پیامهای اگاهی همگانی در موردماحول و محیط زیست

دبشري قواو د انکشاف اداره (بقا) Environmental Protection –Public Awareness 2016
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به نام پروردګار جان و خرد

خوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اہللِ قَ ِریۡبٌ ِّمنَ
وَ لَا تُفْسِ ُدوۡا فِی الۡاَ ْرضِ بَعْدَ ِاصْلَاحِہَا وَا ْدعُوۡہُ َ
س ِنیۡنَ  ،﴾۶۵﴿...........االعراف
الْمُحْ ِ
ترجمه :و هیچ زمانی درروی زمین بعد از اینکه نظم و اصالح (په امر حق و رسالت پیغمبران) بمیان آمد فساد و تباهی نکنید .و
خداوند ج را منبع ترس و امید بدانید ،چونکه رحمت پروردګارنزدیکتر است با اشخاص نیک و نیکی کننده گان .
وطنداران گرامی خواهران و برادران ...
ازآیات مبارکه که فوقاً ذکر گردیده ثابت میشود که ایزدمتعال باالی بنده گانش در مورد پاکی و صفایی محیط و ماحول
زندگی شان ،نجات و تحفظ  ،و در مورد انکشاف و برورش محیط زیست شان تآکیداً امر فرموده است ...
بنا(د بشري قواو د انکشاف اداره (بقا) )هم با در نظر داشت همین امر مقدس الهی این مجموعه(کتاب) پیغامهای
آموزنده را به شکل یک رهنمود دستی تهیه نموده وبقسم تحفه بشما عزیزان وهمشهریان گرامی پیشکش نموده است  ...ما
در این مجموعه کوچک در مورد مسایل بسیار مهم زندگی احتماعی با محیط زیست مانند : :
پیغامها در رابطه به تحفظ  ،پاکی و صفایی محیط و ماحول

پیغامها در مورد طرق موثر استعمال آب و ذخیره آب

ییغامها در رابطه به توجه جدی ونگهداشت اشیای محیطی

پیغامها در مورد بکار انداختن دوباره اشیای فالتو

پیامهای بسیار ساده و بسیط را جمع و دسته بندی نموده ایم  ...امید و ارزوی ما این است که نه تنها ما همه از این پیامها
بطور موثر اسفاده اعظمی ببریم  .بلکه تالش نمایم تا تا روند صفایی و اخالق پاکیزگی رادر روحیه اطفال و نسل های اینده ما
هم رشد بدهیم ...تا باشد امر اهلل ج را در حق زمین ادا کرده باشیم ...وتوفیق خداوند ج را در رابطه بشما تمنا داریم ....آمین
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پیامهای اگاهی همگانی در موردماحول و محیط زیست

بخاطرنجات زندگی اینده اطفال تان ،لطفادرخت غرس نماید و از جنگالت دور پیشتان نگهداری نماید  .زیرا
درختان موانع بزرگ علیه حوادث طبیعی استند و هم در تصفیه و تقلیل بخشیدن کاربن در هواموثر میباشند.
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پاک نگهداشتن محیط زیست و ایجاد یک زندگی صحتمند بدست خود ما میباشد .اگر هرهمشری ما اعم
از خوردو بزرگ ما (کثافات) ومواد فضله خانه و محل خویش را بسیار دور از محل زیست در یک منطقه
جدا و معلوم انبار و دفن نمایم  .روند زندگی شهری بسیار مرفع و زیبا خواهد شد ...
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استعمال موتر ها ؛ موتر سایکلها ,جنراتوها و وسایط کهنه باعث الودگی هوای شهر ومحل میشوند...
بهتر است از وسایط جدید استفاده گردد  ...اگر امکان دارد پیاده بروید و یا هم از بایسکل استفاده کنید .
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تحقیقات جدید علوم طبی ثابت ساخته است که خریطه های پالستیکی عامل اصلی انتقال مکروب اند

