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 سالنگ برفکوچ ھای تراژيدیحاشيه در

 

ه پايتخت کشورما وصل می نمايد تونل سالنگ که ھشت و"يت شمال کشور و سه کشورھمسايه آسيائی مرکزی را ب  
 دلوسالجاری که ٢٢ حادثه ھموطن ما گرديده است ولیابتدای احداث آن ھنگام فصل زمستان باعث مرگ دھا  ھماناز

خود يکی از خونين ترين مسافرو جراحت صد ھا نفرديگرگرديده است در نوع منجر به کشته شدن بيش ازدوصد 
  . است که تا کنون بوقوع پيوسته استیرويداد

باعث کشته شدن ھمچو تعداد  برف کوچ ۀ حادثدمنطقه بياد ندارجريان چندين دھه درکشور وحتی دردر نگارنده  
 حوادث طی سالھای اخير وندارد ارزشی ديگر  آنگی انسانزندکه درکشورما انسانھا گرديده باشد گوئی کثير
 جان صد ھا  قتلھای دسته جمعی بارھا انتحاریحمVت، بمباردمانھای کورھوائی مانندسان  دست ان ساختتراژيديھایو

  اعمال شانگو سازماندھندگان مستقيم و عقب پرده آن به محکمه کشانيده شده پاسخا را گرفته بيدون آنکهھموطن بيگناه م
داستان گونه تراژيدی بوده چند اين بيان عاطفی و ھر، استبسته ما ھموطنان کشتارکمر به  اينک حوادث طبيعی نيزشندبا

حوادث ردر برابندارد وقتی از شھروندان يک کشور زيادی جامعه ما نيزتفاوتی  ھای واقيعت با اين مثالحقيقتولی در
جان  مختلف کشور که ھمه روزه در نقاط، گروگان گيری چون قتل،غارت حوادث جنائیبشمول  دست انسان ناشی از

فکوچ و سيVب  توفان ،برماننداين افراد درقبال حوادث طبيعی  بيدون شک  نگيردصورت حمايت  دھا انسان را ميگيرد
  . ميگردند بيشترين تلفاتمتحمل بوده نيزآسيب پذير

تلفات انسانی در ھمچو حوادث جلوگيری نمود و ز ايا ممکن استاينست که آمطرح ميگردد ھمه قبل ازاينجا درسواليکه   
 حوادث طبيعی را به حد اقل  تلفاتقدامات به موقع و پيشگيرانه کامV ممکن استبا ا بلی  يا آنرا به حد اقل رسانيد؟

  پيشبينی وھا قبل را روزاوضاع جوی و توفانھااست تا  ارزانی فرموده  امروز خداوند اين توانائی را به بشر،رسانيد
 آنھا می  را بدسترس ندارندی ھمچو تجھيزاتشاھرای سالنگ اگرمسئولين ير "زم وقايوی را در برابر آن اتخاذ نمايد تداب

  ھا صدجلوگيری نمايند ، گير ماندن بداخل دره سالنگ وسايط نقليهبيشتر با شروع برفباری از ورود  حد اقلتوانستند
به بيانگراين حقيقت است که دريوران از ھر دو طرف سالنگ   و تلفات سنگين جانیلنگوسيله نقليه بدو طرف تونل سا

  .موقع از وضعيت برفکوچ ھا و مسدود شدن تونل اطVعی نداشته به سفر خويش بداخل دره سالنگ ادامه داده اند

سرويس خبری شب و يا  خبرھای صرف در تونل سالنگاطراف   جویوضعيت مربوط به  اخبارفانه تا کنونمتاس  
ظھر به نشر ميرسد در حاليکه "زم است در روز ھای برف اخبار مربوط به چگونگی وضع شاھرای سالنگ بعد از ھر 

 و اکثر آنھا به دھا ستيشن ميرسدما در اين روزھا که خوشبختانه تعداد آنھا در کشور ھا ساعت از طريق راديوی دويک
 یرسانيده شود تا ھموطنان ما قبل از انکه به نزديکی ھا مسافرين  به اطVعبداخل وسايط نقليه نيز قابل دريافت می باشند

 از جوئی بودن اوضاع  نامناسب  در صورت و بوده از موضوع اگاه  برسند که ساحه خطر محسوب ميگرددتونل
 .خود داری نمايند به دره سالنگ  بيشترمسافرت

النگ  ی وقايوی است که ميتواند در تقليل تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از  برفکوچھای سالبته اينھا بخشی از تدابير
اين تراژيدی بزرگ انسانی ، ولی آنچه مربوط به خود ساختمان تونل سالنگ و موقعيت آن است جلوگيری نمائيد ۀتا انداز

