
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 32تر 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 

 ئه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکن، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 ۴۲/۶۰/۴۶۰۴         نوری هللا عزت: لیکوال

 ډیریدل وګړیو د نړی د

 او

 ستونزی راتلونکی
 

 

 

 ټهنیـ 32 جوزا د کال 1231 د

 

© Ezatullah Noori  

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/noury_ezat_de_nalai_de_wagalo.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/noury_ezat_de_nalai_de_wagalo.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/noury_ezat_de_nalai_de_wagalo.pdf


  

 

 

 32تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-lat@afghanmaqa  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

 

 وده چټکه ړیوـــــوګ د نړی د

 لوړه ته ظرفیت ایز سیمه اوسیدو د هغه د نظر شمیره موجود ژوندی یوه د

 ډیرو د ډیرښت نفوس د. ږیکی ویل ډیرښت حده بی نفوس د ته هغه  شی

 امله له مهاجرت د وګړو د ته سیمی یوی یا کموالی، د مړینی د ، زوکړو

 دی په را کال میالدی ۰۰۱۱ د ډیرښت نفوس د کی نړی په.  کیږی ته رامنځ

 د چی کلونوکی څلویښتو تیرو په ډول ځانګړی په دی ډیریدو په مخ خوا

 ۲۱۰۲ د ملتونو لګروم د. دی موندلی ډیروالی تولیداتو زوکرهنی او درملو

 تنو میلیارده ۷.۱۱۰ نفوس نړی د مخی له احصایی د نیټی ۰۲ د اپریل د کال

 دی، شوی اټکل لپاره تنو میلیارده ۰۰ او ۰ د ظرفیت نړی د دی، رسیدلی ته

 چی کړی اټکل دا ملتونو ملګرو سره کتو په ته ډیرښت اوسنی نفوس د نړی د

 ۰۱.۰ او ۸ د به شمیره خلکو د ړین د کلونوکی میالدی ۲۱۰۱ او ۲۱۰۱ په

 .وی تنه میلیارده

 نشیو به نړی اوسنی چی کړی رامنځته ویره دا ډیرښت نفوس د نړی د

 ظرفیت پوره د لپاره ډیرووګړیو هغه تر یا او نفوس اوسنی د کوالی

 د نړی د ډیروالی، د اندازی د اکساید دای کاربن د داتموسفیر لکه ستونزو ډیرو د چاپیلایر د ډیروالی بشر د  .وی درلودونکی

 او ګازو)  منابعو فوسیلی د همدارنګه او تغذی سو او لوږه ، غوښتنی ډیری د منابعو د اوبو او خوړو د ، ل ککړتیا د هوا د او تودوخی

 هشمیر بی د د هیوادونو بډایه د څخه منابعو فوسیلی چی دی نظر دی په کارپوهان ځینی.  دی شوی سبب مصرف چټک(  تیلو

 .دی کړی وارد فشار ډیر چاپیلایر په هم څخه دډیرښت نفوس د مصرف

 الری هغه ورکول زدکړو د ړها په  (Family Planning) پالن کورنی د ته خلکو بنسټ، په چارو الرو قانونی د  کموالی د زوکړو د

 قانونی کموالی زوکړو د هیوادونو نورو وځین او  چین په اوس همدا ، شی وړاندی لپاره کنترول د نفوس د کی راتلونکی په چی دی

 نور ډیر څخه ماشوم یوه له چی کوالی نشی پلورنه او میندی یعنی  ده کړی عملی پالیسی زیږیدو د ماشوم یوه د چین  او کړی

 .ولری ماشومان

. 

 میالدی کال پوری ۲۱۱۱کاله مخکی له میالد څخه تر  ۰۱۱۱لومړی شکل: د نړی د بشر وده 
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 هیوادونه نور ځینی او چین ، هند لکه هیوادونه ډیری چی شوی سبب ددی وده چټکه بشر د کی هیوادونو ځینو په ڼړی  د ورځ نن

 کورنیو او ملکونو د زیاتوالی حسابه بی  خلکو د چی ځکه کړی کنترول ډیرښت  چټک نفوس د څو تر هڅوی و ته دی  وګړی خپل

 د ککړتیا، چاپیلایر د ، تګ منځه له ځمکو کرهنیزو د کی کلیو په ، پراختیا چټکه او رویه بی په ښارونو د ، تربیه ، تعلیم ، اقتصاد په

 . کیږی سبب ورانیو او جګړو د همدارنګه او  مهاجرتونو د تګ، منځه له زیرمو اوطبیعی اوبو د تګ، منځه له ځنګلونو

 دا چی دی مخامخ سره ستونزی له کموالی د نفوس خپل د کال هر روسیه ډول څانګړی په او هیوادونه  اروپایی ځینی کی نړی په خو

 .شی لرلی اغیزی ناوړه ودی اقتصادی په هیوادونو دی د هم ستونزه

 

 دوهم شکل:  د نړی د هیوادونو نفوس په هر کیلو متر مربع ساحه کی

 :تاریخ ودی د نفوس د

 یخونه وروستنی سر د ځمکی د چی کله راغی منځته  وخت هغه تمدن او ده شوی پیل څخه میالد له مخکی کاله ۰۱۱۱۱ وده بشر د

 او ښکار د ژوند خپل وګړیو ۰۱۱۱۱۱۱ کی نړی ټوله په( Neolithic revolution) کی پیړی په انقالب د ډبری د.  شول ولی

 .بیولو مخ په مت په کرهنی  لومړنی ډیری

 کی خوا او شا په ۰۱۱۱۱۱۱ د وګړی نړی  د شوی لپی ډول لومړنی په چاری کرهنیزی چی کله مخکی کاله ۸۱۱۱ څخه میالد له

 ۰۱۱۱ څخه میالد له او  موندلی دی نه ډیروالی وړ پام د کوم شمیری وګړو د نړی د کی پیړیو یا زریزو نورو په. دی شوی اټکل

 تر وګړو میلیونو ۰۱۱ – ۲۱۱ د نفوس نړی د مخکی کال یو څخه میالد له ، ورسیده ته حد ثابت یوه وده نفوس د نړی د مخکی کاله

 .دی شوی اټکل منځ

 کم ۰۱۵ منځ تر  پیړی اتمی او  کلونو میالدی ۰۰۰ د نفوس اروپا د چی شوه المل ددی ناروغی طاعونی Justinian د کی اروپا په

 ټیټه وده ربش د امله له ناروغیو طاعونی نورو ځینو د خو ورسید، ته پوړی ثباته با کی کلونو میالدی ۸۱۱ به ډیروالی دبشر. کړی

 د کی پیړی میالدی مه ۰۰ په چی وه ناروغی (Black Death) مړینی توری  د هم یوه څخه ډلی له ناروغی طاعونی مهمی چی شوه

 میلیونو ۷۱ کی کلونو میالدی ۰۰۰۱ په نفوس اروپا د. کړ  راټیټ ته تنو میلیونه ۰۷۰ -۰۰۱ څخه تنو میلیونه ۰۱۱ له یی نفوس نړی

 د څخه امریکا له خو  شوه، نه تکرار کی کلونو راوروسته ۲۱۱ په شمیره ډیروالی د ډول دا دوګړو کی اروپا په چی  ورسید ته تنو

 . وکړه مرسته کی ډیروالی په د دنفوس کی اروپا په راوړلو بوټو نویو د لوری له استعمارګرانو هسپانوی
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 دریم شکل:د نړی نفوس

 د او  وو وګړی میلیونه ۳۱ کی( کلونو ۰۰۳۸)  دوران په سلسلی د پاچاهی د مینګ د نفوس چین د لکه  کی برخو نورو په نړی د

 میلیونو ۰۱۱-۰۱ د کی کلونو میالدی ۰۰۱۱ په نفوس امریکا د شول وګړی میلیونه ۰۰۱ کی(  ۰۳۰۰) کلونو دپای سلسلی د مینګ

 .دی شوی اټکل منځ تر تنو

 د پیژندونکو لرغون د  ، دی شوی المل لیږدیدو د ناروغی ځینو د والی یوځای وخت ځینی ترمنځ خلکو بومی او کاشفانو اروپایی د

