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پیام وزیر
ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت قربانی اصلی جنگ و خشونت های
دوامدار در کشور است .وزارت امور شهدا و معلولین رهربی کننده امور مربوط
به ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت ،پیوسته تالش می منایند تا در راستای
اصالحات همه جانبه ،تامین شفافیت و حساب دهی ،کاهش و محو فساد و
بروکراسی ،ادغام اجتامعی ،ظرفیت پروری با رعایت ارزش های حقوق برشی،
تقویت و بلند بردن آگاهی عامه با نهادهای داخلی و خارجی ،الکرتونیک
سازی و بهبود خدمات ،روش های سودمند پالیسی سازی ،ایجاد و بهره
گیری از فرصت ها ،تالش جهت فراهم سازی رشایط زندگی مطلوب و با عزت
به ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛ گام های عملی و بنیادی را بردارد.
ما باورمند ،متعهد و مصمم هستیم تا با تحقق فعالیت های فوق
یک اداره منسجم  ،کارآمد و پاسخگو بوجود آورده و وضعیت موجود
را به وضعیت مطلوب و یا حداقل به وضعیت ممکن تغییر دهیم.
همچنان توقع ما از ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت نیز این است که با وزارت
هامهنگ و همکار باشند و با تالش های مشرتک بتوانیم بر چالش های موجود فایق
آییم .ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت باید از نزدیک با وزارت در امر مبارزه
با فساد ،تامین شفافیت و آوردن اصالحات کار کنند .در سال  1400خورشیدی متام
ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت باید تذکره الکرتونیکی اخذ منایند و همچنان
اسناد شان را از کمیته تدقیق و بررسی وثایق ،تکمیل کنند.
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رس مقاله

ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به سهولت های بیشرتی دست یافته است
افغانستان کشوری است که در آن جنگ جریان دارد .نتیجه و پیامدهای جنگ نیز مشخص است که هزار ها تن شهروندان کشور معلول و شهید شده است .مطابق گزارش اداره
ملی احصاییه و معلومات کشور افعانستان نزدیک به یک میلیون معلول دارد .این رقم درشت است که رهربی حکومت را در برابر یک چالش کالن ملی قرار می دهد.
وزارت امور شهدا و معلولین یک وزارت پالیسی ساز و هامهنگ کننده بوده که امور مربوط به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را رهربی می منایند .بدون تردید ،مدیریت و
رهربی قرشی بزرگ که با تعدد و تنوع از چالش های و نا مالیمتی ها مواجه بوده کاری دشوار و مسوولیت سنگین و خطیر است
مطابق آمارهای رسمی این وزارت به تعداد ( )۳۸۰۰۰۰سه صد هشتاد هزار شهید و معلول ثبت می باشد که از آن جمله به تعداد ( ) 156791شهید و به تعداد ( )203634افراد
دارای معلولیت عمال حقوق دریافت می مناید و به تعداد (  )19575جدیدالتثبیت می باشد.
این وزارت علی رغم محدودیت های منابع مالی و انسانی توانسته فعالیت هایش را به طور موثر تنظیم منایند و از امکانات موجود استفاده بهینه منایند .این وزارت در سال
مالی  ،1399گام های بنیادین را در راستای اصالحات برداشته است .از جمله مرکز توانبخشی پیامرب اعظم که خدمات طبی را در بخش های مختلف برای افراد دارای معلولیت
فراهم می منایند؛ به فعالیت رشوع منوده است و این مرکز غرض باز توانایی افراد دارای معلولیت کار می کنند .مرکز متاس( کال سنرت) بخش مهم دیگر بوده که به عنوان مهم
ترین مرکز ارتباطی وزارت فعالیت هایش را رشوع کرده است .همه شهروندان می توانند بدون اینکه به طور فزیکی در وزارت مراجعه منایند با گرفنت متاس مشکالت شان را حل
منایند .همچنان نظریات و خواسته های شان را رشیک با وزارت رشیک منایند.
مرکز دریچه واحد ( )one stop shopنیز بخشی از کارکردهای وزارت بوده که متام فعالیت های ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در زیر یک سقف انجام می شود .این مرکز
از یک طرف از بروکراسی و رسگردانی مراجعین جلوگیری کرده است و از طرف دیگر باعث تامین شفافیت و رضایت مندی مراجعین شده است.
آرشیف سازی بخش مهم دیگر از اصالحات بوده که سیستم کهنه را به جدید بدل منوده است .این سیستم اسناد را از فرسودگی و ضایع شدن دور نگهداشته و از طرف مراجعین
به رسعت می توانند به اسناد شان دسرتسی پیدا کنند .این اسناد به شکل هارد کاپی و نیز الکرتونیکی درج سیستم شده است.
بدون شک ،در آمار و ارقام داده شده فوق کارت های خیالی نیز شامل بوده که به دالیل مختلف شامل بودجه دولت شده است .وزارت امور شهدا و معلولین به اساس فرمان
ریاست جمهوری با توظیف کمیته ویژه با ترکیب نهادهای مختلف قادر شده است تا اسناد زیادی سیاه و سفید را از هم تفکیک منایند .تا اکنون به تعداد  174108قطعه اسناد
بررسی شده است که از این جمله  32533قطعه سند رد شده است و بودجه آن به خزانه دولت برگشته است.
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دورمنا  ،ماموریت و اهداف اسرتاتیژیک وزارت امور شهدا و معلولین
دورمنا

جامعه فراگیر که در آن افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا از حقوق برابر و فرصت های
اقتصادی ,اجتامعی ،آموزشی ،صحی ،فرهنگی و سهولت های رضوری زندگی بهره مند
باشند.

ماموریت

ماموریت

به عنوان وزارت سکتوری دولت در امور
شهدا و اشخاص دارای معلولیت؛ مدیریت،
هامهنگی و ارایه خدمات باکیفیت ،ترتیب
پالیسی ها و ستندردها ،مدیریت معلومات
و ارایه مشوره ها غرض بهبود زندگی افراد
دارای معلولیت و ورثه شهدا به دولت
میباشد.

دیدگاه

اهداف
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اهداف اسرتاتیژیک
تطبیق اسرتاتژی ملی معلولیت  1400-1409توسط متام رشکای کاری درنتیجه هامهنگی و
حکومت داری مؤثر وزارت امور شهدا و معلولین.

تطبیق اسرتاتژی ملی معلولیت  1400-1409توسط متام رشکای کاری درنتیجه هامهنگی و حکومت
داری مؤثر وزارت امور شهدا و معلولین .معلولیت تطبیق پروسه بایومرتیک و سایر سیستم های
اصالحی به منظور پرداخت شفاف حقوق افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا.

ایجاد و تطبیق سیستم مدیریت کنرتول کیفیت از عرضه خدمات توسط موسسات داخلی و
خارجی.

ایجاد مکانیزم رجعت دهی افراد دارای معلولیت به خدمات و برداشنت موانعی که سد راه دسرتسی
آنها می شود تا مشارکت آنها را تضمین کند و حامیت برابر آنها را ارتقا دهد.

ایجاد سیستم جامع وملی مدیریت معلومات افراد دارای معلولیت ( نوع معلولیت ،علت و
رضورت به خدمات).

ایجاد مکانیزم هآمهنگی به سطح ملی و بین املللی.
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معلولیت؛ فرصت ها،
چالش ها و راهکارها

نگارنده  :روح الله فرهمند

چکیده
معلولیت پدیده فراگیر جهانی است و همزاد با زندگی
باهمی انسان ها .معلولیت پدیده ذاتی نیست بلکه
در اثر منازعات و درگیری های فزیکی پدید می آید.
با افزایش و تشدید خشونت ها و منازعات روز افزون
جهانی بر تعداد آن افزوده می شود .جنگ و درگیری
ها نه تنها افراد را معلول می سازد بلکه به لحاظ
ژنتیکی نیز اثر و پیامد منفی و هزینه بار در پی دارد
که انسان ها را معیوب به بار می آورد.
افغانستان نیز کشوری که جنگ های زیادی را به خود
دیده است ،در مقطع های مختلف تاریخی گاهی
شدت یافته و گاهی نیز تضعیف و فروکاست شده
است .پیامد این جنگ ها به جا گذاشنت صدها هزار
معلول می باشد.
مقاله حارض تالش دارد که با توجه با واقعیت های
موجود زندگی معلولین  ،چالش های فرا روی معلولین
را به طور دقیق و واقعبینانه بررسی و برای رفع آن
راه حل های عملی را باتوجه به نیازها و امکانات
دولت ارایه منایند .همچنان فرصت های که فرا روی
معلولین وجود دارد نیز شناسایی و برای بهره گیری
بیشرت برجسته منایند.
واژه گان کلیدی :معلولیت ،فرصت ها ،چالش ها،
توانبخشی
مقدمه
معلولیت واقعیت انکار ناپزیری جامعه برشی است.
انسان ها از گذشته های دور تا اکنون به دلیل های
مختلف از جمله تضاد منافع ،تفاوت ها ،یکسان
سازی ،انحصار ،تبعیض ،گسرتش قلمرو و اعامل سلطه
بر دیگران ،جنگ های خامنانسوز و ویرانگری را به راه
انداخته است که منجر به معلولیت میلیون ها تن در
جهان شده است.

معلولیت یک واقعیت انکار ناپزیر جامعه برشی است
و همه دولت ها به نوعی با این پدیده درگیر و افراد
دارای معلولیت دارد .کشورهای جهان سوم قربانیان
بیشرتی جنگی و افراد دارای معلولیت دارد .معلولیت
ناتوانی نیست بلکه یک نقیصه جسمی که ممکن
مانع عملکرد مطلوب گردد .اما این باور امروز نیز
کلیشه ای شده است .بسیاری افراد دارای معلولیت
نه تنها عملکرد مطلوب و بازدهی عالی داشته بلکه
می توانند به مراتب بهرت نسبت به افراد سامل نیز نقش
آفرینی کنند.
مطابق کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت،
معلولین از متام حقوق و امتیازات که سایرین به لحاظ
برش بودن برخوردار است؛ افراد دارای معلولیت نیز
بدون کم و کاست از آن بهرمند می شود .کشورهای
عضو نیز مکلف شده است که مطابق مفاد کنوانسیون
جهانی متام تسهیالت الزم را فراهم منایند.
افغانستان نیز کشوری است که در کنوانسیون جهانی
افراد دارای معلولیت پیوسته است .این کشور به
دلیل جنگ های دوامدار چهار دهه ،هزارها تن افراد
دارای معلولیت دارد .این کشور به منظور تدابیر بهرت
و فراهم منودن زمینه های زندگی بهرت به این افراد،
وزارت امور شهدا و معلولین را به منظور رسیدگی
به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا تاسیس کرده
است که در این زمینه پالیسی سازی و خدمات عرضه
می منایند.
وزارت امور شهدا و معلولین باوجودی که یک وزارت
نو تاسیس بوده اما در زمینه رسیدگی بهرت به افراد
دارای معلولیت گام های مهم و بنیادی را برداشته
است .این وزارت با وجودی چالش های فراوان که
در برابر آن وجود دارد ولی فرصت های زیادی را در
عرصه های مختلف برای افراد دارای معلولیت بوجود
آورده است .وزارت امور شهدا و معلولین با درک ،

تجزیه ،تحلیل دقیق و درست از چالش های افراد
دارای معلولیت با اشرتاک و سهم گیری متخصصین
عرصه پالیسی متام وزارت ها وادارات ،موسسات بین
املللی و منایندگان افراد دارای معلولیت اسرتاتژی
جامع را تدوین منوده است .با تدوین اسرتاتژی ده
ساله متام چالش ها و فرصت های فرا روی افراد دارای
معلولیت شناسای و تعریف گردید .برای محو و
کاهش چالش ها ،راه حل های عملی را پیشبینی کرده
است و همچنان چگونگی استفاده از فرصت ها را نیز
با ارایه راهکارها معین منوده است.
تعریف مفاهیم :
معلولیت  :کلمه معلولیت از بازی شناسی تجاری
قدیمی انگلوساکسونی «دست در کاله » گرفته شده
است .که با گذر زمان خود به خود منشاه «نقص» یا
«معلولیت» شده است.
فرهنگ «وبسرت» معلولیت را آن نوع از ناتوانی
جسمی یا روانی می داند که مانع از مشارکت در
فعالیت های معمول روزمره شخص می شود.
قواعد استاندارد سازی سازمان ملل معلولیت را شامل
خالصه تعدادی از محدودیت های عملکردی افراد
می داند که بر فعالیت های سازمان یافته ای چون
ارتباطات و آموزش و پرورش در رشایط مساوی بتواند
تاثیر بگذارد.
توانبخشی :توانبخشی و نو توانی در علوم صحی
فرایندی است که در آن به فرد توان خواه کمک می
شود تا توانایی از دست رفته خود را پس از یک واقعه،
بیامری یا آسیبی که منجر به محدودیت عملکردی
وی شده است مجددا به دست آورد .در باز توانی
بر خالف داکرت دارویی تجویز منی شود و روند باز
یافنت توانایی تدریجی است .در جرم شناسی و حقوق
نوعی نوعی از اقدامات تامینی و تربیتی است که
با هدف تادیب مجرم و بازگردانی آن آن به چرخه
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طبیعی زندگی اجتامعی به جامعه صورت می پزیرد.
چالش ها :
افغانستان کشوری جنگ زده است ،جنگ های
طوالنی در این کشور رقم خورده است .تجاوزها و
لشکرکشی های زیادی را تجربه کرده است .گاهی
دفع کرده است و گاهی نیز در آن گیر مانده است.
پیامد این جنگ ها نیز مشخص است که هزاران تن
افراد معلول و زیربناهای کشور تخریب و آسیب دیده
است .ساختارها از هم پاشیده شده است و دوباره
احیاه شده است و یا در حال احیا دوباره است.
بدون تردید ،متام این مسایل تاثیر ناگوار و محدود
کننده ای باالی زندگی شهروندان از جمله معلولین
کشور دارد .افراد دارای معلولیت با تعدد و تنوع از
چالش ها مواجه بوده که در ذیل به عمده مطالب
آن پرداخته می شود:
مشکالت روحی و روانی :افراد دارای
.1
معلولیت به دلیل نقص عضو ،عدم استقبال و کم
مهری جامعه نسبت به آن ها و موجودیت محدودیت
ها ،با مشکالت روحی و روانی مواجه هست .آنها
ممکن است خود را با دیگران مقایسه کنند و چیزی
کمرت از دیگران را حس کنند به همین دلیل دچار یاس
و رسخوردگی می شود.
عدم دسرتسی به اماکن عامه  :افراد دارای
.2
معلولیت به شکل محدود به اماکن عامه دسرتسی
دارد و ساختامن ها و تعمیرها طوری ساخته شده
است که افراد سامل بتوانند از آن استفاده کنند و
امکانات لیفت و مبلامن شهری در بسیاری جاها
وجود ندارد .به همین دلیل عدم دسرتسی به اماکن
عامه یکی از مشکالت جدی است که معلولین با آن
دست و پنجه نرم می کنند .به ادارات و اماکن عمومی
دسرتسی ندارد.
8
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برخورد تبعیض آمیز شهروندان :اکرثیت
.3
شهروندان با معلولین دید تبعیض آمیز و ترحم گونه
دارد .آنها معلولین را افراد ناتوان محسوب می کنند
و ممکن است در ارتباط و در همکاری با آن ها متایل
نشان ندهند.
عدم موجودیت فدراسیون ملی
.4
دادخواهی :معلولین می باید فدراسیون ملی برای
داد خواهی داشته باشد و متام انجمن ها و نهادهای
معلولین زیر یک چرت کالن گردهم آیند و برای شان
دادخواهی منایند .اما هنوز در این زمینه توجه نشده
است .معلولین چند صدا است و برای تاثیر گذاری
بیشرت باید متحد شود و برای بهرت سازی وضعیت شان
اقدام منایند.
کمبود مراکز توانبخشی :موجودیت مراکز
.5
صحی برای توامنند سازی معلولین مهم است .این
یکی از چالش های جدی فرا روی معلولین قرار دارد.
وزارت امور شهدا و معولین با ایجاد و اعامر مراکز
توانبخشی در مرکز و والیات اقدام کرده است ولی
این مراکز هنوز کافی نیست .باید به قدر کافی مراکز
باز توانی ایجاد شود تا مشکالت معلولین رفع گردد.
موانع و محدودیت های فرهنگی :
.6
محدودیت های فرهنگی نیز از جمله چالش های
جدی است که فرا روی معلولین قرار دارد .هنوز یک
کمپاین آگاهی دهی عامه در اجتامع و رسانه ها برای
حق شهروندی معلولین صورت نگرفته است .دید
جامعه و مردم نسبت به معلول تصحیح نشده است.
معلولین نیز جز شهروندان است و مطابق قوانین
ملی و کنوانسیون بین املللی از حقوق برابر با دیگران
برخوردار می باشد .دولت ها مکلف به تامین این
حق می باشد.
نابرابری های جنسیتی :معلولیت خود
.7
محدودیت است .اما در این میان زنان بیشرت مشکالت
را به دوش می کشد .محدودیت ها و محرومیت ها
نسبت به زنان بیشرت و برجسته تر است .بسرتها هنوز
برای حضور زن های معلول در جامعه طوری بابسته
و شایسته آن فراهم نشده است.
نبود دسرتسی به تعلیم و تربیه :افراد
.8
دارای معلولیت باید به تعلیم و تربیه مناسب و برابر
با دیگران برخوردار باشد .زمینه حضور معلولین به
مکاتب و همچنان زمینه رسیدگی و فراهم منودن
تسهیالت در مکاتب و پوهنتون ها باید مساعد شود.
مراکز تعلیمی و تحصیلی قابل دسرتس ساخته شود
و در مکاتب و پوهنتون نیز برخورد دوگانه وجود
نداشته باشد.
عدم دسرتسی به خدمات صحی :خدمات
.9
صحی از اولویت های مهم است که افراد دارای

