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  ۷۹۳۱ حوت ۸شامره  —خرب نامه   

 :برنامه ملی انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

هحت کاربس وزمکت محیر  WEERDP—برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی رر 

و منکشرف دارت به منظ ک ه ممنندیرزس مج امع  و مق صردس  زنرن 

زنرن میت ته  ۰۸٪کوی رر  تش ک مرجرد شد. مس فدرن مرن برنرمه شرمل 

مز طررق مرن برنرمه ګروپ ارس پس مندمز، ګروپ ارس خ دتفرر  و 

مهحردره پس مندمز و قرضه دا  و هشثبرت ت چک و م  یط هرییس 

خ ماند شد هر مق صرد محل  کم منکشرف دمده و فرصت ارس شغل  کم برمس 

 ازمکمن کوی رر  دک یرحرت دوک مف رده مفغرنس رن به برک بیروکد. 

 کارمند شایسته ماه 

ترکمند شررس ه مرن مره، آقرس عبدملله نررصس ترکمند بخش منسجرم و مناکاشارف 
مدمکه وهجرکت میابارشاد.   نرردارس جرمعه میت. وس دمکمس یند مریرتس دک کش ه

مش دمکد و مز یه و نیام  ترکس مرهبط به کش ه یرل هجربه 03آقرس نررصس بیش مز 
 یرل بدرنس  بر برنرمه مالا  مناکاشارف مقا اصارد کویا اررا  تارک ما  تاناد. 
مز زمرن آغرز ترکش دک برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی ررا  هارتانا ن باه وجاه 
محسن ترکش کم منجرم دمده و به عن من رک  مز ترکآمدهررن ترکمنادمن مران مدمکه 
 شااااااااااانااااااااااارخااااااااااا اااااااااااه شاااااااااااده میااااااااااات. 
ایئت کاربس مرن برنرمه، م فقی ررس چشهگیر و آراناداا  کوشانا  کم بارمراش 

 می دعر دمکد.

:: خربنامه ::            ۷صفحه              ۸شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



 جمهوری اسالمی افغانستان با پروژه طرح انعطاف پذیری جامعه افغان استرالیا در ساختمان برنامه جلسه مشارکتی  

 ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات برگزار گردید. 

 

 

پروژه طرح انعطاف پذیری جامعه افغان استرالیا، یک برنامه انکشکفکاف 

دولت استرالیا از جانک  که  روستایی کفور استرالیا در افغانستان است

وزارت امور خارجه و تجارت این کفور و پنج سازمان غیر دولتی دیگکر 

استرالیا، بنیاد  Aid actionهای  کنند. سازمان درین زمینه فعالیت می

  World Visionاسکتکرالکیکا،  Oxfamاسترالیکا،  Careآغاخان، 

 . باشند استرالیا و چندین نهاد غیر دولتی شامل درین طرح می

هدف این طرح بهبود معیفت و انعطاف پذیری جکوامکر روسکتکایکی 

 افغانستان است.

( مسئولیت نقش ACEدر عین حال، مرکز همشاری های افغانستان )

 .کند هماهنگ کننده در این پروژه را ایفا می
، کمک به برقراری ارتبکا  بکیکن ACEهای افغانستان  مرکز همشاری

هکای  دولت افغانستان و وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا و سازمکان

   کند. غیر دولتی می

 

 در والیت دایکندی افتتاح گردید WEERDP-برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

اندازی چنین  علی پویا، ریس اقتصاد این والیت از راه در ادامه عوض

ها درین والیت، ابراز خوشبینی کرده افزود آغاز کار برنامه ملی  برنامه

 انشفاف اقتصاد روستایی در والیت دایشند یک افتخار بزرگ است. 

