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 بدلونونه موږ او اقلیمي 
 
 

طبعي پېښې یا په ټوله کې ناوړه پېښې هغه څه دي چې د انسان ژوند یې ګواښلی دی ، ګواښیي او شاید تر دې زیات  
زوکړې کچه لوړه شوې ده یا په بل عبارت د نفوس ودې چټکټیا موندلې یې وګواښي خو له هغه وخت وروسته چې د  

ده ، له همدې سره جوخت دوی د خپلې اړتیا د لېرې کېدو په موخه ډول ډول د پرمختیا الرې په کار اچولې دي د  
 . کومو چې د ناوړه اغېزو په پایله کې طبیعت کې تغیر منځ ته راځي او زموږ ژوند د ننګونو سره مخ کیږي

ناورین پسې ناورین که څه هم زموږ په هېواد کې د انساني افاتو کچه ټیټه شوې ده بلخوا د طبعي پېښو کچه د دې  
خالف لوړه شوې ده ،وچکالي ،سیالبونه او زلزلې هغه څه دي چې زموږ ویاړلی ټاټوبی یې تر خپل اغېز الندې  

ېلګې په توګه سیالب چې یوې یا څو میاشتو په لړ کې  راوستی نه تنها دا بلکې د سیمې په کچه دا ګواښونکې ده د ب
تنو څخه پورته وګړو خپل   ۱۰۰تنه ، افغانستان کې له  ۹۰تنه ،اېران کې  ۳۰۰، په پاکستان کې  ۴۱یې په هند کې تنه

 . زره تنه یې زیانمن کړل ۷۰ژوند له السه ورکړی دی، ازبکستان کې خو تېر کال اوبه درونکی بند مات شو چې 
ه مو چې یاد کړل تنها د انساني مرګ ژوبلې په اړ وو؛ شاید تر دې زیات وي خو له اقتصادي اړخه په  پورته څ

میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی چې بیا رغونه به یې کلونه وخت ونیسي ))مشت نمونه خروار (( همدې ته ورته ټوله 
سرچینې یې له منځه وړي ، خو د حیرانتیا څه   نړۍ کې پېښې دې ته ورته زیانونه اړوي ، انسانان وژني ، د ژوندانه

چې دي وچکالي اوسیالب هغه غبرګونې پېښې دي چې په کډه زموږهېوادوال ځوروي او کړوي شاید ډېرو ته دا 
 پوښتنه پیداشي چې دا څنګه امکان لري ؟ 

نو د ډکېدو المل تودژمی : د سړو موسم چې پرېمانه واورې او بارانونه په کې اوري کوم څه چې د اوبیزو سرچی
کیږي خو په وروستیو کلونو کې دا څه د دې خالف ژمی ډېر تود ،کمه اورښته او لمرین وي په پایله کې اوبیزسرچینې 

 . وچې یا یې کچه کمیږي
اورښتونو د تسلسل نشتون : د اورښتونو تسلسل یو له هغه الملونو څخه دی چې د وچکالۍ د مخنیوي سره هم د 

اهم اغېز لري د اورښت کچه که څه هم کمه وي خو د بل اورښت کچه په نږدې زماني واټن    سېلونو په کمښت کې
کې دا تشه ډکولی شي هغه څه چې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې دود دي ځینې کرنیز بوټي پرته له دې چې خړوب 

 . ې کړيشي او د خړوبونې اړتیا هم ولري ممکن هغه څوباراني څاڅکي یې اړتیا تر خپله وخته لېر
وچ او ګرم اوړۍ : څرنګه چې د هواپوهنې ټول عنصرونه یوله بل سره بې تړاوه نه دي نوله همدې امله کله چې هوا  
ګرمېږي نو باران هم کمیږي، دا نو پداسې حال کې د څېړنو د پایلو له مخې ښکاریږي چې په لمده هوا کې نسبت 

و کلونو کې وچکالي تر پېنځه کلونو تکراریږي خو پنځوس  وچې هوا ته هوا تغیر کم دی او دې تر څنګ چې ورستی
 .کاله پخوا په پېړۍ کې یوځل یا دوه ځلې دا ډول ناوړه وضیعت زموږ په پلرني ټاټوبي تکرار شوی دی

بې وخته اورښت : هایدورګرافي ته په کتو د اورښت موسم هم تغیر کړی دی که د روان کال اورښت ته پام وشي  
کې وو ، کلونه پخوا دا ډول اورښتونه په وري او غوایي میاشت کې و، کوم وخت چې د هېواد  ټول د زمري میاشت 

 زیاتره کرنیز حاصالت رسیږي، دې ترڅنګ چې د تودخې درجه لوړه ده ،په ځمکه کې
د جذب سلنه کمزورې ده ، له همدې مخې سیالبونه زیات دي کوم چې زیات انساني او اقتصادي تاوانونه اړوي او  

 . پرته له اوبه درونې بل لور ته بهیږي
 :اوس هغه الملونه چې زیانمننې منځ ته راوړي څېړو

 .د عامه پوهاوي نشتون ·
 .د نباتي پوښښ له منځه وړل ·
 . د هستوګنځایونو غیر معیاري رغول ·
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 . د سیندونو یا د اوبیزو سرچینو نه تنظیمول ·
 . د مخکې خبراوي سیستم نشتون ·
 .مدېریت برخې ته د حکومت کمه پاملرنهد پېښو  ·

 .هغه څه چې د پېښو په مدېریت کې مرسته کوي
د ټولنو د پوهاوي کچه لوړول، د پېښو په مدېریت کې دوی عملي ګډون او ټولنو ته دا توانایي ورکول چې د اقلیمي 

 . تغیراتو سره توافق وکړي یا جوړ راشي
نو کرل او وده ورکول یا په بل عبارت نباتي پوښښ زیاتول کوم چې هوا  د سیمو د بومي کرنیزو او دښتني بوټو او و

 . پاکه ساتي ، د خاورو د تخریب مخه نیسي او نور چې دلته به د ټولو راوړل ناشوني وي
په معیاري بڼه د هستوګنځایونو رغول او ابادول ، مخکې له دې چې هستوکنځۍ ورغول شي باید د ځای ځایګي د  

کنۍ بڼه ، هایدروګرافي او نور وارزول شي خوهغه څه چې له پام ونه وغورځول شي له هغه توکو پېښو مخینه ، ځم
 . او معیارونو څخه کار واخستل شي کومو ته چې اړتیا وي

پر دې سربېره هغه څه چې سیالبونو په مدېریت کې مرسته کوي هغه د اوبو د تنظیم چارې دي په دې برخه کې بند  
 . لرنه په کار ده که په لویه کچه نه وي په کوچنۍ کچه هم تر یوې اندازې مرسته کولی شياو نهر ته زیاته پام

موږ او تاسو که څه هم یو شمېر دودیز مخکې خبرتیا سیستمونه لرو ،پرمختللي شي او یا د ارزونې په صورت کې  
 . د معاصرې تکنالوژۍ په مرسته نوي مخکې خبرتیاوي وسایل په کار واچول شي

څه چې ډېره مهمه ده ؛ د وخت حکومتونه باید دې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي ، بودیجه ورته زیاته ځانګړې تر هر  
 . کړي ، جامع پالن ولري او ښه مدېریت ولري
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