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 رد چاپېلایر د نړیوالې ورځې په پا
 

 ې الراو حل ېچاپیلایر ننګون د ېپه افغانستان ک
 
  :هخطرون وافات  بدلون او د طبیعي ماقلی د
  

هر کال د خلکو په ژوند   ېنېږد مو ه سیالوون .ید سره مخ هېواد وسیالوون وا ووچکالی هلک وافغانستان له طبیعي پېښ
د بدلون په وړاندې زیات زیان منونکی دی او په  ماقلی کوي. ملک مو د هاغیز هبد هاو په ملي اقتصاد زیات تمعیش او

نړۍ کې د خطرونو په درجه بندۍ کې اتم ځای لري او داسې فکر کېږي چې دا زیان مننه به د تکرار او د 
زیات زیان منونکی  د بدلون په وړاندې ماقلی . هغه سکتورونه چې ديزیاتېږ مه هرپېښو له پلوه ال نو ياقلیم شدیدو

( ۴، او )ېزیربناو سکتور په څرګنده توګه د سړکونو تترانسپور د( ۳، )يانرژ (۲کرنه، )( ۱: )دي عبارت دي له
   له کبله. وسیالوون  د اوبه خور سیستمونه مو د

 

  :ل د ځنګلونو او نباتي فرش له منځه تل 
 

د  کول،ېپر لونوګنځ : د سون لپاره د یېمهم الملونه  ېمهمه ستونزه ده، چ  وهیتلل په ملک  هځ له من لونوګنځ د 
مهم الملونه  یېلپاره د پالنونو نه شتون  ېکارون دارهیاو پا ېد مناسب مکوځ اور، او د  لونوګنځ چارتراشو قاچاق، د 

 ونهیا ځ  څړله کبله  تیریاو نه مد څړ یېرو ېه ده، خو د بړجو ونویا ځ  څړسلنه له  ٪۴۵ ېدي. د افغانستان د خاور
 ي،ځ را ې اقالمو په سر ک ید صادرات ږزمو ېچ  يټطبي بو ېلډ  ېله د ېچ  يځ  هځ له من یېاو نباتي فرش  بیمو تخر
 شیفرسا  مکوځ : د یداد یې ېنځی ېلري چ ېزیاغ ېبد ېاتیز بیدا تخر ونویا ځ  څړاو  لونوګنځ . د يځ  هځ هم له من
لمدبل )رطوبت ( نه شي  ېتلل چ  هځ او غذایي مواد له من لګ لګ ېتلل، د خاور هځ د نباتي فرش له من –ب یاو تخر

 تهځ رامن الوونهیقوت س بيیدا کار د ستر تخر ېچ  ،یاو د اوبو جذب نه شي کول بیتخر تړښجو ېد خاور ،یساتل
 اتیز  الوونهیاو س  ي،ېږالمل ک  تښد کم  واوب  ېالند ېمکځ د سطحي او تر    دلېجذب ږل  رډې  ا ی  دلېد اوبو نه جذب  ،یکو

او  کويډ ېریبستر او د ابو ذخ  الوونویاو س ندونوید س ،ېالیکانالونه، و دواېد ه ېچ ي،ړرسوبات له خان سره راو
  شت ید مالدارانو اقتصاد، مع تښاو کورونه خرابوي، د نباتي فرش کم کونهړس ،ېمکځ  ېزیکرن الوونهیراتلونکي س

 . ويړا انونهیز اتیته ز تصاداو د مملکت ملي اق
 

  :هالصح ظحف يمحیط نا مناسبه مدیریت، د اوبو ککړوالی او  و زیرم د اوبو د
 

شوې دي. د افغانستان  لویش نامناسبې په نسبي توګه زیاتې اوبه لري، که څه هم د وخت او ځای له مخې افغانستان
 ه ځي او دا له نورو سره د کار کولو اوبنورو ملکونو ته هم او یې و څخهرڅلو له څخه وحوض يدریای له پنځو

له یو شمېر ننګونو سره مخ دی تر څو د کورني لګښت،   که څه هم اوبه لرو خو افغانستان .همکارۍ اړتیا لري
تر څو په  لپرېښود او چاپېلایر ساتنې لپاره لکه د چاپیلایر ساتنې لپاره په سیندونو کې یوه اندازه اوبه تصنع کرنې،

