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2 هفتهنامهتوسعه

فریــده مــادر پنــج فرزنــد اســت و ۷ ســال پیــش زمانــی کــه بزرگتریــن فرزنــدش ده ســال بیشــتر 
نداشــت، شــوهرش را از دســت داد.

شوهر فریده راننده ی موتر الری بود و در یک حادثه ی ترافیکی جان باخت.
ــرادر  ــم را ب ــن و فرزندان ــی م ــرف زندگ ــرج و مص ــرد، خ ــات ک ــوهرم وف ــی ش ــد: »وقت او می گوی
بزرگــم مــی داد امــا رفتــه رفتــه رفتــارش بــا مــا تغییــر کــرد و ایــن وضعیــت بــرای مــن خیلــی درد 
آور بــود، روز و شــب در فــراق شــوهرم گریــه می کــردم و از ایــن کــه هیــچ عایــدی بــرای فرســتادن 

ــردم.«  ــج می ب ــه مکتــب نداشــتم، رن ــم ب فرزندان
ــه ی  شــان،  ــه قری ــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی ب ــه مل ــدن برنام ــل از آم ــده، قب ــه ی فری ــه گفت ب
ــداز،  ــای پس ان ــه و گروپ ه ــن برنام ــه ای ــتن ب ــا پیوس ــا ب ــرد؛ ام ــپری می ک ــختی را س روزگار س
ــر  ــه فک ــا ب ــرد ت ــده را وادار ک ــه فری ــن برنام ــای ای ــد. فعالیت ه ــدا ش ــش پی ــدی برای ــه ی امی روزن

ــد. ــی اش بیفت ــاج زندگ ــن مایحت ــرای تأمی ــدی ب ــار پرعای ــدازی کار و ب راه ان
او کــه عضــو گــروپ پس انــداز آرام اســت، بــرای اولیــن بــاز از ایــن گــروپ مبلــغ چهــار هــزار افغانــی 
را بــرای ســاختن یــک دکان خوراکــه فروشــی قرضــه گرفــت و بــرای پســرش یــک دکان کوچــک 

را در بیــرون حویلــی شــان ســاخت.
موســی پســر دوازده  ســاله ی فریــده، نصــف روز را بــه مکتــب مــی رود و باقــی روز را در دکان ســپری 
می کنــد. فریــده می گویــد: »بعــد از ســاخت ایــن دکان و پس انــداز انــدک انــدک از مفــاد آن یــک 
عــدد چوچــه گاو را خریــداری کــردم و در آینــده تصمیــم دارم تــا بــا دوشــیدن شــیر آن و فروختنــش 

در دکان پســرم، مفــاد بیشــتری بــه دســت بیــاورم.«
فریــده می گویــد کــه چنــدی پیــش، زمانــی  کــه دختــر بزرگــش ســن هــژده  ســالگی اش را تکمیــل 
ــت  ــان ثب ــتای ش ــداز روس ــای پس ان ــی از گروپ ه ــز در یک ــا او را نی ــت ت ــادرش خواس ــرد، از م ک
نــام کنــد. بــه گفتــه ی فریــده، حــاال دختــرش راحیــل عضــو یکــی از گروپ هــای پس انــداز دیگــر 
قریــه ی  شــان بــه نــام یــاران اســت و در همیــن نزدیکی هــا قــرار اســت بــه منظــور خریــدن مــواد 

بیشــتر بــرای دکان بــرادرش، قرضــه بگیــرد.
فریــده کــه حــاال بیشــتر از پیــش بــه آینــده امیــدوار بــه نظــر می رســد، از رهبریــت برنامــه ملــی انکشــاف 
ــان  ــرای او و زن ــا کــردن چنیــن فرصتــی ب ــا و انکشــاف دهــات بخاطــر مهی اقتصــاد روســتایی وزارت احی

هماننــدش، متشــکر اســت.
ــط  ــان، فق ــتای  ش ــه در روس ــن برنام ــت ای ــاز فعالی ــل از آغ ــه قب ــد ک ــش می گوین ــده و هم گروپی های فری
کارهــای خانــه را انجــام می دادنــد و بــه جــز آن بــه هیــچ کار دیگــری فکــر نکــرده بودنــد؛ امــا حــاال از 
ــازوان  ــار ب ــد و در کن ــد کار کنن ــز می توانن ــد کــه آن هــا نی ــه ی  شــان نشــان دادن ــه مــردم قری ایــن کــه ب

