جوالی-اگسټ ۹۱۳۲

خرب پاڼه — ۳۱مه او ۳۱مه ګڼه

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا
ميل پروګرام

دا خربپاڼه د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري
جوړشویو نندارتونونو ته ځانګړې شوېده.
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 بیارغونې او پراختیا
وزارت له رهربۍ الندې په  ۸۱۰۲ز کال کې پهدې موخه پر الر واچول شو ،چې
د هېواد په کلیوايل سیمو کې د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند پياوړی کړي .د
پروګرام اتیا  ۲۱۸ګټه اخیستونکي ښځې تشکیلوي .دا پروګرام به د سپام
ګروپونو ،تولیدي ګروپونو ،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
کې به زرګونه کلیوالو ته د کار زمینه برابره کړي.

د میاشتې غوره کارمنده

غازي شاه امانالله خان

دې ګڼه کې د پروګرام غوره کارمنده آغلې برېښنا امريي ټاکل شویده .آغلې امیري د کلیوايل اقتصاد
د پیاوړتیا ميل پروګرام د بېرته راستنېدونکو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پروژې–  REDعملیايت کارمنـده
ده .هغه د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي څخه فارغه ده ،تر څنګ يې د هالنډ هېواد څخه پـه اداره
او سوداګرۍ برخه کې زدهکړې کړېدي.
آغلې امیري له دوه کالو راهيسې د بېرته راستنېدونکیو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پروژه–  REDکې کـار
کوي چې تر دې دمه ښه او د پاموړ الستهراوړنې لري .له دې څخه وړاندې يې په خپله برخه کـې لـه
بېالبېلو ميل او نړیوالو ادارو رسه هم دنده تررسه کړېده.
د پروګرام ټول منصوبین د آغلې برېښنا امريي له فعالیتونو او نیکو اخالقو څخه خوښ دي او پـخـپـلـه
کاري برخه کې نوموړې ته د ال زیاتو بریاو او خوښیو هیله لري.

۳۱مه او ۳۱مه ګـڼـه

 ۳مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت جشن پرانیستل شو
دا نندارتون به ددریو ورځو لپاره( ۹-۰۰زمری) د نندارچیانو پر مخ پرانساتاو وي،
چې په کې د هیواد متشبیثینو او په ځانګړي ډول  ۰۲۱تنو ښځو متشبیثینو خاپال

اليس او وطني تولیدات په  ۸۱۱ننداریزو غرفو کې ننادارې او خارواتو تاه
اېښي دي.

د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د منانځلو په ویااړ د کالایاوايل
صنایعو رنګین نندارتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کلیو بیاارغاوناې
او پراختيا وزیر پوهنل مجیب الرحمن کریمي ،د ولسمرشۍ ماڼاۍ د
چارو د ادارې د عمومي مرش عبدالوحید قتايل ،د کرنې اوبو لګولاو او

په نندارتون کې  ۰۹۱ننداریزې هټۍ (غرفې ) د اليس صنایعو او  ۰۱ناورې

مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراين له خوا د کابل په چهلستون بڼ کاې

د خوراکي توکیو دي .دا د هیواد په کچه لومړنو نندارتون دی چې متشبیثو

پرانيستل شو.

ښځو په کې له ټولو  ۴۳والیتونو وخه برخه اخيستې او خپل اليس توکي او
نور تولیدات یې خروتو ته اېښي.

۳۱مه او ۳۱مه ګـڼـه

 ۹مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

په کندهار والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام لهخوا د کلیوايل تولیداتو درې ورځنی نندارتون جوړ شو

د کندهار والیت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د کلیوايل اقتصاد د پیااوړتایاا

د نندارتون برخوالو ته پخپلې وینا کې د والیت مرستیال ښاغيل عبدالحنان مانایاب

پروګرام له خوا د هېواد د د خپلواکۍ د ۰۱۱مې کالیزې په مناسابات د کانادهاار

لااااومااااړی د غااااازي امااااان الاااالااااه خااااان پااااه اقااااتااااصااااادي

والیت د دوهمې عېنو مېنې د کنفرانسونو په تاالر کې د دریو ورځو لپاره د کلیاوايل

او پرمختیایي پتنونو رڼا واچوله او بیا یې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتایاا پاه ارزښات

تولیداتو نندارتون په الر واچول شو.

خربې وکړلې ،چې د کلیوالو ښځینه او نارینه متشبثینو لپاره یې د دا ډول نندارتونوناو

د نندارتون پرانسته چې د کندهار والیت د مرستیال ښاغيل عبدالحنان منیاب لاه

جوړول خورا ګټور وبلل.

