
 

 دافغانستان دماين پاکۍ پروګرام 
مياشتې خبر پاڼه  زيږديز کال دفبروري ٢٠١٠د   

 . دافغانستان  دماين پاکی چارو دھمغږې  مرکز،  دافغانستان دماين پاکی دپروګرام په استازيتوب :  چمتو کوونکی   1

و نمایشات تر سره شول ې په مناسبت دماینونو دخطر په اړه دزدک یوالې ور  دماین پاک دن

ه د بابر ب له  ٢٣په د مياشتې  يد فبرور مه ني
خه د زیاتو ماشومانو کوربه وو چې د ماینونو  ٣٠٠

رامونو کې یې   و په پرو د خطر په اړه د زده ک
رامونه د ماین پاکي .  برخه اخستې وه نوموړي پرو

ی مرکز د ماینو نو د خطر په اړه  چارو د ھمغ
ې لخوا په الره اچول شوي وو ان ې د  د .  دزدک

رام  ھمکاره   افغانستان د ماین پاکي پرو
نده سرکس ، سرې مياشتې،  ر موسسو ھر یو 

AAR Japan     ده دماینونو دخطر په اړه او اومر  په 
ي وو رامونه چمتو ک و دغه پرو  .دزدک

روامونو کې تياتر ،  و په دغه پرو دماینونو دخطر دزدک
دماینونو دخطر په اړه روزنيز فلمونه، سندری او نوری 

ماینونو دخطر په د .ننداری ماشومانو ته وخودل شوې
یدو وروسته  رامونو له بشپ و ددغو پرو اړه دزدک
ه یې  و ھغه  ل شوه تر  موشامونو ته موقع ورک
ي دکاغز پر مخ نورو ماشومانو ته د  چې زده ک
ماینونو او نا چاوده توکو د خطر په ھکله دپوھاوي په 

ي ور ک ددغو سياليو بریالي ماشومان  به .  موخه ان
ر په مرسته د ماین  ور ه  ان ورونه د تک خپل ان

ي ی مرکز په دیوال رسم ک په .  پاکي چارو د ھمغ
ون درلود چې  ه کی بيالبيلو رسنيو  نوموړی غون

رز ھم پکې شامل وو  .بی بی سي او روی

و کې   لو په الندینيو غون ې دلمان یوالې ور ي مرکز تاسو ته بلنه درکوي چې دماین پاکي دن دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ
 . برخه واخلئ

 : موسسې دتاسيس یویشتمه کليزه  ATCد : بجې ١٠مه له غرمې مخکې ٢۴دچھارشنبه ورځ ، دمارچ دمياشتې 
نه کوي)   ( ATCد افغان تخنيکي مشاورینو  خه لمان تاسو کوالی شئ .   دماین پاک موسسه دخپل تاسيس له یویشتمې کليزې 

ه کې له ھغه ماین پاکانو سره ووینئ چې د   . کلونو راپدیخوا په نوموړې موسسه کې کار کوي ٢١په نوموړې غون
 

ه له غرمې مخکې ٣دشنبه ورځ، داپریل دمياشتې   : دماین پاک بيالبيل نمایشونه لکه : بجې  ١٠مه ني
 . دماین پاکي دموسسو بيالبيل نمایشونه

ي ه کارول کي ې چې ددرسې صنف په تو  .  له کاره لویدلو الوتکو کې دماینو نو دخطر په اړه زدک
 . دماینونو له قربانيانو سره دمرستې پروژه چې دماین پاکي وسایل جوړوي

ينی نندارتون  . په افغانستان کې دماینونو یوا
 

ون دتصدیق او الزیاتو معلوماتو لپاره په الندې پته اړیکه ونيسئ  : دخپل 
 

 : رفيع هللا الکوزی
af.org.macca@alkozai.rafiullah 

 ٠٧٠۵  ٩۶۶٣٧٢: دتيلفون شميره 
 

ي MDCد : نوټ یواله ورځ لمان  . دماین پاک موسسه ھم دماین پاک ن
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ل لپاره دبریل خط خپروي ي  ون مجله په افغانستان کې دلوم  د

ې ٢٠١٠د  خه تر فبروري پورې دماینونو او ناچاوده توکو پي دیز کال له جنوري   زی

 مياشت 
خه کوچنيان ١٨ کلن او له دې  خه لویان     له اتلس کلونو 

ال نامعلوم  ول   
خينه  ينه  نارینه     نارینه  

 58 0 1 21 3 32 جنوری 

 16 0 1 9 0 5 فبروري

 74 0 2 30 3 37 ټوله مجموعه 

د اپریل په مياشت کې د افغانستان د ماین 
رام ھمکاره، د وړتيا او پرمختګ  پاکي پرو

ون په )  DAO(موسسه  ل لپاره د ی  د لوم
د وړتيا او .  مجله کې د بریل خط خپروي

ون مجلې په  پرمختګ موسسه به د
ه کې په  بریل خط مطالب  راتلونکې  
لسي ژبې ھم  تو، دري او ان خپروي چې  پ