معلولیت باید به آن دسرتسی داشته باشد .افراد دارای
معلولیت وقت نا وقت از صحت شان اطمینان یابد.
اما معلولین تا اکنون نتوانسته است به طور درست
و قناعت بخش به خدمات صحی دست پیدا کنند.
دولت باید در زمینه ارایه خدمات صحی رایگان و
یا حداکرث تخفیف زمینه را برای معلولین فراهم تا
مشکالت آنها رفع گردد.
کاریابی  :کاریابی یک معضل ملی است.
.10
متام شهروندان کشور از نبود فرصت های کاری بیشرت
شاکی اند .اما در این میان معلولین نیز بیشرت با این
مشکل دست و پنجه نرم می کنند .دولت با وجودی
که تالش کرده زمینه مشارکت معلولین را در ادارات
بر اساس سهمیه مشخص باال بربد اما قناعت بخش و
کافی نیست و باید در زمینه توجه بیشرت شود.
فقر :فقر از مشکالت جدی ،شایع و فراگیر
.11
جامعه است .بخشی اعظم از مردم از فقر رنج می
برد .در این میان افراد دارای معلولیت کسانی هستند
که بیشرت قربانی فقر و ناداری است .افراد دارای
معلولیت به دلیل محدودیت ها و نقیصه عضو منی
توانند به طور درست در انجام کارهای فزیکی و شاقه
اشرتاک و سهم بگیرند .به همین دلیل دامنه فقر در
جامعه معلولیت دامنه عمیق تر و وسیع تر دارد.
فرصت ها :
فرصت های زیادی فرا روی افراد دارای معلولیت قرار
دارند .این افراد باید این فرصت ها را شناسایی کنند
و از آن استفاده بهینه منایند .در ذیل به چند فرصت
عمده اشاره می شود:
مراجعه به مراکز توانبخشی  :افراد دارای
.1
معلولیت باید در زمینه باز توانایی شان تالش کنند و
فرصت ها را بیابند .حضور این افراد در مراکز صحی
به طور مداوم و اطمینان یافنت از صحت و باز توانایی
شان یکی از رضوریات است .در حارض در شهر کابل
و والیات مراکز توانبخشی محدود وجود دارد که
معلولین باید مراجعه کنند .در کابل مرکز توانبخشی
پیامرب اعظم (ص) با تجهیزات پیرشفته طبی و داکرتان
مختصص فعالیت می کنند که فرصت خوبی است که
معلولین در زمینه باز توانایی شان کار کنند .این مرکز
در بخش های مختلف فعالیت ارایه می منایند که
فرصت خوبی را پیش روی افراد دارای معلولیت می
گذارد.
زمینه های آموزشی و تحصیلی :همه
.2
شهروندان از جمله معلولین حق دارند که از نعمت
آموزش و تحصیل بهرمند شوند .رضورت جامعه امروز
یادگیری است و جز این ماندن و فعالیت دشوار است.
نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای دارای افراد
دارای معلولیت زمینه تحصیل و آموزش را در دانشگاه

شامره اول ،سال اول ،زمستان 1399

های مختلف فراهم کرده است .افراد دارای معلولیت
باید از فرصت پیش آمده استفاده اعظمی منوده و
خود شان را با نیروی دانش بارور سازند.
کار و اشتغال  :کار یک نیاز جدی است.
.3
بدون کار و شغل امرار معیشت دشوار و ناممکن
است .دولت متعهد شده است که  3%کارکنان
خدمات ملکی را از افراد دارای معلولیت جذب کنند.
این روند اکنون آغاز شده است و تعدادی زیادی از
افراد دارای معلولیت جذب ادارات شده است .این
فرصت خوب است که افراد دارای معلولیت شاغل
شوند.
استفاده از فرصت های شهرداری کابل:
.4
وزارت امور شهدا و معلولین به اساس تفاهمنامه که
با شاروالی کابل داشته است  .اداره شاروالی کابل
متعهد شده است که ( )900غرفه کاری در متام نواحی
شهر کابل برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند .این
فرصت خوب است که افراد دارای معلولیت در نواحی
مختلف دارای درآمد شوند.
کورس های حرفوی و تخنیکی :در شهر
.5

کابل و والیات کورس های حرفوی و تخنیکی زیادی
است که مهارت حرفوی و مسلکی را به معلولین
آموزش می دهند .این کورس ها از طرف نهاد دولتی
و غیر دولتی متویل می شوند .افراد دارای معلولیت
باید از فرصت فراهم شده استفاده منایند و مهارت
های مسلکی شان را انکشاف دهند.
راهکارها:
تطبیق قوانین و میثاق های موجود در
.1
افغانستان :قوانین و میثاق های موجود در زمینه
افراد دارای معلولیت از داشنت حقوق برابر و تامین
فرصت های مساوی با دیگر شهروندان تاکید کرده
است .زمانی که این قانون و میثاق تطبیق شود و
بدون شک چالش های زیادی افراد دارای معلولیت
حل خواهد شد و وضعیت زندگی آنها تغییر خواهد
کرد.
باال بردن سطح آگاهی عامه  :معلولین
.2
حق دارند که از حقوق شان آگاهی داشته باشند و
باید بدانند که دولت در قبال آنها چه مسوولیت های
دارند .همچنان شهروندان نیز در قبال حقوق معلولین
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باید آگاهی کامل داشته باشند.
تشویق و انگیزه دادن اشخاص دارای
.3
معلولیت  :افراد دارای معلولیت نیز مثل سایر
شهروندان ابتکار داشته باشند و از خود شان در
امورات مختلف خالقیت نشان دهند و کار آفرینی
کنند .باید در این زمینه تشویق شوند و انگیزه بیشرت
داده شوند تا آنها بیشرت در امورات مختلف مشارکت
کنند.
افزایش اعتامد این افراد به جامعه و نیز
.4
بهبود حس تعلق اجتامعی در آنها :ممکن است که
عده معلولین به دلیل نقص عضو و یا اختالالت روانی
نا امید شوند و یا احساس کمی کنند .رضورت است که
به آنها تفهیم شوند که آنها نیز عضو جامعه و دارای
حقوق برابر با متام شهروندان است .جامعه چیزی
بیشرت به دیگران فراهم منی کنند بلکه همه به اندازه
تالش و کار شان از داشته های جامعه مستفید می
گردد .جامعه نیز باید با آنها همکاری کنند.
ایجاد زمینه پیرشفت استقالل افراد معلول
.5
در زمینههای مختلف  :افراد دارای معلولیت باید به
استقاللیت کامل در متام عرصه ها دست پیدا کنند.
آنها باید شاغل باشند و درآمد کافی داشته باشد.
آنها باید درس بخوانند و آنها باید به نهادهای صحی
دسرتسی داشته باشند .بنا باید تالش شود که متام این
امکانات جهت حصول استقاللیت برابر تامین شوند.
بهبود سطح کیفیت زندگی معلوالن :
.6
افراد دارای معلولیت دارای مشکالت زیادی در عرصه
های مختلف است .این وضعیت باید تغییر کنند.
هامهنگی الزم میان ادارات دولتی و موسسات بین
املللی بوجود آیند تا به طور مشرتک در جهت تغییر
کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت کار کنند.
ایجاد زمینه الزم برای ظهور و بروز
.7
استعداد ها و توانایی های افراد کم توان و نا توان:
بسیاری افراد دارای معلولیت از فرصت های که
بتوانند استعدادهای خود را به منایش بگذارند و یا
استفاده کنند؛ محروم است .این یک رضورت است که
باید برای افراد دارای معلولیت زمینه داده شوند و تا
آنها نیز بتوانند استعدادهای شان را به منایش بگذارند
و تقویت گردد.
ایجاد فرصت مناسب برای تبدیل این افراد
.8
به شهروندانی معمولی و فعال  :بسیاری افراد دارای
معلولیت ممکن منفعل باشد و در امورات مشارکت
فعال و چندانی نداشته باشد و یا خود را شان چیزی
کمرت از دیگران حس کنند .این باور باید تغییر کنند.
متام افراد دارای معلولیت مثل دیگران کار کنند و مثل
دیگران در امورات جامعه سهم بگیرند و مسوولیت
های شان را ادا کنند.

رعایت حقوق شهروندی معلولین و احرتام
.9
به این حقوق  :مردم و شهروندان باید به حقوق
معلولین احرتام کنند و افراد دارای معلولیت بدون
کم و کاست از متام امتیازات شهروندی برخوردار بوده
و هیچ کس مانع این حق انسانی شده منی تواند.
مردم و شهروندان نیز باید در مورد حقوق افراد دارای
معلولیت آگاهی حاصل کنند و به آن پابند باشند.
رعایت کرامت انسانی افراد دارای ناتوانی
.10
و کمتوانی و کمک به افزایش عزت نفس در این افراد:
انسان ها دارای کرامت اند و این عبارت در قرآن کریم
کریم ( ان اکرمکم عندالله اتقاکم) نیز رصاحت دارند.
هیچ کس ازاین حق محروم شده منی تواند و این حق
خدادادی است .بنا افراد دارای معلولیت دارای کرامت
و ارزش های برابر با دیگران است .همه مسوولیت
اخالقی و انسانی دارند که افراد دارای معلولیت را
همکاری منایند و آنها را نسبت به زندگی و نسبت به
دیگران امیدوار بسازند.
نتیجه گیری
بدون تردید ،جامعه باید معلوالن را به عنوان یک قرش
مهم و تاثیرگذار بپذیرد و از توان و پتانسیل این قرش
استفاده کند و در این مسیر باید زیرساخت ها را در
قالب مناسب سازی مبلامن شهری و ساختامن ها و
مراکز دولتی ،ایجاد فرصت های شغلی ،اجرای کامل
قانون استخدام معلوالن و سایر موارد مغفول مانده
در خصوص حقوق معلوالن انجام شود.
افراد دارای معلولیت دارای چالش های فراوان است
و همچنان فرصت های زیادی نیز در مقابل آنها صف
بسته است .آنها باید در زمینه زدودن چالش های شان
همت گامرند و از فرصت ها نیز استفاده بهینه منایند.
منابع
قرآن کریم
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.3
نگرش بر وضعیت حقوقی معلوالن( در پرتو حامیت
های رفاهی و مدنی دولت) ،1390.منترشه در نرشیه
حقوق اساسی شامره .16
دسرتسی پزیری زمینه استقالل
.4
معلولین .2019.وبالگ توانیتو.
استفاده از فرصت های برابر حق افراد
.5
معلول هر جامعه .1394.باشگاه خربنگاران جوان.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
.6
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معلولیت او کار
لیکوال :جمعه نور مجبور

د بېال بېلو احصاییو له مخې د نړۍ څلورمه برخه
انسانان معلولیت لري .دا هیڅکله په دې مانا نه ده
چې دوی ناتوان وشمېرل يش ،بلکې له دوی څخه
زیات شمېر معلولیت لرونکو وګړو د خپل پرله پسې
زیار او استعداد پر مټ لوی لوی کارونه کړي او
بریالیتوبونه یې ترالسه کړي دي .یو عامل وايي :دا بیخي
ممکنه ده چې په دواړو پښو ګوډ معلول د ځغاستې
اتل يش ،خو په دې رشط چې اراده ولري .د بیلګې په
ډول؛ بتهوون په غوږونو څه نه اورېدل ،خو د موسیقۍ
داسې سمفونیګانې او آثار یې وپنځول چی نړۍ یې
حیرانه او ګوته په غاښ کړه او د عاملونو په روح او
روان یې سلطنت وچالوه ،دا څه موده مخکې د فزیک
هغه نامتو عامل او په فزیک کې د نوبل جایزې ګټونکی
عامل سټیفن هاوکینګ چې د ( )۷۰کلونو په عمر یې له
نړۍ څخه سرتګې پټې کړې او د غاړې او مال تیر د
معیوبیت له امله یې مخ یو او بل خوا نه شو اړوالی،
یو الس یې بیخی کار نه کاوه ،د یوویشتمې پیړۍ
نامتو ستوری پیژندونکی و.
موږ د ژوند په بېال بېلو برخو کې نامتو او مخکښ
معلولین لرو ،چې د اغیزمنې او منظمې رهربۍ تر
څنګ یې د علم او فنونو په مختلفو برخو کې نوښتونه
کړي او په نړیواله کچه ځلیديل دي .مثآل هغه افغانۍ
پیغله چې دواړه السونه یې فلج دي ،خو د رسامۍ
مویک په خوله کې نیيس او داسې انځورګري کوي چې
روغ انځورګران ورته هک حیران پاتې دي .له نن څخه
پنځه کاله وړاندې د کابل پوهنتون له انجنیرۍ
پوهنځي داسې محصل فارغ شو چې دواړه السونه یې
له مړوند څخه پرې وو ،د پښو په ګوتو یې نوټ لیک
او فرمولونه یې حل کول او په بریالۍ توګه یې یاده
پوهنځۍ ولوسته .ارواپوهانو دا ثابته کړې ده چې یو
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شمیر هغه معلولین چې د الس ،پښې یا د وجود بل
هر غړي یې له معلولیت رسه مخ وي ،د فکري او
ذهني فوق العاده توانایۍ او زیات دقت لرونکی
پیېژندل شوي دي ،چې د قرانکریم حافظان او قاریان
یې ښه بیلګه ده.
له نن څخه شاو خوا دوه نیمې لسیزې وړاندې په
سعودي عربستان کې یو افغان چی په دواړو سرتګو
معلول و د قرائت په سیالۍ کې لومړۍ درجه جایزه
وکټله او د ټول سعودي او اسالمي هیوادونو د ستاینې
او تحسین وړ وګرځید .همدا اوس ډیرو هیوادونو کې
د اقتصاد څرخونه د معلولینو او معیوبینو تر مدیریت
الندې څرخي .معیوبیت او معلولیت څه دي؟
معلولیت بشپړه ناتواين نه؟ بلکې محدودیت دی .الله
ج انسان داسې خلق کړی دی چې که د وجود یا بدن
یوه برخه کې نیمګړتیا ولری ،په نورو برخو کې یې
استعداد اوچت وي .موږ خپل شاوخوا ډیر داسې
کسان پیژنو چې له معلولیت رسه رسه د یوه کامل
لرونکی وي ،ډیر په پښو شل وګړي ډیر ښه خیاطان یا
ساعت جوړوونکي او یا د نورو غوره وړتیاوو
درلودونکي وي .ډیر یو الس لرونکي خلک د مغازی
ښه چلوونکي یا د هوټل ښه تنظیموونکي وي .لږ
مخکې مو وویل چې بتهوون د موسیقی نابغه په
غوږونو هیڅ هم نه اوریدل ،خو شهکارونو ته یی اوس
هم نړی او ټول برشیت ګوته په غاښ دی .ګوډ تیمور
په نښه ویشتلو ،آس ځغلولو او د لښکر رهربي کولو
کی بېساری و .افغاين ټولنه په بېساري ډول مصیبتونو،
جګړو او ناورین کې ګیره ټولنه ده ،چې له بده مرغه
په دغو پیښو او حوادثو کې هره ورځ ګڼ شمیر
هیوادوال شهیدانیږي او یا د خپل خواږه وجود غړي
له السه ورکوي او یا هم په طبیعی ډول ناقص الخلقه

دي .یعنې معیوبیت او معلولیت په هوسا ټولنو او
عادی حالت کی هم تر سرتګو کیږی ،خو فرق دادی
چې زموږ ټولنه کې معلولیت د جنګونو له امله ډیر
لیدل کیږي .په همدې خاطر معیوبیت له معلولیت
رسه توپیر لري .معیوبیت یاين د یوعضو ناقص والی
چې کیدای يش د یو وګړي له پیدایښت وخته همداسې
ناقص او د ستونزو لرونکی وي ،خو معلول بیا هغه
څوک دی چې د یوه علت له مخې یې ،پښه ،الس،
سرتګه یا بل عضو بایللی وي .په دواړو حاالتو کې
معلولین اومعیوبین د ټولنې وګړي او د ټولو مدين
حقوقو او امتیازونو مستحق دي او له دې جملې څخه
د ښوونې او روزنې ،استخدام ،کار کولو او ټولنیزو
عادي اړیکو د ټینګولو حق لري.
په داسې رشایطو او حالت کې چې هیواد په دوامداره
ناورین او جنګ کې ښکیل دی ،افغان دولت او نړیواله
ټولنه په ګډه باید د معلولینو د ژوند د اسانتیاوو لپاره
ځانګړي تدابیر په پام کې ونیيس ،له دې جملې څخه
یو تدبیر دا هم دی چې معلولو او معیوبو افرادو ته د
اقتصادي معیشت وسایل او ځانګړي مهارتونه او د
استخدام فرصتونه برابر يش .د کار ځواک ،د پالن
جوړونې او د ټریننګونو ،ښوونې او روزنې برخه کې
داسې مهارتونه له نورو څخه جال او مشخص يش ،چې
د معلولو افرادو لپاره وي .اما ځیني داسې کارونه او
دندې شته چې د یو شمیر معلولیت لرونکو وګړو لپاره
یې اجازه نشته .لکه د سرتګو یا یوه الس معلول ته
ممکن ترافیک لیسنس ورنه کړي .خو ډیر نور داسې
مرصوفیتونه او کارونه شته چې دوی یې په سمه توګه
تررسه کوالی يش.
په افغانستان کې تر اوسه په ټولو تولیدي څانګو کې
پرمختللې تکنالوژي نه ده معمول شوې ،بلکې اوس
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هم اليس کارونه ډیر دي ،چې ښه عاید هم لري ،لکه
غالۍ اوبدل ،ګنډل ،مستظرفه صنایع ،باغواين،
څوکیداري ،په دولتي اداراتو کې کار ،تجارت ،خصويص
رشکتونو کې کاري فرصتونه ،خطاطي او رسامي) چې
هم یو شغل دی او هم هرن(موسیقي ،د محاسبې
چارې او داسې نور چې ممکن ډیر روغ کسان دې
برخو کې استعداد او اړین لیاقت او دقت لرونکي نه
وي .هغه حرفوي ،تخنیکي او صنعتي څانګې چې ډیر
ښه عواید لري او معلولین یې تررسه کوالی يش ،باید
مشخص او د معلولینو او معیوبینو لپاره ځانګړي يش.
دغه قرش په ټولنه کې باید حاشیې ته پرېنښودل يش.
بلکې ډیره مهمه ده چې د دوی له استعداد او توانایۍ
څخه د جګړه ځپيل افغانستان د رغونې لپاره کار
واخیستل يش.
موږ د صعنتي او طبي بوټو روزنه او له هغو څخه د
پروسس شویو محصوالتو ډیر اوچت امکانات لرو ،موږ
اليس صنعت لرو چې د توریزم د دلچسپۍ پوره وړتیا
لري .موږ د راډیو ،ساعت ،برقي وسایلو او کمپیوټرونو
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د ترمیم لپاره رضورت لرو ،موږ د عکاسۍ چارې ،د
دفرتونو یا ودانیو د دروازو څارنه او کنرتول چې ډېر
ګرځیدلو او درېدلو ته رضورت نلري ،بلکې رصف له
یوه محل څخه د کنرتول په شکل تررسه کیږي او دې
ته ورته نورو برخو کې کار کوونکو ته اړتیا لرو.
معلولین او معیوبین دغو ټولو برخو او په ځانګړي
ډول د معلومايت تکنالوژۍ په ساحه کې کوالی يش،
چې دندې ترالسه کړي.
که خدای کول افغانستان ته سوله راغله؛ نو دا هیواد
به د کار ډیرې زیاتې نیرو ته رضورت پیدا کړي .موږ
په دې پوهیږو چې د امنیت او حکومتوالۍ په ښه
کیدو رسه زښت ډېر تشبثات ،دولتي او خصويص
کارونه پیل يش ،چې بیا هغه وخت ممکن موږ د
برشي ځواک له کمښت رسه مخ شو .نو ډیره رضوري
ده چې رس له نن څخه په دې فکر کې واوسو او د
معیوبو او معلولو هیوادوالو لپاره په ځانګړو څانګو
کې ټرینینګ ،ښوونه او روزنه او د مهارتونو لوړولو
برخو کې کار وکړو .د روسیې هیواد ډیر نامتو

