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د شهیدانو د ورثې او معلولینو د اسنادو او وثیقو د څېړنې بهیر دې چټک يش

د پارا املپیک لوبغاړو ته به د سیالیو تررسه کولو په موخه مناسب فرصتونه برابر يش 

د شــهیدانو او معلولینــو چــارو رسپرســت وزیــر 

پوهنمــل حمیداللــه فاروقی د کابل والیت د اســنادو 

او وثیقــو د څېړنــې او ارزونــې کمیټــې لــه غــړو رسه 

 پــه لیدنــه کــې د یــاد بهیــر پــر چټکتیــا ټینــګار وکــړ.

ــې  ــې کمېټ ــې او ارزون  د اســنادو او وثیقــو د څېړن

غــړو خپــل کاري راپــور وړاندې کــړ او تــر راتلوونکو 

د  اســنادو  د  کابــل والیــت  د  یــې  میاشــتو  دوو 

 څېړنــې او ارزونــې پروســې د بشــپړیدو ډاډ ورکــړ. 

ښــاغيل فاروقــي د یــادې کمېټــې لــه مســولینو مننــه 

وکــړه، چــې د کابل والیت اړوند )۳۹۹۴۹( اســناد یې 

 څېــړيل او یــو شــمېر ناقانونه اســناد یــې رد کړي دي.

اســناد   ۱۶۰۰۰ پاتــې  وویــل:  فاروقــي  ښــاغيل   

دې ژر تــر ژره وڅېــړل يش، تــر څــو د شــهیدانو 

يش.  ورکــړل  حقــوق  کلنــي  تــه  ورثــې    د 

ښــاغيل فاروقــي د هغــو اســنادو پــه اړه چــې بشــپړ 

نــه دي او قانــوين ســتونزې لــري، د حــل پــه موخــه د 

یــوه الرښــود د جوړیــدو الرښــوونه وکــړه.

رسپرســت  چــارو  معلولینــو  او  شــهیدانو  د 

پــارا  د  فاروقــي  حمیداللــه  پوهنمــل  وزیــر 

وکتــل.  رسه  غــړو  او  رئیــس  کمیټــې   املپیــک 

د پــارا املپیــک کمیټــې رییــس ښــاغيل عبدالحســین 

حصــاری د یــادې کمیټــې د برنامــو پــه اړه معلومات 

دوولســو  کمیټــه  یــاده  وویــل:  کــړه  وړانــدې 

ــت لرونکــي ورزشــکار  ــې ۲۱۳۰ معلولی ــو ک والیتون

ــې  ــیالیو ک ــو س ــو او نړیوال ــې کورنی ــري چ ــړي ل غ

ــزي  ــه مرک ــاري پ ــاغيل حص ــوي. ښ ــررسه ک ــې ت لوب

جمنازیــوم کــې د لوبغــاړو لپــاره د ورزيش وســایلو 

زرغونــو  د  او  محدودیــت  بودجــې  د  کمښــت، 

ورزيش ســیمو نشــتون مهمــې ننګونــې وبللــې، چــې 

ــې ســتونزو رسه مــخ کــړي دي. ښــاغيل  لوبغــاړي ی

حصــاري د وزارت او پــارا املپیــک کمیټــې د غــړو تــر 

ــدو غوښــتنه وکــړه.  ــورډ د جوړې ــځ د مشــوريت ب  من

د شــهیدانو او معلولینــو چــارو وزارت رسپرســت 

ــک  ــارا املپی ــي د پ ــه فاروق ــر پوهنمــل حمیدالل وزی

کمېټــې معلولیــت لرونکــو لوبغــاړو د الســته راوړنــو 

ســتاینه وکــړه او معلولیــت لرونکــي لوبغــاړي یــې د 

لــوړو ظرفیتونــو خاونــدان وګڼــل. ښــاغيل فاروقــي 

ــې  ــه د مالی ــه اړه ب ــل: د بودجــې د کمښــت پ ووی

وزارت رسه خــری وکــړي، د زرغونې ســپوريت ســیمې 

ــه  ــې ب ــو برخــه ک ــه کول ــورو اســانتیاوو رامنځت او ن

ترڅــو  وکــړي  نړیوالــو موسســاتو رسه همغــږي 

ــړ ويش.  ــاړو مالت ــادو لوبغ ــه د ی ــداره توګ ــه دوام پ

ــړه چــې د شــهیدانو  ــي الرښــوونه وک ښــاغيل فاروق

او معلولینــو چــارو والیتــي آمریتونــه د پــارا املپیــک 

کمیټــې لــه لوبغــاړو رسه بشــپړه همــکاري وکــړي.
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د شــهيدانو او معلولينو چارو رسپرســت وزير پوهنمل 

حميداللــه فاروقــي د افغانســتان د ســولې الرې د 

 پيوســتون بنســټ لــه رئيــس او غــړو رسه ليدنــه وکــړه.

پــه پيــل کــې د افغانســتان د ســولې الرې د پيوســتون 

بنســټ رييــس د خپلــو فعاليتونــو او الســته راوړنــو په 

ــل: دغــه بنســټ د ســولې د  ــړاو خــرې وکــړې ووي ت

ټينګښــت او د هېــواد وضعيــت د ښــه وايل پــه موخــه 

 پــه بېالبېلــو برخــو کــې خپلــو هڅــو تــه دوام ورکــوي.