محمد جمعه عرفان، سرپرست احیا و انشفاف دهات والیت دایشندی 

های نیلی و گیتی را  نیز درین مورد گفت: این برنامه ابتدا ولسوالی

های  گروپ 086دهد و از طریق آن به تعداد  تحت پوشش قرار می

گروپ تفبثات  88انداز و نیز  قرضه و پس  اتحادیه 88خودکفایی، 

خورد و متوسط تاسیس خواهند شد تا اقتصاد ملی انشفاف یافته و 

فیصد  86های عایداتی و کار را برای مفمولین این برنامه که  فرصت

 .دهند تامین کند آن را زنان تفشیل می

 

آغاز میلیون افغانی  88با ارزش  سال 8در مدت این برنامه وی افزود: 

   نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد. 0866گردیده است که حدود 

ی این  برنامه ملی انشفاف اقتصاد روستایی با حضور مقامات بلند رتبه

ها در دفتر مقام والیت دایشندی  والیت، فعالین مدنی و اعضای رسانه

 برگزار گردید.

های به موقر و  انور رحتمی، والی والیت دایشندی از فعالیت محترم سید

ابراز قدردانی  WEERDPمفید برنامه ملی انشفاف اقتصاد روستایی

موثر وزارت احیا و انشفاف دهات همیفه برای  یها کرده گفت: برنامه

بار نیز با راه اندازی چنین  مردم این والیت قابل دید بوده و این

ای توانستد، مصدر بزرگ خدمت برای مردم و به خصوص زنان  برنامه

 این والیت باشند.

 

:: خربنامه ::            ۲صفحه              ۸شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



 

 خانم بانو اولین دوکاندار محل 

هش رق و کضررت مردم برعث شد هر فروشرت خ ب  دمش ه برشم  

 س خ رش کم برزپردمخت تنم.  وب  منم قرضه

برمس برک دوم قرضه گرف م و رسمرره دترن کم مفزمرش دمدم ، حرل 

ارآن چیزس ته رضوکت رک خرنم خرنه برشد دک دترن من م ج د 

ار و مطفرل شرن به برزمکارس دوکدیت  میت و رضوک نیست خرنم

بروند. قربل ذتر میت ته بر صفر من دن قرضه ارس قبل  فع  مبلغ 

مفغرن  مز مهحردره صفر قرض من ده مم و بر پ ل آن رک پرره  00333

رخچرل فررزک برمس دترن خرردم هر دک فصل گرمر ن شربه، آب، دوغ و 

دا   و  غیره کم به فروش بریرنم. بسیرک خریند اس م ته بر مش که

کمانامر  نیک ترکمندمن برنرمه ه منس م رک خدمت نیک برمس 

 فرمیلم و دوی رنم منجرم دام.

تردم ته کوزس ب  منم به  من به عن من رک زن ایچ قت گامن من 

عن من مولین دترندمک زن دک ولس مل  بلخ دک قرره خ رش ترک تنم و مز 

طررق مرن شغل رک کمه عرردمه  ح ل برمس فرمیلم پیدم تنم. 

