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 والیت بدخشانوضع رفاه اجتماعی در ولسوالی شغنا ن 

 (:0200-0222)های  سال در
 

 

 نوشته: عبدالکریم نوجو

 

 افغانستان -کابل

 
 1231قوس  32

 

اینجانب   درشغنان معلوم است وعالقه مندان طوریکه به بسیاری خواننده گان عزیز

مصببروی یببم بببرع عبببرل سببا  جبباری از مبباه سببرطان البب  بببا یببم اببیم انجینببری 

خانببه  ببا از نبظبب  ن ببر ومجمببوج جمببا عت( AKDNموسسببا،   سببروی از ادارا،  

ببا اسبتداده ازیبر فر بت  م.یآسی  پذیری در مبابل زلزله وسایر حوادث طبیعب  ببود

امکان آن میسر شد اا از وضع رفاه اجتماع  کلیه قریبه جبا، ومتبال، ولسبوالی ای 

یبببباگ آگبببا   اشکاشبببم وز واخبببان  شبببغنان  خبببند ودولتیبببا  (  ارغنجخواه شبببیوه 

ه ارقام وآمبار دسبت داشبته شغنان را با ااکا ب حا ل کنم وازآن جمله وضع انکیای

متتبرم گبان خواننبده  قبل ازآنکه به ا ل مظل  به پردازم اوجبه .ماشوده بنممعرف  

 معظوی م  سازم.  مبوال، وارزش ای انکیای اجتماع  را به مدا  یم

 

 :انکشاف اجتماعی

انکیببای اجتمبباع  در لغببت بببه معنبب  کیبب  شببدن  شببکوفا شببدن و م نببان بببه معنبب  

اوسببعه  بببزرن شببدن  مغلببه شببدن  ب ترشببدن  ارقبب  وپییببرفت کببه معبباد   اغییببر 

 ( میباشد استداده شده است . Developmentانگلیس  آن 

 

انکیای اجتماع  عبار، از روند اغییر  دفمند وسازمان داده شده است که در یبم 

سباختاری  ارزشب ا وطبرز  سیاسب   فر نگب   عه در ابعاد اقتصادی  اجتماع  جام

 جامعه به وقوج م  پیوندد. زندگ 

 

 ابعاد وشاخص های اندازه گیری انکشاف:

: م بم ابریر  بدی انکیبای را انکیبای اقتصبادی ایبکیل مید بد.  بعد اقتصاادی  -0

سببظع عایببد ااببباج کیببور بببوده کببه منجببر بببه مبصببد ا ببل  آن عبببار، از بلنببد بببردن 
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سبرمایه گبذاری در اقتصباد  ارابای عاید مل  مییود  رشد سبرمای  پبول  کبه موجب 

بخب  سبکتور خبدما، و بنعت در مبایسبه ببا میگردد  میبزان ندبوس شب ری  رشبد 

از قبیببل بانک ببا  شببرکت ای زراعببت  ایجبباد شببرکت ا وااسیسببا، بببزرن اقتصببادی 

 کیای اقتصادی مظرح مییوند.ان س ام  زیر چتر بعد

 

به ایر نتیجبه رسبیدند کبه موضبوج  متببیر بعد از مظالعا، وپژو یا،: آموزش -2

عمده در انکیبای ایجباد سبرمایه نیسبت  بلکبه ایجباد ارفیت با ببرای ایبکیل سبرمایه 

بعببدن اوجببه جببدی بببه امببر رشببد وانکیببای اسببتعداد  ببا وارفیببت  ببای واقعبب  اسببت. 

ایبر بخب  بیبانگر ایبر  از طبری دانیبمندان  ا مبذو  گردیبد. برخب  اتبیببا، انسان

 فیصد بوده 38-08حبیبت است که نب  ارفیت واستعداد انسان ا در فرآیند انکیای 

فیصد است. مظالعا، نیبان داد کبه جوامبع  38ال   18عوامل در حالیکه نب  سایر 

ارد ببه مبایسب  جوامبع فبیبر ورو پییرفته میزان بییتر با سوادان وآموزش دیبده  با د

ازینجاست که اوجه بییتر به انکیای ارفیت  ا ورشد استعداد انسبان ا  به انکیای.

در ج ت انکیای اجتماع  معظوی میگردد ومیزان آموزش به حیب  شباخم م بم 

 انکیای در ن ر گرفته مییود.

