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 1۱/1۱/۱۱1۱             داكتر مصطفي آریامل
 

 كثافات منجالب در غرق ذیحیات همه
 (دوم بخش)

 

 آنها عامل مواد و محیطي كثافات اشكال و انواع
 
 دیزلي ماشینهاي داخلي احتراق از كوچك بسیار ذرات كیمیاوي، مواد دود، شدن آزاد اثر در: هوایي كثافات .1
 ملكي طیارات ها، ریل سفربري، و تجارتي هاي كشتي متنوعه، بزرگ و خورد صنایع بزرگ، و خورد پطرولي و
 .دیگر مختلفه منابع بسا و ها شاهراه اعمار نظیر ساختماني بزرگ هاي پروژه زراعتي، هاي فعالیت نظامي، و
 ،(SO2)اوكساید داي سلفور ،(CO)اوكساید مونو كاربن(, CO2)اوكساید داي كاربن .۱

 .اوكساید نایتروجن ،(CFC)كلوروفلوروكاربن
 

 .میریزد دامانش به را كثافتي چه وارداتي كیفیت بي هاي دیزل و پطرول كه میسوزد وطن  زار هواي حال به دلم
 

 و آمده بوجود( O3) اوزون و سماگ آفتاب، شعاع زیر در( CO و CO2)ها هایدروكاربن تعامل اثر در .3
 .میسازد ملوث را هوا

 

 .هواست كنندهء ملوث دومین اوكساید داي كاربن از بعد Methane متین گاز .4
 وبيجن امریكاي استرالیا، متحده، ایاالت هند، نظیر دارند زیاد ریز سرگین حیوانات تعداد كه ممالكي در مذكور گاز

 .میكند صعود پارو از كه  غیره و
  

 رفتهپیش ممالك بسا در كه بیولوژیك غیر و بیولوژیك مواد كردن رها و انداختن بیرون با محیط كردن ملوث .5
 .میشود پنداشته جرم

 

 ناماك و رستورانها، غذائي، صنایع صنعتي، هاي فضله تن هاملیون صد به ساالنه دنیا بزرگ هاي شهر در .6
 استفاده مورد یعني شده Recycle و جدا هم إز آنها اي شیشه و پالستیكي، فلزي، مواد شده، آوري جمع مختلف
 قرار مكرر

 یشودم خاكستر میكند جذب را دود كه مخصوص هاي تنور میباشددر سوختاندن قابل كه باقیمانده إز قسمتي. میگیرد
 .شوند دفن معینه جاهاي یا Dumping site در باید لذا هاست فضله آن فضله از عبارت میماند باقي باالخرآنچه و

 كه ها آن گندیده و كرده تخمر خاك زیر در فاضله مواد بزرگ مقدار آن كه میشود شروع آن از بعد عمده سر درد
 .مینماید نفوذ زمیني زیر آبهاي به دارد خود با نیز زهري مواد
 كس اندازند مي دور به گفته باطله و فضله مردم را آنچه اند یكدیگر از كشي شیره مصروف كه مردم دنیا، درین

 .باشد شان حالل كه میسازد دالر ها ملیون آنها إز دیگري
 

 صأخصو طیارات ساختماني، هاي ماشین ها، فابریكه از گوش به رساننده آسیب بعضأ و كننده اذیت صداهاي .۱
 .میشود تلقي فزیكي Pollution نوع یك نیز بلند موزیك حتي جات عراده و ریل نظامي،

 ".میشود كر آسیا بلند صداي از آسیابان" گویند
 

 زیاد استعمال كاغذ، انواع شیشه، هاي ریزه پالستیك، ها، تیل انواع از ها سرك و زمین و خاك شدن ملوث .8
 .مصنوعي هاي پارو و زراعتي مضر حیوانات و حشرات هرزه، گیاهان كشندهء مواد

 

 فابریكه و ها شفاخانه در خصوصأ XRay, LASER ذروي، شعاع مولد آالت و مواد  به شدن معروض .9
  .ها
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 .اندمیرس صدمه چشم به آفتاب به كردن!( چوقكي)دیدن طوریكه است مضر حتي و دهنده آزار نیز زیاد روشني .1۱
 

 به آن مك مقدار و نموده فلتر زیاد اندازه تا را آفتاب بنفش ماوراي مضره اشعه بلند اتموسفیر در اوزون طبقه .11
 .میرسد زمین

 به ها موتر  هاي كابین و ها یخچال ساختن سرد براي كه گازي آنها صدر ودر مضره صنعتي هاي گاز بعضي اما
 .میكند تخریب را اوزون طبقه و كرده صعود باال اتموسفیر به شود آزاد اگر میرود كار

 .است كرده تشكل اتمسفیر در اوزون از عاري هاي جزیره حاال همین
 

 بزرگ، هاي شهر و صنعتي ممالك در چنانچه میشود دیده جا هر در زیاد و كم آب در ملوثات و كثافات .1۱
 بحر و دریا به باالخره و ها جوي شهري، هاي آبرو به آنها بزرگ قسمت و شده تولید زیاد بسیار فاضله مایعات
 در اه خلیج و دریاها تعداد یك نتیجتأ كه میسازد ملوث را زمیني رزی آبهاي شده جذب زمین در قسمتي یابد مي خاتمه
 .است داده دست از را خود ذیحیات همه جهان
 تن ها ملیون ساالنه و میشود محسوب جهان دریاهاي ترین كثیف از هند در گنگا دریاي و چین در زرد دریاي فعأل
 .میریزد فرو بحر به را پالستیك و مضره مواد

 

 :كه اینست كنم بازگو آنجا در را شدن صنعتي جانبي صدمات از اي نمونه و كرده عزیز وطن از یادي اگر
 

