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 ۰۷/۰۹/۲۰۱۶         بهاند آصف پوهندوی
 

 بودجه سلنه یو بیسوادي، سلنه شپیته
 

 کچه سواد د کې ټولنه په زموږ او ورځ نړیواله سواد د
 

ه کې ه هره ټولنکله چې سواد نه وي، سترګې ړندې وي پ .په ژوند کې د بریالیتوب یو راز بینا او رڼې سترګې دي
د هغه څراغ حیثیت لري چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره الر  ،الرې تر السه شوې پوهه هسواد او د سواد ل

 پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو  په رڼو سترګو د ژوند پر الره په استوار ډول قدم کیږدي.
نړیوالې ورځې لمانځل او یادول را  د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیواله ورځ ده. په دې ورځو کې چې بیا د سواد د

لي دي، زموږ په هیواد کې په لوړ غږ تبلیغ ور ته کیږي، مسولې ادارې د نوې بودجې د تر السه کولو په خاطر رسید

ینو په ځ میډیا و په څنګ کې یې دخ ،سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د پرمختګ تر ټولو مهم رکن ګڼي

ې سلنه وګړي بیسواده دي او ځینیا دري شپیته برخو کې داسې ارقام وړاندې کیږي چې د افغانستان د وګړو شپیته 
نورې رسنۍ بیا وایي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف وزارت د بودجې یوازې 

 یوه سلنه په نظر کې نیول شوې ده.
په ډول په نظر کې ونیسو، بیسوادي د ټولو ستونزو مور ده. کله چې سواد نه وي، مطالعه، پوهه  او که یې د فورمول 

علم نه وي او کله چې پوهه نه وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داسې ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ 
 ټولنه او خلک عمالً ور سره الس ګریوان دي.

ړې ارقام وړاندې کیږي، دا پروسه مخ په ښه کیدو او بریالیتوب روانه ده. د نړۍ کې کله چې د سواد د زدک نړۍپه 

 وړاندې شوي دي: داسېپه کچه د باسوادو او بیسوادو ارقام 

ر ویلي دي چې اوس د نړۍ څلود یونسکو مشرې ارینا بوکووا د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې »
کال کې یوازې شپږ اویا فیصده خلک باسواده  ۱۹۹۰اتیا فیصده اوسېدونکي لیک لوست کوالی شي ، حال دا چې په 

 «وو. ارینا بوکووا د باسواده کسانو د شمېر زیاتېدل د بشر لپاره ښه زیری بللی دی...
 وړوي. جه به بیا زموږ د ټولنې بیسوادان م چې ډیره سلنخو د ټولې نړۍ په دې شپاړس سلنه بیسوادو کې زه فکر کو

ته زموږ په ټولنه کې د شپیدې مفهوم په دایره کې هم که په پخواني مفهوم سره سواد یوازې لیکل او لوستل و ګڼو، د 
وست له عادي ډول لیک ارقام سم نه دي او زموږ د ټولنې د هغو کسانو شمیر چې پ سلنه بیسوادو وګړویا دري شپیته 
حاالت داسې یا راغلي او یا راوړل شوي زموږ پر ټولنه باندې ، له دې هم لوړ دی او زه فکر کوم چې نه شي کوالی

دي چې د بیسوادۍ کچه هم په عادي مفهوم سره او هم په علمي مفهوم سره ورځ تر بلې لوړیږي. او که خبره د علمي 
وستل شي، هلته ثابتیږي چې زموږ د ټولنې د بیسوادانو ګراف به اد او انترنیتي سواد دایرې ته رادیجتالي سو ،سواد

 ډیر لوړ شي.
په کورسونو کې د شاملو هغو  لې ادارې د سواد زدکړې د کورسونو شمیر اوؤهر کال چې دا ورځ را نږدې شي مس

 او ارقام میډیا ته را باسي چې په کورسونو کې ناست او عمالً د سواد په زدکړه بوخت دي: ستونهیل خلکو

نوزهم اند، اما ههای اخیر ساالنه نیم میلیون نفر در افغانستان باسواد شدهگوید با آنکه طی سال وزارت معارف می»... 
 .رودی اجتماعی کشور به شمار میسوادی یکی از مشکالت عمده بی

