بخت الجمال موفقترین رئیس شورای انکشافی
محبت شاه گوهری
 ۴می ۴۱۰۴
برنامههای توسعه روستایی ،جزئیی ز برنامیههای توسیعه
هر کشور محسوب میشوند کیه بیرزی پیشیرت زجتمیایی-
زقتصییییاای جامعییییه روسییییتایی بکییییار میرونیییید و زینگونییییه
ار منییا ر روسییتایی
برنامییهها رز اول ی و یییا یییامن
پیااه میکنند .زین زمیر ار مییا کشیورهای ج یا سیو کیه
اول ها نقش زساسی ار تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با زهیدز سیاسیی
و زقتصاای خاصی به ی ده ازرند ،زجرز می گراا .ز سوی ایگر توسیعه روسیتایی
رز میتییوز یییامری ار ب شییوا شییرزیا نییدگی زتییرزا متعرییر بییه قشییر کی ار میید سییاکن
روستا و خواکفاسا ی نا ار روند توسعه کشور ازنس .
بعد ز روی کار مد حکوم جدید ار زتغانستا و غا کمک های بین زلمرریی بیه
زین کشور برنامه تح نا برنامه همشستگی مری ار چوکات و زرت زنکشا اهات
ج ی زنکش یا قریجییات غییا بییه تعالی ی نم یوا ،شییورزهای زنکشییاتی توسییا مییرا
روستاها زنتخاب و ضرورت ها زولوی بندی و به ن ااهای کمک کننده پیشن اا می
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گراید .ولسوزلی شغنا نیز ار چوکات زین برنامه تعدزا پروژه ها رز ار بخش هیای
مخترف تطشیر نمواه زس  .خوزست تا تعیدزای ز پیروژه هیای رز کیه توسیا شیورزی
زنکشاتی قریه ویر زجرز گرایده زس یاا وری نمای .
دستاوردهای شورای انکشافی قریه ویر ولسوالی شغنان در پنج سال اخیر
محتییر بخ ی زلجمییا ئ ییس شییورزی زنکشییاتی قریییه ویییر ولسییوزلی شییغنا همییرز بییا
زیضای شورزی خوا هموزره سعی وتنش مینماید تا مصدر خدم زهالی قریه وییر
گراا و خوششختانه با کوشش های ترزوز و خستگی نا پذیر شیشانه رو ی توزنسی
تا زنیدکی بیه مشیکنت میرا رسییدگی کنید و تغییرزت مبشی و زر نیده رز ار نیدگی
رو مره شا بیاورا .بخی زلجمیا همیوزره مشیکنت میرا و اهیات رز جسیتجو و
یاازش میکنید و ز رییر ییرزیو و ارخوزسی هیای مکیرر بیه موسسیات و ن یاا
های کمک کننده اولتی و غیر اولتی که ار همیه یرصیه هیا میخوزهنید بیرزی میرا
اهات کمک نمایند مشیکنت زیین میرا رز بیه زیین ن یاا هیا بیا گو مینمایید و پیروژه
هییای مییو ر و قنایی بخییش رز بییرزی مییرا قریییه ویییر بییه زرمغییا مییی ورا وتییا تییی
زلحییا زییین شییخت مییوتقترین رئ ییس شییورزی زنکشییاتی ار سییطو ولسییوزلی شییغنا
میشاشد .ز نگاه کار و استاوراها ،قریه وییر نسیش بیه قریجیات ایگیر ار موقعیی
باالیی قرزر ازرا یرز زین همه موتقی ها حاصل حم مرا و زیضای شیورزی
زنکشاتی قریه ویر میشاشد.
