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 ژندنه:یپ

 

سټيټونو زده کوونکو او سو او انيسټيزو مهارتونو د رونيزې لړۍ له الرې د کرنيزو مسلکي لنموسسه د ب د اړمنو خلکو

 نه او سوداګریز مهارتونه زده کړي.هد خپلې خوښې عملي کر دویاستادانو ته درسي مواد برابروي، ترڅو 

 

په دغه بروشر کې د یوې نوي سوداګرۍ د پيلولو او د سوداګرۍ د چلولو لپاره بنسټيز مالومات ځای پر ځای شوي دي. په 

راخيستل شوي، چې د سوداګرۍ د پيلولو او چلولو لپاره اړین دي، بلکه پر  دې بروشر کې ټول هغه موضوعات نه دي

هغو موضوعاتو تمرکز شوی، چې د )اړمنو خلکو د موسسې( د کرنيزو زدکړو د ليکواالنو له نظره د نوي سوداګرۍ د 

او ال ښه زده کولو په پيلولو او چلولو لپاره اړین ښکاري. له دې برشرونو سره به بېنرونه هم وي، چې د درس د اسانۍ 

 موخه به په ټولګي کې را ځوړند شي.
 

سوداګري څه شی ده؟ هر هغه قانوني کړنه، چې د ګټې د ترالسه کولو لپاره تر سره کيږي سوداګري بلل کيږي. خو 

 سوداګري څنګه پيلولی شو؟ کله مو هم د دې مفکورې په اړه فکر کړی؟

د سوداګریزو مهارتونو زده کول به له زده کوونکو سره مرسته وکړي، چې تر فراغت وروسته ځان ته سوداګرۍ پيل 

کرنې له الرې عاید تر السه کړي  دکړي. داسې یوه سوداګري، چې دوی ترې ګټه یا عاید ترالسه کړي. که څوک غواړی 

که کارونه په افغانستان کې کم دي نو خپل شخصي کار یو مهم نو کرنيز فعاليتونه باید د سوداګری په شکل ترسره شي ، ځ

 فرصت دی.

 

 موږ هيله لرو، چې دغه بروشر به تاسو ته ګټور وي او تاسو په خپلو سوداګریو چارو کې بریاليتوبونه ترالسه کړئ.

 

 د )اړمنو خلکو( موسسې د کرنيزې زده کړې ډله
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 د سوداګرۍ بنسټیز اصطالحات  .1

تر هر څه دمخه راځئ پر ځينو هغو مهمو توکو یا اصطالحاتو بحث وکړو، چې په سوداګرۍ پورې اړه لري. دغه 

 توکي یا اصطالحات به له موږ سره مرسته وکړي، چې د دغه بروشر درسي مواد په ښه توګه زده کړو.

افغان ځوان دی، د ده کيسه به له موږ او تاسو سره مرسته وکړي، همدارنګه له احمد سره هم معرفي شئ. احمد یو 

چې د دغه بروشر درسونه ښه زده کړو. هغه د کرنې له مسلکي لېسې څخه فارغ شوی او غواړي، چې سوداګري پيل 

 کړي. راځئ وګورو، چې ایا هغه په دې برخه کې بریالی دی!
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ول یو محص کسانو ګډ کار کولو ته وایي، چې د ګټې یا عاید د ترالسه کولو لپارهسوداګري: سوداګري د یو یا څو  .1

ګ ر ترڅنخرڅ کړي او یا خلکو ته سوداګریز خدمتونه وړاندې کړي. سوداګرۍ ډېره وړه هم کېدای شي. ستاسو د کو

 نانوایي د سوداګرۍ یوه بېلګه ده.

 ېر )خرڅول او اخيستل( او خدمتونهسوداګري درې اساسي ډولونه لري: توليد، پلور او پ      
 

 
لګه یوه بي احمد د یوې سوداګرۍ د پيلولو په فکر کې دی. هغه ښایي ترکاري او یا ګالن وکري. دا د توليدي سوداګرۍ

ده. هغه همدارنګه غواړي، چې تخم او کود واخلي او بېرته یې پر بزګرو خرڅ کړي )پلور او پېر یا د اخيستلو او 

خرڅولو سوداګري(. هغه ښایي دا کوشش هم وکړي، چې د نوي باغ د جوړولو په برخه کې نورو بزګرانو ته 

 رو بزګرانو ته الرښونه یا زده کړه ورکول(.بلل کيږي )نو خرڅولالرښوونې وکړي. دا ډول سوداګري د خدمتونو 

 

پانګونه: پانګونه هغه مقدار پيسې دي، چې د سوداګرۍ د پيلولو او پر مخ وړلو لپاره په کار اچول کيږي. )احمد د  .2

يک او نور افغانۍ پانګونه وکړه، چې د شنې خونې د جوړولو لپاره پالست ۳۰۰۰۰ګالنو د سوداګرۍ د پيل کولو لپاره 

 (ا وړ توکي واخليد اړتي

 

دارایي: دارایي هغه څه دي، چې تاسو یې لرئ. دارایي کېدای شي نقدې پيسې وي او یا داسې څه، چې په نقدو پيسو  .3

بدلېدای شي لکه جایداد، موټر او تجهيزات. )احمد ګلدانۍ، غلطک او بيلونه اخيستي دي. هغه د ګالنو د روزنې لپاره 

 (دارایي ده ده. دغه ټول وسایل د هغه ېیوه شنه خونه هم جوړه کړ

ل، ګل وی وي. )کله چې احمد د ګل تخم وکرتوليد )محصول(: هغه څه دی، چې د خرڅالو لپاره توليد شوی یا جوړ ش .4

یې هم پرې ووهله، دې ته وایې یو توليد   ود او د خپلې سوداګرۍ نښهيښپه یو ګلدان کې ک ګلرا شين شو، بيا یې هغه 

 صول، چې خرڅولو ته تيار دی.( شوی توکی یا مح

 

سوداګریز خدمتونه: سوداګریز خدمتونه هغه کار ته وایي، چې د پيسو په مقابل کې تر سره کيږي، چې خلکو ته یې  .5

ګټه رسيږي یا د خلکو کار پرې اجرا کيږي. )مثاًل، احمد په دې اند دی، چې خلکو ته د ګالنو د روزلو په برخه کې 
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یي سوداګریز خدمتونه. دی به د خپلو مشورو په مقابل کې له مشتریانو څخه پيسې ترالسه مشورې ورکړي، دې ته وا

 کوي.(

ګریزو خدمتونو څخه ګټه اخلي. امشتري: مشتري هر هغه کس ته ویل کيږي، چې یو محصول اخلي او یا له سود .6

ستې په مقابل کې باید پيسې مشتري د توکي د ترالسه کولو په مقابل کې یا له سوداګریزو خدمتونو څخه د ګټې اخي

 ورکړي. )مثاًل، هغه کسان، چې له احمد څخه ګالن اخلي، د احمد مشتریان دي.(

 

د مؤسسو مشتریان )قراردادي مشتریان(: یوه مؤسسه )یو هوټل، رسټورانټ، شرکت، دفتر، روغتون او داسې نور(،  .7

مؤسسې مشتري یا قراردادي مشتري ولرئ، ځکه د چې غواړي ستاسې توليدات واخلي. دا ډېره ګټوره ده، چې تاسو د 

دا ډول مشتریانو تقاضا لوړه او ثابته وي. )د بېلګې په توګه، احمد د ودونو د سينګار کولو له یوه شرکت سره قرارداد 

 ګالن اخلي.( ۵۰کړی، چې هغوی به په هره اوونۍ کې له احمد څخه د ګالب 

 
د خرڅولو یا د سوداګریزو خدمتونو په مقابل ترالسه شوي وي. )مثاًل، عاید هغه پيسې دي، چې د محصوالتو عاید:  .8

 احمد ګالن پر خپلو مشتریانو خرڅوي او په مقابل کې یې له هغوی څخه پيسې اخلي. دغه پيسې د احمد عاید دی.(

 

ه کيږي. مصارف: مصارف هغه پيسې دي، چې په اکماالتو او تجهيزاتو لګول کيږي او یا په نورو برخو کې پانګون .9

مصارف هغه پيسې دي، چې ستاسو له سوداګرۍ څخه ځي. )د بېلګې په توګه، احمد سره یا کود او د ګالنو لپاره 

 کيمياوي درمل اخلي. دغه ته مصرف ویل کيږي.( 

 

تاسو د خپلې سوداګرۍ د پرمخ وړلو : دا هغه لګښتونه دي، چې )جاري مصارف( د سوداګرۍ د پرمخ وړلو لګښت .10

لپاره د اړتيا وړ توکي اخلئ. )د بېلګې په توګه، احمد د ګالنو د خرڅولو سوداګري لري؛ نو هغه کيمياوي درمل، سره 

یا کود، د ګالنو د اوبه کولو لپاره د جنراتور تېل او داسې نورو څيزونو ته اړتيا لري. دغه ټولو مصارفو ته د 

 سوداګرۍ د پرمخ وړلو لګښتونه وایي.( 

 

زار(: مارکيټ هغه ځای ته ویل کيږي، چې خرڅونکی او اخيستونکی په مستقيمه توګه یا د یو منځګړي په مارکيټ )با .11

مرسته پکې توکي اخلي او خرڅوي یا سوداګریز خدمتونه وړاندې کوي. په بله مانا مارکيټ عبارت له هغو خلکو 

بازار  محلیخرڅولو دوکان ښایي په یو نو د څخه دی، چې د توکو د اخيستو توان او اراده لري. )مثاًل: د احمد د ګلو

 کې وي او خلک ترې ګالن اخلي یا ښایي کوم هوټل او یا کوم دفتر وي، چې له احمد څخه ګالن اخلي.(

 

د بازار پلټنه: د بازار پلټنه د مشتریانو او د سوداګریزو سياالنو په اړه د مالوماتو را ټولولو او تحليل او تجزیې ته  .12

اتو دغه راټولونه او تحليل او تجزیه له تاسو سره مرسته کوي، چې د خپلو توليداتو په اړه پرېکړه وکړئ وایي. د مالوم

او هغه ستونزې له منځه یوسئ، چې ستاسو توليدات یې لري. )د بېلګې په توګه، کله چې احمد په خپل کلي کې له 

الن اخلي، ایا هغوی تازه ګالن ډېر خوښوي خلکو پوښتنه وکړه، چې دوی کوم ګالن ډېر خوښوي، په کوم مناسبت ګ

که هغه ګالن چې په ګلدانيو کې وي. هغه د خلکو له دغو ځوابونو څخه استفاده کوي او هغه ګالن توليدوي، چې خلک 

 یې ډېر خوښوي او ډېر یې اخلي.(

او پر خلکو یې بازار موندنه: بازار موندنه هغه مهارت دی، چې سوداګر خپل محصول یا خدماتو ته وده ورکوي  .13

چې د هغه محصول واخلي. )مثاًل: احمد د خپل د ګالنو د دوکان  وهڅویوېشي، چې مشتري پيدا کړي او خلک دې ته 

په اړه بېنرونه او مالومات چاپوي او یا دا چې خپلو مشتریانو ته وایي که هغوی د ده له دوکان څخه د ګالب پنځه 

 ګلونه واخلي یو ریدي ګل وړیا ورکوي.(
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پيسو د یاددښت کتابچه: د پيسو د یادښت کتابچه هغه کتابچه ده، چې پکې ټول عواید او مصارف ليکل کيږي. )مثاًل:  د .14

