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اقلیت های انسانی جهان را تشکیل میدهند  اشخاص دارای معلولیت بزرگترین
فیصد کل جمعیت  15که راپور جهانی بیشتر از یک بیلیون انسان که تقریباً 

بشری را تشکیل میدهد با یک نوع از معلولیت زنده گی مینماید که 
( میلون آن مشکالت قابل مالحظه را در حیات روز مره شان 200تقریبا)

آسیب  ،شان از آنها مراقبت مینماید که این طبقه تجربه می کنند و فامیلهای
پذیرترین اشخاص و خانواده ها را در جهان تشکیل میدهند. درافغانستان بنابر 

جامعه مردان، زنان و اطفال معلول  فرادتعدادی ا ،عوامل متعدد از دیر زمان
گردیده که سروی  نجنگ گذشته به تعداد معلولین افزوگردیده که در سه دهه 

فیصد مجموع نفوس باالتر از  27( ADSAی معلولین موسسه هندیکپ )مل
فیصد معلولین  ماین  7هشتادهزار تن را نشان میدهد که این رقم % 80,000

شان خدمات الزم اجتماعی  فیصد ازین اشخاص برای 30بوده به تعداد %
صورت گرفته که این خدمات صرف احیاء مجدد یک عضو مصنوعی به افراد 

والیات زنده گی میکنند صورت گرفته  وکه زیاتر در شهر های بزرگ معلول 
 است. 

و سایر نیازمندی های آنان مشکلی بوده که  دهیکار تحصیل،صحت، توان 
که به نسبت نبود مراکز خدماتی اشخاص دارای معلولیت با  ههمیش وجود داشت

محدودیت ها، موانع،  آن روبرو است، دید منفی و تبعیض در جامعه و فامیل
های فزیکی، محیطی و ساختاری در جامعه منجر به عدم دسترسی به کار 

و بشری و شهروندی شان افزایش  دسترسی به خدمات در نهایت به حقوق مدنی
بد.عدم موجودیت یک پالیسی جامع در زنده گی معلولین، عدم آگاهی یا می

محدودیت های  ایط با موانع وجامعه و همچنان معلولین را در هر زمان و شر
در جامعه روبرو نموده و مانع مشارکت همه جانبه آنان در عرصه های  یشمارب

گوناگون حیات روزمره گردیده است. اشخاص دارای معلولیت باید به صورت 
ر شده و به منافع اساسی مثل کامل از ایفای نقش خویش در جامعه برخوردا

علولیت و عدم معلولیت د.تمرکز روی منشهروندان دسترسی داشته باشسایر
از اشخاص دارای معلولیت  مر مهم است، دراغلب موارد تصویراشخاص یک ا

سنت های نادرستی شکل گرفته است که آمیخته با تبعیض بوده و آنان را لکه 
 ننگی برای شان می شمارند.

که از جانب انجمن اجتماعی کرامه برای  این تحقیق هدف و مقاصد سروی:
 منظور ارزیابی وضعیت اشخاص دارایحمایه وحقوق بشر صورت گرفته به 

پیشنهادات آنها  و بیرون رفت در قسمت معضالت ،معلولیت در ادارت دولتی
دربر  رااهداف ذیل  که ذیال به خاطر بهبود وضع اشخاص دارای معلولیت

  میگردد.
دارای معلولیت در ادارات دولتی به  ارزیابی وضعیت اشخاص-

 منظور بازرسی و حمایت آنها.

انجام  کرامه برای حمایه و حقوق بشر  که توسط انجمن اجتماعی  سروی اشخاص دارای معلولیت گزارش

 گردید

کاهش تبعیض منفی در حاالت مختلف اشخاص دارای معلولیت و -
 .کاهش مشکالت

 دولتی .ساختن مشکالت اشخاص دارای معلولیت در ادرات واضح -
هماهنگی با ادارات ذیربط جهت کاهش مشکالت اشخاص دارای -

 معلولیت .
جمع آوری معلومات در رابطه به زنده گی کاری اشخاص دارای -

 معلولیت.
آگاهی دهی در رابطه تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت به عامه -

 مردم.
کاری و تطبیق  یمشوره دهی و رهنمایی و حمایت در راستا-

 ستراتیژی کاری اشخاص دارای معلولیت.
و کاهش معضالت در  معلولین نشر و توزیع معلومات راجع به قانون-

