
 

شغنان سیمایاداره نشرات   

  

، اولین موتر نوع فلنکوچ از مرکز شغنان به 9831قوس 42روز چهارشنبه، 

 ناحیه داکخانه قریه درمارخت رسید.

  
 والیت بدخشان -ازشهر فیض آباد خواجه الف حکیم  

 

 9831قوس  72

 

، اولین موتر نوع فلنکوچ از مرکز شغنان در مدت 9831قوس 72روز چهارشنبه، 

داکخانه قریهه درمارخهت رسیدسرسهیدن ایهن مهوتر باعه  کمتر ازدو ساعت به ناحیه 

خوشحالی و استقبال اهالی آن منطقه گردیدس نسبت نبودن پل ارتبهایی بهاالد دریهاد 

درمارخههت، مسههافرین از موترهههاد دی ههر یههرف دریهها اسههتوادر کههردر تهها خههود را بههه 

 سمرکز اشکاشم برسانند

 

 

 شغنان -نگاه مختصر به تاریخ ساختمان سرک اشکاشم

 

شهغنان بهه ابتکهار اههالی ایهن منهای   -چهارسهال قبهل کهار سهاختمانی سهرا اشکاشهم

داویلبانه آغاز گردیدس مردم از وسایل کامأل سادر و ابتدایی در ساختمان ایهن سهرا 

استوادر میکردند و تا اینکه به قریه غاران رسهاندر شهدس در کهار سهاختمانی سهرا از 

معها  یکماههه خهودرا داویلبانهه بهه  نههاد هها قریه ذیچ تا غاران، معلمین، مهامورین

کارگران سرکسازد پرداخت کردند و در عین زمان، جعور میهرا نیهز بهه مبله  دو 

هزار وچهارصد دالر از بدخشانی هاد مقیم کانهادا جمهآ آورد و بهه معها  کهاگران 

افههزود کههه باعهه  قههوت و تشههوی  بیشههتر کههارگران گردیههدس بایههد عهه ور کههه شههاگردان 

 یز دو روز کار داویلبانه نمودندساران نمکاتب غ

کار ساختمانی داویلبانه مردم باالد سرا، جلب توجه توجهآ نهادههاد غیهر دولتهی 

را به خود جذب کرد ومامورین نهاد آغا خهان فوندیشهن اولهین باربهه قریهه غهاران و 

ذیچ به خهایر ارزیبهابی کارسهرا سهور کردنهدس بعهد از گوت هو بها اههالی و ارزیبهابی 

حه کار سرا، آنها کمکهاد فنی، تخنیکی واقتصادد از قبیهل مهواد منوههرر، تیهل سا

 سوخت، ماشینهاد برمه، معا  و وسایل ضرورد دی ر نمودندس



 

شغنان سیمایاداره نشرات   

نیهز در کهار سهاختمانی  جیستیسزیدبعد ازساختمان چند کیلو مترد، دومین نهاد بنام 

 سسههیسارادس ددشههریش شههدس مههدت چنههدد ن ذشههت کههه نهههاد هههاد دی ههرد ماننههد پههیس 

ادس ع قمندد نشان دادنهد و سهرا را بهه قریهه غهاران وصهل کردنهد و اولهین مهوتر 
 به غاران آمدس  کهسافسادس

و آمههوز   بهدون لبههاس کهارد جیستیسزیهدساههالی شهغنان و اشکاشههم بهه کمهش نهههاد  

ابتدایی، کار خطرناا اوریگ سوراخ یا به شغنانی کوگز پریند از هر دو یرف به 

سهید شهریف ولهد سهید  سرا از بهین کهور کشهیدر شهد، امها متهسهوانه شدت آغازکردندس

بنامههاد شهیرمحمد ولهد لشهکربیش ، ذوالوقهار  با سه نور دی راز غهاران بهاال  نورهللا

ولد لطیف و عارف ولد گل محمد از ناشش قریه ویرجانهاد خود را در جریان کار 

پرسهتانه شهان تها ابهد در از دست دادند وفداکارد و خدمات میهن  باالد مواد منوهرر

ماندس برع ور، ازحبیب ولهد عبهدالقادر از  قلبهاد مردم شغنان واشکاشم باقی خواهد

قطهآ شهد، حبیهب هللا ولهد سههور  قریهه غهاران در ا هر انوههار، یهش پها ویهش دسهت ا 

محمد از غاران جراحت شدید برداشت و تحت تداود اسهت، جمعهه گهل ولهد سهلطان 

نیههز جراحههات شههدید  از قریههه ویههر د ولههد شههار سههلیمانمحمههد از غههاران و شههیرمحم

 برداشتندس

بعد از مدت کوتایی سرا به ناحیه تیبینش وصل گردید و مردم درمارخت آنرا بهه  

ناحیههه داکخانههه واز یههرف ناحیههه شههاران نیههز بههه محههل مههذکور رسههاندر شههدس نهههاد 

سهر خواههد  کار ساختمانی پل دریاد داکخانه را از 9811در مار حمل  جیستیسزیدس

گرفتس قرار معلومات، دریوران بها احتیهای و آهسهت ی راننهدگی میکننهد واز ناشهش 

 تا داکخانه یش و نیم ساعت یول میکشدس

 

 


