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ډالۍ!
دا کتاب ټولو هغو ګاللیو ماشومانو ته په مینه ډالۍ دی؛
 څوک چې د خپل کور، ښوونځي او چاپیریال ساتنه کوي

 او په وړاندې یې ځان مسول ګڼي.



هغه ماشومان چې

د خپل چاپیریال او نړۍ ساتنه 

کوي، هغوی په حقیقت کې 

رښتیني اتالن دي



نوی، اړین او پر ځای ګام

تقریظ:

خربې مې د همدې رسلیک په توضیح پیلوم؛ چې ولې مې درې کلمې پرله پسې په رسلیک 

کې ذکر کړې!

په افغانستان کې د عامو خلکو او د زده کوونکو له پاره طبیعي پیښې او د هغه له خطر رسه 

مبارزه او په الرو چار یې پوهیدنه یوه نوې خربه ده، نو ددې له پاره مې د )نوې( کلمه وکاروله 

چې د الوهې موسسې د خپل فعالیت په درشل کې چې ال یې د پیل او تجربې تانده ځواين 

ده، دا نوی ګام اوچت کړ.

بله خربه دا چې طبیعي پیښې چې نه یې وړاند ویینه کیږي او نه هم په اسانۍ رسه کابو 

کیږي، مګر دا چې په اړه یې انسانان عامه پوهاوی ولري څو ځان ترې خوندي وسايت او 

خطر یې هغه کچې ته پرېنږدي چې دوی او د دوی د ژوند چاپیریال ته زیان واړوي، نو په 

دې اساس دا اقدام چې الوهې کړی )اړین( دی ځکه چې له ژوند رسه یې ډیر جوخت تړاو 

دی.

آخر وضاحت دا دی چې ممکن په میاشت کې په افغانستان کې ډیر کتابونه ولیکل يش 

چې د ماشومانو له پاره به هم یو څه لیکل شوي وي خو په دې کتابونو کې به داسې یو 

شیان لیکلی وي چې ډیره لږ برخه به یې د چاپريیال د ګټو لپاره وي اویا دا چې یو بدلون 

وزیږوي؛ شاید دا خربه له افراطیت رسه یا له مبالغې رسه ډیر واټن ولري که ووایم چې د 

الوهې دفرت او مسولینو یې چې د ښوونځي د ماشومانو له پاره کوم کار کړی او کوم کتاب 

یې چاپ ته چمتو کړی خورا )پر ځای ګام( دی.

کله چې په افغانستان کې په لومړیو کې د طبیعي پیښو په اړوند خربې کیدې ممکن دا 

موضوع به د ډیرو کسانو له پاره یوه بې ځایه او عادي موضوع وه ځکه دوی له پخوا دا پوهه 

او معلومات نه درلودل او د عمر په یوه مرحله کې یو پر یو له یوې نوې موضوع رسه مخامخ 

او د  ته ارزښت ور کول یو څه ګران کار دی خو که دا کار له ښوونځي  بیا هغو  او  کیدل 
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ماشومتوب له دورې پیل يش نتایج به یې له نن او پرون رسه ډیر توپیر ولري. له چاپیریال 

رسه به د نن په شان برخورد نه کیږي او نه به له یوې وړې پیښې خلک دومره مترضره کیږي 

لکه نن چې کومی غمیزې  په خپل ملک او یا دنیا کی ګورو. دلته ددې خربې یاددښت هم 

رضور دی چې د CoAR   له موسسې او د CEN له شبکې رسه.  ADRRN او نورو برشي 

ټولنو په خپل وخت روزنیزې مرستې کړې او د طبیعی پيښو په اړوند د پوهې د لوړاوي  په 

برخه کې یې خپلې مرستې نه دي ورڅخه سپمولې چې د هغې یو ښه مثال د کوار موسسې 

او  لومړنۍ  افغانستان کې  په  زده کړو موسسې جوړول دي چې  لوړو  د  نوښت د رشق  په 

یوازنۍ د چاپريیال ساتنې او د طبیعی پيښو د زده کړې لپاره د لوړو زده کړو موسسه ده. 

هیله ده  چې زموږ د ګران هیواد چارواکی او ازاد پانګه وال د الوهه او ورته نورو موسسو یا 

کسانو په شان دې ډول موضوعاتو ته پوره پام وکړي او د خلکو په عامه پوهاوي کې وڼډه 

واخيل.

په همدې هیله او د الوهې نورو بریاو ته سرتګی په الره.

په درنښت

ډاکرت محمد نعیم سلیمي

د کوار اوسن موسسی بنسټ ګر
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د ماشومانو یووالی

 د اقلیم په بدلون، د پیښو د ګواښ په را ټیټولو، 

عامه پوهاوي او د چاپیریال په ساتنه کې

 څه رول لوبولی يش؟

دا پوښتنې به د دې کتاب په پاڼو کې ځواب يش.
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موږ؛ ماشومان د 
طبیعي پیښو په برخه کې 

کوچني مدیران، ژغورونکي او 
کارپوه روزو!

د برشدوسـتانه مرسـتو لپـاره د آسـیا سـیمه ییـزو مخکښـانو سـازمان    )ALLOHA(  یـو ځـوان سـازمان 

دی، پـه خپلـو کړنـو کـې یـې ډیر مترکـز په دې کـې دی چې خپلـې تجربـې او موندنې له ځوانـو رهربانو 

رسه رشیکـې کـړي او پـه اسـیایي کچـه د برش دوسـتۍ پـه برخه کې رهـربان وروزي. که څه هـم د الوهې 

موخـه د ځوانانـو پیاوړتیـا، د وړتیـا لرونکـو اسـتعدادونو روزنـه او د هغـوی مهارتونـو تـه وده ورکـول دي څو 

دوی پـه ځـان بسـیا کـړي چـې پـه خپلـو ټولنـو او پـه لویه کچـه په نړۍ کـې خپلـه پوهـه و کاروي او نړۍ 

سـوکاله کړي.

