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 ۸۰/۴۱۰۴۱۰۲         داکتر نجیب هللا بارکزی
 

 « کفان ماین»  بنام جدید اختراع

 

 از یک اختراع فوق العادۀ ی را برایم فرستاد کهیک لینک" محمد اعظم سیستانی"امروز کاندید اکادمیسین شاغلی 
 . خبر میداد "نیمسعود حس" فغان مقیم هالند بنام توسط یک جوان ا

همیشه وقتی در داخل و یا خارج افغانستان از کار های فوق العادۀ افغانها میشنوم به خود می بالم و یک احساس 
ن در مسابقات المپیک مدال گرفت، ویا پیروزی های تیم اگر میشنوم که یک جوان افغا. خوشی برایم دست میدهد

نوپای و جوان کرکت افغانستان که توانست در کمتر از ده سال در صف هشت بهترین تیم های جهان قرار گیرد، 
 را شکست دهد، ویا پیروزی تیم فوتبال ما که توانست [ازجملۀ کشورهای پیشتاز کرکت جهان]بنگلدیش یا تم کرکتو
صد ها  شود و کم قهرمان کشورهای جنوب آسیا که از نگاه نفوس حدود نصف جهان را تشکیل میدهد،زمان  در

  .قهرمانی دیگر واقعاً یک احساس غرور میکنم
ماین های و مواد انفالقی در افغانستان در سی سال گذشته بزرگترین خطر محسوب شده و بیشترین تلفات جانی و 

دقیق و موثقی از شمار معلولین افغان در  احصایه  اگر چه، . فغان نموده استمعیبوبیت ها را نصیب ملت زخمی ا
هزار معلول را نشان می  011دست نیست اما شمار معلولین به ثبت رسیده در وزارت شهدا و معلولین افغانستان، 

 .دهد
به ملیارد ها دالر برای پاکسازی ماین ها به مصرف رسیده و به صد ها ملیون دالر 

بازهم ما یک . ی معیوبین از اثر انفجار ماین ها به مصرف رسیده استبرای تداو
که اکثراً ( ثبت شده و ثبت ناشده) ملت با داشتن صدها هزار تن معلول و معیوب
 .شامل جوانان و نیروی کار ما میشوند، میباشیم

اختراع نموده است، در نوع خود در جهان قیم م  " نیحسمسعود "آقایاین آله را که 
میباشد، بلکه تمام ملل جهان بخاطر [ افغانها]نه تنها مایۀ افتخارما. ه استبی سابقع

 .این خدمت بزرگ، باید مدیون وی باشند
 
 

 حسنیمسعود            

 :در مورد این آلۀ ماین پاکی" حسنیمسعود " محترمتوضیحات  ترجمۀ
 

زمین در کشور های با سابقۀ جنگ وویرانی، ماین های زمینی بحیث یک تهدید پنهان و خاموش، برای سال ها زیر 
این ماین ها خطر ایجاد معیوبیت های تازه در جوامع که تازه در حال اطیام زخم هایشان هستند، را . پنهان میمانند

 .بوجودمی آورد
به اساس یک گزارش، یک . افغانستان یک کشور با سابقۀ طوالنی جنگ بطور گسترده با این خطر ربرو است

دختر که بصورت  0درین اواخر . حۀ ماین های زمینی زندگی میکنندمتر دورتر از سا 055ملیون افغان به فاصله 

تن در یک  22بصورت متوسط . معمول برای جمعاوری هیزم بیرون از منزل رفته بودند، قربانی انفجار ماین شدند

 .ماه از سبب انفجار ماین های زمینی جان های شان را از دست میدهند
یاد میشود یک کرۀ متحرک بوده و از پالستیک بیولوژیکی مخصوص و ( نافماین ک)این آلۀ ماین پاکی که بنام 

بانس ساخته شده است، به اندازه سبک است که بشکل تیورتیکی توسط باد طبیعی میتواند به حرکت بیآید و برعکس 
 .به اندازه کافی وزن دارد که در هنگام عبور از روی ماین ها بتواند یک ماین را منفجر سازد