 امله له ناروغیو هغه د وګړی ۰۱۵ امریکا د چی څرګندیږی دا مخی له څیړنو

 او انفلونزا سرخکان، لکه وی شوی دوللیږ هلته څخه اروپا د چی شول مړه

 حاصل معافیت سره ناروغیو ډول ددی اروپایانو کی اوږدو په پیړیو د چیچک،

 .وو حساس ډیر وړاندی په ناروغیو ی دد امریکایان چی دا حال وو کړی

 نړی د کی اوږدو په پیړی می ۸ا  د وروسته څخه کیدو پیل له انقالب صنعتی له

 څخه میلیارد یوه له نفوس نړی د کی پای په پیړی می۰۸ د وکړ پیل ودی نفوس

 ۰.۳ شمیره نفوسو د نړی د کی پیل په پیړی می ۲۱د او وو شوی اټکل لږ

 تنو میلیارده ۲.۰ شمیره دا کی کال میالدی ۰۰۰۱ په او  ورسیده ته تنو میلیارده

 .شوه لوړه ته

 کال یوه په ډیروالی  ۵ ۰.۸) کی کال ۰۰۰۱ په  ډیروالی ډراماتیک وګړو د نړی د

 (Green Revolution) انقالب شنه د چی سره ډیرښت د تولیداتو کرهنیزو د( کی

 وګړو د کی کال میالدی ۰۰۳۰ په. شو پیل ځاییو سره کیدو صنعتی د کرهنید او

 د ډول په مثال د. راغی والی ډیر کی کال په ۲.۲۵ یعنی شو لوړ ډیر ډیروالی

 کی کال ۲۱۰۱ په څخه وګړیو میلیونو ۰۷ له کی کال ۰۰۳۰ په نفوس اندونیزیا

 رامنځته کی کلونو ۰۰ په ډیروالی ۰۰۰۵ یعنی شو اوچت ته تنو میلیونه ۲۰۷.۳

 ۰.۲ کی کال ۰۰۰۰ څخه تنو میلیونو ۰۳۰.۰ له شمیره ګړو دو هند د. شوی

 ډیروالی کی کلونو ۳۱ په ۲۰۰۵ یعنی  ورسیده کی کال ۲۱۰۰ په ته تنو میلیارده

 .راغی

 د نړی د نفوس وده

 میلیارد کال
۴۰۸۱ ۰ 
۴۲۹۱ ۲ 
۴۲۹۲ ۰ 
۴۲۱۱ ۰ 
۴۲۰۱ ۰ 
۴۲۲۲ ۳ 
۹۸۴۴ ۷ 

 9119-0991 له وده نفوس د

 ۲۸.۰۵ ړین
 ۰۸.۰۵ افریقا
 ۰۰.۰۵ ختیز نیمنځی
 ۰۳.۰۵ آسیا

 ۰۲.۱۵ امریکا التینه
 ۲۰.۰۵ امریکا شمالی
 ۰.۰۵  اروپا

 ۰.۰۵ پسیفیک
Eurasia -2.7% 
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 دی اچولی کی یشتشو په خلک ځینی کی ودی چټکی وګړیو د شرق جنوب او جنوب اسیا د ، ختیځ منځنی ، کی جنوب په افریقا د

 کی کال ۰۰۰۰ په څخه ۳۲۷۰۰۲۰ له شمیره وګړو د کی هیواد په چاد د توګه په بیلګی د لری اړتیا ته منابعو ډیرو خلک دا چی ځکه

 دی مخامخ سره ستونزی له ودی چټکی د وګړو خپلو د ایتوپیا  مصر، ، نیجریه مکسیکو، کنګو، ، ویتنام. شوه لوړه ته ۰۱۰۲۰۲۱۸

 الندی تاثیر تر منابع چاد او مصر د مهاجرین سودان د دی ناوړه هم دی تر کی غرب او مرکز شمال، په افریقا د وضعیت دا ،

 .دی راوستی

 : هوین وړاند یاټکل ودی د نفوس د نړی د

 بیا نور یځین او  ورسیږی پوری تنو میلیارده ۰ تر پوری کاله ۲۱۰۱ تر به شمیره نفوس د مخی له اټکل د ډیرښت د نفوس د نړی د

 وه کړی وړاندوینه دا کی Walter Greiling  کال ۰۰۰۱ په. شی لوړه پوری تنو میلیارده ۰۰ به شمیره دا چی کوی وړاندوینه دا

 څرنګوالی ودی د نفوسو د نړی د ودریږی، وده دا به وروسته او ورسیږی ته تنو میلیاردو ۰ کی پیړی مه ۲۰ په به نفوس نړی د چی

 .ودریږی کال ۲۱۷۱ په به نفوس نړی د چی څرګندیږی دا سره کتو په ته

 او  رسیږی تنوته میلیونو ۷۰ کی کال په ډیرښت نفوس اوسنی نړی د اساس په  راپور د وړاندوینی د ودی د نفوس د ملتونو ملګرو د

 ۲.۰۵ له به زیږیدنی شومانوما د سره کتو په ته کموالی زیږیدونو د ورسیږی ته تنو میلیارده ۰ نفوس نړی د به پوری کال ۲۱۰۱ تر

 وګړی میلیارده ۰.۰  کی هیوادونو دی په ومومی صورت کی هیوادونو مختللیو پر لږ په به وده ټوله نفوس د. شی ټیټه را ته ۲۵ څخه

 د کوم به کی شمیره په نفوس د هیوادونو تللیو مخ پر د و ا. ورسیږی ته تنو میلیارده ۷.۸ کی کال ۲۱۰۰ په به شمیره دا او کوی ژوند

 کال ۲۱۱۸ له  به نفوس ایالتو متحده د امریکی د یوازی.  وی میلیارده ۰.۲ یی به شمیره نفوس د او شی نه را ته منځ تغیرات وړ پام

 د چی  ۲.۳۰  اوسط زوکړی د ماشومانو د ښځی هری د پوری کال  ۲۱۱۰ - ۲۱۱۱  له. شی ډیر ۰۰۵  پوری کال ۲۱۰۱ تر څخه

 چی شوی اټکل دا کی راتلونکی په. زیږول ماشومان ۰ ښځی هر کی وخت هغه په ، دی برابر سره نیمایی له کلونو ۰۰۰۱-۰۰۰۰

 .شی راټیټ ته ماشومانو ۲.۱۰  به اوسط زوکړی دنړیوالی

 

 کال پوری ۲۱۰۱کال څخه تر  ۰۰۰۱څلورم شکل: د نړی د نفوس وده له 
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 او  ایاالت، متحده امریکا د  یوګاندا،  بنګالدیش، جمهوریت، دموکراتیک کانګو د نایجریا، پاکستان، ، هند لکه هیوادونو ۰ نړی د

 دی په هم بیا به چین او راوړی ته منځ نفوس نیمایی نړی د به منځ تر کلونو ۲۱۰۱- ۲۱۱۰ د چی کیږی  وواندی اټکل دا لپاره  چین

 .  وی هیواد لوړ تولو تر کی لیست

 په او لوړشی ته کلونو ۷۰ کلونو ۲۱۰۱-۲۱۰۰ په څخه کلونو ۳۰ له به اوږدوالی ندژو د خلکو د نړی د کی کلونو ۲۱۱۰-۲۱۱۱ د

 اوسط عمر د اوسنی چی کی هیوادونو پاتی وروسته هغه په. شی لوړ ته کلونو ۸۲ عمرونه اوسط  به کی هیوادونو تللو مخ پر ډیرو

 .ورسیږی ته کلونو ۳۳ کی کلونو ۲۱۰۱-۲۱۰۰ په به هغه دی کلونه ۰۰ یی

 

 پنځم شکل: د ملګرو ملتونو د نفوس وړاندوینه د سیمو په اساس

 د به کی کلونو ۲۱۰۱ په کی هیوادونو ودی پر مخ په  ، وی کم ته کال ۲۱۱۰ نظر کی کال ۲۱۰۱ په به نفوس هیوادونو ۰۰ د نړی د

 هغه د او وی ډیره څخه زوکړو هل به شمیره مړینه د کی هیوادونو مختللو پر په  ورسیږی ته تنو میلیونه ۰۸ شمیره مهاجرینو

 خالص د  څخه نړی نوری له    پوری کال  ۲۱۱۰-۲۱۱۱ د ته هیوادونو ۲۸. وی امله له مهاجرتونو د به ډیرښت نفوس د هیوادونو

 .دی ی کړ مخنیوی څخه کموالی د نفوس د  کی هیوادونو هغه په  امله له مهاجرت

 یکال ک ۹۸۹۸د نړی د لویو وچو د نفوس اټکل په 

 تر نفوس شوی اټکل وچه لویه
 پوری کال ۲۱۰۱

 میلیارده ۰.۰ افریقا
 میلیارده ۰.۲ آسیا
 میلیونه ۳۷۰ اروپا
 میلیونه ۷۳۰ کربین او امریکا التینه

 میلیونه ۰۰۸ امریکا شمالی
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 :انتقال رافیکـــدیموګ

 را اندازه  زوکړو د  ، ډیره امیداواری اوږدوالی د  نهژوندا  د  ، لوړه سطحه ژوندانه د چی کله راغله ته منځ وخت هغه تیوری دا

 معینی یوی  له پراختیا د  چی شوه ځرګنده دا شول السه تر معلومات او ارقام نوی چی کله.  شوه کمه اندازه دغړیو کورنی د او ټیټه

 .  ده شوی ډیره بیا اندازه زوکړو  د وروسته څخه سطحی

 هغه یا او والی، وروسته ودونو د ملکونو صنعتی په المل کموالی د زیږیدو د ماشومانو د چی شوی څرګنده دا کی نظریه پخوانی په

 بل او  راغلی منځته امله له غوښتنی کموالی د ماشومانو د کی نړی صنعتی په او کوی، سره تر دندی باندی د څخه کور له چی ښځی

 ځمکو کرهنیزو کوچنیو په چی شی کوالی  دوی چی دا حال شی یکوال سره تر څه کم ډیر کی صنعت په ماشومان چی داوو یی علت

.کړی سره تر کار ډول ښه په کی  

 د کی هیوادونو دی په پخوا چی دادی سبب ددی او دی درلودونکی زیږون ټیټ د څنګ تر هغی د خو ودی د نفوس لوړ د ملکونه ډیر

 د کی هیوادونو دی په نسلونه ځوان شمیر ډیر یو کی وخت اوسنی هپ شوه، سبب انتقال د سن د لور په ځوانی د او وه وده چټکه نفوس

 .دی روان لور په بلوغ

 د ده، شوی ټیټه را ته ۲.۳۰ څخه ۰.۱۲ د کچه زیږون  د ماشومانو د ښځی هری د منځ تر کلونو ۲۱۱۰ – ۰۰۰۱ د کی نړی ټوله په

