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. بعد از ظهر همه شما بخير و به کنفرانس مطبوعاتی امروز خوش آمديد.  خانم ها و آقايان سالم عليکم:يوناما

) يونسف(امروز صندوق وجهی اطفال ملل متحد . من نظيف اهللا ساالرزی از دفتر سخنگوی يوناما هستم

ين ارتباط، امروز ما آقای دان به هم. گزارش جهانی خود در مورد وضعيت اطفال در جهان را نشر می کند

، نماينده يونسف در افغانستان را در اين بنگویای جنوب آسيا و خانم کترين تول، رئيس منطقوی يونسف بر

لطفًا به . در ابتداء چند مطلب کوتاه داريم و بعدًا به سواالت شما بر ميگرديم. کنفرانس خبری با خود داريم

  . دقيقه به وقت محلی کابل منتشر خواهد شد5:30لی ساعت خاطر داشته باشيد که اين گزارش ا

  

  تازه ترين معلومات در مورد کمک های بشر دوستانه در زون غرب کشور

طی چند هفته اخير در سرتاسر افغانستان، خصوصًا در مناطق غربی، ما شاهد برف باری های سنگين و 

  .درجه حرارت زير صفر بوديم

ا و نمايندگی های ديگر ملل متحد، موسسات غير حکومتی، تيم های بازسازی فعالين مختلف به شمول يونام

واليتی و تيم های ضد بحران نيرو های آيساف به رهبری تيم های مشترک حکومتی مبارزه عليه حوادث 

  .واليات با هم تالش دارند تا ارايه کمک های بشردوستانه برای مجتمعات آسيب ديده را اولويت دهی کنند

 رأس مواشی، اکثرًا 42000 نفر کشته و 205ت در غرب افغانستان گزارش دادند که تا امروز به تعداد مقاما

  . تلف شده استو غورواليات هرات، بادغيس در 

 تن مواد غذايی در واليت های هرات و بادغيس توسط 725.5در قسمت رسيدگی به بحران سرما، مقدار 

 ترپال، 2500 جاکت، 5500 تخته کمپل، 1000. ذير توزيع شده استبرنامه غذايی جهان برای افراد آسيب پ

 فرش پالستيک و وسايل عاجل توسط نمايندگی های ديگر ملل متحد در هرات، فراه و واليت بادغيس 2000

  .توزيع شده است

سيدن کمک ما تالش می کنيم که با تمام فعالين کليدی که در ساحه فعاليت می کنند، از نزديک کار کنيم تا از ر

  .به مردم ايکه اشدًا به آن ضرورت دارند، مطمين شويم

تفصيالت بيشتر در مورد اين کمک و کمک های ديگر ايکه توسط سازمان غذايی جهان، يونسف، سازمان 

صحی جهان و کميساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان قبل از آغاز بحران زمستانی در اين چهار واليت 

  .دند، را از اين دفتر بدست آورده می توانيدجابجا ساخته بو

  

  :سف در افغانستانينماينده يون

طوريکه ميدانيد، ملل .  می کنمحضور دارند، خيلی تشکرست ايکه در اينجا ياوًال از تمام خانم ها و آقايان ژونال

 برای سال امروز ما يک گزارش را در مورد وضعيت اطفال جهان. متحد ارتباط بسيار خوب با شما دارد

سف برای جنوب يما خيلی خوشحال هستيم که آقای دان تول، رئيس منطقوی يون.  را منتشر می سازيم2008

يث رئيس منطقوی که مقر آن در حآسيا را با خود داريم که در اولين سفر رسمی از زمان تصدی اين پست من

  .رماز همه شما متشک. کتماندو موقعيت دارد در افغانستان بسر می برند
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  :سف برای جنوب آسيايرئيس منطقوی يون

طوريکه کترين گفت، اين اولين سفر .  ميکنمراز همه شما برای حضور تان در اين کنفرانس مطبوعاتی تشک

سف برای جنوب آسيا به افغانستان است، اما بهر حال اين سفر چهارم من از يمن منحيث رئيس منطقوی يون

