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زه نظيف اهللا ساالرزی د .  د سالم او سهار په خير د وړاندی کولو سره تاسو ټولو ته ښه راغالست وايم:يوناما
رانه ميلمانه دي هر يو ښاغلی شيګيری ايوګی د زموږ د. يوناما د استراتيژيکو اړيکو او د وياند د دفتر څخه يم

يونسکو مشر په افغانستان کی او ښاغلی ګوپال شرما د ملګرو ملتونو د ماشومانو د پانګی مرستيال په 
. افغانستان کی چی په ګډه سره به دوي د تعليم لپاره د عمل نړيواله اونې په افغانستان کی په الره واچوي

کو چيری د يوناما او د ملګروملتونو د نورو ادارو په اړه کوم . تنو ته ځواب ووايیوروسته به دوي ستاسو پوښ
بی له ځنډه . پوښتنه لری هيله کووم چی زما او زما د همکارانو سره پس له دی کنفرانسه اړيکه ټينګه کړي

  . ګی تهياواوس وار ورکوو ښاغلی ا
  
  

  نګی سازمان مشر په افغانستان کیګی، د ملګرو ملتونو د تعليمی، علمی او فرهياو اوشيګير
  

کيږي د ملګرو ملتونو تعليمي، علمي او نن په افغانستان کی پيل اونۍ نړيوال عمل پوهنه د ټولو لپاره د 
 په افغانستان کې په ټولو اړوندو) يونيسف(او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ) يونسکو(کلتوري سازمان 

اد د وضعې د ښه کولو په الر کې د شته خنډونو د ليرې کولو په غرض برخه والو باندې غږ کوي چې د سو
  . جدي ګامونه اوچت کړي

  
خاصتا د هغو خلکو په منځ کې چې ګوښه توب يې تهديدوي د ښځو، معيوبينو، د لږکيو د ګروپونو غړي او د 

  . څخه دفاع وکړيهغو کسانو په ګډون چې له سختې نېستۍ سره مخامخ دي او د تعليم د ټولو لپاره د حق 
  

د هغو ستونزو رفع کول چې په افغانستان کې د بې سوادي د لوړې کچې له امله شته دی په دې هيواد کې د 
نېستۍ له محوه کولو، روغتيا ته د الس رسي، با دوامه پرمختګ سره مرسته کوي او افغانانو ته د دې توان 

  . وکړيورکوي چې په يوه سوله ييزه او آزاده ټولنه کې ژوند 
  

دې کال د کار د اونۍ موضوع د ځوانانو او لويانو د ليک لوست  يونسکو او يونيسف په دې خوښ دي چې د
په افغانستان کې . زده کول ټاکل شوې ده، ځکه چې دې موضوع ته په هدفونو کې ډيره لږه پاملرنه شوې وه

 څخه ټيټ دي سواد او ١۵نه يې له  ميليونه افغانان چې عمرو١١دغه موضوع ډير زيات اهميت لري ځکه چې 
  . د مهارتونو زده کړې ته اړ دي

  
د افغانستان لپاره . افغانستان په نړۍ کې يو له هغه هيوادونو څخه دی چې د سواد لرونکو شمير يې ډير لږ دی

 په سلو کې خلک ٣۴ کې خپور شو څه نا څه ٢٠٠۵د زريز پرمختايې مرامونو د راپورونو له مخې چې په 
په ليرې پرتو سيمو .  په سلو کې ښځې دي١٨ په سلو کې نارينه او ۵٠او لوست کوالی شي او په دې کې ليک 

په .  نوره هم بېرونکې دهئيه  خلک اوسي، دغه احصا٧۴کې د اوسيدونکو په منځ کې چيرې چې په سلو کې 
  . ي کوالي په سلو کې سړی ليک او لوست نه ش۶٣ په سلو کې ښځې او ٩٠دې  کې اټکل کيږي چې 

  
، د سواد زده کړه او د غير رسمي ښوونې پروګرامونه د ښوونې او روزنې د ئيوسره د دې ويروونکو احصا

د توانمندي لپاره د يونسکو د ليک لوست نوښت د پروګرام په . ملي ستراتيژيک پالن دسر ټکی جوړوي
ست د زده کړې په برخه کې مرستې چوکاټ کې د ملګرو ملتونو څو ايجنسي ګانې له افغانستان سره د ليک لو

