
 

 کارمند شایسته ماه 

  ۷۱شامره  —خربنامه  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف  ::

 
االسالم یاسر، مسوول زون مرکزی برنامه ملی انکشاف  کارمند شایسته این ماه محترم شمس

الملل از  است. وی دارای دو سند ماستری از رشته تجارت بین WEERDP-اقتصاد روستایی

برده  باشد. نام دانشگاه چستر انگلستان و اداره عامه از دانشگاه اندرا گاندی کشور هند می

المللی کارکرده  های مدیریت و رهبری با نهادهای ملی و بین سال در بخش ۲۱پیش ازین مدت 

 است. 

ی ملی انکشاف  آقای یاسر از یک سال بدینسو کارش را منحیث مسوول زون مرکزی برنامه

 کند.  اقتصاد روستایی آغاز و تا کنون نیز 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.

 

:: خربنامه ::            ۷صفحه                   ۷۱شامره   

۹۱۷۲ -نوامرب  

 :برنامه انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

های کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات است که هدف  ، یکی از برنامهبرنامه انکشاف اقتصاد روستایی

های اجتماعی و اقتصادی زناان قارایار  والیت و بلندبردن توانایی 43ولسوالی  67آن کار کردن در 

هاا، حاداقاو دو  باشد. این برنامه در اکثریت مطلا  والیات جات انتخاب شده می روستایی در قریه

دهی و  اتحادیه قرضه 0444انداز،  گروپ پس 34444دهد که جمعا  ولسوالی را تحت پوشش قرار می

شاوراهاای  7504گان را به هماکااری  اتحادیه تولید کننده 044گروپ تولیدی و  0444انداز،  پس

 دهد.  ها تشکیو می انکشاقی قریه

 دهند.   %  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیو می 04گفتنی است که 

 در این شماره:

  اشتراک متشبثین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

وزارت احیاو انکشاف دهات در دومین نشست ملی تشبث 

 زنان 

  آغاز سروی اتحادیه های قرضه دهی و پس انداز قریوی

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی توسط انستتیوت 

  انکشاف دهات اقغانستان

 کند های جامعه را ترسیم می زهره شجاع؛ خانمی که درد 

  توزیع وسایو ایمنی برای مستفیدین پروژه انکشاف

برنامه ملی انکشاف   گان تشبثات برای عودت کننده

 اقتصاد روستایی

  برگزاری سومین نشست کمیته خاص، پیرامون انکشاف

 اقتصادی و رشد صادرات قندهار 

  پروژه مستفیدین بسته محیط زیستی برای  654توزیع

گان و واگذاری  انکشاف تشبثات برای عودت کننده

کارگاه قالین باقی توزیع شده به روسای  654مسوولیت 

 شورای انکشاقی و نمایندگان قریه جات

 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی

بر اساس هدایت جاللتمآب رییس جمهور مبنی بر انکشاف و توسعه تولیدات روستایی در والیت قندهار، وزارت احیا 

انکشاف دهات در نخستین اقدامش درین رابطه، نمایشگاه بزرگ صنایع روستایی را به سطح هفت زون در والیت قندهار راه  و

قندهار با حضور معاون والی این والیت، روسای   قوس سال روان در عینو مینه ۲5اندازی کرد. این نمایشگاه به تاریخ 

بانوی متشبث از هفت زون کشور تولیدات  04ها رسما آغاز شد. در نمایشگاه مذکور  سکتورهای خصوصی و اعضای رسانه

  روستاهایشان را مانند: صنایع دستی، محصوالت غذای، اشجار زینتی زیورآالت به نمایش و قروش گذاشتند.



:: خربنامه ::              ۹صفحه                 ۷۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

در نشستی که به منظور ارترای سطح ظرقیت و دانش اقتصادی زنان از 

جانب اتاق تجارت و صنایع زنان اقغانستان در هوتو کابو سرینا برگزار 

تن از متشبثین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت  54گردیده بود، 

 احیا و انکشاف دهات نیز اشتراک کرده بودند.

