
په افغانستان کې د 
بیامیشته کېدنې د مرستو 

د پانګونې څرنګوالی   
عميل الرښوونې او نظریې



په افغانستان کې د بیا میشته کېدنې 
د مرستو د پانګونې څرنګوالی 

عميل الرښوونې او نظریې

دغه پروژه د اروپایي ټولنې د کډوالو مايل صندوق، کډوالۍ او بیا میشته کېدنې ادارې )ای، ام، 
ای، اف(  او د اطریش هیواد د فدرايل ادارې  د کورنېیو چارو وزارت لخوا متویلیږي.

)IOM( د مهاجرت لپاره نړیوال سازمان
د ملګرو ملتونو د مهاجرت مناینده گی دفرت



مونږ څوک یو 

د کډوالۍ چارو نړیواله اداره )IOM( په ۱۹۵۱ کې رامنځته شوی، نوموړې اداره د کډوالۍ په 
برخه کې یوه مخکښه نړیواله دولتي اداره ده چې له دولتي، دولتونو-ترمنځ او له غیر دولتي 

 )AVRR( همکارانو رسه له نږدې کار کوي. په داوطلبه توګه بېرته راستنېدنه او بیامیشته کېدنه
د کډوالو د مدیریت د هراړخیزې کړنالرې یوه اړینه برخه ده چې موخه یې په منظم او انساين 

ډول د هغو کډوالو بېرته راستنېدل او بیامیشته کېدل دي څوک چې غواړي په کوربه یا ترانزیت 
هېوادونو کې پاتې يش یا هیله لري چې په دواطلبه توګه خپلو اصيل هېوادونو ته بېرته ستانه يش. 

د کډوالو چارو نړیوالې ادارې )IOM( د اطریش هېواد د بیامیشته کېدنې )ریسټارت ۳( پروژه 
د اطریش هېواد څخه د ستنېدنې او افغانستان ته د خپلې خوښې ستنېدونکو کډوالو د سېستم 

مالتړیز پروګرام دی چې د اطریش هیواد د فدرايل ادارې د کورنېیو چارو وزارت او اروپایي 
ټولنې لخوا متویلیږي. له هغو خلکو رسه مرسته کوي کوم چې په داوطلبه توګه له اتریش څخه 
افغانستان ته راستنېږي ترڅو خپل ژوند بیا-تنظیم کړي. د پروژې موخه دا ده چې راستنېدونکو 
رسه مرسته وکړي ترڅو هغوی ته د مشورې ورکولو او د اړتیا وړ کاري وسیلو او د مرستو چمتو 

کولو له الرې د عوایدو یوه دوامداره رسچینه برابره يش. 

کېدای يش تاسو 
پخپل ذهن کې ډېرې 

پوښتنې ولرئ

زه څنګه کوالی شم د ریسټارت 
۳، د بیا مېشته کېدنې د پروګرام د 

مرستو څخه ګټه واخلم؟
په کوم ډول  سوداګریز کارونو 

کې د بیامیشته کېدنې د مرستو 
پر مټ پانګه اچونه کوالی شم؟  

آیا امکان لري چې د 
بیامیشته ګېدنې د پروګرام 
ترسېوري الندې مرستې په 
ښوونیز یا مسلکې روزنیزو 

برخو کې ولګول يش؟

په افغانستان کې 
کوم ډول سوداګرۍ 

ګټورې دي؟

د یوه کاروبار/ 
سوداګري له پیل څخه 

د مخه کوم کارونه باید 
په پام کې ونیسم؟

آیا احتامل لري چې د بیا 
مېشتنه کېدنې مرستې په 

زده کړه/حرفوي روزنې باندې 
ولګوو؟

او ډیرې نورې پوښتنې...



تاسو ته د احتاميل سوداګریو 
نظرونه چمتو کړي

له تاسې رسه مرسته وکړي ترڅو پوه شئ 
چې د بیامیشته کېدنې د پروګرام مرستې 

څه ډول استعاملوالی شئ 

تاسو ته په افغانستان کې د 
بریالیو سوداګریو بېلګې وړاندې 

کړي

د بیامیشته کېدنې د د الرښود کتاب به...
پروګرام د مرستو د 

پانګوونې/ لګولو الرښوونې



زه د بیامیشته کېدنې د پروګرام مرستې په څه 
ډول استعاملولی شم؟

کله چې د اتریشی مراجعو او د IOM  لخوا ستاسو د پروژې ګډون 
تصدیق شو، تاسو کوالی شئ فکر وکړئ چې خپل د بیامیشته کېدنې د 

پروګرام د مرستو څخه څنګه ګټه واخلئ )تر ۲۸۰۰ یورو(  

لومړين مالحظات باید پر الندې پوښتنو مترکز وکړي: 

آیا زه غواړم چې د بیامیشته کېدنې ټوله مرسته پر یوه سوداګري ولګوم؟   •

آیا زه غواړم چې  د بیامیشته کېدنې ټوله مرسته پر ښوونیز/مسلکي روزنه ولګوم؟  •

آیا زه غواړم چې د بیامیشته کېدنې مرستې یوه برخه پر یوې سوداګرۍ او بله برخه یې پر زده   •
کړې ولګوم؟   

 
� دا ټول اختیارات امکان لري

الرښود: که چېرې تاسو غواړئ د خپلې سوداګرۍ نظریو په اړه بحث وکړئ یا نورې 
پوښتنې لرئ، تاسو کوالی شئ له بیاستنېدو څخه مخکې د IOM لخوا په آنالین ډول 

مشوره ترالسه کړئ. 