ی طی سالھای دھه ھفتاد ميVدی انداخت که ھميشه در ليسه انصار) يادش بخير( مرا بياد آن استد"ل معلم انگليسی ما  
مورد سوال جدی قرار ميداد نگارنده خوب بياد   سطح بحرھزارمتریساختمان تونل سالنگ را در ارتفاع بيش از سه 

بروی تخته سيا صنف رسم و بعدا  دو نقشه کوھی را برای حمايت از استد"ل خويش دارم که در يکی از روز ھا وی  
    تقاضاشاگردان از  که طويل تر بوده  ترسيم  و تونل يکی را در نزديک قله آن و ديگری را در ناحيه تحتانی کوهمحل
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 محل  قبل از ساختمان تونل در زمينهبراساس اظھارات آن استاذ عزيز،استتر مناسب کدام تونل ضاوت نمايند قنمود تا  
 محل فعلی آن  بود که تونل درآنقيده برو متخصصين روسی را ع وجود داشت انجينران تفاوتمکامV  دو نظر حفر آن
حفر گردد اما انجينران المانی ساختمان تونل را درآن ارتفاعات بلند  متر بلندتر از سطح بحر٣٢٠٠به ارتفاع يعنی 

مناسب ندانسته و عقيده داشتند که تونل در ناحيه تحتانی دره حفر گردد، چون دولت در آن سالھا روابط وسيع اقتصادی با 
امروز قريب نيم قرن بعد امضا گرديده و اينک  روسی انجينران اارداد ساختمان تونل سالنگ بقر  داشت لذا ھاشوروی

    . مVحظه می نمائيمارتفاع بيش از سه ھزار متریدررا از ساختمان اين تونل ما عواقب دردناک حفر تونل 

 تونل ھای حفر توانائی  ووسايل تخنيکی تر از غرب بودعقب  که از لحاظ تکنالوژی  آنوقت شورويھاحقيقت دردر  
 کوه ھای و حفر تونل ھا در بھرحال امروز خوشبختانه جھان در ساحه سرک ساز نيزنداشته  در اعماق کوھاطويل را

از جمله تونلھای بزرگ جھان می توان از تونل  به موفقيت ھای چشمگيری نايل آمده است ی بزرگھازير بحر و شھر
 آن برای رفت و آمد ترنھا استفاده شده ، تونل چينل که  تحت بحيره مانش  کيلو مترکه  از۵٣سيکن چاپان بطول 

  . حفر گرديده اند اکثر آن در اعماق کوھادھا تونل ديګر کهحفرګرديده فرانسه و انګلستان را باھم وصل نموده و 

تا فرا رسيده اخير و اھميتی که شاھراه ھا و خطوط مواصVتی برای کشور دارد  وقت آن دردناک با توجه به حادثه   
مورد ارزيابی  کشور را وضع شاھراه ھا و جاده ھای مسافربری کشور وضعيت تونل سالنگ و ھمچنان مقامات مربوط 

از تکرار ھمچو حوادث دلخراش اتخاذ نمايند تا بيش ازين ھموطنان بيگناه ما  داده تدابير "زم برای جلوگيری قرار مجدد
  .در شاھراه ھای کشور جان ھای عزيز شانرا از دست ندھند

کابل مزارشريف، کابل تورخم و کابل ھرات طی سال جاری درشاھرای يک مرور کوتا بر احصايه تلفاتی جانی که  
 جانھای عزيز ا و جاده ھای کشورھم وطنان ما در شاھراه ھ که بعد از جنگ بزرگترين تعداد بوقوع پيوسته نشان ميدھد

 و عدم رعايت مقررات رف ناشی از بی اعتنائی، سرعت بيش ازحد اگر اين تلفات از يکط داده اندشانرا از دست 
 ترافيکی و در يک پرسونلکمبود ، و اشارات ترافيکی Vئيمنبود ع،ز جانب ديگر کم عرض بودن جاده ھا ترافيکی بوده ا

  . کشور استھای  در جاده غم انگيزحوادثوقوع از مھمترين عامل  کشور موتر رو  جاده ھای  سطح پائين کيفيتجمله

 آنھا  و برای خانواده ھا و دوستانيان حادثه الم ناک سالنگ جنت فردوس در اخير از خداوند متعال برای ھمۀ قربان 
  موالسV. صبر جميل  استدعا می نمائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