 نرگس نهان، وزیر وقت معادن و پطرولیم، در محفو اقتتاحیه این نشست 

 

خانم آمنه احمدی،  ،خانم کامله صدیری، معین اسب  تجارتی وزارت تجارت

رئیس عمومی عواید وزارت مالیه و شماری از تجارت پیشه از سراسر کشور 

 نیز حضور داشتند. 

های بازاریابی، منابع  تعریف مارکیت، روشموضوعاتی چون در نشست مذکور 

کارمند ، های مدیریتی توسط صغرا محمدی بشری، تعریف مدیریت و روش

گان نهادهای همکار درین  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و سایر نماینده

 نشست به بحث گرقته شد.  

والیت  ۲4زن که از  ۲0بی خدیجه به  در حاشیه این نشست تندیس بی

 مختلف کشور نامزد گردیده بودند اهدا گردید. 

شونده والیت بامیان برنامه ملی  زهرا محمدی مستفید، گان در میان این برنده

 انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات نیز شامو بود. 

بی خدیجه همه ساله از جانب اتاق تجارت و صنایع زنان  تندیس بی

گیری کرده  اقغانستان به زنان تجارت پیشه که در عرصه تجارت رشد چشم

 گردد.  باشند، اهدا می

 

بر اساس حکم مرام محترم وزارت احیا و انکشاف دهات ، قرار است که سروی 

اتحادیه های قرضه دهی و پس انداز قریه وی ، مربوط به برنامه  ملی انکشاف 

، در پنچ والیت کشور )هرات ، بامیان ، بلخ  - WEERDPاقتصاد روستایی 

، ننگرهار و پروان( توسط انستتیوت انکشاف دهات وزارت احیا و اناکاشااف 

 دهات آغاز و تطبی  گردد.

در این سروی آمریت تحریرات و سروی انستتیوت انکشاف دهات به شکو 

اتحادیه را  ۲60اتحادیه در پنچ والیت ذکرشده،  044تخنیکی از مجموع 

 نماید . به طور تصادقی انتخاب نموده و عمالٌ کار سروی را آن ها آغاز می

گفتنی است که تا اکنون تعداد زیادی از پروژه های برنامه انکشاف اقتصاد 

های یاد شده تطبی  شده و تعداد کثیری هم در  روستایی، در پنچ والیت

 جریان تطبی  و عملی شدن می باشد. 

  آغاز سروی اتحادیه های قرضه دهی و پس انداز قریوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی توسط انستتیوت انکشاف دهات افغانستان

 

 اشتراک متشبثین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیاو انکشاف دهات در دومین نشست ملی تشبث زنان 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::
:: خربنامه ::              ۳صفحه                    ۷۱شامره   

زهره ازینکه که هیچ کس به هنر نراشی که به طور خودجوش در وجودش جوانه زده بود 

کرد و  کرد، ناراحت بود؛ کسی به او در زمینه آماده کردن وسایلش همکاری نمی توجه نمی

 خودش هم پول کاقی در دسترس نداشت.

هایش را نبیند و استربال نکند. وقتی  کرد، که در تمام عمر شاید کسی نراشی وی قکر می

دید و  شدند می و یا رادیو در مورد تابلوها و نراشان ماهری که تردیر می  در تلویزیون

کرد برایش آزار  شد و و اینکه کسی به هنر و آثارش توجه نمی شنید، خیلی مایوس می می

 دهنده بود.  

های نو در وی جوانه زد.  اما زمانی که برنامه ملی اقتصاد روستایی به قریه شان آمد، امید

اقغانی از  هزار یکوی برای اولین بار برای نراشی نه بلکه برای آماده کردن ترشی به مبلغ 

انداز قرضه گرقت، ترشی را آماده کرده و برای قروش به بازار عرضه کرد. و از آن  گروپ پس

 مفاد خوبی بدست آورد. 

