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لمړۍ برخه: 

 :د ښوونکو د پام وړ

 دقيقی وخت لرئ تاسو کوالی شۍ په همدې کم وحت کی ۲۰ددغه الرښود دتطبيق لپاره  يوازی
 تاسو کوالی شئ دګډون کونکو د وخت او ستونزو په نظر .ټول موضوعات تر بحث الندی ونيسۍ

 هغوۍ تشويق کړئ چی .کوښښ وکړئ تر څوکی نيولو سره وخت کم او يا ئی زيات کړئ
پيغامونو ته غوږ شی تر څو په راتلونکی کی د ماينونو او ناچاوده توکو د خطرونو د ستو نزو سره 

   مخامخ نه شی.
 

سريزه: 

درنو وطنوالو خپل هيواد ګران افغانستان ته ښه راغالست! 

د نورو ستونزو او مشکالتو تر څنګ چی هيوادوال ئی لری يو هم د ماينونو او ناچاوده توکو 
موجوديت دی. 

څرنګه چى تاسى پوهيږۍ ماينونه او ناچاوده توکي د انسان پټ دښمنان دي او په  
 او وژنى المل ټپی کيدو د نارينه ؤټولنه کى د زرهاوو کوچنيانو، ځوانانو ښځو او 

ګرځي.برسيره پر دى ماينونه او ناچاوده توکي د ټولنى د بيا جوړيدو د بهير په مخ کى 
خنډونه منځ ته راوړي او له کبله يې وګړي نشي کوالى کښت، کرونده او د خپلو 
هستوګنځايونو بيا جوړنی ته په ارامه روحيه ادامه ورکړي. د ټولنې زيات شمير 

دمعلول کيدو او وژلو  دماشومانو وګړي د ماينونو له کبله ژوبل او مړه کيږي او اکثره 
. د ماين د خطرونو د خبرتيا په پروګرام کى ونډه اخيستنه او په دى سبب کيږی

مسوليت ګډ  ستاسى  زمونږ او  اخيستو لپاره د نورو خلکو هڅولیپروګرام کى د برخ
 دغه پيغامونه په غور واورو او نورو ته ئی ورسوؤ او کوښښ وکړو په دې، ترڅو

کورنۍ او ټولنى لپاره د خدمت جوګه ،  د خپل ځان دغی پروسي کی په ګډون سره
 شۍ.

خه(هدف): وم
د ماينونو او نا چاوده توکو په اړوند هيواد ته د بيرته ستنيدونکو  ماشومانو ، 

ځوانانو،نارينه وو او ښځو  د پوهی دکچی  لوړول ، ترڅو ځانونه د هغو فعاليتونو 
 او .او د پيښو  د کموالییکوڅخه وژغوري کوم چى هغوى  د خطر سره مخامخ 

  په  خاطر مثبت سلوک اختيار کړی.دخپل سر او مال دژغورنی 
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لمړۍ موضوع : د ماينونو او له جګړو څخه د راپاتی  ناچاوده توکو پيژندنه: 

 د جګړى د وسلى په توګه استعمال شوي دي.که جګړه پاى ته توکیماينونه او ناچاوده 
 پي کولو او وژلو ځواک لري.ټ د انسان د توکیرسيدلى هم وي ماينونه او ناچاوده 

  د ځمکى پر سر او تر ځمکى الندې پيدا کيږي .توکیماينونه او ناچاوده 

     بيال بيل ډولونه ،کچې، بڼې او رنګونه لري. توکیماينونه او ناچاوده 

شوی تاسو به دهغوۍ ماينونه او ناچاوده مهمات د لرګي ، فلز او پالستيک څخه جوړ
نموني او شکلونه په پوسترو او ميز په سر وګورئ. 

په دغه پړاو کی به ښوونکی په پوسترو او ميز پرسر شکلونه تشريح کړی او د وخت په نظر کی 
نيولو سره به پيغامونه ګډون کونکو ته بيا ځلی ولولی. 

 

الف : د لويانو او والدينو لپاره: 

 هيڅکله ماينونو او ناچاوده مهماتو ته الس مه وروړئ.

مه ور شی  او د هغوى په لورى هم څه غورځوئماينونه او ناچاوده مهمات مه 
 غورځوئ.

  پرى کوئ . کوئ او مه ئینا پيژندل شوي سيمونه مه کش

 کى مه غورځوئ او اوبو ماينونه او ناچاوده توکي په اور 

 ماينونه او ناچاوده توکي له يو ځاى څخه بل ځاى ته مه وړئ.

 او د زړو اوسپنو له ټولولو څخه ډډه وکړئ چی ستاسو د  مه ټولوئد اوسپنو ټوټې 
 ځان په قيمت تمايږي . 

