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منطقه ی شیوه در غرب ولسوالی شغنان موقعیت داشته که دارای  ۱۴شورا می باشد.
مهم ترین ناحیه های ای ن منطق ه ببارتن د اد دادب ی ،دول ت ش اهی ،دوآب ،خ ن ،،پ دریب ان ،و غی ره
میباشد.
این منطقه دمین درابتی حاص خیدی داشته که مردم آن اد طریق درابت و مالداری امرار معیشیت می
نمایند و مردم آن پیرو مذهب اسمابی یه بوده و به دبان شغنانی تک م میکنند .همچنان فرهنگ ای ن منطق ه
نید شبیه فرهنگ مردم شغنان میباشد.
منطقه ی شیوه بعد اد پیرودی جهاد در سا  ۱۳۷۱بر اساس فرمان شهید ربانی اد شغنان جدا ساخته شد
و بدون رضایت باشنده گان آن با یک قریه مربوط ب ه یفت بن ام ارغنجخ واه م دغم ش د و بن ام ولس والی
ارغنجخواه شیوه مسمی گردید .اما دولت وقت اد اساس و بنیاد شیوه را بنام این ولس والی جدی د التٲس یس
انتقا نداد و صرف فرمان رٸیس دول ت وق ت و دور س الح اکتف ا نمودن د ک ه ای ن موض و در ش رایط

کنونی اد لحاظ حقوقی دارای اشکاالتی میباشد ،دیرا ادرات احصاییه م ی و ش هر س ادی و اراض ی ب ر
اساس مع ومات رسمی دولتی شیوه را جد ق مرو و خاک ولسوالی شغنان دانسته اند.
هم چنان بر اساس مطالعه و بررسی نقشه ها ،کو شیوه با تمام آبریده ه ا و چش مه ه ای آن مرب وط ب ه
ولسوالی شغنان بوده و منطقه بنام شیوه بر روی نقشه ها موجود نمی باشد .و در ضمن حد اق ولس والی
شغنان و ارغنجخواه را کوت کد به ارتفا  ۴۲۹۰متر  ،کوت خواجه مدد به ارتف ا  ۳۹۱۰مت ر و ک وه
شیوه به ارتفا ۴۵۰۷،۵متر و کوت کورنگ به ارتفا  ۳۳۰۷متر تش کی داده اس ت و نی د اداره م ی
احصاییه و مع ومات ذریعه مکتوب شماره  ۳۹۲۹مٶرخ ۱۳۹۹/۱۰/۲خویش تحریر داشته ان د ک ه قری ه

شیوه در ولسوالی ارغنجخواه موجود نبوده اما قریه ی بنام شیوه در ولسوالی شغنان ثبت میباشد.
دمانی که منطقه ی شیوه به ولسوالی ارغنجخواه ادغام شد باشنده گان این منطقه با مشکالت جغرافیایی و
اجتمابی دیادی روبرو شدند که اد جم ه این؛ مشکالت میتوان تضاد دبانی و مذهبی  ،ظ م و ستم و نبود
امکانات درسی برای شاگردان را نام برد .به همین دلی مردم ولسوالی شغنان و شیوه خواهان جدایی این
منطقه اد ارغنجخواه و ادغام دوباره ی آن به ولسوالی شغنان شدند.
بنابراین مقام ریاست جمهوری اد س س ه ی ارگان های مح ی به والیت بدخشان هدایت دادند تا در دمین ه
ی جدایی شیوه اد ارغنجخواه و ادغام آن به ولسوالی شغنان اجراآت نمایند که این اج راآت نی د ص ورت
گرفت.

