
محيط زيستطبيعت واقليم ،  

 محيط زيست : 

مجموعه از عوامل فزيکى خارجى ميشود،به عبارت ديګر .طالح محيط زيستاص لشام همه اى ساحات که دران زندګى جريان دارد

،عناصر وعوامل فزيکى خارجى که محيط زيست را  ودات زنده که باهم در کنش و واکنش هستند محيط را تشکيل ميدهند جومو

  ست ميباشندزيط ن محي،دربين موجودات زنده انسانان ازجمله کنشګراشند اآب،خاک،هوا واتمسفير ميب يل ميدهند عبارت اند از:شکت

من در اين با الى اقليم وطبيعت اثرګذارى مثبت يا منفى ميداشته باشند، محيط زيست بلکهکه به کومک عقل وعمل خوش نه تنها باالى 

:ورد بررسى قرار ميدهم م از اثر ګذارى مثبت انسانان رانويشته يګ بخشى   

از  خالقى،تعليم وآموزشا اقليم،طبيعت ومحيط زيست قانو ن ګذارى،تربيهتجارب بشرى نشان ميدهد که به منظور حفاظت وبهبود 

انسانان در راستاى تخريب هر چى   خرابکارانهد که از کنش هاى نودولت ها را قادر ميساز جمله کارشيوه هاى است که جوامع انسانى

رشد وتوسعه اجتما عات خوش به منابع انرژى نياز وبراى دوام زندګى ان ،انسانبيشتر اقليم،طبيعت ومحيط زيست جلو ګيرى نمايند 

مى نمايند،در برابر دريا ها صد که انسانان دل زمين را ميشګافند،جنګل هارا قطع منابع انرژى است اين   ارند در راستاى جستجو د

ليدبرق، ګرما وسرما به توور منظ هيث منابع انرژى بحډيو اکتيف رابه ا وعناصر رنګ،ګاز طبيعى،نفت،س  وب،ذغالچميسازند ،

اتمسفير  و تالشها سبب تغير والوده شدن آب، خاک ههمصنايع وترانسپورت مورد استفاده قرار ميدهند اين  ىحرکت انداختن چرخها 

هرانان کنش خراب کايه ب اکنون اغلب کشور هاى جهانميشود   

استفاده  ،ها و قوانينبه وسيله تصويب پاليسى ها ستراتيژى  تقليل وجلو ګيرى اين خطر به منظور  برده اند پيجوامع بشرى و دولتها 

براى استفاده و به کارانداختن منابع  از جمله قوانين کهرا تشويق وحمايت مينمايند ،و بکار انداختن منابع انرژى بديل،پاک وقابل تجديد 

کشور انرا به  هر تجديد ميباشد که  نابع انرژى قابلقانون ـ استفاده از منقش خارجى مثبت بازى ميکند انرژى بديل،پاک وقابل تجديد 

اوردن چرخهاى صنا يع رفع احتياجات تنوير،به ګردش تالشهاى تامين انرژى به مقصد ,نامهاى مختلف تصويب ونافذ مى نمايد

زيست  ت ومحيطعطبيبا الى اقليم،د غذايى تاثيرات منفى مواوترانسپورتى،توليد ګرما وسرما،نګهدارى و پروسس ،فابريکات توليدى 

  وبشرى جوامع منفى  به هدف جلوګيرى از تاثيرګذارى انرژى قابل تجديد بق ان قانون ـ ا مط و پاليسى ها،ستراتيژى هابجا ميګذارد،

،تصويب ونافذ ميشود  طرح هر کشور شرا يط محيط زيست با در نظر داشتحفاظت وبهبود  و به مقصددولتها   

باشد قرار ذيل مطرح ميګردد:  شا مل طرح وتصويب قانون  دي با در کشور ما  موضوعات که  

ديد ،تقليل دوامدار مصارف انرژى دراقتصاد  جازمنابع قابل تبايد رشد وتوسعه دوامدار تامين انرژى هدف قانون انرژى قابل تجديد 

محلى  تقليل وجلو ګيرى جنجالها وتنشهاى  باشد، اين قانون  در راستاى وبهبود اقليم،طبيعت ومحيط زيست حفاظت  واز طريق ان

و تکنالوژى  دراين سکتور  ګذارىه عدى سرمايب رشد وانکشاف ،کند ا زى نقش مٶثر ب بايد منابع انرژى فوسيلىومنطقوى بر سر 

جديد درکل توليد انرژى،اهداف را  لند بوردن سهم استفاده از منابع انرژى قابل تحمايت کند ،به مقصد بتقويت و با يد  انراستفاده از ا

انرژى وبرق بايد تقدم اتصال دستګا هاى توليد ژى تجديد شدنى انر ،قانون ـمدت به اعداد و فيصدى تعين کندبايد به کوتا،متوسط وبلند 

