
په کابل ښار کی تګ او را تګ 
د ښار د ناحیو د فعالیت او اغیزمن پرمختګ لپاره ترانسپورټ او تګ - را تګ

په ښاري سیمه کې خوځښت/ : زیاتره د ښار په داخلی سړکونو کی
ــت او  ــیمو( د معقولی ــاري س ــتان د )ښ ــه د افغانس ــلې څخ ــه دې سلس ــند ل ــړی س لوم

ــو ښــاري ســیمو رسه د ســرو ښــارونو د  ــه کوچنی ــاب بحــث وکــړ چــې ل ــه ب ــا پ پراختی

ــې د افغانســتان د ښــاري ســیمو د  ــه حقیقــت ک ــړ1. پ ــح ک ــې توضی ــت ی اړیکــو اهمی

فعالیتونــو وضعیــت د ترانســپورت او خوځښــت پــر بنســټ والړ دی: د خلکــو، اجناســو 

او تولیداتــو ورځنــي، میاشــتني او کلنــي خوځښــتونه د ښــاري ناحیــو لــه ســیمو رسه د 

افغانســتان د ښــارونو د اړیکــو ښــکارندوی دي.  

ــړين شــواهد ښــکاروي چــه  ــوي. لوم ــې صــدق ک ــار ک ــه ښ ــل پ ــره د کاب ــه کار زیات دغ

خلــک هــره ورځ مرکــز او ګاونډیــو والیتونــو تــه تــګ راتــګ کــوي. کرنیــز تولیــدات پــه 

ــو اوســیدونکي ښــارونو  ــږي. د کلی ــږدول کی ــه لی ــو ت ســرو وســایطو کــې ســرو بازارون

تــه پــه ښــوونځیو او پوهنتونونــو کــې د شــاملیدو لپــاره، ښــو روغتیایــي خدمتونــو تــه د 

الرسيس لپــاره ښــارونو تــه راځــي. ښــاري اوســیدونکي د تفریــح، د دوســتانو او کورنیــو د 

لیــدو لپــاره د رخصتیــو پــه ورځــو کــې ګاونډیــو والیتونــو تــه ســفر کــوي. 

خــو د دې تــګ راتــګ اســايس ډول او حجــم څــه دی؟ جاللتــاب جمهــور رئیــس 

محمــدارشف غنــي او د مــي وحــدت حکومــت ښــکاره او څرګنــد لیــد لــوری لــري چــې 

۶مه شمیره توضیحي سند، دوهمه سلسله، )۲۰1۶(ز کال مارچ

دغــه ســند د افغانســتان پــه ښــاری ســیمو کــې د تــګ او راتــګ پــه بــاب بحــث او څیړنــه کــوي. دغــه ســند پــه کابــل ښــار کــې لومــړين اطالعــات او ارقــام 
لــه تــر رسه شــوې رسوې څخــه وړانــدې کــوي چــې لــه کابــل ښــار څخــه د ترافیکــو وتلــو او ننــه وتلــو د ســر حجــم ښــکارندوی ده، پــه ځانګــړې توګــه 
د شــال والیتونــه کاپيســا او پــروان پکــې شــامل دي. د همــدې ارقامــو پــر بنســټ دغــه ســند د خوځښــت او لیــږد را لیــږد د وضعیــت د ښــه وايل پــه 

موخــه د راتلونکــې لســیزې لپــاره د ښــاري مــي لومړیتوبونــو لــه پروګــرام څخــه )U-NPP( د یــوې برخــې پــه توګــه وړانــدې کــوي. 

