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 شالید ېد مؤسس

کال د قوس په  1389د  بنسټ د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې

 لیهیوادودا مؤسسه په ځوانانو متمرکزه ده چې د  ؛ښودل شومیاشت کی کې

. مسؤلیت، مشرتابه او دیموکراتیکې حکومتولی اصولو ته وده ورکوي

همدارنګه دا مؤسسه د بازار د اقتصاد اړوند درسونه په کابل، ننګرهار، 

ټولګیو د لیسو زده کوونکو  12او  11، 12کې د  والیتونو پروان او بامیانو

نیزه او روزنیزه مؤسسه د وود تشبث ښ ته د شبکې آسانتیاوي برابروی.

( له پروژی څخه منځ ته راغله CIPEخصوصي متشبثینو د مرکز ) نړیوال

 ترڅو  تشبث ته وده ورکړی.

مرکزی دفتر په کابل کی دی او یوه د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې 

افغانی، غیر انتفاعي، غیر دولتي مؤسسه ده چې د افغانستان اسالمی 

چارو له وزارتونو سره راجستر شوې ده.  جمهوری دولت د اقتصاد او ښځو

او د  ښوونېد افغانستان اسالمی جمهوری دولت له  مؤسسې همدا رنګه دې

السلیک کړی او د  ونهلیک هوکړه وسره د همکاری ونووزارت ښځو چارو له

( ACBARافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو د همغږی د اداری )

او متخصصو  یزه او روزنیزه مؤسسه د لوړ رتبهنوغړی هم ده. د تشبث ښو

 غړو د فعاله بورډ درلودونکی ده.

 روزنیزه مؤسسه د ډیموکراسی لپاره د ملی مالټر نیزه او ود تشبث ښو
(NED)  بنسټ د مالی مرستو په مټ ځوانانو ته د ښوونېزو کړنو له الری د

مهارتونو کی  ېجوړشی، په د ېتشبث مهارتونه ورښیی ترسو یو متشبث تر

مقابله، او د ښې حکومتدارۍ او   د بازار اقتصاد، د فقر او فساد پروړانډی

د تشبث ښوونیزې او روزنیزې کړنو وده شامله ده. اخالقي یزوسوداګر

ډیموکراتیکو اصولو او دوامدارې  ماموریت د ښوونی له الرې مؤسسې

 .ر کول دید افغان ځوانانو ترمنځ وده و پراختیا ته

، د ښې مشرۍ یوه (موډل) ه نمونهنیزه او روزنیزه مؤسسه یوود تشبث ښو

او بشریت ته د  ېژمن ېچی د یو ،بېلګه او د وړتیاوو پر بنسټ والړه اداره ده

د  ده. ېدرلودونک ېبشری قو ېکوونک د خدمت ېاوږدمهالو کړنالرو له الر

 .غږ ده متشبثینو تاندونیزه او روزنیزه مؤسسه د وتشبث ښو
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 د تشبث یوه نندارهکې لیسو  په: انځور 2

 

     
د  هوکړه لیکتر منځ د  ېمؤسس ېاو روزنیز ېوزارت او د تشبث د ښوونیز پوهنید  :انځور 3

 مراسم السلیک
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  لیدلوری

 وده او خالقیت  نوښت  کی د  متشبثینوځوانو په 

 ماموریت

اساساتو، په ځان  ۍموکراسد دې ن ځوانانو ترمنځ د ښوونې له الرېد افغا

 .ورکول دی ته پراختیا ې ودېبسیاوالی او تلپات

 موخه

 خپرول  د پوهیتشبث  د د افغان ځوانانو ترمنځ

 هدف

 د بازار او ځان بسیاوالی ارزښتونو په هکله د افغان ځوانانواقتصاد د تشبث، 

 لوړول. ېکچپوهاوی 

 د تشبث پروګرام

نیزه او روزنیزه مؤسسه د تشبث نصاب د هیواد د څلورو ود تشبث ښو

( یا د نړیوالو خصوصی متشبثینو CIPEوالیتونو په لیسو کې پلي کوی. )

ټولګیو زده کونکو ته د فراغت څخه د مخه  12نه تر  12مرکز دا نصاب د 

نیزه ویې پلي کړ. د تشبث ښوکې  138۱نې لپاره جوړ او په ود تشبث د ښو

دېخوا د دې پروګرام پلي کول ه کال څخه را پ 1393او روزنیزه مؤسسه له 

 په غاړه لری.

 کاټد تشبث د پایلو چو

 تر پوښښ الندی راولی: هد تشبث د پایلو چوکاټ درې فعالیتون

 د تشبث  ېلیسو ک ۱3و ښوونکو په مرسته په رضاکار ۱3 تشبث د د

 .مضمون تدریس پر مخ وړل
 نندارو ته وړاندې  ېد تشبث د زده کوونکو محصوالت په لیسو ک

  .کول
  د زده کوونکو ترمنځ د سوداګریزو طرحو د لیکلو سیالی، چی

بیا د لیسو ترمنځ او دننه د زده کوونکو ترمنځ،  ېلومړی په لیسو ک

 په کابل کی په الره اچول. وروستی پړاو
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 هدف
 ید پوهاو ځوانانوپه هکله د افغان  ښتونوارز یاوالیبس ځاند تشبث، بازار اقتصاد او 

ړوللو ېکچ  

 موخه
 د افغان ځوانانو ترمنځ تشبث مروجول

 پایله . 2
 

کوونکو پوهاوی او د زده 
مهارتونو وده موندلی او د 
تشبث خونی په ښه توګه 

 سره فعالیت کوی
 

 ې نښېښودونک
 

. د هغو زده کوونکو شمیر 1
 کومو چې تولیدات درلودل

 
. د تشبث د هغو زده کوونکو 2

شمیر چې خپل تولیدات یې 
 نندارې ته وړاندې کړی

 
. د زده کوونکو د تولیداتو 3

نندارو ته د ځانګریو شویو خونو 
 شمیر 

 

 

 ې نښېښودونک
 

تر  توب سرهپه بریالی .1
لیسو  ۱3پوښښ الندی 

د تشبث مضمون  ېک
 تدریس

 
 
. زده کوونکو د تشبث 2

مضمون په خپلو لیسو کی 
 زده کړي دی

 

 

 پایله . 1
 

د تشبث د زده کوونکو 
ترمنځ د تشبث او ځان 

بسیاوالی د پوهاوی کچه 
 لوړول

 

 

 ې نښېښودونک
 
 

. د هغو زده کوونکو 1
شمیر چی سوداګریزې 

 طرحې یې  لیکلی
 
 
 
. د سوداګریزو طرحو 2

 د شوو سیالیو شمیر
 

 

 

 

 پایله . 3
 

 ېزده کوونکو یوه نو
سوداګری غوره او پیل 

 ېکړ
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 تشبث  پروګرام لپاره اړتیاد 

په وده ومونده. تي حکومتونو یدرې تر څلورو لسیزو دمخه، افغان ملي او وال

 ېیسسې وې چې په کال کې ؤد لوړو زده کړو م کچه لږهپه هغه وخت کې 

 استخدام وکارکونک د نوو، او حکومت ولزده کونکي فارغ څو سوهیوازې یو 

سره  په تیره بیا تجربه لرونکي، د اړتیاووفارغان ، مسلکی  .ته اړتیا درلوده

کیدل. ټولو د پوهنتونونو فارغانو کارونه موندل او وزارتونو ته معرفي  سم

د ښوونکو  ان هم په نوو تاسیس شوو ښونځیو کېحتی د دولسم ټولګی فارغ

 په توګه ګمارل کیدل.

 هنتونونه او د لوړو زدهڅه د پاسه سل دولتی او خصوصی پو اوس وخت کی

محصلین د  ۹2222تر  ۱2222د  نیږدېچی هرکال  شته دی کړو مؤسسې

ا تعداد د ظرفیت تمه کیږی چی د لیسانس په کچه ترې فارغیږی او داسې

 3۱۹222تقریبا  الی ومومی. د دولت په تشکیالتو کېزیاتو اوشمیر له مخې

چی ټول یی ډک شوی دی او خالی بستونه په ډیره کمه  د دېبستونه موجو

وندل کیږی. هر کال فارغین د بې روزګاره ځوانانو په لیکو کې اضافه کچه م

کلونو  1339څخه تر  1319کیږی چې هیله لري په حکومتي پوستونو کی د 

 یا نشته. تد پخوا په پرتله ورته اړ ېر به په دندو وګمارل شي، ولېپه څ

کلونو د  139۱، او 1393، 1392ګرافونه د افغانستان د  ۱او  3، 2، 1

 ېی ېک ېد دولتی پوهنتونونو د کانکور په آزموین ېر ښیی چېفارغانو شم

 ېوه چ ېد لوړو زده کړو وزارت توانیدل ېکال ک 1392برخه اخستی ده. په 

 ېورکونکی پوهنتونونو ته جذب کړی او پات ېد کانکور آزموین ۱2۶ ېیواځ

ونه توانیدل چی د پوهنتونونو د شمولیت معیارونه پوره کړی. هرکال د  ۱2۶

د پوهنتونونو معیارونه نشی پوره کولی زیاتیږی په  ېکسانو شمیر چ هغو

ته لوړشو. په خوښی  ۱8۶دا شمیر  ېکال ک 1393په  ېچ ېحال ک ېداس

پړاوونو په زیاته کچه ښه والی موندلی  ېد کانکور آزموین ېسره باید ووایو چ

 کال دا بدلونونه په ګوته کوی. 139۹ونه د فګرا ېچی الند
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 پایلی آزموینېکال د دولسم ټولګی د فارغانو د کانکور د  13۳2: د ګراف 1

 

 
 پایلی آزموینېکال د دولسم ټولګیو د فارغانو د کانکور د  13۳3: د ګراف 2

 

 
 

 

40% 

60% 

کال د کانکور  1392ټولګی فارغانو ګډون د  12د  2322۹2د 
  په  آزموینی کی

 91۱۱۱بی پایلی 

 13۱۱2۱بریالی 

52% 

48% 

کال په   1393ټولګیو فارغانو ګډون د  12د  22۱987د 

 آزموینی کی  کانکور
 
 

 11882۹بریالی 

 1281۱2بی پایلی 
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 پایلی آزموینېکال د دولسمو ټولګیو د فارغانو د کانکور د  13۳۱: د ګراف 3

 

 

 پایلی د جنسیت په اساس آزموینېکال د دولسم ټولګیو دفارغانو د کانکور  13۳۱: د ګراف 4

 
چانس ورته برابر نشی،  ېدا ډیر شمیر د لیسو او پوهنتونو فارغان، که د دند

ریمینو لیکو سره یوځای شی، او یا هم د ې د مخالفینو او یا مجکیدای شی چ

د  ېفارغینو اړتیاو ېعقایدو ښکارشی. د تشبث پروګرام د د وسخت دریز

دا  ېسره پوره کوی چ ېمهارتونو په ښوونآزاد بازار د اړتیاوو سره سم د 

 منځ ته راوړی.  ېمهارتونه دوی ته کاری آسانتیاو

۱۹۶ 

۱1۶ 

1۱۶ 

ټولګیو  12د  18183۱کال په کانکور  آزموینی کی د  139۱د 
 فارغانو ګډون  

(  دولتی پوهنتونونو ته)بریالی 
82729 

خصوصی د لوړو زده )بریالی 
کړو او نیمه لوړو زده کړو 

 739۹2( مؤسسو ته

 2۹1۹۹بې پایلې 

۱9۶ ۱7۶ ۱۹۶ 

31۶ 33۶ 3۹۶ 

دولتی پوهنتونونو )بریالی 
 82729( ته

خصوصی د لوړو )بریالی 
زده کړو او نیمه لوړو زده 

 739۹2( کړو مؤسسو ته

 2۹1۹۹بی پایلی 

ټولګیو  12د  18183۱کال په کانکور آزموینې کې  د  139۱د 
 فارغانو ګډون د جنسیت په اساس

 هلکان
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لپاره  ېدا پروګرام په خاصه توګه د ښځینه وو لپاره د اهمیت وړ دی، د د
 ېد لهښه استعداد او تجارت سره ډیره دلچسپی لری، مګر کلونه  ېنجونې چ

دا پروګرام په ټولو لیسو  ېلپاره اړینه ده چ ې. د دېو ېفرصت څخه محروم
 ېاو روزنیز ېپلی شی. د تشبث د ښوونیز ېاو د هیواد په ټولو والیتونو ک

دی چی د اړونده  د مشرتابه او د رئیسانو د بورډ هدف هم دا ېمؤسس
 بنسټونواو پروګرامونو سره همغږی او مشارکت ولری.

 

 
 )د نجنو څانګه( لیسه کی د ذکورو په: د سوداګریزو طرحو سیالی د بامیانو انځور 4

 د تشبث پروګرام په لنډ ډول

 لیسې 22څخه،  ېډل دې برخه لری، چی له ېد تشبث په پروګرام ک ېلیس ۱3
په  لیسې ۱په بامیانو،  لیسې ۹لیسې د کابل په ولسوالیو،  7په کابل ښار، 

څخه  3۱222موقعیت لری. له  ېپه پروان والیت ک لیسې ۹ننګرهار او 
ښوونیز نصاب پر زده  د دېهلکان(  ۱8۶نجونی او  ۹2۶زیات زده کونکی )
رضاکاره ښوونکی د تشبث له پروګرام سره کارکوی.  ۱3کړه بوخت دی.  

د  ېزده کوونکو ته په خپلو لیسو ک ېښوونکی د ښوونیز کال په اوږدو ک
او هم وروسته له  ېوړی. ښوونکی هم وړاند تشبث مضمون تدریس پر مخ

ساتل  ېتدریس څخه د زده کوونکو ارزونه کوی. د ټولو زده کونکو نمر
ته استول  ېمؤسس ېاو روزنیز ېد تشبث ښوونیز ېکیږی او یوه کاپی ی
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کیږی. د تشبث د پروګرام اړوند هره لیسه یوه د نندارتون خونه لری او زده 
 . يکو ېته وړاند ېنندار ېپک ېونکوونکی د خپلو تولیداتو نم

برخه لری، په  ېپروګرام ک ېپه د ېدواړه هم د نجونو او هم د هلکانو لیس

د نجونو دی. د ښوونیز کال په  ېلیس 27د هلکانو او  ېلیس 1۱چی ډول  ېد

 ېوباری طرحاکار ېبڼه خپل ېکونکی هڅول کیږی ترڅو په لیکل پیل کی زده

ډیزاین کړی؛ د سوداګریزو طرحو لیکل حتمی نه دی او دا یوه اختیاری کړنه 

د اوسنی  یاو یا هم د کورن ېنو ېچ يکیدای ش ېطرح سوداګریزېده. 

د لیسو په  ېکاراوبار د پرمختګ او یا ښه والی لپاره وی. دا تجارتی طرح

 ېطرح ېسطحه د ښوونکو لخوا ارزول کیږی او د دوی له منځ څخه لس ښ

د تشبث  ېطرح سوداګریزې ېغوره کیږی. وروسته بیا دا زده کونکی، خپل

، د تشبث ښوونکو او د لیسو مدیرانو ته هیئت ېمؤسس ېاو روزنیزښوونیزې 

 توګهد غوره طرحو په  ېلسو طرحو څخه در ېله د هیئتکوی. دا  ېوړاند

ته لیږی؛  ېمؤسس ېاو روزنیز ېنیزود تشبث ښو ېلپاره ی ارزونېټاکی او د 

او روزنیزه مؤسسه د ټولو لیسو د تجارتی طرحو له  ښوونیزهد تشبث 

او  ښوونیزهسته د تشبث وټاکی. ور ېغوره طرح ۹2وروسته،  ېارزون

د وروستی پړاو  ېغوره طرحو، لس اعلی طرح ۹2 ېروزنیزه مؤسسه له د

طرحو د وروستۍ سیالی په اړه  سوداګریزوسیالی لپاره غوره کوی. د 

لخوا کیږی چی د پوهنتونونو د  هیئتت د یو آزاد او نا پییلی  څارونکی قضاو

او خصوصی  ، د سوداګری او صنایعو وزارتوزارت ېښوونکو، د ښوون

د لسو غوره سیالی کوونکو څخه  هیئتسکټور له استازو څخه جوړ دی. دا 

 دری د اول، دوهم او دریم کټونکی په توګه غوره کوی. 

روزنیزه مؤسسه د وروستی پړاوو لسو بهترینو ونډه د تشبث ښوونیزه او 

غوره سیالی کوونکو ته ستاینلیکونه ورکوی. او  ۹2او  ېاخیستونکو ته جایز

ښه سیالی کوونکو او  ۹2او روزنیزه مؤسسه  ښوونیزههمدارنګه د تشبث 

لسو اعلی سیالی کوونکو ته د زده کړو پروګرامونه پرالر اچوی او هغوی د 

ادارو ته د ال زیات مالټر په موخه ورپیژنی لکه د سوداګری تشبث اړونده 

(، له پانګی اچونی SMEDDاو منځینیو متشبثینو ریاست ) کوچنیووزارت د 

 .ېادار ېمالی مالټر کوونک ېه اداره )آیسا( او یا نورخپلواکڅخه د مالتړ 
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  د تشبث مضمون

مننونکی دی او کوالی شو د کټه او انعطاف تغیر د تشبث مضمون 

اخیستونکی د اړتیاوو سره سم یی ترتیب کړو لکه تخنیکی او مسلکی زده 

، د محلی زدکړو زدکوونکوکوونکو، اسالمي زده کړو زده کوونکو، د 

امونو د اړتیاوو سره سم پوهنتون زده کوونکو او یا د ځوانانو د نورو پروګر

وهه، سره مرسته کوی ترڅو پ. دا مضمون له زده کوونکو تنظیم شی

راوړی ترڅو  اداری او مشری مهارتونه الستهتوب، د مهارتونه، چلند، مسلکی

یوه ګټوره سوداګری په ارزولو سره  وو(تقاضاد خپلو ګتو او بازار غوښتنو )

د وړو  ې)تصدی( منځ ته راوړی. د تشبث پروګرام زده کوونکو ته ورښیی چ

یت ته د پرمختګ د اوږدمهاله موخو د السته اهم ېاچون ېپانګ ېګامونو او لږ

کال  137۹د بنګله دیش د  ېیوه ښه بېلګه ی راوړلو پر لور ارزښت ورکړی.