خوا وشوه ،د کندهار والیت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رییس محمد نسیم ایويب،

له هغه وروسته د کندهار والیت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رییس ښاغيل ماحاماد

د کندهار والیت د ښځو چارو رییسې آغلې رقیه اوکزۍ ،د کلیاوايل اقاتاصااد د

نسیم ایويب په کندهار والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د فعالیتونو او

پیاوړتیا پروګرام د جنوب زون رییس داکرت محمد یعقوب او د پروګارام د ساویال

السته راوړنو په مناسبت د نندارتون برخوالو ته معلومات وړاندې کړل.

لویدیځ زون د  ۳۴متشبثینو په شمول د دې پروګرام یو شمېر کارکووناکاو ګا ون

په پای کې د ښځو چارو رییسې آغلې رقیه اوکزۍ د کلیوالو مېرمنو لپاره د کلیاوايل

درلود.

اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د ارزښت ترونګ په ميل او نړیاوالاه کاچاه د کالایاوالاو

په دې نندارتون کې د کندهار والیت د ډن او دامان ولسوالیو رسبېاره د جاناوب

متشبثینو په ځانګړي توګه د مېرمنو لپاره د داسې نندارتونونو جوړول ډیر اړین او پار

لویدیځ زون له نورو والیتونو لکه؛ ارزګان فراه او نیمروز وخه شا و خوا  ۳۴ښځینه

ځای اقدام یاد کړ.

او نارینه متشبثینو برخه اخیستې او خپل اليس تولیدات یې د خپلواکۍ د سالاماې

یاد نندارتون په کندهار والیت کې د درېیو ورځو لپاره دوام درلود.

کالیزې په مناسبت د هېوادوالو نندارې ته وړاندې کړي.

۳۱مه او ۳۱مه ګـڼـه

 ۱مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام لهخوا په هرات والیت کې د کلیوايل تولیداتو نندارتون جوړ شو

په دې نندارتون کې  ۴۳غرفې د هرات والیت متشبثینو ته ځانګړې شوې وې او په
 ۰۳نورو غرفو کې له فراه ،غور او بادغیس والیتونو وخه راغلیو متشبثینو خپل
اليس تولیدات ځای پر ځای کړي وو ،چې د ټولو غرفو شمېر  ۳۱ته رسېده.
د نندارتون په پرانست غون ه کې ،ښاغيل بشیر احمد ابراهیمي له کورنیو تولیداتو
وخه متتړ وکړ او په ځانګړي توګه یې د ښځینه متشبثینو لپاره د اسانتیاو په اړه
ټینګار وکړ .هغه د کلیوايل اقتصاد د پراختیا ميل پروګرام له اغیزمنو او په هېواد
کې له خورا مشهورو او بریالیو پروګرامونو وخه یاد کړ او په دې برخه کې یې د
سیمه ییزه تولیداتو او سودا ګریو رسه دا پروګرام د دولت له خوا د متتړ کوونکو
پروګرامونو وخه وګاڼه.
همدا راز محمد وحید ابراهیم زاده د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام
اجرایوي مرستیال پخپلو خربو کې وویل :د کلیوايل اقتصاد پیاوړتیا ميل پروګرام
فعالیتونه د کاروباري وړتیاو په جوړولو ،د دوامداره عایدايت رسچینو په رامنځته
کولو ،د سیمه ییز اوسدونکو په ځانګړي توګه مېرمنو ته د کارموندنې د زمینې په
د نندارتون د پرانیستغون ې په مراسمو کې د والیت مقام اقتصادي ستکار بشیر
احمد ابراهیمي رسبېره د والیتي شورا استازو هر یو ښاغيل کبیر ایثار او میرمن
سکینه حسیني ،د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام مرستیال محمد وحید
ابراهیمزاده ،د کلیو بیارغونې او پراختیا رسپرست رییس وحید احمد نویدي ،د

دې والیت د اقتصاد ریسې اغلې همتي ،د آب رسانۍ د پروګرام والیتي رییس
انجیرن راتب حمیم ،د او د غالیو د صادروونکو د اتحادیې رییس ،د
پراختیایو شوراګانو رییسانو او د دې والیت یو شمېر مېرمنو په لویدیځ زون کې
د پنځم ځل لپاره د (هرات والیت) د کلیوالو بازار په نندارتون کې ګ ون وکړ.

