د ښځو په اقتصادي بازار کې د اقتصاد وزارت رول
یونس تنویر
په افغانستان کې ډېرۍ میرمنې په فقر کې ژوند کوي .په بازارونو کې د پېرلو او د پلورلو ونډه نه لري.
افغانې میرمنې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته ال نه دي رسیدلې .همدا ده ،چې افغانې میرمنې د ژوند له اقتصادي
اغیز څخه محرومې دي.
ښځې د ټولنې د یوه زیات قشر په توګه له اقتصادي مارکیټه لرې غورځول شوې دي .اقتصاد وزارت په دې
هڅه کې دی ،چې افغانې میرمنې له دې محرومتیا وژغوري او په ځان بسیا اقتصادي بریا ورکړي.
د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریابي په دې نږدې وختونو کې د ښځو د حقوقو له بنسټونو او د غیر
دولتي موسسو سره د ښځو په اقتصادي لوړتیا ،هڅوونه او پرمختګ کې زیاته همکاري کړې ده او ډېرې
طرحې یې د ښځو د اقتصادي رشد لپاره له بېالبېلو بنسټونو سره شریکې کړې او عملي کړې یې دي ،چې
زیاتې ښې پایلې یې درلودلې دي.
ز موږ په معاصر تاریخ کې د ښځو تجارتي پرمختګ او ښځو ته اقتصادي رشد د ولسواکۍ د نظام په را
دبره کېدو سره پیل شوی دی .له هغه مخکې د ښځو په اقتصادي اغیز ډبرې ایښودل شوې وې.
په هیواد کې د اوږدې جګړې؛ زیاتره زیانمنې میرمنې دي .او د جګړې ټوله بدبختي د میرمنو پر سره ده.
میرمنې به کونډې ،بورې ،ورارې ،یتیمې ،بې سرپرسته ،له تعلیم لرې ،له صنعت لرې او حتا د دین له
زدکړې هم مرحومې پاتې شوې دي .په دې ټولنه کې د ښځو سره زیات جبر شوی دی .او له دوی د خبرو
حق هم اخیستل شوی و.
د ښځو په اړه له دینه څخه غلط تفسیر ،د ښځو یوه لویه بدبختي وه ،چې یا د کور وه او یا د ګور ،مګر ښځه
هیڅ وخت په خپلو چارو کې خپلواکه نه ده پاتې شوې او جبر ورسره شوی دی.
خوشبختانه ددغو ټولو بدبختیو د پای ته رسیدلو هوډ د حکومت یوه لویه ژمنه ده .او اقتصاد وزارت ددې
ژمنې د بشپړونې اساس دی .د هیواد د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریابي د ښځو د اقتصادي بسیاینې
لپاره او د هغوی ژوند تر اقتصادي اغیز الندې را وستنې لپاره په ټولنه زیاتې ښې پایلې خپلې کړې او د
همکارو بنسټونو څخه د ممنې وړ دی .اوس داسې ډېرې میرمنې شته ،چې په اقتصادي لحالظ په ځان بسیا
او اړې نه دي.
د دا سې میرمنو ژوند اسوده وي او دوی زیاتې د بدبختۍ سره نه مخ کیږي او د ژوند ټول ضرویات پوره
کولی شي .ددغې هڅې د پیاوړتیا لپاره د اقتصاد وزیرې ډاکټر فاریابي ډېرې هڅې شروع کړې دي ،چې
خوشبختانه ښځې اوس د ډېرو بدبختیو څخه ژغورل شوې دي.
اقتصاد وزارت د هیواد په ټولو وزارتونو او والیاتو کې د غیر اختیاري بودیجې او اختیاري بودیجې د څارنې
او ارزونې سربیره د ښځو د ځان بسیاینې لپاره د په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د حقوقو پوره جوپړ وال
دی .او اکثره غیر دولتي موسسې د ښځو له لوري ،یا د ښځو د حقوقو لپاره او یا د ښځه په هره موسسه کې
د یوه لوی هیات جز دی.
اقتصاد وزارت په هغو ټولو برنامو پام فشاني زیاته کوي ،چې د ښځو لپاره د صنعت ،تعلیم ،کسب و کار،

اقتصادي ځان بسیاینه ،په کلیو کې پور او سپما او د افغانستان د سولې او پرمختګ دوهم سند د ژمنو مطابق
د ښځو لپاره یوه وړه زمینه جوړوي.
اقتص اد وزارت د ښځو د اقتصادي حالت د لوړتیا لپاره په کلیو او ښارونو کې کارموندنې رامنځته کړې او
د هغوی اقتصادي لوړتیا لپاره یې ګڼ سوداګریز فرصتونه مهیا کړي دي.
د اقتصاد وزارت رهبري د حکومت د ژمنې او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په ډېرو اړینو او اهمو
طرحو کار کوي ،تر څو میرمنې له اقتصادي محرمتیا وژغوري.
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