
له پالزمینې څخه یو انځور

د انځور تشکیل
د دې لــړۍ پــه ۱ شــمېره ســند کــې ) دښــار او کلــی ترمنــځ د توپیــر ماتــول( تــر عنــوان 
النــدې د ښــار پــه پرتلــه د کلیــو لــه معمولــی لرلیــد څخــه لــوړ، د ښــاري کولــو د انځــور 
پــه بــاب بحــث شــوی دی.  پــه ۲ شــمېره ســند کــې وښــودل شــو چــې د ولســوالیو ډیــری 
ښــاروالی د افغــان د بــري اســتوګنی د جوړښــت مهمــې برخــې پــه ځانګــړې توګــه د 
افغانســتان پــه پنځــو ښــاري عمــده ســیمو کــې تشــکیلوې، او پــه۶ ســند کــې ترانســپورټ 
د کابــل او د هغــه د ګاونډیــو والیتونــو ترمنــځ اړیکــې او لېــږد چــې هــره ورځ ۲۰۰۰۰۰ 
ســفرونه د کابــل ښــار تــه دننــه او لــه هغــه څخــه بهــر صــورت نیــي ،ښــودل شــوي دي.  

د تصمیم نیونې لپاره ارقام 
پــه دې توضیحــي ســند کــې وړانــدې شــوي ارقــام د افغاانســتان د ښــارونو لــه راتلونکــې 
برنامــې څخــه چــې پــه اوس وخــت کــې یــې د تطبیــق بهیــر روان دی، اخیســتل شــوي 
دي  . دغــه ســند د ورتــه پېژندنــې د کړنــې پــر بنســټ چــې پــه  (۲۰۱۵ ز کال کــې د 
افغانســتان د ښــارونو د وضعیــت لــه برنامــې ) څخــه اخیســتل شــوي دي چــې پــه هغــه 
کــې د نویــو او پــه لــوړ وضاحــت د ســپوږمکۍ تصویرونــه د اسکان/میشــته کیدنــی او 
لــه ځمکــې څخــه د اســتفادې ) کرنیــزه، اســتوګنه، ســوداګریزه، واټونــه او داســې نــور( په 
هکلــه تحلیــل کېــږي .   پایلــه بــه یــې د ښــاري ســیمو پــه بــاب لومــړين ارقــام  وي چــې 
پــه دې ســیمو کــې بــه د برنامــو د طرحــې، د ښــاري ســیمو د ادارې او د ســرو زیربنــاو 
  )U-NPP(یــا بنســټونو اصــاح وي او نېــغ پــه نېغــه بــه د ښــاري لومړیتوبونــو د برنامــې

د پراختیــا او پرمختیــا ماتــړ وکــړي. 

 موندنې 

د کابــل د ښــاري ســیمې اټــکيل ارقــام او موندنــې پــه راتلونکــو دوو مخونــو کــې وړانــدې 

کېږي. 

د کابل د ښاري سیمې د حاالتو او فضایی نقشې اخیستلو څېړنه 

۷مه شمېره توضیحي سند،۲ مه لړۍ، مارچ - ۲۰۱۶ ز کال 

پــه دې توضیحــي ســند کــې د کابــل ښــار پــه ســیمه کــې د ځمکــې او اســتوګنې پــه بــاب اټــکيل ارقــام د افغانســتان د ښــارونو لــه راتلونکــې برنامــې  
)FoAC( څخــه وړانــدې شــوي دي، پــه هغــو کــې ښــودل شــوي چــې پــه کابــل ښــار او شــاوخوا کــی یــی د پــام وړ ســاحه د کرنــې لپــاره ده. د اســتوګنې 
لــه ځمکــو څخــه د اســتفادې لــه مخــې داســې څرګنــد ېــږي چــې د کابــل نفــوس پــه اټــکيل ډول ۶ میلیونــه دی چــې د افغانســتان د ټــول نفــوس۲۰ ٪ 
جــوړوي. پــردې اســاس نومــوړي ارقــام پــه راتلونکــې لســیزه کــې د پــان جوړونــې او ښــاری ســیمې د فضــا ادارې اهمیــت د پازمینــې پــه ســیمه کــې د 

ښــار جوړونــې د اغیزمنــې الرښــوونې لپــاره څرګنــدوی.  

