داستان های اقلیم افغانستان

د افغانستان اقلیم کیسې
درباره این کمپاین (دادخواهی)

نام :احمد رضا رفعت
والیت :بامیان
وظیفه :رییس اداره رسیدگی با حوادث
والیت بامیان

احمد رضا رفعت هستم رییس اداره رسیدگی با حوادث والیت بامیان ،حدود هفت سال و چند ماه می شود مسولیت این
اداره را عهده دارم و متولد قریه پیتاب زارین ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان می باشم.
مردم بامیان اکرثا زراعت پیشه میباشند که درین اواخر به این نتیجه رسیدند که ریشه کن کردن بوته ها از کوه ها سبب
جاری شدن سیالب ها شده و مطمئناٌ باعث آلوده شدن محیط زیست میگردد .با این که کوه زارین خیلی بته ندارد و ساحه
ای خشک است ولی با آن هم مراعات میشود و مردم از جاهای خیلی دور بته می آورند و در کل وضعیت محیط زیستی
در قریه زارین در همه خانه های شان رعایت شده همه دارای برق ،آب ،باغ و گل استند و این خودش نشان دهنده یک
زندگی سازگار با محیط زیست میباشد.
وضعیت جوی نیز تغییر کرده 14 ،سال قبل ما شاهد برودت های شدید در زمستان و بهار بودیم مثال در «قرغنه تو» قبال
در آنجا جو و گندم منی شد چون هوا رسد بود ،در حالیکه فعال هم گندم ( خزانی) و هم کچالو انجا رشد میکند ،در قریه
زارین تغیرات زیاد بوجود آمده اگر ما  10سال پیش را تا امروز مقایسه کنیم کچالو و سیب وجود نداشت ،ولی فعال آنجا
انواع سیب و زرد آلو پیدا میشود که قبال این میوه جات با هوا توافق نداشتند.
تغییرات زیادی در وضعیت آب و هوا آمده است بطور مثال شب ها بیشرت رسد گردیده و مدت روز های گرم بیشرت و روز
های رسد کمرت ،قبال زمستان بامیان طوالنی مدت بود که در طول  6ماه برف ها آب منی شد ولی فعال در  4و یا حد اکرثاش
در  5ماه برف ها آب میشود.
در بامیان حوادث طبیعی اتفاق می افتد و تلفاتی را نیز در قبال دارد ،به طور منونه می توانم از برفکوچ سال  1392یاد کنم
که در آن حادثه دو نفر جان خود را از دست داد ،وقتی برای ما اطالع دادند که در قریه رس کیج برف کوچ آمده ما تقرینب
سه ساعت پیاده راه کردیم تا به محل حادثه رسیدیم اما به نسبت نبود آگاهی فراوان و وسایل مورد نیاز برای جستجو
کاری از دست ما برای نجات جان گیر مانده ها ساخته نشد  ،مردم محل از روش های خود می خواستند استفاده کنند آن
ها معتقد بودند اگر مرغ سفید را رها کنند او هر جا که بانگ داد گویا آن جا محل افراد گیر مانده است که این کار را هم
کردند و لی مرغ رها شده در برابر رسدی هیج کاری از دستش بر نیامد .هرچند در این عملیات نجات بیشرت از  300نفر
حضور داشت اما متام تالش ها برای یافنت گیر مانده ها به نتیجه نرسید.
در بهار سال جاری ،آب خیزی باعث تخریب کامل یک خانه ،بدون تلفات جانی ،گردید .تقریبا یک شبانه روز ماشیرنی آنجا
کار کرد و تا چند روز مردم آرام بود اما بعد از  5یا  6روز دوباره سیالب  21خانه را درین مسیر و  3خانه را در ان طرف
تخریب کرد و خوشبختانه از اثر آگاهی که برای خانواده ها فراهم شده بود تلفات انسانی نداشتیم.
نقش من هامهنگی با ادارت در حوزه مدیرت حوادث است که نظر به امکانات و ظرفیت ادارات و موسسات با مردم در
حاالت اضطراری همکاری می کنم .به اضافه از آن ما تالش خود را جهت کاهش حوادث و آگاهی دهی نظر به امکانات
انجام میدهیم .اگر امکانات بیشرت باشد ما میتوانیم در سطح بزرگ تر فعالیت کنیم که مطمئنا خیلی بودجه ها بی جا
مرصف میشود ولی اگر در بخش حوادث مخصوصا در بخش های کاهش دهی مثل ایجاد حوزه های آبریز ،غرس نهال و
غیره برنامه ها تطبیق شود موجب میشود که حوادث کمرت اتفاق بیافتند ولی این ها نیاز به منابع مالی و انسانی دارد.
www.unenvironment.org/afghanistan / http://www.facebook.com/UNEnvironmentAfghanistan

بعد از چند دهه جنگ و فقر ،مردم
افغانستان امروز با چالش جدید مواجه
هستند :تغییرات اقلیم .برای کمک جهت
درک تاثیرات آن ،اتحادیه انعطاف پذیری
افغانستان کمپاین داستان های تغییر
اقلیم ،اولین مجموع از تجارب مردم را در
قسمت مجادله روزمره آنها با تغییراقلیم،
جمع آوری می کند.
هدف این کمپاین پیشکش منودن این
داستان ها جهت ایجاد مباحثات و گفتگو
میان مردم افغانستان ،تصمیم گیرنده
گان و جامعه بین املللی میباشد تا در
قسمت ایجاد انعطاف پذیری در مقابل
تغییراقلیم کمک صورت گیرد.
متام داستان ها را در وب سایت یا فیس
بوک ما بخوانید.
لطفا در همگانی منودن کمک کنید!

(د کمپاین په هکله)

د لسیزو جګړو او بیوزلیو وروسته ،د
افغانستان وګړي اوس مهال له یوه نوي
ناورین «د اقلیم بدلون» رسه مخامخ
دي .د دې ناورین د اغیزو په هکله د
معلوماتو راټولولو په موخه ،د افغانستان
د انعطاف مننې ټولنې ( )ARCد اقلیمي
قیصو کمپاین په الره اچولی تر څو له
دې الرې د اقلیم بدلون پر وړاندې د
افغانستان د وګړو له ورځنیو تجربو څخه
معلومات راټول کړي.
د دې کمپاین موخه داده چې دا قیصې
راټولې او له دې الرې د افغانستان د
عامو وګړو ،پرېکړه کوونکو ،او نړیوالې
ټولنې تر منځ د خربو اترو په پیاوړتیا
رسه په افغانستان کې د اقلیم بدلون پر
وړاندې د جوړښت په را منځ ته کولو کې
مرسته وکړي.
ټولې قیصې زموږ د ویب پاڼې او یا
فیسبوک پاڼې له الرې لوستالی شئ.
مهرباين وکړئ د دې قیصو په خپرولو کې
مرسته وکړئ!
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