جای خوشی است که نسبت به هر وقت دیگر هموطنان ما به اهمیت سواد و »گوید: این وزارت با انتشار پیامی می
پی برده که سواد و علم مانند هر جامعه دیگر انسانی در افغانستان نیز یگانه راه ترقی و پیشرفت تلقی  علم در جامعه

میلیون از هموطنان ما از نعمت سواد  ۸الی است که متاسفانه صورت جدی تعقیب گردد. این در حشود که باید به می
 .اندمحروم مانده

بدین سو توانسته ساالنه برای نیم میلیون خدمات سواد آموزی را ارایه کند.  ۱۳۸۱افزاید که از سال وزارت می... 
اند. این وزارت برخوردار شدهافغانستان از نعمت سواد اتباع  ها، چهار میلیونطی این سال ی این وزارت،به گفته

مجموعا هفت صد و هفتاد  ۱۳۹۲در سال »گوید: تاکید کرده این روند در حال افزایش است. وزارت معارف می
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باب مکتب سواد حیاتی که از طرف یازده هزار و  ۷۸صد باب کورس و هزار و شش ۲۲هزار تن سوادآموز در 
 .«باشندشود، مصروف آموختن سواد میپیش برده میصد تن معلم سوادآموزی امور تدریس آنها شش

پاس متن ته که ښه ځیر شو، لیدل کیږي چې د دوی د ادعا له مخې په څو لنډو کلونو کې یې د با سواده شوو خلکو 
شمیر څلور میلیونه ښودلی دی. که دا رښتیا وي، نو بیا ولې د افغان وګړو د بیسوادو شمیر شپیته سلنه ښول کیږي؟ 

 دا سمه خبره نه ده هسې د واکدارانو، نړیوالې ټولنې او خپلې ټولنې غولول دي.بناً 
د نړیوالې ټولنې د میلیونو ډالرو مرستو سره سره په افغانستان کې د سواد زدکړې پروسه یا په ټپه والړه ده او یا 

ل کې یوازې د افغانستان د کا ۲۰۱۳دومره پڅه ده چې سلنه یې په شمیرو کې هم نه شي راتالی. د جاپان هیواد په 

 . کړې مرسته زدکړې له پاره شل میلیونه ډالره پولیسو د سواد

 اشاره شوې ده: داسې د نړیوالو مرستو ته په یو ځای کېپه افغانستان کې د سواد زدکړې د پروسې له پاره  دغه راز

سو، به کمک مالی کشورهای جاپان و ایاالت به این ۲۰۰۸سوادآموزی توسط وزارت معارف از سال های برنامه »

ها، پنجاه میلیون برد این برنامهدولت جاپان تاکنون برای پیشمتحده امریکا در سراسر کشور آغاز شده است. 
ها، روز گذشته منظور پیش برد این برنامه را نیز به دالری میلیون بیستو قرارداد کمک  مساعدت کرده دالر

و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در کابل به امضا رساند. دولت جاپان کمک  با سازمان علمی
منظور باسواد ساختن مردم افغانستان، از طریق یونسکو به دولت افغانستان ارایه  دالری خود را به میلیون بیست

خنیکی های تبرد مرحله سوم برنامه ارتقای سطح سواد در افغانستان، مسوولیت تامین کمککند. یونسکو در پیشمی
   «.را به عهده دارد

کړې پروسه له نظره تیره کړو، او بیا د دوی د ارقامو که د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازې ته وګورو او بیا د سواد زد
له مخې شپیته سلنه بیسوادو وګړو ته وګورو، نو لیدل کیږي چې هیڅ هم نه دي تر سره شوي او که اړوندو ادارو ته 
لومړی د نړیوالې ټولنې د مرستو لست او ارقام مخکې کیښودل شي او بیا د ښپیته سلنه بیسوادانو ټولی یې مخکې 

وښودلی شي چې  دلګینه هم کوم با سواده  رول شي؛  کیدای شي اړوندې ادارې نه مالي حساب ورکړای شي اوود
 دوی د سواد له نعمت نه برخمن کړي وي.