چوکاټ 1: د کابل د سرتښار ګډه اعالمیه 
ــار  ــر ښ ــل د س ــاره د کاب ــا او ودې لپ ــدارې پرمختی ــارګوټو د دوام ــې او ښ ۱.د پازمین

همــکاري او اداره الزمــه ده. 

۲ پــه رســمي توګــه د کابــل ښــار د لومــړين ســر انجمــن د رامنځتــه کېــدو او د دریــو 

میاشــتنیو غونــډو جــوړول چــې د فنــي داراالنشــا لــه لــوري ترتیبېــږي جــدې اړتیــا شــته.  

3. د دې ســر ښــار اصــيل رشیــکان بایــد د مرکــز او والیاتونــو دټولــو مقاماتــو، ښــاروالیو 

ــو، مدنــې ټولنــې او ســوداګریزې ټولنــې تشــکیل شــوي  او ادارو او دغــه راز پوهنتونون

وي.  

ــه  ــري او پ ــه هغومســالو رسه چــې واقعــآ ســر ښــاري ماهیــت ل ــه ل 4. ســر انجمــن ب

ســمه توګــه پــه مرکــزي یــا ســیمه ییــزه کچــه هغــو تــه رســېدنه نــه يش کېــدای، لکــه د 

ښــاري ودې مدیریــت، پــه ښــار کــې د نــوې پراختیــا، ترانســپورټ او ښــاري ســر لېــږد 

رالېــږد، د عامــه ترانســپورټ، ښــاري چاپېریــال پــه شــمول د ســیندونو او اوبــو، تاالبونــو، 

ــوب،  ــي خوندیت ــت او غذای ــاري زراع ــی، ښ ــا رغون ــو د  بی ــواو د ځنګلون ــرو پارکون س

ســیمه ییــز توریــزم او د فرهنګــي او طبیعــي میراثونــو لــه ســاتنې رسه رسوکار ولــري. 

۵. د کابــل ښــار د ســر انجمــن د عمــيل کولــو لپــاره بــه د یــوه ګــډ لیدلــوري او د ودې 

د مدیریــت برابــرول، او د تطبیــق وړ ښــاري ســرو پــروژو پــه ګوتــه کــول، لــه ښــاریانو 

ــرول، اود  ــاره د الرې د نقشــې براب رسه د اړیکــو او د ښــار د ســر انجمــن د ادارې لپ

ښــار د رســمې ادارې او د خدمتونــو وړانــدې کــول او د ښــار د ســرو عایداتــی ادارو 

جوړولــو تــه لــه ۱۲ څخــه تــر ۱۸ میاشــتو پــورې وخــت رضورت وي. 

ــزو  ــا وزارت ، د ســیمه یی ــه د ښــاري پرمختی ــې ب ــډه ک ــوه ســره غون ــه ی ــار پ ۶. د ښ

ــه د  ــوونه ب ــه الرښ ــت پ ــوی ریاس ــارو ل ــاروالیو د چ ــتقله  اداره،د ښ ــو د مس ارګانون

جالتــاب جمهــور ریئــس د وروســتۍ غوښــتنې پــه بــاب  د کار د ډېــرې ښــې بڼــې 

ــول يش.  ــم ونی ــه اړه تصمی پ

د ۲۰۱۶کال د مارچ ۸

• د کابــل ښــار ســیمه چــې پــه هغــې کــې کابــو ۶ میلیونــه وګــړي ژونــد کــوي، د هیــواد 

د پنځمــې برخــې نفــوس لپــاره د اســتوګنې ســیمه د ه. 

