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نی  له دفتر څخه تاسو ته ننزما نوم نيالب مبارز د یوناما د ویاند.  ستاسو ټولو سهار دې نيکمرغه وي:يوناما

ونيسف د ادارې استازی  ی هيواد په کچه دزموږ د نن ورځې ویاندان د. لی وایممطبوعاتي کنفرانس ته هر ک

.  دی شيګيرو اویاګیواد د کچې رئيس، د ملګرو ملتونو د یونسکو او ښوونيز پروګرام د هيهنګکاترین مب

دا یو نړیوال کمپاین دی . هغوي به موږ ته د ښوونې لپاره د نړیوال عمل د اوونۍ په هکله معلومات راکړي

 له ې ښوونه اود کيفيت لرونک"د سږ کال موضوع . چې د ټولو لپاره د ښوونې د اساسي حق څرګندوینه کوي

  . ده" روزنهمحروميته پرته

او روزنې لپاره د نړیوال عمل د اوونې په مناسبت به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي د ښوونې 

ټه د یوه ښوونځي څخه ليدنه  نې٢٣منشي ځانګړی استازی ښاغلی کای ایده په کابل کې د اپریل د مياشتې په 

  . موږ به په دې هکله ستاسو سره نور توضيحات سبا ته شریک کړو. کړيو

ولسمشر کرزی له خوا د نيمروز د والیت په زرنج ښار  ړم داله دې چې موږ په خبرو پيل وکړو، غومخکې 

ش رود د ولسوالۍ د ا چې د خ کسان٢٠په کومه پيښه کې چې نږدې  کې د ځانمرګی بمي برید تقبيح کول،

 له السه  یې ژوندخپلاو  هم په کې شامل وه پوليسو مشر او د نيمروز والیت د سرحدونو د پوليسو قومندان

او په هيڅ ډول عمل ل سری انانو په وړاندې دغه ډول بې شرمه بی اعتنایی او خپدافغ. بيا تکرار کړمورکړي، 

  .  وړ نه ديپه هيڅ حالت کې د توجهی او منلو

 ن او خوا خوږي هغو کورنيو، هغو کسانو ته چې خپل ګران عزیزان یې له السه ورکړي یا ټپياافکارخپل موږ 

  . و وړاندې کو،ی او یا هغو کسانو ته چې د دې ویرجن عمل په واسطه اغيزمن شويشو

  

 د کې سويل په هيواد د چې کوي مرسته سره بزګرانو له اداره کرنې او خوراک د ملتونو ملګرو د
  ښه شیخونديتوب توکو خوراکي

 
 کړې، پورته ګټه څخه اوواسانتي هغو له خور اوبه د کورنيو زیاتو څخه ۶۵٠٠٠ له کې سویل په هيواد د

  .دي شوي برابرې خوا له ادارې د کرنې او خوراک د ملتونو ملګرو د چې
 د .دي کې زابل په ١ او ارزوګان په ۴ نيمروز، په ٣ هلمند، په ٣ کندهار، په ۶۶ څخه اسانتياوو دغو له

 کې توليد په دانو غلو د به کې سویل په هيواد د او شوې اباده زمکه هکټاره ١٠٠٠٠٠ مټ په پروژو دغو
  .کړي ته رامنځ زیاتوالې سلينه ٢۵
 افغانستان د او بانک نړیوال د چې ده برخه یوه (EIRP) پروژې د رغونې بيړنۍ د خړوب د رغونه دغه
 د کيږي، پلې مالتړ تخنيکي په ادارې د کرنې او خوراک د ملتونو ملګرو د او تمویل خوا له حکومت د

 برابرې کې والیتونو ٣۴ ټولو په هيواد د اسانتياوې ورته خور اوبه د به ٣١ تر جنوري د کال ٢٠٠٩
  .شي کړای

 
  

د خپلې خوښې پروګرام هغه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالی کميشنرۍ دفتر د افغانانو د راستنيدنې 

  . وخت له سره پيل کړ چې سړک بيا پرانيستل شو

د عالی کميشنرۍ دفتر د افغانانو د راستنيدنې د خپلې خوښې پروګرام د د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو 

  .  نېټه د پشاور له الرې له سره پيل کړ٢٠یکشنبې د اپریل د مياشتې په 
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د . ه طورخم د سړک د بندیدو له امله بيا پيل شو-نه وروسته د پشاور)  اپریل١٩ -١۵( ورځو ځنډ ۵دا لړۍ د 

UNHCR وه او د هيوادوالو  تړلی خوښې د راستنيدنې د پروګرام واحد په دغه موده کې د حيات آباد د خپلې

اوس مهال سړک د . څخه غوښتنه شوې وه چې دې مرکز ته د بلې خبرتيا تر ورکولو پورې مراجعه و نه کړي

وخه د حيات آباد د بيا راستنيدنې مرکز ته د راتګ په ماوس افغانان کوالی شي . انستې ديترافيکو پر مخ پر

  . مراجعه وکړي

 شوي کړای واکسين ضد په پوليو د ماشومان ۶٠٠٠٠٠کې واليتونو په دايکندی او هرات د
 شوي کړای واکسين ضد په پوليو د ماشومان ۶٠٠٠٠٠ کې والیتونو په دایکندی او هرات د اوونۍ تيره
 ملګرو د او ترسره خوا له وزارت د روغتيا عامې د چې الندې، (NID) ورځو ملي تر معافيت د .دي

