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 قهرمان قریه 

 

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

جات انتخرا  درد   های اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه والیت و  بلندبردن توانایی 43ولسوالی  67در 

گررو   34444دهد که جمعا  ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پودش قرار می بادد. این برنامه در اکثریت مطلق والیت می

 7504گان را به همرکراری  اتحادیه تولید کنند  044گرو  تولیدی و  0444انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه 0444انداز،  پس

 دهد.  ها تشکیل می دوراهای انکشافی قریه

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

 های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گرو 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

گروپ  ۲۴بار به تعداد  های خویش، این در سلسله فعالیت

را در ولسوالی حضرت   تن عضویت دارند ۲۲۴انداز که در آن  پس

سلطان و ایبک والیت سمنگان ایجاد نموده و همزمان با آن، 

 ها دایر کرد.   های آموزشی را برای این گروپ کارگاه

 

انداز دیگر در  گروپ پس ۸۱های قرطاسیه برای  توزیع بسته

سلطان والیت سمنگان از دیگر اموری بود که  ولسوالی حضرت

 اخیراً توسط کارمندان ساحوی این برنامه انجام شده است. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیاا و اناکاشااف 

 «همدلی»دهات، نمایشگاه بزرگ صنایع دستی زنان تحت نام 

 را در محوطه ریاست انکشاف دهات والیت غور راه اندازی کرد. 

درین مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در سالون هوتل وسیام 

غوری واقع در شهر فیروکوه والیت غور  برگزار گاردیاده باود، 

معاون مقام این والیت، رییس انکشاف دهات، روساای ادارات 

 ها اشتراک ورزیده بودند.  دولتی، جامعه مدنی و اعضای رسانه

دوزی،  شاان را ماانانادم  ارماه بانوی متشبث تولیادات ۸۱

دوزی، گلیم و نمد به فروش و نمایش گذاشتند که بیش از  یخن

 دو هزار تن طی یک روز از آن بازدید کردند. 

قابل یاد آوری است که این نخستین نمایشگاه در سطح والیات 

 اند.  شان را به فروش گذاشته غور است که در آن، بانوان تولیدات

ده تن از مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا 

و انکشاف دهات در نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی که از جانب 

گذاری افغانستان در والیت کندهار  های تجارت و سرمایه اتاق

 اندازی شده است، اشتراک کردند. راه

این نمایشگاه که به منظور حمایت از تولیدات داخلی در شاهی 

سالون شهر قندهار برای سه روز برگزار گردیده بود، توانست تا 

بیش از پنجاه موسسه تجارتی  برای زمینه فروشات تولیدات محلی را

 فراهم نموده کند.  

دوزی،  های دست های محلی، یخن  ونم لباس محصوالتی هم

های طفالنه، وسایل تزینی، مواد خوراکی و دیگر تولیدات  لباس

 روستایی درین محل، به فروش و نمایش گذاشته شد. 

 

برگزاری منایشگاه بزرگ تولیدات داخلی در والیت 
 قندهار 

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

شمیال هشت ماه پیش عضویت گروپ پس انداز مژده در قریه حسین آباد ولسوالی دهدادی را دریافت کرد و بار 

اهلل( چوب خریداری کرد و بعدد از  افغانی قرضه، برای دکان نجاری شوهرش )عنایت ۰۰۱۱نخست با گرفتن 

 افغانی بدست آوردند.  ۰۱۱۱فروش الماریهای چوبی، مبلغ 

انداز  کنیم و با گرفتن قرضه از گروپ پس مان کار می من و همسرم روزانه در دکان نجاری” گوید:  اهلل می عنایت

 “پردازیم. مان قرضه را واپس می کنیم و بعد از فروش تولیدات مژده، چوب خریداری می

شمیال  و همسرش از برنامه انکشاف اقتصاد روستایی راضی اند و از سایر مردان روستایشان میخواهندد کده 

زنانشان را حمایت کنند تا در گروپهای پس انداز این برنامه اشتراک کنند و آیندهی خوبی را برای خدود و 

 فرزندانشان رقم بزنند.