افغانيو( تېل اخيستې دي. دغه  ۳۰۰۰افغانيو( سره یا کود او د جنراټور لپاره د ) ۲۰۰۰افغانيو( تخم، د ) ۵۰۰احمد د )

افغانۍ او  ۱۲۵۰د ګالب ګلونه په  ۲۵ې وليکل شي. همدارنګه احمد ټول مصارف باید د پيسو د یاددښت په کتابچه ک

 افغانۍ خرڅ کړي دي. دغه عاید هم باید د پيسو د یاددښت په کتابچه کې وليکل شي. ۱۰۵۰ریدي ګلونه په  ۱۵

 

وداګرۍ د مالي مالوماتو ثبتول: دا هغه برخه ده، چې پکې د سوداګرۍ په اړه ټول مالي مالومات ثبت کيږي. په یوې س .15

کې تر ټولو مهم کار دا دی، چې عواید او مصارف باید ثبت شي. دا کار به له تاسو سره مرسته وکړي، چې ستاسو 

سوداګرۍ په کوم حالت کې ده او بيا تصميم ونيسئ، چې څنګه خپله ګټه زیاتولی شئ. )مثاًل: احمد د ګالنو د سوداګرۍ 

ه هغه په دې پوهيږي، چې د ده یوه زیاته اندازه پيسې د ټول عواید او مصارف سنجوي. له دغه سنجش وروست

ښنا پانګونه یجنراتور په تېلو مصرف شوي دي. له همدې امله هغه پرېکړه کوي، چې باید په لمریزې یا شمسي بر

 وکړي.(

 

دې ته ګټه وایي.  ،ګټه: د عوایدو مجموعه، چې په یوه ټاکلي وخت کې ترالسه شوي وي او مصارف ترې وایستل شي .16

دا هغه مقدار پيسې دي، چې تاسو یې له خپلې سوداګرۍ څخه ترالسه کوئ. )مثاًل: په شپږو مياشتو کې احمد د 

افغانيو ته رسيږي. نو په شپږو  ۱۰۰۰۰۰افغانيو ګالن خرڅ کړي او په دې شپږو مياشتو کې مصارف  ۱۹۰۰۰۰

 (. ۶/۹۰۰۰۰=۱۵۰۰۰افغانۍ ده. ) ۱۵۰۰۰احمد مياشتنۍ ګټه افغانيو ته رسيږي. د  ۹۰۰۰۰مياشتو کې د احمد ګټه 

 

تاوان: تاوان هغه مقدار پيسې دي، چې له السه مو ورکړي دي که ګټه منفي وي. )که له شپږو مياشتو وروسته د احمد  .17

افغانۍ وای؛ نو مالوميږي، چې احمد په دغه شپږو مياشتو  ۱۹۰۰۰۰افغانۍ وای او د هغه عاید  ۲۵۰۰۰۰مصارف 

 افغان تاوان کړی دی.(  ۶۰۰۰۰ کې

 
 د سوداګرۍ ټاکنه )څنګه یوه سوداګرۍ وټاکو( .2

 
د سوداګرۍ ټاکل د سوداګرۍ د پيلولو لومړنی؛ خو تر ټولو مهم ګام دی. د نوي سوداګرۍ د پيلولو لپاره تر ټولو دا مهمه 

مناسبه سوداګري ده. د ګټې ترڅنګ  ده، چې تاسو باید په دې پوه شئ، چې کومه سوداګري ډېره ګټه لري او ستاسو لپاره

سوداګري مو باید قانوني وي )یانې حکومت یې اجازه درکړي(. داسې یوه سوداګري، چې تاسو له خپلو منابعو څخه په 

ګټې اخيستو وکوالی شئ هغه پر مخ یوسئ. همداراز داسې یوه سوداګري وي، چې تاسو یې د پر مخ وړلو مهارتونه ولرئ 

د دې لپاره، چې تاسو یوه مناسبه او ښه سوداګري ځان ته وټاکئ، په پيل کې تاسو باید دغه درې  او ښه بازار ولري.

 بنسټيز کارونه تر سره کړئ:

 د منابعو ارزیابي .1

 د سوداګری د ټاکلو لپاره مغزي طوفان .2

 د مارکيټ پلټنه .3
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وایي، چې تاسو یې لرئ یا یې پيدا کولی د منابعو ارزیابي د ټولو هغو منابعو تحليل او تجزیې ته  د منابعو ارزیابي:2.1 

شئ او دا چې ستاسو په نوي سوداګرۍ کې له دغو منابعو څخه ګټه اخيستل کېدای شي. یوازې دارایي لکه ودانۍ، موټر، 

ځمکه، اوبه، پيسې، برښنا او انساني منابع  لکهماشينري او داسې نور څيزونه په منابعو کې نه راځي، بلکه طبيعي منابع 

)ستاسو خپل مهارتونه او پوهه، ستاسو ملګري، ستاسو همکاران او نور کسان، چې تجربه او مهارتونه یې ستاسو د 

(. هغه منابع، چې تاسې یې لرئ، له تاسو سره مرسته کوي، ترڅو پرېکړه هم په منابعو کې راځي سوداګرۍ لپاره ګټور دي

 ې کومه سوداګري پيل کړئ.وکړې، چ

داسې ګمان وکړئ، چې تاسو غواړئ د ګالنو د خرڅولو سوداګري پيل کړئ. کومې منابع لرئ او کومو منابعوو ته اړتيا 

 لرئ؟ د دې لپاره، چې د منابعو ارزیابي مو تر سره کړي وي، الندنۍ پوښتنې ځواب کړئ.

 

 د منابعو د ارزیابۍ جدول

مسلکي یاست؟ په تاسو په کومه برخه کې  1

کرنه کې مهارت لرئ، که په هنرونو برخه 

کې، د ماشين جوړونې په برخه کې، د 

کمپيوټر برخه کې، د رسټورانټ چلولو په 

 برخه کې او که په کومې بلې برخې کې؟

احمد د زراعت له مسلکي لېسې څخه فارغ شوی دی. هغه د 

کرنې ډېر مهارتونه زده کړي دي. د هغه به تل بڼوالۍ )باغداري( 

خوښېده. هغه پوهيږي، چې څنګه یو باغ جوړ کړي، څنګه پيوند 

او شاخه بري وکړي او څنګه زینتي ګالن وروزي. هغه 

، غنم او همدارنګه په دې هم پوهيږي، چې چرګان څنګه وساتي

ترکاري څنګه وکري، څنګه له مېوو څخه جوس جوړ کړي. د 

او وزو واکسين کول هم زده دي. خو هغه په  ميږوهغه د 

 کمپيوټري کارونو ډېر نه پوهيږي.

هغه کومې طبيعي منابع دې، چې تاسو یې  2
لرئ؟ ډېرې اوبه لرئ، ډېره ځمکه  ېډېر

 لرئ، ډېر لرګي لرئ او که نور طبيعي منابع؟

 

احمد کومه ځمکه نه لري؛ خو تره )کاکا( یې ورته ویلي، چې که 
احمد وغواړي دی ورته دوه جریبه ځمکه امانت ورکوي، چې 

مهال  سوپکې خپله کرنيزه سوداګري پيل کړي. د تره ځمکه یې ا
شاړه ده، یوازې یو څو بوټې پکې را شنه شوي دي. د احمد د تره 

شاوخوا دېوال دی؛ نو یو  ځمکې ته نږدې اوبه هم شته او د ځمکې
 ښه خوندي ځای دی.

تاسو کومې دارایي ګانې لرئ، لکه ودانۍ آیا  3
او ایا د دې امکان شته له دغو ودانيو څخه د 

 خپلې سوداګرۍ لپاره ګټه واخلئ؟

 

 

احمد د ګالنو د سوداګرۍ لپاره کومه ودانۍ نه لري، شنه خونه به 
نه لري. داسې ډېره ګټوره وي؛ خو احمد کومه شنه خونه 

ښکاري، چې احمد باید د خپل تره پر ځمکه یوه شنه خونه جوړه 
کړي. د احمد پالر په ښار کې دوکان لري او هغه احمد ته د خپل 
دوکان ترڅنګ ځای ورکولی شي، چې احمد پکې خپل ګالن خرڅ 
کړي. د دغه ځای سر پټ دی او د ګالنو د خرڅولو لپاره مناسب 

 ځای دی.

تجهيزات یا ماشينونه لرئ، چې د تاسو کوم  4
خيستی سوداګرۍ د پيل کولو لپاره ترې ګټه ا

یا  د ژرندې ماشينشئ؟ )مثاًل: کمپيوټرونه، 
 موټر(

احمد یوازې یو ټيليفون لري او مشر ورور یې زرنج لري. ورور 
یې احمد ته ویلي، چې هغه له احمد سره د هغه د ګالنو په انتقال 

 احمد ورته د تېلو پيسې ور کړي. کې مرسته کولی شي؛ خو که

ایا برښنا لرئ که نه، که یې لرئ څومره  5
 ډاډمنه برښنا ده؟

په هغه ځای کې، چې احمد خپله شنه خونه جوړوي، هلته برښنا 
نشته. احمد په دې اند دی، چې دی به هلته برښنا ته اړتيا و نه 
لري. خو د احمد د پالر په دوکان کې برښنا شته. که چېرې احمد 
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وغواړي تر ناوخته ګالن خرڅ کړي؛ نو د خپل دوکان د رڼا کولو  
 نا څخه ګټه اخيستی شي.لپاره د پالر د دوکان له برښ

څومره نقدې پيسې لرئ، چې په خپلې  6
 سوداګرۍ یې پانګونه وکړئ؟

 

 

احمد یو څه موده ډرېوري کړي وه او یوه اندازه پيسې یې ترالسه 
کړې وې؛ خو هغه دغه پيسې خپل پالر ته ورکړې وې. که څه 

 ۵۰۰۰۰هم پالر یې اوسمهال ورته ویلي، چې هغه به احمد ته 
ورکړي، څو خپله سوداګري پيل کړي؛ خو پالر یې دا هم افغانۍ 

ورته ویلي دي، چې احمد باید لومړی ده ته دا ثابته کړي، چې دی 
 دا وړتيا لري څو دغه پيسې په سمه توګه مصرف کړي.

څومره کسان ستاسو په سوداګرې کې ونډه  7
اخيستې شي او یا لېوال دي، چې ستاسو په 

برخه واخلي او دغه سوداګرۍ کې به در سره 
کسان کوم مهارتونه لري؟ کوم کس ستاسو د 

 سوداګرۍ لپاره ځانګړی ارزښت لري؟

 

کرنې مسلکي لېسې کې د احمد ملګری و. د امين کورنۍ د د امين 
ګالنو د خرڅولو دوکان لري. امين په خپل دوکان کې کار کوي او 

ې څنګه د ګالنو بېالبېل ډولونه پېژني. هغه په دې هم پوهيږي، چ
د ګالنو ساتنه او روزنه وکړي. هغه د احمد په پرتله د ګالنو د 
خرڅولو په سوداګرۍ ښه پوهيږي.  دا ډېره ګټوره ده، چې هغه له 
احمد سره همکاري وکړي او یا لږ تر لږه له هغه سره مشوره 
وشي. د احمد د تره زامن ځوانان دي. که احمد یوه اندازه پيسې 

له احمد سره ورځنۍ مزدوري کولی هغوی ته ورکړي، هغوی 
شي. د احمد د تره لور ظاهره د سوداګرۍ مدیریت لوستی دی او 
په دې ښه پوهيږي، چې څنګه د پيسو یاددښت کتابچه جوړه کړي 
او څنګه مالي مصارف ثبت کړي. ظاهره به هم د احمد په 

 سوداګرۍ کې ګټوره تمامه شي.