 ادارات دولتی.
 ظرفیت نزد اشخاص دارای معلولیت. یارتقا یتنظیم پروگرام ها-

 میتود تطبیق و تحقیق:

جمع آوری ارقام: سروی بشکل موفقانه ازجانب کارمندان انجمن اجتماعی کرامه 
ی حد اقل که گبشر صورت گرفت که این بجز از سکتبرای حمایه و حقوق 

وزارت محترم امورزنان طی یک مکتوب عدم موجودیت معلولین را در اداره 
با إخویش اعالم کرد و وزارت محترم صحت عامه از همکاری درین راستا 

که این سروی در وزارت خانه ها و واحد های دومی  شد ورزیدند ، باید متذکر 
با در ادارات  روندان ( از شه250وزارت ها آغاز و ختم گردید که تعداد)

در  ند و( مرد بود211( زن )39تفکیک جنسیت و وضع اجتماعی که شامل )
حقیق سروی با ان بود که اعضای ته حقیق با بعضی ازچالش ها نیز همراروند ت

یکتعداد اشخاص دارای معلولیت آنقدر بی  موفقانه مجادله کردند بطور مثال :
که تحقیق سروی انجمن مایان را نیز در بی اعتباری  اعتماد باالی وعده ها بودند

گردیدند که مصاحبه کننده گان این  سروی  مصاحبه حاضر نمی و به قرار داده
ند که موفقانه برنامه سروی خویش را به پیش ببرند دالیل منطقی توانست ا ارائهب

ت و سواالرا انجام مصاحبه  ه بودند،اهدافی که سروی را آغاز نمودا بمطابق و 
مکمل به اداره انجمن اجتماعی کرامه   هجواب دادند و فورم ترتیب شد را

 اعی کرامه سروی را به راه انداخت؟چرا و چطور انجمن اجتم  سپاریده شد.

انجام سروی مؤثر که بتواند افراد معلولیت در دوایر دولتی را شناسایی و  برای
که این عده افراد با آن روبرو اند دریافت نماید، تیم تخنیکی و  ی راچالش های

موجز ومسلکی این انجمن فورم پرسشنامۀ را طبق معیارات سروی های سریع 
 ترتیب نمود
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از سرویران را در مورد آموزش داده و به اساس یک مکتوب  یسپس تعداد
سروی را  ،رسمی از وزارت امور زنان دولت جمهوری اسالمی افغانستان

، زراعت، هیعدلوزارتخانه های )وایر دولتی آغاز نمود که مشتمل بر در د
 امور، کار و سرحدات، هیمال، عامه صحت، فرهنگ و اطالعات، عامه دیفوا

ی، معلومات یتکنالوژ و مخابرات ،معارف، دفاع، معدن، زنان ی، اموراجتماع
ی، کارتوگرافی، شاروال هشتم هیناح، جرگه یولس( و ریاست های )داخله

 یشوراو  عامه نظم سیپولی، ولوجیج، نیمعلول، محکمه ستره یادار، کیالمپ

انجمن اجتماعی .می باشد (خوا عدالت و شهدا ورثه ن،یمعلول یاجتماع
تحقیقی  ،برا ی حمایه و حقوق بشر به اساس اهداف اساسنامه  کرامه

به خاطر رسیدن  و ولین در ادارات دولتی انجام دادهمعلبه را در رابطه 
ین درادارات به اهداف این برنامه تحقیق  و سروی موجودیت معلول

رات دولتی سروی امندان معلول در ادیافت کارردولتی طی یک فورم د
ین نهاد مربوطه یفورم سروی مطابق به تاریخ با تع ،را آغاز نمودیم

رجه ، علت معلولیت، دمعرفت و آدرس، تعین جنسیت، حالت مدنی

معلولیت، نوعیت معلولیت، مشکالت عمده معلولیت، وظیفه و  شغل، سال 
 همچنان پیشنهادات عمده معلول صورت گرفت. و معلول در نهاد مربوطه اش

مدت یکماه سروی در وزارت خانه ها و دیگر نهاد های  دولتی شهر کابل  به
به ن جمله ( تن سروی گردیده که از آ250به تعداد ) که تقریبا صورت گرفت

که به شکل ، داد شکیل میتا مرد رتن ( 211) تعدادبه زن و تن ( 39) تعداد
  فرمودند. ئهارارا جوابات  ،سواالتبه انفرادی در رابطه 

 سواالت پرسشنامه:

