
مې ۰۱۱د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ترالسه کولو د 

کالیزې په ویاړ د کلیوايل تولیداتو د نندارتونونو په لړ کې چې په کابل، ننګرهار، هرات او کندهار کې یې جوړ کړي وو؛ 

 دا ځل په بلخ والیت کې د کلیوايل تولیداتو سرت نندارتون جوړ کړ. 

دا نندارتون د بلخ والیت د دولتي لوړ پوړو چارواکو، د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کارکوونکو، مدين فعاالنو، 
د رابعه بلخي په مارکیټ کې رسینو، د پروګرام د ګټه اخیستونکو او د دې والیت د یو شمېر اوسېدونکو په ګډون 

 پرانستل شو. 

 :د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له یو کلیدي 

ولسوالیو کې د  76والیتونو په   34پروګرامونو څخه دی ، چې موخه یې د هېواد د 
وزله کلیوايل مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي. یاد پروګرام کابو د  بې

هېواد په هر والیت کې دوه ولسوالۍ تر پوښښ الندې راوستي دي. د کلیوايل اقتصاد د 

 5000د سپام ګروپونه، د پور او سپام  40000پياوړتیا پروګرام په پنځه کلنه موده کې 

تولیدي اتحادیې جوړوي، چې  500تولیدي ګروپونه او  5000کلیوايل اتحادیې، 

په مرسته به دا هدف ترالسه  CDCsکلیوايل پرمختیایې شوراګانو يا  6250شاوخوا 
 کړي.

 ګټه اخیستونکي ښځې تشکیلوي.  ۱۸٪د پروګرام  اتیا 

 د میاشتې غوره کارمند 

  مه ګڼه۶۱ —خرب پاڼه  

 

 
 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۶مه ګـڼـه                       ۶۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  

 دې ګڼـه کې: په

  د کندهار والیت د دامان ولسوالۍ کوچیان د
کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام تر 

 پوښښ الندې راغلل. 

  د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل
اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام ټولنیز کارکوونکو 

 ته روزنیز ورکشاپ جوړ شو. 

 مېرمن صد ګل د شجاعت او مېړانې سمبول 

  د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ترالسه کولو په
خوا  ویاړ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له

په بلخ والیت کې د کلیوايل تولیداتو 
 نندارتون په الر واچول شو

  د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل
اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام نویو په دنده 

 ګامرل شویو کارکوونکو...

  د پیاوړتیا پروګرام  کلیوايل اقتصاد د
اجرایوي رییس ښاغيل رحمت الله قریيش د 

 پروګرام د مرکزي زون اړوند له کاپیسا...

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

 ميل پروګرام

۹۱۶۲ -اکټوبر  

ده، آغلې  آغلې فرشته همتي ټاکل شوې نکېد دې میاشتې ګڼه کې د پروګرام غوره کارکوو

فرشته د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتيا ميل پروګرام د ارتباطاتو د شعبې یوه فعاله کارمنننده ده. 

 .  کړې لري د انګلييس ادبیاتو په برخه کې لوړې زدههغه 

آغلې فرشته د رسنیو په برخه کې له بېالبېلو ادارو رسه څلور کلنه تجربه لري، چې له تېر ینو 

کال راهیسې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام یو له فعاله غړیو  څخه شمېرل کېږي، د 

خوا د پیژندنې په دې لړۍ کې نوموړی د دې میاشتې له غوره کارکوونکیو څنخنه  پروګرام له

 وپېژندل شوه.

د پروګرام ټول منصوبین د آغلې فرشتې له فعالیتونو او نیکو اخالقو څنخنه خنوي دي او  

 پخپله کاري برخه کې نوموړې ته د ال زیاتو بریاو او خوښیو هیله لري. 



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::

 ساکنان کوچی در ولسوالی دامان والیت قندهار تحت پوشش برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی قرار گرفتند. 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۹مه ګـڼـه                       ۶۱  

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام اجرایوي رییس رحمت الله قریيشن د 

کندهار والیت د کلیو بیا رغونې او پراختیا د رییس په منلنتنینا د کننندهنار 

والیت په دامان ولسوالۍ کې د پروګرام له فعالیتونو څخه لیدنه وکړه. یناد 

پروګرام له تېر یو کال راهیسې د کندهار والیت په دوه ولسوالیو )ډننډ  او 

  ۸٪دامان( کې فعالیت لري، چې تر اوسه یې په یادو ولسوالیو کې د 

 

د پور او سپام ګروپوننه جنوړ  ۹۶۵ښځینه ګروپونو په شمول   ۸٪۷نارینه او 

تنر پنوښنښ کلیوال د پروګنرام   ۷۸۷۸او په دې توګه یې د دې ولسوالیو 

 الندې راوستي. 