 دي، شوي مالتړ یې خوا له سازمان نړیوال د روغتيا د او (یونيسف) صندوق وجهی د ماشوم د ملتونو
 ویروسي ساري دغې د کې دایکندی په زیات څخه ٨٠٠٠٠ له او هرات په ماشومان ۵۵٠٠٠٠ نږدې

  .دي شوي کړای خوندې څخه ناروغۍ
 کم څخه کلونو ۵ له یې عمرونه چې راولي الندې پوښښ خپل تر نماشوما هغه ټول ورځې ملې دغه معافيت د

  .کې موسم په منې د ځلې دوه او پسرلی د ځلې دوه کيږي، تطبيق ځلې څلور کې کال په واکسين دا او وي

  

  په ننګرهار واليت کې ښځينه ډاکټرانو ته د ښځينه ناروغيو او زيږون د روزنو په هکله روزنې ورکړل شوې

 ښځينه ډاکټرانې د ښځينه ناروغيو او زیږون د روزنو ١٧کې د ننګرهار د روغتنونو څخه نږدې  حال په اوس

دا کورس د عامه . ېلپه یوه دوه ورځنی ورکشاپ کې چې د یونيسف له خوا الرې ته اچول شوی برخه اخ

 تمه کيږي روغتيا د وزارت د روزونکو له خوا د ننګرهار والیت په عامه روغتون کې الرې ته اچول شوی،

چې په دې ورکشاپ کې به د زیږون بيړنيو حالتونو د تنظيم په چارو کې  د ډاکټرانو او قابله ګانو د مهارتونو 

 کال لپاره په ٢٠٠٨ورته ډول درې روزنيز کورسونه د . او وړوالی د ښه کولو په چارو کې مرسته وکړي

  . نظر کې نيول شوي

  

  ارهد انتقالي عدالت په هکله د تياتر نند

 او یوناما ویاړ لري (DED)د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون، د جرمني پراختيایي خدمتونو اداره 

د . تياتر ښولو ته بلنه در کړيو ته د روسيې په کلتوري مرکز کې  نېټه تاس٢٢چې سبا د اپریل د مياشتې په 

ولو او د خلکو د روغولو د پروسې په  دی، دا د شخړو، تاوتریخوالی، ژوبلAH5787نمایش نامې عنوان 

  . لطفا لږ څه وروسته بلنه تر السه کړئ. دیپه هکله هکله چې د تيرو کلونو سره تړاو لري، 

  

   يونسکو-شيګيرو اوياګی

  به د نړی ډیره مننه نيالب، نن ورځ د روزنی لپاره د نړیوال عمل د اوونۍ لومړی ورځ  ده، چې په دغه ورځ

 د موخی د السته راوړلو په خاطر خپلی ژمنی بيا له "زده کړه د ټولو لپاره" پوری ٢٠١۵ به، ترملکونه ټول 

  . سره نوي کوي
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 د سږ کال د نړیوال عمل د اوونۍ " محروميت اوس پای ته ورسوئ: کيفيت لرونکې زده کړه د ټولو لپاره"

ومان د ښه کيفيت لرونکې د زده کړی د ټولو لپاره مانا، د دې یقيني کول دي چې ټول ماش. موضوع ده

دا په دی مانا ده چې په ښوونځيوو او اساسي یا بنسټيزو زده کړو په . بنسټيزې زده کړې ته الس رسي ولري

پروګرامونو کې یو داسې چاپيریال رامنځ ته شي چې په هغه کې ماشومان هم کوالی شي هم توامند شی او هم 

د ماشومانو شاملوونکي، د ماشومانو لپاره اغيزناک، د ماشومانو یو داسې چاپيریال باید خامخا . زده کړه وکړي

د . لپاره په زړه پورې او د خوښۍ وړ وي، او د هغوي لپاره خوندیتوب ولري اود جنسيت په هکله حساس وي

 ١٩٩۴(شاملوونکی زده کړې اصل د ځانګړیو اړتياوو د زده کړې یا تعليم په باب په نړیوال کنفرانس کې د 

په )  د سنيګال د داکار٢٠٠٠(کې ثبت شوی و او د ښوونې او روزنې په باب د ) المانګا په اعالميهکال د سا

 . نړیوال کنفرانس کې یو ځل بيا تکرار او تائيد شو

 ٢٠١۵ کال کې  د سينګال په داکار کې، دولتونو او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه، چې تر ٢٠٠٠اته کاله پخوا، په 

 مرامونه السته راوړي چې د پام ټکی یې د تنکي ماشومتوب او پالنې زده ۶" ولو لپارهزده کړه د ټ"پورې، 

عمومي لومړنۍ زده کړه، د ځوانانو او لویانو د زده کړې اړتياوې، دسواد زده کړه، د جنسيت برابری : کړه ده

خه د یونسکو د د نهضت د مخکښې ادارې مو" زده کړه د ټولو لپاره. "او مساوات او د زده کړې ښه کيفيت

سازمان او د ملګرو ملتونو له نورو نمایندګيو او پراختيایي اداره سره په ګډه دا ده، چې زده کړه د بشری 

حقونو په جمله کې د یوه بنسټيز حق په حيث بهتره کړي، د زده کړې کيفيت بهتر کړي او څيړنه، نوښت ګري 