 شمیال عمری، باشنده قریه حسین آباد ولسوالی دهدادی والیت بلخ 

:: خربنامه ::                                                                        ۱صفحه                                                                      ۶۲شامره   

 انداز در والیت سمنگان  های پس ایجاد گروپ

۶۲ره شام —خرب نامه       وزارت احیا و انکشاف دهات     ۶۲۶۲دسمرب   

 در این شامره:  درباره برنامه: 
  برگزاری نمایشگا  بزرگ تولیدات داخلی در والیت قندهار 

  انداز در والیت سمنگان  های پس ایجاد گرو 

 تدویر نخستین نمایشگا  صنایع دستی زنان در والیت غور 

 5454برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در سال   های نشست ارزیابی فعالیت 

 های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در زون جنو  غر  فعالیت 

 تدویر کارگا  آموزدی ابتدایی حصول عضویت در والیت هلمند 

  بافان در هرات  اندازی سیرهای آموزدی برای قالین را 

  ... و سایر موضوعات 

 

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

های تولیدی  قریه  

تدویر نخستین منایشگاه صنایع دستی زنان در 

 والیت غور



ت و  معاون ای وزارت احیا و انکشاف دهات، معین وزارت امور زنان، مقامات بلند رتبه والیت هراه داشت معین برنامهبا حضور داشت احیا و انکشاف دهات   اقتصاد روستایی وزارت انکشاف برنامهمیالدی  ۴۲۴۲  سال فعالیتهای از نشست ارزیابی

 گردید. در ریاست احیا و انکشاف دهات والیت هرات دایر فرهنگی این والیت 
 

 .   ، سخن رانددرصد نفوس کشور را تحت پوشش قرار خواهد ۵۱ که)دسترخوان ملی( و آغاز برنامه بزرگ وزارت این وردهای آ مورد دست رهای وزارت احیا و انکشاف دهات د معین برنامه در نخست، محترم پوپل حبیبی،

 مطمئن سازد.  پروسه  های بوجود آمده از شفافیت این نگرانیاذهان عامه را از  و جدی نموده پیگیریشود، نظارت و  غاز میآهموطنان عزیز  های اولیه اقتصادی رفع نیازمندیتا از این برنامه که به مناسبت  خواستاز مقام والیت هرات  وی همچنان

والیت کشور از طرف  ۱بدین سو در  ۴۲۲۵ام. این برنامه از سال  اقتصاد روستایی شرکت نموده ملی انکشاف برنامه  ۴۲۴۲  سال های خرسندم که امروز در نشست ارزیابی فعالیت”  منداقتصاد روستایی  نین ابراز نظر نمود انکشاف مورد برنامه ایشان در

 ،که اگفته نماندن انکشاف متوازن را نهادینه سازد. نآنموده و در  از نگاه اقتصادی خودکفا والیت کشور فعالیت دارد. وزارت احیا و انکشاف دهات متعهد است، تا در سراسر کشور همه روستاها را ۴۲و اکنون در  هغاز شدآوزارت احیا و انکشاف دهات 

کار  دهم که وزارت احیا و انکشاف دهات با شما در همه روستاهای کشور هم نان مییوزارت احیا و انکشاف دهات به همه منصوبین و مسوولین این برنامه اطم گی ازمن به نمایند کرد وامور زنان فعالیت خواهد  منبعد، تحت رهبری وزارتبرنامه این 

های  فعالیت ییهای روستا با در نظرداشت حساسیت خواست تاوزارت امور زنان از ؛ های موجود سد راه فعالیت این برنامه در سطح روستاها ایشان به اشاره به حساسیت.   دست هم خواهیم دادکاری مداوم دست به  خواهد بود، و همه با هم برای هم

 .“مرحله دوم این برنامه از همین حاال دست بکار شود تمدید ، برایپایان یابد ۴۲۴۴ ماه جون برنامه را انکشاف دهد و تالش ورزد تا در پایان مرحله اول این برنامه که قرار است در
 

جهت مبدل ساختن این وزارت از پالیسی ساز به  اقتصاد روستایی به وزارت امور زنان براساس فرمان جاللتماب رییس جمهور انکشافانتقال برنامه در سخنان خویش از نیز  انوزارت امور زن توانمند سازی اقتصادی معینبانو نذیره رحمان، همچنان 