د دامان ولسوالۍ کوچیان چې په دې نږدو کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 

پروګرام تر پوښښ الندې راغيل، په دې ولسوالۍ کې د پروګرام لنه پنېنل 

 ۷۵څخه ډير خوي دي، د دې ولسوالۍ د پیتاوي په کيل کې تنر اوسنه 

 ۶مېرمنې او په  ۰۹۷ګروپونو کې یې  ۷۷سپام ګروپونه جوړ شوي، چې په 

 نارینه  را ټول شوي.  ٪۷نورو کې یې 

د یادونې وړ ده چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصناد د 

سپنام  ۰۰۸۱پیاوړتیا پروګرام به پخپلې راتلونکې پنځه کلنه موده کې نږدې 

ګروپونه په کندهار والیت کې جوړ کړي او له دې الرې به یادو ګروپونو ته 

میلونه افغانۍ بالعوضه مرسته تزریق شې؛ چې له دې  ۵۷خوا  د پروګرام له

  کلیوال ګټه پورته کړي ۰۰۸۱۷پیسو څخه به نږدې 

 

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د مرکزي 
خوا د پالزمېنې کابل د چهار اسیاب، استالف  او بګرامني ولسنوالنینو  زون له

ټولنیزو کارکوونکو ته چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتینا لنه پنروګنرام رسه د 
 روزونکو په توګه کار کوي روزنه ورکړل شوه  

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پنیناوړتنینا پنروګنرام د 
مرکزي زون اړوند کابل والیت د بګرامۍ، استالف او چهاراسیاب ولسنوالنينو 
هغو کارکوونکو ته چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا له پروګرام  رسه د ټولننینز 

 سپام د کلیوايل کوي، د سپام ګروپونو، د پور او  کارکوونکو په توګه کار

اتحادیو د تشکیل د هغوی د کتابدارۍ، د پیسو د سپمولو د طرز العمل، 

د غونډو د جوړولو، د پورونو د ورکړې، د پور په توګه د پینسنو د بنېنرتنه 

راټولولو او په یو مناسب کاروبار کې د پانګونې په اړه د دې ولسنوالنینو 

ټولنیزو کارکوونکو ته چې شمېر یې د پنځو ښځینه کارکوونکو په ګنډون 

 یوولسو تنو ته رسیده، د روزونکو په توګه روزنه ورکړل شوه.
 

له پورتنیو مواردو رسبېره د دې روزنې ګډونوالو ته د اسالمي بانکدارۍ او 

د اسالمي راکړو ورکړو او کاروبارونو  او همدا راز د معلومايت ټکنالوژۍ )

MIS  ) په برخه کې هم روزنې ورکړل شوې. ترڅو د پروګرام تر پنوښنښ

الندې د یادو ولسوالیو په کلیوايل سیمو کې له دې روزنو څخه په ګنټنې 

اخیستنې هېوادوالو ته د سپام ګروپونو، د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو 

د جوړولو  او د نویو کوچنیو کاروبارونو د پېل په ټولو اړونندو بنرخنو کنې 

 نې ورکړي.روز

 

د  ۵-۹د یادونې وړ ده، چې دا روزنه د روان کال د تلې د میاشنتنې لنه 

کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کنفرانسونو په تاالر کې د څلور ورځو 

  لپاره روانه وه.

 د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام ټولنیزو کارکوونکو ته روزنیز ورکشاپ جوړ شو

 

 د کندهار والیت د دامان ولسوالۍ کوچیان د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام تر پوښښ الندې راغلل



مخ                      :: خربپاڼه :: ۳مه ګـڼـه                       ۶۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  

 دا چې د دې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب و او موږ وررسه مرسته کړې وه، نورې کلیوايل مېرمنې هم تشویق شوې.

په همدې وخت کې زموږ کيل ته د کلیوايل اقتصادي پياوړتیا ميل پروګرام هم را ورسېد. د دې پروګرام په راتلو رسه موږ ټولنو تنه 

هیله مندي ډېره شوه. له خپلې کورنۍ څخه مو پرته د کلیوايل اقتصادي پیاوړتیا ميل پروګرام هم د ځان لپاره مالتړ وګاڼه او ډاډه 

 شو.

