
د تولیدي ښارونو په موخه د کلیو او ښارونو پیوستون

د افغانســتان ښــاري ســیمې د ښــاري مرکزونــو، د ښــارونو څنــډو او کلیــو تــر منــځ 
د همکاریــو او یــوه او بــل د بشــپړولو د پیاوړتیــا پــه برخــه کــې مهــم رول لوبــوي. 
د افغانســتان پنځــه مهمــې ښــاري ســیمې چــې لــه هــرات، کابــل، کندهــار، جــال 
ــوس ۶۹  ــول ښــاري نف ــوه د ټ ــوه پل ــه ی ــارت دي؛ ل ــف څخــه عب ــزار رشی ــاد او م آب
ســلنه تشــکیلوي او لــه بلــه پلــوه د هغــوی اړونــده ښــاري ســیمې تــر اوبــو النــدې 
پراخــه کرنیــزو او حاصلخیــزه ځمکــو لرونکــې دي. همدارنګــه د افغانســتان خلــک 
ــه هــرو ۴  ــام وړ نشــتوايل رسه مــخ دي – ل ــه برخــه کــې د پ د غذایــي مصؤنیــت پ
افغانانــو څخــه یــې ۱ پــه نســبي توګــه د غذایــي مصؤنیــت لــه نشــتوايل رسه مــخ دی.  
کرنیــز تولیــدات مــخ پــر ودې تقاضــا )غوښــتنې( تــه ځــواب نــه يش ویلــی. د بېلګــې 
پــه توګــه، افغانســتان معمــوالً هــر کال ۱۵۰۰۰۰۰ ټنــه غلــې دانــې د غنمــو او اوړو 
پــه بڼــه واردوي.2 نــو پــه دې بنســټ، د ښــاریتوب او کلیــو او ښــارونو د پیوســتون 
اړونــده کرنیــزو ســیمو تــر منــځ د تــوازن تنظیــم یــو ســتونزمن مګــر د پالیســۍ پــه 

کچــه اړیــن ګام ګڼــل کېــږي. 

د ښار او کيل د پیوستون د اوسني خوځښت درک
ښــاریتوب د افغانســتان فضایــي، ټولنیــزه او اقتصــادي بڼــه د ښــاروالیو لــه حدودو ور 
هاخــوا د اغېــزو د ملنــې پراخېــدو رسه ســم پــه بېــړه بدلــوي. دغه خوځښــت د ښــاري 
ســیمې د ننــه د خلکــو،  توکــو، رسچینــو، پانګــو او خدمتونــو د حرکــت او انتقــال پــه 
برخــه کــې لیــدل کېــږي. کرنیــزې ځمکــې د دغــه ښــاري ســیمو د ټولــې ســیمې یــوه 
مهمــه برخــه جــوړوي چــې پــه هغــې کــې د کورنیــو او بهرنیــو لګښــتونو لــه پــاره 
غلــې دانــې، مېــوې او ونــې کــرل کېــږي ) ۱ چــوکاټ و ګــورئ: ســیمې تــه پــه کتــو 

رسه د افغانســتان کرنیــز تولیــدات(. 

د ښار او کيل د همغږۍ په برخه کې د فضا او تولید په پام کې نیول

۹ مه شمېره  توضیحي سند، 2 مه لړۍ،  -2۰۱۶ ز کال 

پــه دغــه توضیحــي ســند کــې بــه د افغانســتان پــه پنځــو مهمــو ښــاري ســیمو کــې لــه حاصلخېــزه کرنیــزو ځمکــو څخــه د ګټــې اخیســتنې پــه برخــه کــې 
هغــه معلومــات وړانــدې کېــږی چــې د ښــاري او کلیــوايل ســیمو تــر منــځ د اقتصــادي اړیکــو د پیاوړتیــا المــل  ګرځــي. د ښــار پــه څنــډو کــې د ښــاري 
فضــا اوســنۍ پراختیــا او نــه کنټــرول؛ لــه ځمکــو څخــه د کرنیــزې ګټــې اخســیتنې او غذایــي مصؤنیــت پایــدارۍ اړونــده چــارې ځپــي. د ښــار او کيل 
د پیوســتون پــه ســیمه کــې د اقتصــادي کرنیــزو کړیــو )حلقــو( او بنســټیزو پانګونــو تــر منــځ د پیاوړتیــا رامنځتــه کــول د لــوږې کچــې را ټیټولــو، کاري 

فرصتونــو رامنځتــه کولــو، کورنیــو او نړیوالــو بازارونــو تــه د الس ريس د کچــې پياوړتیــا او اقتصــادي خوځښــت المــل  ګرځــي. 

