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امروز افتخار دارم . صبح تان بخير، من نيالب مبارز از دفتر سخنگوی يوناما هستم:  خانم ها و آقايان:يوناما
وی رئيس صندوق ملل مهمانان ما در اين هفته،. که سه مهمان عاليقدر را به شما معرفی نمايم خانم کاترين بن

متحد برای اطفال و آقايان شيگيرو اوياگی رئيس دفتر يونسکو و مايکل سلينگزبی رئيس دفتر اسکان ملل متحد 
در افغانستان  که به پيشباز روز جهانی سواد در رابطه به سواد آموزی در افغانستان برای شما معلومات ارلئه 

  .  بسپارمآقای شيگيرو اوياگی به  حاال، بدون صحبت بيشتر، من ميخواهم تا رشته سخن را.ميدارند
  

  : رئيس دفتر يونسکوآقای اوياگی
که ) LIFE" (ابتکار سواد برای توانمندی"، و در چارچوب 2009 سپتمبر 8به مناسبت روز بين المللی سواد 

توسط دولت افغانستان به عنوان چارچوب ملی کاری سواد آموزی پذيرفته شده است، اداره تعليمی، علمی و 
، و اداره اسکان بشری ملل )يونيسف(، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان )يونسکو(گی ملل متحد فرهن

با استفاده از فرصت از تمام دست اندرکاران مربوطه در افغانستان ميخواهند تا اقدامات ) يو ان هبيتات(متحد 
وزی درافغانستان به خصوص جدی را جهت دسترسی به سواد با کيفيت، برنامه ريزی های مربوط به سواد آم

در مناطق کمتر مورد توجه و در معرض فراموشی که حد اکثر مردم آن در فقر شديد و ديگر انواع محروميت 
که توسط يونسکو با همکاری وزارت " گزارش ارزيابی ضرورت"قرار دارند، محروميت های که در 

سواد حق بشری اساسی است که در بهبود . يندتهيه شده اشاره گرديده، اتخاذ نما) LIFE(معارف و همکاران 
وضعيت صحی، باال بردن نورم های اقتصادی اجتماعی و بهتر کردن وضعيت کلی زندگی نقش مهم را ايفا 

 . بايد عالوه نمود که سواد نقش اساسی را در ساختن و دوام يک جامعه صلح آميز بازی ميکند. مينمايد
  

  :ف رئيس دفتر يونيسخانم کاترين بنگوی
يونسکو، يونيسف و يو ان هبيتات مسرت دارد که توجه اصلی امسال روز جهانی سواد بر نقش توانمند سازی 

برای گراميداشت و . ميباشد" قدرت سواد"سواد و اهميت آن در مشارکت، شهروندی، و انکشاف با شعار 
يم تا کتاب مستندات سواد آموزان برای تاکيد بر توجه دوامدار به نياز سواد آموزی در افغانستان، ما خوشحال

اين کتاب از زبان خود سواد آموزان روايت ميکند که سواد چگونه تغيير مثبت بر . افغان را به شما تقديم نمائيم
داستان های اين کتاب روايت ميکند که چگونه سواد برای دستيابی به يک زندگی . زندگی آنان آورده است

برای آنها صلح . برای آنها صلح چيزی بسيار بيشتر از نبود جنگ است. دعاری از نزاع و رنج کمک مينماي
 . دوری از وضعيت مشقت بار و سختی های زندگی است

اين کتاب مستندات به وسيله سواد آموزانی تهيه گرديده است که در برنامه های مختلف سواد آموزی در 
يونيسف، " سواد زنان"يونسکو، برنامه " افغانستانارتقا سواد آموزی در "سرتاسر افغانستان از جمله برنامه 

يو ان هبيتات و صنوف سواد آموزی که مستقيما توسط ديپارتمنت " آموزش برای توانمندی جامعه"و برنامه 
روی همرفته برنامه های متذکره و ديگر برنامه . سواد آموزی وزارت معارف اداره ميگردد، شرکت نموده اند

 2015بيسوادی تا سال % 50که کاهش نرخ " آموزش برای همه"ت رسيدن به هدف های سواد آموزی در جه
، "استراتژی انکشاف ملی"همچنان اين فعاليت ها در راستای اهداف تعيين شده در . ميباشد، حرکت مينمايند

  . ميباشد" پالن عمل ملی سواد"، و "پالن استراتژيک ملی آموزش"
  