پېژنئ، چې ایا په ټولنه کې مو داسې کوم کس  8
تاسو ته د سوداګرۍ په برخه کې مشوره 
درکړي او یا تاسو ته د سوداګرۍ په برخه کې 

 منابع در کړي؟

 

 

لکه څنګه، چې پورته وویل شو امين او ظاهره ګټور تمامېدای 
شي. د دې ترڅنګ د احمد په کلي کې یوه کورنۍ ده، چې کرنيزه 

روميان سوداګري کوي، هغوی په شنې خونې کې بادرنګ او 
کري. دا د احمد لپاره ډېره ګټوره ده، چې پوه شي څنګه یوه ښه 

 شنه خونه جوړه کړي او کرنه پکې وکړي.

تاسو ته تر ټولو نږدې کلي یا ښارونه کوم  9
دي، چې ستاسو د محصوالتو لپاره مارکيټ 

 وي؟

 

سربېره پر دې، چې د احمد په کلي کې د ګالنو ګڼ شمېر 
دوی د کلي ترڅنګ په هغه ښار کې، چې اخيستونکي دي، بلکه د 

د احمد پالر دوکان لري، هلته هم د ګالنو ګڼ شمېر اخيستونکي 
شته. احمد د خپل پالر د دوکان ترڅنګ خپل محصوالت خرڅولی 
شي. په ښار ګې ډېر خلک ژوند کوي او ډېری یې شتمن خلک 
دي. احمد ال تر اوسه په دې نه پوهيږي، چې د ګالنو لپاره تقاضا 
څه ده؛ خو هغه به د مارکيټ د پلټنې پرمهال د دې موضوع په 

 اړه مالومات ترالسه کړي.
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 د سوداګری د ټاکلو لپاره مغزي طوفان:  2.2

چې د یوې  ر هغه کسان،ویم ګام دی. په دې پړاو کې یو شميد سوداګرۍ د ټاکلو د د سوداګری د ټاکلو لپاره مغزي طوفان

لو سوداګریزو مفکورو په اړه خپل نظرونه او وړاندیزو سره سوداګرۍ پيل کولو ته ليوال دي، سره را ټوليږي او د بيالبي

نه کړئ، چې  ېريمنابع ه ېسوداګریزې نظریې وړاندې شي؛ خو تاسو باید خپل ېليالبيشریکوي. په دغه ناسته کې به ب

اوسمهال یې لرئ او د ډېرو لګښتونو مخه ونيسئ. خپلې سوداګریزې نظریې په الندې جدول کې وليکئ او وګورئ، چې ایا 

 ستاسو نظریې ستاسو له اړتياوو سره برابرې دي او که نه.
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 د سوداګریزو نظریو د ثبتولو جدول:

سوداګریزه 

 مفکوره

آیا دا مفکوره په 

دای يک يپل ياسان

 شي؟

 منابع لرئ؟ ېایا اړین

 ایا دا سوداګری به

ی ګټالوسيالۍ 

 ؟يش

ایا د دې سوداګرۍ 

د پيل کولو لپاره په 

کافي اندازه پيسې 

 لرئ؟

ایا دغه 

سوداګرۍ په 

کافي اندازه 

 ؟لري هګټ

 هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه 1

 هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه 2

 هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه نه هو / 3

 هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه 4

 هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه هو / نه 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زه د چرګانو د 
روزنې د سوداګرۍ 

 وړاندیز کوم
 

د شاتو د مچيو ساتل 
 هم ښه سوداګري ده

 

د ګالنو خرڅول ښه 
 سوداګري ده

د شنې خونې د 
 توليداتو سوداګري

 

 
د حيواناتو راڅئ 

روغتيایي کلينيک 
 جوړ کړو



 

 10 | پاڼې مالوماتي ومهارتون وسوداګریز د

 

د سوداګریزو نظریو د ثبتولو الندینی جدول وګورئ، چې احمد ډک کړی دی. تاسو احمد ته د کومې سوداګرۍ د پيل کولو 
 وړاندیز کوئ؟

سوداګریزه 

 مفکوره

ایا دغه مفکوره 

په اسانه پلي 

 کېدای شي؟

 

تاسو اړینې منابع ایا 

 لرئ؟

ایا تاسو کولی شئ، 

چې دغه 

سوداګریزه سيالۍ 

 وګټئ؟

ایا تاسو د دغه 

سوداګرۍ د پيل 

کولو لپاره کافی 

 سې لرئ؟يپ

ایا دغه 

سوداګري په 

کافي اندازه 

 ی شي؟لګټه کو

د . 1

موټرسایکل 

 ترمیم کول

 

هو اسانه پلې 

کېدای شي، خو 

که په دې پوه 

شئ، چې 

موټرسایکل 

ترميم څنګه 

کړئ. احمد د 

موټرسایکل په 

ترميم کولو نه 

پوهيږي؛ خو یو 

ملګری لري، 

چې هغه پرې 

 پوهيږي

د احمد د پالر د 

دوکان ترڅنګ ځای 

د ورکشاپ د 

جوړولو لپاره 

کارېدلی شي. خو 

هغه ځای نه قلفيږي، 

چې وسایل پکې د 

شپې لخوا کېښودل  

شي. احمد د 

موټرسکيلونو د ترميم 

 لريکولو وسایل نه 

په ښار کې د 

موترسکيل 

جوړولو ګڼ شمېر 

دوکانونه دي. دغه 

دوکانونه د هغو 

کسانو دي، چې د 

موټرسکيلونو په 

اړه په هر څه 

 پوهيږي

لومړنۍ پانګونه باید 

د پام وړ وي. په 

تېره بيا د وسایلو 

اخيستل او د 

کارخونې 

)ورکشاپ( جوړول. 

احمد یوازې 

افغانۍ  ۵۰۰۰۰

لري، چې پالر یې 

 .ي ديورکړ

هو، که 

سوداګري په 

عملي توګه 

کار وکړي ګټه 

 .کوی شي

د غنمو . 2

 کرل

هو، په هغې 

ې چځمکې کې، 

تره یې احمد ته 

ورکړي ده، غنم 

په اسانۍ کرل 

 .کېدای شي

هو، احمد دوه جریبه 

ځمکه لري، چې 

 دای شييک خړوبه

 

ډېر کروندګر غنم 

کري؛ خو داسې 

کومه ساده او اسانه 

الر نشته، چې تر 

هغوی ښه او ډېر 

 .وکروغنم 

هو، مصارف یې 

لوړ نه دي )تخم، 

سره یا کود، اوبه 

 (لګول یا ابياري

نه، د غنمو 

قيمت لوړ نه 

دی او لږه ګټه 

 به ترالسه شي

د ګالنو . 3

 روزنه

هو، احمد د 

ګالنو د روزنې 

په اړه پوره 

مالومات لري او 

یو ملګری لري، 

د ګالنو د  چې

روزلو په برخه 

 ي دی.لککې مس

 

، احمد دوه جریبه هو

ځمکه لري او د پالر 

دوکان څنګ ته یو 

ځای هم لري، چې 

احمد پکې خپل ګالن 

خرڅولی شي. خو 

هغه شنه خونه نه 

 .لري

 

که چېرې احمد یوه 

ښه شنه خونه 

جوړه کړي، د 

ګالنو ښه تخم پيدا 

او د ګالنو د  کړي

کرلو او روزنې په 

برخه کې د خپل 

 وملګري له مالومات

څخه ګټه پورته 

کړي هغه به تر 

نورو هغو کسانو، 

هو، د احمد پالر له 

احمد سره وعده 

کړي، چې هغه به 

 ۵۰۰۰۰احمد ته 

افغانۍ ورکوي، چې 

پرې خپله سوداګري 

پيل کړي. دا په 

کافي اندازه پيسې 

دي، چې پرې یوه 

پرمختللي شنه خونه 

جوړه شي او 

هو، دا د ګالنو 

په ډولونو 

پورې اړه 

لري، چې 

احمد یې 

که  ،روزي

هغه  د چېرې

جاری 

مصارف کم 

ګټه به  وي نو

 .وکړي
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چې هغوی هم د  

ګالنو سوداګري 

کوي، د ګالنو ښه 

 .سوداګري ولري

لومړني تجهيزات 

 .ورته واخيستل شي

د چرګانو . 4

د روزنې 

 فارم

پلي کول یې 

اسانه کار نه 

دی، ځکه تاسو 

باید د چرګانو د 

روزنې او 

درملنې په برخه 

کې کافي 

مالومات ولرئ. 

همدارنګه د 

چرګانو د ساتنې 

لپاره باید یوه 

ودانۍ هم جوړه 

 کړئ.

 

منابع په واک  ېټول

کې نشته. احمد ځمکه 

لري او د چرګانو د 

خرڅولو لپاره ځای 

هم لري. خو هغه 

مجبور دی، چې د 

و د ساتنې لپاره چرګان

یوه ودانۍ جوړه 

کړي او اړین 

تجهيزات واخلي )د 

او اوبو لپاره خوراک 

جامونه او د چوچه 

 کشی ماشين(

 

په سيمه کې د 

چرګانو د روزنې 

ګڼ فارمونه شته. 

له بلې خوا چرګان 

له پاکستان څخه هم 

را وارد کيږي. دا 

به ډېره ستونزمنه 

وي، چې د چرګانو 

له سيمه ایيزه 

دکوونکو سره تولي

 .سيالي وشي

نه، احمد په کافي 

اندازه پيسې نه لري. 

 کم له کمه

افغانيو ته  ۳۰۰۰۰۰

اړتيا شته، چې د 

چرګانو د ساتنې 

لپاره یوه ودانۍ 

جوړه شي. 

همدارنګه نور 

تجهيزات هم په لږو 

پيسو نه اخيستل 

کيږي. هغه باید 

 .پيسې قرض کړي

هو، ډېره ګټه 

به وکړي، 

ځکه په لږ 

کې ډېر ځای 

چرګان 

توليدیږي او په 

مارکيټ کې د 

چرګانو بيه هم 

 .لوړه ده

 څارویود . 5

روغتیایي 

کلینیک 

 جوړول

نه، پلي کول یې 

اسانه کار نه دی. 

دا کار ډېر 

مصارف غواړي. 

تاسو باید د 

کلينيک لپاره ښه 

ځای، ښه وسایل 

او ښه مهارتونه 

ولرئ، چې د 

حيواني روغتيا 

کلينيک پر مخ 

ر دې یوسئ. پ

سربېره تاسو باید 

له وترنرۍ څخه 

فارغ ډاکتر اوسئ 

او احمد له دولسم 

ټولګي څخه فارغ 

 .شوی دی

نه، احمد ټولې منابع نه 

لري. ځکه هغه باید د 

کلينيک لپاره یوه ودانۍ 

جوړه کړي او یا یوه 

ودانۍ په کرایه ونيسي. 