پس بیاید تا برای سالمتی خود و خانوده خود از شر مکروبها ؛ و برای انتقال مواد خوراکی سالم از
بازار بخانه از خریطه های کاغذی  ،تکه ای ویا نسجی استفاده نمایم
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برای بدست اوردن یک تُن کاغذ کم از کم  ۷۱درخت قطع و استفاده میگردد  ،پس بیاید تا در مصرف کاغذ
صرفه جویی نمایم تا تعداد قطع شدن درختان کاهش یابد .ومحیط هم پاک بماند....
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در اطراف گلبته
ها و درختان
نزدیک محل
زیست تان
حوضکها تیار
کنید تا آب آن
ضایع نگردد .
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بدون شک پروردگار عالم ج حشرات را برای مقاصد خاصی خلق نموده است  ،پس
الزم است که کوشش نماید تا از ادویه حشره کش به اندازه محدود و الزم استفاده
نماید  ،شاید استعمال زیاد ادویه حشره کش باعث از بین رفتن حشرات مفید
زراعتی و مسموم ساختن هوای محیط زیست شوند .
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بهتر است
فصلها و
فارمهای
زراعتی
درختان
وګلهایتان
راصبح وقت
یا شام هنگام
غروب
آبیاری نماید
تا آب آن
تبخیر نشود.
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خالق متعالَ ج برای انسانها تمام کاینات را با حیوانات مختلف زیبا خلق نموده وخوب آراسته است
 .پس الزم است از آزار و اذیت  ،درقفس انداختن  ،کشتن و شکار حیوانات محل و محیط زیست
خود حذر و خود داری کنیم تا زیبایی محیط و ماحول ما از بین نرود  ،و هم از سبب ازار واذیت به
ایشان ازشر آه و ثنای حیوانات در امان بمانیم
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برای سرسبزی نزدیکترین محل و
محیط زیست تان ؛ ان نوع درخت
یا تخمها را بکارید که به آّب کمتر
ضرورت داشته باشند مانند :
لوبیا ،نخود ،باقلی ودیگر
حبوبات ویا هم درختهای غیر
مثمر را پرورش بدهید.
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آب در دین مبین اسالم با ارزش خوانده شده است و آنرا تحفه بزرگ از جانب خالق عالم
دانسته اند  ...در زبان عربی کلمه (مآء) رابه مفهوم آب ّبکار برده اند که
درقران مجید ۳۶بار تآکیداً ذکر شده است
(وَجَعَلنَا مِنٌ اَلَمَاءَ کُلُ شَیً)
ترجمه :به تحقیق تمام اشیاءَ را باآب حیات بخشیده ایم
..

وطنداران عزیز  ،خواهران و برادران گرامی !
الحمد هلل که مسلمان هستیم وحکم رب (ج) و اوامر قران اش را از دل و جان فبول داریم  .و این امر نیز بما
ثابت است که تمام موجودات حیه از انسانها تا حیوانات و تا نباتات همه و همه از فیض آب در قید حیات هستند و
زندگی مینمایند  .پس معلوم شد که آب منبع حیاتی دارد  ،اگر آب وافر وجود داشته باشد  ،حیات هم تا دیر زمانی
ادامه خواهد داشت  ،وخدای ناخواسته در صورت خشک سالی های پیهم ،کاهش ،کمی و قلت آب زندگی دشوار ی
های شدیدی را در بر خواهد داشت ...
بنا اداره موسسه ( بقا) پیغامهای بسیار ساده را در رابطه به طریق استفاده موثر آب و صرفه جویی در آب را
در این مجموعه کوچک ( کتاب ) جمع آوری نموده وبشما عزیزان پیشکش نموده است  ....پس بیاید تا به امر خداوند
(ج) در طرز استعمال موثر و صرفه جویی در آب از ان استفاده کنیم و این پیامها را بدیگران نیز برسانیم...
Saving Water Sources ----Public Awareness Campaign
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پیغامهای آگاهی عامه در رابطه به استفاده موثر و صرفه جویی در آب

( )٪۱۷وجود انسان و
۳بر ۴حصه زمین را
آب تشکیل داده است
...بناً آب یک نیاز مبرم
حیات و زندگی است .
پس الزم است در مورد
آب هوشیارانه عمل
کنیم و اسراف نکنیم

