
 د میاشتې غوره کارمند 

  مه ګڼه۵۱ —خرب پاڼه  

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د دې میاشتې غوره کارکوونکی ښاغلی محمد ظاهر پوپل ټااکال 

دی، ښاغلی پوپل د کندهار والیت په دامان ولسوالۍ کې د پروګرام لپاره د انسجام کارکوونکای  شوی

 دی.  

ښاغلی پوپل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د کندهار له پوهنتون څخه د لسانس تر کچې لوړې زده 

کالو څخه ډېره تجربه لاري. لاه  ۸کړې لري.  هغه د ورته پروژو د پیاوړتیا او پرمختیا په برخو کې له 

کله راهیسې چې نوموړي د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام رسه د کارکوونکي په توګه دنده خاپالاه 

 کړې، په ځنزیریز ډول یې د پروګرام ټول فعالیتونه په احسن ډول پخپل وخت تررسه کړي.

ګۍ په نتیجاه کاې د  خوا ښاغلی محمد ظاهر پوپل د هغه د ښه کارکرده له همدې امله د پروګرام له 
کښه کارکوونکي په توګه  ونومول شو. په دې هیله چې په راتلوناکاي  سپټمرب د میاشتې لپاره د زحمت

 ستړي کېدونکي بڼه کار وکړي.  وختونو کې هم د پروګرام تر چرت الندې د هېوادوالو لپاره په نه

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

 ميل پروګرام

۹۱۵۲ -سپټمرب  

 دې ګڼه کې:  په

  د کلیو بیا رغونېې او پېراخېتېیېا واارد او د
افغانستان بانک ترمنځه د ګېوو مېمېیېار ېو  
مايل راکړو ورکړو د پوماوۍ او د مېطېيې ې  

لیک السلېیېک  پانګې د انتطال په موخه تفامم
 شو

  په کندمار کې مېشت کوچېیېان د کېلېیېوايل
اقتصاد د پياوړتیا پروګرام تر پوښښ النېدې 

 راغلل

 د  اسین نوې ميلې 

  په بامیان وال ت کې د کلیو بېیېا رغېونېې او
پراختیا واارد د کلیوايل اقتصاد د پېيېاوړتېیېا 

 ميل پروګرام د روانو لړۍ پېل شوې

  د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پېروګېرام د
مرکزي اون کارکوونیو ته د اسالم  کوچېنې  

 پورونو د ورکړې په اړه روانه ورکړل شوه

  د کلیو بیارغونې او پراختیا واارد د کېلېیېوايل
اقتصاد د پياوړتیا مېيل پېروګېرام وروسېتې  

 راوړنې السته

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او د افغانستان بانک ترمنځه د ګډو همکاریو، مايل راکړو ورکاړو د پوهااوۍ او د معيعاي پاان ې د 

لیک السلیک شو. د دې تفاهم لیک په پایلې کې به هر هغه اتحادیې تاه چاې د کلیاو بیاا رغوناې او پراختیاا  انتعال په موخه  تفاهم

خوا د هيواد په ټاکل شویو کلیوايل سیمو کې جاوړ شاوي، یاو باانکي حاسان پراناستل  وزارت د کلیوايل اقتصاد  د پياوړتیا پروګرام له

امریکايي ډالرو  د انتعال لپاره د هېواد په کچه زمینه براباره  ۶۳ته رسیږي او دا کار به  د  ۰۵۵۵يش، چې د ټولو بانکي حسابونو شمېر  

 کړي. 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا واارد د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 
 :پروګرام

د کلیو د بیارغونې او WEERDP  -د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام 
دې موخه پر الر  ز کال کې په ۸۵۰۸پراختیا وزارت له رهربۍ الندې په 

واچول شو، چې د هېواد په کلیوايل سیمو کې د ښځو اقتصادي او ټولنیز  
ګټه اخیستونکي ښځې تشکیلوي.  ۸۵۸ژوند پياوړی کړي. د پروګرام  اتیا 

پروګرام به د سپام ګروپونو، تولیدي ګروپونو، د پور او سپام کلیوايل اتحاديو 
او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو له طریعه د کلیوايل اقتصاد کچه لوړه کړي او 
 د هېواد په کلیوايل سيمو کې به زرګونه کلیوالو ته د کار زمینه چمتو کړي.