که چېرې نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ، مهرباين وکړئ د خپل را ستنېدو مشاور یا په 
مستقیم ډول اتریش کې له IOM رسه اړیکه ونیسئ )ستاسو د بیاستنېدنې مشاور 

کوالی يش له تاسو رسه مرسته وکړي چې IOM رسه اړیکه ونیسئ(.

که چېرې تاسو نور راستنېدونکي پېژنئ – هڅه وکړئ له هغوی رسه اړیکه ونیسئ. 
کېدای يش هغوی ګټورې تجربې ولري ترڅو ستاسو رسه یې رشیک کړي. 

زه باید د زده کړې په ډګر کې د بیامیشته 
کېدنې د پروګرام د یوه اندازه مرستو په لګولو 

کې کوم ټکي په پام کې ونیسم؟

پر یو ځانګړي کورس یا روزنې د بیامیشته کېدنې د پروګرام ټولې مرستې یا د یوې 
برخې لګول کوالی يش د یوې سوداګرۍ په رامنځته کولو کې مرسته وکړي ځکه دا له 
تاسو رسه مرسته کوي ترڅو راتلونکي لپاره اړینه تجربه یا نورې وړتیاوې ترالسه کړئ. 

په همدې توګه مرسته کوي که چېرې تاسو وغواړئ چې پوهنتون/ښوونیز پروګرامونه 
بشپړ کړئ. یو تحصیيل سند کوالی يش په راتلونکي کې له وظیفوي ماموریتونو رسه 

مرسته وکړي!

که چېرې تاسو غواړئ له مرستې څخه د زده کړې په موخه ګټه واخلئ، مهرباين 
وکړئ الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ: 

آیا هغه مهارتونه چې په کورس/روزنه کې وړاندې کېږي، د یوې سوداګرۍ رامنځته  •
کولو/د دندې ترالسه کولو سره به مرسته وکړي؟  

آیا کورس/روزنه کوالی شي ستاسو د سوداګرۍ له پرمختګ سره مرسته وکړئ؟  •

زه څنګه کوالی شم د ژوند لګښتونه ترالسه کړم که چېرې زه د مرستې پواسطه پر    •
یو عاید لرونکي فعالیت پانګونه ونکړم؟  

زه لږ ترلږه په یوې سوداګرۍ کې څومره پانګونې ته اړتیا لرم؟ زده کړې لپاره     •
څومره مرسته کارول کېدای شي   

په مخکنیو پروژو کې، د زده کړې مرسته به د مسلکي روزنې، ژبنیزې 
زده کړې، د محاسبې کورسونو په څېر فعالیتونو کې کارول کېده ترڅو 
د پوهنتون زده کړې له ختمېدو رسه )لکه، رغنیزو چارو کې( ځانګړي 

تخنیکي مهارتونه ترالسه يش.



پانګه اچونې لپاره کومه سوداګري 
ښه ده؟

هیله ده په یاد ولرئ چې د یوې سوداګرۍ تنظیمولو او پرمخ وړلو څرنګوايل په اړه 
لکه د موسمي اړخونو )چې آیا ستاسو سوداګري د کال یو ځانګړي موسم رسه تړاو 

لري( او د ګټې )څنګه کوالی شئ د ژوند تېرولو لپاره پیسې ترالسه کړئ( په اړه ډیر 
معلومات او جزئیات به د "ستاسو د خپلې سوداګرۍ د تنظیم بیا پیلولو" الرښود کتاب 

کې وړاندې کېږي، چې تاسو به یې له بېرته ستنېدو څخه وروسته ترالسه کړئ.
رسبېره پردې، په افغانستان کې د IOM همکاران به له تاسو رسه د خپلې مفکورې 

موندلو کې مرسته وکړي.

دیوي سوداګرۍ د 
تنظیمولو الرښووين

تاسو کوم مهارتونه او مسلکي تجربې ترالسه کړیدی؟  2

آیا تاسو په اتریش کې داسې مهارتونه، پوهه، تجربه ترالسه کړې چې کېدای يش په     2
افغانستان کې مرستندوی وي؟  

 
تاسو کوم کار په ښه توګه تررسه کوالی شئ؟  2

آیا تاسو لېوالتیا لرئ چې یوې سوداګرۍ ته مو وهڅوي یا دا چې تاسو کوالی شئ یوه     2
سوداګري پرمخ یوسئ؟  

  
آیا تاسو پخپل ذهن کې سوداګریزې مفکورې لرئ؟  2

� هڅه وکړئ خالق او نوښتګر واوسئ او د خلکو د اړتیاوو په اړه فکر وکړئ!  

آیا تاسو په افغانستان کې داسې ملګري/خپلوان لرئ چې سوداګري کوي؟  2

آیا تاسو غواړئ/دا به امکان ولري چې د خپل ملګري/خپلوانو سوداګرۍ کې د یو رشیک په    2
توګه پانګونه وکړئ؟   

� ځني وختونه، د عاید لرونکي سوداګرۍ پیل کولو لپاره ترټولو آسانه او چټکه طریقه    
داده چې له مخکې په یو شته سودا ګرۍ کې بوخت شئ.   



  کومې سوداګرۍ امکان لري؟ 

په افغانستان کې ډیری ګټه اخیستونکي غوره ګڼي چې د خوراکي توکو هټۍ جوړه کړي، څرنګه 
چې په ډیریو مواردو کې دا ډیر ريښتونی، د بازار-د تقاضا وړ طریقه ده چې مرسته پرې ولګول 

يش. 

