :اعالن او پلورل

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې له الندې موضوعاتو رسه آشنا کېږئ:
– نوي محصوالت څه ډول توليدولی شئ ؟
– څه ډول کولیی شئ د هغو محصوالتو بېالبېلو بڼو په اړه ارزونه وکړئ ،چې غواړئ تولید
یې کړئ؟
– څه ډول کولی شئ نوي محصوالت ډيزاین کړئ؟
– څه ډول کولی شئ نوي محصوالت و آزمایئ؟
– څه ډول کولی شئ د نویو محصوالتو لپاره بازارموندنه وکړئ او هغه وپلورئ؟
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 .1رسليک
رویا خپل کاري پالن څاري ،څو د خپلو محصوالتو د پلورنې کچه زیاته کړي  .د پالن یوې برخې په
توګه رویا پرېکړه کوي ،چې نوی محصول جوړ کړي؛ خو نه پوهېږي  ،چې خپل کار له کوم ځای
څخه پیل کړي .نوموړې له آمنې څخه مشوره غواړي.
آمنه وايي ،د یوه نوي محصول جوړول خپلې سوداګرۍ ته د هټۍوالو او پېرېدونکو د لېوالتیا ساتلو
تر ټولو مهمه بڼه ده؛ په ځانګړي توګه چې کله تاسې خپله خپل محصوالت پلورئ .هټۍوال او
پېرېدونکي هغه نوي محصوالت خوښوي ،چې د کال د موسم منعکسوونکي او یا هم د فېشن
تر ټولو نوې بېلګه وي.
آمنه هر کال نوی محصول جوړوي .هټۍوال او پېرېدونکي پوهېږي ،چې آمنه تل له ښکلیو ډيزاینونو
رسه نوی محصول پلورلو لپاره لري؛ لهدې امله دوی د آمنې د محصوالتو پېرلو ته دوام ورکوي.
آمنه روښانوي ،چې د یوه نوي محصول جوړولو لپاره دوه اسايس الرې موجودې دي:
 .1خپل اوسني محصوالت اصالح کړئ؛ يعنې عمومي بڼه او مود یې خوندي ساتئ  ،خو د خپل
محصول په جزییاتو کې بیا کتنه وکړئ .دغه کار د محصول د رنګ ،توکو یا هم د اندازې د بدلون
په معنی ده .د بېلګې په توګه رویا کولی يش د خپل په الس ګنډل شويو دودیزو جامو سیټ د
بېالبېلو رنګونو په ترکیب رسه د محفيل جامو لپاره جوړ کړي.
 .2په بشپړه توګه نوي محصوالت جوړ کړئ؛ پهداسې ډیزاین او سټایل رسه یو محصول جوړ کړئ،
چې تر دېدمه مو نه وي پلوريل .رویا کولی يش ماشومانو لپاره دودیزې جامې جوړې کړي.
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د نوي محصول تولید لپاره دوه الرې موجودې دي:
 .1خپل اوسني محصوالت اصالح کړئ:
– د محصول رنګ بدل کړئ؛
– د محصول توکي بدل کړئ؛ او
– د محصول اندازه بدل کړئ.
 .2په بشپړه توګه نوي محصوالت جوړ کړئ.

 .۲په بشبړه توګه نوی محصول تولید کړئ – رویا کولی يش د ماشومانو
لپاره په الس ګنډل شوي دودیزې جامې جوړې کړي.

 .۱خپل اوسنی محصول اصالح کړئ  -رویا کولی يش د خپل په الس ګنډل
شويو دودیزو جامو سیټ د بېالبېلو رنګونو په ترکیب رسه د محفيل جامو
لپاره جوړ کړي.

د نوي محصول تولید لپاره دوه الرې موجودې دي
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 .2د نوي محصول جوړول
آمنه ،رویا ته وايي ،چې د یوه نوي محصول جوړول څلور اسايس ګامونو رسه رسته رسېږي:
– لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول؛ د پام وړ محصول تولید په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د
مرستې لپاره الزم معلومات را ټول کړئ.
– دویم ګام :ډیزاین؛ هڅه وکړئ بېالبېلې الهام بښوونکي رسچینې پیدا کړئ او ځانګړي ډيزاینونه
جوړ کړئ.
– درېیم ګام :آزمایښت او د تولید پروسې پیل؛ تر ټولو غوره ډيزاینونه و آزمایئ او تر ټولو بریايل
محصوالت جوړ کړئ.
– څلورم ګام :اعالن او پلورل؛ خپل نوي محصوالت اعالن او وپلورئ.
د دغو ګامونو څارل تاسې ډاډمنوي ،چې محصوالت مو بريايل دي.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د نوموړې نوی محصول باید د دې د سوداګریزې نښې منعکسوونکی
وي .که نوموړې په کم کیفیت رسه محصوالت تولید کړي ،دغه کار به د ده ښې پېژندګلوی ( د يوې
باکفيته توليدوونکې په توګه ) زيان ورسوي.
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رویا نوی محصول جوړوي

لومړی ګام :د ارزونو تر رسه کول
آمنه وايي« :رویا جانې! د يو نوي محصول له توليدولو مخکې بايد ارزونه وکړئ ،چې خک به کوم
ډول محصول واخيل .راځه یوه ارزونه تر رسه بيا پرې کتنه وکړو او الزم کارونه پرې ورزیات کړو».
آمنه له رویا څخه څو پوښتنې کوي:
 .1ستاسې کوم یو محصول تر ټولو زیات بریالی دی؟ د خپلې پلورنې د څارلو پر معلوماتو بیا کتنه
وکړئ (د پلورنې څارلو په اړه پنځم څپرکی وګورئ) .آيا کولی شئ د خپلو محصوالتو رنګ ،اندازه،
توکي یا ځانګړتیاوې د یوه نوي محصول جوړولو لپاره اصالح کړئ؟ آیا هغه څه ،چې تاسې يې
جوړوئ ،دې ته ورته نور محصوالت شته ؟

د محصوالتو لهالرې د رویا د پلورلو څارل
محصول
د هغو محصوالتو پلورل ،چې
وده یې چټکه ده [په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو سیټونو
رسه اړوند]

پلورل (افغانۍ)

د کمیس او پرتوګ یخن

په الس ګنډلو شویو دودیزو جامو سیټ
په الس ګنډل شویو جامو سیټونو رسه
محفيل جامې
بلوز

د پلورنې مجموعه

120,600
39,200
7,000

هغه دودیز محصوالت ،چې
زیات پلورل کېږي [له کمیس
پرتوګ ،د جامو له سیټونو او
محفيل جامو رسه اړوند]

1,200

168,000

رویا د محصول د څارلو معلوماتو په لیدلو رسه نه پوهېږي ،چې دودیز محصوالت یې تر ټولو زیات
پلورل شوي او په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سیټونو پلورنه یې په چټکۍ رسه د ودې په حال
کې ده.
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 .2ستاسې تر ټولو د خوښې وړ محصوالتو د موخې وړ پېرېدونکي څوک دي؟ ستاسې د موخې
وړ پېرېدونکي هغه کسان دي ،چې ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه او ټول هغه محصوالت
خوښوي ،چې تاسې یې جوړوئ .هغوی ستاسې محصوالت اخيل او ترې ګټه پورته کوي.
که تاسې خپل محصول پر یوه هټۍوال وپلورئ ستاسې د موخې وړ پېرېدونکي ،د دغه هټۍوال
ټول پېرېدونکي دي.