له بلې خوا هغه په دې 

نه پوهيږي، چې په 

هغه سيمه کې چې تره 

یې احمد ته ځمکه 

ورکړي په هغې سيمې 

 څارویو دکې د 

روغتيایي خدماتو 

 .تقاضا شته او که نه

 

نه، د وترنرۍ په 

هغو ضعيفو 

رتونو چې احمد مها

یې لري نشي کولی، 

ې خپلو سياالنو ته چ

 .ماته ورکړي

د کلينيک لپاره  ،نه

تجهيزات او د ودانۍ 

جوړول ډېرو زیاتو 

پيسو ته اړتيا لري او 

احمد د دغه اړتياوو د 

پوره کولو لپاره په 

کافی اندازه پيسې نه 

 .لري

یو  ،هو

پرمختللی او ښه 

کلينيک ډېره 

 .ګټه کولی شي
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 د مارکیټ پلټنه 2.3

ې و د هغاحمد غواړي، چې د ګالنو کاروبار یا سوداګري پيل کړي؛ خو هغه په دې نه پوهيږي، چې د ده په کلي کې ا
خوښوي که د  ګل ډېر  دوکان لري، ګالن اخلي او که نه او ایا هغوی د ګالب په هغه سيمه کېسيمې خلک ، چې د ده پالر 

لی وي او ه بریاغه څنګه په دې پوه شي، چې د ده د ګالنو کاروبار بریدي ګل. بله دا چې هغوی به یو ګل په څو واخلي. ه
چې  وه نشوچې په دې پدی به پکې ګټه وکړي او که نه یوازې به یې پيسې بې ځایه الړې شي؟ دا به له خطر ډک کار وي 

 د، چې غواړي . له همدې امله مخکې تر دې، چې احمد خپله سوداګري پيل کړي هغهزمونږ سوداګری ګټه لري او که نه
 يمت یېقمارکيټ پلټنه وکړي. هغه به له خلکو پوښتنه وکړي، چې هغوی څه شی ښه اخلي یا یې ډېر اخلي او په کوم 

، هم پوه شي دې به اخلي. د خلکو له ځوابونو به احمد په دې پوه شي، چې د هغه د ګالنو کاروبار به ښه وي او که بد او په
 چې کوم ډول ګالن وکري.

 
 ایله به یېی او پلک پرته له دې، چې د مارکيټ پلټنه وکړي یو کاروبار یا سوداګري پيلوي. دا هوښيارانه کار نه دځينې خ

صوالت وي. هغوی ډېره پانګونه کوي؛ خو هيڅ څوک د دوی محصوالت نه اخلي. او یا دا چې ښایي خلک دغه مح خرابه
وب بریاليت داو یا له نورو ځانګړتياوو سره. د یوې سوداګرۍ بندۍ کې وغواړي؛ خو په یو بېل رنګ کې، په بېله بسته 

 لپاره د مارکيټ پلټنه ضروري ده.
 

وکي ښه کوم ت د مارکيټ پلټنه هغه بهير یا پروسه ده، چې پکې د مشتریانو په اړه مالومات را ټوليږي، دا چې مشتریان
لو و او له خپشتریانمتاسو ته دا ښيي، چې تاسو له خپلو  اخلي او د سياالنو په اړه هم مالومات را ټوليږي. د مارکيټ پلټنه

 سياالنو څخه څه تمه کولی شئ. د مارکيټ د پلټنې لپاره درې مهمې برخې دي:
 

 له مشتریانو سره مرکه کول )سروې کول( .1
 له متخصص یا مسلکي کسانو سره مشوره .2
 سوداګریزو سياالنو ارزیابي  د .3

 
 

 ول(له مشتریانو سره مرکه کول )سروې ک 
پر  يرودلود پ غویهرۍ د پېل کولو لپاره تاسو دې ته اړتيا لرئ، چې د خپلو مشتریانو په غوښتنو )تقاضاوو( او د  ګد سودا

وليد کړئ، تره سم سعادتونو ځان پوه کړئ. تاسو دې ته اړتيا لرئ، چې خپل توليدات د مشتریانو له توقعاتو او له عادتونو 
 کان تر حده ډېر او په ګرانه بيه واخلي. ترڅو هغوی ستاسو توليدات د ام

 
 
 
احمد له خپلو مشتریانو سره د مرکې په خاطر 
پوښتنې چمتو کوي. هغه غواړې په دې پوه شي، چې 
خلک کوم ډول ګالن ډېر خوښوي او یو ګل په څو 
اخلي. هغه غواړې په دې هم پوه شي، چې خلک څه 
وخت ګالن اخلي او خلک څومره له ګالنو سره مينه 

 لري. 
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 برابرې کړي دي:له همدې امله احمد دغه پوښتنې 

 څو کلن یاست؟ .1
 جنسيت مو څه شی دی؟ )نر که ښځه( .2
 ستاسو مسلک څه شی دی؟ .3
 ایا تاسو ځينې وخت ګالن اخلئ؟ .4

 که نه، ولي یې نه اخلئ؟
 که هو:
 تاسو په څومره وخت کې ګالن اخلئ؟ .5
دسته شوي وي او آیا تاسو د خپلو ملګرو او یا کورنۍ لپاره تازه ګالن اخلئ؟ تازه ګالن مو څنګه خوښيږي، چې  .6

 که همداسې خالص وي؟
 ایا هغه ګالن اخلئ، چې په ګلدانۍ کې وي؟ .7
 څه ډول ګالن مو ډېر خوښيږي؟ .8
 تاسو به یو ګل په څو واخلئ؟ .9
 تاسو معمواًل د  ګالنو د اخيستو لپاره چېرته ځئ او ولې؟ .10

 
 
احمد دغه پوښتنې د مارکيټ د پلټنې لپاره جوړې کړې دي. هغه یو قلم او کاغذ له ځان سره واخيستل او هغه کلي ته الړ، 

چې تره یې ورته ځمکه د دې لپاره په امانت ورکړي وه، چې احمد پکې ګالن وروزي. هغه په پيل کې له خپلو چيرته 
ټ د پلټنې په خاطر چمتو کړې وې او بيا یې په کلي کې له یو شمېر څخه هغه پوښتننې وکړې، چې ده د مارکي وګاونډیان

نورو کسانو څخه هم همدا پوښتنې وکړې. احمد د خلکو ځوابونه له ځان سره په پاڼه کې وليکل. ډېریو خلکو ورته وویل، 
ل چې هغوی نشي نورو ووی چې دوی ګالن نه اخلي، ځکه هغوی په اسانه په خپلو باغونو کې ګالن کرلی او روزلی شي.

ځينو خلکو ځواب ورکړ، چې هغوی ګالن اخلي. ځينو خلکو بيا ورته وویل، چې  کوالی ګالن واخلي ځکه چې قيمته دي.
ه وویل، چې د دوی له ښاره ګالن اخيستې دي، مثاًل کله چې د دوی د کورنۍ کوم غړې یا د خپلوانو واده و. خو هغوی ورت

افغانۍ اخيستی دی. ځينې وخت دوی د طبيعي ګالنو پر ځای پالستيکي  ۲۰ګل په  دی او هغوی یو ګالب ګالن ډېر ګران
 ګالن اخيستې دي، ځکه د طبيعي ګالنو په پرتله پالستيکي ګالن له یوې خوا ښایسته دي او له بلې خوا ارزانه دي. 

هيڅ څوک به د هغه ګالن وروسته له دې، چې احمد له کليوالو څخه پوښتنې وکړې ډېر ناهيلی شو. داسې ښکارېده، چې 
خلي. هغه ښایي یوازې شيرچایي ګالب ګل خرڅ کړي هغه هم لږ شمېر کسانو ویلي و، چې دوی یې اخلي او ویلي یې وان

 افغانۍ ډېرې دي. ۲۰ل لپاره د یوه ګالب ګ و، چې
کړي. له همدې امله له احمد سره دا مفکوره هم وه، چې دی کولی شي خپل ګالن په ښار کې د پالر د دوکان ترڅنګ خرڅ 

 .احمد هلته الړ او د پالر دوکان ته نږدې یې پر سړک له خلکو پوښتنې وکړې
ځينو خلکو ورته وویل، چې له ده سره د مرکې یا سروې لپاره وخت نه لري؛ خو ځينو بيا ور سره ومنله او مرکه یې ور 

په ښار کې ژوند کوي او د ګالنو د روزنې  سره وکړه. هغوی ورته وویل، چې دوی ډېر لږ وخت ګالن اخلي، ځکه دوی
او پالنې لپاره یې مناسب ځای نه لري. هغوی دا هم ورته وویل، چې که ګالن په ګلدانۍ کې وي دوی یې اخلي، ځکه دوی 
یې په کوټه کې اېښودی شي، چې کوټه پرې ال ښکلي کړي. هغوی د ګڼ شمېر ګالنو نومونه ورته واخيستل، چې که په 

ې وي دوی یې اخلي. خلکو احمد ته دا هم وویل، چې دوی د یو ګل د اخيستلو لپاره څومره پيسې ورکوي. هغوی ګلدانونو ک
احمد ته وویل، چې دوی د ودونو لپاره تازه ګالن ډېر اخلي. خو زیاته یې کړه، چې دوی د دې کار لپاره د واده د سينګار 

ازه ګالنو فرمایش په یو ځای ورکوي. ګالن له بېل ځای څخه نه شرکتونو ته ځي او هغوی ته د کور د سينګارولو او د ت
اخلي. خلکو احمد ته وویل، چې دوی ځينې وخت د ګالب ګل په ګډون تازه ګالن اخلي او زیاته یې کړه، چې دوی ښایسته، 

 رنګارنګ او ګېډۍ شوي ګالن خوښوي؛ خو هغه ګالن، چې ګېدۍ شوي  نه وي نه یې خوښيږي او نه یې اخلي.
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 د مشتریانو ځوابونو احمد ته دغه ذهنيت ورکړ:

 .کلي د ده د ګالنو لپاره مناسب مارکيټ نه دی او دی باید خپل ګالن ښار ته یوسي او هلته یې باید خرڅ کړي 

  د ګالبو تازه ګالنو خرڅول به د احمد د سوداګرۍ لپاره یو ښه پيل وي؛ خو د دې کار لپاره احمد پټۍ او د تحفې

 ه پرې وتړي.ګته اړتيا لري، چې ګالن په ښه تو کاغذونو

  هغه شرکتونه، چې د کورونو، هوټلو او محفلونو د سينګارولو په برخه کې کار کوي د احمد لپاره ښه قراردادي

مشتریان کېدای شي. احمد باید هغوی ته ورشي او ور سره خبرې وکړي، که ممکن وي، چې هغوی له ده څخه 

 ګالن واخلي.

 نو کې ګالن به د احمد لپاره تر ټولو ښه توليدات وي، چې په بازار کې خرڅ شي په تېره بيا هغه ګالن، په ګلدانو

 چې خلکو یې احمد ته نومونه اخيستې و.

او ځانګړې پوښتنې وي، چې د مرکې یا سروې پرمهال یې له خپلو مشتریانو څخه یې  ښایي له تاسو سره ګڼې مشخصې

وکړئ. دا موضوع ستاسو په توليداتو او مشخصاتو پورې اړه لري. خو تاسو باید په ټولو جزیياتو پوه شئ، چې مشتریان له 

نشي بلکې د سوداګرۍ په جریان کې  تاسو څخه څه غواړي. د مارکيټ پلټنه یوازې باید د سوداګرۍ تر پيل مخکې تر سره

د سودا اخيستلو پرمهال د خپل دوکان له مشتریانو  -هم تر سره شي. دغه کار په غير رسمي توګه هم تر سره کولی شئ

دغه کار په رسمي توګه هم تر سره کولی شئ، داسې  -څخه پوښتنې کولی شئ او یا هغوی ته وګورئ، چې کوم شيان اخلي

پوښتنې کولی شئ. تر ټولو مهم مشتریان د مؤسسو یا قراردادي مشتریان وي یانې نور شرکتونه،  چې پر سړک له خلکو

دفترونه، رستورانټونه او داسې نور، چې غواړي ستاسو توليدات واخلي. تاسو باید د دا ډول مشتریانو په لټه کې اوسئ. 

