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ريحان عالم يوه ۲۲ کلنه ميرمن او د بدخشان واليت اصلي اوسيدونکې 
ده چې د افغانستان د شمال ختيڅ په وروستۍ برخه کې موقعيت لري. 

هغې د پيغلتوب له لومړيو څخه هيله درلوده چې قابله شي چې د ۲۰۱۵ 
کال په لومړيو کې د لوړو زده کړو د قابلګۍ له انسټيټوټ څخه چې په 
کابل کې موقعيت لري، فارغه شوه، خو د کاري تجربې د نشتوالي له 

کبله د کابل په کوم والدي او نسايي روغتون کې د قابلې په توګه د دندې 
پر موندلو بريالۍ نه شوه. خو اوس د ښخو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې 
په مالتړ د يو روزنيز پروګرام له الرې د کابل په علي سينا روغتون کې 

د خپل راتلوونکي کار له پاره چمتووالی نيسي.    

» دغه داستان چې ولې مې غوښتل قابله شم، زموږ له خپل کلي پيل 
شو. يوه ورځ کله چې د ليسې دورې زده کوونکې ووم، له ښوونځي 

څخه  کور ته د راتلو پر مهال مې واوريدل چې د ګاونډي ميرمن مو د 
زېږون له امله ساه ورکړې ده. دغې پيښې ډېره ودردولم او غمجنه شووم 

. دغه کار د دې المل شوه څو دا موضوع مې په ذهن کې وګرځي چې 
که زه يوه قابله وای، کوالی مي شوای د کلي له ښځو سره د هغې په 

خوندي زېږون کې مرسته وکړم. کله مې چې دغه موضوع له مور او 
پالر او د کورنۍ له نورو غړيو سره شريکه کړه، هغوی زما له دغې 

د زېږون په وخت د ماشومانو د ژوند د ژغورلو له پاره د 
یوي مسلکی تخصص پیل

• د بدلون د کیسو لړۍ

په افغانستان کې د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو اداره

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

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

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

د انفرادي کسانو وړتیا 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 د مهارتونو په لوړولو  او 
تحصيلي او روزنيزو بورسونو د فرصتونو په وړاندې کولو سره د  

هغوی وړتيا لوړه کړي. 
معیشت، 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 ال ښه السرسی ولري. همدارنګه له کليوالو ښځو 

سره مرسته کوي  څو د  
معيشت پراختيا فعاليتونه پر 

غاړه واخلي. 

مفکورې څخه ډېر درناوی وکړی او ډاډ يې راکړ چې رانه مالتړ کوي. 
د هغوی دغه مالتړ ماته روحيه راکړه او د قابله کيدو له پاره يې زما 

هوډ الپياوړی کړ. 

له ښوونځي څخه تر فارغيدو وروسته د قابله ګۍ په پروګرام کې شامله 
شوم او يو دوه کلن پروګرام مې په بريا سره پايته ورساوو. له هغه 

وروسته په يو روغتون کې په کار بوخته شووم څو خپل مهارتونه تمرين 
کړی شم. له نېکه مرغه مې د  ښځو له پاره د  ملګرو ملتونو ادارې 

روزنيز پروګرام ته هم الره ومونده. ما د داخلې آزموينه په بريا سره 
پايته ورسوله او له هغه وروسته مې د يو دوه مياشتني روزنيز پروګرام 

په ترڅ کې د اوريدو، د لنډو سوانحو  ليکلو او وړاندې کولو، د دندې 
ترالسه کولو له پاره د اسنادو استولو، د مرکې تاکتيکونو  مهارتونه او 

نور ډېر څه زده کړل. 

د دوه مياشتنۍ روزنيزې دورې له پايته رسيدو وروسته، په علي سينا 
روغتون کې  په کار وګمارل شووم څو د څلورو مياشتو له پاره هلته کار 

وکړم. د دوو لومړنيو کاري مياشتو په ترڅ کې مې د ميرمنو د زېږون 
پر مهال له نورو قابلو سره مرسته کوله  خو په وروستيو دوو مياشتو کې 
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FOOTNOTES
1  http://documents.worldbank.org/
curated/en/2016/02/25973259/
afghanistan-systematic-country-diagnostic 
2 http://afghanistan.unfpa.org/news/
investing-youths-empowerment-
education-and-employment-way-forward-
afghanistans-future 
3 http://www.unfpa.org/news/midwives-
help-lower-afghanistans-towering-
maternal-death-rate

مې په خپلواکه توګه د زېږون ترسره کولو له پاره الزيات فرصت ترالسه کړی. زه د دغه فرصت په 
اړه ډېره احساساتي يم. دا راته يو طاليي فرصت دی څو وکولی شم له هغه څخه  په استفادې سره د  

قابلګۍ  مسلک تمرين او هغو مهارتونو ته پراختيا ورکړم چې د قابلګۍ له پاره اړين دي.  