څیړونکي ،د کار قهرمانان او کاشفین د میهني جنګ د
دوران معلولین او معیوبین بويل .د پخواين شوروي
اتحاد په ډیرو جمهوریتونو کې د کار اتالن زیاتره
مهیني جګړې معلولین وو ،دوی به په لویو ميل
مناسبتونو کې له لکړې رسه په داسې حال کې ځانګړي
دریځ کې د تکریم او درناوي پر څوکیو کیناستل چې
د اتلولۍ مډالونه به یې په ټټر ځلېدل.
د نړۍ تجربه ثابتوي چې د جنګونو د ورځو ناخوالې،
له جنګونو وروسته د سولې په فضا کې د کار ،خدمت
او ویاړ په خوښیو بدلیږي او هیوادونه کوالی يش ځان
او خپل اتباع د نیکمرغۍ لورې ته سوق کړي؛ خو د
دې ټولو لپاره تدبیر ،پالنونه او معقولې پالیسیانې په
کار دي.
رسچینې:
په اسالمي ټولنه کې د معلولینو حقوق او
.1
مقام ،سلطان محمود صالح ،لومړۍ چاپ
AFGHAN GERMAN ONLINE
.2
معلولیت از نظر دین مقدس اسالم ،حبیب
.3
صبوری و خرسو شاهی
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معلولیت و فقر اجتامعی
نویسنده :سیف الرحمن “عیارملر”

معلولیت رشایطی است که در توانایی فرد در انجام
کارهای روزانه اختالل ایجاد میکند.
درک ،توضیح و تبیین آن نیازمند توجه به الگوهای
مفهوم گوناگونی چون الگوی صحی ،اخالقی و
اجتامعی است .الگوی اجتامعی معلولیت ،مساله را
به عنوان مشکل اقتصادی و اجتامعی با در نظر داشنت
ادغام و جذب کامل افراد معلول در درون جامعه
دانسته و مدیریت مشکل را نیازمند عمل اجتامعی
میداند .عدم تحقق اصالحات الزم برای مشارکت
کامل آنها و فقدان فُرصت های زندگی مانند صحت،
روانی ،آموزش ،اقتصاد و مهارت های شغلی به
نیازهای شان دارد که طرد اجتامعی و اقتصادی آنان
را به دنبال دارد.
طرد اجتامعی مفهوم چند بعدی است که دارای ابعاد
اقتصادی ،اجتامعی ،و سیاسی میباشد .طرد راندن به
حاشیه و گسستگی از عوامل است که فرد را اجتامعی
میکند؛ به حاشیه راندن از مکتب ،محل اصلی
اجتامعی شدن ،عدم پذیریش یا ناتوانی از حضور در
بازار کار و تولید است که خود باالی رویه و روان
همچنان انگیزه آنان تاثیر بر استعداد و اقتصاد آنان
میگزارد.
بدین ترتیب اشخاص دارای معلولیت از فرصت های
زندگی هامنند سایر افراد غیر معلول برخوردار نیستند.
تبعیض دسرتسی به خدمات و مشاغل مورد نیاز برای
حد اقل معیاری رندگی را به شدت محدود میکند و
این مساله همبستگی باال میان فقر و تاثیرات روانی
را در بردارد.
برای شکسنت ساز و کار فقر معلولیت عالوه بر خدمات
12

حامیتی ،به خدماتی نیاز است که کارکرد شان کاهش
عیب و نقص باشد؛ تا شخص دارای معلولیت امکان
استفاده از فُرصتهای معمول را بدهد .در این مقاله
با تامل در ادبیات موضوع که فقدان فُرصت های
زندگی مانند امکانات صحی ،تحصیلی ،روان درمانی،
آموزش و مهارت های شغلی ،بیکاری و عدم اشتغال و
محرومیت در آمدی را موجب طرد اجتامعی معلولین
قلمداد میمناید به بررسی اطالعات و آمار موجود
در باره جمعیت اشخاص دارای معلولیت ،مشکالت
صحی ،روانی و اقتصادی آنان در افغانستان پرداخته
است .در این راستا زمینه های چون آموزش ،استخدام
و در آمد که میتواند فقر و طرد اجتامعی جمعیت
اشخاص دارای معلولیت در افغانستان را توضیح دهد،
مورد توجه واقع شده است.
فقر و معلولیت
فقر به طورکلی به عنوان عدم توانایی مشارکت در
زندگی اجتامعی به علت عدم تسخیر منابع مطرح و
از دید نوالن و والن به دو دسته فقر “ در معرض خطر
فق(ر( “ )at risk of povertyو “ فقر سازگار (�consist
 “ )ent povertyتقسیم بندی می شود.
*در معرض فقر :نشان دهنده این واقعیت است که
همه کسانی کم درآمد در یک برهه از زمان ( برای
مدت زمان طوالنی و یا مدت زمان کوتاه) ناشی از
عدم توانایی در پس انداز یا کسب ثروت به واسطه
نسل های پیش از خود بوده اند.
*فقر سازگار :نشان دهنده این واقعیت است که
خانواده در زیر یک آستانه درآمد نسبی می باشد

و از محرومیت اساسی رنج می برد .به عبارت دیگر
عدم توان تامین برای فقدان پول است .محرومیت
عمومی در یافنت کار مناسب عامل اصلی این نوع فقر
محسوب می شود که منجر به آن می شود که خانواده
قادر به پرداخت هزینه لباس های جدید ،یک وعده
غذایی قابل قبول هر روز ،افتادن به بدهی و یا عقب
افتادگی برای زندگی عادی می باشد.
تحقیقات انجام گرفته در کشور ایرلند ،منونه مورد
آزمون را به دو گروه افراد دارای سالمت کامل و
افراد با معلولیت تقسیم بندی کرده اند .نتایج این
تحقیق حاکی از آن است که گروه افراد سامل از نوع
در معرض فقر و گروه معلولین از فقر سازگار رنج می
برند .عامل اصلی فقر سازگار در معلولین در درجه
اول به واسطه عدم پذیرش این افراد در فعالیت ها و
کسب و کارهای درآمدزا و در درجه دوم به علت عدم
توانایی این افراد شناسایی شده است.
معلولیت و فشار روانی
با بیان اینکه معلوالن عالوه بر مشکالت ناتوانی و
کمتوانی جسمی ،فشارهای روانی زیادی را نیز
متحمل میشوند ،میگوید :به طور کلی میزان و درجه
فشار روانی که معلوالن تجربه میکنند به میزان نقص
و آسیب ،میزان برخورداری از حامیتهای سازمانهای
ذی نقش و نوع نگاه جامعه بستگی دارد اما با این
وجود معلوالنی که بر اثر حوادث ،دچار ناتوانی
میشوند نسبت به معلوالن مادر زادی ،فشار روانی
بیشرتی تحمل میکنند.
ناشنوایان و نابینایان نیز که دچار نوعی نقص حسی
هستند ،بیش از معلوالن دیگر فشارهای روانی
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(مجموعهای از ناکامیها که عموما در قالب اسرتس،
افرسدگی و اجتامعگریزی در فرد ظهور میکند) را
تحمل میکنند ،ادامه داد ،کانالهای حس شنیداری
و دیداری در تکمیل دانش و دانایی و حضور در
موقعیتهای اجتامعی بسیار موثر است و از آنجایی
که نابینایان و ناشنوایان در مقایسه با افراد عادی کمرت
از موهبت برقراری تعامالت سازنده با محیط و دنیای
اطراف برخوردارند ،ترجیح میدهند که از اجتامع
کنارهگیری کنند.
افرادی که دچار ناتوانی ذهنی و جسمی هستند،
عالوه بر مشکل ناتوانی و کمتوانی ،فشارهای روانی
و اجتامعی زیادی که ناشی از این ناتوانی به آنها وارد
میشود را تحمل میکنند .در این میان نیز هر وجدان
بیداری با دیدن و شنیدن مشکالت آنها احساس

ناراحتی و ترحم دارد؛ احساساتی که زندگی فردی،
اجتامعی و روانی معلوالن را تحت تاثیر قرار میدهد،
لذا بهرت است افراد جامعه به جای احساس ترحم،
توانایی و باورهای آنها را باور داشته باشند.
به طور کلی میزان و درجه فشار روانی که معلوالن
تجربه میکنند براساس میزان نقص و آسیب ،میزان
برخورداری از حامیتهای سازمانهای ذی نقش و
نوع نگاه جامعه متفاوت است .بیتردید افرادی که
بر اثر حوادثی به یکباره دچار ناتوانی میشوند نسبت
به افرادی که به صورت مادر زادی دچار معلولیت
شدهاند فشار روانی بیشرتی تحمل میکنند.
تفاوتهای زندگی معلولین قرش مرفه جامعه با
معلولین قرش فقیر جامعه
زندگی افراد دارای معلولیت چگونه است؟
داشنت وضع اقتصادی خوب چه اثراتی در زندگی این
افراد دارد؟
ناتوانی و معلولیت ،محدودیتهای جسمی و روانی
میباشند که ممکن است در هنگام تولد و یا بر اثر
بیامری و آسیب دیدگی ایجاد شوند .این افراد احتامال
در انجام بسیاری از کارهای روزانه خود با مشکالتی
روبرو خواهند بود و از این رو زندگی این افراد با
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چالشهای زیادی روبرو است.
نیاز افراد دارای معلولیت در طول عمرشان با نوساناتی
همراه است که در نهایت در بسیاری از مسائل از
جمله اجتامعی و مالی ممکن است با درگیریهای
زیادی همراه باشد.
وجود عامل معلولیت به خودی خود باعث ایجاد
کمبودها و ناراحتیهای زیادی در خانواده است ،و
متاسفانه ارتباط مستقیم اوضاع اقتصادی و امکانات،
این فرآیند را سختتر نیز کرده است.
افراد دارای معلولیت در جامعه ،متاسفانه با کم و
کاستیهای زیادی روبرو هستند و این قضیه زندگی را
برای آنها سخت و سختتر کرده است.
در حال حارض دولت و وزارت امور شهدا و معلولین
تالش زیادی برای رفع نیازهای این افراد در نظر
گرفتهاند ولی کامکان معلوالن جامعه از کوچکرتین
امکانات تا بزرگ ترین آنها با نیازهایی خاص خود
روبرو هستند.
داشنت یک زندگی مناسب و آسوده از هر نظر(خود
فرد دارای معلولیت و خانواده آنها) در جهان امروزه
با وضع اقتصادی این افراد رابطه بسیار نزدیکی دارد.
هامنطور که گفته شد این افراد بسته به نوع و میزان
معلولیت ،دارای یکرسی مشکالت اساسی بوده و برای
رفع ساده ترین آنها مثل انجام کارهای روزانه حتی
ممکن است نیازمند پرستار باشند.
از این جهت اگر این افراد دارای وضع اقتصادی خوبی
باشند ،قادر خواهند بود نسبت به بقیه همنوعان
خود زندگی بی دغدغهتر و آسودهتری را بگذرانند.
ما در این مقاله قصد داریم تا حدودی به بررسی
تفاوتهای زندگی در معلولین مرفه و فقیر جامعه
بپردازیم .پس با ما همراه باشید.
تا همین اواخر آمار دقیقی مبنی بر میزان درآمد ،فقر
و پوشش بیمه درمانی در افراد دارای معلولیت وجود
خارجی نداشت .اما امروزه با توجه به مهم بودن این
قضیه و افزایش معلوالن در جامعه ،تحقیقات زیادی
انجام میشود.
یک جمله معروف است که بیان میکند  :ناتوانی هم
علت و هم نتیجه فقر است.
این یک دلیل مهم است ،زیرا میتواند منجر به از
دست رفنت شغل ،کاهش درآمد ،موانع آموزش،
هزینههای اضافی و بسیاری از چالشهای دیگر شود
که نهایتا منجر به مشکالت اقتصادی فراوان است.
عالوه بر این مسائل که گفته شد ،آنها میتوانند
نتایج دیگری را نیز به همراه داشته باشند ،که از مهم
ترین آنها ،دسرتسی به مراقبتهای صحی و خدمات
پیشگیرانه است .نتیجه نبود این عوامل نهایتا تاثیرات

منفی بسزایی را در سالمت این افراد میگذارد.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که نیمی از بزرگساالن
در سن کار که حداقل یک سال فقر را تجربه میکنند،
دارای معلولیت هستند و تقریبا ،دو سوم آنها به
احتامل زیاد سختیهای مادی مانند کمبود غذایی را
تجربه کردهاند که سالمتی جسمی آنها را به شدت
تحت تاثیر قرار میدهد.
این افراد نهایتا در پرداخت اجاره ،وام و خدماتی از
این قبیل عاجز میمانند و رشایطی به مراتب سخت
تر را تجربه میکنند که تاثیر منفی و حتی خودکشی
را در آنان به بار میآورد.
معلوالنی که در خانوادههایی بی بضاعت اقتصادی
پایین زندگی میکنند ،در هامن ابتدا ممکن است
از نبود امکانات کافی برای سالمت جسمی خود
آسیبهای جربان ناپذیری ببینند .هامنطور که
میدانید هزینه درمان در این گروه از افراد جامعه
باالست.
معلولینی که از از وضع اقتصادی پایینی برخوردارند
باید عالوه بر تحمل رشایط سخت جسمی ،با رشایط
ناشی از نبود امکانات هم بسازند که این عوامل
همگی موجب افرسدگی و ناخشنودی آنها را فراهم
میکند.
این افراد ممکن است از تحصیل جا مبانند ،زیرا
مکاتب و پوهنتون مخصوص افراد دارای معلولیت
هزینههای اقتصادی زیادی را شامل شده و رشایط را
برای خانواده آنها سخت کند.
معلوالنی که در خانوادههایی بی بضاعت اقتصادی
باال زندگی میکنند ،طبیعتا رشایط راحت تری پیدا
میکنند.
آنها از هامن ابتدا از نظر دارو و درمان مورد توجه
قرار میگیرند.
در زندگی از آموزشهای ویژهای برخوردار میشوند
که این امر بسیار در زندگی آنها موثر است.
آنها میتوانند در کارهای روزمره افراد کمکی مدنظر
خود استفاده کنند که این امر موجب آسودگی و
راحتی خود و خانواده این افراد است.
برخالف افراد فقیر ،افراد دارای معلولیت که از نظر
اقتصادی از اوضاع خوبی برخوردار هستند ،از نظر
روحی و روانی رشایط بهرتی را تجربه میکنند که این
عامل در سالمتی و طول عمر این افراد بسیار موثر
است.
معلولین مرفه جامعه معموال در پیدا کردن کار با
مشکالت خاصی روبرو نیستند ،زیرا یا احتامال نیازی به
آن ندارند و یا در پیدا کردن کار با خوش شانسیهای
خاصی روبرو خواهند بود.
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به دلیل رشایط بهرت در زندگی ،ازدواج آنها با مشکالت
و معضالت کمرتی روبرو است .این افراد نهایتا زندگی
را با مشکالت جسمی و روحی بهرتی دنبال میکنند
و رضایتمندی بیشرتی از اوضاع به وجود آمده دارند.
برخورد صحیح با معلولین
به طور کلی برای برخورد صحیح با معلولین باید
نکاتی را رعایت کرد .به خاطر وجود محدودیتهای
موجود در افراد معلول ،برخورد با آنها باید محتاطانه
تر بوده و تالش کرد تا با رعایت برخی نکات ،رابطه
موثرتری با فرد معلول برقرار منایید.
برخورد صحیح با معلولین چگونه باید باشد؟ همه ما
در زندگی خود تجربه این را داشتهایم که فرد نابینایی
را از خیابان عبور دهیم و یا به فردی که روی ویلچر
نشسته برای حرکت رسیعتر کمک کنیم .در فرهنگ
ما کمک به هم نوع و مخصوصا کسانی که دارای
معلولیت هستند رفتاری با ارزش تلقی میشود و
همه در صورتی که بتوانند به این افراد کمک کنند از
هیچ تالشی دریغ منیکنند .با این حال نوع رفتار ما و
برخوردی که با افراد معلول داریم از اهمیت بسزایی
برخوردار است چراکه این افراد روحیه متفاوتتری
داشته و حساستر هستند .از آنجایی که خانوادهها
ممکن است فرد معلولی در زندگی خود داشته باشند
و یا فردی قصد ازدواج با شخص معلول را داشته باشد،
در ادامه به بررسی برخورد صحیح با معلولین خواهیم
پرداخت.
اینکه جامعه معلولین را از بقیه افراد در جامعه جدا
بدانید ،به نظر اخالقی منیرسد زیرا معلولین هم مانند
سایرین دارای احساس بوده و درک و فهمی مانند
بقیه دارند .البته به دلیل محدودیتهایی که دارند،
نسبت به دیگران از حساسیت بیشرتی برخوردارند
و ممکن است به رفتار و گفتار دیگران واکنش
14
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افراطی نشان دهند .بنابراین باید همه افراد بدانند
که در زندگی خود چگونه باید با دیگران و مخصوصا
معلولین ارتباط برقرار کنند چراکه همه ما در طول
زندگی با این افراد برخورد خواهیم داشت.
خانواده وظیفه دارد تا حد امکان رشایطی را فراهم
کند تا فرد معلول در خانواده کمبودی احساس نکند
و بتواند با رشایط عادی جامعه پیش برود .اما معموال
خانوادههای افراد معلول با دغدغهها و مشکالت
زیادی در این میان دست و پنجه نرم میکنند.
مشکالت حرکتی ،ناتوانی در حضور فرد معلول در
محیطهای مورد عالقه ،مشکل استحامم ،مشکل
استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ...همه میتواند از
جمله مسائل زندگی با معلولین به حساب آید.
پیوند و رابطه فقر ،معلولیت و طرد اجتامع
عاملی که طرد فقر را حتمی میسازد ،فقر است در
واقع بین طرد و فقر رابطه تاثیر و تاثر متقابل وجود
دارد.
نه تنها ناتوانی بر خطر فقر میافزاید بلکه رشایط فقر
نیز خطر وقوع ناتوانی را اضافه میکند .خانوادههای
فقیر غذای کافی ،مواد صحی اولیه و دسرتسی به
مراقبت های پیشگیری و صحی ندارند؛ آن ها در
مسکنی با کیفیت پایین زندگی میکنند و در مشاغل
بسیارخطرناک کار میکنند .تغذیه نا مناسب میتواند
علت ناتوانی باشد و عالوه بر این افزایش آسیب
پذیری نسبت به سایر بیامری های ناتوان کننده را
به همراه دارد.
برسی متغیرهای که به طور معنی دار با معلولیت
ارتباط دارند ،حاکی از آن است که وضعیت نا مطلوب
و ضعف اقتصادی از پیش موجود(پیش از معلول
شدن) عامل خطرزای اصلی است .تحلیل چند متغیری
تائید میکند که مسنتر بودن ،نداشنت توانایی های
تحصیلی و عدم اشتغال و در آمد ناشی از آن ،همگی