غــواړي کابــل لــه ګاونډیــو والیتونــو۲ رسه ونښــلوي، څــو پرمختیایــي وده ښــه کــړي، خــو 

دا چــې دغــه لیــد لــوري څرنګــه پــه حقیقــت بــدل کــړي، پــه دې برخــه کــې اطالعــات 

ــه ټــول  ــري. دا څرګنــده ده چــې د ښــاري ترانســپورت وروســتۍ موخــه پ ــه ل شــتون ن

ــه د  ــو ت ــو، اجناســو او خدمتون ــو، فعالیتون ــو ســیمو کــې . فاصل ــه تول ښــار او د ښــار پ

ــی دی3. الرسيس زیاتوال

له ښار څخه آخوا 
ــل ښــار د ســیمو  ــر۵ مــې د کاب ــارچ ت ــه ۲۸مــې څخــه د د م د ۲۰1۶ کال د فــرورۍ ل

ــه 11  ــیمو پ ــار د س ــل ښ ــوه۴. دکاب ــررسه ش ــوه رسوې ت ــه ی ــر څخ ــه بهی ــک ل د ترافی

ــورې د  ــر اوو بجــو پ ــه شــپږو څخــه د ماښــام ت ــک د ســهار ل ــول ترافی ــې ټ ــو ک ځایون

ــخ  ــل م ــه مقاب ــام پ ــه خــوا محاســبه شــو) ارق ــم ل ــوه ۸۰ کســیز ټی ــو د ی رسوې کوونک

کــې وګوری(پــر دې رسبــره دوه ســیمې د جــالل آبــاد پــه ښــار کــې شــاملې شــوې څــو 

د کابــل- جــالل آبــاد او تورخــم د تــګ راتــګ پــه بــاب هــم اطالعــات راټــول کــړي. د 

اطالعاتوپایلــې د تــګ راتــګ او خوځښــتونو پــه بــاب ډېــرې بــاوري او پــه ســیمه کــې 

ــوي.                         ــدې ک ــې وړان ــه رسوې څخــه اووه موندن ــوي اطالعــات دي ۵.دغــه ســند ل ــر ن ډې

1:   ډیرزیات تګ راتګ د شامل لور ته د چارېکارو په لور سړک کې

کابــو ۴۷ ســلنه ترافیــک چــې دکابــل لــه ښــار څخــه ځــي اونومــوړی ښــار  تــه راځــي 

ــې  ــو ی ــځ، هــر ی ــوب او ختی ــوري څخــه دي. جن ــه ل ــا د شــال ل ــور او ی ــه ل دشــال پ

کابــو۵۲ ســلنې تــه رســیږي)۲۸ ســلنه او ۲۵ ســلنه(. لــه کابــل څخــه چاریــکارو تــه ســړکـ 

)A 67( لــه یــو پــر دری برخــې څخــه ډیــر )3۷ ســلنه( ترافیــک چــې لــه کابــل ښــار څخه 

تلــل اویــا راتلــل پــه همــدې اوونــۍ کــې تشــکیلول. 

اړیکــی  دا کار موندنــی د  شــال والیتونــو رسه د کابــل د وظیفــوي 

دی.  ښــکارندوی 

2: مختلف موډلونه جال دي، خو شخيص وسایط زیات دي.

پــه منځنــۍ توګــه څــه د پاســه لــه دوو پــر دریو څخــه )۶۴٪( شــخيص عــراده جات تشــکیلول 

چــې پــه هغــو پســې ســر عــراده جــات)11٪( او ۶ ســلنه ټکــي اومینــي بســونه)لکه تویوتــا 

هایــس( او موټرســایکلونو ۶ســلنه تشــکیلول. پــه نقشــه کــې پــه کونــج کــې لیــدل کیــږي چــې 

پــه بیالبیلــو ســیمو کــې مــوډل لــه یــو بــل رسه زیــات توپیــر لــری. د بیلګــې پــه توګــه ۸۰ 

ســلنه عــرادې پــه یــوه ځــای کــې شــخيص او پــه څلورمــه ســیمه کــې ۴۶ســلنه شــخيص وو، 

د ښــار پــه ټولــو ســیمو کــې عامــه ترانســپورت لــه مــي بســونو رسه محــدود اهمیــت درلــو

د.  