اکنون بخش مرکزی این برنامه به وزارت امور  و نه خواهیم کرد دیگرباشیم و بدون نظارت که در هر اداره یک اصل میباشد، کدام مداخله  می هنگدهم که با برنامه هذا کامالً  همآ نان کامل وعده مییمن به اطم م“افزودنهاد اجرایی سخن گفت و  

نیز  WEE-NPPزنان  ملی توانمندسازی اقتصادی برنامه نیست که به وزارت امور زنان انتقال میشود، بلکی برنامه اولویت اولین  ییاقتصاد روستا انکشاف های والیتی این برنامه نیز انتقال خواهد شد؛ برنامه زنان در حال انتقال است، که از این به بعد بخش

 ” به این وزارت انتقال خواهد شد. 

شوراهای انکشافی را تحت  پوشش  ۴۹۵۸  ، به تعدادتوانست تا در سراسر کشور م  ۴۲۴۲اقتصاد روستایی در سال  انکشافبرنامه  اظهار داشت کهاین نشست  نیز با اشتراکش در  ییاقتصاد روستا انکشاف  ملی رییس اجرایوی برنامهبانو لطیفه مجیدی، 

 ۸۲۲م نزدیک به  ۴۲۴۲برنامه توانسته است، که در سال این   ” نان افزودم  وی هم  اند. تحت پوشش این برنامه در آمده  اییزن روست هزار  ۸۲۲بیش از   تا کنون که از این طریق  پس انداز را تاسیس نماید گروپ ۴۲۹۲۲قرار دهد، و در این شوراها 

که ارزش ان متر مربع قالین  ۱۸۹۲اند ، گان نیز مستفیدین زیادی را تحت پوشش قرار داده که اکنون آنها توانسته از طریق پروژه انکشاف تشبثات برای  عودت کننده ،ها در جوار این مساعدت نموده وهای پس انداز تزریق  گروپ میلون افغانی را به

 “رسد را تولید و به بازار عرضه کنند. میمیلون افغانی  ۴۸بیش از 

  آید سخن زد. گیر این پروژه به حساب می آوردهای  شم دست، ایشان در مورد ایجاد دو مرکز تسهیالتی  وب بانس در والیات قندهار و ننگرهار تحت  تر پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس که یکی از این برعالوه 

 در مکان متذکره ادامه یافت. که این نشست برای سه روز گفتنی است 

تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت در والیت 

 ارزگان 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

 »حصول عضویت «کارگاه آموزشی را تحت عنوان  ، یکدهات

انداز در شهر  های پس گروپاعضای تن از   ۸۸۴را برای 

 ترینکوت والیت ارزگان دایر کرد.

انداز و اهمیت آن، قرضه و  های پس توضیح اهداف برنامه، روش

باز پرداخت از جمله عناوینی بود که در این کارگاه آموزشی به 

 بحث گرفته شد.   

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

های این برنامه در والیات بغالن و تخار واقع در  از جریان فعالیت

 زون شمال شرق نظارت به عمل آورد. 

در جریان این پروسه نظارتی در مورد مزایای اخذ قرضه و ایجاد 

تشبثات کو ک برای مستفیدین سفارشات الزم ارایه گردیده و 

های  در شماری از روستاهای واقع در والیات نامبرده، اتحادیه

 انداز نیز تاسیس گردید.  دهی و پس قرضه

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، بارای 

انداز تاسیس شده در والیت هلاماناد،  گروپ پس ۸۱تن از اعضای  ۴۴۲

 را دایر کرد.   »حصول عضویت«کارگاه آموزشی دو روزه تحت عنوان 

انداز و اهمیت آن، قارضاه و بااز  های پس توضیح اهداف برنامه، روش

پرداخت از جمله عناوینی بود که در این کارگاه آموزشی به بحث گرفتاه 

 شد.   

