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 لنډځواب  یوې لویې او هراړخیزې پوښتنې ته
 
 

داسې    عنوان الندې، خپله پوښتنه   تنه" ترښ " دمعلوماتو غو    ین درانه سایت کې  آنال  افغان  -ګران ورورا.ض.ا. جرمن
  لیکلې ده:

  علیکم ورحمت هللا وبرکاتهاسالم )
  وروره )د افغانستان طبعی منابعو ته ورپیښی ستونزی او دهغو حل الری(

  په باره کی معلوماتوته اړتیا لرم که چیرته همکاری وکړی ډیره مننه به مو وی
ه ورور څخه  دسایت متصدی پوښتنه ماته په ایمیل کې کټ مټ رالیږلی وه. پوښتنه ډیره ښه او ضروری پوښتنه ده ، ل

په دې هکله چی تخصصی     خوشحاله شولو، مګر ستونزه دا ده چی د پوښتونکی مسلک او تخصص څرګند نه دی.
ځواب ولیکو، شاید ډیرو لوستونکو ته په زړه پورې نه وي، که ډیر عمومی وغږیږو، معلومه نده چی څومره به د  

دا بحث ټولو ته ضروردی، نو عمومی یی لوستونکو اوسط حد دی. له دی کبله چی     قناعت وړ وګرځي، خو ښه خبره
  ته وړاندی کوو.

طبیعی منابع ټوله نړۍ او هغه فضا او حدودو کی چی بشریت تر اوسه ورته السرسی لري، کټ مټ دي، یعنی د  
وم  یې ک  ورپېښې ستونزیافغانستان طبیعی منابع او د هغو )ستونزی(د نورې نړۍ منابعو سره توپیر نه لری او نه هم  

  وی چې:   جال بحث کیدای شی. د افغانستان توپیر به دا
پرمختللو هیوادو خپل طبیعی منابع پلټلی، دهغو په اړه یی څیړنی کړی، تر ډیره یی په عقلمندۍ سره ترکار الندی  
راوستی او د ساتنی تدابیر یی ورته نیولی دی، آن دا چی نن ورځ د ثبات لرونکی پرمختیا څخه خبری کیږی، خو  

( یعنی له منابعو  sustainable developmentافغانان ال دې برخو کې ډیر بیخبره دي. ثبات لرونکی پرمختیا)  
څخه استفاده وکړی، خو   د دغی پانګی له ګټې(  present generationڅخه داسې ګټه اخیستنه چی اوسنی نسل )  

ته پریږدی. په دې توګه دغه منابع (next generation)اصلی پانګه پرته له دی چی زیانمنه شی، راتلونکو نسلونو  
چلند ته مسئوالنه چلند وایی. ] دا قلم دلته یوشمیر    له طبیعی منابعو سره دغه ډول  کوم میراث نه، بلکې امانت دی.
  د پوښتونکی له پوښتنی رااخلی، یعنی مقید دی[ اصطالحات لکه ورپېښې ستونزې

دا ښکاره خبره ده چی ستاسو په وینا ) ورپېښې ستونزی ( په مستقل ډول موجودې ندی، بلکې که ستونزه)خطر او  
   وي، هغه به په خپله دبشر له السه وي! چې د طبیعی ناوړه پېښو او بحرانو المل کیږی.  (risk and threatګواښ  

م. کال پوهانو ته دا ثابته شوه چی د انسان ډیر افراطی چلند، درندو صنایعو، د ګلخانه  ۱۹۷۰غه وروسته تر  له بده مر
یی بیخرته ګازونو تولید، بی سنجشه ښکار، چاودونو، دروند ترانسپورت، اورلګولو، دنفوسو فشار، یوشمیر ټاکلی 

د څړځایونو بدلولو، د زمکو د بیالبیلو استعمالونو پرکټسونو او نامناسبې تکنالوژی، ځنګل وهلو، په کرنیزو زمکو  
کړنو ) ورپېښې ستونزی ( وزیږولی. ستاسو اندیښنه پر ځای ده. دا ستونزی په خپله    تداخل یوبل کی او ډیرو نورو

د دې په نتیجه کی د ایکو سیستم ځینو کړیو ته ګواښ پېښ شو، د اوزون طبقه سوری شوه، د     دبشر له السه دي.
تودوخی درجه لوړه سوه، دښتې الپراخه او د زمکی شین پوښ کم شو، دیو شمیر ونو او بوټو انقراض ولیدل   زمکی د

