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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۷/۱۲/۱۴

داكتر مصطفي آریامل

همه ذیحیات غرق در منجالب كثافات
(بخش اول)
بحث فوق را به خاطري انتخاب كردم كه به تاریخ  ۱۲دسمبر امسال ،كنفرانس جهاني در باره گرم شدن اقلیم كره
زمین()Global Warmingدر پاریس دائر شد.
با تا ٔسف كه رئیس جمهور ترمپ از آن كنفرانس حیاتي پا بیرون كشید و از مسؤلیت خویش در مقابل جهان طفره
رفت.
در حالیكه بیش از نصف تمام كثافات صنعتي و شهري جهان در همین مملكت تولید و به زباله داني میرود.
ایاالت متحده به تنهایي درحدود  ٪۲٥دود جهان را درفضا آزاد میكند.
دانشمندان جو شناسي جهان توافق همه گاني دارند كه دود و كثافات آزاد شده در فضا ،طبیعیت اتموسفیر را صدمه
رسانده و نتیجتا ً درجه حرارت هوا بلند رفته و آیندهٔ همه ذیحیات را به مخاطره مي اندازد.
هدف كنفرانس هاي نظیر آن اینست تا راه هائي جستجو شود تا ممالك فقیر را كمك كنند تا منابع انرژي بدیل تیل و
ذغال را انكشاف دهند و كثافات متنوعه صنعتي و بشري را بصورت درست رفع و دفع نمایند.
خوشبختانه همین حاال در وطن عزیز ما پروژه هاي استفاده إز انرژي آفتاب زیر كار است.
وزارت های آب و برق افغانستان در طول سالهاي گذشته باید لوحهٔ خود را به "وزارت فروش آب و خریداري
برق" تبدیل میكرد.

بر گردیم به اصل موضوع:
همین حاال درجه حرارت اتموسفیر به مقایس ٔه سالهاي  ۱٨۰۰عیسوي یكي دو درجه باال رفته و سبب خشكسالي ها،
طوفان هاي قوي تر و مخرب تر بحري ،آتش سوزي هاي بي سابقه ،ذوب شدن یخ هاي قطبي ،و بلند رفتن سطح
ابحار گردیده است.
اضرار كثافات محیطي زاده از فعالیت هاي انسان ،سرحد را نمي شناسد و همه زنده جان ها را آسیب میرساند.
طور مثال ،وطن عزیز ما افغانستان توسط كشور هاي عمده مولد كثافات صنعتي و محیطي مانند چین ،هند،
روسیه(نسبتا ً دورتر) و پاكستان احاطه گردیده و خواهي نخواهي كثافات هوایي شان از طریق هوا ،ابر و باران
باالي ما نیز میریزد.
بهتر خواهد بود گفت كه اتمسفیر ساكن نیست و از آلودگي هواي ما دیگران نیز متضرر خواهند شد.
زمانیكه مواد كثیفه و آلوده به محیط زندگي راه مي یابد باعث یك سلسله تغییرات نا مطلوب و مضر در طبعیت
خاك ،آبها و هوا گردیده و نتیجتا ً همه نوع حیات را متضرر میسازد.

