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 ۱۹۳۱جدی  ۶

 

 

 

شغنان يكي از ولسوالي هاي واليت بدخشان است كه در مرزز برا خراروا كاجكسرتان 

 بخاطزيکره اسرتمانرد  كفاوت آن با شغنان كاجكستان از هز نگرا  قبرب  وقزار دارد 

جنگ ها نره اين یب ديد  و آس داخلی جنگبیشتز از سه دهه م در طي اين مزز و بو

كنها به مزكز و واليت مشهور زيان وارد نمود  اند بلكره بره نبراط دور دسرت از ايرن 
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به رنج و اندو  فزاواني از قبیل از دست دادن قزيزان، ويزاني  را شهزها نیز مزدم

رواني و ضعف اقتصرادي  چون امزاضمنازل، كخزيب جاد  ها و مشكالت ديگزي 

 گزديد. سزاسز افغانستان مزدم 

 
 

فری  شغنان افغانستان از طزيق را  شیو  و اشكاشم به امزوز خوشبختانه ولسوالی 

و مرزدم بره مشركالت  ان گراننرد وصل است مگز باز هم   بدخشان واليت مزكزآباد 

سراالنه  و در فصل كابستان به مدت چهار ما  براز میباشردرا  شیو   زياد روبزو اند. 

در ايرن  قمرد  يكي از مشركالت .موكز را در دام كو  هاي سز به فلك میكشاند چندين

سرز  قبرور میكننرد  و کاروان خود از اينرمه کوچی ها با زماني  ،اين است فصل 

انرد خرود را  مجبرور آنهراباقث كخزيب سز  میگزدد و اين چار  ئي را نردارد چرون 

در فصررل  دوبررار  بزسررانند ودشررت هرراي شرریو  در فصررل كابسررتان چررزا  گررا  هررا دربرره 

در فصل زمستان بزفكوچها سز  را از بین  . از طزف ديگزخزان از شیو  میزوند

بره بره كرزمیم مجردد سرزو شرزون میکننرد و ايرن کرار در فصرل بهرار مرزدم  ومیبزند 

ايرن جراد   بزوی كزافیک باز شود.شیو   -سز  شغناندر بز میگیزد كا مدت يك ما  

ساخته دست  زيزا خیلي خطز نا  اندورند ذبلند بدخشان میگ ها كه از كمز كو  هاي
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مرروقتي خررالي و  هایو ديرروار هرراي آنهررا صررزف برره سررنگ )برردون ماشررین هررا مررزدم اند

امت و دلیررزي همررین راننررد  گرران بدخشرران و مجبرروري سرراخته شررد  انررد و ايررن هررم شرره

 مزدم شغنان است كه از اين جاد  ها قبور میكنند.
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 کرایه موتر

در شغنان مزدم از كزايه موكز خیلي شكايت دارند و میگوينرد كره كزايره  خیلري براال 

. آنرزا برزدازنرد يرهتا اگز يك بكر  دسرتي هرم برا خرود داشرت باشرند بايرد كزاحو است 

ايرن كزايره را  كرامرزدم مجبرور انرد  میباشرد وافغراني  ۰۱۱ كاو ۱۱۱ ازبیك ها  کزايه

 براكا رسیدن به فی  آباد  مسافزنفز  ۱۱ بايك موكز فلنكوچ که خدا میداند  .برزدازند

كخنیکی با مشكالت آنها  اما رانندگان كصديق میکنند که مواجه میشود. كیچه مشكال

در فری  آبراد افغراني  ۰۱ را يه قیمت يك لیتزآنها اگز می شوند.گزفتارو کمبود كیل 

ف اركا اينكه مص استندمجبور  آنهاپ   . افغاني است ۳۱لیتز  يك در شغنانمیخزند 

اي ديگرز ايرن اسرت كره سرز  هر. مشرکل ندكن رانندگیو مفاد خود را در نظز گزفته 

در اگرز در  .میشرودشران موكز هاي زود هنگام ال  باقث استه وشغنان خزاب بود  

خامره ولسروالی هرای در سرز  هراي  میکننردبا يك موكز چهار سال كار سزو پخته  

 از بین میزود.  شانو موكز بود يك و نیم سال  سزحدی بدخشان كا
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در  خرود  ، فی  آباد اسرت -اشکاشم  –شغنان  سزکهایكه در  با اين همه مشكالكي