مــردان، بــازوی نیرومنــدی در راســتای تامیــن نیازهــای زندگــی خویــش باشــند، خوشــحال انــد.
ــا دوش  ــم و دوش ــا می خیزی ــه پ ــی ب ــر و بدبخت ــکاری، فق ــل بی ــای تحم ــه ج ــم و ب ــت می کنی ــا هم »م
ــرای فامیلــش  ــد پــول حــال ب ــه همــه نشــان  دهیــم کــه زن نیــز می توان ــا ب مــردان مــا کار می کنیــم ت
ــا دیگــران هــم بنویســند و روزی همــه آن را  ــز نوشــتم ت ــن را گفــت و مــن نی ــده ای ــد.« فری ــی کن کمای

ــد!( ــه )زن می توان ــد ک بخوانن

زن می تواند!
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۹ سرطان ۱۳۹۹
و  کانکریتــی  ســرک  متــر   ۵۸۰ ســاخت  کار 
ــون  ــه ی ۶.۶ میلی ــا هزین ــرو آن ب ــاختمان های آب س
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی 
ــه زار  ــا و انکشــاف دهــات در روســتای تپ وزارت احی
ــا  ــت کاپیس ــتان والی ــه اول کوهس ــوالی حص ولس

جریــان دارد.
در جریــان ســاخت ایــن ســرک بــرای ده هــا 
ــل آن  ــا تکمی ــده و ب ــم ش ــه ی کار فراه ــن زمین ت
مشــکات ترانســپورتی باشــندگان روســتا ی تپــه زار 
رفــع  مکتــب  دو  دانش آمــوزان  و  آمــوزگاران  و 

ــد. ــد ش خواه

۱۹ سرطان ۱۳۹۹
قــرارداد ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۳ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی آبرســانی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تمایــن 
ــس  ــان ریی ــان می ــت لغم ــنگ والی ــوالی الیش ولس
ــورای  ــت و ش ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش احی

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ــافی مربوط انکش
ــه عمــق ۹۰  ــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه ب ای
ــب  ــر مکع ــت ۲۰ مت ــه ظرفی ــره  ب ــک ذخی ــر و ی مت
ــواده در  ــاخت آن ۲۰۰ خان ــا س ــه ب ــد ک آب می باش
روســتای تمایــن بــه آب آشــامیدنی صحی دسترســی 

خواهنــد یافــت.

جریان کار ساخت ۵8۰ 
متر سرک به ارزش 6.6 
میلیون افغانی در کاپیسا

امضای قرارداد ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 

به ارزش 3 میلیون افغانی 
در لغمان
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۲۶ سرطان ۱۳۹۹
ــا و  ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــرای برنامــه ی مل ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــاب مکتــب زی کار ســاخت چهــار ب
انکشــاف دهــات در ولســوالی مقــر والیــت بادغیــس، ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار، ولســوالی کشــک 
ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــکا تکمیــل و ب ــاط ســنگی والیــت هــرات و ولســوالی برمــل والیــت پکتی رب

ایــن مکاتــب دارای ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل آن هــا بــرای 
۱۱۸۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی فراهــم شــده اســت.

ــت  ــداب والی ــوالی ارغن ــر در ولس ــب دیگ ــاب مکت ــک ب ــار ی ــا، کار اعم ــر این ه ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس گفتن
کندهــار ۹۶ درصــد پیــش رفتــه اســت کــه در جریــان اعمــار ان ۲۴۰۰ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل 

ــد شــد. ــای آن مســتفید خواهن ــوز از مزای شــدن، ۱۵۰ دانش آم

تکمیل کار ساخت چهار باب مکتب 
در چهار والیت کشور طی هفته ی گذشته



۱۹ سرطان ۱۳۹۹
قــرارداد ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۲ میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در روســتای دهمــرده ی ولســوالی ســانچارک 
ــاف  ــا و انکش ــس احی ــان ریی ــرپل می ــت س والی
دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی مربوطــه 

بــه امضــا رســید.
یــک  طــول،  متــر   ۱۸۶۲ دارای  شــبکه  ایــن 
ــره ی  ــک ذخی ــر، ی ــق ۹۵ مت ــه عم ــاه ب ــه چ حلق
ــر مکعــب و ۱۸  ــت ۲۰ مت ــه ظرفی ــی ب آهن کانکریت
ــاخت آن ۵۳۱  ــا س ــه ب ــد ک ــولر می باش ــه س تخت
ــامیدنی  ــه آب آش ــرده ب ــتای دهم ــواده در روس خان

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس صح

۲۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت دو پایــه پــل و ۴۷۰ متــر ســرک اتصالــی 
بــه ارزش ۱۵.۶ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
ــار  ــوالی پلحص ــک ولس ــدره و انام ــق باغ در مناط
والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده 