په ښاري سیمو کې د ښاري نا کنټرول شوې فضا پراختیا
ــې  ــه ک ــړه رسه پ ــه بی ــر او پ ــل رس ډې ــه خپ ــا چــې پ ــي پراختی د پنځــو ښــاروالیو فضای
نفــوس وده کــړې چــې د ښــار پــه څنــډو او کلیــوايل ســیمو کــې پــه ټیــټ تراکــم رسه 
ــې  ــه چ ــه څرنګ ــندي، لک ــزې ښ ــاوړه اغې ــتقیمې او ن ــاره مس ــه چ ــي. دغ ــا موم پراختی
حاصلخېــزې کرنیــزې ځمکــې پــه ســاختامين ســیمو اوښــتې دي چــې د کرنیــزو تولیداتــو 
ــیمه د  ــاميل اړخ س ــار د ش ــل ښ ــه، د کاب ــه توګ ــې پ ــي. د بېلګ ــل  ګرځ ــا الم د زیامننتی
ــواد د  ــږي چــې هــم د هې ــو تولیدوونکــو څخــه ګڼــل کې ــه لوی افغانســتان د انګــورو ل
ننــه مرصفېــږي او هــم د جــال آبــاد لــه الرې پاکســتان تــه صادرېــږي. پــه ښــاري ســیمو 
ــي  ــي، طبیع ــه ټکن ــی يش چــې معیشــتي فرصتون ــو اســتماک کول ــزو ځمک ــې د کرنی ک

ــړي.  ــد او همدارنګــه طبیعــي شــبکې ګــډې وډې ک ــال تهدی چاپېری

اقلیمي محدودیتونه او د زېربناوو نشتوالی
ــه  ــوي. پ ــه ک ــر الس ــه ت ــه کچ ــاران کم ــري او د ب ــم ل ــه وچ اقلی ــتان وچ او نیم افغانس
مرکــزي او شــامل ختیځــو غرونــو کــې زیاتــه واوره  ورېــږي چــې د اوبــو مهمــه رسچینــه 
ــويب ســیمو کــې  ــه شــاميل، لویدیځــو او جن ــواد پ ــدې د هې ــه وړان ــږي. د دې پ ــل کې ګن
ــدې  ــه وړان ــۍ پ ــه ده او د وچکال ــره څخــه ټیټ ــيل م ــه ۳۰۰ م ــۍ کچــه ل ــاران کلن د ب
زیامننېدونکــې ده. د اوبــو لګونــې زېربنــا د بــا ثباتــه او پایېدونکــې کرنــې لــه پــاره اړینــه 
ــاوو نشــتوالی دا  ــې د مناســبو زېربن ــو لګون ــی شــو چــې د اوب ــه دې رسه ویل ــو پ ده. ن
مانــا لــري چــې افغانســتان تــر ډېــره بریــده د کرنیــزو تولیداتــو پــه برخــه کــې پــه بــاران 
پــورې تړلــی دی. دغــه چــاره پــه تېــرو څــو لســیزو کــې د داخــيل ناخالصــه تولیــد پــه 
برخــه کــې  د کرنــې د ســکتور ونــډې لــه مخــې څرګنــده ده. د اوبــو لګونــې زېربنــا پــه 

ښــاري ســیمو کــې نســبتآ ښــه ده. د بېلګــې پــه توګــه، د مــزار رشیــف پــه ښــاري 

