
از بین بردن خال بین شهر و دهات

شهر ها و ساحات نیمه شهری افغانستان 

ــهری  ــتائی و ش ــت روس ــک مملک ــث ی ــتان منحی ــرف افغانس ــن ط ــه ای ــا ب ــدت ه م

شــناخته شــده اســت. در حالیکــه ایــن یــک شــناخت ســطحی بــوده کــه منیتوانــد بــه 

شــکل درســت حقیقــت و واقعیــت هــای پیچیــده را انعــکاس بدهــد. این را بایــد واضع 

ســاخت کــه ارتبــاط داخلــی بیــن ســاحات روســتا هــا و شــهر هــا وجــود داشــته اســت. 

راپــور وضعیــت شــهر هــای افغانســتان )2015( ارتبــاط داخلــی را از لحــاظ ســاختار 

مکانــی، اقتصــادی ،اجتامعــی ،محیطــی زیســتی  و جغرافیــای غیــر محســوس را بیــن 

شــهر هــای افغانســتان ، ســاحات نیمــه شــهری ودهــات را  نشــان میدهد1،2وضعیــت 

ــای  ــر در قســمت ســاختارمکانی و جغرافی ــق ت شــهر هــای افغانســان تحقیقــات دقی

افغانســتان انجــام داد بخصــوص بــرای پایتخــت  شــهر کابــل  و  شــهرهای  عمــده و 

منطقــه ای  مثــل هــرات ، کندهــار، مــزار رشیــف و جــال آبــاد.

ــا جزيیــات بیشــر قــوه دینامیکــی ایــن ســاحات )منطقــه  هــرگاه اندکــی دقیقــر و ب

ــد بحــث رشــد اقتصــادی  ــم ایــن پنــج منطقــه شــهری میتوانن شــهری(را مطالعــه کنی

محلــی، توســعه خدمــات اجتامعــی و تقویــت حکومــت داری محلــی و قانومننــد عمــل 

میکننــد. متــام عنــارص و چالــش هــای مهــم در دهــه تحــول بــرای خــود کفــا بــودن، 

ــهور« )2024-2015(. ــه مش »بیانی

بررسی مناطق شهر های افغانستان جهت تقویت بخشیدن ارتباط میان شهر و روستا

"ما نیاز داریم تا سطح زندگی  وتهیه خدمات را در 

شهر ها تقویت بخشیده. شهری شدن  می تواند 

بسیار خوب مدیریت  شود  با بین بردن  خال بین 

قریه و ساحات شهری 

تاسیس نهاد های انکشافی کالن شهر ها ومتویل  

وجوه مالی زمینه ساز برای پالنگذازی انکشافی 

همه جانبه و مدیریت مسلکی خواهد بود "

شناخت خود کفایی )2014( حکومت وحدت ملی 

افغانستان ، صفحه 12  

منطقه شهری هرات
ایــن مثــال ارتبــاط داخلــی بیــن شــهر هــرات را بــا ســاحات اطــراف آن نشــان میدهد.بــه تعــداد 720000 نفــر درســاحات نیمــه شــهری شــهر هــرات زندگــی میکننــد . ســوال 

کلیــدی ایــن اســت: چطــور ایــن ســاحات بایــد مدیریــت شــود تــا بتوانــد بــه انکشــاف اقتصــاد، تهیــه خدمــات ، امنیــت و ثبــات کمــک کنــد؟

صفحه مباحثه 1-سلسله دوم، جنوری 2016

 SoAC GoIRA: Kabul.( وضعیت شهری های افغانستان )1حکومت جمهوری اسامی افغانستان )2015

http://unhabitat.org/books/soac2015

http://unhabitat.org/afghan- )2015( UN-Habitat 6 2 شهری های افغانستان برای زندگی مقاله منرب

/cities-for-life-respecting-andprotecting-The-environment-for-healthy-and-livable-cities

 این مقاله اوضاع اقتصادی، اجتامعی ، محیطی و امنیتی را میان شهر های عمده افغانستان همراه با ساحات نیمه شهری اطراف آن بررسی میکند.

این جزییات دقیق و کامل ارتباطات شهری را میان شهر ها و قریه جات از نگاه شهری شدن نشان میدهدو هم چنان پروسه شهری شدن را نسبت 

به ارتباط مصنوعی میان قریه جات و شهر ها بشکل دقیقر مورد تحلیل و بررسی قرار داده و اهمیت آن را خاصتاً در زمان شکل دهی و تطبیق 

پالیسی ها و پروگرام های دهه تحول)2015-2024(بیان میکند.



