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پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان ساحات پاک شده را به مناسبت تجليل روز جھانی صلح
در مناطق که از آن  ۵٠٠فاميل بھره برده ميتوانند اعالن نمود
 ١٧سپتمبر سال  ٢٠٠٩ميالدی  ،کابل  :به مناسبت تجليل از روز جھانی صلح ،ھمکاران
تطبيق کننده پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان رسمآ پاک سازی ساحات مملو از ماﯾن و دﯾگر
مھمات منفجر ناشده را اعالن نموده که از ساحات متذکره در حدود  ۵٠٠فاميل در والﯾات قندھار
 ،لوگر  ،بغالن  ،پروان و کابل بھره خواھند برد.
پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان  ٢٨ساحه ملوث با ماﯾن را پاک سازی نموده است )  ٧ساحه ماﯾن
و ﯾک ساحه جنگ در پروان  ١۵ ،ساحه ماﯾن در بغالن ٢ ،ساحه ماﯾن د رکندھار  ١ ،ساحه ماﯾن
در لوگر و  ٣ساحﮥ ماﯾن در کابل( که در نتيجه اﯾن پا کسازی  ۶۴٩،۵۵۶کيلومتر مربع ساحه ماﯾن
پاک سازی گردﯾده و به تعداد  ١٢٣١حلقه ماﯾن ضد پرسونل ٧ ،حلقه ماﯾن ضد تانک و بيشتر
از ٢،٠٠٠عدد مھمات منفجر ناشده تخرﯾب گردﯾد .برعالوه پاکسازی ساحات ماﯾن  ،تعليمات
اگاھی از خطرات ماﯾن نيز برای مردم مسکونی فراھم گردﯾد.
ﯾکی از باشندگان محل در والﯾت کندھار چگونگی تاثير پاکسازی ماﯾن را در محالت شان تشرﯾح
نموده گفت  " :جوی را که ما برای آبياری زمين ھای خود استفاده مينمائيم در عقب پوسته
امنيتی روس ھا قرار دارد .آنھا ماﯾن ھای فراوان را به منظور حفاظت اﯾن پوسته امنيتی فرش
نموده اند و بدﯾن لحاظ ما در طول چندﯾن سال نتوانستيم زمين ھای خود را آبياری نمائيم در
حاليکه ﯾک تعداد مردم نيز قربانی حادثات ماﯾن گردﯾدند  .حاال اﯾن ساحه و اطراف آن توسط تيم
ھای ماﯾن پاکی توسط خو افراد محل از وجود ماﯾن ھا پاک سازی گردﯾده که ما دوباره قادر به
استفاده بھتر از زمين ھای خود شده و بنابر آبياری بتوانيم حاصل خوبتر بردارﯾم" .
چھار ساحه مشکوک خطر ماﯾن در والﯾت باميان که از جمله ساحات مھم باستانی جھان ميباشند
نيز با ھمکاری ﯾونسکو و تحت نظر مقامات افغانی از وجود ماﯾن ھا پاک سازی گردﯾده که به تارﯾح
 ٢۶سپتمبر رسمآ در حضور مقامات دولتی  ،نماﯾندگان سازما ھای تموﯾل کننده و دﯾگر موسسات
ذﯾربط تحوﯾل داده خواھد شد.
جھت تماس:
فلورا سوترلند  /رفيع ﷲ الکوزی
تيلفون٠٧٧٧٩۶۶٣٧٢/ ٠٧٧٧٩۶۶٣٧١ :
اﯾميل flora@unmaca.org/ Rafiullah@unmaca.org :
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در رابطه به پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان:
پرو رام ماﯾن پاکی بشری در سال  ١٣۶٨در افغانستان به وجود آمد و تمام ارکان ماﯾن پاکی را در
بر ميگيرد که شامل تبليغات  ،سروی  ،پاکسازی ،از بين بردن انبارھای ماﯾن  ،تعليمات آگاھی از
خطرات ماﯾن و مساعدت با قربانيان ماﯾن ميباشد .پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان از طرﯾق صندوق
وجھی ملل متحد و دﯾگر بودﯾجه ھای دوجانبه و چندﯾن جانبه تموﯾل ميگردد.
تمام موسسات ھمکار پروگرام ماﯾن پاکی که در مجموع بنام پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان
شناخته شده وسيعترﯾن پروگرام در سطح جھان را تشکيل ميدھد  .تمام اﯾن موسسات  ٢٠سال
سابقه موفق امور ماﯾن پاکی را در افغانستان دارد که طی آن بيش از  ١٢،٠٠٠ساحات ملوث با
ماﯾن ھا را پاکسازی نموده است .امور پروگرام ماﯾن پاکی افغانستان توسط مرکز ھم آھنگی امور
ماﯾن پاکی افغانستان ھما ھنگ گردﯾده که از طرﯾق ملل متحد تموﯾل ميگردد .مرکز ھم آھنگی
امور ماﯾن پاکی افغانستان دروالﯾات پروان ،ھرات  ،جالل آباد  ،مزار ،کندز  ،گردﯾز و قندھار دفاتر
ساحوی دارد که به نام دفاتر ساحوی ھم آھنگی امور ماﯾن پاکی ﯾاد ميشوند.
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