 .  پکې شتون لري
ن مجله ده چې په  ون د معلوليت یوا

ی  ل خپری نوموړې .  دوه مياشتو کې یو
یو کې په کابل کې دبریتانيا   مجله په لوم

 ٢٠٠٨سفارت له خوا تمویل کيدله ، خو  د 
دیز  کال راھيسې  د ماین پاکي چارو  زی

ي مرکز  او د  له موسسی  WRAدھمغ
ی لخوا د مرسره قربانيانو  ان ستې 
ی د وړتيا او پرمختګ موسسه .  تمویلي

دیزکال راھيسې  ٢٠٠۶ړې مجله د نومو زی
و .  خپروي  نوموړې مجله د معلوليت لرونکو و

و  دبریاليتوبونو په ھکله معلومات خپروي تر
ول شي چې  ي  وھ نور معلوليت لرونکي و
 . معلوليت ددوې دپرمختګ خن نشي کيدای

ار د خير خانې مٻنی  فرشته چی د کابل 
اوسيدونکې ده او د ليد معلوليت لري داسې 

وده نو  “:  وایي  کله چی زما نظر کار کول پری
ان می ډیر یوازی  زه ډیره ناھيلې شوې وم  او 

او ما نشو کوالی چی د نورو .  محسوساوه 
م . ماشومانو سره د مخکی په شان لوبی وک

خوکله چی ما د مریم په عالي ليسه کې د 
بریل  ليک زده ک نو اوس د نورو ماشومانو  په 

ه کوم   ي کی زده ک وون شان زه ھم په عام 
او داسی نه محسوسوم چی زه کوم معلوليت 

 ”.لرم
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 په افغانستان کې دماین پاکولو موخې 

ې   : داوتاوا پریک

 ه د پرسونل ضد  ماینونو پاکول ٢٠١٣تر و ه  دیز کال پورې په بشپ  . زی

 ه وړل ٢٠٠٧تر دیز کال پورې دپرسونل ضد ماینونو دزیرمو له من  . زی

 خه اغيزمنو کسانو سره مرسته و ورکول او له ماین   .افغانانو ته دماین دخطرونو په اړه دزده ک

 دافغانستان)Compact  ( ژمنې : 

ې دي د وپاتې  ناچاوده توکو کک کال دمارچ تر مياشتې به په   ٢٠١١ھغه سيمې چې په ماینونو اوله ج
 . پاکې شي  ٧٠سلو کې 

  ه ویوړل شي ٢٠٠٧دپرسونل ضد ماینونوزیرمې به د ه له من ه تو دیز کال دمارچ تر مياشتې په بشپ  .  زی

کي چې په افغانستان کې دماين په اړه دموخو دترالسه کولو په برخه کې م .  رسته کوي ھغه کليدي    

د شته ظرفيتونو ساتنه . 

 رام پراختيا ولنو کې دخلکوله خوادماین پاکولو دپرو  . په 

 رام د ماین پاکی د و پروژو پرو  . ان

د موسساتو او دماین پاکي کمپنيو له خوا د آزادو سياليو له الرې دماین پاکي دچارو پر مخ بيول . 

 دماین پاکي دموخو دالس ته راوړلو لپاره دکافي بودیجې برابرول. 

و موخو ته درسيدو  ې  مرکز باید دافغانستان دژمنې او داوتاوا دکنوانسيون دپریک دافغانستان دماین پاکی چارو دھمغ
ه باید له وړاندې تر سره شي په دې معنی چې .  لپاره په خپلو مالي سرچينو کې زیاتوالی راولي ددغو پيسو ورک

ه پورته شي ه  خه په سمه تو و له ھغه  رام ته ورک شي تر  خه وړاندې پرو که .  پيسې باید دکال له پيل 
ي  ولې موخې تر السه ک اکلې  رام ددې تخنيکي وړتيا لري چې  شي نو پرو  . پيسې له وړاندې ورک

خه تر فبروري پورې دماین پاکې الس ته راوړنې  ٢٠١٠د  دیز کال له جنوري   زی

 انک ضد ماینونه او   ١٣۵دپرسونل ضد ماینونه ،  ١،٧٢٧ ه ویوړل شول ١١٠،١٩۴د  .نا چاوده توکي له من