ته والړل، اوس ال دیوشمیر منابعود قحط ویره شته، آن دا  ((red bookسو او ډیر جینسونه او سپشزونه سره کتاب  
حط ویره په واقعیت بدلیدونکی ده. د شمال قطب چی دپخوانۍ )مفته او پریمانه منبع( یعنی تازه او خوږو اوبو د ق

کلګلونه مخ په ویلی کیدو او د سمندرونو سطح پورته شوه، ساحلی سیمو کی اورښت زیات، خو دبراعظمونو لری 
برخو کی اورښت کم یا یی بڼی اووخت بدلون وموند. زموږ هیواد کی هم اوس زیاتره د واوری په عوض باران  

دا بارانونه سیالو شی اوزموږ خاوری وړي....، خود وچکالی ستونزه الزیاتیږی... د )   وریږی، هغه هم ډیر کم.
په دې توګه طبیعی منابع، دهغو     ستونزو( دا سلسله دوام لری. دغو ستونزو د ژوند دچاپیلایر مسایل رامخی ته کړل.
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څه   .چاپیلایر ساتنی سره اړیکه پیدا کوي  په سیده ډول له چاپیلایر او   مدیریت ، له هغو استفاده او دی ته ورته بحثونه
  باید وشی؟

طبیعی منابع په بیالبیلو برخو ویشل شوی دی، لکه : ترزمکی الندی منابع ) کانونه، د اوبوزیرزمینی زیرمی، طبیعی  
و ګاز، ژوندی مایکروارګانیزمونه...(، د زمکی د مخ منابع ) زمکه چې دری ابعاد لری، ونې او بوټي، یعنی ځنګل ا

څړځایونه، وحشی ژوی ...(، د زمکی څخه پورته منابع) دلمر وړانګی، باد، هوا کی یوشمیر مایکرو ارګانیزمونه( 
  . او سمندری منابع)کبان او نور ژوندی ژوی، سفنجونه، مرجانونه، څپې...(

الیسیګانی ضرور دی  د دغو ستونزو د مخنیوی لپاره دهرې منبع لپاره ځانګړی تدابیر او آن دا چی د اوږدی مودی پ
  .کې په پوره توافق ومنلې(  SDGsچی یو شمیر یی بشریت په ګډه په )

هر هیواد باید د پوښتونکی په اصطالخ له دغو ستونزو سره کار وکړی، څرنګه چی دا د ټول بشریت ګډه ستونزه ده  
شته چی دی برخه کی کار کوی  ، نوله نیکه مرغه اوس په نړیواله کچه هم یو شمیر اختصاصی ادرات او سازمانونه  

( ، دمیترولوژي  WWF(،د وحشی ژویو نړیوال صندوق)    UNEPلکه: د ملګرو ملتونو د چاپیلایر ساتنې پروګرام)
اقلیم نړیوال پروګرام )  World Metrological Organization)     نړیوال سازمان  World Climate(، د 

Program،دچاپیلایر  (، دهواپیژندنې نړیواله اداره(او پرمختیا لپاره نړیوال انستیتوت IIED)     او نور. د دې ترڅنګ
په نړیواله کچه داسې قراردادونه، توافقات او اساسنامې تنظیم او السلیک شوی دی چې دطبیعی منابعو او چاپیلایر  

، د نړۍ دطبیعی منابعو  (World Charter for Nature)  ساتنې تضمین کوی لکه د طبیعت لپاره نړیواله اساسنامه
 World Climate Applications  د اقلیم د کارولو او خدماتو پروګرام   اوفرهنګی میراث دمالتړ کنوانسیون،

Service)  Program  یا  WCASP        (   د طبیعی منابعو او چاپیلایر    او داسې نور. دغو سازمانونو او ادراتو
ي. ښه به وی په اړه قوانین، مقررات، دکار او ګټې اخیستنې اصول او کنوانسیونونه جوړ او د هغو د اجرا څارنه کو

  چی موږ په افغانستان کی ورته دری معیارونه په پام کی ونیسو: 
د طبیعی منابعو ټول کیفیت ساتل   هغه معیار چې په هر اړخیز ډول   (:Ambient Standardالف( محیطی معیار)  