يونسکو او يونيسف دواړه همدا اوس مهال د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کوي چې د سواد . کوي
  . د زده کړې غير رسمي پروګرامونه تطبيق کړي

  
ی، په په افغانستان کې د ليک لوست د زده کړې چټک پروګرام به چې د يونسکو له خوا په کار اچول شوی د

اتلسو واليتونو کې شپږ سوه زره زده کوونکو ته د ليک لوست، له لوست څخه وروسته او نورو مهارتونو د 
د دې پروګرامونو ګټه اخيستونکي به په سلو کې .  څخه د مخکې برابر کړي٢٠١٣زده کړې پروګرامونه تر 

 واليتونو ٣۴انمندي پروژې په د يونسکو د ليک لوست نوښت د ښځو لپاره د ليک لوست او تو.  ښځې وي۶٠
 کال پورې په ٢٠١٣کې فعالې دي او له دې اوس حالت څخه به د ښځو په منځ کې د ليک او لوست اندازه تر 

  .  زياتوالی راولي٢٠سلو کې 
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  ګوپال شرما، د ملګروملتونو د ماشومانو د پانګی مرستيال په افغانستان کی 
  
کې د الس ته راغلو پرمختګونو حمايت وشي يونسکو او يونيسف دواړه دې لپاره چې د ليک لوست په برخه  د

له افغان حکومت او ټولنو څخه په ټينګه غوښتنه کوي چې د ښوونځيو، د سواد زده کړې د مرکزونو، د ساتنې 
لپاره خپلې ژمنې بيا له سره نوې کړي او له زده کوونکو او ښوونکو څخه حمايت وکړي او په جنګ کې د 

ولو خواوو څخه غواړي چې د سواد د زده کړې مرکزونه او ښوونځي د عملياتي يا سيا سي هدفونو ښکېلو ټ
  . لپاره و نه کاروي

  
يونسکو او يونيسف د حکومت له  ټولو وزارتونو، مدنې ټولنې او محلي ټولنو څخه غوښتنه کوي چې له دې 

او د تعليم د ټولو لپاره د يوه . ۍ کې ګډون وکړی په کاري اونتعليم د ټولو لپارهموقع څخه ګټه پورته کړي او د 
  . حق په څير د پروګرام او د ليک لوست د زده کړې د تقويې په موخه خپلې ژمنې بيا له سره نوې کړي

  
  : پوښتني او ځوابونه

  
ي چې ځينې افغانان يونسکو له دې امله مالمته ګڼئ تاسې پوهيږ.  زما پوښتنه له يونسکو څخه ده:راديو آزادی

چې په راتلونکې کې به ئ لطفا توضيح کړ. چې په افغانستان کې يې د تعليم سکتور ته ډيره پاملرنه نه ده کړې
  څو په دې سکټور کې سمي راشي؟ئ کړتاسې کوم کارونه و

  
موږ د افغانستان د معارف له وزارت .  په حقيقت کې يونسکو د تعليم په ډګر کې ډير کارونه کړې دي:يونسکو
دغه يو پنځه کلن ستراتيژيک پالن دی .  نږدې همکاري درلوده چې ملي ستراتيژيک پالن طرح شيسره ډيره

او . دغه پالن د افغانستان په ملي پرمختيايې ستراتيژي کې هم انعکاس موندلی دی. چې اته لومړيتوبونه لري
په دې . ه رسولی دیدغه يو له هغو ډيرو مهم کارونو څخه دی چې موږ د تعليم د سکټور په برخه کې سرت

 له وزارت سره همکاري کوو چې د لومړنيو او منځنيو ښوونځيو لپاره تعليمي نصاب معارفبرسيره موږ د 
دغه راز موږ ښوونې له وزارت سره د لومړنيو او منځنيو ښوونځيو په پرمختګ کې مرسته کړې . طرح کړو

  .ده
  

زې پورې پرمختګ کړی دی چې دا حقيقت د نړيوالې په افغانستان کې تعليم په دې کلونو کې تر زياتې اندا
تعليم د ټولو لپاره د پروګرام په چوکات کې موږ د پوهنې له وزارت سره يو . ټولنې له خوا هم ستايل شوی دی

