
فراتر از شهر های مرکزی والیات 

شبکه  شاورالی ها

افغانســتان دارای اضافــه تــر از 150 شــاروالی بــوده از آنجملــه 34 شــاروالی مربــوط 

بــه والیــات میباشــد. مراکــز اصلــی ایــن  34 والیــت  بــه شــکل درســت و  جامــع در 

ــده ، امــا مهمــر اینکــه  راپــور وضعیــت شــهر هــای افغانســتان قبــا مطالعــه گردی

120 شــاروالی هــای ولســوالی هــا  معمــوال مرکــز اصلــی شــهر در هــان  ولســوالی 
بــوده.1 

مبنــای قانــون بــرای شــاروالی هــای ولســوالی  و شــاروالی هــای والیتی یکســان بوده، 

اصــوال قانــون شــاروالی ســال )2000(2 در )فصــل 2 مــاده 7( بیــان میکند"شــاورالی 

ــه  ــه هــا( نظــر ب ــد در مرکــز واحــد هــای اداری محلــی )والیــت هــا و ناحی هــا بای

رشایــط ذیــل تاســیس گــردد.)1( مرکــز ولســوالی هــا )داخــل رسحــد خــط شــاروالی( 

دارنــده اضافــه تــر از 5000 نفــوس، )2( تطبیــق ماســر پــان در محــدوه خــط اداری 

شــاروالی امــکان پذیــر بوده."مراکزولســوالی هــا کــه مایــل بــه تبدیــل شــدن شــاروالی 

ــت  ــرای وضعی ــوده و در خواســت ب ــو ب ــاال را جوابگ ــد مشــخصات  ب ــوده بای ــا ب ه

ــد. معینیــت  شــهری از طریــق اداره مســتقل ارگان هــای محــل و والــی والیتــی  کن

ــارت  ــی و نظ ــر)IDLG (در رهنای ــت نظ ــتان )DMM(تح ــای افغانس ــارواالی ه ش

شــاورالی ولســوالی مســول بــوده. 

شاروالی های ولسوالی ها منحیث یک بخش کلیدی در ساختار فضای جغرافیای ملی شهری

صفحه مباحثه2-سلسله دوم ،جنوری 2016

ایــن مقالــه شــاروالی هــای والیــت افغانســتان را مــورد مطالعــه قــرار داده معلومــات ابتدایــی اســکان و زمیــن را در 28 والیــت اســراتیژیک مــورد بررســی 

قــرار داده و منایانگــر آن اســت کــه بیشــر از نصــف شــاروالی هــای ولســوالی بزرگــر و بســیار تاثیــر گــذارو قابــل اهمیــت نســبت بــه تعــداد از شــاروالی 

هــای والیــات میباشــد ایــن مطالعــات ابتدایــی نشــان میدهــد کــه هنــوز هــم نیــروی بــری و ظرفیــت هــای آنهــا رشــد همــگام بــا انکشــاف آنهــا نــدارد. 

ایــن مطــب بیانگــر آنســت کــه شــاروالی هــای ولســوالی هــای مذکــور در پانگــذاری شــهری و حکومتــداری محلــی خیلــی هــا قابــل اهمیــت بــوده و 

بهــر آن خواهــد بــود کــه  تصامیــم بــا در نظــر داشــت رشــد دینامیکــی ایــن ولســوالی هــا مثــل )زمیــن ،نفــوس( گرفتــه شــود تــا اینکــه تعییــن رسحــدات 

اداری صــورت گیــرد

متام شان یکسان نیستند 

ــل  ــاوت  قاب ــره تف ــرد ، و غی ــوس، وســعت، عملک ــه نف شــاروالی  ولســوالیها نظــر ب

ماحظــه داشــتند. ریاســت عمومــی امــور شــاروالیها 25 شــاروالی هــای اســراتیژیک 

ولســوالی نظــر بــه مشــخصات  ذیــل شناســایی کــرده اســت. ظرفیــت گســرش)عواید 

فعلــی شــاروالی و موقعیــت جغرافیای)بطــور مثــال. شــهر هــای رسحــدی(4 تعــداد 