به طور مشتقل با خطر معلول شدن ارتباط دارند.
معلولیت میتواند به عنوان شاخص مناینده فقر باشد.
در سطح سالمتی حدود  ۵۰در صد معلولیت ها قابل
پیشگیری اند .سالمت و بیامری به نوبه خود ،به شدت
از جنبه های گوناگون ساخت اجتامعی تاثیر میپذیرد.
عوامل اجتامعی نه تنها بر امید به زندگی ،بلکه بر
احتامل ابتال به انواع مهم بیامری و مراقبت های
صحی که مریضان دریافت میکنند ،تاثیر میگذارد.
تولید در خانواده ای مرفه امکانات ادامه دادن به
تحصیالت عالی را به نحو چشمگیری افزایش میدهد،
داشنت تحصیالت عالی نیز به سهم خود دسرتسی به
مشاغل پر درآمدتر را برای شخص آسان میکند و این
خود بر فرایند انباشت ثروت ،عالوه بر آنچه که از راه
میراث خواری نصیبش میشود ،اثر میگذارد .میزان
ثروت و میزان تحصیالت نیز بر سالمتی شخص بی
تاثیر نیست و طول عمرش را زیادتر میکند .بدین
ترتیب زمانی که ناتوانی جسمی (عدم بر خورداری از
فرصت سالمتی) با عدم فرصت دیگری (ناتوانی مالی
یا فقر) همراه میشود؛ فرد در تقاطع معلولیت و
فقر قرار میگیرد و از آن جا که معلول بودن و فقر
بودن هر دو طرد اجتامعی را به دنبال دارند فرد در
وضعیت معلولیت ،فقر و طرد واقع میشود .بدین
ترتیب ،این افراد از نظر تشخیص طبقات در هیچ
کدام از طبقات حتی طبقه پایین قرار نخواهند گرفت،
بلکه احتامالً میتوان گفت خارج از طبقه هستند.
حال اگر فرد معلول زن باشد به لحظ مسایل فرهنگی
که با مساله معلولیت و جنسیت مربوط میشوند،
از برخورد و تقاطع معلولیت ،جنسیت و فقر ،فرد
در وضعیت تقاطع معلولیت ،جنسی و فقر و طرد
واقع میشود.
منابع
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مصاحبه با محرتمه جمیله نورستانی
معاون حامیوی و عرضه خدمات

تشکر از اینکه برای ما وقت گذاشتید تا پیرامون
وضعیت عمومی وزارت و فعالیت های آن صحبت
داشته باشیم.
در آغاز به طوری کلی اگر اشاره منایید که
.1
وضعیت عمومی وزارت چگونه است؟
تشکر  ،خوشبختانه می توانم بگویم که اکنون وزارت
در یک وضعیت خوب قرار دارد .قبال این وزارت تحت
عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معولین فعالیت
می کرد ولی اکنون به عنوان یک واحد بودجوی
مستقل ارتقا کرده است .این تالش هییت رهربی،
وزارت را از هر لحاظ در یک وضعیت متفاوت و
مناسب قرار داده است .ما اکنون با داشنت یک چشم
انداز واضیح و پالن های مشخص جهت بهبود زندگی
ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به پیش می رویم
و امیدوار هستیم که تغییرات بیشرت را در زمینه به
وجود آوریم.
شام اکنون در وزارت چقدر معلول و ورثه
.2
شهید ثبت دارید و چه تعداد آن ها ملکی و به چه
تعداد نظامی هستند؟
دراین وزارت حدود( )۳۸۰۰۰۰سه صد هشتاد هزار
شهید و معلول ثبت می باشد .که از آن جمله به
تعداد ( ) 156791شهید و به تعداد ( )203634افراد
دارای معلولیت عمال حقوق دریافت می مناید و به
تعداد (  )19575جدیدالتثبیت می باشد .بر عالوه
وزارت امور شهدا و معلولین مکلفیت دارد برای سایر
شهروندان دارای معلولیت به استثنای حقوق مادی
سایر امتیازات و خدمات را برای شان پیشکش مناید.

آیا حقوق و امتیازات ورثه شهدا و افراد
.3
دارا ی معلولیت در سال  1399تکمیل پرداخت شده
است اگر نشده مشکل در چه بوده است؟
اکرثیت ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در سال
مالی  1399حقوق شان را دریافت کرده است ،اگر
تعدادی آنها باقی مانده است مشکل در اسناد شان
بوده است .همچنان ما به منظور تامین شفافیت
بیشرت و مبارزه علیه فساد اداری در بخش شهدا ملکی
سه گتگوری را معاش شان را معطل قرار دادیم .تا
اسناد شان تکمیل بررسی گردد .این کتگوری یکی
شهدا تک ورثه ای ،شهدا که قبل از سال  1380و
همچنان کسانی بوده که ورثه شان سن  65سالگی
را تکمیل کرده باشد .هدف ما این بود که تا موضوع
بیشرت بررسی شود و تا تکمیل بررسی معاش شان
معطل قرار داده شده بود.
معلولین طبیعی چرا از حقوق نقدی
.4
بهرمند نیستند و شام چه راه حل در زمینه دارید؟
متاسفانه این ها یک موضوع قانونی دارند ،در قانون
ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت از حقوق نقدی
برخوردار نیستند و فقط از امتیازات غیر نقدی بهرمند
هستند .ما برای بیرون رفنت از این مشکل ،قانون ورثه
شهدا و افراد دارای معلولیت را تغییر دادیم و مسوده
آن به وزارت عدلیه سپرده شده است و امیدواریم با
تصویب و توشیح آن مشکالت معلولین طبیعی حل
شوند.
در سال  1399شام چه دستاوردهای
.5
عمده داشتید اگر لطف کنید یک چند مورد آن را بیان

منایید؟
در سال مالی  1399ما دستآوردهای خوبی در بخش
های اصالحات و خدمات داشتیم .که چند منونه آن را
خدمت شام ارایه می کنم .اول اینکه مسوده اسرتاتژی
ملی معلولیت ترتیب شده که  10سال را در بر می
گیرد .این اسرتاتژی با مشارکت و سهم گیری متام
ادارات دولتی تکمیل می گردد .دوم ،مرکز ارتباطات و
یا مرکز متاس یکی از دستاوردهای عمده دیگری است
که در این سال صورت گرفته است .با استفاده از این
مرکز ما می توانیم به متام نظریات ،خواسته ،مشکالت
و شکایات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت رسیدگی
کنیم .پنجم ،کمیته بررسی اسناد و وثایق ورثه شهدا
و افراد دارای معلولیت نیز دستآورد بزرگی بوده که
ما تا اکنون در این زمینه پیرشفت خوبی داشتیم و
تعدادی زیادی اسناد جعلی شناسایی و از سیستم
حذف شده است .سوم ،ایجاد یک آرشیف منظم و
الکرتونیکی در وزارت است که این آرشیف قابلیت
های باالی پاسخگویی را در ارسع وقت به مراجعین
دارد.
شام در بخش باز توانایی افراد دارای
.6
معلولیت چه برنامه های دارید ،آیا اکنون کدام مرکز
صحی برای باز توانایی در مرکز و والیات دارید؟
بلی قبال در دستآوردها هم یادآوری کردم که در مرکز
توانبخشی پیامرب اعظم در کابل فعال گردیده است
و این مرکز خدمات طبی مختلف در بخش های
داخله عمومی ،مشاوره فامیلی و تحصیلی ،ارتوپیدی،
فزیوتراپی ،گراف گوش ،تعیین منره چشم کمپیوتری،
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گفتار درمانی مانند گنگ و توتله ،کار درمانی مانند
فلج مغزی و سکته مغزی می باشند .تالش ما این است
که این خدمات در والیات هم گسرتش داده شود و تا
هموطنان ما در والیات از این خدمات بهرمند شود.
یکی از شکایات همیشه گی افراد دارای
.7
معلولیت عدم دسرتسی آنها به اماکن عامه است و
شام در زمینه چه اقدامات کرده اید؟
این یک مشکل عمومی است متاسفانه  ،ما در زمینه
کاملن آگاه هستیم .در این زمینه ما با وزارت شهر
سازی و اراضی و نیز با شاروالی کابل تفاهمنامه
همکاری امضا کردیم و به اساس این تفاهمنامه متام
تعمیر ها و ساختامن های که ساخته می شود باید
زمینه دسرتسی فزیکی معلولین در آن لحاظ شود.
گفته می شود که بعضی افراد غیر
.8
مستحق نیز حقوق دریافت می کند آیا شام در زمینه
آگاهی دارید و چه تدابیر را در زمینه اتخاذ کرده اید؟
بلی این یک مسله عمومی است ،کارت های جعلی
و افراد غیر مستحق حقوق دریافت می کند .همین
موضوع بود که به اساس حکم ریاست جمهوری
کمیته بررسی تدقیق وثایق ورثه شهدا و افراد دارای
معلولیت با ترکیب نهادهای مختلف توظیف شده
است تا پیرامون موضوع نامربده کار کنند که نتیجه
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کار آن نیز یادآوری شد.
آیا تفاهمنامه های که با ادارات دیگر
.9
داشته اید تطبیق شده است؟ چه موانع در تطبیق آن
می بینید؟
ما با نهادهای ملی و بین املللی تفاهمنامه دو جانبه
همکاری داریم .در قسمت تطبیق مفاد تفاهمنامه
مشکالت وجود دارد ،بعضی ادارات مطابق منت
تفاهمنامه تعهدات شان را انجام نداده است و بدون
شک معلولیت یک پدیده ملی و انسانی است و برای
رسیدگی بهرت به آن مشارکت متام ادارات رضوری
است .وزارت موضوع را از نزدیک تعقیب می کنند و
مشکالت که پیش آمده باید رفع شوند.
شام به منظور تامین شفافیت و از بین
.10
بردن فساد چه فعالیت های انجام داده اید آیا تالش
های تان موثر بوده است؟
الکرتونیکی سازی خدمات و بررسی متام اسناد ورثه
شهدا و افراد دارای معلولیت مهم ترین اقدامات
است که در زمینه تامین شفافیت و از بین بردن فساد
برداشته شده است .تا اکنون  40تخلف و موارد آلوده
به فساد به سارنوالی معرفی شده است .این خود یک
پیرشفت قابل مالحظه ای در این زمینه است.
مشکالت و موانع فرا روی کاری شام در
.11

وزارت چه است و چه راه حل های را در زمینه پیش
بینی می کیند؟
مهم ترین مشکل که وجود دارد کمبود بودجه است و
ما رضورت داریم تا بودجه وزارت افزایش پیدا کنند و
تا ما از یک طرف حقوق و امتیازات کامل ورثه شهدا و
افراد دارای معلولیت را پرداخت کنیم و از طرف دیگر
سهولت بیشرت را فراهم بسازیم .مسله دیگر این است
که ادارات باید تفاهمنامه که با وزارت امضا کرده
است و مطابق آن عمل کنند.
خواست شام از مقامات رهربی دولت چه
.12
است؟
خواست ما از رهربی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان این است که قربانیان جنگ را قهرمانان
این وطن هستند بیشرت حامیت کنند و فرصت های
بیشرت برای شان داده شود .این ها در راه دفاع از
آزادی ،استقالل ،حاکمیت ملی ،ارزش ها و منافع ملی
کشور قربانی داده و دفاع کرده است .این ها افتخار
افغانستان هستند و باید به افتخارات این ها ارج
گذاشته شود.
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ولس مرش د شهیدانو د ورثې او معلولینو
غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل

د افغانستان اسالمي جمهوریت جمهوررئیس
محمدارشف غني نن مازدیګر د شهیدانو ورثې او
معلولینو رسه په غونډه کې په سالمخانه ماڼۍ کې د
دوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل.
په پیل کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت
رسپرست حمیدالله فاروقي د وزارت د ارتقا او د
شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د جمهوررئیس د
همېشنۍ پاملرنې مننه وکړه وې ویل ،د افغانستان
ملت او دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د
شهیدانو د کورنیو او معلولینو د رسښندنو منندوی
دی.
ښاغيل فاروقي وویل ،د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته
به ټولې الزمې اسانتیاوې برابرې او په دې برخه کې به
د جمهوررئیس الرښوونې عميل کړي .هغه زیاته کړه،
له نورو اړوندو ادارو رسه الزمه همغږي رامنځته او
د وزارت سرتاتیژي چمتو شوې چې ژر به د جمهوري
ریاست عايل مقام رسه رشیکه يش.
ورپسې تایسه فدایي ،مسعود صايف ،رحیم الله
رحیمي ،محمدصدیق مومند ،نقیب الله فراهي او
سمیع الحق سمیع د خپلو اړوندو کمېټو د نظریاتو
او وړاندیزونو د رشیکولو پرمهال له نظام ،امنیتي
او دفاعي ځواکونو ،سولې پروسې او د تېرو کلونو د

السته راوړنو له خوندیتوب او تداوم څخه خپل ټینګ
مالتړ اعالن کړ.
یادو ویناوالو همدارنګه د شهیدانو ورثې او معلولینو
د حقونو ،امتیازاتو د تامین او پر وخت د هغو د
ورکړې ،فساد د مخنیوي ،د تعلیمي ،تحصیيل او کاري
زمینو د برابرولو ،دولتي ادارو کې د معلولینو او د
شهیدانو ورثې د جذب ،ورزيش اسانتیاوو ،حرفوي
مرکزونو د ایجاد ،د اوربند او باعزته سولې د تامین
او د شهیدانو د ورثې او معلولینو د باعزته ژوند په
اړه خپل وړاندیزونه له جمهوررئیس رسه رشیک کړل.
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکرت
فضل محمود فضيل دغې غونډې ته د وینا پرمهال
وویل ،د شهیدانو ورثې او معلولینو نن په بېالبېلو
کمېټو کې خپل نظریات او وړاندیزونه په ډېره حوصله
مندۍ تنظیم کړل .رسه له دې چې دا معظم قرش د
نورو په پرتله زیاتې ستونزې لري ،مګر دوی دلته د
شخيص ستونزو او غوښتنو پرځای ميل او هغه مسایل
مطرح او ورباندې ټينګار وکړ چې له ټول هیواد او
ولس پورې اړه لري.
جمهوررئیس غني د شهیدانو ورثې او معلولینو ته د
ښه راغالست پرمهال وویل ،ستاسو موجودیت دلته
لوی ویاړ دی ،ځکه زه او همکاران مې ستاسو د
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رسښندنو له برکته د ولس د خدمت ویاړ لرو .ستاسو
له رغنده بحثونو ،ميل ،اصويل او قانوين نظریاتو او
وړاندیزونو څخه مننه چې غواړئ هیواد د افغانانو
په الس امنیت ،ثبات ،عدالت او پرمختګ ته ورسېږي.
جمهوررئیس څرګنده کړه ،د شهیدانو د ورثې او
معلولینو په برخه کې ټول وزارتونه او ادارې مسوولیت
لري او د دې لپاره به د کابینې یوه غونډه چې والیان،
د خصويص سکتور او نورو ادارو استازي هم په کې
حضور ولري راوبلل يش چې د یو ميل پروګرام له الرې
د امکاناتو په رڼا کې تاسو ته د خدمت او رسیدګي په
برخه کې خپلې ژمنې تازه او پرځای کړي.
د هیواد جمهوررئیس څرګنده کړه ،د ښار جوړولو او
ځمکو او فواید عامې وزارتونو ته واضح الرښوونه شوې
او راتلونکی کال به د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته
لس زره نومرې په شفاف ډول ووېشل يش او دغه
برنامه به نورو زونونو او ولسوالیو ته هم وغځول يش.
جمهوررئیس وویل ،ملت او دولت ستاسو د رسښندنو
منندوی دی او په عادالنه سوله کې به ستاسو حقونه
خوندي يش .د سولې رشایط اماده شوي دي .هغه
زیاته کړه ،زموږ موخه باعزته سوله ،خپلواک ،ولسواک
او متحد افغانستان دی چې وکوالی شو خپلې پټې
او ښکاره شتمنۍ د خلکو د خدمت او هوساینې وړ
وګرځوو.
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وزیر امور شهدا و معلولین به کارمندان این وزارت معرفی شد
(سه شنبه_ 7دلو_)1399
لعلالدین آریوبی وزیر پیشین وزارت امور شهدا
و معلولین ضمن عرض تربیکی به رسپرست و نامزد
وزیر جدید این وزارت ،در رابطه به ایجاد وزارت،
مشکالت ،اصالحات و دست آوردهای خود به شکل
گزارش فرشده یاد آور شده و به رهربی وزارت مذکور
وعده هرگونه همکاری را سپردند.
محرتم حمیدالله فاروقی رسپرست و نامزد وزیر
جدید وزارت ،از اعتامد رئیس جمهور مبنی بر تقرری
شان در این سمت ابراز امتنان منوده و گفتند ،از جریان
رسیدن این اداره تا اینجا آگاه هستم و بدون شک که

