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 ساحات ميراث ھای تاریخی والیت باميان عاری از ماین اعالن گردید 

 

باقيمانده خطر ماین گرام ماین پاکی افغانستان چھار ساحه پرو :خورشيدی  ١٣٨٨ان سال زمي ۶کابل، 

را در والیت باميان  که در نواحی ميراث ھای تاریخی جھان موقعيت داشت  عاری از ماین و دیگر مھمات 

    . منفجر ناشده اعالن نمود

 

در حضور مقامات دولتی ، طی یک گرد ھمایی  ١٣٨٨به تاریخ چھارم ماه ميزان سال  این ساحات 

ه ھا و دیگر موسسات ھمکار در شھر غلغله، یکی از موسسات ملل متحد ، تمویل کننده گان ، رسان

گرد ھمایی معين وزارت اطالعات و فرھنگ ، رئيس مرکز طی این  .ساحات تاریخی رسما تسليم داده شد

ھماھنگی امور ماین پاکی افغانستان ، نماینده یونسکو ، تمویل کننده گان و نماینده گان دیگر از موسسات 

  . ھمکار سخنرانی نمودند

 

من باالی تمام ارگان : " داکتر محمد حيدر رضاء ، رئيس مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان گفت

در افغانستان . تکميل نمودندھای ذیدخل افتخار دارم که با ھم یکجا کار کردند و این امر را به موفقيت تمام 

در تکميل یک امر مھم با ھم کار  این نخستين بار است که دو موسسه مختلف ماین پاکی و باستانشناسی

 " . کردند که برای افغانستان حایز اھميت فوق العاده ميباشد

 

این بار اول است که من در : " آقای برندن کيسر ، متخصص کلتوری یونسکو طی سخنرانی خویش گفت

ن ھا و چنين گرد ھمایی پر اھميت اشتراک مينمایم که طی آن ساحات ميراث ھای جھانی از وجود مای

حاال ما به ساحات که به محافظت ضرورت دارند دسترسی . دیگر مھمات منفجر ناشده عاری اعالن ميگردد

  ." ه استداریم و ھمچنان زمينه برای تحقيقات باستانشاسی و سياحت نيز مساعد گردید

 

خورشيدی از  ١٣٨٧آن طی سال  ١٧ساحه خطر ماین وجود داشت که  ٢١در مرکز والیت باميان به تعداد 

ھمچنان تمام قریه ھای مرکز این والیت . گر مھمات منفجر ناشده پاکسازی گردیده بودوجود ماین ھا و دی

ولی این چھار . جھت دریافت مھمات منفجر ناشده طی عمليات پاکسازی قریه به قریه جستجو گردیده بود

استانشناسی از جانب یونسکو به یک طرزالعمل مسلکی و به حمایت بگردید  حاال پاکسازیساحه که 

   .  ضرورت داشت
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عمليات پاکسازی ماینھا درین ساحات تاریخی در اواخر سال گذشته آغاز گردیده بود و بعد از وقفه 

یونسکو ھمراه با مقامات افغانی برای ماین پاکان آموزش . گرفته شداز سر  ١٣٨٨زمستانی در اوایل سال 

باستانی  کار شان نظارت به عمل مياورد تا اطمينان حاصل شود برای ساحاتھای الزم را مھيا ساخته و از 

عمليات پاکسازی ماین ھا درین ساحات منجر به پاکسازی  . در معرض خطر و با ارزش صدمه وارد نگردد

عدد مھمات منفجر  ٧،٣٨٠حلقه ماین ضد پرسونل و  ١۴گردیده که طی آن متر مربع اراضی ملوث  ۴٢٢،٢١۶

یکتعداد از آثار کوچک قدیمی نيز در جریان پاکسازی به دست آمده که . گردیده استف و تخریب ناشده کش

  . حفظ گردیده استثبت و توسط یونسکو به ھمکاری وزارت اطالعات و فرھنگ 

 

عمليات پاکسازی ماین ھا در ولسوالی ھای شيبر و کھمرد والیت باميان نيز طی سال روان آغاز گردیده و 

از وجود ماین ھا و دیگر مھمات عاری د که طی فصل ماین پاکی سال آینده تمام والیت باميان توقع ميرو

  . منفجر ناشده اعالن گردد

  

  : جھت معلومات بيشتر 
                 رفيع هللا الکوزی 

      افغانستان  گی امور ماین پاکیھم آھناطالعات عامه مرکز مسئول 
        ٠٧٩٩٢١٢١۴٢/٠٧٧٧٩۶۶٣٧٢: شماره تماس 

            rafiullah@unmaca.org: ایميل
  
   

  
  : گرام ماین پاکی افغانستاندر رابطه به پرو

   
رام  ارکان ماین پاکی را در بر ميگيرد به وجود آمد و تمام  در افغانستان  ١٣۶٨ماین پاکی بشری در سال پرو

که شامل تبليغات ، سروی ، پاکسازی، از بين بردن انبارھای ماین ، تعليمات آگاھی از خطرات ماین و 
گرام ماین پاکی افغانستان از طریق صندوق وجھی ملل متحد  و دیگر پرو. مساعدت با قربانيان ماین ميباشد

 . دگردميیل بودیجه ھای دوجانبه و چندین جانبه تمو
گرام ماین پاکی که در مجموع  بنام پروگرام ماین پاکی افغانستان شناخته شده  تمام موسسات ھمکار پرو

سال سابقه موفق امور ماین  ٢٠تمام این موسسات . وسيعترین پروگرام در سطح جھان را تشکيل ميدھد 
. با ماین ھا را پاکسازی نموده استساحات ملوث  ١٢،٠٠٠پاکی را در افغانستان دارد که طی آن بيش از 

امور پروگرام ماین پاکی افغانستان توسط مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان ھما ھنگ گردیده که 
ھرات ،   پروان،مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان  دروالیات . از طریق ملل متحد تمویل ميگردد
قندھار دفاتر ساحوی دارد که به نام دفاتر ساحوی ھم آھنگی امور ماین جالل آباد ، مزار، کندز ، گردیز و 

  . پاکی یاد ميشوند
    
 

 