تعریف کلمه منطقه شهری 
ــه  ــری ک ــارت اســت از ســاحه کان شــهر و شــهر هــای زنجی ــه شــهری عب کلمــه منطق

از نــگاه اداری مرتبــط نبــوده ولــی وابســتگی اقتصــادی ، اجتامعــی و محیــط زیســتی 

ــدارد. منطقــه شــهری یــک  ــه شــکل فعــال نگهمی ــا را ب ــن وابســتگی آنه داشــته کــه ای

کلمــه جدیــد نبــوده بلکــه در دهــه 1950 شــهر ســازان ، اقتصــاد دانــان، پــان گــذاران 

ــهر را در  ــان دو  ش ــی می ــاط ارگانیک ــی ارزش ارتب ــی و مل ــای محل ــاد ه ــی و نه اراض
ــد.3 ــرده بودن ــی و اقتصــادی درک ک ــتای انکشــاف اجتامع راس

در افغانســتان، اصطــاح منطقــه شــهری طــوری اســت کــه ســاحات در محوطــه شــهر 

قــرار داشــته باشــد و فعالیــت هــای روزمــره اقتصــادی،  اجتامعــی و محیطــی مســتقل 

را دارا باشــد. طوریکــه در شــکل نشــان داده شــده اســت منطقــه هــرات  )ســاحه کان 

شــهر هــرات ( از نــگاه یــک زون کامــاٌ فعــال پیچیــده و مغلــق اقتصــادی، اجتامعــی 

ــه 1.4 میلــون نفــر)800000 در  ــرآورد تخمینــی نفــوس آن ب ــه ب ــوده. نظــر ب و اداری ب

داخــل محــدوده شــاروالی بــوده 700000 در ســاحه نیمــه شــهری( ایــن شــهر اضافــه تــر 

ــی داشــته، شــوراهای انکشــاف اجتامعــی  )نقــاط زرد( کــه بخــش  ــه دهات از 245 قری

ــرده   ــوا ک ــده احت ــکل پراگن ــه ش ــهر ب ــرزی ش ــط م ــی را در  خ ــاحات زراعت ــیع  س وس

اســت.

ــای  ــارک ه ــرات و پ ــی ه ــن املل ــی بی ــدان هوای ــل می ــادی مث ــدی اقتص ــای کلی ــر بن زی

صنعتــی  خــارج از محــدوده شــاروالی قــرار گرفتــه اســت، هــم چنــان  تخمینــاٌ 30 فیصــد 

زمیــن در داخــل و خــارج محــدوده شــاروالی  جهــت مقاصــد زراعتــی  اســتفاده شــده 

اســت . کمــپ بــی جــا شــده گان) مســلخ ( کــه خــارج از محــدوه شــهری قــرار گرفتــه 

ــان ، دخــران و پــران افغــان بــوده از نــگاه فعالیــت  ــاه بــرای 17000مــردان، زن رسپن

ــه خدمــات اساســی اجتامعــی ، اشــتغال و امــرار  ــه در قســمت دسرســی ب هــای یومی

معشــیت ،  بــا مرکــز شــهرمتصل بــوده.

ــد  ــاظ واح ــرار دارد و  از لح ــرات ق ــهر ه ــوب ش ــل  در جن ــاروالی انجی ــه ش ناحی

ــک  ــب و مقاصــد ی ــوز از لحــاظ ســایر جوان ــا هن ــا ت ــوده ام ــه( جــدا ب اداری)ناحی

قســمت از ادامــه بافــت ســاخته شــده مرکــز والیــت میباشــد عــاوه بــر آن شــاروالی 

هــرات و انجیــل منحیــث یــک نقطــه کلیــدی مهــم ترانزیتــی در قســمت غــرب بــا 

ایــران بــوده و از همیــن لحــاظ یــک مرکــز مهــم اقتصــادی بــرای متــام منطقــه غربــی 

کشــور میباشــد.

چرا مناطق شهری)City Region(  اهمیت دارند ؟
بــا وجویکــه شــهر هــای افغانســتان دارای مناطــق شــهری غنامنــد و پیچیــده بــوده ، 

امــا هنــوز ایــن حقیقــت در هیــچ یــک از اســناد هــای رســمی ، معلومــات انکشــافی 

ثبــت نگردیــده اســت و همچنــان  در پالیســی هــای ملــی و والیتــی  نیــز انعــکاس 

داده نشــده اســت.این بدیــن معنــی اســت کــه تــا حــاال هیــچ نــوع ارزیابــی جامــع 

و دقیــق در رابطــه بــه مناطــق اطــراف شــهری افغانســتان صــورت نگرفتــه اســت. 

