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 دهید آموزش انینایناب
 سازدمی ترکیرا به جامعه نزد انینایناب وتریکامپآموزش 

 

 
مشغول آموزش  «ابیراه» که در موسسه   یانینایدوره از ناب نینخست
فارغ شدند و  شانیآموزش شش ماهه   بودند، پس از ختم دوره   ترویکمپ

: ندیگوینهاد م نیا یآموزش دوره ینایموسسه و فارغان ناب نیمسووالن ا
را  انآن ،انینایبه ناب وتریآموزش کمپ یساز و فراهم وتریکمپ یاسازیگو»

 «.سازدیم تر کیبه جامعه نزد
افغانستان  انینایناب ییخدمات بازتوانا معاون موسسه یسالم یمهد
 مهارت انینایکه در شش ماه به ناب دیگویم معلمانتن از  کی( و ابی)راه
 نیا دوره   نینخست نکیاند که ا را آموزش داده ترویاستفاده از کمپ یها

 نیتن از ا پنج: »دیگویاند. او م کورس که شامل ده نفر است، فارغ شده
 «.اند م هاخاناند، را فراگرفته وتریکه آموزش کار با کامپ انینایناب
 وگرامپرکه  یکشنیاپل له  یبه وس انینایناب نیکه ا دیگو یم یسالم یمهد
 رابطه برقرار ترویبا کمپ توانند یم سازد، یرا صدادار م ترویکمپ یها

: دیگویاست، م نایناب زیکه خود ن یسالم یکرده و از آن استفاده کنند. مهد
 لیوسا است که لیبر شینما قه  یطر یکی: ترویو کمپ یینایب تیمعلول یارتباط اشخاص دارا یدو راه عمده هست برا»

ه لحاظ ب قهیطر نیکه البته ا شودیحس م لیبه خط بر د،یآیم ترویکمپ ه  چه به صفح وجود دارد که آن یگرید یجانب
 نیاز ا توانند یاماکن خاص م یقرار دارد و فقط بعض نایگران هست و در دسترس اشخاص محدود ناب ،یاقتصاد

 «.ستیمقدور ن انینایناب یبرا لیوسا نیاز ا یشخص قدر استفاده   نیاستفاده کنند و ا اناتامک
سافت  یمختلف یها است. شرکت ندوزیو اکننده  یگو یها هم وجود دارد و آن سهولت یاما راه دوم: »دیگویم او

 ترویمپک یها طیکه تمام مح توانندیم هانیو ا سازدیم ایرا گو گرید یهاسافت ویر گریو د ندوزیساختند که و ییهاویر
ل قاب شانیها برا پروگرام گریو د ندوزیمانند و هم ها، پروگرامو تمام  رندیبگ اریدر اخت یداریرا به صورت شن

 «.کار کنند ترویبا کمپ توانندیم شانییحس شنوا یعنیو صدا  بوردیک قیاز طر انینایدسترس ]و استفاده[ باشد. ناب
 رابطه   یبنا به سهولت در برقرار انینایناب نیرا در آموزش ا یداریروش شن ابیره موسسه   دیگویم یسالم یآقا
 .روش، انتخاب کرده است نیبودن ا شمول و همه نهیتر بودن هزکم تر،ویو کمپ نایناب
و  تر یکه هم اقتصاد نیبنا به ا میانتخاب کرد شاگردان نیبه ا یده [ را در آموزشیداریما روش دوم ]شن»گفت:  او

 «.شمول است هم همه
که  متوانیمن م نیدارم و با ا بیفلش در ج کیمن  دینیبب»به من گفت:  «یسکیفلش د»دادن انبا نش یسالم یآقا
 «.شما استفاده کنم ترویبسازم و از کمپ ایگو اکننده،یگو پروگرام له  یشما را هم به وس یشخص ترویکمپ
 .کنند ایگو توانندیرا م یترویروش، هر کمپ نیسهولت، از ا اریبا بس دهیدآموزش انینایکه ناب دیگویم او
 پروگرامکند،  ادیپ سافت ویرمشکل  یبه نحو یهر فرد ترویکه اگر کمپ میدار یترکارویکمپ ان،ینایما ناب: »دیگویم او

 ترویکمپ میتوانی]پس از آن[ م یو به راحت میکن دایپ یدسترس ترویو تا به کمپ میکنیرا در آن نصب م یاسازیگو های
 «.میساخته و مشکل آن را حل کن ایشما را گو

 یو سهولت سازدیم کیآنان را به اجتماع نزد وتریکمپ یاسازیو استفاده از گو انینایبه ناب وتریآموزش کمپ»گفت:  او
 «.ارزان است

