
 

 :برنامه انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

های کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات است   برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، یکی از برنامه

هتای  والی  کشور و بلندبردن تتوانتایتی ۴۳ولسوالی شامل در  ۶۷که هدف آن کار کردن در  

باشد.  این بترنتامته در  شده می جات انتخاب اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه

 ۳۴۴۴۴ها، حداقل دو ولسوالی را تح  پوشش قرار میدهد که جتمت تا  اکثری  مطلق والی 

اتحتادیته  ۰۴۴گروپ تولیدی و  ۰۴۴۴انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه ۰۴۴۴انداز،  گروپ پس

 دهد.  ها تشکیل می شوراهای انکشافی قریه ۷۵۰۴تولید کنندگان را به همکاری 

 دهند.  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می  ۴۸%گفتنی اس  که 

 کارمند شایسته ماه 

  ۶۱شامره  —خرب نامه  

کارمند شایسته این ماه بانو فرشته همتی، کارمند بخش ارتباطات برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

کابل  پوهنتونژورنالیزم پوهنځی التحصیل از است. وی فارغوزارت احیا و انکشاف دهات روستایی 

های  های گزارشگری، خرب و تخنیک  با رسانه برده پیش ازین مدت چهار سال در بخش است. نام

 متعدد در کشور کار کرده است. 

 

ی ملی انکشاف اقتصاد روستایی آغاز و تا کنون نیز  بانو همتی از یک سال بدینسو کارش را با برنامه

 کند.  در همین بخش ایفای وظیفه می

وی از زمان آغاز کارش با برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی تاکنون، مسوولیتـش را به وجه احسن 

 انجام داده و به عنوان یکی از کارآمدترین اعضای این سازمان شناخته شده است. 

 

 ی درخشان را برایشان استدعا دارد. گیر و آینده های چشم هیئت رهربی این برنامه، موفقیت

:: برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات :: خربنامه ::            ۶صفحه   ۶۱شامره  ::  

۹۱۶۲-اکتوبر  

 در این شماره:

  کوچیان والیت قندهار تحت پوشش برنامه انکشاف

 اقتصاد روستایی قرار گرفتند. 

  تدویر ورکشاپ آموزشی برای کارمندان اجتماعیی

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیییا و 

 انکشاف دهات 

 صدگل، زنی از تبار شهامت و شجاعت 

  افتتاح نمایشگاه صنایع روستایی وزارت احیییا و

 ...انکشاف دهات به مناسبت صدمین سالروز

  تدویر ورکشاپ آمیوزشیی بیرای کیارمینیدان

جدیدالتقرر برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت 

 احیا و انکشاف دهات 

  بازدید رییس اجرایوی  برنامه انکشاف اقیتیصیاد

 روستایی از روند تطبیق این برنامه در ....

  

های اختصاصی به  ی برگزاری نمایشگاه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در سلسله

بار نمایشگاه بزرگ  مناسب  صدمین سالروز استرداد استقالل کشور در والیات کابل، ننگرهار، هرات و قندهار، این

اندازی کرده اس . نمایشگاه مذکور طی مراسمی با حضور مقامات دولتی  صنایع روستایی را در والی  بلخ راه

ها، جم ی از متشبثین و  والی  بلخ، مسوولین برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، ف الین مدنی، اعضای رسانه

 ساکنان این والی  در مارکی  راب ه بلخی گشایش یاف . 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی



:: برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات :: 

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

:: خربنامه ::              ۹صفحه   ۶۱شامره   

اهلل قریشی، رییس اجرایوی برنامه انکشاف اقتصاد  محترم رحم 

روستایی به همراهی محمد نسیم ایوبی، رییس احیا و انکشاف دهات 

والی  قندهار از روند تطبیق این برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در 

برده از یکسال  ولسوالی دامان والی  قندهار نظارت کردند. برنامه نام

 بدینسو در دو ولسوالی )دند و دامان( والی  قندهار ف الی  دارد که تا 

 

انداز را تاسیس کرده اس  و ازین  گروپ پس ۰۷۵حال درین والی  

گروپ آن زنانه  ۶%۳عضو و متباقی  ۶%۳گروپ آن مردانه با  ۶%میان 

  .باشد عضو می ۴۶۵۶با 

اند،  گی تح  پوشش این برنامه آمده کوچیان ولسوالی دامان که به تازه

از آغاز برنامه مذکور در این ولسوالی خرسنداند. در قریه پیتاوی 

 ۵۴انداز تاسیس شده اس  که  گروپ پس ۵۵ولسوالی دامان تا حال 

باشد که  عضو می %۳گروپ مردانه با  ۷عضو و  ۴۰۳گروپ آن زنانه با 

 اند. تن از کوچیان درین قریه تح  پوشش قرار گرفته ۵۴۵در مجموع 

قابل یاد آوری اس  که برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

اش در والی  قندهار به ت داد  انکشاف دهات در جریان پنج سال کاری

 ۵۳انداز را تاسیس خواهد کرد که ازین طریق مبلغ  گروپ پس ۴۴۶۴

نفر به  ۴۴۶۴۳میلیون افغانی کمک بالعوض دریاف  خواهند کرد و 

 ها مستفید خواهند شد.  ی مستقیم ازین کمک گونه

 