امریکایی ډالره  27 ېګټونکی محمد یونس دی کوم چ ېجایز ېد نوبل د سول

د ټوکریو اوبدونکو بیوزلو ښځو  ۱2پاګونه د شخصی پور په توګه د یوه کلی 

په برخه نه پورته د ټولنیز اقتصادی پرمختګ ه ته ورکړه چی دا بیا د ښکت

 المل شو. ېکی د جایز

 د تشبث تدریس
چلند، مسلکی توب، مدیریت او  او ، مهارتونو، چالېد تشبث مضمون د پوه

په هکله د زده کوونکو  ېد تشبث او ځان بسیاین و له الرېی زده کړرهبر

پوهاوی ته وده ورکوی. د تشبث د بریالیتوب یو مهم اصل دادی چی دا د 

او روزنیزې ښوونیزې د تشبث ورته والی لری. افغانستان له حاالتو سره 

 له الری د لیسو لپاره ترتیب شوی د تشبث او سوداګری مؤسسې

په ګوته کوی. دا تنکیو ځوانانو او  موضوعګانی د ځان بسیاوالی اړتیاوې

یو اساسی پړاو کی ورښودل کیږی چی د آزاد  ېپیغلو ته د ژوند په داس

بازار، تشبث، او مدنی ګډون په هکله پوهاوی کولی شی د دوی راتلونکی ته 

بو پښتو یا دری واړو ټولګیو کی د تشبث پروګرام، په محلی ژ په درېتغیر ورکړی. 

 ېیو د بل سره تړلې موخې لري. دا زده کوونکو ته د متشبث جوړیدن چی ږییتدریس

مهارتونه ورښیی کومو ته چی د یو نوی کاراوبار د پیلولو او پرمخ وړلو لپاره هغه 

مرسته کوی او د کاری  ېسوداګری په پراختیا ک ۍاړتیا ده، له دوی سره د لومړن

بازار  د چانسونه ډیر کړی، او ېموندن ېد دوی د دند ېچ ېو زده کړمهارتوند  ېقو

 پوهاوی او مالتړ منځ ته راوړی. په هکلهد اصولو 
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 د لسم ټولګی درسی کتاب

په قیصه را  ېجوړ ېواده شو ېد لسم ټولګی درسی کتاب د امید او لیم

 بیا یو څرخی کومو چی د جامو اوبدلو سوداګری بنسټ کیښود چی وروسته

مهم  ېپه اوږدو ک ېد قیص .ته وده مومیاړخیزه تولیدی تصدی  هر

دارایی، پانګه اچونه او پور په ګوته او واضح کیږی چی له اصطالحات لکه 

د شته  ېزده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو د یو متشبث لپاره په بازار ک

همدارنګه په قیصه کی د سوداګرۍ  امکاناتو په هکله پوهاوی ترالسه کړی.

 اسی تعریفونه ځای پرځای شوی دی. اس

 د یوولسم ټولګی درسی کتاب

د  اوبارد کار ېد یوولسم ټولګی درسی کتاب په تفصیل سره په افغانستان ک

 ېهغه ځانګړنکتاب دا  .نیسی ېالند ېلپاره اړین پړاوونه تر ارزونپیلولو 

 مرسته کوی او د بازارونو د ېک ود یو ښه متشبث په جوړید ېواضح کوی چ

 کوی. ېډولونو او فعالیت په هکله مالومات وړاند

 د دولسم ټولګی درسی کتاب

د  دا کتاب ترتیب شو. ېکال ک 1389د دولسم ټولګی درسی کتاب په 

د خصوصی سکتور  ې، په اقتصاد کلکه د تشبث پیژندنه سوداګری د اسبابو

د مشرتابه او هیوادوالی  سر بیره، او د تجارتی پالنونو ېرول، تصمیم نیون

 برخو در لودونکی دی. 

 آزموینېله تدریس څخه مخکی او وروسته 

د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه مخکی او وروسته له تدریس څخه 

ګانی سرته رسوی ترڅو د  آزموینې په الره اچوي او همدارنګه نوبتی سروی

 مالومه کړی. کچه زده کوونکو د پوهاوی او د پروګرام د اغیزو

 د مخکی او وروسته آزموینو د پایلو لنډیز

وسه د ښوونیز ملی نصاب برخه نه اد تشبث مضمون ال تر ېله کومه ځایه چ

مالومول له  کچېد زده کوونکو د پوهاوی د  ېده، د مضمون د لوستلو له الر

کوونکو د پرمختګ د اندازه کوولو لپاره  د زدهنو  ننګونو څخه خالی نه دی.

ترڅو د  ېښودونکې نښې تعین کړ او روزنیزې مؤسسې ښوونیزې د تشبث 
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د زده  ېزده کوونکو په پوهاوی کی بدلون وارزوی. په ښودونکو نښو ک

آزموینه او وروسته له  ېله تدریس څخه د کال په پیل ک ېکوونکو کلنی مخک

نکو تدریس څخه د کال په پای کی آزموینه شامله ده. د تشبث له ټولو زده کوو

کې  ېاو وروسته له تدریس آزموین ېله تدریس آزموین ېمخکپه دواړو څخه 

 کیږی. ېپوښتنیوشان 

او روزنیزې ښوونیزې د تشبث په موخه  ېد تشبث پروګرام د اغیزو د ارزون

د مالوماتو د نمونو  سره سمد زده کوونکو د شمیر  لیسې ېد هر مؤسسې 

مخکی او وروسته له تدریس زده کوونکو څخه  ۱22۱؛ هاندازی ټاکلی د

له تدریس څخه د  ېدی. د هر یوه زده کوونکی مخک ېاخیستل شو ېآزموین

له نومرو سره پرتله  ېله وروسته له تدریس څخه د آزموین ېنومر ېآزموین

 .کیږي

له تدریس  ېد کال په لومړۍ ربعه کې د کابل، پروان او بامیانو والیتونو مخک

د ننګرهار  چېامله  ېد نومرو مالومات راټول شول؛ له د آزموینېڅخه د 

مالومات د کال په  آزموینېوالیت د  ېد والیت تدریسی کال توپیرلری نو د

د  او روزنیزې مؤسسې ښوونیزې د تشبث  راټول شول. کېدوهمه ربعه 

په اساس، جنسیت په عمومی توګه، د  پایلې آزموینېله تدریس څخه د  کېمخ

د . ېپه اساس تحلیل کړدواړو د ټولګی په اساس او د ټولګی او جنسیت 

له  کېڅلورو والیتونو د مخ د ټولو او روزنیزې مؤسسې ښوونیزې تشبث 

. په ېلی په ټولیز ډول هم تر څیړنی الندی ونیولیپا آزموینېتدریس څخه د 

د تشبث مضمون په هکله د نجونی د  چېښیی  پایلېتوګه، عمومی  ېزړه پور

 پوهاوی کچه د هلکانو په پرتله لوړه ده. 

تشبث د  له څلور واړو والیتونو څخهپه جریان کې  یربع ید څلورم

مالومات  آزموینېد څخه وروسته له تدریس  ښوونیزې او زوزنیزې مؤسسې

. له اساسي تحلیل وروسته، د تشبث ښوونیزې او روزنیزې لرا ټول کړ

په دیټابیس  پایلېاو وروسته له تدریس د ازموینو  له تدریس کېمؤسسې مخ

د هر والیت لپاره په عمومي توګه، د جنسیت  چېکوم  ېسره یوځای کړ کې

دواړو په اساس ترتیب  په اساس، د ټولګی په اساس، او د ټولګي او د جنسیت

ریس له تد کېمخ .وده اندازه کړو ېترڅو د زده کوونکو د پوه يد ېشو

پایلې ښیي چې د ډیری زده کوونکو د تشبث مضمون په  ېڅخه د ازموین
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د  پایلې آزموینېهکله د پوهې کچه ډېره ټیټه وه؛ د تدریس څخه وروسته د 

د  چېرته چې. د ننګرهار په استثنا يلوړوالی ښی يزده کوونکو د پوهاو

په نورو ټولو والیتونو  ،وه کې په حدودو اعلی نومرو دهلکانو پوهاوی زیات 

 .د نجونو د تشبث پوهاوی د هلکانو په پرتله اوچت وه کې 

 لپایلو تحلی آزموینو د له تدریس او وروسته له تدریس د ټولو کېد مخ

، 12د  ۱22۱ټولټال  له په کابل، پروان، بامیان او ننګرهار والیتونو کې 

زده کوونکو څخه مخکې او وروسته له تدریس ازموینه  له ټولګیو 12، او 11

د دوی د دوی پوهاوی او  ترڅو د تشبث مضمون په هکله د ،واخیستل شوه

 ۱جدول او  1 زده کړو وده وروسته د مضمون له تدریس څخه اندازه کړو.

د پایلو په اړه  موینواز وروستهاو  کېد ټولو زده کوونکو د مخګراف د تشبث 

 .مالومات ښیی
 او وروسته له تدریس د ټولو آزموینو د پایلو تحلیل کې: مخجدول 1
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  پایلېاو وروسته ازموینو  کې: د ټولو لیسو د مخګراف 5

 

 د ټولو لیسو مخکې او وروسته د ازموینو د پایلو تحلیل د ټولګی په اساس

او د دولسم  1987، د یوولسم ټولګی له 2211له  يټولګپه ټولیزه توګه د لسم 

او وروسته  کېمخ کېزده کوونکو څخه په څلورو والیتونو  1828 له ټولګی

اړه نور  ېګراف په د ۹جدول او  2. ېواخیستل شو آزموینېله تدریس څخه 

 تفصیل وړاندی کوی.
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  د ټولګی په اساس  پایلې: د ټولو لیسو مخکې او وروسته له ازموینو جدول 2

 
او  12۶ کې آزموینېله تدریس  کېد لسم ټولګی زده کوونکو مخ ټولګي: 12

اخیستی  نومرېتر منځ  122او  8۱د  31۶ کېازموینې  تدریسوروسته له 

 ۱۹۶ کې آزموینېاو په وروسته  18۶ کې آزموینې کېوی. همدارنګه په مخ

د تشبث  پایلې. دا ېو ېاخیست نومرېترمنځ  ۱1او  8۹زده کوونکو د 

او  کېمخ بدلونتوپیر او پوهاوی  دد زده کوونکو  مضمون د زده ګرو په اړه

 وروسته له تدریس څخه ښیی. 

 کې آزموینې تدریسله  کېلسم ټولګی زده کوونکو مخود یو ټولګی: 11

 نومرېتر منځ  122او  8۱د  ۶37 کېزموینې آ تدریساو وروسته له  ۶1۱

 آزموینېاو په وروسته  18۶ کې آزموینې کې. همدارنګه په مخېو ېاخیست

لسم و. د یوېو ېاخیست نومرېترمنځ  ۱1او  8۹زده کوونکو د  ۶۱1 کې
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دا  چېټولګی د زده کوونکو پوهاوی د لسم ټولګی په پرتله زیات بدلون ښیی 

 کلونو لپاره د تشبث  مضمون د لوستلو ګټه منعکسوی. هد دو

 12۶ کې آزموینې تدریسله  کېد دولسم ټولګی زده کوونکو مخ ټولګی: 12

 نومرېتر منځ  122او  8۱د  ۱3۶ کېازموینې  تدریساو وروسته له 

او په وروسته  2۱۶ کې آزموینې کېس مخی. همدارنګه له تدرېو ېاخیست

 .ېاخیستی و نومرېترمنځ  ۱1او  8۹زده کوونکو د  3۹۶ کې آزموینې

د دولسم ټولګی د زده کوونکو پوهاوی د  چېشمیرو ته په کتو څرګندیږی 

کلونو  ېدر دا د چې. دی لسم او یوولسم ټولګیو په پرتله زیات اوچت شوی

 ېاغیز ېد تشبث مضمون د زده کړو ټولیز ټولګیو(  12او  11، 12) لپاره

 څرګندوی.
 د ټولګی په اساس پایلېازموینو  لهد ټولو لیسو مخکې او وروسته : ګراف 6

 
 

 د ټولو لیسو مخکې او وروسته د ازموینو د پایلو تحلیل د جنسیت په اساس

لیسو د زده کوونکو  ۱3د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د ټولو 

پایلې د نجونو او هلکانو د پوهاوی د توپیر د  واو وروسته ازموین کېمخ

( 328۹یو شمیر نجونو ) ونیولې. نیږدی ېالند ارزونېمالومولو په موخه تر 

ترڅو د تشبث  ېو ېورکړ آزموینېاو وروسته  کې( مخ2921او هلکانو )

ګراف  ۱جدول او  3مضمون په هکله د دوی د پوهاوی کچه مالومه کړو. 

 .يکو ېهکله نور مالومات وړاند ېپد
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  د جنسیت په اساس پایلې: د ټولو لیسو مخکې او وروسته له ازموینو جدول 3
ح
ضی

تو
 

ر
می

ش
ز 

ولی
 ټ
نو

تو
ع
سا

د 
 

ز 
ولی

 ټ
کو

ون
کو

ه 
زد

د 

ر
می

ش
 

ر 
ت

ې
ون

ز
ر
ا

 
ه 
زد

ی 
ند

ال

ک
ون

کو
ر
می

ش
و 

 

 نومرې آزموینېد  تدریسوروسته له  نومرې آزموینېد  تدریسله  کېمخ

8
۱

 -
1
2
2

 

۱
1

 -
 

8
۹

 

8
۱

 -
1
2
2

 

۱
1

 -
 

8
۹

 

8
۱

 -
1
2
2

 

۱
1

 -
 

8
۹

 

8
۱

 -
1
2
2

 

۱
1

 -
 

8
۹

 

ی
ون

ج
ن

 

3
8
7

 1
7
۱
7
2

 

3
2
8
۹

 

7
2
9

 

7
8
۱

 1
1
۱
8

 

۱
2
۱

 1
8
2
۱

 

8
۱
۱

 

3
9
9

 

1
۱

 

ن
کا

هل
 

3
۱
2

 1
۱
۹
3
2

 

2
9
2
1

 

1
۹
9

 

۱
8
9

 1
7
3
۱

 

۹
3
9

 1
1
۱
7

 

1
1
7
9

 

۹
۹
7

 

3
8

 

عه
مو

ج
م

 

7
2
9

 3
۱
2
2
2

 

۱
2
2
۱

 

8
8
8

 1
2
7
3

 

2
8
8
2

 

9
۱
3

 2
9
۹
3

 

2
2
۱
3

 

9
۹
۱

 

۹
۱

 

 
د هلکانو  11۶او نجونو زده کوونکو  22۶ کې آزموینې تدریسله  کېمخ

 ۱3۶ کې آزموینېوروسته  او .ېو ېاخیست نومرېتر منځ  122او  8۱

همدارنګه . ېو ېاخیست نومرېتر منځ  122او  8۱هلکانو د  32۶نجونی او 

 8۹او  ۱1هلکانو د  17۶نجونو او  22۶ کې آزموینېله تدریس څخه  کېمخ

 کې آزموینې تدریسوروسته له  ېدا شمیر چې. ېو ېاخیست نومرېتر منځ 

د نجونو او  .ېو ېاخیست نومرېته ورته  ېهلکانو د 38۶او  ېنجون ۱3۶

هلکانو ګده ارزونه د تشبث د پوهاوی په هکله زیاتوالی په ګوته کوی. 

له پرتله کولو دا څرګندیږی  چېهمدارنګه د نجونو او هلکانو د پوهاوی د ک

 نجونو د تشبث پوهه د هلکانو په پرتله ډیره لوړه شوې ده. چې
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  د جنیست په اساس  پایلېټولو لیسو مخکې او وروسته له ازموینو د  :ګراف 7

 
 

 
  کېد تشبث مضمون د لوستلو په حال  زده کوونکي: انځور 5
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 ېد تشبث نندار

د زده کوونکو د پوهی او مهارتونو ښه والی څرګندوی او دا  نندارېد تشبث 

زده کوونکو، د ټولنې غړو او کورنیو ته د  د تشبث پرته نورو ښوونکو،

په  چېلپاره  ې. د دکیږيپیژندلو یو ښه فرصت شمیرل  تشبث پروګرام د ور

زده  يک، ښوونيمو د تشبث مضمون په هکله پوهاوی خپور کړی و کېلیسو 

برخه واخلی. هغو د تشبث زده کوونکو  کېکوونکو هڅوی ترڅو په نندارو 

ترڅو خپل تولیدات  کیږياجازه ورکول  ېسوداګری یی پیل کړ چېته 

تجربه السته  يعمل ېد بازار موندن یاو وپلوری. دو ېته وړاند نندارې

فیت ته وده کېخپلو تولیداتو او خدماتو د څرنګه  چېاو دا زده کوی  راوړی

د ټولو زده کوونکو، ښوونکو، مدیرانو او نورو اداری  نندارېورکړی. 