   :کان ملل متحدآقای مايکل سلينگزبی رئيس دفتر اس
يونسکو که توسط دولت جاپان تمويل ميگردد، در نظر دارد تا " ارتقا سواد آموزی در افغانستان"برنامه 

 واليات 13در %) 60( مستفدين به ويژه زنان 600000فرصت های سواد آموزی و فوق سواد آموزی را به 
اد آموزی را در طول دوره تطبيق احتوا  صنف سو4000اين برنامه .  مهيا ميسازد2013افغانستان تا سال 

 .خواهد نمود
را تطبيق مينمايد که شامل يک حرکت ) LCEP-2" (آموزش برای توانمندی جامعه"يو ان هبيتات برنامه 

از اين برنامه . جامع از سواد آموزی، بانکداری در سطح جوامع، و کسب مهارت های عايداتی ميباشد
کسب . آن را زنان تشکيل خواهد داد% 60افغانستان مستفيد خواهند شد که  واليات 20 هزار نفر در 310000

  . مهارت های عايداتی باعث تشويق مشارکت در جامعه و فعاليت های انکشافی محلی خواهد گرديد
يونيسف به وزارت معارف کمک مينمايد تا برنامه کورس های سواد آموزی زنان را تطبيق نموده و در حد 

 بدينطرف 2006اين برنامه از سال .  از جمعيت زنان هر سال از اين برنامه مستفيد ميگردند تن80000اوسط 
 تن 400000، 2013 تن از زنان مشارکت داشته و در نظر دارد تا سال 386000درپروسه با سواد نمودن 

 . ديگر از جمعيت زنان را با پروگرام سواد آموزی توانمند سازد
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وزارت معارف را در تطبيق کورس سوادآموزی زنان که ) يونيسف( اطفال صندوق وجهی ملل متحد برای
 2006از سال . همه ساله بطور اوسط به تعداد هشتادهزار زن از آن مستفيد ميگردند کمک و حمايت مينمايد

  .  تن زن از اين کمک مستفيد گرديده اند386000بدينسو، به تعداد 
ونيسف و هبيتات، همراه با پنج اداره ديگر ملل متحد، برنامه برعالوه اين پروژه های مشخص، يونسکو، ي

مشترک سوادآموزی ملل متحد را که تقويت کننده فعاليت های جاری از سوی وزارت معارف و ساير فعالين 
اين برنامه مشترک ملل متحد روی تحقق سوادآموزی منسجم . ذيدخل در اين سکتور خواهد بود ايجاد نموده اند

 غيررسمی جهت توانمند ساختن مردم مستعضف و محروم از طريق مهارتهای سوادآموزی، و  تعليمات
 . معيشت و صحت تمرکز مينمايد

  
  : رئيس دفتر يونسکوآقای اوياگی

با اغتنام از فرصت ميخواهيم از شرکای ما، به  اسکان ملل متحد برای افغانستان يونيسف، يونسکو و دفترما ، 
خانواده ملل متحد عالقمند است تا اين . اطر همکاری مثمر ما ابراز سپاس نمائيمويژه وزارت معارف، بخ

همچنان ميخواهيم از مراجع . مشارکت ها را جهت بلندبردن تالشهای سوادآموزی در کشور تحکيم ببخشد
کمک کننده خويش که سخاوتمندی شان ما را در سهمگيری در تالشهای سوادآموزی حکومت و مردم 

  .  قادر ميسازد ابراز سپاس نمائيمافغانستان
آقای بانکی مون، سرمنشی ملل متحد در پيام اش بمناسبت تجليل از . سواد نيز يکی از ارکان انکشاف ميباشد

  : روز جهانی سواد چنين تاکيد ميدارد
 به سواد به مردم ابزاری ميدهد که آنها توسط آن معيشت شانرا بهبود، در تصميم گيری اجتماعی شرکت، و"

درکل، سواد افراد را قادر ميسازد . معلومات در مورد مراقبت های صحی و ساير چيزها دسترسی پيدا مينمايند
  ". تا حقوق شانرا بعنوان اتباع و بشر درک نمايند

اهداف انکشافی هزاره (جمعيت آن % 34افغانستان از جمله کم سواد ترين کشور های جهان بوده که فقط 
براساس . اندن و نوشتن ميباشند، که اکثريت قشر با سواد در مناطق شهری زندگی ميکنندقادر به خو) 2005