په هر صورت، کېدای يش تاسو د نورو خدمتونو/سوداګریو په اړه فکر وکړئ چې تاسو لپاره 
مناسب دي او ستاسو په ټولنه کې ډیره تقاضا لري:

• د خوراکي توکو هټۍ
• نانوایي

• د جامو/ټوکر/بوټانو پلورنځی
• د موبایل/کمپیوټر پلورنځی

• د فوتوکاپي او عکاسی هټۍ
• مالداري

• قصايب
• د سیمسارۍ هټی

• فلزکاري
• فارميس/درملتون، او داسې نور

د کډوالۍ  چارو نړیواله اداره )IOM( به په افغانستان کې د سوداګری 
روزنې په وړیا توګه وړاندې کوي. لدې امکاناتو څخه ګټه واخلئ ترڅو 

پدې اړه ډیر پوه شئ چې څنګه په بریايل توګه یوه سوداګري پرمخ 
یوسئ. که چېرې تاسو یو سوداګریز رشیک ولرئ، هغه )نارینه/ښځینه( 

هم ګډون کوالی يش. د IOM له کارکوونکو رسه اړیکه ونیسئ!

  کومې سوداګرۍ امکان نلري؟

په افغانستان کې د سوداګرۍ الندې ډولونو رسه مرسته نيش کېدالی:

• ټکسيواين
• د پیسو د تبادلې هټۍ

• د الکويل څښاک او سیګرټ پلور
• د موبایل کرېډټ کارتونه

• سیاحتي رشکتونه
)د هوایي ټکټونو یا د ورته ټکټونو پلور (

TAXI



په افغانستان کې ښځې او سوداګري 
که چېرې تاسو یوه ښځینه بېرته ستنېدونکې یاست او تاسو غواړئ یو عاید لرونکې سوداګري 

پیل کړئ، هیله ده د الندې مواردو په اړه خرب ترالسه کړئ:

 د یوې ښځې په توګه، ځني وختونه کېدای يش په داوطلبه توګه د بېرته ستنېدنې  
څخه وروسته د عاید لرونکي فعالیت رامنځته کول ننګوونکې وي. په هر صورت، د 

ښځو د ظرفیت لوړولو پروګرامونه او د ټولنې-پر بنسټ پروګرامونه شتون لري چې د 
بېالبېلو ادارو پواسطه وړاندې کېږي، چې له تاسو رسه مرسته کوي!

 دغه ادارې تخنیکي او مسلکي، د ظرفیت لوړولو، تخنیکي مشورې او داسې نورې 
روزنې وړاندې کوي. د ال زیاتو معلوماتو لپاره، مهرباين وکړئ د خپل بیاستنېدنې په 

اړه د IOM مشاور ته مراجعه وکړئ!

 )RADA( مهرباين وکړئ په افغانستان کې د بیا مېشتېدنې مرستې او پراختیا د 
پروژې او په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړې او روزنې امکاناتو په اړه 

معلومات ترالسه کړئ. 

په افغانستان کې د 
سوداګریو بېلګې



د راستنېدونکي کیسه

ښاغلی س. له اتریش څخه کابل ته راستون شویدی. هغه په خپلواکه توګه د خوراکي 
توکو هټی پیل کړی پداسې حال کې چې د هغه پالر د هټی تنظیمولو کې وررسه 
مرسته کوي. په هرصورت، د یوې ناروغۍ له امله یې پالر کار بند کړ. لدې کبله، 

ښاغيل س. پرېکړه وکړه ترڅو خپل یو ملګري ته ۳۰ سلنه رشاکت ورکړي څوک چې 
وکوالی يش په هټی کې وررسه مرسته وکړي. هغه له خپل میاشتني عاید څخه خوښ 
دی، په همدې توګه کوالی يش چې له خپلې کورنۍ او د خپلوانو درملنه کې مرسته 

وکړي. 

ښاغلی س. د خپلې سوداګرۍ په اړه ډیرې هیلې او بېالبېل پالنونه لري: 
د بېلګې په توګه، هغه غواړي چې پخپل هټی کې د بېالبېلو خوراکي توکو تنوع ډیر 

کړي او ډیر سبزیجات، تازه میوې او داسې نور وړاندې کړي. پر دې رسبېره، هغه 
غواړي سوداګرۍ لپاره ځني لوحې چاپ کړي او د سړک پر غاړه یې نصب کړي. په 

همدې توګه هغه پالن لري چې شاوخوا اپارمتانونو ته د سوداګرۍ کارتونه )بزنس 
کارټونه( وویيش او د هغوی کورونو ته په مستقیم ډول خوراکي توکې ورسوي.  

راستنېدونکي نور هم کوالی شو چې د مشرتیانو شمېر لوړ کړي او هره ورځ یې 
نږدې ۱۷۰ پېرېدونکي درلودل. د خوراکي توکو پلورنځی یو ښه ځای کې موقعیت 
لري چې ورځ تربلې پراختیا مومي او نورې ودانۍ هم د رغونې په حال کې دي. 

د خوراکي توکو پلورنځی 
د خوراکي توکو پلورنځی د لومړنیو خوراکي توکو او نورو خوراکي توکو چمتو کولو په اړه د 

ټولنې ورځنی اړتیاوې پوره کوي.