د افغانســتان متفــاوت اقليمــي، توپوګــرايف او د ارايض 

ــو،  ــور، زردال ــه، انګ ــو لک ــو د محصوالت ــط د ون رشای

چهارمغــز، پســته، انــار، درملــو او غلــو دانــو د روزنــې 

ــه  ــه رامنځت ــال پ ــا مناســب چاپېری ــوه ن ــاره د ی ــه پ ل

ــې  ــه چ ــه څرنګ ــوي. لک ــم رول لوب ــې مه ــو ک کېدل

ــوازې  ــه ی ــې څخ ــه ډل ــې ل ــې ځمک ــواد د ټول د هې

ــه  ــې ل ــي کرن ــې د دایم ــت وړ یعن ــلنه د کښ ۱۲ س

ــوې ده.  ــاده ش ــه ی ــه توګ ــې پ ــزې ځمک ــاره د کرنی پ

ــي  ــم د غذای ــت او تنظی ــزه ځمکــو مدیری د حاصلخې

مصؤنیــت پــه برخــه کــې مهــم او رغنــده رول لوبــوي. 

ــه او  ــي مرکزون ښــاري ســیمې، ســوداګریز او ترانیزیت

لــه پولــو څخــه د اوښــتلو ســراتیژیکې نقطــې د 

ــه  ــو پ ــاره د داخــي بازارون ــه پ ــو ل ــزو محصوالت کرنی

رامنځتــه کولــو او نړیوالــو بازارونــو تــه د دوی د 

ــوي.  ــم رول لوب ــې مه ــه برخــه ک ــو پ ــاط ورکول ارتب

لومړی چوکاټ: سیمې ته په کتو رسه د افغانستان کرنیز محصوالت

1Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/news/story/
en/item/328056/icode/. Accessed on April 19, 2016.
2http://www.fews.net/central-asia/afghanistan/food-security-out-
look-update/august-2015

7UN-Habitat (2016). Harnessing City Economies. Discussion Paper #4. UN-Habitat: Kabul 
8According to USAID report Connecting to opportunity published in 2013, over 20 
million mobile subscription exists in Afghanistan 
9Zhang (2009). Competitiveness and Growth in Brazilian Cities: Local Policies and 
Actions for Innovation
10Habitat III Issue Paper # 10: Urban-Rural Linkages. May 2015.
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د مزار رشیف ښار سیمه
کرنیز محصوالت: پیاز، مڼه، کچالو،

ممیز/انگور

د کابل ښار سیمه
کرنیز محصوالت: پیاز، پنبه،

میوه، غنم

د جالل اباد ښار سیمه
کرنیز محصوالت: وریجې، غالۍ، انگور/ممیز،

ذغال، غنم

د هرات ښار سیمه
کرنیز محصوالت: وچه مېوه

او مغزیات

د کندهار ښار سیمه
کرنیز محصوالت: انگور/ممیز،
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نواحی شهرینقطه رسحدیرسک های عمدهرسحد والیتــــیرسحد بین املللی



ســیمه کــې ۷2 ســلنه ځمکــه )کرنیــزه ځمکــه( رانغــاړي او د کابــل ښــار پــه ســیمه کــې 
ــه  ــږي.۳ پ ــتل کې ــه اخیس ــه ګټ ــه موخ ــې پ ــه د کرن ــلنه څخ ــه ۴۰ س ــې ل ــې ځمک د ټول
دې حــال رسه، جګــړې د کرنيــزو تولیداتــو د مطلوبــې کچــې پــه موخــه د اقتصــادي او 
تکنالوژیکــې زېربنــا پــه برخــه کــې د پانګــې اچونــې پــه الره کــې نــاوړه اغېــزه کــړې. 
ــه موخــه د یخچــال د اســانتیاوو  ــو د ســاتنې پ ــه توګــه، د کرنیــزو محصوالت د بېلګــې پ
نشــتوايل؛ نړیوالــو بازارانــو تــه د ممیــزو د صادرولــو کچــه ډېــره زیاتــه محــدوده کــړې. 

