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 قسمت اول

U :يادداشت برای مربيان وترينران

دقيقه وقت داريد کوشش نماييد ، که موضوعات دراين وقت    20شما برای تطبيق اين رهنما   
.  شما ميتوانيد با در نظرداشت  وقت ومشکالت اشتراک کننده گان آنرا کم شودتعين شده مرور 

ويا زياد کنيد!کوشش کنيد تا آآنها را تشويق نماييد به پيامها گوش فرا دهند  تا در آينده دچار 
مشکالت حادثه ماينها ويا مهمات باقيمانده از جنگ نشوند . 

 
مقدمه: 

 به وطن خويش افغانستان عزيز خوش آمديد ! محترمهموطنان 

در پهلوی ديگر مشکالت که دامنگير هموطنان ما است يکی هم موجوديت ماين ها و مواد منفجر 
ناشده ميباشند. 

ماينها و مهمات منفجر ناشده دشمنان مخفی انسان ها اند و همين ماين ها و مواد منفجر ناشده است 
که در جامعه باعث کشته شدن، معلوليت هزاران جوان، اطفال، مردان وزنان می گردند. بر عالوه 
ماين ها و مرمی ها در روند بازسازی جامعه، مانع بزرگی را ايجاد نموده که مردم ما نميتوانند به 
کشت و زراعت، بازسازی منازل و قريه جات شان به روحيه آرام ادامه دهند. يک تعداد زيادی از 

افراد جامعه توسط ماين ها زخمی ويا کشته می شوند و عده زيادی از مردم بخصوص اطفال بی 
ميگردند. البته اين يکی ازمسوليتهای ما و شما است تا به پيامهای  آگاهی ازخطرات  گناه، معلول

ماين گوش فرا داده به ديگران نيز برسانيم و کوشش کنيم که در اين پروسه سهم گرفته تا باشد به  
خود، فاميل وچامعه خود مصدر خدمت شويم. 

U :هدف پروگرام

بلند بردن سطح آگاهی اطفال ،جوانان ،مردن وزنان جامعه در ارتباط خطرات ماين ها 
و مواد منفجر ناشده تا از فعاليت های که آنها را به خطر روبرو ميسازد خود داری 
نموده ودر جهت کاهش تعداد حادثات ناشی از ماين ومهمات به خاطر محافظت سر 

. ومال شان سلوک مثبت را بخود اختيار نمايند
 

U : شناخت ماينها ومهمات باقيمانده از جنګ: موضوع اول
 

ماين ها و مواد منفجر ناشده منحيث سالح جنگی مورد استفاده قرار گرفته که 
توانائی کشتن و زخمی  ساختن را دارند در صورتی که جنگ ها هم توقف يافته 

 .باشد
 
 ماينها و مواد منفجر ناشده در روی زمين و زير زمين وجود دارند که به انواع ، اقسام ، رنگها و  

           اشکال مختلف پيدا ميشوند . 
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 معموأل از چوب ، پالستيک و آهن ساخته شده اند شما تصاوير و نمونه های آنرا مشاهده ميکنيد.
 

U در اين مرحله مربی وترينر اشکال ماينها ومهمات باقيمانده از جنگ که در پوستر و سر ميز     
 مودلهای آن وجود دارند تشريح نموده پيامها را با در نظرداشت وقت وتوان شاملين تکرار نمايد.

 

برای بزگساالن ووالدين: 

  دست نزنيد. هرگز به ماين ها و مهما ت  منفجر ناشده

 را پرتاب ننمائيد و چيزی را هم به طرف آن پرتاب  ماين ها و مهما ت  منفجر ناشده
 ننمائيد.

سيمها ی ناشناخته را کش وقطع نکنيد! 

 در خانه های که ويران است  و دشت   ها و کوه هايکه  در ان اثرات جنگ به نظر 
 می ايد سيم ها ی ناشناخته را کش و قطع ننمائيد.

 ماين ها و مهما ت  منفجر ناشده را در آب و آتش نياندازيد.

  را از يکجا به جای ديگر انتقال ندهيد. ماين ها و مهما ت  منفجر ناشده

 توته های آهن را جمع آوری نکنيد او جمع کردن آهنهای کهنه خود داری کنيد که به 
 قيمت جان شما تمام ميشوند.

