
 

 د میاشتې غوره کارمند 

  مه ګڼه۷۱ —خرب پاڼه  

 
د مرکزي زون ارشد  WEERDPمحرتم شمس االسالم یارس د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام  

 مسوول دی. 

ښاغيل شمس االسالم یارس د نړیوالۍ سوداګرۍ په برخه کې د انګلستان له چسرت پوهنتون او د 

عامه ادارې په برخه کې یې د هندوستان له اندرا ګاندي پوهنتون څخه ماسرتۍ ترالسه کړي. 

کلنه کاري تجربه  ۷۱نوموړي له نړیوالو او ميل ادارو رسه د مدیریت او رهربۍ په مختلفو برخو کې 

لري. چې له تېر یو کال راهیسې تر اوسه د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

 پروګرام رسه د مرکزي زون د مسوول په توګه دنده تررسه کوي. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رسه د کار له پیل راهیسې یې تر اوسه خپله دنده په احسن ډول 

 تررسه کړي او په دې سازمان کې د یو غوره کارمند په توګه پېژندل شوی. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د رهربۍ هییت ورته له څښنت تعالی څخه روښانه راتلونکی او 
 بریاوې غواړي. 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۷مه ګـڼـه                        ۷۱ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  

۱۱۷۲ -اکتوبر  

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

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت یو له  
ولسوالیو  76والیتونو په  34کلیدي پروګرامونو څخه دی ، چې موخه یې د هېواد د 

وزله کلیوايل مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي. یاد  کې د بې
پروګرام کابو د هېواد په هر والیت کې دوه ولسوالۍ تر پوښښ الندې راوستي 

د سپام  40000دي. د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په پنځه کلنه موده کې 
 500تولیدي ګروپونه او  5000کلیوايل اتحادیې،  5000ګروپونه، د پور او سپام 

کلیوايل پرمختیایې شوراګانو يا  6250تولیدي اتحادیې جوړوي، چې شاوخوا 
CDCs .په مرسته به دا هدف ترالسه کړي 

 په دې ګڼــه کې:

  د ښځینه متشبثینو د دویمې ناستې په
غونډه کې د کلیو بیارغونې او پراختیا 
وزارت د کلیوايل اقتصاد  د پیاوړتیا پروګرام 

 د متشبثینو ګډون

  د کلیو بیارغونې  او پراختیا وزارت د
 انستېتیوت له خوا د کلیوايل اقتصاد...

  مېرمن شجاع! هغه مېرمن چې د ټولنې
دردونه پخپلو انځورونو کې خلکو ته 

 وړاندې کوي

  د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د
کلیوايل اقتصاد دپیاوړتیا پروګرام د 

 بېرته...

  د کندهار والیت د اقتصادي پیاوړتیا په
 موخه د ځانګړې کمېټې دریمه ناسته...

  د بېرته را ستنېدونکو لپاره د تشبثاتو د
پرمختیا پروژې په ګټه اخیستونکو د ټولنې 

 او چاپېریال ساتنې ...

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

 ميل پروګرام

په کندهار والیت کې د د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل صنایعو سرت نندارتون د جاللتآمب رییس جمهور د 

هدایاتو رسه سم چې په کندهار والیت کې باید د کلیوايل متشبثینو د تولیداتو د انکشاف او پراختیا په موخه باید الزم 

مه نېټه د کندهار والیت په عینو مېنه کې ۲۱یاد نندارتون چې د روان کال د قوس د میاشتې په  شو،اقدامات تررسه 

کې د  رسامً د دې والیت د وايل مرستیال، سکتوري رییسانو، مدين فعاالنو او رسنیو استازیو په وړاندې پرانیستل شو. په

تنه کلیوايل متشبثینو خپل تولیدات لکه اليس صنایع، خوراکي توکي، زینتي توکي، ۰۸زونونو څخه  ۷هېواد له 

 وو زېورات...نندارې او خرڅالو ته ايښي 



 :: 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 :: ۱مه ګـڼـه                        ۷۱  

په هغه ناسته کې چې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ښځو د 

سوداګرۍ د خونې له خوا په رسینا هوټل کې جوړه شوې وه، د کلیو 

 ۱۸بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام 

 متشبثینو  هم پکې ګډون وکړ. 

