پانزده دانش آموز در بدخشان زیر برف کوچ شدند
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اول دلو  0931خورشیدی
پانزده دانش آموز هنگام بازگشت به خانههای شان ،در یک منطقۀ کوهستانی زیرر
برف کوچ شدند.
ثناءهللا امیری ،رییس ادارۀ ملری مارارزه برا حروادخ بدخشران میگویرد کره ایرا دانرش
آموزان که باشندۀ ولسوالی شیوه میباشند ،پس از سپری کرردن آزمرون کران ور در
فررریب آبررراد مرکرررز بدخشررران ،هنگرررام برگشرررت بررره خانرررههای شررران ،در یرررک منطقرررۀ
کوهسررتانی در ولسرروالی شرریوه در یررک حادثررۀ برررف کرروچ ،زیررر برررف گیررر ماندنررد.
او افزود که ی ی از ایا دانش آموزان کشته شده ،وضعیت صحی سه نفر دیگرشان
وخرریا اسررت و متارراای آن ررا نیررز آسرریه دیررده انررد کرره فعلررا در شررفاخانۀ شرریوه بسررتری
میباشند.
خارنگررار بسررت باسررتان در بدخشرران میگویررد کرره برررف برراری هررای اخیررر راه هررای
مواصالتی شماری از ولسروالی هرا را مسردود سراخته و مرردم بدخشران برا مشر ال
صحی ،نداشتا مواد سوخت ،مواد خوراکی و عدم دسترسی به مراکز ترداوی دسرت
و پنجه نرم می کنند.
گفتنرری اسررت کرره در برررف برراری هررای اخیررر در بدخشرران بیشررتر از سرری نفررر کشررته و
بیشتر از شصت نفر زخمی شده اند.
 ۹۲جدی ۰۹۲۱
مقررام هررای محلرری در بدخشرران مرری گوینررد کرره راه مواصررالتی سرره ولسرروالی سرررحدی
بدخشررررران کررررره در اثرررررر برف ررررروچ مسررررردود شرررررده برررررود ،بازگشرررررایی شرررررده اسرررررت.
میررر احمررد شرراه لیوررا ولسرروال وردوا برره خارگررزاری بسررت باسررتان گفررت کرره راه
مواصالتی ولسوالی های سرحدی زیااک ،اش اشا ،واخان و شونان که به اثر فرود
آمرردن برف رروچ مسرردود شررده بررود ،دوبرراره برره روی ترافیررک بازگشررایی شررده اسررت.
آاای لیوا گفت که فرود آمدن برف وچ در اریۀ صوفیان ولسوالی وردوا در مسیر
جادۀ فیب آباد -اش اشا ایا جاده را بررای ننرد روز مسردود کررده برود ،امرا بره اثرر
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تالش مسروونن ریاسرت فوایرد عامرۀ بدخشران ،ایرا جراده بره روی ترافیرک براز شرده
است.
باشنده گان ولسوالی های مذکور با بند شدن ایا جراده از افرزایش ایمرت مرواد اولیره
در ایررا ولسرروالی هررا ش ر ایت داشررتند و انت ررار مرری رود بررا برراز شرردن ایررا جرراده ایررا
دشواری رفع شود.
برفااری های اخیر در بدخشان نه تن ا به بندش راه های مواصالتی انجامیده اسرت،
بل باعث کشته و زخمی شدن بیشتر از هشتاد نفر در ایا و نیت شده است.
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