  .ان است به اين سو به افغانست1997سال 

من . ديروز من با رئيس جمهور کرزی مالقات داشتم. هدف اساسی از اين سفر مالقات با همتاهايم می باشد

 پنجشير به واليتفردا ما يک سفر . وزيران معارف، صحت و وزير انکشاف دهات را نيز مالقات کردم

 ماه قبل 18ه بهبود نتايج که من خواهيم داشت تا ببينيم که چی کار های عملی صورت ميگيرد و همچنان مسئل

  .در واليت های کندهار و زابل شاهد آن بودم

مهم است تا قادر باشيم که . من همچنان توانستم با يک تعداد از مراجع کمک کننده کليدی ما مالقات نمايم

 از امروز صبح با رئيس جميعت هالل احمر که يکی. کمکها برای افغانستان و اطفال آنرا منسجم سازيم

شرکای کليدی يونيسف و همکار مهم اطفال افغانستان با شبکه وسيع رضاکاران و اعضای آن در سراسر 

  . کشور است مالقات نمودم

برای من فرصتی خيلی خوبی بود تا بهتر بدانم که اداره يونيسف در افغانستان چی کارهائی را انجام ميدهد، 

  . ک سلسله چالش ها در سال پيشرويک سلسله پيشرفت ها در افغانستان و بخصوص ي

  

 وضيعت اطفال جهان را که گزارش ساالنه 2008امروز نيز خوشحال هستم که در جمع شما گزارش سال 

. يونيسف در مورد وضيعت اطفال در سراسر جهان و چيزيکه باالی اطفال ميگذرد است راه اندازی مينمايم

نمايد که موضوع گزارش امسال عبارت از بقاء، اين گزارش همه ساله روی يک موضوع خاص تمرکز مي

گزارش در مورد پيشرفت قابل مالحظه برای . صحت و چيزيکه باعث بقای اطفال در جهان ميگردد ميباشد

 بدينسو، يعنی زمانيکه ما برای بار نخست 1980از سال . اين يک گزارش مثبت است. اطفال صحبت مينمايد

 درصد کاهش 35وديم، ما توانسته ايم که مرگ و مير اطفال را الی درمورد بقای طفل صحبت را آغاز نم

  . دهيم

  

 ميليون طفل 15 طفل همه روزه جان شانرا از دست ميدادند، يعنی به تعداد 40،000 به تعداد 1980در سال 

 روزه  طفل همه27،000امروز به تعداد کمتر از . همه ساله جان شانرا بنابر علل قابل وقايه از دست ميدادند

بنآ .  ميليون طفل همه ساله جان شانرا از دست ميدهند10جان شانرا را ازدست ميدهند، يعنی به تعداد کمتر از 

ما شاهد پيشرفت درهر منطقه از جهان . ما پيشرفت عظيمی در راستای تامين بقای اطفال حاصل نموده ايم

نکا و بنگلديش پيشرفت قابل مالحظه صورت در آسيای جنوبی، در بوتان، مولداوی، نيپال، سريال. بوده ايم

 درصد کاهش 50 بدينسو هريک از اين کشورها ميزان مرگ و مير اطفال را الی 1990از سال . گرفته است

  .داده اند

  

گزارش همچنان در مورد اينکه ما چطور به اين پيشرفت نايل آمده ايم . اين يک پيشرفت نهايت مهم است

ميدانيم که جوامع اولين . م چيزی را که امروز بدان نياز داريم روش منسجم استما ميداني. صحبت مينمايد
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کسانی اند که در کنار خانواده ها از اطفال مراقبت نمايند و روش جهت بهبود وضيعت صحی اطفال بايد روی 

 نياز دارند در جوامع و توانمند ساختن آنها تمرکز نمايد و اسبابی را که آنها برای تربيت و تامين صحت اطفال

اختيار شان قرار دهد و مطمين سازد که زنان از صحتمندی برخورداربوده و بتوانند اطفال صحتمند بدنيا 

  . بياورند تا باعث بقای مادران و نوزادان گردد

  

 درست و مقدار خوب ب هایما ميدانيم که ما ميتوانيم جوا. گزارش در مورد اراده سياسی نيز صحبت مينمايد