 

 فاه اجتماعی:ر -3

رفباه اجتمباع  کبه اوسبل ملبل در شمارۀ او " انکیبای خبودی" ببه ارابباط شباخم 

 متتد اتبیه شده چنیر اوضیع مید د:

به مرور زمان متدکران متوجه ایر امر گردیدند که انکیبای اقتصبادی ببه ان بای  " 

باع  ب بود در سظع زنده گ  مردم نگردیده و با بلنبد رفبتر سبظع عایبد ملب   نبوز 

اوسببل قنسببلگری اتبیببباا  کببه .  ببم میببکال، اجتمبباع  مببردم مرفببوج نمبب  گببردد

اقتصببادی و اجتمبباع  ملببل متتببد انجببام گردیببد ا میببت انکیببای اجتمبباع  کببه بییببتر 

متوجه رفاه اجتماع  بود مظبرح گردیبد و شباخم  بای دیگبری پییبن اد گردیبد کبه 

شبببامل شببباخم  بببای  بببتت  غبببذا  آمبببوزش  شبببرایل کبببار  اسبببتخدام  ر بببای   

باشبند کبه در واقبع اوجبه از ارانسپور،  لباس  امنیت اجتمباع  و آزادی افبراد مب  

بعبدا  متوجبه ایبر . رشد و انکیای اقتصادی بییبتر ببه رفباه  مگبان  معظبوی گردیبد

امر شدند که با وجود بلند رفتر سظع عاید مل   نوز  م فبر در بیر جوامع بیداد م  

کنببد  و دریافتنببد کببه عببدم مسبباوا، و ببب  عببدالت  منتیبب  یببم مببانع بببزرن سببد راه 

اوزیع عاید مل  یم مانع   ب  عدالت  و عدم اوازن در  م  باشد.انکیای اجتماع  

مظالعا، زیادی نیان داده اسبت . بسیار عمده در پروسه انکیای متسول م  گردد

که جوامع انکیای نیافته و فبیر میزان بلند اداو،  ای عمیه را بیر طببا، مختلب  
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رسب  ببه امکانبا، از قبیبل اجتماج دارا میباشد. ایر ب  عدالت  و عبدم ابوازن در دست

دسترس  به خدما،  ت   آموزش   غذا  مسکر  شرایل استخدام  و  م چنان بب  

 عدالت  در حبوق ش روندی افراد را شامل م  شود."

 

 دی ازیر شاخم آنست که انسان ا قادر شوند اا استعداد  بای  :انکشاف بشری -4

واوانبای  انتخبال را ببرای  بر ن دته و ببا الببوۀ خبودرا ببه حبد اعلب  انکیبای بد نبد 

د بباالبوه ویا به ایر معن   م است که اسبتعدا شکلیکه بخوا ند زنده گ  کنند در یابند.

ومتیل دلخواه را در  م آ نگ  به نیاز  ا وضروریا،  وردرا به حد فعل خالق درآ

 ایجاد نماید. شاخم  ای انکیای بیری:

 طو  عمر متوقع.

 میزان باسوادی.

 مل .میزان عاید 

 

با آنکه اعبدادی از دانیبمندان نبب  سیاسبت را در انکیبای کبم ب با  عد سیاسی: ب   -5

مید ند مگر اجارل دیگران مبیر ایر امراست که بدون در ن ر داشت نب  سیاسبت 

 نبوز انکیای به چالی ا وناکامی ا مواجه مییود. مظالعا، نیبان مید بد جوامبع کبه 

و مب  ابدابیر وپالیسب   بارا در سبظع فرقب    پروس  ملت سازی را اکمیل نکرده اند

گرو   ومتل  ااخاذ مینمایند از انکیای واقع  بدور مانده وفاقد فر بت اوامکانا، 

به خاطر نیل به مبا د انکیاف  اند  وایدب  سیاسبت یکب   بم ایجباد ارزشب ای ملب  

 زمینبب میباشببد مزیببد بببرآن  وفراگیببر کببه  مبب  ااببباج وشبب روندان ازآن مسببتدید گردنببد

اقبوام کبه شبامل ملبت مییبوند  برای اماماوزیع عادالن  عاید مل  را به طور متوازن 

اامیر نماید. ومیارکت مبردم را کبه در حاشبیه مانبده انبد در طبرح وااخباذ ابدابیر ببه 

نتو دموکراایم فرا م نماید.  م نان نب  سیاست آنست که اجتماعا، فبیبر وعبب  

سیاسب  وغیبره قیبودا، آزاد سباخته  اقتصبادی مانده را از وابسته گی بای اجتمباع   

 وبه مثابه انسان ای مستبل بتوانند در  م  اصامیم سیاس  وانکیاف  س م بگیرند.

