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د يوې ښځې له پاره د سوداګريز ملکيت درلودل او د هغه پرمخ بيول 
کيدی شی د نړۍ په هر هېواد کې يوه ننګه وي. په افغانستان کې، هغه 

ځای  چې د ښځو تاوتريخوالي، مزمن تبعيض، محدوديتونو او زور- 
زياتي له حيرانوونکې کچې سره مخ دی، د ښځو له پاره د خپلو شخصي 

پيسو کسب او کنټرول هم کيدی شي يوه خارق العاده ننګونه وي.    

عاطفه منصوري په خپله دغه وضعيت تجربه کړی. په ۲۰۰۱ کال کې 
کله چې هغې تصميم ونيوه څو د يوې بلې ژبې د ليک لوست طريقې 

په زده کړې سره د خپل ژوندانه چارې پر مخ بيوځي، کورنۍ يې هڅه 
وکړه څو هغه وهڅوي چې له دغه کار څخه الس په سر شي. هغې له 

خپلو سپما پيسو څخه په استفادې سره په هرات واليت کې د زعفرانو د 
توليدوونکيو لومړنی نندارتون پرانست چې د دغه نندارتون بريا ور ته دا 

فرصت ورکړ څو په خپله دغه توکي بازار ته وړاندې کړي. 

خو دغې بريا خپلې پيچلتياوې هم درلودې، البته د هغو افراطي کسانو د 
ګواښونو په شمول چې بازار ته د ښځو د وتلو پر خالف وو.  

د ښځو اقتصادي پياوړتيا پر ټول ملت پراخې اغېزې لري
• 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.  

معيشت، پانګونه او کارموندنه: د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو 
ادارې 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. 
د تاوتريخوالی قربانيانو د پياوړتيا سفر: دغه پروګرام پر پاتې  

کس د متمرکزو محافظتي خدماتو او د هغوی د اقتصادي پياوړتيا 
له پاره له تاوتريخوالي څخه د پاتې ښځو د پياوړتيا په موخه يوه 
ټوليزه ستراتيژي لري، همدارنګه د ټولنې  په کچه او د حقوقي 

اصالحاتو له پاره يو وقايوي 
وړتيا ورکوونکی چاپيلاير هم 

چمتو کوي. 

د ښځو اقتصادي پياوړتيا د جنډر مساواتو ته د هغوی د السرسي يو 
اساسي رکن دی. که د عايد ترالسه کولو يو بحث وي يا هم د پيسو د 

لګو او مالکيت د  څرنګوالي په اړه د تصميم نيونه ياهم د يوې بريالي 
سوداګري خبره وي. اقتصادي پياوړتيا نه يوازې دا چې له ښځو سره 

مرسته کوي څو له بې وزلۍ څخه خالصون ومومي، بلکې په پايله کې 
يې آزادي، پر نفس باور، علميت او نور مهارتونه هم پراختيا مومي، 

دغه چاره همدارنګه له هغوی سره مرسته کوي څو د  تاوتريخوالي او 
تبعيض پر وړاندې ودرېږي. 

د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو او له هغو نه د ګټې اخېستنې  په 
برخه کې د ښځو وړتيا ورکوونه، د عمر په هر پړاو کې د ښځو او 
نجونو د مالتړ، روزنې، شبکو، مشورې او تحصيل په څېر بېالبېلو 

فکټورونو پر يو پيچلی ترکيب تکيه لري. څو په هره کچه کې خالقيت، 
نوښت، روحيه او لوړ عزم وده وکړي. دغه چاره همدارنګه په کور او 
کارځای کې د  ښځو او نجونو د  تاوتريخوالي او ځور زياتي په څېر د 

اضافي خنډونو له منځه وړلو ته اړتيا لري. 
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FOOTNOTES
1  http://www.unesco.org/new/en/kabul/
education/enhancement-of-literacy-in-
afghanistan-ela-program/
2 http://documents.worldbank.org/
curated/en/2016/02/25973259/
afghanistan-systematic-country-
diagnostic 
3 http://asiafoundation.org/publication/
afghanistan-in-2015-a-survey-of-the-
afghan-people/
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په دغه پړاو کې د دغو بنيادونو جوړول د افغان دولت، ځايي او بين المللي مؤسسو، د ملګرو ملتونو 
دفترونو او بسپنه ورکوونکيو سازمانونو ژمنې او مالتړ ته اړتيا لري څو هغوی د عاطفې او داسې 
نورو نجونو د  مالتړ له پاره الزمې مرستې او مالتړ تضمين کړي چې د هغې کړنالره تعقيبوي. 

