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» خپلې د ماشومتوب هيلې مې په زړه دي، په پيښور ښار کې مو ژوند 
کاووه  او کورنۍ ته مې د خوړو نړيوال پروګرام له خوا خوراکي توکي 
چمتو کيدل. زه اوس د همدغه ارګان له پاره کار کووم، دا د يو خيال په 

څېر دی چې په حقيقت بدل شوی وي.«  

له خوړو نړيوال پروګرام سره د کار او فعاليت په اړ د خبرو پر مهال 
د نبيله عزيزي په غږ کې احساس او تروليتوب له پامه غورځوول 

ستونزمنه چاره ده. دغه پنځه ويشت کلنه ځوانه په مالي څانګه کې د 
ليسانس درجه لري خو په افعانستان کې د کار موندل  په تېره  بيا د ښځو 

له پاره ډېر ستونزمن کاری . له همدې امله ده چې د ښځو له پاره د 
ملګرو ملتونو ادارې روزنيز پروګرام پيل کړ چې په پايله کې يې نبيله د 

خوړو نړيوال پروګرام دفتر له خوا جذب شوه.

ښځې په افغانستان کې په نامتناسب ډول د بې وزلۍ، تبعيض او ناوړه 
استفادې په څېر الملونو څخه اغېزمنې شوي او د يو اوږده مهال له پاره 
يې له کور بهر د کار کولو اجازه نه درلوده. نن ورځ ۶۴ سلنه افغانان 

موافق دي چې ښځې دې د کار کولو اجازه ولري. کابو ۲۳ سلنې افغانانو 
دا څرګنده کړې چې ښځې دې د کور د عوايدو په السته راوړلو کې ونډه 

د ښځو اقتصادي پياوړتيا د فرصتونو له پاره د بنسټيز بستر 
چمتووالی

• د بدلون د کيسو لړۍ

په افغانستان کې د ښځو له  پاره د ملګرو ملتونو اداره

موقعيت: د  کابل دفتر، فعاليت په ټول افغانستان کې
د  پروګرام تر پوښښ الندې سکټورونه: موخه ييز مالتړ؛ له 

تاوتريخوالي څخه مخنيوي او د دغې پديدې پر وړاندې ساتنه؛ ملي 
پروګرام جوړونه؛ اقتصادي پياوړتيا؛ رهبري او ګډون.

اصلی تمويلونکي: د بلجيم دولت, د ايسلند دولت, د ناروی دولت, 
د سويدن دولت.  

د انفرادي کسانو وړتيا لوړونه: د  ښځو له  پاره د ملګرو ملتونو 
اداره له لوړ رتبه دولتي کارکوونکيو او د  ښوونځيو او پوهنتونونو 

له فارغانو سره کار کوي څو د رهبرۍ، مديريت، انګليسي ژبې، 

اړېکو او معلوماتي ټيکنالوژۍ په برخو کې د مهارتونو په لوړولو 
او تحصيلي او روزنيزو بورسونو د فرصتونو په وړاندې کولو 

سره د  هغوی وړتيا لوړه کړي.  
معيشت، پانګونه او کارموندنه: د ښځو له پاره د  ملګرو ملتونو 
ادارې په فعاليتونو کې له پانګوالو ښځو څخه مالتړ هم شامل دی 

څو هغوی بازار ته ښه السرسی ولري. همدارنګه له کليوالو ښځو 
سره مرسته کوي  څو د  

معيشت پراختيا فعاليتونه پر 
غاړه واخلي.  

 

ولري. دغه باور ال هم ښځو ته د اقتصادي فرصتونو د ښه والي المل 
شوی نه دی. 

د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې روزنيز پروګرام داسې طرحه 
شوی چې له بېالبېلو کاري چاپيريالونو سره د بلدتيا فرصتونو په چمتو 
کولو سره له فارغ التحصيلو ښځو څخه مالتړ کوي. دغه شپږ مياشتني 

پروګرام دوه پړاوونه لري، چې لومړی هغه يې دوه مياشتنی صنفي پړاو 
دی او دويم يې د څلورو مياشتو له پاره په اړوندو دولتي ارګانونو، مالي 
بنسټونو، شخصي شرکتونو، غير انتفاعي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په 

دفترونو کې دننه د کار په ترڅ کې د مشورو ورکول دي. 

په افغانستان کې د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې رئيسه ميرمن 
الزيرا ساګنبائيوا وايي چې د ښځو اقتصادي پياوړتيا په پراخه کچه د 

جنډر مساواتو، د بې وزلۍ له منځه وړلو او اقتصادي ودې له پاره يو 
اساسي عنصر دی. 

»په افغانستان کې ځوانې ميرمنې د يوه اوږده مهال له پاره له مسلکي 
مشورو، مسلکي روزنيزو پروګرامونو او عملي تجربو له فرصتونو 

څخه محرومې وې. د دغه پروګرام هدف پر دغو ښځو پانګونه ده څو 
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وکولی شي خپلې رښتونې وړتياوې کشف او ښې درک کړي او په ودې او وړتياوو سره په ملي کچه 
د جنسيتي تشو په راکمولو کې ونډه واخلي«

نبيله تر يوې کچې ژمنه وه چې د خوړو نړيوال پروګرام غړې شي. هغې حتی په دغه پروګرام کې 
له نوم ثبتونې وروسته هم د خپلې وړتيا پراختيا له پاره روزنيزو پروګرامونو او کورسونو ته دوام 

ورکړ څو ډاډه شي چې هغه تر ټولو ښه او چمتو نومانده ده. 

