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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جنوری ١٤برلين، 
  
  
  

  مشکل ماين و ماين پاکی در افغانستان
  

يهروی ، يکی هم مشکل ماين در وطن کارش روسيۀ ساز ميراثهای شوم رژيم منفور خلق ــ پرچم و با دار تبه
  .ماست، که هر روز جان و سالمت بدن هموطنان ما را ميگيردعزيز 

  
 ــ  خود ٢٠٠٩ جنوری ١٣ در شمارۀ ديروز ــ Berliner Morgenpost" مورگن پست برلين"روزنامۀ 

افغانستان آزاد "گان گرانقدر پورتال از کابل تهيه کرده، که اينک ترجمۀ آن خدمت خواننددر زمينه گزارشی را 
  :تقديم ميگردد " ــ آزاد افغانستان

 
  
  

  ميان پاکی در افغانستان ميلونها دالر
  

  مصرف دارد
  

کابل ــ به اساس تخمين مؤسسۀ ملل متحد، افغانستان برای پروگرام ماين پاکی خود به پنج صد مليون دالر 
ــ ) UNMACA(ـ رئيس پروگرام ماين زدائی ملل متحد طوری که محمد حيدر رضا . اضافی ضرورت دارد

 ٢٠١٣تا اوايل سال ديروز در کابل گفت، تنها با چنين منابع پولی ميتوان افغانستان را مطابق به پالن ملل متحد 
  » .ما فعًال در يک مرحلۀ بسيار بحرانی قرار داريم« : وی گفت .  عاری ساختاز وجود ماين

ای وسيع فنی  در دست است، اما نسبت نرسيدن پول کافی بين المللی بايد در بعض نقاط به گفتۀ او گرچه ظرفيته
اگر پول کافی در دسترس ما قرار داشته باشد، کار خود را « : وی تأکيد کرد. کشور، کار مين پاکی متوقف گردد

يل کنندگان اضافی  مجبور است که تموUNMACAبه گفتۀ او » .با بلندترين سرعت انجام داده خواهيم توانست
  .دا مثًال در ممالک خليج فارس بيابتدارک نمايد و اميدوار است که امدادگرانی ر

ه کشوری تبديل گرديده که در آن بيشترين تعداد ماين ضد پرسونل و مرميهای افغانستان بعد از دهها سال جنگ ب
 کيلومتر مربع خاک افغانستان ماين کاری گرديده و اين تقريبًا ٦٤٠ساحه ای در حدود . منفجر ناشده وجود دارد

ها تلف و يا  نفر بر اثر ماين٥٠ تا ٤٥در افغانستان هر ماه . وسعت شهری به بزرگی همبورگ را ترسيم ميکند
  . نفر ميرسيد١٥٠البته اين تعداد سه سال پيش تا . زخمی ميگردند

يکصد و پنجاه  (١٥٠٠٠٠بدينسو ] سال خروج قوای اشغالگر شوروی از افغانستان ــ مترجم[ ١٩٨٩از سال 
به قرارداد افغامستان نظر . انسان بر اثر ماينها و مرمی های منفلق نشده ، هالک و يا مجروح گرديده اند) هزار
 تمام ماينهای کاشته شدۀ خاک خود را پاک ٢٠١٣، خود را مکلف ميداند،  که الی سال " اوتاوا  "٢٠٠٣سال 
، هفتاد درصد تمام ماينهای ٢٠١١حکومت افغانستان طی يک قرار داد ديگر، تعهد کرده، که تا ماه مارچ . نمايد

  )ختم ترجمه. (کشور را بروبد
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   :تبصرۀ مترجم
ن خاک پاک  ايکش ما با هزاران مشکل دست و پنجه نرم ميکند، که يکی از آنها پرابلم ماين زدائی کشور بال

تعجب ميکنم که مقامات مربوطۀ ملل متحد چرا نقشه های توپوگرافيک کشت ماينها را از کشور روسيه . است
رفه ای عظيم رونما گردد؟؟؟ تقاضاء نمی نمايد، تا کار سروی و يافتن ماين سهولت يافته و در مصارف پولی ص

  . از دولت مستعمراتی حامد کرزی توقعی نميرود و از همينرو مقامات رسمی افغانستان ، مخاطب هم نيستند
به يقين که وقتی  در افغانستان آيندۀ مستقل، دولتی ملی و مردمی روی کار گردد، به رنجهای بيکران مردم 

نان دولتی ميتوان از فدراسيون روسيه، که وارث حقوقی و قانونی تنها با چ. مظلوم ما رسيدگی خواهد گرديد
  .ست، تقاضای غرامات جنگی را نموداتحاد شوروی سابق ا

اگر افغانستان آزاد و چنين دولتی سر کار می بود، بدون شک که موضوع تقاضای غرامات 
 جامعۀ در آن صورت نيازی به کمکهای باصطالح. جنگی از روسيه هم حل و فصل ميگرديد

 اجهانی نميرفت، چون دولت روسيه مجبور ساخته ميشد، تا ويرانی های دستان نابکار خود ر
  !!!!ه اعمار مجدد  افغانستان بپردازدبرطرف کرده و ب

  
 


