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 د معلولیت لرونکو وګړو السنیوی او مالتړ زموږ ملي مسولیت دی 

 کلنې نجیال خپلې دواړه پښې د شکرې ناروغۍ له کبله له السه ورکړي ؛ ناوړه ۷۲
 اقتصادي  وضعیت نه  یې خبر شوم، د عاجلې مرستې او السنیوې تر ځنګ مې

 ژمنه ورکړه، چې ټولو ستونزو ته به یې رسیدګی  وشي. 
دمعلولیت لرونکو وګړو پوښتنه، السنیوی او مالتړ زموږ ملي، اسالميي او انسيانيي 
مسولیت دي په ټولو شتمنو هیواد والو غږ کوم، چې د معلولیت لرونکو وګړو او د 

 شهیدانو کورنیو السنیوی او مالتړ وکږي.
 لعل دین اریوبی                  

 د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر 

د وزارت لييه کييارکييوونييکيييو سييره د 
چينيي اخيتير ميبيارکيي او د نیکمرغه کو

 ۴. دوی  د کارونو ستاینه وشو

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و  خدمات 
ملکی کارهای کارمندان وزارت  دوليت در 

 ۳ امور شهدا و معلولین را ارزیابی کرد.

عباس کریمی سهمیه 
 جهانی لندن را گرفت!

عبااس کاریامای  اسا اور  
شنای معالاولایان افاااان باا 
کسب نمودن ساه مادال در 
سه سبک متفاوت توانست  
که سهمیه شنای معلاولایان 
جهان را کسب کناد کاه باه 
زودی باه مایاازباانای لاناادن 

 برگزار  میشود. 

ماتار پارواناه   05وی در 
ماتار  05متار ازاد و  05

کاارال  پشاات تااونساات کااه 
نایاب هاهارماان شاود. ایان 
رهابت ها با شرکت حادودا 
بیست کشور باه مایازباانای 

 المان برگزار شد  بود.

 

دارای معلولیت که  استیون هاوکینگ فیزیکدان

 ۲توانست جهان را تغیر دهد 

  ۸۳۳۱ جوزا   ۷۳ګڼه، پنج شنبه ،  لومړی

 معلولین     وزارت دولت در امور شهدا و 
صداهت  هانونیت او ولس ته خدمت 

زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي!  
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دارای معلولیت که توانست جهان را تغیر  استیون هاوکینگ فیزیکدان
 دهد

 

ای است که   ، واژه« معلولیت» 
بیشتر در ذهن مه  به  مهعه ه ی 

شهود و  یک ن توانی مع ی مهی
تواند مشهالهیتهی را بهرای  می

فرد مهعهلهوی ایهکه د که هد، امه  
معلوالن سرت سر دنی ، به رهه  

انهد که   این را ب  اثب ت رس نده
  معلولیت، محدودیت نیست.

معلولیت محدودیت نیست، 

  تجسم اراده است

سها  اسهت  04استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری بریتانیایی است کهه 
 .بخاطر آثار علمی اش شهرت کسب کرده است

مدا  آزادی را از سوی رئیس جهمهههور دریهافهت  9442هاوکینگ در سا  
کرد که باالترین و مهمترین جایزه شهروندی در ایهاالت مهته هده اسهت  

نج می برد که احتماالً نهوعهی از v هاوکینگ از بیماری حاد نورون حرکتی
های این اختهل   است  نشانه (ALS) بیماری اسکلروز جانبی امیوتروفیک

برای اولین بار زمانی ظاهر شدند که هاوکینگ در دانشگاه کمبریج ثهبهت 

 .نام کرد

 92تشخیص بیماری نورون حرکتی زمانی انجهام شهد کهه ههاوکهیهنهگ 

سا  زنده نمی مانهد   3یا  9سالش بود  پزشکان به او گفتند که بیش از 
هاوکینگ به تدریج حس دست ها، پاها و نیز، صدایش را از دست داد و 

 به بعد کاملً فلج شد  9442از سا  
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کييمييیييسييیييون مسييتييقييل اصييالحييات اداری و 
خدمات ملکی کارهای کيارمينيدان وزارت 
دولييت در امييور شييهييدا و مييعييلييولييیيين را 

 ارزیابی کرد
کييمييیييسييیييون مسييتييقييل اصييالحييات اداری و 
خدمات ملکی کارهای کيارمينيدان وزارت 
دولييت در امييور شييهييدا و مييعييلييولييیيين را 
ارزیابيی نيميود و بيرای ارتيقيات  ير يیيت 
کاری کارمندان این وزارت بيرنياميه هيای 

 اینده شان را معر ی کرد.
در ایيين بييرنييامييه مييعيياون مييالييی و اداری 
وزارت دولت در امور شهداء و معليوليیين 
آقای دل آقا صو ی زاده، سایر مسولیين و 
هیئت کمیسیون مستيقيل اصيالحيات اداری 

 و خدمات ملکی اشتراک داشتند.