  . يودونو کې، وهڅوياو د خبرو اترو سياست، په ځانګړی ډول په پرمختللی ه

د زده کړی په عرصه کې د نړیوالو د جدی تعهداتو سره سره، موږ ال تر اوسه هم سترو ننګونو سره مخامخ 

، د  چی په تير نومبرکښی چاپ شوی له رپوټ سره سم٢٠٠٨؛زده کړه د ټولو لپاره؛ د نړیوالې څارنې د .  یو

په افغانستان کې په دا تيرو دوو . نځيو کې ګډون نه لري ميليونه ماشومان ال اوس هم په ښوو٧٢نړۍ په کچه 

کلونو کې ښوونځيو ته د شامليدلو د پرمختګ سره سره، داسې اټکل شوی ده چې د ښوونځيو د عمر د 

د ماشومانو نيمایي برخه ال له ښوونځي څخه بهرپاتې دي، چې د هغوي ډیری نجونې، د قومي ډلو ماشومان، 

بې وزلي او ګوښه . معيوب او معلول ماشومان دي، چې په لري سيمو کې اوسيږي ماشومان او هغه وکوچيان

 . کول د بې برخې کولو او محروميت ستر الملونه دي

 ماشومانو د ښوونې او روزنې په ود زده کړې حق د ټولو ماشومانو لپاره، نجونو، معيوبو او معلولو، کوچيان

د . ته د پوهنی د وزارت له خوا جوړ او ځای کړای شوی دیملي ستراتيژیک پالن  کې چې د یونسکو په مرس

یونسکو د زده کړې د فعاليتونو تمرکز، د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرسته کول دی چې په دې توګه 

هغه ظرفيتونه لوړ او پياوړي کړي چې د لومړیتوبونو او مرامونو د الس ته رالوړلو له مخې په دغه تعليمي 

  . الن او د زده کړې د نړیوالو مرامونو له مخې ټاکل شوي ديستراتيژیک پ

یونسکو د پاليسۍ او تګالرې په سطحه د دې تبليغ کوي چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره په نږدې 

د ملګرو ملتونو د . همکارۍ کې په ټول تعليمي سيسټم کې د زده کړې او جنسيت د برابرتيا حق لوری وټاکي

ره بيا یونيسف، یونسکو او نورو زیاتو همکارانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولو لپاره د زده موسسو په تي

یونسکو د ښوونې او روزنې د وزارت سره د زده کړې د پاليسيو او نورو . کړې په موخه کار او تبليغ وکړي

یونسکو د زده کړې د . ار کويمواد د برابرولو په ډګر کې د ښوونکو او د دغه وزارت د کار کوونکو لپاره ک
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د یونيسف د مالتړ سره دغه بسته به په درې او . هر اړخيز دوستانه چاپيریال لپاره د موادو بسته جوړه کړې ده

پښتو ژبو کې په راتلونکی مياشت کې چاپ او ښوونکو او د پوهنې د وزارت کار کوونکو باندي د روزنيزو 

ابل کې د عام شمول ازمایښتي ښوونځيو کې په پراخه پيمانه وکارول پروګرامونو له الري وویشل شي چې په ک

 . شي

یونسکو همدا ډول د پوهنې د وزارت سره د تعليمي کتابونو د ثانوي زده کړو د نوی نصاب او دیني کتابونو په 

شي  درسي کتابونه د زده کوونکو پر زده کړې مثبته اغيزه کوي او دوي کوالی . چمتو کولو کې مرسته کوي

د درسي کتابونو او د زده کړې د موادو کيفيت یوه مهمه . ټولنيز او اقتصادي نا مساعد شرایطو خنثی کړي

موضوع ده څو چې د عام شمولو زده کړو سيسټم ولرو او په دې توګه د زده کړې دوستانه چاپيریال رامنځته 

 . شي

 پوری را ټيته کړای شی، یونسکو به  فيصدو۵٠ کال پوری بيسوادی ٢٠١۵د دی موخی سره مرسته، چې تر 

د پوهنی وزارت سره، په  افغانستانی کې د سواد د ودی لپاره پروګرام، له الری مرسته وکړی چې د جاپان د 

 ټاکل شویو ٩چې موخه یې په . حکومت له خوایې مالتړ کيږي او د پوهنی د وزارت له خوا به پلی شی

د ليک لوست د بنسټيزو او د هغه وروسته د نورو زده کړو د  بې سواده وګړو ته ٣٠٠،٠٠٠والیتونو کې 

زموږ لپاره دغه پروګرام یو له ننګونی ډک کار دي چې د ملګرو ملتونو د موسسو . امکاناتو برابرول دي

  .کومی چې د پوهنی په عرصه کار کوي، زیات مالتړ ته اړتيا ولري

 ٢٠٠٧ لپاره د سواد د نوښت په نوم یادیږي او په  په چوکاټ کې جوړ چې د ځواکمنتياLIFEدغه پروګرام د 

کال کې د افغانستان د سواد په ملی چوکاټ کې په رسمي توګه منل شوی دی چې دا په ملي کچه د سواد لپاره 

یو نوښت دی چې د سواد په ډګر کې د ټولو برخوالو او ګډو اړخونو لپاره یو پالتفورم او چوکاټ برابروي څو 