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت

 روستایی در زون شامل رشق کشور 

 ۶۲۶۲برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در سال   های نشست ارزیابی فعالیت

انداز  داری و پس برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از روند کتاب

 ها در والیات نیمروز و هلمند واقع در زون جنوب غرب کشور نظارت به عمل آورد.  گروپ

ها در ولسوالی  هاربرجک و زرنج والیت نیمروز  ها برای اعضای این گروپ نظارت از روند صدور قرضه

و همچنان نظارت از جریان کارگاه آموزشی در لشکرگاه مرکز والیت هلمند نیز صورت گرفت. در 

انداز  های پس قریه نیز برای گروپ ۴۴انداز در سطح  صندوق پس ۴۲۱حاشیه این پروسه نظارتی، 

 توزیع گردید. 

تدویر کارگاه آموزشی ابتدایی حصول عضویت در 

 والیت هلمند
 های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در زون جنوب غرب فعالیت
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

انکشاف دهات، یک کارگاه آموزشی دو روزه تحت 

گروپ  ۴۴را برای   »افزایش عضویت »عنوان 

تن زن و مرد عضویت دارند  ۴۲۲انداز که در آن  پس

 لنگ بامیان دایر کرد.  و را در ولسوالی یکه

انداز، قرضه  آشنایی کلی با اهداف برنامه، ازرش پس

و باز پرداخت از جمله عنواینی بود که در این 

گان به بحث گرفته  کارگاه دو روزه با اشتراک کننده

 شد. 

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت
 در والیت بلخروستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ملی برنامه 

گروپ تولیدی   هارانداز قریوی و  دهی و پس پنج اتحادیه قرضه

 را در ولسوالی بلخ والیت بلخ تاسیس کرد. 

اند تا از  همچنان اخیراً کارمندان ساحوی این برنامه توانسته

انداز زنانه و مردانه نیز بازدید نموده  گروپ پس ۸۲۲های  فعالیت

ها  و یک سلسله معلومات تخنیکی را جهت بهبود امور این گروپ

  ارایه کردند

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

های آموزشی متعددی تحت عناوینم حصول عضویت،  کارگاه

های پس انداز  داری اسالمی و رهبری را برای اعضا گروپ بانک

 زنانه و مردانه در ولسوالی پلخمری والیت بغالن دایر کرد.

انداز  دهی و پس های قرضه های اتحادیه همچنان از روند فعالیت

 در این ولسوالی نیز نظارت صورت گرفت.

 ۸۲برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

فیض آباد شهر در تن عضویت دارند را  ۸۴۱که در آن گروپ پس انداز  

 بدخشان ایجاد کرد.

گفتنی است که این مستفیدین تا کنون کارگاه آموزشی حصول عضویت 

 ونم رهبری،  اند و قرار است سایر موضوعات مربوطه هم را فرا گرفته

انداز، قرضه و بازپرداخت نیز از جانب این برنامه   داری اسالمی، پس بانک

 اندازی گردد.  برایشان راه

آموزشی حصول عضویت در والیت   تدویر کارگاه

 بغالن

 های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت لغامن جریان فعالیت های پس انداز در والیت بدخشان تاسیس گروپ

 داری در والیات زون رشق  های آموزشی رهربی و حساب تدویر کارگاه

های این برنامه در  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از روند فعالیت

 ولسوالی مهترالم والیت لغمان نظارت به عمل آورد. 

های  داری و صندوق دهی و بازپرداخت آن، کتاب های قرضه در این پروسه نظارتی، از جریان فعالیت

ها از  انداز نظارت صورت گرفته و یک سلسله سفارشات تخنیکی جهت بهبود امور این گروپ پس

 جانب تیم نظارتی این برنامه ارایه گردید. 

وار  های مذکور در اثر برگزاری جلسات منظم و هفت قابل یاد دهانی است که اعضای گروپ

 اند تا قریب به سه میلیون افغانی را پس انداز کنند.  توانسته

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزرات احیا و 

بار  های خویش، این انکشاف دهات در سلسله فعالیت

رهبری و «کارگاه آموزشی تحت عنوان 

را در والیات کنر و لغمان در زون  »داری حساب

 شرق تدویر کرد. 