 .شی کتالی الندی اندازه زیږون د نړی

 ده شوی ټهراټی ته ۰.۰۰ څخه ۲.۳۳: اروپا

 ده شوی راټیټه ته ۰.۰۰ څخه ۰.۰۷: امریکا شمالی

 ده شوی ټیټه را ته ۲.۰۱ څخه ۰.۸۷:  اقیانوسیه

 ده شوی راټیټه ته ۲.۳۳ څخه ۳.۰۸: امریکا مرکزی

 ده شوی راټیټه ته ۲.۰۰ څخه ۰.۷۰: امریکا جنوبی

 ده شوی ټیټه را ته ۲.۰۰ څخه  ۰.۸۰(  ختیځ منځنی له بی) آسیا

 ده شوی ټیټه را ته ۰.۰۰ څخه ۳.۷:  افریقا

 :منابع

 د همدارنګه او  لری اړه پوری منابعو تلپاتی موجوده د تناسب هغه د  بلکه نلری، اړه پوری کثرت په بشر د یوازی ډیرښت بشر د

 منابع هغه پارهل ارزیابی د ډیرښت د بشر د کی ساحه ایکالوژیکه یوه په. لری اړه هم پوری څرنګوالی په توزیع او مصرف د منابعو

 اړه پوری هغوی په ژوند بشر د چی منابع داسی نوری او  پنا، سر خواړه، اوبه، پاکی هوا، پاکی له دی عبارت شی مالحظه باید چی

 دفعی د اوبو ناپاکه د تعلیم، اسانتیاوی، صحی لکه منابع اضافی نوری باید نو کیږی مالحظه کیفیت ژوند د انسانو د چیری که. لری

 .شی څیړل و زیرمی انرژی د او کول لری خوندی کثافاتو د الری، سمی

 .کیږی سبب ټیټوالی د کیفیت د ژوندانه د او فشار رقابتی د سر په  منابعو بنیادی د ډیرښت نفوس د کی سیمه یوه په
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 عمده د  پیړی راتلونکی د کی(  راتلونکی سیاری د ځمکی د)  جریده خپله په اداری پیژندندی ځمکی د  ایاالتو متحده د امریکی د

 او حیوانی فضا، خالصی ، زیرمو طبیعی نو  دی، ډیریدو په مخ نفوس ځمکی د چی څرنګه لکه:  لیکلی  الندی سرلیک تر ستونزو

 . شی ډیره ال او ډیره اړتیا خلکو د  ته منابعو نباتی

 ځرګندونه اودا شوی خپور لوری له  ) New Scientist magazine) د چی دی  سرلیک ارزیابی  هغه د شتمنی طبعی ځمکی د

 .دی خالصیدو په مخ کی راتلونکی نیږدی په اخلو ګټه څخه ویهغ د مونږ چی منرالونه هغه : کوی

 او  ، تللو منځه له ځنګلونو لپاره راوړلو منځته د ځمکو کرهنیزو نویو د  لکه څیه بشر د لپاره موندلود ډوډی د نفوس د نړی د

 او وژونکو آفت د لپاره راوړولو السته د حاصالتو لوړو  د او تخریب خاوری د  کیدلو، محو له بوټو او ژویو  پیلو یالب د دا همدارنګه

 . دی شوی المل ککړتیا  او تخریب د چاپیلایر د امله له استعمال د سرو کیمیاوی

 د نړی د چی څو تر  شوه سره تر کی کلونو څلور په خوا له پوهانو ساینس تکړه ۰۰۳۱ نړی د چی اساس په ارزیابی د زریزی د

 په پیړی شلمی د ته وخت بل هر نظر کی اوږدو په تاریخ د انسان:  وکړه څرګندونه داسی ټاکی، و ارزښت اصلی  منابعو طبیعی

 . دی موندلی بدلون ډیر ایکوسیستم نړی د کی نیمایی

 دی مهم ډیر لپاره چارو اقتصادی د کاروبار لرګیو چارتراشو د او یماهیګیر ، تولید خوړو د ډول ځانګړی په فعالیتونه ایکوسیستم د

 ډول دا لپاره مهال اوږد د خو راوړی ته منځ تولید او ګټه ډیره لپاره مهال لنډ د اخیستنه ګټه ډول فشاری په څخه سیستم ایکو له ،

 . کیږی سبب ورکولو السه له او تللو منځه د منابعو تلپاتی د استفاده

 داخلی ناخالص په کی مهال لنډ په به دا چی ونیسی ماهیان ټول هم یا او یوسی منځه له ځنګلونه ټول خپل چی شی کوالی هیواد یو

 په  ارزښت اقتصادی پوره سیستم ایکو د سره ورکولو دالسه سرمایی د کی وخت په نیولو تصمیم د چیری که  ولری تاثیر مثبت تولید

 .شی کمه وړ مالحظی د شاید نابودی او تجزیه سیستم ایکو د نو شی ونیول کی نظر

 د لوری له ( United Nations Environment Program) -UNEP  سازمان د چاپیلایر ملتونود ملګرو د چی مطالعه بله یوه

 وګړو د یچ هوموندل دا شوه سره تر کی موده په کلونو ۰ د لوری له ساینسپوهانو ۰۰۱۱ د الندی عنوان تر لرلید چاپیلایر د نړی

 چی څو تر لری اړتیا ته ځمکی نوری برخی یدریم  کی وخت اوسنی په انسان هر تللی، مخ پر ډیر ته منابعو موجودو نظر مصرف

 . شی یاکړ پوری اړتیاوی خپلی
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 څو تر شوی سوځول  ځنګل یو نیږدی ته Pangkalan Kuras : کال ۲۱۰۱ دوهمه اکتوبر د ،والیت Riau د  سوماترا د اندونیزیا شپږم شکل: د
 (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images) راوړی ته منځ ځمکی کرهنیزی چی

  ورکړی د هغه او  دی شوی ننګول اقتصاد هلته  چی چیری رسیدلی ته ټکی هغه  تخریب سیستماتیک منابعو طبیعی او طبیعیت د

 سناریو تیاره یوه ډله لیکونکی راپور ددی  دی ناتوانه کی  ورکړه په هغه د هغوی پریږدو ته ماشومانو راتلونکیو خپلو مونږ چی بیل

 هیوادونو او ډلو قدرتمندو ځینو د مبارزه سره ستونزو نړیوالو ډول ددی شاید اوچتوی، غږ لپاره کړنی بیړنی دیوی او کوی وړاندی

 .ونیسی  تصمیم  چدی اړه دی په باید نړیوال خو وننګوی ګټی

 په ډول په بیلګی د لری شتون الری اصالحی هم بیا خو  دی محدودی  ډیری او لږی ډیری زیرمی منابعو د مخ پر ړین د چی دا حال

 طبیعی ډول ددی کی ۰۰۷۱ په چی دا حال وو ټیټ یی قیمتونه او وی ډیری منابع طبیعی شویی پیژندل ځینی د  کی کلونو ۰۰۰۱

 تکنالوژی نوی هم یا او منابعو معادلو د ځانونه خپل مارکیټونه  لوړیږی نرخونه  چی کله. وو لوړ قیمتونه او  اړتیا ، مصرف ذخیرو

 .اعیاروی سره

 :اوبه پاکی څښلو د

 اوبو تازه د راځی السته څخه ګانو څاه او چینو ، سیندونو  منابعو، الندی ځمکی د ،icecaps یخونو قطبی له سرچینی اوبو د څښلو د

 نوره ال ستونزه بو او د  ځای یو سره ډیرښت د نفوس د او  دی، کمیدو په مخ لری اړه هغه په کرهنه کی وخت اوسنی په چی ذخایر

 . ډیریږی هم

 د ډول په بیلګی د ، راوړو السته الری له  Desalination یا خوږوالی د اوبو د څخه اوبو مالګینو له چی شی کیدای اوبه څښلو د

 خوږولو د اوبو د کی نړی په او راوړی السته الری له  Desalination د اوبه وړ څښلو د برخه ۰/۲ خپلی هیواد مالتا

(Desalination  )چی ځکه ده ناشونی طریقه خوږوالی د اوبو د  لپاره هیوادونو بیوزله ځینو د. لری شتون بټی هستوی یوشمیر 

 . ویولیږد باندی د څخه هیواد له اوبه مالګینی شونی پاتی  ډیری اندزه یوه چی ده ناشونی ته دوی

 په کی امریکا په او سنته ۰۰ مکعب متر هر په سنګاپور سنته، ۰۰ مکعب متر هر په اسراییل لری،  توپیر نرخونه خوږوالی د اوبو د

 لکه وی پرتی کی ارتفاع لوړه په هم یا او لری څخه بحر له چی سیمی هغه په.  ږییمصرف سنته ۸۰ خوږوالی اوبو مکعب متر هر

.   دی ګران مخی له اقتصاد د راوړل السته اوبو وړ څښلو د څخه اوبو مالګینو له بحرونو د کی حراره زمینهپال زیمبابوی د او ریاض

 بانکوک، لکه سیمو ساحلی ځینو په دا او ده ټیټه څخه ترانسپورتیشن یا انتقال له اوبو د بیه  خوږوالی د اوبو د کی سیمو ځینو په

 .  کیږی سبب مصرف کم د پیسو د کی فونیکس او زاراګوزا، طرابلس، ، بیجینګ

 په دا موږ ، ده مثبته ډیره تکنالوژی خوږوالی د اوبو د دی نیژدی ته بحرونو او دی بډایه چی لپاره سیمو هغه د څرګندوی دا څیړنی

 لویو د چی لپاره هیوادونو بیوزله هغه ټولو د نه ده الره حل د یوه  خوږوالی اوبو د لپاره ملکونو ځینو د چی شو ویالی ډول څرګند

 او الس سره ستونزی له کمښت د اوبو د سیمی ډیری ډول دا سره خپګان په او دی پرتی کی سیمو لوړو په هم یا او کی منځ په وچو

 کی سیندونو په کیږی اچول  کی حرارت لوړ په ته سیندونو  اوبه مالګینی دا چی کله داده  ستونزه بله خوږوالی د اوبو د. دی ګریوان