ا بدست آوريم، اما اگر رهبری که متعهد به تغير دنيای اطفال باشد وجود نداشته باشد، ما اين تغير را به پول ر

  . ما ميدانيم که اراده تغير کرده است. چشم نخواهيم ديد

  

، زمانيکه با يکی دو رئيس جمهور و چندين وزير صحبت مينموديم، هيچ يک از آنها نميدانستند 1996درسال 

اکنون روسای جمهور . تعداد اطفال در کشور شان ميميرند، اما اکنون آن چيز تغير کرده استکه به چه 

افغانستان، هند، روسيه، اياالت متحده امريکا يا برازيل ميتوانند برايتان بگويند که به چه تعداد اطفال همه ساله 

ن يک پيشرفت عظيمی در در کشور های شان ميميرند و وضيعت سيستم صحی آنها از چی قرار است و اي

  . راستای درک اهميت بقای اطفال و تعهد جهت تامين بقای همه اطفال است

  

. همانطوريکه قبال اشاره نمودم که همه کشورها پيشرفت هائی حاصل نموده اند، اکنون به افغانستان برميگردم

 تاريخ و يقينآ دنيای مدرن با احتماال افغانستان از جمله کشورهای باشد که شاهد دشوارترين وضيعت در طول

باوجودآنهم . پشت سر گذراندن يک دوره تشدد، جنگ و اکنون دوره بازسازی و مشکالت دوامدار بوده است

تازه ترين معلوماتی را که ما بدست . افغانستان در راستای بقای اطفال پيشرفت عظيمی حاصل نموده است

 بدينسو 2001ارش نميباشد حاکی از آن است که افغانستان از سال آورده ايم و بنابر تازه بودن آن شامل اين گز

بازهم با درنظرداشت مشکالتی که .  درصد کاهش دهد25توانسته است که ميزان مرگ و مير اطفال را الی 

در اينجا داشته ايم اين يک چيز بی سابقه و غيرمنتظره است، اما نمايانگر اراده سياسی، توجه متمرکز و منابع 

  .    به سطح محلی منجمله دسترسی به خدمات صحی، تهيه آب و معارف حائز اهميت استکه 

  

اين گزارش همچنين درمورد افغانستان و تالشهای اين کشور برای ذخاير آب در شهرها و قريه ها صحبت می 

سترسی ما شاهد پيشرفت زيادی مخصوصًا در نواحی شهری که در آن افراد اکنون به آب آشاميدنی د. کند

در گزارش تاکيد خاصی به نکته ای که دريک يادداشت کوچک ذکر شده است وارد شده و آن . دارند، بوده ايم

کمپاين مبارزه با فلج اطفال که در حال حاضر در حال برگزاری است و در سال گذشته نيز اجرا شد، می 

ام کارمندان ساحوی، صحی و معلمان با ايجاد روزهای آرامش که در آن تمام تالشها متوقف شده و تم. باشد

از کودکان درافغانستان در % 90وارد عمل شده و کمکهای واکسين و تامين ويتامين را فراهم می کنند، حدود 

دو روز پيش ما يک کمپين . اميدواريم که امسال نيزشاهد چنين روزهايی باشيم. برابر فلج اطفال ايمن شده اند

ه با توقف تمام فعاليت های ديگر بتوانيم بر کودکان، بقای آنها و پيشگيری از را شروع کرديم و اميدواريم ک

  . فلج اطفال تمرکز کنيم
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افغانستان دارای رده دوم . اين گزارش همچنين نشان می دهد که افغانستان هنوز مسير طوالنی پيش رو دارد

وقتی من با رئيس . هان می باشداز لحاظ ميزان مرگ مادران و رده سوم از لحاظ مرگ و مير کودکان در ج

جمهور کرزی و وزير صحت عامه مالقات کردم دريافتم که آنها نيز از اين مساله آگاه هستند و همچنين واقف 

هستند که همه ما من جمله شما رسانه ها، وظيفه داريم تا فعاليت های خود را متمرکز و بيشترکنيم تا از بقای 