آب روی زمین یک عنصر الزمی زنده ماندن میباشد ،صرفه جویی در آب بمعنی
صرفه جویی در دارایی و هستی است  ،اگر بخواهیم که درمصرف آب صرفه جویی
نمایم  ..پس به اندازه کافی آب برای نسلهای آینده ذخیره خواهیم داشت .
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در هنگام شستن موتر به عوض پیپ اگر از ستل  ،لوته و صافی استفاده کنید
یقینا که در صرفه جویی آب قدم بزرگی برداشته اید ...
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اگر حتمی نمی پندارید  ،صحن های حویلی منزل و دفاتر تان را با آب نشوید ،بلکه با برش
جاروب و تکه صاف کنید این هم یک طرز خوب وبهتر صرفه جویی در آب خواهد بود..
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در هنگام وضو در
مساجد و یا در
هنگام شستن
دندان هایتان در
حمام منزل ویا هم
هر زمانیکه ازآب
استفاره مینماید
شیر دهن
دستشوی را باز
نگذارید  ،تا آب
ضایع نشود....
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هنگام غسل کردن در حمام اگر بعوض ستل و لوته از شاور استفاده نماید ؛ یقینا
که از اسراف کردن در مصرف آب جلوگیری خواهید نمود !...
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هنگامیکه ذخیره آب منزلتان پَر ولبریز شده باشد و هم اگر کدام نل آب را در کوچه و بازار باز ببینید  ،لطفا از
روی اخالق و احساس پاکی که دارید آنرا بسته نماید تا آب ضایع نشود !...
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احتیاط کنید آب ذخیره گاه عمومی منزل تان لبریز نشود ؛ درصورت پَر شدن تانکی ؛ آب اضافی
را برای آبیاری درختان و گلبته های نزدیکتان استفاده نماید ...
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در مقابل مشکالت و دشواریهای ناشی
ازآب بیدار باشید