عاليتونه پالن او سره همغږي او د سواد هغه موخې تر السه کړي چې د زده کړې په ملی په دې توګه خپل ف

تاسی پوهيږي چې په دغه هيواد کې د . کې یې یادونه شوې ده) EFA" (زده کړه د ټولو لپاره"ستراتيژۍ او د 

ګړي ډول په لریو  مليونه بيسواده وګړي لرو چې په ځان١١تر اوسه موږ . سواد زده کړه یوه ستره ننګونه ده

 .  دغه پروګرام به د دغو خلکو حياتی اړتيا ته ځواب ووایی. پراته او کليوالی سيمو کې ميشت دي

د ملګرو ملتونو د موسسو په توګه زموږ نقش د زده کړې د سکتور لپاره د همغږۍ په : په پاي کې زه دا وایم

دا هم ډیره مهمه . وونې او زده کړو لپاره تبليغ وکړوښه والی کې دی چې په دې توګه د ټولو لپاره د باکيفيته ښ

په دې لړ کې راتلونکی هغه کنفرانس چې د زده . ده چې افغانستان د نړیوالې پوهنی د اجڼدا سره وتړل شي

 کال په نومبر کې جوړیږي او هغه ٢٠٠٨کړې په عرصه کې د یونسکو د زده کړو د نړیوال بورډ له خوا د 

تر عنوان الندې وي او دا به یو امکان وي چې ) راتلونکې الره:  شموله زده کړېعام(به په دې موضوع 

کومی پرمختياوی چې په افغانستان کې شوي، هغه له نورو سره شریکی کړای شی او د نورو هيوادونو د 

  .تجربو څخه هم ګټه واخيستل شی تر څو محروميت ته اوس د پاي ټکې کيښودل شی

  

  )يونيسف (یومبنګکاترين 

یوه مياشت وړاندې موږ په افغانستان کې د ښوونځيو د نوی : آغلو او ښاغلو د رسنيو کارکوونکو دوستانو

 کلونو څخه لږ عمر لري ١٨موږ ټول پوهيږو چې په دې هيواد کې نيم نفوس د . تعليمي کال د پيل شاهدان وو



٢١/٠۴/٢٠٠٨ 
 

سد يوناما خبری کنفران  

5                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                 

 افغانانو څخه یو یې ۵نږدې د . يلر) ١٢ -٧(او د ښوونځي د عمر په لحاظ په نړۍ کې تر ټولو پورته تناسب 

  . په لومړنی ښوونځی کې دي

 ميليونه ماشومان یوه مياشت تر مخه ښوونځيو ته والړل چې په دوی کې ځينې یې د ۶،٢موږ ویاړو چې 

د دې پرمختيا سره ولې موږ . لومړی ځل لپاره دي، دا د کورنۍ او زموږ د ټولو لپاره د خوښۍ ځای دی

  . عمل تر نامه د افغانستان اوونۍ ولمانځوغواړو چې د نړیوال 

 ميليونه ماشومان ۶،٢ کلونو څخه لږ عمر لري، که چيرې موږ ګورو چې ١٨د دې هيواد نيمایي نفوس د 

ښوونځيو ته ځي، نو جوته ده چې موږ ال تر اوسه هم ګڼ داسې ماشومان لرو چې ښوونځيو ته نه شي تلالی، 

ه برخه کې د دولت همکاران لکه ملګري ملتونه، یونيسف او یونسکو او نو دا همدا اوس حکومت، د تعليم پ

نور د معارف مرستندویان باید ال هم ډیر څه وکړي، همدارنګه تاسو د رسنيو استازي، ډیر څه باید وکړي، 

  . چې موږ د دې ماشومانو لپاره د پوهنې امکانات ومومو او د دې حقونو څخه مالتړ ولرو

اشومان د دې پرمختګ سره سره ښوونځي ته نه ځي، خو دغه ماشومان څوک دي، دا هغه په ګڼه شميره کې م

  . ماشومان دي چې بې برخې شوي دي؟ اجازه راکړئ چې هغوي په شپږ کټګوریو کې را لنډ کړو

لومړۍ کټګوري کار کوونکي ماشومان دي، معموال موږ د ماشومانو د کار په اړه غږیږو، په لنډه توګه د 

د بده مرغه ال تر اوسه هم د شوونځي عمر ماشومان دي چې د ماشومانو پر . و د کار استثمار په نومماشومان

دا د حيرانتيا وړ نه ده . کار بوخت دي چې په کوڅو کې ګرځي، په داسې حال کې چې باید په کوڅو کې نه واي

ه مخ یو چې ماشومان مرسته ځکه چې په هيواد کې بې وزلي ده او د دې له امله موږ د داسې یوې عنعنې سر

  . کوي څو چې خپلو کورنيو ته ګټه راوړي

د دوهمی کتګوري په اړه چې زه غواړم و غږیږم، هغه د سړک په سر کارکوونکی ماشومان دي چې باید په 

 ماشومان له ٣٨٠٠٠یوازی په کابل کې د هغو ورستنيو شميرو له مخې چې موږ یې لرو . ښوونځيو کې وي

دغه سروی او مطالعه د . سړکونو کار کوي، په داسی حال کې چې باید دوي په ښوونځيو کې وِايبده مرغه په 

چې په .  کال کې  تر سره شوي ده٢٠٠٢له خوا به یوی غيری دولتی موسسی د تيری دیس هومز او آشيانه 