ــار د شــپږو  ــې شــوی، دښ ــه پات ــه توګ ــار داصــيل مرکزپ ــل ښ ــه څــه هــم چــې کاب • ک

میلیونــو وګــړو 4۰ ســلنه پــه ښــارګوټو او د مرکــز پــه شــاوخوا کلیــو کــې ژونــد کــوي. 

• لــه دې رسه رسه چــې کابــل ښــار د اســتفادې زیاتــره  مــوارد د اســتوګنې )٪51( 

،رســمي)71٪( او ســوداګریز)72٪( پــه ښــاری ســیمه کــې لــه ځــان رسه لــری. ، د کابــل 

ــري.   ــړاو ل ــوايل ســیمو رسه ت ــه کلی ــه ل ــه فضــا د هغ ــه او زرغون ښــار کرن

ــې شــتون  ــه ســیمو کــې زیات ــوازې د ښــارونو د اداري حــدودو پ ــه ی • تشــې قطعــې ن

ــې  ــیمه ک ــه س ــار پ ــل ښ ــري. د کاب ــتون ل ــم ش ــې ه ــیمو ک ــاري س ــه ښ ــې پ ــري، بلک ل

د20500 هکتــار پــه انــدازه تشــې قطعــې شــتون لري)لــه ځمکــې څخــه د اســتفادې ټــول 

ــاره معــادل  ــورو وګــړو د اســتوګنې لپ ــو ن ــر 3 میلیون ــو د  ۲.۵ ت مــوارد )45٪( چــې کاب

ــه ده.   ځمک

دغه کار خربو اترو او د شته روایاتو د بیا جوړښت ماتړ ته اړتیا لري: 

ــځ د  ــه توګــه او د هغــه شــاوخوا ښــاري ســیمو ترمن ــل ښــار د اصــيل محــرک پ • د کاب

ــري،  ــړاو شــتون ل ــې زیاتیدونکــی ت اقتصــاد او ښــاري مــيل فرهنــګ ورځ تربل

• دا یــوه ښــاري کلیــوايل موضــوع نــه ده اداري واحــد لــه ځمکــې څخــه د  اســتفادې یــا 

دنــدو لــه مــواردو رسه ســمون  نــه لــري.  

ــیزو د ودې  ــو لس ــه، د راتلونک ــمول کايف ځمک ــه ش ــو پ ــو قطع ــته تش ــې د ش • د ځمک

ــري.  ــاره شــتون ل لپ

ــر  ــباتو پ ــوه ارزښــت، د کاري مناس ــکارۍ باالق ــځ د هم ــاروالیو ترمن ــو او ښ • د والیتون

بنســټ.

1GoIRA (2016) Breaking the Rural-Urban Divide. Discussion Paper #1, Series Two; GoIRA: Kabul
2GoIRA (2016) Breaking the Rural-Urban Divide. Discussion Paper #1, Series Two; GoIRA: Kabul
3UN-Habitat (2015) Understanding Urbanisation. UN-Habitat: Kabul. http://unhabitat.org/
understanding-urbanisation-monitoring-urban-dynamics-in-a-fragile-and-resource-con-
strained-context-discussion-paper-9/

4The first Kabul Metropolitan Conference was held on 21 December 2015, hosted and chaired 
by the Kabul Mayor, and attended by MUDA, IDLG/GDMA, Arazi, DCDA and the Mayors of 
Charikar, Mahmood-Raqi, Maydan Shahr and Pul-i-Alam. The second Kabul Metropolitan 
Conference was held on 8 March 2016, jointly chaired by Kabul Governor, MUDA Minister and 
IDLG/DMM.
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Charikar Mahmod Raqi