ځای هڅه کوو چې د عمومي ښوونې، د جنسيت په برخه کې د ښوونې او دغه راز د ليک لوست په زده کړه 
دغه راز موږ د عملي الرښوونې په . برخه کې کار وکړو دا کارونه همغږي کړواو د غير رسمي ښوونې په 

درسونو کې چې موږ پيل کړی دي هڅه کوو چې په افغانستان کې د ليک لوست زده کړه پراختيا پيدا کړي چې 
ده موږ هڅه کوو چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د باسوا. دغه پروګرام د جاپان د حکومت له خوا تمويليږي

دغه زموږ د همکاريو يوه بيلګه ده او موږ هڅې کوو .  زره تنو ته ورسوو۶٠ واليتونو کې ١٨خلکو شمير په 
چې خپلې همکارۍ نورې هم پراخې کړو او د ښوونې په برخه کې د افغانستان پرمختګونه نورې نړۍ ته ور 

  . نووپيژ
  

بيا د معارف په برخه کې دا ده چې وګړي خپل  يو له هغو ستونزو څخه په افغانستان کې په تيره :بی بی سی
چې د ئ آيا تاسو کومه ارزونه لر. ماشومان په تيره بيا نجونې دې ته نه پريږدي چې ښوونځيو ته والړې شي

  هغې له مخې دغه ډول مفکوره په افغانستان کې بدلون ومومي؟
  

سانۍ سره تبديله شي په تيره بيا په آ  چې رښتيا ووايو دا ډيره ستونزمنه ده چې دغه ډول مفکوره په:يونسکو
کليوالو سيمو کې، خو دواړه يونسکو او يونيسف هڅه کوي چې په کليو او ولسواليو کې د معارف په خپراوې 

) کليو(پروګرام او د ټولنو ليک لوست کې د کليوالو په ونډه زيات تاکيد وکړي او دا ډيره مهمه ده، په تيره بيا د 
 له يوې خوا د فرهنګ درناوې کوو خو د بلې خوا کوښښ کوو چې ټوله کورنۍ دې ته په کچه پروګرام، موږ

دا چې موږ د يو شخص په ټولنې . وهڅوو چې په ښه توګه معارف ته د يوې ډول پانګوونې په نظر وګوري
  . اود ټول هيواد په کچه پانګوونه کوو
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 سره ستونزې لري او دغه راز شاګردان په تنخوا په جنوبي برخو کې ځينې ښوونکي له خپلو :سبا تلويزيون
ستونزې حل دا دې برخه کې د مسلکې ښوونکو له کمښت څخه ځوريږي، ايا دغه نوښتونه او اقدامات به 

  کړي؟ 
  

تير کال د پوهنې وزير . دهله  موږ پوهيږو چې د ښوونکو معاش د تعليم په ډګر کې يوه ډيره مهمه مس:يونسکو
کړ او دې کار نارضايتی يو څه کمه کړه او څومره چې زه پوهيږم د پوهنې  تاتمر د ښوونکو معاش زيا

البته ښوونکي په تعليمي ډګر کې يو ډير مهم عنصر . وزارت د معاش مسله تر ډير جدي غور الندې نيولې ده
دی او يونسکو او يونيسف دواړه د پوهنې له وزارت سره دغه مساله مطرح کوي او له دې وزارت سره 

کوي چې څنګه موږ کوالی شو خپلې تخنيکي مرستې په دې ساحه کې زياتې کړو، د ښوونکو سويې همکاري 
  . ارتقا پيدا کړي او د ښوونځيو په سامانونو او اسانتياوو کې زياتوالی راشي

  
 زه غواړم چې که تاسو موږ ته د وروستنې شموليت ارقام او همدارنګه چې د ښوونځيو د تړلو په :آزاد خبريال

 د دی په اړه موږ ته شمير  څومره ماشومان هر کال ښوونځی پای ته رسوي او دا چیئ راکړ شميري اړه
  ؟ راکوالی شی

  
د لومړنيو .  ته رسيږي٣۴۴۶په کچه ښوونځي چې د يونيسف له خوا مالتړ کيږي ) کلی( د ټولنې :يونيسف