زیــاد از شــاروالی هــای ولســوالی دارای موقیعــت اســراتیژیک در پنــج شــهر عمــده 

)منطقــه شــهری(تقریبا نزدیــک کابــل یــا مزاکــز منطقــه شــهر هــا هــرات ، کندهــار ، 

مــزار رشیــف و جــال آبــاد بــوده کــه نقــش کلیــدی را در شــاهراه حلقــوی داشــته 

)مراجعــه بــه صفحــه مباحثــه اول(5  طوریکــه در نقشــه صفحــه بعــدی  نشــان داده 

ــای  ــهر ه ــده ش ــرام آین ــزرگ در پروگ ــوالی ب ــای ولس ــاروالی ه ــت  28 ش ــده اس ش

ــزرگ  ــچ شــهر ب ــه در منطقــه اطــراف شــهری پن ــه شــده اســت  ک افغانســتان اضاف

موقعیــت داشــته را تحــت مطالعــه قــرار داده.

شــاروالی ولســوالی بیســت هشــت گانــه  بخاطــر دالیــل ذیــل دارای اهمیــت انــد: 

اول اینکــه آنهــا رول مهــم در وصــل منــودن افغانســتان بــا کشــور هــای همســایه از 

لحــاظ اقتصــادی بــه ویــژه در رشایــط تجــاری از طریــق بنــادر مــرزی کلیــدی داشــته 

، بطــور مثــال تورخــم همــرا بــا پاکســتان و اســام قلعــه همــرا بــا ایــران هــم رسحــد 

ــر  ــع اخی ــوده،  وقای ــل امنیتــی خیلــی مهــم ب ــوده. دوم اینکــه آنهــا از لحــاظ دالی ب

در والیــت کنــدز نشــان داده اندتــا زمانیکــه مرکــز ولســوالی هــای اطــراف آن امــن 

ــر خواهــد  ــد و آســیب پذی ــوده منــی توان نباشــد ، مرکــز والیــت هیچگاهــی امــن ب

بــوده. ســوم  اینکــه آنهــا ارتبــاط کلیــدی و زنجیــری  را بیــن شــهر و دهــات داشــته، 

نقــش مهــم را در انتقــال محصــوالت زراعتــی و ارزش هــای دیگــری چــه در داخــل 

ــتند  ــرار داش ــزرگ ق ــای ب ــهر ه ــه ش ــک ب ــا نزدی ــارم  آنه ــته. چه ــور داش ــارج کش و خ

ماننــد انجیــل در هــرات کــه رول مهــم را در کاهــش فشــار هــا بــه  طــرف شــهر داشــته   

انجیــل در هــرات، نقــش مهمــی در کاهــش فشــار داخــل شهرنشــینی بــه شهرســتانها 

عمــده و ترویــج رشــد منظــم از شهرســتانها عمــده را مــی توانــد بــازی کنــد.

1. ســاحات ســاخته شــده در محــدوده شــاروالی هــای ولســوالیها بزرگــر بــوده  و هــم 

ــه  ــوده. ب ــت ب ــه مراکــز والی ــن ســاحات بیشــر نســبت ب ــان تعــداد نفــوس در ای چن

گونــه مثــال شــهر ســپین بولــدک کــه نفــوس آن 120000تخمیــن زده شــده . ایــن شــهر 

را در رده چهاردمیــن شــهر بــزرگ قــرار میدهــد و نیــز بزرگــر از 21 شــهر 

پروگــرام آینــده شــهر هــای افغانســتان 28 شــاروالی هــای ولســوالی بــا عیــن میتودلوژی 

کــه در پروگــرام وضعیــت شــهر هــای افغانســتان   بــکار رفتــه بــود را مــورد مطالعــه 

و  ارزیابــی قــرار داده 6 جهــت دریافــت و  تحلیــل ایــن ارقــام از عکــس هــای هوایــی 

بــا دقــت بیشــرجهت طبقــه بنــدی وضعیــت  اســتفاده زمیــن و حســاب منــودن تعــداد 

خانــه هــای انفــرادی اســتفاده صــورت میگــرد.