وازنه  مانتقال وارزشدهى اين برق،انتقال برق،حق اوليت پذيرش برق،،تامين ى وشخصى تجديد را با شبکه هاى دولابع انرژى تماز 

منظور رفع ابهامات با ساير ه بدر سراسر کشور تنظيم وتامين نمايد، يان شبکهچبرق ګرفته شده وارزش ګذارى انرا بايد توسط اداره 

خوش تعريف نمايد :ظر نورد مد اصطال حات ذيل را براى سکتور ي اقانون بسکتور ها   

قدرت آب،قدرت باد،قدرت  ميشوند مانند : يددجاز منابع اند که بصورت طبيعى وخود کار دوباره تت عباررژى قابل تجديد نـ منابع ا١

يع وتا سيسات  افى منازل شخصى،صنضا غاز هاى مواد ا تقدرت غازات کتله هاى نباتى ،قدرشعاع آفتاب،قدرت چشمه هاى آب ګرم،

اى  و قدرت غاز هاى مغارهعمومى   

به کار ميبا شد که براى توليد انرژى وبرق ازمنابع قابل تجديد وخودکار  هستګاه عبارت از سا مان االت تخنيکى بهم پيوست د ـ ٢

به  اظ تخنيکى حرک دارد و از لشتيا ساختمان مبراى کارخوش سا مان االت تخنيکى ن نوع که اياز  ،دستګا هاى متعد دانداخته ميشود 

جدا ګانه ضرورت نه ميداشته باشند بايد بمثابه  ،اداره ونظارت  شبکه،سامان اال ت اندازه ګيرىکنويرټر ها ،راه ها ،نقاط اتصال با 

 يک دستګاه تلقى شود

د د ستګا ه را به کار مى اندازکه بدون صدمه رساندن به ملکيت ديګران ستګاه شخصيت حکمى وحقوقى را ګويند ــ کارګذار د٣  

ه،شبکه،لين هاى انتقالى،کارګذار شبکه ولين هاى  دستګا ت قدر: به کار انداختن دستګا،رژى قابل تجديد بايد اصطالحات نقانون ـ ا در

مختلف تعريف شود :افزود بر ان بايد مکلفيتهاى پذيرش وانتقال انرژى وبرق توليد شده براى کتګورى هاى انتقالى تعريف شود ،  



ساخته شوند که به دستګا هاى توليد انرژى وبرق  د مکلف ا يعمومى ولين هاى انتقالى عمومى بصاحبان و کارګذاران شبکه هاى ـ ١

انرژى وبرق از منابع انرژى  داده شود ،کارګذاران دستګا هاى توليد ژى وبرق شان رنتقال احق اوليت اتصال واناز منابع قابل تجديد 

ومى انتقالى بايد مکلف مکارګذا ران شبکه هاى عه انرا راجستر نمايند ،ستګا  جرد تکميل ساخت دم بهف شوند مکل ا يدقابل تجديد ب

کار ګذاران  به وصل نمايند ،وش خد انرا باشبکه هاى موبه توليد اغاز نرد که دستګاه توليد برق از منابع تجديد شدنى جبه مد نشو

شود تا بين خوش  ا ده د ازهجنمايند طبق قانون ا  واردبدون انکه به حق اوليت اتصال صدمه هاى توليد  استګ  د ى و شبکه هاى عموم

که دستګاه توليد برق وانرژى ب ان شود  سببايد   اين موافقه جانبين تغيرات وارد نمايند  نفع  هاتصال بق اوليت حکه در ه نمايند موا فق

کارګذار شبکه  از طرفخوبتر وصل وجا بجا شود ،مصارف ناشى از اين جا بجايى مطابق به اسناد معتبر نيکى ومالى خاز منظر ت

ومصارف مکلف شود که از لحاظ تخنيکى يد ااديه نمايد ،کار ګذار شبکه عمومى بانرا ت بايد هدستګامى شود  کارګذار ى اراٸه معمو

کار   يا بح ه صااهر ګزد،ا ازمنابع تجديد شدنى معين ومشخص سبرق وانرژى را به دستګاه توليد مالى محل نزديک و ارزان اتصال 

ميدارد به کار ګذار دستګاه ومحل اتصال مناسب وبهتر اراٸه از لحاظ تخنيکى ومالى شرايط درک کند که شبکه ديګر ګذار د ستګاه 

در قانون مکلفيت حق  ،خود به عهده ګيردمصارف ديمونتاژ ومونتاژ دوباره را که دستګاه خوش را به ان شبکه وصل اجازه داده شود 

اتصال مورد  که شبکه عمومى در محل ل نمايد زمانيکه کار ګذار شبکه عمومى استد الدرانصورت هم بايد خدشه دار نشود اوليت 