 

ا هار نمود: ما در تيال  آن هسيتيیيم تيا 
توانایی های کارمندان وزارت دولت در 
امور شهدا و معلولین را شنياسيای کيرده 
و برای بلند بردن  ير يیيت هيای کياری 
شان تدابیرارزنده را اتخاذ نميایيم تيا ایين 
اداره جدیيد اليتياسيیين هيميان جيایي ياه و 
ميينييزلييت شييفيياز و عيياری از هيير ييونييه 

 کاری خود را بدست آورد کم

 
در نخست آقای دل آقا صو ی زاده ا هار نمود که کمیيسيیيون 
متذکره با طرح جدید شان جهت ارزیابی کار های کيارمينيدان 
وزارت با ما همکار شدن تا از توانایی این اداره از نيزدیي  
دیيدن نيميایينيد و ميا هيم بيیي  از پيیي  از ایشيان تيجيميیيد و 
سپاس زاری می نمایيم و خيواهيان تيفياهيم و هيميکياری هيای 

 .بیشتر در بلند بردن  ر یت کاری کارمندان هستیم
 

متعاقباً وجیيهيه ضيربيی رئيیين تيحيقيیيقيات و انيکيشياز ميواد 
آموزشی انستیتیوت خدمات ملکی طی سخنان شان اشياره بير 

 .اهمیت و ماهیت همچون برنامه ها و ارزیابی ها کرده 
در اخیر برنامه، پریزنتیشن توسط نجیب هللا جياميد در بياره 

ارزیابی کار و بلند بردن سطح توانایی و  ر يیيت کيارمينيدان 

  اداره متذکره آرایه  ردید

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی کارهای کارمندان وزارت دولت در 
 امور شهدا و معلولین را ارزیابی کرد
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ویزر دولت در امور شهدا و معلولین 
با کارمندان خود عید مبارکی نمود و 

 کار های شان را ستایش کرد

د وزارت لييه کييارکييوونييکييو 
سييره د نييغييکييمييرغييه کييوچيينييي 
اخيتيير ميبييارکييي او د دوی د 

 کارونو ستاینه وشوه.
د شهيیيدانيو او ميعيليوليیينيو پيه 
چييارو کييې د دولييت وزیيير 
جاللتماب لعل اليدیين اریيوبيي 
نيين لييه غييرمييې وروسييتييه د 
شهیدانو او معلولینو په چيارو 
کيييييې د دوليييييت وزارت 
کارکوونکو تيه د نيغيکيميرغيه 
کوچني اختر مبيارکيي ورکيړ 
او د دوی د کارونو او هيويو 

 ستاینه یې وکړه.

  
داختر مبارکيۍ او ليیيدنيې پيه دې غيوني ه کيې د 
وزارت مييرسييتييیيياالنييو، رئييیييیييسييانييو، آمييریيينييو، 
سالکارانو، کارکوونکيو او ميعيليوليیيت ليرونيکيو 

 وګړو ګ ون کړی و.
جاللتماب لعل الدین اریوبي په پیل کې ټولو ته د 
نغکمرغه کوچني اختر مبارکي وویله، خوښ و، 
چې هغوادوالو سږنی کوچنی اختر په سوليه یيیيز 
چاپغلایر کې ونمانځه او کومه ناوړه تيروریسيتيي 
پغښه رامنځته نيه شيوه. هيیيليه یيې وښيوده، چيې 
سوله ټینګه او ولسونه هميداسيې پيه سيوليه یيیيزه 

 .توګه خپلې خوښۍ ونمانځي
ښاغلي اریوبي د یاد وزارت له کارکوونکو مننه 
وکړه، چې د روژې په مبارکه ميیياشيت کيې یيې 
معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو تيه 

 په خورا اخالص خدمتونه وړاندې کړل

کي او د دوی د د وزارت له کارکوونکو سر  د اختر مبار
 کارونو ستاینه وشو 