یوه  په کال کې لږ تر لږه کې. په ډیری لیسو يو ېکارکوونکو پرمخ خالص

ظیموی ترڅو د نت نندارېپه وار وار  لیسې ې. ځینکیږيننداره پر الره اچول 

د اړونده ادارو  نندارېزده کوونکو عایداتو ته وده ورکړی. د تشبث د لیسو 

د افغانستان د  لکه د ښځو د چارو وزارت، د امریکا سفارت، د کاناډا سفارت،

متحده چی د  (FAIDAالسرسی پروژی )د  پراختیا لپاره پانګې اچونې ته

د افغان  همدارنګهاو لخوا تمویلیږی( USAID) ادارهپراختیا  هایاالتو نړیوال

او ښوونیزې د تشبث  ږي.کېپه همکارۍ ترسره اداری سوداګرۍ او عوایدو 

لیدو د د پروګرام ټیم د لیسو د مدیرانو په همغږی د نندارو  روزنیزې مؤسسې

غړو ته بلنه ورکوی. د تشبث د نورو لیسو زده  ېلپاره والدینو او د ټولن

د نندارو د جوړولو په  کېپه خپلو لیسو  چېکوونکو، ښوونکو او مدیرانو ته 

 .کیږيهکله زړه نازړه وی هم بلنه ورکول 
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  مالومات زده کوونکو د تولیداتو د خرڅالو کال د تشبث 13۳۱/۳۹: د جدول 4

 والیت خرڅالوو په افغانیو

 کابل ښار 223733

 پروان 12912

 بامیان 1۱12

 ننګرهار 1۱12

 مجموع 2182۹۹
 

 
  زده کوونکو د تولیداتو ننداره تشبث د د کې: د تشبث په یوه لیسه انځور 6
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  د تشبث د زده کوونکو د تولیداتو ننداره  کېد تشبث په یوه لیسه  :انځور 7
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 رسنۍ

ټلویزونونو د پوهنی وزارت راډیو ټلویزیون، د خورشید او میوند خصوصی 

 وې. سوداګر ېنیول ېاو آزادی راډیو د تشبث ډیری نندارې تر پوښښ الند

او د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د  و، د لیسو مدیرانوزده کوونک

آزادی راډیو وزارت راډیو ټلویزیون او  پوهنیپروګرام مامورینو سره د 

د تشبث  پروګرام  . د آزادۍ راډیو خبلایر ښاغلي ابراهیم صافي،ېوکړ کېمر

د  ید السته راړنو څخه ستاینه وکړه. دی پخپله د خواجه عبدهللا انصار

شوی دی. د  ېپات زده کوونکيڅخه فارغ او د تشبث پروګرام  لیسېهلکانو له 

خوا د تشبث پروګرام د دری ژبی ویډیویی پوښښ تړنه ه آزادی راډیو ل

 )لینک( عبارت ده له:

.html27746785http://da.azadiradio.com/a/  

( تر ېد تشبث مضمون ګټ کېپه لیسو ) ېاو همدارنګه د فیسبوک تړنه ی

 عنوان الندی عبارت ده له:

 https://www.facebook.com/search/top/?q=%D9۶81۶ 
D9۶88۶D8۶A7۶DB۶8C%D8۶AF۶22۶D8۶AA%D8۶AF%D8۶B
1۶DB۶8C%D8۶B3   
 

 ېد یو 2۱ په ېد می میاشتکال  221۱د ؤلینو د خورشید ټلویزیون مس

سټوډیو  ېلپاره د تشبث دوه زده کوونکو ته د مرکو لپاره خپل ېژوندی خپرون

فعالیتونو په اړه خبرې د کې د تشبث  پروګرام  لیسوچې په  ته بلنه ورکړه

 .وکړي
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  د تشبث د زده کوونکو د تولیداتو ننداره کېانځور: د تشبث په یوه لیسه  8

 یطرحو سیال زود سوداګری

د . کیږيد سوداګری طرحو سیالی د تشبث پروګرام یوه مهمه برخه ګڼل 

د سوداګری طرحو سیالی  کېتشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه په والیتونو 

تر سره  کېبیا په کابل  ېوروستی یا د اتلولی پړاوو ی چېپه الره اچوی 

د سوداګریزو  ښوونکي. د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او کیږي

ترتیب سره په په  چېطرحو سیالی اداره کوی. دا پروسه ډیر پړاوونه لری 

 الندی ډول دی:

 زده کړو د اقتصاد ښوونکيوزارت ټول  ېد پوهن چېامله  ېله د .1

شالید نه لری نو د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه د ښوونکو 

لپاره د سوداګری طرحو لیکلو او مدیریت په هکله ټریننګونه په 

 الره اچوی.
یا د دوی د اوسنی  چېهڅوی  زده کوونکي خپل ښوونکيد تشبث   .2

 ېد پیلولو په موخه سوداګریز کاراوبار د ودی او یا نوی کاراوبار

د تشبث باید  ېټولی طرح چې. د یا دونی وړ ده کېولی طرحې
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د سوداګریزو طرحو د معیار په  او روزنیزې مؤسسې ښوونیزې 

 اساس ولیکل شی.
ورښیی او دوی ته  و تهزده کوونکد طرحو لیکل  ښوونکيد تشبث  .3

د طرحو  ښوونکيکوی. وروسته بیا  ېاړه الزمی الرښوون ېپه د

 څخه بیا کتنه کوی.
لس ښې طرحې غوره  ښوونکي، د تشبث کېپه بهیر  ېد بیا کتن .4

د په ګډون د لس غوره طرحو لیست  و لیستطرحد ټولو کوي او 

ته لیږی. د تشبث ښوونیزه او  او روزنیزې مؤسسېښوونیزې تشبث 

روزنیزه مؤسسه د سوداګریزو طرحو مالومات خپل ډیټابیس ته 

 داخلوی.
د  ترڅو کېه ټاد تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه یوه کمیټ .5

له ټولو طرحو  ښوونکو لخوا د غوره شویو لسو طرحو په شمول

څخه بیا کتنه وکړی او تصویب یی کړی. د تشبث ښوونیزه او 

د  کېپه لسو غوره طرحو  تصویب اوروزنیزه مؤسسه د طرحو د 

 لومات ورکوي.اته م وښوونکاړونده  ډول بدلون په اړه هر
او روزنیزه مؤسسه د د تشبث په هره لیسه کې د تشبث ښوونیزه  .6

لسو غوره طرحو جوړوونکو زده کوونکو تر منځ د سیالی پالن او 

سیالیو لپاره  ېغوره کړی. د د طرحېاعلی  3همغږی کوی ترڅو 

ترڅو  کېیو خاص ځای ټا کېد لیسو مدریران په داخل د لیسه 

د تشبث ښوونیزې او روزنیزې سیالی په ښه توګه تر سره شی. 

 د یوله ادارې څخه  لیسېد او  ښوونکيمؤسسې  استازی، د تشبث  

 ېخپل زده کوونکي لیکونکيلس غورو طرحو د  کېپه شتون  غړي

د ارزونې لپاره د تشبث د نورو زده کوونکو په شتون کې  ېطرح

اعلی  ېڅخه در لیسېهرې  ټیم په ګده د ارزونېکوی. د  ېوړاند

ټاکي. د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه لسو غوره  طرحې

اعلی طرحو  ې، ستاینلیکونه او درېطرحو لیکونکو ته جایز

  لیکونکو ته کپونه ورکوی.
ترڅو د ټولو  کېد تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه یوه کمیټه ټا .7

 ۹2غورو طرحو ارزونه وکړی او  ېڅلورو والیتونو د لیسو د در

 تری غوره کړی. طرحېبهترینې 
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ترڅو د  يکد تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه یوه بله کمیټه ټا .8

د وروستی پړاوو  طرحېاعلی  ېډیر 12بهترینو طرحو څخه  ۹2

 لپاره غوره کړی.
د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه د وروستی پړاو مراسم په  .9

خپلی  جوړوونکيلس ډیرو اعلی طرحو د تنظیموی او  کېکابل 

و اړونده څانګ ووړاندی کوی. ټول کېاورېدونکو په شتون طری د 

په شمول د وزارتونو، خصوصی سکتور، د لیسو مدیران، د  ته

یلې ې. یوه ناپکیږياو زده کوونکو ته بلنه ورکول  ښوونکيتشبث 

غوره کوی. د وروستی  طرحېبهترینې  ېدر )کمیسون( کمیټه

پړاوو کټوونکو په هکله قضاوت د دوی د پالن او ژبنی بیان د 

لس غوره  د پای لخوا ېیلې کمیټې. د ناپکیږيفیت په اساس کې

 کیږيد پوښتنو له الری هڅول  زده کوونکي جوړوونکيطرحې 

ترڅو د خپلو سوداګرۍ طرحو په پیاوړتیاوو او کمزوریو و 

د خصوصي سکتور، د  قضاوت کوونکې کمیټه د سیالۍپوهیږی. 

او وزارتونو لکه د سوداګرۍ او صنایعو ښوونکو پوهنتون له 

 .و څخه جوړیږیاستازله وزارت 
ث ښوونیزه او روزنیزه له سیالی وروسته د تشب د وروستی پړاو  .12

غوره طرحو جوړوونکو زده کوونکو لپاره په دوه  ۹2مؤسسه 

زده کوونکو په ګډون پنځه ورځینی سوداګریز  2۹د  کېدورو 

 ټریننګ ورکوی.
د تشبث ښوونیزه او روزینزه مؤسسه همدارنګه لس بهترینو زده  .11

 کوونکو ته څلور ورځنۍ پرمخ تللی سوداګریز ټرېننګ ورکوی.
 12د  زده کوونکيغوره  ۹2د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه  .12

نایعو وزارت او نورو اړونده بهترینو په شمول د سوداګرۍ او ص

 مالټړ کوونکو ادارو ته د الزیاتو مرستو لپاره ور پیژنی.

  سوداګریزې طرحې

لوړو زده کړو ته یی الره نده  چېد هغو زده کوونکو سره  کېپه افغانستان 

نه دی  نېموند ېوروسته په دند څخه او یا هم د لوړو زده کړو موندلی

توانیدلی د مرستې ډیره اړتیا ده. د تشبث پروګرام زده کوونکو ته اړینې زده 

کړې او الر ښوونې کوي تر څو خپل ځان ته کاراوبار منځ ته راوړی او په 
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کې فارغان  اقتصاد په آزاد بازارد  ه کمه شی.یکباندې یی ت ی دندوحکومت

  زیاتو الرو ته السرسی لری ترڅو خپل کاروبار ته پراختیا ورکړی.

څخه شمیرل  برخود سوداګریزو طرحو لیکنه د تشبث پروګرام یو له مهمو 

زده شی. د تشبث  پلی کې، تر څو د تشبث لیدلوری او مفاهیم په عمل کیږي

او ښوونیزې د تشبث د تشبث ښوونکو او  سوداګریزو طرحو ته کوونکي

کال د  221۹د  .پراختیا ورکوی په همغږی او مرستې روزنیزې مؤسسې 

 ۱3په اړونده  طرحې سوداګریزې 773په ټولیزه توګه  کېپه اوږدو  يمن

طرحو  773ټولی لخوا وارزول شوې. له  کېاو د مسل ېولیکل شو کېلیسو 

طرحو رته چې د سوداګریزو چې کېلیسو  39په   طرحې 392 څخه له ډلې

. سږ کال د پروان والیت د محمد عثمان ېسیالۍ سرته رسیدلې وې غوره شو

وه او درې نورو  ېی د نجونو او هلکانو لیسو په کډه سیالی سرته رسولبوتجر

  .نه وه لیسو د سیالی معیار پوره کړی

برخه اخیستونکو لیسو د سیالی مهم پړاوونه او د سوداګریزو  ۱3کال د  2۱1۹/1۹: د جدول 5
 طرحو شمیر

 مجموع د سوداګریزو طرحو پړاوونه

 773 د سوداګریزو طرحو ټولیز شمیر کېپه ټولو لیسو 

سیالۍ تر سره  چېرته چېلیسو څخه  39لس اوچتې طرحې له 

 شوې وې

392 

سیالۍ تر سره  چېرته چېلیسو څخه  39له  طرحېغوره  ېدر

 شوې وې

117 

 ۹2 طرحو څخهغوره  (117له ټولو ) طرحې اعلی ۹2

 12 طرحې وروستۍ لس بهترینې
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برخه اخیستونکو لیسو د سیالی مهم پړاوونه او د سوداګریزو  ۱3کال د  2۱1۹/17: د جدول 6
 طرحو شمیر

 مجموع د سوداګریزو طرحو پړاوونه

 9۱۱ سوداګریزو طرحو ټولیز شمیرلیکل شویو د  کېپه ټولو لیسو 

سیالۍ تر سره  چېرته چېلیسو څخه  ۱1لس اوچتې طرحې له 

 شوې وې

۱12 

سیالۍ تر سره  چېرته چېلیسو څخه  ۱1له  طرحېدری غوره 

 شوې وې

123 

 ۹2 څخهغوره طرحو ( 123له ) ېطرح اعلی ۹2

 12 طرحې وروستۍ لس بهترینې

 

 کال د سوداګریزو طرحو مالومات د والیتونو او کابل ولسوالیو په اساس 2۱1۹/17: د جدول 7

 د سوداګریزو طرحو مجموع والیتونه

 ۱12 کابل ښار

 1۱7 د کابل ولسوالۍ

 ۹9 پروان

 ۹1 بامیان

 77 ننګرهار

 9۱۱ مجموع

 تحلیلګریزو طرحو سودابهترینو  و د لسوسیل وټولد 

غواړی  چېد سوداګریزو طرحو د لیکنو سیالی د هغو زده کوونکو لپاره 

یوه بېسارې موقع ده. د تشبث ښوونیزه او روزنیزه  يمتشبث تری جوړ ش

 د د زده کوونکو کې کېمؤسسه د سوداګریزو طرحو سیالی ته په راتلون
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ه اغیزمنه الر اخیستو یو ېد هڅونی، تحرک او برخ متشبث جوړیدا په لور

 سوداګریزې ېزیات 2۹۶ کېکال  221۱کال په پرتله په  221۹د  بولی.

دا د تشبث پروګرام سره د زده کوونکو د لیوالتیا  چېلیکل شوې وې  طرحې

 زیاتوالی څرګندوی.

لیسو د  39لیسو له جملی څخه  ۱3د  کېکال په اوږدو  221۹/1۱د 

کال په اوږدو  221۱/17سوداګریزو طرحو سیالۍ په الره اچولې وې. او په 

په الره اچولې  و سیالۍطرح ولیسو د سوداګریز ۱1لیسو له ډلې  ۱3د  کې

پاتې دوه لیسو د سوداګریزو طرحو د سیالی په الره اچولو معیار نه وه  وې.

 ددا زیاتوالی د زده کوونکو  کېد سوداګریزو طرحو په شمیر  پوره کړی.

 څرګندوی. ښه والیفیت کېاو د طرحو د  زیاتوالی لیوالتیا

د سوداګریزو طرحو د سیالیو له بشپړولو وروسته، د تشبث ښوونیزې او 

( په و)کټګوری ود وېشنیز طرحېلیسو لس غوره  ۱1روزنیزې مؤسسې د 

الندی ونیولې؛ لکه نوی یا زړه سوداګری،  ارزونېنیولو سره تر  کېنظر 

وېشنیزو په نظر کې نیولو سره.  نورو اساسیاو ټولګی جنسیت او  ،بودیجې

طرحو له جملی  سوداګریزو ۱12په عمومي توګه، د لس بهترینو غوره شویو 

ی السی صنایع او حرفوی کار تولیدی، ورپس ه پهسلن هڅخه تر ټولو ډیر

نجونو  طرحې ېاکثریت سوداګریز چېد یادونی وړ ده  وې. یو کېکټګور

لیوالتیا په دی برخه کې  یدونکېد نجونو دوامداره زیات دا چېوې،  ېلیکل

. په په والیتی کچه د سوداګریزو طرحو وېشنیزو سره توپیر درلوده ښیي.

 طرحېاتو په هکله ډیرې سوداګریزې کابل او ننګرهار والیتونو کې د تولید

د تولیدی او حرفوی زده کړو په  کېلیکل شوی وې، ولې په پروان والیت 

که څه هم، په بامیانو لیکل شویو سوداګریزو طرحو شمیر یوشان وه. د هکله 

 ایی طرحې د السی صنایعو په هکله لیکل شوې وې.کې نږدې نیم

 د کټګوریو عمومی څیړنه

په هکله  وحدودد سوداګریزو طرحو د لیوالتیا زده کونکو د  چېلپاره  ېد د

څرنګه دوی د بازار شتون منعکسوی، دا څیړنه د لیکل شویو  چیمالوم کړو 

سوداګریزو طرحو د کټګوریو شمیر او ډول څرګندوی. څیړنه همدا ډول هغه 

سوداګریزې طرحې  ېزیات کېپه هکله یی په والیتونو  چېګټګوری مالوموی 

 .يلیکل شوی د
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. تر ټولو يو سوداګریزو طرحو عمومی څیړنه ښیلسو غورګراف د ټولو  2۱

ي لیکلیکل شوې دی لکه: کاغذ، د  کېپه تولیدی برخه  2۱۶ ې طرحېډیر

 کڅوړېمینځلو پوډر،  د زنځیرونه، جامې، رنګ، څراغونه، د لیمو ګانو

 يسوداګریزې طرحې یې لیکل چېډیرو زده کوونکو )بیکونه( او تباشیر. 

نور دا چی حال تجربه کوي.  ړاوونهپ يړناو لوم یپیل کړ یې خپل کاروبار

 خپل کاروبار پیل کړي. سره به د وخت په تېرېدو چې يلرپالن 

د کلونو په تیریدو سره د لیکل شویو سوداګریزو  چېدا ده  ېپور په زړه

په  طرحېطرحو کټګوریو بدلون موندلی دی. سږ کال ډیرې سوداګریزې 

( کې اکثریت طرحې په 221۹/1۱تیر کال ) ېتولیدی برخه کې وې ول

تر ټولو  221۱/1۹سوداګری د -وی، او همدارنګه کرنیزه کېکارونو  کېمسل

. د کټګوریو په اکثریت کې دا بدلون د یو مناسب بازار په لوړه کټګوری وه

د زده کوونکو هڅی ښیی او همدارنګه د تشبث پروګرام په ال ښه  کېموندلو 

سره د د اړونده ادارو  ېمؤسس ېاو روزنیز ېد تشبث د ښوونیز کېدو کې يپل

 په ګوته کوي.ی پرله پسې هڅکې  په رامنځ ته کوولو ېکړنالر همغږی یوې

په برخه کی السی صنایعو  د( 21۶د سوداګریزو طرحو دوهم لوی شمیر )

سرتختی ، پر ګلدوزی بالښت ، ګلدوزي ه: د جامو اوبدل، کل شوې وې لکیل

د مریو ګنډل، او د ګرځنده تلیفونو اوبدل شوی پوښونه. زده کوونکو په  وجام

 ځانګړي ډول نجونو د السي سوداګریو د دغو توکو تولید پیل کړی وه.

طرحې د حرفوی کارونو په هکله  سوداګریزې( 1۱۶درییمه لوړه کټګوری )

او  ینقاشی هنر، خیاطۍ، سینګار ځای ، پخلد لیکل شوې وې لکه: 

سوداګری د پیلولو لپاره اړین د  یرشم یاتز د دغو زده کوونکو .يګرانځور

حرفوی مهارتونه زده کړی ول لکه خیاطی او سینګار. ځینو زده کوونکو له 

د  ېخپلو ملګرو او خپلوانو سره په ګده کاراوبار پیل کړی دی او ځین

 .يد کېکاراوبار د پیلولو د پالن په پړاوو 

 ېو ساتنچېاو د شاتو مو لبنیات ،چرګانو فارمونه د مالدارۍ کاروبارونو لکه د

. دا زده کوونکي له خپلو ېلیکل شوې و طرحې سوداګریزې 9۶په هکله 

کورنیو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپلو کورنیو سوداګریو ته وده او 

کو نوی پراختیا ورکړي. د تشبث  مضمون څخه په الهام اخیستو زده کوون
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محصوالت کورونو ته رسونه او برنډونه منځ ته بدلونونه لکه د لبنیاتو 

 .يراوړی د

اړوند سوداګریو په هکله لیکل شوې  ېناته سلنه سوداګریزې طرحې د کر

مایع او بادرنګ.  ضدوې لکه: انارو، ګلخانه، سویابین، زعفران، د حشراتو 

. او يد يزده کوونکو د خپلو کورنیو په مالي مالتړ دا سوداګرۍ پیل کړ

 ځینې د دوی به په راتلونکي کې خپل کاروبار پیل کړي. 

