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خرب پاڼه — ۸مه ګڼه

د کلیوايل اقتصاد د
پیاوړتیا ميل پروګرام

پهدې ګڼه کې:
 د اسټرالیا هېواد له لوري کلیوايل پراختیاا
متویل پروژو رسه د کلیاو یایاارېاووا او
پراختیا وزارت واسته
 په دایکندي والیت ک د کلیوايل اقتصاد
د پياوړتیا ميل پروګرام رسامً پیل شو
 مېرمن یاوو ،په کيل ک لومړۍ هټۍواله
 په ېور والیت ک د کلیوايل اقاتاصااد د
پياوړتیا ميل پروګرام پراویسته
 د خوست والیت په اوکشايف شورا واساتاه
ک دزون د مسوول ګډون
 د کرو  ،مالدارۍ او اویو لګوو وزارت د
یڼاوالاۍ او ماالادارۍ پاروګارام رسه د
همغږۍ واسته
 په لوګر والیت ک د کلیوايل اقاتاصااد د
پیاوړتیا ميل پروګرام پیلېدل

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل
پروګرام:
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام  WEERDP -د کلیو د ییارېوو او
پراختیا وزارت له رهربۍ الودې په  ۸۱۰۲ز کال ک پهدې موخه پر الر
واچول شو ،چ د هېواد په کلیوايل سیمو ک د ښځو اقتصادي او ټولنیز
ژوود پياوړی کړي .د پروګرام اتیا  ۲۱۸ګټه اخیستووکي ښځ تشکیلوي.
دا پروګرام یه د سپام ګروپووو ،تولیدي ګروپووو ،د پور او سپام کلیوايل
اتحاديو او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو له طریقه د کلیوايل اقتصاد کچه
لوړه کړي او د هېواد په کلیوايل سيمو ک یه زرګووه کلیوالو ته د کار زمینه
یرایره کړي.

د میاشتې غوره کارمند

د دې میاشتنۍ ګڼه ک د پروګرام ېوره کارکوووکی ښااېالای اابادالالاه واا ي ټااکال
شویدی ،هغه د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د ټولنیزو ینساټاوواو د پارما اتایاا
څاوګ کارمند دی .ښاېلی وا يد اقتصاد په یرخه ک د مااساټارۍ تار کاچا لاوړې
زدهکړې لري .د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام رسه له تېرو  ۳کالووو راهيسا د د
ټولنیزو ینسټووو د پرم تیا څاوګ رسه کارمند دی ،چ د کوچیاوو د تشبثاتو د پرم تایاا پاه
یرخه ک ي وهستړې کېدووکي هل ځل کړېدي.ځکه وو د پروګرام یو فعاله ېړی ګاڼال
کیږي ،د پروګرام لهخوا د پیژودو په دې لړۍ ک ووماوړی د دې مایااشاتا لاه ېاوره
کارکوووکو څ ه وپېژودل شو.
د پروګرام ټول منصویین د ښاېيل له فعالیتووو او ویکو اخالقو څ ه خوښ دي او پا اپالاه
کاري یرخه ک ووموړي ته د ال زیاتو یریاو او خوښیو هیله لري.
ګڼه ۸

لومړی مخ

 ::خربپاڼه ::

::

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

::

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د افغاين ټولنې د انعطاف له طرحه شوې پروژې رسه چې د اسرتلیا هېوېواد لې ېوا ېې
مالتړ کیږي ،د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د کنفرانسونو په تاالر کې ګډه غېونېډه
جوړه شوه.
د افغاين ټولن لپاره د اوعطاف اسرتالیای پروژه ،چ د اسرتلیا هېواد د کالایاوايل
پراختیا یو پروګرام دی او د اسرتالیا هېواد د یهرویو چارو او سوداګرۍ وزارتوواو پاه
مرسته د وورو پنځو سازماوووو لکه؛ د اسرتلیا aid actionیاناساد ،د خېااخاان
ینسد ،د اسرتالیا  Oxfam ،Careاو  world visionپه ملتیا چ ټاول یا
ېیر دولتي سازماوووه دي ،د دې پروژې له طرح رسه یوځای په افغاوستان ک د
کلیو پراختیا لپاره فعالیت کوي.
د افغاوستان اسالمي جمهوري دولت او د افغاين ټولن د اوعطاف له طرحه شاوې
پروژې رسه چ د اسرتلیا هېواد ل وا ی مالتړ کیږي ،د کلیو ییا رېوو او پراختیاا
وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د کنفراوسووو په تااالر کا ګاډه
ېووډه جوړه شوه.
له دې رسه هممهاله د افغاوستان د مرستو مرکز )(ACEچ په دې پروژه ک د
همغږۍ جوړوووکي کردار تررسه کوي ،د افغان دولت او د اسرتلیا هېواد د یهروایاو
چارو او د سوداګرۍ وزارتووو رسیېره د ېیر دولتي سازماوووو ترمنځه یه هم یاد مرکز
د اړیکو د پياوړتیا لپاره همغږي پیدا کوي.
د دې پروژې راتلووک واسته یه د روان  ۸۱۰۲کال د م په لومړۍ ويټه د کاروا
اویو لګولو او مالدارۍ په وزارت ک جوړه يش.