مس دمش یم و هنرر نرن آوک خرنه ش ارم ب د. ممر حرل بر  زندگ  غرربرنه

مفغرن  پ ل خ ب  حرصل مینامرم و دک  0333هر  0333فروش کوزمنه 

 مم. پرل س مرن رک یر لت برمس مردم منطقه نیز فرمام ترده

مز زمرن  ته به مرن برنرمه پی ی م بیش مز حد محسرس کضررت و 

تنم، نه هنرر من بلکه مترم زنرن و دخرتمن  ته عض رت  خشن دس م 

مندمز و ه لیدس کم دمکند خشن د اس ند چرم ته مر قبل  ارس پس گروپ

دمکس  دمدرم و جز خرنه مز مرن برنرمه، فقط ترکارس خرنه کم منجرم م 

ارس بزکگ  ه منس یم. مز جهله تهک به ایچ ترک درگر کو آوکده من 

ه منیم ترک  مرن برنرمه مرن ب د ته به مر زنرن قرره آم خت ته مر نیز م 

تنیم و عرردس برمس ممرمک معرش خ د و خرن مده خ رش دمش ه برشیم 

ارس جدرد کوس  و بجرس بیکرکس، فقر، غررب  و ندمکس، به ترک و شغل

آوکرم و مگر بخ مایم و اهت تنیم مر نیز دوشردوش مردمن می  منیم 

ح   دک خرنه و بر ممکرنرت ته  ته دک مخ یرک دمکرم ترک منرریم و 

مرن  ه منیم پ ل ح ل برمس خ د و فرمیل نشرن دایم ته مر نیز م 

بدیت آوکرم. حرل مترم زنرن به اهرمه خ دم اررک شرنه به شرنه 

 تنیم و زندگ  خ ش و آکمم  دمکرم. مردمن مرن ترک م 

ه منم بگ رم برمس آرنده پ ن ار و مادمف نیک  دمکم مز  اهچنرن م 

آن جهله ترکمندمن بیشرتس جرت ترک می خدمم تنم و فعرلیت خ رش 

کم گسرتش دام. درگر زنرن و دخرتمن قرره خ رش کم به ترک و 

فعرلیت هش رق منررم هر آنرن نیز اامنند من مز مهرق هرکرک خرنه 

  س درگر به زندگ  ببینند بیرون آمده و ومز رک دکرچه

مندمز )یحر( مز قرره مرتز بلخ دک ولسا ملا   خرنم برن  عض  گروپ پس

منادمز کم حارصال  عض رت گروپ پس 0300برشد. وس دک یرل  بلخ م 

مفغرن  ه منست مع امد معضر کم حرصال  03مندمز اف ه ومک  من د و بر پس

 منررد.

هقريبرً چارارک  0300دک یرل ش چنین م  گ رد:  برن  دک م کد رسگیشت

یرل قبل كرکمند برنرمه مل  منكشرف صنررع کوی ريي خارنام فارطاهاه 

رسفرمز، به قرره مر آمدند، خرنم ار کم جرت صحبت دک خارناه کراس 

ش کمس زنرنه جهع من دند و کمجع به برنرمه آگراي دمدناد. فالارایم مز 

مندمز شادم هار  برنرمه برخرب شدم و ع قه مند به عض رت دکگروپ پس

 مندمز دمش ه برشم. ب  منم برمس آرنده خ د و موالداررم پس

،  قبل مز پي ینت به برنرمه دک مم ک خرنه مرصوف ب دم و غایار مز آن 

فعرلیت خرص  ندمش م. مز لحرظ وضعيت مق صردي خييل نره من با دم 

تردم تاه عارقابات  بردم. به مرن فکر م  مم اهیشه کنج مي و مز زندگي

مم بر عررد مندت  ته ش ارم مز کمه دترندمکس به خرنه میآوکد چاه  زندگ 

تردم ته دک آرنده دخرت و پرسم کم چگ نه  خ ماد شد؟ و به مرن فکر م 

پرییدم ته آرر ش ارم ه مناررا  خارراد  به مک ب بفری م؟ مز خ دم م 

ت ربچه، قلم و یررر رضوکررت آنرر کم دمکد؟ چگ نه رک کمه عاررادمها  

برمس خ د پیدم تنم هر برزور  برمس فرمیلم برشم و دک کمی ارس دمشانت 

 رک زندگ  مرفه به ش ارم تهک تنم؟

منادمز شادم هار  بدرن لحرظ بر هش يق فرطهه جرن شرمل گاروپ پاس

مندمزم بار  مره قبل نظر به مش که معضرس مهحردره و گروپ پس 9مرنکه 

مخی قرضه ارس می م  مز مهحردره قرضه گرفا ام و راک دتارن دک 

گ شه ح رل  مرن یرخ م، کف ه کف ه به ااهاکارکس شا اارم تاه دک 

مسلک دترندمکس هجربه ترف  دمکد ه منس م مجنرس مب دمر  و رضوکس 

برمس رک دترن ن رشوع کم خرردمکس تنم ته دک ن یجه بر می قبرل گارم 

 مردم منطقه، ت چه و گیک کوبرو شدم. 