ستاسې د هدف وړ پېرېدونکي څوک دي؟
– هغوی نارینه دي که ښځینه؟
– هغوی ځوانان ،د منځنۍ عمر درلودونکي یا د زیات عمر درلودونکي دي؟
– هغوی کم ،منځنی یا زیات عاید لري؟
– هغوی د کوم ځای دي؟
– هغوی د محصوالتو د پېرلو پر مهال د کومو شیانو په اړه ډېر احتیاط او دقت کوي؟
– هغوی د خپل اړتیا وړ محصوالت له کوم ځای څخه پېري؟

د هغه محصول لپاره ،چې تر ټولو ښه وده لري د رویا د موخې وړ پېرېدونکي په منځنۍ عاید رسه
هغه کابل میشتې ښځې دي ،چې عمرونه یې له  ۱۸څخه تر  ۳۰کلونو دي؛ یعنې په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو سیټونو پیرېدونکي .دغه ښځې په الس ګنډل شوي دودیزې جامې په غوره
کیفیت او په سم وروستي کار رسه اخيل .دوی د خپل اړتیا وړ جامې له هغو هټيو څخه پېري،
چې دودیزې جامې پلوري.
هغه ښځې ،چې عاید یې کم دی د دویزو جامو له سیټونو رسه د رویا محفيل جامې اخيل؛
خو پر دغو ښځو د رویا د پلورنې کچه تر هغو ښځو ډېره ټيټه ده ،چې د خپل اړتیا وړ جامې د
ښځینه دودیزو جامو له ځانګړې هټۍ څخه اخيل.
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په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سيټونو لپاره د رویا د هدف وړ پېرېدونکي.
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 .3ستاسې د محصوالتو په څېر نور کوم محصوالت په بازار کې ډېر پلورل کېږي؟ ستاسې د هدف
وړ پېرېدونکو ترمنځ کوم محصوالت زیات د خوښې وړ دي؟ د دغو محصوالتو او او د تاسې
تولیدوونکو محصوالتو ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دغه محصوالت په ځانګړو رنګونو ،توکو او اندازو
رسه جوړېږي؟ آیا د د غو محصوالتو کیفیت ،بڼه او اندازه ځانګړې ده؟ آیا دغه محصوالت ستاسې
د محصوالتو سمون په برخه کې کومه مفکوره درکوي؟ رویا په بازار کې په الس ګنډل شوي
دودیزو جامو سیټونه ګوري ،چې په بېلګې کې یې طالیي رنګ کارول شوی دی .رویا هېڅکله
په تارشمېر الس ګنډلو کې له طاليي رنګ څخه د استفادې په اړه فکر نه و کړی؛ خو دغه کار
ښکلی برېښي.
نوموړې کولی يش په الس ګنډل شویو محفيل جامو سیټونو لپاره له طاليي تار څخه استفاده
وکړي .پردې رسبېره رویا کولی يش چې د ښځینه دودیزو جامو ځانګړي هټۍوال ته له طاليي
رنګ رسه د بېلګو وړاندیز وکړي.

216

رویا نوی محصول جوړوي

رویا په الس ګنډل شویو دودیزو جامو سیټونه ګوري ،چې
طاليي رنګ پهکې کارول شوی دی.
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 .4آیا په بازار کې نوي محصوالت شته  ،چې تاسې يې د تولید لپاره الزمې وړتیاوې ولرئ؟
رویا پوهېږي ،چې د ماشومانو جامې د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې پلورل کېږي .د
ماشومانو په الس ګنډل شویو جامو چمتو کول د ښځینه په الس ګنډل شویو محفيل جامو په څېر
ستونزمن نهدی .نوموړې کولی يش د ماشومانو دودیزو بازاري جامو جوړولو لپاره له یوه خیاط
رسه کار وکړي.

رویا د ماشومانو په الس ګنډل شوې دودیزې جامې د ښځینه
دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې ګوري.
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 .5اوس په بازار کې کومې بیلګې شته ؟ آیا ستاسې تولیداتو په بازار کې د هر موسم په بدلون رسه
د محصوالتو ډول او مود بدلېږي؟ آیا اوسمهال مشخص رنګونه او ډيزاینونه د خوښې وړ دي؟
رویا د تارشمېر په الس ګنډل شوي یوه نوې بېلګه ګوري ،چې یوازې په محفيل جامو کې نه؛ بلکې
په بېالبېلو جامو کې کارول شوې ده .پهدې بېلګې کې د املاس د نورو کوچنیو غمیو په ګډون دوه
سرت غمي کارول شوي ،چې د دغو دوو سرتو غمیو په دننه کې د یوه بل ترڅنګ ګنډل شوي دي.
د املاسو سرت غمي د درېیو کوچنیو غمیو لهالرې له یوه بل رسه نښتي دي .رویا کولی يش دغه
بېلګه د ماشومانو د جامو په نوې بېلګې کې وکاروي.

د تار شمېر په الس ګنډل شوې نوې بېلګه

رویا وايي« :آمنه جانې! دا یوه ګټوره ارزونه وه .اوس ډاډمنه یم ،چې په غوره کیفیت رسه د ماشومانو
په الس ګنډل شویو دودیزو جامو جوړولو لپاره کولی شم له یوه خیاط رسه کار وکړم .زه د دغو جامو
جوړول د نجونو د جامو له جوړولو رسه پیلوم او د تارشمېر په الس ګنډل شوې نوې بېلګه مې ،چې
په بازار کې لیدلې ده و آزمایم.
زما په فکر هغه ښځې ،چې دودیزې جامې له دغو هټيو څخه چې زه وررسه کار کوم اخيل ،نو
زما نوې جامې به خپلو لوڼو ته خوښې کړي .پردې رسبېره کولی شم د ماشومانو په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو نوې هټۍ پیدا کړم ،چې زما نوې جامې وپېري».
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د نوي محصوالتو له جوړولو مخکې د الندې موضوعاتو په اړه ارزونه وکړئ:
 .1ستاسې د برياليتوب تر ټولو وړ محصوالت .
 .2د موخې وړ پېرېدونکي؛
 .3ستاسې محصول ته ورته ډېر پلورل کېدونکي محصوالت؛
 .4نور هغه ډېر پېرېدونکي محصوالت ،چې د خپلو وړتياوو په کارولو رسه يې جوړوئ .او
 .5د بازار بېلګې.
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دویم ګام .ډيزاین
آمنه ،رویا ته وايي ،د نجونو نویو جامو ډیزاین ته د الهام بښوونکې رسچینې پیدا کولو لپاره دې خپل
شاوخوا ته وګوري.
آمنه وايي« :الهام بښوونکی احساس له تاسې رسه مرسته کوي ،څو شته مفکورې په نویو
اوځانګړو مفکورو بدلې کړئ .که تاسې د هر بل چا له محصوالتو رسه ورته محصوالت جوړ کړئ؛
نو هېڅوک به یې ونه پېري».

الهام بښوونکي رسچینې(منابع) پیدا کړئ:
– خپل شاوخوا ټولو وګړو او توکو ته وګورئ.
– بازارونو ،هټیو ،ټولنې او طبیعت ته وګورئ.
– کتابونو ،مجلو او انټرنټ ته وګورئ.
– نورو هغو محصوالتو ته وګورئ ،چې تاسې غواړئ هغه ته ورته محصوالت جوړ کړئ.
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رویا د خپلې کتابچې په وروستۍ برخه کې د الهام بښوونکو رسچینو ثبت لپاره یو ځای ځانګړی
کوي .نوموړې هرچېرې چې ځي خپله کتابچه له ځانه لري ،څو ويش کړی مفکورې ثبتې
او هغه انځورونه ،چې نوموړې ته الهام بښوونکی احساس ورکوي انځور کړي .پر دې رسبېره
رویا هغه توکي را ټولوي ،چې نوموړې ته الهام بښوونکی احساس ورکوي .لکه د توکو برخې
پهخپلې کتابچې کې ږدي.

