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 ۱۲/۰۷/۲۰۲۲                                                                یتتبع ونگارش: ناهید علوم

 نفوس  یروز جهان
 

به  خورشیدی مصادف است ، به روز جهانی نفوس، نظر 1401سرطان  20مطابق 2022ازدهم جوالی 
 . میلیارد محاسبه شده است 7احصاییه های نشر شده ، نفوس جهان بیشتر از 

جوالی    11از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. تعین تاریخ این روز با    1989روز جهانی نفوس در سال  
که در  مصادف شده که در آن تاریخ، نفوس جهان از مرز پنج میلیارد نفر گذشته بود.نفوس کنونی جهان    1987

ملیون    38.045000افغانستان به    ملیون بالغ میشود. از جمله نفوس  921ملیارد و    7هر لحظه متحول است به  
  .درصد نفوس جهان را احتوا میدارد 4عشاریه صفر چهل وپنج هزار نفر میرسد که 
نمی آید. اما تا به حال  میلیارد نفر برسد چندان هم بعید به نطر 10ادعای این که نفوس جهان در آینده نزدیک به 

 فکر کرده اید که در پی رشد روزافزون نفوس دنیا، چه مشکالتی گریبان گیِر جهانیان خواهد شد؟ 
منابع محدوِد عالم ،هستی برای تامین نیاز نفوس در حال افزایِش جهان کافی نیست، از سوی دیگر این افراد به  

مصرفی نیز نیاز دارند که همه این موارد به نابودی    قی و خانه، شغل، امکانات آموزشی و صحی و مواد ارتزا
 .زودهنگام جهان منجر خواهد شد

روی این برهان روز جهانی نفوس با هدف افزایش آگاهی مردم دربارهٔ مسایل مختلف نفوس از جمله اهمیت تنظیم  
 .خانواده، برابری جنسیتی، فقر، سالمت مادران و حقوق بشر ایجاد و روی کار شد

 :رات و مشکالت ناشی از ازدیاد نفوس درجهانخط
های ناشی از کمبود غذا جان خود را  هزار نفر در جهان به دلیل سوی تغذیه و بیماری  25کمبود غذا: روزانه   -

نشده نفوس، تولید  هزار نفر کمتر از پنج سال سن دارند. به دنبال رشد کنترول    18دهند که از این بین  از دست می 
 .د غذایی نیز محدود شده استو عرضۀ موا

کمبود آب: یک میلیارد نفر در سراسر جهان به آب سالم برای مصرف خوراکی، صحت و زراعت دسترسی   -
ندارند زیرا حفره های زیرزمینی آب بسیار سریعتر از اینکه بخواهند دوباره ظرفیت خود را به دست آورند و 

 .شوندها ذوب شوند، تخلیه مییخ
بقایای موجودات زنده محدود است که این منابع محدود نیز با سرعت    بع نفت و گاز: حجم منابع سوختکمبود منا -

 .رودو شدت کنترول نشدنی در حال استفاده هستند. این همه رفته رفته رو به کاهش می 
نبال افزایش نفوس، آلوده گی هوا: ابتالی کودکان به بیماری آسما طی دو دهه گذشته افزایش یافته است زیرا به د -

تعداد موتر ها و کارخانجات افزایش یافته است. افراد ساکن کشورهای توسعه نیافته که مردِم آنها همچنان برای  
ها به سوزاندن چوب و فضوالت حیوانات وابسته هستند نیز در معرض خطرات ناشی آشپزی و گرم کردن خانه

 .از آلوده گی هوا قرار دارند
الیه اوزون   زون: مواد کمیاوی متصاعد شده از صنایع انسانی مانند: گازهای کاربن دای اوکسایدتخریب الیه او -

سال در حال تخریب است. الیه   10درصد در هر    4کنند. در حال حاضر الیه اوزون با سرعت  را نابود می
شرایط جوی ضخامت آن  کیلومتری سطح زمین قرار دارد ونظر به    30تا    20است که در ارتفاع  اوزون الیه یی  

تغییر میکند، گفته شده که الیۀ اوزن در یکی از نقاط اروپایی نسبت تراکم کاز های مضره سوراخ شده وتابش  
 .آفتاب از آن محل دارای عوارض جلدی میباشد

افراد می تراکم نفوس:خانه -  تواند منجر به مشکالت های پرنفوس و تقسیم فضای محدود خانه میان تعداد زیاد 
صحی، خشونت، ازدحام، بیکاری، آلوده گی هوا، مشکالت اجتماعی و تنش ها شود. این مساله همچنین خطر  

 .دهدهای عفونی را نیز افزایش میگسترش بیماری
های پیشین بر اثر باال رفتن نفوس مدت در دهههای خونبار و طوالنیها: بسیاری از جنگخطر جنگ و درگیری -

میالدی در رواندا و قتل عام اقوام »توتسی« و »هوتو« تنها  1994بع شکل گرفت. کشتار و درگیری بر سر منا
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های ناپایدار زراعتی  و کشتارهایی هستند که از عوامل محیطی نظیر کمبود زمین و فعالیت  هایی از کشتنمونه
 .اندناشی شده

به اضافه    بودن سطح زنده گی وعاید سرانهبی تاثیر نیست، زیرا پایان    باال در افغانستان عزیز  عوامل یاد شده
آلوده گی بی سابقۀ محیط زیست   کمبود شدید مواد غذایی، کمبود آب آشامیدنی، کمبود منابع سوخت و باالخره 
وتراکم بی حد وحصر نفوس بخصوص در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات، بلخ، کندهاروننگرهار معضله 

 .وده استایست که به رنج مردم افغانستان افز
درچنین روزی که جهان در صدد دریافت راههای بیرون رفت از معضل رشد سر سام آور نفوس میباشند. از  
حاکمان کنونی افغانستان که خود را بادار ملت حساب میکنند، جداً تقاضا مینمایم که هر چه زود تر از بیعت بازی 

  .به قاطبه ملت افغانستان گذار ورجوع نمایند وشریعیت بازی که هیچ دردی را دوا نمی کند به خادم بودن 
مردم افغانستان گرسنه وتشنه اند اند نان وآب میخواهند، مردم افغانستان به کمبود انرژی ومواد سوخت مواجه اند،  

 .مردم افغانستان از محیط آلوده وکثیف رنج میبرند، درغم پاک شدن محیط زیست باشید
 .اه کرد در پی درمان آالم ناشی از زلزله وسیالب باشیددر فرجام مردم را آفات طبیعی تب

 !عبادت به خالق یکتا به جز خدمت به خلق خدا نیست
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