ځکه کله چې موږ شاو . هيله لرو چې ژر به ښی او کره شيمری ولرو. دی توګه زموږ ارقام یو څه زاړه دي

دا زمونږ دنده ده چې هغوي . خوا ګرځو نو په سړکونو باندي زیات ماشومان زموږ د اندیښنی سبب ګرځی

ګر ووسو، ځکه دوي هغه ماشومان دي چې د کورنيو تید په دی برخه کې نوښموږ با. بيرته ښونځيو ته بوځو

الري چاری لټوی چې دغو بدیل موږ د هغو غير دولتی موسسو ستاینه کوو چې . سره مرسته او نفقه پيدا کوي

دا د . او موږ به له نږدی د هغوي سره خپل کار ته دوام ورکړو. ماشومانو ته د زده کړي شرایط برابر کړي

که چيری هغوي خپل ماشومان ښوونځيو ته . کورنيو لپاره غوره ستراتيژه ده څو چې بيوزلی پایته ورسول شی

  . نه استوي نو په دي توګه به هغوي بيوزلی راتلونکو نسلونو ته وليږدوی

کسين موږ په ملګرو ملتونو کې د ننه او له خپلو تعليمي شریکباڼو سره وایو چې د بې وزلۍ لپاره بهترین وا

یو بې تعليمه ماشوم د یو لوی شخص په حيث محدود امکانات لري او ډیر امکان لري چې . ښوونه او روزنه ده

  . له بيوزلۍ سره لوی شي او دغه بې وزلۍ خپلو ماشومانو ته په ميراث پریږدي

ف سيیو نې او دغه د نسلونو په منځ کې د انتقال کړۍ ده چې د ښوونې او روزنې ټول شریکان په دې هيواد ک

کورنيو ته د دې موقع ورکول چې خپل ماشومان ښوونځی ته وليږدوي هغوي . کوښښ کوي چې ماته یې کړي
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ته د دې موقع ورکول دي چې خپلو ماشومانو ته د استعدادونو وسله ور په الس کړي څو په راتلونکی کې خپله 

  .بې وزلي پای ته ورسوي

د هغوي ډیر شمير د بيا . ومان دي چې له قانون سره په النجه کې ديد محروم ماشومانو دریمه ډله هغه ماش

هيڅ ډول اداري ګرځول به د دغو . رغونې په مرکزونو کې ځانونه مومي او یو شمير یې جيلونو ته ځي

 او یا د ټولنې کار به هغوي په دې وتوانوي هد بدلون پروګرامون. ماشومانو ستونزو ته د حل الر را نه وړي

 د ساتنې د عمل والیتي شبکې چې په ود ماشومان. ولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې له سره ورغول شيچې په ټ

دا دي چې ټولنيز کارکوونکي وروزي چې هر اړخيزه تدابير یې هغو کې دولت او نور شریکان ګډ دي کار 

  .ختيا سره ونيسيمنځ ته راوړي چې د تنکي ځوانانو د جرایمو مخه د کورنۍ او ټولنې په ځواکمنې بو

  . له تعليم څخه بې برخې د ماشومانو یوه بله ډله هغه ماشومان دي چې په زندانونو کې له خپلو ميندو سره اوسي

اوس موږ په کابل کې لس . کوم ماشومان چې معيوبتيا لري هم د زده کړې د بې برخيتوب څخه ځوریږي

چې د معيوبتيا لرونکو ماشومانو الس رسي تضمين ښوونځي لرو چې هغه په یوه ازمایښتي پروژه کې بوخت 

 ميليونه د ١،٢موږ ال تر اوسه هم . په پای کې هغه ډله چې زه غواړم ټينګار ورباندې وکړم، نجونې دي. کړي

زه فکر کوم موږ او تاسې د رسنيو . ښوونځي د سن نجونې لرو، چې هغوي ښوونځيو ته الس رسي نه لري

په ځينو پيښو کې ښوونځي نه شته خو حتی چيرې ښوونځي هم شته ټول ترې . ووغړي ټول یو رول باید ولوبا

موږ ډیر کار لرو چې سر ته یې ورسو څو ډاډ تر السه کړو چې ټول هغه شرایط برابر شوي دي . ګټه نه اخلي

 او یې په دغه هيواد کې د ښځو د بې سوادۍ لوړه کچه دهپایله . چې ښوونځي د نجونو لپاره یو اشنا ځای دی

د بې سوادۍ یو ستر اغيز د کورنۍ د چلولو . موږ په دغو پایلو باندې هم له اقتصاد او روغتيا له نظره پوهيږو

  . په اړه شته او د ښوونې او روزنې اغيز د راتلونکی نسل لپاره

نو یونيسف څه کوي چې مرسته وکړي؟ زما د یونسکو همکاران به د پوهنې وزارت د ملي ستراتيژیک پالن 

په اړه څه و وایي، چې نوموړی یو هر اړخيز پالن دی او موږ د شریکباڼو سره کار کوو چې د دغه پالن 

د دغه پالن د نورو فعاليتونو په منځ کې چې د یونيسف له خوا یې د یونسکو او نورو شریکباڼو په . مالتړ وکړو

اوس هم ډیر ځایونه شته چې همکارۍ مرسته کيږي د ښوونځيو ودانول دي، چې دا مهم کار دی ځکه ال 

