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نشست بین الوزارتی پالن عمل همآهنگی به حمایت از ورثه شهداء و 
 افراد دارای معلولیت برگزار شد.

 
تجلیل از هفته شهید و مراسم گل گزاری 

4....پای منار قهرمان ملی کشور  

نشست وزیر دولت در امور شهداء و معلولین 

 3با نمایندگان اداره آسان خدمت...

فرد معلول و خانواده او باید آگاهی 

ها و اطالعات خود را در زمینه 

معلولیت باال ببرند و راهکارهای 

مناسبی را برای بهتر زندگی کردن 

 پیدا کنند.

 

فرد معلول و خانواده او باید آگاهیی 

ها و اطالعیات خیود را در زمییینیه 

معلولیت باال ببرنید و راهیکیارهیای 

مناسبی را برای بهتر زندگی کیردن 

 پیییییییییییییییدا کییییییینییییییینییییییید.

 

اگرچه میعیلیولیییتش چیالی  هیای 

جدیدی را برای فیرد و خیانیواده او 

ایجاد می کندش اما به ایی  میعینیی 

نیست که زندگی فرد معلول باید از 

 شادی و خوشیی خیالیی بیاشید.

 

فرد معلول باید هر چند وقت یک بار 

به پزشک مراجعه کند تا در صیورت 

نیازش اقیدامیات الزب بیرای او اجیرا 

شییود. مییتییپییا از پییزشییک خییود 

 راهنپایی های الزب را بیویواهییید.

 

های دولت در امور شهدا و معلولین، اقتصاد، مالیییه، تیالیصییییت  یالیی،  تن از نمایندگان وزارت ۵۳این نشست با اشتراک 
هیای   دلیه، صالت  امه، امور داخله، خارجه، کار امور اجتما ی، وزارت زنان، ترانسپورت، کمیته ملی الپیک، کمیسییون

مستقل انتخابات، اصیالات اداری و القوق بشر، جمعیت الیل االمر و... در تاالر قصر سپیدار ریاست اجراییه دایر گردیده 
 .و برسی صورت گرفت بود روی چگونگی رسیدگی به مشکیت ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت بالث

جلسه با تیوت قرآن کریم آغاز گردید و متعاقباً مالترم مالمدخان معاون اول رییاسیت اجیراییییه روی اهیمیییت ایین بیرنیامیه 
صالبت نموده و آنرا یک گام مثبت به آینده روشن و سرنوشت افراد دارای معلولیت و فامیل شهیدا   ینیوان کیررده افیزود  

هیای  ثبات و والدت ما همانا از جانبازی ها این قشر بوده است؛ بناً این وجیبه ملی همه ما و شما است که القوق و نیازمینیدی
الدین آریوبی وزیر دولت در امور شیهیدا و میعیلیولییین از  سپس جیلتمآب لعل.  قانونی آنان را به اسرع وقت برآورده بسازیم

هیای  جیلتمآب داکتر  بدهللا  بدهللا رییس اجراییه بخاطر ایجاد کمیته ای فوق الذکر ابراز امتنان نموده و آمیار و نیییازمینیدی
. الاضرین در مجلیس اراییه نیمیودنیدورثییه شییهییدا و مییعییلییولییییین را بییه 

هییا بییه اییین قشییر  ایییجییاد سییهییولییتآقای آریوبی افزود  ارایه خدمات و 
بوده تا باشد همه باهم با هیمیآهینیگیی مسوولیییت و وجیییبیه هیمیه ادارات 

در ادامه مالترم البیییب خیان .  سازیمهای آنان را مرفیوع  بیشتر نیازمندی
امور شهدا و معلولییین اهیداد، دور اّلییااّلییی مشییاور وزارت دولییت در 
ا ضای کمیته در میجیلیس در قیالیب نییمییا و مییامییوریییت وزارت را بییه 
که در آن نقش و مکلفییت هیر اداره یک پریزنتیشن ارایه و تشریح نمود 
 ....معلولیت واضح شده بوددر قبال ورثه شهدا و افیراد دارای 

د شهید اونۍ د لمانځنې په موخه د 
 2قرآن کریم ختم او د شهیدانو یاد...

  ۲۵۳۱ سنبله  ۱۲دیارلسمه ګڼه، پنج شنبه ، 

 معلولین     وزارت دولت در امور شهدأ و 
ژمنتیا،ریښتینولي او ولس ته خدمت 

زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي!  
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 د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د شهید اونۍ په مناسبت د قرآن کریم ختم او یاد غونډه ترسره کړه .

