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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 1۱/۲۰/۰۲1۱                                    پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 هغه خطرونه چی د ځمکی پرمخ ژوند تهدیدوی
 برخه (او اخیرنۍ  پنځمه) 

 
 دویم ـ هغه خطرونه چی پخپله د انسانانو د کړنو څخه پیښیدالی شی :                     

وند ته د ستر خطر ګواښونه را منځته کوالی بشر د علم او پوهی په زور نن دومره توان موندلی چی د ځمکی پر مخ ژ
 : ی په توګه الندی توګه یادوالی شوشی چی یو شمیر یی د بیلګ

 : ـ تکنالوژی ۱
کال د کمبریج په پوهنتون کی یوه پروژه تر الس الندی ونیول شوه چی د تکناولوژیکی پرمختګ څخه د  ۰۲1۰په 

کړی . پدی پروژه کی الندی څلور توکی ډیر خطرناک ګڼل ځمکی پر مخ ژوند ته د پیښیدونکو خطرونو ارزونه و
 شویدی :

  Artificial intelligenceالف ـ مصنوعی هوښ 
  Climate changeب ـ د چاپیلایر بدلون 

  Nuclear warج ـ اټمی جګړی 
  Biotechnologyد ـ ژوندنۍ تکنالوژی ) بیوتکنالوژی ( 

 :  Artificial intelligenceمصنوعی هوښ 
، مخ په زیاتیدو دهچی ورځ تربلی وده کوی او د کمپیوټرونو هوښیارتیا یی په چټکۍ سره  د کمپیوټرونو تخنیک      

. کیدالی شی وینو څخه زیات کارونه سرته ورسویکیدالی شی داسی یوه پړاو ته ورسیږی چی د پالن شوو وړاند
. پخپله د انسان څخه هم وړاندی وی یرو چارو کی( جوړ شی چی په ډ)انسان ته ورته ماشین robots داسی روباتونه 

( وی او انسان یی په به د انسان په پرتله ډیر ذکی )سوپر انټلیجنټrobot دا خبره ناشونی نه بریښی چی لومړنی 
او هرڅوک چی په ، د هیچا خبره به نه منی لری. ښایی هغه به د هر ډول کار توان وشی ذکاوت کی سیالی و نه کړای 

 .یی ودریږی، هغه به له منځه یوسیوړاندی 
پدی وروستیو کی رسنیو داسی خبرونه خپاره کړل چی له مخی یی امریکایانو دا ډول روبات جوړ کړی چی نه        

. دا  روبات یی پدی خاطر جوړ لرییوازی یی کړه وړه انسان ته ورته دی بلکه فیزیولوژیکی ورته والی هم ور سره 
په اخباری  CNNکال په اکتوبر د  ۰۲1۰. د اندی د ځان ساتلو تجربی پری وکړیپه وړ کړی چی د کیمیاوی وسلو

انان د اسمان په افق کی شتون ایا فوق العاده مصنوعی انس) Are bionic super humans on the horizonبرخه کی د 
وو په هکله یی ډیر پرمختیا( تر نامه الندی یوه په زړه پوری مقاله خپره شوه چی د روباتونو د ډولونو او لری؟

شی . اټکل کیږی چی په نژدی راتلونکی کی به د تکنالوژۍ خطر د انسانانو د مغزونو اړیکو ته څیرمه مالومات درلود
نالوژی د تک superman. په واقعیت کی موږ اوس ددغی الری په منخ کی یو او او د کنترولو کوښښ به یی وکړی

 .کار پایلی به زموږ د پاره څه وی پکار ده سر د همدا اوس نه فکر وشی چی ددی . ځکه نواسمان افق ته رسیدلی ده
 

      
، داسی جوړ شوی چی هم یی لری Synthetic Organismنومی روبات چی یو مصنوعی ارګانیزم  Androidاندروئید 

. تر دی وروستیو پوری غوښین دی. د ځینو ماډلونو حتی بدن ته او هم هغه ته ورته کارونه کویکړه وړه انسان ته ور
 . لمونو او تلویزیون کی لیدل کیدلف، یوازی په ونه د علمی افسانو په ساحه کی وهاندوئید
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 3تر ۰ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