لـه ټولـو رسه رسه د الوهـې بنسـټ د وخـت لـه غوښـتنو رسه سـم  د ځوانانـو د ظرفیت لوړونـې او جوړونې 

پـه موخـه ډیـرې مهمـې کړنـې تـر رسه کـړې خـو بیا هم بسـنه نـه کوي او ډیـر څه بایـد تـر رسه يش. موږ 

تـل د ځوانانـو د ظرفیـت جوړونـې پـه الره کې یـو او الوهه تل په دې بـاور لري چې د کارموندنو، نوښـتونو 

او ولـي هڅـو پـه پایلـه کـې زمـوږ ځوانان کولـی يش چې ددې هیـواد راتلونکـی غوره لوري تـه بوځي. 

پـه دې توګـه د الوهـې دفـرت د ښـونځي د ماشـومانو لـه پـاره خپـل لومـړی ګام د څـو نـورو بنسـټونو پـه 

مرسـته لکـه، )CoAR(، )SHARQ(، )GRTV(، )CEN(، د طبیعـي پیښـو د ګـواښ را کمولـو او عامـه 

پوهـاوي پـه برخـه کـې »د ځـان، ټولنـې او کورنـۍ د ژغورنـې او لـه ګـواښ څخـه د خونـدي او سـپیڅيل 

چاپیریـال«  د لرلـو پـه موخـه ماشـومانو تـه د پېښـو د راټیټولـو پـه اړه عامـه پوهـاوی پـه نامـه د کتـاب پـه 

خپرولـو رسه اوچـت کـړ.

پـه دې توګـه ډیـره مننـه کـوو لـه ټولو هغو بنسـټونو لکـه کـوار )CoAR( موسسـه، ګوربت رادیـو تلویزیون 

)GRTV(، رشق د لـوړو زده کـړو موسسـه )SHARQ( او سـن )CEN(د مـدين ټولنـو د  د پیاوړتیا شـبکه؛ 

انجیـر عـزت اللـه صدیقـي او نـور څخـه چـې ددې خـورا ارزښـتمنې موضـوع په هکلـه یې مثبـت نظرونه 

راکـړل او ددې کار ارزښـت یـې راتـه پـه ګوته کړ څو د نن ماشـومان له پیښـو رسه تخنیکـي برخورد وکړي 

ځـان، کـور، کورنـۍ، ښـونځی، ملګـري، ټولنـه او بالخره نـړۍ له نـاوړه طبیعي پیښـو وژغوري.

دا کارونـه ځکـه کـوو چـې واړه ګواښـونه لـوی نـه يش او د خطر کچـه را ټیټه کـړو؛ پیښـیدونکو حوادثو ته 

چمتـو ووسـو او ځانونـه مو خونـدي کړو.

خطرونه هغه وخت کمیدای يش چې دولت، خلک او ماشومان په دې هکله پوهاوی ولري.

په درنښت او د یوه مثبت بدلون په هیله

د برشدوستانه مرستو لپاره د آسیا د سیمه ییزو مخکښانو سازمان

)ALLOHA(

4



موږ ماشومان د خپل چاپیریال په ساتنه کې مهم 

رول لوبولی شو، ځکه چې دا د چاپیریال په وړاندې 

زموږ مسولیت دی.

سطل کثافات
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هغه ماشومان چې دا الرښوونې او تګالرې په بشپړه توګه 

زده او ځان ورباندې پوه کړي، کوالی يش چې د پیښو او 

ناورینونو په ترڅ کې د خپل ځان او نورو په خوندیتوب کې 

پوره ونډه واخيل.

په اوږد مهال کې تاسې کوالی شۍ چې د پیښو د خطرونو 

په کمولو کې رغنده ونډه واخلئ.
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ایا تاسې پوهیږئ چې دا پوهاوی ولې اړین دی؟

لکه څرنګه چې طبیعي پیښې په نړۍ کې په ډیره چټکتیا رسه پیښیږي او هر چا ته یې زیان 
رسیږي؛ له همدې کبله، د نړۍ خلک د پیښو د خطر کمولو د اهمیت په اړه خربتیا لري او 
د نړۍ خلکو پریکړه وکړه چې د پیښو د ګواښونو د کمولو لپاره ځینې اقدامات تررسه کړي!

نو ځکه په ۲۰۱۵ کال کې د نړۍ حکومتونه یو ځای شول او یو ۱۵ کلن پالن یې جوړ کړ څو 
وکولی يش له پیښو څخه یوه خوندي نړۍ ولري. چې دې ته د سندای د پیښو د ګواښونو 

چوکاټ وايي.
سندای چار چوکاټ یوازې د طبیعي او د انسان په مداخله را منځته شویو پیښو د خطرونو 
د کمولو له پاره نه دی جوړ شوی بلکه د هر ډول پیښو له پاره، په هر ځای کې د هر چا لخوا  

چې را منځته شوې وي طرح شوی.
او دا د دولتونو مسولیتونه دي چې د خلکو ساتنه وکړي خو دا مسولیتونه د هر کس هم 
دي؛ چې څنګه د ځان، کورنۍ او بل چا ساتنه وکړو څو وکولی شو چې د غټو او وړو پیښو 

ګواښونه را کم کړو او یو بې خطره ژوند ولرو. 
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دې ته ولې د سندای چارچوکاټ وايي؟

ځکه چې دغه غونډه په جاپان کې د سندای په نامه ښار 
کې جوړه شوه، او دا کتاب به له تاسې او ستاسې له ملګرو 
طبیعي  د  چارچوکات  سندای  د  چې  وکړي  مرسته  رسه 
پیښو له ډولونو رسه وپیژنئ. او هغه اړین معلومات به تر 
د  پیښو  د  به  خوندیتوب  ژوند  د  ستاسې  چې  کړۍ  السه 

ګواښونو په وړاندې زیات کړي.