 دغیییه ییییاد غیییونیییډه د شیییهیییییییدانیییو میییعیییلیییولییییییینیییو پیییه چیییارو کیییې د دولیییت وزرات د میییالیییی او اداری میییعییییییین  یییاغیییلیییی دل اقیییا صیییوفیییی زاده پیییه ویییینیییا پیییییییل شیییوه.
 .نیو ته درناوی وکړيربا اغلي صوفي زاده د شهید اونۍ په مناسبت د شهیدانو دکړنو او سر ندنو او کارنامو یادونه وکړه او پر ولسونو یې غږ وکړ چې د شهیدانو ق
دوي یې د ازادۍ د الرې مشعلونه وبیلیل او  ړه،د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وزیر  اغلي جیلتمآب لعل الدین اریوبی په خپلو خبرو کې دشهیدانو د کړنو دستاینه وک

ورپسې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزرات تخنیکي معیني اغلی جمیلي نورستاني، د وزارت ستر سیکار مالمد دین قانع او .  د شهیدانو کورنیو ته یې د رسیدګي ژمنه وکړه
لینو دمرستي لپاره یې ځانکړي مرجیع علود معلولینو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي سیکار  اغلی  مرا خان منیب په خپلو خبرو کې له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه چې دشهیدانو او م

تمآب لعل الدین اریوبیی څیخیه ییې یلدوي په خپلو خبرو کې د شهیدانو کارنامي او قربانۍ وستایلي او ددغه اونۍ په مناسبت یې ټولو ګډونوالو ته مبارکي ورکړه او له  اغلي ج.  جوړه کړه
 .مننه وکړه چې دشهیدانو د کارنامو د ستاینې په پار یې د قرآن کریم ختم او یاد غوڼده جوړه کړه

 
 

همآهنگی شهدا و معلولین صالیبیت نیمیودنید، نیقیش و   ملمالترم فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطی ات و فرهنگ و مالترم سید السین  المی بلخی در باره تجدید و اصیح ماده های برنامه پین 
 .نات و داشته های اجتما ی و قانونی خویش مستفید خواهند شدتوان افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا  از همه امکا تاثیر گزاری این کمیته را یک پین سودمند و آینده شمول خواندند که با تطبیق آن می

جانیدن آن در این پین  مل در رابطه به تعرید های معارد،  دلیه، انکشاد دهات، صالت  امه و معارد؛ نظریات خویش را جهت گن های القوق بشر و اصیالات اداری، وزارت سپس نمایندگان کمیسیون
در جیامیعیه  سیتافراد دارای معلولیت در ادارات، مشخص نمودن بودجه این پین  مل و ترتیب پین ساالنه آن، ترمینالوژی معلولیت و استفاده واژه های در ۵مشخص معلولیت و طرزالعمل آن، استخدام ٪

کاری های الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، از نظریات و پیشنهادت نمایندگان ادارات تشکری نمود و خواهان هم در اخیر جیلتمآب لعل. برای این قشر و تثبیت درجه معلولیت ابراز کردند
ترتییب گیردییده تیا بیه مشیکییت فیرا راه  ۲۵۳۱الوزارتی شهدا و معلولین، برای سال جاری   پین  ملیاتی بین.  همه جانبه ادارات یاد شده با ورثه شهدا  و افراد دارای معلولیت در تطبیق برنامه  مل شدند

 .ها در کشور گردیده، رسیدگی صورت گیرد  رصه معلولیت که باالثر چهار دهه جنگ ویرانگری در کشور که سبب افزایش انواع معلولیت

 د شهید اونۍ د لمانځنې په موخه د قرآن کریم ختم او د شهیدانو یاد غونډه ترسره شوه

 نشست بین الوزارتی پالن عمل همآهنگی...... 
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دغه کاري ناسته د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت په انګړ کیې د میالیي 

په دغه کاري نیاسیتیه  .او اداري مرستیال  اغلی دل آقا صوفی زاده په مشري ترسره شوه

کې د  دلي،  امې روغتیا او مخابراتو وزارتونو استازو ترڅنګ د آسان خدمت او اداري 

ددغې کاري ناستې موخه دهغه کارونو څارنیه  .اصیالاتو کمیسیون غړو هم شتون درلوده

د   .او ارزونه ده چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو وکړو ته ځیانیکیړي شیوي دي

دې تر څنګ په دغه ناسته کې د شهیدانو معلولینو په چارو کې د دولت وزارت پیه ا یین 

ازمویني د اخیستنې شیییو بسیییتییییونیییو د 

دولتي ادارو کیې د تییرڅیینییګ پییه نییورو 

 ۵۳وکییړو تییه پییه میعیلیولیییت لیرونیکیو 

 .هم بالث وشوفیصده سهم ورکیول 

 د کارونو د ښه تنظیم په موخه کاري ناسته ترسره کړه

الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا  و معلولین با نمایندگان اداره آسیان خیدمیت  جیلتمآب لعل

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تاالر غازی امیان هللا ایین وزارت دییدار و مییقیات 