ها رضرايت مزدم از اين جاد  ها خیلي  و بود   تزخوب نسبتا ها شغنان جاد ولسوالی 

قزيجرات دور و ديگرز م براالي سرز  قلعره كرا روشران هر هنروزدارنرد. کرار بازسرازی 

 دارد. دست ادامه

 

 ۱۹۳۱جاریدر سال والیت بدخشان شغنان ترانسپورت در ولسوالی كرایه 

 
 کرایه به افغانی فاصله به کیلو متر تا از

 ۱۶۱۱ ۰۶۱ )از را  اشکاشم   فی  آباد )مزکز شغنان   قلعه

 ۱۰۱۱  ) از را  شیو    فی  آباد )مرکز شغنان(  قلعه

   بهارو )مرکز شغنان(  قلعه

   اشکاشم )مرکز شغنان(  قلعه

   غاران )مرکز شغنان(  قلعه

 ۰۱۱  درمارخت )مرکز شغنان(  قلعه

   شاران )مرکز شغنان(  قلعه

   ان كزاشانگجو )مرکز شغنان(  قلعه

 ۱۱۱ ۱۱ ويز )مرکز شغنان(  قلعه

   میدان هوايی شغنان )مرکز شغنان(  قلعه

   ستیوپغارجوين  )مرکز شغنان(  قلعه

 ۰۱ ۰ بازار مشتزو )مرکز شغنان(  قلعه

 ۰۱ ۹.۰ سزچشمه )مرکز شغنان(  قلعه

 ۱۱۱ ۱ د  شهز )مرکز شغنان(  قلعه

 ۱۰۱ ۳ شدوج )مرکز شغنان(  قلعه

 ۹۱۱ ۰۰ چاسنود )مرکز شغنان(  قلعه

 ۰۱۱  روشان )مرکز شغنان(  قلعه
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 ۱۹۳۱جاري  در ولسوالی شغنان والیت بدخشان درسال حادثات ترافیكي وقوع 

 

منجرز بره زخمري شردن است  د  شهز که رانند  آن از قزيهحادثه موكز سزاچه  .1

 .شديك دختز  در بهشار

 كشته شد.  دوازد  ساله  بچهيك  در سه نور شغنان حادثه كمازدر  .2

راننرد  موكز صزف خلیفه قرین قلري شرا   برا  دست دادن کنتزول از حادثه در .3

 .گي سیدجان در د  شهز بدون خسارات

 شردن منجرز بره زخمري  در سزچشرمه كره بچهكصادم كمراز برا يرك پسرزحادثه  .4

 .گزديد

شیشرره هرراي كنهررا مرروكز سررزاچه پهلرروان آره در د  شررهز كرره چررره شرردن حادثرره  .5

 ند و خسارات جانی در پی نداشت.موكز شكست

كشته شردن دو نفرز و به يك موكز فزونز در كوكل شیو  منجز چره شدن حادثه  .6

 يك زخمي و موكز بطور كلي از بین رفت.

كرره مرروكز خرردمات مررواد رسرراني جهرراني در نخچیررز پررز شرریو  چررره شرردن حادثرره  .7

 فات جاني نداشت.لموكز از بین رفت و ك
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فلنكرروج اسررتاد رهبرراز خرران كرره باقررث زخمرري شرردن چنرردين چررره شرردن حادثرره  .8

 سواري شد.

پستیو شغنان كه سبب زخمي شدن چندين  ناحیهيك فلنكوچ درچره شدن حادثه  .9

 سواري و رانند  شد.

كمراز در شردوج كره سربب كشرته  افتیدن يك مزد نوادكي از برااليحادثه  .11

 .او گزديدشدن 

ان كزاشران گرچوقسمت در  ی آمودر دريايك موكز صزف افتیدن حادثه  .11

 مسافزين از غزق شدن نجات يافتند. خوشبختانهكه موكز از بین رفت و 

 با يك موكز ديگرز موكز قامل فزاد شا  خان و همزاهان كصادم  حادثه .12

 .شیزخان بنددر 

يرك كمراز در د  مزغران كره سربب كخزيرب مروكز شرد و چره شردن حادثه  .13

 خسارات جاني در پي نداشت.

----------------------------------------------- 

 :شغنان سیمایياداشت ادار  

در ، لطفرا باشریدبرود  کره قربال بوقرون پیوسرته انرد، اگز شاهد حادثات فوق و يا ديگرز 

نوشرته کنیرد. مهرم اسرت كرا كراريح ايرن حادثرات نیرز درج  شغنان سیمایمورد شان به 

          شررررررررررود.

 
  