  ببخشد  دى توسعهخومعقول وکه شبکه را به مصرف بايد مکلف شود عمومى  شبکه در اين صورت کار ګذارشد،ا نظر اضافه بار ميب

  شدنى اضافهمى توسط برق توليد شده از منابع تجديد در صورت که شبکه عموستګاه ها را  اتصال دد مکلفيت حق اوليت ا يقانون ب، 

رد به مون االت اندازه ګيرى و مصارف کار در اين  مامصارف اتصال درمحل موافقه شده،نصب سا  ه دار نه کند د نيز خدشبا شبار 

کيلو وات  ٣٠قدرت انها تا باشند اشته  قرار دين ممتعدد در عين زستګا هاى  ستګا يا ددشود ،اګر  د شته ګذاعهده کار ګذار دستګاه  

تصال ديګرى را حل اممى موتلقى ګردد،اګر کار ګذار شبکه عل مناسب حد محل مذکور به حيث ما شود بجل اتصال موحمو برسد 

د که سا مان  شو ،به کار ګذار دستګاه حق داده مذکور قرار داده شود   هد ه تمام مصارف اتصال بر عزد در انصورت امشخص س

کار ګذار   هد هبر عد ضرورى اتصال جديايد ،مصارف ه نممالخظ ه ومعاينوسط متخصصين با اعتبار تضرورى اتصال را االت 

کنند ،کار  هرا با هم تبادلمکلف شوند که  معلومات ضرورى ولين هاى انتقالى  ن دستګاه ها ،شبکه هاا ،کار ګذارشبکه ګذاشته شود 

ا  اروش را خه هاى استګ منشا برق توليد شده توسط دمکلف شوند که اسناد ديد جه هاى توليد برق وانرژى از منابع قابل تګذارن دستګا

استفاده از ان درج باشد محل وشيوه ،  ،منشا ،اندازه تيد تمام معلومات در مورد نوعياد در اين اسناد بنٸه نماي  

اسناد برق توليد شده به ديګران  سٶ استفاده وانتقال ع قرار داده شود ،مناره برق توليد شده بايد رژى قابل تجديد فروش دوبان در قانون ـ

جريمه هاى نقدى تعين شود  در صورت تخلف از احکام قانون ،م شودورحم متخلفين از پراخت قيمت ان بايد منع قرار داده شود 

د ګذاشته ازمنابع انرژى قابل تجدياستفاده  همستقل تنظيم و توسع بايد بر عهده ادارهقانون وجريمه ها  معدول ونقض احکا،مساٸل تنظيم 

: برحسب ذيل پيشبينى شود دست به کار اند بايد داخلى وخارجى که در سکتور  انه ګذارما يدر قانون تدابير تشويقى براى سرود ش  

چنين دستګاها بايد قرضه ها وسبسيډى ها بان حو صا براى کار ګذاران دستګا ها توليد برق ژى آفتاب وباد نا ـ در سکتور منابع

اسب واسان اماده و تاديه شود منباشرايط   

مى سا  ژى وبرق ان نراستفاده شخصى يا فروش احکمى وحقوقى که چنين دستګا ها را به منظور ـ براى شورا هاى محلى،اشخاص 

که به خارجى وداخلى مکلف ساخته شود صوصى خشخصى ومناسب اماده ومهيا ساخته شود ،تمام مٶسسات زند بايد قرضه هاى 

ى  جقايل شوند ،مٶسسات داخلى وخاريد حق اوليت جد از   منابع انرژى قابل تتوليد برق وانرژى ختن دستګاه هاى ار انداوبک ساخت  

مسلک داراى  وند که در اين شمکلف ساخته اندازند  مى ونتاژ و به کار مديد را جقابل ت منابعاز  توليد برق وانرژىدستګا هاى  هک

ک امروز نيو ساختن اين دستګاها بايد باسطح تخمونتاژ ک اسناد و داليل اراٸه کنند ،مباشند ،انرا به کوتخصص وتجربه هاى کارى 

واز  هانات ،مدت ګرانټى اال نسا مافيت کيمونتاژ و جا بجا ميسازند بايد از داشته باشد ،مٶسسات که دستګا ها را برابر ومطابقت 

جه اموريمه هاى نقدى و قيودات جصورت به و ګرانټي اراٸه نمايند در غير ان ومدت کار دستګاه تضمين  مقدار توليد پيشبينى شده 

و حمايت توليد انرژى قرار ګيرد ،به منظور تشويق  ود شان به دوش خن نواقص واصالح ان شتمصارف از ميان برداساخته شوند 

سا مات   تکيفي شخيص نه شود ،براى ترد نياز بايد تکس و ماليه ګرفته مواز سا مان االت ستنډرډ رژى قابل تجديد نا بعوبرق ازمنا

