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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.
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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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