شــد.
ــد و در  ــول ان ــر ط ــا دارای ۱۵ و ۱۷ مت ــن پل ه ای
ــه ی  ــن زمین ــرای ۶۸۱۲ ت ــا ب ــاخت آن ه ــان س جری

ــده اســت. ــاد ش کار ایج
گفتنــی اســت کــه از مزایــای تطبیــق ایــن پروژه هــا، 
ــه ی مســتقیم  ــه گون ــواده در ۹۶ روســتا ب ۲۵۱۰ خان
ــپورتی  ــکات ترانس ــه مش ــد و ب ــده ان ــتفید ش مس
ــازار  ــه ب شــان در عرضــه ی فراورده هــای زراعتــی ب
ــه شــفاخانه ها، نقطــه ی  ــاران ب ــال ســریع بیم و انتق

پایــان  گذاشــته شــده اســت.

امضای قرارداد ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 

به ارزش 2 میلیون افغانی 
در سرپل

تکمیل کار ساخت دو 
پایه پل به ارزش 1۵.6 
میلیون افغانی در بغالن 
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۲۴ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــت ارزگان از جمل ــز والی ــوت، مرک ــهر ترینک ش
مناطقــی اســت کــه برنامــه انکشــاف اقتصــاد 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  روســتایی 
آن فعالیــت می کنــد و تــا کنــون ۱۶۰ گــروپ 
پس انــداز، شــامل ۱۰۲ گــروپ زنانــه بــا ۱۰۱۱ 
عضــو و ۵۸ گــروپ مردانــه بــا ۵۵۴ عضــو اســت را 

ــت. ــرده اس ــیس ک ــت تاس ــن والی دری
قابــل یادهانــی اســت کــه برنامــه ی انکشــاف 
اقتصــاد روســتایی در مــاه دلــو ســال پــار از طریــق 
موسســات همــکار ایــن برنامــه، فعالیــت رســمی اش 

ــرد. ــاز ک ــت ارزگان آغ را در والی

جریان فعالیت های 
برنامه ی انکشاف اقتصاد 

روستایی در ارزگان

۲۳ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی از ســوی 
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات در روســتای دهــن بســتوک 
ــش  ــد پی ــان ۸۵ درص ــت بامی ــوالی ورس والی ولس

ــت. ــه اس رفت
ــرای  ــا روز کاری ب ــال ده ه ــن کان ــان کار ای در جری
کارگــران ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۲۵ 

ــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد خان

جریان کار ساخت 
یک کانال آب زراعتی 

در بامیان
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۲۳ سرطان ۱۳۹۹
ــی از  ــرق آب ــبکه ی کوچــک ب ــک ش ــاخت ی کار س
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام س
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای قرغجــور 
ــش  ــد پی ــان ۶۵ درص ــت بامی ــوالی ورس والی ولس

ــت. ــه اس رفت
ــرای  ــا روز کاری ب ــروژه ده ه ــن پ ــان کار ای در جری
ــدن  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــم ش ــران فراه کارگ
۱۸۲ خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

۲۴ رسطان ۱۳۹۹

ــدالله  ــفیق اس ــا محمدش ــداری ب ــات در دی ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی پوهن

ــرا داد. ــوش ف ــت گ ــن والی ــردم ای ــکالت م ــه مش ــی ارزگان ب ــعید، وال س

والــی ارزگان در ایــن دیــدار خواســته هایی مبنــی بــر ســاخت رسبندهــای کوچــک، رسک هــا و پل هــا را بــا وزیــر 

احیــا و انکشــاف دهــات رشیــک کرد.

در ادامــه جنــاب کریمــی گفــت کــه رسوی کاریزهــا بــا هــدف بازســازی آن هــا، در ارزگان آغــاز شــده و عــالوه 

بــر آن، در برنامــه ی مدیریــت آب هــای کشــوری بــه ایــن والیــت توجــه مبــذول داشــته شــده اســت. بــر اســاس 

ایــن برنامــه، رسبندهــای کوچــک، جوی هــا و کانال هایــی بــه منظــور آبیــاری زمین هــای زراعتــی در ارزگان، 

ســاخته خواهــد شــد.