 

یعنب  ب ببود معرفب  کبرده   محای ایبر ا بظالح را طرفبداران  انکشاف بادوام:  -6

د منبابع ببه زیبان اخریب  متبیل زیسبت وکمببونبه بایبد  درسظع زندگ  ورفاه جامعه 

چنان ببه ایببدید پروسبب   ببنعت  شببدن وکبباربرد  شببود  بببرای نسببل  ببای بعببدی امببام 

و خظبرا، ناشب  اکنالوجی ای ضرر رسان به متیل زیست باع  گرم  زمیر شده 

 از آن حیا، انسان ا وکلیه زنده جان  ارا ا دید مینماید.
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وضبع انکیبای   نبم در پرابو مدبا یم انکیباف ایقراریکه در باال ازکر به عمل آمد 

بررس  قرار مید یم. دریبر شغنان را مورد ولسوال  وبه طور خاص رفاه اجتماع  

دسترسبب  مببردم بببه خببدما، اساسبب   سببظع راسببتا خواننببده گببان عزیببز از چگببونگ 

 سببرگ  ارانسبببپور،   وپبببرورش وضببروری اجتمبباع   ازقبیبببل  ببتت  آمببوزش

وغیببره خببدما، امنیببت     مصببنونیت غببذای آل آشببامیدن   بببرق  مخببابرا،  مسبکر 

سا  در شغنان به طور  13سظع خدما، اجتماع  ط   آگا   حا ل خوا ند نمود.

خدما، ارقبام بلنبد را نیبان یافته ودسترس  مردم به ایر  قابل مال ح   رشد واوسعه

 مید د.

 

 از نه ان ا شغنان از طریه شیوه به مر کز والیبت  وسازی  از نگاه موا ال، وراه

رو بل امام قریه جا، با  مدیگ ابریبرطریه غاران به اشکاشم پیوست گردید بلکه 

بببه  البب  چاسببنود پایببان شببده وا ببالح سببرگ در مسببیر دریببای پببند از مرکزولسببوال 

وسبایل   مبیر اکنبون  است متردرحا  اکمیل  6وعرض کیلومتر 188طو  ابریبر 

پبل اساسب    3اعبداد ببه  ه م نبان دریبر فا بل باربری به آسان  رفبت وآمبد میکننبد.

ببا ا بالح  کانکریت  اعمار گردیده که میکال، ارانسپورا  را مرفوج نموده است.

 ام قراء در گردش بوده ومسبافرانوامدید را ا وسرک ا اعداد وسایل  موار  ا( درام

سبا  یعن  خدما، ارانسپورا  به مبایس  ده   را به جا ای دلخواه شان انتبا  مید ند

م ارا ای اخنیک  دریر بخب  رشبد نمبوده   م زمان ارابا یافته است فیصدصد پی  

 چیم گیر را نیان مید د. واعداد دریوران نسبت به سا   ای قبل افزای 

 

 خدمات مخابراتی:

با نص  پایه  ای مخابراا  روشر و ام ا  ان در مرکبز ولسبوال  وموجودیبت چنبد 

خببدما، مخببابراا  را اببامیر  صدفیصاادشببرکت مخببابراا  درآن طببری دریببا پوشبب  

 نموده وایر منظبه را با دنیا اراباط داده است.

 

 :خدمات برق رسانی

 ب یبار وسرچیبمه ادامه دارد  قریه  ای ده مرغان برق  شدن قرا وقصبا، شغنان 

 و بببا بببرق سببتاندرد ابباجیک  اببامیر شببده دنببرا ایببکیل مید  % خانببه وارشببغنان25کببه

دارد . استعما  وکباربرد دسبتگا ای کوچبم ببرق  سروی ببیه قراء ومتال، جریان

% ا بال  ازآن  62 جریان دارد اروید یافته ودست کمکه آل  ابریبر در امام جا ای

% مبردم اتبت پوشب  ببرق 30کبه درمجمبوج  تمیتوان گدب بنا بریر .میکنند استداده
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 مبردم از الویزیبون وسبتالیت اسبتداده مب  %38در  میر ساحا، بییتر از  میباشند.