مخ                      :: خربپاڼه :: ۵مه ګېڼېه                       ۵۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا واارد او د افغانستان بانک ترمنځه د ګوو ممیار و  مايل راکړو ورکړو د پوماوۍ او د 

 لیک السلیک شو مطي   پانګې د انتطال په موخه تفامم

میلونه امریکایې دالرو یو تفاهم لایاک د ۶۳د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د 

معيعي پان ې په نوم له افغانستان بانک رسه د دې بانک په معر کې السالایاک 

کړ. پوهنمل مجیب الرحمن کریمي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت  وزیار د 

د دې تفاهم لیک په پایلاې کاې باه هار هاغاه «دې تفاهم لیک په اړه وویل: 

 اتحادیې ته چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد  د پياوړتیا 

 

 

خوا د هيواد په ټاکل شویو کلیوايل سیمو کاې جاوړ شاوي، یاو بانکاي  پروګرام له

تاه رسایږي او دا  ۰۵۵۵حسان پرانستل يش، چې ټولو بانکي حسابونو شمېر یې 

  »امریکايي دالرو  د انتعال لپاره د هېواد په کچه زمینه برابره کړي. ۶۳کار به  د 

واحدالله نوشیر د افغانستان رسپرست رییس په دې اړه داساې وویال: دا تفاهام 

لیک د دوه اړخیزو همکااریو پار بناسې چاې  دواړو خاواو تاه یاې ګاټې رسایږي 

 Financial   السلیکیږي او لویه ګټه یې د کلیوالاو لپااره د ماايل راکاړو ورکاړو

Literacy .په برخه کې د هغوی د پوهاویو زیاتول دي 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام هیله لاري، 

چې د دې تفاهم لیک په السلیک رسه به وکوالی يش خپلو موخو ته چې د هېواد 

په کلیوايل سیمو کې د ښځو اقتصادي او ټولنایز ژوناد تاه وده ورکاول دي ال  

 رسی پيدا کړي او په دې توګه به د هېواد د اقتصادي پراختیا لپاره  یو ګام واخيل.

بانک او پښتني بانک رسه  د یادونې وړ ده، چې یاد پروګرام له دې وړاندې له کابل

 دي.  لیکونه السلیک کړي تفاهم

 په کندمار کې مېشت کوچیان د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام تر پوښښ الندې راغلل

کوچیان په افغانستان کې هغه خلک دي، چې ګرځنده ژوند لري او له اړتیاو 

 رسه سم د ژوند له ټولو حعوقو څخه برخمن نه دي.  

د همدې موضوع په تړاو د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام هوډ وکړ، چې د 

کندهار والیت د ډنډ او دامان ولسوالیو کوچیان د خپلو فعالیتونو تر پوښښ 

 الندې راويل. 

د فعالیتونو په ترڅ کې  لومړی د دې ولسوالیو کوچیانو ته د سپام او تولیدي 

ګروپونو جوړو په پام کې نیويل شوي، چې د دې کار په نتیجه کې به دوی له 

یوې خوا مايل رسچینو ته د ال  رسی پېدا کړي او له بلې خوا به د دې سیمو 

 کوچیانو ته د کاروبارونو فرصتونه برابر يش.  

د دې فعالیتونو د پېل په مراسمو کې لوموړی د پروګرام د موخو په اړه کوچیانو 

 ته معلومات ورکړل شول او د پروګرام د ګټو په اړه له  دوی رسه بحث تررسه 

شو چې د دوی د خوښۍ المل وګرځید. د یادونې وړ ده چې په کندهار 

 ۵۰۰والیت کې د دې پروګرام د فعالیتونو له پېل څخه تر دې دمه ټول 

 سپام ګروپونه  جوړ شوي دي. 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۹مه ګېڼېه                       ۵۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



 

 د ياسین نوې میلې

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام تر سیوري النادې د هېاواد پاه دوه والیتوناو 