کارمندان اجتماعی زون مرکزی برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی موظف 

های بگرامی، استالف و چهار آسیاب والی  کتابتل جتهت   در ولسوالی

ورکشاپ آموزشی به دفتر مرکزی این برنامه در کتابتل یک اشتراک در 

 .حضور یافتند

 های  انداز، شیوه های پس درین ورکشاپ موضوعاتی چون: تشکیل گروپ

آوری  انداز، طرزال مل جمع دهی و پس های قرضه داری اتحادیه کتاب

اندازی کاروبار مناست   ها، تدویر جلسات و راه انداز، اجزای قرضه پس

 از طریق گرفتن قرضه تدریس شد. 

رسید کته  گان درین ورکشاپ به یازده تن می ت داد اشتراک کننده

 داد.   پنج تن آن را زنان تشکیل می

در کنار موضوعاتی که ذکر گردید، موضوعات بانکداری استالمتی و 

ی این ورکشتاپ بته اشتتتراک  تکنالوژی م لوماتی نیز در حاشیه

 گان آموزش داده شد.  کننده

الذکر به  هدف از برگزاری این ورکشاپ آموزش موضوعات فوق

 ها به مستفیدین این برنامه اس .  کارمندان اجتماعی و از طریق آن

قابل یادهانی اس  که ورکشاپ مذکور به مدت چهار روز، از تاریخ 

 همین ماه ادامه یاف .  ۵ماه میزان آغاز و الی  ۰

 تدویر ورکشاپ آموزشی برای کارمندان اجتماعی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

 

 کوچیان قندهار تحت پوشش برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات قرار گرفتند 



:: برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات :: 
:: خربنامه ::              ۳صفحه   ۶۱شامره   

شان دیری نگذشته بود که برنامه انکشاف اقتصاد  انداز قریه پس  گوید که از تشکیل گروپ و درین امر بیشتر تشویق شدند. صدگل می

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به قریه آنها آمد و با توضیح اهداف این برنامه از طرف کارمندان آن، تمامی زنان قریه امیدواری 

 بیشتری نسب  به گذشته پیدا کردند. 

انداز منظم و با در  شان درین برنامه مخالف بودند. اما ما کوشیدیم تا با پس در اوایل مردان خانواده با اشتراک زنان”  دهد:  وی ادامه می

کنیم و از سویی با  مان را مرفوع می های خوب برنامه انکشاف اقتصاد روستایی نیازهای کوچک اقتصادی خانواده نظر داش  رهنمایی

مان پی  مان نیز به مفید بودن این برنامه در زندگی مان در جه  تامین ضروریات زندگی بازو بدهیم. از همین رو مردان قریه مردان

انداز این برنامه  های پس کنند تا در گروپ دهند بل ما را تشویق می مان درین برنامه مخالف  نشان نمی بردند و حاال نه تنها از اشتراک 

 “سهم ف ال داشته باشیم.

شادی بره،   انداز قریه پس  حال به عنوان رییس گروپ شان تا به  اندازی برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی در قریه صدگل از زمان راه

 اندازها جمع آوری  هزار افغانی را از مجموع این پس ۴۴انداز را رهبری کرده و توانسته اس  تا مبلغ  جلسات متواتر پس

خواهم  با کمک این برنامه به  من اهداف بزرگی دارم که می”زد و با یک باور قوی میگف :   هایش لبخند می کند. صدگل در البالی حرف

 ”آن دس  یابم و مصدر خدم  برای خانواده و مردمم باشم. 

های مالی برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی، کارهای  ها و کمک انداز در کنار صدگل زنان دیگری هم بودند که از طریق همین پس

 ها هم کار صنایع دستی را شروع کرده بودند.  ها به زراع  روی آورده بودند، برخی مالداری و ب ضی مت ددی را آغاز کرده بودند. برخی

 از صدگل در مورد چگونگی آغاز کارش پرسیدیم و او چنین شرح داد: 

آوری کرده بود، هفتاد هزار افغانی مفاد کردیم. و من بر این فکر شدم که  اندازمان جمع پس  از مجموع سی هزار افغانی که گروپ”  

هزار افغانی مفاد   ی آن شص  سی هزار افغانی ازین پول قرضه گرفتم و بواسطه .زمان مساعدی برای شروع یک کار و بار خوب اس 

 “کردم.

