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نې په موخه یو شمير دافغانستان دماین  ې دلمان یوالې ور پاکي مرکز دسولې دن
ې چې  خه پاکې اعالن ک ي   ۵٠٠سيمې له ماینونو  ه پورته ک   کورنې به ترې 

  
دیز کال د ٢٠٠٩د  رام  پلې کوونکو : ، کابل مه ١٧ مبرسپ زی دافغانستان دماین پاکي پرو

یوالې و ې ھمکاره موسسو دسولې دن لو په موخه یو شمير سيمې پاکې اعالن ک ې دلمان ر
ې وې  ر ، بغالن ، . چې په ماینونو او نورو نا چاوده توکو کک خه به د قندھار، لو له نوموړو سيمو 

ه واخلي ه سوه کورنې  دې پن   .   پروان او کابل په والیتونو کې ن
  

رام  ي په ماینونو او ناتلس دافغانستان دماین پاکي پرو ورو نا چاوده توکو کک ې سيمې پاکې ک
ې سيمه دپروان ،  ٧(  ې او یوه دج ې سيمې دبغالن ،  ١۵په ماینونو کک په  ٢په ماینونو کک

ې سيمې  ې سيمې ماینونو کک ر او درې په ماینونو کک ه سيمه دلو دقندھار ، یو ه په ماینونو کک
ه سيمه پاکه شوې  ۶۴٩،۵۵۶ چې په پایله کې یې ) دکابل په والیتونو کې  متر مربع په ماینونو کک

ۍ دپرسونل ضد ماینونه ،  ١٢٣١او  انک ضد ماینونه او له  ٧ک ۍ د خه زیات ناچاوده  ٢،٠٠٠ک
ه وړل شوي دي ه دماین پاکي ت. توکي کشف او له من نګ دسيمې خلکو ته دماینونو ھمدا رن ر 

ې ھم ورک شوي دخطر     . دي په اړه زدک
  
په اړه ر په والیت کې دسيمې یو تن اوسيدونکي په خپله سيمه کې دماینونو دپاکولو داغيزو کندھا 

مکې اوبه کولې دروسانو دامنيتي پوستو تر شا تيره ": وایي  ھغه ویاله چې موږ به تر ې خپلې 
ھغوې په دې ویاله کې ددې امنيتي پوستې دامنيت ساتلو په موخه بی شميره ماینونه . شوې وه

واي  مکې اوبه ک ي وو نو له دې کبله دډیرو کلونو راھيسې موږ نشو کوالی خپلې  اي ک . پر 
خو اوس مھال دغه . په دغه سيمه کې دماینونو دچاودنو له کبله یو شمير خلک قربانی ھم شول 

يمونو له خوا پاکې شوي او موږ کوالی شو خپلې  ویاله او شاو خوا سيمې یې دماین پاکي د
ومکې اوبه    ". او خه حاصل تر السه ک

 
یوالو ميراثونو په تاریخي  ې سيمې چې دن لور په ماینونو کک ه دباميانو په والیت کې ھغه  ھمدارن
ارنې الندې له ماینونو او نورو  سيمو کې پرتې وې ھم دیونسکو په ھمکارۍ او ددولتي چارواکو تر 

مب اکل شوې چې دسپ خه خالصې شوې او  ه په رسمې  ٢۶ر دمياشتې په نا چاوده توکو  مه ني
اړونده  ډول ددولتي مقاماتو ، د تمویلو نکو سازمانونو استازو او نورو اړونده موسسو په حضور کې

  . وسپارل شيخلکو ته 
  
  
  

   : دالزیاتو معلوماتو لپاره
  رفيع هللا الکوزی/ فلورا سوترلند 

 ٠٧٧٧٩۶۶٣٧٢ /٠٧٧٧٩۶۶٣٧١ : تيلفون
   /Rafiullah@unmaca.org flora@unmaca.org: ایميل 
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رام په اړه ي دافغانستان دماین پاک   : پرو
 

رام په کال  ول ارکان  ١٣۶٨دماین پاک بشري پرو افغانستان کې رامن ته شو چې دماین پاکي 
ه وړل ، دماینونو  تي دی لکه تبليغات ، سروې ، دماینونو پاکول ، دماینونو دزیرمو له من پکې نغ

ې او دماینونو له قربانيانو سره مرسته رو .  دخطر په اړه زده ک رام دمل دافغانستان دماین پاک پرو
ي ملتونو د وجھې صندوق او و اړخيزو الرو تمویلي  . نورو دوه اړخيزو او 

ولې ھمکاره موسسې چې په مجموعی ډول دافغانستان  رام  په افغانستان کې دماین پاکي پرو
رام دماین پاکې  رام جوړوي پرو ولو لوې دماین پاک پرو ۍ کې تر  ي په ن دغه .په نوم پيژندل کي

کلنه بریال سابقه لري چې  ٢٠کولو په برخه کې ولې موسسې په افغانستان کې دماینونو دپا
ي ١٢،٠٠٠ ې سيمې یې دھيواد په کچه پاکې ک رام . په ماینونو کک دافغانستان دماین پاک پرو

رو ملتونو له خوا  ي چې دمل ې کي ې مرکز له خوا ھمغ چارې دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ
ي ې مرکز په پروان ، ھرات ، جالل آباد ، مزار ، کندز ، دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ. تمویلي

ې دسيمه یيزو مرکزونو  ردیز ، او قندھار کې سيمه یيز دفترونه لري چې دماین پاکي چارو دھمغ
ي   . په نوم یادی

  
 