رویا نوې مفکورې پهخپلې کتابچې کې ثبتوي

آمنه وايي« :رویا جانې! کله دې چې څو مفکورې را ټولې کړې ،کولی شې پهخپلې کتابچې
کې د ډیزایونونو پر کښلو کار وکړې او پیل یې کړې .د دې کار په کولو رسه کولی شې خپل پرمختګ
وګورې».
د نویو محصوالتو ډیزاین
ټولې هغه مفکورې ،چې د ډیزاینونو په اړه یې لرئ انځور کړئ .ځینې وختونه تر ټولو
ښه ډيزاینونه له هغو مفکورو څخه ترالسه کوئ ،چې فکر کوئ احمقانه یا هم په لومړي
ګام کې بېمفهومه دي.
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آمنه رویا ته وايي ،ډېر شیان شته ،چې د نوي محصول د ډيزاین پر مهال باید پرې فکر وکړئ:

 .1د موخې وړ پېرېدونکي؛ څوک به لهدغه محصول
څخه ګټه واخيل؟

 .2د استفادې وړتیا؛ پېرېدونکي به لهدغه محصول څخه
څه وخت او څنګه استفاده وکړي؟

 .3سټایل؛ آیا دغه محصول به دودیز وي یا عرصي؟

 .4توکي؛ له کومو توکو څخه به ګټه واخیستل يش؟
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 .5رنګونه؛ له کومو رنګونو یا هم د کومو رنګونو له ترکیب
څخه به ګټه واخیستل يش؟

لوړ کیفیت

 .6دغه محصول به کومو جزيي کارونو لکه د تکمې
نصبول یا هم ځانګړې ستنې ګنډولو ته اړتیا ولري؟

ټيټ کیفیت

 .7دغه انځور به کومه بڼه او اندازه ولري؟ آیا په بازار کې
يې یوه معیاري بېلګه موجوده ده؟

 .8کیفیت؛آیا دغه محصول به غوره کیفیت ولري یا ټيټ ؟
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 .9بیه؛دغه محصول لپاره د سیالۍ وړ بیه څومره ده؟ آیا د
دغه محصول د جوړولو لګښت لهدغې بیې څخه کم
دی؟ د لګښتونو او بیو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره درېیم
څپرکی وګورئ.

 .10د دغه محصول جوړولو المل څه دی؟ آيا بل محصول
هم موجود دی ،چې تاسې وکولی شئ لهدغه الهام
بښوونکی احساس څخه په استفادې جوړ یې کړئ او
وکولی شئ هغه د یوه سیټ یا هم یوې ټولګې په توګه
وپلورئ؟

له غوره کیفیت رسه د تارشامر اليس ګنډل

 .11آیا دغه محصول ستاسې د سوداګریزې نښې ژمنه
منعکسوي؟
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رویا بېالبېل ډوله ډيزاینونه رسامي کوي .نوموړې فکر کوي ،چې د دغو ډيزاینونو درې ډوله د عميل
کېدو وړ دي؛ په ځانګړي توګه د درېیو رنګونو له ترکیب رسه چې دې غوره کړي دي.
لومړی ډيزاین

دویم ډيزاین

درېیم ډيزاین

د رنګ ترکیب ۱

د رنګ ترکیب 2

د رنګ ترکیب 3

په  ۳جال ترکیبي رنګونو کې د رویا د جامو ډيزاینونه
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د رنګونو غوره کول:
– ډېر رنګونه شته ،چې تاسې کولی شئ یو یې غوره کړئ .دغه رنګونه ،د رنګونو په الندې
څرخ کې وګورئ.
– ارزونه وکړئ او وګورئ ،چې هټۍوال او پېرېدونکي کوم رنګونه یا هم د رنګونو ترکیب
ډېر خوښوي؟
– د رنګ په څرخ کې له ورته یا هم له متضادو رنګونو څخه کار واخلئ.
– د ورته رنګونو له روښانه یا هم تیارو بېلګو څخه استفاده وکړئ.

د رنګونو څرخ
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درېیم ګام .د نوي محصول آزمایل او تولیدول
آمنه وايي« :رویا جانې! بل ګام ستاسې ډیزاین دی .تاسې نهغواړئ داسې نوي محصوالت تولید
کړئ ،چې پېرېدونکي یې نه خوښوي».

خپل تر ټولو غوره ډيزاینونه و آزمایئ:
– خپل تر ټولو غوره ډیزاینونه له هغو کسانو رسه وآزمایئ ،چې پرې باور لرئ؛ کورنۍ،
ملګري ،هټۍوال یا پېرېدونکي .هڅه وکړئ داسې کسان پیدا کړئ چې ستاسې
محصوالتو او له ورته محصوالتو استفاده کوي لکه هټۍوال یا پېرېدونکي.
– د خپلو ډيزاینونو نقشه هغوی ته وښایاست او یا هم د خپلو محصوالتو بېلګې جوړې
کړئ .د ډیزاینونو د کښلو له تګالرې څخه استفاده کم لګښت لري.
– خپل د موخې وړ پېرېدونکي وټاکئ.
– له هغوی څخه غوښتنه وکړئ ،څو د محصوالتو په اړه مو وړاندیز وکړي.
– دغه مفکورې ثبتې کړئ ،څو وکولی شئ له هغو څخه استفاده وکړئ او یا هم له یوه
بل رسه یې پرتله کړئ
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رویا د آمنې مشوره څاري .رویا د ښځینه دودیزو جامو له ځانکړي هټۍوال ،دوو شخيص پېرېدونکو
او آمنې رسه مالقات کوي .رویا دغو کسانو ته د خپلو ډيزاینونو درې تر ټولو غوره ډيزاینونه ،چې د
غوره کړی شویو رنګونو ترکیب رسه به د نجونو جامې جوړوي ښکاره کوي .رویا خپل د موخې وړ
پېرېدونکي پېژين او له هغوی څخه غواړي ،څو د موضوعاتو په اړه نظر ورکړي:
– هغوی کوم شی ډېر خوښوي؟
– توکي
– رنګ
– د محصوالتو وروستی کار
– بڼه او اندازه
– محصوالت به څوک وپېري؟
– بیه
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رویا خپل ډیزاینونه د ښځینه دودیزو جامو له ځانګړو هټۍوالو رسه آزمايي.

رویا د هټۍوالو نظریات د محصول د آزمایښت په پاڼه کې ثبتوي ،څو وکړی يش وروسته ورته
مراجعه وکړي.