د ښار او کيل تر منځ شلېدلې اقتصادي کړۍ او بازار ته الس رسی
ــه برخــه کــې د  ــايت دوران د کيل او ښــار د پیوســتون پ کرنیــز محصــوالت او د دوی حی
ګــډو مرســتو او یــو تــر بلــه د اړیکــو مهمــه نښــه ګڼــل کېــږي. مشــریانو تــه د کرنیــزو 
ــې  ــوې پېچل ــو د ی ــو او اړیک ــو، بهیرون ــده اړخون ــد د اړون ــېدل؛ د تولی ــو رس محصوالت
شــبکې، پروســس او د غذایــي توکــو د بــازار موندنــې لــه الې تېرېــږي. د نــاکايف عرضــې 
بهیرونــه او کــړۍ )حلقــې( د نــړۍ پــه کچــه د ټولــو تولیــد شــوو غذایــي توکــو تقریبــاً 
ــه  ــې د دې لوی ــېږي چ ــه رس ــای ت ــدو رسه پ ــع کې ــان او ضای ــې د نقص ــې برخ د درېیم
برخــه پــه ښــاري او د ښــار پــه څنــډو کــې تــر رسه کېــږي.۴ پــه افغانســتان کــې د فعالــه 
اقتصــادي او د عرضــې کړیــو پرمختیــا نــه ده موندلــې او هېــڅ شــتون نــه لــري. کمــزوري 
ــه  ــو ت ــاري او ســوداګریزو مرکزون ــږي چــې ښ ــل کې ــتونزه ګڼ ــه س ــوه مهم ارتباطــات ی
ــیالۍ  ــې د س ــه ک ــه برخ ــې پ ــتان د کرن ــوي. د افغانس ــوی ک ــازرا د الس ريس مخنی د ب
ــې  ــوايل، ضعیف ــو زیات ــدۍ، د دالالن ــه د کمــزورې بســته بن ــره الملون ــو زیات د محدودول

ــا مناســب چاپېریــال څخــه عبــارت دي.  ــه ن څارنــې او کنټــرول او د ســوداګرۍ ل

په ښاري سیمو کې د ښاري او کرنیزو تولیداتو همغږي کول
د یادولــو ده چــې پــه ۱۹۶۰ میــادي لســیزه کــې افغانســتان د وچــې مېــوې پــه ســکټور 
ــول  ــټ، د تح ــه دې بنس ــو پ ــړې وه. ن ــه ک ــډه خپل ــلنه ون ــازار ۶۰ س ــوال ب ــې د نړی ک
ــډو کــې د ځمکــو  ــه څن ــه ښــاري او د ښــار پ ــو رسه؛ پ ــه ننوتل ــواد پ ــه د هې لســیزې ت
ــي  ــزې اقتصــادي ودې او غذای ــت د ټولی ــې اخیســتنې ســراتیژیک مدیری ســاتنې او ګټ
مصؤنیــت پــه برخــه کــې د اهمیــت وړ ګڼــل کېــږي. د کرنــې پــه ســکټور کــې د ښــاري 
او کلیــوايل یــو تــر بلــه پایــداره اړیکــو رامنځتــه کولــو پــه برخــه کــې ګــڼ شــمېره الملونــه 
شــتون لــري چــې لــه هغــوی څخــه د افغانســتان اړونــده درېیــو ســراتیژیو پــه اړه پــه 

النــدې پارارګرافونــو کــې خــرې کېــږي. 

درېیم چوکاټ: د اقتصادي کړۍ د تحلیل درک
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بازارونه

د اقتصــادي کــړۍ تحلیــل یــوه تحلیــيل وســیله ده چــې د یــوه مناســب ســوداګریز 
چاپېریــال پــه رامنځتــه کولــو کــې لــه یــوه هېــواد یــا ښــار رسه مرســته کــوي. دغــه 
وســیله د دې پــه تحلیــل او تجزیــه رسه چــې د فعالیتونــو پــه هــره برخــه کــې د 
اومــو مــوادو لــه پــړاو څخــه نیولــې بیــا تــر مشــري پــورې رســولو کــې څــه انــدازه 
ارزښــت اضافــه کېــږي، مــوږ تــه دا شــونتیا پــه الس راکــوي چــې د خپلــې کمــزورۍ 

هغــه ټکــي و پېژنــو چــې پــه صنایعــو کــې مــو د ســیالۍ مخــه نیــي. 
ــوه ځانګــړي صنعــت  ــه ی ــدای يش چــې پ ــه کې ــدل شــوي محدودیتون ــې پېژن ځین
ــبې  ــري. د مناس ــورې اړه ول ــو پ ــه ټول ــدای يش پ ــې کې ــري او ځین ــورې اړه ول پ
اقتصــادي کــړۍ تحلیــل د صنایعــو تــر کــړۍ پــورې محــدود نــه پاتــې کېــږي او 
هغــه د پالیســۍ چاپېریــال او تنظیــم کوونکــي رانغــاړي چــې د رشکتونــو کړنــې 
مقیــدوي. پــه دې ترتیــب، یــاد تحلیــل د ودې او ســیالۍ پــه موخــه د ســراتیژیو 

د طرحــې پــه برخــه کــې پــه خصــويص او عامــه ســکټورونو کــې د پــام وړ اغېــزې 
ښــندي.  