 دغه مشتریان د ډېرو توليداتو د اخيستو وړتيا او تقاضا لري.

 سره مشوره یا کارپوهانو خصصینوله مت 

احمد به د ګالنو د روزلو سوداګري یا کاروبار پيل کړي؛ خو هغه د ګالنو د روزنې په برخه کې په ډېر څه نه پوهيږي. 

هغه د باغدارۍ ښه مهارتونه لري او د کرنې له مسلکي لېسې څخه فارغ شوي؛ خو د ګالنو روزنه او پالنه ځانګړی کار 

امله هغه دې ته اړتيا لري، چې د ګالنو د روزنې په برخه کې له هغه کسانو څخه مالومات ترالسه کړي، دی. له همدې 

 چې هغوی له پخوا د ګالنو د خرڅالو کاروبار کړی دی.

احمد یو کاغذ او قلم را اخلي او د هغو کسانو نومونه ليکي، چې احمد یې پېژني، چې هغوی د ګالنو د خرڅالو او د ګالنو 

 زنې په برخه کې تجربه لري.د رو

 هغه له ځان سره دغه دوه نومونه ليکي:

  ،د احمد ملګری، چې کورنۍ یې د ګالنو د خرڅالو کاروبار کوي.په ليسه کې امين 

 .نقيب، د کرنې د مسلکي لېسې د باغدارۍ څانګې استاد، چې د ګالنو د روزنې په برخه کې مالومات لري 

ښتنه وکړه، چې د ده د ښوونځي استاد و او د ګالنو د روزنې او پالنې په برخه کې ډېر احمد په پيل کې له نقيب څخه پو

مالومات لري. نقيب په ډېرې خوشحالۍ هغه ته دا مالومات ورکړل، چې کوم ګالن د ده د سيمې له اقليم سره توافق لري او 

نو څخه ښه ساتنه وکړي. د بېلګې په توګه ښه وده کوي. نقيب همدارنګه احمد ته دا مالومات هم ورکړل، چې څنګه له ګال

نقيب، احمد ته وویل، چې هغه باید د ګالب ګل تخم و نه کري، ځکه دا کار ډېر وخت نيسي، چې احمد دې ګالب ترالسه 

کړي بلکه د دې پر ځای احمد باید د ګالب ګل بوټې واخلې او له هغه څخه قلمچې قطع کړي او پر خپله ځمکه کې یې 

 احمد ته دا هم ور زده کړل، چې څنګه د ګالب ګل له بوټې څخه قلمچې قطع کړي. وکري. نقيب،
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بل کس، چې احمد ور سره وکتل هغه د ده ملګری امين و، چې کورنۍ یې له ډېرې مودې را په دېخوا د ګالنو د خرڅولو 

ترالسه کړي، دا چې د ګالنو دوکان لري. احمد هغه ته ورغی، چې له هغه څخه د ګالنو د کاروبار په اړه ټول مالومات 

سوداګري یا کاروبار څنګه پيل کړي او څنګه یې پر مخ یوسي. امين، احمد ته دا مالومات ورکړل، چې شنه خونه په څو 

جوړیږي، د ګالنو تخم په څو ده، کود په څو ده او دا یې هم ورته وویل، چې احمد دغه توکي له کوم ځای څخه په مناسب 

ين، احمد ته وویل، چې سړه هوا د ګالنو لپاره یو غټ خطر دی؛ خو دا یې هم ورته وویل، چې څنګه قيمت اخيستی شي. ام

داسې یوه شنه خونه جوړه کړي، چې احمد وکوالی شي په ژمي کې هم ګالن وروزي. هغه احمد ته وویل، چې ګالن باید 

ګرۍ د بریاليتوب رازونه وویل، هغه دا چې احمد ارزانه خرڅ نه کړي که نه ګټه نشي کولی. امين، احمد ته د ګالنو د سودا

باید کوشش وکړي چې مصارف یې کم وي، ګالن باید په سړې هوا کې خرڅ کړي، ځکه په دې وخت کې په مارکيټ کې 

ګالن نه پيدا کيږي او باید د ودونو، کورونو او محفلونو سينګار کوونکو شرکتونو ترمنځ  داسې مشتریان پيدا کړي، چې په 

 ې مودې کې له ده څخه ګالن واخلي.اوږد

هغه مالومات، چې احمد له نقيب او امين څخه ترالسه کړل د ده لپاره ډېر ګټور وو. ښایي احمد ته هيڅ چا تر هغه ښه 

مشوره نه وای ورکړي، چې هغه په همدې کاروبار یا سوداګرۍ کې څو کلنه تجربه لري او یا داسې یو کس، چې په همدې 

 دی. دې ته وایي له متخصص یا مسلکي کس سره سال مشوره.برخه کې مسلکي 

متخصص یا مسلکي کس تاسو ته هغه مالومات درکوي، چې تاسو ښایي دغه مالومات تر یوې اوږدې مودې کار کولو 

وروسته ترالسه کړئ. د بېلګې په توګه، دا چې د خپلې سوداګرۍ لپاره اکماالت له کوم ځای څخه په ارزانه بيه اخيستی 

شئ، له کومې تکنالوژۍ څخه ګټه واخلئ او دا چې ښه مشتریان په کومو ځایونو کې وي. تر ټولو مهمه دا، چې 

متخصصين یا تجربه لرونکي کسان تاسو ته دا وایي، چې ستاسو د سوداګرۍ پر وړاندې کوم ګواښونه موجود دي او 

چې په هرې برخې کې سوداګري پيلوۍ د هماغه  تېروتنې مو څه دي، چې تاسو باید هرو مرو د هغو مخه ونيسئ. تاسو

برخې له کارپوه سره خبرې وکړئ. که تاسو غواړئ د ګالنو د خرڅولو سوداګرۍ پيل کړئ؛ نو د مشورې لپاره د ګالنو د 

خرڅولو دوکان ته الړ شئ یا هغې شنې خونې ته الړ شئ، چې پکې ګالن روزل کيږي. که غواړئ، چې د چرګانو فارم 

 غه ځای ته الړ شئ، چې پکې د چرکانو ساتنه او پالنه کيږي او نورې سوداګرۍ هم همداسې.ولرئ؛ نو ه

ښایي کارپوه تاسو ته د خپل سيال په سترګه وګوري او له دې ډډه وکړي، چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په داسې 

د یوه غټې سوداګرۍ له کارپوه څخه حال کې کوشش وکړئ، چې د یوې بلې سيمې له کارپوه څخه پوښتنه وکړئ او یا 

 پوښتنې وکړئ. هغه به تاسو ته د ځان د سيال په سترګه و نه ګوري.

 د ګالنو د خرڅولو دوکان د سوداګرۍ ډول 

 پوښتنه

،. د خپلې سوداګرۍ لپاره اکماالت له کوم ځای استووایله پيل څخه تر پایه پورې ما ته قدم په قدم د توليد ټول پړاوونه 
 ، له کومې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخلې او ستاسو مشتریان څوک دي؟تر السه کویڅخه 

زه باید په مشخصه توګه له کوم څه شي څخه مخنيوی وکړم؟ تاسو کومه تېروتنه کړي او له خپلو دغو تېروتنو څخه مو څه 
 شی زده کړي دي؟

 تعداد یې او دا چې څومره پيسو ته اړتيا ده(، مصارف یې، یمصارف څه شی دي؟ )د اړتيا وړ ټولو توکو ليست را کړ
 کومو تجهيزاتو ته اړتيا ده؟

 په دې سوداګرۍ کې ګواښونه کوم دي؟
 زما اصلي سياالن څوک دي؟

 ایا داسې کوم بل څه هم شته، چې زه باید پرې پوه شم؟
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برخې له کارپوه سره مشوره وکړئ. هغه به تاسو ته  ېیا کومه سوداګرۍ پيل کړئ، د هماغمخکې تر دې، چې یو کاروبار 

 د هغې سوداګرۍ په اړه، چې تاسو یې غواړئ پيل کړئ، ډېر اړین او ګټور مالومات در کړي.

 

  سوداګریزو سیاالنو تحلیلد: 
 

هغه باید ، چې ېمخکې تر دې، چې احمد د ګالنو د خرڅولو کاروبار یا سوداګري پيل کړي هغه له ځان سره دا پرېکړه کړ
په دې پوه شي، چې د نورو خلکو د ګالنو سوداګري څنګه پر مخ روانه ده. احمد غواړي، چې له هغو څخه یو څه زده 
کړي او همدارنګه د هغوی د ضعف نقطې پيدا کړي او هڅه وکړي، چې دی تر هغو ښه اوسي. له همدې امله هغه په ښار 

ې ليدنه وکړه. دغه دوکانونه له هغه بازاره ډېر لري نه وو، چې احمد کې د ګالنو د خرڅولو له درېيو دوکانونو څخه ی
 غواړي هلته د ګالنو د خرڅولو کاروبار یا سوداګري پيل کړي. هغه وليدل، چې دغه دوکانونه له یو بل سره نږدې دي.

 
 

دوکان د اعالناتو لپاره کوم بېنر د هغه یو سيال د ګالنو د ګېډۍ کولو لپاره له پټۍ څخه استفاده نه کوله او نه یې هم د خپل 
یا کومه نښه چاپ کړي وه. احمد له ځان سره داسې فکر کاوه: دا مې د سيال د ضعف نقطه ده. که زه تر ده ښکلي توليدات 

 ولرم او ښه بازارموندنه )مارکيټنګ( ورته وکړم نو ده ته ماته ورکولی شم.
وې غټې شنې خونې کې یې بېالبېل ګالن روزل. هغوی همدارنګه په ی څخه بهربل سيال یې یو غټ شرکت و، چې له ښار 

چمن او زینتي بوټې هم خرڅول. احمد له ځان سره فکر وکړ، چې د دې شرکت کارونه ډېر ښه روان دي او دی له دې 
ې شرکت څخه ډېر څه زده کولی شي. خو مهمه دا وه، چې دغه شرکت خپل توليدات له ښار بهر په مستقيمه توګه له خپل

شنې خونې څخه خرڅول او په بازار کې یې کوم دوکان نه درلود. له همدې امله احمد کولی شوای، چې داسې مشتریان پيدا 
بهر اوږد مزل وکړي او د ده له سيال څخه  څخه کړي، چې له بازاره ګالن واخلي نه دا چې د ګالنو د اخيستلو لپاره له ښار

، چې احمد له ځان سره وليکله، چې د ځان د سوداګرۍ د بریاليتوب لپاره یې ترې ګالن واخلي. دا یوه بله د ضعف نقطه وه
 ګټه اخيستی شوای.
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ليل او قطې تحند ګڼ شمېر سياالنو د مشخص کولو بهير یا پروسه ده، چې پکې د سياالنو د قوت او ضعف  د سياالنو تحليل

. دا ئشتجزیه کيږي او د هغوی د ضعف او قوت نقطو ته په کتو پالن جوړیږي، چې څنګه د هغوی پر وړاندې بریالي 
ر په څې تاسو په څېر سوداګرۍ لري او ستاسوس کوم چې خلکو په اړه مالومات ترالسه کړئ ډېره مهمه ده، چې د هغه

