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۰۳/۰۱/۲۰۱۸                 آصف بهاند
          
                  

 په افغانستان کې د هوا ککړتیا او زموږ هڅې
 

 د افغانستان په ډیرو ځایونو کې د هوا ککړتیا»
 مه گرځئ؛ ثابته ده، نور یې ثابتولو پسې

 «هغه پیسې یې په بیرته پاکولو باندې ولگوئ
 

 
 

د نوي نسل د روزلو او د هغوی د ژوند بیالبیلو برخو او حالتونو ته په پام سره؛ ما )آصف بهاند( څو ورځې مخکې 

جرمن آنالین ویبپاڼو کې خپره  افغاناو  تاند( تر سر لیک الندې مقاله ولیکله او په ککړه هوا او ککړ ذهنیتد )

 کې داسې راغلي وو:په یوه برخه  مقالېکړه. د هغې 
 

د چاپیلایر څو ډوله ککړتیا ټول خلک تهدیدوي، له واړه نیولې تر زاړه، له شتمن نیولو تر بیوزلو. دننه په افغانستان »
 کې په تیره لویو ښارونو کې په عیني او عملي ډول درې ډوله ککړتیا خلک تهدیدوي:

 

 ــ د چاپیلایر ککړتیا،
 ــ نوري ککړتیا،

 «ککړتیاــ غږیزه 
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هلته زما اصلي موخه دا وه: څومره چې ککړه هوا ټولو انسانانو، ژوندیو موجوداتو او ټول طبیعت ته نقصان رسوي؛ 
له هغه نه ډیر ککړ ذهنیونه د نوي نسل الرې منفي لوري ته بدلوي، د ژوند له اصلي الرې نه یې اړوي او په نورو 

 منفي بڼه ور اغیزمن کوي. الرو یې داسې سر کوي چې بیا یې ټول ژوند په

 تورو لیکلي دي چې: ځیږواوس په افغانستان کې میډیا په 
 

 «افغانستان کې لومړی ځل د هوا ککړتیا معلومولو االت چمتو کېږي»
 

 کې راغلي دي: برخهد دې سر لیک په یوه 
 

د افغانستان د چاپېلایر ساتنې ملي اداره وایي، دا لومړی ځل دی چې په هېواد کې یې د هوا د ککړتیا د اصلي کچې »
 .څرنګوالي مالومولو لپاره البراتواري وسایل چمتو کېږي

درې سوه ډالرو په ارزښت ددغو وسایلو پر مټ کوالی شي په هوا کې د مضرو موادو خپرېدو او دا اداره وایي، د 
 .د اوبو د کیفیت کچه په ډاګه کړي

د افغانستان د چاپېلایر ساتنې ادارې د څار او ارزونې برخې مشر انجینیر نیک محمد وایي، د دې وسیالو کارولو په 
 .کسان روزلي ۱۲برخه کې یې 

به په کابل او بلخ والیتونو کې وکارېږي. په راتلونکې کال کې به نورو والیتونو لپاره هم دا ډول وسایل  دا وسایل "
 «".يچمتو ش

 

زه یې داسې انگیرم چې دا کار نه، بلکې سر گرداني او د پیسو بې ځایه مصرفول دي، دا په دې چې دا خو ښکاره 
 زره افغانان ژوند له السه ورکوي. ۴۰خبره ده چې هوا ککړه او د هوا د ککړتیا له امله هر کال شا و خوا 

 

سوه ډالره لگولي دي، څومره به د دې الې د کارونې اوس یې په دوو والیتونو کې د هوا د ککړتیا پر آلو باندې درې 
 پر اشخاصو لگول شوې وې؟ که پاتې دوه دیرش والیتونه ورسره وشمیرل شي، خبره یې لوی مبلغ  پورې رسیږي.

د افغانستان د چاپیلایر ساتنې ادارې په رپوټ او خبرو کې هیڅ داسې څه نه شته چې د هوا د ککړتیا مالومول، یعنې 
 کار بیا مالومول، خلکو او ټولنې ته څه گټه رسوي.د مالوم 

 

هوا خو خلک ککړوي، ما ویل که مسؤلې ادارې دغه پیسې د خلکو پر پوهولو ولگوي، ښه به وي، څو خپل چاپیلایر 
پاک وساتي  او دولتي مقامات دې هم د خلکو د ژوند د ښه کولو زمینه برابره کړي؛ څو خلک د سون داسې توکي و 

چې د کور د تودولو د لږ گټې په پار، د کور غړي، ټولنه او ټول هیوادوال د بربادۍ کندې ته ور پورې نه کاروي 
 وهي.

 

 د افغانستان په ډیرو ځایونو کې د هوا ککړتیا»
 ثابته ده، نور یې ثابتولو پسې مه گرځئ؛

 «هغه پیسې یې په بیرته پاکولو باندې ولگوئ
 

 پای
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