 .ګرڅی المل ککړوالی د سیندونو د هغه چی دی راتګ منځته اوبو الګینوم د

 او خوږوی اوبه مکعبه متر  میلیونه ۰۱۱ کال هر چی  ده کی علی جبل په اماراتو د کارخونه خوږوالی د اوبو د لویه ټولو تر نړی د

 ساحل ټمپا د فلوریدا د کارخونه خوږوالی د اوبو د ویهل ټوله تر که امریکا په. لری توان خوږوالی د اوبو ګلنه ۲۰۱۱ کی ثانیه یوه په

 ستریت وال د. دی کړی پیل کار په  کی  کال ۲۱۱۷ په  او شی خوږولی اوبو مترمکعب ۰۰۱۱۱ د کی ورځ یوه په چی  ده پرته کی

 ګیلنه میلیارده ۰۲ یک ورځ یوه په چی لری شتون کارخونی خوږوالی د اوبو د ۰۰۱۸۱ کی نړی ټوله په اساس په مقالی د ژورنال

 ته مرکز ریاض د اوږدوالی په کیلومتره ۰۲۱ د وروسته  خوږوالی له کی کارخونه په اوبه کی جبیل په سعودی د.شی خوږولی اوبه

 .کیږی پمپ کی الین پایپ په
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 تر شوی راټول خلک شمیر ډیر یو نیټه لومړی په جون د کال ۲۱۱۰ د کی کلی په Natwarghad  ایالت ګجرات د هند غربی اووم شکل: د

 (Reuters/Amit Dave)کړی السه تر اوبه څخه څاه لوی یوه د چی څو

 : خواړه

 چیری که. کوی بسنه لپاره وګړو ټولو نړی د او لری شتون مواد غذایی اندازه کافی په کی نړی په چی دی اند دی په پوهان کار ځینی

 تکیه وارداتو په ډول شدید په ملکونه ځینی. منی نه خبره دا کونکی انتقاد نو شی ونیول کی نظر په پایښت منابعو د موادو غذایی د

 هیوادونو نورو له حبوبات سلنه ۰۱ اسرایل او یمن واردوی ملکونو نورو له حبوبات سلنه ۰۱  خپل چی مصر او ایران لکه لری

 کی لسیزو ورستی په ، صادروی تولیدات حبوباتو د نهسل نوی خپل فرانسه او ټایلند استرالیا، کانادا، ، ارجنتاین یوازی واردوی

 .دی کړی صادر حبوبات نیمایی نړی د سر یوازی په امریکا
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 کری څخه وړولو منځه د ځنګلو د وروسته تخم ونو د خرما د بزګر یو: کال ۲۱۰۱ دوهمه اکتوبر د ،والیت RIAU د سوماترا د اتم شکل: اندونیزیا
     (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images) 

 نور ځینی خو  راوړی، فشار ډیر تولیداتو په کرهنی د رشد نفوس د نړی د چی څرګندوی دا راپور ملتونو ملګرو د کال ۲۱۱۰ د

 برابر مواد غذایی پوری کلونو ۲۱۰۱-۲۱۰۱ تر ته وګړو شی کوالی نړی چی څرګندوی خوشبینی دا احتیاط ډیر په بیا کارپوهان

 په او شوی ډیر تعداد کسانو سوتغذی د نړی د کی حال همدی په ونیسو، کی نظر په فرضیه کموالی د نفوس د مونږ چیری که.  کړی

 په ټبنس په تخمین د  FAO د او  دی شوی لوړ کی کال ۲۱۱۷ په ته تنو میلیونه ۰۲۰ کی څخه وګړو میلیونه ۸۰۲ له کال ۲۱۱۰

 .ده شوی لوړه ته تنو لیاردهمی ۰.۱۲ شمیره خلکو لوږو د  نړی د  کی کال ۲۱۱۰
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 شوی لوړ پوری کال ۹۸۸۹ – ۴۲۹۴ غذا سر سړی د: شکل نهم

 :لوری لید نړی د

 تر تولید نړیوال موادو غذایی د ، بدلیږی ځمکو کرهنیزو په ځمکی مزروع ال کال هر چی سره کتو په ته حقیقت اودی انقالب شنه

 کی کال ۲۱۱۰ په  ته کال ۰۰۰۳ نظر تولید موادو غذایی د سر په شخص هر د خو  وو لوړیدو په مخ ډول منظم په پوری کال ۰۰۰۰

 .دی شوی لوړ

 کی هیوادونو بیوزله په مصرف کالوری ورځنی د او شو لوړ ته تنو میلیارده ۳ څخه میلیارده ۰  له نفوس نړی د چی څرنګه لکه

 دا نو شوه راښکته ته سلنی ۰۸ څخه سلنی ۰۰ له دونوهیوا ځینو په شمیره خلکو  تغذی سو د او شو لوړ ته ۲۳۰۱ څخه ۰۰۰۲

 له .ده وجی له انکشاف نه د بیوزلی دا بلکه دی نه سبب په ډیروالی د نفوس د غربت او لوږه  نړی دریمی د چی ښیی دا څرګندونی

 حاصالت حبوباتو د او موند و بدلون کرهنی کی دوران په انقالب شنه د کی نړی ټوله په  پوری کال ۰۰۸۰ تر څخه کال ۰۰۰۱

 که دی اند دی په پوهان کار دی، شوی ډیر میلیارده ۰ څخه پیل له انقالب شنه د هم نفوس نړی د همدارنګه او  شول ډیر سلنه ۲۰۱

 کی راپور په ملتونو ملګرو د چی څه هغه تر به قحطی او شمیره خلکو لوږو د به کی نړی په نو شوی پیښ وای نه انقالب شین چیری

 .وای ډیره ځله څو مهال اوس راغلی

 په پوررا د NSNBCد کی کال ۲۱۱۳ په ، دی شوی ډیر څخه کسانو تغذی سو له دی چاغ حده بی چی شمیره کسانو هغه د کی نړی په

 له شوی چاغ ډیر څخه حد له چی شمیره کسانو هغه د چی دا حال شوی اټکل تنه میلیونه ۸۱۱ شمیره خلکو وږیو د کی نړی په اساس

 چاغ حده له یا  وزنه اضافه شمیر ډیر ټولو تر کی هغه په چی دی هیواد هغه ایاالت متحده امریکی د شوی، لوړه څخه میلیارد یوه

 .لری شتون خلک

 The State of Food Insecurity in the World » پور را یو خپل په  (FAO) سازمان خوړو او کرهنی د ملتونو ملګرو د

 ۰۲-۰۰۰۱ نظر او ده شوی ټیټه را میلیونه ۰ شمیره خلکو وږیو د کی هیوادونو ودی پر مخ چی ړیک ونهڅرګند دا کی« 2006

 دا  FAO همدارنګه او. ده شوی ټیټه را ته سلنو ۰۷ څخه ۲۱ له سلنه خلکو وږیو د یعنی شوی کم کی وخت اوسنی په  ته کلونو

 یعنی شی نیمایی ته کلونو ۰۲-۰۰۰۱ نظر کی کال ۲۱۰۰ په به هشمیر خلکو لوږو د کی وهیوادون یود پر مخ په چی کوی وړاندوینه

 په سوال کوم د نور باید دا او شی الړه منځه له لوږه باید کی نړی په چی کړی  ینگارټ دا FAO همدارنګه. وی وږی به خلک سلنه ۰۱

 او لری ن شتو مواد غذایی ډیر کی ړین په ، ده غنی ډیره ته حالت وړاندی کاله لس نظر نړی. وی نه پاتی سره نړیوالو د د ډول
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 یوازی لری، شتون کړی کمه لوږه چی ذخایر او منابع هغه شی، تولید مواد غذایی ډیر پرته څخه لوړوالی نرخونود د چی شی کیدای

 .کړی رسرهت توګه سمه په لپاره کسانو وږیو د تنظیم او ویش موادو غذایی د چی شوی المل ددی شتون نه ارادی سیاسی د نړیوالو د

 

 لسم شکل: د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس هغه هیوادونه چی د خوارځواکی سره الس او ګریان دی.

 هری د کی نړی په.  شول لوړ کیده اخیستل ګټه کی تولید په تیلو د څخه هغوی له چی کبله دی له نرخونه حبوباتو د کال ۲۱۱۸ په

 له ځمکو کرهنیزو د بدلون، چاپیلایر د ، دی ډیریدو په مخ نفوس نړی د  ، دی شوی لوړ څخه ډالرو ۰۱۱ له قیمتونه تیلو بوشکی

 نړی د امله له ډیریدلو شمیری د  کونکو مصرف د کی چین او هند په همدارنګه او ، پراختیا سیمو د اوسیدو او صنعتی د ورکول السه

 چی امله له (Ug 99) سرخی  نوی ډول یو د غنمو د  همدارنګه.  ده شوی جوړه ګوله اله کمښت د موادو غذایی د کی هیوادنو ډیرو په

 له حاصالت ډیر غنمو د چی شی کوالی ناروغی دا  ده، خبره وړ تشویش د شوی خپره کی سیمو ځینو په آسیا د او افریقا ټوله په

 .ولری شتون هم کی پاکستان وا افغانستان په اوس شاید او کړی سرایت ته ایران څخه افریقا له ناروغی دی او یوسی منځه

 ۲۱۰۱ په. وساتو وسیله په ماهیانو او حبوباتو ډیرو او فاسفورس، ډیر اوبو، ډیرو غوړو، ډیرو د  کوالی نشو مصونیت غذایی نړی د

 د. شی سبب راتګ منځته د طوفان یوه دی به کموالی ذخایرو او منابعو انرژی او دغذایی او نفوس ډیریدو په مخ نړی د کی کال