خه پاکې اعالن شوې ١٩ نو سيمی دماینونو او نورو نا چاوده توکو له شتون   .داستو

۶ل شوې ٨٧،۵١٨و  او نجنونو   ١،٠٩٩ ې ورک  .               لویانو او ھلکانو ته دماین دخطر په اړه زده ک

ې  دموخو دترالسه کولو په وړاندې ستون

ه وړل لورمې  مادې له مخې چې  د :  د پرسونل ضد ماینونو دزیرمو له من و د افغانستان داوتاوا دپریک
ه وړې  ٢٠٠٧ ولې زیرمې له من دیز کال داکتوبر په مياشت کې به دھيواد په کچه د پرسونل ضد ماینونو زی

ه   . ترسره ک
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داوتاو دکنوانسيون او دافـغـانسـتـان د ژمـنـې :  دماین پاکولو دموخو د ترالسه کولو لور ته دافغانستان پرمختګ
دیز کال پورې  ٢٠١١له مخې تر )  کامپکت(  ول او تر  ٧٠زی ي ولو  ٢٠١٣فيصده  دماین دسيمو دکچې  لـه ماینونو پورې د

ه وړل  . من

دیز کال دجنورې په مياشت کې دافغانستان ژمنه  ٢٠٠۶کله چې د  :دموخو جدول   ٧١٩السليک شو ، دخطر سيمه )  کامپکت(زی
اکل شوې وه ي دافغانستان ژمنه  ۵٠٣په سلو کې پاکول چې  ٧٠له دې کبله دخطر دسيمې .  کيلومتر مربع  کيلومتر مربع کي

وته کوي چې تر دې مھاله .  جوړوي مکه پاکه شوې  ٢۴۶دموخو الندنی جدول په  ن .  کيلومتر مربع  په دې معنی که چيرې لوم
رام  اکل شوې موخې تر  ٨۵اکل شوې موخې نه وای بدل شوې ، نو دافغانستان دماین پاکي پرو په سلو کې دافغانستان دژمنې 

ې دي   .   السه ک

ور نه جوړوي لی ان اکل شوې وې، په حقيقت کې دخطر دسيمو ک ن موخې چې ھغه مھال  ه ھم ھغه لوم خو دتيرو کلونو .  که 
و ډاډ تر السه شي چې په ملي معلوماتي ذخایرو کې دخطر دسيمو دقيقه شميره شتون  په ترڅ کې ډیر کارونه تر سره شول تر 

ئ چې د   ٢۵-٢۶لمریز کال دکاري چوکاټ  ١٣٨٩ددغو بدلونونو په اړوند دالزیاتو معلوماتو لپاره د .  لري مخونو ته مراجعه وک
af.org.macca.www رن پانې له الرې ورته السرسی پيدا کوالی شی  . ان
 

اکل شوې وې تعدیل شوې او   ن موخې چې  دیز کال تر  ٢٠٠٩د .  کيلومتر مربع ته پورته شوې ١،٠٩٧په پایله کې ھغه لوم زی
ي او په بيالبيلو  ۶٧١ډسمبر پورې دخطر دپاتې سيمو کچه  وال بيرته ھيواد ته راستني ه چې ک رن ي، لکه  کيلومتر مربع ته رسي

ي ي نو له دې کبله دخطر نورې سيمې ھم موندل کي سربيره پر دې دافغانستان په سھيلي سيمو کې دنا .  سيمو کې ميشت کي
نده ډول ير په منظم ډول نه بلکه په پرا ي البته دتير مھال په  ی که ویالی شو .  امنيو له کبله النورې سيمې ھم په ماینونو کک نو 

اکل شوې موخې کيدای شي بدلون ومومي او موخو ته درسيدو په الره کې خن شي نې   .چې لوم

خو دغه کار باید دافغانستان دماین پاکي چارو دپلې کوونکو موسسو پر ھغه السته راوړنو چې دتيرو شلوکلونو په موده کې یې د 
ي ي اغيزه ونک ي دمرکز په اند دزیاتو مرستو په تر .  مرستندویه ھيوادونو په مرسته تر السه ک دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ

ي او افغانستان د  رام کوالی شي موخو ته درسيدو په الره کې دپام وړ پرمختک وک السه کولو سره دافغانستان دماین پاکي پرو
ي خه خالص ک واښ   . ماینونو او نورو ناچاوده توکو له 

   
باید په یاد ولرو چې دموخو الندنی جدول دربعې پربنس یا دھرو دریو مياشتو په موده کې نوی :  دموخو دجدول ربع وار تجدید