ولی باید ازنس که زین همه موتقی ها وکارکرا ها به زین سانی بدس نه مده زند
و میین مصییاحشه یییی رز ار مییورا اسییتاورهای زییین شییورز رز بییا محتییر بخی زلجمییا
زنجا ازا و زو ار مورا تطشیر پروژه ها و ز استاورهای خوا بیا زیضیایش چنیین
میگوید " :زین پروژه ها و استاورا هیا بیا مشیکنت تیرزوز و میانگیر حتیا چنیدین
بار یرزیو و پیشن اا های توسا ن اا های کمک کننده را و به باله ازنی زندزخته
شدند ولی بخا ر مرا یزیز خوا با ه یرزیو و ار خوزست ا رز چند بار ترتیب
میکرا و به ن اا های اولتی و غیر اولتی مرزجعه مینموا و هیر بیاری کیه مین بیه
زین ن اا ها ار ش رهای تیو باا و کابل مرزجعه میکرا مدت یک ماه زلی اومیاه
و میکشید تا منظوری پروژه رز بدس می ورا  .ور مبا  ،باوجوایکه جیای
تما پایه های برق ار قریه ویر حفیر شیده بیوا  ،پیروژه بیرق توسیا شیرک پیامیر
زنرژی بسیار به مشکل به زتما رسیید و حتیی بعضیی ز زشخاصییکه ار مقیا هیای
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برند اولتی قرزر ازشتند می خوزستند ز مرا بیچاره باج بگیرنید و میانع کیار پیروژه
شوند .زین پروژه بایید ار میدت او میاه تکمییل میشید ولیی بیا زیجیاا موزنیع ار تطشییر
پروژه ز ر کارکنا مفسد ارمقا اولتی نزایک به هش میاه یو کشیید .زیین
بییوا کییه مییرا غیییور همییرزی همکییاری نموانیید و بییا میین یییک اسی شییدند و بییاالخره
باالی زین زشخاص بی کفای به شدت تشار ورای و پن شو ن یا رز بیه خیوزب و
خیا مشد ساختی وپرو ه برق ویر رز موتقانه تکمیل نموای که زمرو مرا ما ز
روشنی برق مستفید زستند".
تطبیق پروژه ها توسط شورای انکشافی قریه ویر ولسوالی شغنان
 .1پروژه برق قریه ویر ،به ارخوزسی شیورزی زنکشیاتی قرییه وییر و موزتقی
شرک پامیر زنرژی صورت گرتی  .ار تطشییر  1011پاییه زنتقیا بیرق،
 8ازنه ترزنسفارمرکن یا برج برق و به تعیدزا  414پاییه م تیر زسیتفااه شیده
بوا.
 .2پیییروژه جیییوی ب ورجونییید ،بیییه ارخوزسییی شیییورزی زنکشیییاتی قرییییه وییییر
وبکمک بانک ج انی زتحاایه زروپا به زر ش 001111هیرو تکمیل گراید.
 .0پروژه سرک موتر بین قریه پسیتیو و وییر ،بیه ارخوزسی شیورزی زنکشیاتی
ویرتطشیر و مورا ب ره برازری قرزر گرت .
 .4پروژه ب شامیدنی یا( نل ب) ار قریه ویر ،توسا اتتر شیرتر جیرمن کیه
شرک جرمنی زس  ،تطشیر گراید.
 .5پروژه کرینیک به کمک مالی همشستگی مری و زرت زحیا و زنکشا اهات.
 .0پروژه سرک یا رزه موتر ار وسا قریه ویر( تیریو -ستانه) به کمیک میالی
WFP
 .7پروژه میز و چوکی برزی مکاتب قریه ویر بکمک GTZ
 .8یک پرو ه کوچک توسا لمانی هیا کیه بیرزی تیرمی مجیدا جاهیای تخرییب
شده جوی ب ورجوند .
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 .9پییروژه کوچییک ایگییری توسییا زازره تییوکس بخییا ر تییرمی بعضیی جییاه هیای
سیل براگی باالی جوی های ب والیتی و ورجوند.
 .11پییروژه ایگییری توسییا زی کییی ز ( )FKAبییه تعییدزا چ ییار قطعییه بییا
برزی غرس هر نوع ن ا غیر مبمر.
پروژه ایگری همچنا توسا زی کی ز ( )FKAبه تعدزا پین قطعیه
.11
با برزی غرس ن ا هر نوع ارخ مبمر.
 .12پییروژه بییر پییاکی سییاالنه بییاالی سییرک شییغنا  -شیییوه ار منطقییه سییر
کوتل غارجوین توسا و زرت توزید یامه
پروژه ذخیره کچالو ار سیطو قرییه وییر توسیا زی کیی ز ( )FKAو
.10
زسیتفااه
همچنا ساخ یک حوض برزی شس وشوی موزشی که ز پش
شوا.
پرو ه ایگری توسا زی کی ز ( )FKAبیرزی تیرمی او بیاره جیوی
.14
ب اروز و همچنا پرو ه خیا ی برزی خان ها به سطو قریه.
 .15و پروژه های کوچک ایگیر ،سیاخ ییک جیوی ار بیین ناحییه شییو و
خوس قریه ویر و غیره کارها زنجا پذیرتته زس .
ما ز خدزوند متعا برزی زیضای زین شورز توزنایی و توتیر یاا تر می خوزهی تا
شاهد کار های خوبتر و بیشترشا باشی که مشکنت مرا تا زندز ه یی رتع گراا.

نصب کرا پایه برق ارقریه ویر
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 قریه ویر-پروژه جوی ب ورجوند
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