په دا کندي وال ت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام پرانیسته
د دایکندي والیت د لوړ پوړو چارواکو ،مدين فعاالوو او د رسنیو پر وړاودې
د دایکندي والیت د والیت په مقام ک د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل
پروګرام پراوستل شو.
د دایکندي وايل ښاېيل سیدا اوور رحتمي یاد والیت ته د کلیوايل اقتصاد
د پياوړتیا ميل پروګرام له راتګ څ ه د منن ترڅنګه وویل :د کلیو ییا
رېوو او پراختیا وزارت اېیزمن پروګرامووو ته په دې والیت ک تل د
خلکو پام وي ،چ دا دې یو ځل ییا ی د یو داس پروګرام په پيل کولو
رسه وکوالی شول ،په دې والیت ک د خلکو او په ځاوګړي توګه د ښځو د
اقتصادي ځواکمنتیا لپاره د خدم مصدر وګرځي.

د هغه په دوام اوض ايل پویا چ په دې والیت ک د اقتصاد ریاست
رییس دی ،په دې والیت ک ی د داس پروګرام له پیل څ ه مننه وکړه
او زیاته ی کړ؛ چ د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام پېل په
دایکندي والیت ک زموږ لپاره سرت ویاړ دی.
همدا راز محمد جمعه ارفان د کلیو ییا رېوو او پراختیا رسپرست رییس
په دې اړه وویل :په لومړي پړاو ک یه دا پروګرام د ویيل او ګیتي ولسوالۍ
تر خپل پوښښ الودې راويل ،چ په دې ولسواليو ک یه د خود کفا ۰۲۱
ګروپووه ،د پور او سپام ۲۸کلیوايل اتحادی او همدا راز  ۲۸کوچن او
منځني تشبثات جوړ کړي .ترڅو په دې سیمه ک ميل اقتصاد وده وکړي
او د پروګرام ګټه اخیستووکو ته چ  ۲۱سلنه ی ښځ تشکیلوي اایدايت
کارویارووو پيدا يش.
هغه زیاته کړه چ دا پروګرام یه په دایکندي والیت ک د پورتنۍ موخ د
ترالسه کولو لپاره  ۳۲میلووه افغاوۍ مرصف ته ورسوي چ د کارموودو په
سکتور ک یه  ۰۲۱۱وليس وګړي تر خپل پوښښ الو راويل.

ګڼه ۸

دو م مخ

 ::خربپاڼه ::

::

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

::

مورمن بانو ،په خپله سيمه کې لومړنۍ هټۍواله
د دویم ځل لپاره م ییا په اسالمي اصولو رسه له اتحادی څ ه پور
ترالسه او پ پل هټۍ ک م پاوګووه ډیره کړه .اوس د کيل مېرمنو ته
چ هر څه پکاریږي هغه زما په هټۍ ک موجود وي او پرته له کوم
ستووزې ی ترالسه کوالی يش .د یادوو وړ ده چ د تیرو حسایووو له
تصفی وروسته ،م اوس د (صفا) په ووم د پور او سپام له اتحادی څ ه
هم  ۸۰۱۱۱افغاوۍ پور ترالسه کړی .په دې پیسو رسه د پروګرام د
کارکوووکو په مشوره ېواړم خپل هټۍ ته یوه پایه ی چال راویسم ،ترڅو په