لکه: د یوه  ېد خدمتونو د کاراوبار اړوند و طرحېاووه سلنه سوداګریزې 

ښودل، د ژبې مرکز، د واده تاالر، د ژباړې شرکت، کېښوونځی بنسټ 

سوداګریزو طرحو څخه  د پاتې .پلورنځیمطبعه، کرایه لوښي او د کتابونو 

په برېښنایی انجنیری او  3۶یی خدماتو،  په روغتیا 3۶په خرڅالو،  ۱۶

زیاتی پانګې ته اړتیا لری په هکله لیکل شوې  چېد کانونو کوم  1۶یواځې 

 وې.

  د کټګوریو په اساس د سوداګریزو طرحو عمومی تحلیل  :ګراف 8
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 د زړو او نویو کاراوبارونو عمومی څیړنه

د نویو کاراوبارونو په هکله لیکل  89۶ طرحېډیری سوداګریزې  سږ کال

طرحې په  سوداګریزې ۱1۶او دوه کاله وړاندې  ۱2۶تیر کال  چېشوې وې 

د نویو سوداګریو په هکله د زده کوونکو د  هکله لیکل شوې وې. ېد

یو بل  تشویقد پروګرام سوداګریزو طرحو د لیکلو دا ستر زیاتوالی د تشبث 

د سږ کال  .د زده کوونکو درک څرګندویپه هکله   اهمیت د دې داو  اړخ

 د زدهپه پرتله  ۹9۶د  ېاو د دوه کاله وړاند ۱2۶د تیر کار د  11۶پاتې 

و د دوام او یا سوداګری وشویو زړ پیلد له خوا  وغړی دکونکو او یا د کورنۍ 

 .ېپه هکله و پراختیا

   وېشیا نوی کاراوبار په اساس د لس اوچتو طرحو عمومی  ود زړ :ګراف ۳

 
 

 د جنسیت په اساس عمومی څیړنه

زیاتې سوداګریزې طرحې  کېکال  221۱/17د هلکانو په پرتله نجونو په 

لیکلې وې. د تېر کال په پرتله سږ کال د هلکانو لخوا د سوداګریزو طرحو په 

یو څه زیاتوالی راغلی وه. خپلو کورنیو ته د کاراوبارونو په وسیله  کېلیکنه 

ندلی ود عوایدو د السته راوړلو په موخه د زده کوونکو لیوالتیا زیاتوالی م

 دی.

89% 

11% 

ACKU زړې نوې
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  طرحو عمومی څیړنه   سوداګریزو د جنسیت په اساس د لس اوچتو :ګراف 1۱

 
 

 د بودجو عمومی څیړنه

نیولې  کېبودجه په پام  بنسټکچه د الندی معیارونو په  ډیرهزده کوونکو په 

 وه:

 1۹2221افغانیو څخه ښکته، منځنۍ بودجه له  1۹2222کوچنۍ بودجه له 

افغانیو څخه  ۹22222افغانیو پوری او لویه بودجه له  ۹22222څخه تر 

 ۍپه پرتله د کوچن ۱۹۶پورته. د سوداګریزو طرحو درې برخې د تېر کال د 

ه. د درلود هبودج یمنځنطرحو یو پر څلورمه برخه بودجې په اساس وې. 

په پرتله سږ کال هیڅ یوې طرحې لویه  11۶د تیر کال  چېپاملرنې وړ ده 

د زده کوونکو تمرکز او د سیالیو د ګټلو په موخه د  ده.بودجه نه درلو

 ېسوداګریزو طرحو د لیکلو معیارونو ته پابندی د تشبث د زیاتیدونکې پوه

 او مهارتونو د پوهاوی څرګندویی کوی. 

35% 

65% 

 نجونې هلکان

 مجموع
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   هد بودجی په اساس د لس اوچتو طرحو عمومی څیړن :ګراف 11

 
 
 

 
  د تشبث په یوه لیسه کې زده کوونکي: لس غوره انځور ۳




 

 




75% 

25% 

0% 

 لویې منځنۍ کوچنۍ

 د سوداګریزو طرحو شمېر
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 تعقیبی فعالیتونه

 د تشبث ښوونکو د ظرفیتونو لوړول

 ونود تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې کارپوهانو د تشبث درسی کتاب

ټرېننګ  د د روزونوکو د روزنې لپاره د پوهاوی کتاب او محتویاتو ته په کتو

د جوړ شوي دي. ژبو مواد په پښتو او دري دواړو  ترېننګد پالن جوړ کړ. 

مواد د روزونکو د  د تریننګ يتشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه غوره شو

 هروان هدا یو. يکو ېد تشبث ښوونکو ته وړاند ېروزنې د ورکشاپونو له الر

 .د ظرفیت د لوړولو پروسه ده

تشبث ښوونکو ته الزم مهارتونه او پوهاوی ورکوی  دا ټریننګونه )روزنې( د

ونو تدریس سرته تدریسی کتاب د ترڅو په مناسبه توګه د تشبث مضمون

د تشبث نویو ښوونکو  د ګډون لپاره لومړیتوب کېورسوی. په دې ټرېننګونو 

 .کیږيکول ورته 

 د ټرېننګونو ورکړه

ږي کېد ټرېننګونو ټول ټولګی په عملي او مشارکتي ډول سره پرمخ وړل 

 لیپ کېپه عمل  ېاصول او زده کړنظری  چېپدی وتوانیږی  ښوونکيترڅو 

شخصي  د خپلهڅوي چې د روزنې په ترڅ کې  ښوونکيدا ستراتیژي کړی. 

د  ښوونکينیولو سره  کېد واقعی حالت په نظر  .کړی کاروبار حالت تمرین

 په خپلو سوادګریزو پروژو باندی عملی کوی.  ېټریننګ زده کړ

د سوداګرۍ د مهمو اړخونو او تخنیکونو په  ښوونکي کېد ټرېننګ په پای 

بهیر په اوږدو کې خپلو دی هکله زده کړې او پوهاوی السته راوړی او د 

څرنګه له خپلو  چېهمدا ډول زده کوی  ښوونکي سوداګریو ته پالن جوړوی.

 کېزده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو خپلې سوداګریزې طرحې په عمل 

او څرنګه د کاروبار  ړيپالن او ستراتیژي جوړه ک پیاده کړی، سوداګریز

 کړی. پلیپه لیکلی ډول  هدپیل او و
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 د ښوونکو ویناوی 

 

 

 
  د روزونکو د روزنې په ټرېننګ کې ښوونکي: د تشبث انځور 1۱

 د زده کونکو د سوداګرۍ د ادارې او مدیریت ټرېننګ

مالتړ  يکتخنی زده کوونکيمتشبث غوره  ۹2د تشبث  کېنو په لړ ود تعقیبی فعالیت

له زده کوونکو سره مو د دوی د سوداګری په پرمخ  چېلپاره  ېد د. يترالسه کو

څلور  ېمؤسس ېروزنیزاو  ېوړلو او پراختیا کې مرسته کړی وی د تشبث ښوونیز

. ی وهاتو ټرېننګ ورته په الره اچولاو مدیریت د اساس ېورځنۍ د سوداګرۍ د ادار

 کوونکيزده دا ټرېننګ په ښه او اغېزمنه توګه سرته رسیدلی وی  چېلپاره  ېد د

څرنګه یو کوچنی ”کسیزو ګروپونو ویشل شوی ول. دواړو ګروپونو ته د  2۹ه په دو

پر تر عنوان الندی څلور ورځنۍ ټرېننګ “ کاراوبار پیل، اداره او پراختیا ورکړو

  .شو الره واچول
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د وروستی پړاو لس غورو زده کوونکو لپاره د سوداګرۍ د مدیریت 
 او پراختیا پرمخ تللی ټریننګ

بهترینو متشبثو زده کوونکو لپاره د سوداګرۍ د مدیریت له ټرېننګ  ۹2د 

څخه وروسته، د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه د وروستي پړاو لس 

ټرېننګ پر  تفصیلیغوره زده کوونکو لپاره د سوداګرۍ د مدیریت او پراختیا 

ښتګرو د مبتکرو او نو دا ټریننګونه به له د ظرفیت د لوړولو .الره واچوه

د خپلو کاروبارونو د ښه پرمخ وړلو او د سوداګریو  سره زده کوونکيتشبث 

 مرسته وکړی. کېپه پراختیا او ودې 

 سهیکد بریالیتوب 

 ېزده کوونکټولګي  12آغلې فاطمه د ابوالقاسم د نجونو د لېسې د تشبث د 

د  هخپل سرهی ناخیستالهام  د تشبث د مضمون په ده. دا نوښتګره وه، هغې

 کارول شویو څیزونو څخه د نوی توکی پهد چی سوداګرۍ  صنایعو السي

پوه  ېپه د. نوموړې اغوستل شوی بنګړیلکه  هپیل کړ ه وهاخیستن هډول ګټ

په زړه راښکونکو توکو بدل  ښکالد  کارول شوی توکیکوالی شی  چېوه 

 کړی.
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 څارنه، ارزونه او لنډ مهاله اغیزې

 پروګرام تشبثد ، کیدونکی پلي یزې مؤسسې لخوااو روزن ښوونیزېد تشبث 

د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې جوړښتي اړخونه لري.  منظم

کاراوبار  چېګانې سر ته رسوی او د هغو زده کوونکو  سروی کېکارکوون

دا  دی. ییو ډېټابېس جوړ کړ ېیی پیل کړی او یایی ځان ته دنده خوندی کړ

، د فراغت څخه وروسته او د تشبث پروګرام تر ډیټابیس، د وخت په تېرېدو

د سانه کوی. آ السته راوړلپایه د تشبث زده کوونکو په هکله د مالوماتو 

د تشبث  .کیږيور اضافه سوابق تازه مالومات او کې  اوږدوال په ک ښوونیز

او وروسته د زده کوونکو د ارزونې پایلې د تشبث  کېله تدریس څخه مخ

 . کیږيل ږښوونیزې او روزنیزې مؤسسې ته د ال زیات تحلیل په موخه لی

د تشبث یوه لنډ مهاله پایله د سوداګریزو طرحو د پراختیا لپاره له ښوونکو 

سوداګریزو طرحو د سیالیو د  د ېسره د زده کوونکو ځان ثبتول دی. دا طرح

ه ګرځی. واقعی پالنون ېد دوی د سوداګری د ود زده کوونکو لپاره ګټونکو

منځ ته راغلی او یا ورته وده  ېد تشبث پروګرام له الر چېهغه کاراوبارونه 

 ښکاره پایلې ښیی. او دونکېکېورکړل شوې د تشبث لمس 

روګرام د څارنې لپاره کارول شوی دتشبث پ چېهغه وسیلې او میتودونه 

له: د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د ټیم لخوا د ټولګیو  عبارت دي
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ټولګیو څارنه او داسی نورې  تشبث د لیسو د مدیرانو له خوا د ،له نږدی لیدنه

 الری.

نې په کار واچوی ترڅو چېد تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه به خپلې سر 

پای ته  کېپه لیسو  ېد تشبث پروګرام ی چې تعقیب کړی زده کوونکيهغه 

ایښی دی. د څرک لګولو یو سیستم به په کار  ېرسولی او د کاراوبار بنسټ ی

واچول شی ترڅو د زده کوونکو کاراوبارونه د پروګرام د اوږد مهالو ګټو د 

ولو دا سیستم به ګونیسی. د څرک ل ېالند ارزونېمالومولو په موخه تر 

 .ثبت کړيد دې سوداګریو له الرې منځ ته راغلی  چېهغه دندې همدارنګه 

 ګانی د تشبث پروګرام سروې

سر ته  ېګان د تشبث ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه په خپل وخت سروې

ګانی د  رسوی ترڅو د پروګرام پرمختګ مالوم او اندازه کړی. دا سروې

ګانی همدارنګه  سرویپروګرام د هرو دریوو پایلو اړوند مالومات را ټولوی. 

د زده کوونکو د مخکې او وروسته ازموینو د نومرو اندازه، د تشبث د 

کاراوبار یی پیل کړی او  چېپوهاوی اندازه او د هغو زده کوونکو په اړه 

زه او روزنیزه مؤسسه د تشبث ښوونی. مالومات را ټولویده  ېیایی دنده موندل

مرکو له الرې د پروګرام ارزونه ترسره  دسره د اړونده ادارو او مسؤلینو 

 .کوي

 د سروې لنډیز

او  ارزونېد تشبث د پروګرام د  مؤسسېد تشبث ښوونیزې او روزنیزې 

سروې او ارزونه وکړه  کېکال په پای  221۹/221۱مؤثریت په موخه د 

 :دیموخې او اهداف په الندی ډول  ارزونېد دغې  چې

 د  کې والیځان بسیا ټولنیزې او اقتصادي پیاوړتیا او په د ځوانانو

 ارزونه.و اغیز تشبث پروګرام د

  لومول چې یو نوی کاروبار یې اسلنه مهغه د تشبث د زده کوونکو

او یا د  کړېوریې پراختیا  ی تهپخوانۍ سوداګر ې، خپلیپیل کړ

د کار زمینه د نورو ځوانانو لپاره یی یا دندی څښتن شوی، او 

 .برابره کړې ده
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 پوښتنلیکونه

رته چې چې) د لیسو مدیرانو ۱3تشبث ښوونکو، د  ۱1 زده کوونکو، ۱22 له

 زده کوونکو له مور او پالر 82 د ( اوشوی وو مضمون تدریسد تشبث 

څرنګه چې  څخه د مالوماتو د راټولولو په موخه پوښتنلیکونه ترتیب شول.

و د تشبث مضمون لوستی وه او د ټولو زده کونکو زده کونک 3۱222نږدې 

یو شمیر  څخه ېله جمل د زده کونکوامله  ېوه، نو له د ارزونه یو پیچلی کار

په ل. اساس غوره شونړیوالو معیارونو پر  د ټاکلونمونو د  دتوګه په نمونې د 

اړونده لیسو له مدیرانو سره  نکو او دود تشبث له ټولو ښو داسې حال کې چی

چې یو نوی  ېنکو له جملوڅخه زیاتو د هغو زده کو 222. د ېوشو کېمر

کاروبار یې پیل کړی، خپلې پخوانۍ سوداګری ته یې پراختیا ورکړې او یا د 

د  ېد نورو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړ ېدندی څښتن شوی، او یا ی

 برخه لرله. کېارزونه  ېوو والدینو په د 82

د پورته ذکر شویو څلورو ګروپونو څخه د لومړنیو مرکو موندنې د زده  

نو کې د تشبث د اغیزو په کوونکو په دواړو شخصي او کاروباری اړخو

ونو لومړنۍ ساری مالتړ ښیي. د ارزول شویو څلورو واړو ګروپ هکله بی

 اګرافونو کې واضح شوی دی.ارموندنې په راتلونکو پ

 کېنوزده کو

 12او  11، 12د ول نکي چې د ارزونې لپاره پیژندل شوي وهغه زده کو

زده  ۱22د  د تشبث مضمون لوستی وه. چېول کومو  کېنوټولګیو زده کو

زده  ۱9۶له  پروګرام تشبثد چې  ښیینکو څخه راغونډ شوي ارقام وکو

دوی . کله چې له ده مرسته کړي کېپه پیلولو نوی کاروبار د  نکو سرهوکو

د تشبث پروګرام څه ډول له دوی سره مرسته کړی،  چېڅخه وپوښتل شول 

، پروپوزلونو ګانو موضوع وتړل شویسره د نکو د سوداګرۍ وزده کو

کاروباري ویو د ن لوړولو لپاره چېسوداګری د کپراختیا لپاره هڅونې او د 

په  یې  8۹۶کې،  31۶. په پاتې یادونه وکړهو څخه نظریاتو رامینځ ته کول

د تشبث له زده کړو څخه په استفادی د کاروبار د پیلولو یادونه  کېراتلونکي 

 وکړه. 
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 د تشبث په مرسته یی کاراوبار پیل کړی دی چې و سلنه: د زده کوونکګراف 12

 

د  چېنکو له نیمایي څخه زیاتو سره مرسته کړی ودی مضمون د زده کو

خپلې کورنۍ سوداګرۍ  ته د تشبث په مرسته د سوداګری د اصولو د زده 

زده  77۶، چېده  کېدا په داسی حال  ی پر اساس پراختیا وکړی.کړ

د مضمون له  کېنکو د سوداګرۍ د پراختیا په پرتله د سوداګرۍ په پیل وکو

وی اهمیت څخه یادونه وکړه. د تشبث پروګرام زده کوونکو ته دا وړتیا ورک

د سوداګرۍ معیاری اصولو له مخې کاروبار پیل کړی. همدارنګه د  چې

پراختیا او د سوداګری د پیاوړتیا لپاره د امکاناتو په  کېد مسل تشبث مضمون

مهم رول لوبوي. د زده کوونکو شپیته سلنه ځواب  کېرامینځ ته کولو 

چې د تشبث مضمون د  د دېنآورکوونکي، نجونې او هلکان دواړه پدی 

سوداګرۍ د پیل کولو لپاره خورا مهم دی. دا پورته یادونی دا په ډاکه کوي 

د  کېځوانانو په دواړو طبقو )هلکانو او نجونو(  چې د تشبث پروګرام د

 ثریت لرلی دی. ؤمساوي م کېاقتصادی ودی او اقتصادي ځان بسیاتوب 

ځواب ورکوونکو  ۹8۶ مضمون تدریس د  ، د تشبثچېپه زړه پورې داده 

 بدلون راوستی.  کېترمنځ د سوداګرۍ د مدیریت په چلند 

69% 

31% 

 نه هو

ACKU



  ۸۱۰۲  ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او د تشبث پروګرام د تشبث

 

 صفحه | 10

 کې: د تشبث مضمون د زده کړو له امله د زده کوونکو د سوداګرۍ د مدیریت په چلند ګراف 13
 بدلون

 

زده  81۶ چېد تشبث مضمون د تدریس یو له مهمو اغیزو څخه دادی 

مضمون د لوستلو له امله کار موندلی دی. د تشبث د مضمون  د دېنکو وکو

خپل کاروبار ته  چېپدی توانیدلی  کېنوزده کو ۹8۶له لوستلو وروسته 

نکو ویلی ونکو زده کووځواب ورکو 72۶پانګه السته راوړی. همدارنګه، 

د خپلی سوداګری پانګه د پخوا په پرتله په ښه توګه  چېپدی توانیدلی  چېدی 

نورو ځوانانو ته کار پیدا  چېنکو پدی توانیدلی ود زده کو 29۶کړی. اداره 

داسی تغیرات یی د کاروبار په رهبری  چېکړی. دی زده کوونکو ویلی دی 

ورسره بلد نه  کېد تشبث د مضمون له لوستلو مخ چېتجربه کړی  کېکولو 

ری د تشبث چېکه  چېفکر کوی  کېنوزده کو 79۶ چېول. د یادونی وړ ده 

مراعات شی نو ډیرو ځوانانو ته به د کار زمینه برابره  کېاصول په کاروبار 

نکو په محاوره، وزده کو 97۶شی. د تشبث د مضمون له لوستلو وروسته 

او عملی کولو او  جوړونه ، مشرتابه، پریکړی کولو، پالنکېاړیکو، شب

صولو د عملی کولو یو ډول بدلون لیدلی دی. د تشبث د ا کېمالتړ مهارتونو 

یو نوی سوداګریز وړاندیز  چېپدی توانیدلی  کېنوزده کو ۱9۶ کېپه رڼا 

 طرحېزده کوونکو له یو  13۶ چې کې)طرحه( جوړه کړی، په داسی حال 

 زیاتی ترتیب کړی وی. 