د اوبو ککړوالی په ځینو سیمو کې یوه ستره ستونزه کېدونکې ده،  له منځه والړ نه شي. تموجودا هغو کې ژوندي
مواد   يکیمیاو سرې او حشره وژونکي يکیمیاو وا ترسوبا  ېاوبو )چ  وراګرزېدونک په ځانګړې توګه د کرنې له

، او وکاربنون وهایدر او واو د درنو فلزات یلر نا تصفیه شوې ککړې اوبه فعالیتونه ) چې يصنعت ،(يلر
و سیندونو، کانالونو او ویالو  ېتصفی او کورني ضایعاتو مواد ) چې زیات یې بې له تبدرف ، د(لرونکې وي نورو

ورنه په ځینو ځایونو کې   ترسوبا  د ځمکې او خاورې زیات تخریب کوي او زیات هم يمعدنکار (.يوربهیږ ته
    رامنځته کېږي.
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 : لد خدمتونو له السه ورکو مایکوسیست او د ع تنو د ژوند د
 

لري، که څه هم د جنګونو، ښکار، او د هغوی د ژوند ځای د تخریب له  عتنو افغانستان د وحشي حیواناتو زیاته
د افغانستان ځینې سیمې منل شوې  تر زیات فشار الندې راغلل او له کمښت سره مخ شول. حیوانات يوجش زیات کبله
په لحاظ زیات ارزښت لري او باید ورسره زیات احتیاط وشي کله  ېمنظر ا دسیستم لري، ی يایکالوژیک وتلی چې
خدمتونه تر تهدید الندې   مایکوسیست په ځینو ځایونو کې د پروګرامونه او پروژې هلته پلي کېږي. يانکشاف چې
، پکتیا او خوست ځنګلونه، ړکن لوړې، د نورستان، رپامی دره، د رقاجا  لکه د بند امیر سیمه، د دي،

د پسته ځنګلونه چې وروستي یې د چاپیلایر ساتنې تر څنګ زیات اقتصادي ارزښت او اهمیت   نسمنګا  او سبادغی د
   ، او اوس د له منځه تلو له تهدیدونو سره مخ دي.يهم لر

 

  :() په کور او بهر کې د هوا ککړوالی  ید هوا ککړوال 
 

د  ورابر د ځینو بې وزلو کسانو لخوا او ان و، د ډبرو د سکروتیل بې کیفیته ړوالی د لرګیو،په کور د ننه د هوا کک
له کوره   ناروغیو المل شوي دي، په ځانګړې توګه په ماشومانو او ښځو کې. يروغتیای او د زیاتو يسوځول لیدل شو
له کبله چې )   تصنع او ۍمعدنکار ، د ګردونو، وجنریتورون ،تترانسپور چې له ښاري بهر ککړه هوا

په ښارونو په ځانګړې توګه په کابل  (.يخارجو ، او نور غازي مضر موادکارسنی ،بسر ،داکسای دای رسلف ګرد،
    .يزیاتېږ ښار کې دا ستونزه په ژمي کې

 

 :ب د ځمکو تخری
 

ورنه د   و ا يله کبله په کې شامل د شفرسای ځمکو د خاورو له منځه تلل د خاورو د وکرنیز چې د د ځمکو تخریب،
المل  شفرسای د ځمکو نا سمه کارونه د ځمکې د تخریب او .ځمکې صحرا کېدل پیدا کېږي او یوه ستره ستونزه ده

، په لراایست هبیخ  لهلپاره د بوټو  نسو بې پالنه او بې رویې څړ، د ،ونو او بوټو د ځمکې خالي کول ، د لهيکېږ
له  رکانتو د کرل، داسې چې قلبه وللمی ځمکو کې په غیر فني توګه د هکمزور دوامداره توګه په میالن لرونکو سیمو او

او د زمانې  یکو سره جال مایکوسیست په ټکر کې وي، تر فشار الندې ورسره هبلک نه ېمواز کرښې سره
په ناسمو ځایونو کې  ،بدلېږي ا بېدی ا اوسره یې له منځه وړي او په صحر لتېرېدو په

نورو موخو لپاره د لرګیو غوڅول یې ستر الملونه   کول او د  ققاچا  تر السه کول او وچارتراش د ،لښکارکو کرنه،
دا ستونزه رامنځته کېږي او زیات  هکل یوه ستره ستونزه ده. د هېواد په ځنګلي سیمو کې کله نسو د ځنګلونو دي.