نن رهار او کندهار کې د کرونده ګرو لپاره د باڼس د کرلو پروژه څه ماوده وړانادې 

پیل شوې وه، د پروژې د السته راوړنو په نتیجه کې د یو کرونده ګار کیاسه دلتاه 

لولو: د باڼس د کرلو لپاره په نن رهار والیت کې د پروګارام تار سایوري النادې د 

خوا ډېر مثبت او ګټور تبلیغاات وشاول، چاې پاه اړه یاې د  پروژې د کارکوونکو له

لیوالاه  ۸۰پوهاوۍ بېشمیره ناستې او روزنایزه پروګراموناه تاررسه کاړل. ترڅاو د 

کرونده ګرو له ډلې څخه په بالعوه توګه داسې کرونده ګر مشخص کړل يش، چې 

په مستعیمه توګه د پروژې ګټه اخیستونکی وي؛ چې یاو لاه هغاو څخاه ښااغلی 

کاله عمار لاري،  کاسب یاې کروناده او د  ۵۶محمد یاسین دی. ښاغلی یاسین 

 نن رهار والیت د کامې ولسوالۍ د بر داتار کيل اوسیدونکی دی.  

ز کې د نن رهار والیت په کامې  ۰۷۹۳پالر یې ګل میر نومیږي او په کال 

ز راهیسې له موسم رسه سم پخپله ځکمه د  ۰۵۷۵ولسوالۍ کې ځیږیدلی. د 

مختلف النوع حبوباتو او محصوالتو کرنه کوي، چې له هغو څخه د کورين اړتیاو د 

برابرولو  ترڅنګ یو څه یې مارکیې هم عرضه کوي. هغه محصوالت او حبوبات 

چې د کال په مختلفو موسمونو کې ورڅخه د کروندې په توګه کار اخيل ګټه تر 

ډېره بریده مروجه حبوبات او محصوالت دي چې له غنمو، جوارو او نورو 

سبزیجاتو څخه عبارت دي.  هغه وايي: زما د کورنۍ لپاره عایدايت رسچینه یواځې 

د باڼس د ترویج  لپاره د پروژې کارکوونکي کامې ولسوالۍ ته   همدا کرونده ده. 

 له داخلیدو رسه سم یې د پروژې د پوهاوۍ په موخه له خلکو رسه ناستې وکړې 

او  د دې بوټي د کروندې  او ګټې اخیستنې په اړه په مختلفو برخو کې د خلکو روزنه 

وکړه، خلکو ته یې ګټې بیان کړلې او د تبلیغاتو له میتود رسه سم یې کلیوالو ته 

ورزده کړل چې د باڼس کرنه څن ه کیږي، حاصل یې څن ه اخیستل او کوم ډول 

تولیدات یې مارکیې ته وړاندې کیږي.  کله چې په کامې ولسوالۍ کې د پروژې د 

خوا روزنې په الر واچول شوې، ښاغيل محمد یاسین په دې روزنو کې  کاري ټیم له

په ډېر شوق برخه واخیسته. لکه څن ه چې پخپله وایي: د باڼس د پروژې له کاري 

ټیم څخه مننه کوم، چې له وخت رسه سم یې د کامې ولسوالۍ کرونده ګرو ته د 

باڼس د کروندې په اړه روزنې ورکړلې. ما په دې روزنو کې زده کړل چې د باڼس 

کرل څن ه کیږي، په میاشت یا کال کې څو ځله اوبه خور ته اړتیا لري، په څه ډول 

یې حاصل اخیستل کیږي او د تولیداتو په موخه یې کوم اومه مواد بازار ته وړاندې 

کروندې، د حاصالتو د ترالسه کولو په میتود باندې  کیږي.  هغه زیاته کړه د باڼس د

د پوهېدو او د ولسوالۍ په کچه د دې تولیداتو د ډېرې غوښتنې پر بنسې او  مې  

باڼسونو نیال ي د خپل کور په شا و خوا سیمو کې هم کريل او همدا راز له خپلو 

خپلوانو او نورو کرونده ګرو څخه مې هم غوښتنه کړې، چې له دې عایدايت بوټي 

د روزنو له ترالسه کولو وروسته ښاغيل یاسین خپله یو جریب  څخه ګټه پورته کړي. 