 حداثا شمالي كوهستان ریزه شیرخانخیل در عصري نساجي فابریكه یك آلمان تخنیكي كمك با ،195۱ سالهاي در كه
 .گردید

 

 كهفابری شهرك مسكونین و دفاتر هاي بدرفت از همچنان و كیمیاوي مواد و رنگها با آلوده و شده إفراز فاضله آبهاي
 .میشد تخلیه پنجشیر دریاي به ها تونل راه از آنجا از و شده پمپ تصفیوي هاي حوض به
 

 زاللیت و شفافیت چندي از بعد و یافت راه دریا به انساني و صنعتي مضره مواد و بود ناكافي و ناقص تصفیه آن اما
  .گردید مردم انزجار باعث جویها كنار گیاهان و دریا هاي سنگ باالي آور تعفن ترسبات و رفت بین از دریا آب

  

 دریاي كثافات و منشأ معضله آیین، علي غالم مرحوم منطقه همان حساس دانشمند و نویسنده یك بار اولین براي
 هاي حوض و شود كار به دست فابریكه تا شد سبب و داد انعكاس پایتخت هاي روزنامه از یكي در را پنجشیر

 .باشد بوده رفته بین از بكلي معضله نكنم گمان اما نماید، إعمار بیشتر تصفیوي
 

 بحر هب را مركزي اروپاي صنعتي كثافات كه را دانیوب دریاي سرنوشت افغانستان، در پنجشیر دریاي شدن ملوث
 .مینماید تداعي میكند حمل

  

 .نمایم مكث بیشتر كمي عزیز وطن محیطي سالمت سرنوشت بر  بیایید
 

 التاسف هاي سرك شان هاي تانك آوردند؛ خود با نیز را زا كثافت هاي پدیده همه افغانستان بر شوروي اتحاد هجوم با
 .ساخت تاریك را زمان و زمین سیماي شان باد خاك و دود و ساختند خاكدان مارا شده

 و خانه زمین، ها بم ترین مدهش فروریختن با بلكه گرفترا  مردم آرامش و خواب تنها نه شان پیكر غول طیارات
 .گزاشت بجا فروریخته آبادیهاي و داغ هاي پاره اهن ذغال، سوخته، اجساد بجایش و كرد زبر و زیر را مردم كاشانهء

 بس طوماري بشمارم وطن حق در را وقیحانه تجاوز آن محیطي و متنوعه تخریبات و شوروي اتحاد جنایات اگر
 .آمد خواهد بوجود آن از درازي

 

 جات عراده و تانك بم، و كارتوس پوچك خارج به وطن صادراتي قلم مهمترین وطن، از سرخ قشون اخراج از بعد
 .است بوده طیارات بقایاي حتي سوخته

 محیطي هاي زخم و دگرگوني و تخریب و وحشت چه عظیم خانهء زراد آن كه توانست خواهید زده حدس شما حاال
 .است كرده وارد ما وطن بر
 

 .گزشت بجا ناپذیر التیام زخمهاي و تلفات اما گزشت تاریك فصل آن
 ریباتتخ بر بلكه نكردند آباد چیزي تنها نه. كشید مردم دمار از دود ها تنظیم آفت كه بود نكشیده راحتي نفس ملت
 .نشاندند خاك به را زیبا كابل و افزودند خویش سلف
 كشي نسل و مجاهیدین متخاصم هاي طرف هاي پراني راكت توسط كابل تخریب  ضجهء و شوك از مردم هنوز
 .انداخت ها دلها بر لرزه طالب نهیب كه بود نكرده راست قد افشار
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 ،جنگالت كشیدند، آتش به  را ها تاكستان و باغها بستند، را مكاتب دروازه و در كردند، تمام را كار" كرام طالبان"
 .فروختند پاكستان به را وطن ثروت همه و خود, جلغوزه و  پسته درختان

 

 جهان قدرت ابر به نوبت و پیچید درهم B52 یعني ناجي گویا هاي كبوتر پرواز با طالب بربریت و ظلماني دورهء
 .رسید امریكا یعني

 

 همراه ار بزرگ  تخریبات و جاني تلفات كه كرد تطبیق ما بالكشیده وطن در را خود نظامي شدید دستور نیز امریكا
  .داشت
 ستانافغان در جنگي قوانین صریح هاي تخطي به متهم متحده ایاالت و سابق شوروي جماهیر اتحاد یعني متجاوز هردو

 .است گردیده افغانستان در جنگي جنایات چندین مرتكب شوروي ادحات كه است دسترس در فراوان شواهد و اند
 ینيزیرزم ذخایر جنگلها، جان به ها الشخور چون شان تعداد یك و كشید سر گوناگون هاي مافیا امریكا، چتر زیر در
 ماربیش آن هاي زیبایي و محیط به شان هاي سرقت جانبي صدمات كه  افتادند آركیولوژیك و تاریخي هاي نهفته و

 ردهك دفن هلمند والیت در را خود اكتیف رادیو ذروي هاي فضله پاكستان گویا كه خواندم خبري پیش سال چند. اند
 .است
 .شد گرفته جدي مسأله و داد نشان العملي عكس كدام كرزي حكومت اگر ندارم بیاد
 .نمیكند و نكرده دریغ ما خاك و مردم حق در اي حربه هیچ از  میشنساسیم را پاكستان كه ما
 

 ناسي،ش اقلیم وقایوي، طب فزیك، بیولوژي، كیمیا، علم قبیل از علمي دسپلین چندین محیطي، كثافات موضوع در
  . اند دخیل مدیریت  و اقتصاد

 

 .باشد توانسته عرضه را عمده معلومات باال فشردهء امیدوارم
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