 .خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. د دغو مالوماتو پر بنسټ تاسو د خپلې سوداګرۍ لپاره ښه پالن جوړولی شئ
 

ښه  حصوالتمد سياالنو له دوکانونو او د هغوی له توليداتو څخه ليدنه وکړئ. د هغوی  دغه کار څنګه تر سره کړو:
پل خه په دې هم ځان پوه کړئ، چې سياالن مو له کومې ټکنالوژۍ څخه په ګتنې اخيستنې سره وګورئ او همدارنګ

ه پوښتن محصوالت توليدوي؟ کوشش وکړئ، چې د الندې جدول پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. تاسو له داسې یو کس څخه هم
وښتنې و هم پمئ له خپلو سياالنو څخه کولی شئ، چې د ډېرو مشتریانو او دوکاندارانو په اړه مالومات لري. ان کولی ش

ه ډېر توکړئ؛ خو دا مو په یاد وي، چې ښایي ستاسو سياالن له دې وېرې، چې تاسو یې مشتریان خپل نه کړئ تاسو 
ښایي  ار کويجزیيات در نه کړي. هغه سياالن، چې ستاسو په پرتله ستر کاروبار لري او یا په یوې بلې سيمې کې کاروب

 ه ځوابونه در کړي.ستاسو پوښتنو ت
 

 فورم داګریزو سیاالنو د تحلیلد سو

 ۱سيال  پوښتنه 

____________ 

 ۲سيال 

____________ 

 ۳سيال 

____________ 

    سيال مو په کومه سيمه کې ده؟ 1

ستاسو د سياالنو د توليداتو قيمتونه  2

 څو دي؟

   

    مشتریان یې څوک دي؟ 3

کومو هغوی د بازار موندنې له  4

 طریقو څخه استفاده کوي؟

   

هغوی څه ډول خپلې سوداګرۍ ته  5

  وده او پراختيا ورکوي؟

   

ایا په سيمه ایيزه کچه کوم ښه نوم  6

 لري؟

   

ایا هغوی خلکو ته اضافي خدمتونه  7

 هم وړاندې کوي که نه؟

   

    د هغوی د قوت نقطې کومې دي؟ 8

    د هغوی د ضعف نقطې کومې دي؟ 9

سياالنو ته مو څنګه ماته ورکولی  10

 شو؟

موږ څنګه کولی شو، چې له هغوی )

 (څخه بهتره اوسو؟
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په ښار کې د احمد د دوکان ترڅنګ د ګالنو د خرڅولو دوه نور دوکانونه هم شته، چې د احمد د سوداګرۍ سياالن دي. 

هغوی د محصوالتو د قيمتونو په اړه او د هغوی د  احمد دې ته اړتيا لري، چې د هغوی د قوت او ضعف نقطو په اړه، د

 مارکيټ په اړه مالومات ترالسه کړي، ترڅو له دغو مالومات څخه یو څه زده کړي او خپلو سياالنو ته ماته ورکړي.

 ټې او تاوان محاسبه:د گ .3

احمد د مشتریانو او د خپلو سوداګریزو سياالنو په اړه اړین مالومات او د کارپوهانو نظرونه را ټول کړل. احمد اوس 

په دې فکر کوي، چې دی به د خپلې سوداګرۍ د پيل کولو لپاره څومره پيسو ته اړتيا ولري. تر ټولو مهمه دا، چې ایا 

افغانۍ په پور ورکوي؛ خو احمد  50000ه ویلي، چې هغه احمد ته د ده سوداګري به ګټه وکړي که نه. پالر یې ورت

 ړي، چې د ده سوداګري به ګټه کوي.باید دا ورته ثابته ک

احمد لومړی د ټولو ابتدایی مصارفو په اړه فکر وکړ. احمد ټول هغه توکي چې باید واخيستل شي لست کړل او 

اید تر سره شي لست کړل. هغه همدارنګه ددې توکو قيمتونه همدارنګه ټول هغه ابتدایی ساختماني کارونه کوم چې ب

 شي هر یو په دقيقه توګه څومره مصرف لري. هپوپيدا کړل تر سو 

 ټول لګښت شمېر قیمت لګښت

د شنې خونې جوړول )خټين 
 دېوالونه، لرګي، پالستيک(

 افغانۍ 30000 شنه خونه 1 افغانۍ 30000

د شنې خونې لپاره د اوبو 
 یي سيسټم لګولو قطره

 افغانۍ 10000 سيسټم 1 افغانۍ 10000

 افغانۍ 4000 دانې ګلدانۍ 200 افغانۍ 20 د ګالنو لپاره ګلدانۍ ګانې

 افغانۍ 3000 د ګالب ګل بوټي 10 افغانۍ 300 د ګالب ګل بوټي

 د ګلدانۍ د ګالنو قلمچې
 )چامبيل او پتوني(

 افغانۍ 2000 قلمچې 100 افغانۍ 20

 افغانۍ 2500 بستې 5 افغانۍ 500 ()کمپوسټاصلخيزه خاوره 

 افغانۍ 51500 د ابتدایې لګښتونو مجموع



 

 19 | پاڼې مالوماتي ومهارتون وسوداګریز د

 

 

افغانيو ته اړتيا لري. احمد اوس باید په دې اړه  51500ې، هغه د خپلې سوداګرۍ د پيل کولو لپاره د احمد د محاسبې له مخ

په  هغه تکراري پيرودلوفکر وکړي، چې د سوداګرۍ د پرمخ وړلو مصارف به یې څومره وي. هغه د خپلو مصارفو او 

اړه فکر کوي، چې دی یې باید هره مياشت ورکړي. احمد دې ته اړتيا نه لري، چې اوبه په پيسو واخلي، ځکه د ده د تره 

ه ډېره مننه. خو هغه کې ته نږدې اوبه شته او احمد ډېرو اوبو ته اړتيا هم نه لري، د اوبو لګولو له قطره یي سيسټم څخځم

باغوان ځان ته ونيسي او هغه ته معاش ورکړي، ځکه کله چې احمد نه وي هغه به د ګالنو پالنه او روزنه کوي )په  باید یو

د خرڅولو لپاره ځي او یا دا چې د مشتریانو په پيدا کولو پسې ځي(. که چېرې احمد  تېره بيا کله، چې احمد ښار ته د ګالنو

په راتلونکي کې غواړي، چې له ماښام وروسته هم ګالن خرڅ کړي؛ نو هغه به باید د برښنا پيسې هم ورکړي؛ خو 

اره، چې د ګالنو بوټې ته اوسمهال احمد یوازې د ورځې په رڼا کې خپل ګالن خرڅوي، ترڅو مصارف یې لږ وي. د دې لپ

خوراکي مواد ورکړي احمد باید سره یا کود واخلي. هغه د ګالنو ډېرو قلمچو ته اړتيا نه لري، ځکه احمد په خپله کولی 

شي، چې د ګالنو له زړو بوټو څخه نوي ګالن تکثير او د ځان لپاره قلمچې توليد کړي. د احمد د راتلونکو شپږو مياشتو 

 ول دي:مصارف په الندې ډ

 مجموعي لګښت وخت لګښت مصارف

د باغوان مياشتنی معاش 
 ()نيمه ورځ

 افغانۍ 12000 مياشتې 6 افغاانۍ 2000

 افغانۍ 3000 مياشتې 6 افغانۍ 500 په یوې مياشت کې کود

 افغانۍ 15000 د شپږو میاشتو مجموعي لګښت

 

افغانۍ مصرف ولري. له همدې امله  15000په راتلونکو شپږو مياشتو کې به احمد د خپلې سوداګرۍ د پر مخ وړلو لپاره 

به په راتلونکو شږو مياشتو کې به د احمد ټول مصارف )د سوداګرۍ د پر مخ وړلو مصرف+د سوداګرۍ د پيل کولو 

افغانيو یو څه زیاتې پيسې دي، چې پالر یې له  50000و وي. دا تر هغ  66,500 = 51,500 + 15,000 مصرف( افغانۍ

وه. که چېرې احمد غواړي، چې له خپل پالر څخه نورې پيسې هم قرض کړي؛ نو  ېرض ورکولو وعده کړقاحمد سره د 

هغه باید خپل پالر ته په ډېره روښانه توګه تشریح کړي، چې دی به له خپلې سوداګرۍ څخه څنګه ګټه ترالسه کوي. له 

 همدې امله احمد دې ته اړتيا لري، چې هغه باید خپله احمتالي ګټه وسنجوي. 

وهيږي، چې د ګالنو تکثير کول او په ګلدانونو کې د ګالنو وده یو څه وخت ته اړتيا لري. احمد حداقل درې احمد په دې پ

مياشتو ته اړتيا لري، چې بيا دی وکولی شي خپل ګالن په بازار کې خرڅ کړي. له همدې امله د هغه د لومړنيو درېيو 

يا تر ژمي )د نمویي فصل تر پایه( هغه په بازار کې خپل کې ب ومياشتو ګټه به صفر وي. خو د څلورمې مياشتې په اوږد

ګالن خرڅولی شي. دا چې د احمد شنه خونه د سړې هوا پر وړاندې مقاومت لري، له همدې امله احمد کولی شي، چې ان 

 په ژمي کې هم ګالن وروزي.

تر حده له ده څخه زیات ګالن  خو احمد باید د خپلو ګالنو لپاره کوم قيمت وټاکي؟ هغه غواړي، چې خلک دې د امکان

واخلي او دی دې د امکان تر حده زیاته ګټه السته راوړي. نو د ګالنو قيمت یې باید لوړ وي خو ډېر لوړ نه. احمد په ښار 

وه. احمد د  ېکې د ګالنو په متوسط قيمت پوهيږي، ځکه هغه د بازار پلټنه او د سوداګریزو سياالنو تحليل او تجزیه کړ

. خو وروسته، چې احمد په عملي توګه په بازار ه له متوسط قيمت څخه استفاده وکړهلپار او تاوان د محاسبې د ګټېخپل 

کې ګالن خرڅوي، هغه کولی شي دغه قيمتونو ته بدلون ورکړي البته دې ته په کتو سره، چې خلک څه اخلي او دی به 

 څومره مشتریان ولري.
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 د راتلونکو شپږو مياشتو لپاره د احتمالي ګټې لپاره دغه الندې جدول جوړ کړی دی: احمد

 مجموعي عاید وخت لګښت جنس

 0 مارچ )توليدات چمتو نه دي( –جنوري 

  اپریل )یوازې د ګالب ګلونه خرڅولو ته چمتو دي(

 افغانی 5,000 50 100 ګالب

  (ټول ګالن خرڅولو ته چمتو دي مې)

 افغانی 5,000 50 100 ګالب

 افغانی 5,000 50 100 ریدی

 افغانی 7,500 50 150 پتونی

 افغانی 5,000 50 100 چامبيل

 افغانی 22,500 په مې مياشت کې مجموعي عاید

  (ټول ګالن خرڅولو ته چمتو دي جون)

 افغانی 5,000 50 100 ګالب

 افغانی 5,000 50 100 ریدی

 افغانی 7,500 50 150 پتونی

 افغانی 5,000 50 100 چامبيل

 افغانی 22,500 په جون میاشت کې مجموعي عاید

 افغانی 50,000 له شپږو میاشتو وروسته مجموعي عاید

 

 

افغانۍ وي. اوس باید هغه خپل ټول مصارف  50000احمد داسې محاسبه وکړه، چې له شپږو مياشتو وروسته به د ده ګټه 

ترالسه کړي. له شپږو مياشتو وروسته به د هغه ټول مصارف  ګټې او تاوان محاسبه دله خپلې ګټې څخه منفي کړي، چې 

افغانۍ وي. دا په دې مانا ده، چې له شپږو مياشتو وروسته به د احمد ګته په  50000افغانۍ وي او عاید به یې  66500

 الندې ډول وي:

 16,500 - = 66,500 – 50,000  افغانۍ 

 

د احمد سوداګرۍ ال هم په تاوان کې وي. که څه هم د احمد سوداګري به له شپږو مياشتو  له شپږو مياشتو وروسته به

 وروسته په تاوان کې وي؛ خو ایا د احمد پالر به بيا هم هغه ته پيسې په پور ورکړي؟
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ته وکتل. احمد خپل پالر ته ورغی، چې د خپلې سوداګرۍ په اړه له خپل پالر سره خبرې وکړي. پالر یې د احمد محاسبې 

هغه په دې خوشحاله شو، چې احمد خپلې سوداګرۍ ته په دومره جزیياتو سره چمتووالی نيولی دی. پالر یې احمد ته وویل: 

د هرې سوداګرۍ لپاره دا مهمه ده  هره سوداګري یو څه مودې ته اړتیا لري، چې د خپلې خالصې ګټې کچه لوړه کړي.”