په لومړي رس کې زموږ د کورنۍ نارینه رايض نه وو، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا په پروګرام کې ګډون وکړو. خو دا چې زمنوږ 

اقتصادي مشکالت ډېر و او یوازې نارینه وو نشو کوالی چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړي. موږ د کور واړه لګښتونه پوره کول او 

کله چې زموږ نارینه وو ولیدل چې دا پروګرام ګټور دی هغوی نه یوازې دا چې مامنعت یې ونکړ بلکې موږ یې تشویق هم کړو. له 

تېرو دوو کلونو راهیسې دا پروګرام زموږ په کيل کې روان دی او ټولې مېرمنې تقریباً پر ځان بسیا دي. هر اونۍ موږ شل افنغناننۍ 

 صندوق ته اچوو چې یو مهال دېرش زره افغانۍ شوې وې او زه د دې ګروپ په رآس کې وم.

ډېر زیار مو وایست او له صفر څخه مو پيل وکړ، چې دا ګروپ جوړ کړو او د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا له پروګرام رسه ینو ځنای 

 شو. د ډېرو مېرمنو ستونزې وررسه حل شوې. 

 ډېر پالنونه لرم، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په مرسته یې غواړم پيل کړم او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځم.

په تېرو دوو کلونو کې زموږ د کيل ډېرې مېرمنې له دې پروګرام څخه مستفیدې شوې، چا ځان ته پسونه واخینسنتنل او چنا هنم 

چرګان، چا د خامک دوزۍ او خیاطۍ لپاره پیسې واخیستې. له دېرش زره افغانیو څخه چې موږ ټولې کړې وې اویا زره افنغناننۍ 

 ګټه مو واخیسته. یوازې ما له دې ګروپ څخه دېرش زره افغانۍ پور اخیستی و او شپېته زره افغانۍ مې پرې ګټيل دي.

هغه وايي، په پور شویو پیسو یې د خامک کولو لپاره ټوکر واخیست. په اخیستل شوي ټووکر یې خامک وکړ او بازار ته یې د پنلنور 

لپاره واستول اوس په کيل کې نورو مېرمنو ته هم د خامک کولو لپاره ټوکر ورکوي او د خامک په بدل کې ورته پنينسنې ورکنوي. 

ګنډل شوي خامک بازار ته وړي او په هټيوالو یې پلوري. دغه راز د نخ تار هم په مېرمنو وېيش او له هغوی څخه ګنننډل شنوي 

 توکي بازار کې پلوري.

صد ګل وايي یو مهال د خپل خاوند محتاجه وه او دا ورته سخته وه، چې الس یې د خاوند په لور اوږد کړی وي او له هغه پیسنې 

غواړي؛ خو اوس پر ځان بسیا ده، د خپلې کورنۍ ورځنیو اړتیاوو ته په خپله ځواب وايي او په لوړ مورال رسه کار کوي. هغه وايي: 

 »فعال مې اعتامد به نفس ډېر لوړ او وجدان مې راحت دی.«

نوموړې موږ ته خپله خاطره هم وویل او زیاته یې کړه چې دا خاطره هم ورته خوږ او هم ترخه ده. هغه وايي، یو مهال مخکې لنه 

دې چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا له پروګرام رسه یو ځای يش، دوی د کلیوايل مېرمنو څخه په اونیز ډول لس زره افغانۍ راټولې 

کړې وې. په کيل کې یوې مېرمن غوښتل چې پسونه واخيل او له ما څخه یې د پور اخیستلو غوښتنه وکړه. په همدې وخت کنې 

یوه بله مېرمن راغله او له ما څخه یې د ناروغۍ لپاره پیسې وغوښتې، مېرمن فریاد کاوه او ما هم بې له ځنډه ټولې پیسې هغې تنه 

ورکړې. زړه مې هم درد وکړ. وروسته وډاره شوم داسې نه چې دا پیسې بېرته رانه وړي ځکه هغه مېرمن رسطان وه او پیسې یې په 

خپلې درملنې ولګولې. په ټاکل شوي وخت مېرمن پیسې را نه وړې. په ماسخته تېره شوه چې خدای مکړه پيسې رانه وړي بیا بنه 

 »هغې ښځې بیا پيسې راوړې کنه«څه کوم ځکه دا زما شخيص نه وې دا د ټول کيل پیسې وې 

په دې کار رسه نه یوازې زه خوشاله شوم او وجدان مې راحت شو، بلکې د کيل ټولې ښځې هم خوشاله شوې او له هغې وروستنه 

په کيل کې زما احرتام د ټولو پر وړاندې نور هم لوړ شو. اوس فکر کوم چې خودکفا یم. الس مې هیچنا تنه هنم اوږد ننه دی. 

مخکې به مې له خپل خاوند څخه پيسې غوښتې چې په ما به سخته تېرېده مګر اوس د خوښۍ احساس کنوم او لنه کنلنینوايل 

 اقتصاد پروګرام څخه مننه کوم. د پخوا په پرتله مې په ژوند کې دېر بدلون راغلی دی. 