ــتان   ــازی، افغانس ــهر س ــور ش ــرف وزرات ام ــن ط ــه ای ــال 2008 ب ــه از س در حالیک

ــور هــای مفصــل را در رابطــه  ــد و راپ ــا زون تقســیم منودن ــه هشــت منطقــه ی را ب

ــان  ــع  پ ــن مان ــد. ای ــه منودن ــهری تهی ــق ش ــن مناط ــات ای ــت و مطالع ــه و ضعی ب

ــده  ــه گــذاری محــدود و پراگن ــه  رسمای ــی شــده و  منجــر ب هــای  انکشــافی و مال

در قســمت زیــر بنــا هــا ، افزایــش رقابــت نهــاد هــای محلــی بــاالی منابــع محــدود 

و باعــث کمــک هــای غیــر عادالنــه جهــت عرضــه خدمــات میگــردد ،حتــی بعضــی 

ــد   ــرده  ورون ــم نک ــم ک ــهر ه ــرف ش ــه ط ــات ب ــرف ده ــا را از ط ــار ه ــات فش اوق

اقتصــادی  در شــهر هــا کنــرول منیکنــد و باالخــره  هیــچ نــوع انکشــاف در عرصــه 

اقتصــادی صــورت منــی گیــرد. 

چرا باالی مناطق شهری افغانستان رسمایه گذاری شود ؟

موضوع اقتصادی: منطقه شهری توانایی و قدرت بزرگ دارد که بواسطه آن  میتوان زراعت مناطق نیمه شهری انکشاف پیدا کرده، پروسس محصوالت و مواد خام 

رشد کرد، ارتباط مناسب بین ساحات دهاتی و شهری از لحاظ مارکیت های تولیدی و صادراتی بوجود خواهد  امد، بدست امدن  سود هنگفت از اقتصاد زنجیریی و 

باالخره باعث بوجود آمدن افزایش عواید شاروالی ها و ارگان های محلی خواهد شد.   

موضوع حکومتداری: مرز ها و فاصله های درونی میان قریه ها و شهر ها یک مانع بزرگ در راستای انکشاف حکومتداری محلی میشود، همزمان با آن پان های 

غیر موثر، موازی و یا خای پالسی را بوجود میاورد، همکاری و اعتامد متقابل میان نهادهای محلی را کاهش میدهد، موانع زیادی را در قبال جمع اوری عواید 

شاروالی بوجود میاورد، و عملکرد مشرک نهاد های دولتی را برای کم کردن تاثیرات منفی شهری شدن )از قبیل غضب زمین ، پراگندگی شهری، اسکان غیر رسمی 

....و غیره ( بوجود میاورد 

موضوع حقوق برش/اجتامع: شناسایی بیجا شده گان و اجتامع های حاشیه ای که در کمپ ها زندگی میکنند عموما در  مناطق اطراف شهر ها بنیاد گذاری شده اند.

از ایرنو جهت تقویت بخشیدن امنیت زندگی شان و انکشاف رسپناه شان باید کوشا بود بنابرین زمین های زراعتی جهت تامین مواد غذایی برای ساکنین را  افزایش 

داد تا بتواند در متوازن سازی رشد شهری کمک مناید و در عین زمان یک فکتور جهت جلوگیری هجوم ساکنین قریه جات به طرف شهر ها باشد. 

موضوع محیط زیست:منطقه شهری در مدیریت منابع رول عمده دارد و میتواند از ضایع شدن منابع بارزش طبیعی جلوگیری کند به همین ترتیب شهر ها و 

مناطق شهری ماحول در تقسیم منابع سهم یکسان میدهد،و باالخره میتواند تا در مدیریت  جمع اوری کثافات و دفع ان که اغلبا در ساحات حومه شهری به شکل 

نادرست انبار میشود کمک مناید و راه حل های معقول را روی دست بگیرد. 

موضوع پالنگذاری شهری/ساختار مکانی و جغرافیای:  مدیریت درست و موثر اطراف مناطق شهری میتواندد از فشار مهاجرت ها به طرف مرکز شهر جلوگیری کند،  

انکشاف دادن وسعت شهر ها و یکجا سازی آن با اسکان  موجوده  اطراف جهت متوازن سازی بافت اسکان محلی و ساختار اجتامعی موجوده میباشد. 

