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وزیــر  رسپرســت  فاروقــی  حمیداللــه  پوهنمــل 

دیــدار  جریــان  در  معلولیــن  و  شــهدا  امــور 

بررســی  و  تدقیــق  کمیتــه  اعضــای  بــا  شــان 

بــر  کابــل،  معلولیــن  و  شــهدا  وثایــق  و  اســناد 

منودنــد. تاکیــد  رونــد  ایــن  بخشــیدن   رسعــت 

ــق،  ــناد و وثای ــی اس ــق و برس ــه تدقی ــای کمیت اعض

وعــده  و  داشــته  ارایــه  را  شــان  کاری  گــزارش 

ــق و  ــد تدقی ــده رون ــاه آین ــا دو م ــه ت ــپردند ک س

ــود. ــل می ش ــل تکمی ــق کاب ــناد و وثای ــی اس  بررس

مذکــور  کمیتــه  مســووالن  از  فاروقــی  آقــای 

اســناد  قطعــه   ۳۹۹۴۹ کــه  منــود  امتنــان  ابــراز 

مربــوط بــه کابــل را بررســی کــرده و همچنــان 

ــد. ــوده ان ــون را رد من ــر قان ــناد غی ــداد اس ــک تع  ی

اعضــای کمیتــه  بــه  پوهنمــل فاروقــی خطــاب 

متباقــی  افــزود:  اســناد  بررســی  و  تدقیــق 

شــود  بررســی  زودتــر  هرچــه  اســناد   ۱۶۰۰۰

تادیــه گــردد.   تــا حقــوق ســاالنه ورثــه شــهدا 

ــنادی  ــداد اس ــه آن تع ــه ب ــی در رابط ــای فاروق آق

ــز،  ــد نی ــون دارن ــکل قان ــده و مش ــل نش ــه تکمی ک

ــپردند. ــود را س ــک رهنم ــب ی ــت تړتی هدای

وزیر امور شهدا و معلولین: روند بررسی اسناد و وثایق ورثه شهدا و معلولین ترسیع یابد

ُفرصت های مناسب برای بازیکنان پارااملپیک جهت انجام مسابقات فراهم می گردد

رسپرســت  فاروقــی  حمیداللــه  پوهنمــل 

رییــس  بــا  معلولیــن  و  شــهدا  امــور  وزیــر 

منــود.  دیــدار  پارااملپیــک  کمیتــه  اعضــای   و 

پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت وزیــر امــور 

شــهدا و معلولیــن، از دســت آوردهــای ورزشــکاران 

و  قدردانــی  پارااملپیــک  کمیتــه  معلولیــت  دارای 

ســتایش منــوده و ورزشــکاران دارای معلولیــت را 

ــد. ــوان کردن ــژه عن ــای وی ــت ه ــراد دارای ظرفی  اف

کمبــود  قســمت  در  افــزود:  فاروقــی  پوهنمــل 

بودجــه بــا وزارت مالیــه صحبــت خواهــد شــد، 

ســایر  و  ســبز  میــدان  منــودن  فراهــم  جهــت 

نیازمنــدی هــا، بــا موسســات بین املللــی هآمهنگــی 

ــا باشــد یــک همــکاری مشــرک  صــورت می گیــرد ت

داشــته  ورزشــکاران  حامیــت  جهــت  مــداوم  و 

باشــیم. آقــای فاروقــی هدایــت ســپرد کــه آمریــت 

هــای امــور والیتــی وزارت امــور شــهدا و معولیــن 

ــه پارااملپیــک  ــا ورزشــکاران دارای معلولیــت کمیت ب

ــد. ــه مناین ــه جانب ــای هم ــکاری ه هم
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وزارت  رسپرســت  فاروقــی  حمیداللــه  پوهنمــل 

ــاد  ــای نه ــس و اعض ــا ریی ــن ب ــهدا و معلولی ــور ش ام

 همبســتگی راه صلــح افغانســتان دیــدار منودنــد. 