د خوراکي توکو د پلورنځي ګټې عبارت دي له:

د کار آسان والی  •
ښه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •
په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر  موندالی يش.   •

د پیل کولو په اړه یې ځني وړاندیزونه: 

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د کوچنیو سوداګریو موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې هټی وټاکئ    •

چې د ګڼې ګوڼې سیمه کې موقعیت ولري.   
د بازار موندنې یوه لنډه څېړنه تررسه کړئ – کوم ډول تولیدات ځانګړی شهرت    •

لري؟  
چک کړئ که چېرې تاسو داسې ځانګړي تولیدات وړاندې کوالی شئ کوم چې     •

ستاسو هټۍ له نورو رسه توپیر ومومي.   
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  



د راستنېدونکي کیسه

ښاغيل ج. یو نانوایي په رشاکت پیل کړ او په چټکه توکه یې ټوله سوداګري خپله 
کړه. په کابل کې د هغه نانوایي ډیر ښه پرمخ ځي. ځکه په ټوله سیمه کې دوه هټی 

شتون لري، نږدې ۵۰۰ کورنۍ د هغه له نانوایي څخه ډوډی پېري. په همدې توګه 
هغه په سیمه کې هوټلونو ته هم ډوډی عرضه کوي. د سیمې ټولنې اړتیاوو ته په 
ښه توګه ځواب ویلو لپاره، ښاغيل ج. یوه سرته هټی په کرایه ونیو ځکه په پخواين 

هټی کې یې کايف ځای نه درلود. 

ښاغيل ج. ډیر ژر زده کړ چې څنګه یوه سوداګري پرمخ یويس: هغه اته کارکوونکي 
وګومارل او هغه به ډیر ژر درې نور کارکوونکي وګوماري پدې توګه به یې سوداګري 

پراختیا ومومي.

د راستنېدونکي پواسطه ځانګړې الرښوونه:

توګه له هوټلونو څخه لیدنه وکړئ چېرته چې تاسو ډوډی پلورئ. رسبېره پردې، خپله ” له خپلو مشرتیانو رسه شخيص او ښه اړیکه وساتئ، د بېلګې په توګه، په شخيص 

هټی پاک وساتئ او روغتیا ساتنې ته ښه پاملرنه وکړئ! “

نانوایي  
یو نانوایي د تازه ډوډۍ چمتو کولو/تولید په اړه د ټولنې ورځنی اړتیاوې پوره کوي.

د نانوایي ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیل کول  •
د تازه ډوډۍ لوړه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •
په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر  موندالی يش  •

د پیلولو په اړه یې ځني وړاندیزونه:

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د بازار موندنې یوه لنډه رسوې تررسه کړئ – کوم ډول تولیدات ځانګړی شهرت    •

لري؟  
آیا تاسو داسې د نانوایي ځانګړي محصوالت وړاندې کوالی شئ چې ډیر     •

پېرېدونکي جذب کړي؟   
د کوچنیو سوداګریو موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې هټی وټاکئ    •

چې د ګڼې ګوڼې سیمه کې موقعیت ولري.  
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  



د جامو/ټوکر/بوټانو پلورنځی  
د جامو، ټوکر او د بوټانو یو پلورنځی د ټولنې د پوښاک اړتیاوې پوره کوي، کوم چې په کابل ښار 

او نورو ښاري سیمو کې لوړه تقاضا لري.

د جامو/ټوکر او بوټانو د پلورنځي ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیل کول  •
د پوښاک او فیشني محصوالتو لوړه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •
په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر  موندالی يش   •

په سوداګریزه ساحه کې مخکنۍ تجربې ته اړتیا نلري  •

د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د بازار موندنې یوه لنډه رسوې تررسه کړئ – کوم ډول پوښاک ځانګړی شهرت     •

لري؟  
انټرنټ وګورئ که چېرې د فېشن ځانګړي ذوقونه شتون ولري چې تاسو یې باید د    •

توکو فرمایش ورکولو پرمهال په پام کې ونیسئ.   
د کوچنیو سوداګریو موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې هټی وټاکئ    •

چې د ګڼې ګوڼې/مشهوره سیمه کې موقعیت ولري.   
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

لوړ کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  

د راستنېدونکي کېسه 

 IOM ښاغلی ج. په داوطلبه توګه له اتریش څخه هرات ته راستون شوی. هغه د
د بیامیشته کېدنې د پروګرام د مرستو پواسطه د جامو، ګلدوزۍ او جامو ګنډلو 
پر شته هټی پانګونه وکړه. د مارکېټ د تقاضا پر بنسټ، هغه د نارینه جامې، 

او ښځو لپاره د ټیکریو او پتلون تولید هم پیل کړ. که چېرې ډیره پانګونه وکړي، 
سوداګري ډیره پراختیا موندالی يش. 

په پیل کې، د کايف پېرېدونکو موندل او د ورځني عاید لوړايل وخت ونیو. اوس، 
هغه له خپل عاید څخه خوښ دی او کوالی يش له خپلې کورنۍ او په همدې 

توګه د خپلې مېرمنې او د زوی زده کړې رسه هم مرسته وکړي.