و  ضیمناسب، عدم تبع یها به فرصت یکه دسترس دیگویعضو مشرانو جرگه م ال،یبر یعبدالباق گرید یسو از
ت، اس یینایناب یبرا مراکش که عمدتا   نامه   موافقت»گفت:  یاست. و یمهم ازیو معلوالن در جامعه ن انینایرود نابو
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 یافراد دارا یکرامت بشر یجهان مانیمهم براساس پ اریبس مقدمه   کیبا  ،یخط یها استفاده از آثار و نسخه یبرا
 «هم استم اریبه جامعه بس انینایو ورود ناب ضیمناسب و عدم تبع یهابه فرصت یآن دسترس ادیکه بر بن تیمعلول
و  انینایناب یدسترس کنندهلیمراکش تسه گفت که معاهده   زیفعال امور معلوالن ن ،یحال، داکتر صادق محب نیهم در

 .است یمعلوالن به آثار چاپ
گفت:  یمحب یحال، آقا نیکرده است. در هم ءمراکش را امضا یمعاهده 2۱1۲افغانستان در جون سال  حکومت

اند مطلق ینایناب ونیلیم ۲۳جمع  نیوجود دارد که از ا نایناب ونیلیم 2۸۲ ایدر دن میریرا در نظر بگ یجهان ارقاماگر »
را  تیمعلول ناشنوا در جهان است، اگر کل جامعه   ونیلیم ۲۶۱جهان و در حدود  یکه به اساس گزارش سازمان صح

 یو کتگورد نیرا هم تیمعلول نصف جامعه   قا  یدق م،یریپانزده درصد است در نظر بگ ای اردیلیم کیتر از باال یزیکه چ
 «.دمواجه استن شتریب تیو محروم ضیبا تبع هاتیمعلول و نسبت به همه   دهدیم لی( تشکانیو ناشنوا انینای)ناب
ه شده که گفت شودیم دیتول یجلد کتاب، مجله و منابع معلومات هاونیلیساالنه م ت،یمعلول گفت که در درون جامعه   او

. قلت میرو است کتاب روبه یقلت جهان کیمعلوالن[ قابل دسترس است، پس ما با  یتا هفت درصد آن ]برا کیاست 
ا خواندن کتاب مشکل دارند که ب تیمعلول یافراد دارا گریو د نواناش ۲۶۱و  نایناب ونیلیم 2۸۲که  نیا لیبه دل یجهان
 .اندمواجه یها استفاده کنند و با کمبود منابع اطالعات از کتاب توانندینم یها به نحوآن
 ونیوانسها استفاده کنند بنا  در کناز کتاب توانندیموارد نم ریو سا ییو شنوا یینایب یها تیمعلول یقول او، افراد دارا به

به  ایو  لیرا به شکل بر یمنابع اطالعات دیها با [ آمده است که دولتتیرا یبرن ]کاپ مراکش با در نظرداشت معاهده  
 .اورندیشده بتواند در ب دنیقابل فهم تیمعلول یراافراد دا یشکل زبان اشاره که برا

 وارکنندهدیکه توانسته خدمات بهتر و اماست  یداده است، نهاد وتریرا آموزش کمپ انینایدور ناب نیکه نخست «ابیره»
 .گروه فراهم کند نیرا به ا یتر
آغاز کرده است و در تمام نقاط  تیبه فعال 1۲۸۸موسسه از سال  نیا ابیره مسووالن موسسه   یها اساس گفته بر

موسسه به  نینفر در ا 1۱۱که  کندیم تیتنها در کابل فعال کمبود منابع، فعال   لیدارد، اما به دل تیافغانستان جواز فعال
 .اندشده یسینوآموز نامدانش ثیح

 یهادر نسل تیاز معلول یریگشی: پکی. چرخدیموسسه حول سه نکته م نیاهداف ا:» ندیگویموسسه م نیا مسووالن
 تیمعلول یاز اشخاص دارا یو سوم دفاع و دادخواه یینایب تیمعلول یاشخاص دارا یدوم آموزش و بازتوان ،یبعد

 «.یینایب تیمعلول یبه خصوص افراد دارا
 یبرخ ینشده و مصارف آن از سو لیتمو یمرجع خاص یموسسه از سو نیموسسه ا نیمعاون ا یها اساس گفته بر
امه خواهند اد ترویدر استفاده از کمپ انینایکنند به آموزش ناب دایپ یکه منابع مال یو در صورت شودیم نیتام نیریخ

 داد.
 

 نیاپا
 صبح۸تشکر از سایت با 
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