  :Biotechnology لوژیابیوتکن 
دا هغه پوهه ده د حیواناتو د ارګانیزم او ژوندنی چارو ځانګړتیاوی په تخنیک کی رانغاړی او پر بنسټ یی تخنیکی     

، د کرهنیزو محصوالتو په السته راوړو. د بیوتکنالوژۍ په مټ د ژوندی موجوداتو څخه د ځانکړتیاو پیاوړی کوی
. دا په بدلون کی هم کار اخیستل کیږی نباتاتو او حیواناتو د کیفیت په لوړوالی او د میکروارګانیزمونو د کیفیت

، په انسانانو ته ډیر خطرونه پیښ کړی شی په راتلونکی کی، کیدالی که اوس اوس هرڅومره ګټوره هم ده تکنالوژی
، کیدالی شی د بشر د کنتروله ووځی او داسی روباتونه خبره نانو تکنالوژۍ ته ورسیږیځانګړی توګه هغه وخت چی 

 . ټول ژوندی موجودات له منځه یوسی یو په بل پسی تولید کړی چی د ځمکی د مخ
کالو را ( او مستو په تولید کی د زرګونو پنیر، پوڅه )داسی خوراکی موادو لکه سرکهد میکروارګانیزم څخه د       

، د ډودۍ نباتاتو د ډولونو په اصالح کولو . د بیوتکنالوژۍ دودیزه کارونه د حیواناتو اوپدی خوا کار اخیستل کیږی
وه ژوندی د الری د ی« یتیک انجینری ژن» ، د او انسانی انسولین جوړول بیوتیک . د انتیپخولو او نورو کی ده

ددی علم د متودونو څخه  ( نقلول او همدارنګه د کرهنیزو محصوالتو په زیاتوالی کی همجنموجود څخه بل ته د ژن )
 .کار اخلی

 : (ګلخانه ای تودوالید فعالیت له مخی د هوا تودیدل ) د انسانانو     
، د هوا تودوخه لوړه بیایی او هغه ګازونه چی هوا ته پورته کیږیفعالتونو له کبله  ، کارخانو او نورود ماشین االتو     
سرب ویلی کیږی یانی د ذوب تر  سیاری و کچی ته ورسوی چی هلته« وینوس»ی یو وخت د اټموسفیر تودوالی د ښای

پخوا په  . یو شمیر پوهان پدی اند دی چی د انسانانو د فعالیت له مخی پدی وروستیو کلونو کی ځمکه درسیږی  حده 
ل ګرځی چی د . دا کار ددی المړتوب د لمر د روښنایی مخنیوی کوی. داځکه چی د هوا ککویدهتاریکه ش ۰۲۲پرتله 

، سمندرونو د اوبو کچه لوړه بیایی ، دی په قطبونو کی کنګلونه ویلی کوید اټموسفیر تودوال. نباتانو وده سسته شی
د یادولو وړ ده چی په  .او د بی شمیره ناخوالو المل ګرځی، وچکالی منځته راولی ساحلی سیمی تر اوبو الندی راځی

. داچی د الری تولیدیږی  Photosynthesisیز اکسیجن د لمر د انرژۍ تر اغیز الندی د نباتاتو د فوتوسنت 3۲٪هوا کی 
، ددی خبری مانا داده چی د ی او شینی سیمی په وچو دښتو اړوید هوا د تودوخی زیاتوالی ځنګلونو ته زیان رسو

نباتاتو د فوتوسنتیز کچه ټیټیږی او په هوا کی د اکسیجن کموالی راځی او دا کار بیا د ټولو ژوندی موجوداتو پر ژوند 
 . اغیز ښندی منفی
 : خطرونه Global pandemicـ  په نړیواله کچه د ډله ایزه ناروغیو  ۰     

وی او  کیدالی شی بشر په نړیوله کچه په خطرناکو ساری ناروغیو اخته شی چی خالصون ورڅخه اسانه کار نه     
پریل کی خبردارۍ ورکړ چی ډیرو کال په ا ۰۲13. دانګلستان د روغتیاساتنی ادارو د بیشمیره غمونه را پیښ کړی

. پدی ړۍ ته د خطر د زنګ په نامه وبالهمیکروبونو د انتی بیوتیک درملو په وړاندی مقاومت پیداکړی دی او دا یی ن
 .نو ژوند ته لوی تهدید پیښوالی شیتوګه دا هم هغه خطر دی چی د انسانا