اوړي ک د څښاک لپاره ګرم ووشای  ،اویه ،شومل او داس وور د
په یلخ والیت ک د (سحر) د سپام ګروپ ېړې خېل مېرمن یاوو چ پ پله د
یلخ ولسوالۍ د مرکزي کيل اوسیدووک ده ،په کال  ۸۱۰۳ز ک د سحر د سپام
ګروپ ک ېړې شوه او د  ۳۱افغاویو په سپمولو رسه ی وکړای شول چ د
ګروپ د ېړو یاور ترالسه کړي.
خېل یاوو وايي :وږدې  ۰کاله وړاودې یعن په کال  ۸۱۰۳ز ک د افغاوستان د
کلیوايل صنعتووو د پرم تیا ميل پروګرام یوه کارکوووک د خېل فاطمه رسفراز په
وامه زموږ کيل ته راېله .د خربو اترو لپاره ی د کيل یو شمېر مېرمن د ښځینه
شورا د رییس په کور ک را ټول کړل او د یاد پروګرام په اړه ی د کيل مېرمنو
ته یشپړ معلومات ورکړل ،د هغ د خربو په وتیجه ک لیواله شوم چ زه یاید د
سپام ګروپ ېړې شم ،ترڅو د خپل کوروۍ لپاره یوه اودازه پیس وسپموم.
په ګروپ ک له ېړیتوب څ ه دم ه د کور په چارو ک ښکیله یوه مېرمن وم او
له هغه پرته م کومه ځاوګړې دوده وه لرله ،اقتصاد م هم ډير کمزوری وو او
له ژوود څ ه یه تل روځیدم .تل یه م دا فکر کاوه چ زموږ راتلووکی ژوود یه
څنګه يش؟ ځکه چ زما خاوود خو د ولسوالۍ په یازار ک یو کوچنی هټۍ
لري ،چ اایدات ی هم ډير کم دي ،کله یه دا فکر هم راتللو چ مخ ته د
اوالدووو اینده را رواوه ده ،د دوی د زده کړو لګښتووه یه څنګه يش ،زما لوریاو
او ځامن یه ښوووځي ته په دې س تو رشایطو ک څنګه والړ يش؟ له ځان رسه
یه م ویل ایا زما د خاوود ګټه یه د یچیاوو د زده کړې اړتیاوې پوره کړای يش؟
ایا زما خاوود د کورين اړتیاو رسیېره د کتایچو ،قلمووو او د زده کړې په یرخه ک
د وورو اړتیاو د پوره کولو لپاره مايل توان لري؟ همدې فکرووو یه الر راڅ ه ورکه
کړله او له ځان رسه یه م ویل :څنګه کوالی شم یوه داس اایدايت الر پیدا
کړم ،چ د خپل کوروۍ لپاره مايل متویلوووک وګرځم او د یو ښکيل ژوود په
ترالسه کولو ک له خپل خاوود رسه مرسته وکړم؟ رښتیا هم چ دې پوښتنو راته
رواين ستووزه پيدا کړې وه .له همدې امله د فاطمه جاو په هڅوو زه له سپام
ګروپ رسه یوځای شوم ،تر هغ چ د اتحادی او سپام ګروپووو د ېړو په
مشوره وږدې ( )۲میاشت وړاودې م له اتحادی څ ه په اسالمي اصولو رسه
پور ترالسه کړ .په دې پیسو م د کور د اوګړ په یوې څنډې ک چ مخ ی
یهر ته وو هټۍ جوړه کړله .د وخت په تیریدو او د خاوود په مرسته چ هغه په
دوکاودارۍ ک ښه تجریه لرله ما هم وکړای شول ،چ د کيل د مېرمنو لپاره په
ووې هټۍ ک هغه اجناس او تولیدات راویسم چ هغوی ی د راویولو په یرخه
ک له ستووزو رسه مخ وو.

څښاک رشیتووه هم پلورو ته وړاودې کړم .د یوې مېرمن په توګه م
هیڅکله دا فکر وه کولو چ یوه ورځ یه د یلخ په ټول ولسوالۍ ک د
لومړوۍ ښځینه دوکاودارې په توګه کار وکړم او د دې مشغولتیا له الرې یوه
حالله اایدايت الر خپل کوروۍ ته پیدا کړم ،ځکه چ ما د ی وزلۍ ژوود
درلوده او زما د کوروۍ لپاره د روزۍ ګټووکی یواځ زما خاوود وو .لیکن زه
اوس په دې هټۍ ک د پلورو له درکه په ورځنۍ یڼه له  ۰۱۱۱افغاویو
څ ه تر  ۸۱۱۱زره افغاویو پورې پیس ګټم او د دې ترڅنګ م د کيل
خلکو ته هم لویه اساوتیا پیدا کړې ده.