230

رویا نوی محصول جوړوي

د رویا اليس ګنډل – د رویا د محصول د آزمایښت پاڼه
نوم :نسیم عادل
محصول :د نجونو په الس ګنډل شوې دودیزې جامې
د موخې وړ پېرېدونکي :له  ۱۸څخه تر  ۳۰کلونو پورې عمر لرونکې ښځې ،چې منځنۍ عاید لري او په کابل کې
ژوند کوي .دوی په غوره کیفیت رسه په الس ګنډل شوي جامې خوښوي او دغه جامې د دودیزو جامو له ځانګړې
هټۍ څخه اخيل.
 .1کوم ډيزاینونه او د رنګونو ترکیب ډېر خوښوئ؟
د رنګونو لومړی ترکیب
لومړی ډیزاین
د رنګونو دویم ترکیب
دویم ډيزاین
د رنګونو درېیم تریکیب
درېیم ډيزاین
د دې لپاره چې ځانګړی يش کوم ډیزاین او د رنګونو کوم ترکیب خوښوئ الندې پوښتنو ته ځواب
ورکړئ.
 .2د ډیزاین په اړه کوم شی تر ټولو ډېر خوښوئ؟
د اليس ګنډنې بېلګه ،د جامو بڼه او د توکو کیفیت
 .3د اړتیا پر مهال غواړئ په ډيزاین کې کوم بدلونونه رامنځته کړئ؟
الف :توکي .هېڅ
ب :رنګ :محصوالت د ډېرو رنګونو له ترکیب رسه وړاندې کړئ .جال پېرېدونکي جال رنګونه خوښوي.
ج :د الس ګنډنې بېلګه :هېڅ
د :بڼه :هېڅ
ه .اندازه :هېڅ
ی :نور بدلونونه :هېڅ
 .4آیا زما د موخې وړ پېرېدونکی به دغه محصول واخيل؟
هو
 .5پېرېدونکي به دغه محصول لپاره کومه بیه ورکړي؟ هټۍوال به دغه محصول لپاره کومه بیه
ورکړي؟
پېرېدونکي  ۷۰۰افغانۍ
هټۍوال  ۴۵۰افغانۍ
 .6نور وړاندیزونه:
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رويا د ټولو نظریات له یوه بل رسه پرتله کوي او د هغو ډيزاینونو رنګونه غوره کوي ،چې تر ټولو زیات
پلورل کیږي .رویا پرېکړه کوي ،چې د جامو یوه بېلګه جوړه کړي او هغه هټۍوال ته ښکاره کړي.
رویا د توکو پېرلو او د خیاط د حقالزحمې ورکړې لپاره له هغو پيسو څخه ګټه اخيل ،چې په تېرو
څو میاشتو کې یې سپمې کړي دي .آمنه ورته یادونه کوي ،چې ښايي د خپل د محصول بېلګه
ونه پلورلی يش؛ په ځانګړي توګه که د نجونو جامې پر پېرېدونکو ونه پلورل يش لهدې امله نهيش
کولی له سپمې شويو پيسو څخه ډېرې ولګوي.
آمنه له رویا څخه غوښتنه کوي ،چې د یوې بېلګې جوړولو پر مهال د یوه جوړه جامو جوړولو کره
لګښت محاسبه کړي (د لګښت د محاسبې بڼې لپاره درېيم څپرکی وګورئ).
رویا له آمنې څخه غوښتنه کوي ،څو د جامو د بیې ټاکلو په برخه کې وررسه مرسته وکړي( .د
محصول د بیې ټاکلو بڼو په اړه درېيم څپرکی وګورئ) .د نجونو په الس ګنډل شویو دودیزو جامو
بیه معموال له  ۵۰۰څخه تر  ۸۰۰افغانیو ده .د رویا د الس ګنډلو کیفیت په بازار کې د نورو شته وو
په پرتله غوره دی .په دې ترتیب رسه رویا فکر کوي ،چې پېرېدونکي به د هرې جوړې جامې لپاره
 ۷۰۰افغانۍ ورکړي .د نورو ټولو بیو ترمنځ دغه بیه لوړه ده؛ خو د تر ټولو لوړو بیو درلودونکو جامو
څخه یې بیه ټيټه ده.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې هټۍوال به د کمې بیې هیله ولري؛ ځکه هغوی باید د رویا لهخوا
ګنډل شوې جامې په یوه رقابتي بیې وپلوري او خپل لګښتونه هم تامین کړي .رویا پوهېږي ،چې
باید داسې بیه وټاکي څو لګښت یې پوره کړي .نوموړې پرېکړه کوي ،څو دغه جامې په ۴۵۰
افغانیو پر هټۍوالو وپلوري .د محصول د آزمایښت پروسې پر مهال؛ دا هغه بیه وه ،چې خلکو یې
اټکل کړی و چې هټۍوال به یې د جامو په بدل کې ورکړي.
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آمنه ،رویا ته مشوره ورکوي ،چې د خپل په الس ګنډل شويو نجونو دودیزو جامو لپاره کیفیت تعریف
کړي – یا دا چې ښه کیفیت په څه معنی دی او دغه معیارونه د کیفیت د ارزونې په نقشه کې
ثبت کړي.
د دغه کار تر رسه کول له رویا رسه مرسته کوي ،څو ډاډ ترالسه کړي ،چې هر ځل او تل د ده لهخوا
تولید شوې جامې د کیفیت له ورته کچې رسه تولیدېږي( .د کیفیت د ارزونې بڼو په اړه دویم
څپرکی وګورئ).

د خپل نوي محصول جوړولو لپاره چمتو شئ:
– د خپل محصول یوه بېلګه جوړه کړئ.
– د یوه محصول د جوړولو لګښت محاسبه کړئ.
– د خپل محصول بیه په بازار کې د شته ورته محصوالتو له بیې رسه یو شان وټاکئ.
– ډاډمن شئ هغه بیه ،چې ټاکئ ستاسې لګښت پوره کوي.
– د خپلو محصوالتو د کیفیت معیارونه تعریف کړئ.

آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال تاسې چمتو یاست ،چې د نجونو جامې جوړې کړئ ،د اړتیا
وړ یوازینی شی مو د سپارښتنې ترالسه کول دي».
450

د رویا نوی محصول :په الس ګنډل شوي د نجونو دودیزې جامې
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څلورم ګام :د نویو محصوالتو اعالن او پلورل:
آمنه وايي« :اجازه راکړئ ،څو هغه کارونه چې د نوي ښکيل محصول اعالن او پلورنې لپاره تر رسه
کوې ،پرې کتنه وکړو».
 .1خپل محصول لپاره یو سوداګریزه نښه جوړه کړئ ،د خپل سوداګریزې نښې هویت پر محصول
زیات کړئ.
آمنه وايي« :رویا جانې! که خلک پوه يش ،چې دغه جامې تاسې جوړې کړي دي ،هغوی به د
دغو جامو له کیفیت څخه ډاډمن يش .پردې رسبیره ستاسې محصوالت به خپلو دوستانو ته هم
معريف کړي».
رویا د ( )Rتوری ،چې په الس ګنډل شوي د هر جوړه جامو دننه یخن الندې زیاتوي.

رویا خپله لوګو د هر جوړه جامو په دننه کې په الس ګنډي.
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 .2د پلورنې وسایلو ته پراختیا ورکړئ او اصالح یې کړئ.
د بیلګې محصوالت؛ د خپلو محصوالتو څو بېلګې جوړې کړئ او هغه پېرېدونکو او
هټۍوالو ته ښکاره کړئ.
– د محصوالتو لست؛ نوی محصول د خپلو محصوالتو لست کې ورزیات کړئ.
– بستهبندي؛ د بستهبندۍ هغه تګالرې غوره کړئ ،چې ستاسې محصول پاک او خوندي سايت.
پهدغې بستهبندۍ کې د خپل بزنس کارت یا هم د بستهبندۍ پاکټ په ټاپه کولو رسه د خپل
سوداګریزې نښې هویت پرې ورزیات کړئ.
– د پلورنې نور توکي؛ که د پلورنې نور توکي په الس کې لرئ د نوي محصول د تولید پر مهال خپل
محصول پرې اصالح کړئ.
رویا د بېلګې یو محصول لري .نوموړې د خپلو محصوالتو لست او خپل بزنس کارت اصالح کوي.
نوموړې خپل نوي محصوالت د پخوا په څېر بستهبندي کوي .رویا د دغه کار لپاره له سلوفان څخه
استفاده کوي؛ ځکه سلوفان د محصول د کیفیت او د رویا د سوداګریزې نښې ښودلو رسبېره د
نوموړې محصوالت پاک سايت .رویا یو بزنس کارت د محصول په بستهبندۍ کې زیاتوي ،څو په
راتلونکې کې د هټۍوالو او پېرېدونکو د پېرلو چارې آسانه يش.