کرد و آنرا جه  فروش به  ها خامک دوزی می صدگل با پول قرضه یک مقدار تکه برای خامک دوزی خریداری کرد. وی بر روی تکه

دهد تا در بدل یک مقدار پول، بر روی آن خامک دوزی کنند. این تکه ها را در  فرستاد. وی حاال به سایر زنان قریه تکه می بازار می

ی آن به زنان قریه جه  فروش  فروخ . به همین منوال ب دها نخ خامک دوزی را خریداری و با تکه شهر و بازار به دوکاندارها می

 داد.  می

 های که برایش فراموش ناشدنی بود را نیز برایمان ت ریف کرد.  صدگل یکی از خاطره

مان به ده هزار افغانی رسیده بود. یکی از زنان قریه بخاطر خریداری گوسفند از من خواهان  انداز گروپ گوید وقتی که پول پس او می

زد  اش از من قرض خواس . او توضیح داد که  مرض سرطان دارد و پیهم فریاد می قرضه شد و همزمان با او زن دیگری بخاطر تداوی

که باید برایم قرض بدهی. او که ازین باب  رنجیده خاطر گشته بود و بدون درنگ مبلغ پول جمع آوری شده را به زن مریض داد تا 

ی شدید شدم که مبادا  ب دها دچار یک دلهره”  زد  ادامه داد:  هایش لبخند ملیحی می اش را شروع کند. او که در اثنای حرف تداوی

شد. چون پول قرضه، سرمایه  گذش  اضطراب من بیشتر می را واپس ندهد و هر روز که از موعد قرضه گرفتن آن زن می  پول قرضه

شخصی من نبود و در صورت نپرداختن این پول، تنها جوابگوی به دیگر زنان من بودم، لذا تصمیم گرفتم هر طور که شده این پول را 

ی ذهنی بزرگ برایم تبدیل شده بود که یکی از روز همان زن ب د از تداوی پول قرضه را به  خودم بپردازم. این موضوع به یک دغدغه

 “ام آورد. خانه

 وی  با پرداخ  قرضه خیلی خوشحال شد و ب د از آن روز میزان اعتماد زنان قریه نسب  به وی بیشتر شد.  

ام، دستم پیش هیچ کسی دراز نیس ؛ از برنامه انکشاف  کنم که خودکفا شده حاال فکر می”هایش چنین گف :  ف او در آخرین حر

اش یک تغییر بزرگ را در زندگی من ایجاد  های تخنیکی و مالی اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات متشکرم که با کمک

 “کرده اس .

صدگل باشنده قریه شادی بره 

والی  هرات اس . وی دوران 

اش را در  شیرین کودکی و جوانی

یک خانواده فقیر سپری کرده اس  

و ازین سب  احساس خوبی 

نداش . او همواره به دنبال یک 

منبع درآمد خوب برای زنان 

های خوبی را  اش بود و مفکوره قریه

رو   پروراند و از همین در ذهن می

در گفتگوهای مت دد با زنان 

 ۵۴اش به این نتیجه رسید که  قریه

وار از زنان  ی هفته افغانی را به گونه

قریه جم آوری کند و در صورت 

ضرورت این زنان به پول، به شکل 

 برای آنان پرداخته شود.    قرضه

گوید: در اوایل هیچ  صدگل می

کس به انجام این کار راضی نبود، 

های  اما رفته رفته ب د از استدالل

من در مورد مزایای و فواید این 

 کار، به این امر راضی شدند. 

صدگل و زنان قریه شادی بره، هر 

افغانی را جمع  ۵۴هفته مبلغ 

  ب د از چند هفتهو کردند.  آوری می

انداز متواتر، این زنان توانستند  پس

انداز  تا مبلغ ده هزار افغانی را پس

کنند و زنان این قریه ب د از 

ی این وض ی ، به فواید  مشاهده

 انداز پی بردند  پس

 

 صد گل، زنی از تبار شهامت و شجاعت 



:: برنامه  انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات :: 

 

افتتاح نمایشگاه صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقالل 

 در والیت بلخ کشور 

:: خربنامه ::          ۴صفحه   ۶۱شامره   

ی  برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در سلسله

های اختصاصی به مناسب  صدمین سالروز استرداد  برگزاری نمایشگاه

بار نمایشگاه  استقالل کشور در والیات کابل، ننگرهار، هرات و قندهار این

اندازی کرده اس . نمایشگاه  بزرگ صنایع روستایی را در والی  بلخ راه

مذکور طی مراسمی با حضور مقامات دولتی والی  بلخ، مسوولین برنامه  

ها، جم ی از  انکشاف اقتصاد روستایی، ف الین مدنی، اعضای رسانه

 متشبثین و ساکنان این والی  در مارکی  راب ه بلخی گشایش یاف . 