۲۴ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ارزش ۱۰ میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات در روســتای آبخــور ولســوالی 
ــه  ــش رفت ــت ســرپل ۸۵ درصــد پی گوســفندی والی

ــت. اس
ایــن شــبکه دارای ۱۴ کیلومتــر طــول، یــک ذخیره ی 
آهــن کانکریتــی، شــش ذخیــره ی فشــار شــکن، ۵۰ 
تختــه ســولر، ۳ وال کاهــش فشــار و ۵۱ شــیر دهــن 
بــوده و بــا ســاخت آن ۷۱۵ خانــواده به آب آشــامیدنی 

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی کوچک 

برق آبی در بامیان

ترسیع روند تطبیق پروژه های انکشافی 
در ارزگان

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1۰ میلیون 

افغانی در سرپل

5 هفتهنامهتوسعه
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6 هفتهنامهتوسعه

۲۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۲۶۰ متــر دیوار اســتنادی بــه ارزش ۵.۳ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
اوقــاف شــرقی ولســوالی ســنچارک والیــت ســرپل 

دارد. جریان 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای ده هــا کارگــر 
ــا  ــده و ب ــاد ش ــه ی کار ایج ــی زمین ــی و غیرفن فن
تکمیــل آن مســجد قریــه و اماکــن رهایشــی حــدود 
۳۰۰ خانــواده از تهدیــدات و تخریبــات ســیاب 

هــای موســمی محافظــت خواهــد شــد.

۲۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی کوچــک بــرق آبــی و یــک شــبکه ی آبرســانی جاذبــوی بــه ارزش مجموعــی 
۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در دره جــر 

ولســوالی ده صــاح انــدراب والیــت بغــان جریــان دارد.
ــوده و  ــال ب ــر کان ــووات و ۳۰۰ مت ــن ۲۸ کیل ــی دارای توربی ــرق آب ــبکه ی ب ــا، ش ــن پروژه ه ــان ای از می

ــد. ــب آب می باش ــر مکع ــت ۲۰ مت ــانی دارای ظرفی ــبکه ی آبرس ش
ــامیدنی صحــی دسترســی  ــرق و آب آش ــرژی ب ــه ان ــواده ب ــده ۲۶۴ خان ــاد ش ــای ی ــق پروژه ه ــا تطبی ب

ــد یافــت. خواهن
ــدراب می باشــد کــه برنامــه ی  ــن نقطــه ی ان ــاده در آخری ــی اســت کــه دره جــر روســتایی دور افت گفتن
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آن را تحــت پوشــش فعالیت هــای خویــش قــرار داده 

اســت.
۲۴ سرطان ۱۳۹۹

ــه  ــاری ب ــال آبی ــز و کان ــک کاری ــرارداد ســاخت ی ق
ارزش ۵.۶ میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا 
ــوالی  ــی ولس ــتای باغگ ــات در روس ــاف ده و انکش
ــا و  ــس احی ــان ریی ــل می ــت کاب ــار والی ــاک جب خ
انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی 

ــید. ــه امضــا رس ــه ب مربوط
ــا  ــود و ب ــق می ش ــاه تطبی ــی ۱۸ م ــروژه ط ــن پ ای
تکمیــل کار آن ده هــا جریــب زمیــن زراعتــی تحــت 

پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

جریان کار ساخت
 26۰ متر دیوار محافظتی 

به ارزش ۵.3 میلیون 
افغانی در سرپل

جریان کار تطبیق دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش 7 میلیون افغانی در بغالن

امضای قرارداد ساخت 
یک کاریز و کانال آبیاری 

به ارزش ۵.6 میلیون 
افغانی در کابل
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۲۴ سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا 
ــوی  ــی از س ــواد غذای ــع م ــه ی توزی ــاد کمیت و ایج
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت 
عامــه بــرای اعضــای ۴۸ شــورای انکشــافی در 
ــد.  ــدازی ش ــرات راه ان ــت ه ــرخ والی ــوالی ک ولس
بــرای ایــن شــوراها در مــورد جلوگیــری از مصــاب 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــی مب ــا و چگونگ ــه کرون ــدن ب ش
ــز تعهــد  ــا نی ــه شــد و آن ه ــات ارای ــروس معلوم وی
ســپردند کــه ایــن معلومــات را در ســطح قریه هــای 

ــد. ــریک کنن ــران ش ــا دیگ ــان ب ش

۲۵ سرطان ۱۳۹۹
ــر ســرک  ــاخت ۱۴ کیلومت کار ســروی تخنیکــی س
آســفالت از ســرک عمومــی پنجشــیر الــی قریــه ده 
منجهــور ایــن والیــت از ســوی برنامــه ی راه ســازی 
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آغــاز شــد.

بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکات 
ترانســپورتی مــردم محــل رفــع خواهــد شــد.