د لومړنيو .  تنه دي۴١٠٢۵م په ښځينه رسمي ښوونځيو کې دغه رق. ی د١١۴۵۶٩ښوونځيو د ښوونکو شمير 
 ده، د نجونو ۶١٣٩١٠١او ثانوي ښوونځيو د زده کوونکو شميره چې د معارف د وزارت څخه زموږ سره ده 

زده کوونکو شميره  د  ده، د لومړنيو ښوونځيو٢١٩١٠۴۶شميره په لومړنيو او ثانوي ښوونځيو کې 
  .  ده١٧٨۶۶٢۵ ده او د لومړنۍ ښوونځي په کچه د نجونو شميره ۴٧٨۴۴٧٢

  
په .  تنه ټپې شوي دي١۶٩ تنه مړه او ٩٢ ښوونځيو بريدونه شوي چې په هغو کې ٢٩٢ کال کې په ٢٠٠٨په 

 تنه په هغو کې مړه ١٣ ته رسيږي چې ٢٩ کال کې ټوله شميره چې د ښوونځيو د بريدونو ده تر اوسه ٢٠٠٩
  .  تنه ټپې شوي دي١۴او 
  

  ياتيږي او که کميږي؟ حملې زئ  تاسې څه فکر کو:د امريکا غږ
  

 کې ٢٠٠٨او په .  حملې شوې دي٢٩ کال کې تر اوسه ٢٠٠٩ لکه څنګه چې مخکې وويل شول په :يونيسف
داسې معلوميږي چې يو څه کمې په کې راغلی دی، خو موږ .  حملې ښوولې وي٢٩٢موږ په ښوونځيو باندې 
  . نه پوهيږو، ښايې کميږي

  
 حملې شوې وي او په دې ٢٩و په تير کال کې تر مارچ د مخه تقريبا  که د وازرت شميرو ته وګور:يونسکو

  . کال کې هم دغه رقم تر مارچ د مخه پاتې شوې دی
  

  ؟ ئ آيا تاسو د هغو ښوونځيو په اړه چې د ياغيتوب د پيښو له امله تړل شوی کومې شميرې لر:ای ايف پی
  

دې  حکومت د. ميری په الس کې نه لرو په شاوخوا کې وي، خو موږ دقيقی ش٧٠٠ دا ښايې د :يونيسف
ښوونځيو د بيا پرانيستلو لپاره کار کوي او موږ د هغوي سره ددې ښوونځيو د بيا پرانيستلو لپاره له نږدې کار 

  . کوو
  

 آيا تاسو اوس مهال د هغو ماشومانو په هکله کوم چې د هيواد په نا امنه واليتونو کې :پژواک خبري آژانس
  ؟ ئ تالی، کومې شميرې لرښوونځيو ته نه شي

  
 ماشومان ٢٠٠،٠٠٠ موږ په دې اړه کومې دقيقې شميرې نه لرو، ځينې سرچينې دا شمير نږدې :يونيسف

  . ښيې خو موږ دا ارقام نشو تاييدوالی
  

 سلينه ښوونځيو ته ۵٠دې ځواب سربيره، اوس مهال د معارف د وروستنی راپور پر اساس نږدې   د:يونسکو
 سلينه ماشومان چی بايد ۵٠او دا په دې مانا ده چې موږ بايد هغه .  ښوونځيو ته نه ځيتلونکي ماشومان

  . ښوونځيو ته والړ شي د هغوي د بيا تګ لپاره شرايط برابر کړو
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 واليتونو کې د خپلو فعاليتونو د تمرکز په هکله خبرې وکړي، تاسو په هيواد کې ١٨ تاسو په :طلوع تلويزيون
؟ په دې واليتونو کې څومره ښوونځي فعال دي، تاسو نورو واليتونو ئ هکله څه ويل غواړد پاتې واليتونو په

، آيا د توجه نه کول خو به د نا امني له وجې نه وي؟ موږ په دغو واليتونو کې د ئته ولې پاملرنه نه کو
  ښوونځيو ستونزو ته څنګه ځواب ويالی شو؟ 

  
 واليتونه ١٨هو موږ .  ليک لوست د ټولګيو په باره کې وی د څه په اړه چې ما خبرې وکړي هغه د:يونسکو