افغانستان از لحاظ آماری بهبود داشته ولی هنوز مسير طوالنی . ن حاصل کنيمتعداد بيشتری از کودکان اطمينا

 کودک از داليل قابل پيشگيری جان خود 600به عنوان مثال، امروزه در افغانستان هر روزه . پيش رو دارد

فقط .  ميليون خانواده از کل جمعيت دارای دسترسی به آب سالم نوشيدنی هستند5فقط . را از دست می دهند

  .  ميليون نفر از افراد کل کشور دارای دسترسی به بهداشت سالم می باشند2.6

. اين واضح است که به وسيله اين آمارها نمی توانيم شکل افغانستان و يا بقای کودکان افغانی را تغئير دهيم

اير شرکا مانند  دولت بايد در رأس تمام اين تالشها باشد و س-تغئير اين آمارها نيازمند تالش همه ماست

  .يونسف، سازمان بهداشت جهانی، جمعيت هالل احمر نيز بايد کمک کنند

سال . يونيسف اينجاست، دهها سال است که يونيسف در اينجا حضور داشته و يونيسف در اينجا خواهد ماند

، تغذيه، بيشتر آن پول صرف تعليم و تربيت، صحت.  ميليون دالر در افغانستان خرج کرد77گذشته يونيسف 

اولويت مشخص بهبود ميزان بقای کودکان، و تمرکز تالشها بر روی پيشرفت و . ذخاير آبی، و بهداشت شد

  . حمايت از کودکان می باشد

، ما 2008در سال .  ميليون دالر را جمع آوری و هزينه کنيم80در سال آينده اميدواريم که قادر باشيم حدود 

مالقات ديروزم با طی .  ميليون دالر افزايش داده ايم7ه ميزان بيشتر از کمک ثابت خود به افغانستان را ب

ی در مورد اين گزارش صحبت کرديم به اين نتيجه رسيديم که تالشها برای بهبود بقای رئيس جمهور کرز

ما بايد در . افغانستان بايد سريعتر حرکت کند. کودکان در افغانستان بايد بسيار وسيع و سريع انجام شد

. در ده سال گذشته ما قادر بوده ايم اين تغئير را به وجود آوريم. فغانستان تغئير به وجود آوريم و ما می توانيما

ما می توانيم با کمک دولت، شرکای بين المللی، سازمانهای غير دولتی داخلی و خارجی، جمعيت هالل احمر، 

يعتر کنيم، و از بقای کودکان، حمايت از آنها در و هر فردی که بايد به ما ملحق شود، روند اين تغئير را سر

مت و امنيت مادران و نوزادان، و صحت کامل مادران بعد از دوره والدت برابر سوءاستفاده و خشونت، سال

اکنون خرسند خواهم .  اين داستان گزارش کودکان در دنيا بود-از شما بسيار سپاسگزارم. اطمينان حاصل کنيم

  .شد تا به سوالهای شما پاسخ دهم

  

  بخش سواالت و جوابات

  

رقام اينرا که چی تعداد اطفال حاال در اينجا کار ميکنند در اختيار  اگر لطف نماييد ا:آژانس خبر رسانی پژواک

  مار قراردهيد؟ و هم تعداد اطفال که با ايشان بدرفتار صورت ميگيرد؟

  

ما خوشبخت هستيم که .  يک مشکل ميباشدارقام طوريکه شما ميدانيد، :سف در افغانستانينماينده يون

 خواهيم داشت و اميدوارهستيم با قرارگرفتن سرشماری در سرشماری را که امسال آغاز ميگردد دردست
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متاسفانه، بدست آوردن اين آمار ها يک مدت زمان را دربر . اختيار ما بتواند ما را در موقعيت بهتر قرار دهد

ما آمار ثابت را در . باالی اين کار ميکنند)  نفوس وجهی ملل متحد برایصندوق(همکاران ما . خواهد گرفت

  . بدست خواهيم داشت، اما اميدوار هستيم آمار ابتدايی در سال آينده در دست ما قرارگيرد2010سال 

  

آماريکه ما از . زمانيکه شما در چهار اطراف کابل به گشت و گزار ميپردازيد با اطفال روی سرک برميخوريد