 شنا او مشکوکو شيانو په لينونو الس مه وهئ.  آانهيڅکله د 

کله چی مو مشکوک او نا آشنا شی وليد،دهغه ځای نه لری والړشئ او نور خبر 
 کړئ.

 !هيڅکله له جګړې څخه را پاتی ناچاوده توکی په کورونو کی مه ساتئ   

 ب: د ګرانو ماشومانوله پاره !         
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 نا پيژندل شويو شيانو ته الس مه وروړئ او مه ورنږدې کيږئ!

 په اسلحه او جګړه ايزو توکو الس مه وهئ.

 ناچاوده توکی د هيڅ هدف په خاطر مه ټولوئ!

 له ماينونو او ناچاوده توکو څخه د ساعت تيری د وسايلو په توګه ګټه مه اخلئ.

 اسلحه ، ماين يا ناچاوده توکو الس مه وهئ. که چيری خپل لويان مو ههيڅکله په يو
 هم په دې عمل ليدلی وی.

 والړ شئ او خپل ې ،له هغه ځايه لرىکله مو چی کوم خطرناک او مشکوک شی وليد
 لويان خبر کړئ.

   پيغامونه:پوهاوي ونو د خطرپه ړواوسپكووسلوج: په کورونو کی درلودونکو و

  . د هغوۍ د چاودنی سبب کيږیمه واردوئ چېپه مهماتوضربه  -

کيدای شی چی چاودنه  لرې وساتئ، اور څخه دديدونکی توکیونور چاكارتوس او - 
  وکړی او دکومی ناوړی پيښی سبب شی.

  .څخه لری وساتئ السرسى ماشومانوله   دوسلې -

له پاکولو، خالصولو او تړلو څخه ډډه وکړئ  و وسلوخپلوړاندی د د كوچنيانوپه  -
ړی او هغوى كنجكاودي ممكن وغواړي چه كارپرې ولري اويا لوبې پرې وكځکه 

 . دپيښی سبب شی

تاسو په خوندی  کله چی نور هوائی ډزی کويډزی مه کوئ اوهيځكله هوايي  -
 ټ كړئ.پ ځان کی وونيځا

 وسلې د مسخرواولوبوشيان نه دي، تاسو بايد لوبې پرې ونه كړئ. - 

  جوړكړئ.شانپه او ماين پاکانو نظاميانو وښښ مه كوئ چه ځان د  ک-

 
              

 
انو وطنوالو ! دا يوه د ماينونو د موجوديت  ښوونيزه سيمه ده. دوهمه موضوع: ګر

 
 .سرى رنګ شوى تيږی د ماينونو د خطر څرګندونه کوي 
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 .آبى رنګ شوى تيږی د ناچاوده توکو او د جګړه ځپلى سيمى خطر په ګوته کوي 
 

  سپينى رنګ شوى تيږی بى خطره او پاکه شوى سيمه په نښه کوي. دغه نښې ښايي د
جګړى په لمړيو کرښو، ديوالونو، ويجاړشويو کورونو، دسړکونو تر څنګ او په داسى 

 نورو ځايونو کى کله چی د ماين پاکی ټيمونه کار اوفعاليت کوی وليدل شي .
  

ترينر به په پيغامونو بيا ځلی تکرار وکړی. 
 
  تل د خطر نښو ته پاملرنه وکړئ او ځان ترى وژغورئ هيڅکله د ماينونو د خطر نښې مه

  !بى ځايه کوئ
 ! هيڅکله د ماينونو د خطر په نښه شويو سيمو ته مه ورنږدى کيږئ 

 د سفر په ترڅ کى تل له خلکو څخه د عامو او بى خطره الرو پوښتنه وکړئ !

 دلويانولپاره:

 تل د خطر نښو ته پاملرنه وکړئ او ځان ترى وژغورئ

 هيڅکله د ماينونو د خطر نښې مه بى ځايه کوئ 

 هيڅکله د ماينونو د خطر په نښه شويو سيمو ته مه ورنږدى کيږئ

 د سفر په ترڅ کى تل له خلکو څخه د عامو او بى خطره الرو پوښتنه وکړئ

تل کوښښ وکړئ د ماينونو او ناچاوده توکو د نښو په پيژندلو سره د ماين سيمی ته 
 د ننه نه شئ!

پام ساتئ  چی ډير لوی شوی او ډارونکی واښه د ماينونو او ناچاوده توکو د 
 موجوديت نښه ده خپل مالونه د څړ لپاره هلته مه بياياست.

 ماشومان پوه كړئ چې هيڅكله د نظامې مركزونو په شاوخوا كى لوبې ونه كړي خپل
 ځكه چې همدااوس ډيرى قربانيان له همدې دركه دې.