عاطفه چې اوس ۵۲ کلنه او د عبدهللا مسلم شرکت رئيسه ده، يوه له هغو پانګوالو څخه وه چې د ښځو 
له پاره د ملګرو ملتونو ادارې په مالتړ يې له بين المللي سوداګريز نندارتون څخه چې په ۲۰۱۵ کال 

کې په نوي ډهلي کې جوړ شوی وو، ليدنه وکړه. دغې تجربې هغې ته د سوداګرۍ د پرمخ بيولو د 
بېالبېلو اړخونو په اړه د روزنې ، د نويو پېريدونکيو د جذب او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له نورو 

سوداګرۍ سره د ليدو کتو فرصت چمتو کړ. 

عاطفې نه يوازې دا چې په دغه نندارتون کې د زعفرانو له خرڅالو څخه د پام وړ ګټه ترالسه کړه، 
بلکې د دغه محصول د صادرولو دوه نړيړال تړونونه يې هم السليک کړل. 

» دا به مبالغه نه وي چې ووايم، دغه سفر زما په سوداګريز ژوند کې يو انقالب راووست. د دغه 
سفر موندنو د سوداګرۍ د پراختيا طريقې په اړه زما فکر بدل کړ«

د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه ۱۲۰ پانګوالو او سوداګرو ښځو 
ته د يو ورکشاپ په داېرولو سره هغوی ته له يو بل سره د تجربو شريکولو او له يوبل څخه د زده 

کړې فرصت چمتو کړ. 

د  عاطفې په څېر ښځو څخه مالتړ نه يوازې دا چې د هغوی د شخصي پراختيا له پاره ګټور دی، 
بلکې پر ټولنې او د هېواد پر ټول ملت هم پراخې اغېزې لري. دغه ټول فعاليتونه ښځو او نجونو ته 

بېلګې چمتو کوي څو ور څخه روحيه واخلي او ډېری مهال د ښځو له پاره د روزنې او مستقيمې 
کارموندنې فرصتونه چمتو کوي. تر ټولو مهمه دا چې مرسته کوي څو ښځې په بېالبېلو برخو او 

سازمانونو کې د رهبرۍ په موقف کې وده وکړي. 

د بېلګې په توګه عاطفې نورې ښځې وګمارلې څو د هغې په شرکت کې کار وکړي او د رهبرۍ، 
مديريت او بازار موندنې مهارتونو په څېر موضوع ګانو په اړه يې ورته روزنېزې غونډې دايرې 

کړې څو هغوی سره مرسته وشي چې خپله سوداګر  تأسيس او په پايله کې الزياتې ښځې وګماري. 

» له ننګونو سره سره هيڅکله هم هغو ته نه يم تسليم شوې، ځکه پوهيدم چې د ښځو پر وړاندې 
د تاوتريخوالي د پايته رسيدو يوازېنۍ الر له ښځو سره مرسته ده څو له اقتصادي پلوه خپلواکې او 

پياوړي شي. په ذهن کې مې د دغې مفکورې په درلودلو سره زيار واېست او هڅه مې وکړه څو له 
ښځو سره مرسته وکړم چې زده کړه او کار وکړي او پيسې ترالسه کړي. چې زما دغه ليدلوری ډېر 

اغېزناک وو«

“
”

له ننګونو سره سره هيڅکله هم 
هغو ته نه يم تسليم شوې، ځکه 

پوهيدم چې د ښځو پر وړاندې د 
تاوتريخوالي د پايته رسيدو يوازېنۍ 
الر له هغوی سره مرسته ده څو له 
اقتصادي پلوه خپلواکې او پياوړي 

شي. 

عاطفه منصوري، پانګواله

د افغانستان د لوستو 
ميرمنو ټوليزه کچه %۱۷ 
ده، په ځينو کليوالي سيمو 

کې دغه کچه حتی دوه 
سلنې ته هم رسېږي.1

افغان ميرمنې په کاري 
ځواک کې ونډه لري. 
ډېری مهال کله چې 

ښځې وغواړي په کاري 
ځواک کې شاملې شي، له 
قيوداتو، زور- زياتي او 
تبيعيض سره مخ کېږي.2

افغانان په دې باور دي 
چې ښځو ته بايد اجازه 

ورکړل شي څو له کوره 
بهر کار وکړي. له درېيو 
واليتونو پرته د افغانستان 

په ټولو واليتونو کې 
ډېری خلک له دغه نظر 

سره موافق دي.3
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