او له چاپیلایر څخه  له زغم څخه زیات چاپیلایر ککړ او ویجاړ نه کړو. د پالیسی په تطبیق     پکې په پام کې وي. باید
د طبیعی منابعو داستفادی په بهیر کې هغه اندازه ککړتیا اجازه ده چې ټولنې ته دمنلو وړ وي. د پالیسی په دې معیار 
کې دا په پام کې نیول کیږی چی پالیسی باید هوا، اوبه او خاوره ډیره ککړه نکړي، بلکې د پالیسی په تطبیق سره  

  سیږي.ور  ثبات لرونکی پرمختیا ته
په دې    دا معیار د تکنالوژي پر بنسټ جوړیږی.   (:Technology-based Standardب ( تکنالوژیکی معیار)

 هغې تکنالوژي او وسایلو معیار ښودل کیږی چې موثریت یې اوچت، خو چاپیلایر ته یې زیان تر ټولو کم وي.  کې د
  رااخلي.دا هم تولیدي تکنالوژي او هم د ککړتیا بیرته پاکولو وسیال 

دلته اجراات او کړنی داسې     :(Performance-based Standardsج ( د اجرااتو پربنسټ جوړه شوی پالیسی)
عیارې شوی چې چاپیلایر په کمترین حد کې زیانمن شي. د تولیدی واحدونو او د یوه محیط اوسیدونکی )ټولنه( د  

کیږی، چې چاپیلایر د زغم او منلو تربرید پورې تر فشار الندې دوی د فعالیت او اجرااتو له پلوه دې ته اړ ایستل  
  راولي. پرته له هغه باید ککړتیا راکمه کړي.

ساده به ولیکو: د یوشمیر نایابه او مخ په انقراض ډولونو د مخنیوی لپاره باید ملی پارکونه ، د ښکار قانون او علمی  
یو بل څخه    باروتو چاودنی ودروو، دزمکی نهه ډوله استعمالڅیړنی ولرو، له جنګونو باید نور الس په سرشو، د  

او پاکه انرژی     تفکیک کړو، اوبه ، خاوره او هوا ککړنه کړو، اور لګول احتیاط غواړی او د سون انرژی باید بدله
  پوښتونکی وروره ! د احتیاط ټکی به داسی را لنډ کړو:  څخه استفاده وکړو.

لرګیو د سوځولو پر ځای د بریښنا، طبیعی ګازو، د ډبرو د سکرو او نورو    د انرژی د ډول تعویض ، لکه د  •
د سولر انرژی    لکه د تنویر لپاره   طریقی رامنځته کړی دی   هیوادونو نوی   په تیره بیا نن ورځ ډیرو   استعمال.
  له باد څخه د بریښنا تولید، بریښنایی موټر او داسې نور.  امکانات،

  ترمیم.  وادو دوباره دوران لکه بیا تصفیه کول او له کاره لویدلو وسایلو دوبارهد ککړوونکو او فاضله م •
مضره    چې پوره نه سوځی ، د داسی موادو سوځول چې پوره سوځی او ډیر کم   دهغو احتراقی موادو پر ځای •

پترولو په عوض د طبیعی ګازونو  ډیزلو پر ځای د پټرولو استعمال او د   دبیلګی په تو ګه د   ازادوی.  ګازونه هواته
  استعمال.

او بیولوژیکی مبارزی     د استعمال پر ځای د میخانیکی   مرکباتو   آفاتو په وړاندی د کیمیاوی   د زراعتی •
په واسطه د مضره حشراتو ښکار کول، د خیشاوی او د الس په واسطه د اضافی     غوره کول. مثالً د مفیده حشراتو

  ی نوری طریقی،بوټوله منځه وړل او داس
  د زړو انجنونو ترمیم او تعویض کول او د سون د دستګاه د نواقصو ترمیم. •
  او د ځنګلونو احداث،  د شنی ساحی ساتنه •
  دڅړځایونو او پارکونو ساتنه، •
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د ککړوونکو دمخنیوی، د شنې ساحې د ساتنی، د ځنګولو د احداث او نورو برخوکی د خلکو پوهاوی او د   •
  تو زیاتول او کلیوالی سیمو کی د چاپیلایر ساتنی د اصولو ښودنه،عوامو د معلوما