:: خربنامه ::            ۹صفحه              ۸شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



فن ن حرف س وصنررع دی   دکقرآ وقصبرت دمنست ومزعه م مردم 

م عرقنب حلیهه  هقرضآ ترد هر زنرن کم دکمرن برنرمه یرم بیشرتداند.

رشرف  کرس مم ک زنرن والرت غ ک، ط  بیرنیه ر  گفت: زنرن غ ک مز 

نگره مم ک مق صردس و مج امع  محروم هررن قرش میت و 

ارس مندت  دکبخش مکهقرس ظرفیت و کشد مق صردس شرن  فعرلیت

گ   ص کت گرف ه میت. وس مزرنکه مرن برنرمه هغیر مثبت دکزنده

اهچنرن ار به میرن آوکد مظررک خ شبین  ترد.  مق صردس زنرن وخرن مده

ارس وزمکت محیآ  مشرتمک تننده گرن ویخرنمنرن ضهن قدکدمن  مز فعرلیت

ومنکشرف دارت و کرریت آن دک والرت غ ک، مز مس ولین مرن برنرمه هقرضر 

تردند هر جرت کشد ارچه بیشرت ه لیدمت کوی رر  و مرجرد شغل دک 

 جرت، مرن برنرمه بر مادمف و مقرصد آن به تیفیت عرل  هطبیق ش د.  قرره

طا  راک مارمیام  WEERDP-برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی ررا 

گارن ماردم، معضارس  کیه  و دکم ج درت مقرمرت دول  ، منارراناده

جرت، نرردارس جرمعه مدن  و کیارناه اارس  ش کمارس منکشرف  قرره

 دل   دک مقرم مران والرات مفا ا ارح گاردراد.  01مل  و محل  ب رکرخ 

ش کم وقرره دک آن شرمل میت  090  ولس مل  فیروزت ه تهمرن برنرمه دک 

گاروپ  0110جرت به هاعادمد  هطبیق م  گردد ته دکن یجه دکرن قرره

  پس مندمز تهک خ دس مرجرد خ ماد گردرد.

دک مرن مرمیم مب دآ محرتم محف ظ ملله فک ک کئیس محیاآ ومناکاشارف 

ارس برنرماه  دارت والرت غ ک مادمف , پ ن ار, مقرصد ونح ه فعرلیت

منکشرف مق صردس کوی رر  کم ه ضیح دمد و نایاز مز ماقارم ماحارتم 

ارس محل  , م یسرت ونرردارس جرمعه مدن  هاقارضار  مکگرن، والرت

من د هر دکزمینه بر مرن مس ولین مرن برنرمه و کرریت محیاآ ومناکاشارف 

محرتم عل  حسان محاهادس کئایاس دک مدممه  دارت اهکرک برشند.

گ  مز مقرم والرت غا کدک پایا ناد باه  یک  کس مقرم والرت به منررنده

ممانا   وضعیت بد مق صردس حرتم بر کوی رارس غ ک، خشکسرل  و نار

زودهررن فرصات ماهاکان   بهدکرن والرت صحبت ترد و اهچنرن مفزود 

گا  مز  منارراناده بهعبدملحهید نرطق  نیز ترکارس عهل  آن آغرز گردد. 

یرم دا  ویرم گیرس زنرن دکمرن برنرماه ش کمس محرتم والر  ، 

 —کشدگرم  مثبت دک کمی رس کشد مق صرد خرن مده، مرجرد شغل و کم 

ارس م ثر مران  گرن حررض دک جلسه نیز مز ترکترد مشرتمک تننده
برنرمه دک والرت خ یت قدکدمنا  تاردناد و نایاز مز اار نا ع 

 شرن دک جرت حامرت مزرن برنرمه مطهینرن دمدند.   ه ش

 افتتاح برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی این بار در والیت غور

ی شورای انکشاف  در جلسه WEERDP-رشقی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی مسوول زون جنوب
 والیتی این زون رشکت کرد. 