رویا د پلورنې توکي جوړوي یا هم هغه مهالني (نوي) کوي.
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 .3خپل محصول اعالن کړئ ،هغه د پام وړ هټۍوال  ،پېرېدونکي او کارونه چې پهدې موخه یې
باید تر رسه کړئ ،ويې پېژنئ (د خپلې سوداګرۍ اعالن په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره ،څلورم
څپرکی او د پلورنې چینلونو په اړه معلوماتو لپاره پنځم څپرکی وګورئ) .د کورنۍ ،دوستانو،
هټۍوالو او پېرېدونکو له اړیکتیايي شبکې څخه استفاده وکړئ ،څو له تاسې رسه مرسته وکړي.
رویا د ښځینه دودیزو جامو ځانګړی هټۍوال خپله موخه ټاکي ،چې همدا اوس هم د نوموړې
محصوالت پېري .دغه هټۍوال پهخپلې هټۍ کې د ماشومانو جامې هم پلوري او د محصول د
آزمایښت پروسې پر مهال یې د رویا ډيزاینونه خوښ کړي دي.

رویا خپلې تولید شوې جامې هغه هټۍوال ته ښکاره کوي ،چې د ښځينه د دودیزو جامو پلورونکی دی.

رویا یوه بله هټۍ هم په پام کې لري ،چې د ماشومانو دودیزې جامې پلوري .رویا د کمیس او
پرتوګ یخنونو له سپارلو څخه وروسته د بېرته ستنېدو پر مهال د ماشومانو دودیزو جامو له یوې
هټۍ څخه هم لیدنه کوي .د رویا یوه ملګرې د دغې هټۍ یو پلورونکی پېژين ،چې ژمنه یې
کړې ،چې رویا محصوالت به له هټۍوال رسه وپلوري.
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آمنه وايي« :رویا جانې! د نویو جامو اعالن او پلورنې لپاره ډېرې غورې مفکورې لرې .اجازه راکړئ،
څو د دغو مفکورو یو لست چمتو کړو ،چې هېرې مو نهيش .موږ به د دغه لست نوم ستاسې
د محصوالتو اعالن کېږدو .ته کوالی شې د خپل پرمختګ څارلو لپاره لهدغه پالن څخه ګټه پورته
کړې».
د رویا د اعالن او پلورنې پالن
 .1خپلو محصوالتو ته سوداګریزه نښه جوړه کړئ.
خپلو محصوالتو ته څه ډول سوداګریزه نښه جوړئ؟
 د ( )Rتوری د نجونو جامو د یخن په دننه خوا کې په الس وګنډئ .2خپل د پلورنې توکو ته پراختیا ورکړئ یا هم هغه اصالح کړئ.
د پلورنې کومې وسیلې ته به پراختیا ورکړئ؟ د خپلې پلورنې کومه وسیله به اصالح کړئ؟
 د خپلو محصوالتو بېلګې جوړې کړئ. د نویو محصوالتو له تولید رسه جوخت ،د خپلو محصوالتو لست او بزنس کارت هم اصالح کړئ. خپل محصوالت په سلوفان رسه بستهبندي کړئ ،خپل بزنس کارت او سوداګریزه نښه هم پرېورزیات کړئ.
 .3خپل محصوالت اعالن کړئ.
څه ډول خپل محصوالت اعالن کوئ؟
 د محصوالتو پلورنې په موخه د ښځینه دودیزو جامو په ځانګړې هټۍ کې له هټۍوال رسه لیدنه. -د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د ماشومانو دودیزو جامو ځانګړې هټۍ څخه لیدنه

خپل نوی محصول اعالن کړئ او یې پلورئ:
– خپل محصول ته یوه سوداګریزه نښه جوړه کړئ.
– د خپلې پلورنې توکو ته پراختیا ورکړئ یا یې هم اصالح کړئ.
– د خپلې سوداګري د موخې وړ پېرېدونکو یا هټۍ والو ته اعالن کړئ.
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رویا له یوه هټۍوال څخه له لیدنې وروسته کور ته ستنېږي .نوموړې آمنې ته په موسکۍ انداز
وايي« :آمنه جانې! لومړنۍ سپارښتنه ،چې د نجونو د جامو جوړول ول ،د ښځینه دودیزو جامو پر
ځانګړې هټۍ مې وپلورل .هټۍوال زما بېلګې زیاتې خوښې کړې .د ارزونو تر رسه کول ،ډيزاین او
د محصوالتو آزمایښت په ګډون ټول کارونه د ارزښت وړ وو».
آمنه وايي« :مبارک دې وي رویا جانې .تا ډېرې هڅې وکړې .او اوسمهال پر یوه غوره سوداګرې د
بدلېدو په حال کې یې .موږ ټول پر تا ویاړو».
رویا وايي« :آمنه جانې! زه ستاسې د الرښوونو په پایله کې وتوانېدم خپله سوداګري جوړه کړم .یوه
ورځ به زه له نورو رسه د خپلو پوهو په رشیکولو د هغوی د سوداګرۍ په رامنځته کېدو کې مرسته
وکړم ،دقیقا لکه څنګه چې تاسې له ما رسه وکړل».
رویا ډېره خوشحاله ده .نوموړې ښه پېژندګلوي لري او سوداګري یې هم تر دې کچې لویه شوې او
پراختیا یې موندلې ده ،چې کولی يش د فرهاد د ښوونځي لګښتونه پرې کړي .د رویا کورنۍ په
ځانګړې توګه شفیق پرې ویاړي او په ټولنه کې د نوموړې کارونه ډېر پېژندل شوي دي.
په هر حال رویا نه غواړي په همدې ځای کې ودرېږي .نوموړې به د خپلې سوداګرۍ ښهوايل او
پراختیا ته دوام ورکړي .ډېر کسان به پر کار وګامري او خپلې کورنۍ ته به زیاتې پيسې ترالسه کړي.
رویا د خپلو هيلو لپاره سرت خوبونه لري.
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رویا نوی محصول جوړوي
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 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
لومړۍ برخه :مقدمه
 .۱.۱د نویو محصوالتو تولید لپاره دوه اسايس الرې کومې دي؟
 .۱.۲څه ډول کوالی شئ د خپلو اوسنیو محصوالتو په نوي کولو رسه ،نوي محصوالت تولید کړئ؟
 .۱.۳کوم محصوالت په بشپړه توګه نوي جوړ کړئ؟
دویمه برخه :د نویو محصوالتو جوړول
 .۲.۱د نویو محصوالتو تولید لپاره کوم پړاونه باید بشپړ کړئ؟
لومړی پړاو :څېړنې/تحقیقات
 .۲.۲ستاسې کوم محصوالت زیات بریايل دي؟ آیا کوالی شئ چې د رنګ ،توکو او اندازې په بدلون رسه یې
نوي کړئ؟
 2.3ستاسې د پام وړ پېرېدونکي څوک دي؟
 2.4د هغو محصوالتو په اړه فکر وکړئ ،چې ستاسې محصوالتو ته ورته دي .ستاسې له محصوالتو رسه د دغو
محصوالتو توپیر څه دی؟ آیا دغه محصوالت ستاسې د محصوالتو اصالح لپاره مفکور درکوي؟
 2.5نور کوم محصوالت زیات پلورل کېږي او ستاسې رسه د ورته وړتیاوو په څېر جوړېږي؟ آیا تاسې کولی شئ
دغه محصوالت جوړ کړئ؟
 2.6د بازار د بېلګو دوه منونې وړاندې کړئ .آیا په بازار کې نور محصوالت شته  ،چې ستاسې پر محصوالتو
اغېز وکړي؟
دویم ګام :د محصول ډيزاین
 2.7د جوړولو لپاره نوی محصول غوره کړئ او درې ځانګړي ډيزاینونه یې جوړ کړئ.
 2.8ستاسې ډيزاین لپاره الهام بښوونکې رسچینه کومه وه؟
د ډيزاین او الهام بښوونکې رسچینو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره د صنعتکارانو د کړنالرې ویبپاڼه وګورئ او
یا د افغانستان د صادراتو د ترویج ادارې د ډيزاین له برخې لیدنه وکړئ.
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درېیم ګام :د محصول آزمایښت او تولید:
 2.9خپل ډيزاین له کومو کسانو رسه آزمایئ؟ ولې؟
 2.10له هغوی څخه د څه يش په اړه پوښتنه کوئ؟
څلورم ګام :د نوي محصول اعالن او پلورل:
 2.11خپل نوي محصول لپاره څه ډول سوداګریزه نښه جوړوئ؟
 2.12د پلورنې کوم ډول توکو ته پراختیا ورکوئ او هغه د خپل نوي محصول اعالن لپاره اصالح کوئ؟
 2.13د هټۍوالو او پېرېدونکو کوم ډله تر خپلې موخې الندې راولئ؟
 2.14خپل محصول هغوی ته څه ډول اعالنوئ؟
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رسچینې:
دلته تاسې هغه چوکاټونه او جدولونه ګورئ ،چې رویا ترې له  ۱څخه تر  ۷څپرکیو پورې استفاده کړئ ده .هڅه
وکړئ ،چې لهدغو جدولونو څخه پهخپلې سوداګرۍ کې استفاده وکړئ .دغه جدولونه پهخپلو کتابچو کې وکښئ
یا یې هم فوتوکاپي کړئ ،څو وشئ کوالی په ترتیب رسه ترې استفاده وکړئ .پر دې رسبېره تاسې کوالی شئ،
چې دغه جدولونه د  www.artisantoolkit.af/resourcesله ویبپاڼې څخه هم ترالسه کړئ.
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د سپارښتنې فورم
نېټه:
نوم:
د پېرېدونکي یا هټۍوال نوم:
د مبایل شمېره:
د سپارلو نېټه:
جنس (سپارښتنه
یې شوې ده)