له کله راهیس چ له دې پروګرام رسه یوځای شوې یم ،د خوښۍ او
رضایت احساس کوم ..ځکه چ له دې پروګرام څ ه دم ه موږ یواځ د
کور په چارو ک یوخت مېرمن وو او له هغو پرته مو وورو کارووو ته م ه وه
شوه کوالی .د دې پروګرام له سرتو مرستو څ ه یو هم دا وو چ زموږ د
کيل مېرمنو ته ی دا څرګند کړل ،چ تاسو هم کار کوالی شئ او د ژوود د
یهبود لپاره اایدايت رسچین په خوځښت ک راوستالی شئ .پرځای د
دې چ ی روزګاره د ی وزلۍ او ی وسۍ په جال ګیر اوسئ .موږ ته ی
دا را زده کړل چ کوالی شو کار ته م ه وکړو ،ووي اایدايت مشغولتیاوې
ځاوته پیدا کړو او که همت وکړو ،کوالی شو له خپلو وارینهو رسه اوږه په

اوږه خن په کور دونه په ډيرو لږو امکاواتو رسه چ زموږ په اختیار ک دي،
کار وکړو او دا څرګنده کړو چ موږ هم خپلو یچیاوو ته حالل رزق ګټالی
شو.
په پاې ک ېواړم ووایم ،چ زه د راتلووکي لپاره سرتې موخ او پالوووه
لرم .چ یو له هغو څ ه د کارویار لپاره د وويو مېرمنو په دوده ګامرل دي،
چ په دې کار رسه یه زما کارویار وور هم پراخه يش .له یوې خوا یه د کيل
وورې مېرمن او اوجوو د کارویارووو پېل ته وهڅول يش او له یل خوا یه
هغوی هم زما په څېر له تیارو خووو څ ه یهر او ژوود ته د یوې ووې دریڅ
له الرې وګوري.

ګڼه ۸

درېيم مخ

 ::خربپاڼه ::

::

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

::

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام په غور وال ت کې پرانیستل شو
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د یو لړ دولتي مراسمو په ترڅ ک
چ د دولت لوړپوړو چارواکو ،د خلکو د استازو د کلیوايل پرم تیای
شوراګاوو ېړو ،مدو ټولنو او ميل رسنیو حضور درلود ،د سلواې په ۰۸مه
وېټه د ېور والیت په والیتي مقام ک پراوستل شو.

او له ټولو خلکو څ ه ی ېوښتنه وکړه چ په دې پروګرام ک مېرمنو ته د
یرخ اخیستن لپاره ډيره زمینه یرایره کړي .له هغه وروسته خېل حلیمه
رشیفی د ېور والیت د ښځو چارو رییس د وینا په ترڅ ک وویل :د ېور
والیت مېرمن په اقتصادي او ټولنیزو چارو ک ډیرې وروسته پات دي،
چ په اقتصادي او ټولنیزو چارو ک ی د ښکیلتیا لپاره ډیر لږ کار شوی.
ووموړې له دې امله چ دا پروګرام یه د ښځو په اقتصادي او ټولنیز ژوود
ک ژور یدلون راويل د خوښۍ څرګندووه وکړه.

په دې مراسمو ک لومړی محفوظ الله فکور د کلیو ییا رېوو او پاراخاتایاا
والیتي رییس په ېور والیت ک د پروګرام د پالوووو ،موخو او فعالیتووو پاه
اړه تفصیالت وړاودې کړل او د والیت له مقاام ،سایاماه یایازه ارګااواوواو،
موسساتو او مدين ټولنو څ ه ی ېوښتنه وکړه چ د کلیاو یایاا رېاووا او
پراختیا وزارت له مسوولینو رسه د دې پروګرام په اميل کولاو کا مارساتاه
وکړي .د والیت سکټوري ریس ښاېيل الی حسن احمدي د والیت ماقاام
په استازولۍ په دې والیت ک د موجوده ید اقتصاد په اړه چ د ېاور پاه
کلیوايل سیمو ک ی خلک ډیر زپيل رڼا واچوله .هاغاه وویال :پاه ېاور
والیت ک له یوې خوا واامنیو او له یل خوا وچکالۍ د خلکو ژوود ډېر تریاخ
کړی او هیله ی څرګنده کړله چ دا پروګرام یه ډیر ژر خپل فعالیتووه پايال
کړي .ښاېلی ابدالحمید واطقی هم د والیتي شورا په اساتاازولاۍ خاربې
وکړل  ،چ په دې پروګرام ک ی د ښځو د اقتصادي ودې ،د کارویااروواو
پیدا کول او د دې والیت په لرې پرتو سیمو ک د حرفوي زده کړو لپااره د
هغوی ډیره واوډه اخیستنه یو مثبت ګام ویاله.