Kabul City

Pul-i Alam

Maidan Shahr

Parwan Province

Wardak Province

Logar Province

Kapisa Province

Jabl-ul-Siraj

Mir Bachakot

Kabul New City 
Qarabagh

Sharkardara

جبل رساج/ جبل رساج

چاریکار/ چاریکار

میربچه کوت/ میربچه کوټ

قره باغ/ قره باغ

شکردره/ شکردره

میدان شهر/ میدان ښار

والیت وردک/ د وردک والیت

 والیت پروان/د پروان والیت

والیت کاپیسا/د کاپیسا والیت

والیت لوگــر/د لوګر والیت

پل علم/ پل علم

شهر کابل/کابل ښار

شهر کابل جدید/نوی کابل ښار

محمود راقی/ محمود راقی



د مباحثی ۷مه پاڼه، دوهم جلد

5See ‘The State of Asian and Pacific Cities’, UN-Habitat, October 2015
6See also ‘Unpacking Metropolitan Governance for Sustainable Development’, GIZ/UN-Habitat, 2015

Pr
ov

in
ci

al
 M

un
ic

ip
al

iti
es

Location

Kabul City
کــابل/کــابل

ساحه اراضی/ د ځمکی ساحه

١٠٣٠٤٩

٣٠٢٥

٣٩٧٠

٣٧٥٢

٣٣٤٧

٢٥٤٧

٢٥١٤

٤٧٥٥

٣٣٥٢

٥٩٢١٠ ٪١٥

٪١

چهاریکار/ چهاریکار

محمود راقی/ محمود راقی

پل علم/ پل علم

میدان شهر/میدان ښار

جبل رساج/ جبل رساج

میربچه کوت/میربچه کوټ

شکر دره/ شکر دره

قره باغ/ قره باغ

کابل جدید/نوی کابل

 Charikar

Mahmood Raqi

Pul-i Alam

Maidan Shahr

Jabl-ul-Siraj

Mir Bachakot

Sharkardara

Qarabagh

Kabul City

Non-Urban

 103,049 25% 58%

1.6%

0.8%

0.4%

0.2%

0.6%

0.6%

0.8%

0.8%

3%

3,025

3,970

3,752

3,347

2,547

2,514

1%

٪١
1%

٪١
1%

٪١
1%

٪١
1%

٪١
1%

٪١
1%

٪١ ٪١٫٦

٪٠٫٨

٪٠٫٤

٪٠٫٢

٪٠٫٦

٪٠٫٦

٪٠٫٨

٪٠٫٨

٪٣

33.2%
٪٣٣٫٢

٪٥٨

1%

4,755

3,352

15%

٪٥٢
52%

59,210

٢١٧٤٨٤
217,484

Land Area

Total %

stimated 
 total population 

Di
st

ric
t M

un
ic

ip
al

iti
es

KN
C

N
on

-U
rb

an

موقیعت/ځای

ی 
یان

وال
ار

 ښ
ی

الیت
 و

ی/
الیت

 و
ی

ها
ی 

وال
ار

ش
ی

یان
وال

ار
 ښ

ی
وال

س
ول

 / 
ی

اح
نو

ی 
ها

ی 
وال

ار
ش

بل
کا

ی 
نو

د/
دی

 ج
بل

کا
ري

ښا
ر 

غی
ی/ 

هر
 ش

یر
غ

غیر شهری/ غیر ښاري

فیصدی/ ټول سلنه

مشخصات استفاده زمین / د ځمکی څخه ګټه اخستلو پیژنڅیړ فیصدی نفوس
ټول نفوس اټکل

Barren land

Water                        

Forest

Green areas

Agriculture

Buildings under construction

Vacant plots

Roads/streets      

Transport
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Institutional

Commercial

Residential
زمین بایر / شاړی ځمکی

آب/ اوبه

جنکل / ځنګل

فضای سبز /  شنه ځایونه

زراعتی /  کرهنیزی

ساختمان های در حال ساخت /  تعمیرونه د جوړیدو په حال کې

نمرات خالی / خالی نمری

سرک/ راه  /  سړک/الره

ترانسپورت / ترانسپورټ

صنعتی / صنعتی

دولتی / دولتی

تجارتی / سوداګریز

مسکونی / استوګنی



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  . 

© ۲۰۱۶ دغه مباحثي پاڼه یوازی د غیر تجارتی موخه لپاره د ملګرو ملتونو د بر 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 نریه 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. 

