
 

  

  دکتریارمحمد کارشناس محیط زیست

 

جهان به محیط زستجه دلیل تو  

  

گیرد چون عوارضی چون آلودگی هوا که منبعی برای تنفس و  مروز در جهان به محیط زیست توجه زیادی صورت میا

بهداشتی  مراقبت از  های بدن انسان اثر دارد. از گرد و غبار است  که اکسیجن به تمام سلول عاری  گرفتن آکسیجن 

محیط , پیشگیر از بیمار ها در جهت حفظ و ارتقاء سالمتی ورفاه وآسایش انسان ضرورت است. اصول یکی از 

  زبیا امکان پذیر نیست. وظایف مهم بشری حفظ جان است, جز با زیستن در محیط سالم و

  



 

                                                                                      بدخشان                                                       

                  

کوشا باشیم این نکات را رعایت کنیم زبیایی طبیعی خود   در حفظ محیط زیست افغانستان   یقیناً اگر ما همه شهروندان 

اروپایی که  گر افسوس نمی خوریم که خوشا به حال فالن کشور آسیایی یا و دی  کشورمان صد چند به چشم خواهد آمد

است و زبیا کشور های اروپایی البته مرهون رعایت شهروندان آن کشور ها به نکات فوق الذکر  و پاک  چقدر تمیز

 است. 



 

 

کندن بی  ه به محیط زیست مانند و اگر نیمی از مردم افغانسان اعمال عادات ناپسند آسیب راسانی آگاهانه یا نا آگا هان

صابون از کف   ، آلوده سازی آب جوی ها ی عنعنوی  جنگل ، بته ها کوهی ، چرای بی رویه گله ها رویه در ختان و

کو ه   وفضای سبز شهرها   غصب ،  رودها انداختن یا ریختن  کثافات  خاک روبه  در  جوی  ها  و  ،لباس شویی 

در تپه ها و کوه دامنه های شهر   از اعمار خود سر خانه های گلی   و  کنار جهیل هادامنه ها  و از ایجاد قشالق در  

اجتناب کنند پرنده گان   ووحشی   از شگار حیواتات از احداث سرک های غیر اصولی در کوهستان و   های بزرگ و

ظرفیت وپتانسیل آن را دارد تا در هر عرصه ها جواب گو    ستان آفتابیافغانما و  وافر  به یقین منابع موجود آبی 

آباد را خواهیم داشت و مسلماَ دیگر کسی حسرت آن و   باشد و در آینده نزدیک آنشا هللا افغانستان شاداب سرسبز 

ش کیفیت کشور ها را نخواهم خورد. حفظ ساحات سبز و پارک ها تفرحی و گردشگری در داخل شهر با عث افزای

. محیط زیست شهری می شود  

 

  

هر نوع  آگاه دهی از طریق رسانه ها به مردم درمورد سود بخش بهداشتی محیط , کنترول بهداشتی محیط , پیشگیر از 

بیمار ها در جهت حفظ و ارتقاء سالمتی ورفاه وآسایش انسان ضرورت است. اصول یکی از وظایف مهم بشری حفظ  



زبیا امکان پذیر نیست. بدین سبب شرط اولیه داشتن روحی سالم , جسم سالم  زیستن در محیط سالم وجان است, جز با 

 است و جسم سالم فقط زمانی حاصل می شود که انسان از محیط زیست طبیعی سالم ودلگش بهرمن باشد

 

. 

طبعیت پنچشیر                                                        

بیند. مردم کامال مواد سمی و  صدمه میازسبب بوی بد  انبار کثافات کابل تمام حواس انسان  کوچه ها  وبازار  اما در  

به مشام  ترش اسیدی گنده  ادرار  ازآب های   آور    وی نهایت تهوعب  گرم  های کنند و در روز تنفس میرا    زهردار 

هم آواز خوب  انسان   گوش در شهر  های کالن  افغانستان    رسد.  میدارند  گشت گذار   برا کار  روزانهکه انسانهای 

لو از کثافات و مواد فضله بدبوی.های مم کثافات انباشته در جوی هم  و سبب سرصدا از  شنود نمی  

 



 

 

 میری و اگر وارد جاده شوی مواد کاربنی و زهرناک و دود گاز وسایط اگر از خانه بیرون نشوی از گرسنگی می  

کند و به امراض گوناگون گرفتارت  های بدنت را آلوده می پیچد و تمام سلول نقلیه چون دود زهرآگین بر سر و رویت می

.سپارد آهسته به کام مرگ می سازد و آهسته می  

 