اته مياشتې وروسته چې کله هغې ته خبر ورکړل شو چې د پروګرام له خوا منل شوې، نو يې د عملي 
مهارتونو کورس پيل کړ. دغه کورسونه چې د ښه والي له پاره د افغانستان مرکز)ACE(  له خوا 

جوړيدل، پر شخصي اوسوداګريزې پراختيا او کاري مهارتونو متمرکز وو.   

نبيله وايي: » هر ورځ مې يو نوی شی زده کاوو، داسې څه چې  په راتلوونکې کې يې راسره مرسته 
کوله. فکر نه کووم چې داسې يو فرصت مې  په بل ځای کې موندلی وای«

نبيله يوه له هغو دولسو تنو زده کوونکيو څخه وه چې د عملي مهارتونو کورسونو د تعقيب له پاره د 
خوړو نړيوال پروګرام له خوا وګمارل شوه. هغې خپل فعاليتونه د خوړو له ډيپارټمنټ څخه پيل کړل 

خو ژمنتيا، مينې، ليوالتيا، او زيار يې د دې المل شو چې د تدارکاتو ډيپارټمنټ ته ارتقاء وکړي ـ البته 
د يادونې ده چې د تدارکاتو ډيپارټمنټ د خوړو نړيوال پروګرا م يو له بوختو ډيپارټمنټونو څخه دی. 
نبيله اوس په تدارکاتو او مالي ټيمونو کې په فعاليت سره خپله راتلوونکې روښانه ګوري او د خوړو 

له نړيوال پروګرام څخه له دې امله ډېره مننه کوي چې د کار په اړه يې روزنه ورکړې ده. 

په افغانستان کې د خوړو نړيوال سازمان استازی او رييس کلدجيبيدار وايي چې د ښځو له پاره 
د ملګرو ملتونو ادارې سره ګډون د ملګرو ملتونو ادارو ترمنځ د ښې همکارۍ او ګډو موخو 

ته د رسيدو په موخه له اړوند سرچينو څخه په سمه توګه د ګټې اخيستنې  له پاره ښه بېلګه ده. 
موږ د خوړو په نړيوال پروګرام کې هڅه کوو څو افغان ميرمنو ته د ګمارنې او روزنې الزيات 

متعادل فرصتونه چمتو کړو او په پايله کې په دې وتوانېږو چې د تشو بستونو له پاره د راتلوونکيو 
استعدادونو يوه ټولګه رامنځته کړای شو.«

هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې صفر ته د لوږې کچې رسولو هدف ته د رسيدو له پاره د جنډر 
توازن مهم دی، هغه څه چې  ښايي د افغان ښځو د وړتيا لوړولو او د هېواد د اوږدمهاله پراختيايي 

هدفونو له پاره مرستندوی واوسي. 

» په افغانستان کې د خوړو نړيوال پروګرام به په راتلوونکې کې له نويو زده کوونکيو څخه په ورين 
تندي کوربه توب وکړي. نه يوازې دا چې زده کوونکيو له پروګرام څخه زيات څه زده کړي، بلکې 

هغوی زموږ پر کار هم مثبت اغېز کړی دی«

په داسې  حال کې چې د نبيلې روزنيز پروګرام د بشپړيدو په حال کې دی، خو د کار له پاره يې دوه 
وړاندېزونه ترالسه کړی دي ـ چې دا په خپله يوه ستره السته راوړنه ده. 

نبيله د وضعيت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي: » په افغانستان کې د کار بازار ستونزمن دی. په دغه 
هېواد کې د يوې ځوانې ميرمنې له پاره د کار هڅه ډېره ستونزمنه ده، خو له خوړو نړيوال سازمان سره 

تجربې زه پياوړې او د  ګماروونکيو له پاره يې پر يوې خوښې وړ نوماندې بدله کړې يم.«

 

“
”

په افغانستان کې يوې ځوانې ميرمنې ته 
د کار له پاره هڅه ډېره ستونزمنه ده، 
خو د خوړو له نړيوال پروګرام سره 

تجربې زه پياوړې او د ګماروونکيو له 
پاره يې پر  يوې خوښې وړ نوماندې 

بدله کړې يم. 

نبيله عزيزي د خوړو نړيوال سازمان زده کوونکې

د افغانستان ۶۳ سلنه 
وګړي له ۲۴ کلنو څخه 
کم عمر لري چې دغه 

اصل ياد هېواد د نړۍ د 
تر ټولو ځوان هېواد په 

قطار کې ودروي. 2

په راتلوونکې لسيزه کې 
به په منځۍ توګه  

۴۰۰۰۰۰
تنه د افغانستان په کاري 

ځواک کې شامل شي. .3

سلنه افغانان په دې باور 
دي چې وزګارتيا هغه تر 
ټولو لويه ستونزه ده چې 
د هېواد ځوانان ورسره 

مخ دي.4
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