د بېرته ستنېدونکي پواسطه ځانګړی الرښود:

وي، چېرته چې د شاوخوا سیمې خلک خریداری لپاره ځي. دا ډیر ” سوداګری لپاره داسې ځای وټاکئ چې په آسانی د الرسيس وړ 
اړین دی ترڅو په پام کې ونیول يش چې په هرات ښار کې د جامو/

ګلدوزۍ ډیرې هټۍ شتون لري. “



د سینګارتوکو سوداګري 
د سینګارتوکو سوداګري د سینګار توکو، عطرونو، شامپو، صابون، د ښکال او ډیرو نورو محصوالتو 

چمتو کولو په اړه د ټولنې اړتیاوې پوره کوي.

د سینګارتوکو هټی ګټې:

په آسانه توګه یې پیل کول  •
د سینګارتوکو لوړه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •
په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر  پیدا کوالی يش  •

 د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د بازار موندنې یوه لنډه رسوې تررسه کړئ – ټولنه کې کوم ډول سینګارتوکي رواج    •

دي او غوښتنه یې کوي؟   
د کوچنیو سوداګریو موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې هټی وټاکئ    •

چې د ګڼې ګوڼې/مشهوره سیمه کې موقعیت ولري.   
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

لوړ کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  

د ا ستنېدونکي کیسه  

ښاغلی س. له خپل سوداګریز رشیک رسه د سینګارتوکو هټۍ پرمخ وړي. له 
سوداګرۍ رسه، هغه ټولنې ته د سینګارتوکو محصوالت، شامپو، عطر او داسې 

نور وړاندې کوي. په ورته وخت کې، په همدې توګه هغه خپل سوداګریز توکي 
سینګارتونونو او د وېښتو جوړولو صالونونو ته هم عرضه کوي. 

بېرته ستنېدونکي سوداګري د ۲۵ سلنې په درلودو پیل کړ او اوس یې د سوداګرۍ 
نیمه برخه خپل کړیدی. هغه پالن لري کله چې پدې برخه بشپړ پوهاوی ترالسه 

کړي د سینګارتوکو خپل شخيص هټی پرانیزي. 

بېرته ستنېدونکي د خپلې سوداګرۍ عاید پواسطه له خپلې کورنۍ رسه مايل 
مرسته کوي. د خپل دوه ماشومانو د زده کړې لګښت ورکوي کوم چې په 

خصويص ښوونځي کې زده کړه کوي او له خپل عاید څخه خوښ دی. 

لوړه شوې ده. دا ما ډیر هڅوي ترڅو خپلو پېرېدونکو ته یو لړ بېالبېل ” د لومړنیو میاشتو په پرتله، زما د سوداګرۍ ګټه له دوه چنده څخه 

توکي عرضه کړم. “



د فوتوکاپي او عکايس هټی  
د فوتوکاپي او عکايس هټی یوه ګټوره سوداګري ده، مګر دا سوداګري یو ځانګړي موقعیت ته 

اړتیا لري )بانکونو، پوهنتونونو، ښونځیو او دولتي ادارو رسه نږدې وي(.

د فوتوکاپي او عکايس هټی ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیل کول  •
په ځانګړو ځایونو کې د فوتوکاپۍ لوړه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •
په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر  پیدا کوالی يش  •

 د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د کوچنی سوداګري موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یوه داسې هټۍ وټاکئ    •

چې له ښوونځیو، پوهنتونونو، بانکونو او دولتي ادارو رسه نږدې وي.  

د بېرته ستنېدونکي کیسه 

ښاغلی س. په کابل ښار کې د فوتوکاپي او عکايس یوې هټی کې رشیک دی. 
هغه او سوداګریز رشیک یې له خپل رشاکت او په همدې توګه د سوداګری له 
پرمختګ څخه رايض دي. د موقعیت په برخه کې، هغوی یو داسې ځای غوره 

کړیدی چې هلته ګڼه ګوڼه ده او ښوونځیو او پوهنتون رسه نږدې دی. اوسمهال 
هغوی د پرینټ او فوتوکاپي خدمتونه وړاندې کوي او پالن لري چې په راتلونکي 

کې خپلو خدمتونو ته پراختیا ورکړي.

ټولو لګښتونو او خپلوانو رسه مرستې لپاره کايف پیسې ترالسه کوالی شم. ” زما د فوتوکاپي او عکاسی سوداګري ښه پرمخ ځي او زه د خپلو 
زه خوښ یم چې داسې سوداګري لرم. زما سوداګرۍ پراختیا موندلې، زما د 
خوښې ځای کې موقعیت لري چېرته چې زمونږ خدمتونه ډیره تقاضا لري. 

لدې کبله، زه پالن لرم چې په راتلونکي کې دا سوداګري په انفرادي توګه 

پرمخ یوسم. “



د موبایل/کمپیوټر پلورنځی   
په کابل ښار او نورو سیمو کې د موبایل یا کمپیوټر پلورلو هټی ډیره تقاضا لري، ځکه ټکنالوژي 

په چټکه توګه پراختیا مومي. په افغانستان کې، تقریباْ هرڅوک یو موبایل یا یو کمپیوټر لري..