 
 

د  ناچاوده توکو جوړه شوی سيمه:        دريمه موضوع: 
 

 دغه سيمه کومه چی ګورئ يوه جګړې ځپلی سيمه ده دلته چی ناچاوده توکی په سترګو ليدل کيږی 
د ماينونو د موجوديت امکان هم شته چی دواړه خطرناک دی داسی سيمی ته له ننوتلو څخه ډډه 

وکړئ. 
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 دغه سيمه چی د تيږو د کوټ، لرګيو خاورو او نورو شيانو په وسيله نشانی شويده دسيمی د خلکو 
له خوا په نښه شويده چی د محلی نښو په نوم ياديږی له داسی سيمی څخه د تيريدو هڅه مه کوئ! 

 
 په پيغامونو ټينګار:

 

 :د ماشومانو لپاره

 په جګړه ځپلو سيمو کی لوبی مه کوئ. 

 جګړو ځپلو سيمو ته مه ځئ او هلته لوبی مه کوئ!

 تل په هغو الرو تګ او راتګ وکړئ چی د ماينونو له شتون څخه خالصی وي.  

 ويجاړو نقليه وسايطو او ټانکونو په لور مه ورځئ!

د هغو سيمو تر څنګ چې د ماينونو او ناچاوده توکو رسمی او غير رسمی نښی 
 ولري لوبی مه کوئ!

 خپل څاروی مو هغو سيمو ته بوزئ چې نور ور څخه ګټه اخلي.

خطر لرونکو او مشکوکو سيمو ته د سونګ د موادو د را ټولولو او اوبو راوړلو 
 لپاره مه ځئ!

هغو پوستو ته کومی چی نوي او يا پخوا خالی شوی لکه (کمينونه، دپوستو په منځ 
 کی خندقونه،او سمڅوته ) ته ور د ننه نه شئ چی د مرګ ژوبلی خطر لری. 

 هيڅکله نظامی تعليمی مرکزونو ته نږدې نه شئ!
 

 څلورمه موضوع: 
خدای ج دی نکړی که چيری د ماين او يا ناچاوده توکو سره د ماين په سيمه کی مخامخ شئ ځای 
پر ځای ودريږئ د مسلکی مرستی انتظار وباسئ، تاسوکوالی شئ له ماين پاکی ټيمونو، پوليسو ، 

نظاميانو او محلی خلکو څخه مرسته وغواړئ او که چيری تاسو په پاکه سيمه کی ياست او کوم 
ناپيژانده خطر لرونکی شی وينئ نوسيمه په نښه کړئ،محلی مسولينو،ماين پاکانو ته خبر 

ورکړئ،تاسو کوالی شئ چی دماينونو او ناچاوده توکو د ستونزو د درلودلو په صورت کی د ماين 
خبر }۰۷۰۸۶۰۶۰۶۰{پاکی چارو د انسجام او همغږۍ  په ژر ځواب ورکونکی شميره 

                                 !ورکړئ
  

په پيغامونو ټينګار: 
 

 هيڅکله د ماين دپيښی د قربانی په لوری مه ورځئ!   -
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 تل د مصونو او پاکو الرو په هکله د سيمی له خلکو څخه وپوښتئ ! -
 
څه شی چی تاسو د ماينونو او ناچاوده توکو د خطرونو په باب زده کړل نورو ته ئی هم  -

   وواياست!
 

 
 

: ګرانو وطنوالو
اوس ستاسو پام دهغه فلم ليدلو ته را اړوړ کوم چی وطن ته د يوې کورنۍ بيرته ستنيدل را ښئی.  

 
( يوتن).»څه شی چی مو په فلم کی وليدل د هغه کيسه وکړئ   

» د دغه فلم او نورو معلوماتو په باب چی مخکی تاسوته در کړل شول 
  پخوا تر دې د ماينونو او ناچاوده توکو دستونزو په باب پوهيدئ؟ 
» د لوست او پيغامونو اړوند نشرات که لرئ ګډون کونکو ته ئی 

 وويشئ!
 