ــح از فعالیــت  ــدا رییــس نهــاد همبســتگی صل در ابت

هــا و کارکردهــای نهــاد مربوطــه صحبــت منــوده 

و گفــت ایــن نهــاد بــرای تامیــن صلــح و بهبــود 

وضعیــت کشــور در بخــش هــای مختلــف تــاش 

ــا وزارت  ــان وعــده منــود کــه ب ــد. او همچن مــی مناین

بــود.   در بخــش هــای مختلــف همــکار خواهــد 

ــه فاروقــی رسپرســت وزارت امــور  پوهنمــل حمیدالل

شــهدا و معلولیــن نیــز ضمــن سپاســگزاری از فعالیــت 

هــای نهــاد مربوطــه، گفــت: جنــگ پدیــده زشــت و 

منفــی جامعــه ماســت و متــام چالــش هــای موجــود 

ــح  ــن صل ــرای تامی ــت. ب ــگ اس ــی از جن ــور، ناش کش

و ســاخنت کشــور رضورت بــه تــاش هــای مشــرک و 

جلســه از طــرف وزارت امــور شــهدا و معلولیــن و 

امــور  اداره  اجتامعــی  و  فرهنگــی  امــور  ریاســت 

ــای  ــدگان وزارته ــراک مناین ــا اش ــوری ب ــت جمه ریاس

جلسه پیرامون تحقق هدایت جاللتامب رئیس جمهور کشور در مورد تامین حقوق شهدا و معلولین برگزار گردید

دیدار رسپرست وزارت امور شهدا و معلولین با رئیس و اعضای نهاد همبستگی راه صلح افغانستان

مســوولیت پزیــری بیشــر اســت. او اظهــار امیــدواری 

تواننــد  مــی  کــرده  تحصیــل  جوانــان  کــه  کــرد 

وضعیــت موجــود را تغییــر دهنــد و در تامیــن صلــح 

ــد.  ــا مناین ــم ایف ــش مه ــتان نق ــازی افغانس ــاز س  و ب

در اخیــر اعضــای نهــاد همبســتگی صلــح افغانســتان 

ــت وزارت  ــای رسپرس ــاش ه ــات و ت ــاس خدم ــه پ ب

ــر  ــه خدمــات موث ــرای ارای ــن ب امــور شــهدا و معلولی

بــه ورثــه شــهدا و افــراد دارای معلولیــت لــوح تقدیــر 

اهــدا منودنــد.

شــهداء و معلولیــن، کار و امــور اجتامعــی، مالیــه، 

صحــت عامــه، کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری، 

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و شــاروالی کابــل بــه 

ــور  ــس جمه ــآمب رئی ــت جالت ــق هدای ــور تحق منظ

ــن  ــهدا و معلولی ــوق ش ــن حق ــورد تامی ــور در م کش

ــزار شــد. برگ
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بنابــر تصمیــم اتخــاذ شــده ای هیئــت رهــری وزارت 

ــارک  ــاه مب ــرام م ــه اح ــن، ب ــهدا و معلولی ــور ش ام

ــر،  ــن ق ــا در نظرداشــت مشــکات ای رمضــان و ب

ــه شــهدا و اشــخاص دارای معلولیــت  آنعــده از ورث

کــه اســناد شــان تکمیــل و از ســوی کمیتــه تدقیــق و 

بررســی اســناد وثایــق تاییــد شــده باشــند مســتحق 

ــهدا و  ــه ش ــرای ورث ــوند؛ ب ــناخته می ش ــوق ش حق

معلولیــن نظامــی حقــوق ســال ۱۴۰۰ شــان یکبــاره 

پرداخــت می گــردد و حقــوق ســال ۱۴۰۰ ورثــه 

شــهدا و معلولیــن ملکــی شــش مــاه )نیم ســال( قبل 

ــود. ــه می ش ــش روی حوال ــر پی ــعید فط ــد س  از عی

ــه  ــور، کمیت ــن اســاس امــروز سه شــنبه ۷ ث ــه همی ب

مشــرک ارش بــه ریاســت جمیلــه نورســتانی معــاون 

حقوق عده ای زیادی از ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت قبل از عید سعید فطر سال جاری حواله می شود

ــهدا و  ــور ش ــوی وزارت ام ــات و حامی ــه خدم عرض

معلولیــن جهــت ترسیــع رونــد اســناد پرداخــت 

وزارت  ایــن  کارمنــدان  همــکاری  بــا  حقــوق 

ترتیــب گردیــد تــا ایــن کــه بتواننــد آن عــده ورثــه 

ــا  ــد ت ــی دارن ــناد تکمیل ــه اس ــن ک ــهدا و معلولی ش

 ختــم رمضــان حقــوق خــود را دریافــت مناینــد.

خانــم نورســتانی از آنعــده ورثــه شــهدا و اشــخاص 

دارای معلولیــت کــه هنــوز هــم تذکــره برقــی اخــذ 

نــه منــوده انــد و اســناد شــان مشــکل دارد و تاییــد 

ــر اســناد  ــا هرچــه زودت ــه نشــده، خواســتند ت کمیت

خویــش را تکمیــل منــوده تــا از حقــوق خویــش 

ــد. مســتفید گردن


