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میرمنې له خپلو افغانانو وروڼو سره یو ځای د د افغانستان دولت او خلک ویاړي چې د میرمنو نړیواله ورځ نمانځي. افغان 

  .سولې، پرمختګ او هوساینې لپاره نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي

افغان میرمنو تل د تاریخ په اوږدو کې ښودلې چې کولی شي ټول محدودیتونه او ننګونې له مینځه یوسي او په ټولو برخو کې د 

 .نارینه وو سره برابر او سالم رول ولوبوي

د ډیموکراسۍ په لسیزه کې افغان میرمنې هم د یو سوکاله او آزاد افغانستان لپاره په همغږۍ د ګډو موخو لپاره کار کوي او په 

  .ټول هیواد کې د عدالت او د قانون حاکمیت د تامینولو لپاره مبارزه کوي

ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکي خوندي کوي. د سولې  د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو فعاله شتون د افغانستان

خبرو اترو په برخه کې د دوی ګډون په دې معنی دی چې، افغان میرمنې د هېواد سیاسي برخلیک په ټاکلو کې د رغنده رول 

ګ لپاره لوبولو څخه برخمنې دي. په نورو دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې یې ګډون هم د وړتیا، اعتبار او د هیواد پرمخت

 .ژمنتیا ښیې

د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رهبري هیئت ټولو میرمنو، په ځانګړي توګه افغان معلولیت لرونکو میرمنو ته د مارچ 

 .اتمه، د ښځو د پیوستون او نړیوالې ورځې په پار مبارکي وایي او په چارو کې ورته د ال بریاوو هیله کوي

علولیت لرونکې میرمنې له خورا ستونزو او ننګونو سره مخ دي؛ خو وزارت ژمن دی چې بې له شکه، په افغانستان کې م

امکاناتو او سرچینو ته په کتو پر شته خنډونو، ننګونو او محدویتونو برالسی شي او د ټولنې یاد ځوریدلي قشر لپاره د ژوند په 

 .هره برخه کې ډیر فرصتونه او اسانتیاوې برابرې کړي

 په درناوي
 