 اوس راځئ چې له ځینو اصطالحاتو څخه پیل وکړو:

ایا تاسې پوهیږئ چې تر ټولو ډیر زیان منونکي څوک 	 
دي؟

کله چې موږ د زغم یا انعطاف پذیرۍ په اړه خربې کو 	 
زموږ موخه څه ده؟

او د ماشومانو ونډه په دې اړوند څه شی ده؟	 
ته 	  څه  ناورین  او  ګواښ  چې  شو  پوه  موږ  باید  لومړی 

وايي؟

تل  ګورو  ته  ماحول  چاپیر  چار  خپل  موږ  چې  کله  ځکه 
بدلیږی،  کله باران کیږي کله وریځ وي کله سور ملر وي، 
یا هم طوفانونه کیږي د  او  واوره وریږي؛ سیالبونه راځي 
سمندر اوبه ټیټیږي او جګیږي او ځمکه ټکانونه کوي چی 

له دی کبله ځینی پیښی را منځ ته کیږی.

؟

؟
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ګواښ یا خطر څه ته وايي؟

هغه پروسه یا پیښه ده چې کیدی يش طبیعي وي یا له انساين مداخلې څخه وي او په پایله 
کې خلک، د هغوی شتمني او چاپیریال اغیزمن کړي، په دې رشط چې دوی احتیاطی تدابیر 

ونه لري.
په وړه پیامنه خطرونه یا ګواښونه بیالبیل ډولونه لري چې یو یې طبیعي دي بل یې له انساين 

مداخلې.

د خطرونو ګڼ ډولونه:
الف: طبیعي خطرونه لکه زلزله، ځمکښویدنه، سیالب، وچکايل، واوریز، سونامي او نور.

ب: ځنې یې د انساين مداخلې له امله رامنځ ته کیږي چې هغو ته تکنالوژیکي یا د انسان د 
ترافیکې  فابریکاتو پیښې،  لکه ککړتیاوې، د  ته شوي خطرونه وايي  له الرې رامنځ  مداخلې 

پیښې او داسې نور
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د  ولیکئ چې  ورته  پیښې ډول  د  خانو کې  تشو  مخامخ  په  او  پام وکړئ  ته  تصویرونو  الندې 
طبیعي پیښو اړوند تصویر دی که له انساين مداخلې را منځته شوې پیښې دي؟

لومړی مترین:

11



زلزله: د ځمکې ټکان او بیځایه کیدل دي چې د ځمکې د پلیتونو 
)طبقو( د خوځښت په پایله کې رامنځ ته کیږي.

 سیالب: کله چې د سیند اوبه له خپلې سطحې څخه را پورته يش 
او له بارو یا پولو واوړي او په بیالبیلو لوریو الړې يش او خرابۍ را 

منځته کړي ورته سیالب وايي.  

ځمکه یا خاوره ښویدنه: کله چې ځمکه، خاورې یا غونډۍ د ځینو 
عواملو له امله په ناڅاپي توګه الندې را وښویږي ځمکښویدنه ورته 

وايي.
 

وچکايل: کله چې د اوږد مهال له پاره باران او واوره ونه يش د اوبو 
سطحه ټیټه يش؛ د اوبو د 

کمښت او د کرهنې د خرابیدو المل يش. وچکايل هغه وخت هم 
ډیره پیښیږي کله چې انساين فعالیتونه د ځمکې پر مخ ډیر يش یا 
هم څوک اوبه په یوه سیمه کې ډپ یا بندې کړي او په نورو خلکو 

یې ودروي.

واوریزونه )برف کوچ(: کله چې ډیره واوره ويش او د واورې لویې 
او  خلکو  وکړي  ریز  الندې  د  او  وښویږي  را  الندې  د  تودې  لویې 
چاپیریال ته زیان واړوي، عامه الرې بندې کړي او ډیر شیان الندې 

کړي.

ځنګل سوځیدنه: کله چې د ډیرې ګرمۍ له امله ځنګلونه په خپل 
رس اور واخيل.

سونامي یا سمندري طوفان: کله چې د سمندر اوبه د ځمکې الندې 
موجونو لکه زلزلو یا اور غورځوونکو له امله لټ وخوري او څپې یې 

تر ډیرو ځایونو خورې يش او وچې الندې کړي.

ISOMETRIC EARTHQUAKE
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عفونت  یا  ویروس  ناروغۍ  یوې  د  چې  کله  ناروغۍ:  ساري 
په چټکه توګه د خلکو په منځ کې خپور يش او ډیر خلک په 

ناروغۍ اخته يش.

طاعون: کله چې یو مرض له انسان نه انسان ته یا له حیوان 
نه حیوان ته یا له نبات نه نبات ته د حرشاتو په واسطه انتقال 

يش.
 

تکنالوژیکی ګواښونه: کله چې په یوه فابریکه کې د کیمیاوي 
ناورین را  یا کوم بل  یا نورو موادو له امله چاودنه، اورلګیدنه 
منځته يش او که په هغه فابریکه کې ګاز، دوا، زهرجن مواد 

یا برښنا وي د هغه په سوځیدو رسه خلکو ته رضر ورسیږي.

د تودوخې د درجې لوړوالی: دا هغه حالت دی چې له اټکل 
شوي یا هم له عادي حالت څخه د ګرمۍ شدت ډیر يش چې 

دا د اقلیم د بدلون یوه منونه هم ده.

سړې څپې: کله چې له ټاکيل حد یا له اټکل څخه ډیره د یخنۍ 
درجه د یخنۍ په موسم کې لوړه يش.

ترافیکي پیښې: کله چې چلوونکی د قانون په نه مراعات کولو 
یا په چټک رسعت رسه موټر چلوي او له بلې لیږدونکې سورلۍ 

یا کوم بل څه رسه ټکر يش. 
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موږ وویل:
 چې سیالب طبیعي دی مګر کله د انسان له مداخلې هم را منځته کیږي هغه وخت چې 
د غرونو خلک یا د پورته سیمو خلک د اوبو په مخ کې بندونه وتړي او اوبه زخیره کړي خو 
یو ناڅاپه اوبه بند یويس او د خلکو په ځمکو او کورونو را تویې يش او ډیر ځایونه خراب 
کړي او یا هم دا چې کله ځمکه له ځنګلونو څخه پاکه او صحرايي يش نو هغه وخت د باران 
اوبه په ځمکه کې ښې نه جذبیږي او د ځمکې په مخ توند حرکت کوي چې بالخره د سیالب 

سبب يش او ډیر څه خراب کړي.