ره، د ټولنې د ښوونځي کورنيو ته نږدې نه دي، په ځانګړي ډول د نجونو لپاره، په تيره بيا د ښځينه ښوونکو لپا

خو همدارنګه تاسو د دې . مشرانو سره د خبرو کولو او له کورنيو سره د تعليم د لومړیتوب ټاکلو په باره کې

ې موږ یې په دا نږدې وختو کې ورباندې کار کوو، چې هغه د یو موضوع په باره کې معلومات لري چ

موږ د ښوونې او روزنې له وزارت سره مرسته کوو چې د ټولنو سره کار وکړي څو د . ښوونځی برید دی

 ٢۵ کې موږ د زده کړې لپاره یوه بودجه درلوده چې ٢٠٠٧په . ښوونځي د ساتنې لپاره حل الرې پيدا کړي

زه غواړم له .  ميليونه ده٢٧ کې د موږ مرسته د تعليم لپاره له حکومت سره ٢٠٠٨کال په ميليونه وه او سږ 

دغې موقع څخه په استفادې سره زموږ له ټولو مرستندویانو څخه مننه وکړم، چې زموږ لپاره یې دا ممکنه 

  . وګرځوله، چې په دې هيواد کې له زده کړې څخه د بې برخيتوب تشه له منځه یوسو

  

   او ځوابونهپوښتنې
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 ميليونو زیات ماشومان په ښوونځيو کې وه، خو ۶ آیا دا رښتيا ده چې په دا تيرو کلونو کې تر :تمدن تلويزيون

د زده کړې د کيفيت په اړوند د دغو ماشومانو نيمایي په داسې ښوونځيو کې زده کړه کوي چې هلته د زده کولو 

دوهم تراتيژي د ښوونې د کيفيت د لوړولو لپاره څه شي دی؟ لپاره د زده کړې مواد نه شته، آیا د یونيسف س

زه غواړم چې پوه شم . تيره اوونۍ د افغان ميرمنو ټولنې د ماشومانو د جنسي ازارولو په باره کې رپوټ ورکړ

  چې آیا یونيسف دا خبره څيړلې ده او که نه؟

   

م چې د زده کړې د کيفيت د لوړولو لپاره  ستا د لومړۍ پوښتنې په اړه زه غواړم دا خبره څرګنده کړ:يونيسف

یونيسف او نور شریکباڼې د دې لپاره دي چې د دغې ستراتيژۍ مالتړ د . ستراتيژي د افغانستان ستراتيژي ده

 کلن ۵د حکومت له خوا د یونسکو په مرسته یو . تخنيکي، مالي او داسې مرستو په برابرولو سره وکړي

یونسکو له هر وزارت سره د تخنيکي مرستې په برابرولو کې د ملګرو چې . ستراتيژیک پالن جوړ شوی ده

دغه پالن په څرګنده . موږ ټولو په دغه پالن کې ونډه واخيسته او مالتړ مو وکړ. ملتونو یوه مخکښه ایجنسۍ ده

د زریزې د پراختيایي مرامونو سره سم دواړه د الس رسي او د ښوونې توګه بيانوي چې څرنګه موږ غواړو 

د ښوونکو روزنه یو اړخ دی دا حقيقت چې ښوونکي په ښه . وزنې د کيفيت موضوعګانو سره چلند وکړور

تعليمي نصاب ډیر مهم دی، یو تعليمي نصاب چې . توګه انتخابيږي او ښه روزل کيږي، ډیره مهم خبره ده

ارتونه ور زده کوي خو مه ليکلو او د ریاضياتو د زده کولو لو،یوازې نظري نه دي بلکې ماشومانو ته دلوست

 کې د ژوند د ښوونې او روزنې په کړۍیو تعليمي نصاب چې ماشومانو ته هغه څه ورکوي چې موږ ورته 

دوی به وکوالی شي چې له ځانه پوره شي او که چيرې تاسې نوموړي چې په دې ترتيب مهارتونه وایو، 

  .  ته دا ډول مهارتونه ور کويستراتيژیک پالن ته وګورئ هلته داسې اقدامات شته چې ماشومانو

  

د زده کړې کيفيت زموږ هم یوه ستره اندیښنه ده البته د پوهنې وزارت په بشپړه توګه خبر دی که  :يونسکو

. چيرې هغوي و نه شي کوالی چې کيفيت لرونکې زده کړې چمتو کړي دا کيدای شي د برخيتوب یو دليل شي

وي تعليمي نصاب کې منعکس  دغه اړخ بيا هم د ثانوي زده کړو په ند ماشومانو د ليوالتيا ساتل خورا مهم دی،

د دغه تعليمي نصاب اړول په یو درسي کتاب باندې بيا هم په . شوی دی او اسالمي زده کړې همدارنګه

دا ځکه چې د یوه درسي کتاب د متن ليکنه د ماشومانو لپاره داسې بسته ده . تخنيکي لحاظ مهمه موضوع ده

که چيرې د کتاب متن په ښه توګه نه وي ليکل شوي دا د موږ مخه نيسي چې .  ترې زده کړيچې ډیر شيان

نو له دې کبله کيفيت لرونکې زده کړه ډیره مهم ده او . ښوونځي له تلو سره د زده کوونکي ليوالتيا وساتو