برابرولو ورخیږي .چې اوس مهال یې د هرات والیت ولور ولسوالۍ تر پوښښ
الندې نیويل او د دې ولسوالیو د  ۴۵۱کلیو اوسېدونکې به وروخه ګټه پورته کړي.
په دې کلیو کې به پروګرام  ۸۲۸۵د سپام ګروپونه د پور او سپام  ۴۵۱اتحادیې او
همدا راز یو شمېر تولیدي ګروپونه جوړ کړي .چې د دې اقتصادي بنسټونو له
جوړولو وخه موخه د پانګونې لپاره په کلیوايل کچه د سپامو کلتور او دود جوړول،
په هوسا ډول د اقتصادي او تولیدي فعالیتونو د پیاوړتیا په موخه مايل رسچینو ته
الس رسو پیدا کول او په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مختلفو برخو کې
هېوادوالو په ځانګړې توګه کلیوايل مېرمنو ته د کاروبارونو او مشغولتیاو پیدا کول
دي.

په دغه نندارتون کې له  ۵۳وخه (کوچنيو او منځنیو متشبثیو) خپل تولیدات
نندارې ته وړاندې کړل ،چې په دې والیت کې یې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا
ميل پروګرام لهخوا متتړ کیږي .همدا راز له فراه  ،غور او بادغیس والیتونو
وخه هم په دې نندارتون کې یو شمېر متشبثین د پروګرام لهخوا را بلل شوي
وو.

دغه نندارتون د دریو ورځو لپاره د هرات ښار د الله باغ سړک تر ونګ په پراګي
پارک کې تررسه جوړ شو .چې په نندارتون کې راغلیو متشبینو ،د تولیدي ګروپونو
غړو ،کوچنیو او منځنيو کاروباریانو د دې زون له ولورو والیتونو وخه د پروګرام
په متتړ ګ ون وکړ او د محصوالتو او تولیداتو د کیفیت او کمیت رسبېره یې د
کاروبارونو د پېل په اړه د مايل متویل او د بازار موندنې په برخو کې نظریات او
ورګندونې خپل ترمنځه رشیکې کړلې ،هېره دې نه وي چې په دې نندارتون کې
متشبثینو خپل مختلف تولیدات ،لکه :پورسس شوي خوراکي توکي ،اوبدل شوې
غالۍ ،لبنیايت تولیدات ،عسل او د مچیو پاللو پروسه ،د دې والیت مشهور تولید
زعفران او نور اليس صنایع د هېواد والو په چوپړ کې نندارې ته وړاندې کړل.

۳۱مه او ۳۱مه ګـڼـه

 ۱مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د مرکزي زون یو شمېر ټولنیزه کارکوونکو ته
د ارزونې او رسوې په برخو کې روزنیز ورکشاپ ورکړل شو
د پتزمېنې کابل په شمول د مرکزي زون اړوند (پنجشیر ،پروان ،کاپیسا،
بامیان ،مېدان وردک ،لوګر او دایکندي والیتونو یو شمېر کارکوونکو ته د پروګرام
له فعالیتونو وخه د وارنې او ارزونې په موخه د وارنې او ارزونې په برخو کې
روزنیز ورکشاپ د پروګرام په مرکزي دفرت کې جوړ شو.
په دې روزنیز ورکشاپ کې ټولنیزه کارکوونکو پخپلو سیمو کې د پروګرام د ښه پيل
کېدا په مناسبت له اړوندو ستونزو ،ننګونو وخه یادونه وکړه او خپلې اندیښنې یې
له مرکزي پروګرام رسه رشیک کړل ،چې د اړوندو وانګو د مسوولینو لهخوا ورته
مناسبې حل الرې په ګوته او الزمې مشورې ورکړل شوې.
د یادولو وړ ده چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام به پخپلې راتلونکې
پنځه کلنه موده کې په پتزمینې کابل کې نږدې  ۲۸۴۲سپام ګروپونه۰۱۴۱ ،
تولیدي ګروپونه او  ۰۹۴۹د پور او سپام کلیوايل اتحادیې جوړې کړې؛ چې بیا به
له دې اتحادیو رسه د پروګرام لهخوا  ۸۸۸میلونه افغانۍ بت عوضه مرسته هم
ويش.