  شيای نا آشنا ومشکوک دست نزنيد!ا ينهایل و ير و هرگز به 

 خويش  از جنگ باقيمانده را در خانه  شدهان منفجرمهمات و مهمات هر گز 
ننمايد   نگهداری 

زمانيکه کدام چيزی مشکوک و نا آشنا را ديديد از آنجا دور برويد و ديگران را خبر 
 کنيد

  اطفال عزيز!ب: 

 د! نشوی آنبه اشيای ناشناخته دست نزده ونزديک» 
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 » با اسلحه و مهمات  منفجر نا شده و سالح های جنگی بازی نکنيد.

 هيچ هدف جمع آوری ننمائيد! را به خاطر اناز جنگ باقيمانده  که مهمات » 

 از ماينها ومهمات منفجرناشده منحيث وسايل ساعت تيری استفاده  ننمائيد!» 

 حتی اگراز جنگ باقيمانده دست نزنيد  که هيچگاه به يک اسلحه،ماين يامهمات » 
 را به اين عمل ديده باشيد.و يا ديگران بزرگان 

 و به  مشکوک ونا آشنا را مشاهده کرديد از آنجا دور برويد يک چيزیزمانيکه » 
 !بزرگان تان اطالع دهيد

 

  پيامهای نگهداری از خطرات سالح های خورد وسبک در خانه ها:ج:

 » باالی مهمات منقجر نا شده ضربه وارد ننمائيد که باعث انفجار ميشود.

 و هزگز انها را  در آتش نندازيد ، ئيد» مرميها وديگر مهمات  منفجره را  تماس ننما
 که سبب انفجار ميگردد وباعث  از بين بردن شما و خانواده تان ميشود.

» از باز وبسته کردن و پاک کردن سالح خويش در پيشروی اطفال خود داری نمائيد 
زيرا آنها کنجکاو اند ممکن است بخواهند که کار شما را تقليد کنند، ويا به آن ساعت 

 تيری نموده باعث حادثه گردند.

 » سالح ر ا دور از دسترس اطفال نگه داريد. 

» هيچگاه فير هوايی نکنيد ودر وقتی که ديگران فيرهای هوايی ميکنند خود تان در 
 يک جای مصون بمانيد.

 » سالح ها  و ممهمات منقجر نا شده اشای  بازی نيستند  .

» کوشش نکنيد که خود را به مثل نظاميان و ماين پاکان  تخنيکی  نشان داده  و در 
  تخريب  انها دست به عمل به بزنيد 

 
 اين يک ساحه ترتيب شده تعليمی ماين است.موضوع دوم: هموطنان عزيز 

 
ساحات ماين است. ۀ سنگ های سرخ نشاندهند -
مرمی ها و سرگلوله مهمات باقيماهده از جنگ يعنی  موجوديت ۀسنگ های آبی نشاندهند -

د. نها ميباش
       ساحه پاک است.ۀ سنگ های سفيد نشاندهند -
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-  
ترينر به پيامهای ذيل بار ديګر تاکيد نمايد.  

 
هرگز سنگ های سرخ و آبی را بيجا نسازيد: 

  پيام ها ی ذيل را تکرار نمائيد :

  .هرگز عاليم و نشانه های خطر ماين را بی جا نسازيد  
 سيد در جريان سفر هميشه  از مردم محل راه های عام و مصئون را بپر 

 
بل از ختم موضوع پيام ها ی ذيل را تکرار نمائيد : 

 بزرگساالن:

  .دهرگز به ساحات نشانی شده داخل نشوی

   آن خود داری نمائيد. رفتن به طرفهميشه متوجه نشانه های خطر بوده و از

   هرگز عاليم و نشانه های خطر ماين را بی جا نسازيد.

  .در جريان سفر هميشه  از مردم محل راه های عام و مصئون را بپرسيد

  داخل نشويد.  خطرات ماين ها و مهمات منفجر نا شده هرگز به ساحات نشانی شده

از جنگ  که ها ومهمات   هميشه کوشش کنيد با شناخت عاليم ونشانه های ماين
  باقيماده داخل نشويد.