این یک کار دشوار بوده است .وی اظهار منود :آقای
آریوبی به هدف ارایه خدمت به ورثه شهدا و اشخاص
دارای معلولیت تهداب و بنیاد تاثیرگزاری را گذاشته
است ،ماموریت من مبنی بر گسرتش و انکشاف این
تهداب استوار میباشد؛ تا قرش مذکور از فُرصت ها و
خدمات بیشرت و بهرتتری مستفید گردند.
آقای فاروقی خاطر نشان منود که ،متام مسوولیت
خود را با ارتقای ظرفیت ،برقراری هآمهنگی ،ارایه
بهرت خدمات از بعد کمی و کیفی ،دریافت راه های
حل به مشکالت ،پیش برد کارها بر اصل شفافیت،
تقویت آگاهی عامه در مورد حقوق معلولین ،نهایی
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سازی اسرتاتیژی ملی معلولیت و سایر امورات را
مطابق به ارزش ها و اصول وظیفوی به پیش میبرم.
وی افزود که مبارزه با نابرابری و فساد هدف اصلی
من میباشد تا اداره از هر نگاه نیرومندتر شده و به
پا ایستاده شود.
آقای فاروقی عالوه منود که ،همکارهای ورثه شهدا و
اشخاص دارای معلولیت در بخش های یاد شده مهم
و ارزنده میباشد و از مشورها و رهنمودهای سامل
شان در بهرت شدن امورات کاری سود برداشته شود.
نبود رسپناه و عدم دسرتسی فزیکی به تاسیسات عام
املنفعه از مشکالت عمده ورثه شهدا و اشخاص دارای
معلولیت میباشد

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د شهیدانو او معلولینو چارو
وزارت ته ارتقاء وکړه

(دوشنبه/۲۹/مرغومي)۱۳۹۹/
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت
د خپلواکه کېدو موضوع د افغانستان د اسالمي
جمهوریت په کابینه کې له بحث وروسته د تاییدۍ
لپاره د ميل شورا مجلسونو ته ولېږل شوه ،چې له نېکه
مرغه د دواړو مجلسونو له تایید وروسته جاللتآمب
جمهور رییس هم منظور کړ او وزارت ته یې ارتقاء
وکړه.
د هېواد له جاللتآمب جمهور رییس محمد ارشف غني
مننه کوو ،چې د خپلې همېشنۍ مهربانۍ او ځانګړې
18

پاملرنې پر بنسټ یې د ټولنې دغه وړ او مستحق
قرش ته جال او ځواب ویوونکی وزارت رامنځته کړ،
د جمهوري ریاست له د دویم مرستیال دفرت ،د چارو
ادارې ،په پارملاين چارو کې د دولت وزارت او د ميل
شورا دواړو مجلسونو د هڅو او نېک نیت قدرداين
کوو ،چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو ورثې
د ستونزو په درک کولو یې دغه سرت ګام پورته کړ.
د یاد بې ساري بدلون په رامنځته کېدو رسه به
دغه اداره نوره هم ځواکمنه او پیاوړې يش .د بشپړ

صالحیت پر بنسټ به پر دې وتوانېږي ،چې د ادارې
دننه د هر اړخیزو اصالحاتو او معیاري خدمتونو
وړاندې کولو رسبېره د کابینې او ميل شورا په غونډو
کې ګډون وکړي ،د ميل او نړیوالو ادارو رسه همغږي
رامنځته کړي ،د برېښنایي حکومتوالۍ د پراختیا،
سیستمونو د تطبیق ،کاري پروسو ساده او اسانه
کولو ،فساد او بیروکراسۍ رسه د مبارزې او د روڼتیا
ټینګښت لپاره اغېزناک او محسوس ګامونه پورته کړي.
د اباد او سوکاله افغانستان په هیله!
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رسپرست وزارت امور شهدا و معلولین و هیئت همراه شان
طی سفر دو روزه از والیات مرشقی دیدن منودند

(پنجشنبه_  23دلو_)۱۳۹۹
پوهنمل حمیدالله فاروقی رسپرست وزیر امور
شهدا و معلولین ،به والیت های لغامن ،کرن ،ننگرهار
و نورستان سفر کرده و خواست ها ،مشکالت ،نیازها
و پیشنهادات ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت را
از نزدیک استامع منودند.
در این سفر محرتم عمراخان منیب مشاور رئیس
جمهور در امور معلولین و هیئت رهربی وزارت نیز
آقای فاروقی را همراه میکردند.
در روز نخست این سفر پوهنمل فاروقی و هیئت
همراه شان عازم والیت لغامن شده و سپس به والیت
ننگرهار سفر منودند ،روز دوم سفر نیز والیت های
کرن و نورستان را در بر میگرفت.

در این سفرها پوهنمل حمیدالله فاروقی با محرتم
رحمتالله یارمل والی لغامن ،محرتم ضیاءالحق
امرخیل والی ننگرهار ،محرتم محمد اقبال سعید والی
کرن و محرتم عبدالغفور ملکزی والی نورستان به طور
جداگانه در دفرتهای کاری شان دیدار کردند و روی
مسایل همچون بررسی اسناد ،تحصیالت ،پرداخت
حقوق ،رسپناه ،سهولت های فزیکی و سایر نیازهای
ورثه شهدا و معلولین تدویر جلسه منودند.
والیان در جلسات شان با آقای فاروقی ،ضمن
عرض تربیکی سمت جدید پوهنمل فاروقی را در این
وزارت ،از ترشیف آوری هیئت همراه به این والیات
ابراز امتنان منوده ،گفتند :خدمات از دریچه واحد
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مناینگر پیرشفت های ارزنده این وزارت بوده و نیز از
پیرشفت های اخیر وزارت نظیر( برقی سازی سیستم،
ساخت یک پالیسی منظم ،ساخت اسرتاتیژی ملی
معلولیت ،کاهش بروکراسی ،مبارزه با فساد ،بررسی و
تدقیق اسناد و تامین شفافیت) تقدیر و متجید منودند.
پوهنمل حمیدالله فاروقی در جریان سخنان شان
برای حل مشکالت و رسیدگی به نیازهای ورثه شهدا
و معلولین با همکاری مرکز تاکید کرده اضافه منودند،
به هدف رسیدگی به نیازها و مشکالت این قرش همه
باهم روی یک میکانیزم اساسی کار میکنیم تا بتوانیم
سهولت های بیشرت و معیاری تری را به آنان عرضه
منائیم.
در همین حال ،پوهنمل حمیدالله فاروقی رسپرست
وزارت امور شهدا و معلولین در جریان دیدار اش از
والیت کرن ،در محفل حساب دهی دولت به ملت
اشرتاک منوده و برنامه وزارت را با رسانه ها و مردم
رشیک منودند .او در این محفل هدف از سفرش را به
والیت کرن به مردم و رسانه ها معلومات داد .
پوهنمل فاروقی خدمت به ورثه شهدا و افراد دارای
معلولیت را مسوولیت متامی ادارات دولتی خوانده و
عالوه منود که ،حساب دهی به ملت یکی از ویژگی
های حکومت داری خوب میباشد.
وی در حاشیه این کنفرانس ،از مرکز ساخت اعضای
مصنوعی برای اشخاص دارای معلولیت در والیت کرن
دیدار به عمل آورد و جهت غنامندی هرچه بیشرت این
مرکز ،به مسووالن مربوطه هدایات الزمی را سپردند.
در جریان این سفر رسپرست وزارت امور شهدا و
معلولین با اعضای کمیسیون بررسی اسناد و روسای
صحت عامه ،شهرسازی ،مستوفیت و شهرداری با
19
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حضور داشت والیان والیت های لغامن ،ننگرهار ،کرن
و نورستان نیز به گونه جداگانه دیدار منوده و تدویر
جلسه منودند.
در این نشست ها مستوفی ،رییسان شهرسازی،
صحت عامه ،شهردار ،څارنوال سرته محکمه و
منایندگان اداره ملی احصاییه و معلومات ،امنیت
ملی ،آمران امور شهدا و معلولین والیات متذکره و
مسووالن با صالحیت مقام والیات اشرتاک داشتند.
آقای فاروقی خاطر نشان منود که ،رسیدگی بهرت به
ورثه شهدا وافراد دارای معلولیت در اولویت کارهای
ما بوده و به آنان از نیازهای ابتدایی زندگی گرفته
تا فراهم منودن زمینه های تحصیلی ،صحی ،دسرتسی
فزیکی به اماکن عامه و همه سهولت های کامل باید
مهیا گردد.
همچنان پوهنمل فاروقی خواست ها ،رهنمودهای
و پیشنهادات خود را در راستای فراهم سازی سهولت
جهت پرداخت حقوق ورثه شهدا و اشخاص دارای
معلولیت و بانکی سازی با مستوفیهای والیات
مذکور رشیک ساختند.
آقای فاروقی روی ساخت آسایشگاه و توزیع منرات
رهایشی برای فامیل های شهدا و اشخاص دارای
معلولیت نیز صحبت کرده و آخرین پیرشفت ها و
دست آوردها را در پیوند به موضوعات یاد شده با
مردم والیات لغامن ،ننگرهار ،کرن و نورستان در مقر
خود آن والیت ها رشیک منودند .در همین حال
هدایات الزم را در راستای تامین عدالت و مساوات
در روند توزیع غرفه های کاری برای معلولین در این
والیت ها به شاروال های هر یک از والیات یاد شده
سپردند.
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پوهنمل فاروقی روی رسیدگی به موقع به مشکالت
فامیل های شهدا و اشخاص دارای معلولیت تاکید
بیشرت منود و خواهان همکاری های همه جانبه
مسووالن مربوطه را در پیوند شدند.
در پایان این نشست ،اعضای کمیسیون بررسی اسناد
شهدا و معلولین ،مستوفی ها ،روسای شهرسازی،
صحت عامه و شاروال ها و سایر مسووالن مربوطه
والیات یاد شده هرکدام در والیت های شان از
پوهنمل حمیدالله فاروقی و هیئت همراه شان ابراز
امتنان و قدردانی منودند که ،به هدف استامع خواست
ها ،مشکالت و پیشنهادات ورثه شهدا و اشخاص دارای
معلولیت به والیات ترشیف فرما شدند.
آقای فاروقی روی شفافیت در روند تدقیق و بررسی
اسناد شهدا و معلولین تاکید منوده و به منایندگی از
وزارت ،تعهد هر گونه همکاری را با همه مسووالن
والیتی سپردند و هچنان خواهان تقویت هرچه بیشرت
هآمهنگی ادارات مربوطه با وزارت شدند.
در ادامه شاروال ها ،رئیسان شهرسازی و اراضی و
مستوفی های والیات متذکره در زمینه صحبت منودند
و از اقدامات و پالن های که در این راستا انجام شده
است یاد آور شده و گفتند ،کار روی این مسایل
جریان دارد و با هآمهنگی آمریت های امور شهدا و
معلولین والیات شان نهایی میشود.
در ادامه پوهنمل حمید الله فاروقی رسپرست وزیر
امور شهدا و معلولین ،با عده از منایندگان افراد دارای
معلولیت والیات لغامن ،ننگرهار ،کرن و نورستان به
گونه جداگانه پیرامون مشکالت و خواستهای این
قرش تدویر جلسه منودند.
این دیدارهای جداگانه آقای فاروقی خواهان

هآمهنگی و همکاری هرچه بیشرت نهاد های معلولین
با آمریت های امور شهدا و معلولین شده و گفتند،
تطبیق سیستم و ایجاد فدراسیون برای معلولین از
اولویت های کاری ماست تا بتوانیم به مشکالت و
نیازمندی های این قرش به ارسع وقت فایق آییم.
پوهنمل فاروقی خطاب به آنان گفت به هدف
تقویت حکومت داری خوب ،مبارزه با فساد ،تامین
شفافیت و تطبیق سیستم جدید از اولویت های کاری
ما میباشد.بخاطر اینکه به اهداف مذکور فایق آئیم،
همکاری های ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت
در زمینه نیاز مربم میباشد .همه باید تذکره برقی
را اخذ بدارند ،تا اینکه همه به سیستم برقی وزارت
وصل گردند.
آقای فاروقی از دست آوردهای اخیر وزارت یاد آور
شده افزودند ،هم اکنون پروسه بررسی اسناد در مرکز
و والیات جریان دارد تا ما با همکاری و پشتوانه شام
بتوانیم اسنادهای جعلی و خیالی را شناسایی منوده تا
باعث تقویت اقتصاد ،جلوگیری از ضایع شدن بودجه
دولت و حقوق مساوی شام گردد .وی نیز از فراهم
منودن سهولت های تهیه مسکن ،تحصیالت ،کاریابی،
ایجاد فدراسیون و صندوق مالی معلولین یاد آور شد.
پوهنمل حمیدالله فاروقی در جریان این سفر دو
روزه از استقبال گرم و مهامن نوازی مردم والیات
لغامن ،ننگرهار ،کرن و نورستان تشکری منود و به
ادارت مربوطه وزارت هدایت سپردند که ،بر عالوه
پرداخت به موقع حقوق ورثه شهدا و اشخاص دارای
معلولیت و رسیدگی به مشکالت شان ،باید در زمینه
خود کفایی ،استخدام و تحصیالت آنان نیز کار جدی
و توجه بیشرت منایند.
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د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په  ۱۳۹۹کال کې د
خپلو کړنو او السته راوړنو راپور ملت ته ورکړ

(شنبه/۰۲/کب)۱۳۹۹/
د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر پوهنمل
حمید الله فاروقي د حکومت رسنیو مرکز کې ملت
ته د  ۱۳۹۹کال د کړنو او السته راوړنو بشپړ راپور
وړاندې کړ.
ملت ته د حساب ورکولو برنامه کې د وزارت د برنامو
او همغږۍ مرستالې صربي اندړ ،د مالتړ او خدمتونو
وړاندې کولو مرستیالې جمیلې نورستانۍ ،د وزارت د
بېالبېلو برخو رییسانو ،مشاورینو ،آمرینو او کارکوونکو
هم ګډون درلود.
په پیل کې ښاغيل فاروقي د دولت له لوري ملت ته د
خپلو کړنو او السته راوړنو راپور وړاندې کول د غوره
او رڼې حکومتوالۍ بنسټیز اصل وګڼه او له دې ډول
برنامو د مالتړ تر څنګ یې د دولت او ملت تر منځ
د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ .زیاته یې کړه ،چې په
دولتي جوړښت کې یې کار ټولو ته څرګند او په دې
اداره کې یې اصالحات راوستل او اداري فساد رسه
مبارزه لومړیتوب دی.
ښاغيل فاروقي په هېواد کې اوږده جګړه د شهیدانو
او معلولینو شمېر د زیاتېدو اصيل المل وګڼه او له
هېواده د دفاع ،عزت او حیثیت ساتنې برخه کې یې
د ټولو رسښندنې وستایلې وویل :د شهیدانو ورثې او
معلولینو ته مسولو خدمت کوونکو په توګه چمتو یو،
چې د ټولو ارزښتونو په پام کې نیولو رسه دوی ته
هر ډول امکانات او فرصتونه برابرو کړو .زیاته یې
کړه ،چې د حکومت رهربۍ یاد قرش ته د خدمتونو
وړاندې کولو برخه کې ټولو اسايس ،معنوي او ارزښتي

مسولیتونو تررسه کولو ته ژمنه ده او په قربانیو یې
ویاړي.
ښاغيل فاروقي د شهیدانو د ورثې او معلولینو له زغم
او حوصلې نه په مننې وویل ،چې امکانات او رسچینې
محدودې دي ،له بل لوري د شهیدانو او معلولینو
شمېر په لوړېدو دی .د بحران د مخنیوي لپاره مهمه
ده ،چې په یادو برخو کار ويش.
ښاغيل فاروقي له جمهور رییس ،دواړو مرستیاالنو
او د وليس جرګې له دواړو خونو مننه وکړه ،چې د
شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د ال اغېزناکې رسیدګۍ
لپاره یې دغې ادارې ته ارتقاء ورکړه او په خپلواک
بودجوي واحد یې بدله کړه.
ښاغيل فاروقي څرګنده کړه ،چې وزارت یې په
۱۳۹۹مايل کال کې خپلې کړنې د سرتاتېژیکو موخو،
قوانینو ،لیدلوري او نړیوالو میثاقونو پر بنسټ د
اصولو او ارزښتونو په پام کې نیولو رسه تررسه کړې
دي ،چې پایلې یې محسوسې دي .زیاته یې کړه چې
وزارت په  ۱۳۹۹مايل کال کې د ادارې تشکیل د ترتیب
او جمهوري ریاست عايل مقام څخه د منظورۍ
اخیستلو رسبېره ،د خپلو ميل او نړیوالو کاري رشیکانو
په همکارۍ د معلولیت ميل سرتاتېژۍ مسوده ترتیب
کړې ده ،معلولینو ته د حقوقو ورکړې او خدمتونو
وړاندې کولو برخه کې د پام وړ عادي او پرمختیایي
بودجه لګولې ده ،چې اغېز یې ډېر څرګند دی .د دې
تر څنګ د اړیکو مرکز یا ( )Call centerاو د واحدې
دریڅې یا ( )One Stop shopد خدمتونو سیستم،
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چې کاري پروسې یې ساده او اسانه کړي دي ،فعال
شوي دي.
ښاغيل فاروقي په  ۳۴والیتونو کې د شهیدانو د ورثې
او معلولیت لرونکو وګړو د اسنادو او وثیقو څېړنه
او ارزونه د وزارت مهمه السته راوړنه وګڼله وویل:
تر دې مهاله ګڼ شمېر اسناد څېړل شوي او له ډلې
یې  ۳۲۵۳۳رد شوي دي ،چې د دولت بودجې د بې
ځایه لګښت مخه نیول شوې ده .زیاته یې کړه ،چې
د پالن رسه سم به په  ۱۴۰۰کال کې د ټولو اسنادو
څېړنه بشپړه يش .ښاغيل فاروقي د شهیدانو د ورثې او
معلولینو د اسنادو د ثبت په موخه د معیاري آرشیف
رامنځته کول او نوې برېښنایي سیستم تطبیق پروژه د
 ۱۳۹۹مايل کال مهمې کړنې وبللې.
په  ۱۳۹۹مايل کال کې وزارت د پالیسۍ او تقنین برخه
کې هم ډېرې السته راوړنې لرلې ،چې د معلولیت
لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو قانون د تعدیل او
اصالح د طرحې ترتیبول ،د جندر پالیسۍ تدوین ،د
معلولیت ميل سرتاتېژۍ چمتو کول او ترتیب ،د وزارت
د کورنۍ څېړنې پالیسۍ تدوین او د ادارې اړوندو
چارو ته د سم لیدلوري ورکولو په موخه د ادارې د
کړنو د ډول د مقررې ترتیبول پکې شامل دي.
ښاغيل فاروقي د فساد پر ضد د تررسه شوو کړنو ،د
تطبیق شوو پروژو پر اقتصادي ارزښت ،ستونزو او د
وزارت په راتلوونکو برنامو هر اړخیزې خربې وکړې او
د چارو د ال ښه وايل او السته راوړنو د پراختیا ژمنه
یې وکړه.
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د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر د ولس مرش دویم
مرستیال رسه په بیالبیلو موضوعات خربې وکړې