اته څلویښت سلنه ځواب ویونکو زده کوونکو خپل محصوالت په نندارتونونو 

نکو انګیزه منعکسوی چې خپل محصوالت په ودا د زده کو چېکې ښودلي، 

په زړه پورې توګه  87۶پراخه کچه لیدونکو ته ښکاره کړي. د زده کوونکو 

دا د دوی د ځان  په اقتصادی  چېد تشبث په غونډو کې برخه اخیستې، 

58% 

42% 

 نه هو
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څلورمه  ریو پد ځواب ویونکو  د دلچسپی ښکارندویی کوي. کېبسیاوالی 

پیژنی چې د تشبث په  ینکود نورو لیسو زده کو چېزده کوونکو وویل  برخه

 مرسته یی کاراوبارونه پیل کړي دی.

 ښوونکي

یی له تشبث مضمون سره  چې زده کوونکي دی ویليښوونکو  98۶ تشبثد 

په زړه پورې داده  ی.، په تېره بیا د سوداګرۍ په اړه زده کړډیره عالقه لری

ښوونکو  ۱۱۶بث په اړه له ، د لسم ټولګی نه الندې زده کوونکو، د تشچې

د تشبث پروګرام  چېښکارندوینه کوی  د دېسره خبرې کړې دی. دا خبره 

نکو وزده کوونکو د تشبث مضمون د اهمیت په هکله د ټیټو ټولګیو له زده کو

 چېځواب ورکوونکو ښوونکو دا څرګنده کړه  97۶سره خبری کړی دی. 

د تشبث د مضمون په اهمیت پوه شوی دی، او د تشبث د زده  زده کوونکي

کړی په هکله د دوی تر منځ دلچسپی ډیره شوی ده. د اقتصادي پیاوړتیا 

ترڅنګ، ټولو ښوونکو ځواب ورکړ چې تشبث د زده کوونکو په ټولنیز ژوند 

په دی توانیدلی  کېنوښوونکو زده کو 89۶د  باندې هم اغیز درلودلی دی.

وبار پیل کړي یا هغه ته پراختیا ورکړی، پداسې حال کې چې د یو کار چې

ووه انکو دندې ترالسه کړي دی. د تشبث وزده کو 93۶تشبث د ښوونکو 

تشبث نه تدریسیږی د خپلو  چېڅلویښت سلنه ښوونکو، په هغو ښوونځیو کې 

 ده.  زده کوونکو عالقه د تشبث د زده کړی په هکله ښودلی 

 د ښوونځیو ادارې

د هغه مدیران د تشبث مضمون او ښوونځیو  ۱3ټولو  دچې  یادونی وړ دهد 

د تشبث مضمون لخوا  مؤسسېد تشبث ښونیزی او روزنیزی چې څخه مالتړ 

له عالقی  و. د ښوونځیو د ادارد تدریس لپاره پر الره اچول شوی خبر ول

تر څارنی درس  تشبث د ښوونځیو کې وادارو خپل 92۶ و، د ښوونځیسره سم

د دوی له جملی څخه د تشبث تد ریس  ۱9۶نظارت( الندی نیولی دی، او )

د تشبث د ښوونکو د  89۶ګټور ګڼلی دی. برسیره پردې، د لیسو مدیرانو 

تدریس په مهارتونو کې مثبت بدلون لیدلی دی. شپږ اویا سلنه د ښوونځیو 

مدیرانو زیاته کړه چې د دې مضمون د اهمیت له مخې نورو ښوونکو هم د 

د لیسو  32۶په پاى کې،  دې مضمون د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی.
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ادارو یادونه وکړه چې د نورو ښوونځیو ادارو هم په خپلو ښوونځیو کې د 

 تشبث مضمون د تدریس د پیلولو لپاره دلچسپي ښودلې ده.

 مور او پالر )والدین(

 تشبث۶ د 82څخه  دویله ؛ یوشو ېهم مرک و سرهوالدین له د زده کوونکو

نکو د کورنیو لپاره د موضوع د اهمیت ودا د زده کو اوی درلوده.په اړه پوه

۶ سلنه والدینو یادونه وکړه چې د دوی ماشومان د دې 92ښکارندویی کوی. 

کې  کوردوی په  چېمضمون د زده کړی سره زیاته مینه لری تر دی پوری 

یادونه وکړه چې  82۶مضمون لولی. سربېره پر دې، د والدینو  تشبثد هم 

 مضمون په اړه په منظمه توګه خبری کوی. د دېدوی د خپلو ماشومانو سره 

والدین پدې باور دي چې دا مضمون د ماشومانو د ټولنیز اقتصادي  9۱۶

 په سلو کې څلور شپیتو والدینو یادونه وکړه ژوند ښه والی لپاره خورا مهم ده.

چې دوی د تشبث پوهې او اصول په خپلو کاروبارونو کې کارولي او د دوی 

والدین په دی باور دی که د دوی  ۹2۶نې وی. چېماشومان د دې پوهې سر

 ماشومان د تشبث د اصولو پر اساس کاروبار پیل کړی نو بریالی به وی. 

 په ټولیز ډول موندنې

یو  مؤسسېی او روزنیزی نیزوچې د تشبث ښو دا څرګندوید ارزونې پایلې 

دا  چېنکو وکو زیاته کچه هغو زدهاغیزمن پروګرام پلي کړی دی، ځکه چې 

مضمون د پوهی په کارولو چې د په دی توانیدلی دی  مضمون یی لوستی دی

په زیاته کچه . څښتن شیخوندي کار یو یا د او پیل  یسوداګر ینویوه  سره

د خپل مالي توانمندۍ او  به کې په راتلونکي چېیادونه وړکړه نکو وزده کو

ښوونکو او د  شبث په. د تکار واخلیپوهې  به د تشبث له پایښت لپاره

چې  کړی دیتاثیر  دومرهاهمیت  په مدیرانو باندی د تشبث مضمونښوونځیو 

یدو شامل د ملي نصاب کېمضمون په  د دېمدیرانو ۶ 92او  و۶ ښوونک98

 .وکړوړاندیز 

 

 

ACKU



  ۸۱۰۲  ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او د تشبث پروګرام د تشبث

 

 صفحه | 11

 ننګونې

 کېکه څه هم د تشبث پروګرام د څو کلونو را پدیخوا په دولتی لیسو 

ال تر اوسه په رسمي توګه د پوهنې وزارت په ښوونیز ملی  ېتدریسیږی ول

د تشبث مضمون ته د  چېسبب شوی  ېد د دغه کارنصاب کې شامل نه دي. 

د تشبث ښوونکو  او همدارنګهبرخه ورنکړل شی  کېلیسو په مهال ویش 

د تشبث مضمون د لیسو له مخکې نه ترتیب  چې ېدا ستونزمنه کړیی لپاره 

دوی د تشبث مضمون تدریس لپاره شوی مهالویش په اساس تدریس کړی. 

 ، لکه د نورو ښوونکو نه شتون. وباسی انتظار ته باید یو فرصت

او د پوهنې وزارت تر منځ  ېتشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسدا ننګونه د 

د تشبث هوکړه لیک  ېدله الرې حل شوه. کولو لیک د السلیک  هوکړهد 

خپلو  تدریس پهلیسو مدیرانو ته واک ورکړ ترڅو د تشبث مضمون 

شامل کړی. دا موضوع په هوکړه لیک کې په دې ډول  کېمهالویشونو 

د یوه ځانګری ساعت او یا د انتخابی یا اختیاری  د پوهنی وزارت " راغلې ده

انتخابي  "همکاری کوی. کېد تشبث مضمون په تدریسولو  مضمون په توګه

نۍ ، مسلکونو، د ژوند مهارتونه او د کورزده کړود حرفوي ه مضمونون

 .د دېپه لیسو کې( اړونیوازې د نجونو چارې )

 السته راوړنې

 د تشبث فراغت

ټولګیو د  12د تشبث د  33۱21د  السته راوړنه یوه ښکارهپروګرام تشبث د 

 221۱/17او  221۹/1۱، 221۱/1۹د  چېمو وزده کوونکو فراغت دی ک

ورکوولو  د تشبث درې کلنه دوره بشپړه کړه. د یو اعتبار وړ سند د کېکلونو 

په موخه د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د درسی کتابونو د تالیف او 

ټولګی د فراغت سندونه  12پراختیا عمومی ریاست په همکاری د تشبث د 

 ډیزاین، چاپ او په فارغینو وویشل.
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 د والیتونو په بنسټ ېد تشبث فارغین او سندونه ی کال 2۱1۱/1۹: د جدول 8

 بامیان پروان کابل والیت
ننګرها

 ر
 مجموع

 12د 

ټولګی 

 فارغین

9۹۹۱ ۱22 912 122۹ 122۱9 

 

 د والیتونو په بنسټ ېکال د تشبث فارغین او سندونه ی 2۱1۹/1۹: د جدول ۳

 بامیان پروان کابل والیت
ننګرها

 ر
 مجموع

 12د 

ټولګی 

 فارغین

89۱۹ ۱۱9 91۹ 112۹ 11۱3۱ 

 

 د والیتونو په بنسټ ېکال د تشبث فارغین او سندونه ی 2۱1۹/17: د جدول 1۱

 بامیان پروان کابل والیت
ننګرها

 ر
 مجموع

 12د 

ټولګی 

 فارغین

7۹92 381 ۱۱۱ 12۹9 9898 
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 د تشبث عامه پوهاوی

 ېاو روزنیزې مؤسسې د پوهند پرله پسې هڅو له الرې، د تشبث ښوونیزې 

وزارت د ډیرو لوړ پوړو چارواکو پوهاوی زیات کړی دی او هغوی اوس د 

. له همدې امله د تشبث يتشبث مضمون د اهمیت په هکله پوره پوهاوی لر

د اجنډا او بحث برخه وه کوم  ېانو د غوڼډرئیسمضمون د پوهنې وزارت د 

د عمومی زده کړو د مرستیال وزیر په مشری د تشبث د ښوونې او  چې

روزنې د مؤسسې د غړو په شتون کې تر سره شوه. بحث د پوهنې وزارت د 

ان د لیسو ډیری رئیسچې  کېد ارزونې په موخه وه په کوم نصاب  ښوونیز

ټولګیو  12 او  11، 12 د خبرو یوه برخه د  .مضامین تر بیا کتنې الندې نیسی

د تشبث مضمون د ګډون په اړه وه. همدارنګه په خبرو  کېپه ښوونیز نصاب 

ټولګیو ته د تشبث مضمون غزول هم شامل ول. په ښوونیز  9او  8، 7کې 

د تشبث مضمون د شاملولو په موخه د تشبث ښوونیزه او روزنیزه  کېنصاب 

خپلو مرستو ته دوام  ېکپه ستراتیژی مؤسسه د پوهنی وزارت د اصالحاتو 

 ورکوی. 

 

 
 : مشر لیکوال عبدالظاهر ګلستاني، د پوهنې وزارت انځور12   

 رئیسد درسی کتابونو د تالیف او پراختیا د عمومی ریاست عمومي 
 کېد تشبث پروګرام څخه د مالتړ وینا په حال  
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 ،رئیسانځور: پوهاند محمد نعیم بهین، د عمومي زده کړو عمومی  13

 د تشبث پروګرام څخه د مالتړ خبرو په حال کې



د تشبث مضمون اغیزمنتیا  چېپروفیسور بهین وویل، "ما داسی فکر نه کاوه 

کې وپوهیدم.  ې په ترڅدې کتن د کومو په اړه چې ځه د کچه وی ېبه په د

پیل کړي. دا باید د پوهنې  خپل فعلیت او د زون په کچه شیباید پراخه  تشبث

به په دې اړه د پوهنې وزارت د  ځهشي او برخه نصاب  د ښوونیزوزارت 

 7، ۱د  ېتشبث د چېهغه دا وړاندیز هم وکړ  ."ممشرتابه سره خبرې وکړ

او  په ډول پراخه کړی شی تدریس د ولوماتټولګیو لپاره د نظري ما 8او 

 نظري او عملي وپه دواړ د کېټولګیو  12او  11، 12چې په  کړهیی زیاته 

 تشبثد  سره . هغه په وار واریږیاوس تدریس چېتدریس شی کوم ډول  توګه

 وکړ. ټینګار په هکله خپل مالتړد پروګرام څخه 
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 استازیتوب،: اغلې تورپیکۍ، د پوهنې وزارت د عمومي زده کړو د ریاست په انځور 14

 د تشبث پروګرام څخه د مالتړ خبرو په حال کې 

د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې لخوا د روزونکو د روزنې لپاره د 
 موادو تیاری

 د تشبث درسي کتابونه کمېټې یوې څلور کسیزې کارپوهانود د روزنې 

د  .کړجوړ سره د پالن الرښود کتاب یی  د روزنې مطالعه او د روزونکو

، او يشو جوړژبو مواد په پښتو او دري دواړو  ټرېننګد  الر ښود کتاب ېد

 هکال په لومړۍ ربع 221۹د په بامیانو او  کېوروستۍ ربع کال په  221۱د 

 .ګټه اخیستل تری پیل شول کېپه کابل 

 د تشبث د زده کوونکو ډېټابېس

وتوانیږو د تشبث زده کوونکو په پوهې، مهارتونو، چال چلند،  چېلپاره  ېد د

مسلکیتوب، مدیریت او مشرتابه همدارنګه د دوی په سوداګریز نوښتونو او 

خالقیت کې د بدلونونو په هکله مالومات ولرو د تشبث ښوونیزه او روزنیزه 

او  کېمالومات یو ډیټابېس ته رسوی په شمول د مخ اړوندمؤسسه د دوی 

ت، کېوسته ازموینې، د سوداګرۍ وړاندیزونه، د کاراوبار د پیل یا مالور

 دندې او نورو ته د کار ورکولو په هکله مالومات.
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 ښاغلي احمد ضیا سید خیلی، د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د وړو  :انځور 15  

 ( رییس، SMEDنیو تصدیو د پراختیا )یاو منځ
 د تشبث پروګرام د درې غوره زده کوونکو څخه د لورمړی ځای کټونکې ته 

 کېد جایزی د ورکړې په حال 

 
 : ښاغلې فاضله عزیزي، د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د وړو انځور 16

 مشره ( SMEDاو منځینیو تصدیو د پراختیا )
 د تشبث پروګرام د درې غوره زده کوونکو څخه د دوهم ځای کټونکې ته 

 د جایزی د ورکړې په حال کې
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 : ښاغلی عبدالشکور قانع، د تابش لوړو زده کړو د انستیتوت د پروژې مدیرانځور 17

 سیاالنوروستی لس تر ټولو غوره  سوداګریزو طرحود 

 شالید

ټولګیو له ټولو زده کوونکو  12او  11، 12د  کېښوونیز کال په پیل  د

ترڅو د تشبث د سوداګریزو طرحو په  کیږينجونو او هلکانو څخه غوښتنه 

 چېله هغو زده کوونکو سره  ښوونکيد تشبث  ګډون وکړی.  کېسیالیو 

د معیارونو او الرښوونو پر  ېد تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسس يغواړ

د ګډون په موخه پیل کړی  کېطرحې په سیالیو  سوداګریزېاساس خپلې 

د لیسو مدیرانو، د ولسوالیو د  کېکال په اوږدو  221۱/17مرسته کوی. د 

او د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د  (DEDs) مدیریتونوپوهنې 

 په ګده کار وکړ. په موخهتنظیمولو  دسوداګریزو طرحو د سیالیو 

 ګډون ۱3کال کې له  221۱/17د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې په 

سوداګریزې طرحې تر السه کړې. د سوداګریزو  9۱۱کوونکو لیسو څخه 

او  کېډیری )اکثریت( طرحې په تولیدی برخه  چېطرحو دیټابیس ښیی 

ورپسې بیا په حرفوی کاراوبارونو کې لیکل شوې وې. ورپسې کټګورۍ د 

 السي صنایعو او د کروندګری د کاراوبار اړوند لیکل شوې وې.
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د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د پوهنې وزارت په همکاری او ګد 

د لسو غورو سوداګریزو طرحو د وروستی پړاو سیالی د پوهنې  توبکورب

ینس او ښوونیزې تکنالوژی په تاالر کې پر الره واچوله. د وزارت د سا

 ېغونډې د اهمیت له امله د لویانو د ښوونې لپاره د افغان ملی ټولن

(ANAFAE.د دې غونډې د سپانسر وکړ )  د لویانو د ښوونې لپاره د افغان

د لویانو د زده کړو ستراتیژیو او  چېدی  تشکلملي ملی ټولنه یو 

، ړوسواد، اساسي زده ک پروګرامونو ته وده ورکوی چې خاص تمرکز یې په

لسو والیتونو کې د ودا په یوکړو باندې دی. مدني زده  او ،ړوحرفوي زده ک

 مرکزونه لري. ړوحرفوي زده کد لویانو او ځوانانو د زده کړې 

د لیسو د مدیرانو، د تشبث ښوونکو او د تشبث ښوونیزې او روزنیزې 

مؤسسې د بورډ غړو په شمول د مدیریت یوې کمیټې د سوداګریزو طرحو د 

وروستی پړاو سیالۍ ادراه او تنظیم پر غاړه درلوده. د مدیریت کمېټې د 

ر ناستې تسوداګریزو طرحو د وروستی پړاو سیالۍ د ال ښه تنظیم لپاره دوه 

د سوداګریزو طرحو د وروستی پړاوو د سیالۍ د سوداګریزو . سره کړې

د پوهنې لپاره یوه ناپییلې کمېټه جوړه شوه، دا کمېټه  ارزونېطرحو د 

تابش د لوړو  د د مالیې وزارت، ،او صنایعو وزارت سوداګرید وزارت، 

څخه منځ ته راغلې وه.  غړو لهاو د خصوصي سکتور  د انستیتوت زده کړو

په  پروګرام ترڅو دوی ته د تشبثیوه غونډه جوړه شوه د کمېټی له غړو سره 

وروستی پړاوو د د دندو الیحه بحث او د  دوی د هکله لنډ مالومات،

د تشبث ښوونیزې او  کړی. طرزالعمل تشریح سوداګریزو طرحو د سیالی

وره زده کوونکو سره روزنیزې مؤسسې همدارنګه د وروستی پړاو له لس غ

غونډه جوړه کړه تر څو دوی د سیالی لپاره چمتو کړی او د طرحو د وړاندې 

غوره زده کوونکو لپاره د  ۹2وکړی. د  ېکوولو لپاره ورته الزمې الر ښوون

یو نندارتون هم برابر کړی شو ترڅو  کېسیالی په ترڅ  ېوروستی پړاو د د

زده  ANAFAEته وړاندې کړی. د  نندارېدوی خپل تولیدات د پلورلو لپاره 

ننداره کې خپل تولیدات د  ېکوونکو او د روزنې مرکز ماهرینو هم په د

 پلورلو لپاره وړاندې کړل.