دي. مهمه پوښتنه دا  ترسره کړياوړي، چې د سوداګرۍ د پيل کېدو لپاره یې چې په پيل کې هغه مصارف بېرته السته ر

 ترسره ستاسو سوداګري له څومره وخت وروسته هغه مصارف بېرته ترالسه کوي، چې د پیل کېدو لپاره یېده، چې 

“. ه کړېاو له هغه وروسته به یې مياشتنۍ خالصه ګټه څومره وي؟ کوشش وکړه، چې دغه شيان هم محاسب ؟شوي وو

کړه، چې د ده نورو پوښتنو ته هم ځواب واحمد ډېر خوشحاله شو، چې پالر یې د ده محاسبې خوښې کړې او هڅه یې 

 ووایي.

افغاني سره یا کود اخلي، په ټوله کې د احمد مياشتنی  500افغانۍ خپل باغوان ته ورکوي او  2000احمد هره مياشت 

افغانۍ وي. سربېره پر  22500ي فصل په اوږدو کې به د هغه مياشتنۍ ګټه به افغانيو ته رسيږي. خو د نموی 2500لګښت 

دې، هغه ګلدانۍ چې احمد د خپلې سوداګرۍ په پيل کې اخيستې وې، له شپږو مياشتو وروسته به خالي وي، ځکه احمد به 

مصارف هم په ورځني  ګالن خرڅ کړي وي. له همدې امله احمد باید د نوي ګلدانيو د اخيستو 100په هره مياشت کې 

افغانۍ د ګلدانيو لګښت  2000ګلدانيو ته اړتيا ولري، چې په ټوله کې  100لګښتونو کې وشمېري. هغه به هره مياشت 

 راځي. د هغه مياشتنی مصرف به اوس په الندې ډول وي:

 شمېر شمېر مصارف مصارف

 افغانۍ 2000 یوه مياشت افغانۍ 2000 نيمه ورځ(د باغوان مياشتنی معاش )

 افغانۍ 500 یوه مياشت افغانۍ 500 په یوې مياشت کې کود

  افغانۍ 2000 دانې 100 افغانۍ 20  ګلدانۍ

 افغانۍ 4500 لګښت يمجموع د هرې میاشت

 

 

افغانۍ دی. دا په دې مانا ده، چې د هغه مياشتنۍ ګته  4500افغانۍ ده او مياشتنی لګښت یې  22500د احمد مياشتنۍ ګټه 

ده. له شپږو مياشتو وروسته به ال هم د احمد سوداګرۍ په تاوان کې وي. د هغه   18,000 = 4,500 – 22,500 افغانی

افغانۍ وي. خو له اووه مياشتو وروسته به د احمد سوداګري په کوم حالت کې  -16500د سوداګرۍ تعادل )بيالنس( به 

وي. دې ته په کتو ویلی شو، چې احمد به هغه لګښتونه،  1,500 = 18,000 + 16,500-وي؟ د هغه د سوداګرۍ بيالنس به 

چې ده د خپلې سوداګرۍ د پيل کولو لپاره کړی و، له اووه مياشتو وروسته ترالسه کړي او له هغه وروسته به احمد له 

 خپلې سوداګرۍ څخه خالصه ګټه ترالسه کوي.

اسبه ډېره خوښه کړه. د احمد محاسبو ته په کتو اوس هغه خپله محاسبه خپل پالر ته ور ښکاره کړه او پالر یې د هغه مح

افغانيو څخه زیاتې پيسې په پور ورکړي، چې هغه پرې خپله  50000یې پالر له دې نه وېرېږي، چې احمد ته له 

 سوداګري پيل کړي.
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 په الندې ډول وي: ګټې او تاوان محاسبهله اووه مياشتو وروسته به د احمد د 

 

 ېاووه میاشت – ګټې او تاوان محاسبهد ګالنو د خرڅولو د سوداګرۍ د 

 احتمالي عاید )ګټه( احتمالي لګښتونه )مصارف(

   د سوداګرۍ د پیل کولو لګښتونه

رشمی جنس               مجموعه قیمت شمېر جنس مجموعه قیمت 

 2015 جنوری، فبروری، مارچ 30000 30000 1 د شنې خونې جوړول

 0 0  0 صفر توليد 10000 10000 1 اوبو لګولو قطره یي سيسټمد 

 2015 اپریل 4000 20 200 د ګالنو لپاره ګدانۍ

 5000 100 50 ګالب 3000 300 10 د ګالبو بوټي

 2015 می 2000 20 100 قلمچې رامبيل او پتونی د

 5000 100 50 د ګالب ګل 2500 500 5 (حاصل خيزه خاوره )کمپوست

سوداګرۍ د پیل کولو مجموعي لګښتد   5000 100 50 ریدي ګل 51500 

 7500 150 50 پتونی د سوداګرۍ د پرمخ وړلو لګښت

 5000 100 50 چامبيل 2015 ,جنوری

 2015 ,جون 2000 2000 1 د باغوان معاش

 5000 100 50 د ګالب ګل 500 500 1 سره یا کود

 5000 100 50 ریدي ګل 2015 ,فبروری

باغوان معاشد   7500 150 50 پتونی 2000 2000 1 

 5000 100 50 چامبيل 500 500 1 سره یا کود

 2015 ,جوالی 2015 ,مارچ

 5000 100 50 د ګالب ګل 2000 2000 1 د باغوان معاش

 5000 100 50 ریدي ګل 500 500 1 سره یا کود

 7500 150 50 پتونی 2015 ,اپریل

 5000 100 50 چامبيل 2000 2000 1 د باغوان معاش

 72500 له اووه مياشتو وروسته مجموعي ګټه 500 500 1 سره یا کود

 2015 ,می
 

 2000 2000 1 د باغوان معاش

مجموعي لګښت )د سوداګرۍ د الف =  500 500 1 سره یا کود
پيل کولو لګښت+له اووه مياشتو وروسته 

 (د سوداګرۍ د پرمخ وړلو لګښت

71000 

  2015 ,جون

  2000 2000 1 د باغوان معاش

له اووه مياشتو وروسته مجموعي   ب = 500 500 1 سره یا کود
 ګټه

72500 

  2015 ,جوالی

  2000 2000 1 د باغوان معاش

له اووه مياشتو وروسته خالصه   ج =  500 500 1 سره یا کود
 ب( –)الف  ګټه

1500 

  2000 20 100 د ګالنو لپاره ګلدانۍ

میاشتو وروسته د سوداګرۍ د پر مخ وړلو لګښتله اووه   19500   
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په دې مانا ده، چې تاسو خپل ټول مصارف محاسبه کړئ )د سوداګرۍ د پيل کولو لګښت او د  ګټې او تاوان محاسبهد 

تاوان ګټې او سوداګرۍ د پر مخ وړلو لګښت( او هغه له هغه عاید یا ګټې څخه منفي کړئ، چې تاسو یې اټکل کړی دی. د 

سيسټم څخه مننه، دا سيستم له تاسو سره مرسته کوي، چې پوه شئ ایا ستاسو سوداګري به ګټه ولري او که نه  د محاسبې له

او له څومره وخت وروسته به تاسو خپله لومړنۍ پانګونه بېرته ترالسه کړئ. دا سيستم له تاسو سره مرسته کوي، ترڅو 

نه. که چېرې یوه سوداګري تاسو ته ستاسو لومړنۍ پانګونه نشي ګټلی او یا له پرېکړه وکړئ، چې سوداګري پيل کړئ که 

 مودې وروسته یې ګټي؛ نو دا سوداګري ښه سوداګري نه ده. زیاتې ډېرې

تر ټولو اسانه الر دا ده، چې تاسو په یوې ټاکل شوي مودې کې د سوداګرۍ د  ګټې او تاوان د محاسبېد  سوداګرید یوې 

پيل کولو مصارف او د سوداګرۍ د چلولو مصارف )ورځنی لګښتونه( او په دغه ټاکل شوي مودې کې احتمالي ګټه له ځان 

 سره وليکئ.

کيږي. د بېلګې په توګه تاسو د هغه مصارف دي، چې د سوداګرۍ تر پيل کولو مخکې  د سوداګرۍ د پیل کولو مصرف:

 ګالنو د روزلو لپاره یوه شنه خونه جوړوئ، د اوبو لګولو لپاره پایپ اخلئ، د ګالنو لپاره ګلدانۍ اخلۍ او داسې نور.

دا هغه مصارف دي، چې د سوداګرۍ د پرمخ وړلو لپاره په منظم  د سوداګرۍ د پرمخ وړلو مصارف )ورځنی لګښت(:

 ګې په توګه، سره یا کود اخلئ، کيمياوي درمل اخلئ او د برښنا مياشتنی لګښت ورکوئ.ډول لګول کيږي. د بېل

 
 بازارموندنه )مارکیټنګ(: .4

 

له ډېرو چمتووالي، تحقيق او د مالوماتو له ټولولو وروسته بالخره احمد په دې بریالی شو، چې خپله سوداګري پيل کړي. 

کړه، د قطره یي اوبو لګولو سيسټم لپاره یې وسایل واخيستل، د ګالنو لپاره احمد د خپل تره په ځمکه کې شنه خونه جوړه 

دانۍ ګانې واخيستې، کمپوست یې واخيست، د ګالبو بوټي یې واخيستل، د ګالنو قلمچې او سره یا کود یې واخيست. لیې ګ

هغه به د ګالنو ساتنه او پالنه همدارنګه یو کروندګر یې هم استخدام کړ، چې کله احمد نه وي یا په نورو چارو بوخت وي 

وکړي. احمد به یوازې د ګالنو په توليد کولو بوخت نه وي، بلکه د ګالنو د خرڅولو او د بازارموندنې چارې به هم پر مخ 

 وړي. دا په دې مانا ده، چې د توليداتو د تبليغاتو له الرې تاسې ښه مشتریان ځان ته پيدا کوئ.