کمبود و قلت آب بحران بر انگیز است  ،مشکالت و دشواری های زیادی را در پِی دارد!
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اگر آب به
صورت
دوامدار و
پیمانه وافر از
طریق وراه های
طبیعی دوباره
بدست
میآمدپس در
آنصورت به
ذخیره و
جلوگیری از
اسراف
ضرورت دیده
نمیشد ...
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هنگام شستن ظروف در آشِزخانه منزل و یا در هوتلها  ،نل آب را باز نگذارید
تا از ضایع شدن آب زیاد جلوگیری به عمل بیاید .!...
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خوشبختانه کشور عزیزما از منابع طبیعی سر شار برخودار است ؛ ولی متاسفانه از چندین دهه به
اینسو به نسبت جنگ های داخلی و عدم موجودیت پا لیسی حکومتی ؛ نتوانسته ایم از ضایع شدن
منابع طبیعی وطن جلوگیری نمایم  .لهذا به هر فرد وطن الزم است که خود و مسوولین امور را مجبور
بسازیم تابخاطر جلوگیری از بحرانات ؛ استفاده منابع ابی کشورا در داخل کشور مفیدوموثر بسازند .
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پیامهای آگاهی عامه در رابطه به توجه و
تحفظات اجتماعی
هموطنان عزیز خواهران و برادران گرامی !...
همه میدانیم که در یک عصر ویا یک مقطع زمانی زندگی میکنیم که کاروان ترقی و پیشرفت جهان به یک
سرعت سرسام اوری روبه انکشاف و گسترش است ...
اگر عوامل و دالیل این پیشرفت ها و انکشافات سریع جهان را تحقیق و جستجو کنیم ؛ که چه چیری باعث
شده است که انها صاحب جوامع مرفع و آسوده شده اند ؟ به این نکته پی خواهیم برد که به اصطالح( صدا از یک
دست بر نمیاید) ...نیاز اشد به توجه همگانی ،کار و همکاریهای بدون وقفه اجتماعی و دسته جمعی دارد ...
مردم جهان یا شهر وندان کشورهای جهان به مسایل و موضوعات اجتماعی و زیست باهمی توجه جدی
مذول داشته اند و به ان ارزش بزرگ قایل هستند...
هر فرد جامعه کشور های جهان سهم گرفتن در دور ساختن نارسایهای اجتماعی و زیست باهمی را جز
اخالق و فرهنگ و عادات زندگی خودساخته اند  ...ما هم میتوانیم دراین رقابت با انها یکجا شویم و از پیامهای
مفیدی که در این رابطه اداره موسسهء (بقاء) در این مجموعه (کتاب)کوچک جمع آوری نموده  ،هم خود استفاده
کنیم وهم به کسانیکه در ماحول زیست باما شریک هستند برسانیم واز نزاکتهای زیست باهمی اګاه شان بسازیم
تا به خواست خداوند ج صاحب یک جامعه مرفع و اسوده شویم .....
Environmental Protection _ Public Awareness Campaigns
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توجه جدی به وقفه در تولدات اطفال نه تنها باعث نجات مادران از تهدید مرگ در هنگام زایمان میشود ...
بلکه با داشتن یک خانواده کوچک ؛ پدران و مادران در تعلیم و تربیه و پرورش سالم اطفال شان والدین
موفق خواهند بو د  ...و در عین زمان خانواده خود را از بحرانات اقتصادی در امان خواهی داشت ...
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کم خوردن یکی از خصایل و سنت حضرت محمد(ص)پیغمبر محبوب ما میباشد؛تحقیقات علوم طبی
معاصر هم این را ثابت ساخته است که خوراک به اندازه معین در سالمتی و صحتمندی بدن و طول عمر
انسانها رول مهم دارد .پس خوراک خوب انتخاب کنید و کم بخورید تا صحت کامل و فکر سالم داشته باشید.
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دین مبین اسالم به شدت اسراف را منع میفرماید  ...بنا بر همین امر نباید خوراک بیش از قدر ضرورت در منزل و یا در
هوتلها اماده کنیم ...اگر احیانا از روی سهو زیاد پخته شد آنرا به فامیل های غریب و محتاج و یا هم در یک محل معیین برای
حیوانات و پرندگان بدهیم تا محل و محیط زیست خود را از الوده گی غذای فاسد شده مصُوون نگه بداریم ....
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دین مبین اسالم نه تنها نشه را به شدت منع و حرام قطعی قرار داده است ؛ بلکه تحقیقات
علوم طبی هم استعمال مواد مخدر را تهدید جدی به زندگی بشر میداند  ...استفاده از مواد
مخدر نه تنها زیانهای شدید روحی ،جسمی و جنسی را به انسان بار میاورد ؛ بلکه سبب
تباهی اقتصادی و خوشی های خانواده هم میشود ...
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شاهراه ها،پلها ،مکاتب وشفاخانه ها
کتابخانها ،پارکها  ،درختها و پایه های
برق کنار جاده بانک نوت ها همه سرمایه
ملی ما میباشند  .به توجه ،تحفظ
ونگهداریدهمه ما نیاز دارند...
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هر انسان مستحق

در خانوده هایتان جلو این چنین

زندگی ارام در

نابسامانی و زندگی نا خوش را
فضای صلح وثبات
میباشد و این حق را

بگیرید ومانع ایجاد ان شوید

خداوندج برای
انسانها عنایت کرده
است  ...ولی جنگ و

ازایجاد تلخی های

جدال بدترین

خانوادگی برای خود و

بحرانات و ضایعات

خانوده تان بپرهیزید

جانی ،مالی و روحی
و از همه بد تر
آلودگی محیط و
ماحول را ببار
میاورد اگر هر

لطفاجلو ایجاد این چنین

انسان حق خود و

فکر اطفال در

دیگرا ن را بشناسد .

یک خانوده

میزان این بدبختی

خوشحال

حوادث غمبار و اسفناک را
کاهش میابد  .واین

در زندگی اجتماعی ما
بگیرید!...