دبیلګی په توګه: ترڅو کلونو مخکی     د عناصرو تعویض، مثال د سربو پرځای د نورو عناصرو استعمال. •
  مضر فلز څخه کار نه اخیستل کیږی.  صنعت کې سرب ډیر استعمالیدل، خو نن ورځ له دغه  په طباعتی  پوری

او د کوچنیو موټرونو پرځای د عامه ترانسپورت    ترانسپورت اصالح   ړکونو پخول او د عمومید خامه س •
  پراختیا،

چی تجزیه شی )خو هغه کیمیاوی مواد    الندی کول   د یو شمیر تجزیه کیدونکو عضوی موادو تر خاوری •
ځمکی له سر څخه تر    د   عضوی مواد دی   چی خاوره ککړه یا زهری کوی(، یعنی   باید تر خاورو الندی نشی

  چی تعفن رامنځته کوی.  خاورو الندی شی
  د بدرفتونود تخنیکی او بی ضرره سیستم ایجاد، •
  زوږ کمښت، -د شور •
یې محصوالت بی    لوړول چې ډیر مضره ګازات تولیدوی یا   په هغو صنایعو او تولیداتو باندی د مالیاتو •

  له ډیر افراط څخه کار اخلی، ضرر رسوونکی دی او یا  چاپیلایر ته  کیفیته یا
  د ډیر اسراف مخنیوی او د یو ځل مصرفیدونکو توکو پرځای د دایمی وسایلو استعمال ته پاملرنه، •
  د خپلو طبیعی منابعو پیژندنه او ښه اختصاص کول، •
ترڅو دژمی پر مهال کوټې   –په ودانیو کی دپخو   • استعمال،  توکو  د عایق ساختمانی  خټینو خښتو پرځای 
  یخی نشی او د سون توکو لګښت کم شی،  ریډی
د مفرط ښکار مخنیوی او د مفیده حشراتو ژوند ته د ګواښ کمول، دا ځکه چی ډیر الوتونکی او حشرات   •

  اضافی مضره مواد تصفیه، تجزیه او یا د خوراک په توګه خوری،
  استعمال کې کمښت راوستل،د سینګارد وسایلو، د احتراقیه لوبو وسایلو، پالستیکی بازیچو تولید او  •
  ټوکر د دایمی کڅوړو استعمال،  د پالستیک د استعمال محدودول، مثال د پالستیکی کڅوړو پر ځای د •
  او نورو ککړوونکو نه غورځول،  په اوبو کې د پالستیکونو •
  دفامیلی پالننیګ تدابیر، •
تصامیم او تدابیر، چې باید په پورتنیو معیارونو     او داسې ډیر نور   فعالیتونو ډره ښه تنظیمول   د اقتصادی •

  کې شامل شوی وي.
ساینس     ستاسو اندیښنه پر ځای ده. دطبیعی منابعو ستونزی سره الندی مسایل هم تړلی دی، وګورئ:   قدرمنه وروره ! 

تګری له امله  جګړو او افراطی صنع  –پوهانوته ثابته شوی چی پر منابعو د بیخرته فشار او دبشریت له خوا د جنګ  
ورکړ السه  له  اوکمیت  کیفیت  خپل  منابعو  کتلی ،  طبیعی  دکنګل  دګرینلند  چی  داده  ویره  پوهانویوه  دساینس  اوس 

(Green land icecap)    به چی کله دتودوخی له امله ویلی شی اوتازه اوبه یی مخ په سمندرونواومخ په برتیانیا
ی موادو)دلرغونوزمانودژویو،ونو،اوبوټوپاتی شونی( سوځول دهواپه اواروپا راشی اودلته به تودوخه لوړه شی،دفوسیل

ټول شین کوریزګازونه دځمکی     زیات شیCo2تودیدویوبل اغیزمند فکتور دی . دهغو د سوځیدوله امله به په هواکی  
را پرسریوه طبقه اوپوښ جوړوی اوپه نتیجه کی دځمکی له مخ څخه پورته کیدونکی تودوخه اودلمروړانګوغبرګون  