ترین عنصر که باید درین زمینه به آن توجه شود،  موجودیت بازار قروش  مهم“ وی میگوید:

برای مواد آماده شده است؛ اگر زمینه قروش برای مواد آماده شده باشد همه ما می توانیم 

 ”انواع ترشی ها را به بازار عرضه کنیم و از آن منفعت خوب به دست بیاوریم. 

شد به اطاق خود رقته و خود را به  هر از گاهی که زهره از بابت مشکالت زندگی نا امید می

 کرد؛ او در زمینه نراشی هیچ آموزش رسمی را قرا نگرقته است.  کارهای نراشی مشغول می

زهره با مفادی که از طری  قروش ترشی بدست آورد وسایو اولیه نراشی را خریداری کرد 

 های بهتری را با کیفیت عالی ترسیم کند.  و توانست نراشی

هر هفته زمانی که دیگر زنان قریه صنایع دستی خود را در ”  گوید:  او درین مورد می

گذارم و ازینکه  هایم را به نمایش می دهند، من نراشی شان به یکدیگر نمایش می جلسات

 ”گیرم.  شنوم روحیه می ام می تعریف و تمجید زنان را در هنر نراشی

وی آرزو دارد که به کمک گروپ های پس انداز و برنامه ملی اقتصاد روستایی بتواند در 

های خود را توسعه  یکی از کورس های معیاری نراشی آموزش ببیند و بعد از آن قعالیت

 های خود را در نمایشگاه به نمایش بگذارد. بدهد و بتواند نراشی

خواهم  می”  گوید:  داند می زهره که نراشی را بهترین راه برای ابراز درد های پنهان می

روزی نمایشگاه نراشی در هرات برگزار کنم تا همه اشخاص توانایی و استعداد زنان اقغان را 

 “درک کنند.

های او نه تنها در والیت هرات بلکه در دیگر  زهره شجاع به این آرزو است که روزی نراشی

 نراط کشور نیز بازدید کننده داشته باشد. 

  زهره شجاع خانم امی است که دردها، آرزوها و نا به

های خود بیان  های جامعه خود را توسط نراشی هنجاری

کند. او قعال در برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت  می

 انداز است. های پس پاحیا و انکشاف دهات عضو یکی گرو

های  زهره و هم قطارانش در قریه )عصر اول( عضویت گروپ

توانند یک کار و بار  اند و از طری  می پس انداز راحاصو کرده

شان باشد را  کوچک که جوابگوی نیازهای روزمره اقتصادی

 اندازی کنند.  راه

ها  در قریه عصر اول ولسوالی لعو و سرجنگو هرات، بعضی

ها خامک دوزی یا خیاطی  کنند، بعضی قریه ترشی آماده می

ها را پرورش داده  و به بازار  کنند و بعضی هم جوجه مرغ می

کنند تا باشد که ضرورت اولیه خود را  جهت قروش عرضه می

برنامه  ۲4۳6در ماه قوس سال “  اقزاید: مرقوع کنند. وی می

ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به 

 “مان آمد. قریه

انداز  اقغانی در حساب پس 54برده، هر هفته به مبلغ  نام

گروپ خود اضاقه کرده و برای تنظیم هر چه بهتر کارهای 

 کنند. خود هفته یکبار با تمامی اعضای تیم جلسه برگزار می

انداز قریوی،  پس  در گروپ  داری و قعالیت زهره در کنار خانه 

 کند.  نراشی هم می

های نراشی  قبال هیچ گونه وسایو برای قعالیت”  گوید:  او می

خود نداشت، اما با آنهم با وسایو ناچیز و اندک که در 

کرد که اندوه و مشکالت خود را  دسترس داشت کوشش می

 “  توسط نراشی ابراز کند.