 سال به باال در کشور 15نرخ سواد جمعيت ) NRVA-2005" (ارزيابی ملی نياز و آسيب پذيری"گزارش 
از . نرخ بيسوادی در مناطق روستای بسيار نگران کننده تر است). زنان% 13مردان و % 32(ميباشد % 24

مردان از نعمت % 63زنان و % 90از جمعيت افغانستان که در مناطق روستائی زندگی ميکنند، % 74ميان 
با توجه به اين آمار نگران کننده و همچنين ). 2003گزارش وزارت احيا و انکشاف دهات (سواد بی بهره اند 

 در فعاليت های سواد آموزی تهيه با در نظر داشت داستان های موفقيت که توسط سواد آموزان اشتراک کننده
گرديده است، يونسکو، يونيسف و يوان هبيتات از وزارت خانه های دولت، جامعه جهانی، سازمان های غير 

امسال روز بين المللی سواد " توانمندی"دولتی، جامعه مدنی، و از خود جوامع محلی درخواست ميکند تا پيغام 
جهت فراهم آوری فرصت های سواد آموزی در افغانستان برای به وجود را تجليل نموده و به تعهد خويش در 

 . آوردن يک جامعه قوی، صلح آميز و مولد، پايدار باشند
  

 :سواالت و جوابات
  

من ميخواهم بدانم چالش های عمده که شما در هنگام اجرای . ترين استاسوال من متوجه خانم ک: راديو آزادی
  بر ميخوريد، کدام ها اند؟وظايف تان در افغانستان با آن

  
. اما بيائيد که مثبت حرف بزنيم. سواد ترين کشور ها در جهان به شمار ميرودکم  افغانستان يکی از :سفييون

 2002 و 2001 ميليون اطفال در اين کشور به مکتب ميروند که در مقايسه با سال های 6.2در حال حاضر 
در سراسر کشور به سفر ميپردازم، و به گونه مثال سری به صنف زمانيکه من . تعداد شان افزايش يافته است

. همه اينها به مکتب ميروند.  بيسوادی ميزنم، با سه نسل زنان دختر، مادر و مادر کالن برميخورممبارزه باهاي
من در يک فرصتی از مادر کالن پرسيدم که چرا اينجا ميايد؟ او گفت بخاطريکه يک فرصت خوبی برای 

 . ه مکتب بيايد که در غير آن اجازه خارج شدن از منزل را نداردنواسه ام است تا ب
  

پس اين يک چالش عمده است که . تا حال مجتمعات وجود دارد که به باور شان تعليم برای دختران مهم نيست
ما چگونه مجتمعات را در سراسر کشور تشويق کنيم تا اهميت تعليم و تربيه پسران و دختران را که طبق 

نکشاف هزاره همه اطفال هم از دختر و پسر حق دارند تا به تعليم و تربيه دسترسی داشته باشند، اهداف ا
چالش ديگر ما اين است با جوديکه ما و تمام شرکای ما در اين ساحات کشور تالش های نموده ايم، تا . بدانند
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وجود دارد که چطور يک ستراتيژی روشن در وزارت معارف . حال صنوف درسی کافی در اختيار نداريم
  . تسهيالت تعليمی را برای تمامی نقاط کشور فراهم کنيم

  
سفارش های ويژه شما به خاطر بلند رفتن سطح سواد چه هست؟ و بخش دوم اينکه اين برنامه  :سالم وطندار

خش مشترک ملل متحد از کی بدينسو آغاز شده است؟ و چه تعداد را تحت پوشش قرار خواهد داد؟ و در کدام ب
 از کشور؟

  
ما می خواهيم همه افراد ذينفع را فرا بخوانيم البته تحت رهبری دولت، و وقتی که ما دولت می  :يونسکو

گوييم، منظور ما فقط وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان نيست؛ بلکه ما از 
که در آنها سواد آموز وجود دارند، با ما همه وزارت ها ميخواهيم که در راستای بسيج کردن اجتماعاتی 

از همه مهم تر اين است که چگونه ما حس پيشقدم شدن و حس مالکيت اين برنامه را . تشريک مساعی نمايند
به اين مفهوم همه وزارت های ذيدخل برای تشکيل . در سطح اجتماعات واليات و لسوالی ها به وجود بياوريم

ه از سوی وزارت معارف در روز اول هفته سواد آموزی اعالن گرديده يک کميسيون عالی سوادآموزی ک
به منظور حمايت از مساعی دولت ما خانواده ملل متحد، تمويل کنندگان، سازمان های . بود، موافقه نموده اند