 په چی دا حال شی کم کی کلونو راتلونکیو ۰۱ په به منابع موادو غذایی د بنسټ په څرګندونو د پوه ساینس لوړپوړی یوه د بریتانیا

 مواد غذایی نور سلنه۷۱ چی وی اړ به نړی. وی لوړه سلنه ۰۱ به اړتیاوی خلکو د ته  انژی او اوبو موادو غذایی کی کال ۲۱۰۱

 .کړی تولید ړهخوا ته وګړیو ډیریدونکیو میلیارده ۲.۰ مخی له ټکلا د FAO د چی څو تر کړی تولید

 :افریقا

 تخریب خاوری د اوسنی کی اافریق په چیری که بنسټ په مطالعی د لری موقعیت کی ګانا په چی ((UNU انستیتیوت منابعو طبیعی د

 لویه دی په. شی کړی برابر مواد غذایی  ته خلکو سلنه ۲۰ خپلو یوازی وچه دا به پوری کال ۲۱۲۰ تر نو وکړی دوام وده نفوس د او

 اوسنی په کی هیوادونو جنوبی په وچی ددی او ځی منځه له ماشومان میلیونه ۳ امله له ځواکی خوار او لوږی د کال هر کی وچه

 په راپور( The State of Food Insecurity in the World)  د FAO د. دی وږی وګړی ډیر ته کلونو۰۰۰۱ نظر کی لسیزه

 په. وه میلیونه ۰۷۱.۰ شمیره دا وړاندی کاله لس چی دا حال وو  وږی وګړی میلیونه ۲۱۰.۰ کی کلونو  ۲۱۱۲-۲۱۱۰ په بنسټ

 .کولی سبا ورځی او شپی کی لوږه په ډول اندازی بی په خلک ۵ ۰۳.۰ کی کال ۲۱۱۰
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 :آسیا

 وړی ځرن  څخه چاغښت ډیر وګړی هیواداکثریت درلودونکی نفوس ډیر د نړی د چین اساس په راپور د  کال ۲۱۱۰ سی بی بی د

 چاغښت د چی کوی فکر اړه دی په کی خوا او شا په وګړیو( ۲۲.۸۵) میلیونه ۲۱۱ د کی چین په چی څرګندوی راپور دا  همدارنګه

 کلونو مو ۰۰۰۱ د تولید وباتوحب د چین د چی ښیی دا ارقام نوی.  دی شوی چاغ ډیر( ۷.۰۵) تنه میلیونه۷۱ او دی شوی مخامخ سره

 .شوه واخیستل ګټه کی کیله کر په څخه اوبو الندی ځمکی د کی دښتو شمالی په چین د چی ځکه ورسید ته حد لوړ خپل کی منځ په

 :هیوادونه نور

 مشاور دولتی پوړی لوړ یوه د جاپان د.  دی مخامخ سره ځواکی خوار د ماشومان هندی نیمایی نیږدی بنسټ په ارقامو دولتی د هند د

 مخامخ سره ستونزو د کمښت د خوړو د شان په کلونو مو ۰۰۰۱ د شی کیدای او دی مخامخ سره بحران د خوړو د جاپانیان نظر په

 .شی

 :شتون  خوړو د او نفوس

 د ډول په ژوو نور د هم  شمیره انسانانو چی دی نظر دی په  پروفیسور، پوهنتون Cornell د David Pimentel لکه متفکران ځینی

 سره ډیرښت په موادو غذایی د شمیره وګړیو د یعنی  مومی، کموالی او ډیریږی س اسا په السرسی او ذخایرو د موادو غذایی

 شوی ډیر مواد غذایی کی نړی په چی کله دی اند دی په پلویان نظریی ددی. کمیږی ځای یو سره کمښت له موادو غذایی اود ډیریږی

 د او ښکار په چی وګړیو هغه.  کوی مرسته کی پلوی تیوری ددی کی اوږدو په تاریخ د ډیروالی نفوس د شوی وړهل هم شمیره انسانو

 Neolithic Revolution)  انقالب د ډبری د خو وو کی نوسان په تل بنسټ په شتون د موادو غذایی د  درلوده تکیه ټولو په حبوباتو

 خو. شوه ډیره هم نوره شمیره نفوس د څخه انقالب شنه له وروسته او  وکړه وده هم نفوس شول ډیر مواد غذایی چی وروسته څخه( 

 ډیر مواد غذایی هلته چی دا حال ده کمه کی هیوادونو مختللیو پر په اندازه زوکړی د چی وایی او ردوی نظریه دا منتقدین تیوری ددی

 د ملتونو ملګرو د.  ده ډیره عرضه موادو غذایی د خو شوی کمه هشمیر وګړو د کی هیوادونو مختللیو پر ځینو په کی واقعیت په. دی

 تر به شمیره وګړو د به کی هیوادونو ځینو  په شوری پخوانی د او جاپان ایتالیا، ، جرمنی لکه کی هیوادونو ۰۰ په اساس په پروژی

 .شی کمه پوری کاله ۲۱۰۱

 :لږوالی اوبو کرهنیزو د

 که او  کړی وارد څخه بهر له حبوبات وړ اړتیا د خپل چی شوی اړ ته دی هیوادونه کوچنی ځینی کبله له لږوالی د اوبو کیلی کر د

 ستونزی دی له هم چین او هند لکه هیوادونه لوی چی  شی کیدای دا شی وانخیستل ګټه څخه تکنالوژی کرهنیزی مختللی پر له چیری

 په کی هیوادونو دی په چی ځکه ده کمیدو په مخ کی هند او ایاالتو متحده په امریکی د ، شمال په دچین اندازه اوبو د.  شی مخامخ سره

 حده بی اوبو د.  کیږی سترګو تر هم کی مکسیکو او پاکستان ایران، په ستونزه دا او.  کیږی اخیستل ګټه څخه اوبو له پیمانه پراخه

 په څخه زیرمو له اوبو الندی ځمکی د پلوخ له چی دی هل سره چین دی، شوی سبب کموالی د اوبو  د همدارنګه او  حبوباتو د استعمال

 لوړیدو نرخونود د غلو د کمښت دی اوبو د. دی لوړیدو په مخ نرخونه حبوباتو د کی هیواد دی په هم خوبیا اخلی ګټه ډیره کی کرهنه

 .کړی مرسته سره

 وزیږیږی کی هیوادونو هغه په به اکثریت هغوی د او شی ډیر هم نور خلک میلیارده ۰ به نیمایی تر پیړی ددی  مخی له وړاندوینو د 

 او مصر الجزایر،  ، پاکستان ، ایران څخه هند او چین له وروسته.   دی مخامخ سره ستونزی له  کمښت د اوبو د اوس همدا چی

 لپاره تنو څلورو د یک تنو لسو هرو په کی هیوادونو دی په  دی مخامخ سره ستونزی له کموالی د اوبو ځښلو او دکرهنیزو مکسیکو

 ۰ کی کال هر په چی سره کتو په ته ودی نفوس اوسنی پاکستان د او دی بسیا ځان خپل په پاکستان یوازی ورایدیږی څخه بهر له غله

 .شی متکی واردولو په غلو د څخه بهر د هم هیواد دا به ژر ډیر ډیریږی میلیونه
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 :ځمکه

 یوه ، ده کی حال په بدلون د برخه یوه ، شوی ځانګړی لپاره کرهنی د برخه یوه ، ده ویش پوښل وسیله په اوبو د برخه یوه ځمکی د

 ۰/۰ په ځمکی د یی تاثیرات خو کړی ځانګړی ته ځان خپل برخه ۱.۱۰۵ یوازی انسانانو او شوی ځانګړی لپاره اوسیدو د  برخه

 کرهنیزو کی نړی په بنسټ په څرګندونو د ((The World Resources Institute انستیتیوت منابعو د نړی د. کیږی لیدل برخه

 تر ځمکه هکتاره میلیارده ۰.۰ پروسی بدلولو ځمکو نورو د ته ځمکو

 سیمو حاره نیمه او حاره د نړی د همدارنګه  ده راوستی الندی تاثیر

 بدلون انسانانو کی ځایونو څړ برخه ۰/۰ او وځنګلون برخه ۰/۰

 . دی راوستی

 السته اوبو وړ څښلو د څخه اوبو مالګینو د  لکه عواملو ځینو د

 د  تخریب، د ځمکی د  ، وړولو منځه له  د ځنګلونو د  راوړلو،

 کمه هم دی تر ممکن ځمکه وړ استفادی د امله له لویوالی د ښارونو

 د سیالبونو د شاید ګرموالی ځمکی د کی سیمو کرهنیزو ډیرو په. شی

 د لکه لپاره راوړولو السته د منابعو د انرژی د شی، المل راوتلو

 دی له نو  ړی،ک ضایع ځمکی کرهنیزی ډیری شاید جوړول بندونو

 کی کلونو راتلونکیو په به ځمکی کرهنیزی باارزښته اوسنی امله

 . لږشی

 استفادی د او اصلی کاهو او کچالو لکه بوټیو ورکونکی حاصل ړلو د

 ساقی لکه برخو وړ خوړلو نه د هغه د نظر ځای کم ډیر  برخی وړ

 ته برخی خوړلو نه د نظر یی(  میوه او سبزیجات حبوبات،)  برخه وړ خوړولو د بوټو شویو اصالح  نویو  د خو نیسی، ته  پاڼو او

 ستونزمنی اوس کی برخه دی په پرمختیاوی نوی او دی پخوانی ډیری کی تکنالوژی کرهنیزه په راوړنی السته دا چی اګر ده، ډیره