دغــه د ورځــی پــه جریــان کــی د عــراده جاتــو کمیــت د لیږدونکــو وســیلو پــه توگــه ښــیی 

،همــدا رنگــه پــه 13 نقطــو کــی یــی ډولونــه هــم تــو پیــر  لــری چــه د هغــوی د وضعیــت او 

فعالیــت څرگنــدوی دی.   
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٦٪ موټرسایکل
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٣٧٪ (کابل نه تر چاریکار)
یوه نقطه

1GoIRA (2016) Breaking the Rural-Urban Divide. Discussion Paper #1, January 2016. GoIRA: 
Kabul
2GoIRA (2015) Realizing Self-Reliance. GoIRA: Nov 2015.
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  As part of the Future of Afghan Cities Programme (FoAC), with lead technical assistance by 

4As part of the Future of Afghan Cities Programme (FoAC), with lead technical assistance by UN-Habitat.
5The main limitations of this study are acknowledged: a) it was undertaken in winter thus traffic volumes 
are likely lower than in summer; b) ending the survey at 07:00 pm each day (for security reasons) which 
means not all traffic is counted so can be considered an under-representation of actual total traffic of the 
24 hour, 7 day period; c) ideally the traffic counting should be combined with an Origin-Destination sur-
vey to understand where do people come from and go to, and why – to understand the mobility patterns 
and reasons in the metropolitan area.



3:  ګڼ شمیر وګړی ښاری سیمو ته ځي.

د مثــال پــه توګــه کــه درې تنــه پــه یــوه کوچنــۍ واســطه کــې، اتــه تنــه پــه مینــي بــس او شــل تنــه پــه بــس) مــي بــس(

کــې وی د هغــو خلکــو شــمیر چــې کابــل ښــار تــه راځــي او یــا لــه نومــوړی ښــار څخــه  ځــي ډیــر دی ،څــه د پاســه ۸۲۰۰۰ 

ــه تعقیــب یــې 3۸۰۰۰ د اتفــاق ښــارګوټي پــه لســمه  ــه لومــړی ســیمې څخــه صــورت نیــي چــې پ ســفرونه هــره ورځ ل

نقطــه کــې او 3۰۰۰۰ د څرخــي پلــه پــه دریمــه نقطــه کــې صــورت نیولــی دی.  

په عمومي توګه دا  ښار ته د تګ راتګ، په خاصه توګه په دریو اسايس تګلورو کې مهم بهیر دی.  

5: د اوونۍ په اوږدو کې مغلقی بیلګې 

شــپږنقطی کابــل تــه د وتلــو او ننوتلــو جالبــې موندنــې ښــیي. لومــړی، د شــال ســیمه د جمعــې او شــنبې پــه ورځــو کــې 

ــه ورځــو کــی د  ــو پ ــات( چــې د رخصتی ــه ورځــو څخــه ۲۰ ســلنه زی ــه منځنــۍ توګــه د اوونــۍ ل ــري )پ ــات ترافیــک ل زی

تــګ راتــګ ښــکارندوی دی. برعکــس پــه جنــوب کــې د اوونــۍ پــه ورځــو کــې مرصوفیــت ډیــر دي، پــه ځانګــړې توګــه 

پــه جنــوب لوېدیــځ کــې) د اتفــاق ښــارګوټی( پــه ختیــځ لــوري کــې موندنــې د یادونــې وړ دي چــې د یکشــنبې پــه ورځ 

د ترافیکــو حجــم لــوړ وي. ۲۲ ســلنه لــه ورځنــي اوســط څخــه زیــات وي. دغــه راز پــه زړه پــورې ده چــې د پنجشــنبې او 

جمعــې پــه ورځــو کــی هــم لــوړ وي. دغــه وضعیــت د یــک شــنبې ، پنجشــنبې او  جمعــې پــه ورځــو کــې د دې ښــکارندوی 

دی چــې د کابــل ښــار څخــه جــالل آبــاد تــه پــه اوونــۍ کــې د تــګ راتــګ کچــه لــوړه وي. 