در مجمــوع ارقــام بــه دســت آمــده نشــان دهنــده آن میباشــد کــه شــاروالی ولســوالی 

ــن  ــان ای ــم چن ــوده ه ــم ب ــیار مه ــن بس ــتفاده زمی ــوس و  اس ــداد نف ــاظ تع ــا از لح ه

ارقــام جهــت تصمیــم گیــری هــای آینــده بســیار مهــم قابــل اطمینــان بــرای حکومــت 

افغانســتان میباشــد..

یافته های  کلیدی بدست آمده شامل نکات ذیل میباشد: 

1عبدلباقی پوپل)2104( شاروالی ها در افغانستان. اداره مستقل ارگان های محل کابل " مجموعا 181 شاروالی ها در ریاست عموعی امور 

شاروالها ثبت است، اما بغضی شان فعال نیستند نسبت به عدم امنیت در ساحات دهاتی یا بخاطری اینکه آنها مفاد کافی جهت به کار 

انداخنت بدست  آروده منی توانند. "ورق 22

 UN-Habitat Kabul. 7 حکومتداری شاروالی: یک قسمت حیاتی از معا حکومتداری محلی. ورق مقاله منرب) UN-Habitat2015(2

/http://unhabitat.org/municipal-governance-a-vital-piece-of-the-sub-national-governance-puzzle

3مسوده قانون شاروالی به تاسیسس شاروالی ها و استفاده از عین مشخصه از قانون موجوده اشاره میکند. پالیسی حکومتداری محلی در حالی 

پیشنهاد میکند که  شاروالی کمر از 50 کیلومر مربع ساحه زمین داشته و با کمر ین نفوس 20000.

4بیست دو از شاروالی  ولسوالی ها در پروگرام آینده شهر های افغانستان شامل بوده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت، طوریکه گرمسیر) 

هلمند(، خارشود)نیمروز( و فاریاب شامل پروگرام آینده شهرهای افغانستان و منطقه شهری  نبوده چرا که این والیت ها از لحاظ مساحت خورد 

بوده.

5 شش ولسوالی در پروگرام اینده شهر های افغانستان شامل بوده، به شمول شاروالی های ولسوالی ها مانند شکردره)کابل(، میربچکوت)کابل( و 

مراکز ولسوالی پنجوای، زیره و ارغنداب)کندهار(و حیرتان )بلخ(.

 ارتباط زنجیری قریه و شهر

 روستا یا قریه جات

 تجارت خارجی

 زراعت

شاروالی امنیت

ولسوالی

 اسرتاتیژیک
 تجارت

خدمات

مراکز

 والیات

)GIS(یافته های ابتدایی توسط پروگرام  سیستم معلومات جغرافیایی



مرکــزی والیتــی میباشــد .ایــن واقعیــت فرضیــه هــای حاکــم در بــاره شــهر هــای 

ــه کابــل و  ــه چالــش میکشــد کــه در آن توجــه بیشــر فقــط ب افغانســتان را ب

شــهر هــای مرکــزی صــورت گرفتــه اســت.

صفحه مباحثه 2-سلسله 2

ــک شــاروالی هــای ولســوالی  ــرای هــر ی ــی تشــکیل شــاروالی  هــا ب 2. ارزیاب

ــوالی را  ــای ولس ــاروالی ه ــت  ش ــکیل  اهمی ــداد تش ــه تع ــد ک ــان میده نش

ــال ولســوالی شــیندن والیــت هــرات دارای نفــوس  ــداده. بطــور مث انعــکاس ن

57000 بــوده چناچــه اســعد آبــاد  مرکــز والیتــی کــر هــم دارای عیــن تعــداد 

نفــوس بــوده در حالیکــه  شــاروالی شــیندن دارای تشــکیل  25 نفــری بــوده)7 

ــکیل  ــاد دارای تش ــعد آب ــی اس ــراردادی ( ول ــر ق ــی و 18 نف ــد دولت ــر کارمن نف
تقریبــا دو چنــد 67 نفــری )24 نفــر کارمنــد دولتــی و 40 نفــر قراردادی(بــوده.7

3. زمیــن هــا و ســاحات موجــوده عمکلــرد و موقعیــت شــان را انعــکاس داده. 