د جاپان هیواد یوازې د بیسوادو پولیسو د سواد زدکړې له پاره شل میلیونه ډالره مرسته کړې ده، خو اوس هم زموږ 
د نورې نړۍ پولیس سواد څه چې په عصري تکنالوژۍ سمبال دي، خو زموږ ې نه لري. ډیری پولیس د سواد سترګ

په اسنادو کې یې هویت په نورو ژبو څه چې په  ،کنترول کړي شخص. که یو لیک لوست نه شي کوالیپولیس عادي 
 خپلو ژبو باندې یې لوستالی نه شي.

ته نه وای لیږل شوي او  او وراني وژلو ،ر الندې غاللي کې د جهاد تر چتسمه خبره خو دا ده چې دوی په کوچنیوا
ی وای. د ښوونې روزنې او زدکړې وخت هماغه د زده کړل شو ور ،حد اقل عادي سواد چې یوازې لیک لوست دی

کوچنیوالي سن و، اوس چې سل زر نورې کورنۍ، وطني، او شحصي ستونزې ور له غاړې دي، مسولین هیله ور 
 نه کوي چې د سواد زدکړې ته ګونډه و وهي. 

اري ډول د سواد د ې شي، د معارف وزارت او نورې اړوندې ادارې په شعل چې د سواد نړیواله ورځ را نیږدهر کا

 ته پام وکړئ: متن نان وي. دېزدکړې او د سواد د پراختیا او عامیدو په نامه ستوني شکوي داسې لکه په سواد چې میی

را از نعمات زندگی محروم نموده و از پیشرفت وا سوادی یکی از مشکالت عمده اجتماعی بوده که جامعه بی»... 
سوادی در جامعه مستلزم همکاری و مبارزه مشترک تمام افراد آن جامعه بوده و از نقطه  دارد. بنا امحای بی می

که نسبت  ای باشد، فریضه سوادی و طلب علم فریضه الهی می کننده اسالم نیز محو بینظر دین نجات بخش و هدایت
 .«هر کسی دیگر، مردم ما به آن ضرورت بیشتر داردبه 

د سواد د زدکړو په کورسونو پسې څوک ګرځي او ، نه چا په یاد وي خو څنګه چې دا ورځ تیره شوه بیا نه سواد د
تطبیق پسې ګرځیدای، نو نن به دا وای او څوک د هغو پروګرامونو په یې په یاد نه یې د سواد اهمیت په یاد وي، که 

 مرغي پر ټولنه او خلکو باندې حاکمه نه وای.  دب
وازې یعما نه، بلکې د اوسني دولت ډیری لوړ رتبه اشخاص چې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت، د سواد په باب 

زدکړو کورسونو ته کفري  خبرې کوي؛ ټول په هغو ټوپکي ډلو ټپلو پورې اړه لري چې یو وخت یې د سواد د
نکو وژل او حاللول یې وله ورتګ نه منع کول او د ښوکورسونو ته خلک یې ښوونځي یې شوځول، کورسونه ویل، 

خو نن د نړیوالې ټولنې د مرستو د تر السه کولو له پاره او د خپل واک او ځواک د ساتلو په غرض سواد  ؛لڼثواب ګ
 مهم ګڼي.

له پاره جوړ شوي وو، که په  سواد د زدکړې چې داو پروګرامونه ، کوم کورسونه واک ته د دوی له راتګ نه پخوا
ې بڼې یې خپل کار او پروګرام پر مخ بیولی وای او همدې ټوپکي ډلو په بیالبیلو نومونه مزاحمت نه وای ور ته هماغ

 کړی، اوس به په افغانستان کې دا ستونزه نه وای موجوده.
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انو هغو ټولو  کوچنید ې کړې، نو ښونځي ته دې که دولت او د ټولنې چیز فهمه خلک غواړي چې د بیسوادۍ ریښې وچ
 اجباري کړي، چې ښوونځي ته د تک سن او شرایط ولري.  شاملیدل او ورتګ وړیا او

دا په یاد ولرئ چې د سواد زدکړه یوازې دا نه ده چې د لوړ سن درلودونکي هغه کسان د سواد زدکړې ته کینوو چې 
 پیایو، یا یې کار او ګدایي ته ولیږو او یا یې جګړې او جهاد ته تشویق کړو.و څاروينو یا اسواد نه لري، او په کوچنی

  
 پای
 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