د ډيزاینونو جزییات شمېر

د هر واحد بیه
(افغانۍ)

مجموعي قیمت
(افغانۍ)

مجموعه

د بېلګې لپاره رسامي

د تولیداتو مهالوېش
کړنالره :د تولید بهیر د ټولو فعالیتونو لړلیک جوړ کړئ او ټول هغه وګړي په سمه توګه وپېژنئ ،چې د هر فعالیت مسوول دي .په یاد ولرئ ،چې
د محصوالتو د کیفیت ځرينې/بررسۍ کار ته پهخپل مهالوېش کې ځای ورکړئ .ورځې د جدول په پورتنۍ برخه کې ولیکئ .د جدول په ښکته
برخه کې د هرې هغې ورځې لپاره چې د کارونو تر رسه کولو لپاره ورته اړتیا لرئ  xولیکئ .که د فعالیتونو درج په موخه زیات ځای ته اړتیا لرئ،
اضايف ستون زیات کړئ .که د ورځې درجولو په موخه زیات ځای ته اړتیا لرئ ،بیا هم اضايف ستون زیات کړئ.
محصول/محصوالت:
د هټۍوال یا پېرېدونکي نوم:
کار/فعالیت

شمېر:
بیه:
مسوول
وګړی/وګړي

د پیل نېټه:
د سپارلو نېټه:
میاشتې

د لومړنیو توکو د پېرلو یاددښت
شمېر ( x )1د هر واحد بیه ( = )2د لګښتونو مجموعه ()3
نېټه

د وړاندې/
عرضه
کوونکي
نوم

پېرودل شوی شمېر ()1
جنس

د هر واحد
بیه ()2
(افغانۍ)

د لګښتونو
مجموعه
(افغانۍ) ()3

کتنې

د رویا د کیفیت د څېړنې/بررسۍ جدول
محصول:
د هټۍوال یا پېرېدونکي نوم:
شمېر:
بیه:
د پیل نېټه:
کوم شی باید
برريس يش

منل یا ردول

که محصول له بېلګې یا نقاشۍ رسه یو شان
دی یا هم تر ډېره بریده وررسه ورتهوالی ريل
ویې منئ (✔).
که محصول له بېلګۍ یا نقاشۍ څخه توپیر
لري رد یې کړئ (.)X

د سپارلو نېټه:

کوم وخت باید وځیرل/
برريس يش؟

څوک یې باید
برريس کړي؟

معیارونه

منل یا ردول
(منل = ✔ ,ردول = )X
محصول 1

 .1لومړين توکي
 .2کاري وړتیاوې
 .3ډیزاین
 .4بشپړ شوی اليس
ګنډل
 .5وروستۍ ځرينه/
برريس

د سپارښتنې له بشپړېدو
وروسته

د هغه محصول مجموعه چې منل شوي دي:

وروستی محصول او سپارښتنه له هغه څه
رسه په بشپړه توګه ورته ده ،چې سپارښتنه یې
شوې وه

د هغه محصول مجموعه چې رد شوي دي:

محصول 2

د فعالیت
له بشپړېدو
وروسته
السلیک
وکړئ

د ګټې او لګښتونو د ارزولو پاڼه
 .1د لومړنیو توکو لګښت

د هر واحد بیه ( x )1د محصوالتو شمېر ( = )۲د لومړنیو توکو لګښت ()۳
د ټولو توکو د جمعې حاصل ( = )۳د لومړنیو توکو د لګښت مجموعه ()۴

د اړتیا وړ توکي

د هر واحد بیه (افغانۍ)
()1

د محصوالتو شمېر ()2

د لومړنیو توکو لګښتونه
(افغانۍ) ()3

د لومړنیو توکو د لګښتونو مجموعه ()4

 .2د کار کوونکي لګښت

د هر واحد بیه ( x )5د محصول شمېر ( = )6د کار کوونکو لګښت ()7
د کار کوونکي د ټولو لګښتونو د جمعې حاصل ( = )7د کارکوونکي د لګښتونو مجموعه ()8

د اړتیا وړ کار کوونکي

هر عدد بیه (افغانۍ)
()5

د محصول شمېر ()6

د کار کوونکي لګښت
(افغانۍ) ()7

د کار کوونکي د لګښتونو مجموعه ()8

 .3پټ لګښتونه

د ټولو پټو لګښتونو د جمعې صاحل ( = )9د پټو لګښتونو مجموعه ()10

هغه توکي چې د پټو
لګښتونو المل کېږي

د پټو لګښتونو مجموعه
(( )10افغانۍ)

پټ لګښتونه ()9
(افغانۍ)

د ګټې او لګښتونو د ارزولو پاڼه
 .4د لګښتونو مجموعه

د توکو د لګښتونو مجموعه ( + )4د کار کوونکي د لګښتونو مجموعه ( + )8پټ لګښتونه ( = )10د لګښتونو مجموعه ()11

د توګو مجموعي
لګښت (افغانۍ) ()4

د کار کوونکي د
لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()8

د پټو لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()10

د لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()11

 .5ګټه

د پلور بیه ( - )12د لګښتونو مجموعه ( = )11ګټه ()13

د پلور بیه (افغانۍ) ()12

د لګښتونو مجموعه
(افغانۍ) ()11

ګټه (افغانۍ) 13

سیاالن او ستاسې د سوداګریز عالمت تعهد
پېرېدونکي د څه په اړه پام کوي؟

 .1سټایل

 .2ډیزاین  -بڼه ،اندازه ،رنګ،
بېلګه ،انحصاري بې پایلې

 .3کیفیت  -لومړين توکي،
کاري وړتیاوې ،بشپړ شوي
اليس ګنډنې

 .4خدمات  -دوستانه ،له درناوي
ډک ،د باور وړ

 .5بیه  -مناسب ارزښت

 .6نورې برخې  -کوم یوه بله
برخه؟

زه کوم کار په ښه توګه تر رسه
کوالی شم؟

زما په پرتله زما سیاالن کوم کار په
ښه توګه تر رسه کوالی يش؟

د پلورنې د څارلو جدول له الرې د پلورنې څارل
کړنالره :پر پېرېدونکو او هټۍوالو د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د پلورنې چینلونه مو ډلبندي کړئ .په میاشتنۍ توګه د خپلو پلورنو کچه ثبته کړئ.
د پلورنې
چینلونه