د موبایل/کمپیوټر پلورلو هټۍ ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیل کول  •
د دغو تولیداتو لوړه تقاضا  •

په آسانه توګه د رشیک کاروبار څخه شخيص کاروبار ته الر پیدا کوالی يش،مګر    •
لوړې پانګونې ته اړتیا لري    

په سوداګریزه ساحه کې مخکنۍ تجربې ته اړتیا نلري  •

 د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

یو مناسب ځای/هټی وګورئ کوم چې یوه مناسبه کرایه ولري.  •
د کوچنیو سوداګریو موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې هټی وټاکئ    •

چې د ګڼې ګوڼې/مشهوره سیمه کې موقعیت ولري.   
د بازار موندنې یوه لنډه رسوې تررسه کړئ – اوسمهال کوم ډول موبایلونه او     •

خدمتونه ډیره تقاضا لري؟   
که چېرې تاسو د ترمیم خدمتونه وړاندې کوئ، ډاډ ترالسه کړئ چې لوړ کیفیت    •

لرونکي کاري وسایل ولرئ.   
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

لوړ کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  

د بېرته ستنېدونکي کیسه   

د ۲۰۱۷ کال ډسمرب کې له اتریش هېواد څخه په داوطلبه توګه له راستنېدو 
وروسته، ښاغيل ر. په کابل ښار کې د موبایل او د موبایل د پرزه جاتو سوداګري 

په رشیک ډول پیل کړ. پدې هټی کې، راستنېدونکی نه یواځې موبایلونه، د 
موبایلونو پرزه جات او نور وسایل لکه د چارجر کېبلونه یا ګوشکي پلوري، په 

همدې توګه خدمتونه هم وړاندې کوي لکه د موبایل ترمیم او بانکي حسابونو 
ته د نغدو پیسو استول.

 IOM له کله راهېسې چې پخپله سوداګري کې بریالی شویدی، هغه نه یواځې د
د بیامیشته کېدنې د پروګرام مرسته چې ۲۸۰۰ یورو کېږي پانګونه کړې مګر د 

خپلې هټۍ پراخولو لپاره یې له IOM څخه نوره مايل مرسته هم ترالسه کړې ده. 
بېرته راستنېدونکي یو کارکوونکی هم ګومارلی او غواړي چې خپلو پېرېدونکو 

لپاره بېالبېل توکي وړاندې کړي. 

د ښاغيل ر. میاشتنی عاید د هغه او د کورنۍ لګښتونه او په همدې توګه د دریو 
ماشومانو د زده کړې لګښت هم پوره کوي. په همدې توګه هغه له خپلې کونډې 

خور رسه هم مايل مرسته کوي.

یادښت: د موبایل/کمپیوټر هټۍ د منظورۍ طرزالعمل کېدای يش د نورو 
هټیو د منظورۍ پروسې رسه توپیر ولري. ستاسو د سوداګرۍ او د هغو توکو د 

ځانګړتیاوو پر بنسټ چې تاسو غواړئ عرضه یې کړئ کېدای يش د اړینو سندونو 
بشپړول ډیر وخت ونیيس.



فارميس یا درملتون   
فارميس یا درملتونونه ډیر تقاضا لرونکې او ګټوره سوداګري ده، مګر په انفرادي یا په رشاکت د 

داسې سوداګري پیل کول پدې برخه کې مهارتونو او زده کړې ته اړتیا لري. 

د فارميس/درملتون ګټې عبارت دي له:

په ټول افغانستان کې د درملنې لوړه تقاضا  •
د درمل پلورلو ډیره ګټه  •

د مراجعینو لوړ شمېر  •

 د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

لومړی، د فارمسۍ څانګې څخه د ډیپلوم یا د فراغت سند درلودل اړین دی.  •
د سوداګرۍ موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یو داسې درملتون وټاکئ چې    •

روغتونونو رسه نږدې یا یو مشهور سیمه کې وي.   
صادق عرضه کوونکي ومومئ کوم چې په مناسبه بیعه تولیدات وړاندې کوي او    •

لوړ کیفیت لرونکي تولیدات پلوري.  

توجه: یادښت: که چېرې تاسو غواړئ د درمل پلورلو سوداګري پیل کړئ، تاسو باید 
تخصص ولرئ! دا سوداګري فارميس برخه کې کې لږ ترلږه ۲ کلن ډیپلوم، د درمل 

پېژندنې مهارتونو او کاري تجربې ته اړتیا لري.

د بېرته ستنېدونکي کیسه 

ښاغلی س. یو روزل شوی فارمسست دی، او په مزار رشیف کې یې یوه ښه 
سوداګري پیل کړې ده. د IOM په مالتړ هغه په یو شته درملتون کې رشیک 

دی. دا سوداګري په یوې ګڼه ګوڼې سیمه کې او خصويص کلینیکونو رسه نږدې 
موقعیت لري. د روغتون ډیری ناروغان خپل درمل د بېرته ستنېدونکي له 

درملتون څخه پېرې.

ښاغلی س. او کاري رشیک یې وړتیا لري چې خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي: 
هغوی درې کارکوونکي ګوماريل دي او له یو ډاکټر رسه همغږي شویدي، کوم 

چې درملتون رسه نږدې کتنځي کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي. دوی پالن 
لري چې د ښار په بل موقعیت کې خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د خپلې 

سوداګرۍ رشاکت پواسطه، راستنېدونکی کوالی يش د خپلې څلور کسیزې کورنۍ 
نفقه چمتو کړي او د خپلې مور درملنه وکړي. هغه ښه عاید ترالسه کوي او 

اوسمهال پالن لري چې پوهنتون کې فارميس ولويل، ترڅو بل تحصیيل سند ترالسه 
او پدې برخه کې ډیره زده کړه وکړي.