اصه توګه به په خ. یونيسف او یونسکو د پوهنې له وزارت سره کار کوي چې د زده کړې کيفيت بهتر کړي

تاب او همدارنګه په تجهيزاتو کې، چې دا دري واړه د زده کړې وسيلې بلل تعليمي نصاب کې او درسي ک

موږ به دغې هڅې ته په یوه ډیره جدي توګه دوام ورکړو، ځکه چې کيفيت او الس رسي باید دواړه . کيږي

زده کړه د ټولو لپاره الس ته که چيرې یوازې الس رسي پر مخ پرمختګ وکړي واقعي . سره یو ځای وي

  . راتالی نه شي
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زه غواړم ستاسو توجه هغه څه ته چې .  دوهمه برخی د دی پوښتنی د ماشومانو د تحفظ په اړوند ده:يونيسف

چې موږ یې د عدليې، د . ما دمخه وویل راواړوم، او هغه د ماشومانو د تحفظ د شبکی د کار په هکله دي

وليسو او نورو سره چې د هيواد په کچه د ماشومانو د تحفظ په فعاليتونو بوخت دي ټولنيزو چارو وزارتونو، پ

او موږ باید د هغوي مالتړ . موږ ټول په دی باور یو چې د حل الری د کورنی او ټولنی سره دی. تر سره کوو

ي وشی چې پکې تر هر څه موږ باید ميندو او پلورونو ته الزم وسایل برابر کړو څو د دغه حالت مخنيو. وکړو

که . په داسی حال کې چې د قانون احترام پر موږ ټولو الزم دی. ماشومان د قانون سره په تصادم کې راځی

چيري موږ د ماشومانو لپاره سم کار و نه کړو، نو ماشومان مسوليت نه لري، موږ باید د ماشومانو د دغی 

ر هر څه وړاندی و پوهيږی او د دی لپاره باید خلک ت. شبکی له الری د هغوی د آزارولو مسله حل کړو

جنسی آزار او یا هم پر ماشومانو . بنسټيز کاری وکړي څو په دغه واقعيت پوه شی چې د دی مسلی تر شا دی

تاسو ټول دا منې چې دا یو . زه د یوي مور، پالر او خور په توګه فکر کوم. جنسی تيري د منلو وړ نه دي

  . زه په دی اړه عمومی غږیږم ځکه چې تفصيلی رپوټ نه لرم.  ديناوړه عمل دي او د منلو وړ نه

  

 تاسو په خپلو یادښتونو کې هغو اړیکو ته اشاره درلوده چې د بيوزلی او د پوهنی څخه د محروميت په :ايرنا

د بيوزلی پای . دا مو وویل چې د تعليم څخه محروميت باید له یو نسل څخه بل نسل ته ليږ و نه کړي. اړه دي

  ه رسول د پوهنی څخه د محروميت، په څه ډول مخه نيسی؟ت

  

موږ به دی ته توجه وکړو چې د بيوزلی له منځه وړل ماشومان دی ته چمتو .  دا یو پراخه ډګر دي:يونيسف

ځکه . کوي او کورنيو ته امکان برابروی چې ځينی مهارتونه وليږدول شی او ماشومان پر ځان متکی پاتی شی

وکړي او پر هغو ټولو فرصتونو باندي د راتلونکو ښاریانو په توګه و پوهيږي، نو بيا که هغوي زده کړه 

  . هغوي کوالی شی چې د دی هيواد په اقتصاد کې لکه د نورو بالغانو په څير ونډه ولري

  

ی ما هيڅکه هم د زده کړ.  د بيوزلی د پایته رسولو او د زده کړو تر منځ اړیکی یوه پيچلی پوښتنه ده:يونسکو

د اوږدي مودي پانګونی لپاره موږ . د ودي او د بيوزلی د پاي ته رسولو په اړه داسی څيړنيز کار نه دي ليدلی

ته په کار دي چې د ماشومانو لپاره د پوهنی په ډګر کې پانګونه وکړو او په لنډ مهاله موده کې موږ ته په کار 

 پانګه واچو تر څو چې هغوي پر ځان بسيا وي او دي چې د هغوي د ميندو او پلورونو د مهارتونو په ډګر کې

خو د دی سره سره د موږ د پوهنی او د بيوزلی د پای ته . په خوښی سره خپل ماشومان ښوونځی ته واستوي

پوهنه په واقعيت کې د بيوزلی د له منځه وړلو لپاره د هيواد په کچه اوږ . رسولو تر منځ جوته اړیکه نه لرو

  . پانګه ونه دهمهاله او لنډ مهاله 

   

 لکه چې تاسې پوهيږي ځينې کډوال افغانستان ته بيرته راستانيږي او ځينې کډوال ماشومان چې :سبا تلويزيون

همدارنګه یوه بله ستونزه هم شته هغه د سن لوی . تير کال بيرته راستانه شوي دي ښوونځي ته نه شي تالي

آیا .  په توګه په لومړی معيار ښوونځي ته والړ شيوالی دی، د لوی سن او ماشومان نه شي کوالی د مثال

  تاسو د هغوي لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لرئ؟ 
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 لکه چې تاسې پوهيږئ موږ د ملګرو ملتونو ایجنسۍ لرو چې د کډوالۍ په موضوعاتو کې اختصاص :يونيسف

مر ماشومان به وکوالی  له نږدې کار کوو، چې دا ډاډ تر السه کړو د ښوونځی د عUNHCRلري او موږ له 

