
 

 

 

 

 هاعالمی بوعايتمط        
 

لکونو لپاره د نړۍ په کچه اقتصادي او برشي مرس تې تررسه  څخه زایتو ( هل الرې د پنځوسوUSAIDاایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې )د امریاک ولس د متحده 

 کړېدي.
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USAID on Twitter 

 
USAID on YouTube 

 
USAID on Flickr 

 

 

 

  ۱۰اکل د آ ګست ۵۱۰۲د : د خپرېدو نېټه

  د اړیکو او عامه پوهاوي دفرت

 پرخمتیايی ادارهد امریاک د متحده اایالتو نړیواهل 

 ۱۵۱۱۰۰۱۲۲۱ د ټلېفون مشېره:

 KabulAIDDoc@usaid.govبرېښ نالیک: 

 www.usaid.gov/Afghanistanوېب پاڼه: 
 

 
 په دوليت سکتور کې د افغان مېرمنو د پرخمتګ څخه د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې مالتړ

 
ادارې په و د نړیوالې پرخمتیايی مه نېټه د امریاک په سفارت کې د متحده اایالت ۵۵د افغانس تان لپاره د امریاک سفری ښاغيل مایلک مکینيل د آ ګسټ په   -:اکبل، افغانس تان

د  هل ډلېاکر زده کوونکو  ۱۱۱۱میلیونه امریاکيی ډالرو په ارزښت پروګرام کې د  ۱۳( د WIGپروژې په حکومت کې د ښځو د وڼډې ) Promoteد  مايل مالتړ

 په توګه د غوراوي هل کبهل وس تایلې.  افغانو مېرمنو ۰۱ مړنیولو 
   

 خدمتونو د پللوا  د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې په حکومت کې د ښځو د وڼډې پروګرام به چې د افغانس تان د اداري اصالحاتو او مليک

وکړي ترڅو په حکومت، پصويص مکیس یون، د ښځو چارو وزارت او نورو حکوميت بنس ټونو رسه په مهاکرۍ پیل کېږي،  په پوره توګه د افغان مېرمنو رسه مرس ته 

د  لپارهافغانس تان ته د خدمت کولو  په هډانه کې ادارو د سکتور، او مدين ټولنه کې همم موقفونه ترالسه کړي.  ښاغيل سفری مکینيل دا مېرمنې د مليک خدمتونو 

 هغوی د زړورتیا او ایثار هل کبهل وس تایلې. 
 

ه هممه  او د امریاک د هبرنۍ پالیسې په حمراق کې قرار لري. زه غواړم هغو ښځو ته چې نن دلته پدې انس ته کې ش تون پر مېرمنو پانګون"ښاغيل مکینيل څرګنده کړه:

ررسه مخ ده، ارزښ متند لري، ووامی چې مننه.  مونږ پدې پوهېږو چې د مېرمنو ګډون تقریبْا د هرې ننګونې د حل لپاره چې زمونږ هر یو ملت او په ټوهل کې دنیا و 

 "کېږي.ګڼل 
 

د مليک خدمتونو په  دا پروګرام به د افغان حکومت رسه مرس ته وکړي ترڅو د ښووځنیو او پوهنتونونو ښځینه فارغینې په ګوته، غوره او وروزي ترڅو د افغانس تان

د افغانس تان د ولسمرش د دفرت د رئیس مرستیال، د کرنې، اوبو لګولو، او مالوالۍ وزیر، د  برخه کې اکر ته مچتو يش، او په ځانګړو وزارتونو کې یېې په اکر وګامري. 

 ښځو چارو  وزیرې او د لکیو د بیارغونې او پراپتیا وزیر پدې مرامسو کې برخه واخیس ته. 
 

د نړیوالې پرخمتیايی ادارې د مرس تو په پایهل کې ترالسه کېدونکی  د ښځو چارو وزیرې آ غلې دلرب نظري وویل چې د مېرمنو او جنونو پرخمتګ د امریاک د متحده اایالتو

د معيل اکر هل وګامري څو  اکرپه پروژې هل الرې وتوانېږي څو یو زایت مشېر مېرمنې په خمتلفو ادارو کې   Promoteافغان حکومت به د "دی.  هغې څرګنده کړه:

 "د دامیې دندې د ترالسه کولو  زمینه برابره کړي.الرې جتربه او پوهه ترالسه کړي او پدې توګه  هغوی ته 
 

لکنې فارغې جنلۍ انجیه عیل زاده وویل چې دا پروګرام به هل هغې رسه مرس ته وکړي ترڅو پلل مسليک موپې  ۵۵د اکبل پوهنتون څخه پدې وروستیو کې یوې 

ه حکومت کې دنده تررسه کړم، پو ما جتربه نه درلوده. د اکر زده کړې ددې لکه چې زه هل پوهنتون څخه فارغه شوم، ما غوښ تل چې پ "ترالسه کړي. هغې وویل:

 "و رسه مرس ته وکړم.پروګرام د بشپړېدو څخه وروس ته، زه غواړم چې د نشه يی توکو رسه د مبارزې په وزارت کې دنده تررسه کړم ترڅو دلې الرې د روږدو افغاانن

  

ددې پنځه لکن پروګرام موخه ځوانو حتصیل کړو په لومړیتوب لرونکو ميل پروګرامونو کې د جنسیيت انډول د تروجی د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې 

دين ټولنې کې د مرشاتبه د موقفونو د ترالسه کولو په افغان مېرمنو ته د فرصتونه برابرول دی تر څو هغوی همارتونه، جتربه او پوه ترالسه او په حکومت، تشبثاتو او م

 موخه پللې ش بکې پراخه کړي. 
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