موږ دا هم وویل:
 چې، ځنګل سوځیدنه هم یوه طبیعي پیښه ده خو دا هم د انسان له السه را منځته کیدی 

يش هغه وخت چې انسان په ځنګل کې سګرټ وڅکوي او یا په ځنګل کې اور بل کړي.

تاسې پوهیږۍ چې ډیری تعریفونه ډیر واضح نه دي.

ستاسې په سیمه کې ډیر کوم خطرونه را منځته کیږي نومونونه یې واخلئ؟

دویم مترین:
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لوبه:

د الندې چارت له تورو څخه داسې کلامت جوړ کړۍ چې د یو خطر نوم وي.
او کلامت یې د جدول په الندې برخه کې درکړل شوي.

ګرد باد واوریز یا د واورې ښویدل    
ځمکښویدنه وچکايل                      

غونډۍ ښویدنه زلزله                             
طاعون ساري ناروغي                    

سمندري طوفان  )سونامي( انفجارات                       
سیالب اورغورځوونکی                  

اايغورانیراس

ونځسطسګوټقسآ

رفموایراډاشڼ

غجښنعلدوځککټ

واواوابرڅثږب

رریمنبایجصوی

ځاديوئدزچضړې

نتنهلزلزیفءذ  

ګڅهندیوښهپتع

قښيلاکچوأژپق
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ناورین څه ته وايي؟

یو خطر کیدای په پیښه بدل يش، خو دا وضعیت هر وخت شونی نه دی. په یو وخت کې باید 
څو حالتونه را منځ ته يش  څو هغه حالت بیا په پیښه بدل يش لکه الندې بیلګې:

 لومړی هغه وخت چې خلک په خطري سیموکې کورونه جوړ کړي لکه:  اورغورځوونکي غره 
ته نږدې، ښویدونکې غونډۍ ته نږدې، سمندر یا سیند ته نږدې، د واوریز یا برف کوچ په 

سیمه کې، د سیالب په مخ کې او داسې نورو ځایونو کې.

 دوهم حالت بیا هغه دی چې په یاده یا همدا خطري سیمه کې تند باران ويش یا زلزله ويش، 
ځمکه وښویږي یا سیالب رايش، نو ودانۍ او کيل تخریب يش.  

 درېیمه مرحله بیا هغه ده چې د پاس دواړو حالتونو له ترکیب څخه خطر په پیښه بدل يش 
او ډیر خلک په کې زیان من يش، ودانۍ، ماڼۍ او نورې هستۍ یې په کې له منځه والړې يش.

 تصویر ته وګورئ خلک څنګه کولی يش چې د ګواښ کچه را ټیټه کړي څو په یوه ناورین بدل 
نه يش؟

درېیم مترین:

16



یا  زخمي  خلک  شمیر  زیات  یو  چې  کله 
یې خراب  توکي  اړوند  ژوند  د  او  مړه يش 
یا له منځه الړ يش، نو کله چې دغه ناورین 
واقع کیږي محيل ټولنې نه يش کولی چې 
په  نو  وکړي  مبارزه  وررسه  توګه  یوازې  په 
او  په ميل کچه حکومت  داسې وخت کې 
زیامننو شویو خلکو  له  باید   ادارې  محيل 
کله داسې هم کیږي   ، رسه مرسته وکړي 

دوستانو،  خپلو  د  خلک  شوي  زیامنن  پیښو  له  همدا  چې 
ګاونډیو او حتی ګاونډیو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري.

کله چې داسې یو حالت را منځته کیږي  نو په داسې وخت کې 
دا مبارزه د محيل ټولنو له توانه جګه ده  او مبارزه نيش وررسه 

کولی.

ظرفیت څه ته وايي؟
د ټولنې ځواک، رسچینې، افکار، اقتصادي ځواک او د پوهې 
لوړوايل او کچې ته وايي چې خلک  د هغه په واسطه د خپل 

کور او کيل ساتنه کوي.

ښه نو اوس به پوهیديل وۍ
چې ناورین ډیره بده پیښه ده

یو مثال ورکړئ چې ستاسې په ځای کې کومه پیښه عامه ده او خلک د پیښې په وړاندې څه 
کوي څو ګواښ په ناورین بدل نه يش؟

څلورم مترین:
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زیامنننه هغه ته وايي کله چې ځینې خلک، ښارونه، ټولنې، کورونه یا هېوادونه د نورو په پرتله 
له احتاميل خطرونو د خطر اغیزې تجربه کړي او موږ یې د زیان مننې په نوم یادوو.

کیدی يش خلک د یو یا څو دلیلونو له امله زیامننونکي وي، د بیلګې په توګه، زاړه، ناروغ، 
امیندواره ښځې، یا معیوبیت لرونکي.... نو دغه شمیر خلک په اکرث ټولنو کې ډیر زیامننونکي 
دي خو یو تر بله یې د زیامنیدو کچه هم توپیر کوي تاسې کولی شئ چې د خپلې نیا په پرتله 
د پیښې پر مهال چټکه منړه وکړئ یا هم ځینې کسان په رادیويي پیغامونو سم نه پوهیږي یا 
هم د خطر خربتیاوې نه يش لوستی، له سیند رسه نږدې ژوند کول یا په خرابو ودانیو کې او یا 
هم په داسې ځای کې ژوند کول چې د هغه ځای د خلکو په ژبه ونه پوهیږو پس دغه سببونه 

دي چې تاسې او ستاسې کورنۍ زیامننه کړي. 
موږ پوهیږو چې بیوزله خلک تر نورو ډیر زیامنونکي دي دوی ددې توان نه لري چې په سم 

زیامننیدل یا آسیب پذیري څه ته وايي؟
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ځای کې کور جوړ کړي نو مجبور دي چې داسې ځای ژوند وکړي چیرته چې د دوی کار ته 
لنډ وي او روزي پیدا کولی يش او نه هم ددې توامندي لري چې خپل کور له سمو موادو جوړ 
کړي له بله اړخه بیوزيل ددې المل کیږي چې دوی خپل بچي ښونځي ته ونه لیږي پس دوی 
به څنګه پوه يش چې خطر څنګه په حادثه بدلیږي او څنګه د هغه مخه ونیيس او څنګه یې 

په وړاندې غربګون وښيي.
چې  کړي  ډاډه  ځان  څو  ده  دنده  څانګو  دولتي  نورو  د  او  وژونکو،  اور  پولیسو،  د  دا  پس   

زیامنونکي نور په ستونزه یا خطر کې نه دي.