يونسکو د ښوونې او روزنې، يونيسف او همدارنګه د ملګرو ملتونو د اسکان د دفتر . تر هدف الندې نېولې
دې چوکاټ په  موږ ال د مخه د همغږۍ د کاري ډلو په جوړولو پيل کړی، موږ به د. سره له نږدې کار کوي

  .  کې د ټولو واليتونو ستونزو ته ځواب ووايودننه کې په هيواد
  

ندې ال واليتونو ترڅنګ چې ستاسو د پروګرام له اړه تر هدف ١٨ د هغو :د طلوع تلويزيون د پوښتنې دوام
  نيول شوی، څومره نور ښوونځي په پاتې واليتونو کې پرانيستل شوې دي؟ 

  
د ليک لوست د پروګرام لپاره . تقسيم شوی دی واليتونه د ليک لوست د پروګرام په اساس ١٨ دا :يونسکو

دې موخې لپاره  معموال د ليک لوست ټولګي چيرې چې خلک راغونډيږي کارول کيږي، کله نا کله بيا د
دې موخې د ترسره کولو لپاره  خو اکثرا د. کورونه او بيا کله نا کله د ټولنو مرکزونه هم کارول کيږي

دې کار د ترسره کولو لپاره زيات  ه کليو کې د موجوده سرچينو څخه دموږ بايد پ. ښوونځي نه کارول کيږي
دې ښوونځيو څخه کار اخلو خو ځينې کلی بيا هيڅ ښوونځي نه  ځينې کلي ښوونځي لري او موږ د. کار واخلو

  . اوس زه نه شم کوالی تاسو ته د ښوونځيو د شمير په اړه معلومات در کړم. لري
  
تيو کې د ښوونې او روزنې وزارت اعالن کړی چې د هيواد په يو شمير نا امنو  په دې وروس:آزادي راډيود 

  سيمو کې يې يو شمير ښوونځی پرانيستي دی، په دې هکله ستاسو ارزونه څه ده؟ 
  

دې ښوونځيو د بيا پرانيستلو د موخې د ترسره کولو لپاره د هغوي   د ښوونې او روزنې وزارت د:يونيسف
 د ښوونځيو د بيا پرانيستلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ترسره شوی دی خو موږ .سره ډير نږدې کار کوي

دمګړۍ په دې اړه پوره معلومات نه لرو چې څومره ښوونځي بيا پرانيستل شوی دي، خو د ښوونې او روزنې 
  . د نوښت په اړه د پام وړ پرمختګ تر السه شوی دی

  
يونيسف او يونسکو له خوا کومې مرستې برابرې شوې دي  داسې ويل شوي دي چې د : آژانس خبریباخترد 

  د هغو کيفيت ډير ټيټ دی، هغه ولې خريداري شوي دي؟ 
  

 زه نه شم کوالی چې په دې اړه تاسو ته همدا اوس پوره ځواب در کړم، اوله هغه  ځايه چې په :يونسکو
د ښه والی لپاره د معارف د وزارت دې  کيفيت پورې تړاو لري که دا د زده کړې د موادو کيفيت وي نو موږ د

موږ دې ته . سره کار کوو، د زده کړې مواد او د ښوونځيو نصابونه په پايښت لرونکې توګه تر پام الندې دي
هم ګورو چې څنګه کوالی شو د ټولنې د اړتياوو سره سم وي دا چې د سواد او غير رسمي زده کړو لپاره د 

ې ته د معارف د وزارت، يونيسف او يونسکو له خوا کلکه پاملرنه ټولنې غوښتنې په پام کې راشي، چې د
زما په فکر دا د . په واقعيت کې تاسو ډيره مهمه پوښتنه مطرح کړله چې هغه د زده کړو کيفيت دی. کيږي

هغه څه چې اهميت لري دا دی چې موږ به . يوې ورځې کار نه دی او د يوې شپې په تيريدو نه ترسره کيږي
ته په احتياط سره توجه کوو او دا به د ټولنې په کچه د خلکو سره يو ځای کوو، د واليت د دغې مسالې 

حکومتي چارواکو سره په ګډه به يې ترسره کوو او په پايښت لرونکې ډول به د زده کړو کيفيت ښه کوو چې 
  . دې کې د معارف کيفيت، د ښوونکو او د زده کړې د مرکزونو د موادو کيفيت شامل دی

  
  

  مننه
  


