
 
 

 
 
 

 د معلولینو نړیواله ورځ ولې نمانځل کېږي؟؟؟

زېږدیز کاله راهیسې معلولیت لرونکو وګړو ته د حکومتونو،  ۱۹۹۲ملګري ملتونه د ډسمبر درېیمه، د معلولینو نړیواله ورځ له 

بهرنیو او کورنیو خیریه بنسټونو او مدني ټولنو د پام ور اړولو په موخه نمانځي، له نیکه مرغه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د 

 .ارو مراسمو نمانځل کېږيلمریز کال راهیسې دا ورځ په افغانستان کې هم په شاند ۱۳۹۸دولت وزارت په نوښت له 

ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې تر پنځه سوه میلیونه ډېر معلولیت لرونکي وګړي ژوند کوي، چې په وینا یې هره ورځ له خپلې 

 .جسمي او روحي ناتوانۍ ځورېږي

صلیب شمېرو له مخې نږدې یو په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت، د معلولیت ملي سروۍ او د سره 

 .میلیون کسان د بېالبېلو کچو معلولین دي

 .سلنه د جګړو له امله معلول شوي دي ۲۰له پورته یادې شمېرې نږې 

همدارنګه افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د معلولینو د درملنې له ستونزو سره مخ دی، د زیربناوو، طبي وسایلو او روغتیایي 

کمښت، بې سرپنایی او بې کاري یې جدي ستونزې ګڼل کېږي. په ورته وخت کې په زیاترو دولتي او شخصي ادارو، اسانتیاوو 

روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو او سړکونو کې د معلولینو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاوو نشتون، معلولیت لرونکي وګړي له ډېرو 

ه یوازې له معلولیته ځورېږي بلکې یو شمېر چې لوړې زده کړې یې هم کړې دي، ستونزو مخ کړي دي. زموږ په ټولنه کې معلوالن ن

 .په وینا یې له وزګارۍ سره هم الس او ګرېوان دي

لمریز کال کې د ټولنې دې ځوریدلي قشر لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې د شهیدانو د  ۱۳۹۷له ښه مرغه په 

ار او ټولنیزو چارو وزارت څخه جال او د )شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت( په نامه د وارثینو د مالتړ ملي اداره د ک

  .یوازیني دولتي ادرس په توګه رامنځته او تر اوسه د ښاغلي لعل الدین آریوبي په مشرۍ خپلو فعالیتو ته دوام ورکوي

تېر دوه کلن ماموریت کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د هغوی د د یاد وزارت د چارواکو د څرګندونو له مخې، دغه وزارت په 

حقونو او امتیازاتو، روغتیا، زدکړو، کارموندنې، عامه پوهاوي او د ژوند د اسانتیاوو په نورو برخو کې د پاموړ کارونه کړي دي. د 

ول، د راتلونکو لسو کلونو لپاره د معلولیت ملي هغوی د معلولیت د تثبیت په پروسه کې د پوره روڼوالي په پار د سیسټم برېښنایي ک

 .ستراتیژي جوړول، د بروکراسۍ ختمول او د فساد مخنیوي په تړاو یې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي

وی د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د پرله پسې هڅو په پایله کې په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې عامه پوها

زیات شوی، د حقونو او امتیازاتو په پروسه کې شفافیت مخ په زیاتیدو دی او د همدغو هلو ځلو پر دوام تېر کال د ادارې اصالحاتو او 

 .ملکي خدمتونو کمېسیون یوه مقرره تصویب کړه چې پر بنسټ به یې په دولتي ادارو کې درې سلنه معلولین په دندو ګومارل کېږي

لیت یو نړیواله پدیده ده او د افغانستان په څېر جنګ ځپلي هېواد کې معلولینو ته رسیدنه د یوې واحدې ادارې یا لکه څرنګه چې معلو

بنسټ د وس خبره نه ده؛ نو دا د ټولو دولتي او خصوصي ادارو او هر غیر معلول افغان مسولیت او مکلفیت دی، چې د خپل توان او 

 .و کې السنیوی وکړيامکاناتو مطابق یې د ژوند په ټولو برخ
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