   وړي. ځنګلونه له منځه
 

 : هاغیز موادو يکیمیاو د
 

توګه په ستره   ېځانګر په ې، کرنومعدنکاری او وفابریک يصنعت کول چې له يخوش موادو او درنو فلزاتو يکمیاو د
خاورې، هوا او ځمکې د ککړوالي الملونه له ځان سره لري. که څه هم   زموږ د چاپیلایر، اوبو، کچه يصنعت او

ورځ تر بلې  هومره زیاته نه ده، خو هښکارند د کمې ودې له کبله دا شومه تصنع زموږ په ملک کې د
پلي کولو له کبله یو رابرسېره کېدونکی خطر  د زیاتوالی او د قوانینو او مقرراتو د کمزوري يمعدنکار او تصنع د
سرې چې په بې رویه توګه زموږ په ملک کې  يکیمیاو په کرنه کې کارېدونکي د حشرو ضد دواوې، ڼل کېږي.ګ

توکو   وکرنیز شوني زموږ په هپات موادو يکمیاو . ديبدلیږ خطر يروغتیای او يچاپیریال هباالقو کارول کېږي په یوه
او د ملک  يپرېنږد هر کې څوک خپل ملک تهپه ب ېمیو لکه مېوو کې که زیات شي نو بیا به افغاني توکي لکه

، په هغو  ي، زموږ سیندونه، ویالې او ان تر ځمکې الندې اوبه به هم ککړې کړيقلم به مو له السه ووز يصادرات دا
او زیاتې  ، د اوبو کیفیت به مو زیات خراب شيیووژن تموجودا کې به کبان او نورو ژوندي واړه

   به راکړي. ېضرب يروغتیای او ياقتصاد
 

  :ېاړیک يکلید ( تر منځرفق) ۍبېوزل  د چاپېلایر او
 

تړلی دي: غریب خلک ممکنه د   ينېږد او چاپېلایر سره يبېوزل هېواد لپاره، هپرود د افغانستان په څېر د یوه مخ
زیات  رفق  ممکند نه شتون له کبله، د چاپېلایر د تخریب المل شي. له بلې خوا، یو تخریب شوی چاپیلایر وبدیلون نورو

خدمتونو ته د نه السرسي له کبله زیات امکان شته چې  مایکواسیست کړي، د مثال په توګه طبیعي زېرمو )منابعو( او د
  .ډېرو نورو له فقره د وتو مخه ډب کړي د بېوزله خلک ال زیات نور بېوزله شي او

 

، او بېوزله د خپلې زیان مننې او په یلر کې ژوند کوي چاپېلایر زیات اهمیت تغرب د هغو خلکو لپاره چې په
او   ووچکالی ،وسیالون لکه وټکانون يبیرون له کبله چې نه شي کولی له وتوانمندی د زیات تړاو او د کمو وزیرم طبیعي
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تصور   وتاس زیات په خطر کې دي.د بدلون له کبله   ماقلی ځان برابر )عیار( کړي، نو د چاپېلایر د تخریب او   نورو سره
کې ناست بېوزله ماشوم چې ټوله ورځ یا د  هجاد وکړئ، د کابل په یوه له زیات بیره باره، ګردونو او دودونو ډکه

کوي، زیات به تر خطر الندې وي که د هغه مالداره کس زوی  يګدای خلکو بوټان رنګوي، یا یو څه پلوري او یا هم
ته ځي او په کور کې هم هر راز پاک چاپېلایر، اوبو او خوړو  ۍشوونځ  ونکی موټر کېایرکندیشن لر سلوک چې په

کمولو او ورکولو   رفق ته السرسی لري. ښکاره ده چې بېوزله کسان زیات تر خطر الندې دي. نو دا روښانه ده چې د
څه دي چې هر څوک یې نه   لري. خو دا هغه  ېراوړن ښې السته هپانګون لپاره په چاپیلایر ساتنه او ښه مدیریت یې