د اوونــۍ پــه بهیــر کــې د کابــل دری حــوزی متفــاوت حجــم لــري: د رخصتــۍ پــه ورځ پــه شــال کــې، زیاتــره د اوونــۍ پــه 

6:د ښار د ناحیو په دننه کې تګ راتګ، نه د ترافیکو له الرې 

موندنــې ښــیي چــه د ترافیکــو ســرحجم د ښــار لــه دننــه څخــه لــه یــوه ځــای څخــه بــل ځــای تــه هــم منځتــه راځــي، د دې برخــالف عکــس لــه ترافیکــو څخــه چــې لــه نــورو 

ــديل. دا کار د دې ښــکارندوی دی چــې اووه زره  ــه دولســمې ســیمې څخــه هــره ورځ تیرې ــه توګــه ۵3۰۰ عــرادې ل ــه ســفر کــوي. د بیلګــې پ ــو څخــه ښــاري ســیمو ت والیتون

عــرادې لــه داخــل څخــه ترافیکــو تــه داخلیــږي. ورتــه زیاتوالــی پــه جنــوب لوېدیــځ کــې، د میــدان وردګــو او اتفــاق ښــارګوټي ترمنــځ شــته، پــه داســې حــال کــې چــې پــه نــورو 

ســړکونو کــې کــم دی. 

دغه کار موندنی د ساحې د ښارونو او کابل دښارونو ترمنځ د تګ راتګ فعالیت ښیي چې د انتقاالتو له ترافیک پرته زیات نه دي. 

7:  له ۲۰۰۹ کال څخه وروسته د کابل ښار ترافیک دوه برابره شوي دئ.

د جاپــان د جیــکا ماســر پــالن لــه مطالعــې رسه پــه پرتلــه لــه ۲۰۰۹ کال څخــه د ترافیکــو حجــم دوه برابــره ترســرګو کیــږي پــه لومــړۍ 

ســیمه، څلورمــه ســیمه، نــوې کارتــه، بتخــاک کــې شــل برابــره زیــات شــوی دی، ممکــن د  )A1( ســړک د ښــه کیــدو او پــه هغــې ســیمه 

کــې د چټکــې ښــاري اســتوګنې لــه املــه وي،  دمــوډل وېــش هــم بــدل شــوی دی چــې پــه شــخيص عــراده جاتوکــې زیاتوالــی راغلــی دی 

چــې پــه ۲۰۰۹ کال کــې ۴۸ ســلنه ؤ او پــه ۲۰1۶کال کــې ۶۴ ســلنې تــه لــوړ شــوی او د ســرو عــراده جاتــو شــمیر کمښــت موندلــی یعنــی 

)لــه۵،1۹ څخــه11 ســلنې تــه ( را ټیــټ شــوی دئ. او ټکــي )لــه ۹،13څخــه۶ ســلنې تــه( کمښــت موندلــی دی.  

دغــه مقایســه د دې تاییدوونکــی دی چــې ښــاري ترانســپورت بایــد جــدي وبلــل يش. کــه پــه اوو راتلونکــو کلونــو کــې د ترافیکــو حجــم 

دوه برابــره يش. د تــګ راتــګ او ښــاري خوځښــت لپــاره بــه د جــدي خنــډ المــل يش.

4:  د ښار د ناحیو له مهمو سیمو څخه د ورځې په بهیر کې د تګ راتګ بهیر

څرنګــه چــې هیلــه کیــده د اوږدو کلیــدي الرو لپــاره لکــه د کابــل- جــالل آبــاد لویــه الر، د ترافیکــو جریــان د ســهار لــه لســو بجــو څخــه پــه ثابتــه توګــه کمښــت 

مومــي، ښــايي چــې د ملــر لوېــدو او د امنیتــي نامناســبو رشایطــو لــه املــه وي، دا کار د دې ښــکارندوی دی چــې مســافر او چلوونکــي غــواړي چــې د هــوا لــه 

تیــارې څخــه مخکــې خپلــو موخــو تــه ورســیږي. دغــه راز د یادښــت وړ موضــوع د غرمــې د ډوډۍ وقفــه ده چــې پــه چاریــکارو کــې لومــړی ســیمه او پــه میــدان 

ښــار کــې لســمه ســیمه، د ترافیکــو حجــم د غرمــې لــه 11 بجــو څخــه د ماسپښــین تریــوې بجــې پــورې کمښــت مومــي. 