 پرمختګ )ترویج(، ځای او توليد: بيه، چې باید فکر پرې وکړي وهيږياحمد په څلورو مهمو څيزونو پ

احمد لومړی د هغه ځای په اړه فکر وکړ، چې دی به هلته خپل ګالن خرڅوي. هغه نېکمرغه دی، چې پالر یې د خپل 

ګڼ  ، چې هغه پکې خپل ګالن خرڅ کړي. دغه ځای ته السرسی اسانه دی اوېدوکان ترڅنګ احمد ته یوه غرفه ورکړ

شمېر خلک په بازار کې ګرځي راګرځي. خو تر اوسه هم د مؤسسې په تېره بيا د ودونو د سينګارولو شرکتونو ته تر اوسه 

خبره ده، چې  ه نږدې له هغوی سره وګوري. دا لرېالسرسی اسانه کار نه دی. احمد باید په خپله هغوی ته ورشي او ل

 ن واخلي.هغوی دې په خپله راشي او له احمد څخه دې ګال

 

ده او هغه ډول ګالن یې د کرلو لپاره ټاکلي  کر کړی دی. هغه د بازار پلټنه کړېپه اړه هم ف -ګالنو -احمد د خپلو توليداتو

دي، چې په ښار کې یې خلک ډېر خوښوي. احمد په دې هم ښه پوهيږي، چې په بازار کې خلک د ګالب ګلونه او ریدي 

پرمهال د کاغذونو او  ګټې او تاوان محاسبېپټۍ تړل شوي وي، ډېر خوښوي. هغه د  ګل ګلونه، چې په ښکلي کاغذونو او

پټۍ ګانو مصرف نه و محاسبه کړی. احمد اوس په دې پوهيږي، چې دا یې تېروتنه وه. خو اوس هم ډېر کارونه دي، چې 

ه یې ازمویي، چې څومره خلک احمد یې باید تر سره کړي. هغه دا پرېکړه کړي، چې یو څه کاغذونه او پټۍ اخلي او و ب

احمد د ګالنو تغیر کول ډېر مهم اصل دی!  بسته بندي شوي ګالن اخلي. وروسته بيا هغه ډېر کاغذونه او پټۍ اخيستی شي.

د قيمتونو په اړه هم فکر کړی دی. هغه به خپل ګالن د سوداګریزو سياالنو په پرتله په متوسط قيمت خرڅ کړي او دا به 
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ایا خلک د ده ګالن اخلي او که نه. مالومه خبره ده، چې هغه خپل کالن ډېر ارزانه نشي خرڅولی! که نه  مالومه کړي، چې

 اګرۍ د پر مخ وړلو لپاره یې مصرفپيسې بېرته ترالسه نه کړي، چې د سوداګرۍ د پيل کولو او د سود هغه هغه به خپلې

 کړي دي.

   دی یا په بله مانا تبليغات. وروستی څه، چې په اړه یې باید فکر وکړو هغه ترویج

“ بابر باغ د ګالنو پلورنځی”احمد د ګالنو د خرڅولو دوکان ته یې یو ښایسته بېنر جوړ کړی دی. هغه د خپل شرکت نوم د

ایښی دی. ځکه احمد په دې پوهيږي، چې خلک بابر باغ خوښوي او کله چې څوک دغه نوم واوري؛ نو ذهن ته یې یو ښه 

 د تبليغاتو لپاره د شرکت نوم ډېر مهم دی. او مثبت څه راځي.

 

احمد دغه بېنر د خپلې غرفې ترڅنګ راځوړند کړ. احمد د خپلې زوکړې په ورځې د خوږو یو ستر ډبی ترالسه کړ؛ خو 

هغه له ځان سره دا پرېکړه وکړه، چې دی دا خواږه نه خوري او هغه به پر هغو ماشومانو ووېشي، چې له خپل پالر او یا 

سره د ده د دوکان له مخې تېرېږي. دا هم د تبليغاتو یوه ښه الره ده. ګالن ښکلي او مثبت څيزونه دي. خلک ګالن مور 

نورو خلکو ته ورکوي، ځکه هغوي پرې ګران وي او غواړي، چې خوشحاله یې کړي. نو که چېرې احمد ماشومانو ته 

لي. احمد خپل ګالن په یوه نندارتون کې نندارې ته خواږه ورکړي کېدای شي د هغوی پلرونه له احمد څخه ګالن واخ

کېښودل او ليدونکو ته یې د خپلو ګالنو په اړه مالومات ورکړل. دا یو کرنيز نندارتون و او ډېر خلکو په کې برخه اخيستې 

ومات دې وه. احمد د خپلې سوداګرۍ په اړه خپلو ملګرو ته هم مالومات ورکړل او له هغوی څخه یې وغوښتل، چې دا مال

ځينې ملګري یې د هغه دوکان ته ورغلل، چې وګوري د احمد سوداګري څنګه پر مخ له نورو خلکو سره شریک کړي. 

ګوره، دا ډېر ښایسته ګل ”ځي. هغوی له احمد څخه ګالن هم واخيستل او هغه یې نورو خلکو ته ورکړل او ورته وې ویل: 

 “رڅوي.او په خپل دوکان کې یې خ یدی. دا ګل احمد روزل

 په دې توګه احمد ورو ورو د خلکو پام ځان ته را اوړي او خپل لومړني مشتریان یې پيدا کړل.
 

بازارموندنه یا مارکيټينګ د مشتریانو د را جذبولو بهير دی، چې ستاسو توليدات واخلي او یا ستاسو له خدمتونو څخه 

 کولو ته وایي. بازارموندنه څلور بنسټيز اجزا لري:استفاده وکړي. بازارموندنه په عملي توګه د توليداتو ترویج 

 

قيمت باید د مشتریانو له مالي توان او رقابت سره برابر وي. مخکې تر دې، چې تاسو پر خپلو محصوالتو  بیه )قیمت(:

له خپل نه تر سره کړي. قيمتونه باید داسې وټاکل شي، چې تاسو اید د قيمتونو لپاره د مارکيټ پلټقيمت کېږدئ حتمًا ب

محصول څخه خامخا ګټه ترالسه کړئ )هغه عاید، چې له یو محصول څخه ترالسه کيږي باید تر هغو پيسو ډېر وي، چې 

 پر هماغه محصول لګول شوي دي(.

غه شيان توليد کړئ، چې خلک یې محصول یا توليد مو باید د مشتریانو لپاره ګټور وي. کوشش وکړئ ه محصول )تولید(:

  کوشش هم وکړئ، چې توليدات مو په ښکلي بسته بندیو کې خلکو ته عرضه کړئ. خوښوي او دا ډیر

شي. کوشش وکړئ، وتوليدات مو په داسې ځای کې خرڅالو ته کېږدئ، چې ښکاره وي او په اسانه السرسی ورته  ځای:

وليدات مو په چې محصوالت مو په یوه ښه او داسې مارکيټ کې خرڅالو ته وړاندې کړئ، چې خلک پکې ډېر وي او ت

 داسې ځای کې کېږدئ، چې په اسانه وليدل شي.

مشتریان باید په دې پوه شي، چې ستاسو توليدات شته او چېرې پيدا کيږي. تاسو باید له بېالبېلو الرو  ترویج )تبلیغات(:

 چارو څخه په ګته اخيستنې خپلو توليداتو ته بازارموندنه وکړئ.
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 د بازارموندنې ځينې الرې چارې کتلی شئ.په الندې دیاګرام کې تاسو 

 

 

 

 

 د پیسو د یاددښت کتابچه: . 5
 

له یوې اوونۍ وروسته د احمد ګڼو بيلونو ته متوجه شو. هغه له ځان سره فکر کاوه، چې دی به د خپلو لګښتونو او ګټې 
حساب ورک کړي. له همدې امله د خپل یوه 
ملګري له پالر څخه، چې هغه په یوه بانک کې 
کار کاوه، مرسته وغوښته. د پالر ملګري یې 

په ګډه د پيسو ټول بيلونه را ټول کړل او دواړو 
د یاددښت یوه ساده کتابچه جوړه کړه. احمد 
تاریخ وار خپل عاید او مصارف د پيسو یاددښت 
په کتابچه کې ورسول. احمد به هغه پيسې، چې 

وې د  ېترالسه کړڅخه د ګالنو له خرڅولو 
عاید په جدول کې رسول او هغه پيسې یې، چې 
مصرف کړې وې د مصارفو په جدول کې 

یوې مياشتې وروسته، چې احمد خپل رسول. له 
ټول مصارف او عایدات وسنجول هغه په دې 

 پوه شو، چې سوداګري یې ګټه کړي ده. 
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د مالي مالوماتو ثبتول: دا هغه بهير دی، چې پکې د یوې سوداګرۍ ټول عایدات او مصارف په یوه ځانګړي فارمټ کې 

سوداګرۍ له مهمو ورځنيو چارو څخه ده. د مالي مالوماتو ثبتول د ورځنيو ثبت کيږي. د مالي مالوماتو ثبتول ستاسو د  

مالومات ښایي په یوې کتابچې کې ثبت شي او یا ښایي په کمپيوټر کې  امصارفو او د عایداتو د ثبت کولو بهير دی، چې د

ورکړه ثبت کړي. که نه  ورځنۍ راکړه هثبت شي. که څوک غواړي خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي؛ نو باید هرو مرو خپل

 تاسو به په دې پوه نشئ، چې ایا ستاسو سوداګري ګټه کوي او که تاوان.

 

د ګالنو د تخم بيل، د مصارفو په  ۱تاسو باید د هر بيل شمېره په کتابچه کې له ځان سره ثبت کړئ. )د بېلګې په توګه، 
افغانۍ مصرف شوې.( هغه پيسې، چې  ۱۰۰خه برخه کې یې ثبت کړئ. په دې مانا، چې زموږ له ابتدایي سرمایې څ

ستاسو کاروبار ته راځي د عایداتو په ستون کې یې ثبت کړئ او هغه پيسې، چې مصرف کوئ یې د مصارفو په ستون کې 
یې ورسوئ. هغه پيسې، چې مصرفيږي باید له ابتدایي سرمایې څخه منفي شي او هغه پيسې، چې تاسو ته راځي باید له 

 ي سره جمع شي. نتيجه یې باید د بيالنس په ستون کې وليکل شي.ابتدایي سرمای
 د یوې سوداګرۍ لپاره دا ډېره مهمه ده، چې عایدات او مصارف یې په سمه توګه ثبت شي.

 
 د یاددښت یوه ساده کتابچه، چې د ګالنو د سوداګرۍ راکړه ورکړه ښيي:

 
   
 
 

 افغانی 5000 ابتدایی سرمایه د یاددښت کتابچه

 بیالنس مصارف عاید توضیحات نمبربل 

 4900 100   د تخم اخيستل 01

 4600 300   د کود او دوا پاش اخيستل 02

 3900 700   د شنې خونې لپاره د وسایل اخيستل 03

 5300   1400 د ګالب ګل، ریدي کل او ميخک ګلونو خرڅول 04
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د انسان په تنګسه کې موسسه د چک په جمهوریت کې یو غیر دولتي 

سازمان دی چې د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې پراختیایي مرستې  نړیوال

 چمتو کوي.

 

دا مالوماتي پاڼې د کرنې د مسلکي لیسو د زدکړې په برخه کې د ښه 

والي راوستلو په موخه د چک جمهوریت د پراختیایي مرستو پواسطه 

 دي.خپرې شوې 

 

یما نوری او ماتوش بورکویڅلیکونکی:   

 تصحیح: د کرنیزو ښوونو د ټیم لخوا

 دیزاین: عبیـــداهلل صدری

باړه: بریالی جاللزیژ  