 

 کند های جامعه را ترسیم می که درد زنیزهره شجاع؛ 



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

 

 گان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی توزیع وسایل ایمنی برای مستفیدین پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده

:: خربنامه ::          ۴صفحه                 ۷۱شامره   

تن از مستفیدین  74برای RED -گان پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده

باقی را توزیع کرد؛ این وسایو  ژه در والیت کابو، وسایو ایمنی قالین این پرو

های مخصوص تصفیه هوا  دانی، کمربند و ماسک باقی، زباله قالین  شامو لباس

باقی برای  باقی بود که به منظور حفاظت کارکنان در هنگام قالین حین قالین

 این مستفیدین در ریاست احیا انکشاف دهات والیت کابو توزیع گردید. 

این پروژه برای مستفیدین عودت کننده برعالوه تدویر بازدیدهای آموزشی، 

کند و به  شان کمک می در زمینه دستیابی به مارکیت و قروش تولیدات

هزار اقغانی را جهت تهیه  پنجصدهمین ملحوظ، مردار هفت میلیون و 

وسایو حفاظتی و ایمنی تخصیص داد که مستفیدین این پروژه در کابو از 

ی این  ها را دریاقت کردند که سلسله نخستین کسانی بودند که این کمک

 نیز عملی خواهد شد.    ی نزدیک به هفت والیت باقیمانده توزیعات در آینده

گان برنامه  قابو یادهانی است که پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده

سو  ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از یکسال بدین

ی رسمی در هشت والیت )کابو، قندهار، هرات،  قعالیتاش را به گونه

ننگرهار، بلخ، قندز، بغالن، لغمان( آغاز کرد و در اوایو آغاز قعالیتاش، به 

بضاعت توزیع و  گان بی کننده باقی را برای عودت هزار دستگاه قالین تعداد پنج

باقی مصروقیت شغلی را قراهم  تن در سکتور قالین ۲0444ازین طری  برای 

 کرده است.  

کمیته خاص تحت ریاست  ،به اساس هدایت جاللتماب رییس جمهور

های هوایی اقغانستان، طرحی را برای  کمیسیون انکشاف اقتصادی میدان

انکشاف اقتصادی و رشد صادرات قندهار تهیه کرده است که توسط مرام عالی 

 تایید شده است. 

زاده سرپرست و رییس داراالنشای  در ابتدای این نشست، نصراهلل صاحب

های این  های هوایی اقغانستان از تالش کمیسیون انکشاف اقتصادی میدان

 های دوامدارشان ابراز قدردانی کرده و هدایات مرام عالی  کوششجهت کمیته 

 را با اعضای این کمیته شریک ساخت. 

معیین وزارت شهرسازی و اراضی، معیین وزارت زراعت آبیاری و مالداری، 

رییس برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات و 

 های این کمیته ابراز خرسندی کردند.  سایر نهادهای ذیدخو نیز از تالش

اهلل قریشی، رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در  رحمت

” مورد پالن اقتصادی پنج ساله این برنامه درین والیت صحبت کرده اقزود: 

گروپ  ۲۲64های دند و دامان  این برنامه در والیت قندهار در ولسوالی

نرر تحت پوشش  ۲۲643انداز را تشکیو خواهد داد که ازین طری   پس

 3044های مالی و تخنیکی این برنامه قرار خواهند گرقت که تا کنون  کمک

 ”اند.  انداز اشتراک کرده پس  گروپ 074تن زن و مرد در 

های این برنامه  ترین قعالیت برعالوه طرح بزرگ بازار زنان که یکی از کلیدی

خواهد شد که در  عملیاست، بزودی درشش زون کشور به شمول قندهار 

زمینه بازاریابی محصوالت وطنی و ارترای ظرقیت اقتصادی زنان یک گام 

 موثر است. 

گان مجلس وعده سپردند تا درین  در پایان این نشست تمامی اشتراک کننده

 زمینه با صداقت، هماهنگی و تالش کار کنند. 