آن بخش اول  که در سواالت این پرسشنامه به سه بخش تقسیم بندی شده است
اسم  معلولین، اسم مصاحبه شونده،موعی تاریخ مصاحبه، اسم نهاد و تعداد مج

شماره تماس و ایمیل مصاحبه شونده درج می باشد، در بخش  ه،مصاحبه کنند
دوم معلومات درباره جنسیت مصاحبه شونده، حالت مدنی، سن مصاحبه 
شونده، نوعیت معلولیت، سال معلولیت، فیصدی معلولیت و وظیفه معلول 

 ش و پیشنهادا معلول در نهاد درج شده است و در بخش سوم مشکالت عمده
  های عمده معلول درج گردیده است.

  : دریافت های سروی

چون اشخاص دارای معلولیت بزرگترین اقلیت های انسانی در جهان را 
اطفال  و مردان ،از زنان یتشکیل میدهد در افغانستان نیز از دیر زمان تعداد

 گردیدهده معلولین افزوبه تعداد  ،سروی دهه اخیر جنگدر معلول گردیده که 
نوری الی ختم ازآغاز ماه ج 2016گزارش تحقیقی که در سال  است،

سر راه معلولین  بزرگترین  چالش ها در یکی از، فبروری ادامه داشت
وارد تصویری اشخاص دارای معلولیت از م که دراغلب ، تبعیض منفی است

لکه ننگ می  را معلو لین، اقوام با تبعیض که سنت های نادرست شکل گرفته
ق نموده است لست موانع بزرگ را برای معلولین خاین افکار نادر ،شمارند

 ود ناشخاص دارای معلولیت از توسعه و دسترسی باز مان ،که باعث میشود
فیصد معلولین  83گزارش نشان میدهد که  شوند.نتوانند شامل فرایند توسعه 

دیده اند. مدعیان گروادث جنگی معلول ته اند که از حگفهای شان  پاسخدر 
کنند. آنان  قدرت جهانی به مسولیت و نقش قدرت های نظامی شان عمل نمی

غیره وبه تولید و انباشتن انواع ماین اعم از ماین ضد انسان و ضد تانک 
ه  تولید وتجارت ماین و اسلحه های جنگی در جهان ک ورزند مبادرت می

میلیارد دالر را به کارخانه جات اسلحه کشور های ( 3ساالنه بالغ بر حد اقل )
یکه عناصر جنگجو وجود داشته تولید کننده سرازیر مینمایند. زیرا تا زمان

ورند می آابزار فشار خویشتن به شمار  یگر تعلیمات را جزءماین و د ،دنباش
. جنگ قرین نقاط مختلف ازمحیط زنده گی ساکنان این خاک خواهد بود

ه جوامع عقب یک آرمان همگانی در سراسر دنیا تبدیل نشدبه گ مبارزه با جن
ا هنوز هم درگیر جنگ و استعمال اسلحه جات مختلف ت مانده مثل افغانستان

پاسخ دهنده گان  6% و ادامه دارد.شته جنگی در جنگ اعالم ناشده قرار دا
 که سیاستگذاران  این موضوع پندارند حوادث ترافیکی را عامل معلولیت می
که در یک  مملکت عقب مانده که  را خیلی جدی و به چشم بینا بنگارند

و به وجود  به کار می رود جیب یکتعداد قدرتمندانسرمایه بیت المال به نفع 
شهر ها مطابق به معیار های  هم سرازیر شدن ملیارد ها دالر تا هنوز

دم بیچاره روزانه ده ها مر و نگردیده رفت آمد ترانسپورتی عیار و ترافیکی
 حوادثاثر معلولین از  11% ردند.گ غانستان قربانی حوادث ترافیکی میاف

مریضی های گوناگون(  معلول گردیده اند. و  طبیعی )مادرذاتی، افتیدن از بام
خطرناک مشاهده میشود که بستر مناسب  یبا توجه به عوامل این بیماری ها

وده و همین امر نیز باعث رشد و گسترش در میان شهروندان مهیا نب ،تولید
. تامین احتیاجات اولیه داشته باشدشده است تا آمار این بیماری رشد فزاینده 

 ،سکونت های مشخصزنده گی، 

داشتن مشکالت اقتصادی ، جلوگیری از خشونت نثابت و دارای امکانات الزم ، 
، از بین بردن رسوم و عنعنات ناپسند و خرافاتی که  و اجتماعی های خانواده گی

نا کافی، شغل مناسب و سالم،  وان شان تاثیر ناگوار دارد. غدایرو به روح 
تفریح و آزادی های الزم را از الزمه عدم ابتال به مشکالت روانی جز از نیاز 
 مندی های جلو گیری ازین  مشکل میدانند. که سیاست گذاران این موضوع را

باال بردن آگاهی عامه و توجه در بین مردم بسیار  خیلی جدی بگیرند.باید 
یند که بنیه مالی شان مان معلولین پیشنهاد می  99% ضروری و مهم است.