اين .  اطفال ميباشد37،000اطفال روی سرک داريم و کسانيکه باالی سرک ها درکابل کار ميکنند در حدود 

و ما ميدانيم که تعداد بيشتر اين تعداد اطفال درمراکز واليات ديگر نيز ميباشند واين را هم . تعداد زياد است

به اساس تجارب که ما در کشور های ديگر داريم، ميدانيم که اين تنها . ميدانيم که در ولسوالی ها حضور دارند

ما ميدانيم که اطفال منحيث کاريگران در خانه ها هم کار . ه کار ميکننداطفال نيستند که خارج از ساحه خان

ر کشور ها ولی اگر ما راجع به تجارب ديگ. ميکنند، اما ما دقيقا از تعداد اين اطفال درافغانستان اطالع نداريم

ين مورد کار ما فعال درا.  ها فکر کنند که اين در افغانستان هم واقع ميشود اشخاص فکر کنيم، شايد بعضی

 در پرسشنامه  ملل متحد به منظور معرفی يک طرحميکنيم و با همکاران ديگر از صندوق وجهی نفوس

گر داشته باشد کار کرده ميکنند و دانستن تعداد اطفال کارسرشماری که بتواند آمار اطفال که در افغانستان کار 

ند، بعضی اوقات آنها ميگويند که در يک کارخانه کار شما بسيار اطفال را ميبينيد که در دکان ها کار ميکن. ايم

  .گر ميباشنددانيم که اين نزديک به اطفال کارميکنند، در اصل ما مي

  

ما ميدانيم که قاچاق در سرحدات، قاچاق . ديگر مسايل حفاظت اطفال ميباشند، که بستگی بيشتر با قاچاق دارند

، ما ً بنا. درفتاری با اطفال وجودداردهمچنان مشکل ب. رداطفال از يک ولسوالی به ولسوالی ديگر وجود دا

ضرورت داريم تا کار های بيشتر از لحاظ وضعيت تجزيه و تحليل در اين مورد انجام دهيم، و اميدوارهستيم 

ت باشند نسبت به تخمين های که در اين موقع استفاده ميکنيم يکه اين سرشماری آمار های بيشتر را که واقع

  .ما قرارگيرددراختيار 

  

 در اين اواخر ما شاهد بوديم که تعداد از اطفال و زنان به علت آب و هوای سرد درساحات :تلويزيون تمدن

شما چی کار های را برای آنها انجام داده ايد ودر آينده پالن های . مختلف کشور جان های شانرا از دست دادند

  برای اين مردم داريد؟

  

همکارم راجع به پالن قريب الوقوع که صورت گرفته است از طرف همه : ستانسف در افغانينماينده يون

يز بيشتر درمورد اينکه يونسف بطورخاص چی کار های چمن ميتوانم . برای تان اطالع دادادارات  ملل متحد 

ا يک م. را در حدود اين پالن و تشديد عکس العمل در برابر چيزيکه واقع ميشود انجام داده است ابرازنمايم

به شمول اقالم مانند کمپل برای خانواده ها، لباس، -اولتر از همه ما اسباب فاميل. سلسله فعاليت های داريم

همچنان، . لوازم آشپزخانه، ديگ و تابه، خاصتا برای آن تعداديکه از خانه های شان بيجاشده اند تهيه مينماييم

متاثر به ضروريات طبی دسترسی دارند کار ما با وزارت صحت عامه جهت اطمينان اينکه فاميل های 

فعاليت های تغذيه ما با پروگرام غذايی جهان نه تنها در راستای فراهم آوری مواد غذايی بلکه اطمينان . ميکنيم
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پالن مشترک ما با ساير تيم . اينکه اطفال سوتغذی همچنان يک مقداراين کمک ها را بدست ميآورند ادامه دارد

 مليون دالر امريکايی صرفا از بخش يونسف به مصرف برسانيم تا بتواند به اين 1.2ا حدود ملل متحد اينست ت

  . مليون دالر امريکاهی ميباشد78ميزان مجموعی درحدود . مشکالت رسيده گی نمايد

  