 

 برگزاری سومین نشست کمیته خاص، پیرامون انکشاف اقتصادی و رشد صادرات قندهار 

 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::
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کارگاه  ۰۱۷گان و واگذاری مسوولیت  پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کنندهمستفیدین بسته محیط زیستی برای  ۰۱۷توزیع 

 قالین بافی توزیع شده به روسای شورای انکشافی و نمایندگان قریه جات

:: خربنامه ::              ۵صفحه             ۷۱شامره   

گان قعاال  زیستی به عودت کننده های محیط  در مراسم رسمی توزیع بسته

در قالین با حضور محمد صدیری رییس احیا و انکشاف دهات والیت هرات، 

مسوولین برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، ربیس اتحادیه صادرکنندگاان و 

مولدین قالین، روسای شوراهای انکشاقی، نمایندگان قریه و مستافایادیان 

بسته محیط زیستی و اجاتامااعای باه ارزش  654قالین باف، به تعداد 

مجموعی یک میلیون و یک صد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و هشات 

گان برنامه  اقغانی برای مستفیدین پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده

ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت هرات توزیع گردید. این مستفیدین 

سااحاه ماخاتالاف در  50باشند که از  زن می 75۳نفر مرد و  ۳۲شامو 

ها با تاوجاه باه  های انجیو، گذره، رباط سنگی هستند. این بسته ولسوالی

هاا  دار از این حاماایات نیازمندی و توانایی این مستفیدین در استفاده دوام

 هدف از این حمایت، ایجاد زمینه تولید برای متشبثین اند.   انتخاب شده

باشد تا زمینه کار و درآمد و نهایتا رشد و تاراویات  بخصوص برای زنان می

 اقتصاد خانواده برای شان مساعد گردد. 

نفر مستفیدین این پروژه  در والیت  654قابو ذکر است که تا کنون از مجموع 

متر مربع به مبلغ  5440تخته قالین به متراژ مجموعی  050هرات به تعداد 

صد و چهار هزار اقغانی تولید شده و از این طری  عاید به دست آورده  مجموعی نه

های متذکره در حضور داشت  اند. مطاب  به طرزالعمو کاری برنامه، دستگاه

شوراها/نمایندگان قریوی مربوطه به مستفیدین پروژه توزیع گردیده و ملکیت آنها 

دار به خاطر امرار  گردد تا مستفیدین عودت کننده به طور دوام تلری می

های برنامه در قبال  شان از آن استفاده کنند و با توجه به اینکه مکلیفیت معیشت

مستفیدین متذکره به منظور قراهم نمودن زمینه کار انجام یاقته است بنا به 

پیشنهاد برنامه انکشاف اقتصاد روستایی و منظوری وزارت احیاء و انکشاف دهات 

های  نماید تا منبعد طب  طرزالعمو مسوولیت حفظ و مراقبت دستگاه ایجاب می

مذکور رسما به شوراهای انکشاقی  یا نمایندگان قریه جات واگذار گردد که در 

های قالین باقی توزیع شده  حاشیه این محفو مسوولیت حفظ و مراقبت دستگاه

رسما به روسای شوراهای انکشاقی/نمایندگان قریه جات واگذار شد. این برنامه در 

قریه  474دهد که در مجموع  والیت هرات چهار ولسوالی را تحت پوشش قرار می

انداز و  گروپ پس 5067جات به تعداد  از آن مستفید خواهند گردید. در این قریه

های تولیدی ایجاد خواهد گردید.  اتحادیه قرضه و پس انداز و همچنان گروپ 474

هدف از ایجاد این نهاد های اقتصادی، ترویت قرهنگ پس انداز و سرمایه گزاری، 

تسهیو دسترسی اهالی روستایی به منابع بیشتر مالی و تشوی  هرچه بیشتر 

متشبثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و ترویت قعالیت های 

اقتصادی و تولیدی بوده که با این کار برای تعداد زیادی بطور مستریم و غیر 

های مختلف شغو ایجاد خواهد شد. الزم به ذکر است که در  مستریم در بخش

های محیط زیستی و اجتماعی  برای این مستفیدین نیز  ختم محفو متذکره، بسته

 توزیع شد.  

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان
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