شمولیت در تمام عرصه ها،  یجاد فضای مناسبب و امعاش خو ،تقویت گردد
به اهداف اشخاص دارای معلولیت و توانمند سازی انان در راستای دسترسی 

. اشخاص دارای معلولیت باید به توسعه پایدار از اهمیت خاص بر خوردار است
به منابع  و دنصورت کامل از ایفای نقش خویشتن در جامعه برخوردار باش

ازمعلولین از نداشتن  4% د.ناساسی مانند سایر شهروندان دسترسی داشته باش
جامعه  افغانستان آگاه سازی . درداشتندل معلولین شکایت ای مناسب حاتشناب ه

 و خانواده های اشخاص دارای معلولیت از حقوق و موضوعات اساسی معلولیت
مراکز آموزشی ولتی و غیر دولتی با مکاتب و عیار سازی محالت د می باشد، 

داد خواهی از حقوق  ،هماهنگی و همکاری بین نهاد های مختلف اجتماعی
و مدنی و بشری اشخاص دارای معلولیت در راستای زندگی کاری  ،سیاسی

فیصد  20به بیش از  و پیگیری گردد. رفتهخانواده گی مورد توجه قرار گ
د. نماین ارات دولتی و غیر دولتی شکایت میدر مقرری ها در اد نمعلولی

گرفته توجه قرار ( مورد 22) موضوع استخدام اشخاص دارای معلولیت در ماده
سهمیه سه در صد را به  تمام ار گان های دولتی را مکلف می سازند تاو 

ا ارگان ه ایناما این سهمیه نه تنها در ، شخاص دارای معلولیت اختصاص دهندا
جالب اینکه در است، ط با معلولیت نیز عملی نشده بدرارگان های مرت بلکه

انونی و بدون ارزیابی صحی از معلولیت ها به شکل غیر ق ،بسیاری از موارد
ارتباط به وظایف مشخص در عرصه شغلی در روند استخدام اشخاص دارای 

اوج افی برای اشخاص دارای معلولیت خدمات ناک ،گردد معلولیت اعمال می
را در خصوص اشخاص دارای معلولیت نشان میدهد که  نامهربانی جامعه ما

مکانات کافی با آگاهی فکتور یاد شده این سروی عدم مسولیت پذیری نبوده بلکه ا
ی گی درمان و جلوگیری و همچنان چگونهای گسترده از عوامل معلولیت راه ها

برخورد باین پدیده به نمایش می گذارد که قابل توجه سیاستگذاران حکومتی باید 
معلولین از نداشتن ولچر مشکل داشتند، مفید بودن هر کاری در یک  2باشد.%

ولی  ندرا برای رشد و توسعه فراهم نمای غلجامعه ازین جهت است که آن ش
کمبود یکی اعضای ،امروز در بسیاری از ادارات در کناربسیاری معضالت 

به یاد فراموشی بسپارند و در راستای خدمت  دانسته بدن یک معلول را عیب
هموطن اش سر باز میزند مشکل یک انسان با فکر مکمل و اندیشه را که با 

دش را مکمل بسازد افکار و فهمش را هم مانند کمبود داشتن یک ویلچر کمبو
فیصد از معلولین از پذیرش  3یک عضو بدنش را با کمبود ضرب مینماید.%

ها پذیرفته میشود با وجودیکه ادارات  شان در پوهنتون ها و تخفیف در پوهنتون
تخفیف و آماده ساختن شرایط در راستای معارف و وزارت تحصیالت عالی 

اشخاص دارای معلولیت تا در تخفیف به  یت دارند،ی معلولین مکلفآموزش برا
در بسیاری مراکز آموزشی از تخفیف اشخاص دارای معلولیت  .ندمراعات نمای