شــاروالی  ولســوالی  هــا  کــه در حاشــیه هــای شــهر هــای بــزرگ موقعیــت دارد 

مثــل انجییــل و گــذره در هــرات، شــکر دره در کابــل و ارغنــداب در قندهــار 

دارای فیصــدی بیشــر از زمیــن هــای خالــی بــوده و رضورت را بــرای ســاحات 

رهایشــی نزدیــک بــه مرکــز شــهر منعکــس میســازد.8 شــهر هــای رسحــدی دارای 

فیصــدی بیشــر و قابــل ماحظــه زمیــن بــرای ســاحات ادارای و فعالیــت هــای 

گمرکــی داشــته. مرکــز "قریــه جــات " شــاروالی هــای ولســوالی ماننــد شــیندن 

ــوده و در  ــهر دور ب ــز ش ــه از مرک ــا  در حالیک ــاروالی ه ــن ش ــخ( ،ای و خلم)بل

مناطــق اطــراف شــهر قــرار داشــته ولــی منحیــث مراکــز کلیــدی ولســوالی هــا 

از لحــاظ زراعــت عمــل کردنــد و دارای فیصــدی هــای بیشــر ســاحات رهایشــی 

ــر  ــاحات کم ــن س ــی و اداری در ای ــن تجارت ــه زمی ــوده در حالیک ــی ب و زراعت

دیــده میشــود. 

4. در متــام ولســوالی هــا تقریبــا متــام اســکان بــه شــکل غیــر منظــم بــوده و  تعــداد 

ــه هــا اســتند  در  ــه هــای تپ ــه هــای کــه در دامن ــه هــای منظــم و خان کــم از خان

آنجــا مشــاهده میشــود .

انواع شاروالی های ولسوالی 

تحلیــل هــا و دریافــت هــا نشــان دهنــده ان اســت  کــه کتگــوری بنــدی شــاروالی 

ــده  ــی آین ــاخنت پالس ــرک در س ــوه مح ــاظ ق ــا از لح ــواع انه ــوالی و ان ــای ولس ه

ــاق  ــهری و میث ــتگی ش ــرام همبس ــهری ،پروگ ــدی ش ــت بن ــرام اولوی ــت پروگ جه

شــهری بــه شــکل ســاده کمــک خواهــد کــرد، ســه نــوع از شــاروالی هــای ولســوالی 

پیشــنهاد شــده قــرار ذیــل میباشــد:

1. »شــهرک هــای رسحــدی« ماننــد اســام قلعــه، تورخــم، ســپین بولــدک، تورغنــدی 

ــا  ــای  ن ــن ه ــر زمی ــدی بیش ــوالی دارای فیص ــای ولس ــاروالی ه ــن ش ــره ای و غی

ــی  ــای کمک ــت ه ــی و فعالی ــد  گمرک ــرای مقاص ــه ب ــد ک ــاویانه اداری بودن مس

اســتفاده میشــود.انها دارای عوایــد بیشــر شــاروالی بــوده در حالیکــه دارای نفــوس 

کمــر میباشــند ولــی  توانایــی بییشــر را جهــت دریافــت عوایــد از طریــق کرایــه 

هــا و اجــاره زمیــن هــای اداری و دیگــر ملکیــت هــا بــه خــرچ داده انــد.

2. »وســعت شــهرها »ماننــد انجنیــل، شــکردره، جبــل الــراج و گــذره، ایــن 

شــاروالی هــای ولســوالی نزدیــک و بــه هــم پیوســته بــه شــهر هــای بــزرگ )ماننــد 

ــل (موقعیــت داشــتند و اساســا منحیــث بافــت ســاخته  شــهر هــرات و شــهر کاب

شــده و  امتــداد یافتــه شــهرها عمــل میکنــد. طوریکــه در بــاال ذکــر شــده اســت 

شــاروالی هــای ولســوالی »گســرش شــهر« دارای فیصــدی بیشــر زمیــن و ســاحات 

ساختار فضای جغرافیای شاروالی های افغانستان

دید کلی از شاروالی والیات، شاروالی ولسوالی ها و شاروالی ولسوالی های اسراتیژیک 

6 حکومت جمهوری اسامی افغانستان )2015( وضعیت شهر های افغانستان)2015(. حکومت جمهوری اسامی افغانستان:کابل. 