 
د دې ناستې په پرانستغونډه کې د پټرولیم او معادنو پخوانۍ وزیرې آغلللې 

نرګس نهان، مېرمن کامله صدیقي، د صنایعو او سوداګرۍ وزارت پخوانلۍ 

مرستیالې، مېرمن آمنه احمدي، د ماليې وزارت د عوایدو عمومي رییلس او 

 له ټول هېواد څخه یو شمېر سوداګرو ګډون درلود. 

په دې ناسته کې یو شمېر موضوعات لکه د مارکېټ پېژندنه، برشي منابلع، 

د مدیریت تعریف او د هغه تګالرې د آغلې صغرا محمدي چې د کللیلوايل 

اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام کارکوونکې ده برخوالو ته ملرلرش شلول چلې د 

 ناستې ټولو برخوالو او د همکارو بنسټونو استازو یې په اړه بحث وکړ. 

مېرمنو تله چلې د  ۲۱د ناستې په پای کې د يب يب خدیجې په نامه مډال 

 مختلفو والیتونو څخه راغيل وو ډالۍ شوه.  ۲۱هېواد له 

د مډال ترالسه کوونکو مېرمنو په ډله کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د بامیان والیت ګټه اخیستونکې زهلرا 

 محمدي هم  شامله وه.

 

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د حکم پر اساس په پلام کلې ده چلې د 

اړوند د پور او سپلام د  - WEERDPکلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام  

کلیوايل اتحادیو  په اړه یوه رسوې د کلیو بیارغونلې او پلراخلتلیلا وزارت د 

انستیتیوت لخوا د هېواد په پنځو والیتونو) هرات، بامیان، بلخ، ننګلرهلار او 

 پروان( کې په الر واچول يش. 

د دې رسوې لپاره د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د انستیتیوت د څېړنو او 

  ۱۸۸رسوې امریت په تخنیکي شکل په یادو پنځو والیتونو کې له ټولو 

اتحلادې  ۲۷۱اتحادیو څخه په ناڅاپي توګه د لېدنې لپاره په رسوې کې 

ټاکيل چې په نابربه توګه به ورڅخه د یوې رسوې په تلر  کلې علملالً 

 لېدنه کوي. 

د یادونې وړ ده چې په یادو والیتونو کې د کليوايل اقتصاد د پلیلاوړتلیلا 

پروګرام ډېرې پروژې پيل شوي او ډېر شمېر نورې پروژې ال د تربیق او 

 عميل کېدو په حال کې دي. 

د کلیو بیارغونې  او پراختیا وزارت د انستېتیوت له خوا د کلیوايل اقتصاد  د پیاوړتیا پروګرام په وسیله د جوړ شویو د پور او 
 سپام کلیوايل اتحادیو په اړه د رسوې پېل

 

 ډوند ښځینه متشبثینو د دویمې ناستې په غونډه کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد  د پیاوړتیا پروګرام د متشبثینو ګ



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::
مخ                      :: خربپاڼه :: ۳مه ګـڼـه                        ۷۱  

په دې فکر به ډیره ځورېدله، چې یوه ورځ د رادیو یا تلویزون له الرې واوري چې د انځور 

کتنې لپاره یې څوک را روان دي. لېکن بیا به خواشینې شوه، چې هېڅوک ورته پام نه کوي 

 او نه هم وررسه مرسته کوي. 

کله چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د دوی کيل ته را ورسېده، په زړه کې یې نوې 

هیلې را وټوکېدلې، هغې په لومړي ځل د انځورګرۍ لپاره نه بلکې د تريش جوړولو لپاره له 

( افغانۍ پور ترالسه کړلې. تريش باب یعنې اچارونه یې جوړ او بازار 0000سپام ګروپ څخه )

ته یې د پلورنې لپاره وړاندې کړل. مګر بیا هم له بهرنیو هېوادونو څخه د وارد شویو اچارونو 

 له امله د هغې اچارونو کومه ګټه ونکړه. 

هغه وایي: زموږ د کيل نورې مېرمنې هم اچارونه جوړوي، لېکن مهمه دا ده چې د خرڅالو 

لپاره یې بازار موجود وي، موږ ټول کوالی شو ډول ډول اچارونه جوړ کړو. که چېرته د پلورنې 

 لپاره یې ښه بازار جوړ يش، نو ډېره ګټه به ترالسه کړو. 