په پای ک خېل حلیمه رشیفي او د دې والیت وورو لوړ پوړو چارواکو د
کلیو ییا رېوو او پراختیا وزارت له فعالیتووو څ ه درواوې وکړ او په دې
والیت ک د کلیو ییا رېوو او پراختیا ریاست د پروګرام له مسوولینو څ ه
ېوښتنه وکړه ،چ د کلیوايل تولیداتو د ودې او په کلیوايل سیمو ک
خلکو لپاره د کارویارووو او مشغولتیاو د پېدا کولو په موخه خپل فعالیتووه په
لوړ کیفیت رسه اميل کړي.

دېه پروګرام د فیروز کوه په ولسوالۍ ک چ  ۰۲۰کلیوايل شوراګاو لري
پيل کیږي ،چ په وتیجه ک یه ی په دې کلیو ک وږدې  ۰۸۸۸سپام
ګروپووه جوړ کړي.

د خوست وال ت په انکشايف جلسه کې د زون مسوول ګډون وکړ.
د والیت پرم تیايي جلسه د خوست والیت وايل ښاېيل محمد حلیام
فدایي ،د وايل مرستیال ابدالحمید پټان  ،د کالایاو یایاا رېاووا او
پراختیا رییس ،ولسواالوو ،د ېېر دولتي موسسو او د کلیوايل اقتاصااد
د پیاوړتیا ميل پروګرام د ټولو والیتي مسوولینو پر وړاودې د والیت پاه

چ په دې وروستیو میاشتو ک تررسه شوې ،ییان کړل .د ېووډې
یرخوالو د پروګرام له اېیزمنو کړوو څ ه درواوې وکړ او ټولو د کلیوايل
اقتصاد د پياوړتیا له ميل پروګرام څ ه په هره یرخه ک د مالتړ
څرکندووه وکړه.

مقام ک جوړه شوې وه.
واسته د وايل محمد حلیم فدای په وینا پيل شوه .د وینا په رس کا
ښاېيل وايل د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګارام  WEERDPلاه
هلو-ځلو څ ه درواوې وکړ ،چ له هغه وروسته د کلیوايل اقاتاصااد د
پياوړتیا ميل پروګرام  WEERDPلپاره د جنوب خاتاياو زون مساوول
ښاېيل سلطان کریم د پروګرام د اسايس موضوااتو په مناسبت خپال
جوړ شوی پریزوټیشن د ېووډې یرخوالو ته وړاودې کړ او همدا راز یا
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام السته راوړوو او پالوووو په اړه
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د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

::

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام او د کرنې وزارت د
بڼوالۍ او مالدارې پروګرام  NHLPرسه د تفاهملیک ناسته

په لوګر وال ت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام پرانیستل شو

د کلیو ییارېوو او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پايااوړتایاا مايل
پروګرام رسامً په لوګر والیت ک په فعالیت پیل وکړ ،د پاراواياساتا
مراسمو ک د وورو دولتي چارواکو تر څنګ د دې والیات وايل هام
ګډون درلود.
د لوګر والیت وايل ښاېيل اوور خان اسحاقزي د کلیوايل اقاتاصااد د
پياوړتیا ميل پروګرام د پیل څ ه خوښي وښوده ،او په لاوګار والیات
ک د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.
د کلیو ییارېوو او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پایااوړتایاا مايل
پروګرام  WEERDPاو د کرو  ،مالدارۍ او اویولګوو وزارت د یڼاوالاۍ
او مالدارۍ پروګرام  NHLPتر منو د کېدووکي تافااهاملایاک پار رس
واسته تررسه شوه.
د همېږۍ دېه واسته د روان کال د فربورۍ میاشت په ۰۲مه وېټه د
کلیوییارېوو او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتاصااد د پايااوړتایاا مايل
پروګرام په دفرت ک تررسه شوه .دواړو اړخاوواو د فاناي ماهاارتاوواو،
ځنځیرهيي ارزښتووو ،ظرفیت لوړوو او وورو مواردو کا تافااهام تاه
ورسېدل او د ال همکارۍ ډاډ ي څرګند کړ.

دا پروګرام یه د لوګر والیت په خاويش او پالاالام ولساوالایاو کا
۰۰۰مېلیووه افغاوۍ یالاوضه مرسته تررسه کړي ،چ د پنځه کالاوواو
په ترڅ ک یه  ۰۰۰۲۱کلیوايل وګړیو ته کاري یوختیااوې راماناځاتاه
کړي.

له موږ رسه اړ که:
د نیله باغ سړک ،داراالمان واټ ،کابل-افغانستان
www.weerdp-mrrd.gov.af
www.facebook.com/weerdpofficial
@weerdpofficial
abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af
+93 707 655 650
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