
 

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

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

رام د  کال لپاره دماینونو پاکولو دعملياتو چوکاټ خپور شو  ١٣٨٩دافغانستان دماین پاکي پرو  

لمریز کال لپاره دافـغـانسـتـان دمـایـن پـاکـي  ١٣٨٩د 
رام دماینونو پاکولو دعملياتو کاري چوکـاټ د   ٢٠١٠پرو
دیز کال دجنوري په مـيـاشـت کـې خـپـور شـو پـه .  زی

غه پالنونه او پاليسي شتون لري ھنوموړي چوکاټ کې 
چې دبشري ماین پاک په برخه کې دماینونو پـاکـولـو 

 .ولو موسسو دتایيد وړ دي

ـرام  ١٣٨٩د  کال لپاره دافغانستان دمـایـن پـاکـي پـرو
کـې  (IOF)دماینونو پاکولو دعملياتو پـه کـاري چـوکـاټ

دماين پاکي اړوند دافغانستان ددولـت سـتـراتـيـژیـکـې 
ې دکچې د محتویاتـو ارزونـه ، ھـغـه  موخې، دستون
ونه چې تر دې مھاله شوي، دحل شونې الرې  پرمخت
ـود  ي مرکز الر او دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ
چې تمویلونکو او پـلـې کـوونـکـو مـوسـسـو تـه يـې 
ي شـتـون  اکلو په برخه کې چـمـتـو کـ يتوبونو د دلوم

 .لري 

دماینونو دخطر ھغه سيمې چې مرګ ژوبله پکې رامن 
ـمـکـو  ته شوې ، ھغه سيمې چې اوبو او نورو کرنيزه 
ی او دماینونو دخطر ھغـه  ته یې  السرسی ناشونی ک
دې پرتې دمعيار پـه  نو سيمو ته ن سيمې چې داستو
اکلو په برخه کې په پام کې نـيـول  یتوبونو د ه دلوم تو

ي .  شوي دي دافغانستان دماین پاکـي چـارو دھـمـغـ
نـالره چـې  مرکز په دې باور دی، کومه ستراتيژیکـه کـ
لورو کـلـونـو پـه  یتوبونو لپاره دتيرو درې ـ  دبشري لوم
رام لخواه بـرابـره  اوږدوکې دافغانستان دماين پاکي پرو
ـولـو کـې یـې  ـيـ شوې دماینونو دقربانيانو دکچې په 
نـالره بـایـد ادامـه  تناکه اغيزه درلوده  او دغـه کـ ارز
ول ھيواد کې دماینونو او نورو نا چاوده  و په  ومومي تر

ه الړ شي وليز ډول له من  . توکو خطر په 

کال لپاره دافغانستان دمـایـن پـاکـي  ١٣٨٩که چيرې د 
ـولـې  رام دماینونو پاکولو دعملياتو د کاري چوکـاټ  پرو

کيلومتر مربع په مـایـنـونـو او  ١۵٧پروژې تمویل شي ، 
ې اخستنې لپـاره  مکه به د ه  نورو نا چاوده توکو کک

دھغو پروژو سربيـره چـې .  بيرته خلکو ته وسپارل شي
ـرام پـلـې کـوونـکـې  دافغانستان دمـایـن پـاکـي پـرو
ي، په نوموړي کـاري چـوکـاټ  موسسې به یې پيل ک
کې یو ل نورې اړینې پـروژې ھـم شـتـون لـري چـې 
ي مـرکـز لـه خـوا  دافغانستان دماين پاکي چارو دھمغ
ار او  ار، دغزني  ه دکابل  ې په تو طرح شوي دبيل

و سيمو دپاکولو پروژې  .والیت او دھيواد دختي

تنو پر بنس چې په نوموړي چوکاټ  دھغو غو
و او له  کې ذکر شوي، دماینونو دخطر دزدک
رامونو دپلې کولو  قربانيانو سره دمرستې دپرو

ميليونه امریکايي ډالرو ته اړتيا ده چې  ٢.٨لپاره 
ې ژمنه یې شوې اوس مھال دماینونو .  دورک

دپروژو دپلې )  IOF(پاکولو دعملياتو دکاري چوکاټ 
 . ميليونه امریکایی ډالر کم دي ١۶٣کولو لپاره 

رام  ددې لپاره چې دافغانستان دماین پاکي پرو
اکل شوې موخې ) کامپکت( دافغانستان دژمنې 

ي ، باید د  دیز کال په ترڅ  ١٣٨٩تر السه ک زی
مکه پاکه  ٢٩٣ ه  کيلومتر مربع په ماینونو کک
ي نوموړی کاري چوکاټ یو ل پروژې معرفي .  ک

کيلومتر  ١۵٧کوي چې له مخې یې کيدای شي 
مکه پاکه شي ه  چې دغه .  مربع په ماینونو کک
رام پراخيدوته اړتيا ولري له دې کبله .  کار به دپرو