(سه شنبه/۰۵ /کب)۱۳۹۹/
د ناستې په پیل کې ښاغيل فاروقي د شهیدانو ورثې
او معلولیت لرونکو وګړو ته د ځانګړې پاملرنې او د
یوه خپلواک بودجوي واحد په توګه د وزارت د ارتقاء
په اړه د جاللتآمب استاد رسور دانش له همکاریو
مننه وکړه ویې ویل :جاللتآمب جمهور رییس او
ستاسې د ځانګړې پاملرنې له امله نن د شهیدانو ورثه
او معلولیت لرونکي وګړي د یوې خپلواکې ادارې
خاوندان دي .هیله ده راتلوونکي کې هم د دې قرش
د مالتړ په موخه یادې ادارې رسه همکاري وکړي.
ښاغيل فاروقي په مرکز او والیتونو کې د شهیدانو
ورثې او معلولینو د اسنادو او وثیقو د څېړنې او
ارزونې په اړه وویل :په مرکز او والیتونو کې  ۶۰سلنه
اسنادونه څېړل شوي او ځیني غیر قانوين اسناد تثبیت
او رد شوي دي .پر دې رسبېره د فساد مخنیوي او
د خدمتونو د چټکتیا په موخه د برېښنایي سیستم
تطبیق اړین وګڼه او په دې اړه یې د الیکرتونیکي
تذکرو اخیستل او د سیستم د تطبیق لپاره خپل
پالنونه روښانه کړه.
ښاغيل فاروقي زیاته کړه ،چې د معلولینو د لس کلنې
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ميل سرتاتیژي مسوده نهايي او د تطبیق لپاره يې د
عمل پالن جوړ شوی ،چې د جاللتآمب جمهور رییس
له تایید وروسته به پيل يش .ښاغيل فاروقي وویل ،د
شهیدانو ورثې ،معلولینو او نادرکه شویو د حقوقو او
امتیازاتو قانون د تعدیل طرحه د وزارت د حقوقي
متخصصینو لخوا نهايي او د عدليي محرتم وزارت ته
لېږل شوې چې وروسته به د کابینې د تقنین فرعي
کمیټې ته راجع او د قانون له تعدیل رسه د معلولینو
تر منځ تفکیک ختم يش .ښاغيل فاروقي یاد قرش ته د
تحصیيل بورسیو ورکړه ،کارموندنه ،ظرفیت لوړونه او
په ټولنه کې ادغام له اسايس پالنونو وباله او له نړیوالو
مرستندویه بنسټونو رسه يې په دې اړه د لیدنو راپور
رشیک کړ.
د جمهور رییس دویم مرستیال جاللتآمب استاد رسور
دانش ښاغيل فاروقي او د وزارت مرشتابه پالوي
ته ښه راغالست ووایه ،د ښاغيل فاروقي ګامرنه يې
نیک او پرځای ګام وباله وویل ،چې د داسې علمي
کادر په راتګ رسه به دا اداره د شهیدانو ورثې او
معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته پر وخت رسیدګي
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وکړي .جاللتآمب استاد رسور دانش زیاته کړه ،د تېرو
څو لسیزو جګړو له امله زموږ هېوادوال شهیدان او
معلول شوي دي ،دې خلکو د هیواد ساتنې په موخه
د خپلې کورنۍ او بدن خواږه غړي له السه ورکړي دي،
اړتیا ده چې دوي ته سمه رسیدګي ويش او ستونزې
یې پر وخت حل يش .جاللتآمب استاد رسور دانش د
حقوقو ورکړه کې روڼتیا ،د اسنادو څېړنې په پروسه
کې چټکتیا او د برقي سیستمونو تطبیق يواځینۍ حل
الره وبلله او په دې اړه یې د وزارت وروستۍ کړنې
وستایلې وویل :په وزارت کې د روڼتیا رامنځته کولو
په موخه ډیر کار شوی خو ال هم ځینو والیتونو کې
اسايس اصالحاتو ته اړتیا لیدل کېږي.
جاللتآمب استاد رسور دانش په ټولو ادارو کې د
شهیدانو او معلولینو د حقوقو او امتیازاتو د قانون
تطبیق ،د ادارو تر منځ همغږۍ او خدمتونو وړاندې
کولو کې د برېښنایي سیستمونو څخه ګټه اخیستنه
اړین وباله او په دې برخه کې يې د هر راز همکاریو
ژمنه وکړه.

شامره اول ،سال اول ،زمستان 1399

First year, 1st Issue, Winter 1399

دسرتسی فزیکی افراد دارای معلولیت به اماکن عامه یک
رضورت جدی است

(سه شنبه_ 16جدی_)1399
لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و
معلولین در رابطه به مشکالت مسکن و ایجاد سهولت
های فزیکی با محمود کرزی وزیر شهرسازی و اراضی
مالقات به عمل آوردند.
ابتدا لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا
و معلولین در رابطه به مشکالت مسکن و دسرتسی
فزیکی ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت صحبت
منوده و افزودند :یگانه مشکل این قرش در رابطه
به رسپناه و سهولت های امکان دولتی و رهایشی
میباشد که این کار مشرتک همه ادارات دولتی به
خصوص وزارت شهر سازی و اراضی میباشد.
آقای آریوبی خاطر نشان منود که مطابق سهمیه ۷
فیصد به ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت مطابق
قانون تهیه مسکن و سهولت های اجتامعی برای آنان
در نظر گرفته شده است ،ورثه شهدا و معلولین نظامی
در اولویت رسپناه و تهیه مسکن قرار دارند ،وی اضافه
منود که ،مطابق تعهد نامه های که با ادارات دولتی و
غیر دولتی به امضا رسیده است هر اداره مکلف است

تا خدمات معیاری را برای ورثه شهدا و اشخاص دارای
معلولیت در عرصه های مختلف انجام دهند؛ چون
رسیدگی به مشکالت و خواست های آنان از توان یک
اداره باال بوده و همه باید مشرتکاً روی آن کار منایند.
آقای آریوبی گفت :با مرفوع منودن رسپناه و تهیه
مسکن به این قرش میتوان به مشکالت و خواست
های مهم آنان فایق آمد ،وی اضافه کرد که ،مطابق
اسرتاتیژی ملی معلولیت که برای  ۱۰سال آینده برای
اشخاص دارای معلولیت از طرف این وزارت تهیه
شده است ،ساخت و اعامر شهرک ها و سهولت های
فزیکی در مکان های عاماملنفع از اولویت ها این
اسرتاتیژی میباشد.
متعاقباً محمود کرزی وزیر شهر سازی و اراضی از
تعهدات و مسوولیت های شان در قبال ورثه شهدا
و اشخاص دارای معلولیت یاد آور شده و گفتند:
با برنامه ها و پالن های دراز مدتی که در راستای
خدمت رسانی در بخش مسکن و رس پناه با ورثه
شهدا و معلولین به خصوص در بخش نطامی داریم،
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نشست ها و تعهدات با وزارت های دفاع ،داخله و
ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفته است که از
آدرس مشخص آنان که هامن وزارت دولت در امور
شهدا و معلولین است در قسمت تهیه رسپناه به آنان
کار صورت گیرد که طرح و نظریات در زمینه صورت
گرفته است.
آقای کرزی گفت ،مطابق سهمیه  ۷فیصدی تهیه
مسکن برای ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت
مطابق نقشه که این وزارت ساخته است در د ه سبز
کابل ،عینو مینه قندهار و والیت ننگرهار ساخت
رسپناه در نظر گرفته شده است که ما در تالش آن
هستیم تا محیط زیست اشخاص دارای معلولیت در
ساحات مختلف با ادغام سکونت با افراد غیر معلول
صورت گیرد تا از تبعیض محیط زیستی آنان جلوگیری
شود.
در اخیر تصمیم بر آن شد تا یک کمیته تخنیکی جهت
تطبیق پالن عمل بین هردو وزارت ایجاد گردد.
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معلولیت یک پدیدهی جهانی بوده و متام نهادهای دولتی و
خصوصی در قبال آن مسوولیت ارایه خدمات دارند

به منظور ارایه خدمات بهرت و ارزنده برای اشخاص
دارای معلولیت ،نشست هآمهنگی به رهربی وزارت
امور شهدا و معلولین ،با منایندگان  ۳۵وزارت خانه
صورت گرفت.
در آغاز این نشست محرتم صربی اندر معاون برنامه
ها و هآمهنگی وزارت دولت در امور شهدا و
معلولین ،ضمن خوش آمدید به منایندگان وزارت خانه
ها ،خواهان همکاری و هآمهنگی های هرچه بیشرت
در عرضه خدمات بهرت به ورثه شهدا و افراد دارای
معلولیت با این وزارت شدند.
خانم اندر افزود :معلولیت یک پدیده جهانی بوده و
متام نهادهای دولتی و خصوصی در قبال آن مسوولیت
ارایه خدمات دارند.
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متعاقباً محمد اقبال قیام رئیس پالن و پالیسی وزارت،
پالن های کاری انجام شده یک سال گذشته وزارت
دولت در امور شهدا و معلولین برای اشخاص دارای
معلولیت را در قالب پریزنتیشن ارایه منود و از
منایندگان وزارت ها در این مجلس خواست تا در پالن
یک سال آینده کاری خویش با همکاری وزارت ،نقش
و جایگاه ویژه به اشخاص دارای معلولیت بگنجانند.
منایندگان وزارت خانه ها در این مجلس ،به نوبه
خویش پالن و پیشنهادت شان را در عرصه بهرت شدن
زندگی اشخاص دارای معلولیت به هیات رهربی
وزارت ارایه منوده و تاکید منودند که ،در راستای تامین
معیشت ،تحصیالت ،صحت ،بازسازی ،کاریابی و در
سایر عرصه های زندگی برای اشخاص دارای معلولیت؛
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مسوولیت خویش را در هر اداره و در مطابقت به کار
آنان ،به وجه احس انجام خواهند داد.
در اخیر فیصله بر آن شد که گزارش ارایه خدمات در
این مورد را با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین
رشیک سازند.
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ژمن یو چې د شهیدانو ورثې او معلولیت لرونکو وګړو ته
د زده کړو زمینه برابره کړو

(سه شنبه/۲۸/سلواغې)۱۳۹۹/
د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر پوهنمل
حمید الله فاروقي په کابل کې د دوست هېواد مرص
له سفیر احمد محمود اسامعیل عثامن رسه په خپل
کاري دفرت کې وکتل.
په پیل کې ښاغيل فاروقي د دوست هېواد سفیر ښاغيل
عثامن ته ښه راغالست ووایه او د دواړو هېوادونو په
اوږد مهاله دوستانه ،سیايس او دپیلوماتیکو اړیکو یې
خربې وکړې وویل :د دواړو هېوادونو د دوستانه اړیکو
څه کم سل کاله پوره کېږي ،چې بنسټ یې د دواړو
هېوادونو د پخوانیو پاچاهانو شاه غازي امان الله خان
او ملک فواد له لوري ایښودل شوی دی.
ښاغيل فاروقي زیاته کړه ،چې تاریخي پېښو د دواړو
هېوادونو په دوستانه او دیپلوماتیکو اړیکو وخت
ناوخت اغېز کړی ،خو هیڅ کله هېرې شوې نه دي او
دواړو یو بل رسه همکاري دومداره ساتلې ده.

ښاغيل فاروقي د دوست هېواد مرص له سفیر مننه
وکړه ،چې د افغانستان ډېرو ځوانانو ته یې د دې
هېواد په االزهر او نورو لویو پوهنتونو کې د زده کړو
زمینه برابره کړې ده ،د دې تر څنګ یې په هېواد کې
دننه هم د ځوانانو د روزنې لپاره ښوونیز مرکزونه جوړ
کړي دي او په ټولو مسایلو کې یې افغان حکومت
رسه ښه همغږي او همکاري لرلې ده .ښاغيل فاروقي
هیله څرګنده کړه ،چې د نورو افغانانو تر څنګ دې د
شهیدانو ورثې او معلولینو ته هم په مرص کې د زده
کړو زمینه برابره يش.
د دوست هېواد مرص سفیر وویل ،چې هېواد یې هر
کال افغان ځوانانو ته لسګونه تحصیيل بورسونه ورکوي
او د وړتیا لوړونې برنامې هم تررسه کوي .نوموړي
څرګنده کړه ،چې د شهیدانو ورثه او معلولین د ټولنې
مستحق خلک دي او ژمن دی ،چې په راتلوونکي
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کې یې هېواد دوی ته هم د لوړو زده کړو په موخه
تحصیيل بورسونه چمتو کړي.
ښاغيل عثامن زیاته کړه ،چې د وزارت او سفارت تر
منځ به دغه ډول ناستې دوامداره وي ،تر څو دواړه
خواوې د مرستو د تنظیم لپاره مشخصه کړنالره
رامنځته کړي.
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شهدا و ناگرانلر رسپرست وزیری ناگرانلر نینگ نهادلرینی
هامهنگ قیلیش اوچون تاکید قیلدی

سه شنبه/ ۵/حوت۱۳۹۹/
پوهنمل حمیدالله فاروقی شهدا و ناگرانلر رسپرست
وزیری( سه شنبه  ۵-حوت آیی) ناگرانلر رییسی و
دادخوالیک کمیته اعضاسی بیلن کوریشدی .بو
اوچرهشووده ملتچیلیک نینگ یوقهتیشی ،قانون نینگ
نهایی قیلیشی  ،ناگرانلرگه ایشتاپش پاره خورلیکنی
یؤقهتیش اوچون صحبت قیلدی.
برنچیدن سمیع الحق سمیع ناگرانلر دادخوالیک کمیته
سی رییسی گپیر دی ؛ ناگرانلر نینگ دادخوالیک کمیته
سی وزارت نینگ اصالحی ایشلریدن حامیه سینی
اعالن قیلدی  ،بیرگه لیکده وزارت نینگ رهربیتی بیلن
ایشلیدیک دیدی .او ایتی ناگرانلر دادخوالیک کمیته
کوتهدی تاکه ناگرانلر بؤییچه بیرلشگن ملتلر تشکیالتی
قانونیگه ماس تعدیل و اجرا قیلسن .حارضگی قانونی
ناگرانلر اوچون ملتچیلک یؤقدی دیدی .
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پوهنمل حمیدالله فاروقی شهدا و ناگرانلر رسپرست
وزیری دادخوالیک کمیته سی اعضاسی فکرلرنی
املششیشدن تشکر لیک قیلب ایتی  ،همه لرمیز درک
قیلهمیز ناگرانلر ایرم ناقولی ایشلرگه یوزمه  -یوز
دیر بو ناقولی ایشلرنی یؤقتیش اوچون ادره نینگ
ناقولی فرهنگینی یؤقهتیش کیرهک  ،وبو سیزلر نینگ
همکارلیک لرینگیز بیلن باغلیق دیر .
فاروقی جنابلری تاکید قیلدی ناگرانلر اؤرته سیگه
ملتچیلیک ،و پاره خورلیک  ،بروکراسی لیک قبول
ایمس ،و تینمسیز حرکت قیلدی تاکه بو یؤقلسن .
فاروقی جنابلری ایتی ناگرانلر دولت نینگ اداره
ایشلریگه کؤپهایشینی وعده و قانون نینگ تطبیق
قیلیشی اوچون حرکت قیله دی.