 

دست آورده های دیده شده در همه موارد در  قسمت باال متکی بر اطالعات و معلومات  دقیق و به موقع در باره قوه دینامیکی  مناطق 

اطراف شهر بوده که در حال حارض در افغانستان موجود منیباشد . 

صفحه مباحثه-سلسله 1

UN-Habitat; Nairobi )2004-1994( ماخذ حاشیه :)2004( UN-Habitat 3 ارتباطات قریه با شهر

4 در آنجا هم چنان  40 شورای انکشافی اجتامعی  در محدوده شاروالی بوده )اضافه تر از 80000مردم شامل پرورگرام 

همبستگی ملی بوده

5   http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/hirat-herat
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.agriculture
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    رهنامی نقشه       

از بین بردن خال بین شهر و دهات

        رسحد والیت       رسک اصلی      رسحد شاروالی     رسحد منطقه شهری      

GoIRA: Kabul. http://unhabitat.org/books/ .2015 The State of Afghan Cities )2015( GoIRA 7

/soac2015

.A Framework for City Regions. London, UK )2006( Office of the Deputy Prime Minster 8

Afghanistan's Urban Future. UN-Habitat: Kabul. http://unhabitat.org/ )2015( UN-Habitat 9

/afghanistans-urban-future

Understanding Urbanization. UN-Habitat: Kabul. http://unhabitat.org/ )2015( UN-Habitat 10

understanding-urbanisation-monitoring-urban-dynamics-in-a-fragile-and-resource-constrained-
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پنچ مناطق عمده شهری افغانستان
افغانســتان دارای پنــچ منطقــه عمــده شــهری میباشــد. منطقــه شــهری کابــل دارای مســاحت تقریبــا 5400کیلومــر مربــع و یکــی از 

بزرگریــن مراکــز بــوده کــه شــهر کابــل را بــا بــه پنــج والیــت همجــوار آن وصــل میکند.متباقــی چهــار شــهری دیگــر دارای مناطــق 

شــهری تقریبــا بــه مســاحت 6500 کیلومــر میباشــد کــه حــدوداً 20فیصــد بزرگــر از منطقــه شــهری کابــل میباشــد. مســاحت مرکــز 

والیــت نظــر بــه منطقــه شــهر بســیار متفــاوت بــوده بطــور مثــال 3فیصــد مــزار شــهریف و 56 فیصــد در کابــل میباشــد. 69فیصــد 

ــا یــک برســه مجمــوع نفــوس افغانســتان را  ــوده کــه  کــه تقریب ــچ مراکــز عمــده شــهری ب ــن  پن نفــوس شــهری افغانســتان در ای

تشــکیل میدهــد. )7(



تجارب گرفته شده از کشور های دیگر
مــا میتوانیــم کــه مثــال هــای را از مناطــق شــهری شــهر هــای موفــق بــزرگ را در جهــان 

داشــته باشــیم مثــا )لنــدن ، اســتانبول و توکیــو( و هــم چنــان در مملکــت هــای رو بــه 

انکشــاف ماننــد ممبهــی ، مرکــز بــزرگ آنــوی ، و جاگارتــا  کــه بزرگریــن کان شــهر  در 

ــاد  جهــان اســام میباشــد. نزدیــک بــه افغانســتان  مناطــق شــهری الورپنــدی اســام آب

ــه  ــدن منطق ــود آم ــث بوج ــه باع ــوده ک ــهری ب ــاحه ش ــد س ــی از  رش ــال خوب ــک مث ی

شــهری شــده اســت کــه ایــن دو شــهر از نــگاه ارتبــاط وظیفــوی و صنعتــی بــا هــم و 

مناطــق همجــوار وصــل شــده اســت.  

ــت و  ــکل درس ــه ش ــهرها  ب ــد ش ــدن و رش ــهری ش ــه ش ــد زمانیک ــان میده ــخ نش تاری

مناســب آن مدیریــت  شــود  میتوانــد یــک منبــع انکشــاف باشــد. شــهر هــا بــا  مناطــق 

ــاد  ــته ، ایج ــی داش ــاد مل ــد اقتص ــم را در رش ــی و مه ــل توجه ــهم قاب ــان س ــراف ش اط

شــغل و متمــدن شــدن را رشــد میدهــد. و در نهایــت انکشــاف  اقتصــادی ، اجتامعــی و 

در  تقویــت بخشــیدن  صلــح و ثبــات کمــک کــرده .شــهری شــدن فقــط بــه ایــن معنــی 

نیســت کــه مــردم بــه طــرف شــهر هــا از دهــات  حرکــت کننــد. در حالیکــه ایــن میتوانــد 