پړاو دې سیالی ته د پخوانیو سیالیو په پرتله  وروستید سوداګریزو طرحو د 

( کسان راغلی ول. په برخه اخیستونکو 3۹۹) ګډونکونکیتر ټولو زیات 

مرستیال عمومي زده کړو  د او سرپرست وزیرد پوهنې وزارت  کېکسانو 
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وزارت مرستیال  د سوداګرۍ ؛یساناو د پوهنې وزارت د ریاستونو رئوزیر 

کوچنیو او متوسطو تشبثاتو د انکشاف  د سوداګرۍ وزارت داو  روزی

سسو ؤد اقتصاد وزارت د نادولتي مرئیس او مرستیال؛ SMEDD  ریاست

د  یس، او د ښځو چارو وزارت څخه د ښځو د ټولنیز او اقتصادي خدمتونهئر

همدارنګه د  همغږۍ رئیسه او د هغې ټیم د حکومت په استازیتوب شامل ول.

(، د UNIDOملګرو ملتونو د صنعتی پراختیا سازمان ) ، دمؤسسېاکبر 

، د امریکا د سفارت، (UNICEF)ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق 

لکه د افغانستان لپاره د ناروې د پروژې  ادارواو د ملي او نړیوالو نادولتي 

ټولنې او د افغان مرستو د کلیو د بیارغونې  د افغانستان لپاره دفتر /

(Afghan AID) استازو له. د خصوصي سکټور استازو ګډون کړی وه 

زده کوونکو او د  د تشبثبانک، پوهنتونونو،  بین المللیافغانستان  د څخه

د ولسوالیو د  مدیرانو او سویل هغوی مور او پالر او ښوونکو او همدارنګه د

همدارنګه الندې رسنیو دا سیالی تر پوښښ الندی  .ول شامل مدیرانښوونې 

 2۱تلویزیون،  ملي راډیو، د افغانستان راډیو ټلویزیون د معارفراوسته: 

طلوع تلویزیون، خورشید تلویزیون، راه فردا  تلویزیون، شمشاد تلویزیون،

 .تلویزیون او راډیو

وه. د  ورځ کېیوه نه هیریدون 12کال د جنوري،  2217سه شنبه، د

وخت کې له بده  ورتهسره په  پړاو سیالی وروستیسوداګریزو طرحو د 

، دوه په کابل ښار وشول یدونهبر څلور ځانمرګی کېمرغه په درې والیتونو 

. په همدې ورځ د افغانستان د یی درلودل ګڼ شمېر بې ګناه قربانیان کې چې

محمد  یدلومړي وزیر، شه خدای بښلی پخوانید  کې وزارت پهبهرنیو چارو 

لوړ . زیاتره په هکله یو سیمینار ترسره شو موسی شفیق د ژوند او تاریخ

، هوزیر لمرستیاد ښځو د چارو د وزارت  په شمول حکومتي چارواکو پوړو

او د تخنیکي او مسلکي زده کړو  د پوهنې وزارت د اسالمي زده کړو

د افغانستان د مالیې او  هوزارت مرستیال، د عامې روغتیا مرستیال وزیرانو

دې سیمینار کې د ګډون له امله وه نشو په رئیس عمومی د عوایدو وزارت 

د سیالۍ په غونډه کې برخه  پړاو وروستید سوداګریزو طرحو د  چېی کړ

 .واخلی
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 نهپرانیست

غونډه د قرآن کریم په تالوت او د زرغونې د نجونو لیسې زده کوونکو له 

خوا د ملي سرود په ویلو سره پرانستل شوه. بیا د پوهنې وزارت د عمومي 

زده کړو مرستیال وزیر ډاکټر محمد ابراهیم شینواري، خبرې وکړې. هغه 

ل کوالی شي یوه سوداګری پی زده کوونکيوویل: "زه خوښ یم چې نن یو 

کړی او د خپلو کورنیو د مالتړ لپاره عاید السته راوړی، دا یو ښه او د 

دی. د تشبث پروګرام محدودیتونه دا دي: دا په یو کم شمېر  هخوشحالۍ خبر

 ېدې، د د لهتدریسیږی او دا په خپل لومړني پړاو کې دی. سره  کېلیسو 

 مرکزونو څو یو په، کم لګښت لری، دیپروګرام ګټې دا دي: دا سیستماتیک 

 ده چېدا راوړي. زموږ هیله او پریکړه  الستهیی ، او ښې پایلې ږییسره چل

مونږ  .رکړوپراختیا وته  پروګرامدې  تدریجي ډولپه  کړو ترڅو منابع تنظیم

به د نصاب د سمون په پړاو کې په بنسټیز ډول د پوهنې وزارت په تعلیمي 

ونیسو. دا یو ډېر مهم  کېنصاب کې د تشبث پروګرام شاملول په نظر 

د هللا  به ږن. موځای لری کې د پوهنې وزارت په لومړیتوباو  پروګرام دی

 پهپه ټول افغانستان کې د پوهنې وزارت تشبث ، سره سم ارادې )ج( له

یو شمیر زده کوونکو  چېداوی  به هګټ ېد . دکې ور زیات کړو پروګرامونو

زده کړو ته الر نه  ولوړ کسان چېهغه او کړو ته دوام ورکړي  لوړو زدهبه 

. سره مرسته کویټولنې او  خپلو کورنیو به لهري ه الد کاروبار لمومی 

هر فارغ د ځان  چېرې چېیو  کېپه هڅه یو ښوونیز نظام نږ د داسی مو

 خدمت ته بشریتاو افغانستان او  ،د کورنۍ او ټولنې یو ښه غړي لپاره ګټور،

  ."واوسي کېکوون

 

 پړاو د سیالی اورېدونکي غړي وروستی: د سوداګریزو طرحو د انځور 18

ACKU



  ۸۱۰۲  ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او د تشبث پروګرام د تشبث

 

 صفحه | 51

 ویناوې

ول. هر یوه د تشبث ښوونیزې  کېنور مهم ویناوال دولتی لوړ پوړی چاروا

او روزنیزې مؤسسې او تشبث په مالتړ خبرې وکړې، او په افغانستان کې یې 

  یادونه وکړه. ته په هکله اوریدونکود تشبث پروګرام د اهمیت 

د  کې، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر، په سر ډاکټر اسدهللا محقق جهاني

آیات او احادیثو په رڼا کې د پوهې او زده کړې ارزښت څرګند کړ:  "آیا هغه 

؟" 1وندان دی او هغه کسان چې بې علمه دی مساوي دياکسان چې د علم خ

کسان چې د علم خاوندان حضرت محمد )ص( همدارنګه ویلی دی: "نه، هغه 

بیا هغه  " دی او هغه کسان چې بی علمه دی، هیڅکله هم مساوي نه دي.

پوهې، ښوونې او روزنې او د  چېیم  نېکمرغه ډیرزیاته کړه: " نن زه 

ترڅو د ښاغلی حقبین صیب تر  ،کوم ګډون غونډې کېپانګونې په اړه په دې 

ده د تشبث ښوونیزې او ځما څو ځله لیدنه شوې  چېمشرۍ الندی چا سره 

او د  ېڅرګند ېدوی السته راوړند  السته راوړنې ووینم. ېروزنیزې مؤسس

 درسي کتابونهد تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې د تشبث . دی لمس وړ

په یقینی توګه چې د پوهنې وزارت کوالی شي کوم ، چاپ کړی دی

  ."وکاروي

زه "، دسوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر وویل، ښاغلي محمد قربان حقجو

زه د  .کومګډون  پروګرام کېاو اساسي  مهمدې په چې  یم خوښ ډیر

د خپلو  چېکې څخه د ځوانانو په دې غونډه افغانستان له بیالبیلو والیتونو 

 . ننسوداګریزو طرحو په دې سیالی کې یی برخه اخیستې په لیدو خوښ یم

، غوره سوداګریزو طرحو له سیالی وروسته، په څلورو والیتونو کې د به

  ."وټاکل شي طرحې

په شان کړنې د افغانستان د اقتصادی پرمختګ، پروګرام ، د دې آند"زموږ په 

روزنې کلتور، او په پای  د ښوونېنوي  یود یوه پایداره اقتصاد، د افغانستان 

پر ځای کول ډیر مهم او فوق العاده  کلتور ځایدو کېاو متشبث تشبث  د کې

فکر  ما تلمکله چې زه ښوونځي ته  دی. پخوا ته په اشارې هغه زیاته کړه،

خلک . د دولت کارکوونکي شم ډاکټر، یو انجنیر، او یا باید یو زهکاوه چې 

                                                           
آیت  39الزمر سورت  1  
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نور نه شي کوالی چې د دندو د رامنځته کولو او د کار یوازینۍ سرچینې په 

اغیزمنتیا په غیر ضروري . د دولت ه وکړیکېت توګه پر حکومت باندې

. په دې حالت کې د دندو په ورکړه کې نه ده و تهخلک وپراختیا او زیات

لری  نه ایی به وه، او د دې توانپاملرنه کویځان ته خپل حکومت به یوازې 

. ولرو کوچنۍ اداری . دا مهمه ده چېمنځ ته کړیاقتصادي پرمختګ را چې

، د وده ، دیپلوماتیکو چارورامنځ ته کول امنیت د دندېد حکومت اساسي 

، ټولنیز مصونیت چارو تنظیم ، روغتیا او پوهنېسرته رسول اساسي خدمتونو

په یوه جغرافیایي سیمه کې د خلکو د  او همداسې نور منځ ته راوړل دی. 

د خلکو له خوا  خپله ، بایدسوداګرید توکو یا خدمتونو  لکه، برابرول اړتیاوو

تشبث . تشبث د اهمیت وړ دی چېرته چېهغه برخه ده . دا يړل شوپر مخ یو

، په دوکېثبت  بی لهمتشبث او یا  يد ثبت شوخلکو سره مرسته کوي، چې  له

  ."یوه بازار کې کار وکړي

 چېونه وکړه ، د کابل والیت د اقتصاد رئیس، یادښاغلی لعل محمد ولیزاده

له زده کوونکو  تشبث ترجیح ورکوي او دمحصوالتو ته هغه د افغانستان 

غوره زده  یوروست 12"ټول  ښ دی. هغه وویل:خو ډیر نوښتونو څخه

وه لومړی، دوهمه او دریمه کتګوری په او موږ یې باید دی کوونکي ګټونکي 

خپل  چېڅوم وی هویشو. زما لپاره ټول زده کوونکو بریالي دي او زه د نه

 ."کړيور او پراختیاوبار ته دوام اکار

پروګرام مشر، او د تشبث ښوونیزې او  CIPEد  ښاغلي محمد نعیم،

تشبث پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ.  دروزنیزې مؤسسې د بورډ غړي، 

تشبث . هغه د وکړه یادونهڅخه تاریخ او السته راوړنو  لههغه د پروګرام 

زده له  تشبث. هغه د یی وبللهاو د افغانستان اړتیا مهم  او پروګرام نمضمو

دو هڅو ته پراختیا ورکړی، کې بسیا د ځانخپل  پهکوونکو څخه وغوښتل چې 

او استعداد له الرې خدمت ته دوام  نوښتخالقیت، او خپل هیواد ته د 

 ورکړي.

رییس،  SMEDD، د سوداګرۍ وزارت د ښاغلي احمد ضیا سیدخیلی  

اوریدونکو ته د تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې له ښه والی څخه 

او د سوداګریزو طرحو سیالی یی په ډیر  تشبث پروګرام د چېیادونه وکړه 

د تشبث ښوونیزې او روزنیزې هغه  دی. ېښه ډول تنظیم او پر مخ وړ
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. مننه وکړهغوره زده کوونکو له مالتړ څخه لس  ی پړاو دوروستمؤسسې د 

چې خپل کاروبار ته  مزده کوونکو څخه غواړ دانګه له"زه هم هغه وویل:

او صنایعو وزارت فرصتونه وکاروي. د سوداګرۍ  شتهټول  او دوام ورکړي

  ."په بشپړه توګه مالتړ کوي څخه زده کوونکو او پروګرام تشبث له

د ښځو د چارو وزارت، د ښځو د ټولنیزو او میرمن ماهرخ یوسفزۍ،  

ې، د زده کوونکو زړورتیا وستایله او په رئیساقتصادي خدمتونو د همغږۍ 

پړاو په دې سیالی کې   وروستیډیرې لیوالتیا سره یی د سوداګریزو طرحو د 

له ګډون څخه یادونه وکړه. هغې دا پروګرام د ځوانانو لپاره د سوداګری د 

و د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړې د تشبث پوهې او مهارتون

 پروګرام څخه د ښځو د چارو وزارت د مالتړ اعالن وکړ.

، د وروستی پړاوو د لس غورو زده کوونکو څخه انجنیر محمد یعقوب ساحل

څخه د  ېیزې مؤسسنله تشبث ښوونیزی او روز ورور زده کوونکيد یوه 

تشبث پروګرام د پلي کوولو له امله مننه وکړه. هغه وویل "زه ډیر خوښ یم 

ښوونیزې او  ثپه داسی یوه مهمه غونډه کې برخه اخلم او له تشب چې

پروګرام ته  ېد چېاو د پوهنې  له وزارت هیله کوم  مؤسسېروزنیزې 

   ."يپراختیا ورکړ

 
 1۳  محقق جهانی د پوهنې وزارت سرپرست وزیر اسدهللاډاکټر محمد  :انځور
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 کمیټې  د غړو پېژندنه ارزونی د

 چې آمره SMEDDد سوداګری او صنایعو وزارت د  له عزیزيیفض آغلې

 کوی. ه کی کارکال را په دې خوا د ادار 1392د 

 (MTOادارې )په مالیې وزارت کې د منځني مالیاتو د  آمنه احمدي آغلې

 .رئیسه

( د یوه IEEWد ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د انستیتوت ) فقاوآغلې منیژه 

 او مشره. بنسټ اېښوندونکېپروګرام "د سوداګری له الرې سوله" 

د ( TIHEمؤسسې )د تابش د لوړو زده کړو  ښاغلی محمد امان اکرمي

 .( د پروژو رئیسBIEC)استخدام مرکز او نوښت د سوداګرۍ 

د ( SETC) یزې تکنالوژی د مرکزښوون ساینس اود  ښاغلی ضیاالحق صافي

یس او همدارنګه د پوهنې وزارت ئرټولنیزې پراختیا او ښوونې د شوراګانو 

 ستر سالکار.

 یس.ئد کابل ښار د پوهنې ریاست مرستیال ر ښاغلي فضل احمد حیدري

 لس غوره سوداګریزو طرحو وړاندی کولد وروستی پړاو د 

میرمن زهرا زاهدي، د کابل ښار، د ام البنین د نجونو لیسې د لسم ټولګي 

 ېزده کوونک

استفاده شوویو زاهدي له  آغلې

سپینو کاغزونو څخه د بیا ګټې 

په اړه خپله سوداګریزه  اخیستنی

. خپل هېواد طرحه وړاندې کړه

ته د خدمت کوولو څخه په الهام 

هغې وویل: "ما غوښتل اخیستنې 

 چې وښیم زهوکړم ترڅو  کار اافغانستان کې د لومړي ځل لپاره دچې په 

د کثافاتو زیاته برخه  .وهل را کم کړوونو  او پر دې سره دږ کوالی شو نمو

لپاره چې خپل چاپیلایر  د دېد ډول ډول کاغزونو څخه منځ ته راځی، نو 

افغانیو ته اړتیا لری ترڅو  3112۱2. هغه "پاک وساتو ما دا طرحه ولیکله

په  چېهغه کوالی شی طرحې په اساس  ېد خپلخپل کاراوبار پیل کړی. 
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 یمیاشتن دوه زره پاڼې تولید کړی. د هغې د محاسبو له مخې د هغې کېورځ 

 افغانۍ وي. 3۹۱12عاید به 

 12با مشتاق، د بامیانو والیت، د نسوان مرکز د نجونو لیسې د کېغلې شآ

  ېزده کوونکټولګی 

ګریزه سوداخپله  مشتاق میرمن

 اتو دطرحه د لبنیاتو د تولید

وړاندې کړه  اړهپه  سوداګرۍ

په نوم  د لبنیاتو نتو ه چې د قرغ

له  .وه خپله سوداګری نومولېیی 

هغې  اخیستو الهام تشبث څخه په

له خپل مچیو  دافغانۍ   222222 پیل کړ، هغېدا کار  کېکال  139۱په 

. اوس د هغې وکړه پانګونه کېپه پیسو په دې کاراوبار د سپما کاروبار څخه 

  د سوداګرۍ د تولیداتو . هغې د څارویوهد افغانۍ 111122 میاشتني عاید 

 یاد کړ.د خپل لبنیاتو د کاراوبار د موخې په توګه پراختیا او پرمختګ 

ښاغلی عبدالقهار رحماني، د کابل والیت، د پغمان ولسوالۍ، د خواجه مسافر 

  زده کوونکيټولګي  11د هلکانو د لېسې د 

د ښاغلي رحماني سوداګریزه 

طرحه د لومړي ځل لپاره په 

پغمان ولسوالۍ کې د سویابین د 

 12۹2کښت په هکله وه. هغه د 

افغانیو په پانګې اچونې او د 

کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 

وزارت په مالتړ سره سویابین 

د  کېافغانۍ دی. د دې سوداګری په پیلولو  31۹22وکرل. د هغه کلنی عاید 

هغه موخې په افغانستان کې د ملي تولیداتو، د کرنې د سوداګری وده او د 

 .وه پرمختګ د اقتصاد خپلې کورنۍ
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 1۱شهید د نجونو د لیسې د  المعهعسکري، د کابل والیت، د  هوسۍ میرمن

 ېزده کوونکټولګي 

سوداګریزه خپله میرمن عسکري 

طرحه د پخلي د مسالو د تولیداتو 

نوم یی  چې کړه  ړاندېپه هکله و

. ورکړی وه (افغان مسالې)

په کابل کې د کورنۍ په  نوموړې

افغانیو په  2۹222مرسته د 

کال  221۱په  پانګې اچونې سره

ه د هغکړه.  پیل ګریسودا یوې کوچنۍ فابریکې په فعالولو سره خپله دکې 

 او د وچوی ییاخلي،  په بیه یل، او هوږهپمرچ، زنج ،لکه ګشنیز مسالو اجزا

یوه میکسر په کارولو سره د مسالې اجزا سره ګدوی او د یوې ټوټیی جالۍ په 

د په منډیي بازار او  کابل ښارد  نوموړې کارولو سره هغه چڼ کوی.