حقنی اؤز ییگه سیگه بیریش
برچه لرمیزنیگ مسوولیتمیز دی
دوشنبه  ۴دلو آیی۱۳۹۹/
شهدا و ناگرانلر رسپرست وزیری اسناد و وثایق لرنی
تدقیق قیلیش کمیته سی بیلن اوچرشدی.
حمیدالله فاروقی شهدا و ناگرانلر رسپرست وزیری
بوگون (دوشنبه  ۴دلو آیی) شهدا و ناگرانلر نی اسناد و
ثایق تدقیق قیلیش کمیته سی بیلن مجلیس اؤتکزدی.
بو مجلیس ده کمیته دن حساب الدی .
بیرینچی دن جمیله نورستانی شهدا و ناگرانلر هامیه
قیلیش اؤرینبارسی اسنادلر نینگ تسلیم الشدن کمیته
سی تامانیدن گپیردی  :ریجه بوییچه کمیته مجبور
تاکه اسناد لر اوچ بخشگه رد  ،تایید  ،ناقص و دالیلی
بیلن وزارت گه تسلیم قیلینسن تا ۱۴۰۰-ییلگه شهدا و
ناگرانلر اسناد لری قانونی حقوق بیریلسن .
اودن کیین شهدا و ناگرانلر کمیته سی هر بیری اؤز
نوبتیده کپلب اؤز معلومات لرینی اوچ کتگوریهگه
اسناد لر بؤییچه رد  ،تایید  ،وناقص ایکن لیگینی ایتب
بیردی .همچنان وزارت نینگ یاردمینی ایسته دی .
سونگ حمیدالله فاروقی شهدا و ناگرانلر رسپرست
وزیری شهدا و ناگرانلر اسناد لری تدقیق قیلیش وزارت
نینگ اساسی ایشلری دن دیر.
تا اضافه خرجات لرنی یولی آلینسن  :ریجه بوییچه شهدا
و ناگرانلر قانون آرقهلی اسنادلر انیق تیکشیریلسن ،و
اسناد
لریکه تسلیم الیشگه معام توغدیره دی تیزلیکده زربط
اداره لریدن وضاحت ایستهسن تاکه اسنادلر مکمل
بؤلسن .
حقنی اؤز ییگه سیگه بیریش برچه لرمیزنینگ مسوولیت
میزدیر دیدی .
پوهنمل فاروقی ریجه بوییچه اسناد لر نینگ تسلیم
الیشگه تاکید قیلدی
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کمیسیون صحي تثبیت درجه معلولیت به وزارت امور شهدا و
معلولین انتقال می گردد
مرکزي راپورونه

(چهارشنبه_ 29دلو_)۱۳۹۹
پوهنمل حمیدالله فاروقی رسپرست وزارت امور
شهدا و معلولین با وحیدالله مجروح رسپرست وزارت
صحت عامه دیدار منود.
در جلسه کاری پوهنمل حمیدالله فاروقی مشکالت
ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در بخش توانبخشی
فزیکی ،روان درمانی ،رسعت و شفافیت در تثبیت
معلولیت و ایجاد هامهنگی میان دو اداره در مرکز و
والیات رشیک منوده و جهت رسعت بخشیدن خدمات
صحی خواستار ایجاد گروپ کاری شدند .آقای فاروقی
گفتند ،ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت با مشکالت
صحی دست و پنجه نرم میکنند ،کمبود مراکز
توانبخشی و ساخت اعضای مصنوعی سبب نارضایتی
این قرش گردیده است.
سپس آقای وحیدالله مجروح رسپرست وزارت صحت
عامه تقرر آقای فاروقی را تربیک گفته وعده هر نوع
همکاری را دادند .آقای مجروح از فعال ساخنت ۲۲
مرکز توانبخشی در مرکز و والیات و ارایه خدمات
صحی در شفاخانه های دولتی گزارش ارایه کردند و
پیرامون برنامه های سال  ۱۴۰۰بحث منودند .ایشان از
تعهد رهربی وزارت صحت عامه در قبال ورثه شهدا و
افراد دارای معلولیت نیز صحبت کردند و پالن کاری
این اداره را رشیک منودند.
در اخیر فیصله صورت گرفت که جهت رسعت در
کار و ایجاد هامهنگی بیشرت ،اعضای کمیسیون عالی
تثبیت معلولیت به وزارت امور شهدا و معلولین
انتقال یابند و کمیسیون تخصصی دو اداره روی پالن
های اینده جلسات کاری داشته باشند.

د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر پوهنمل حمید الله
فاروقي د امانت پروژې رییسې باربرا جیمز رسه وکتل

(دوشنبه/۰۴/کب)۱۳۹۹/
په پیل کې ښاغيل فاروقي د یادې پروژې رییسې
مېرمن جیمز ته ښه راغالست ووایه ،زیاته یې کړه،
چې د شهیدانو ورثې او معلولینو ته د غوره خدمتونو
وړاندې کولو په موخه د کاري پروسو ساده ،اسانه او
برېښنایي کول ،فساد رسه مبارزه ،اصالحاتو پراختیا او
وړتیا لوړونه مهمې چارې دي او په یادو برخو کې د
ميل او نړیوالو بنسټونو همکاري او مرسته اړینه ده.
ښاغيل فاروقي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت
رسه د یادې پروژې د رهربۍ لېوالتیا وستایله او دا
چاره یې د شهیدانو ورثې او معلولینو ته یو غوره
فرصت وګڼه ،چې باید په بشپړې پاملرنې تررسه يش.
ښاغيل فاروقي څرګنده کړه ،چې د یادې پروژې د

کاري ماموریت او موخو اسناد دې وزارت رسه رشیک
يش ،تر څو له کتنې وروسته د دوه اړخیزې همکارۍ
د هوکړه لیک پر اساس همکاري پیل يش.
د یادې پروژې رییسې مېرمن باربرا جیمز وویل ،چې
لومړیتوب یې فساد رسه مبارزه ،اصالحاتو ته پاملرنه،
د کاري پروسو لنډول او وړتیا لوړونه ده .زیاته یې کړه،
چې د وزارت د ځینو برخو په اړه یې خپلې لومړنۍ
څېړنې تررسه کړي او چمتو دي ،چې د هوکړې له
السلیکولو وروسته په عميل ډول چارې پیل کړي.
د معلولیت لرونکو وګړو ميل فدراسیون باید د
معلولیت لرونکو وګړو په مالکیت رامنځته يش
27
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برای ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت توزیع تذکره برقی اولویت داده شود
(سه شنبه_ 14دلو_)1399
پوهنمل حمیدالله فاروقی رسپرست وزارت امور شهدا
و معلولین با جاوید رسولی رییس اداره ملی احصاییه
و معلومات دیدار منوده و روی چگونگی روند توزیع
تذکره برقی برای ورثه شهدا و معلولین گفتگو منودند.
آقای فاروقی گفتند :در روند توزیع تذکره برقی
در مرکز و والیات ،حق اولویت برای ورثه شهدا و
معلولین در نظر گرفته شود و همچنان به این روند
رسعت بیشرت بخشیده شود تا این که سیستم مربوط
به وزارت به گونه بهرت تطبیق گردد.
آقای فاروقی اضافه منود که ،تشکیل کارمندان توزیع
تذکره برقی در این وزارت گسرتش یابد ،تا باشد ورثه
شهدا و اشخاص دارای معلولیت حین دریافت تذکره
برقی با مشکل و موانع مواجه نه گردند .در کنار آن
نیز مراکز دریافت تذکره برقی در والیات به شکل

جداگانه برای این قرش ایجاد گردد.
آقای فاروقی همکاری تخنیکی اداره ملی احصاییه
و معلومات را در راستای تطبیق سیستم ،مهم تلقی
منوده و افزودند :سیستم تذکره های برقی با سیستم
وزارت وصل گردد تا اینکه در روند پرداخت حقوق
ورثه شهدا و معلولین سهولت و شفافیت رومنا گردد.
آقای رسولی ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت
را از مستحق ترین قرش جامعه عنوان منوده اظهار
داشتند که ،در هنگام توزیع تذکره برقی ،حق اولویت
به این قرش در نظر گرفته میشود و به این روند
رسعت بیشرت داده میشود تا اینکه همه از داشنت
تذکره برقی مستفید گردند .وی همچنان تعهد منود
که ،به همه خواست ها و نیازمندی های این قرش
رسیدگی میمناید و برای حل آن راه های ممکن
جستجو میگردد.

پوهنمل حمیدلله فاروقي وایي ،د معلولیت لرونکو وګړو ميل فدراسیون جوړول اړین دي

(پنجشنبه/۳۰/سلواغې)۱۳۹۹/
د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر پوهنمل
حمید الله فاروقي د معلولینو په چارو کې د جمهور
رییس سالکار عمرا خان منیب او د معلولیت لرونکو
وګړو د ميل فدراسیون د جوړولو کمېټې غړو رسه وکتل
په پیل کې ښاغيل عمرا خان منیب د یاد فدراسیون د
رامنځته کولو د مقدمايت کاري پړاوونو په اړه خربې
وکړې وویل :د معلولینو د ميل فدراسیون د جوړېدو
لپاره یې پینځه پړاوونه ټاکيل وو ،له نېکه مرغه درې
پړاوه یې بشپړ شوي او د څلورم پړاو د بشپړولو لپاره
کار روان دي.
ښاغيل منیب وویل ،چې د ټاکل شوې کمېټې له لوري
په دریو پورتنیو کاري پړاوونو کې د فدراسیون ترتیب،
اړوندو اسنادو ،رشایطو او کړنالرې جوړول شامل وو،
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چې چارې یې بشپړې شوې دي .زیاته یې کړه ،چې
په څلورم پړاو کې د فدراسیون د وروستي کولو لپاره
بودجې ،په والیتونو کې د معلولینو بنسټونو رسه د
نسبي اجامع رامنځته کولو او باالخره د فدراسیون
د اعالنولو مرحله کې په کار بوخت دي .نوموړي
څرګنده کړه ،چې د بودجې موندنې په اړه یې مختلفو
ميل او نړیوالو ادارو رسه خربې کړي دي او ځینو یې
ژمنه کړې ده .ښاغيل منیب وویل ،چې د فدارسیون د
عميل پړاو لپاره په مرکز کې د الیتونو د معلولینو د
ټولنو د استازو ناسته مهمه او د یوه باثباته ،همغږي،
پیاوړي او د معلولینو په مالکیت د رامنځته کېدونکي
فدراسیون لپاره د وزارت همکاري او همغږي اړینه
ده.

د شهیدانو او معلولینو چارو رسپرست وزیر پوهنمل
حمید الله فاروقي د معلولیت لرونکو وګړو د ميل
فدارسیون د جوړولو کمېټې د تررسه کړو فعالیتونو
راپور وستایه او د دې فدارسیون جوړېدل یې خورا
اړین وګڼل وویل :دولت نه يش کوالی یوه مدين
بنسټ رسه مايل مرسته وکړي ،خو وزارت کوالی يش په
جوړېدو کې یې خپلې تخنیکي مشورې رشیکې کړي.
د معلولینو بنسټونه دې د ميل او نړیوالو ادارو په بې
قیده او رشطه مايل مالتړ ،خپلو مايل امکاناتو ،هغمږۍ
او اجامع دغه فدارسیون نهایي کړي.
ښاغيل فاروقي وویل ،چې د غوره اجامع لپاره مهمه
ده ،چې د فدارسیون په جوړېدو کې له عدلیې محرتم
وزارت رسه د معلولینو ثبت شویو ټولنو ته لومړیتوب
ورکړل يش او یاد وزارت نه د ثبت شویو ټولنو
معلومات ترالسه يش.
ښاغيل فاروقي څرګنده کړه ،چې ستونزې موجودې
دي او د له منځته وړلو لپاره یې وزارت د فدراسیون
همکارۍ ته اړتیا لري .د دې لپاره چې یو پیاوړی،
باثباته ،متعهد او پر اصولو برابر فدارسیون رامنځته
يش اړینه ده ،چې د اساسنامې په اړه د معلولینو د
شته ټولنو رضایت واخیستل يش ،تر څو د دوی په
مالکیت رامنځته او په راتلوونکي کې ستونزې پېښې
نه يش.
ژمن یو چې د شهیدانو ورثې او معلولیت لرونکو وګړو
ته د زده کړو زمینه برابره کړو
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شهدا و ناگرانلر هیامیه قیلش اؤرینبارسی ترکیه نینگ قیزل یرم آیی تشکیالتی ریئسی بیلن اوچرشدی
چهار شنبې /۲۹/دلو۱۳۹۹/
جمیله نورستانی شهدا و ناگرانلر هیامیه قیلش
اؤرینبارسی بوگون (چهار شنبه ۲۹-دلو آیی )فرید
احمد ضیا ترکیه نینگ قیزل یرم آیی تشکیالتی ریئسی
بیلن کابل ده اوچرشدی ،بو اوچرشووده ایتی ،بیرگه
لیکده ایشلش تاکه یخشی شکلده شهدا و ناگرانلر
معاملریینی ییچیش .
نورستانی جناب ترکیه نینگ دوستلیگی و
همکارلیکگی دن تشکر لیک قیلیب ایتی  ،شهدا و
ناگرانلر محروم کیشیلردن دیر  ،و بو کیشیلرینیگ
کؤپراق قؤللینی آلیش کیرک دیر  ،او ترکیه نیگ قیزل
یریم آیی تشکیالتی دن ایستهدی تاکه بولرنی ایش
بیلن شوغلهنیشتیرش  ،کسب کار اورگهتیش و ناگرانلر

نی ترکیه ده اوزه تیش  ،تحصیلی بورسیه لر بیریش
 ،یره لنگن کیشیلرگه نقدی یاردم بیریش بیز لرنینگ
مسولیتمیز دیر دیدی.

فرید احمد ضیا ترکیه نینگ قیزل یریم آیی تشکالتی
خلق سیویش یاردم لیک لرینی وزارت آرقه لی وعده
بیردی.

معاون برنامه ها و هامهنگی وزارت امور شهدا و معلولین بر هامهنگی و همکاری مشرتک تاکید منود

به منظور ارایه خدمات بهرت و ارزنده برای اشخاص
دارای معلولیت ،نشست هآمهنگی به رهربی وزارت
امور شهدا و معلولین ،با منایندگان  ۳۵وزارت خانه
صورت گرفت.
در آغاز این نشست محرتم صربی اندر معاون برنامه
ها و هآمهنگی وزارت دولت در امور شهدا و
معلولین ،ضمن خوش آمدید به منایندگان وزارت خانه
ها ،خواهان همکاری و هآمهنگی های هرچه بیشرت
در عرضه خدمات بهرت به ورثه شهدا و افراد دارای
معلولیت با این وزارت شدند.

خانم اندر افزود :معلولیت یک پدیده جهانی بوده و
متام نهادهای دولتی و خصوصی در قبال آن مسوولیت
ارایه خدمات دارند.
متعاقباً محمد اقبال قیام رئیس پالن و پالیسی وزارت،
پالن های کاری انجام شده یک سال گذشته وزارت
دولت در امور شهدا و معلولین برای اشخاص دارای
معلولیت را در قالب پریزنتیشن ارایه منود و از
منایندگان وزارت ها در این مجلس خواست تا در پالن
یک سال آینده کاری خویش با همکاری وزارت ،نقش
و جایگاه ویژه به اشخاص دارای معلولیت بگنجانند.

منایندگان وزارت خانه ها در این مجلس ،به نوبه
خویش پالن و پیشنهادت شان را در عرصه بهرت شدن
زندگی اشخاص دارای معلولیت به هیات رهربی
وزارت ارایه منوده و تاکید منودند که ،در راستای تامین
معیشت ،تحصیالت ،صحت ،بازسازی ،کاریابی و در
سایر عرصه های زندگی برای اشخاص دارای معلولیت؛
مسوولیت خویش را در هر اداره و در مطابقت به کار
آنان ،به وجه احس انجام خواهند داد.
در اخیر فیصله بر آن شد که گزارش ارایه خدمات در
این مورد را با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین
رشیک سازند.
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خربهای والیتی
آسیب دیدگان جنگی در میدان وردک کمک دریافت
منود
آمریت امور شهدا و معلولین والیت میدان وردک
به همکاری موسسه (کمک) به ( )110فامیل آسیب
دیدگان جنگی که در نواحی مختلف این والیت قرار
داشتند بعد از رسوی و بررسی دقیق کمک های غیر
نقدی توزیع گردید.
این کمک ها شامل؛ آرد ،روغن ،برنج ،لوبیا ،چای،
بوره ،شامپو و سایر مواد توزیع گردید.
این کمک ها با حضور داشت مناینده والیت و موسسه
نامربده توزیع گردید .این کمک ها در آینده نیز ادامه
خواهد داشت.

آمریت امور شهدا و معلولین والیت بادغیس 46
فامیل ورثه شهید و افراد دارای معلولیت را کمک
توزیع منود
آمریت امور شهدا و معلولین والیت بادغیس به
همکاری موسسه (کمک) به ( )46فامیل ورثه شهید
ملکی و افراد دارای معلولیت مستحق که در اثر جنگ
و نا امنی مترضر گردیده بود و بعد از بررسی و رسوی
دقیق کمک توزیع گردید.
این کمک ها شامل؛ مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده
که با حضور داشت مناینده مقام والیت و موسسه
نامربده توزیع گردید .قابل یادآوری است که توزیع
کمک ها در آینده نیز ادامه دارد.
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گزارش های جهان

نیک وویچیچ بدون دست و پا متولد شده است او
یک نقاش ،شناگر ،چرتباز و سخرنان انگیزشی است
نیک وویچیچ  33ساله است .وی با یک اختالل
مادرزادی بسیار نادر معروف به  Phocomeliaمتولد
شد که مشخصه آن عدم وجود پا و دست است.
نیک که در ملبورن ،اسرتالیا بزرگ شد ،از نظر روحی،
عاطفی و جسمی مبارزه می کرد؛ با اذیت و آزار در
مدرسه نیز مبارزه می کرد.
رسانجام نیک با معلولیت خود کنار آمد  ،تصمیم
گرفت در مورد زندگی با معلولیت و یافنت امید و

معنای زندگی صحبت کند .کاریزماتیک اسرتالیایی
اکنون به جهان سفر می کند و جمعیت زیادی را
مخاطب قرار می دهد .وی بیش از  57کشور بازدید
کرده و بیش از سه هزار گفتگو داشته است که برخی
از آنها مخاطبان  110،000نفر را به خود جلب کرده
است.
نیک همچنین یک سازمان و وزارت غیرانتفاعی بین