په پیښه کې را ګیر یا پاتې خلک کوم دي؟
کله چې موږ په دې هکله خربې کوو چې په پیښه کې را ګیر خلک؛ په دې معنی چې یو شمیر 
خلک او د دوی شتمني د خطر په سیمه کې واقع وي لکه د اقلیم بدلون؛ چې د دې المل شوی 
چې ډیر شمیر خلک یو دم له یو ځای څخه بل ځای ته الړ يش چیرته چې خپله هم نفوس ډیر 

وي نو دا سیمه له خطر رسه مخ ځای شو پس  دې ته په خطر کې را ګیر خلک وايي.

اوس تاسې وپوهیدۍ چې ستاسې په سیمه کې څوک ډیر د پیښې له خطر رسه مخ دي؟
ځینې اسیب پذیري یا زیامننیدل داسې دي چې مخنیوی یي ممکن دی خو ځیني دي چې 
مخنیوی یې ممکن نه دی پس دا مهمه ده چې زموږ په سیمه کې څوک زیامننونکي دي څو له 

هغوی رسه مرسته ويش.
کومې محيل ټولنې چې د بیالبیلو پیښو په هکله یو له بل رسه ناستې کوي، یو ځای کار کوي 
او خپل افکار رسه رشیکوي هغه ټولنې د پیښو په وړاندې ډیرې کمې زیامننونکې دي د هغه 

ټولنو په پرتله چې خلک یې هیڅ د چار چاپیره پیښو په هکله خربې نه کوي.
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د کتاب په دې برخه کې غواړو
تاسې ته د بیلګې په توګه 

د ځینو طبیعي پیښو پر مهال
د خوندیتوب الرې چارې در زده کړو.

زلزله:  تاسې په دې وپوهیدۍ چې زلزله څه ته وايي؟ خو دلته به درته یاددونه وکړو چې د 
زلزلې پیشبیني نه کیږي چې له وړاندې ترې خرب شئ، خو کله چې زلزله ويش دا الندې کړنې 

تر رسه کړئ څو زیان ونه وینئ. 

له پیښې وړاندې:   
 ښیښه یي لوښي په جګو املاریو کې مه ږدئ.

 کور مو له معیاري موادو جوړ کړئ.
د مرستې  په واسطه  د هغه  له هر غړي رسه وي څو  د کور  باید  یو څراغ  او   شفالق 

غوښتنه وکړي.
 د لومړنیو مرستو بکسه باید په هر کور کې وي څو له مترضره کسانو رسه د مرستې پر 

مهال ترې کار واخلئ.
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د پیښې په ترڅ کې: 
 بې ځایه منډې مه وهئ.

 له جګ ځای څخه مه را دانګۍ
 که مو په کور کې کلک میز وي نو تر هغه الندې ځان پټ کړئ او رس مو په کلک يش، 

د مکتب په بکس یا السونو وپوښئ.
 یا د کړکۍ او وره په چار چوکاټ کې ځان ونیسئ

 له ښیښه یي املاریو او داسې توکو ځان لرې کړې چې د را غورځیدو امکان یې وي.

له پیښې وروسته:
 له زلزلې وروسته مو کور ښه وګورئ چې د اوسیدو وړ دی کنه؛ ځان یې له استحکام 

څخه ډاډه کړئ.
 که کور مو زیان لیدلی وي مه په کې اوسیږئ.

مه  یې  یې کوم ځای مات شوی وي ډیر  یا  لیدلی وي  زیان  زلزله کې  په   که کوم چا 
خوځوۍ په یوه غیر متحرک يش یا تذکره کې یې تر کلینیک پورې ورسوئ او مترضره 

ساحه یخ بند کړئ.

سیالب: د سیالب په هکله څه نا څه پوهیديل یاست اوس راشئ چې پوه شو چې د سیالب له 
ګواښ څخه څنګه ځان وساتو او د الرښوونې په پای کې به عميل مترین درته وښیيو څو تاسې 

خوندي ژوند ولرئ.
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له سیالب وړاندې اړین ټکي:  
 د اوبو په وړاندې خنډ مه جوړوئ.

 چیرته چې د اوبو دایمي یا لنډ مهاله مسیر وي کور مه جوړوئ.
 تل د کور اړین توکي لکه د کور اسناد، پیسې، رسه زر او داسې نور په یوه بکس کې د 

الس په رس وساتئ.

د سیالب پر مهال اړین ټکي: 
 که ومولیدل چې سیالب راغلی یا یې د راتلو احتامل شته له کوره لرې مه ځئ.

که له کوره لرې چیرته ناست واست او یو په یو خرب شوۍ چې سیالب راغلی نو     
خپل کور ته مه ځې د کيل جومات یا مکتب ته الړ شۍ یا هم له لویانو مرسته وغواړئ.

 د تیښتې پر مهال تودې جامې واغوندئ.
 وچ خواړه، اوبه، برقي څراغ او یو شفالق هم دررسه یوسئ.

 د پیښې په هکله معلومات له رادیو یا د جومات او مکتب له الوډسپیکر څخه تعقیب 
کړئ او عمل پرې وکړئ.

له سیالب وروسته اړین ټکي: 
 د سیالب له اوبو استفاده مه کوئ.

 د سیالب په اوبو کې ګډ نه شئ چې د خطري توکو یا هم د چیچونکو حرشاتو ګواښ 
شته په کې. 