د شامل ختيځ زون له سیمه ییزه فعالیتونو څخه د پروګرام د یو شمېر ګټه اخیستونکو لیدنه
په دې روزنیزه لیدنه کې راغلیو مېرمنو د خوښۍ ترونګ ،په ډاګه کړه چې د بلخ

والیت له مېرمنو رسه یې د لېدنو په ترڅ کې د خپلو تولیدي او سوداګریزه چارو د
پیاوړتیا او پرمختیا په موخه ډیره لوړه اقتصادي انګیزه ترالسه کړله؛ چې د
ورځنیو کارونو ترونګ له دوی رسه مرسته کوي.
د یادونې وړ ده ،چې د لومړي ځل لپاره د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل
پروګرام یو شمېر ګټه اخیستونکي د هېواد له یو زون وخه بل زون ته د پروګرام
د سیمه ییزه تشبثاتو له فعالیتونو وخه د لیدو په موخه سفر کوي.
هیره دې نه وي چې د دې روزنیزه لیدنې لپاره له هر والیت وخه ګ ون کوونکو
د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل
پروګرام لهخوا په شامل زون کې د پروګرام یو شمېر ګټه اخیستونکو ته د
متشبثینو له فعالیتونو وخه د زده کړې په موخه روزنیزه لیدنه چمتو شوه .د
بلخ والیت په کلیوايل سیمو کې د پروګرام پخوانیو ګټه اخیستونکو د
ولورو والیتونو له نویو راغلیو متشبثینو رسه د سپام ګروپونو د کارونو ،د
کوچنیو پورونو د راکړو ورکړو ،د ښځينه کوچنیو تشبثاتو د پېل او د
سوداګریو په برخو کې خپلې تجربې رشیکې کړلې.
په دې روزنیزه لیدنې کې د شامل ختیځ زون د بدخشان ،بغتن ،تخار او
کندز والیتونو  ۸۵مېرمنو له خپلو محارمو رسه یوځای له بلخ والیت وخه
لېدنه وکړه .د روزنیزه لېدنې پر مهال راغلیو ګټه اخیستونکو ته د استمي
بانکدارۍ تر عنوان الندې د قرض الحسنه او د مضاربت په برخو کې

۳۱مه او ۳۱مه ګـڼـه

 ۵مخ

 ::خربپاڼه ::

ته دوه کاري ورځې ځانګړې شوې وې.

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د خپلواکۍ سلمې کليزې په مناسبت د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له
لوري د اليس صنايعو درې ورځنی نندارتون په ننګرهار کې جوړ شو

ننګرهار واليت مرکز جتل اباد ښار شیرزي لوبغايل کې د ختيځ زون په کچه د

کليوالو مېرمنو اقتصادي پرمختګ په موخه نندارتون جوړ کړ او وطني توليداتو پالاور او

زمري په ۰۵مه کليو پراختيا ادارې له لوري د خپلواکۍ سالاماې کالايازې پاه

کااااااړه.

مناسبت د اليس صنايعو درې ورځنو نندارتون پرانيستل شو.
د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ننګرهار وايل شاه محمود مياخيال،
د ادارو رئیسانو ،مېرمنو ،ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګ ون کړی و.

تاااااارويااااااه

تااااااه

يااااااې

زمااااااياااااانااااااه

باااااارابااااااره

ده پر ټولو ننګرهار مېشتو غږ وکړ ،چې وطني توليدات وپريي ،تروو وطاناي تاولايادات

زياااات تاااولاااياااد او اقاااتاااصاااادي پااارماااخاااتاااګ راماااناااځاااتاااه يش.
په دغه نندارتون کې د مېرمنو په الس جوړ شوي خوراکي او غري خوراکي توکي غالاۍ،
ښځينه جامې ،بوټان ،پټو ،اچار ،مربا او نور توکي ايښودل شوي ،چې په ښه کايافايات

ننګرهار وايل شاه محمود مياخيل وويل ،چې دغه درې ورځاناو نانادارتاون د

رسه جوړ شوي او په مناسبه بيه پلورل کيږي.

هېواد خپلواکۍ سلمې کليزې په مناسبت او د ختيځ زون کليواليو ماېارماناو د

په نندارتون کې د بېتبېلو واليتونو لسګونو کسانو ګ ون کړی و او د وطاناي تاولاياداتاو

اقتصادي پياوړتيا په موخه جوړ شوی ،چې په کې مېرمنو له لوري په الس جوړ

وااخااه يااې لااياادنااې تاارواانااګ د خااپاالااې خااوښااې تااوکااي وپااريل.

شوي توکي نندارې ته ايښودل شوي دي .نوموړي د کليو پراختيا رياسات لاه
مسئولينو مننه وکړه ،چې په دې واليت کې يې د

دغه نندارتون تر درې ورځو پورې دوام لري او هېوادوال کولاو يش ،چاې د لايادناې
ترونګ په کې د خپلې خوښې توکي وپريي.

زموږ رسه اړیکه:
د نیلهباغ 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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 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