د اقتصــادي کــړۍ د تحلیــل بهیــر کولــی شــو پــه درېیــو ســاده پړاوونــو کــې وړانــدې 
ــه  ــتیو ګټ ــر وروس ــا ت ــه بی ــوادو څخ ــو م ــوه د اوم ــي پل ــي او کیف ــه کم ــړو: ۱( ل ک
اخیســتونکو پــورې د یــوه صنعــت د اقتصــادي کــړۍ د نقشــې ایســتل۵( د نړیوالــې 
ســیالۍ پــه وړانــدې د شــاخصونو  او د ټولــو هغــو غــوره کړنــارو ټاکنــه چــې مــوږ 
ــه د  ــه برخ ــه مهم ــو کوم ــر ټول ــۍ ت ــا پالیس ــړۍ ی ــادي ک ــې د اقتص ــیي چ ــه وښ ت
ــم کوونکــو  ــه بنســټیزو او تنظی ــدې ننګونکــې ده، ۳( د پوهــاوي ل ــه وړان ســیالۍ پ
الملونــو رسه یــو ځــای کــول چــې د هغــې پــه واســطه د کړنــو انــدازه معلومېــږي، 
تــر څــو عامــه او دولتــي ســکټور وکولــی يش چــې د خنډونــو د منځــه وړلــو لــه پــاره 

ــاوړې کــړي.   ســراتیژۍ طرحــه او ور رسه ســیايل پی

د دندو ادغام
اقتصــادي کــړۍ د افقــي او عمــودي ادغــام د ترویــج پــه مــټ پیــاوړې يش. اوســني 
مطالعــات د بزګرانــو د فعالــه ټولنــو نشــتون ښــیي. د بېلګــې پــه توګــه، لکــه څنګــه 
چــې د ممیــزو زیاتــره تولیدوونکــي د کمــو ځمکــو لرونکــي بزګــران دي چــې دغــه 
ــو قــدرت او همدارنګــه د زده کــړې انتقــال  کار د زیــات تولیــد ســپام، د چنــو وهل
ــدوده  ــران مح ــه بزګ ــي دغ ــو لرونک ــو ځمک ــر دې، د کم ــېره پ ــړی. برس ــدود ک مح
پانګــه او ظرفیــت لــري چــې د زیاتــو اغېزمنــو یعنــې عمــودي ادغــام لرونکــو تصدیــو 
د رامنځتــه کېــدو پــه مــخ کــې خنــډ ګــرزي. دولــت بایــد د بزګرانــو او ســوداګرو ټولنو 
ظرفیــت تــه وده ورکــړي او کــه دا ډول ټولنــې شــتون و نــه لــري نــو بایــد نومــوړي 
وهڅــول يش چــې رامنځتــه یــې کــړي. یــادې ټولنــې کولــی يش د ظرفیتونــو پــه برخــه 
کــې شــته تشــې ډکــې کــړي او پورونــو تــه د الس ريس پــه واســطه د خرڅــاو ښــه 
قېمــت تــر الســه کولــو پــه برخــه کــې د تولیــد کوونکــو د چنــو ګــډ تــوان لــوړ، د 
ــر  ــوژۍ ت ــړې او ټکنال ــې زده ک ــه ک ــه برخ ــه وايل پ ــت د ښ ــد د کیفی ــپام او تولی س
الســه، د وارداتــو او صادراتــو د جــواز پــه اړه معلومــات خپــاره او نــورې ګټــې 
ــزو او  ــد د ممی ــت بای ــزي دول ــړي. مرک ــه ک ــر الس ــږي ت ــل ګی ــتونو الم ــې د نوښ چ
نــورو محصوالتــو د آســانه صادرولــو پــه برخــه کــې د دولتونــو همکاریــو تــه پراختیــا 

ورکــړي. 