 د سیالب خړې په السونو یا هم نوکانو له کوره پاکې نه کړئ
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د ټولنې په هکله مو فکر وکړئ چې څوک ډیر زیامننونکي دي؟ 
فرض کړئ چې د پیښې پر مهال مو په کيل کې په الوډسپیکر، رادیو یا له کومې بلې الرې اعالن 
له زیامنو کسانو لکه  به دلته څه وي چې  او اقدام  اورئ چې سیالب راځي نو ستاسې پالن 
سپین ږیرو یا بابا، انا، وړو ماشومانو، معیوبو کسانو چې الس پښې یا کوم بل د بدن غړی یې 
نه وي یا  نور هغه زیامنونکي کسان چې پاس مو په درس کې ولوستل؛ څنګه د هغوی ساتنه 

کوئ او څنګه هغه ژغورۍ چې زیان ونه ویني؟

عميل مترین: له عميل مترین څخه موخه دا ده چې تاسې خوندي پاتې شئ ددې له پاره چې 
تاسې ښه مترین وکړئ او د رښتینې طبیعي پیښې پر مهال کومه تیروتنه ونه کړئ.

یو یې یوه یوه کړنه په ښه خط  باید کوم کارونه ويش؟ هر   په سیالب کې له پیښې وړاندې 
ولیکئ او د ټولګي په دیوالونو یې ولګوئ.

 په سیالب کې د پیښې په ترڅ کې باید څه وکړو؟ یو نفر د پاڅي او په جګ اواز یې د ولويل او 
نور د ورته غوږ يش.

 په سیالب کې له پیښې وروسته باید کوم کارونه وکړو؟ یو له بل څخه یې وپوښتۍ او په اړه 
یې خربې وکړئ.

د زلزلزې پر مهال باید څه وکړو که مو کوم څه زده کړي وي هغه په الندې توګه مترین کړئ:
 په زلزله کې چیرته ځانونه پټ کړو؟ په ټولګي کې مو دا مترین په څو قدمونو کې عميل کړئ.

1-د زلزلې نه وړاندې حاالت ترسیم کړئ او څه کارونه باید ويش.
2- د زلزلې د رشوع له پاره یو زنګ انتخاب کړئ او عمال هغه اقدامات تر رسه کړئ کوم چې 

د زلزلې پر مهال باید ويش.
 کله مو چې په ټولګي دا مترین عميل کړ نو په کور کې هم د هغه کیسه وکړئ او د کور د غړیو 

په وړاندې یې هم عمال تر رسه کړئ څو یې نور هم زده کړي.

پنځم مترین:
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خطر هغه حالت ته وايي چې وړه پیښه یا ګواښ په غټه پیښه یا ناورین بدل کړي.
موږ تل نه شو کولی چې د وړو خطرونو یا پیښو مخه ونیسو خو کولی شو چې ددغو وړو حادثو 
د خطر ګواښ یا اندازه را کمه کړو چې غټ ناورین ترې جوړ نه يش نو ځکه هر وخت په دې 

تاکید کوو چې د پیښو د ګواښونو د کچې را ټیټول.
د بیلګې په توګه موږ کولی شو خپل کور، ښونځی، جومات، کلینیک... په داسې روش او له 
داسې موادو په داسې ځای کې جوړ کړو چې په زلزله یا نورو پیښو کې لږ زیان وویني یا هم د 

ونو پرې کول بند کړو چې په دې سبب به سیالبونه او نور افتات را کم يش.
د پیښو د خطرونو کمول په اوږد مهال کې له ټولنو او هیوادونو رسه مرسته کوي چې موږ دې 
ته تل پاتې پرمختګ وایو، د بیلګې په توګه که یو سیند پاک وساتل يش خلک کثافات په کې وا 
نه چوي نو کله چې دلته سیل را ځي هم، اوبه خلکو ته زیان نه اړوي او هم خلک پاکو اوبو ته 
د څښاک او مینځلو په موخه الرسسی پیدا کوي، کبان ښه رشد کوي او د ښه خرڅالوه زمینه 

یې مساعده کیږي یا هم بزګران کولی يش ځمکې ښې خړوب کړي او ښه محصول ولري. 

خطر څه ته وايي؟
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الف: له الندې توریو څخه داسې معنی داره کلامت جوړ کړئ چې دیوې طبیعې پېښې نوم 
وي.

ز س   ی   زب   س   ی   ب    
هـ ل   آ   ن   هـ  ل   آ   ن    

ب: کوم شی په یوه ټولنه کې د خاورې د زیامننیدو المل کیږي؟ خپله حدرس ووهئ پرته لدې 
چې معلومات مو ترالسه کړې وي.

ځمکښویدنه؟
سیالب؟
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ښه نو اوس تاسې  د ګواښ،ښه نو اوس تاسې  د ګواښ،

ناورین، خطرناورین، خطر

 او د زیامننیدو او د زیامننیدو

  په هکله وپوهیدئ  په هکله وپوهیدئ

!
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نو اړینه ده چې دا نور  په ټوله نړۍ کې کابو 2۶ سلنه خلک تر 1۸ کلنۍ الندې عمر لري 
کسانو تاسې ته غوږ ونیيس؛ او تجربو هم دا ښودلې ده چې ماشومان د هغه خطرونو په هکله 
چې د دوی په سیمه کې وي خاصه پوهه او نظریات لري او دوی ښه پوهیږي چې څنګه دا 

پیښې کابو کړي او ځواب ورته ووايي.
او تاسې چې هر  باید واوریدل يش  نو دا ستاسې حق دی ګاللیو ماشومانو چې ستاسې غږ 
په داسې  او  ونډه ولرئ  په داسې حالتونو کې   باید  تاسې  یاست  او هر چیرته  یاست  څوک 
د  ماشومان  کله چې  پاره  له  دا ددې  اغیزمنوي؛  ژوند  پریکړو کې رشیک شئ چې ستاسې 
پیښو د ګواښونو په کمولو کې مهم، مرکزي یا هم فردي رول ولري البته په هغه برخو کې چې 

ماشومان د ماشومانو له پاره کار وکړي نو دا ډیر غوره او ګټور فعالیتونه دي.
کله چې تاسې ګاليل ماشومان د پیښو د ګواښ د کمولو په برخه کې رغنده او مهم رول ولرئ 
کولی شئ چې مهم کارونه رسته ورسوئ کیدی يش هغه د ژوند ژغورنه، روغتیا یا هم ښوونه 
او روزنه وي نو که ستاسې مخ ته دولتي ادارې وي یا هم موسسې، ټولنې، مرشان، ځوانان او 
ښځې  باید ستاسې خربو ته غوږ يش څو تاسې او هغوی ټول له خطر څخه خوندي شئ؛ څو 

ستاسې پوهه، انرژي، نظریات هر څوک له داسې حادثاتو وژغوري.