پر هټۍوالو
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

پر ېرېدونکو
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)
د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

وری /
حمل

ثور /
غوایی

غربګولی
 /جوزا

چنګاښ /
رسطان

زمری /
اسد

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ /
قوس

مرغومی
 /جدي

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

د محصول د جدول له الرې د پلورنې څارل
کړنالره :خپل محصوالت ډلبندي کړئ .په میاشتنۍ توګه د خپلو پلورنو کچه ثبته کړئ.
محصوالت

د پلورنې
مجموعه
(افغانۍ)

وری /
حمل

ثور /
غوایی

غربګولی
 /جوزا

چنګاښ زمری /
اسد
 /رسطان

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ  /مرغومی
 /جدي
قوس

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

کاري پالن
کړنالره :د خپلو پلورنو موخه ثبته کړئ ،همداراز هغه کارونه یاددښت کړئ ،چې موخې ته د رسېدو په موخه باید وکارول يش .ډاډمن شئ،
چې ستاسې موخه او فعالیتونه د واقعیتونو پر بنسټ او د السريس وړ دي .ډاډمن شئ چې د خپل کاري پالن څارلو په موخه الزمې رسچینې
(وخت ،کارکوونکي ،توکي ،پيسې) په واک کې لرئ.
د پلورنې موخه یا د سوداګرۍ وروستۍ موخه
موخه
 .1د خپلو پلورنو الرې چارې
ښې کړئ.
 د پېرېدونکو ښه خدمات پلورنې د مصحول د پلورلو په موخهتبلیغات
 .2نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پیدا کړئ

 .3نوي محصوالت جوړ کړئ.
 پر خپلو اوسنیو محصوالتو لهرسه کتنه وکړئ.
 په بشبړه توګه نويمحصوالت جوړ کړئ

فعالیت

رضب االجل

په مناسب وضعیت کې یاست

د پلورنې د ودې جدول
کړنالرې :د حقیقي پلورنې مجموعه  1او د پلورنې میاشتنۍ موخې  2تر نن ورځې ثبتې کړئ .د میاشتنۍ پلورنې موخه د حقیقي پلورنې له
کچې څخه منفي کړئ ،چې ستاسې د حقیقي پلورنې کچه د پلورنې له موخو څخه ښکته او پورته ده .یعنې 1-2
د حقیقي پلورنو پرته کول ( )1د پلورنو له موخو رسه ()2
وری /
حمل
حقیقي پلورنې
()1
د میاشتنۍ
پلورنې موخه
()2
له موخې څخه
ښکته یا پورته2
1-

ثور /
غوایی

غربګولی چنګاښ  /زمری /
اسد
رسطان
 /جوزا

وږی /
سنبله

تله /
میزان

لړم /
عقرب

لیندۍ
 /قوس

مرغومی
 /جدي

سلواغه
 /دلو

کب /
حوت

مجموعه
(افغانۍ)

د محصول د آزمایښت پاڼه
نوم:
محصول:
د پام وړ پېرېدونکی:
 .1تاسې کوم ډيزاین او د رنګونو ترکیب خوښوئ؟

د هغو ډيزایونو او د رنګونو ترکیب په اړه چې زیات یې خوښوئ الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
 .2تاسې د محصوالتو په اړه کوم شی زیات خوښوئ

 .3تاسې به د اړتیا پر مهال د محصوالتو په ډيزاین کې کوم بدلونونه راولئ؟
الف :توکي
ب :رنګ
ت :بېلګه او وروستي جزییات
د :بڼه
ج :اندازه
ه :نورې برخې
 .4آیا د پام وړ پېرېدونکي به دغه محصوالت وپېري؟ که نه ،نو څوک به یې وپېري؟
 .5پېرېدونکي به دغه محصول ته څومره ارزښت /بیه ورکړي؟ هټۍوال به دغه محصول ته څومره ارزښت/بیه
ورکړي؟
پېرېدونکي:
هټۍوال:
 .6اضايف سپارښتنې

تبلیغايت پالن
 .1خپل محصول ته یو سوداګریز عالمت جوړ کړئ.
څه ډول خپل محصول ته سوداګریز عالمت جوړوئ؟

 .2د پلورنې نوي وسایل جوړ کړئ یا هم پر خپلو اوسنیو وسایلو له رسه کتنه وکړئ.
د پلورنې کوم نوي وسایل جوړوئ؟ د پلورنې کوم اوسني وسایل له رسه نوي کوئ.
د محصول بېلګې جوړې کړئ.

د پلورنې اوسني وسایل نوي کړئ

د ډلبندۍ/بسته بندۍ هغه ډول غوره کړئ ،چې
ستاسې سوداګریز عالمت/لوګو او معلومات
پهکې ځای کړی شوي وي

 .1خپل محصول ته یو سوداګریز عالمت جوړ کړئ.
څه ډول خپل محصول ته سوداګریز عالمت جوړوئ؟

پایله اخیستنه
اوس چې ستاسې د سوداګرۍ د یوه ځواکمن بنسټ جوړولو او همداراز نړیوال بازار ته ستاسې د سوداګرۍ دننه
کېدو لپاره الزم او مرستندویه وسایل چمتو شوي دي ،دا تاسې پورې اړه لري ،چې څه ډول خپله سوداګري بریا
ته رسوئ.
د دغه کړنالرې لوست ګټور دی :خو رښتینې ښېګڼه یې په ګټې اخیستو او په مرتبه توګه د هغو تګالرو په عميل
کېدو کې نغښتی دی ،چې پهکې یادونه شوې ده .د یوې سپارښتنې لپاره یو تولیدي/کاري پالن به په یوازې توګه
ستاسې د سوداګرۍ د ښهوايل المل نهيش؛ بلکې د تولید د پروسې د پالن جوړونې د مترینونو پيل کول به ستاسې
د سوداګرۍ د ښهوايل المل يش.
د وسایلو کارولو او د کاري تګالرو پيل کولو په موخه کوم سیستمونه او قاعدې باید په کار واچوئ ،چې پهدغه
کړنالره کې ښودل شوې دي؟ د هغو موخو په اړه ،چې په اووم څپرکي کې تعریف شوې فکر وکړئ او هغو
کاري تګالرو ته لومړیتوب ورکړئ ،چې له تاسې رسه مرسته کوي ،څو دغو موخو ته ورسېږئ .په یاد ولرئ د
اسنادو بېلګو ،توکو او معلوماتو په اړه ،چې د دغه طرزالعمل د کاري تګالرو پيل کېدو او ستاسې د سوداګرۍ
ځواکمنېدو په برخه کې له تاسې رسه مرسته کوي په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره د صنعتکاري د طرزالعمل په
وېبپاڼه کې د رسچینو برخه وګورئ.
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یوه ځواکمنه اړیکتیايي شبکه جوړه کړئ ،څو ستاسې د سوداګرۍ ښهوايل په لړ کې د دغه طرزالعمل د تګالرو
په عميل کولو او وسایلو په کارولو کې له تاسې رسه مرسته وکړي .یو الرښود کس او یا یو تجربه لرونکی او د باور
وړ سوداګر پیدا کړئ ،څو د سوداګرۍ د پراختیااو ښهوايل په برخه کې تاسې ته سال درکړي.
دغه طرزالعمل له هغو کسانو رسه رشیک کړئ ،چې د اليس صنایعو په برخه کې فعالیت لري او تاسې یې پېژنئ،
څو دوی هم د طرزالعمل له محتوا څخه ګټه پورته کړي .دغه طرزالعمل له خپلو عرضه کوونکو او تولیدوونکو
رسه رشیک کړئ .د هغوی د سوداګرۍ ښهوايل یا هم د بازار له حالت څخه د هغوی د پوهې او درک زیاتوالی،
ستاسې د سوداګرۍ د ښهوايل المل کېږي.
موږ د افغانستان د اليس صنایعو برخې په ظرفیت باور لرو .موږ پر تاسې باور لرو!
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مننه
د افغانستان د اليس صنایعو یا د صنعتکارۍ کړنالره د فار
انډ وایډ ( )Far & Wideټولګې نوښت دی ،چې یو ټولنیز
تشبث دی ،چې بازار ته د صنعتکارانو د ښې السرسۍ لپاره
په ګډه کار کوي .د فار انډ وایډ ( )Far & Wideکاري ډلې
غړي الکساندر بېيل ،ډيپينا پاپادوبلس ،کټلین هالنډ ،هیوګ
الکساندر ،میډېلینيل او کاوین ایټا یاراج دي.