 :isastersEcological dـ  د ژوندنی چاپیلایر ناوړه خطرونه   3     
ټولنیزو خدمتونو کمښت . ددی سره سم دخوراکی توکو او و شمیر ورځ تر بلی په زیاتیدو دیپه نړۍ کی د وګړ     

 :ی شی الندی ناخوالی منځته  راشی. د اقتصادی او کرهنیزو چارو له کبله کیدالمنځته راځی
  وړ پاکی اوبه ونلری ، د نباتاتو د ګرد لیږنید اوبو دومره کمښت چی نژدی د وګړو نیمه برخه به د چښلو     

pollination د لیږلو بات ته کمښت یانی د حشراتو یا باد په مټ د یوه تخم لرونکی نبات جنسی ګرد بل دغه ډول ن
، د هوا بدلون او نوری ر ، تر حد لوړ د ځنګلونو ورانیدل، تر اړینی کچی زیات د ماهیانو ښکاکمښت منځته راتلل

 ی .ناخوال
 : یاتوالی او دکرهڼیز بحران خطرونهـ  د وګړو د ناانډول ز ۱     

، د اصالح شوی ، د روغتیایی خدمتونو د ښه والیبیالبیلو ګټورو درملونو د موندنید شلمی پیړی څخه پیل د       
ه مخ په زیاتیدو تخمونو او زراعتی تخنیک د ودی او نورو اړوندو چارو له مخی د نړۍ د وګړو شمیر په چټکۍ سر

. خونه به په بیساری توګه جګ الړشی. دا زیاتوالی به ددی المل وګرځی چی په راتلونکی د خوراکی توکو نردی
. دغنمو د کموالی سره سم د رو غله دانو د کرلو سیمی ککړی شیداستونزه به هغه ډیر زور واخلی چی د غنمو او نو

 .ته بحران رامنځته کوی نورو خوراکی توکی نرخونه جګ ځی او وګړو
*  *  *  *  * 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ند ته تهدیدونه رامنځته دا وو د هغو لویو خطرونو د سرلیکونو نوملړ او سپړنی چی د ځمکی پر مخ د انسانانو ژو     
داخبره په لنډو ټکیو کی یاده . که ونو د مخ نیوی الری چاری کومی دی. راشئ وګورو ددی ډول خطرکوالی شی

 : به دا وی، نو هغه کړو
د اولسونو تر منځ په سوله او ورورګلوی کی ژوند کول او د خدای راکړی عقل نه د ستونزو په حل کی کار     

ږ د ټولو مخلوقاتو زمو» :، لکه چی وایید ته د تهدیدونو مخنیوۍ کوالی شیاخیستل هغه څه دی چی د بشر ژون
 .«عقل سره خلق کړیدی، داځکه چی پاک خدای ټول عالم په سرچینه عقل دی

. انسانان پدغه خدایی امانت سره ، هغه عقل دیی )ج( بشر ته په امانت پری ایښی تر ټولو ستر شی چی پاک خدا     
، بشر او د زوال سره مخامخ کیدونکی وی . ان که د لمر انرژی په خالصیدوالی شی د هر ډول بالوو مخه ونیسیکو

د  ی شی ددغه لمریز نظام څخه د فرار په خاطر د ژوند کولو په موخه نورو سیارو تهپه خدای ورکړی عقل سره کوال
، خو تر شا یی ل خبری سیانسی افسانو ته ورته دی. که څه هم د اوس دپاره دا ډوکډی کولو امکانات تر السه کړی

کار توب او د عقل نه د . د بشر خوندیقل د بی پایه توان څخه ریښی اخلیهغه واقعیت پروت دی چی د انسانی ع
. لکه چی پاک ی نغښتی دیګډه مشوره او پوهاوۍ ک، امنیت او یو دبل سره په ، سولهاخیستلو امکانات په ورورګلوی

 .وکل امر شوری بینهم: خدای فرمایلی دی
 

 وز  پیش نور  اوتیره باشد ر نماید عقل رو           گر بصورت وا
 
 .پای

 ۰۲1۱/  ۰/  1۲ډنمارک ـ 
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