تاریخچه:
كثافات محیطي در همه اطوار و مدنیت ها موجود بوده است.
زده آنجاها خود گویاي
دوده
دیوارهاي
كردند
زیست
آنها
مغاره هایي كه انسان هاي بسیار بدوي و پیش از تاریخ در
ٔ
دود بوده و ناگزیر باشندگان آن در مغاره هاي تنگ وبدون منفذ ،معروض به اثرات سوء آن بوده است.
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كثافات محیط در دوره هاي فلز اوج گرفت ،حتي الیه هاي یخ در توده هاي بزرگ یخ هاي  Greenlandو در
بدنهٔ درخت هاي قدیم نیز اثرات خواص محیطي آن اعصار را برمالء میسازد.
براي قرون متمادي بعد از دوره هاي مغاره نشیني ،براي پختن و گرم كردن از سوختاندن چوب و ذغال استفاده
كردند كه مسلمأ مولد دود میباشند اما آن مقدار دود تولید شده را اتموسفیر جذب و به آساني خنثي كرده توانسته
است.
با ظهور عصر انقالب صنعتي در اروپا و احداث فابریكه هاي عظیم و استفاده از ذغال براي چرخاندن فابریكه ها،
معضله دود ،كثافات و افرازات آزاد شده در محیط زیست خیلي افزایش یافت و از آنوقت تا بحال به صدها مرتبه
بیشتر شده است.
در سال  ،1858دریاي  Thamesلندن ،یكي از آلوده ترین دریاهاي پایتخت هاي جهان بود كه حكومت را
واداشت چاره اي بسنجد و با تكمیل احداث پروژه بزرگ بدرفت هاي شهري ،بوي دریا و كثافات تا اندازه زیادي
تقلیل یافت.
موظف ساختن یك تیم بزرگ
عین جنجال را شهر معظم برلین پایتخت امپراطوري آلمان نیز داشت و دولت آلمان با ٔ
ساینتست ها و انجینیران ،توانست آن شهر ملوث و بویناك را به یكي پاكترین شهر هاي اروپا تبدیل نماید.
در ایاالت متحده ،شیكاگو و سنسیناتي دو شهر اولي اند كه قانون "هواي پاك" را نافذ كردند.
یك تعداد اصالح طلبان ،خواستار قوانین فراگیر براي كنترول دود صنعتي ،جلوگیري از راه یافتن ملوثات به آبها و
زمین شدند.
در اواخر و اوایل قرن نزده و بیست ،بیش از سه ملیون اسپ در شهر هاي امریكا براي مقاصد باركشي زیر قمچین
بود.
ادرار و سرگین فروریخته روي سرك ها ،بوي و منظره مشمئز كننده را تولید میكرد و بلدیه ها موظف به پاك
كاري آنها بودند.
از اوایل قرن بیست به اینطرف موتر به سرعت جاي اسپ را گرفت و در اوایل یك بدیل بسیار پاك در مقابل اسپ
پنداشته میشد اما با رو آوردن ملیون ها راننده براي خریداري موتر در امریكا و اروپا ،مسأله دود و  Smogاز
عراده جات مطمح توجه قرار گرفت.
دود و كثافات هوایي در اواخر سالهاي  1940در شهر هاي الس انجلس و پنسلوانیا مردم امریكا را ملتفت به
اضرار محیطي و حیاتي آن گردانید .سماگ()Smogبي سابقه سال  1952شهر لندن جان بیش از  4000را
گرفت و سبب شد یك الیحهٔ بسیار عمده براي كنترول دود و كثافات هوائي در برطانیه نافذ گردد.
یك توضیحی ٔه كوچك كه كلمه  Smogمشتق از كلمات  Smokeو  Fogمیباشد.
چندین واقعه بسیار مسموم كننده زاده از دست بشر در امریكا ،اتحاد شوروي سابق و دیگر نقاط جهان رخ داده و
اهم آنها عبارتند از فروریختن مادهٔ زهري  PCBدر دریاي  Hudsonایاالت متحده كه در سال  1974منجر به
قدغن كردن شكار و آب بازي و استفاده ماهي از آن دریا گردید.
واقعات متعدد دیگر از اثر بي مباالتي یا عمل عمدي فابریكات تولید كننده مواد كیمیاوي صنعتي ،زراعتي ،تصفیه
نفت و معدن كاوي رخ داده كه در دراز مدت یك تعداد زیاد مردمان محل و خصوصأ اطفال در ساحه مسموم شده
مصاب سرطان هاي اعضاي مختلف از جمله سرطان هاي خون گردیده اند.
بعد از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي در اوایل  ،1990كه منجر به تكمش به روسیه و آزادي اروپاي شرقي
گردید ،هواخواهان حفظ محیط در اروپا دریافتند كه سیستم حكومت داري آن بالك در قسمت محافظت محیط زیست
خیلي ها بي اعتنا بوده و حتي مخرب بوده اند.
با اتحاد مجدد هر دو آلمان ،آلمان غربي اكثر فابریكه هاي آلمان شرق را به معیار بلند تر نوسازي كرد و محالت
مسموم شده را زیر قرنطین و پاكسازي قرار داد.
با پیشرف علم اتوم و توسعه صنایع ذروي ،آفت تشعشع از انفجارات و فضله هاي ذروي و آسیب هاي زاده از آن
دامنگیر بشر شد.
بعد از استعمال دو بم ذروي توسط ایاالت متحده باالي هیروشیما و ناگاساكي جاپان در سال  ,1945قوت عظیم
تخریبي و تشعشعي اسلحه ذروي به بشر هویدا گردید.
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اتحاد شوروي در انكشاف سالح ذروي خویش بعد از مسلح شدن ایاالت متحده شتاب بي سابقه بكار برد و در
جریان برگرداندن یورانیوم عادي به یورانیوم غني براي ساختن بم ذروي ،هزار ها تن و خاكستر یا تفالهء
 Radioaktiveرا در خلیج ها و دریا ها حتي مناطق مسكوني فرو ریختند كه آن مناطق فعالً در جملهء ملوث
ترین ساحات در تمام جهان است.
حادثات مخوف از ذوب شدن قریب الوقوع كوره هاي ذروي در  Three Miles Islandشهر نیویارك در سال
 ،1979چرنوبیل در اوكراین در سال  ،1989و فوكوشیما در جاپان متعاقب یك سونامي مدهش ،همه جهان را
تكان داد و مواد رادیواكتیف در فضا آزاد گردید و به اقصي نقاط جهان رسید.
براي كسب معلومات بیشتر ،لطفأ به مقاله ام تحت عنوان "جنگ احتمالي ذروي و سرنوشت بشر و كره زمین" كه
به تاریخ November 9, 2017در وبسایت ملي افغان جرمن آنالین به نشر رسیده مراجعه فرمائید.
حادثات مدهش و مخرب نوع دیگر عبارت از صدمه شدید به كشتي هاي نفت بردار و آزاد شدن مقدار عظیم تیل
در ابحار و سواحل است كه  ecologyیا طبعیت مساعد به زیست سواحل را تخریب كرده و بقایاي بد آنها براي
سالهاي متمادي باقي میماند.
ناگفته نماند كه پاك كاري بقایاي ترسب یافته آنچنان حادثات خیلي ها گران است.
از مدهشترین حادثه در تاریخ معاصر ،در سال  1984در یك فابریك ٔه كیمیاوي مربوط كمپني مشهور Union
 Carbideامریكا در بوپال هند رخ داد كه در اثر آزاد شدن گاز هاي نهایت زهري بیش از پانزه هزار انسان جان
باخت و تعداد بسیار زیاد دیگر مصاب امراض تنفسي و سرطان ها گردیدو تخریبات محیطي بسیار عمیق و وسیع
را بجا گزاشت.
فعأل نسل بعد از حادثه در مناطق آلوده با زهریات در  Bhopalانواع مختلف معیوبیت ها و سوء تشكالت والدي
را نشان میدهد.
حادثه مذكور ،تبر تبلیغاتي اتحاد شوروي وقت را دسته داد تا احساسات مردم هند را برعلیه امریكا تحریك نماید.
باقي دارد
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