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 !عبوری هگذرگاکابل شهری با دو 

 پنج ملیون جمیعت و تنها دو گذرگاه عبوری که بخشهای غربی آنرا با مناطق مرکزی و بیش از کابل شهریست با  

نجمین شهری است در جهان که پ مین شهرجهان از لحاظ نفوس و ۵۶این شهر در جمله  .شرقی آن وصل مینماید

نفوس در شهری که برای پنجصد هزار حد ازدیاد بی  ،بطور سریع افزایش یافته است اخیر گان آن طی سالهایباشند

ا وضع تنویرگرفته ت همه بخشهای خدمات شهری از تنظیف و نفر ساخته شده بود باعث ایجاد مشکالت متعددی در

هریک آن مستلزم بحث  داختن بهصحت عامه و غیره بوجود آورده است که پر ،ترانسپورت شهری، محیط زیست

ل مینماید نظری در این نوشته به گذرگاه های طبیعی شهر کابل که دو طرف شهر را با هم وص  است. جداگانه بود

در جاده های  "یا به اصطالح امروز "ترافیک جام خواهیم دید که یکی از عوامل عمده بندش سرکهاگذرائی افگنده، 

به این  معمولا  اه عبوری بوده که بخش شرقی و غربی شهر را با هم ارتباط میدهد وکابل وجود تنها دو معبر یا گذرگ

ترافیکی  نوشته همچنان از بی نظمی های یرد، درگمیدر بحثهای مربوط به مشکالت شهری کمترتوجه صورت عامل 

ذه کراتی بعمل می مسدود گردیده نیز تجرگه این معبرها بعلت تدویر لویه  ی اخیرکه یکی ازروزها در شهر کابل در

 : آید

طوریکه هموطنان عزیزما میدانند شهر کابل در دامنٔه کوه آسمائی و شیر دروازه، به دو طرف دریای کابل موقعیت  

از کوه ۀ شاخهمانگونه که دریای کابل با عبور از قلب شهر، آنرا بدو حصه شمالی و جنوبی تقسیم نموده  دارد،

و شیردروازه معروف بوده با عبور از مناطق مرکزی شهر سد عظیمی طبیعی را کابل به کوه آسمائی  هندوکش که در

دو طرف این ه مرور ب تنها راه عبور و ،وجود آورده استه در ارتباطات شهری بین مناطق شرقی و غربی شهر ب

 که کوه بطور شهر فت ارتفاع دارد تنها دو معبر یا گذرگاهی است  که در دو نقطهٔ  ۵۶۱۱مانع طبیعی که قریب 

باغ بال  ۀکابل و دومی آن گردنۀ عبوری شهر، ناحیه گذرگاۀ یکی ازین دو محل  .دیده واقع استطبیعی درآنجا چاک گر

وجود تنها دو  .ردبه مناطق غربی آن بوسیله همین دو نقطه عبوری صورت میگی بوده  که کلیه ارتباطات زمینی شهر

نموده خود مشکل آفرین آن از رقم نیم ملیون عراده عبور یه درعبوری برای شهری که تعداد وسایط نقلۀ معبر یا گذرگا

( بروی باغ بال ۀسرک گردنعبوری شهر ) هخود میرسد که  یکی از دو گذرگا بوده ولی این معضله زمانی به اوج

 .ترافیک مسدود گردد

 !مشورتی برجریان ترافیک شهرکابل ۀجرگلویه ثیرتدویر أت

باغ بال قرار دارد  چند صد متری سرک گردنهٔ  ۀتخنیک و در فاصلی لوپ پوهنتون ۀمحوط درجرگه  هلوی چون خیمهٔ  

پنج ملیون جمعیت شهر  ازبیشتردرهمچو حالت  لویه جرگه سرک باغ بال مسدود  و خیمهٔ  لذا با تدویرهرمحفلی در

اینکه در هر دو  وجه بهبا ت سرک گذرگاه استفاده نماینددر شهر از تنها معبرعبوری یعنی  کابل باید برای رفت و آمد

 اشتهجارتی و مناطق مسکونی قرار دمراکز ت، پارلمان ،ولتی مراکز تعلیمی، وزارتخانه هاسیسات مهم دأطرف شهر ت

عی است یطب رندآمد دا ی غربی و برعکس آن رفت ومرکزی به بخشها روزانه  صد هاهزار نفر از مناطق شرقی و

بی نظمی عمومی را در  ،عبوری هنقلیه از طریق تنها یک گذرگا یلهٔ ران وسعظیمی از مردم و هزا که عبور کتلهٔ 

هزاران نفر از اهالی شهر ناگزیر میگردند با پای پیاده ازیک  ،هانتقالت شهر بوجود آورد جریان ترافیک و نقل و

 . ایندشهربه بخش دیگری آن عبور نم طقهٔ من

مشورتی باقی مانده شهر کابل باردیگر دچاربی نظمی ۀ گیرجربراساس گذارشات همین اکنون که چندین روز به تدو

دو معبری ارتباطی شهر، بخشی وسیع از جاده  عمومی در جریان ترافیک شهری گردیده  زیرا با مسدود شدن یکی از
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ها هزار تن از اهالی کابل به علت اختالل در سیستم تالل عمومی  مواجه و در نتیجه صدهای شهر کابل بااخ

کالت ترافیکی در نکه از مشایدولت برای  .دو طرف شعر عبور و مرورنماینده عمومی شهر قادر نیستند بترانسپورت 

 در کابلکارمندان دولتی را مرخص و در حقیقت طی یک هفته ماشین دولتی و دفاتر خدمات عامه  ۀشهر بکاهد هم

ت عالی قضاء و خانواده های که در وتی، انستتخنیک، تعلیم وتربیهی لوپوهنتون پ محصلین ،گردیده است بکلی تعطیل

مشورتی روز ها قبل از منازل شان بیجا و خانه ۀ کونت داشته بعلت تدویر لویه جرگلویه جرگه س گرد و نواح خیمهٔ 

منسوبین  هاعقرب  پانزده تن از هموطنان عزیز ما که در بین آن2۵همه دردناکتراینکه بتاریخ  و ازبدوش گردیده اند 

مشورتی جان های  ۀجرگ هلوی ۀخیمنزدیک  انتحاری در دراثر حملهٔ  بودشورنیز شامل نیرو های امنیتی ک

د ر این حادثه ده ها واسطه نقلیه ملکی تخریب و  ه،جراحت برداشتت داده  و بیست و نو نفر دیگرعزیزخویشرا از دس

 .مالی ناشی از آن به ملیونها افغانی بالغ میگرددارات خسکه 

ین همه مشورتی ارزش ا ۀجرگاین  ها نزد اکثرمردم مطرح است اینست که آیا تدویرکه در این روز های پرسش

کشوری که این ؟ برای ا از تعلیم  داردران جوان کشور رسرگردانی ها و بازماندن هزا ،خونریزیها، خانه بدوشی ها

 ۀعاقالنکارآیا ارف منسوبین قوای مسلح و کارمندان خویشرا ندارد این همه ملیونها دالر مصمعاش توانائی پرداخت 

شب و روز مبرم امنیتی دیگرامنیتی کشور بعوض انجام وظایف ظرفیت  اخیر بخش عمدهٔ  طی چند هفتهٔ ؟ است

مشوره گرفتن  شیوه دیگری برای  ،مصرفپر هراین ا آیا بغیر ازمین امنیت خیمۀ خالی لویه جرگه هستند أمصروف ت

 ؟دهمه به پاسخهای منطقی نیاز داردیگرال ؤها سه ؟ این پرسش ها و داز مردم وجود نداشت

 موالسال
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