ي رام په مياشتنی خپرپانه کې خپری ي او دافغانستان دماین پاکي پرو  .  کي

 په اړه نوټدموخو دجدول 

 ٢٠٠٩د  
دیز کال  زی
په ډسمبر 
کې تعدیل 

شوې 
 موخې

دیز   ٢٠٠٩د  زی
کال په ډسمبر  
کې په ماینونو 

ې پاتې  کک
 سيمې

ھغه سيمې چې 
دیز کال  ٢٠٠۶د  زی

ه د  له جنوری 
دیز کال  ٢٠٠٩ زی

ترډسمبر پورې 
 پاکې شوي

په سلو  ٧٠
اکل  کې 
 شوې موخې

دافغانستان 
دژمنې له 

اکل  مخې د
شویو موخو 
 الس ته راوړل

ون له  داوتاوا دت
مخې سل په 

سلو کې دموخو 
 الس ته راوړل

داوتاوا 
ون له  دت

اکل  مخې د
شویو موخو 

الست ته 
 راوړل

دخطر دسيمو 
 شمير

١١،۵١٢ ۶،٨١۶ ۴،۶٨،٠ ٩٨۵٨ ۵١١ %٨،۵١٢ ۴١% 

دخطر دسيمو 
( مساحت 

١،٠٩٧ ۶٧١ ۴٢۶ ٧۶٨ ۵۶% ٣٩ ١،٠٩٧% 

 دماین پاکولو ستراتيژي 

خه پاک دافغانستان دماین پاکولو د ستراتيژي له مخې  چې افغانستان باید د ماینونو او ناچاوده توکو له شتون 
ي او  ي او دھيواد دپرمختګ لپاره الره ھواره ک ای شي په امن کې ژوند وک ھيواد وي، چيرته چې خلک وک
تنې  ت شي ، حقونه او غو ولنه کې په کار بو ای شی په  خه اغيزمن کسان وک دماینونو او ناچاوده توکو 

وته شي او اعاده شي  . یې په 

ينې  ددې لپاره چې دغه لرليد په حقيقت بدل شي دافغانستان دملي پرمختيا د ستراتيژي په چوکاټ کې 
و سره سمون لري اکل شوي چې داوتاوا دکنوانسيون دپریک   .  موخې 
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خه مالت کوي رام   :ھغه ھيوادونه چې دافغانستان دماین پاکی له پرو

 ٢٠٠٩جون  -ماين پاکولو ټيمونه  د MDDدچھار آسياب په ولسوالی کی د

 دماین پاکي چارو دملي ظرفيت لوړول 

ي مرکز  چې )    MACCA(  دافغانستان دماین پاکی چارو دھمغ
و سره دمبارزی  ي  دپي رو ملتونو له خوایې مالت کي دمل

په چوکاټ کې دماین پاکولو دریاست      )    ANDMA(  دریاست 
  )DMC     ( و په ه تر  له لياری  د کار لپاره الره ھواره  ک

ۍ او  افغانستان کې  دماین اړوند چارو دپالن  جوړولو ، ھم غ
ي  ه  کولو چارې تر سره ک دوزارتونو تر من .  دکيفيت د

ه دمارچ دمياشتې په ترڅ کې تر سره شوه چې  وروست غون
نګ پر نورو مھمو موضوعاتو  پکې دمس عينک دموضوع تر 

 . بحث وشو او دوزارتونو تر من معلومات شریک شول

ي مرکز په اړه معلومات   رام او دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ  دافغانستان دماین پاک پرو

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

رام .   قربانيانو سره مرسته دافغانستان دماین پاک پرو
و  رو ملتونو د وجھې صندوق او نورو دوه اړخيزو او  دمل

ي  . اړخيزو الرو تمویلي

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

رام جوړوي  ولې موسسې په افغانستان کې .پرو دغه 
کلنه بریال سابقه لري  ٢٠دماینونو دپاکولو په برخه کې 

ې سيمې یې دھيواد په کچه  ١٢،٠٠٠چې  په ماینونو کک
ي رام چارې .  پاکې ک دافغانستان دماین پاک پرو

ې  ې مرکز له خوا ھمغ دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ
ي رو ملتونو له خوا تمویلي ي چې دمل دافغانستان .  کي

ې مرکز په پروان ، ھرات ، جالل  دماین پاکي چارو دھمغ
ردیز ، او قندھار کې سيمه یيز دفترونه  آباد ، مزار ، کندز ، 
ې دسيمه یيزو مرکزونو  لري چې دماین پاکي چارو دھمغ

ي  دسمنګانو په واليت کې دماين پاکي عمليات  . په نوم یادی


