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 سلګونه افغانې ښځې د حکومت برشي ځواک رسه یوځای کیدو ته مچتو دي 
 

پروګرام څخه فارغې شوې چې د افغانس تان مليک  یو دايسکړې  ښځې د اکر زده ۴۰۰نن شاوخوا  –اکبل، افغانس تان 

. دغه ښځې د امریاک نړیوالې پراختیايي ادارې د مچتو کولو په موخه رامنځته شویخدماتو کې د اکر لپاره د تعلمی ایفته ښځو 

پروموټ پروګرام د "په حکومت کې ښځې" پروژې ګډونوالې وي. د "په حکومت کې ښځې" پروژه د افغانس تان دولت د 

سلنو ته لوړ کړي،  ۳۰اکل پورې حکومت کې د ښځو ګډون  ۲۰۲۰غواړي چې تر چې  کومه هغې موخې څخه مالتړ کوي

 سلنه لوړه ده. ۷.۵اکل څخه  ۲۰۱۷د افغانس تان مرکزي احصائیه ادارې په بنسټ دغه کچه د 

افغان حکومت جنسیت برابرۍ ودې  د فراغت مرامسو په لړ کې د افغانس تان اجرائیه رئیس ښاغيل داکرت عبدهللا عبدهللا د

کې د امریاک متحده اایالتو حکومت ونډې څخه س تاینه وکړه.  هغه د امریاک نړیوالې پراختیايي  مالتړ برخه آ جندا

 کړې پروګرام د افغانس تان حکومت برشي ځواک ودې لپاره مرستندویه وابهل. د اکر زده (USAID)ادارې

د افغانس تان حکومت ابید د وړتیا لرونکو، »غيل داکرت عبدهللا عبدهللا په دي اړه وویل د افغانس تان حکومت اجرائیه رئیس ښا

پیاوړي کړي. ننۍ فارغې شوې ښځې  د هیواد مليک خدماتو ادارې تعلمی ایفته او په ښه توګه روزل شویو ښځو ګامرلو هل الرې 

 .«زموږ حکومت ته نوي انرژي، مفکورې، همارتونه، او وړتیاوې راوړي

کړې  دغه یوه لکن پروګرام ایدې ښځې په اړینې پوهې او همارتونو مسبال کړي ترڅو د فراغت وروس ته وکوالی يش  اکر زده د

چې د حکومت برشي ځواک رسه یوځای يش. فارغانو ته د حکومت هل خوا د یو اکل مسليک جتربېې تصدیق پاڼېې مچتو شوي. 

 پوره کړي. رشطیو اکل جتربېې درلودو  کې ګامرنې لپاره د ړنیو بس ټونودغه تصدیق پاڼېې به د مليک خدماتو منځنیو او مل

 ۳۰۰۰"په حکومت کې ښځې" پروژې په لړ کې د امریاک نړیوالې پراختیايي اداې د افغانس تان مليک خدماتو کې د اکر لپاره 

ړ کوي چې په پایهل کې یېې ښځو څخه زایتې ښځې روزلې دي. دغه اکر د عامه خدماتو ښه کولو لپاره د دولت هغو هڅو مالت

کړل. "په حکومت کې ښځې" پروژه په اکبل،  رامنځتهنوي بس تونه  ۱۷۷۰۰د مليک خدماتو مرکزي او والیيت کچو کې 

 هرات، بلخ، قندهار، او ننګرهار والیتونو کې پيل کیږي.

د امریاک نړیوالې پراختیايي ادارې د مرس تو په مټ مو روزنې »وویل  کرويخ یهد پروګرام څخه یوې فارغ شوي ښځې آ غلې مس 

اتسو زموږ همارتونو او وړتیاوو ته وده ورکړه، موږ ته مو پای ته ورسولې او اوس په حکومت کې د اکر لپاره مچتو یو. 

! د خپل دوليت راوښودل چې په ځان ابوړ ولرو، او موږ مو مچتو کړو ترڅو مرشانې شو. موږ مچتو یو چې پر مخ الړې شو

 « .چارواکو ته غواړو دا ووایو: موږ ته موکه راکئ چې دولت ته خدمت وکړو

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
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په غونډې کې د اداري مسون او مليک خدماتو خپلواک مکیس یون رئیس ښاغيل امحد اندر اندري، د ښځو چارو وزیرې آ غلې 

هللا ذيک، د چارو ادارې لوی رایست؛ د نورو دوليت  فیضدلرب نظري، د اکر، ټولنزیو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر ښاغيل 

 بنس ټونو او د پراختیايي مهاکرانو چارواکو ګډون  کړی وو.

### 
ډالېېرو څخېېه ډیېېرو پیسېو لګولېېو رسه، د امېېریاک نړیېېواهل  میلیېاردو ۱۷اکل راهیسېې پېېه افغانسېې تان کېې پراختیېېایېې پروګرامونېېو ابنېېدې د  ۲۰۰۲د 

افغانس تان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخېزیه ملېيک مرسېتندویه پروګېرام وړانېدي کېوي. د امېریاک نړیېواهل پراختیېايي اداره د افغانسې تان پراختیايي اداره 

چېې د  حکومت او ولس رسه ملګرتتیا کوي ترڅو د هیواد خصويص سکتور په مرشي اقتصېادي وده تمې، ، یېو دروکراتیېک او ځېوامکن دولېت

 ايي او پوهنزی خدمتونه مچتو کړي.حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغااننو ته ملړين روغتیقانون حامکیت هل لوري 
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