، غير دولتی و جامعه مدنی با هم کار می کنيم و آنها را تشويق می کنيم تا در امر سوادآموزی در سطح کشور
ابتکار سواد آموزی "ما يک چهارچوب را تنظيم نموده ايم که نام آن . واليات، و ولسوالی ها مداخله نمايند

نام دارد و ما دفاتر ملل متحد نهاد  )Literacy Initiative for Empowerment =LIFE(يا " برای تقويت
سازمان های جامعه مدنی نشست های منظم ماهانه را در اين خصوص ترتيب های ذيدخل، وزارتخانه ها و 

، سازمان )WFP(در ارتباط با پرسش شما پيرامون اين برنامه مشترک، ما سازمان جهانی غذا. می دهيم
و برنامه ) ILO(، سازمان بين المللی کار )FAO(، سازمان بين المللی غذا و زراعت )WHO(صحی جهان

تحت اين . را منحيث اعضا در اين برنامه مشترک سواد آموزی داريم) UNFPA(ملل متحد جمعيت سازمان 
برنامه مشترک ما در آخرين مراحل تکميل يک سند هستيم که آن را با وزارت معارف و ساير وزارت ها  و 

. نسانی بسيج نماييمهمچنين تمويل کنندگان در ميان می گذاريم تا ايشان را در راستای تهيه منابع مالی و منابع ا
اين برنامه مشترک يک برنامه ويژه است که ما می خواهيم در آن از انواع مختلف کالس های سواد آموزی 

در برخی از کالس های سواد آموزی ما کلينيک صحی را منحيث کورس به کار خواهيم گرفت . استفاده نماييم
يونيسيف می تواند . آموزی را تشکيل خواهند دادو بخش های صحی مبتنی بر نياز های مردم جزء عمده سواد

) UN HABITATE(اهميت سوادآموزی را برای نسل های مختلف توضيح نمايد و برنامه اسکان ملل متحد 
می تواند از توان خود در بسيج ساختن اجتماعات استفاده نمايند و بخش های انکشاف اجتماعات را در کورس 

 .های سواد آموزی بگنجانند
  
اگر من بخواهم چند کلمه ای را اضافه کنم برنامه اسکان ملل متحد از  :نامه اسکان ملل متحد يو ان هبيتاتبر

رويکردی را که ما از آن استفاده می کنيم رويکرد مبتنی بر .  سال بدينسو در افغانستان کار می کند15
که مستقيمًا با اجتماعات در مناطق و ما از يک رويکرد از پايين به باال استفاده می کنم . اجتماعات است

و اشتراک ما در اين برنامه ملل متحد به اين منظور نيست که ما . روستايی و در مناطق شهری سروکار دارد
برنامه آموزش برای  (L-CEPسواد را يک هدف بدانيم بلکه سواد را بر اساس تجربه ايکه از اجرای برنامه 

ما ميخواهيم بانکداری در سطح . يک وسيله برای رسيدن به هدف می دانيمبه دست آورده ايم، ) تقويت اجتماع
اجتماعات داشته باشيم که که برخی از اجتماعات پس انداز هايی را داشته باشند و آن را به اجتماعات ديگر به 
قرض بدهند  و مهارت هايی را کسب کنند که منجر به داشتن يک زندگی بهتر برای اعضای خانواده شان 

  .تامين شود که اين امر خيلی حايز اهميت است

  .به اين ترتيب مردم از مهارت های سواد آموختگی خود استفاده نموده و آن را حفظ می کنند

ما همچنين به اين عقيده ايم که آموختن مهارت سواد برای مردم فرصتی را ايجاد می کند تا در رشد اجتماع 
ود که اين مهارت ها در خود رشد داده و حفظ می کنند و به صورت شان سهم بگيرند و اين کار باعث می ش

و با تاکيد بر نکته ای که خانم کترين مطرح نمود، اين کار سوادآموختگان را . دوامدار از آنها استفاده می کنند
کمک می کند تا پيام های صحی را بهتر درک کنند و از آن طريق در رشد صحت خود و اعضای خانواده و 

 . ماع خود سهم بگيرنداجت
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می توانيد بگوييد که طی هشت سال اخير چه تعداد زن از .  کاترين است خانمسوال من متوجه: نورتلويزيون 
  کورس های سواد آموزی شما مستفيد شده اند؟