ستاسې ونډه څه شی ده؟
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نو کله چې تاسې د سندای چار چوکاټ په هکله وپوهیدۍ چې هغه د څه له 
پاره جوړ شوی دی؟

نو اوس د سندای چارچوکات غوښتنې له تاسې څخه څه شی دي چې څه وکړئ؟
کوم پالنونه چې په سندای کې وړاندې شوي که هغه اوس ستاسې غوندې کسانو په مټ او 
مرسته پيل يش نو معنی دا ده چې ډیر کم ناورینونه به را منځته کیږي هغه هم هغه وخت 
چې کله وړه حادثه په غټه بدله يش د خطر شدت به یې ډیر کم وي ځکه ستاسې پوهه به د 
دې سبب يش او له ګواښ څخه به ډیر کم خلک اغیزمن يش او ښه خربه دا چې ډیر زر به 
خپل لومړي حالت ته را وګرځي او که په اینده کې کومه پیښه کیږي نو په ژوند، چاپیریال، 
روغتیا، حیواناتو او هر څه به یې  اغیز ډیر کم وي هغه په دې معنی چې د ناورینونو منفي 
اغیزې به د خلکو له ژوند، چاپیریال، شتمنیو او نورو برخو را کمې يش ځکه ستاسې پوهه او 

نظریات به د دې هر څه المل شوي وي.
 

نو موږ درڅخه مننه کوو که په داسې کارونو کې ونډه واخلئ ځکه ټول تاسې 
ته اړتیا لري.
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الندې عکسونه رسه پرتله کړۍ چې که تاسې د پیښو د ګواښ په را کمولو کې وڼډه واخلۍ 
څه بدلون به رايش؟

شپږم مترین:  
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ټولیزه موخه داده چې نوي ګواښونه له منځه یويس او کوم 
ګواښونه چې شته دي هغه را کم کړي.

په یاد ولرئ چې خطر هغه حالت دی چې وړه پیښه په غټه 
بدله کړي.

دا پالن د دې له پاره کارول کیږي څو ووینو چې کوم يش 
ته اړتیا ده څو هغه په هاغه سیمه کې چې خلک په کې 
ژوند کوي تغیر ورکړو څو خلک له حوادثو لږ خوندي یا 
هم د خطر کچه ورته را ټیټه کړو یا یې هم زیامننیدل کم 

کړو.

څو هغه ټولنه  وکوالی يش ښه چمتو يش او د پیښو په وړاندې ښه مقابله وکوالی يش او دا په 
دې معنی چې موږ وکوالی شو هغه ځای د پیښو په وړاندې قوي کړو  څو له پیښو لږ مترضر 
يش او بیرته خپل اول حالت ته زر را وګرځي لکه هغه وين چې شامل یې هرې خواته چپه کړي 

خو دوی ماتې نه يش بلکې له شامل وروسته بیرته خپل لومړي حالت ته را وګرځي.

ټولیزه موخه څه شی ده؟
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هغه څه چې موږ یې په یو ځايي توګه غواړو السته راوړو.
او دا موخې موږ ته دا اختیار را کوي څو موږ پوه شو چې کوم پالن چې موږ جوړ کړی هغه په سمه 

توګه پلی کوو.
1- موخه: کله چې یو ناورین پیښیږي باید تاسې ډاډه اوسۍ چې باید د پخوا په پرتله ډیر کم خلک، 

کورونه او نور زیان وویني، دا توپیر به څنګه راته معلوم يش؟ 
دلته باید موږ خپل پالن چې د پیښو د ګواښونو د کچې را ټیټولو له پاره  جوړ کړی وي هغه باید 

وګورو او دا راته معلومه کړو چې د پخوا پیښو په پرتله لږ که ډیر خلک له منځه تليل ؟
 2- موخه: په ټوله نړۍ کې د پالن مقصد دا دی چې په نړۍ کې له آفتونو نه ډیر کم خلک زیامنن 
يش د دې له پاره هم باید کوم کارونه چې کوو باید د پیښو پر مهال مرګ ژوبلې له نورو کلونو رسه 

پرتله کړو چې څومره خلک زیامنن شوي دي؟
یاددونه: له سندای چارچوکاټ نه وړاندې یو بل پالن هم جوړ شوی وو چې هغه د هیوګو په نامه 
یادیدو، هیوګو هم په جاپان کې یو ښار دی؛ دا پالن هغه مهال جوړ شو کله چې د هند په سمندر کې 
په 2۰۰۴ کې سمندري طوفان وشوو او ډیر هیوادونه ترې زیامنن شول او ډیر زیانونه یې ور واړول 
نو د نړۍ خلک رسه را ټول شول څو د پیښو د خطر د مخنیوي په موخه یو پالن جوړ کړي چې هغه 

هیوګیو نومیده.
پاره  له  ویلو  پیښو د ګواښ د ځواب  پیسو د مرصف د مقدار کمول کوم چې د  ۳- موخه: د هغه 

ځانګړې شوې وي. 
باید  مهال  پر  پیښې  هرې  د  او  وګرځي  را  ته  حالت  لومړي  زر  ډیر  څه  هر  باید  پیښې  له  وروسته 
خسارات یا زیانونه لست او وسنجول يش او له هر ځل بلې پیښې رسه پرتله يش چې له یوې تر بلې 

پیښې څه توپیر راغيل او په ضمن کې د هرې پیښې زیانونه څومره دي. 
پارک،  لکه روغتون، ښونځي،  ټولو خدمايت ځایونو  باید  پیښې  دا ومنو چې  باید  موږ  ۴-  موخه:    
مارکیټ، فابریکې، سړک او نورو ته ډیر کم زیان اړولی دی؛ پس موږ کولی شو چې د ټولنې او خلکو 
مقابله او زغم ټینګ وساتو یعنې کله چې یو مکتب جوړ و باید په ښه ځمکه او له ښو موادو یې جوړ 