د  چــې  وکــړه،  ژمنــه  نومــوړي  همدارنګــه 

رسه  وزارت  چــارو  معلولينــو  او  شــهيدانو 

کــوي. همــکاري  کــې  برخــو  بېالبېلــو  پــه   بــه 

وزيــر  چــارو رسپرســت  معلولينــو  او  شــهيدانو  د 

د  بنســټ  يــاد  د  فاروقــي،  حميداللــه  پوهنمــل 

ښــو فعاليتونــو د تــررساوي لــه املــه هغــوی تــه 

د مننــې ترڅنــګ وويــل: جنــګ زمــوږ پــه ټولنــه 

د شــهیدانو او معلولینــو چــارو وزارت او جمهــوري 

ټولنیــزو  او  فرهنګــي  د  ادارې  چــارو  د  ریاســت 

چــارو ریاســت لــه لــوري د شــهیدانو او معلولینــو، 

د شهیدانو وارثینو او معلولینو د حقونو د تامین په اړه د هېواد د جاللتآمب جمهور ريیس د هدایت تحقق په 

موخه غونډه وشوه

د شهيدانو او معلولينو چارو وزير د افغانستان د سولې الرې د پيوستون بنسټ له غړو رسه ليدنه وکړه

ــواد  ــه هې ــي پديــده ده او پ ــوه بــده او منف ــې ي ک

ــړه  ــاوړه جګ ــدا ن ــه هم ــتونزو رسچين ــو س ــې د ټول ک

ده. د ســولې د تامــن او د هېــواد د ابــادۍ لپــاره 

 ګــډو هڅــو او زيــات مســووليت منلــو تــه اړتيــا ده.

ــړو  ــه زده ک ــې پ ــوده، چ ــدي وښ ــه من ــوړي هيل نوم

ســمبال ځوانــان کولــی يش، چــې روان ناســم وضعيــت 

ــت  ــولې د ټينګښ ــړي او د س ــون ورک ــت بدل ــه مثب ت

ــوي. ــده رول ولوب ــه کــې رغن ــه بيارغون ــواد پ  او د هې

پــه پــای کــې د افغانســتان د ســولې الرې د پيوســتون 

بنســټ غــړو ښــاغيل فاروقــي تــه، د شــهيدانو ورثــې 

او معلوليــت لرونکــو وګــړو لپــاره د غــوره او اغيزناکــو 

خدمتونــو د تــررساوي لــه املــه ســتاينليک ډالــۍ کــړ.

روغتیــا  عامــې  او  مالیــې  چــارو،  ټولنیــزو  او  کار 

مــيل  د  کمیســیون،  اصالحاتــو  اداري  د  وزارتونــو، 

امنیــت لــوی ریاســت او د کابــل ښــاروالۍ اســتازو 

د  معلولینــو  او  شــهیدانو  د  هېــواد  د  ګــډون  پــه 

ــس  ــور ریی ــأب جمه ــه اړه د جاللت ــن پ ــو د تامی حقون

وشــوه. غونــډه  موخــه  پــه  تطبیــق  د  هدایــت   د 
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د شــهيدانو او معلولينــو چــارو وزارت مرشتابــه 

هئيــت د روژې مبارکــې مياشــتې پــه درنــاوي او 

لرونکــو  او معلوليــت  د شــهيدانو درنــې ورثــې 

ــړه چــې  ــو، پرېکــړه وک ــه کت ــه پ ــړو ســتونزو ت وګ

د بشــپړ اســنادو درلــودو او د ارزونــې او کتنــې 

کميســيون څخــه د ســم ګڼلــو پــه صــورت کــې بــه 

د نظامــي شــهيدانو ورثــې او معلوليــت لرونکــو 

وګــړو لپــاره د ۱۴۰۰م ملريــز کال ټــول حقــوق او د 

ملکــي شــهيدانو ورثــې او معلوليــت لرونکــو وګــړو 

تــه د روان کال شــپږو مياشــتو حقــوق لــه کوچنــي 

ــړي. ــه ک ــي ډول حوال ــو ځاي ــه ي ــدې پ ــر وړان  اخ

ــو  ــهيدانو او معلولين ــټ د ش ــدې بنس ــر هم ــو پ ن

چــارو وزارت د خدمتونــو وړانــدې کوونکــې او مالتړ 

له کوچني اخرت وړاندې به د شهيدانو زياترو وارثينو او معلوليت لرونکو وګړو لپاره حقوق حواله يش

مرســتيالې جميلــې نورســتانۍ پــه مــرشۍ د اســنادو 

ــه  ــه د ارش پ ــه موخ ــا پ ــارو د چټکتي ــس چ د پروس

ــې او  ــه کارکوونکــو د اســنادو د کتن ډول د وزارت ل

حقونــو د حوالــه کولــو لپــاره ګــډه کميټــه جــوړه 

کــړه، څــو پــه روژې مبارکــې مياشــتې کــې د بشــپړ 

اســنادو لرونکــو شــهيدانو ورثــې او معلولينــو لپــاره 

حقــوق تاديــه يش.