  
اگر فقط به يونيسف اکتفا کنم، . در اين صورت مجبور ميشويد تمام پروگرام ها را با هم يکجا کنيد :يونيسف

 آغاز کرده ايم و همانگونه که همکاران من 2006 گفت که ما پروگرام های سواد آموزی خود را در سال بايد
بايد پروگرام . اما اين را به مثابه يک نمونه مجزا تصور نکنيد.  زن از آن مستفيد شده اند260گفتند، حدود 

اما تا هنوز مشکل ما حدود . گيريدهای ديگر برای زنان مانند پروگرام وزارت های معارف را نيز در نظر ب
 درصد است که اين رقم بر اساس منابع زنانی اند که در اين کشور سواد دارند و اين رقم تا هنوز 18 يا 13

بنابرين، تالش ها برای ادامه اين کار الزم است و همانگونه که همکاران من گفت اين . بسيار پائين است
در اين بخش تمام سازمان های ملل متحد در چندين وزارت به . نمی باشدپروگرام تنها از سازمان ملل متحد 

در اکثر کشور ها خيلی از پروگرام ها سعی . شمول تمام شرکا مانند موسسات غير دولتی با هم کار ميکنند
نمی کنند تا بخش سواد آموزی را در پروگرام های انکشاف اجتماعی اضافه کنند و به نظر ما اين عامل اصلی 

  . و ريشه ای است که می تواند در اين کشور تغيير ايجاد کند
  

يک چالش ديگر که امنيت است شما در ميان . من پنج سوال دارم اما فقط يک سوال می پرسم :خبرنگار آزاد
با توجه به رشد نا أمنی آيا می توانيد بگوييد که چه تعداد مکاتب بسته و يا مورد حمله . چالش ها اضافه نکرديد

بخش اخير سوالم اين است که، اکثر اين مکاتب به . رار گرفتند و لطفأ اطالعات تازه در مورد ارقام بدهيدق
آيا شما نگران نيستيد که اين استفاده ميزان آسيب پذيری آنها را باال برده و . مثابه مراکز رأی دهی استفاده شد

  مورد حمله عناصر ضد دولتی قرار ميدهد؟
  

حمله بر مکاتب برای چندين سال يک نگرانی بوده و هنوز . ميدهد و اين يک چالش استطبعأ که : يونيسف
ستراتيژی ما هم . در بخش های جنوبی کشور اکثر مکاتب به اين دليل بسته شده است. هم مورد نگرانی است

ه در محل شان چه در ملل متحد اين است تا اجتماعات را شامل يا دخيل در اين کار بسازيم، زيرا آنها ميدانند ک
اما چگونه آنها را ميتوان با هم يکجا کرد؟ پاسخ اين است که بايد با رهبران اجتماعی، مالء ها، . اتفاقی می افتد

 600در پايان سال گذشته، حدود . شرکا داخل اين اجتماعات کار کرد تا بتوان به بازگشايی مکاتب کمک نمود
بلی اين . يم که در پايان امسال هم چه تعداد مکتب بسته شده استمی توانيم بگوي. مکتب در جنوب بسته بود

در ارتباط به مسئله . تا هنوز حمالت زيادی بر مکاتب صورت ميگيرد. مسئله تا هنوز يک چالش است
ما خبر داريم که حوادثی از اين قبيل هم . انتخابات در سوال شما بگويم که ما هنوز در حال جمع آوری هستيم

حمالت بر مکاتب ادامه دارد و طبعأ بعضی . ست و نمی توانيم بگوييم که فقط بخاطر انتخابات بودهرخ داده ا
هنوز در حال جمع آوری ارقام هستيم تا . حمله ها در جريان و يا دوره قبل از انتخابات صورت گرفته است
خصوص هنوز چيزی گفته نمی در اين . بتوانيم بگوييم که آيا اين حمالت به انتخابات ارتباط داشته يا خير

  .    توانم
  

اما همانگونه که کاترين گفت، . طبعأ امنيت يک نگرانی برای همه ما و شماست :سازمان اسکان ملل متحد
رويکرد کار مستقيم با اجتماعات توسط سازمان اسکان ملل متحد در حال کسب حمايت است و پروگرام ها را 

اسب باشد و  معرفی کورس های سواد آموزی به معنی اين است که ما در جايی معرفی ميکند که برای ما من
 نفری 25 تا 20رويکرد آسانی  را که در کار با گروه های . ميتوانيم حتی در مناطق واقعأ دشوار هم کار کنيم