له پالزمینې څخه یو انځور

د تاریخي نظر د یووايل رامنځته کول
ــا وزارت،  د ښــاروالیو معینیــت او کابــل  پــه تیــرو دریــو میاشــتو کــې د ښــاري پرمختی
ــد  ــه لی ــیمې پ ــار د س ــل ښ ــتنه د کاب ــه غوښ ــي پ ــس غن ــور رِیئ ــاب جمه وايل د جالت
لــوري کــې د رامنځتــه کولــو د بهیــر الرښــوونه وکــړه. د کابــل ښــار ســر نوښــت د ښــاري 
لومړیتــوب د مــيل برنامــې د مخکښــې پــروژې پــه توګــه چــې پــه اوس وخــت کــې د 

هغــې برابــرول روان دي وټــاکل شــوه.  

یــو لــړ غونــډې او کنفرانســونه جــوړ شــول څــو د ښــاري ســیمې د پــان جوړونــې او 
ښــې ادارې لپــاره لــه )ښــکته لــوري څخــه لــوړ لــوري تــه ( بهیــر لــه الرې مشــخصه يش.  
ــه ۸مــه نیټــه جــوړ شــو، د  ــه وروســتي کنفرانــس کــې چــې د ۲۰۱۶ز کال د مــارچ پ پ
کابــل ټولــو ګاونډیــو والیتونــو والیانــو، د والیانــو مرســتیاالنو او ښــارواالنو ګــډون درلــود.  

ــوه  ــه ی ــل ښــار پ ــو د کاب ــس څخــه ترالســه شــوې پایل ــه دې کنفران ــې ل ــه ک ــه اعامی پ
داســې ســر انجمــن پــر رامنځتــه کولــو ټینــګار وشــو. چــې وکــړای يش پــه ښــاري ســیمه 
کــې د یــوه جامــع پــان جوړونــې او پانګــه اچونــې ماتــړ وکــړي. )پــه جــدول – کــې دې 
وکتــل يش(. دا یــوه ســره الســته راوړنــه ده چــې د لومــړي ځــل لپــاره د ســر افغانســتان 

د کابــل د ښــاري ســیمې د ننګوونــو او ظرفیتونــو پــه بــاب پــه مشــرک درک بانــدې د الرسيس لپــاره رسوې او پرمختللــې څیړنــه  د پازمینــې او اقتصــادي • 

پرمختیــا  د اصــيل محــرک پــه توګــه.

جمهــور  ریئــس تــه راپــور وړانــدی کــول او د کابــل ښــار د ســر انجمــن د رامنځتــه کولــو د منظــورۍ ترالســه کــول لــه ټولــو اصــيل رشیکانــو رسه او د • 

فنــي داراالنشــا پــه ماتــړ .

د ښــار پــه ســره پیانــه لومړنــی لیدلــوری د ښــار د ســرې ودې د پرمختیــا پــه توګــه او د بدلــون وړ ســر انتخــاب، د کابــل ښــار د ښــاري لومړیتــوب لــه • 

راتلونکې ته لیکنه:

چوکاټ 2: له نورو هېوادونو او ښاري سیمو رسه پرتله 
د کابــل ښــاري ســیمه د اســیایي زیاتــرو ســیمو پــه څېــر لــه دې رسه الس او ګرېــوان 
ده چــې پــه څــه ډول نــه کنــرول شــوې چټکــه اقتصــادي وده او پرمختیــا، ټولنیــزه 
ــړي.   ــت ک ــه مدیری ــه توګ ــه ښ ــزې پ ــال اغی ــل چاپېری ــي او د خپ ــا او پراګندګ پېچلتی
ــو  ــورو بهرنی ــیمو او ن ــه س ــارونو ل ــورو  ښ ــې د ن ــیا ک ــه اس ــې پ ــونه چ ــې درس ځین