اما برای اين گزارش از چه روش و . من می دانم که شما بر اساس ساليانه گزارش ارايه می دهيد :بی بی سی

  ع اطالعاتی استفاده می کنيد؟ منب

  

اطالعات اين گزارش، اطالعات رسمی ملل متحد می باشد، : رئيس منطقوی يونيسف برای جنوب آسيا

بنابرين طوريکه قبأل گفتم، اگر به پشت اين گزارش نگاه کنيد، جداول زيادی را که در آن هر کشور بر اساس 

 را که ما استفاده می کنيم، ارقام اند که رسمأ توسط ملل شاخص های. يک شماره و شاخص درج شده، می بينيد

اين ارقام توسط يونيسف، توسط سروی نفوس شماری صحی، سروی های شاخه ای چند . متحد تائيد شده

اما بايد در . شاخصی،  چندين تخنيک ارقامی مختلف ديگر و نفوس شماری های موجود جمع آوری شده اند

مثأل در . بنابرين الزم نيست تا اين ارقام تنها ارقام داخلی باشد. ق داده شوندسطح بين المللی با هم تطاب

افغانستان می بينيد که در ارتباط به مرگ و مير مادران ارقام داخلی وجود دارد، اما يونيسف و سازمان جهانی 

مختلف را يکجا جمع ما همه ارقام . صحت نيز در ارتباط به ميزان مرگ و مير مادران ارقام تنظيم شده دارند

در نتيجه ما منابع ترکيب شده . نموده و بعد از تنظيم باور داريم که ارقام بدست آمده نماينگر کل کشور می باشد

  . ای داريم که توسط يک کميته بين المللی تائيد شده است

  

 ميزان مرگ و مير شما گفتيد که افغانستان از نظر ميزان مرگ و مير مادران در رتبه دوم و از نظر :ايرنا

، عرصه توجه شما بخاطر کاهش اين 2008لطفأ بگوئيد، در جريان سال . کودکان در رتبه سوم قرار دارد

ميزان چی می باشد؟ آيا شما از مکاتب، مدارس، دانشگاه ها و مساجد ديدن می کنيد تا سطح آگاهی مردم را در 

  مورد مرگ و مير کودکان باال ببريد؟ 

  

، برجسته می  آئی دارد کار ما به نظر که را آنچهرشاين گزا: ونيسف برای جنوب آسيارئيس منطقوی ي

ما ميدانيم که کودکان را واکسن در برابر بيماری های کودکانه حفاظت می کند و اين مسئله برای . سازد

آنچه که می تواند ما ميدانيم، . افغانستان مهم است، زيرا هنوز هم بايد دوره های واکسيناسيون را افزايش داد

تغيير ايجاد کند، کار با اجتماعات، با مادران و تقويت خدمات صحی جهت دسترسی به اين اجتماعات است و 

اين مسئله هنوز هم به مثابه يک چالش در برابر افغانستان قرار دارد و يونيسف نيز در اين عرصه وزارت 

در ارتباط شان بايد اراده سياسی وجود داشته باشد و اينها مسايلی اند که . صحت عامه را حمايت خواهد کرد

رئيس جمهور نيز به وضاحت می داند که اين مسئله يک اولويت است، وزارت صحت عامه نيز آن را به 

شايد . مثابه يک اولويت پذيرفته و حتی وزارت ماليه يک بودجه را برای اين نوع فعاليت ها فراهم نموده است

  . گفته های مرا تکميل کنندخانم کاترين بتوانند 
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چيزی ديگری که ميدانيم، اين است که بيماری های قابل پيشگيری وجود دارند : سف در افغانستانينماينده يون

اين بيماری ها . که بدبختانه تا هنوز کودکان زيادی را در افغانستان و در ديگر نقاط جهان به کام مرگ می برد

 بروز بيماری های مانند  شديد می شوند و ميدانيم که واکسين ميتواند مانعشامل اسهال و بيماری های تفنسی

.  شود، همچنان می دانيم که فلج اطفال نيز يک مشکل حاد است و روش جلوگيری آنرا هم می دانيمسرخکان

