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 از جھان، نشھروندا از درصد ده حدود حاضر حال در .است انتظار غيرقابل و دھنده تکان دنيا، بيسواد بزرگسا5ن آمار به گذرا و کوتاه نگاه

 و نوشتن به قادر خاکی کره سراسر در بزرگسال ميليون 774 يونسکو ھای احصاييه انستيتوت آمار براساس باشند، نمی برخودار سواد
 شمار که است کشورھای از يکی افغانستان ميان، اين در .دھد می تشکيل زنان را آنان درصد 64 شمار، اين ميان از که نيستند خواندن

 در سال 15 از با5تر انسان ميليون 11 تخمينی، ھای احصاييه براساس .دھد می تشکيل را تری دھنده تکان خيلی رقم آن بيسواد شھروندان

 است، شده تھيه 2005 سال در افغانستان دولت سوی از که ھزاره توسعه اھداف گزارش .باشند نمی نوشتن و خواندن به قادر افغانستان

  .ندارند را نوشتن و خواندن توانايی افغانستان روستايی مردان از درصد 63 و زنان از درصد 90 که دھد می نشان

 اما بمانند، محروم سواد کسب از افغانستان شھروندان از زيادی شمار تا است شده باعث متمادی ھای سال طی در متعددی عوامل ھرچند

 بالطبع و افغانستان دولت که است اين ميرسد نظر به اآشکارا معارف بودجوی اسناد به گذرا يی مNحظه با که تری دھنده تکان خيلی مساله

 ١٣٨٧ سال انکشافی اصلی  بودجه در بزرگسا5ن سازی باسواد جھت در مصرف برای را  افغانی يک حتا کشور، اين معارف وزارت

  .است نگرفته صورت ھم اندومصرفی نتوانسته داده صاختصا

 به آسانی  به نماييم محاسبه گرفته دست بسيار اگر  کشور سراس در را نظامی بخش در ه  روز يک مصارف ءمجموعه که است درحالی اين

  . ميرسد  دالر مليون چھل از بيش

 کننده تعيين عوامل و ميگيرد صورت اساس چه روی آنھا به منابع وتخصيص بودجوی ھای اولويت که داد خواھد که را سوال اين جواب پس

 .دان ھا کدام

 کشور، اين در بزرگسا5ن سازی سواد با مساله به افغانستان آموزشی سکتور جھانی کنندگان تمويل و افغانستان دولت توجھی بی متاسفانه

 اش المللی بين ھمکاران و افغانستان دولت که رسد می نظر به  ديگر جانب از و باشد می آن دادن جلوه اھميت بی نشانگر طرف يک از

  .اند گرفته دستکم را بيسوادی تداوم و گسترش از ناشی ھای بآسي و خطرات

 اکثريت وقتی .دارد شھروندان سواد به محکمی ارتباط دموکراسی و آزادی فرھنگ، اقتصاد، توسعه و گسترش که است اين قدرمسلم

 کاری مدنی جامعه گسترش و دیآزا گسترش فرھنگی، توسعه اقتصادی، توسعه نباشند، نوشتن و خواندن به قادر کشور يک شھروندان

 .است جامعه آن شھروندان آگاھی و ھمراھی نيازمند ای عرصه ھر در جامعه يک توسعه زيرا آفرين، چالش و دشوار است،

 موارد به را اش جھانی کنندگان تمويل و کشور اين دولت جدی توجه افغانستان در کيفيت با تربيه و تعليم از پيشتيبانی جنبش منظور بدين

  :خواند فرامی آتی

 

 افغانستان شھروندان تمام برای باسوادی گسترش برای ھا زيرساخت ايجاد جھت در انکشافی اصلی  بوديجه افزايش خواستار ما -1

 زمينه در ديگر کشورھای تجارب از استفاده با و مدنی جامعه نھادھای با ھمکاری در تا خواھيم می افغانستان دولت از و ھستيم

  .بگيرد جدی را مھم عرصه اين آموزی، سواد یبخش عموميت

 معارف وزارت و افغانستان دولت خاطر اين به شوند، باسواد تا دارند حق مردان ھم و زنان ھم افغانستان بيسواد شھروندان تمام -2

 فراھم اند، کشور سراسر در آموزی سواد عNقمند که کسانی تمام به را ھمگانی دسترسی ھای زمينه تا است مسوول کشور اين

  .سازد

 بايد خاطر اين به کند، می افغانستان توسعه و ثبات ايجاد به بزرگی کمک افغانستان شھروندان سازی باسواد که داريم اعتقاد ما -3

 خود کاری ھای آجندا صدر در را آموزی سواد مساله بايد غيرحياتی، سکتورھای به تمرکز جای به افغانستان جھانی کنندگان تمويل

 .دھند قرار

 شده آموزی سواد عرصه برای دالر ميليون پنج از بيشتر خواستار خود انکشافی بوديجه در افغانستان معارف وزارت که حالی در -4

 معارف وزارت پيشنھادی رقم مجموع جھانی کنندگان تمويل تا خواھيم می ما است، شده تمويل آن درصد 29 تنھا رقم اين از و است

 ھای برنامه آموزی سواد گسترش در بتوانند آنھا تا دھند قرار کشور اين غيرحکومتی موسسات يا و انستانافغ دولت اختيار در را

   .کنند عملی را خود شده تدوين

 يک تدوين بدون و مسلکی آموزگاران تربيه و آموزش بدون که دارد اعتقاد افغانستان در کيفيت با تربيه و تعليم از پشتيبانی جنبش -5

 منظور اين به داد، کاھش افغانستان در را بيسوادی آمار بتوان که نيست ممکن سواد، بخشی عموميت برای کيفيت با درسی نصاب

 به بخشی عمومی جھت در کيفيت با درسی نصاب يک تدوين و مسلکی آموزگاران تربيه و آموزش به توجه افزايش خواستار ما

 .ھستيم افغانستان در آموزی سواد

 

 افغانستان برای متحد ملل سرمنشی خاص فرستاده آيده، کای محترم از افغانستان در کيفيت با تربيه و تعليم از تيبانیپيش جنبش اخير در 

 اين از نمايندگی به و آورند بدست را جنبش اين عضويت ايشان تا خواھد می افغانستان در يونسکو دفتر رييس آوياگی، شيگيرو وآقای

 افغانستان آموزشی سکتور به را جھانی جامعه حمايت و توجه و نموده حمايت جنبش اين اھداف از للیالم بين محافل و مجامع در جنبش

  .نمايند جلب

 