دغه موندنې تایید کوي چې د شال او جنوب کلیدي  لویې الرې له کلیو څخه ښار ته د تګ راتګ لپاره د سهار له خوا او له غرمی وروسته دي.   
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په هره لوری هره ورځ په اوسط
ډول د موټرو شمیر

اضافه موټر تر دی نقطو او کابل
ښار تر منځ

د مباحثی ۶مه پاڼه، دوهم جلد

شهرک اتفاق، ١٠

چهار آسیاب، ٧

منشی غالم، ١

ده سبز، ٢

پل چرخی، ٣

بت خاک، ٤

د نقطو اوسط

شنبه

جمعه

پنج شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

دو شنبه

یک شنبه

6Whilst noting that the figures for trucks is low given that a high number of trucks travel during the night 
between 8:00pm till 6:00am as Kabul traffic only allows transit and big trucks to enter and cross city 
during the night.
7This Tool can assist this task: UN-Habitat, ITDP and Clean Air Asia (2013) The Tool for the Rapid Assess-
ment of Urban Mobility in Cities with Data Scarcity (TRAM)
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په کابل ښار کی تګ او را تګ 

 د کابل ښار په ناحیو کې د تګ او راتګت نقشه
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د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام د ښاری لومړیتوب د ملی پروګرام په انکشاف کی کمک کوی  چی دا به را روانه لسیزه  کی د 

افغانستان د ښاری لومړیتوب برخه وی  دی لومړیتوبونو کی به د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام ۵ ښاری زونونو او ۲۰ سراتیژیکو 

ولسوالیو ښاروالی تحلیل او تجزیه کیژی  چی مهم معلومات  او دقیق ارقام به الس ته راشی اود موثری  پالیي او ملی پروګرامونو په 

ترتیبولو کی به وړاندیزونه وشی  . 

© ۲۰1۶ دغه مباحثي پاڼه یوازی د غیر تجارتی موخه لپاره د ملګرو ملتونو د برش د میشته کیدنی پروګرام په لیکل شوی ژمنی رسه امکان لری چی تکثیر، انتقال او یا د بیا پیدا کیدو سیستم کی وساتل شی. کوم 

تعریفات، څیړنه، نتیجه ګیری او سفارشونه په دی نرشیه کی د ملګرو ملتونود میشته کیدنی پروګرام د الرښوونی شورا ، د دی پروګرام د غړو هیوادونو او یا د افغانستان، اسرلیا او انګلستان حکومتونو د نظریاتو 

ښکارندونی نه دي. 

په کابل ښار کی تګ او را تګ 

له حدودو څخه لوړ: د کابل ښار ناحیې
ــادي  ــو اقتص ــې د مهم ــدوي، چ ــت تائی ــاحې اهمی ــې س ــار د پراخ ــل ښ ــې د کاب موندن

ــو انعــکاس  ــه نــورو هیوادونــو څخــه د تجرب او ټولنیــزو اړیکولرونکــی دی. دغــه کار ل

ــی کــي  ــه ښــه وال ورکوونکــی دی چــې ښــیي  ښــاري تــګ راتــګ د ښــارې ســوکالۍ پ

ــري. ــدي او عمــده نقــش ل کلی

پــه ځانګــړې توګــه موندنــې ښــیي د شــال پــه ســړک کــې د کابــل- چاریــکارو ترمنــځ 

اړیکــي او تبــادل شــتون لــري. کیــدای يش چــې دغــه ســاحه د کابــل ښــار څخــه دبانــدی 

ناحیــی و بللــی يش. دا ســې احتــال لــري چــې دغــه ســاحه د ښــار جوړولــو تــر جــدي 

ــه دې  ــري، ل ــار دوام ول ــه فش ــه دغ ــې ب ــیزه ک ــې لس ــه راتلونک ــدې ده او پ ــار الن فش

ــوري کــې د  ــه تګل ــې الرې پ ــه د لوی ــه خاصــه توګ ــا ده، پ ــه اړتی ــل ت ــات تحلی ــه زی امل