. خ دهدبنابرين مسئله برای ما اين است که چگونه بايد سيستم صحی را تنظيم کنيم تا بتواند به اين مسايل پاس

مسئله ديگر اين است که اگر بتوانيم فعاليت های خانوادگی را بهتر بسازيم اين بيماری ها قابل پيش گيری 

خواهند بود و قبل از اينکه کودک بيمار شود، خانواده ها بتوانند کاری را جهت جلوگير از بروز بيماری انجام 

  . دهند

  

باشد و به همين علت نقش شما، نقش اجتماع، ماليان و معلمين زمانيکه کودک بيمار می شود، خانواده آگاه می 

اگر روش های بهداشتی خانواده ها بهتر شود، بيماری ها قابل پيش گيری می باشند و هر گاه . بسيار مهم است

بيماری بروز نمايد، خانواده ها می دانند که بصورت سريع چگونه بايد مراقبت صحی را انجام دهند و سيستم 

 مسئله جلوگيری و واکنش بسيار اهميت دارند و ما بايد اين دو مسئله را ً بنا. يز ميتواند پاسخ گو باشد نصحی

در سطح جامعه نيز بايد کاری های زيادی . يکجا بايد فراهم بسازيم و بايد بتوانيم تا اين مسايل را تأمين کنيم

سطح اجتماع بايد انجام دهيم، آماده ساختن سيستم کاری را که در . مسئله مهم ديگر، تغذيه می باشد. انجام شود

صحی برای پاسخ و آگاه ساختن خانواده ها از اينکه می توانند کار های را در سطح اجتماع و در سطح 

طبعأ کار های وجود دارد که آنها نمی توانند انجام دهند و ما قصد داريم تا اين کار ها را . خانواده انجام دهند

رای شما دست اندرکاران مطبوعات نيز مهم است تا به مشارکت خويش با ما ادامه دهيد و از انجام دهيم و ب

  . طريق تلويزيون و راديو های خويش بعضی از اين پيام های کليدی را به گوش خانواده ها و اجتماع برسانيد

  

يا گفته می توانيد که اين آ. حدود دو ميليون کودک در افغانستان به معارف دسترسی ندارند: افغانستان تايمز

  کودکان در کدام بخش کشور اند؟ 

  

 2002 و 2001ما همه در سالهای : اجازه دهيد تا به دو مسئله نظر بياندازيم: سف در افغانستانينماينده يون

از آغاز سال . بازگشت يک ميليون کودک را به مکاتب تجليل نموديم و همه ما از اين مسئله خوشحال بوديم

 ميليون کودک به مکتب رفتند و اين چيزيست که بايد از آن قدردانی 6، حدود 2007 در اوايل سال تعليمی

اگر به جنوب و يا به بعضی . اما تا هنوز به تعداد دو ميليون کودک ديگر وجود دارند که مکتب نمی روند. کرد

. سترسی به مکاتب بسيار محدود استاز نقاط در شرق کشور نگاه کنيد، می بينيد که بدبختانه به علت نا امنی د

اين مسايل در حد زياد به موضوع امنيت ارتباط دارد و در بعضی نقاط مکاتب به حدی دور قرار دارد که نمی 

توانند تا کودکان را برای تعليم بفرستند و در بعضی موارد حتی اهميت فرستادن کودکان را به مکاتب درک 

  . نمی کنند
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اما اين مسئله به ان نيز صحبت کرديم و اکثرأ می گوييم که اين به علت فقر است، ما در مورد کار کودک

والدين کودکان شان را برای اين به کار می فرستند تا درآمدی را فراهم کنند، اما . ميباشد انیصورت يک دور

وانند توانائی شان را به علت نرفتن آنان به مکتب، اين اطفال نمی ت. اين اطفال از رفتن به مکتب باز می مانند

برای پايداری اقتصادی تقويت کنند و در نتيجه ما فقر را از يک نسل به نسل ديگر انتقال می دهيم، زيرا به اين 

تشکر از . کودکان فرصت مکتب رفتن و آموزش را نمی دهيم تا بتوانند سطح زندگی شان را ارتقاع بخشند

  .    همه شما
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  .کرماز همه شما متش

  
 
    


