گزازش مصارف خریداری کتاب به کمک کننده گان کانادا وروسیه
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چیزس ازگنج شویموم عل ودان نبواند بود .وگهررزموم بهه روشهن ثوبهر سهوبته اسهر هه شه نونیوم بهو
ابزار انم نه؛ بل ه بو ابزار دان نق آموزگورس را دراوم ه بدبشوم وفراترازآم بوزس رد اند.

بنو ًء مو اوانوم رضو کوربه عنوام نمهداشر ایم نمه داشته نوس م نوس و اصولر ش ونیوم دسر به
امع آوری کتب اهر رشد وحفظ "فرننگ توب بوان " زد وسراناو به ی دسر ردم ایم انداف
اهر تحقق رسیدم به پلهنوس بلند تردان موفق به ایم امرگردیدی  .گفتن اسر ه قبالً مپوین اهر
نی به ایم ندف دروالیور بلخ و وب بیم فرننمیوم ش نوم ون چنیم ش نونیوم مقی ونودا به را اندابته
شد ه ت دادس ازفرننمیوم مزبور تب را ندیه و یون مبل رابراس بریدارس ایم تب تودیه نمودند.
بویدگفر ه نتیاه ایم نمه امداد رسون حدود  94703الد کتب وماالر مبتلف النوع بود ه افراد
مسو دریم زمینه آم را دستیوب گردیدند .البته تب مزبور
در تمورس نوی مبتلف دسته بندس گردید و به دو نهود ت لیمی ایم
ولسوالی تسلی داد شد .که حدود  96000الد کتب اهر رشد
ظرفیر متل میم دور نوی ابتداییه و متوسطه ,حدود  074الد کتب
آمود گی کونکوربرای نواوانوم واوانون ه ازاست داد وفورف رس
بربوداربود ؛ ول به نبود ام ونور الز به مشکالر سر دچور
نستند درنظرگرفته شد و حدود  0900الد کتب برای رشد
ظرفیتهوی سواد آموزی که ماموع آم  94703الد کتوب می شود
به مدیریر محتر م ورف ولسوالی ش نوم تسلی گردید و ب داً اهر
شفوفیر روندکور تحر نظر نیور سه گونۀ نهود نوی محتر نریک
مقو ولسوالی ریوسر تربیه م ل و مدیریر م ورف برای مت لمیم
ً
مربوطه به گونه ماونی و رایموم توزیع گردیدند .و تمورس ب دی ه مشمو حدودا بی از  0766الد
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تب مبتلف النوع ازگونه سیوس حقوق ااتموع توریب دین ادب و م لوموتی م گردد تحر
نظرنیئور سه گونه موصوف به ادار محتر تربیه م ل ایم ولسوالی تسلی گردیدند .تمو محصلیم و
انولی نایب ایم ولسوالی می توانند از فیض مطول ه کتب نومبرد بشک رایموم مستفید شوند.
شویوم رکر می دانی از تمو افراد رضو کوری که شبونه روزی در ایم راستو زحمور بستمی نوپریر
رامتقب گردیدند قدر دانی نمویی ه ازام امله ازانوب محتر سرور "ار وم" مقی در شور ونودا
شبص وطم دوسر و رضو کور بوب اوانوم رسولتمند و مست د رضو کورنر یک حومد "ایوز" محمد
اوم "فروتم" بولد "کوماو" و سوالر محمد " سلطونی" صمیمونه سپوس و اظهور امتنوم می نمویی .
بویسته می دانی تو ازنمه فرنیبته گوم مقی کونودا وروسیه که اسومی شوم طی ادولی درزیر مندرر
گردید و سویر کمک کنندگونی که قبالً در فیس بوک اسومی شوم بو مقدار کمک شوم رکر شد بود و دربه
س ر رسوندم ایم فراورد مورانم ورس مودی وم نوی نمودند سپوس وامتنوم قلب گردد وازدربوربداوند
الیزا به نمه آنوم موفقیر و بهروزس مسئلر داری .
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مالحظور
ماموع پو دریوفر شد مبلغ
 48600اف ونی از آدرس
محتر سرور ارکوم

ماموع پو دریوفر شد مبلغ
 40306اف ونی از آدرس
محتر سرور ارکوم
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 83336افغانی

مبلغ نوی رکر شد از طرف بوشندگوم کونودا و روسیه اهر بریداری کتوب دریوفر گردید و از آم
برعالو کمک نوی نقدی سویر کمک کنندگوم به منظور بریداری و انتقو کتب نومبرد الی مرکز والیر
بدبشوم استفود شد اسر .الز به یودآوری اسر که ایم گزار فقط دربرگیرند کمک نوی انولی ش نوم
مقی کونودا و روسیه می بوشد که یک بب از مصورف ایم روند را طی یک ب رسمی و توپه شد از
طرف انتشورار مربوطه که کتب نومبرد از آم بریداری شد بو ایم متم ضمیمه شد اسر.
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نور :مو اوانوم رضو کور بوانوم ایاود یک بوب کتوب بونه در مرکز ولسوالی ش نوم بودی و اهر
پیشبرد ایم امر از مقومور محتر وزارر اطالعور فرننگ و والیر بدبشوم امر ایاود وتوسیس یک بوب
کتوب بونه عومه را گرفته بودی و دربواستی تصویب شد را ب د از طی مراح به مقومور ولسوالی
ش نوم برای ااراار ب دی تسلی نمود کتب عمومی را برای ریوسر محتر تربیه م ل الی ایاود کتوب
بونه موقتو ً تسلی نمودی ؛ امو ب د از پی گیری و تموس نوی مکرر دریوفتی که دربواستی تصویب شد
بنوبه گفتۀ مدیراداری ایم نهود از دفتر ایشوم مفقود گردید اسر .نرچند بواقدا مادد تال ورزیدی تو
امر وزارر محتر اطالعور فرننگ را درزمینه بمیری ؛ امو نظربه وض یر بحرانی مملکر نوی به
گرفتم امر دوبور ایاود کتوب بونه نشدی  .امو انولی نایب ایم ولسوالی می توانند ازفیض مطول ه کتب
نومبرد بشک رایموم مستفید شوند.
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