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 روز بینالمللی زمین مین سالپنجاهدر بزرگداشت از
 

 

 

 

 متوجهخ اپریل بصورت رسمی به روز جهانی زمین مسمی گردید که در حقیقت جامعۀ بشری را به این حقیقت تل ۲۲روز 

با خطرات رو به تزایدی مواجه است که عامل آن بیشتر سکنۀ این خانۀ  ،د و باش انسانهاجای بو ساخت که کنترول کرۀ ارض،

 یمیاویو تولیدات ک گازات ایجادد، از نقطۀ نظرنبنابرآن ممالک جهانی که به صورت روز افزون صنعتی میگرد مشترک میباشد.

  ، در حقیقت عوامل تغیرات جوی و تخریب محیط زیست را فراهم مینمایند.گرم شدن کرۀ خاکیو ، از بین بردن جنگالت مضره

بزرگداشت ازین روز مهم رسمیت یافت تا ازهمه ممالک جهان، مخصوصاً  197۰با توجه به این اصل مهم، پنجاه سال قبل یعنی 

هریک توجه جدی بکار برده و در بودجۀ  ویشخممالک صنعتی خواسته شود تا برای سرسبزی و پاک نگهداشتن محیط زیست 

در نظر داشته باشند، چنانچه  انسان ها به آن ارتباط می گیرد،زندگی مهمی که آیندۀ  خود ها هم مصارفی را برای چنین هدفی

 کشور قید گردیده است. 193ن مجموعۀ جهانی اشتراک تشکیل ای در

کشور دیگر به  1۲قرار داد بینالمللی پاریس رسمیت یافت که توسط کشور های ایاالت متحدۀ امریکا، چین و  ۲۰16در سال 

 195د و مورد استقبال ش «قرار داد محافظت از اقلیم»از بهترین فیصله جات تحت عنوان امضاء رسید که منجر به یکی 

  ند.ه بودییرات اقلیمی ملل متحد در پاریس اشتراک نمودغتدر کنفرانس  ۲۰15دید که در سال مملکت جهان گر

 «نلکاجان مک »کو، یکی از مبارزین صلح به نام در جریان کنفرانس یونسکو منعقدۀ شهر سان فرانسس 1969در سال 

مصادف د که برگزار گرد 197۰مارچ  ۲1که بروز را داد « زمینکرۀ »وز بینالمللی صلح آمیز برای پیشنهاد انتخاب یک ر

به امضاء رسید. یک ماه « یو تانت»و سکتری جنرال ملل متحد « مک کانل»و ذریعۀ  ز اول بهار در نیم کرۀ شمالی استبرو

آگاهی و آموزش پیشنهادی ارائه نمود تا بصورت مجموعی « گیالرد نیلسن»، سناتور امریکاییاپریل ۲۲بعد یعنی به تأریخ 

«  روز زمین»به  197۰اپریل  ۲۲به تأریخ و اسم چنین اقدامی را  شناخته شودبه رسمیت  محیط زیست در امریکاحمایه از 

 مبدل نمود.

با اشتراک دو هزار محصل پوهنتون ها و ده هزار شاگردان مکاتب  «روز زمین»استقبال از اولین بزرگداشت از 

و صد ها مؤسسه و تشکیالت رسمی و غیر رسمی در امریکا صورت گرفت. همچنان این جریان سبب  ها و لیسه

ملیون امریکایی در یک روز بهار به مظاهرات مسالمت آمیز و صلح جویانه برای حمایت از محیط زیست،  ۲۰شد تا 
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اسایی حمایت از محیط این روز منحیث یک رخصتی عمومی برای شن جهانکشور  19۲امروز در  اقدام بورزند.

 زیست و سرسبز نگهداشتن کرۀ ارض استقبال می گردد.
 

 

  ریچارد نکسن و خانم پات نکسن در قصر سفید نهالی را در اولین سال برای بزرگداشت از روز زمین غرس می نمایند

 مبرم حکومات سابقۀجای نهایت ناباوری و افسوس است که رئیس جمهور فعلی امریکا با وجود حمایت و پیشقدمی 

این کشور، جداً مخالف مفکورۀ گرم شدن زمین و کثافت فضا و محیط زیست است و حتی کنفرانس ارزشمند پاریس 

 ر نیست بودجۀ این عملیۀ نیک انسانی را تصدیقریکا را نفیه مینماید، چنانچه حاضو تالش های بشر دوستانۀ مردم ام

اثرات ناگوار مواد کیمیایی و کازات فابریکه ها را غیر حقیقی و بیهوده  و متصل پاکی محیط زیست و نماید و اجرا

 پنداشته و نتیجۀ بدبینی انسان ها می انگارد.

تحت اعالمیه ای اخطار داده « انتونیو گوترش»سر منشی ملل متحد « روز زمین»امسال در سالگرد بزرگداشت از

جامعۀ بشری باید بصورت جدی متوجه  وخیم ناشی از مرض ویروس کرونا، عالمگیر و است که باوجود خطرات

نابسامانی های وخیم و اضطراری ای که محیط زیست با آن روبروست، باشد. وی اضافه می نماید که در حالیکه 

 جهان به استقبال پنجاه ومین سال بزرگداشت از حمایت و پاکی کرۀ زمین میپردازد، خطرات و بحران در محیط

 زیست بسیار باال رفته است و نمونه های آنرا با تغییرات اقلیمی بسیاری مشاهده می نماییم.

نامبرده تصریح مینماید که حملۀ ویروس کرونا بزرگترین مصیبت جهانی بعد از جنگ عمومی دوم بوده و لی بی 

جدی گرفته شود. دولت ها توجهی برای اقدامات جدی در زمینۀ مشکالت روز افزون محیط زیست هم باید بسیار 

باید بودجۀ انکشافی روز افزونی را دقیقاً به پاکی، سرسبزی و حمایت از محیط زیست در مقابل خطرات ناشی از 

حتی وی توصیه می نماید که بودجه های  تغییرات جوی و اقلیمی که به شدت تخریبات افزوده است، اختصاص دهند.

برای ممالکی که در معرض خطرات اقلیمی و ناشی از گرم شدن کرۀ خاص ممالک برای حمایت از محیط زیست 

زمین و تخریبات روز افزون قرار دارد، کمک های بشری را اختصاص دهند. مشاغل بشر منبعد با در نظرداشت 

محیط بود و باش مد نظر باشد و به سرسبزی و کم نمودن حرارت کرۀ زمین پاکی این اصل که برای حمایت از 

 د، انتخاب گردد و از گازات مضر و گلخانۀ جداً جلوگیری گردد.کمک نمای
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