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 
اعضای 48 شورای 
انکشافی در هرات

آغاز کار سروی
 14 کیلومتر سرک 
آسفالت در پنجشیر

۲۵ سرطان ۱۳۹۸
ــار  ــر ســرک و اعم ــزی ۲.۰۷ کیلومت کار کانکریت ری
پلــی بــه طــول ۳۴ متر بــا هزینــه ۳۵ میلیــون افغانی 
از ســوی برنامــه ی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا 
و انکشــاف از روســتای بــاغ امــان الــی قریــه متــان 
دره پتــه ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا جریــان 

دارد.
ــروژه بخــش  ــن پ ــا تطبیــق ای گفتنــی اســت کــه ب
بزرگــی از مشــکات ترانســپورتی مــردم محــل رفــع 

خواهــد شــد.

جریان کانکریت ریزی
 2 کیلومتر سرک 

به ارزش 3۵ میلیون 
افغانی در کاپیسا

۲۵ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــا و  ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان ارزش ۴.۶ میلی
ــی  ــی اداره جهان ــت مال ــه حمای ــات ب ــاف ده انکش
یونیســف در روســتای ســلطان والیــت لغمــان آغــاز 

شــد.
ــه عمــق ۸۰  ــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه ب ای
ــر  ــت ۴۰ مت ــا ظرفی ــره ی آب ب ــک ذخی ــر و ی مت
معکــب بــوده و بــا ســاخت آن ۲۲۵ خانــواده بــه آب 

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس ــامیدنی صح آش

آغاز کار ساخت 
یک شبکه آبرسانی 

به ارزش 4.6 میلیون 
افغانی در لغمان
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8 هفتهنامهتوسعه

۲۵- سرطان- ۱۳۹۹
ــا  ــتایی وزارت احی ــاد روس ــاف اقتص ــه انکش برنام
و انکشــاف دهــات در والیــت ننگرهــار بــرای 
نزدیــک بــه ۲۵۰۰ تــن روستانشــین کــه اکثریــت 
ــاد  ــغل ایج ــد ش ــکیل می دهن ــان تش ــان را زن آن

ــت.   ــرده اس ک
ایــن برنامــه در منطقــه تعمیــرات ولســوالی بهســود 
والیــت ننگرهــار بــرای ۱۳۸ تــن در ســکتور قالیــن 

ــان و ۳۸ تــن دیگــر  ــان را زن ــن آن بافــی کــه ۱۰۰ ت
ــه کاری را مســاعد  ــد زمین ــردان تشــکیل میدهن را م

کرده اســت.
ــاد  ــا ایج ــد: » ب ــل می گوین ــن مح ــان ای ــن باف قالی
ــه انکشــاف اقتصــاد  ــی از ســوی برنام ــن باف کار قالی
ــش  ــکاری کاه ــرخ بی ــان، ن ــتایی در روستاهایش روس
یافتــه و مــردم نیــز می تواننــد ازیــن طریــق نیازهــای 

ــد.  ــوع کنن ــان را مرف ــادی خانواده هایش اقتص

آنــان می افزاینــد کــه ماهانــه ۱۵۰ متــر قالیــن بافتــه 
ــق  ــن طری ــد و ازی ــازار عرضــه می کنن ــه ب شــده را ب
قــادر بــه تهیــه تمامی ضرویــات خانواده شــان هســتند 
ــه  ــان توج ــان خواه ــن باف ــن قالی ــم ای ــا آن ه ــا ب ام
ــه  ــهولت درزمین ــاد س ــور در ایج ــه مذک ــتر برنام بیش
ــات  ــایر موضوع ــی و س ــن باف ــام قالی ــواد خ ــه م تهی
مرتبــط بــه آن هســتند تــا تولیــدات  قالیــن ننگرهــار 
در بازارهــای جهانــی مقــام اول را بــه دســت بیاورند«.

2۵۰۰ تن از زنان روستانشین ننگرهار 
در امر بافت قالین مشغول استند

۱۶ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی ــا س ب
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــک میلی ی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی  میثــاق 
ــوالی  ــاد ولس ــر آب ــاری اث ــتای پ ــات در روس ده
ــه آب  ــواده ب ــت نورســتان، ۲۳۶ خان ــای والی وام

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــره ی آب آشــامیدنی 
بــا ظرفیــت ۱۵ هــزار لیتر و ۸ شــیردهن می باشــد 
کــه در جریــان ســاخت آن ۸۴۵ روز کاری بــرای 

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 236 خانواده ی 

روستایی در نورستان 
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