قانون نیز پاسخگو  اجرای این ماده از بابترجع قانونی سرباز میزنند و هیچ م

از  14%. است نیست و به قانون اشخاص دارای معلولیت ارزش داده نشده
خدمات و تداوی  قانون به ینکها معلولین ضرورت به تداوی دارند با وجود

به خارج از  عامه اشاره دارد و اعزام آنان صحی از سوی وزارت صحت
بار  23در ماده  ،استگرفته کشور جهت درمان نیز مورد تاکید قرار

ین دیگر باز توانایی اشخاص دارای معلولیت مورد تاکید قرار گرفته و ا
فقره را شامل نهاد های چون کمیته ملی المپیک، شاروالی ها، نهاد های 

به  و حتی پایتخت است، کشور ما انکشاف شهری،والی ها نیز ساخته
لحاظ داشتن مراکز آموزش فنی و حرفه ای و خدمات صحی برای 

معیار های کافی است اشخاص دارای  معلولیت فاقد استندرد های الزم و 
نیز باعث شده است تا بسیاری از معلولیت های قابل  صهکه همین نقی

 درمان با آنانیکه ظرفیت بازتوانی را دارد به حالت معلولیت باقی بماند.
شاروالی ، قانون وضع شده ،ت داشتندمعلولین ازنداشتن مسکن شکای %7

روش نمرات رهایشی و وزارت تخفیف حین ف 50%دادن به نیز  ها را
تخفیف  20شهری و سایر ادارات مرتبط را نیز به رعایت % انکشاف

ملزم می کند که باوجود این هنوز هم اشخاص دارای معلولیت زیاد هستند 
که بدون داشتن سرپناه ازین ناحیه به شدت رنج برده و دچار محرومیت 
ها مستمری هستند، عدم آگاهی ادارات مرتبط نیز سبب ازدیاد این معضله 

ون ها و رسانه های گروهی و جمعی برنامه های الزم یمام تلویزت و گردد می

 گردد، تدابیر اتخاذ قرار داده و  له در دستور کار نشراتی خویش ئین مسا را از
ولیت ملی و ئو مس تا به عملی ساختن مواد و مفاد این قانون توجه الزم نموده

 ........ انسانی 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ماده دوم و ششم  قانون منع خشونت علیه زنان

 :ماده دوم
 :قانون عبارت اند ازاهداف این 

 .ـ تامین حقوق شرعی و قانوني و حفظ كرامت انسانی زن 1
ـ حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات  2

 .مغایر احكام دین مقدس اسالم مسبب خشونت علیه زن
ـ حمایت مجني علیهای خشونت )زن متضرر( یا معروض به  3

 .خشونت
 .زن ـ جلوگیري از خشونت علیه 4
 .ـ تأمین، آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن 5
 .ـ تعقیب عدلي مرتكب جرم خشونت علیه زن6
 

 کمپاینواشتراک انجمن اجتماعی کرامه برای حمایه و حقوق بشر درین   سرطان سینهکمپاین آگاهی دهی گزارش  

مندان روزیران، کا از طرف وزارت صحت عامه  با اشتراک سفیران، 2016/10/23کمپاین آگاهی دهی سرطان سینه بتاریخ 

قبل  9:30که درتاالر کنفرانس های  پوهنتون طبی کابل ساعت  طبی کابل پوهنتون استادانو  محصلین ،دولتی و غیر دولتی

برنامه با قرآت قران کریم افتتاح گردیده، بعداً وزیر وزارت صحت  ،آغازختم گردید، در 11:30به ساعت  از ظهر آغاز و

خیص ر به موقع تشسرطان معمول ترین سرطان در افغانستان است که اگ، گفتند: این عامه در مورد این کمپاین وضاحت داده

( نفر در 20000. او افزود که طبق گزارشات سازمان صحی جهان، ساالنه در حدود )و تداوی نگردد باعث مرگ می گردد

دهد، مطالعات  ( واقعۀ آن را سرطان سینه تشکیل می3500گردند که حدود ) سرطان مبتال می به افغانستان به انواع مختلف

دهند که از آن جمله  انواع مختلف سرطان جان می ( نفر در افغانستان از اثر15000)دود دهد که ساالنه ح اخیر نشان می

بنیاد مبارزه با سرطان در قسمت همکاری شان ابراز تشکر  از، وی اشد( واقعه آن از سبب سرطان سینه می ب1700حدود )