دا چې خپل څلور مياشتنی تمرين په علي سينا روغتون کې بشپړ کړم، بېرته اصلي واليت بدخشان 
ته ځم او د خپل کلي په دولتي کلينيک کې به کار وکړم. پوهېږم چې هلته به له ډېرو ستونزو سره 
مخ شم. ځکه چې ما په دې څانګه کې نوې خپلې زده کړې بشپړې کړي  او په دې برخه کې مې 

تجربه ډېره محدوده ده. فکر کووم هغه ښځې به چې د زېږون او د خپلۍ  اميندوارۍ له پاره د مرستو 
ترالسه کولو له پاره روغتون ته مراجعه کوي، ښايي زما پر وړتيا او مهارتونو باور ونه لري. نو 

بايد الزيات زيار وباسم څو ځان خلکو ته ثابت او د هغوی زړونه ترالسه کړم. 

ټول پوهېږي چې په افغانستان کې  د مسلکي  قابلو کمښت لويه ستونزه ده او دا په دغه هېواد کې د 
ميندو د مړينې د لوړې سلنې  يو دليل دی. زه په دې باور يم چې د  مسلکي  فابلو د شمېر په زياتوالي 
سره به د ميندو د مړينې  کچه هم راکمه شي. زه ډاډه يم چې ټولې  قابلې به په خپل کار ووياړي ځکه 

چې هغوی د ميندو او ماشومانو ژوند ژغوري. د يوې قابلې په توګه به زما رول د خدماتو پر پرمخ 
بيولو کې اغېزناک وي، ځکه چې زه يوه مسلکي او روزل شوې قابله يم او له شک پرته کله چې 

قابلې سمې وروزل شي، کولی شي ټولنې ته د  لګښت له اړخه اغېزناک او کيفيت لروونکي خدمات 
وړاندې کړي. 

که چېرې د ښځو له  پاره د ملګرو ملتونو ادارې دغه روزنيز پروګرام نه وای پلی کړی، زما په اند 
هغه خيال به مې چې يوه ماهره قابله به شم، هيڅ کله هم په واقعيت نه وو بدل شوی. زما په ياد دي 

چې د روزنيز پروګرام په لومړۍ ورځ مې د نورو پر وړاندې د خبرو جرئت نه درلود ځکه چې 
ډېره کم جرئته ووم. خو  د رهبرۍ او اړېکو مهارتونو په اړه  له روزنې  وروسته  اوس د  خپلو زده 
کړل شويو مهارتونو د تطبيق وړتيا لرم او کولی شم چې په خپل غږ خبرې وکړم چې دا ټول د ښځو 
له پاره د ملګرو ملتونو ادارې د  روزنيز پروګرام پايله ده،. د  ښخو له پاره د ملګرو ملتونو ادارې 

څخه مننه.«

د  ښخو له پاره د  ملګرو ملتونو ادارې د  ۲۰۱۵ کال په ډسمبر مياشت کې  د پوهنتونونو د هغو ۵۰ 
تنو فارغو ښځو په لومړني  شموليت سره  روزنيز پروګرام پيل کړ چې د کار بازار ته د داخليدو 

غوښتوونکي وو. ښځو ته لومړی د شخصي پراختيا او رهبري، د دفترونو مديريت، د دفتري وسايلو 
او لوازمو د استفادې طريقې، ژبې او اړيکو په ګډون د پراختيايي مسلکي مهارتونو په اړه دوه 

مياشتننۍ  صنفي روزنه ورکول کېږي او وروسته د څلورو مياشتو له پاره د عملي کار په موخه 
په دولتي  دفترونو، نادولتي مؤسسو، خصوصي شرکتونو، مالي بنسټونو او داسې نورو  برخو کې 
ګمارل کېږي. څو په غوره شويو څانګو کې  د عملي کار تجربه ترالسه کړي. د ښځو له  پاره د 

ملګرو ملتونو اداره  ګډونوالو ته يوه اندازه معاش هم ټاکي څو په روزنيز پړاو کې ورنه مالتړ وشي. 

“
”

 له کله راهيسې چې د قابلې  په توګه 
کار کووم او په دې برخه کې مې 

روزنه ترالسه کړې، په ژوند کې مې 
هر څه په مثبت ډول بدل شوي دي. 
زه اوس د خپلۍ کورنۍ، دوستانو او 

خپلوانو له پاره يوه ښه بېلګه يم. ډېره 
وياړم چې قابله راته ويل کېږي او 

وياړم چې د افغان دولت د روغتيايي 
خدماتو د کارکوونکيو غړې يم. 

ریحان عامل، د  عيل سينا روغتون محصله

اوس مهال ۱۴ سلنه افغانان 
په کار بوخت دي. د 

افغانستان له کاري ځواک 
سره له پيوستون څخه د 

ښځو محرمول د دغه هېواد 
له پاره يو ستر اقتصادي 

فشار دی.. 1

په افغانستان کې د ميندو د 
مړينې اوسنی نسبي شمېرې 

۳۹۶ دي چې په ۲۰۰۲ 
کال له هرو ۱۰۰۰۰۰ 
سالمو زېږونو له ډلې 

۱۶۰۰ څخه دغې کچې ته 
راټېټې شوي دي. 2

په افغانستان کې د اميندوارو 
ښځو منځنۍ کچه ۵.۱ ده ، 
دغه رقم چې په ۲۰۰۰ کال 
کې ۷.۹ وو،  راټېټ شوی 

دی. همدارنګه دغه سلنه 
په هغو ميرمنو  کې ۲.۸ 
ته راټېټه شوې چې لوړه 

تحصيلي کچه لري. 3
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