ــوي.  ــز ک ــواردو وړاندی ــدې م ــه څخــه زده شــوي دي د الن هېوادون

د ښــاري ادارو د پرمختــګ پــه مدیریــت کــې بایــد پــه ټولــو کچــو کــې د دوی • 
عمــده  مســئولیت د حکومتــوايل د خدمتونــو پــه وړانــدې کولــو کــې یــو ځــل 
ــا او ودې پــه پــام  بیــا مشــخص يش. خــو د ښــارونو د اړونــدو ســیمو د پیچلتی
کــې نیولــو رسه، حکومتونــه بایــد هڅــه ونــه کــړي چــې  هرڅــه تــر رسه کــړي. 
ــه  ــو رسه پ ــورو کارکوونک ــش د ن ــو نق ــو ی ــخ وړل ــد د پرم ــای بای ــه پرځ د هغ

مشــارکت کــې ولــري. 
د کابــل ښــاري ســیمه لــه غیــر منظمــې ښــاري ګــډوډۍ رسه  مخامــخ ده. ښــاري • 

وده پــه زیاتیدونکــې توګــه د عامــه او شــخيص، رســمي اوغیــر رســمي او دولتــي 
او مــدين ټولنــې ترمنــځ حــدود مبهــم او ناڅرګنــد کــړي دي. د ښــاري پرمختیــا 
لپــاره الزمــه ده د حکومتوالــۍ پــه ګــډو هڅــو د ښــاري مــيل پالیســیو پــه ماتــړ 

نــوې بڼــې رامنځتــه يش.  
هیــڅ یــوه مرکــزي یــا پــه بشــپړه غیرمتمرکــزه بیلګــه د ښــاري حکومتوالــۍ د • 

ــه  ــې  پ ــه چ ــا ت ــرو پرمختی ــکیايت تدابی ــد د تش ــه ده. بای ــه الره ن ــل اغیزمن ح
ــه واوړي.   ــه پاملرن ــړي زیات ــې کار وک ــو ک ــيل رشایط ــاري او م ــخصو ښ مش

بایــد پــه عامــه تصمیــم نیونــه او د ادارو د حســاب ورکــول  رامنځتــه کــول   د • 
اســايس مقاصــدو لــه جملــې څخــه وي. ســیمه ییــز ځــواب ویوونکــي او اغیزمــن 
بنســټونه د اغیزمــن مشــارکت د رامنځتــه کولــو او د ماتــړ د تنظیــم او د 

ښــاریانو زیاتــه ونــډه  اخســتنه رضوري ده.  
د داســې ننګونــو پــه مدیریــت کــې مــيل او ســیمه ییــز حکومتونــه مســوولیت • 

لــري څــو د بدلــون بهیــر پرمــخ یــويس او مدیریــت یــې کــړي. خــو هغــوی دغــه 
کار یــوازې د الرښــودونو او د مــيل منســجمو پالیســیو پــه ماتــړ تــر رسه کــوالی 
يش. د افغانســتان ښــارونه د اســیایي زیاتــرو ښــارونو پــه څیــر د تنظیموونکــو 
قوانینــو پــه چــوکاټ کــې او د زړو تشــکیايت تدابیــرو لــه الرې مدیریــت کیــږي. 

الزمــه ده د ســیمه ییــزو او مرکــزي حکومتونــو ترمنــځ د قــدرت د ویــش  تشــې، • 
د ســیمه ییــزو حکومتونــو د بودجــې متویــل او پانګــې اچونــې د ظرفیــت تشــې 
ــج  ــې د تروی ــان جوړون ــې د پ ــام ک ــه پ ــې پ ــاري راتلونک ــګ او ښ او د پرمخت

تشــې تــه رســیدنه ويش. 

پــه تاریــخ کــې لــه اداري لیدلــوري څخــه ښــار یــا ښــاري ســیمه پــه نظــر کــې نیــول 
شــوې ده. دغــه ګزینــې بــه پــه مفصلــه توګــه پــه راتلونکــي توضیحــي ســند کــې 

وړانــدې يش.  