هر کله چې به زهره د ژوند له ناخوالو ځورېدله خپلې خونې ته به والړه او ځان به یې د 

انځورګرۍ په کار بوختاوه، چې دا ځل یې بیا هم د اچارو له جوړولو او پلورنې وروسته د نه 

ګټې په تر السه کولو همدا کار وکړ.  رسه له دې چې د انځور ګرۍ له فن رسه ډېره مېنه 

لري، لېکن په دې برخه کې هېڅ ډول رسمي زده کړه له کومې رسچېنې څخه نه ده ترالسه 

 کړې.   

رسه له دې چې د انځورونو لېدونکي نلري، لېکن بیا هم له خپلې انځورکښۍ څخه ډېره 

خوشحاله او رايض ده. له سپام ګروپ څخه د پور په ترالسه کولو یې کوالی شول چې د 

 انځور کښۍ لومړين توکي او وسایل رانیيس او د پخوا په پرتله ښه انځورونه جوړ کړي. 

هغه زیاتوي،  زموږ د ګروپ مېرمنې هره اونۍ خپل اليس صنایع او تولیدات په غونډه کې یو 

بل ته د لیدو لپاره وړاندې کوي، له همدې امله هغه هم خپل انځورونه په غونډې کې نورو 

مېرمنو ته د کتنې او نېوکې په موخه وړاندې کوي. چې اوس د کلې نږدې ټولې مېرمنې د 

هغې د انځورګرۍ له فن څخه معلومات لري او هغه پخپل فن کې د ال زده کړو په موخه 

 هڅوي. 

له کيل څخه لېدونکې مېرمنې هره اونۍ د مېرمن زهره انځورونو ته د لېدو په موخه راځي او 

په اړه یې د خپلو اظهاراتو څرګندونه کوي، چې دا کار د آغلې زهره شجاع د خوښۍ المل 

 ګرځي. 

هغې وویل: اوس د سپام ګروپونو جوړولو او پیاوړې کول دکلیوالو مېرمنو لپاره ځکه ډېر غوره 

 دي، چې له دوی رسه د اقتصادي موخو په ترالسه کولو کې مرسته کوي. 

آغلې زهره شجاع د سپام ګروپ او په ټوله کې د کليوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام څخه هیله 

لري، ترڅو وکوالی يش چې د انځور ګرۍ په یو معیاري کورس کې زده کړې ترالسه او له 

هغه وروسته خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي؛ ترڅو خپل انځورونه په نندارتونونو کې د 

 نندارې لپاره وړاندې کړي. 

زهره وایي:  د نندارتون له جوړولو څخه موخه دا ده، چې د افغانۍ مېرمنو استعداد او وړتیا 

 ټولو خلکو ته په ډاګه يش، ترڅو هغوی  یې درک کړي.

 مېرمن زهره په ټولنه کې د پټو دردونو د څرګندونې لپاره انځور ګري یوه غوره الر ګڼي.  

زهره شجاع هیله لري، چې یوه ورځ به د هغې انځورونه نه یواځې په هرات والیت، بللکلې د 
  هېواد په نورو والیتو نو کې هم لېدونکې ولري.

مېرمن  زهره شجاع هغه مېرمن ده، چې د ټولنې دردونه، 

هېلې او ناخوالې پخپلو انځورونو کې بیانوي.  هغه اوس 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

خوا په یو جوړ شوي سپام ګروپ کې  پياوړتیا پروګرام  له

 غړیتوب لري. 

د هرات والیت په دې بې وزله کيل کې مېرمنې 

خوشحال دي، چې په سپام ګروپونو کې یې غړیتوب 

ترالسه کړې او د دې ګروپونو په مرسته یې ځانته د 

 انځور ګرۍ مختلف وسایل برابر کړي دي. 

د دې کيل ځینو مېرمنې اچارونه جوړکړي، ځینې نور یې 

خامکونه ګنډي او خیاطۍ لري او ځینې نور یې  بیا پخپلو 

کورونو کې د چرګانو پالنه او ساتنه کوي، چې حاصالت 

یې بازار ته وړاندې او په دې توګه خپلې اړتیاوې پوره 

 کوي. 

