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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 12/01/2016          جمیلی                                                              عبدالجلیل 

 کانادا سفیر سابق افغانستان در
 

 های آنی و قربانو هوای زمین آب  گَرم آمدن
 

و صور منشرات و مجالت جنوبی کلیفورنیای مقیم ارجمند! ایرانیان هموطنان 

( اآشنپیام عناوین )تحت یا هفته وار و هفته ای دو ا یصورت   ماهوار ه برا بی مرغو

 ( وغیره اربازهفته و )( مترو)

اده استف قابلو اتی و معلومغنی خوب مطالب محتوی انصافاً که   رسانند مینشر به 

 میدر بر را جهانی  روزمره  مسایل   تازه  یا و دقت قابل گذشته  جریانات  کهبوده 

سر دادن درد  کمتربرای البته که  دارم میتقدیم شما ه بفوقتاً  وقتاً را ایشان مطالب بعض وسیله بدین که گیرد 

اتی نشر سسه  مؤاسم تذکر  باصورت  اختصار ه برا طویل مضامین و  صورت ُکله برا مختصر مطالب  تان

 رسانم . میشما مطالعه  به 

 

 /  مجله   پیام  آشنا  /  تحت  عنوان :  201۵/ ماه  دسمبر   ۳22اینهم   مطلبی  از  شماره  
 

سسه    :صحت جهانی مو 
 

 (زمینساعت ) خواهد گرفتهزار قربانی  2۵0 ساالنهزمین؛ گَرم آمدن 

ای چاره زمین گرمی رفتن بلند برابر در تا آمدند هم گردپاریس در جهان کشور  1۵0رهبرانکه  یحالدر

سسه  بیاندیشند؛  ر ز آن خباناشی آثار و هوا آب و رات یتغیاثر بر میر و مرگ افزایش از صحت جهانی مو 

 میدهند. 

ال ستا  نکند؛ پیدا کاهش زمین آمدن گرم که صورتی در  –کرده منتشر سه سمؤاین که گذارشی اساس بر 

دست از را  خودجان آن از ناشی های  بیماریاز اثر هزار نفر  2۵0 سالههمه متوسط طور ه ب 20۳0

 داد. هندخوا

سسه این و صحت اقلیمی تغییرات تیم رئیس <  لندرمدیار میر کامبل  >  :گوید میمو 

 انگیزهاز سه یکی مسأله . این داردقرار وا و هآب تغییرات با مرتبط توافقات مرکز در و سالمی صحت 

 رسید. ءامضابه ژینیرو(  دو ریودر ) 1۹۹2 سالدر  کهبود رابطه این در پیمان اولین و تنظیم نگارش 
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شده این تبدیل ما برای مهمی پریشانی به سالمت و صحت روی وا و هآب تغییرات پیامدهای اینکه دلیل 

و و هوا آب تغییرات از  ناشیهستیم گریبان و دست آن با که سالمتی مشکالت از عظیمی بخش است   که 

.باشد میشرایط  جوی   

 

 

 

 

 

 

 

 

دن   خورهم برموجب تنها نه  ها دریاآب سطح رفتن بلند و زمین حرارت رفتن لند باثر در یخچال ها شدن آب 

پی  در نیز را زیادی   های سیالبو ها  طوفانبلکه شده جنوب و شمال قطب دو در محیطی زیست شرایط 

مختلفی های  یماریب شیوعموجب ؛ زراعتیهای زمین لغزش و تخریب بر عالوه که امری   -است داشته 

 .استشده افریقا نند مامناطقی در آشایدنی آب آلودگی اثر در با و و مالریا از  جمله 

 زونآمامانند مناطقی در نفتی شرکت های حفاری های اثر بر ها  جنگلرفتن بین از باید معضالت این به 

زمین نقش   هوای و آب نگهداشتن مرطوب  همچنینو اکوسیستمی در عمل ه دارند کشهرت زمین ُشش به که 

 کند.   میبازی را مهمی 

 است.    شده اعالن جهان مناطق از برخی در سالی خشک اصلی عوامل از ها جنگل  اینتخریب 

 

 ختم

 

  تذکر مختصر: 

ت   اصطالحا وکلمات تغییر با لزوماً رو ازین رسانم  میارجمندم  انهموطنتوجه به ا رمطالبم همه چون 

  .ام هعرضه  کرد افغانستاندری و اصطالحات  کلمات   قیدمطالبم را با   - فارسی  ایرانی

 .جج. 

 