 برند که در انویر وآگا   شان س م ارزنده را ایدا میکند.

 

 :خدمات صحی وبهداشتی

عرضبب  خببدما،  ببت  در مبایسببه بببا سببایر ولسببوالی ا ی والیببت بدخیببان از کیدیببت 

ب تر برخوردار بوده ودسترس  به ایر خدما، با بکار گرفتر امبوالنس برای انتببا  

برخوردار است. مرن ومیر مبادران  الزم مریضان به کلینیم مرکزی از اس یال،

 ببتت اطدببا  بببه نتببو قابببل حببیر والد، درسببال ای اخیببر بببه حببد اقببل کببا   یافتببه و

  ببببا اکمیبببل وفعبببا  شبببدن کلینیبببم  بببای شبببدوع   ب ببببود یافتبببه اسبببت. مالح بببه ای

فا له ببه کلینیبم ومعالجبه دو سباعت پیبا ده روی خوا بد  ودرمارخت دوراریرویر

کلینیبم اسبت ولب  بود. ایر دسترس  حت  در بسیاری از والیا، موجود نیست اگبر 

شبدا خانبه   بای شبغنان بلکبه اکثریبت داکتر ودوا نیست. خوشببختانه نبه ان با کلینیبم

  ای والیت به شمو  فیض آباد از داکتران ونرس ای شغن  اکما  است.

 

 سکن ورهایش:م

از نگبباه اعمببار خانببه  ببای ر اییبب  بببه سبببم جدیببد پببامیری واااق ببای ضببمیمه ای 

% خانواده  با یبا خانبه  بای جدیبد 38مالح ه میرسد بییتر از  اغییرا، چیمگیر به

ود ساخته ویا خانه  ای ک نه را ا الح نمبوده اسبت   اکنبون  مب  مبردم ببه ضبرر د  

در جوار حیوانا، پب  ببرده انبد وببه حدبح الصبت  متیظب  اوجبه را مببذو   زیستو

 داشته و ایر روند به سرعت ادامه دارد.

 

 آب آشامیدنی صحی:

به اامیر آل آشامیدن   ت  ط   مبیر سبال ا اوجبه خباص مببذو  گردیبده بسبیاری 

 مردم باوجود داشتر چیمه  ای اا  برن پباگ ودره  بای نببره فبام آل آشبامیدن  از

 .نمبوده انبدسبازی ابر جبیع داده وخبودرا ببا آن ابامیر  نل را در اولویت بنبدی پبرو ه

 د یببار  %188وریببزن  %  30%   شببدوع 188چاسببنود پایببان چببون قریببه جببا،

% 98%   ویببر 38%   ب یببار 188پ سببتیو –%  غببارجویر38سرچیببمه  %  39

% اتببت پوشبب  آل  ببت  آمببده ووضببع ب داشببت در یببر سبباحا،  38ودرمارخببت 

 ب بود یافته است.
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 آموزش وپرورش)تعلیم وتربیه(:

 0   لیسبهببال 15اعمیم ببوده وشبغنان ببا داشبتر صد فیصدخدما، آموزش وپرورش 

ویببم بببال اربیبب  معلببم از لتبباا کمیببت مبببام او  را درمنظبببه احببراز  متوسببظهبببال 

آن بم ببا مینماید اما از نگاه کیدیت به نسبت موجودیت معلمیر غیر مسلک  وکم سویه 

به موسسا، عال   13قلیل فارغان  نوی  شمار بلند درسظع ناز  قرارداشته اعداد

قاببل یباد آوری   عبالوه مییبود مییوند واکثریت آن ا به لیکر بیکباران جذلاعلیم  

 است که فارغان اربی  معلم نیزوضع خوبتر ازیر حالت ندارند.