کال په لېندې میاشتې کې د کلیو  ۲۱۳۷هغه زیاتوي د 
بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

افغانۍ  ۱۸پروګرام زموږ کيل ته راغله، موږ به هر اونۍ 
پخپل ګروپ کې را ټولولې.  د ګروپ د کارونو د ښه 
تررسه کېدو په موخه به ټول غړي په اونۍ کې یوځل رسه 

 را ټولېدلو او غونډه به مو جوړوله. 

مېرمن شجاع وايي: له دې وړاندې یې هیڅ ډول  د 
انځور ګرۍ وسایل نه درلودل، لېکن بیا هم په نشته 
وسایلو کې به مې کوښښ کاوه ترڅو د خپلې ټولنې 
ستونزې د انځور جوړولو له الرې خلکو ته وړاندې کړم. 
پخوا به هغه ډېره ځورېدله چې د هغه د انځورونو نندارې 
ته څوک نه راځي، نه هم د هغې کوښښونو ته په تشویقي 
بڼه څوک ارزښت ورکوي، د وسایلو په چمتو کولو کې 
وررسه چا مرسته نه کوله او نه یې پخپله په کايف اندازه 

 پیسې درلودلې.  

هغې به فکر کاوه چې شاید ټول عمر به د هغې جوړ 
شوي تابلوګانو ته د لېدو لپاره څوک رانيش، چې هغه 

 وستایي. 

 

 مېرمن شجاع! هغه مېرمن چې د ټولنې دردونه پخپلو انځورونو کې خلکو ته وړاندې کوي



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::

 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد دپیاوړتیا پروګرام د بېرته راستنېدونکیو لپاره د  تشبثاتـو د پـرمـخـتـیـا 
 پروژې ګټه اخیستونکو ته ایمني وسایل وویشل شول
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( REDپاره د تشبثاتو د پرمختیا پلروژه )ل هېواد ته د بېرته راستنېدونکیو افغانانو

پیاوړتیا پروګرام تلر سلیلوري د کلیوايل اقتصاد د له څه باندې یو کال راهیسې 

والیتونه تر پلوښلښ  ۷الندې فعالیت لري، چې د پالزمېنې کابل په شمول یې 

الندې نیويل.  یادې پروژې په دې موده کې د پالزمېنې په ګډون د هېواد پله 

د غالیو اوبدلو کارګاوې  په بېرته راستلانله شلویلو   ۱۸۸۸والیتونو کې نږدې  ۷

هېوادوالو ویشيل، چې په دې توګه یې نږدې پنځلس زره هېواد والو ته  د غالیو 

 اوبدلو او پروسس په سکتور کې بوختیاوې پیدا کړي. 

خوا ته د بېرته را سلتلانله  له ( REDد کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د ) 

شویو افغانانو رسه د مرستې په توګه د حفاظتي تدابیرو په مناسلبلت نلن د 

پالزمېنې کابل  د کلیو پراختیا په ریاست کې یو شلملېلر وسلایلل وویشلل 

شول، په دې وسایلو کې د غالیو اوبدلو لپاره جامې، خځلدانۍ، مالبند او د 

تلنلفلس کلړي   بدين روغتیا ساتنې په موخه چې د کار پر مهال پاکله هلوا

 ماسک یا پوزه بندونه وویشل شول.

د یادونې وړ ده چې دا پروژه د غالیو اوبدلو په برخه کې هېواد ته د بلېلرتله  

راستانه شویو هېوادوالو لپاره د روزنیزه لیدنو رسبېره، لله ملارکلېلټ رسه د 

اړیکو په برخه کې د تولیداتو د پلورنې په موخه اسانتیاوې بلرابلروي، چلې 

اوس یې په دې سکتور کې د حفاظتي تدابیرو یا خوندي ساتنې لپاره نږدې 

د اوه میلونه او پنځه سوه زره افغانیو ایمني وسایل را نیويل، چې په لومړي 

ځل یې د دې پروژې شپېته ګټه اخیستونکو ته په پالزمېنې کلابلل کلې د 

 وسایلو ویش تررسه کړ. 

د ایمني وسایلو د ویش دا لړۍ په کابل کې د یلادې پلروژې پله ګلټله  

  اخیستونکو روانه او په والیتونو کې به هم په نږدې کې پیل يش.

