
 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 

 د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت 

 WEERDP—د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام
 وری - ۷۹۳۱

 

منځه پروګـرام د کلیوالو له   ۰۶ شمېره   

وزله  د پروګرام موخه تر پوښښ الندې کلیو کې د ډیرو بې 
مېرمنو  ټولنیز او اقتصاد ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي، چې د 
هېواد په کلیوايل سیمو کې ژوند کوي.  دا پروګرام څلور 

د ټولنیزه بنسټونو انسجام او پرمختیا،  -۱اسايس برخې لري: 
بازار ته د الرسيس او تخنیکي -۳مايل رسچینو ته الرسسی، -۲

 پروژې مدیریت.-۴برخو کې مرسته او 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  به د افغانستان په 
 ۵ولسوالۍ تر خپل پوښښ الندې راويل او د  ۶۷والیتونو،  ۳۴

( ګټه اخیستونکي ولري، چې ۵۵۵،۵۵۵کلونو په ترڅ کې به )
 سنله به یې کلیوايل مېرمنې وي.  ٪۵۸

 د پروګرام په اړه:  

د ټولنیزو بنسټونو د پرمختیا شعبه د دغه برخه د پروګرام یوه 

وړي چې د همدې برخې پر بنسټ د  اسايس برخه پرمخ

پروګرام ټولې برخې پخپلو څانګو کې کارونه پرمخوړي. د 

کلیوايل مېرمنو لپاره د وړتیاو د پیاوړي کولو لپاره د باثباته 

ټولنیزه بنسټونو د تشکیل لپاره کار او فعالیت کول یو الزمي 

امر دی چې دا کار د کلیوايل مېرمنو د اقتصادي پياوړتیا 

 لپاره لومړنی اقدام ګڼل کیږي.   

 د ټولنيزو بنسټونو د پرمختیا شعبه:  

 د بریا کيسې لنډيز:  

ښاغلی صمد د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د سپام 

یو ګروپ کې غړیتوب کې ترالسه کړ، ښاغيل صمد د هغه 

پور په وسیله چې د پور او سپام له کلیوايل اتحادیو څخه یې 

ترالسه کړی وو، وکوالی شول چې د خپل د خیاطۍ لپاره د 

پيکو يوه پایه ماشین واخيل،  چې د کاروبار د ښه کېدا په 

نتیجه کې د ترالسه شوي عایداتو وسیله یې وکوالی شول 

اخیستل شوی پور بېرته ورکړی او داسې یو کوچنی خپل 

کاروبار ځانته په الر واچوي. خپل کاروبار ته اوس د ښاغيل 

صمد هيلې ال پسې غوړېديل دي، هغه غواړي چې د خپل 

کاروبار ملن د ننګرهار والیت د کامې ولسوالۍ څخه د دې 

 اباد ته وغځوي.  والیت مرکزي ښار، جالل

 پوښښ:  

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد  

د پياوړتیا ميل پروګرام د ابتدایې وسایلو په چمتو 

کولو رسه په هغو کلیوايل سیمو کې د ډیرو خلکو  

ژوند جوړ کړی، چې د پروګرام تر پوښښ الندې 

راغيل او هغوی یې د کړاو ډک ژوند څخه د 

 دي.  بساینې کچې ته رسويل ځان

اخيستونکيو څخه یو هم د  دې ګټه د پروګرام له

کامې اوسېدونکی عبدالصمد دی، چې د پروګرام د 

مايل مالتړ په نتیجه کې یې وکولی شول خپل ژوند 

ته نوې بڼه ورکړي.  هغه د ننګرهار والیت د کامې 

جان د کيل اوسېدونکی دی  ولسوالۍ د ساده عبدالله

زمرد »او د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د 

 غړیتوب لري.  «تولیدي ګروپ

د  «زمرد تولیدي ګروپ»ز کال کې يې د  ۲۵۱۱په 

خوا په دې  کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

دوزۍ  کيل کې جوړ شو، چې د اليس صنایعو او ګل

 سکتور کې اوه غړي لري.   په

دې وړاندې د جامو ګنډلو کاروبار درلود  عبدالصمد له

او تل به یې فکر کاوه، چې څنګه کوالی يش په لږ 

وخت کې ډیر تولیدات ولري. وروسته له هغه چې 

نوموړی د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له 

فعالیتونو خرب شو، تصمیم یې ونیوه، چې د پور او 

زمرد »سپام له ګروپ او بیا د هغو په نتیجه کې له 

رسه یو ځای يش، چې د کلیوايل  «تولیدي ګروپ

خوا د دوی په کيل  اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

 وو.  کې جوړ شوی

رسه د غړیتوب په نتیجه  «زمرد تولیدي ګروپ»د 

کې، څه موده وروسته عبدالصمد وکولی شول، چې 

زره  ۴۳د پور او سپام له کلیوايل اتحادیې څخه 

 دې پیسو د جامو ګنډلو په  افغانۍ پور ترالسه او په

 توليدي کيل 

                         کېدا پر لور!  عبدالصمد، د شتمن

سکتور کې د پیکو یوه پایه ماشین راونیيس،  چې د 

رانیولو رسه د کامې ولسوالۍ د لنډه بوچ  ماشین په

  په بازار کې نوی کاروبار پیل کړ.  

د عبدالصمد کاروبار ورځ تر بلې ښه کېده او ورو ورو 

هغه  د یوې روښانه راتلونکې لپاره  کوښښونه پيل 

کړل. څه موده وروسته هغه د دې کاروبار له ترالسه 

شوې ګټې څخه دوه  نور ماشینونه راونیول او د 

وزله اوسېدونکي  یې هم خپل تر څنګ  کيل دوه بې

 دنده وګامرل.    په

د وخت په تېریدو د عبدالصمد کاروبار ښه رنګ پیدا 

او له عایداتو څخه یې وکوالی شول، چې اخیستل 

شوي پورونه بېرته ورکړې او د شپږو میاشتو په موده 

 زره افغانۍ هم وسپموي. کې سل

عبدالصمد هوډ لري چې خپل کاروبار د کامې له 

ولسوالۍ څخه  د ننګرهار والیت مرکز جالل آباد 

دې توګه خپلو تولیداتو لپاره  ښار ته را انتقال او په

 غوره او سرت بازار پيدا کړي. 

خوا  اوس زما اقتصادي حالت له په«هغه وایي: 

څخه ډیر ښه شوی او کوالی شم، چې د کورين 

اړتیاوو د پوره کولو ترڅنګ له یو شمېر نورو رسه 

 »هم مرسته وکړم.

عبدالصمد د کلیو بیارغونې او پارختیا وزارت د 

کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له رهربۍ 

څخه د هغوی د ارزښتناکه او موثره مرستو په تررسه 

 کولو  د زړه له کومې مننه او قدرداين کوي. 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام کلیوالو 

هېوادوالو ته په اغیزمنه توګه د اقتصادي او ټولنیزه 

خدمتونو په وړاندې کولو رسه وکوالی شول، چې د 

خلکو مالتړ ترالسه او د  دوی ژوند ته نوې بڼه 

 ورکړي. 
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