سرازیرشدن سیالب ها وخیزش دریای آمو ،تعداد زیادی از باشندگان ولسوالی شغنان را متضرر ساخت
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والیات شمالی و شمال شرقی کشور ،اخصن والیت بدخشان طی یک
سال گذشته شاهد وقوع حوادث طبیعی سنگنیی بوده است .لغزش
زمین ،جاری شدن سیالبها و آب خیزی دریاها بر عالوه ناامنی ها
در این والیت؛ از هموطنان عزیز ما قربانی زیا دی گرفته است.
گرم شدن هوا و بلند رفتن درجه حرارت باعث آب شدن برف و
خیزش دریاها و فرود آمدن سیالب ها گردیده و به ولسوالی های
سرحدی بدخشان خاصتن به باشندگان ایکه در سواحل دریای آمو
زندگی میکنند ،خسارات هنگفت جانی و مالی را به بار آورده است.
خیزش دریای آمو طی سه هفته گذشته ،از قریه درماخت تا روشان ها اهالی دو طرف ساحل آمو دریا را
شدیدآ متضرر ساخت که بر عالوه خسارات مالی متآسفانه تلفات جانی را نیز در پی داشت .سرازیر
شدن سیالب در ناحیه چاوید روشان -شغنان نیز باعث خسارات زیاد مالی گردیده است .محمد نظر
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جویا ،مسئول برنامه پاسخدهی حاالت اضطرر اداره کمک های بشری فوکس در بدخشان ،میگوید " :از
اثر این سیالب ها به تعداد  16خانه به کلی تخریب گردیده و به تعداد  66خانه دیگر قسمآ تخریب شده
اند .او می افزاید که در این حادثه  877 ،جریب زمین زراعتی تخریب و به تعداد  317راس مواشی و
 130بیخ درخت نیز از بین رفته اند ".فامیل های این ساحات از خانه های شان بیجا شده و به نقاط
امن تر نقل مکان نمودند که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته اما خانه ها و مال و مواشی شان
شدیدآ متاثر گردیده است.
قرار معلومات ،تا حال کمک های غذایی و غیر غذایی از قبیل (گندم ،برنج ،چای ،خیمه ،کمپل )...از
جانب دولت و نهاد های کمک رسان و موسسات ایکه در بخش حوادث و کمک های اضطراری کار
میکنند ،به خانواده های متضرر توزیع گردیده است .اما این کمک ها موقتی بوده و نمیتوانند مشکالت
خانه های آسیب دیده را در دراز مدت حل نمایند .آنانیکه از اثر این حوادث از خانه های شان بیجا شده
اند ،در حال حاضر در خانه های اقارب و دوستان شان و تعدادی هم در زیر خیمه ها شب و روز شان
را سپری میکنند.
بر عالوه آن ،از اثر خیزش آب دریای آمو سرک ها ،زمین های زراعتی و خانه های مردم تخریب
گردیده و قسمتی از راه های مواصالتی والیت بدخشان با ولسوالی ها و قرا و قصبات شغنان نیز مسدود
گردیده است .با مسدود شدن این مسیر بروی ترافیک ،قیمت مواد خوراکی نیز در بازار های قریه جات
شغنان به طور قابل چشمگیر بلند رفته و اهالی منطقه با مشکل فراوانی دست و پنجه نرم نموده و از این
ناحیه به شدت نگران اند.
آیا دولت برای متضررین و آسیب دیدگان این حادثه حاضر به جبران خساره خواهد بود؟ آیا برای شان
خانه و مسکن اعمار خواهد شد؟ در صورتیکه کمک های کوتاه مدت به این منطقه قطع شوند ،متضررین
چگونه امرار معیشت خواهند نمود؟ آیا دولت و خصوصن اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی کشور،
جهت جلوگیری و یا حد اقل کاهش این خطرات در آینده برنامه عملی و درستی روی دست دارد؟
این ها و نظیر آن ،پرسش های دیگری هستند که باعث نگرانی جدی باشندگان این مناطق شده اند.
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