 ډیروالی محصوالت کرهنیز چی لری امکان سره کارولو په تکنالوژی نوی ددی الندی شرایطو خاصو د کی وسیم ځینو په دی،

 . ومومی

  سمندری د همدارنګه او ومومی پراختیا Aquaculture)) روزنه ژوو د اوبو د ممکن  کیږی لیدل امکانات چی کی سیمو هغه په

  کیفیت، ځمکی د چی دی له بی وکړی مرسته کی راوړلو السته په موادو ذاییغ د روزنه  Qourn لکه قارچونو بکتریاوو، بوټیو،

  .لری اړتیا ته انرژی ډیری مسله دا چی اګر  شی، ونیول کی پام په وړانګی د لمر د حتی او چاپیلایر، هوا، اوبه،

 ډول په هیواد د هالند د لکه دیوالونو او بندونو لویو ، ټاپوګانو مصنوعی د دوبی ډول ځانګړی په امارات عربی لکه هیوادونه ځنی

 په به ښارونوکی میشتو ګڼ هغه په چی کړی وړاندوینه دا پوهانو ځینو.  کړی پیل جوړولو په لپاره ډیروالی د خاوری خپلی د چی

  .واخلی ګټه  څخه کرهنی له  کی ودانیو دنګو
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 تولید سبزیجاتو د پاسه له تعمیر پوړی لوړ یولسم شکل: دیوه

 :تیل یفوسیل

 انرژی فوسیلی د د لپاره  انتقال د تولیداتو کرهنیزو د تولید، سرو د لکه لری، تکیه انرژی په پطرولو د توګه ټولیزه په کرهنه عصری

 لکه منابع وړ تمدید د نوری چی څو تر وی کافی وخت هغه تر به تیل فوسیلی چی لری شتون خوشبینی دا. کیږی اخیستل ګټه څخه

 د څخه شونو پاتی کرهنیزو او التوــفاض اوبو، شویو استعمال د ښارونو د کی وخت اوسنی په  راشی، ته منځ رینو او هایدروجن

DE polymerization کیږی اخیستل ګټه کی جوړولو په سری د  بنسټ په طریقی د.  

 :بیوزلی او بډایتوب

 راپور ملتونو ملګرو د  تیروی، ژوند عاید ډالر یوه په ورځی د شمیرخلک ډیر یو نړی د  شوی ډیر  نفوس نړی د چی څرنګه لکه

 ته اوبو پاکو څښلو د کی نړی په خلک میلیارده  ۰.۰ دی، وږی هم یا او  خوارځواکی خلک میلیونه ۸۰۱ کی نړی په چی ښیی

 هیوادونه ودی پر مخ ۰۱۱ نړی د کی کلونو ۲۱-۰۰ تیرو په چی څرګندوی دا راپور کال ۰۰۰۷ ملتونود ملګرو د.  لری نه السرسی

 مخکی کلونو ۰۱-۰۱ نظر عاید تنو میلیارد یو د کی  پایله په. ، دی مخ مخا سره ناورین له ماتی د ودی د  هیوادونه اروپا شرقی د او

 له ودی د نفوس د سطح نړیواله په خو شوی کم شمیر کسانو وږیو د کی جنوب په افریقا د چی اګر همدارنګه. دی شوی ټیټ ته وخت

 .ده شوی لوړه شمیره اد امله
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 لکه ناروغیو بیلو بیال د  ټیټوالی سطحی د  ژوندانه د کی ټولنو بیوزله په او یللر اغیزی بدی ډیری ژوند په خلکو د ټیټوالی ژوندانه د

 .کیږی سبب خپریدو د ایدز او مالریا

 :چاپیلایر

 د ډیروالی نفوس د خوا، پدی را څخه پیل له پیړی شلمی د ډول ځانګړی په دی، لرلی تاثیرات وړ پام د چاپیلایر په  ډیرښت نفوس د

 . دی  شوی المل  زیانونو اقتصادی  اوښتی ته ایکوسیستم او  ویجاړتیا، د پیلایرچا

 American Association for the Advancement of Science) ټولنی پرمختګ د ساینس د امریکا د  Peter Raven)) راوان پیتر

(AAAS )په مشر (Atlas of Population & Environment ( مونږ اوس لپاره هڅو د نړی ثباته با دیوی:  کړی هڅرګندون دا کی 

 ډیر مصارفو د شخص هر د ده، شوی ډیره وده بشر د وو، ناورین یو پیړی نیمایی هتیر چی ده روښانه دا  یو؟ والړ کی ځای کوم په

 ۰/۰ ځمکی د کی موده یوه وړ مالحظی د. مصرفوی سره چټکی ډیره په منابع نړی د چی شوی ډیری تکنالوژی هغه ،موندلی والی

 دی موندلی تغیر اتموسفیر ډول ژور په او دی تللی منځه له ځمکی کرهنیزی  برخه پنځمه ده، تللی منځه له خاوره پوړ پاسنی برخه

 چی دا ال بده ټولو تر او.  وټاکو منابع ناستی ځای هلپار هغوی د  چی دی له بی  دی تللی منځه له منابع طبیعی او ځنګلونه زمونږ او

 د او لری شتون هم اوس ستونزه دا او  ، دی تللی منځه له ډول دایمی په نوعی ځینی  ورکړی، السه له مو نوعی بیولوژیکی خپلی

 .ورکړو السه له نوعی  بیولوژیکی اکثریت  به پایه تر پیړی یویشتمی

 چاپیلایر د ددوی به مهارول نفوس د چی نده درسته دا  دی مخ مخا سره ستونزو چاپیریالی ډیرو د لری، نفوس ډیر چی ملکونه هغه

 او شی صنعتی ډیر به هغوی  دی کی حال په پراختیا د چی هیوادونه درلودونکی نفوس ډیر د کی حال همدی په کړی، کمی ستونزی

 .شی ړلو به مصارف او ککړتیا چاپیلایر د هغوی د همدارنګه

 

  ۲۱۲۰ -۰۰۷۱ وړاندوینه مصارفو د او مصرف انرژی د نړی دولسم شکل: د

 ته biosphere نړیړال چی دی قدرت هغه نړی د  صنعت ودی پر مخ چین او هند د چی څرګندوی انستیوت World watch د

 حرص د  امریکا او اروپا ن،جاپا ، هند چین، د ظرفیت ایکالوژیکی نړی د ډول ساده په: راپورزیاتوی دا همدارنګه ورکوی بدلون

 سر سړی د اندازه په جاپان او امریکی د کی کال ۲۱۰۱ په چین او هند چیری که څرګندوی راپور دا همدارنګه. کوی نه بسنه لپاره

 . کړی حل ستونزی منابعو خپلو د چی څو تر لری ضرورت وی ډکه څخه منابعو د چی ته نړی بلی یوی دوی نو  کړی مصرف منابع
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 :نهښارو

  په شوه، لوړه ته ۰۷۵ سلنه دا کی پیړی شلمه په وو، میشت کی ښارونو په وګړی ۰۵ یوازی کی نړی ټوله په کی کلونو ۰۸۱۱ په

 داسی ۰۳۸ نړید کی کال ۲۱۱۷ په خو  لوړوو، څخه تنه میلیون یو له نفوس هیواد هر د چی وو ښارونه داسی ۸۰ کی کال ۰۰۰۱

 ډول همدی په ډیروالی نفوس د ښارونو د که  نظره له څیړونکو د او وو، شوی ړلو څخه ملیون یو له نفوس یوه هر د چی وو ښارونه

 شمیره نفوس د ښارونو د اساس په څیړنو د ملتونو ملګرو د.  شی چنده دوه کی کلونو ۰۸ هرو په به نفوس ښارونو د نو مومی و دوام

 .ورسیږیږی ته تنو میلیارده ۰ هب  کی  کال ۲۱۰۱ په څخه تنو میلیارده ۰.۲ اوسنی له به

 ۰/۰ ښارونو د هم یا او وګړی ملیارد یو نړی د.  شی ته منځ  ډیروالی نفوسو د  به کی ښارونو په هیوادونو بیوزله د افریقا او آسیا د

 بیوزلی، ،ورکړی راکړی د توکو مخدره ، جنایاتو اجتماعی د سیمی دا چی تیروی ژوند کی ودانیو شویو پالن غیر په خلک برخه

 د اوسیدونکی سیمو ډول ددی کی هیوادونو بیوزله ډیرو په. کیږی پیژندل ډول په سیمو د روزنی د کړنو ناقانونه نورو او  بیکاری

 .دی مخامخ سره ستونزو  د پاکوالی لومړنیو د او ناروغیو، لوږی،

 

 غونډی  اسالمی  ورځنی دری یوه له دوی کله چی کړی جوړه ګوڼه ګڼه اورګاډی په هغی له وروسته بنګالدیشیان تنه زرګونو دریالسم شکل: په
 AP Photo/Pavel). نیټه مه ۲۰ جنوری د کال ۲۱۰۰ د راګرځی، وه شوی جوړه کی سیمه په Tongi د غاړه په سیند د Turag د چی څخه

Rahman) 
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 نفوس ډیر څخه ملیونو لسو له  یو هر پاولو ساو بمبیی، سیتی، مکسیکو سیول، توکیو، لکه هیوادونه ځینی نړی د  کی کال ۲۱۱۱ په

 .وو ډیر څخه( میلیون ۰۰.۰) نفوس ټول له دکاناډا چی وو ښار درولودونکی وګړو میلیونه ۰۰ د یوازی توکیو او وو درلودونکی

 به یو هر او وی  لیډ له ښارونو لوی ۲۱ د به ښارونه ۰۱ آسیا د به کی کال ۲۱۲۰  په اساس په څیړنی اقتصادی ختیز لری د آسیا د

