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دافغانستان دماﯾن پاکي مرکز دسولﯥ دن ﯾوالﯥ ور ﯥ دلمان نﯥ په موخه ﯾو شمير
سيمﯥ له ماﯾنونو خه پاکﯥ اعالن ک ې چﯥ  ۵٠٠کورنﯥ به ترې ه پورته ک ي
د  ٢٠٠٩زﯾ دﯾز کال د سپ مبر ١٧مه  ،کابل  :دافغانستان دماﯾن پاکي پرو رام پلﯥ کوونکو
ھمکاره موسسو دسولﯥ دن ﯾوالﯥ ور ﯥ دلمان لو په موخه ﯾو شمير سيمﯥ پاکﯥ اعالن ک ې
چﯥ په ماﯾنونو او نورو نا چاوده توکو کک ې وې  .له نوموړو سيمو خه به د قندھار ،لو ر  ،بغالن ،
پروان او کابل په والﯾتونو کﯥ ن دې پن ه سوه کورنﯥ ه واخلي .
دافغانستان دماﯾن پاکي پرو رام اتلس په ماﯾنونو او نورو نا چاوده توکو کک ې سيمﯥ پاکﯥ ک ي
)  ٧په ماﯾنونو کک ې او ﯾوه دج ې سيمه دپروان  ١۵ ،په ماﯾنونو کک ې سيمﯥ دبغالن  ٢ ،په
ماﯾنونو کک ې سيمﯥ دقندھار  ،ﯾو ه په ماﯾنونو کک ه سيمه دلو ر او درې په ماﯾنونو کک ې سيمﯥ
دکابل په والﯾتونو کﯥ ( چﯥ په پاﯾله کﯥ ﯾﯥ  ۵۵۶،۶۴٩متر مربع په ماﯾنونو کک ه سيمه پاکه شوې
او  ١٢٣١ک ۍ دپرسونل ضد ماﯾنونه  ٧ ،ک ۍ د انک ضد ماﯾنونه او له  ٢،٠٠٠خه زﯾات ناچاوده
توکي کشف او له من ه وړل شوي دي .ھمدا رن ه دماﯾن پاکي تر نګ دسيمﯥ خلکو ته دماﯾنونو
دخطر په اړه زدک ې ھم ورک شوي دي.
کندھار په والﯾت کﯥ دسيمﯥ ﯾو تن اوسيدونکي په خپله سيمه کﯥ دماﯾنونو دپاکولو داغيزو په اړه
واﯾي " :ھغه وﯾاله چﯥ موږ به تر ې خپلﯥ مکﯥ اوبه کولﯥ دروسانو دامنيتي پوستو تر شا تيره
شوې وه .ھغوې په دې وﯾاله کﯥ ددې امنيتي پوستﯥ دامنيت ساتلو په موخه بی شميره ماﯾنونه
اي پر اي ک ي وو نو له دې کبله دډﯾرو کلونو راھيسﯥ موږ نشو کوالی خپلﯥ مکﯥ اوبه ک و.
په دغه سيمه کﯥ دماﯾنونو دچاودنو له کبله ﯾو شمير خلک قربانی ھم شول  .خو اوس مھال دغه
وﯾاله او شاو خوا سيمﯥ ﯾﯥ دماﯾن پاکي د يمونو له خوا پاکﯥ شوي او موږ کوالی شو خپلﯥ
مکﯥ اوبه او خه حاصل تر السه ک و" .
ھمدارن ه دباميانو په والﯾت کﯥ ھغه لور په ماﯾنونو کک ې سيمﯥ چﯥ دن ﯾوالو ميراثونو په تارﯾخي
سيمو کﯥ پرتﯥ وې ھم دﯾونسکو په ھمکارۍ او ددولتي چارواکو تر ارنﯥ الندې له ماﯾنونو او نورو
نا چاوده توکو خه خالصﯥ شوې او اکل شوې چﯥ دسپ مبر دمياشتﯥ په  ٢۶مه ني ه په رسمﯥ
ډول ددولتي مقاماتو  ،د تموﯾلو نکو سازمانونو استازو او نورو اړونده موسسو په حضور کﯥ اړونده
خلکو ته وسپارل شي.
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دافغانستان دماﯾن پاکي پرو رام په اړه :
دماﯾن پاک بشري پرو رام په کال  ١٣۶٨افغانستان کﯥ رامن ته شو چﯥ دماﯾن پاکي ول ارکان
پکﯥ نغ تي دی لکه تبليغات  ،سروې  ،دماﯾنونو پاکول  ،دماﯾنونو دزﯾرمو له من ه وړل  ،دماﯾنونو
دخطر په اړه زده ک ې او دماﯾنونو له قربانيانو سره مرسته .دافغانستان دماﯾن پاک پرو رام دمل رو
ملتونو د وجھﯥ صندوق او نورو دوه اړخيزو او و اړخيزو الرو تموﯾلي ي.
په افغانستان کﯥ دماﯾن پاکي پرو رام ولﯥ ھمکاره موسسﯥ چﯥ په مجموعی ډول دافغانستان
دماﯾن پاکﯥ پرو رام په نوم پيژندل کي ي په ن ۍ کﯥ تر ولو لوې دماﯾن پاک پرو رام جوړوي .دغه
ولﯥ موسسﯥ په افغانستان کﯥ دماﯾنونو دپاکولو په برخه کﯥ  ٢٠کلنه برﯾال سابقه لري چﯥ
 ١٢،٠٠٠په ماﯾنونو کک ې سيمﯥ ﯾﯥ دھيواد په کچه پاکﯥ ک ي .دافغانستان دماﯾن پاک پرو رام
چارې دافغانستان دماﯾن پاکي چارو دھمغ ې مرکز له خوا ھمغ ې کي ي چﯥ دمل رو ملتونو له خوا
تموﯾلي ي .دافغانستان دماﯾن پاکي چارو دھمغ ې مرکز په پروان  ،ھرات  ،جالل آباد  ،مزار  ،کندز ،
ردﯾز  ،او قندھار کﯥ سيمه ﯾيز دفترونه لري چﯥ دماﯾن پاکي چارو دھمغ ې دسيمه ﯾيزو مرکزونو
په نوم ﯾادﯾ ي.
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