  مضره ګازات پرانسانانودبدی اغیزی ترڅنګ د no2 .Hc،  او coسره یوځای  co2ایساریږی اوتودوخه لوړیږی له 
م(کال کی ۲۰۰۰وه په )ppm۲۸۰اندازه په هواکی  Co2د    كال كي(م۱۷۵۰په )   . ونو،بوټودودی توان هم کموی  

اندازه  co2یروشلومیلیونوکالوراهیسی دزیاته شوی ده. علمی راپورونه وایی چی په هواکی له ت۳۱داندازه په سلوکی 
دومره نه وه زیاته شوی لکه پدی ورستیولسیزوکی چی په سلوکی څلورزیاته شوه . له بده مرغه ددی پیړی ترپای 

دغه وضعیت    پوری ورسیږی ،دغه اندازه بشریت ته دزغم او منلو وړ نه ده.۵۴۰ـ ppm۹۷۰پوری به یی اندازه  
دی سره به یوځای دنړیوالی تودوخی اندازه په منځنی توګه دسانتی ګراد شپږدرجی    صبروړنه ده داسی ویل کیږی چی

لوړه شی. نوتاسی فکروکړی چی اوس که په افغانستان کی داوړی ګرمی دزغم وړنه ده که شپږدرجی نوره هم لوړه  
ع شوی دی. خوپه  شی څومره به له زغم څخه ووځی. دشمالی کنګلونوویلی کیدلوله تیرولس زره کالونو راهیسی شرو

کیدل ډیراوچت شوی دی چی    دی دومره موده کی ډیره نه احساس کیده .خوپه شلمه پیړی کی دغه تودوخه اوویلی
یی اوشین    المل  وسایلوزیاتوالی  ،دترانسپورتی  دځنګلونوکمښت  فعالیتونه،  صنعتی  زیات  حده  اوله  سنجشه  بی 

د چی  دی  مرکبات  هغه  میتان  دی.  .له  کوریزوګازونوتولیددل  تولیدیږی  څخه  سون  موادوله  کال  ۱۷۵۰فوسیلی  م 
اندازه په سلوکی )     څخه زیاته شوی ده. دکورنیوڅارویودزیاتی روزنی )دګڼومال  (  ۱۰راپه دی خوددغو ګازونو 

دخوساشویوشیانوڅخه  میتان  ده.یوبرخه  کړی  اغیزه  ناڅه  څه  اودوریجودکروندوزیاتیدوهم  فارمونوایجاد(  داری 
له امله زیات شوی دی. که خدای    تولیدیږی نایتریس مکړه )ج(اکساید دسون وړګازفابریکودبخارخانواوترانسپورت 

( سوری  ایجادشوی  به  کی  طبقه  اوزون  د  وی  روان  پرمخ  همداسی  شی ozone  holeداجریان  پراخ   )
،خوپه  زیات  اورښت  به  شی،دسمندرونوترغاړی  زیات  هم  به  بارانونه  ،تیزابی  ډیرشی  به  ،دځنګلونوسوځیدل 
پرمخ  دځمکی  داټول  شی.  الزیاتی  کیدونښی  دصحرایی  به  اولویووچوکی  کم  اورښت  به  وچوسیموکی 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اوهر وګړی دهغی مقابل کی مسولیت    دټولواوسیدونکولپاره ګډګواښ دی .نوځکه چاپیرایل ساتنه یوه مشترکه فلسفه د ه
  .لری

له دی پرته د یو شمیر منابعو د قحط کیدو ویره هم شته، ځینی منابع اوس په کمه اندزه پاتی دی. مثالً که مس، قلعی، 
اندازه وکارول شی، شادی تر بلی پیړی دا عناصر په زمکه کی ختم شی  لیتیم او یوشمیر نور عناصر په همدی 

ږو اوبو ته السرسی همدا اوس یوه لویه ستونزه ده. نو موضوع ډیره هراړخیزه او د څوکتابونو دلیکلو  تازه او خو   !!
غوښتنه کوی، تاسو ته مو ډیره لنډه یادونه وکړه چی په هیڅ صورت کافی نده، نور بحث ته به راتلونکی کی دوام 

   ورکړو.
ع کړی اته برخی نشر شوی، اما ډیره زیاته برخه ال  افغان انالین کی تر خپل وس را شرو  –دغه قلم دا بحث جرمن  

  پاتی ده، ان شاهللا که ژوند وو دوام به ولری. 
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