 

ببباال اببر از آن در حببدود سببنیر % و38سببا  در حببدود  08 سببنیراعببداد باسببوادان زیر

قبرار میگیبرد. شبعبا، ملبل متتبد آمار کل کیور در ااپ  % میباشد که به مبیاس65

 % قلم داد میکنند.65با سواد کیوررا  شمار

 

  برخوردار مراکزاربیوی به نام پرورش گاه درسرچیمه وب یارازسظع بلند اعلیم 

. ایببر فته عیببار گردیببده اسببتن ببا بببه سببوی  کیببور ای پییببرومببدیریت در آن ببم بببوده 

مراکبز کبه از طبری خببدما، اعلیمب  آقاخبان امویببل واداره میگبردد در آمباده سببازی 

نببب  ارزنببده را بببازی  اطدببا  کمتببر از  دببت سببا  بببرای گذاربببه آمببوزش در مکتبب 

وکمپیبواربرای جوانبان نیبز ببه آمبوزش لسبان انگلیسب    کزمرا جن  ایر در د.نمیکن

 مییود.نتو موثر پی  برده 

 

بتران  ینت ر بری معباری در شبغنان  نبوز بنیبادی حبل نیبده وپی یبده گب  آن ببه 

خاطر مداخل  یم اعداد اشخاص ابا سبظع وکیبل ووالب  والیبت ببی  از پبی  ایبدید 

وروند آموزش را به میدان سیاست بازی ای اوطیه آمیز به زیبان کامبل جوانبان یافته 

 .مبد  ساخته اندوشاگردان شغنان 

 

شببرق والیببت  -طوریکببه مبببر ر اسببت شببغنان در موقعیببت شببما : نیت غاایاییمصاا و

متبر از سبظع  2588-3888ببوده ببا ارادباج بدخیان یک  از ولسوالی ای کو ستان  

زمببیر  ببای آببب  آن بتببر از جملبب  منبباطه سببرد سببیر ویببم فصببل  زراعتبب  اسببت. 

جری  وساحا، بباغ  آن ببالب ببه  3833جری  وللم  آن درحدود  18330درحدود 

متناسب  ببه جری  مییود  ببدون سباحا، شبیوه ودولبت شبا  (. مالبداری آن  0588

 سبباح  علد ر ببا بببوده بببه میببکل حیوانببا، خببودرا اغذیببه میکننببد. زمسببتان گذشببته

( نسبت کمبود غذای حیوان  اکثبر درختبان مثمبر وغیرمثمراسبتدادۀ خبوراگ 1238 

مبردم را اربیب  مواشب  ایبکیل  بخ  بزرن اقتصاد حیوانا، شد. روی  مرفته یم



 

_________________________________________________________________________________ 
karim.nawjoo@akdn.org                                                                                       www.shughnan.com 

ندوس حیوانا، را در مبال  " آمار ا وحبایه دررابظه به چگونگ  اعتیاد در مید د. 

درینجبا   نیر شد ط  اتلیل  مه جانببه اوضبیع داده ام شغنان سیمایشغنان" که در 

از گوسبدند  و ببز راس 25330گباو و 18559ارایه مییود : به اعبداد  نیز مختصرن

خانه وار نگ بداری وب بره ببرداری میگبردد.  در روشبنای  ایبر ارقبام  3308طری 

طری ااثیرا، خیبم  از یم 3888مصنونیت غذای  را پ  میگیریم   قبل از سا  

سالی ای متواار از جانب  دیگبر ببد امنب  وبباع د ب  ببرای گروپ بای مسبلع متجباوز 

اخته بببودع عایببد ناشبب  از زمین ببای زنببدگ  را ببباالی مببردم طاقببت فرسببا و ولنبباگ سبب

شبرایل  .دست داشته ومواش  به  بید وجبه اکبافوی حتب  یبم رببع سبا  را نمیکبرد

آنانییکبه زنبدگ  ببه  ببر   نمبودنباگوار مبردم را مجببور ببه ابرگ دیبار وکاشبان  شبان 

 چه ستم ا واو یر  ابود که ندیدند. کردندقیمت در متل را اختیار

 

دریافبببت حببببوق ببببه آمبببوزش شببباگردان گرسبببنه وپرییبببان معلمبببیر جانبازانبببه ببببدون 

" عملر اتبه م  جان مید یم وسنگر علم ودان  را نمید یم مصروی بودند شعار "

 یافت.