دا مېرمنې چې خیاطي او خامک دوزي کوي یوازې زما کور ته د راتللو اجازه لري هغوی یې کورنۍ نه پرېږدي چې ښار تنه الړې 

 يش او رسمي کارونه یې په دفرت کې زه خالصوم. 

د کلیوايل اقتصاد پياوړتیا له پروګرام څخه مو هیله دا ده چې زموږ کيل کې ال ډېر کار وکړي، ځکه په کلیو کې غیر له بزګرۍ بنل 
 کار نشته، که دا پروګرام زموږ په کيل کې د خیاطۍ یوه دستګاه جوړه کړي نو د مېرمنو اقتصادي وضعیت به وررسه دېر ښه يش.

ي د هرات والیت د شناد صدګل

بره کيل اوسېدونکې ده. هغنه پنه 

یوې خورا بېوزله ټولنه کې را لوینه 

شوې؛ خو له دې رسه رسه ینې 

لوړې هیلې هم پاللې دي. هغې د 

کلیوايل منېنرمنننو د اقنتنصنادي 

ستونزو د کمولنو او د هنغنوی د 

خودکفا کولو لپاره یې تنل هن نې 

کولې او له کلیوايل مېنرمنننو رسه 

 02دې پایلې ته رسېدلې وه، چې 

افغانۍ په اونۍ کې په داوطنلنب 

شکل ټولې او د هر چا د اړتینا پنه 

وخت کې ټولې هغې ته وسنپنارل 

 يش.

صدګل وايي، په لومړي رس کنې 
هیچا پرې باور نه کاوه او څنو  
چمتو ننه و، چنې د اوننۍ شنل 
افغانۍ هغې ته وسپاري خنو بنینا 

هم یوشمېر مېرمنو پرې باور درلود 
او د اونننۍ شننل افننغننانننۍ یننې 
ورکولې. له څنو اوننینو وروسنتنه 
کلیوايل مېرمنو لس زره افنغناننۍ 

ټولې کړې وې. د ینوې نناروغنې 
مېرمنې د درملو لنپناره څنلنور زره 

افغانۍ اړتیاوې چې نوموړې د پور 
په شکل ورکړې. د هغې مېرمنننې 
کورنۍ پرې درملنننه وکنړه او لنه 

درملنې وروسته ټنول ډېنر خنوي 

وو. ناروغې منېنرمنننې پنه ډېنرې 
لېوالتیا خپل پورې په اوننینز ډول 

 پرې کړ. 

 

 صد ګل د شجاعت او مېړانې سمبول



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::

 

خوا په بلخ والیت کې د کلیوايل تولیداتو  د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ترالسه کولو په ویاړ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له
 نندارتون په الر واچول شو
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د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د هېواد 

مې کالیزې په ویاړ د کلیوايل تولیداتو د ۰۱۱د خپلواکۍ د بېرته ترالسه کولو د 

نندارتونونو په لړ کې چې په کابل، ننګرهار، هرات او کندهار کې یې جوړ کړي 

وو؛ دا ځل په بلخ والیت کې د کلیوايل تولیداتو سرت نندارتون جوړ کړ. دا 

نندارتون د بلخ والیت د دولتي لوړ پوړو چارواکو، د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 

پروګرام د کارکوونکو، مدين فعاالنو، رسنیو، د پروګرام د ګټه اخیستونکو او د 

دې والیت د یو شمېر اوسېدونکو په ګډون د رابعه بلخي په مارکیټ کې 

 پرانیستل شو. 

د نندارتون د جوړولو موخه د شامل ختیځ او شامل لویدیز زون د والیتونو 

کلیوايل مېرمنو ته د هغوی د تولیداتو د پلورنې لپاره د  فرصتونو پېدا کول 

دي، ترڅو هغوی وکوالی يش د خپلو عایداتو کچه لوړه او بازار ته په غوره 

 توګه الس رسی ولري. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د اړیکو د څانګې مسوول عبدالوايف 

 نایبزي د یاد نندارتون په پرانستغونډه کې وویل: 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د دې نندارتون په جوړولو رسه غواړي، 

د هېواد د شاميل والیتونو په لرې پرتو سیمو  کې تولیدي او کاروباري 

مېرمنې په دې بهیر کې راګډ او د هغوی اقتصاد ته څرخېدا ورکړي.  چې 

دا کار له پروګرام رسه د هغو مرستندویانو د مرستې  څرګنده بېلګه هم ده، 

څو  چې په ګډ ډول د افغاين مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په 

افغانستان کې فعالیت لري. د شامل زون د بلخ، سمنګان، جوزجان، 

فاریاب، کندز، بدخشان، تخار، بغالن او رسپل والیتونو کلیوايل ښځینه 

 ۹۱متشبثینو په دې نندارتون کې ګډون کړی چې خپل تولیدات به په 

 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. 