هدد از این نشست، صالبت روی ساده سازی سیستم برقی و  رضه خدمات تکنالوژی در   .نمود

آقای آرییوبیی از    .بخش پرداخت و دریافت القوق افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا  بوده است

خدمات ارزنده اداره آسان خدمت برای ورثه شهدا  و افراد دارای معلولیت ابراز امتنان نیمیوده و 

خواهان ساده سازی سیستم پرداخت القوق این قشر شدند، ایشان افزودند  با ایجیاد سیهیولیت هیا و 

ساده سازی سیستم الکترونی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، ورثه شهدا  و افیراد دارای 

های خود زیر یک چتر واالد مستفیید شیونید؛ تیا  توانند به سادگی از القوق و نیازمندی معلولیت می

در اخیر مالترم  بدالهادی زهین میعیاون   .و بیوروکراسی جلوگیری صورت گیرد باشد از ازدالام

اداره آسان خدمت از پیش رفت های کاری شان در بخش های تدارکاتی و تخنیکی این اداره جهت 

مشییکیییت بییه مییوقییع برسی و رسیدگی بیه 

امور شهدا  و معلولیین وزارت دولییییت در 

و و یییده هیییرگیییونیییه جزییات ارایه نیمیوده 

را بیییه ایییین وزارت همیکیاری و خیدمیات 

خیییییییدمیییییییت وزارت اداره آسییییان   .دادنیییید

تکنالوژی معلوماتی بیه میییییییخیییییییابیییییییرات و 

مشکیت، چینیدی قیبیل هدد رسیدگی به این 

وزارت دولت در امور تفاهم نیامیه ای را بیا 

 .امضا  نمودشییهییدا  و مییعییلییولییییین 

نشست وزیر دولت در امور شهداء و معلولین با نمایندگان اداره 

 آسان خدمت
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سنبله، هجدهمین سالیروز شیهیادت االیمیدشیاه مسیعیود  ۲۱داشت از  به مناسبت هفته شهید و گرامی
داشیت  ی از این روز گرامی قهرمان ملی کشور،  ده از مقامات  الی رتبه کشور طی مراسم ویژه

 به  مل آورده و اکلیل های گل را پای منار جهاد و مقاومت در کابل گذاشتند.
این مراسم با اشتراک جیلتمآب داکتر  بدهللا  بدهللا رییس اجراییه، مالترم اسدهللا خالد وزیر دفیاع 

زاده معین مالی و اداری وزارت دولت در امور شهدا  و معلولین، تیعیدادی از  ملی، دل آقا صوفی
مقامات، اراکین دولتی، سفارت خانه های مقیم کابل و مردم شهرکابل صبح امروز در چهارراهیی 

 .شهید االمدشاه مسعود برگزار گردید
مییییییییراسییییییییم در جریان ایین 
زاده  صییوفیییمالترم دل آقیا 
اداری و معین میالیی و 
ثابت رییییس مالترم  یبیدهللا 
وزارت بیییه اداری اییییییین 
وزارت نییمییاییینییدگییی از 
امور شهدا  دولیییییییت در 
اکلیل گل را و مییعییلییولییییین، 
قهرمان ملی پییییای میییینییییار 
و بییه روح کشور گذاشیتیه 
و سیییییاییییییر پاک آن شیهییید 
آزادی و شییییهییییدای راه 
اتییعییاد د ییا استقیل کشور 

 
هیای شیهیدای الیمیلیه  تین از فیامیییل ۱۸وزارت دولت در امور شهدا  و معلولین برای 

انتالاری هوتل شهردوبی، بعد ثبیت و راجسیتیر در سیومییین دور کیاری اخیتیصیاصیی 
کارمندان این وزارت، امروز با الضورداشت داکتر صیفیییه انیوری رییییس میالیی ایین 

 وزارت کارت بانکی دریافت القوق شان را اخذ کردند.
الدین آریوبی وزییر دولیت در  این پروسه بر اساس پیشنهاد و سعی تیش جیلتمآب لعل

و معلولییین و امییور شییهییدا  
رئیییییییییییییییییییییس طییبییق فییرمییان 
کشییور؛ یییک جییییمییییهییییوری 
آغییاز گییردییید هیییفیییتیییه قیییبیییل 
ورثیه شییهییدا  که در نخسیت 
شییینیییاسیییی و ایییین الیییادثیییه 
گیییردییییدنییید و تییییییثییییییبیییییییییییییت 
مستفییید شیدن سییپییس جییهییت 
سییاالنییه شییان از الییییقییییوق 
راجسیییییییتیییییییر ثیییییییبیییییییت و 
وزارت دیتیابیییس ایین 

 .شدند

تجلیل از هفته شهید و مراسم گل گزاری پای منار قهرمان 
 ملی کشور

دوبی برای پرداخت حقوق  ورثه شهداء حمله انتحاری هوتل شهر
 شان کارت بانکی را دریافت نمودند