راستنېدونکي پواسطه ځانګړي الرښوونې:

شپې لخوا هم هټۍ خالصه وساتم. پدې طریقه، زه کوالی شم د ” د فارميس چاپېریال کې ژوند کول ماته اجازه راکوي ترڅو د 

ټولنې طبي اړتیاوو ته ځواب ورکړم. “



مالداري   
د مالدارۍ سوداګري د تازه شېدو محصوالتو لکه د شېدو، ماستو، پنېر، کوچ، قیامق، او نورو، او 

په همدې توګه د غوښې چمتو کولو اړوند د ټولنې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.

د مالدارۍ د سوداګرۍ ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیلول )هغو بېرته ستنېدونکو لپاره چې پدې برخه کې  •
تجربه لري(  

د شېدو د محصوالتو او د غوښې لوړه تقاضا  •
ډېرې پانګونې ته اړتیا نلري  •

د پیلولو په اړه یې ځني وړاندیزونه:

د څارویو ساتلو لپاره یو مناسب ځای موندل  •
د یو ټوټه ځمکې موندل یا د څارویو څرولو لپاره شنې ځمکې ته الرسسی.  •

د څارویو تغذیې په اړه مناسب پوهاوی  •
د څارویو پلورلو او لبنیاتو پلورلو لپاره د پېرېدونکو موندل )هټیوال او قصابان(.  •

د راستنېدونکي کیسه    

ښاغلی س. له اتریش څخه کنړ ته په داوطلبه توګه راستون شویدی. د IOM په 
مرسته یې د مالدارۍ برخه کې پانګونه کړې. څرنګه چې هغه پدې برخه کې 

ډیره تجربه درلوده، پرېکړه یې وکړه چې غواګانې پخپله وسايت. ګټه اخیستونکی 
له خپلې سوداګرۍ څخه ډیر خوښ او رايض دی. د هغه میاشتنی عاید د خپلې 

کورنۍ مايل مرستې لپاره کفایت کوي او د خپلې سوداګرۍ پراختیا لپاره یو مقدار 
پیسې سپام کړي.

بیاپیل کړ،  په کوم سواداګرۍ کې چې زمونږ کورين دودیزه سابقه لري. زما کورنۍ ” زما د مالدارۍ سوداګري ښه پرمخ ځي او زه خوښ یم چې دا فعالیت مې 

هم پدې کار کې بوخت دی او د لبنیاتو محصوالت تولیدوي.“

 یاددښت: که چېرې تاسو غواړئ د مالدارۍ یوه سوداګري پیل کړئ، تاسو باید 
مسلکي واوسئ! تاسو باید د څارویو د پاللو، څرولو، او د بېالبېلو محصوالتو د 

تولیدولو تجربه ولرئ.



قصايب   
 یو قصاب د تازه غوښې چمتو کولو په اړه د ټولنې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.

د قصابۍ ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه پیلول )هغو بېرته ستنېدونکو لپاره چې پدې برخه کې تجربه لري(  •
د تازه غوښې لوړه تقاضا  •

ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •

 د پیلولو په اړه یې ځني وړاندیزونه:

پخپل شاوخوا سیمه کې د لوړ کیفیت لرونکې غوښې عرضه کوونکي ومومئ.  •
د څارویو حاللولو لپاره یو مناسب ځای ومومئ او د کثافاتو لېرې کول.  •

د غوښې ساتلو لپاره خپل شخيص فریزرونه او یخچالونه.   •
روغتیا ساتنې ته ښه پاملرنه.   •

 یادښت: که چېرې تاسو غواړۍ د قصابۍ یوه سوداګري پیل کړئ، تاسو باید مسلکي 
واوسئ او اړوند مهارتونه ولرئ. پر دې رسبېره، د روغتیا ساتنې ځانګړي معیارونه 

باید په پام کې ونیسئ.

د راستنېدونکي کیسه    

ښاغلی ن. له اتریش څخه په داوطلبه توګه کابل والیت ته راستون شو. څرنګه 
چې هغه پدې سوداګری کې ډیره تجربه درلوده، پرېکړه یې وکړه چې د یو 

قصاب په توګه خپل فعالیت له یو خپل رسه بیاپیل کړي. د ښاغيل ن. میاشتنی 
عاید ښه دی ترڅو له خپلې کورنۍ رسه مايل مالتړ وکړي. 

که څه هم په افغانستان کې یې لومړی د نا بلدتیا احساس کاوه، او هغه له 
امنیتي وضعیت څخه اندېښمن وو، د ډېرو راستنېدونکو راپور پر بنسټ، هغه 

خوښ وو چې خپله کورنۍ یې بیا ولید. 

ځان میاشتني لګښتونه پوره کړم. په همدې توګه زه کوالی شم د سوداګرۍ له ” د خپلې سوداګرۍ له عوایدو رسه، زه کوالی شم د خپلې کورنۍ او د خپل 
عاید څخه یوه اندازه لږې پیسې وسپوم ترڅو د خپل کور په رغولو کې یې ولګوم. 
زه دIOM  له مرستې څخه په بشپړ ډول رايض یم، چې له ما رسه یې مرسته وکړه 

ترڅو یوه کوچنی سوداګري پرمخ یوسم. “



فلزکاري او د ساختامين توکو هټۍ   
د فلزکارۍ سوداګري د فلزکارۍ کارونو لکه پنجرو، زینو، دروازو، کړکیو او نورو اړوند د ټولنې 

اړتیاوې پوره کوي.