ــراج،  ــل ال ــکار، جب ــې ) چاری ــل ک ــه تحلی ــت پ ــي او ولســوالیو شــاروالیود وضعی والیت

ــه  ــې ت ــم ســندوګورئ( د تــګ راتــګ حساســې پــالن جوړون ــاغ، دوی شــکردره او قــره ب

رضورت دی څــو غیــر رســمي او نــه پــالن شــوي ســړکونه دهلیزونــه او پــه ســیمه کــې 

پرمختیایــي کــړۍ د ســړکونو اوکړیــو پــه سلســله بدلــه کــړو تــر څــو پــه هغــې کــې د 

ــاوې پــوره يش. عامــه ترانســپورت اړتی

د ښاري ميل لومړیتوبونو پروګرام
پــه راتلونکــې کــې بایــد ښــاري ګرځیــدل راګرځیــدل پــه څرګنــد او  واضــح ډول د دریــم 

ــامل يش. اقتصــاد او د  ــې ش ــرام ک ــه پروګ ــو پ ــي لومړیتوبون ــدې د ښــاري م ســتون الن

عمــده ســاحو زېربنــا چــې د ښــاري مــي لومړیتوبونــو پروګــرام پــه هغــه کــې مداخلــه 

کــړې ده کیــدای يش النــدې موضوګانــی لــه  ځــان رسه ولــري:   

ــا، د ښــار پــه داخــل کــې او عمومــي  • د عامــه او ښــاري ترانســپورت د ګزینــو پیاوړتی

ــې  ــې پانګ ــې پراخ ــپورت ک ــق ترانس ــاري مغل ــه ښ ــه يش. دا کار پ ــد تقوی ــړکونه بای س

اچونــې تــه اړتیــا نــه لــري. اړینــه ده چــې هــر ښــار او ښــاري ســاحه بایــد دتــګ راتــګ 

ســراتیژي او پــالن ولــري چــې د ســړکونو لــه پــالن جوړولــو څخــه جــال وي. د تــګ راتــګ 

پــالن جوړونــې تــه بایــد لومړیتــوب ورکــړل يش ترڅــو ښــارونو تــه الرسســی ال اغیزمــن او 

• لــه ځمکــې څخــه د جامــع اســتفادې لپــاره او پــه ټولــو ښــاري ســیمو کــې د ترانســپورت پــالن جوړونــه او پــه ســماليس توګــه د کابــل ښــار پــه ســړکونو کــې 

د حلقــوي ســړک پــه شــمول د اقداماتــو تــرالس النــدې نیــول.

ــام وړ پانګونــې تــه رضورت دی. ښــاروالې او والیتــي مســوولین بایــد  ــاره د پ ــا لپ ــر بن ــه ښــاري ســیمو کــې اوس هــم د ښــاري ترانســپورټ د زې • د کابــل پ

ډاډ ورکــړي چــې دا ډول پانګــه اچونــه پــه هغــو ســیمو کــې صــورت نیــي چــې زیاتــه اړتیــا ده او د اقتصــادي پرمختیــا لپــاره هــم لــه ښــاري ځمکــو څخــه 

اســتفاده کــوالی يش. 

• د ښــاروالیو د ماموریــت پیاوړتیــا د ترافیکــو پــه مدیریــت او لــه ترانســپورت، امنیــت او د ترافیکــو لــه مســوولینو رسه پــه همغــږۍ کــې د ښــارونو د مدیریــت 

پــه خاطــر پــه ښــارونو کــې د ترافیکــو د بندښــت د کمولــو پــه موخــه.  

• د ترافیکــو د مدیریــت د ښــه وايل لپــاره لــه دې ډول اطالعاتــو او ارقامــو څخــه اســتفاده. کابــل ښــار ترافیکــي ســتونزه نــه لــري، اســايس ســتونزه د ترافیکــو 

مدیریــت پــه برخــه کــې ۲۰ ســلنه ترافیــک زیــات لــري. د بېلګــې پــه توګــه، د یــک شــنبې پــه ورځــو کــې زیــات آمریــن د کابــل- جــالل ابــاد د ســړک پــه 

تګلــوري کــې توظیــف کــړي، ځکــه پــه دې تګلــوري کــې پــه هاغــه ورځ کــې ۲۰ ســلنه ترافیــک زیــات دي.    