/http://unhabitat.org/books/soac2015

7 ریاست عمومی ارگان های محل )2014( ارزیابی شاروالی ها. ریاست عمومی شاروالی ها افغانستان، سالها میان )2014-2012( 

8 زمین های خالی به عین حالت در راپور وضعیت شهر های افغانستان مشخص و تریح  شده اشت )2015(. حکومت جمهوری 

www.unhabitat.org/ اسامی افغانستان)2015(. وضعیت شهرهای افغانستان)2015(. حکومت جمهوری اسامی افغانستان: کابل

books/soac2015
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فراتر از شهر های مرکزی والیات 

جــدول زیریــن مســوده یافتــه هــا را نظــر بــه جمعیــت بــرآورد شــده در ســاحات ســاخته شــده شــاروالی ولســوالی هــای اســراتیژیک را  در   مقایســه بــا 34 مراکــز 

والیــات نشــان میدهــد. 
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• رسحدات شاروالی های ولسوالی اسراتیژیک جهت تقویت بخشیدن مدیریت و پانگذاری شهری باید شناسایی گردد.

• اهداف اسراتیژیک باید تعیین گردد و باالی اسکان هم جانبه تجدید نظر در مورد اسکان و شمولیت  آنها در ساختار فضای شهری افغانستان و مدنظر 

گرفنت  آنها در پروگرام های آینده شهری)بطور مثال پروگرام همبستگی شهری(

• انکشاف پان های ساختاری جغرافیای ملی شهری)national urban spatial plan(جهت تقویت بخشیدن شبکه های شهری که شاروالی های ولسوالی 

شامل  آنها باشند.

)city to city exchange(تقویت بخشیدن ظرفیت شاروالی های ولسوالی از طریق تبادله تجارب و امکانات از شهر به شهر •

• مدنظر گرفنت تنوع در ساختار تشکیاتی کارمندان  در متام شاروالی های ولسوالی در مقایسه با مراکز والیتی.

• تاش های متداوم جهت معیاری سازی عملکرد های شاروالی بشمول شاروالی های ولسوالی 

پروگرام آینده شهر های افغانستان FoAC مترکز خاص باالی انکشاف پروگرام های اولویت بندی ملی شهری داشته که انکشاف شهرهای 

افغانستان را دهه های آینده در اولویت قرار داده است. بخاطر متویل آن ،پروگرام آینده شهر های افغانستان 5 شهر بزرگ و 20 شاروالی 

های ولسوالی اسراتیژیک را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده است که معلومات دقیق و نظریات را جهت طرح پروگرام و پالیسی 

تهیه مناید.

فراتر از شهر های مرکزی والیات

مسیر های آینده : 

خالــی بــوده انــد کــه متــوان ازآن جهــت انکشــاف فابریکجــات و اعــار خانــه هــای رهایشــی 

نزدیــک بــه شــهر را اســتفاده منــود. 

ــی  ــه در رسک هــای حلقــوی مل ــخ، شــینواری و شــیندن ک ــم، بل ــد خل ــی » مانن 3.»مراکززراعت

موقعیــت داشــتند کــه عمــا از مراکــز والیــت جــدا اســتند در حالیکــه منحیــث مراکــز تولیــدات 

زراعتــی ، تجارتــی  و حمــل نقــل در چهــار اطــراف شــان عمــل میکننــد. 