 کراچی وګړی، میلیونه ۲۰ داکه وګړی، میلیونه ۲۰.۰ به جاکارتا څخه ډلی له هغی د چی ولری، نفوس ډیر څخه تنو میلیونه ۲۱ د

 وګړو ۰۱۱۱۱۱ د الګوس کی کال ۰۰۰۱ په.  ولری وګړی میلیونه ۰۰ بمبی وګړی، میلیونه ۲۳ شانګهای وګړی، میلیونه ۲۳.۰

 چین د او. ورسیږی کی کال ۲۱۰۰ په ته وګړو میلیونه ۲۰ به شمیره دا او رسیدلی کی وخت اوسنی په ته وګړو میلیونه ۰۰  څخه

 .وی درلودونکی وګړو میلیونه ۸۱۱ د به ښارونه چین د کی کال ۲۱۲۱ په چی کوی وړاندوینه دا کارپوهان

 کړی څرګنده دا الندی سرلیک ( راتګ ته منځ ښارونو یولو د او ډیروالی دنفوس کی ښارونو په) د کی څیړنه خپل په ملتونو ملګرو

 چا د او کوی متمرکز ته سیمی  کمی فعالیتونه انسانانو د ښارونه. ده الره حل ښه یوه لپاره ودی د بشر د هستوګنه کی ښارونو په چی

 هستوګنی د کی ښارونو په چی کله لری پایله ښه کی صورت هغه په دا او ، کوی مخنیوی ډیریدو د خطرونو د ستونزو  پیریالی

 .ولری شتون آسانتیاوی ښاری کی ښارونو په او وی، شوی تنظیم ډول ښی په برنامی

 

 دی شوی نښه په رنګ سره په چی ساحی ښارونو میشته ګڼ د څوارلسم شکل: دنړی

 :تاثیرات ودی د دبشر

 :راوړی ته منځ ستونزی الندینی ځینی ډیروالی بشر د

 مصرفوی پیسی ډیری لپاره موندلو د اوبو تازه د عرب سعودی لکه هیوادونه ځینی: اوبه تازه ناکافی. 

 تیل فوسیلی خصوصا:  خالصدیل منابعو طبیعی د 

 ،دا چی شی کولی ابتکارات او تکنالوژی نوی نو شی بډای او صنعتی هیواد یو چی کله ، ککړتیا خاوری او اوبو دهوا 

 .کړی هواری ستونزی

 ملییونه ۸ هرکال کوی، ساتنه بالنس د اکساید دای کاربن او اکسیجن د نړی د چی تلل منځه له یستمس ایکو او ځنګلونو د 

 . ځی منځه له ځنګلونه هکتاره

 کرځی المل ګرموالی د ځمکی د او کیږی رامنځته بدلون کی ترکیباتو په اتموسفیر د. 
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 پراختیا دښتو د او ورکول السه له ځمکو کرهنیزو د ،  

 او وړل منځه له ځنګلونو د کی سیمو ګرمو په ډول ځانګړی په کی هیوادونو ودی پر مخ په تګ، منځه له وانواع ځینو د 

 International Union for) د. شی الړی منځه له نوعی ۰۰۱۱۱۱ کی کال هر په چی شوی المل ددی سوځول

Conservation of Nature) ۲۱۰۰ منځه له ډول ټولیز په ژوی عینو ۸۱۰ اوسه تر بنسټ په راپور د فبروی د کال 

 . تللی

 د نفوس د کی هیوادونو پرمختللو په ده، امله له لوږی د مړینه ماشومانو د کی هیوادونو بیوزله ډیرو په: مړینه ماشومانو د 

 .ده ټیټه مړینه ماشومانو د هم بیا سره سره ودی

 شوی سبب راتګ منځته بکتریاوو هغه د دا کړی هحمای نفوس ډیردونکی چی څو تر ډیریدل تولیداتو صنعتی موادو دغذایی 

 نویو د همدارنګه او شوی سبب ککړتیا د اوبو او هوا داو دا بکتریاووی   دی مقاومی وړاندی به بیوتیک انتی د چی

 .شی ککړولی انسان چی شوی سبب راتګ منځته د وایرسونو

 خواړه، ناکافی او تغذی سو ژوند، ډک ګوڼی ګڼی د ، چاپیلایر ژوند د. ډیریږی چانس راتک منځته د ناروغیو وبایی نویو د  

 .شی واقع کی خطر په ناروغیو ډول  ددی وګړی بیوزله ډیر شاید امله له وزلی بی او شتون، نه نظافت د

 په حال همدی په  نرموالی ناروغی، هډوکی د لکه راتګ منځته ناروغیو د وجی کموالی له د غذا د: تغذی سو او لوږه 

 .نلری ستونزی قحطی د دی درلودونکی نفوس ډیر د چی  کی هیوادونو پرختللو

 او سی سیا بدو د دولتونو د انفالسیون او فقر  ، دی شوی المل تیښتی د سرمایی د انفالسیون او بیوزلی کی سیمو ځینو په 

 ټیټه کچه انفالسیون او بیوزلی د هم بیا سره ډیروالی د نفوس د هیوادونو ډیرو. دی راغلی منځته امله له سیاستونو اقتصادی

 .ده ساتلی

 دی کم عمرونه ړیووگ د  ده چټکه وده نفوس د چی کی هیوادونو هغه په. 

 فاضالبو د. امله له تخلیی د  کثافاتو جامدو د ، فاضالبو د هم هغه او شی پیدا را ستونزی به مخی له نظافت د ته خلکو ډیرو 

  انتقال د فاضالبو د کی ښار په کراچی د پاکستان چی څرنګه لکه دی جوړل تمسیس د فاضالبو د یوازی مخنیوی ستونزی د

 .شوه ټیټه را حده ډیره تر مړینه ماشومانو د نو شو جوړ سیستم

 مخ پر ژوند خپل الری دی له شی وکوالی خلک ځینی چی څو تر  شی لوړ به ګراف غالوو او توکو مخدره او جنایاتو د 

 .بوزی

 شی ډیر جنګونه او شخړی به سر په منابعو کمیابه د. 

 د او  منځ تر انسانانو د دی تنظیمونکی نفعاالتو او فعل د قوانین شی، ډیر به قوانین محدودیتی او لږ به ازادی شخصی 

 دا او شی ډیر عملونه متقابل به ترمنځ انسانانو د نو شی ډیر تراکم وګړو د چی کله دی، منځګړی لومړنی اړیکو د انسانانو

 څرګندونه دا کی کال ۰۰۰۸ په Aldous Huxley. شی وضع محدودیتونه او قوانین نوی چی څو تر کوی پیدا اړتیا ته دی

 راوړلی ته منځ حکومتونه ډول په توتالیتر د او شی رسوالی زیان ته آزادیو او دیموکراسی تراکم بشر د چی کړی

 د کی نړی دریمه په لوږه چی کوی استدالل دا Walter E. Williams او Thomas Sowell لکه پوهان اقتصاد ځینی.شی

 بشر د ډیروالی نفوس د پوهان ټولن او پوهان بیولوژی ډیری. راځی ته منځ امله له پالیسیو اقتصادی بدو او حکومتونو بدو

 .بولی درلودونکی اغیزو بدو د باندی کیفیت په ژوندانه د

 :جګړی او ډیروالی نفوس د

  ده، راغلی الندی انتقاد د  کی ډګر په تجربی د کی وروستیو دی په دی شوی سبب ډیروالی د جنګونو د الیډیرو نفوس د چی نظریه دا

 د نفوس د کړل مطالعه یی معلومات تاریخی او کلتوری هغوی د او وی نیولی الندی څیړنی تر یی ټولنی تاریخی چی مطالعی دوی

 .راغلل تیپا کی موندلو په اړیکو د منځ تر جنګونو او ډیروالی

Andrey Korotayev د  Peter Turchin جنګونو او کثرت د بشر د کوالی نشی نتایج منفی ډول دا چی کړه څرګنده دا ملګرتیا په 

  وګرځی المل نوساناتو تلپاتی د برخورد ددوی چیری که  ، دی دینامیکونه متغیر دوه جنګ او نفوس ، کړی تحریف فرضیه  منځ تر

 او Korotayev .کړو پیدا ارتباط کی قوی وخت عین په اړه په اندازو متغیرو ددواړو چی وباسو انتظار چی یکوال شو نه مونږ نو
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Turchin دولت د چی کی ټولنو هغه او دی درلودنکی دولت د چی کی ټولنو هغه په وموندله دا مخی له نمونو ډینامیکی ریاضی د 

 هغه چی وکړه څیړنه  تجربوی نمونو امپراتوریو دبیابیلو دوی وروسته. لری نشتو تعامل منځ تر جنګ او نفوس د دی نه درلودونکی

 تیوری د نفوس او دجنګ نتایجو ددوی. امپراتوری روم د او امپراتوری تانګ هان چین د امپراتوری، انګریزی  مدرنی د وو عبارت

 کی وخت عین په منځ تر شدت د جګړو نیوکور د او ودی د نفوس د چی وموندله دا Turchin او Korotayev وکړ، حمایت څخه

 .دی شوی ډیری هم جګړی سره ډیریدو د نفوس د خو ، درلود شتون تمایل

 :اقدامات اړه په کموالی د زیانونو د نفوس د بشر د

 لیډیروا نفوس د شول ذکر پاس چی څرنګه لکه. شی سره تر چی شته چاری الری ځینی اړه په کموالی د زیانونو د ودی د نفوس د

 .کړی معکوس تاثیرات ځینی چاپیریل د باید ټولنی دلیل همدی به او تهدیدوی،  چاپیلایر او دولتونه چی دی څه هغه

