
 

شغنان سیمایاداره نشرات   

 شدوج دره وشندار ولسوالی شغنان افغانستان   برف کوچ درقریجاتخسارات  

 جمعه گل )بهاری( 

 ۰۹۲۱حوت  ۹۲ 

 هموطنان گرامی! 

نخست از همه فرا رسیدن نوروز پرخجسته و کهن آریایی قدیم را به همه شما چه 

کشورو چه در خارج از کشور از صمیم قلب تبریک گفته، خدا کند که در داخل 

 نوروز پر از عطوفت، اخوت، صلح و آرامی سپری شود. 

ولی امسال در شغنان برعکس، با فرا رسیدن نوروز مبارک برف و بارانهای  

شدیدی از یکهفته به این سو مردمان شغنان زمین را به مشکالت بسیار جدی دست 

برف و باران های متواتر از ، کرده است. تمام مواشی از اثر نبود علوفه به گریبان 

بین رفته است. راه های مواصالتی تمام قراه و قصبات به مرکز ولسوالی شغنان 

 کامال مسدود میباشد.

 ۰۱، مصادف به ۰۹۲۱حوت  ۹۰بوقت محل، شام  ۰۳۹۱روز یکشنبه ساعت  

 ۰۱دره ولسوالی شغنان که به تعداد شدوج  ، برکوچ اولی در ناحیه ۹۱۰۹مارچ 

خانواده درآن ناحیه سکونت دارند، سرا زیر شد. در این حادثه از شش خانواده 

مسکونی خانه های شان همراه با تمام مال و دارایی و مواشی کامال از بین رفته 

ولی خوشبختانه تلفات انسانی در پی نداشت. اهالی قریجات همجوار سعی و تالش 

 اشخاص گیرمانده را از زیر برف به زود ترین فرصت نجات دادند.  نمودند و

همچنان در اثر برفکوچ، یک بند برق کوچک که توسط یک نهاد غیر دولتی  

اعمار شده بود، کامال از بین رفته و هزاران بیخ درخت مثمر و غیر مثمر را 

   تخریب نموده که آثاری از آنها بجا نمانده است.

قرار داد و فعال   است که برفکوچ دو طرف منطقه را زیر پوششقابل یادآوری  

اهالی این منطقه از انرژی برق و آب آشامیدنی محروم استند و از آب برف استفاده 

 میکنند. ازینکه برق و چوب سوخت ندارند آنها از این ناحیه سخت پریشان استند.
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دو خانواده دیگر در از   راس بز، گوسفند وگاو۰۰۱در حادثه مذکور به تعداد  

محلی بنام خارجیز که یک ساعت دورتر از شدوج دره است، از بین برده است 

 ولی خوشبختانه تلفات انسانی در پی نداشته است. 

با وجود این همه مشکالتیکه در اثر این حادثه طبیعی دراین مناطق رخ داده است  

ی به مردم رنجدیده تا بحال کدام کمکی ازطرف نهاد های دولتی یا غیر دولت

صورت نگرفته است. تنها خدمات ابتدایی توسط تیم صحی کلینیک ولسوالی شغنان 

جریان دارد، در همچو  که مربوط خدمات صحی آغا خان است به آسیب دیدگان 

 حاالت بسا دشوار به مداوا مردمان آسیب دیده پرداختن که قابل قدر و تمجید است. 

در قریه شندار سه خانه مسکونی کامال زیر برف  برفکوچ دومی ،در همان روز 

نمود که خوشبختانه مردم قریه آسیب دیدگان را از زیر برف نجات دادند ولی 

بیخ درخت مثمر و غیر مثمر را کامال ۰۰۱۱خسارات مالی را ببار آورد و بالغ بر 

 از بین برده است.

 

 

 

 

 

 

  