ــت  ــا را در اولوی ــه م ــوده ک ــن ب ــا در ای ــف ولســوالی ه ــواع مختل ــت تشــخیص دادن ان اهمی

بنــدی پروگــرام هــای واحــد  بــا درنظــر داشــت منابــع و ظرفیــت هــای محــدود  کمــک خواهــد 

کــرد. بطــور مثــال ســاخنت پــان هــای شــهری اســراتیژیک بــرای شــاروالیهای ولســوالی  کــه بــا 

شــهرهای عمــده همســایگی شــان در تطابــق باشــند جهــت فراهــم منــودن زمیــن بــرای اســکان 

ــد  ــی. شــهرهای رسحــدی بای و کاهــش پراگندگــی شــهری بخصــوص در ســاحات عمــده زراعت

در اولویــت جهــت تقویــت و انکشــاف امنیــت و رسمایــه گــذاری اســراتیژیک زیربنایــی قــرار 

داده شــود. مراکــز زراعتــی بایــد در قــدم اول در اولویــت جهــت تقویــت بخشــیدن تولیــدات 

محصــوالت زراعتــی ،ارزش هــای زنجیریــی و صــادر منــودن محصــوالت زراعتــی بــه مارکیــت 

هــای محلــی و منطقــه ای قــرار گیــرد. 

زماینکه دوباره باید فکر کرد
تحلیــل هــا و دریافــت هــا نیــاز بــه فکــر کــردن  هــم جانبــه دربــاره قســمت هــای دورتــر از 

شــهر  نــه تنهــا کابــل و شــهرهای عمــده را نشــان میدهــد و ســوال اینجــا اســت کــه چطــور 

شــاروالی هــای ولســوالی متویــل شــود و بــا اهمیــت باقــی مبانــد. 

ماحظــات و بررســی دقیــق و جــدی در قســمت ســاختار جغرافیــای اســکان بر در افغانســتان 

ــارب  ــورت گیرد.تج ــد ص ــه بای ــت ک ــازی اس ــی نی ــط و ابتدای ــای متوس ــهر ه ــوص در ش بخص

بیــن املللــی اهمیــت شــهرهای متوســط از لحــاظ مدیریــت کــردن رشــد شــهری و کــم ســاخنت 
تاثیــرات منفــی شــهری شــدن رسیــع و غیــر رســمی را نشــان میدهــد.9

پروگــرام ملــی اولویــت بنــدی شــهری در حــال انکشــاف بــوده کــه بایــد واقعیــت هــای ســاختار 

جغرافیــای شــهری را انعــکاس بدهــد و از مرکــزی ســاخنت کابــل بایــد جلوگیــری صــورت 

گیــرد و بــاالی مناطــق عمــده شــهرهای دیگــر نیــز توجــه شــود عــاوه بــرآن پروگــرام همبســتگی شــهری بایــد تطبیــق را در شــاروالی هــای ولســوالی عمــده مــد نظــر بگیــرد طوریکــه 

در بــاال نشــان داده شــده اســت آنهــا زیادتــر قــوه محرکــی موفــق شــهری نســبت بــه دهاتــی دارنــد.

توجــه بیشــر بایــد از لحــاظ روابــط سیاســی و اداری بیــن ریاســت شــارورالی هــا ، ارگان هــای محــل و شــاروالی هــای ولســوالی صــورت گیــرد.  فرصــت هــا  جهــت هاهنگــی 

داخــل شــاروالی بــه خصــوص در قســمت »گســرش شــهر«  پانگــذاری شــهری و جمــع آوری کثافــات در  شــاروالی هــای ولســوالی  موجــود بــوده  چنانجــه شــاروالی هــای بــزرگ 

والیتــی یــک رول عمــده و مهــم بیــن ریاســت شــاروالی هــا و شــاروالی هــای ولســوالی درقســمت مشــرک ســاخنت تجــارت و دانــش  هــای مســلکی داشــته کــه ایــن هاهنگــی 

بســیار موثــر بــوده اســت .

خط انکشاف از کابل به جبل الراج 

ایــن نقشــه حالــت موجــوده بیــن شــهر کابــل ولســوالی جبــل الــراج بیــان کــرده 

ــی،  ــز والیت ــن مراک ــق  بی ــده و مغل ــای پیچی ــاختار جغرافی ــک س ــان ی ــم چن ه

ــز ولســوالی هــا  نشــان میدهــد.  ــی و مراک شــاروالی هــای والیت
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