نېټې پېل او تر  ۰۸د یادونې ده، چې یاد نندارتون د تلې د میاشتې له  

  دریو ورځو به دوام وکړي

کارکوونکو ته چې نوي په دنده ګامرل  ۵۱د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام 

 شوي، د پروګرام په مرکزي دفرت کابل کې روزنیز ورکشاپ جوړ شو.

دا روزنیز ورکشاپ نویو په دنده ګامرل شویو کارکوننکنو تنه د پنروګنرام د 

موخو، د اسالمي بانکوالۍ او د هغه د تطبیق، د پورونو د راکړې ورکړې،  د 

پور او سپام د اتحادیو د کتابدارۍ، د سپام په موخه د پیسو د راټنولنولنو او 

نورو ټولو هغو اړوندو مواردو کې چې د دوی له کاري الیحې رسه تړاو لري، 

 د دریو روځو لپاره په بابر باغ کې تررسه شو.  

دغه نوي په دنده ګامرل شویو کارکوونکو چې په دې نږدو کې د ولسوالنینو 

په کچه د هغمږۍ جوړونکو، د ټولنې د  انسجام او د تشبثاتو د پرمختیا پنه 

یې مېنرمنننې  ۰۷والیتونو کې دندې ترالسه کړي،  ۷۶برخو کې د هېواد په 

 دي. 

پېنل او تنر درینو  ۷۰د یادونې وړ ده چې یاد ورکشاپ د تلې دمیاشتې په 

 ورځو یې دوام درلود.

 

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام نویو په دنده ګامرل شویو کارکوونکو ته روزنیز 

 ورکشاپ جوړ شو



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::
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د پیاوړتیا پروګرام  اجرایوي رییس ښاغيل رحمت الله قریيش د پروګرام د مرکزي زون اړوند له کاپیسا کلیوايل اقتصاد د 
 والیت څخه لیدنه وکړه
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تفصیيل بحث وکړ. چې په ځواب کې یې د کاپیسا والیت د کلیو بیا رغوين او 

پراختیا رییس د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا له پروګرام رسه د خپلو تررسه شنوینو 

کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا په موخه یې له پروګرام رسه مرستو یادونه وکړه او د  

د هر ډول مرستو ژمنه هم وکړه، چې د کلیوايل اقتصاد د پنیناوړتنینا پنروګنرام 

  رییس یې له مرستو مننه وکړه.

له هغه وروسته ښاغيل رحمت الله قریيش له خپل پالوي رسه  ینو ځنای پنه 

ډنګر خېل او خانان خېل کلیو کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له نوینو 

جوړ شویو نارینه سپام ګروپونو رسه ولیدل،  د ګروپ له غړو رسه د پنروګنرام د 

 موخو او له پروګرام رسه د هغوی د یوځای کېدو په اړه تفصیيل خربې وکړلې. 

بیا یې د کاپیسا  والیت د کلیو بیا رغونې او پراختیا په ریاست کې د کنلنینوايل 

اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له کارکوونکو رسه تفصیيل ناسته وکړه او لنه هنغنوی 

رسه یې په کلیوالی کچه د پروګرام پر وړاندې د شته ستونزو  او ننګونو په تنړاو 

بحث وکړ، چې د دفرتي  او کاري ستونزو په شمول ینې  د هنغنوی ځنینننې  

وړاندیزونه له ځان رسه واخیستل او د یو شمېر ستونزو د حل په موخه یې عمالً 

 اقدام هم  وکړ. 

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 له موږ رسه اړیکه: 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام یو لوړ پوړی پالوی د پروګرام د اجنراینوي 

رییس رحمت الله قریيش په مرشۍ له کاپیسا والیت څخه لیدنه وکړه. چې پنه 

دې سفر کې د پروګرام د مرکزي زون مسوول ښاغيل شمس االسالم یارس او د 

 اړیکو د څانګې کارکوونکی د پروګرام له رییس رسه مل وو. 

کاپیسا والیت ته له رسېدا رسه سم یې لومړی د کلیو بیا رغونې او پراخنتنینا لنه 

والیتي رییس محمد یونس مموزي رسه ولیدل او د پروګرام د السنتنه راوړننو،  

 فعالیتونو او موخو په اړه یې د کلیو بیا رغونې او پراختیا له رییس رسه 