وســعت فزیکــی شــهر هــا باشــدکه  توســط ســاحات ســاخته شــده وصــل میشــود و هــم 

چنــان تبدیــل شــدن شــهرک هــای خــورد بــه شــهر هــای بــزرگ میباشــد .ایــن مرحلــه 

• به عهده گرفنت تحلیل و بررسی مناطق اطراف شهری و به دسرس قرار دادن نتایج آن به متام نهاد های ذیربط جهت انکشاف پروگرام و پالیسی؛ 

• بهبود بخشیدن پروسه شامل سازی  وزارت خانه های ذیدخل جهت انکشاف قریه جات و شهر ها بخصوص از طریق طرح  پروگرام های جدید مانند 

همبستگی شهری، حقوق شهروندی )citizens charter( و پروگرام اولویت بندی ملی شهری؛ 

• آغاز همکاری در مورد چگونگی بهبود حکومتداری در مناطق شهری در پنج شهر عمده در عرصه مدیریت جمع آوری کثافات، ترانسپورت حمل نقل و 

حفظ محیط زیست که از جمله نقاط رشوع و ممکنه میباشد؛ 

• شناسایی کمبود های زیر بنایی در شهر عمده که باعث ایجاد موانع در برابر ارتباط مارکیت های شهری و دهاتی در تامین مواد غذایی و انکشاف 

اقتصاد محلی شده است؛

• تقویت بخشیدن امنیت و مصونیت در مناطق اطراف شهری از طریق همکاری و هامهنگی ادارات محلی؛ 

• شامل ساخنت شهروندان و مقامات محلی در دورمنا مناطق اطراف شهری جهت طرح پان ها ی انکشافی و اسراتیژی مدیریت رشد شهری؛ 

پروگــرام آینــده شــهر هــای افغانســتان))FoACمترکز خــاص بــاالی انکشــاف پروگــرام هــای اولویــت بنــدی ملــی شــهری داشــته کــه 

انکشــاف شــهرهای افغانســتان را دهــه هــای آینــده در اولویــت قــرار داده اســت. بخاطــر متویــل آن ،پروگــرام آینــده شــهر هــای 

ــه  ــت ک ــرار داده اس ــق ق ــی دقی ــل و ارزیاب ــورد تحلی ــراتیژیک را م ــوالی اس ــای ولس ــاروالی ه ــزرگ و 20 ش ــهر ب ــتان 5 ش افغانس

معلومــات دقیــق و نظریــات را جهــت طــرح پروگــرام و پالیســی تهیــه منایــد.
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اقتصــادی و اجتامعــی جاذبــه طبیعــی بــه ســمت شــهر هــا داشــنتد. پــان گــذاری 

مناطــق اطــراف شــهر و حکومتــداری یــک اصــل مهــم جهــت مدیریــت گســرش  

وســعت شــهری بــوده  اســت.

بررسی مناطق اطراف شهر 
پروگــرام آینــده شــهر هــای افغانســتان کــه اکنــون در جریــان اســت،  پنــج شــهر 

ــرام اساســا شــیوه کاری را  ــن پروگ ــرد، ای ــی خواهــد ک ــده افغانســتان را ارزیاب عم

تعقیــب منــوده کــه از ســتایت هــای آپدیــت و جدیــد بــرای تفســیر ســاحات )از 

قبیــل زمیــن هــای  زراعتــی، مســکونی ، تجارتــی ، رسک هــا و غیــره (  تعــداد خانــه 

هــا و نفــوس از آن اســتفاده صــورت میگــرد.

ــهری  ــه ش ــا منطق ــه دیت ــک مجموع ــارت ازی ــرام عب ــن پروگ ــه از ی ــه حاصل نتیج

خواهــد بــود کــه طــرح پروگــرام را کمــک میکند.حکومتــداری منطقــه شــهر هــا و 

پــان هــای زیــر بنایــی عمــده را دریــن شــهرها تقویــت میبخشــد. نتیجــه حاصلــه 

 )U-NPP( ازیــن پروگــرام مســتقیام پالســی و برنامــه اولویــت هــای ملــی شــهری

ــد. را کمــک و حامیــت میکن

"شهری شدن   اگر به طریقه درست در آن صورت 

گیرد میتواند یک وسیله و یک محرک  خوب برای  

شکوفایی قریه جات و هم چنان رشد اقتصادی 

باشد" 

,داکرت کلوز. مدیر اجراییه ایوان هبیتات، 
 

از بین بردن خال بین شهر و دهات

مسیر های آینده : 