میاشتني عاید  پلوري. د هغې تبازار کې خپل محصوال مکروریانو په

 .ده افغانۍ 8222 ېیاو خالصه ګټه ده افغانۍ  22222

 12لیسې د  وراحت د نجونصد کابل ښار، د لیلی  ایوبي، پرمیال آغلې

  ېزده کوونکټولګي، 

طبیعي  ووېښتاند  میرمن ایوبي

رنګ په هکله خپله طرحه 

. هغې وویل: "ما هکړ وړاندې

په دې کار سره به  چېغوښتل 

د نورو هیوادونو د تولیداتو د 

د  ، زموږوارداتو مخنیوي وشی

به استعمال  خپلو محصوالتو

به مرسته  کېدو کېمالي حالت په ښه  هیواداو  زما د کورنۍ او زیات کړي

ګې اچونې سره دا پان افغانیو په 1۱32کال کې د  221۱په ." نوموړې وکړی

انار د د پوستکي، تور چای، و له توربانجان د . میرمن ایوبيکړپیل  کاراوبار

 دموړې . نوګی څخه په ګټې اخیستو طبیعی رنګ جوړویپوستکي او مال

د ویښتانو رنګ پلوري، او په سینګارکوونکو  والیتاو پروان  ښار چاریکارو

 .دی افغانۍ ۱222عاید  یمیاشتن د هغې
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ټولګي،  11بیکزاد، د کابل ښار، د زرغونې د نجونې لیسې د  یالازن میرمن

 ېزده کوونک

میرمن بیګزاد د فرنیچر )میز 

باب( تولیداتو په  کېتخت او چو

زاد ښکال شرکت( ګهکله )د بی

لپاره سوداګریزه طرحه وړاندې 

. له خپل پالر سره یوځای هکړ

افغانیو په  122222د  ېهغ

هغه د کابل ښار په شهری نو کې یوه    پانګې اچونې سره دا کاروبار پیل کړ.

دوکان کې کار کوی. د  ېهټۍ لري. هغه له خپل پالر او دوه ورونو سره په د

فغانۍ دی. نوموړې په دې موخه دا کاراوبار ا 22222هغې میاشتني عاید 

له نورو هېوادونو څخه د فرنیچرو واردات را کم او ځوانانو لپاره  چېپیل کړ 

 د کار موندنې اسانتیا را منځ ته کړی.

ښاغلي عبداالحد قادري، د کابل ښار،  د خواجه عبدهللا انصاري د هلکانو د 

 ټولګي زده کوونکي  11لیسې د 

ګرځنده  دښاغلي قادري 

یوه طرحه د ترمیم  ونوتلیفون

 ۹2222د . هغه لیکلې وه

ګونې سره خپله پان یو پهافغان

سوداګری پیل کړه او د 

ګرځنده تلیفونونو د جوړونی 

یی خالصه کړه یوه هټۍ 

، ود ټولو ډول هغه چېرې چې

. د لری ترمیوموی سیګنال ستونزې د چېهغه ګرځنده تلیفونونه په ځانګړې توګه 

 له کاره ولیدلو . هغه خلکو ته خدمت اودی افغانۍ 32222هغه میاشتني عاید 

هغه خپل تخنیکي . را کمول د خپلې موخې په توګه یاد کړلګرځنده تلیفونونو 

ترڅو خپلې سوداګرۍ ته پراختیا او حالل د اسالمی اصولو  په کار اچوی مهارتونه

دو له امله، د تابش کېمتاثره هغه له طرحې څخه د سره سم عواید تر السه کړي. د 

 .وکړ وړاندیز ته د لوړو زده کړو د بورس د لوړو زده کړو انسټیټیوټ هغه
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 11د نجونو د لیسې د   رحیمي، د کابل ښار، د علي احمد پوپل اآغلې روبین

  ېزده کوونکټولګی 

میرمن رحیمي د مریو په وسیله 

کولو د پالستیکي څپلیو د ښایسته 

په هکله خپله سوداګریزه طرحه 

وړاندې کړه. هغه د جامو د 

مریو له خامک سره بلده وه او د 

د  ېتشبث څخه په الهام اخیستو ی

پالستیکي څپلیو د مریو د خامک 

ګونې سره هغې پان یو پهافغان 1۹2د  کېکال  221۱کاراوبار پیل کړ. په 

 پهنوموړې کولو په موخه دا کار پیل کړ.  ېسره د مالي مرستکورنۍ خپلې 

لري  پلوري، او پالن محلي توګه خپل محصوالت پهکور کې کار کوي او 

 افغانۍ 32۱22میاشتني عاید  چې خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د هغې

 .دی

 11، د رحمن مېنې د نجونو لېسې د ښارد کابل  ،یروشنا احمدز آغلې

  ېزده کوونک ټولګي

له ټوټې  یاحمدز میرمن

څوړو سودا ک )رخت( څخه د

 په هکله خپله طرحهتولید  د

وویل:  هغې .هوړاندې کړ

لپاره دا کار پیل د دې  "ما

 خلتوچې د پالستیکي کړ 

د ترڅو ، ړمکم کرا استعمال 

او  ځمکې، ې شي، د هوا، اوبوکمخلتو د کارولو اړوند ناروغۍ پالستیکي 

وده مالي حالت  زما د کورنۍ او هیواد، او ه شیراکم چاپیلایر ککړتیا

 خپل کاراوبار پیل کړ یو په پانګې اچونې سرهافغان 2222د . هغې "ومومی

 .دی افغانۍ 12222میاشتنی عاید  او د هغې
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ل د هلکانو د لېسې د کېاحمد ځالند، د جالآباد ښار، د عبدالو افتخار ښاغلی

  زده کوونکيټولګي  12

تولید د  سیمیانو ښاغلي ځالند

وړاندې  په هکله خپله طرحه

له تشبث پروګرام څخه . هکړ

هغه د  اخیستو الهامپه 

یو په پانګې افغان 28222

 اچونې سره خپل کاراوبار

. هغه وویل: "ما پیل کړ

 زده کړو د خپلومالتړ،  ته مالیخپلې کورنۍ ته وده، ځایي تولید  غوښتل چې

کولو په موخه دا رامنځ ته ندو د لپاره د د لګښت پیسې ترالسه او د ځوانانو د

د  سیمیانودی. د هغه د  افغانۍ 1۹7۹22. د هغه میاشتني عاید "کار وکړم

خپلې  ړی چېتولید فابریکه اوس مهال درې کارکوونکي لري. هغه غوا

 سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي، نور کارکوونکي او نور ځوانان وګوماري.

 د تشبث ترانه

ه او د د هلکانو د لېسې د تشبث یوه ښوونکي په پښتو ژب  د رحمان بابا

د پروګرام  د تشبثښوونکي په دري ژبه زرغونې د نجونې د لېسې یوه 

د کابل ښار د پوهنې ریاست په همغږی د زرغونې د . کړه چمتوترانه  ستایلو

کړی زده کوونکو یوه ډله چمتو  تشبث د هوکړه وکړه چې دلېسې  ونجون

 . دسوداګریزو طرحو د وروستی پړاوو په سیالی کې دا ترانه ولولید  ترڅو
اجازه تر السه کړه او د زرغونې د ټیم  تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې

تر هدایت الندې په  رستمي، یهسج غلېآ ښوونکيد تشبث  ټیم نجونو لېسی

د ټیم لخوا ولوستل شوه  چېلېسه کې د ترانې لوستلو تیاری پیل کړ. دا ترانه 

د تشبث په اړه مثبت پیغام خپروی لکه " تشبث ستاسو د سترخوان رنګینوی" 

د تشبث د ګټو له امله به ستاسو په دسترخوان ډول ډول خواړه  چېپه دې مانا 

 موجود وی.
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 څوک به یی وګټی

د غړی  ارزونینکو له خوا د طرحو له وړاندې کولو وروسته د ود زده کو

لوم کړي. په اڅو وروستي درې غوره زده کوونکي متر خونی ته الړلمجلس 

بحث درلوده، ښاغلی سید  کېغړو خپل منځ  ارزونید چې داسې حال کې 

و تر منځ لس ید وروستد دوی په نظر به  چېپوښتنه وکړه  حاضرینو له یخیل

پوښتنې د اوریدونکو ترمنځ  ېد؟ ځای خپل کړی او دریم دوهم لومړی، څوک

ډیرو فکر . هنظر درلود ه خپلهر یو او ؛را منځ ته کړیو په زړه پورې بحث 

عسکري او ښاغلی افتخار  هوسۍ، میرمن یروشنا احمدز آغلې چېکاوه 

آغلې ، یمیرمن روشنا احمدز و دداسې حال کې چې نورپه احمد ځالند، 

 غړو. د کمېسیون کاوه فکر په هکله رحیمي اعسکري او میرمن روبینهوسۍ 

ګډونوالو  چېپه داسې حال کې  ،دقیقو لپاره خپل نظرونه سره وڅیړل 1۹د 

یو غړی . د رسندرلوده انتظار ډول پایلو ته صبرانه په بې استازو او د رسنیو

کې تیره په انتظار  یی چې تقریبا ټوله ورځ ول ځکه بېړهصبره او په  ډیر بې

  .کړیاو خپور خبر تر السه ترڅو دا کړی وه  

ACKU



  ۸۱۰۲  ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او د تشبث پروګرام د تشبث

 

 صفحه | 67

 : د پایلو درجه بندیجدول 11
ع
مو

ج
 م

نه
وو

 ک
ې

ند
ړا

 و

جه
ود

ی  ب
مل

ع
د 

کې
یا
ړت

 و
دو

 

ې 
دن

ون
رم

زا
 با

د

ي
ژ
تی
را

ست
 

بع
نا
 م

ي
مال

 

ن
ال

پ
ې 

خ
مو

 

ت
ښ
نو

و 
 ا
ر
ظ

ن
 

 معیارونه

 شمېره
 

122 12 ۹ 22 12 1۹ 12 12 22 

 ممکنه نومرې

د لېسې  نوم
 نوم

د طرحې 
 نوم

81 9 ۹ 17 8 11 9 12 13 

د رحمن 
مېنې د 
نجونو 
 لېسه

د سودا 
ټوټیی 
 کڅوړې

آغلې 
روشنا 
 احمدزی

1 

82 8 ۱ 1۱ 7 13 8 12 12 

 المعید 
شهید د 
نجونو 
 لېسه

د مسالو 
 اتتولید

آغلې 
هوسۍ 
 عسکری

2 

82 8 ۱ 18 8 12 8 12 11 

 ذکورد 
مرکز 

د  لیسې
 نجونو
 څانګه

د لبنیاتو 
 تولیدات

آغلې 
شکېبا 
 مشتاق

3 

77 8 ۱ 17 7 11 8 12 12 

د علی 
احمد پوپل 
د نجونو 

 لېسه

د مریو 
اوبدنه په 

 کېپالستی
  کی څپلیو

آغلې 
 اروبین

 رحیمی
۱ 

7۱ 8 ۱ 1۹ 7 11 8 12 12 

د 
زرغونې 
د نجونو 

 لېسه

د 
فرنیچرو 

 تولید

آغلې 
زیال ان
 زادګبی

۹ 

7۱ 8 ۱ 1۹ 7 12 7 9 11 

د لیلی 
راحت ص

د نجونو 
 لېسه

د وېښتانو 
رنګ 

 دتولی

آغلې 
پرمیال 
 ایوبی

۱ 

71 8 ۱ 12 ۱ 11 8 9 12 
د ام البنین 
د نجونو 

 لېسه

باطله د 
کاغذ نه 
د کاغذ 

 تولید

آغلې 
ا زهر

 زاهدی
7 

72 8 ۱ 17 ۱ 12 7 9 9 

د 
ل کېعبدالو

د هلکانو 
 لېسه

 سیمیانود 
 تولید

ښاغلی 
افتخار 
احمد 
 دځالن

8 

72 8 ۱ 1۱ ۱ 12 7 9 9 

د خواجه 
مسافر د 
هلکانو 

 لېسه

د 
سویابین 

 کښت

ښاغلی 
عبدالقهار 

 مانیرح
9 

۱9 ۱ ۱ 1۱ 7 11 7 9 9 

د خواجه 
عبدهللا 
 یانصار

د هلکانو 
 لېسه

د ګرځنده 
مبایلو 
 ترمیم

ښاغلی 
عبداالحد 

 قادری
12 
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 ېزده کوونک د پای درې غوره

 

 

: له چپې خوانه: آغلې هوسۍ عسکری دوهمه، آغلې روشنا احمدزی لومړی او آغلې انځور 26
 با مشتاق دریمهکېش

 دریو متشبثو زده کوونکو پیغامونهد پای 

، "د پالستیکي کڅوړو کارونه زموږ روغتیا ته خطر یمیرمن روشنا احمدز

. زه وکړمد حل په اړه فکر  د دې المل شوه چې زه ییلري. دا اندېښنه 

د د خپلو خلکو  ما او له همدې املهده  مسؤلیتدا زموږ چې احساس کوم 

 هډېرڅخه دې بریالیتوب  کړ. زه له تولید پیل څوړوک لپاره د ټوټییوړلو  سودا

د  ېفابریک او د یوې د خپلې سوداګرۍ د پراختیازه یم او اوس به  هخوښ

کارکوونکي استخدام  شم کوالیو زه  بنسټ کېښودو لپاره هڅه وکړم ترڅو

  ."کړای شمکڅوړې تولید  ډېرېاو

 ما داد تولید په اړه وه.  طرحه د مسالو، "زما میرمن هوسۍ عسکري

درلودونکو د ټیټ کیفیت  تههېواد  زموږ د دې لپاره پیل کړ ترڅووبار اکار

. له و لرو ېخپلې داخلی مسالږ نمواو  وشیمخنیوي مسالو د وارداتو 
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ږ نمو ترڅو، وکړی ږ مالتړنموزده چې دا زموږ غوښتنه څخه حکومت 

  ."رکړوسوداګرۍ ته پراختیا و خپلېکوالی شو چې و

"زما د سوداګرۍ طرحه د لبنیاتو په اړه ده. ما دا  با مشتاق،کېمېرمن ش

لپاره پیل کړ ترڅو خپلو خلکو ته صحی لبنیات تولید کړم، او  د دېکاراوبار 

 . "د وارداتو مخه ونیسم لبنیاتوله نورو هېوادونو څخه د ناسمو 

 سو جایزېید درې غوره ل

د ولسوالیو د پوهنې او  ښوونکيد تشبث لېسو ادارې،  چېلپاره  د دې

کې د تشبث ښوونیزې او   په پیلکال  ښوونیز، د واو وهڅو تشویق مدیریتونه

د تشبث د زدکوونکو د د  لیسودریو  چېوکړ  اعالنروزنیزې مؤسسې 

نکو وتولیداتو د ښې نندارې په الره اچوونکو او غوره سوداګریزو طرحو کټو

 لېسو څخه 27 الره اچوونکو لهد نندارو په . کیږي ولجایزې ورک لیسو ته به

د هوا د ګرمښت له . په ننګرهار کې وشوهسپارښتنه  ته یې د جایزی لپاره 13

د  او نندارې به ورسته تر سره شی. ؛امله د ښوونیزو چارو وختونه تغیر دی

د  .وشوهلپاره سپارښتنه  ته یی د جایزې 18، سوداګریزو طرحو څخه ۱1

ې معیارونو تعین کړی ول او د هغې په تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسس

 غوره لېسې د دواړو جایزو لپاره انتخاب کړې. 3اساس یی 

سوداګریزو د سوداګریزو طرحو د وروستی پړاو په سیالی کې تر ټولو غوره 

ورکړل شول او  ستاینلیکونه طرحو او نندارو په الره اچوونکو دریوو لېسو ته

 .وشوهاو منندویی هڅو ستاینه  دوی د د

 تر ټولو غوره ننداره په الره اچوونکې لېسې

 لومړی ځای د مریم د نجونو لېسې وګاټه 
 دوهم ځای د ابوالقاسم فردوسی د نجونو لېسې خپل کړ 
   نجونو لېسې وګاټه د ې شهیدالمعدریم ځای د 
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 لپاره سپارښت شوې لیسې یزود نندارو د جا :جدول 12