 د د اوس همدا ټولنو نورو ځینو.  کړی وضع میندو او پلرونو  په محدودیتونه ځینی اړوند زیږون د ماشومانو د حکومت کی چین په

 درولودونکی قیمت لږ د او پراخه ډیره چی شی کیدای ګذاری سرمایه ډول دا دی، کړی پیل وزلور په دخلکو اړه په تاثیراتو د نفوس

 د کی تمځایونو په موټرو د او مکتوبونو ، مارکیټونو محلی به خوړو د محلونه، سپورت د ځایونو، په عبادت د ډول په بیلګی د وی

 .وپیژنی ته ټولو ستونزه دا چی شی کوالی هڅی ډول دا. ویشل شیتونو فکت ، فالیرونو ، بروشرونو

 کیدو امیدواره د هغه چی کړی وړاندی ډول آسانه په او  وړ منلو د ته ټولو مخنیوی ستونزی ددی چی شی کوالی سیاستونه ددولتونو

 .ده مسله جنین سقط د کی هیوادونو ځینو اوپه مخنیوی څخه

 :مقررات زیږون د

  لکه هیوادونو ځینی لری، اړه پوری کنترول په دزیږون ډیروالی نفوس د

 کنترول د نفوس د  دی، کړی عملی قوانین سخت ډیر اړه په زیږون د چین

 مرستندوی یو لوږی او ډیریدو د نفوس د نړی د مخالفین مذهبی اړه په

 د Ted Turner لکه مدافعینو چاپیلایر د او رهبرانو ځینو دی، عامل

 په پالیسی ماشوم یوه د ډول په چین د باید ملتونه ملګری چی کړی وړاندیز

 په  څخه نفوس ډیریدونکی د نړی د چی څو تر کړی عملی کی نړی ټوله

 په صدراعظم وروستی هند د ګاندی ایندرا. وشی مخنیوی ډول تدریجی

 کړ، عملی پروګرام عقامت یا کولو خصی  اجباری د کی کلونو ۰۰۷۱

 کړل عقیم ډول رسمی په باید درولودل یی اوالدونه دوه چی پلرونه هغه

 سیواده بی ځینی او رهبران مخالف سیاسی ځوانان، وده بی ډیرو خو شی

 هند په اوسه تر پروګرام دا. دی شوی خصیان دو چی وو اند دی په وګړی

 دی وړ نفرت د خلکو د او کوی انتقاد څخه هغه له او دی یاد خلکوپه د کی

 .وځنډول لپاره لسیزو څو د پالنونه ددولت پروګرام دی او

 وړاندیز پالن الیسنس د دزیږون  Michael E. Arth طراح ښارونو د

 ته ښځو پروګرام دا ، دی نومولی  Birth Credits یی هغه او دی کړی

 ماشومانو دډیرو څخه سهمیی خپلی د چیری که چی شرط دی په خو شی درلودلی غواړی و چی ماشومان څومره هر ورکوی اجازه

 ته ټکی صفر د وده نفوس د نو شی عملی پروګرام دا چیری که وپیری، الیسنس لپاره دهغوی یدبا نو  وی غوښتونکی

 ماشوم لومړنی نود وی ماشوم یو سهمیه چیری که ډول په مثال د ،) population growth (ZPG) ) Zero کړی یتـــــــــــــــــراټ

                                                 . شی تعین څومره فیس الیسنس د لپاره زیږون د ومماش اضافی د چی کړی تعین دا به مارکیټ او وی مفت به زیږول
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 :توانمندی او ړهک زده

 د. وشی ګذاری سرمایه خدماتو په پالن د کورنیو د او سواد په ښځو د چی دادی وړاندیز یو لپاره مخنیوی د ډیرښت د نفوس د نړی د. 

 د همدارنګه او  چاری، الری مخنیوی د زیږون د ، (Family Planning) پالن کورنی د ، اړه په کړو دهز د اړه په ودی د نفوس

 هرکال کی نړی په. وشی تمرکز اړه په  السرسی آسانه د ته  درملو دارو کاندومونو، د وو ښځینه/نارینه د لکه وسایلو د زیږون

 کی ایالتونو متحده په کال ۲۱۰۰ د. کیږی حامله ډول ناغوښتنی په ښځی ونهمیلی ۸۱ یعنی کیږی غوښتل نه والی حامله  ۰۱۵ تقریبا

 اخرینی خپل ښځی میلیونه ۰۰۱ ډول تقریبی په  کی هیوداونو بیوزله  په. دی شوی پیښی ډول توقعی غیر په والی حامله نیمای تقریبا

 دوی خو  کړی ایجاد فاصله منځ تر امیدواریو لوخپ د چی غواړی  هم یا او  غواړی نه ماشومان نور هم یا او غواړی نه ماشوم

 . وکړی مرسته کی پالنولو په فامیل د سره ددوی چی څو تر لری نه السرس ته خدماتو او ، معلوماتو

 امله له ناروغی ورپیښو په وروسته څخه زیږون د یاهم او زیږون والی، حامله د ښځی ۰۰۰۱۱۱ کال هر کی نړی ودی پر مخ په

 میلیونه ۸ کال هر دی پر برسیره او راځی، ته منځ کی آسیا جنوبی او صحرا جنوبی په افریقا د مړینی دا ۸۳۵ زییوا چی  مری،

 السه له ژوندونه خپل امله له شتون نه د اوبو پاکو د او شی کیدای یی نیوی مخ چی امله له ناروغیو هغه د خوارځواکی، د ماشومان

 له شاملولو ښځو د کی دندو په او کړو زده د  پالن کورنی د نفوس خپل چی وکړ اعالن اد کی کال ۲۱۱۸ به مصر ډول همدا ورکوی

 لپاره پروګرام ددی چی کړ اعالن دا لوری له  Hatem el-Gabali وزیر صحت د مصر د کی کال ۲۱۱۸ په. وکړی مخنیوی الری

 .ده کړی ځانګړی بودیجه ډالر میلیونه  ۰۱ یی

 :ظریین یمذهب اړه په کنترول د نفوس د

 کی هم  دین یهودی په ډول په مثال د منځ تر څانګو د ادیانو ځینو د حتی او دی، بیلی بیال نظریی مذهبی اړه په کنترول د زیږون د

 . لری شتون نظریی بیلی

 :مسیحیت

 امیدواری مصنوعی د کلیسا کاتولیک رومن د لری، ن شتو مواضع بیالبیلی کی فرقو او ډلو په مسیحیت د سر په کنترول د زیږون د

 همدارنګه. وی وړ پیژندلو د ډول تاریخی په باید شجره شخص یو چی  دی اند دی په دوی چی ځکه کړی ممانعت څخه والی حامله یا

 د Anglican د چی هغه تر ورکړی وه نه اجازه رسمی مخنیوی د څخه بارداری د رسما پوری کال ۰۰۰۱ تر کلیسا کاتولیکی غیر

 .ورکړه اجازه مخنیوی د څخه والی حامله د ګروپونو پروتستانت ډیریو هغی له وروسته.  ورکړ بدلون ته سیاست خپل مشر کلیسا

 :کلیسا کاتولیک رومن

 او رسیږی، ته پیړی لومړنی مسیحیت د تاریخ عقیدی ددی او دی، مخالف مخنیوی مصنوعی د توب حامله د کلیسا کاتولیک رومن د

  Family Planning پالن کورنیو د لکه چاری الری ساینسی نوی دی، کړل پرهیز الره یوازینی نترولک د زیږون د اند په هغوی د

 په پرهیز ډول یو د کی کال ۰۰۳۸ کال په لوری له Pope Paul VI پاول پاپ شپږم د Periodic abstinence پرهیز یی دوره او

 .راغلل کی encyclical Humanae Vitae   پاڼه بخښن په هغه د او شول وپیژندل توګه

 :هندویزم

 شی کوالی ښځه او نارینه چی راغلی دا کی اصولو ځینو په هندوانو د ، کنترول نشته ډول هیڅ اړه په زیږیدنو کی د دین په هندوانو د

 په نړی د(  ړیک زده یا ټکی اخالقی او مذهبی دین د هندوانو د)  Dharma.  کړی سره تر مشوری اړه په کنترول د زیږون د چی

 زده کړو د Dharma د زیږون ماشومانو ډیرو د څخه ظرفیت د چاپیلایر د چی دی نظر دی په هندوان ځینی نو کوی، تاکید والی ښه

 .دی خالف په



  

 

 

 32تر 32 له :د پاڼو شمیره

 german.de-lat@afghanmaqa  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

 

 :یهودیت

 ارتودوکس د.  دی بیالبلی منځ تر غوښتونکو اصالح  او کارانو محافظه ارتودوکس، د نظریی یهودیانو د سر په کنترول د زیږون د

 محافظه. ولری ماشومان دوه ښځه او میړه یو چی کله ډول په دمثال ، دی وړ قبول د  الندی شرایطو ځینو د کنترول زیږون د منځ تر

 هڅوی ته دی غړی خپل او ده ډله خیاله آزاد ټولو تر یو غوښتونکی اصالح.  هڅوی اړه په کنترول د زیږون د غړی خپلو د کاران

 .ونیسی تصمیم اړه په کنترول د زیږون د  شی کوالی ړیغوا دوی چی ډول هر په چی

 :مذاهب نور

  نلری، نیوکه ډول هیڅ اړه په کنترول د زیږون د دین Sikhs ډول په بیلګی د  کړی، ندی ګډون کی بحث دی په ادیانو ډیری

 ښځو د او لپاره ژوندانه ښه د ولکنتر زیږون د ډول نړیوال په Neopagans نشته، سیاست هیڅ اړه دی په کی بودایزم په همدارنګه

 .ده کړی غوښتنه لپاره روغتیا د

 پای

 :ماخذونه
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