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 اهو گی آلوده بحران از نجات راه شانی نهال
 
 

 تدریجی  تغییر  این  بخشد.  می  بهاری  معتدل  گرمای  به  اندک  اندک  را  جایش  زمستانی  هوای  روزها  این
 را بهتری  فردای  و  آراسته  سبز  لباس  با  را  زمستانی  سپید  سیمای  که  دارد  بهار  فصل  آمدن از  حکایت

 نمایی  هجلو  پیش  از  تر  برجسته زمانی طبیعت طراوت  فصل  زیبایی و  بهار  گی  سبزینه  دهد.  می  نوید
 اشرف عنوان به انسان که شود می گشوده موجودات روی بر تمام زیبایی با آن صفحه و نموده

 پیرامون  محیط  در  شخصی  هر  و  گرفته  سهم  طبیعت  ساختن  بهتر  در  نیز  زیبایی دوستدار  و  مخلوقات

 گی زنده در مهمتری نقش درختان بشری جوامع شدن صنعتی با امروز بپردازد. شانی نهال به خود
 شوند می موجب را تکنالوژی و صنعت بیشتر پیشرفت مقدمات سوی از درختان کنند. می ایفا بشر

 های پنسل انواع )کاغذ،  تحریر لوازم کوچ،  چوبی،  وسایل نظیر محصوالتی کننده تاَمین منابع و
 شهر یک های ریه منزله به دیگر سوی از و شوند می محسوب دیگر محصول هزاران و مختلف(

 قبل  مورد  از اخیر  مورد  این  کنند.  می  ایفا  را جامعه  اعضای  صحت  تاَمین  در  مهمی  نقش  و شده  یتلق
 های فعالیت عموم نقلیه وسایل ازدیاد نیز و صنعتی های کارخانه دلیل به که چرا نماید. می مهمتر

 اکساید  دای  کاربن  نظیر  خطرناک  و  مهلک  گازهای  و  ها  آالینده  بزرگ  شهرهای  سطح  در  آنها  روزانه
 آالینده مواد این بیشتر چه هر افزایش کند. می تهدید را افراد صحت و یافته فزونی شهر هوای در

 نظیر پذیر آسیب های گروه نامساعد وضع این و شود می سبب را هوا در آکسیجن میزان کاهش
 و نهال لهمسئ شرایطی چین در کند. می تهدید بیشتر را کودکان و سالمندان قلبی،  و ریوی بیماران

 های جنگل ایجاد آید. می شمار به مذکور گی آلوده با مبارزه برای مناسب حل راه شانی نهال
 شباهت آکسیجن تولید های کارخانه تاَسیس به بزرگ شهرهای اطراف در سبز فضای و مصنوعی

 زا یکی شک بدون است. گرفته قرار کشورها سایر در ها شاروالی کار دستور در امروز که دارد
 توسعه  شهرها،   در  بخصوص  زیست  محیط  بحرانی  وضعیت  از  آمدن  برون  برای  اساسی  راهکارهای

 و نیاید بوجود آن سازی سالم و زیست محیط از حفاظت جهت جمعی اراده اگر لذا است. شانی نهال
 فراهم خود گی زنده برای را مناسب و پاک محیط یک بتوانیم اینکه امکان نگردد، اجرا عمل در

 .سازیم مهیا گی زنده جهت مطلوب محیط به خودرا شهرهای و هساخت
 نیازمند  امر  این  و  یافت دست  سالم  زندگی  به  تواند  نمی  زیست محیط  سرسبزی  راستای  در  ملی  بسیج
 شانی نهال با بتوانیم رود می امید باشد. می زیست محیط سرسبزی جهت همگانی عزم کردن جزم
 خود  و  بخشیده  دوباره  جان  خود  زیست  محیط به  شهری،  های  محیط  در  بخصوص کشور  سراسر  در
 .دهیم نجات محیطی گی آلوده از ناشی تدریجی مرگ از را خویش هموطنان و
 

 مبااحترا
 ناحسا 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ehsan_nehal_shany.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ehsan_nehal_shany.pdf