 معیارونه
 خپل تولیدات

* 
 ** خرڅالوو

د ترتیبولو 

 تعدد

 غرفې

*** 
 مجموع

 ممکنه نومرې

۱2 22 22 22 122 
 د لېسې نوم

خرڅالوو په 

 افغانیو

 ۱7 22 22 7 22 1۹983 مریم د نجونو لېسه

ابوالقاسم فردوسی د 

 نجونو لېسه
8۱۱2 3۱ ۱ 18 ۱ ۱۱ 

شهید د  المعهد 

 نجونو لېسه
39372 22 17،۹ 18 ۱ ۱1،۹ 

خواجه عبدهللا 

انصاری د هلکانو 

 لېسه

12۹82 32 ۹،۹ 1۹ 7 ۹9،۹ 

د زرغونې د نجونو 

 لېسه
۱۹۱12 1۱ 22 18 ۹ ۹9 

د چهلستون د نجونو 

 لېسه
۱213 3۱ 2 1۹ ۱ ۹9 

جاللی د نجونو  هرح

 لېسه
9819 1۱ ۱ 18 12 ۱8 

د نجونو ای مسراب

 لېسه
122 32 2 12 ۹ ۱7 

رحمن مینې د  د

 نجونو لېسه
1922۹ 22 8 12 ۹ ۱۹ 

شیرینو د نجونو 

 لېسه
212۱2 12 9 1۹ 7 ۱3 

ذکور مرکز بامیان 

 د نجونو څانګه لېسه
822 2۱ 2 12 ۱ ۱2 

بی بی سارا د نجونو 

 لېسه
9927 1۱ ۱ 1۹ ۱ 39 

د نسوان مرکز 

 بامیان د نجونو لېسه
722 22 2 12 ۱ 3۱ 

 
 غرفې 2=1غرفې:  *** 22۹۱=1خرڅالوو:  ** 1۱۱=۱خپل تولیدات:  *
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 سېید سوداګریزو طرحو غوره ل

 لومړی ځای د بی بی سارا د نجونو لېسې وګاټه 

 د نجونو لېسې وګاټه یدوهم ځای د بام سرا 

 دریم ځای د شیرینو د نجونو لېسې وګاټه 

 لیسې: د سوداګریزو طرحو د جایزو لپاره سپارښت شوې جدول 13

 معیارونه
زیاتې سوداګریزې 

 طرحې

د عملی 

 دو وړکې
 نظم

برخه 

 کېاخیستون
 مجموع ژمنتیا

 ممکنه نومرې

1۱ ۱۱ 2۱ 1۱ 2۱ 1۱۱ 
 د لېسې نوم

د سوداګریزو طرحو 

 ټولیز شمېر

 8۹ 18 12 22 3۱ 2 17 بی بی سارا د نجونو لېسه

 78 22 ۱ 13 ۱2 1 12 د نجونو لېسه یبامسرا

 73 1۱ 7 17 32 1 12 نجونو لېسهشیرینو د 

 72،۹ 1۱ 7 12 3۱ 1،۹ 13 حره جاللی د نجونو لېسه

د  یخواجه عبد هللا انصار

 هلکانو لېسه
3۱ ۱،۹ 3۱ 7 ۱ 18 71،۹ 

 71 18 ۱ 8 3۱ ۹ 39 زینب کبری د نجونو لېسه

 7۱ 12 7 17 2۱ 12 83 رحمن مینې د نجونو لېسه

عاشقان و عارفان د 

 لېسه هلکانو
37 ۹ 2۱ 18 8 12 ۹7 

 ۹۹ 1۱ ۹ 12 28 8 ۱3 شهید د نجونو لېسه المعه

 ۹۱ 12 ۱ 12 28 8 ۱۱ د نجونو لېسه یاراب

 ۹۱ 1۱ 3 12 32 3 2۱ یی د نجونو لېسهاال

 ۹2،۹ 1۱ ۱ 7 32 1،۹ 12 رخشانه د نجونو لېسه

 ۹۹،۹ 1۱ ۹ 7 28 1،۹ 12 ام البنین د نجونو لېسه

 ۹۹ 12 3 9 28 3 22 عاطفه شهید د نجونو لېسه

شهید محمد عارف د 

 لېسه هلکانو
1۹ 2 2۱ 12 ۱ 12 ۹۱ 

خواجه مسافر د هلکانو 

 لېسه
1۹ 2 2۱ 7 ۱ 12 ۹1 

ذکور مرکز د هلکانو 

 لیسه
12 1 2۱ 8 ۱ 12 ۱۳ 

 ۱۹،۹ 12 7 8 1۱ ۹،۹ ۱۱ شکردره د هکانو لېسه
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 توننندار سیالی پړاو د وروستید سوداګریزو طرحو د 

متشبثو زده کوونکو لپاره یوه د پړاو سیالی  وروستید سوداګریزو طرحو د 

خپل تولیدات نندارې ته  زده کوونکيمتشبث  چېلپاره  د دېه. ومهمه غونډه 

وړاندې کړی او د پراختیا فرصت ومومی د تشبث ښوونیزې او روزنیزې 

مؤسسې د زده کونکو د محصوالتو نندارتون تنظیم کړ. دا نندارتون د سالون 

زده شپاړسو لیسو د په لومړي دهلیز کې په الره اچول شوی وه. د تشبث 

عو )امیل، غاړکۍ، خپل مختلف محصوالت لکه د السي صنایکوونکو 

دستکش، غوږوالۍ، ګالن(، ټوټیی د سودا کڅوړې، د پخلي مسالې، په مریو 

ښایسته شوې پالستیکي څپلۍ، د رومیانو رب، بېلونه، سویابین، لبنیات، شات، 

نندارې ته  او کورتۍ مانو روجایی، د لیمو مینځلو پوډر، د ماشوسیمیان

روزنیزې مؤسسې همدارنګه د د تشبث ښوونیزې او . وړاندې کړی ول

غونډې د سپانسر کوونکې د لویانو د ښوونې لپاره د افغان له ملی ټولنې 

(ANAFAE څخه پنځه د هنر )ول يرا بلل زده کوونکياو لس  ښوونکي 

 نندارې تهپه دې نندارتون کې  ځورګری او هنري کړنېاند  خپلې چې

  . وړاندې کړی

زړه پورې نندارتون څخه خوند د غونډې برخه اخیستونکو له دې په 

د پام وړ ځانګېړنه د لوړ رتبه چارواکو ګډون په دې نندارتون کې  واخیست.

 ، محمد ابراهیم شینواريوزیرسرپرست  وه، په شمول د: اسدهللا محقق جهاني

د ، آغلې ماه رخ یوسفزی مرستیال وزیر ، محمد قربان حقجومرستیال وزیر

، ښاغلی ریاض احمد د همغږۍ رئیسه خدمتونهښځو د ټولنیز او اقتصادي 

کابل د اقتصاد د نادولتي مؤسسو رئیس، ښاغلي لعل محمد ولیزاده  دصدیقي 

. د خصوصي سکتور او یسهرئ مؤسسې د اکبر لایونا ګاآغلې فیس، او ئر

 نندارتون څخه لیدنه وکړه. له دېاستازو هم ادارو نورو ملي او نړیوالو 
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 : میلمانه د زده کوونکو د تولیداتو له نندارتون څخه د لیدنې په حال کېانځور 27
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ACKU



  ۸۱۰۲  ښوونیزه او روزنیزه مؤسسه او د تشبث پروګرام د تشبث

 

 صفحه | 71

 ارزونه

د سوداګریزو طرحو د وروستی پړاو سیالی د تشبث ښوونیزې او روزنیزې 

زده  کېعامه سیالۍ  په دې .کیږيیو له اصلي فعالیتونو څخه شمیرل  مؤسسې

نندارې ته  ونهاو استعداد هسوداګری مهارتوند کاراوباري او  ي خپلکوونک

ترسره  کېپای  پهکال  ښوونیزد  چېدی  فعالیت یکلن یودا  .يوکوړاندې 

له مهاله د منی  لړی یې ، د چمتوواليته په کتواهمیت  سیالي  د دې. يږکې

په  سه شنبهد  پړاو سیالی وروستید سوداګریزو طرحو د  کال . سږکیږيپیل 

 تر سره شوه. 12په جنوري کال د  2217، د ورځ

د دې لپاره چې د سوداګریزو طرحو د وروستی پړاو سیالی په اړه د ګډونوالو 

د د خوښي کچه معلومه کړو، د تشبث ښوونیزه او روزینزه مؤسسه هرکال 

دل تر ارزونې الندې نیسې ترڅو نیمګرتیاوې او تشې کېدې غونډې تر سره 

او په ښه  پالن ال په سم ډولسیالۍ  اپه راتلونکي کې د او یې په ګوته کړی

د ارزونې یو  زې مؤسسېنید تشبث ښوونیزې او روز. توګه تر سره کړی

په خپله  ځوابول ېچې د ګډونوالو لخوا ی ې وهچمتو کړ پاڼهښتنمعیاري پو

 یی خپلې وو 122 والو له منځ څخهګډون 3۹۹. د ول)داوطلب(  خوښه

 سره شریکې زې مؤسسېنیتشبث ښوونیزې او روزله تبصرې او سپارښتنې 

د الندې ذکر شوو برخو په هکله  چې ېو ېترتیب شو ېداس پاڼې. پوښتنکړې

  مالومات السته راوړو:

 غبرګون،  د غونډې په هکله د دویا( 
 ، په هکله د دوی پوهاوی پروګرام تشبثمضمون او  تشبثب( د 

 ، پایلې څرنګه ارزوید غونډې دوی ( ج
 ، يسودا ګریزو طرحو ته په څه نظر ګور(  د
راټول  په دې هکله مالوماتي. کړ او وړاندیزونه وړاندې او خپلې تبصرې( ه

 .شولاو تحلیل 
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 ګډونوالوپه هکله د  يد سودا ګریزو طرحو د وروستی پړاو سیال ا:

 غبرګون

 شوی ول او ورتهمتاثره له غونډې څخه  (۹9۶د ځواب ورکوونکو اکثریت )

هیڅکله هم د مخکې  چې دویځینو یادونه کړې وه . وه په زړه پورې هډېر

 زړه راښکونکېډېره غونډه . دوی وه کړیه ن ګډوندې په شان غونډې کې 

 تشبثچې د  کړی وهټینګار  دوی همدارنګه. له مالوماتو ډګه یاده کړې وهاو 

په زیاتوالی کې له  يمضمون په هکله دې غونډې د دوی د پوهاوپروګرام او 

 دوی سره مرسته وکړه. 

مضمون او تشبث پروګرام په هکله د ځواب ورکوونکو د تشبث : ب 

 پوهاوی

 لوماتو د خپرولو له پلوه بریالۍد ما په اړه مضمونپروګرام او  غونډه د تشبث

ضمون د م تشبثد ( په وینا ۹2۶وه. له نیمایي څخه زیاتو ځواب ورکوونکو )

 ویلی ول نوسره تړاو لري. ځی له مهارتونو او سوداګری ګاقتصادي پرمخت

یو لپاره  ړولوظرفیتونو لو ځوانانو د سوداګرۍ اړوند د تشبث مضمونچې د 

د خپلو مهارتونو په ځوانان  ترڅو ېمنځ ته راوړ (پالتفورم) وسیله د پام وړ

، په دې باور ول( ۱۱۶نیمایي ) ېنیږد. کار اچولو سره یو کاراوبار پیل کړی

د  ترمنځ د دوی دا مضمون د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو سره چې

ولو لپاره دوی ته پیلد او د یوې سوداګرۍ  ځان بسیاوالی فکر منځ ته راوړی

زموږ په ټولنه کې د ځوانانو د مضمون وروستۍ اغیزه  الر ښوونې کوی.

ACKU ږي.کېسبب  یاوالیبس او ځانلولو پی خپل کاراوبار
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 ګراف: د تشبث مضمون په هکله د ځواب ورکوونکو پوهاوی 1

 
 

 د سیالی له پایلو سره موافق دی؟ ګډونوالآیا ج: 

 اوه د سودا ګریزو طرحو د وروستی پړاو سیالی رقابتیڅرنګه چې د 

 د چېنو دا مهمه وګنل شوه ، کیږيهیئت له خوا ټاکل  ناپېیلی هیود  یګټونک

. کړوتبصرې تر السه ورکوونکو ځواب په اړه د و ړنالرک ارزونیسیالۍ 

بهیر په  د ټاکنېد ګټونکي  ویونکو ځواب ونږدې ټول دهکې لکه څنګه چې تمه

د تشبث ځواب ورکوونکو  یو شمېر. ګڼلی وهاو د منلو وړ  روڼبشپړه توګه 

چې د ځوانو سوداګرو  کړې وه مننه زې مؤسسې څخهنیاو روز ېله ښوونیز

 .پر الره اچولې وه او روښانه سیالۍ رڼه هیو داسېیی په منځ کې 

 موافقت: د سیالی له پالو سره د ځواب ورکوونکو ګراف 14

 
 
 
 

52% 

46% 

د تشبث مضمون د اقتصادي پرمختګ 
 سوداګری له مهارتونو سره تړاو لري

تشبث د ځوانانو په ځان بسیاوالی کې مرسته 
 کوی
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 آیا سوداګریزې طرحې په زړه پورې وې؟ه: 

 يغوره سیاللس  يوروستپړاو د سیالی  وروستید سوداګریزو طرحو د 

د تشبث ښوونیزې او . تکړه زده کوونکي ولتر ټولو د تشبث  کېکوون

آیا سوداګریزې چې  وه پوښتلځواب ورکوونکو څخه  روزنیزې مؤسسې له

و ځواب ورکوونکو ته سودګریزې ټولد . کابو وې په زړه پورې طرحې

 .وې په زړه پورې ېډېرطرحې 
 طرحې په زړه پورې وې؟: آیا سوداګریزې ګراف 15

 
 

په منځ کې  غورو سوداګریزو طرحولس تر ټولو  ورکوونکو څخه د ځوابله 

ډیرو یادونه . هشووپه اړه پوښتنه  طرحېد سوداګرۍ تر ټولو په زړه پورې 

 ندآپه  سلنه ځواب ویونکوڅلور د . وې زړه پورې ټولې طرحې په چېوکړه 

 ندآپه  3۶ طرحه وه او د څپلۍ تر ټولو په زړه پورې پوښل شوې مریود 

  .وه طرحه تر ټولو په زړه پورې ېخلتسودا  ټوټیی د

97% 

3% 

 نه هو
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 : کومه سوداګریزه طرحه ډیره په زړه پورې وهګراف 16

 
 

 نظرونه او وړاندیزونها: 

نظرونه او وړاندیزونه خپل ځواب ورکوونکو څخه وغوښتل شول چې  له

او یادونه یی کړې وه  ې وهارزوله مثبت ونو غونډهزیاتره ځواب کړی.وړاندې 

له تشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې ډېره په زړه پورې وه. دوی  چې

ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی ه ډول کړنو دغ کړې وه چېغوښتنه څخه 

د ځوانانو لپاره د خپلو  يد سوداګریزو طرحو د وروستی پړاو سیال مانوپه ګ

 ځینو. کولو او مسلکونو د ودې یو فرصت یا پالتفورم دی مهارتونو د وړاندې

له سوداګریزو طرحو څخه د زده کونکو  چې ورکوونکو یادونه وکړه ځواب

د شي. څلور په سلو کې وویل چې د افغانستان حکومت باید ومالي مالتړ باید 

 مالتړڅخه پراختیا  له پروګرام دتشبث ښوونیزې او روزنیزې مؤسسې 

 کې تدریس شي. درې سلنه لېسوباید په ټولو  تشبث مضموناو د  وکړی

لسو غوره زده کوونکي  یچې د وروستوه سپارښتنه کړې  ځواب ورکوونکو

یو په  د سوداګریزو طرحو د وړاندې کولو لپاره باید ډیر وخت ورکړل شی.

ضوع هم باید د تشبث مضمون په د مالیې مو چېکړې وه  سلو کې سپارښتنه

 د غړو ارزونید  ، چېکړې وهسپارښتنه  نورو 1۶ تدریس شی. کېترڅ 

 .ویباید معلوم  لخوا د پوښتنو شمیر

88% 

4% 3% 2% 1% 3% 

ټولې 
سوداګریزې 

 طرحې

د مریو پوښل 
 شوې څپلۍ

د ګټه اخیستل  ټوټیی خلتې
شوویو توکو 

 بیا استفاده

د ویښتانو د 
 رنګ تولیدات

 نورې طرحې
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 : د غونډې په هکله د ځواب ورکوونکو تبصرې او سپارښتنېګراف 17

 
 

 پایله
پړاو سیالی یوه بریا وه. د بېالبېلو وزارتونو لوړ د سوداګریزو طرحو د وروستی 

پوړو چارواکو، خصوصي سکتور او د رسنیو په ګدون د پخوا په پرتله په دې 

ې وه. زیات شمېر رسنیو دا غونډه تر پوښښ تکې ډیرو کسانو برخه اخیس ېغونډ

الندې راوستې وه. د ارزونې د خپلواک کمیسون پریکړې رڼې وې او د دوی لخوا 

 .ېود منولو وړ  لپارهالن شوې پایلې د اورېدونکو اع

 له غونډې وروسته
ښاغلی عبدالواسع آرین، د پوهنې وزارت ستر سالکار او د پوهنې وزارت د پالن او 

موږ په دې  چې، "اړینه ده ول له الرې لیکلي بریښنا لیکیس د یو ئپالیسۍ عمومي ر

زیات شمېر لېسو ته پراخه  پروګرامبحث وکرو چې څرنګه کوالی شو د تشبث 

 ."کړو

بریښنا  هیو په آغلې فایونا ګال د اکبر مؤسسې رئیسې د غونډې ستاینه کړې وه او

، "زه او زما د همکارانو په استازیتوب غواړم له تاسو څخه مننه لیی لیکلی ولیک 

مونږ ته مو ستاسو د متشبثینو د وروستی پړاو په سیالې کې د ګدون لپاره  چېوکړم 

بلنه راکړې وه. غونډه ډېره ښه تنظیم شوې وه او اړوندو حکومتی او مدنی ټولنو په 

 د ډیره پیمانه په کې ګډون کړی وه او تر ټولو د خوښۍ ځای د ځوانو سوداګرو

نیزې او روزنیزې مؤسسې په هکله د اکبر همدارنګه د تشبث ښوو ."لیدنه وه ووړتیا

 ڼې خپره کړې ده.ویب پا سه په خپلېکېبریالیتوب یوه 

84% 

6% 4% 3% 1% 1% 

ډیره په زړه پورې 

غونډه وه او باید 

 دوام ومومی

له سوداګریزو 

طرحو څخه باید 

 مالي مالتړ وشي

د افغانستان 

حکومت باید د 

تشبث ښوونیزې او 

روزنیزې مؤسسې 

د پروګرام له 

پراختیا څخه مالتړ 

  وکړی

د وروستی لسو 

غوره زده کوونکي 

د سوداګریزو 

طرحو د وړاندې 

کولو لپاره باید ډیر 

 وخت ورکړل شی

د کمېسیون د غړو 

لخوا د پوښتنو 

شمیر باید معلوم 

 وی

د مالیې موضوع 

هم باید د تشبث 

مضمون په ترڅ 

 کې تدریس شی
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