نو د تلپاتې پراختیا  – چاپیلایر د ښه والی او پاکوالي دوام خوندي کړو د – چې  . د دې لپارهیتحلیلول شي درک او
بدلون کېدی شي  ماقلی ته باید د غوره علمی پروګرامونو په مټ ځان ورسېږو. د(SDGs) زیاتو موخو )هدفونو( یا 

کړي او همدارنګه به مو په  ښپې ودې دواړو ارمانونو ته تاوان یاقتصاد و او دپه کمول ۍبېوزل زموږ د ملک د
وکړي. دا داسې ننګونې دي چې ورو راځي، زموږ بېوزله او نا لوستي خلک یې نه شي درک   هاغیز چاپېلایر هم بده

  .ر دیمو په نورو غمونو کې ورک دي او دې ته د کمو خلکو فک ياوچارواک نسیاسیو ،هکادرون کولی او
 

  ؟بېوزله )غریب( څوک دی
 

که څه هم په افغانستان کې زیاتې پیسې کارته پورته شوې، یو شمېر خلک مو زیات شتمن شول، خو تر اوسه د هېواد  
، په دې کې د ښار د اوسېدونکو او  یکو کې ژوند ۍبېوزل تر کرښې الندې په رفق زیات خلک د ينیمای د نفوسو تر

ډول په کرنه کې  لناانډو ، بېوزلو او شتمنو ترمنځ توپیر زیات دی. بېوزله کورنۍ پهوښخ  کلیوالو بزګرانو، سړیو او
د کمښت له ستونزو سره مخ   وعواید او موسمي وټکانون د بدلون له ماقلی موندل کېږي او زیات د

کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي زیات امکان شته چې فقیر به وي، په   اړخ لري، هغه یقو ټجنسی د رفق دي.
زیان منونکي خلک زاړه، معلول، د اوږدو ناروغیو لرونکي، یتیمان او بې   ځانګړي توګه په کلیوالو سیمو کې.

پورې  ویتوانمند ، یا هغه ماشومان چې یوازې مور او یا پالر لري. زیان مننه د ټولنې او کورنۍ پهنماشونا  سرپرسته
بدلونو او  ياقلیم او خطرونو سره مقابله وکړي. تر ټولو زیات عام خطرونه د وټکانون تړاو لري چې له بهرنیو

د لوړوالي او یا   و قیمتون ( او د کښتونو له منځه تلو، دوسیالون  او ووچکالی ناورینونو ) په ځانګړي توګه له یطبیع یا 
   له ناروغیو رامنځته کېږي.

 

  ؟وکړل شي او څنګه باید وکړل شي  څه باید
 

چې هر وزارت او سکتور د یوازې په ځنګلونو،  ېورکوي داس هکارن هفرمولون زاړه سکتوري یوازې د دې لپاره
له  ياکالوژ او عتنو چې د ژوند د وسیم  څړځایونو، د اوبو په تنظیم، د وحشي حیواناتو په خوندیتوب، د ساتل شوو

  .يسکتورونو کې کار وکړ رنوو ښه کولو او تمعیش  ، کرنې، اوبه خور، د خلکو دۍمالدار پلوه اهمیت لري، د
 

رونه  وسکت هاوړوند ټول باید په هر اړخیزه توګه او په ګډه ېه پوهه داده چ ړعلمی او عملي تجربو وال په ۍنن سمه او
الره داده چې د هېواد چاپېلایر ساتنې، د  ۍیوازېن کار وکړي. ېخ د منظمو پالنونو له م او ادارې

ته زیاته پاملرنه  وخدمات هغوی سیستمونو او د  يایکالوژیک ،عتنو او څړځایونو، د ژوند وڅنګلون لکه وزیرم طبیعي
د  پلنډسکې او دشې رواټې وشي، او نن سبا د هر اړخیزه هپانګون ېورباند وشي، د منظمو او علمی پروګرامونو له مخې
لکه  ونهادون ياکادیمیک کې د اړوندو دولتي او نا دولتی ادارو، وروښون مدیریت په طریقو یې مدیریت وشي. په دې

سکتور، نړیوالو موسسو،   يخصوص شوراګانو، يانکشاف نو، ګټه اخیستونکو ټولنو او د هغویپوهنتونو، مدني ټول
   رسنیو او نورو په ګډه کار اړین دی.

 یپا 

mailto:maqalat@afghan-german.de