د جاللتامب جمهور رییس د الر ښوونې پر اساس یوه ځانلګلړې کلملېلټله د  
افغانستان د هوایي ډګرونو د اقتصادي پراختیا  د ریاست په چوکاټ کې جوړه 
شوه، یاده کمېټه د کندهار والیت د اقتصادي پیاوړتیا للپلاره طلرحله چلملتلو 

 خوا یې تاېید هم شوې. کړې، چې د جمهوري ریاست له

په دې ناسته کې لومړی د داراالنشاء رییس او د ریاست رسپرست نرصلالللله 
 صاحب زاده د دې کمېټې له هغو دوامداره کوښښونو څخه مننه وکړه چې په 

 

دې الر کې یې تررسه کړي وو او د جمهوري ریاست د مقام تلایلیلدي یلې 
هم د کمېټې له غړو رسه رشیکه کړه. له هغه وروسلتله د ارايض او ښلار 
جوړونې معین، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ معیین، د کلیو بیلارغلونلې او 
پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام اجرایوي رییس او نلورو 

 اړوندو ذیدخلو بنسټونو د دې کمېټې له کوښښونو خوښي څرګنده کړه. 

رحمت الله قریيش د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقلتلصلاد د 
پیاوړتیا پروګرام اجرایوي رییس، په کندهار والیت کې د دې پلروګلرام د 
پنځه کلن اقتصادي پالن په اړه خربې وکړې، نوموړي زیلاتله کلړه: دې 
پروګرام په کندهار والیت کې دوه ولسوالۍ ډنډ او دامان تر خپل پلوښلښ 

سپام ګروپونه جوړ او له دې  ۲۲۷۸الندې راوستي، په دې ولسوالیو کې به 
هلېلوادوال تلر  ۲۲۷۸۱الرې به د پروګرام د مايل او تخنیکي مرستو لپاره 

مېلرملنلو او  ۱۱۸۸خپل پوښښ الندې راويل؛ چې تر اوسه د دې ولسوالیو 
 سپام ګروپونو کې ګډون کړی.  ۱۶۸و په  نارینه

رسبېره پر دې یو سرت ښځینه بازار چې د دې پروګرام له کلیدي فعالیلتلونلو 
( زونونو کې بله ۷څخه ګڼل کیږي، د کندهار والیت په ګډون د هېواد په )

خوا جوړ يش، چې د وطني محصوالتو لپاره د بازار موندنې او د  د پروګرام له
 ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا په موخه یو سرت ګام بلل کیږي. 

د ناستې په پای کې ټولو ګډونوالو ژمنه وکړه، چې په دې برخه کې بله پله 
 ډېر اخالص، همغږۍ او په نه ستړې کېدونکې بڼه کار کوي. 

 

 د کندهار والیت د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د ځانګړې کمېټې دریمه ناسته تررسه شوه



 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::

 

www.weerdp-mrrd.gov.af  

www.facebook.com/weerdpofficial 

@weerdpofficial 

Abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

+93 (0) 788 911 211  

 

 

بنډلونو ویشل شول او د پرمختیایې  ۱۱۱د بېرته را ستنېدونکو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پروژې په ګټه اخیستونکو د ټولنې او چاپېریال ساتنې لپاره 
 کارګاوو مسوولیت سپارل شو. ۱۱۱شوراګانو کلیوايل استازو ته د 
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د یو لړ رسمې مراسمو په تر  کې د ټولنې او چاپېریال ساتنې په منلاسلبلت د 
بېرته راستنېدونکو د پروژې په فعاله اخیستونکو هېلوادواللو بلانلدې د هلرات 
والیت د کلیو بیارغونې او پراختیا رییس ښاغيل محمد صدیقی په حضور کلې  

د خوندې ساتنې بنډلونه وویشل شول.  په دې ملراسلملو کلې چلې د  ۷۱۸
کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام  والیتي مسوولینو،  د غالیو صادروونلکلو او 
جوړونکو، د پرمختیایې شوراګانو رییسانو، د غالۍ اوبدونکو کلیو استازو بلرخله 
اخیستې وه، د بېرته راستنېدونکو لپاره د غالیو په سکتور کلې د تشلبلثلاتلو د 