های همسان برای  هدف از برگزاری این نمایشگاه فراهم کردن فرص 

ها  زنان روستایی والیات زون شمال شرق و شمال غرب اس  تا آن

گیر باال برده و دسترسی  ی چشم شان را به گونه بتوانند میزان عایدات

 بهتر به بازار پیدا کنند. 

عبدالوافی نایبزی، مسوول بخش ارتباطات برنامه انکشاف اقتصاد 

“ روستایی با اشتراک در محفل افتتاحیه نمایشگاه مذکور چنین گف :

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی با برگزاری این نمایشگاه خواسته 

ی شمال کشور را درین امر مهم  اس  تا زنان روستاهای دورافتاده

شریک ساخته و چرخ اقتصادی آنان را دوران بدهد که این بیانگر 

سطح بلند همکاری میان شرکا و جوان  ذیدخلی اس  که بطور 

 “کند. مشترک برای رفاه اقتصادی زنان افغان کار و ف الی  می

زنان متشبث از والیات بلخ، سمنگان، جوزجان، فاریاب، قندز، 

بدخشان، تخار، بغالن و سرپل جه  اشتراک درین نمایشگاه حضور 

گذارند. گفتنی  محصوالتشان را به نمایش می  غرفه ۰۴یافته و در 

ماه میزان آغاز و تا سه روز  ۴۶اس  که نمایشگاه مذکور از تاریخ 

 دیگر ادامه یاف .  

برنامه  تن از کارمندان جدیدالشمول  ۵۴یک ورکشاپ آموزشی برای 

 در در کابل راه اندازی شد.  کشور هف  زوناز   انکشاف اقتصاد روستایی

این ورکشاپ آموزشی جه  توضیح اهداف و مقاصد برنامه، تشریح 

انداز،  ی تطبیق آن در امور قرضه دهی و پس بانکداری اسالمی و شیوه

انداز، طرزال مل  دهی و پس های قرضه داری اتحادیه های کتاب شیوه

شان به  آوری و پس انداز و سایر امور مرتبط به الیحه وظایف جمع

 کابل تدویر یاف . والی  مدت سه روز  در باغ بابر 

گی  دهند، به تازه میتن از آنان را زنان تشکیل  ۴۴این کارمندان که 

گان اجتماعی و  کننده ولسوالی، سازمان دهنده های هماهنگ در پس 

 اند.   والی  کشور تقرر یافته ۵۷بخش انکشاف تشبثات در 

میزان آغاز و تا سه  ۵۴قابل یادهانی اس  که ورکشاپ مذکور از تاریخ 

 روز دیگر ادامه یاف . 

 

تدویر ورکشاپ آموزشی برای کارمندان جدیدالتقرر برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

 دهات 
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 بازدید رییس اجرایوی  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی از روند تطبیق این برنامه در والیت کاپیسا 

:: خربنامه ::              ۵صفحه   ۶۱شامره   

ایشان در نخستین روز از سفرشان به این والی ، با محترم محمد 

یونس مموزی، رییس احیا و انکشاف دهات والی  کاپیسا دیدار  و 

 گفتگو کردند.

درین دیدار ضمن بحث در مورد اهداف برنامه درین والی ، درباره 

 دستاوردهای برنامه از آغاز ف الی  تا کنون گفتگو صورت گرف . 

جانبه  های همه آقای مموزی نیز در جریان این گفتگوها از همکاری

ریاس  احیا و انکشاف دهات در قسم  تطبیق هر چه بهتر این برنامه 

ی م اون  بیشتر درین زمینه را  در والی  کاپیسا اطمینان داده، وعده

 داد.  

اهلل قریشی با هیی  همراهش  ب د از ختم این گفتگوها، محترم رحم 

های  در قریه  ی مردانه های تازه تاسیس شده درین سفر، از گروپ

دنگرخیل و خانان این والی  دیدن کردند و ضمن آن با اعضای این 

ها در مورد اهداف و مقاصد برنامه و بیسج سازی مردم درین  گروپ

 ها سخن زدند. گروپ

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 تماس با ما: 

رحم  برنامه انکشاف اقتصاد روستایی به رهبری رتبه یک هیی  بلند 

 اهلل قریشی، رییس اجرایوی این برنامه عازم والی  کاپیسا شدند. 

بخش ارتباطات این  همکاراناالسالم یاسر، مسوول زون مرکزی و  شمس

برنامه از همراهان وی درین سفر بودند که به منظور نظارت از عملکرد و 

 روند تطبیق برنامه مذکور به والی  کاپیسا سفر کردند.  