 
یک یا دو بازویش را از دست میدهد و در مجموع در یک سفر می تواند سه تا "  نافکماین " با انفجار یک ماین " 

 .چهار ماین را منفجر سازد
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در "  کفانماین "نمونۀ ابتدیی این آله موثر 
نمایشگاه دیزاین میوزیم لندن، میالن دیزان 

، موزیم (Milan Desgin Week)ویک

، دوچ دیزائن (Helsinki Museum)هیلسنکی 

، الدس دیزائن (Duch Design Week)ویک 

به نمایش ( Lodz Design Festival)فستیوال

موزیم هنرهای مدرن  و  گذاشته شده است

هم این آلۀ با ارزش را (  (MOMAنیویارک

  .بدست آورده است
با وجود که این یک تجربه فوق العاده بود که 

، ا به نمایش گذاشتیمر [Mine Kafon]این آله

ولی ما واقعأ این آله را برای پیاده کردن در 
 .ساحۀ ماین گذاری شده حقیقی طرح نموده ایم

حال ما به حمایت شما برای پیش برد این 
 .پروژه به مرحله بعدی داریم

 این آله چند هزینه خواهد برداشت؟

، این مقدار پول مصارف مربوط به انجنییری، هزار یورو را برای تکمیل این آله در نظر گرفته ایم 155ما 

 .ساختمان، ترانسپورت و ساختن یک مستند ویدیویی را در بر خواهد گرفت
درین قسمت در مورد تمویل حمایتی برای انکشاف بیشتر این آله به تفصیل بشکل قلم وار ذکرنموده  :نوت مترجم

سمت را با تعقیب لینک که در اخیر صفحه قرار دارد مشاهده شما میتوانید این ق... است که الزم ندانستم ترجمه کنم
 .نمائید

 :خطر ها و مشکالت ممکنه
 .یقناً در جریان این پروژه به موانع سر میخوریم

مجهز بسازیم که از حالت نورمال دارای دقیق   GPSما ضرورت داریم که این الۀ ماین پاکی را با سیستم  -1

این بخش به کمک کمپنی انجنییری که درین پروژه با ما شریک خواهد بود،  ما برای تکامل. نمایی بیشتر باشد
بعداً ما ضرورت به انکشاف نرم افزار خواهیم داشت تا به ما اجازه بدهد که این معلومات را . ضرورت داریم

 .ترسیم نمائیم
تر ماین را خنثی ما ضرورت خواهیم داشت تا نقاط فشار پیشرفته تری ایجاد کنیم تا بتواند بصورت دقیق -2

 .بسازد
یران در مورد ساختمان این آله کار نمائیم که تحمل و طاقت افزایی ما ضرورت خواهیم داشت تا با انجن -3

 .بیشتری را ایجاب خواهد نمود
 .یر کار نمائمما ضرورت خواهیم داشت تا در مورد تولید کتلوی این آله با انجن -2
موقعیت اصلی باید یک طرح را ایجاد کنیم، که شاید به شکل یک ما باید برای دوباره برگشت این آله به  -0

اجازه خواهد داد تا آن را بیرون و " نافکماین "سیستم متورایز شده در مرکزی این آله خواهدبود، این سیستم برای 
هزینه ما کوشش خواهیم کرد تا این سیستم را به کمترین . دور از موقعیت ها و وضعیت های نا مطلوب نگهدارد

 .بسازیم

 :موقعیت خاص ساحۀ ماین که با تست این ماشین از آن فلم بگیریم
بعضی از اقارب ما تا هنوز در افغانستان زندگی میکنند وم خوبتر میدانیم که کدام مناطق امنیت وثبات دارد،  اگر 

مشابه مثالً سهارای غربی ویا جنوب باوجود آنهم تا سال آینده اففانستان ثبات نداشت ما میتوانیم این آله را در مناطق 
 .لبنان پیاده و آزمایش کنیم

 kafon-https://www.kickstarter.com/projects/massoudhassani/mine :منبع

 پایان

https://www.kickstarter.com/projects/massoudhassani/mine-kafon