ځمکه د باڼس د کروندې لپاره ځان ړې کړې، په داسې حال کې چې هغه په کالنۍ 

پورې نور کرنیز حاصالت پخپله ځمکه  ۶۰،۵۵۵،۵۵څخه تر  ۸۰،۵۵۵،۵۵بڼه له 

لرل. هغه وایي:  د باڼس لرګی یو ډېر کارېدونکی لرګی دی چې په ډېرې چټکۍ 

رسه په نن رهار والیت کې د نورو لرګیو بدیل ګرځي. له بلې خوا په نن رهار والیت 

کې د باڼس د لرګیو کرکیله هم ډېره مروجه نه ده، ځکه نو زه غواړم چې په آینده کې 

 نوره ځمکه هم د باڼس د کروندې لپاره جال کړم.  

همدا راز محمد یاسین د باڼس د پروژې د تشهیر لپاره ډېرې مرستې کړي او په 

تکراري بڼه یې خلک د دې بوټي له ګټو څخه خرب کړي، هغه د پروژې د تشهیر 

لپاره نه یواځې چې د کيل په کچه دا کار کړی، بلکې د کامې ولسوالۍ په نورو کلیو  

 او آن د لپور او ګوشتې په ولسوالیو کې یې هم د پروګرام لپاره تبلیغات کړي.  

د ښاغيل محمد یاسین او نورو کرونده ګرو په مرسته او  د باڼس پروژه په خورا ښه 

بڼه په نن رهار والیت کې مشهوره او د دې بوټي کرل رواج ګرځېديل. چې د دې 

بوټي د کرلو په ترویج رسه به نن رهار والیت ته په ځان ړي توګه او په ټول هيواد 

کې په عمومي توګه د باڼس د لرګیو او تولیداتو واردات له بهر څخه په راتلونکو 

 وختونو کې راټیې او بیا له منځه یوړل يش. 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۳مه ګېڼېه                       ۵۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



 

 په بامیان وال ت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا واارد د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د روانو لړۍ پېل شوې

نېټې راهیسې د بامیان والیت په  ۸۰دا روزنیزه لړۍ د روان کال د وږي له 

پنځو ولسوالیو کې پېل شوي. د مرکزي بامیان د اژدر او رسخ قل سیمو 

سپام ګروپونه هغه لومړين ګروپونه دي، چې له دې روزنو څخه  ۶۵۵نږدې 

 یې ګټه پورته کړې.

کې د اسالمي بانکدارۍ، په سپام ګروپونو کې غړیتون ترالسه کول او 

همدا راز په سپام ګروپونو کې د کتابونو د خوندي ساتنې او کارونې په اړه 

 روزنې ترالسه کړي. 

د یادولو ده چې په بامیان والیت کې د روزنو دا لړۍ وروسته له پيل شوه، 

کله چې د پروګرام د مرکزي زون مسوول ښاغيل شمس االسالم یارس 

بامیان والیت ته رسمي سفر وکړ.  هغه د وږي د میاشتې په لومړیو کې د 

پروګرام له فعالیتونو او السته راوړنو څخه د څارنې په موخه یاد والیت ته 

سفر وکړ او د دې والیت له یو شمېر ولسوالیو څخه یې د لیدنو په ترڅ کې 

د پروګرام له سیمه کارکوونکو او ګټه اخیستونکو رسه وکتل او د هغوی د 

 ستونزو لپاره یې مناسبې حل الرې  تجویز کړل. 

هېره دې نه وي، چې د پروګرام له پېل څخه  تر دې دمه په بامیان 

اتحادیې  ۶۵سپام ګروپونه او همدا راز د پور او سپام  ۸۵۵والیت کې 

 جوړې شوي دي. 

 د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د مرکزي اون کارکوونیو ته د اسالم  کوچن  پورونو د ورکړې په اړه روانه ورکړل شوه

 ۶۰د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام 

چارو ته چې په ب رامي، استالف او  هغه نويو ګامرل شوي  قریوي اسان

دي، د اسالمي کوچني  چهارآسیان ولسواليو کې يې خپلې دندې پیل کړي

تنه ۸۵پورونو د ورکړې په اړه دوه ورځنۍ روزنه ورکړل شوه. د دې روزنې 

 کوونکي نارینه وو.  تنه ګډون۰۰کوونکي مېرمنې او  ګډون

په دې روزنو کې نویو ګامرل شویو کلیوايل اسانچارو ته د کوچنیو اسالمي 

پورونو،  د سپام ګروپونو د تشکیل او ثبت، په منظم ډول د غونډو د جوړولو، د 

کتابونو د خوندي ساتنې، د ټولنې د خوځښت/ تحرک او د کلیو بیا رغونې او 

پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په اړه معلومات برخوالو ته 

ورکړل شول. د یادونې وړ ده چې  د اړیکو جوړولو او پياوړي کولو له پلوه د 

لومړين پړاو په توګه کلیوال اسانچاري هغه خلک دي، چې د کليوايل اقتصاد د 

پياوړتیا پروګرام او د کلیوالو ترمنځه د ټولنیزه کارکوونکو په مرسته د ټولنې د 

 خوځښت او تحرک په موخه کار او فعالیت کوي. 
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 راوړنې د کلیو بیارغونې او پراختیا واارد د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام وروست  السته