 له ګډون کونکو سره خدای په اماني وکړئ!
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	ماينونه او ناچاوده مهمات مه غورځوئ او د هغوى په لورى هم څه شی مه ور غورځوئ.
	نا پيژندل شوي سيمونه مه کش کوئ او مه ئی پرى کوئ .
	ماينونه او ناچاوده توکي په اور او اوبو کى مه غورځوئ
	ماينونه او ناچاوده توکي له يو ځاى څخه بل ځاى ته مه وړئ.
	د اوسپنو ټوټې  مه ټولوئ او د زړو اوسپنو له ټولولو څخه ډډه وکړئ چی ستاسو د ځان په قیمت تمایږي .
	هیڅکله د ناآشنا او مشکوکو شیانو په لینونو لاس مه وهئ.
	کله چی مو مشکوک او نا آشنا شی ولید،دهغه ځای نه لری ولاړشئ او نور خبر کړئ.
	هیڅکله له جګړې څخه را پاتی ناچاوده توکی په کورونو کی مه ساتئ   !
	ب: د ګرانو ماشومانوله پاره !
	نا پیژندل شویو شیانو ته لاس مه وروړئ او مه ورنږدې کیږئ!
	په اسلحه او جګړه ایزو توکو لاس مه وهئ.
	ناچاوده توکی د هیڅ هدف په خاطر مه ټولوئ!
	له ماینونو او ناچاوده توکو څخه د ساعت تیری د وسایلو په توګه ګټه مه اخلئ.
	هيڅکله په یوه اسلحه ، ماین یا ناچاوده توکو لاس مه وهئ. که چیری خپل لویان مو هم په دې عمل لیدلی وی.
	کله مو چی کوم خطرناک او مشکوک شی ولیدى ،له هغه ځایه لرې ولاړ شئ او خپل لویان خبر کړئ.
	ج: په کورونو کی درلودونکو وړواوسپكووسلوپه خطرونو د پوهاوي  پیغامونه:
	- په مهماتوضربه مه واردوئ چې د هغوۍ د چاودنی سبب کیږی.
	- كارتوس اونور چاودیدونکی توکی د اور څخه لرې وساتئ،کیدای شی چی چاودنه وکړی او دکومی ناوړی پیښی سبب شی.
	- وسلې د ماشومانوله  لاسرسى څخه لری وساتئ.
	- د كوچنيانوپه وړاندی د خپلو وسلو له پاکولو، خلاصولو او تړلو څخه ډډه وکړئ ځکه هغوى كنجكاودي ممكن وغواړي چه كارپرې ولري اويا لوبې پرې وكړی او دپیښی سبب شی.
	- هيځكله هوايي ډزی مه کوئ اوکله چی نور هوائی ډزی کوي تاسو په خوندی ځايونو کی ځان پټ كړئ.
	-  وسلې د مسخرواولوبوشيان نه دي، تاسو بايد لوبې پرې ونه كړئ.
	- کوښښ مه كوئ چه ځان د نظامیانو او ماین پاکانو په شان جوړكړئ.
	د سفر په ترڅ کى تل له خلکو څخه د عامو او بى خطره لارو پوښتنه وکړئ!
	دلويانولپاره:
	تل د خطر نښو ته پاملرنه وکړئ او ځان ترى وژغورئ
	هيڅکله د ماينونو د خطر نښې مه بى ځايه کوئ
	هيڅکله د ماينونو د خطر په نښه شويو سيمو ته مه ورنږدى کيږئ
	د سفر په ترڅ کى تل له خلکو څخه د عامو او بى خطره لارو پوښتنه وکړئ
	تل کوښښ وکړئ د ماینونو او ناچاوده توکو د نښو په پیژندلو سره د ماین سیمی ته د ننه نه شئ!
	پام ساتئ  چی ډیر لوی شوی او ډارونکی واښه د ماینونو او ناچاوده توکو د موجودیت نښه ده خپل مالونه د څړ لپاره هلته مه بیایاست.
	خپل ماشومان پوه كړئ چې هيڅكله د نظامې مركزونو په شاوخوا كى لوبې ونه كړي ځكه چې همدااوس ډيرى قربانيان له همدې دركه دې.
	د ماشومانو لپاره:
	په جګړه ځپلو سیمو کی لوبی مه کوئ.
	جګړو ځپلو سیمو ته مه ځئ او هلته لوبی مه کوئ!
	تل په هغو لارو تګ او راتګ وکړئ چی د ماینونو له شتون څخه خلاصی وي.
	ویجاړو نقلیه وسایطو او ټانکونو په لور مه ورځئ!
	د هغو سیمو تر څنګ چې د ماینونو او ناچاوده توکو رسمی او غیر رسمی نښی ولري لوبی مه کوئ!
	خپل څاروی مو هغو سیمو ته بوزئ چې نور ور څخه ګټه اخلي.
	خطر لرونکو او مشکوکو سیمو ته د سونګ د موادو د را ټولولو او اوبو راوړلو لپاره مه ځئ!
	هغو پوستو ته کومی چی نوي او یا پخوا خالی شوی لکه (کمینونه، دپوستو په منځ کی خندقونه،او سمڅوته ) ته ور د ننه نه شئ چی د مرګ ژوبلی خطر لری.
	هیڅکله نظامی تعلیمی مرکزونو ته نږدې نه شئ!