از رسانه ها سالم کوشا باشند. وی  نموده وازوزارت محیط زیست، شاروالی ها خواهش کردند تا در نگهداری یک محیط
به امید روزی که سرطان در افزود: وی  ش این پیام را برای مردم برسانند،که در محدوده امکانات خویخواهش نمود 
 .ص وتداوی شود و مردم به خارج نروندافغانستان تشخی

محترم فرهاد"دریا " سفیر سرطان ثدیه درمورد خانمش "لوراغنی" خوانده شد که بعداً  متعاقباً پیام محترمه خانم اول بی بی گل
پایان را به  سلطانه که مرض سرطان داشت ، اما اراده سلطانه بسیار قوی بود که در دوران تداوی چهارمین ماستری خود

 بات یک زن اما در جامعه افغانی ما هنوز هم مرد ساالری ادامه دارد، درین حال ،بود رسانید، که این یک مبارزه با سرطان
اما برعکس در جامعه ما زنان از گفتن مریضی شان امتناع  ،به پشتبانی مرد ضرورت دارد و یک جنگ روانی مقابل است

ه گردیده بود و چگونه ازاین مرض کشنده اینکه مبتال به سرطان سین: " افزودړو خیلبعداً خانم "ک .د داری می ورزندوخو
 م یافت.اختتا 11:30برنامه به ساعت  ین مرض کشنده معلومات دادند،های ا و همچنان در مورد نشانهنجات یافت 
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از معلولین از نداشتن کارت معلولین شاکی بودند، مسلم است که توانمند سازی نیز بیان مفهوم دسترسی دارای  5% را درین خصوص ادا نمایند.خویش 
مر زمانی این ا ،آموزش های مشخص به اشخاص دارای معلولیت اکتفا کردبه است که نمی توان به صورت محدود  یگسترده و میدان وسیع اجرایحوزًه 

احیا و بازسازی تمام قابلیت های اشخاص دارای ی هد کرد که توانمند سازی در راستابد و شامل سازی به انها صدق خوایا بستر عملی خودرا باز می
معلولیت  لولیت عملی نشده و زمینه و فرصت بازتوانی ا ین اشخا ص با استفاده از ابزار هند کیپ گردد، شناخت اشخاص دارای معلولیت با داشتن کارتمع

یت از مراجع ولی این معضله است نزد یکتعداد معلولین که تا هنوز دسترسی به کارت شمول ،است هوالنه مراجع ذیربط را گوائخود گویا کار بهتر و مس
 پیشنهادات معلولین:                          ول معلولین میباشد.ئمس

 دولت باید کسانی را که مادر زاد معلول هستند نیز شامل امتیازات معلولین نمایند.-1
 در ادارات دولتی تشناب ها مطابق به خواست معلولین آماده گردد.-2
 .اخذ فیس از معلولین مراعات نمایند تپوهنتون های خصوصی باید در قسم-3
 فرهنگ سازی و اخالقی برای محو و از بین بردن توهین و بی حرمتی علیه معلولین برگزار گردد. ،باید برنامه های آموزشی-4
 گردد.توجه ازدیاد معاش معلولین در ادارات دولتی بخاطر تکافوی فامیل شان در بخش -5
 .در قسمت استخدام اولویت داشته باشند-6
 د.در راستای تداوی آنها اقدام نمای باید دولتو اشند بعضی معلولین قابل تداوی می ب-7
 شان بتوانند تکافوی فامیل خویش را فراهم نمایند. برای معلولین دستگاه های کاری تهیه گردد تا خود-8
 .د  دولت در زمینه باید همرای شان همکاری نمایددارنبرای معلولینی که نیاز به ولچییر-9

   د.بخش سرپناه، دولت با معلولین همکاری نمایدر  -10

 حقوق مجنی علیها:

 ماده ششم :
 مجنی علیها خشونت دارای حقوق ذیل می باشد : 

 ـ تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق به احکام قانون.1
یا سایر نقاط مصئون به  ـ دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن2

 موافقه وی.
 ـ دسترسی به خدمات  صحی عاجل طور رایگان.3
 ـ داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.4
 ـ جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.5
 ـ محرمیت موضوع نسبتی.6
 سایر حقوقی که در اسناد تقنینی پیش بینی گردیده است-7



  

 

 

هوښيار یم، ځکه په یوې خبرې  زه تر ټولو خلکو»