لایاکاوناه  پروګرام تر له نوي کابل بانک، پښتني بانک او د افغانستان بانک رسه هوکاړه

دي، چې موخه يې د معيعې پان ې انتعال، د ګروپونو د غړیو مايل عالام  السلیک کړي

 کول دي.  لوړول، او د مايل په برخه کې اسانتیاوې رامنځته

د پور او سپام  ۸۵سپامګروپونو څخه  ۰۷۵د پروګرام تر پوښښ الندې سیمو کې تر ، له 

دي، چې بانکي حسابونه یې هم په پښتني بانک او نوي  ته شوي کلیوايل اتحاديې رامنځ

 ۰۵دي، چې د پور او سپام لاه دې اتاحاادیاو څاخاه  کابل بانک کې پرانیستل شوي

ګۍ مرحلې ته رسېديل دي، چې ډېر ژر به ورته یو مېلیون او دېرش زره  اتحاديې د پخته

 افغانۍ تزریق يش. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام بله السته راوړنه په وروستیو څو میاشتو کاې د 

والیاتاوناو  ۶۵هېواد په اووه زونونو کې د نندارتونونو تررسه کېدل دي، چې د هېواد لاه 

 څخه د دې پروګرام ګټه اخیستونکیو پکې ګډون کړیوو.

د یادولو وړ ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام په پام کې لاري، چاې د 

ته کړي، چاې لاوماړناۍ  پاره ځان ړي بازارونه رامنځ هېواد په اووه زونونو کې د مېرمنو له

 ډیزاین او طرح يې تر کار الندې دي. 

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام متاه لاري، 
وزله مېرمنو اقتصادي او ټولنیزه  چې د پروګرام هغه هدف چې په کلیوايل سیمو کې د بې

 .کچه لوړول دي، السته راوړي او د هېواد په اقتصادي پرمختیا کې رغنده رول ولري

 د نیله باغ سړک  داراالمان واټ  کابل--افغانستان

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام چې د نړیوال بانک په مايل مالتړ او د 

کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  تر مستعیمې رهربۍ الندې پيل کېږي، موخه يې 

وزله مېرمنو د اقتصادي او ټولانایاز ژوناد کاچاه  په کلیوايل سیمو کې د بېخي بې

 لوړول دي. 

ولسوالیو کاې پالای  ۹۳والیتونو په  ۶۵کالونو لپاره د هېواد د  ۰دا پروګرام چې د 

ولسوالیو کې عمالً کار پایال ۶۹والیتونو په  ۰۰کېږي، تر دې دمه يې د هېواد د 

 دی.  کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااړی

کالایاوايل شاوراګااناې  ۸۳۵د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام تر دې دمه 

CDCs  د ساپاام ګاروپاوناه ياې جاوړ  ۸۸۰۳تر خپل پوښښ الندې راوستي او

 يې د مېرمنو ګروپونه دی.  ۰۸۰۶دي، چې د دې ګروپونو له جملې څخه  کړي

مېلیونه  ۸ده، چې  مېلیونه افغانۍ سپام شوې ۰۵سپام ګروپونو له طریعه  ۸۸۰۳د 

 دي.  افغانۍ د مېرمنو ګروپونو په وسیله سپام شوې

پور اخیستوناکایاو تاه اجارا  ۵۰۵۶پورونه   ۵۰۰۳تر دې دمه د ګروپونو له طریعه 

يې د مېرمنو له خوا وې، چې د خپلو اقتصادي فعالیتوناو پاه  ۸۵۸دي، چې  شوې

 دي.  موخه يې دا پورونه ترالسه کړي

 له موږ رسه اړ یه: 
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