دمشت محرتم محهد حالایام فادمرا ، وملا   مرن جلسه بر حض ک

ن معرون وملا  ،کراس محایار و ټرپ  والرت خ یت، عبدمل حید

،  منررندگرن م یسرت  منکشرف دارت والرت خ یت، ولس مالن

برنرمه مل  منکشرف مق صارد  غیر دول   و یررر مس ولین والر  

 دک مقرم والرت خ یت برگزمک گردرد.   کوی رر 

 حلیم فدمر  آغارز شاد. مرن جلسه بر مررمد یخنرن محرتم محهد

جارناباه و  اارس ااهاه اررش مز ها ش وس دک نخس ین صحبت

 WEERDP-خس گ  نرپیرر برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی ررا 

مبرمز قدکدمن  ترد.  دک مدممه محرتم یلطرن تارراها ، مسا ول 

برنرمه مالا  مناکاشارف مقا اصارد کویا اررا   رشق زون جن ب

س کم دک کمبطه به م ض عرت میری  مرن برنرمه مکمره و  پرزن یشن

برنامه ملی س  ارس آرنده نیز دکبرکه دی روکدارس مره مخیر و پ ن
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آغاز گفتگوها در مورد تفاهم نامه همکاری مشرتک بین برنامه  
 ملی انکشاف اقتصاد روستایی و برنامه ملی باغداری و دامداری 

برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی رر  وزمکت محیر و منکشرف دارت دک 

س کیه  آغرز ترد. مرمیم مف  رحیه مران  والرت ل گر ترکش کم به گ نه

برنرمه دک مقرم والرت ل گر برگزمک گردرد ته دک آن ومل  محرتم والرات 

 ل گر و یررر مقرمرت مرن والرت حض ک دمش ند.

خرن میحرقزس، ومل  والرت ل گر مز آغارز بارنارماه مالا   محرتم من ک

س اار نا ع  منکشرف مق صرد کوی رر  مبرمز خ شبینا  تارد و وعاده

اهکرکس دک قسهت هطبیق ارچه بررت مرن برنرمه دک یاطاح والرات 

 من د.

اارس خا شا  و  میلی ن مفغرن  دک ولس ملا  001مرن برنرمه به مکزش 

مندمزس شده میت. ته دک جررارن پاناج یارل  علم والرت ل گر کمه پل

 نفر مز آن مس فید خ ماند شد.  00043مش، حدود  ترکس

بحث و گف گ  دک م کد   هفرام نرمه اهکرکس مشرتک بین برنرمه مالا  

( وزمکت محیر و منکشرف داارت WEERDPمنکشرف مق صرد کوی رر   )

وزمکت زکمعات آبایارکس و (NHLP )مکس مرلدو برنرمه مل  برغدمکس و 

 مرلدمکس ص کت گرفت. 

فربوکس، مولین جلسه اامانگ  مرن هفرام نرمه دک دفارت   04به هرکرخ 

برنرمه مل  منکشرف مق صرد کوی رر  تربل برگزمک شد، جرر  ته ار دو 

ارس فانا ،  س مررکت  طرف م مفقت خ د کم دک کمبطه به تهک دک زمینه

ارس  مکزش  و ظرفایات اارس ها یاعاه یارزمارنا   مکهبرطرت، زنجیره

 . م یسرت محل  مع ن تردند

  تماس با ما: 

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل—افغانستان

www.weerdp-mrrd.gov.af  

www.facebook.com/weerdpofficial 

@weerdpofficial 

abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

+93 707 655 650   

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت لوگر افتتاح گردید
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