سقراط وایي کومه «. ږميڅ نه پوهيږم چې په هيپوه

 ،چرمښکۍ ټول عمر په یوه څاه کې پاتې شوې وه

ورځ کومې بلې بدبختې چرمښکۍ پاس  بله

 ،دهيډۍ وخوړه او همدې څاه ته راوغورځسرکون

خپلو کې . ګوري چې څنګ ته یې همجنس والړ دی

څاه والې ترې پوښتنه وکړه ، یې کيسې شروع کړې

چې بره څه کيسې دي؟ دې ورته کړه چې هلته خو 

دې په خپله . غټه دنيا ده، یو عالم مخلوق پورته دی

ورته کې یوه وړه غوندې کرښه راتاو کړه،  دنياګۍ

ویلې اهغې ورته  ؟یې کړه چې دومره دنيا به وى

بيا یې لږه . هچې دا یې په پرتله په نشت حساب د

غټه کرښه راتاو کړه خو چې بيا یې هم منفي ځواب 

واورېده، ورته یې کړه چې تر دې ستره نړۍ خو 

 .امکان نه لري

او نابلده ځلميان زه چې د فکر ډګر کې ځينې نوي 

خو د فکر . وینم، د دې چرمښکۍ کيسه رایاده شي

او پوهې دنيا زموږ له دې فزیکي دنيا سره د پرتلې 

وړ نه ده، هغه د بحر مثال لري او له بحره هم ستره 

ده، څوک ترې غړپ پورته کوي، څوک پرې خوله 

و پر چا د یوې څاڅکې سلمه لمدوي، څوک ژبه ا

ه دا ده چې څوک چې لبخو جا ،رزو شييبرخه پ

ږي، تر ټولو يڅ نه پوهيږي او یا هيڅومره لږ پوه

مخالفين یې . ډېر جرئتي، توند او پرېکنده غږېږي

که څومره ستر پوهان هم وي، څوک به ورته ناپوه 

ښایي . ملنډې وهيبه ښکاري، څوک احمق او په چا 

چې شاوخوا یې داسې څوک نشته  المل یې دا وي

د  ،ر کړی وييې عمر تچې په دغو بحثونو کې ی

ا دی چې دا حالت ډېر افسوس او خپګان ځای د

واد او زموږ په خلکو پورې يیواځې زموږ په ه

د نورې نړۍ خلک په هر ډګر کې ځان . محدود دی

کري ته خلک لري، خپل علمي مرکزونه لري او د ف

ږي او درک کوي چې يتو پوهډګر په اصولو او ادبيا

یو وختې موږ هم د  .له چا سره څنګه تعامل وکړي

ګر کې دغسې خلک لرل چې علمي مخالفت په ډ

 .ژندلياصول یې پ

              

کله نا کله چې د علمي ډګر د نوابغو ځينې کيسې او 

زه د استفادې په موخه  ،شم هواقعې واورم، ورته حيران

برتراند راسل د غربي . دلته یو څو کيسې نکل کوم

کوم وارې . فيلسوفانو څخه دینړۍ له سترو معاصرو 

وپوښتل شو، چې د خپلو نظریاتو لپاره د ځان قربانۍ 

ورکړ او ورته یې ځواب « نه»ته حاضر دی، ده 

ږم زما افکار او نظریات څه دي؟ يوویل، چې نه پوه

کاږم او بل نن په یوه فکر، سبا پر هغه د رد کرښه و

ن ږم د کوم یوه له پاره د ځاينظر غوره کړم، نه پوه

زه »سقراط څومره جالبه ویلې . قربانۍ ته حاضر شم

ږم يوې خبرې پوهتر ټولو خلکو هوښيار یم، ځکه په ی

 «.ږميڅ نه پوهيچې په ه

دغه راز د اسالمي تاریخ ستر فيلسوف امام غزالي په  

و، په داسې حال کې چې د نظامي مدرسې ستر استاد 

دم حق له کومې ډلې يخپله اعتراف کوي چې نه پوه

پاره له ځانه ملنګ باآلخره د حق د پلټنې ل ره دیس

 . جوړوي

د ستر امام مالک په اړه روایت شوي، چا ورته 

څلوېښت پوښتنې راوړې چې ځواب یې کړي، ده یې 

رو کې یې وویل چې نه لږې پوښتنې ځواب کړې او نو

 . ږميپوه

چې د وحې هدایت صلی هللا عليه و سلم د خدای رسول 

ده، خپل رب ته يهر چا ډېر پوه ورسره وو او تر بل

د یوه مسلمان . دعا کې وایي چې پوهه مې زیاته کړى

ږي او يیواځې خدای پوه. لپاره دا بهترین درس دی

باید د دغې ډېرې کوچنۍ پوهې په . ږويموږ نه پوه

. لرلو غره نه شو، او نورو ته په سپکه و نه ګورو

 څ کله د پوهېيرښتيني پوهان ډېر عاجزان وي او ه

                                    .                دعوه نه لري

 نظيفه" ستانکزی" :هليکوال                              

 فکري بحثونو سره د نابلدو يوه ستونزه
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(0093) – 0 – 799319427 