د فلزکارۍ اړوند توکو هټۍ ګټې عبارت دي له:

په آسانه توګه یې پیلول )هغو بېرته راستنېدونکو لپاره چې پدې برخه کې کاري    •
تجربه لري(  

د فلزکارۍ لوړه تقاضا  •
ډیرې پانګونې ته اړتیا نلري  •

ډیرو کارکوونکو لپاره د کاري فرصت چمتو کول  •

د پیلولو په اړه یې ځنې وړاندیزونه:

یو ښه ځای/هټۍ وګورئ چې مناسبه کرایه ولري.   •
د دې سوداګرۍ موقعیت ډیر ارزښت لري، تاسو باید یوه داسې هټۍ وټاکئ   •

چې ګڼې ګوڼې/په یو مشهور ځای کې موقعیت ولري، په ځانګړې توګه چېرته     
چې ډیری کورونه د رغونې په حال کې وي.  

که چېرې تاسو غواړئ فلزي محصوالت تولید کړئ، د اوسپنې پروسس کولو لپاره    •
لوړ کیفیت لرونکي وسایل وکاروئ او پخپل کار کې ځیر واوسئ.  

د راستېدونکي کیسه

ښاغلی الف. له اتریش څخه په داوطلبه توګه غزين والیت ته راستون شویدی. د 
IOM په مرسته یې د فلزکاري سوداګري پیل کړ. څرنګه چې هغه پدې سوداګری 

کې ډیره تجربه درلوده، هغه پرېکړه وکړه ترڅو دا فعالیت په خپلواکه توګه بیاپیل 
کړي. په پیل کې د دې سوداګرۍ مدیریت کول آسانه نه وو، مګر د ښې اوسپنې او 
د اوسپنیزو دروازو او په همدې توګه د کړکیو له تولیدولو څخه وروسته، سوداګری 

یې ښه والی وموند او اوس یې میاشتنی عاید د ټولو لګښتونو پوره کولو لپاره کفایت 
کوي. 

د راستنېدونکي لخوا ځانګړي الرښوونې:

پېرېدونکو رسه ښه اړیکه ساتل. “” د نورو پېرېدونکو جذبولو لپاره په سوداګریز چاپېریال کې له 

 یادښت: که چېرې تاسو غواړئ د فلزکاری سوداګري پیل کړئ، تاسو باید مسلکي 
واوسئ او اړوند مهارتونه ولرئ )لکه، ولډېنګ کاري(.



یو سوداګریز پالن 
جوړ کړئ

یو عرضه کوونکی 
وګورئ

سندونه چمتو کړئ

●  د IOM دفتر سره اړیکه ونیسئ

●  خپل د بیامېشته کېدنې مرسته ترالسه کړئ

حامیوي سندونه چمتو کړئ

یو سوداګریز ځای ومومئ

یوې مناسبې سوداګرۍ لپاره 
بازار وګورئ

موږ تاسو ته په افغانستان کې د 
کوچني سوداګرۍ په رامینځته کولو 

بریالیتوب غواړو!

په افغانستان کې د کډوالۍ چارو نړیوال د یوې سوداګرۍ رامنځته کولو پړاوونه
)IOM( سازمان

له اتریش څخه په داوطلبه توګه افغانستان ته له راستنېدو څخه وروسته، د امکان ترحده ژر 
ترژره په افغانستان کې د IOM کارکوونکو رسه اړیکه ونیسئ.

هغوي به له تاسو رسه مرسته او الرښوونه وکړي ترڅو خپله کوچنۍ سوداګري پیل کړئ!

د کډوالۍ چارو نړیواله اداره
افغانستان لپاره هېوادنی دفرت

IOM کابل 
سړک شمېره ۳، کور شمېره ۲۸

انصاري څلور الرې، شهر نو
کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 358 870 799 93+

رسمي کاري ساعتونه:
یکشنبه – پنجشنبه، د سهار ۸ – مازدیګر ۵ بجې 

کله چې دفرت ته راځئ مهرباين وکړئ خپل د پېژندنې سندونه له ځان رسه راوړئ او کاري وخت 
په پام کې ولرئ. 



چاپ
دا سند د اروپایي ټولنې د کډوالو مايل صندوق، کډوالۍ او بیا میشته کېدنې ادارې )ای، ام، 
ای، اف(  او د اطریش هیواد د فدرايل ادارې  د کورنېیو چارو وزارت په مايل مرسته رامنځته 

شویدی. هغه توکي چې پدې کتاب کې وړاندې شوي کېدای يش یواځې د معلومايت موخې لپاره 
وکارول يش. هغه نظریې چې وړاندې شویدي د کډوالۍ چارو د نړیوالې ادارې )IOM(، د غړو 
حکومتونو، د اتریش کورنیو چارو وزارت، د اروپایې ټولنې یا غړي هېوادونو نظرونه نه منعکس 

کوي. په الرښود کتاب کې کارول شوي طرحې او وړاندې شوي توکي د IOM لخوا د هیڅ هېواد، 
قلمرو، ښار، یا سیمې، یا د چارواکو، یا د رسحدونو د قانوين وضعیت په اړه یې د نظر څرګندولو 

معنی نلري. 
د ګومارنې له الرې ګومارل شوي ډیزاینونه او د موادو وړاندې کول د IOM له خوا د کوم هیواد، 
سیمې ، ښار یا سیمې ، یا د دې چارواکو یا د هغې د رسحدونو په اړه د قانوين وضعیت په اړه، د 

نوموړي ادارې نظر نه څرګندوي. 

خپروونکی 
)IOM( د کډوالۍ چارو اداره

اتریش لپاره هېوادنی دفرت 
نیبلنگینگسا 13/4، 1010 ویانا، اتریش
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