 در. ايجاد نموده ايم نشان ميدهد که موثر بوده و در اجتماعات مختلف و شرايط متفاوت قابل قبول می باشد
 درصد 59.4در حال حاضر اين رقم .  درصد زنان است60ارتباط به مشارکت زنان بايد گفت که هدف ما 

علی رغم تمام مشکالت زنان زيادی در کورس ها اشتراک می کنند و خيلی مشتاق به فراگيری سواد . شده
  .     اوت و دشوار هم کار کنيمهستند و با حمايت رهبران اجتماعی و بزرگان دريافتيم که می توانيم در شرايط متف

 
در ساحاتی که مردم در مخالفت با تعليم و تربيه زنان قرار دارند، شما به منظور تشويق آن : آرياناتلويزيون 

  تعداد مردم چگونه به آن ساحات ميرسيد؟
  

ن اناث را برای  چيز را که ما انجام ميدهيم و انجام داده ايم اين است تا مجتمعات را تجهيز و معلمي:يونسکو
در اکثر قضايا ما خود را به رهبران محالت مثل مال ها ميرسانيم تا آنها را . آموزش طبقه اناث استخدام نماييم

  . اف و تجهيز مجتمعات تشويق کنيمبه منظور درک سواد و اهميت آن در انکش



 
 

   ٠٧/٠٩/٢٠٠٩ی يوناما  خبرسکنفران

5                        
http://unama.unmissions.org                                 

ويم، با آنها گپ ميزنيم و تشويق پس ما سواد را فقط مانند يک نوع بسته بوجود نميآوريم بلکه به مجتمعات مير
شان ميکنيم تا اهميت و ارزش سواد را بفهمند و اينکه اگر زنان خواندن و نوشتن را بياموزند خانواده از آن 

در اکثر قضايا آنها درک ميکنند و چالش های نيز وجود دارد اما تالش ميکنيم تا آنها را در . فايده ميبرد
  . ا مختلف تشويق نماييمفهماندن اهميت سواد در راه ه

  
 بلی اين يک موضوع خيلی مهم است و برعالوه چيزکه همکارم توضيح داد ابيتات نيز تالش ميورزد :هبيتات

ما از آن محالتی که يک مقدار مقاومت در برابر آموزش زنان . تا مردم محل را در کسب سواد تشويق کند
  . وجود دارد نيز بازديد مينماييم

  
نچه ميدانيد در بخش های مختلف کشور بخصوص در جنوب جنگ جريان دارد و در نتيجه چنا :بی بی سی

  ای سواد آموزی چگونه کار ميکند؟ در اين مناطق پروگرام ه. مکاتب زيادی مسدود شده است
  

به نظرم ما قبأل اين مسئله را به مثابه يک چالش مشخص ساختيم، اما باز به مثابه حفاظت در برابر  :يونيسف
بنابرين باز اين گونه رويکرد جهت ايجاد مشارکت با . ر پروگرام بايد آن را در همکاری با اجتماع انجام دهيده

بدبختانه اين مسئله تا هنوز يک چالش است و حتی محالتی . اجتماعات تا هنوز بهترين ستراتيژی می باشد
  . ست که دسترسی به آنجا مشکل استا

  
اما . ما شرکای سواد آموزی مان را در اعالميه مشترک مان مشخص ساختيم. فقط يک مسئله ديگر :يونسکو

شما ارتباط دهنده ميان . ميخواهم تأکيد کنم که رسانه ها هم يکی از شرکای مهم ما در پيشبرد سواد می باشد
د و از مردم هستيد و در اين حالت من شما را ترغيب می نمايم تا به مثابه شريک عمده ما سواد را گسترش دهي

پيام ما چنين . برچسب هايی که توسط تمام همکاران به زبان های دری و پشتو انگليسی تهيه شده استفاده کنيد
خواهش ميکنيم . و بخاطر صلح و ثبات با هم يکجا کنيم.... است، بياييد تا دستان مان را بخاطر باسواد ساختن 
ه تنها مسئله خواندن و نوشتن نيست بلکه اين کار به مسئله تا به ما به پيونديد و اجازه دهيد تا مردم بدانند ک

  .انکشاف، صلح و حقوق بشر ارتباط دارد
  

-------------------------------------------------- 