(0093) – 0 – 799824570 

www.knahr.net 

 

 

Address:  

House No. 4, Butcher =8 Street, 
opposite 10

th
 district 

municipality office 
Shar-e-Naw, Kabul 
Afghanistan 

 

 

کابل ،شهر نو، کوچه 

)قصابی(، عقب 

ناحیه دهم شاروالی، 

 خانه شماره چهار
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karamanet@yahoo.com 

 

 (دعوت )    

 څومره فکر او غور کړمکه هر 

 م بل الرهڼگله دعوت څخه ښه نه 

 کړمالم په تعلیماتو چه نظر سد ا

 پکی وینم زه گالن هم بی له خاره

 ښید بشر فالح مقصود ده په اسالم ک

 ړهپکی د ناستی او والښه احکام 

 ړلو آزادگی کچی بنده یی د بنده د بند

 ړلو غالم و مرتبی ته د ساالرهگ وکهم یی ج

 ر مریی کړښی یی والړ باداپه یو صف ک

 هم ثابت یی کړو حق د هر حقداره

 پیرونه که درنگ ؤه که د ژبیتو

 ړ اوچت یی هغه کس چی مهاهم تقوا دارهک

 قومونه ڼگړ په وحدت او اتحاد سره یی یو ک

 شول نامداره هم په فصل او گفتاره

 یاریداسی ل د یښمندی دك كانڅوکه 

 هغه ناره ړه بس دی داسی خلکو ته لمبی دکاک

       مشالششم    مشالونه(   ږمی کښی) تر 

              

ا کابل نظریاتش روهنتون پځی شرعیات محترمه مریم"آریا" فارغ پوهن

ه نموده گفت: پروگرام آموزشی در مورد موضوعات درسی چنین ارائ

موضوعات مفید و جالب  دارای گردد واقعاً  برای ما تدریس میکه 

و گردد  داخلی و خارجی تدریس می عالیقدرتوسط استادان است که 

گردد به مثابه رهنما و افق  آنچه دراین پروگرام برای ما تدریس می

عرصه به سعی و تالش  که وقت و تعمق بیشتر دراین ی استروشن

را به پهنای مؤفقیت برساند.او افزود من  گی دارد تا ماخود ما بست

یک عنصر مفید برای  گنارزو دارم که بعد از فراگرفتن این ترین

که قشر محروم وآسیب دیده جامعه  جامعه در کل و به خصوص برای

                                               .  از زنها هستند باشم عبارت

 ایناو عالوه نمود جامعه ما به رهبران زن نیاز دارد خصوصاً در

اظ موقف جامعه ما زنهای محروم و عقب مانده از لح در شرایط

د، بناً آنها نیاز به رهبرانی دارند که از ناجتماعی بسیار زیاد میباش

جنس خود شان باشند و با توجه به نیاز های شان آنها را رهنمایی و به 

د. و یک زن رهبر نوضعیت شان را بهتر نمای مشکالت شان وارسی و

 آگاهی -2تحصیالت عالی   -1دارای خصوصیات ذیل باید باشد. 

که رهبری آنرا به عهده دارد ن از اوضاع سازمان مربوطۀ داشت  

مسؤلیت پذیر بودن  -6اعتماد به نفس  -5قاطعیت  -4مهربان بودن  -3

تآثیر گذار بودن. -7  

خانم مریم افزود که در آینده میخواهم یک رهبر خوب باشم چون 

مهارت های دروسی که در این ترینگ  برای ما آموزش داده میشود 

قادر میسازد تا در آینده یک رهبر خوب باشم، البته من ادعا من را 

نمی کنم فعالً توانایی رهبر شدن را دارم بلکه می خواهم این توانایی 

 را در خود به وجود آورده و آنرا انکشاف دهم خواستن توانستن است.
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