 ها و مهمات منفجر نا  متوجه باشيد که علفهای بلند ووحشی عاليم موجوديت ماين
 آنجا نبريد خويش را غرض چراندن  است مواشی شده

به اطفال تان بفهمانيد که هر گز در اطراف مراکز نظامی به ساعت تيری ومالچرانی 
 نپردازيد! زيرا که همين اکنون زياتر قربانيان  ازين بابت اند.

 

 

 يک ۀ موجوديت مهمات باقی مانده از جنگ واين ساحه را که ميبينيد نشاندهندموضوع سوم : 
          جنگ زده است.ۀساح

 
در اينجا احتمال موجوديت ماينها و مواد منفجر ناشده ميرود الی پاک شدن داخل نشويد. 

 
اين ساحه را که ميبينيد توسط کوت خاک ، سنگ ، چوب و تکه توسط مردم محل نشانی گرديده 

است که بنام عاليم و نشانه های محلی ياد گرديده که نمايانگر موجوديت ماينها و مواد منفجر ناشده 
           ميباشد. بنأ از آن عبور ننمائيد.
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 تاکيد بالی پيامها:

 برای اطفال:

 د.در ساحات جنگ زده بازی نکنی 

  نکنيدآنجا ساعت تيرینرويد و و جنگ زده  ساحات خطرناک به

ومهمات باقيمانده ازجنگ  کنيد که از وجود ماينها رفت وآمد راه های به هميشه 
  باشند هم دورحتی  اگر سازی شده با شد کاپ

  شده نرويد!تخريببطرف وسايط نقليه وتانکهای 

 منفجر نا  يا مهمات  ها و ماين موجوديتدر نزديک ساحاتيکه عاليم ونشانه های
  نکنيد!  ساعت تيری  باقيمانده گ از جنشده که 

 مواشی تانرا  به ساحاتيکه ديگران از آن استفاده ميکنند ببريد.

 بخاطر جمع آوری  با ماين ها و مهمات منفجر ناشده  است  مشکوک يکه ساحاتبه 
  وردن آب نرويد!آو هيزم 

(کمين گاه ها، خندق به پوسته هايکه جديداٌ تخليه ميشوند ويا قبالً تخليه شده باشند 
  داخل نشويدکه خطرات مرگ را در قبال  دارد .)موضيعهاها و 

 هيچگاه بطرف مراکزتعليمی  نظاميان  نزديک نشويد!
 

موضوع چارم : 
مواجه شويد جابجا ايستاده شده در ساحه ماين اگر خدا ناخواسته با کدام ماين و مواد منفجر ناشده 

اگر خود شما در ساحه باشيد کدام چيزی مشکوک وبه نظر شما  ومنتظر کمک مسلکی شويد . 
 ساحه را نشانی نموده و به مقامات محلی و تيم های ماين پاکی اطالع خطر ناک را مشاهده ميکنيد 

 شما ميتوانيد با داشتن مشکالت ناشی از ماينها ومهمات باقيمانده از جنگ به شماره تليفون دهيد 
 }اطالع دهيد!۰۷۰۸۶۰۶۰۶۰{جواب ده سريع 

 
  هرگز بطرف قربانی حادثه ماين نرويد. -
 هميشه راه های مصئون را از مردم محل بپرسيد. -
  بگوئيد. نيز به ديگرانيد چيزی را که در مورد خطرات ماينها و مواد منفجر ناشده آموخت -
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 هموطنان گرامی:
 
 

  مشاهده نمائيد.عودت خانوادۀ هموطن ما به وطن است ۀحاال فلميکه نشاندهند
 

 چيزی را که در فلم مشاهده کرديد قصه کنيد.
شت نموديد چی احساس کرديد؟گشما زمانيکه به وطن بر  

از   مشکالت ناشی ازمعلوماتيکه به شما داده شد وقبل از ديدن اين فلم 
  ميدانستيد؟اماينه

نموده مواد مربوط درس اگر داشته باشيد به اشتراک کننده گان توزيع 
 وخدا حافظی نمائيد!
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