څومره چې زما پوهه ده د هر عمر ماشومان کوالی . د سن موضوع یوه ستونزه ده. شي ښوونځي ته والړ شي

  . د عمر زیاتوالی باید د بې برخيتوب لپاره یو بل دليل و نه اوسي. شي ښوونځي ته والړ شي او ځانونه ورسوي

  

د زیات عمر لرونکو ماشومانو لپاره .  زړه پورې پوښتنه وکړه تاسو د ښوونځيو د هدف په اړه یوه په:يونسکو

د ملګرو ملتونو نمایندګۍ هڅه کوي چې یو انعطاف مننونکي چلند منځ ته راوړي چې زده کوونکي د هغوي 

د ټولنې ښوونځي او په ټولنې کې د زده کړې مرکزونه کوالی شي د را . اړتياوو او ایجاباتو سره سم و منل شي

  .   او د ډیر عمر لرونکو شاګردانو لپاره زیاته انعطاف مننونکې زده کړه چمتو کړيستنيدونکو

  

 په هکله خبرې وکړي او دا مو هم وویل چې د ماشومان ډلې معارف ته الس تاسو د محروميت: بی بی سی

  ستاسو په نظر کوم مهم چيلنجونه د ماشومانو د معارف په الره کې پراته دي؟ . رسي نه لري

  

افغانستان او افغانستان ته ورته هيوادونه د ورته .  او چيلنجونه موجود ديه یو شمير زیات الملون:سفيوني

تر هغه ځایه چې د ښوونځيو د شتون مسله مطرح ده، . ستونزو سره مخا مخ دي او موږ زیات چيلنجونه لرو

 چيرې تاسو ستراتيژیک پالن ته وره شمير په الس کې نه لرم خو کهپزه . ی سره مخا مخ یولموږ ال هم د کموا

که موږ دا .  مخ یووونکو د کموالی سرهموږ د ښ. وګورئ نو تاسو به وکوالی شي دا شميرنې تر السه کړي

مسله مطرح کړو نو بيا موږ د ښځينه ښوونکو د کموالی سره هم مخا مخ یو، که چيرې موږ ښځينه ښوونکي 

موږ د ليک لوست د موادو د . نځيو ته د تګ لپاره وهڅوولرو نو بيا کيدای شي چې موږ زیاتې نجونې ښو

دغه ټولې ستونزې چې را یو . کموالی سره هم مخامخ یو او موږ باید د معارف د کيفيت په هکله کار وکړو

  . ځای کړو نو چيلنجونو ور څخه جوړیږي

موږ په دې . تړل شوي ديد په ځينو سيمو کې نا امني هم یوه ستونزه ده او له دې امله ځينې ښوونځي اد هيو

ټولنې په دې ښې . د حل یوه الره پيدا کړو هکله د حکومت سره کار کوو تر څو د ټولنو په مرسته دې مسلې ته

 کاشکي ما ویالی .پوهيږي چې څنګه ښوونځي وساتي او موږ باید د دې لپاره ضروري مرستې برابرې کړو

دلته د لومړیتوبونو مسله هم ده او .  شم کوالی و وایمشوای چې یوه ستونزه موجوده ده خو له بده مرغه نه

یاتې زښایي د هغو کورنيو لپاره چې . کورنۍ باید وهڅول شي ترڅو خپل ماشومان ښوونځيو ته واستوي

 ۶،٢خو حقيقت دا دی چې ښوونځيو ته د . ستونزې ولري، ښوونځيو ته د ماشومانو استول یو لومړیتوب نه وي

 ميليونه ماشومان ښوونځيو ته تلل، خو نن ١،٢ کال کې یوازې ٢٠٠٢په .  پام وړ دیميليونو ماشومانو تګ د

تمه کيږي چې راتلونکی کال به زیات ماشومان ښوونځيو ته .  ميليونه ماشومان ښوونځيو ته ځي۶،٢نږدې 

  . والړ شي

  

 او ر مور او پالد معارف په چارو کې د ټولنو،.  زه د هغه څه سره چې کاترین وویل موافقه لرم:يونسکو

لو سره چې موږ د مالي، بشري سرچينو او الس رسي په وټولنې برخه اخيسته او د دې مسلې په نظر کې ني
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که چيرې موږ یوازې د رسمي معارف د ودې مسلې . برخه کې د زیاتو ستونزو سره مخامخ یو، ضروري ده

له پوره معلومات و نلرو، نو موږ نه شو واړوه او که چيرې موږ د رسمي معارف د محدودیتونو په هکته پام 

  . کوالی په دې هيواد کې د ټولو لپاره د معارف د ودې لپاره کار وکړو

دا ډیر مهمه مسله ده او . خلتي پروګرام کې داخل کړوا مور او پالر د معارف په هر ډول مده،اید ټولننو موږ ب

یونسکو او یونيسف نه یوازې . ره معلومات نه لريیو زیات شمير کسان ال هم په دې هيواد کې په دې هکله پو

د ماشومانو، مور او پالر، ټولنې د شموليت لپاره هڅه کوي، په دې ډول موږ کوالی شو په کمه بيه او د ټولو 

  .لپاره د معارف د محدودیتونو د چوکاټ په د ننه کې وده ورکړو

  

  ډيره ډيره مننه

  

  