 

وضع مصنونیت غذای  با آغاز کمم  ای بیردوستان  موسسا، آقاخان نبه ان با در 

د   روغبر  زار  ا ار آر والیت به نتو ب  ساببه ب بود یافتع شغنان بلکه در سظع

درامام ولسوالی ا سرازیر شد که ا میت حیباا   3882-1330وحبوبا، ط  سال ای 

 بای اضبظراری ببرای   ر باشندۀ بدخیان  است. بعد از کممآن اا اکنون در ذ ر 

آغبباز شببد کببه در امببام سبباحا، اتببت پروگرام ببای انکیبباف  ومتببداوم   رفببع قتظبب 

دفمنبد ببه من بور گبذار ببه خبود کدبای  پوش  دفتر بنیاد آقاخان فعالیت بای زراعتب   

ومصنونیت ب ترو پایدارغذای  با اوزیع  زار ا ار اخم بذری   کود ای کیمیاوی   

کبه ببه موجب  آن درامبام قبراء اتبت  م ای سبزیجا، واشجار مثمرشبروج گردیبداخ

 ایجباد شبد کبه خودشبورا ا مبدیریت و گدام ای گندم اخمب  وغذای  خزینبه(  پوش 

ایببوی  ونگرانبب  ا ببال  را ازدرگ کمبببود غببذا اببا  بببه دوش داشببته و رااوزیببع آنبب

سبباخت. قریببه جببا، واخببان وقریبب  ویببر شببغنان  نببوز  ببم بببه نتببو  حببدودی برطببری

ببا احبداث سبرک ای  اسبتداده مینماینبد. شایسته ازیر خزینه  ا به حیب  سبرمای  شبورا

ت دیگبر ب تبر موا الا  وپل ا باالی در یای پند دسترس  به مواد غبذای  از بر وقب

چای  برند وسایر مواد ضروری به آسان  یافبت  روغر   آرد شده در امام قصبا، 

وقدر، خرید مردم ارابا یافته است. در فر نگ غذا خوردن نیز ببه مبوازا،  مییود

دست رس  به مواد غذای  اغییرا، زیباد رونمبا گردیبده اسبت  در گذشبته  با اکثبرن 

ی ا بل  را افباده میکبردع فعلبر جبای آنبرا ذاغبشیرچای در سه وقت  بری مییبد و
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شببیرفتیر  میببتبا، شببیراز قبیببل قروابب  بببرند یببا حبوبببا، گرفتببه وبعضببر غببذا ای 

سببا  بببا نببان ببباقل  وارزن  38روغر...اسببتداده مبب  برنببد. نسببل پبباییر اببر از  -یاشببیر

بیگانه شده است. خوردن گوشت به مبایس  یم د ه قبل به مراا  ازدیاد یافته است 

قصببال روزانببه ده  ببا مببا  را ذبببع واوزیببع  0-2مرکببز ولسببوال  بببه اعببداد در ان ببا 

کننبده گبان گوشبت درسبظع  میکنند. باآن م به نسبت قلت پو  فزیک  فیصدی اسبتداده

 .پاییر قراردارد

 

 : درآمد از درک کاردرموسسات دولتی وغیردولتی

ندر بیرون  1888ندر ازباشندگان شغنان درخود ولسوال  ودرحدود  3888در حدود 

% ندببوس شببغنان را ایببکیل 18معبباش گیببر انببد کببه ایببر رقببم  اناز ولسببوال  کارمنببد

  30888888ندبر   x 2888افغبان  قببو  کنبیم  0888اگر اوسل معباش را  .مید د

میلیبون( افغبان  مییبود مسبلمر پبو   نگدتب  اسبت اگردرج بت  30در فب  مباه مبلبب 

ازینکببه ارقببام وشبباخم  ببا در خببود مببتر  .اببامیر رفبباه اجتمبباع  بببه مصببری برسببد

 بازاال یافته از ارایه جدو  معذورم دارید.

 

وابالش منسبوبیر خدما، امنیت  به مبایس  سایر ولسوالی ا به خباطر  مکباری مبردم 

 ارگان ای امنیت  در سظع خوبتر قرار دارد.

 

امیبل مبر دریر اراباط اگر سواالا  به ذ ر خواننده گان پیدا مییبود لظدبر ببه آدرس 

 گسیل نموده ممنون سازید.  ومر هللا اوفیه.

 3813-13-12کابل  -نوجو

 