بستې یا بنډللونله چلې د ټلوللنلې او   ۷۱۸پیاوړتیا پروژې په ګټه اخیستونکو 
چاپېریال ساتنې وسایل پکې وو او  مجموعي قیمت یې نږدې یلوملیلللون یلو 
سل او اتیا زره شپږ سوه اته افغانیو ته رسېده په هلرات والیلت کلې د دې 
پروژې په ګټه اخیستونکو وویشل شول. چې د هرات والیت د انجیل، ګلرره، 

مېرمنو ته دا وسلایلل  ۶۱۳تنه نارینه او پاتې  ۳۲رباط سنګی د مختلفو سیمو  

ورکړل شول. د چاپېریال ساتنې دا بنډلونه لله پلروژې څلخله د دې ګلټله 
اخیستونکو د اړتیاو او کاري ځواک په مناسبت د پروژې د دوامداره مالتلړ پله 

 موخه ډالۍ  شول.
له دې مرستې څخه موخه متشبثینو ته د تولید په برخه کې د فرصتونو برابرول 

دي، په ځانګړي توګه مېرمنو ته چې عایدات یې للوړ او پله دې تلوګله لله 

 خپلوکورنیو رسه په اقتصادي ډګر کې مرسته وکړي. 

  

تلنله ګلټله  ۷۱۸د یادونې وړ ده چې تر اوسه په هرات والیت کې د پروژې 

مرت مربع  ته رسیږي د نلهله ۱۱۸۱تختې غالۍ چې  ۱۱۰اخیستونکیو نږدې 

 سوه څلور زره افغانیو په قیمت اوبديل او عایدات یې ترالسه کړي. 

د پروګرام له کاري تګالرې رسه سم د غالیو اوبدلو دا کارګاوې د کلللیلوايل 

پراختیایې شوراګانو د استازو  پر وړاندې د پروژې په ګټه اخیستونکو وېشلل 

شوي، چې اوس د هغوی ملکیت یادیږي، ترڅلو بلېلرتله راسلتلنلېلدونلکلي 

هېوادوال په دوامداره توګه د اقتصادي پیاوړتیا په موخه لله دې کلارګلاوو 

څخه ګټه پورته کړي.  په دې پاملرنې رسه چې د یادو ګټه اخیستونکو لپاره 

د کارموندنې په برخه کې د پروګرام دنده تررسه شوې ده، د کلیوايل اقتصلاد 

د پیاوړتیا پروګرام غوښتنه او د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت منلولورۍ دا 

ایجابوي، ترڅو له دې وروسته د غالۍ اوبدلو د کارګاو د خوندي ساتنلې او 

ترمیم مسوولیت په رسمي توګه د کلیوايل پرمختیایې شوراګانو مسوولینو تله 

وسپارل يش، چې د دې ناستې په څنډه کې د ویشل شویو کارګاو د ساتنلې 

او ګټې اخیستنې مسوولیت هم په رسمي توګه د پرملخلتلیلایلې شلوراګلانلو 

 ریسانو او نورو مخورو ته په کلیوايل کچه وسپارل شو. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د هرات والیلت څلللور ولسلواللۍ تلر 

کليل لله  ۱۶۸پوښښ الندې راوستي، چې په ټوله کې به د دې ولسوالیلو 

 ۱۰۷۶پروګرام څخه ګټه پورته کړي.  په دې شمېر کلیو کې به دا پروګلرام 

کلیوايل اتحادیې او همدا راز تلولليلدي  ۱۶۸سپام ګروپونه، د پور او سپام 

ګروپونه جوړ وي. د دې بنسټونو له جوړولو څخه موخه د پیسو د سپمولو، د 

پانګونې، مايل رسچېنو ته د خلکو د الس رسی او په ټوله کلې د کلللیلواللو 

متشبثنو او صنعتلرونکو هڅول دي؛ ترڅو د خپلو اقلتلصلادي او تلوللیلدي 

فعالیتونو د پیاوړتیا په موخه له دې رسچېنو څخه ګټه پورته کړي، چلې پله 

دې کار رسه به په مستقیم او غېر مستقیم ډول په ملخلتلللفلو بلرخلو کلې 

 هېوادوالو ته مشغولتیاوې پیدا يش.   

د یادونې وړ ده چې د اړوندې غونډې په پای کې له ککړتیا څخه د ټولنې او 

چاپېریال د خوندي ساتنې بنډلونه/ بستې  د پروګرام په ګټه اخلیلسلتلونلکلو 
 وویشل شول.  

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 له موږ رسه اړیکه: 