انکشاف
امرمربوط اگاهی و
نیت انسان میشود.
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مینماید

پیامهای آگاهی عامه در مورد استفاده دوباره اشیای فالتو
هموطنان عزیز خواهران و برادران گرامی !
الحمدهلل که خداوند (ج) ما راانسان پیدا کرده است وبه ما علم ،شعور وتوان فکرکردن را داده و در
بازوان هر انسان توان و طاقت کسب و کار را عنایت نموده تا به کمک فکر از این طاقت استفاده نیک ببریم ...
ایزد متعال به ما طریقه کسب و کار و راه های تیار کردن و ترمیم اشیا و لوازم را تو ام با استفاده درست از
ان را اموختانده و دراین مورد استعدادهای خوب نصیب ما نموده است .
خداوند ج طریق کار و کسب را تو سط نبیان و پیفمبران خود چون
حضرت صالح (ع)

حضرت داؤد (ع) حضرت ادریس (ع)

و دیگر ان بما رهنمود شده است ...

پس بیاید که با استفاده از همین استعداد های خداداد خویش ؛ اشیا و لوازم فالتو منزل ؛ محیط و ماحول
خود را دوباره بکار انداخته زندگی روزمره خانواده و اجتماعی خود را تسهیالت بهتر و مفید تر ببخشیم ..
اشیا و لوازم فالتوی منزل و محیط و محل تان را ضایع نسازید و از بین نبرید  ،بلکه در یک جای مصِون
ومعلوم نگهداری کنید  ..بعداً هر زمانیکه فرصت مناسب داشتید و از روی ذوق و سلیقه تان به ساختن کدام
چیزی که ضرورت احساس نمودید  ..از همین شیای فالتو کار بگیرید
پیامهای اگاهی همگانی را که اداره (بقا) در رابطه به استفاده دوباره از اشیای فالتو در این مجموعه
تهیه نموده است  ...امید است که هم خود استفاده نماید و هم با دوستان محل و محیط
زیست تان شریک بسازید
Recycling and Creation _ Public Awareness Campaign
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سعی کنید تا اشیا و لوازم کهنه منزل و محیط و ماحول تان را دوباره قابل استفاده بسازید مانند :
بوتلهای خالی نوشابه و مرتبانها را برای ساختن گلدان ها ی مختلف الشکل تزیین و قابل
استفاده بسازید  ...ویا هرچه مناسب ذوق تان باشد از ان کار بگیرید  .به این ترتیب سلیقه تان در
تحفظ محیط زیست بهتر شده و هم موجودیت اشیای بیکاره در اطراف وماحول تقلیل میابد...
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ماشینهای اختصاصی دوباره سازی اشیا (ریسایکلینگ مشینز) نه تنها در قیمت اشیا تقیل بمیان
میآورد ؛ بلکه زمینه کار برای جوانان را نیز فراهم میسازد و هم سبب پاکی و صفایی محیط و
ماحول میشود  .در این رابطه توجه تجار و سرمایه گذاران ملی کشور عزیز را میخواهیم تا با
احداث فابریکه های تولیدی و باز سازی اشیا زمینه پاکی محیط زیست را مهیا بسازند..
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سعی کنید تا برای زیبایی منزل و محل زیستان از اشیای فالتو دوباره کار بگیرید  ،اگر
شما اشیای فالتوی منزلتان به عوض ضایع ساختن برای مقبول ساختن ماحول و محیط
زیستان کار بگیرید ؛ بدون شک با مصرف کم اطراف تان را زیبایی خواهید بخشید
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اشیای فالتوو اضافی منزلتان را در یک صندوق و یا کارتن ذخیره کنید ودور نیاندازید تا محیط تان آلوده
نشود ،هر وقتیکه احساس ضرورت به ساختن چیزی نمودید  ..بااستفاده از ذوق وسلیقه هنری تان ماننداشیای
فوق برای زیبایی خانه  ،ماحول و محیط زیست تان بسازید ...
36

ولنیزه پاملرنه د ان عادت وګر و

فرهنگ توجه به مسایل اجتماعی را
جز عادات تان بسازید!...

داوبو د ضایع کیدو مخنیوی او
از اسراف و ضایع نمودن آب همیشه
سپماوک
جلوگیری کنید,آب را ذخیره کنید!

نگهداری و تحفط محیط زیست
را بیاموزید و بیاموزانید !..

استفاده دوباره ازاشیای فالتو ؛محرک انکشاف ذوق ؛ سلیقه و استعدادوهم کمک مالی شمامیتواند باشد
ست

لطفا پیامهای فوق را با دوستان و دیگران نیز شریک بسازید
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