داخلى مصروف د راين سکتور ،شرکت ها ونهاد هاى  جاز متخصصين داخلى وخارکننده بايد بورډ مشتمل ت وکشورهاى توليد اال

مکلف ساخته شوند که کشور توليد کننده را به کومک  ت اين سکتور وسا مان االوارد کننده وسايل ساخته شود ،شرکت ها وتجاران 

 توليد شده د تامين انرژى برق خوش به انرژى وبرق مکلف ساخته شود که براى خاص حقوقى و حکمى شمعتبر ثابت سازند ،ااسناد 

دليل مالى بدل کرده  يد هيچ اق اوليت را بححق اوليت قايل شوند اين رژى قابل تجديد ن ا عليد برق وانرژى از منابوستګا هاى ت

شان باشد مکلف سا خته   در صورتيکه منظور شان توليد برق براى احتياجات کومک کننده ساکن افغانستانند،مٶسسات خارجى  توان

که همين اکنون برق خوش   اشخاص حقوقى وحکمىم تجديد بدهند ،تمارژى قابل ن رژى وبرق ازمنابع انکه حق اوليت به توليد اشوند 

يا يک فيصدى  ا مکلف ساخته شوند که در ظرف دوسال تمام انرژى برق مورد نياز خوشراز منابع انرژى فوسيلى تهيه مى نمايند را 

سسات داخلى  شرکت ها و مٶ  متمابراى هما هنګى وتخصصى کردن کار ها از منابع قابل تجديد تهيه نمايند ،قابل مالحظه انرا 



و مٶسسات که بدون اد اتحاديه هاى تخصصى شوند ،شرکتها جکلف به ايمند ا شن سکتور مى بايتخصص در  ىاوخارجى که دار

که براى سرمايه ګذارى داخلى وخارجى سيسټم باشند حق کار وفعاليت داده نشود ، دولت مکلف ساخته شود چنين اتحاديه ها  تصديق

شود که   همکلف ساختوزارت معادن وپطروليم ،ضم قانون نمايد ايجاد نمايد انرا به شکل مقررات ى وامتيازات تشويق يالت حتص

صنا يع واقتصاد مکلف وزارا ، تدابير بهره بردارى انها را مهيا سازد  معادن مواد خام اين سکتور را سروى وبه زودترين فرصت

ولتى تا سيس و به کار اندازد د ى وج،خاراستفاده از سرمايه ګذارى هاى داخلى شود که صنايع مورد نياز اين سکتور را با ساخته 

يد را تا سيس و جد و پژوهش توليد انرژى وبرق از منابع انرژى قابل تکه اداره مستقل تنظيم،توسعه،تشويق ،دولت مکلف ساخته سود  

ى  تبانکهاى خصوصى، دولديد جقانون باشد،در قانون ـ انرژى قابل ته بايد تطبيق ونظارت بر تطبيق ،وظايف اين ادارايجاد نمايد 

  را طرحايه ګذارى در اين سکتور مکه برنامه هاى اعتبارات ،حمايت وسرى بايد مکلف ساخته شوند جهاى بانکهاى خارونماينده ګى 

بايد به شخصى وخصوصى ى وداخلى ،ادارات دولتى ج،تمام مٶسسات خارد نجه شواه باشند د رغير انصورت به تعذيرات موشتداو 

حق اوليت قايل شوند ،اداره و به کار انداختن دستګا هاى توليد برق ازمنابع قابل تجديد برق وانرژى توليد شده از منابع قابل تجديد 

شاف اين سکتور کهر ساله در مورد رشد وانزيست ديد با همکارى اداره محيط جرژى قابل تنونظارت استفاده ازمنابع ا عهمستقل توس

را  شده در دستګا هاى توليد برق از منابع قابل تجديد  هاستفاده بدارند ،بورد فنى بررسى کيفيت سا مان االت اٸ را اررب جارا پور ت

ګان   ص نصب وتوليد کنندخيتشت با کيفيت را يد ،سا مان االانم م ت را بايد تقديسا مان االګى ن چګواز  هپور سا ال نه تجارب استفاد

مل سازند ،شرکتها و   اسيا شانرا تشخيص ودرلست  ننصب وتوليد کنندګات بى کيفيت رى نمايد ،سا مان االاګذموناانرا تقدير 

تاديه  ،د که از پرداخت تکس جوازايبو کار در اين سکتور جواز اخذ مى نمايند ى که به منظور فعاليت جمٶسسات داخلى و خار

دت پنج سال معاف شوند  مبراى ه هاى ان يمس فعاليت و جر کماليه،ت  

 با احترام

از يونس فکور  شتهينو  

سکتورى کشور هاى اروپايى و هند وانين وپاليسى هاى ي قصخ شمنابع : تجارب   