گروپ پس  ۴۲۵در این برنامه آموزشی بیشتر از 

عضو اشتراک  ۴۲۲تر از  انداز زنانه و مردانه با اضافه 

 داشتند. 

قابل ذکر است که، در کنار راه اندازی این برنامه 

انداز  های پس های گروپ آموزشی، از جریان فعالیت

 نیز نظارت به عمل آمد. 

 در والیت بامیان »افزایش عضویت«تدویر کارگاه آموزشی  
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از 

 ۸۱۴که در آن انداز  گروپ پس ۸۲سازی و تشکیل  جریان بسیج

 در مرکز والیت سرپل نظارت نمود.تن عضویت دارند، 

 

 انداز جدیدالتاسیس در والیت گروپ پس ۲۲همچنان برای 

های مکمل قرطاسیه توزیع  انداز و بسته های پس ، صندوقجوزجان

 گردید. 

بافان( این پروژه در  تن از مستفیدین ) قالین ۴۲گان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، برای  پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کننده

 ولسوالی گذره والیت هرات، یک سیر آموزشی را تدارک نمود.  

رازی واقع در ولسوالی کرخ والیت هرات و مالقات با قالین بافان این پروژه در روستای  ضمن بازدید از روستای امامبافان مذکور در روز نخست این سیر آموزشی،  قالین

ا آنها در پیوند به تولید های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی و به ویژه پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کنندگان معلومات حاصل نمودند و ب نامبرده، در مورد فعالیت

 قالین بهتر و دسترسی به بازارهای شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

گان  ین و صادرکنندهولددر روز دوم این سیر آموزشی، قالین بافان از مراحل مختلف پروسس قالین در شهرک صنعتی هرات بازدید به عمل آوردند و نماینده اتحادیه م

 های آن در بازار برای این مستفیدین معلومات ارایه نمود.  قالین زون غرب نیز از زنجیره ارزشی قالین، انواع مختلف قالین و قیمت

 ها ابراز خرسندی نموده و خواهان تداوم آن در سطح روستاهایشان هستند.  اندازی  نین برنامه گان درین سیر، از راه اشتراک کننده

شور برای مستفیدنش ت کقابل یادآوری است که پروژه انکشاف تشبثات برای عودت کنندگان برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، هم اکنون سیرهای آموزشی را در هشت والی

 اند.   تن که اکثریت آن را زنان تشکیل میدهند در آن اشتراک ورزیده ۸۴۱آغاز نموده که تا کنون 

ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف  برنامه

 ۵۴۱گروپ پس انداز زنانه و مردانه را با  ۵۲دهات به تعداد 

عضو  ۴۲با عضو و دو اتحادیه قرضه دهی و پس انداز قریوی را 

 در والیات سمنگان و سرپل تاسیس کرد. 

های  انداز، کتب و بسته های پس صندوق های مذکور، گروپ

قرطاسیه را نیز از جانب این برنامه دریافت نموده و در خصوص 

های این برنامه معلومات ابتدایی را حاصل  اهداف و فعالیت

 اند.   کرده

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، یک 

 ۴۲را برای   »حصول عضویت «تحت عنوان کارگاه آموزشی دو روزه 

عضو، در شهر گردیز و ولسوالی احمد آبا  ۴۴۴انداز زنانه با  گروپ پس

 والیت پکتیا دایر کرد.

 

های  شرح اهداف برنامه، حصول عضویت در گروپ های پس انداز، روش

انداز، ایجاد تشبثات کو ک، قرض الحسنه و دیگر موضوعات  موثر پس

مرتبط به آن از جمله عناوینی بود که در این کارگاه آموزشی برای 

 گان آموزش داده شد.  اشتراک کننده

 

 بافان در هرات  اندازی سیرهای آموزشی برای قالین راه

دهی و  های قرضه ها و اتحادیه ایجاد گروپ

 انداز قریوی در والیات سمنگان و رسپل پس
جریان فعالیت های برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 رسپل و جوزجانیات روستایی در وال

در والیت  »حصول عضویت«آموزشی تدویر کارگاه 
 پکتیا
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 متاس با ما