کاره خبره ده چې دې موخې ته به ونه 
رام سره  و،  پرته له دې  چې له پرو رسي
دپراخيدو په برخه کې  دذکر شویو مرستو 

اوس دماینونو .  سربيره ال ډیره مرسته وشي
انه ده، او افغانستان دماین  ې کچه رو دستون
واک لري چې  پاکولو په برخه کې مسلکي 
دالزیاتو سرچينو په السته راوړلو سره کيدای 

واک ال پياوړی شي  .شي دغه 
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رام سره د  ولنه دافغانستان دماین پاکي پرو ميلونه یورو مرسته کوي ٢١اروپایي   

ون له مخې به  رو ملتونو دماین پاکی خدمتونو له ادارې سره دیوه ت ې چې دمل ولنې ژمنه ک اروپایي 

رام سره ددوه راتلونکو کلونو په اوږدو کې د  ي ٢١،٧۵٠،٠٠٠دافغانستان دماین پاکي پرو  . یورو مرسته وک

و سيمو کې دماین پاک ،  ي ډول دھيواد په شمال ختي ان ول ھيواد کې ، په  نوموړې مالي مرسته به په 

ي و او له قربانيانو سره دمرستو یو ل پروژي تمویل ک ه دغه پيسې به په ملي .  دماینونو دخطر دزدک ھمدارن

ي او ددولت دوړاندیز له مخې دماینونو پاکولو  کچه ستراتيژیکو  موخو ته درسيدو لپاره دماین پاکي چارو دھمغ

ول شي  .  دریاست او دنورو وزارتونو دظرفيتونو دودې لپاره ول

ي مرکز ریس وویل   ر محمد حيدر رضا، دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ ولنې ددغو  ”:  ډاک موږ داروپایي 

ي رام سره تر سره ک موږ په دې باور یو چې .  مرستو ھر کلی کوو چې دھيواد په کچه یې د ماین پاک له پرو

ه اغيزه ولري او  ولو کې  ي نوموړې مرسته به دماینونو او نورو ناچاوده توکو له اړخه دمرګ ژوبلې  دکچې په را

ي ونولپاره زمينه برابره ک   “. په ھيواد کې به دالزیاتو پرمخت

ولنې دخلکو له  ر کې د دھغو پروژو سربيره چې اوس مھال روانې دي، نوموړې مالي مرستې به په کابل او لو

ي و روزنه شامله ده .  خوا دماین پاکولو دوه پروژې ھم تمویل ک خه دو ولنو  په نوموړو پروژو کې له اغيزمنو 

ای شي خپل کلي دماینونو له  ولنې خلک وک و د ي تر  ارل کي چې دماین پاکي دبرخې د ماھرینو له خوا 

ي خه پاک ک رام دسيمو خلکو ته دکار او اقتصادي ودې زمينه .  شتون  په دې معنی چې دماین پاکي پرو

ي  . برابروي چې کيدای شي دغه کار د النورو پرمختياوو په برخه کې ھم مرسته وک

ې ٢٠١٠د  دیز کال دجنوري مياشتې په اوږدو کې دماین او ناچاوده توکو پي  زی

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

ال نامعلوم  ول   
خينه  ينه  نارینه     نارینه  

 ٣۵ ٠ ١ ١٢ ١ ٢١  جنوری

ي مرکز او دماین پاکي ریاست د ماین پاکي لپاره دنوي تعمير  دافغانستان دماین پاکي چارو دھمغ
وده  دجوړولو ډبره کي

ر محمد حيدر رضا، دافغانستان دماین پاکي چارو   ډاک
و  ر عبدالمتين ادراک ، دپي ي مرکز ریس او ډاک دھمغ

دیز  ٢٠١٠پروړاندې دچمتو والې دملي ادارې ریس د  زی
ه دماین پاکي لپاره دنوي  کال دجنوري په دیرشمه ني

وده  . تعمير دجوړولو ډبره کي

نوموړی تعمير دماین پاکي دریاست لپاره په درې جریـبـه 
لـسـمـې )  متر مربع ٠٠٠،۶(   ار دپن مکه کې دکابل 

ـمـکـه یـې  ي چې  ناحې دقصبې په سيمه کې جوړی
 . دافغانستان ددولت له خوا ورک شوې وه
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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

دیز کال د جنوري مياشتې په اوږدو کې دماین پاکې الس ته راوړنې  ٢٠٠٩د   زی

٩۶انک ضد ماینونه او   ۶١دپرسونل ضد ماینونه ،  ١ ه ویوړل شول ٢٧،۵۵٣د  .نا چاوده توکي له من

خه پاکې اعالن شوې ٢ نو سيمی دماینونو او نورو نا چاوده توکو له شتون   .داستو

٢٢،٢۶ل شوې ٣۴،٨١۴و  او نجنونو   ٣ 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 

)کيلومتر مربع  

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