راتلونکې ته لیکنه:

شــخيص عــرادو تــه اړتیــا راکمــه يش، او د غیــر عــراده جاتــو انتقــال او عامــه ترانســپورت 

وضعیــت ښــه کــړای يش.

• د ســراتیژۍ او پــالن یــوه برخــه بایــد عامــه فضــا او د انتقــال کلیــدي ارتباطــي ســیمو 

تــه ځانګــړی شــی، خلــک مینــه لــري چــې لــه عامــه ترانســپورت څخــه اســتفاده وکــړي، 

پــه دې صــورت کــې چــې هغــوی وکــړای يش پــه خونــدي توګــه انتظــار وکــړي پــه دی 

رشط چــه ددوی انتظــار او لــه بــاران، خــاورو دوړو، ســاړه بــاد څخــه خونــدي وي اوپــه 

ــه  ــوي وي او پ ــوي دي او اداره ش ــوړ ش ــه ج ــمه توګ ــه س ــې پ ــې چ ــو ک هغومتځایون

منظمــه توګــه وســایط پــه هغــو کــې توقــف وکــړي، مســافر بــه لــه هغــو څخــه زیاتــه 

اســتفاده وکــړي. د دغــو ارتباطــي ځایونــو بیارغــول بــه د خصــويص ســکتور فعالیتونــو 

ــدې او  ــې دن ــې خپل ــړي چ ــره ک ــه براب ــه زمین ــه ب ــو ت ــوي او هغ ــه ورس ــم  ګټ ــه ه ت

فعالیتونــه پــه قانــوين توګــه تــررسه کــړي.   

• د امنیــت اړونــدې ســتونزې  بایــد پــه ښــاري تــګ راتــګ کــې حــل يش. پــه ټولــه کــې 

پــه لویــو الرو کــې د امنیتــي ســتونزو لــرې کــول د انعطــاف منونکــي ترانســپورت زمینــه 

لــه ملــر لوېــدو مخکــې ازدحــام لــه کمښــت رسه مرســته کــوي. لــه دې څخــه مهمــه دا 

چــې هغــه چیــک پوســتونه چــې د وســایطو د توقــف المــل ګرځــي، جــال پــالن جوړونــې 

او ســازمان ورکونــې تــه اړتیــا لــري.  

• د ښــځو، ځوانــو نجونــو، د معلولــو او زړو کســانو تــګ راتــګ اســان کــړئ. پــه ټولــه 

ــادي او  ــو د اقتص ــو او ځوانان ــځو، نجون ــپورت دښ ــرک ترانس ــه او مش ــې عام ــړۍ ک ن

تعلیمــي ځواکمنتیــا کلیــدي عنــرص دی. د دوبــۍ پــه څېــر ښــارونه ګاليب رنــګ ټکســۍ 

ــال  ــدې انتق ــې الن ــه راز د ځمک ــوي همدغ ــر چل ــاره موټ ــځې د ښــځو لپ ــري چــې ښ ل

یــوازې د ښــځو لپــاره دی، ټــول دغــه نوښــتونه ښــیي چــې مختلفــي اړتیــاوې پــه ســرو 

ښــارونو کــې د تــګ راتــګ او د اســانتیاو د وړانــدې کولوپــه برخــه کــې ښــوګزینو تــه 

الرسســی اغیزمــن دی.  

• د ښــاري اجناســو پالیســۍ تــه انکشــاف ورکــول څــو د اجناســو د ترانســپورت تــوازن 

ــه  ــه لک ــروين خنډون ــې چــې بې ــه داســې  حــال ک ــړي، پ ــن ک ــه تضمی ــه توګ ــه اغیزمن پ
ــه او پېښــې راکمــې کــړو. ۷ ــی، ګڼــه ګون ــاس، د هــوا د ناپاکــۍ زیاتوال احتب


