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            شغنان -شدوج قریه برق ترانسفارمر     

 

 بدخشان افغانستان–تامین انرژی برق در ولسوالیهای سرحدی 

 

 نوشته: عبدالکریم نوجو 

 

 ۴۳۰۲جنوری  ۰۳

 

 

موسسات انکشافی آغا خان به موازات رشد وتوسعۀ پایه های اقتصاایی وفههگیای  

ن انااه ی بااه  را یر ااااد او  یر مگااا ک هوهسااتانی بااهای انکشاااا پایااه یار تااام 

آمو روی یست اهفتاه هاه تاا اهگاون  -سهحدی یر مس ه روی خانۀ پگجولسوالی های 

هاا اهرهیات قاهاق وقصابات باا ایان نعیات مادنی تاام ن اهییاد  وازاز اشکاشم الی یر

وخانوای  ها از ین انه ی بهای تسخ ن وتگویه استفایۀ موثه م گیایگاد  واز مصاها 

 . وبی وپارویی رها یافته اندموای سوخت چ
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هالی را با اناه ی آساان وپااا تاام ن نیاوی  از دانا  یییاه ااین امه از یک  ها 

می سازی. مهید مجبور ن ستگد هه اشجار بهای زیست مح طی مه ا  شهایط اوارا را

وبته های ماحو  خویرا بهای اهد هاهین وپخات وپاط قطان هگگاد و ب عات را باهای 

 .زندای نا مساعد سازند

 

 شااهههااه ب ااطآن یر  (AKFED)قاای ساااختن محااست هوهسااتانی را یفتااهپهواااهاد به

  یهیهغااان نخساات یر قااهاق بهشااار ایاان پهواااهاد .تطب ااک م گیایاادخاااروا اساات  

وسهچشیۀ شغگان آغاز یافت وبعد به قهیه های ویه وشدوج بعد از سهوی  ونصا  

هااای یهشااار  قهیااه .اسااتهی یافاات 3102پایااه هااا وتهانساافارمه هااا یر پایااان سااا  

 32 یرسات یو روز پا    ووریاطن هاه از تهانسافارمه شادوج باه  خواهگاد اهفات

اهااالی هااار سااهوی آغاااز یافاات وانشاااقن یر زمااان نااه چگاادان یور  3102 دگااوری

بایاد تارهه یای هاه ناهق باه  یر نعیات باه  ساتاندری مساتف د خواهگاد شاد.  مگطقه از

مقایسه باه ساایه داهاای هشاور حتای هابار بسا ار ارزان اسات هاه تیااد فام ار هاا از 

 عهدۀ پهیاخت آن می بهایگد.

 

آنچه هه مهم است رعایت فههگگ استعیا  به  وآموزی هاای مسایکی آن اسات تاا 

نه به قسم ن مبایرت ورزند نه به شکر افها ی وبی سگج  به استعیا  آ ها خانوای 

 شاان هه غ ه از تگویه استفایۀ تسخ ن را قطان هگگاد هاه اویاا مصاها صهفه دویانه

این امه به تصدی تول د به  خسار  می رسااند وحتای مودا  قطان باه  بیگد نشوی  

 خواهد شد.

 

 شای باش د. 

 

 نودو.        

 

 به توفیق رب یکتاو بی همــــتــای رحــمانی

 برجماعت گشت ارزانــی الطاف امامت  که                                           

  

 الهی نور رحمت را رسانی جمله شغنان را

 که نو جو آرزودارد به هر فا میل شغنانــی                                           
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