موږ له الندې وګړو او اورګانونو څخه هم مننه کوو :د
سوداګرۍ او باثبات کېدو عملیاتو لپاره د امریکا متحده ایاالتو
کاري ډله ،د دغه کړنالرې د انځوریزې نسخې خپرولو لپاره له
مايل مرستې؛ د روشن رشکت؛ د دوبۍ له رسنیزې ډلې څخه د
کار له لومړیو ورځو پر دغې پروژې د باور له امله او همداراز
د غږیزو او انځوریزو نسخو تولید او عمومي همکاریو له
امله؛ اډاوارډ اډيو ،د دوی له انځورونو څخه موږ ته د اجازې
راکولو له امله؛ ستورۍ ستانکزۍ ،د بېساري او غوره ډيزاین
د الهام بښوونکې بېلګې لپاره؛ ښاغلی محمدالله یحییپور،
د دغه کړنالرې د محتوا ال ښه کېدو ،دایمي همکارۍ او له
ارزښتناکې ونډې؛ د ظریف ډیزاین رشکت څخه له آغلې
زلېخا ،په بېالبېلو پړاوونو کې د دغه کړنالرې د پراختیا له امله؛
په پای کې هم له آغلې شګوفه یوسفزۍ څخه ،چې د افغان
صنعتکارانو لپاره د یوې بریالۍ صاداري سوداګرۍ رامنځته
کېدو لپاره يې تجربې سرتې الهام بښوونکې رسچینې وې.

د دغه کړنالرې د بریا کچه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د
مشتبثینو او صنعتکارانو لهخوا د کړنالرې پيل کېدو او منلو
پورې تړاو لري .دغې موخې ته د رسېدو لپاره زموږ اسايس
رشیک د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مخاطبان دي.
موږ د دغې ادارې له مرش آغلې نجال حبیبیار او د دوامداره
همکاریو صادراتو سرتاتېژۍ لپاره د نوموړې له سالکار څخه
مننه کوو.

موږ د افغان اليس صنایعو په برخه کې له خپلو ګڼو دوستانو او
رشیکانو او همداراز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د هغوی
له همکارۍ ،مشورو او مالتړ څخه ،چې د صنعت کارۍ دغه
کړنالره يې په یوه واقعيت بدله کړه مننه کوو .دغه وګړي
آغلې نرګس عزیز شاهي ،د ګلډن ساکس له  ۱۰۰۰۰ښځو
نوښت څخه ،ښاغلی صالح محمد او مریم فکور د صالح
فاین سلک له رشکت څخه ،ښاغلی عبدالحق نیازی د افغانو
ښځو د سوداګرۍ له فدراسیون څخه ،ښاغلی حسیبالله
سیفيزاده د املاس آيب رشکت څخه ،ښاغلی یوسف برښنا د
عزیزنا رشکت څخه ،آغلې مدینه محبويب د ښځو د اقتصادي
ودې له نړيوال مرکز څخه ،مېرمن فریبا نارصي او مېرمن
ملیسا پایسون د ختیځ په کلیدي سیمو کې ثبات له پروګرام
څخه ،ښاغلی بالل احمد رسوري له پرایمري جیولري (اصيل
ګاڼې) سیدايي ډيزاینز ،قوايض ډيزاین او د سوییس منصفانه
سوداګرۍ کارکوونکي ،چې د صنعتکارۍ کړنالرې محتوا
په اړه یې خپل نظریات او وړاندیزونه وړاندې کړي دي ،د
زړه له تله مننه کوو.

د حرکت (په افغانستان کې د پانګې اچونې آسانتیاوو رامنځته
کوونکي بنسټ) مايل ادارې له مرستې پرته د دغې پروژې
کار ناشونی و .د خصويص سکټور ودې لپاره د حرکت
موسسې ژمنه بېسارې ده .که په هېواد کې سوداګري
وغوړېږي ،افغانستان به یوه روښانه راتلونکې ولري .موږ د
حرکت ادارې له مرش نسیم اکرب او د ښاغيل رشاد سدوزي،
آغلې آمنه عادل ،آغلې رویا غرجي ،او ښاغيل چانس زیلینګا
په ګډون د دغه اورګان له ټولو همکارانو منندوی یو.

د دغه کړنالرې خپرول او وېشل د فیروز کوه او د قادر
زردوزي د بنسټونو له رغنده ونډې اخیستنې څخه پرته د
هغو واقعیتونو منعکسوونکی به نه و ،چې افغان صنعتکاران
وررسه الس او ګرېوان دي .دغو دوو بنسټونو په افغانستان
کې د صنعتکارانو لپاره رغنده او ارزښتمن کارونه تر رسه
کوي .د زردوزي بنسټ له مرش ښاغيل کريجن ،مېرمن ناهید
رشیفي ،ښاغيل الیق صمیم او آغلې حسنیه ایامن څخه د زړه
له کومې مننه کوو او منندوی یې یو .موږ د فیروز کوه بنسټ
له مرش ښاغيل مبین غالم ،ښاغيل ټومي وایډ ،مېرمن شوشانا
سټيوارټ کالرک او ښاغيل عي عمران بیات څخه هم ستاینه
او مننه کوو.
موږ د افغانستان بیارغاونې او فیزیوتراپۍ له خدماتو څخه،
چې صنعتکارانو او روزونکو یا ټرېرنانو ته د زمینې برابرولو له
امله ډېره مننه کوو .له مارين ګوسټفمن ،ډامن امیریکسون،
پلوشه مردمي ،لیال او صالحه فرید څخه هم منندوی یو.

په پای کې له افغان بااستعداده صنعتکارانو څخه لهدې
امله مننه کوو ،چې پوره ژمنتيا ،وخت او غوره مفکورې یې
درلودې .راتلونکی ستاسې ده.

د همکارانو لړلیک:
ډیزاین او ډلبندي :لوکاس کویکيل
انځورونه او توضیحات :لیزاسینګر
پښتو او دري ډيزاینونه :محمد ادریس بارکزی
د لومړۍ کچې د منځپانګې (محتوا) پراختیا :مېرمن زلېخا
شېرزاد او مېرمن مریم ابوالفضيل
عکايس :جک سیمیکن ،جویل وان هوډټ ،سټایي وانکویز-
ابرامز ،د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره ،هولټ اینویو او
ګڼشمېر نور.
د ډیزاین الهام بښوونکي :پیپا سامل او والینټينا مک کاچران
ایډيټ :ميشل رشیور
ژباړه :پارند مشوريت رشکت
چاپ :اوج رشکت