املللی به نام زندگی بدون اندام تأسیس کرده است
که از طریق آن علیه قلدری مبارزه می کند .نیک
عاشق نقاشی ،شنا ،چرتبازی و موج سواری است .وی
همچنین خاطرات خود را “عشق بدون محدودیت”
که یک کتاب پرفروش بین املللی است ،منترش کرده
است .نیک با خوشبختی با کانای میاهارا ازدواج کرد
و پدر مغرور دو پرس است.
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افراد دارای توانایی های متفاوت و ورثه شهید
ربابه محمدی فرزند خداداد محمدی در 21جدی سال
 1379در ولسوالی مالستان والیت غزنی متولد شده
است .از هامن بدو تولد پدر ومادرش دریافتند که
ربابه فلج است لذا بناچار در سن سه سالگی اش اورا
برای تداوی به کابل آوردند واز هامن زمان در شهر
کابل سکونت گزیدند .با کوشش های فراوانی که به
خرج دادند ربابه خوب نشد .بنا نا امید شدند وربابه
روزهای طوالنی وسختی را درکنج خانه تجربه کرد ،او
هیچگاه نتوانست به مکتب برود و تعلیم وتحصیل
کند.اوپانزده سال متام را در بیچارگی ودر کنج خانه
سپری میکند ,اما او دخرتی نبود که شکست را بپزیرد.
لذا با دهنش قلم می گیرد ودر خانه با درایت خودش
خواندن ونوشنت را یاد میگیرد ,شوقش به رسامی
ونقاشی او را وادار میکند که بادهن رشوع به کشیدن
تصاویر وخلق آثار هرنی مناید .او نزد هیچ استادی
شاگردی نکرده است اما با تالش وکوشش هایش خود
را به جهانیان معرفی کرده است و جمله معروف
(خواسنت ،توانسنت است) را به معنایی واقعی آن به
همه مان معنا کرده است .
او دراوایل بهار سال  1394با کشیدن سبد توت فرنگی
کار هرنی خود را برای رسگرمی رشوع کرد  ،کار هایش
سیاه قلم و ساده بودند  ،از سویی او هیچ راهنام و
استادی نداشت و بارها اینکار برایش سنگینی کرد ولی
عزم راسخش هیچوقت سست نشد و ازهم نگسیخت
از کارش دست نکشید و هر روز به تعداد آثار هایش
می افزود و در این کار پدر و مادرش او را تشویق
میکردند  ،و ربابه از این کار مرسور بود.
دقیقا یک سال بعد یعنی درماه ثور سال  1395ربابه
اولین مصاحبه خودش را با تلویزون راه فردا انجام داد
و از اینجا بود که فصل جدید زندگی وی رشوع شد
و در مدت کوتاهی با ده ها رسانه داخلی و خارجی
مصاحبه انجام داد .از جمله بی بی سی  ،واشنگنت
پست  ،الجزیره  ،صدای آمریکا ،نیویارک تایمز و ...در
کارنامه اش ثبت کرد  ،دهها نرشیه چاپی و تصویری و
صوتی چهره او را و کار های او را به تصویر کشانده
است و در صفحات مجازی نیز در موردش زیاد
خوانده و شنیده شده است و اینک بعد از گذشت
حدود چهار سال از رشوع کار هایش ببینیم که ربابه
چه فعالیت هایی کرده است و به کجا رسیده است و
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قرار است چه کار هایی بکند .
منایشگاه ها
اولین منایشگاه اثرهای ربابه در هشتمین
.1
جشنواره راه ابریشم در والیت بامیان و در ماه میزان
 1395برگذار گردید .
دومین منایشگاه اثرهای خودش را در
.2
مرکز معلومات افغانستان در داخل دانشگاه کابل در
ماه قوس  1295برگذار منود .
سومین منایشگاه اثرهایش را در بتاریخ
.3
 23آگست سال  2017در سفارت ایاالت متحده آمریکا
برگذار کرد.
چهارمین منایشگاه اثرهایش را به تاریخ
.4
 10مارچ  2018در آسیا فوندیشن برگذار کرد.
پنجمین منایشگاه اثرهای هرنی اش را در
.5
شهر هرات از تاریخ  11اسد الی  14اسد سال 1397
برگذار منود.
ششمین منایشگاه اش را به تاریخ  9اکنوبر
.6
سال  2018در سفارت برتانیا در کابل برگذار کرده
است .
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اشرتاک در دومین جشنواره بین املللی هرن
.7
شهر میرسین کشور ترکیه به دعوت رسمی شهردار
شهر میرسین و به منایش گذاشنت اثرهایش از تاریخ
 10اکتوبر الی  16اکتوبر سال  2018در ترکیه.
 : 8اشرتاک در منایشگاه گروهی ( تولید افغانستان
) در امارات متحده عربی ،شهر ابوظبی بتاریخ 18
نوامرب  2019که در اتحاد مدرن آرت گالری با همکاری
سفارت افغانستان برگذار شده بود.
 : 9منایشگاه نقاشی ( هرگز ) شهر دبی  ،پارک ساحلی
املمزر بتاریخ  2اکترب . 2020
دستآوردها :
دریافت لوح تقدیر و تندیس به تغداد 56
•
عدد از سوی نهاد های فرهنگی و انجمن های هرنی ،
مراکز آموزشی و مکاتب  ،از جمله میتوان به تندیس
شگفت انگیز ترین پیام که از سوی نهاد رنگین کامن
اهدا شده  ،اهدای لقب سفیر امید و توامنندی از
سوی بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان  ،دریافت
سپاسنامه از سوی دانشگاه گوهر شاد  ،دریافت لقب

First year, 1st Issue, Winter 1399

مادر نقاشی از سوی موسسه آموزشی ویس  ،اهدای
لوح توامنندی از سوی بنیاد پیر هرات  ،دریافت
لوح تقدیر از سوی فدراسیون فول رزم افغانستان
دریافت تندیس از سوی جامعه جهانی جوانان و
تندیس سپاسگزاری از سوی شهردار شهر میرسین
ترکیه  ،تندیس سفیر صلح از سوی سفیر افغانستان
مقیم درامارات متحده عربی و دهها تقدیرنامه ها
و تندیس های دیگر نام برد  ،همچنان مصاحبه با
بیش از  100رسانه چاپی  ،صوتی و تصویری  ،فروش
اثرهای رسامی و نقاشی در منایشگاهها نام برد .
عضویت در دو سازمان بزرگ جهانی بنام
•
های ( سازمان جهانی نقاشان معلول ) که مقر آن
در شهر لختنشاین سویس است و از  88کشور دنیا
هرنمندان عضویت آنرا دارند و ربابه اولین مناینده
افعانستان در این سازمان می باشد  ،همچنان عضویت
درسازمان هرنی و خالقان جهان (  )She is moreکه
مقر آن در سنگاپور قرار دارد را در سال  2020دریافت
کرده است .
تاسیس مرکز فرهنگی و هرنی ربابه  :در
•

بهار سال  2019ربابه تصمیم گرفت تا با راه اندازی
مرکز فرهنگی و هرنی خودش یک قدم بزرگرت در
راستای برآورده شدن رویاهایش بردارد و این بنیاد
را راه اندازی کرد و در این مرکز در بخش های هرن
نقاشی  ،موسیقی ،فن بیان و کالس های شعر و ادبیات
فعالیت خویش را ادامه داده و تعداد زیادی از بانوان،
جوانان و نوجوانان عضویت این مرکز فرهنگی را دارا
و از امتیازات این مرکز بهره مند شدند .
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ورزش

پارا املپیک آمریت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت
په چوکاټ کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ورزيش
خدمات وړاندي کوي
د یاد آمریت امر مجتبی خالقیار وایي ،چې د
پارااملپیک ریاست د بدين روزنې یو له هغه ریاستونو
څخه دی چې په هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو
ورزيش فعالیتونه تر چرت الندې نیيس .په دغه ریاست
کې د معلولینو دیارلس بېالبېلې لوبډلې موجودې دي،
چې د هېواد دننه او بهر سیالۍ تررسه کوي.
په پارااملپیک کې د معلولینو والیبال ،بایسیکل
ځغلونې ،بدمنتون ،پینک پانک ،پارا تکواند ،پرتاپ
کلوله ،کښتۍ ځغلول ،ویلچرباسکټبال ،په ویلچر کې
منډه ،وزن پورته کول ،المبو وهنه ،تینس او نیزه وهنه
هغه لوبې دي چې د پارااملپیک په ریاست کې یې
معلولین تررسه کوي.
خالقیار زیاتوي ،چې دوی د بدين روزنې لوی ریاست
رسه د هوکړه لیک له مخې همکار دي ،پارااملپیک
لوبډلو ته لوبغاړي ورپیژين او د هغوی فعالیتونه له
نژدې څاري.
نوموړی زیاتوي ،چې د شهیدانو او معلولینو چارو،
ميل دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې برخه کې
له یاد ریاست رسه په کډه کار کوي ،چې د معلولیت
لرونکو وګړو زیاتره خدمايت چارې د شهیدانو او
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معلولینو چارو وزارت پورې اړه لري.
مجتبی وایي ،چې دوی له بدين روزنې ریاست رسه په
کډه او همغږۍ دغو لوبډلو ته د سیمنارونو او روزنې
تر څنګ له هغو نړیوالو موسسو نه فنډ اخيل چې د
معلولیت لرونکو وګړو لپاره کار کوي.
د خالقیار په خربه ،چې دوی په دې برخه کې د دغو
لوبډلو د لوبغايل او لباسونو لپاره تر ډیره بریده کار
کړی دی او ترڅنګ یې د پارااملپیک ادارې له بودیجې
څخه په  ۱۴۰۰مرته مربع ځمکه کې د کابل ورزيش
لوبغايل ترڅنګ د  ۳۳میلونه افغانيو په بدل کې یو
ډیرمعیاري او مجهز لوبغالی جوړ کړی دی.
هغه وایې ،چې دغه لوبغالی د معلولیت لرونکو وګړو
د فزیکي اسانتیاوو رسبیره د مجهز روعتون ،دفرتونه،
صالون ،د نندارچیانو د کیناستولو ځای ،تشنابونه او
نور رضوري امکانات لري.
مجتبی څرګنده کړه ،چې د پارااملپیک آمریت شپږ
ثبت او راجسرت لوبډلې لري چې له جملې یې د
معلولینو مرکزي کرکټ لوبډله ،ناشنوایانو مرکزي
کرکټ لوبډله ،ناشنوایانو مرکزي فوټبال لوبډله ،ښځینه
معلولینو بایسکل ځغلونې لوبډله ،معلولینو اسایشکاه
لوبډله او د ویلچیر باسکټبال لوبډله چې د کابل په
شمول هرات ،کندهار ،ننګرهار او بلخ والیتونو کې
هم لوبډلې لري.

فلسطینی  ۲۴کلن ځوان معلولیت ته نه دې تسلیم
شوي
یوسف ابو عمیرا هغه فلسطینی ځوان دی چې دواړه
پښې نه لري او السونو یې وده نده کړې ،هغه وایي زه
معلولیت ته نه یم تسلیم شوی او له خپلو وړتیاو مې
د ځان او نورو لپاره ګټه پورته کړې ده.
فلسطینی یوسف  ۲۴کلن دی په حقوقو او سیايس
علومو کې یې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي
او ترڅنګ یې د کراټې ورزش کوي.
ابو عمیرا په کراټه کې نارنجي کمربند لري او د خپل
استاد تر نظارت الندې د غزې ښار په املشتال ورزيش
کلپ کې مترین کوي.
یوسف وایي ،چې معلولیت نيش کولی انسان له خپلو
هدفونو را وګرځوي ،کوم ارمانونه چې یو څوک لري
کولی يش په هڅه او زیار رسه پوره کړي ،دی وایي:
ځینې معلول کسان دا فکر کوي چې زه معلول یم
هیڅ هم نه شم کوالی ،زه غواړم نړۍ ته دا ثابته کړم
چې که یو معلول هڅه او کوښښ وکړي ډیر کارونه
کوالی يش او په خپل ژوند کې به السته راوړنې ولري.
نوموړي زیاته کړه ،چې غوښتل یې کراټه د ځان ساتنې
په خاطر زده کړي خو اوس په دې امید دی چې په
نړیوالو لوبو کې د فلسطین استازیتوب وکړي.
یوسف د لرګیو په واسطه مترین کوي ،هغه زده کړي
چې څنګه ټینګ سوکان ووهي ،د خپل بدن او څنګلو
په مرسته څنګه د بل چا له برید څخه ځان وژغوري.
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پیام ها
جالل افغان
اگرچه معلول هستیم اما اندیشه ما معلول نیست
ما همه معلول از پا دست و یا چشم هستیم اما از فکر و مغز معلول
نیستیم ما باید همیشه همت داشته باشیم و خود را نباید نسبت به
دیگران نا توان احساس کنیم و این معلولیت پایان راه نیست بلکه آغاز
راه است البته از طریق دیگر.
خواست ما از دولت همین است که به معولین نظامی توجه مناید اگر
توجه صورت نگیرد نسل آینده حارض به قربانی در راه دفاع از وطن
نخواهد بود.

ډګروال شاه زمان
موږ په همدې نظام کې معلول شوي يو او له همدې نظام
څخه دفاع کوو .معلولیت ناتواين نه ده ،موږ باید د ټولنې د
اوږو بار نه شو ،خپل ژوند باید په خپله راته جوړ کړو او مونږ
معلولیت لرونکي وګړي باید د سولې راوستو په برخه کې خپلو
هڅو ته دوام ورکړو.

بی بی نور مادر شهید
شهید شدن فرزندان ما پایان راه نیست بلکه آغاز راه است در
راه دفاع از وطن در برابر متجاوزین و بیگانگان حارضیم دیگر
هم شهید بدهیم.

ماه گل مادر شهید
من مادر که پرسم را در جنگ از دست داده ام از طرف های
درگیر جنگ افغانستان میخواهم اسلحه خود را بر زمین بگذارند
اتحاد و اتفاق منایند و برای صلح افغانستان یک پارچه شوند.
تا دیگر شاهد پرپر شدن فرزندان خود نباشیم.
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شعر و ادب
د وطن لپاره شعر

تاج غزل

دا د لرغونو روایاتو عظمتونو وطن
دغه وطن د هیواد پالو ولسونو وطن

در نیمه شب ستار به یغام گرفته ام
یا پرده سیاه ز دنیا گرفته ام

چې یې خیرب او تاتره د پردو سرتګې سوځي
د ننګ په وخت کې د مورچو او سنګرونو وطن

از پرتو سپیده و انوار آرزو
زیبایی را نگر به متاشا گرفته ام

ال یې تر اوسه د ویاړنو تاریخونه رسه دي
د حوادثو پیالمه ،د غورځنګونو وطن

گر روز من شب است چو شمع که در گداز
دام سیاهی از رهءعنقا گرفته ام

د برم شمله یې چیرې چا ته ښکته شوې نده
دا د پښتین او پښتیانا د نهضتونو وطن

در بحر شب که نور نظر ناپدید شد
نادیده راه ساحل دریا گرفته ام

زموږ د ژوند زړه زانګو د افسانو مېنه
د بلخ ،هري په زړه د ښکلو یادګارونو وطن

آیینه جامل برایم فروغ دل
فانوس عشق در شب یلدا گرفته ام

چا یې هر کاڼۍ په رسو وینو باندې سور ساتلی
دا د پامیر په رس درو کې د اللونو وطن

در فطرت ام تو گویی نهادند داغ دل
چون الله نقش سینه به صحرا گرفته ام

اوس یې له خاورو ټوکیديل د ریدي ګلونه
ها د “بریال “د تاندو هیلو ،ارمانونو وطن

خوشخوان با رسوده و تاج غزل به رس
مستانه باز ساغر صهبا گرفته ام
شاعر :بریال

شاعر :بریال

د شهید د اونی په ویاړ ..
د هېواد د آزادۍ ،جهاد او مقاومت د سپېڅلو شهیدانو
روح دې ښاده وي؛ د مور وطن د رشف او ناموس د
اتلو مدافعینو کارنامو ته سالم .

سرتګه وهي سرتګه ،په تیارو کې د رڼا ستوری
ګوره له سپیدو رسه ځلیږي د سبا ستوری
وینه چې یې ګل شوه ،د تورتم ملن یې رسه کړله
اوس په تور اوربل باندې موسیږي ،د ښکال ستوری
پورته بې پروا شو ،مستانه د کهکشان لور
جګ یې کړ ،د عشق په میخانه کې د صهبا ستوری
جوړه یې له مینې د تلپاتې ژوندون څړیکه شوه
و برېښېد د تورو شپو زړه کې د بریښنا ستوری
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لکه ملر هسې ځالنده او درانه وي لکه غرونه
د دې سرت ملت بریاوې ،د دې سرت ملت ویاړونه
دا معذوره په ښکاره خو دې ځواکمن سړي ته ګوره
څه سپیڅيل تکلونه ،څه سپیڅيل ارمانونه
د همدې ولس بچیان وو ،چې د لوبو اتالن شول
دا معلول بچي یې ګوره ،کارنامې او امیدونه
هسې مه وایه نیمګړي ،هسې مه وایه بې وسه
نړیوالو یې منيل دا بریاوې دا برمونه
سمیع خان زموږ اتل دی ،سمیع خان زموږ شمله ده
د معلولو الس نیوی او د معلولو خدمتونه
نوم دې لوړ شو میړنی یې ،نوم دې لوړ شو ننګیالیه
نړیوال اعزاز تر السه او په غاړه کې ګلونه
ته پښتون یې ،ته تاجک یې ،هزاره یې ته ازبک یې
د همدې ولس اتل یې تا راوړي دي ویاړونه
جهاين ایوارډ په الس کې له پرتم رسه راستون شوې
اوس زموږ ميل اتڼ او اوس زموږ ګوره ډولونه
د سپین روبو او سپین رسو ،د سپین زړو دعاګانې
بیا تاریخ به را ژوندی کړي ،دا رسکښه اولسونه
یه “بریاله “ بریتوره ،ای بریاله شمله وره
اوس نو وخت راغلی ،وایه دا سندرې دا شعرونه.
یا یې د الله په زړه انځور د ارمانو وینم
یا یې پر مزار دې راختلی د صحرا ستوری
هسک دې وي ،ال هسک د دې وطن د دنګو غرو
په رس
دا د لوړ ارمان او ځوانو هیلو د فضا ستوری
رنګ اخيل خیالونه له ویاړلو حامسو ځنې
ښکاري د غزل په پیامنه کې د مینا ستوری
شاعر :بریال

First year, 1st Issue, Winter 1399

شامره اول ،سال اول ،زمستان 1399

کلکسیون تصاویر

رسپرست وزارت امور شهدا و معلولین از مرکز
توانبخشی پیامرب اعظم دیدار منود.

جریان ارایه خدمات به مراجعین در وزارت امور
شهدا و معلولین

به مناسبت روز ملی نهال شانی چندین اصله نهال
غرس گردید.
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جریان توزیع کمک ها در والیات به
قربانیان جنگ
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فراخوان مقاله نویسی
وزارت امور شهدا و معلولین افتخار دارد که از نویسندگان و افراد خربه
دعوت می منایند که برای ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت مقاله های علمی
بنویسند .این کار وزارت را قادر می سازد که از عمق چالش های ورثه شهدا و
افراد دارای معلولیت آگاهی حاصل منایند و برای رفع آن برنامه ریزی دقیق و
متاسب به وضعیت منایند.
ساختار مقاله  :مقاالت علمی باید دارای مقدمه ،منت و نتیجه گیری باشد .مقاله
در ( )3-4صفحه ( )MSwordتنظیم شود و سایز منت آن ( )12باشد.
مقاالت خویش را به آدرس های ذیل ارسال دارید:
Mediammd5@gmail.com_ latifatif8786@gmail.com
شامره های متاس :
0764403740 - 717
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