کړو څو د پیښو پر مهال ځان ټینګ کړي.
۵- موخه: باید دا ومنو چې ډیر هیوادونه په محيل او ميل کچه باید د پیښو د ګواښ د کمولو پالن تر 

2۰۳۰ پورې له ځان رسه ولري او ترې استفاده وکړي.
۶-   موخه: دا باید ومنو چې ټول هیوادونه یو له بل رسه یو ځای کار کوي څو واړه حوادث په غټو 
ګواښونو بدل نه يش؛ مثال په جاپان کې چې خلک کور جوړوي په دې برخه کې ښه پوهه لري ځکه 

۷اوه رغنده موخې: 
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هلته زلزلې ډیرې کیږي او دوی د زلزلې په وړاندې ښه کلک کورونه جوړوي نو کله چې دوی دا 
پوهه لري نو دا د دوی دنده ده چې خپله دا پوهه له نورو هغه هیوادونو رسه چې هلته هم زلزلې 

کیږي خو ورته پوهه او وړتیا نه لري رشیکه کړي.
۷- موخه: باید د هغه خلکو شمیر ډیر يش چې له پیښې وړاندې په ځینو اړینو ګامونو پوهیږي او 
یا هم له پیښې وړاندې خربیږي لکه، د انرنت، رادیو، الوډسپیکر او نورو له الرې او دا معلومات له 

نورو خلکو رسه رشیکوي. 
باید ډیرو کسانو ته عامه پوهاوي ور کړل يش او د پیښو په هکله ډیر اړین معلومات وررسه رشیک 

يش او ددې خلکو شمیر باید ډیر يش.

د سندای چار چوکاټ ۴ لومړیتوبونه چې باید عميل يش:
تاسې  لکه  چې  ده  همدا  اصال  موخه  اصيل  چارچوکات  سندای  د  پوهیدنه:  هکله  په  ګواښ  د   -1
غوندې خلک، ستاسې کور، کلی، ټولنه، ملګري په دې پوه کړي چې ناورین څه شی دی؟ خطر څه 
شی دی؟ زیامننیدل څه شی دي؟ دا ستاسې له ټولنې رسه ددې مرسته کوي چې خطر ودروي او 
مخه یې ونیيس د وړې پیښې له پاره چمتو وويس او ددې مخنیوی وکړي چې هغه په غټه پیښه بدله 

نه يش، ځان، نور کسان او د ژوند نور اسباب یې هم خوندي کړي وي.
2- د پیښو د ګواښ د مدیرت په مقابل کې د حکومتونو پیاوړتیا: د سندای یو لومړیتوب هم دا دی 
چې حکومتونه، نړیواله ټولنه، مرشان او د کيل ملکان د هغو پیښو په مقابل کې چې واقع کیږي په 
ډیره ښه وجهه رسه منظم او منسجم شوي وي؛ له دې کسانو څخه باید هر یو یې واضح پالن ولري 

او داسې الرې چارې یې په کې په ګوته کړې وي چې د خطرونو د خڼدونو له پاره کار وکړي
۳- د خطرونو د ګواښ کمولوزغم او مقابلې له پاره باید پانګونه ويش:

دا د سندای چارچوکاټ اصيل مقصد هم دی چې باید په دې مطمین وو چې دولت او عامو خلکو 
پوره پیسې د خطرونو د ګواښ کمولو له پاره مرصف کړې دي او دا دغه په ډاګه کوي چې که موږ 
زیاتې پیسې د خطر د ګواښ کمولو له پاره استفاده کړو دا په دې معنی ده چې موږ د اوږد مهال له 
پاره او د تل پاتې پرمختګ له پاره کار کوو؛ یعنې که موږ یو ښوونځی جوړو باید ښه یې جوړ کړو څو 
د زلزلې په مقابل کې کلک وي او له زلزلې وروسته به ښونځی نه نړیږي نو دا مرصف نه بلکه پانګونه 

شوه چې موږ یې له دویم ځيل کار او تلفاتو څخه خالص کړو.
۴- د اغیزمن غربګون له پاره د ناورین چمتووايل ته دوام ورکول: د اغیزمن غربګون له پاره د ناورین 
چمتووايل ته دوام ورکول: دا په دې معنی چې کله په یوه پیښه کې یوه هستي او ابادي له منځه ځي 
نو د دویم ځل له پاره باید د لومړي ځل په پرتله ښه او با کیفیته جوړه يش او کله چې کومه پیښه 
کیږي نو هر څوک باید هغه ته ښه او په اغیزمنه توګه ځواب ووايي یعنې چې کله خلک له پیښې 

وروسته بیرته خپل کور جوړوي نو له اول ځل څخه یې د ښه او ټینګ جوړ کړي.
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اووم مترین:  

اوس ستاسې اوس ستاسې 

وار دی!وار دی!

الف: د خطراتو یوه نقشه رسم کړئ چې ټول خطرونه مو په کې واضح کړي وي؛ او بیا څنګه 
په خپله ټولنه کې خلک په دې پوهوۍ چې له دې خطراتو ځان خوندي وسايت؟

 

ب: د خپل چاپیریال څنګه ښه ساتنه کوۍ په څو لنډو جملو کې مو نظر ولیکۍ.
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اوس تاسې کولی شئ کوم معلومات مو چې په 
دې کتاب کې تر السه کړل او ومولوستل له خپلې 

کورنۍ، دوستانو، ټولګیوالو او ټولنې رسه یې 
رشیک کړئ چې څنګه کولی شو د پیښو ګواښونه 

را کم کړ.

زموږ په نورو لیکنو کې به د طبیعي پیښو د کچې 
را ټیټولو، چاپیریال ساتنې او نورو معلوماتو څخه 
برخمن شئ او د مخینوي په الرو چارو به یې هم 

پوه شئ په طمعه اوسئ
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ماخذونه:
۱- صافی، لطف الله، د پیښود ګواښونو د کچې راټیټول، کاج 

خپرندویه ټولنه، کابل، ۱۳۸۴.
۲- سندای چارچوکاټ، د پیښو د ګواښونو د کچې را ټیټول 

.۲۰۳۰ – ۲۰۱۵
UNISDR - ۳ویب پاڼه.
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