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یوالو دباميانو والیت د ې اعالن شوېله ماینونو پاک ېميراثونو سيم يتاریخن  

 

رام دباميانو والیت :  مه ۶لمریز کال دتلې دمياشتې  ١٣٨٨کابل، د   دافغانستان دماین پاکي پرو

یوالو تاریخي ميراثونو په سيمه کې  لور پاتې سيمې دماینونو او نورو نا چاوده توکو له دن دماینونو دخطر 

ې  خه پاکې اعالن ک      .شتون 

  

ه  ١٣٨٨نوموړې سيمې د  لورمه ني ار کې چې یوه له دغو لمریز کال دتلې دمياشتې په  دغلغلې په 

خه ده  ې په ترڅ کېتاریخې سيمو  چارواکو ،  ه کې دولتيغون په دې  .رسما وسپارل شوې دیوې غون

رو ملتونو دموسساتو استازو ون درلود تمویلوونکو ، رسنيو،  دمل  .او دنورو ھمکاره موسساتو استازو 

ې په ترڅ کې داطالعات او فرھنګ وزارت  ي مرکز دغون مرستيال ، دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ

ېخبرپه خپل وار سره استازو  ، تمویلونکو او دنورو موسساتو  يئيس ، دیونسکو استازر   . ې وک

 

ر محمد حيدر رضا ي مرکز  ر ءډاک ولو اړونده ": يس وویل ئ، دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ زه په 

ای یې سره کار وک او دغه  انونو ویاړم چې یو  په افغانستان کې . یې په بریاليتوب سره تر سره کدنده ار

ي ای سره کار وک او یونې موسسو پيژندلرغون  د ماین پاکولو او بيالبيلو دوه  لپارهل  د لوم اړین کار  یو 

ت لريچې دافغانستان لپاره خورا  کترسره یې     " .ارز

 

ن کيسر ، په کلتوري چارو کې دیونسکو متخصص دخپلو خبرو په ترڅ کې وویل ياغل ل  ": برن ی  دالوم

یوالو ميراثونو ه کې برخه اخلم چې په ترڅ کې یې دن سيمې  تاریخي دی چې زه په داسې یوه مھمه غون

ي خه پاکې اعالني او س موږ ھغو سيمو ته چې ساتنې ته اړتيا . دماینونو او نورو نا چاوده توکو له شتون 

ه دسياحت او لرغون پيژندنې دتحقيقاتو لپاره    ". ويالره ھواره  ھم  لري السرسی لرو او ھمدارن

 

لمریز کال په ترڅ  ١٣٨٧یې د  ١٧دماینونو دخطر سيمو شتون درلود چې  ٢١دباميانو دوالیت په مرکز کې 

خه پاکې اعالن شوې ه د . کې دماینونو او نورو نا چاوده توکو له شتون  ول کلي  نوموړيھمدارن والیت 

ه وړلو دناچاوده توکو دموندلو ) ١۴۶(  ل شولپه موخه دکلي په کلي او له من رام له مخې وپل خو  .دپرو

نالرې او دیونسکو له خوا دلرغون پيژندې په برخه  لور سيمې چې اوس پاکې شوې یو مسلکي ک دغه 

      . کې مالت ته اړتيا درلودله
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ن  په نوموړو  سيمو  کې دماینونو دپاکولو عمليات دتير کال په وروستيو کې پيل شوي وو چې دژمني 

یو کې له سره پيل شول ١٣٨٨وروسته د  ای دیونسکو له خوا ماین له دولت .په لوم ي چارواکو سره یو 

و ارل کيدل تر  ل شوې او کارونه یې  ې ورک په چې دماین پاکي  شيتر السه  ډاډدا  پاکانو ته الزمې زدک

يبھير کې  ته لرغونو سيمو ته چې له خطر سره مخ دي زیان ونه رسي دماین په نوموړو سيمو کې  . با ارز

مکه پاکه او  ۴٢٢،٢١۶پاکي عملياتو په ترڅ کې  ه  ۍ دپرسونل ضد ماینونه او  ١۴متر مربع په ماینونو کک ک

ه ویوړل شول ٧،٣٨٠ دماینونو پاکولو پرمھال یو ل واړه تاریخي آثار ھم تر . نا چاوده توکي کشف او له من

يپه مرسته دیونسکو له خوا ثبت او  السه شول چې داطالعات او فرھنګ وزارت   .ساتل کي

  

روان کال په ترڅ کې پيل  دباميانو والیت په شيبر او کھمرد ولسواليو کې ھم دماینونو دپاکولو عمليات د

ول والیت دماینونو او  ي چې دراتلونکي کال دماین پاکولو دموسم په ترڅ کې دباميانو  ندی ر شوي او ھيله 

خه پاک اعالن شي   . نورو نا چاوده توکو له شتون 

  

  : دال زیاتو معلوماتو لپاره   
                        رفيع هللا الکوزی 

ي مرکز دافغانستان دماین پاکي چار                      ئولمسدعامه اطالعاتو و دھمغ
                              ٠٧٩٩٢١٢١۴٢/٠٧٧٨٢١٢١۴٢: دتيلفون شميره 

نا ليک پته                   rafiullah@unmaca.org: دبری
 

  
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 دافغانستان دماین پاک پر.  دخطر په اړه زده ک رام دمل و
ي و اړخيزو الرو تمویلي  . ملتونو د وجھې صندوق او نورو دوه اړخيزو او 

ولې ھمکاره موسسې چې په رام  ډول دافغانستان  وليز 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  ٢٠موسسې په افغانستان کې دماینونو دپاکولو په برخه کې ولې 
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
ې مرکز په پروان ، ھرات ، جالل آباد ، مزار ، کندز ، . يتمویلي دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ

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

  
 

 