سیمه ییز ادغام
ــږدې  ــه ن ــو ت ــو ښــارونو مرکزون ــه کچــه د لوی ــه زیات د افغانســتان ښــاري ســیمې پ
زیاتــې حاصــل خېــزې ځمکــې رانغــاړي چــې پــه دې توګــه هغــوی لــه پــاره 
ټرانســپورټي زېربنــاوو او لویــو بازارونــو تــه غــوره الس رســی چمتــو کېــږي. د پــام 
ــه د  ــو ت ــو بازارون ــتهلکینو مهم ــاو او مس ــره ورځ د خرڅ ــک ه ــمېر خل ــڼ ش وړ ګ
الس ريس پــه موخــه کابــل تــه ســفر کــوي. د بېلګــې پــه توګــه، د کابــل ښــار مرکــز 
ــه 2۰۰۹ کال  ــدو ده او ل ــه لوړې ــخ پ ــړه رسه م ــه بي ــه ب ــو کچ ــو ترافیک ــه د ورځنی ت
څخــه دوه چنــده شــوې ده.۶ )د کابــل ښــار پــه لــور د ورځنــي ترافیــک پــه اړه دې 
۶ توضیحــي ســند وکتــل يش(. د افغانســتان د ښــارونو ســوداګریزه ســیمه د امریکــې 
ــه  ــه ده او د ۳ ســلنه پ ــه کم ــه پرتل ــه اقتصــادي ښــارونو پ ــو د فعال متحــده ایالتون
ــه ښــار کــې ســوداګریزې ســیمې کايف  ــه کــوي چــې پ کچــه ده، ۷ او د دې څرګندون
ــو،  ــاوو ټاکل ــو زېربن ــل، د اړین ــر تبدی ــو پ ــزو ځمک ــزو حاصلخې ــد د کرنی ــه دي. بای ن
ارتباطاتــو او بــازار تــه د الس ريس بانــدې د کنټــرول پــه موخــه؛ هــر اړخیــز ښــاري 
او ســیمه ییــز پانونــه رامنځتــه يش. ثانــوي ښــارګوټي او ســراتیژیکې ښــاروالۍ لکــه 

3State of Afghan Cities. 2015. http://unhabitat.org/books/soac2015/
4FAO (2011a). Global Food Losses and Waste – Extent, causes and prevention, 
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
5Qualitative analysis may entail listing activities and linkages among industry 

actors while quantitative mapping may entail productivity, cost, and added value 
at each segment of the chain.  
6UN-Habitat (2016). On the Move in Kabul city Region. Discussion Paper #6, 
UN-Habitat: Kabul 

د مباحثی ۹مه پاڼه، دوهم جلد



د تولیدي ښارونو په موخه د کلیو او ښارونو پیوستون

دویم چوکاټ: د پنځو ښاري سیمو کرنیزه وړتیا
د افغانســتان پنځــه ښــاري ســیمې د ښــاري مرکزونــو پــه توګــه د کرنیــزو ارزښــتناکه او حاصلخېــزه ځمکــو پــه لرلــو رسه دوه ګونــی رول لوبــوي. د کابــل ښــار ســیمه د قــره بــاغ، میربچــه کــوټ او 

شــکردرې ولســوالۍ رانغــاړي چــې د هېــواد د انګــورو د تاکونــو د مهمــو برخــو څخــه ګڼــل کېــږي. د مــزار رشیــف، هــرات او کندهــار ښــاري ســیمې لــه  ۶۴څخــه تــر  ۷۳ ســلنه کرنیــزې ځمکــې 

دي چــې ښــاری مرکزونــو تــه نــږدی د لــوړ کرنیــز کښــت  ښــکارندویي کــوي. پــه دې حــال رسه، چــی د اوبــو منظــم شــتون، رسکونوارتباطاتــو او د شــبکو تراکــم د هغــوی یــوه ګــډه ســتونزه ګڼــل 

کېــږی چــې مجمــوع کــې د کرنیــزو الســته راوړنــو، کورنیــو او نړیوالــو بازارونــو تــه یــې د دوی د ارتباطاتــو تامینــول لــه ننګونــې رسه مــخ کــړي دي. بایــد هغــه پالیســۍ تــر الس النــدې ونیــول يش 

چــې د اقتصــادي زېربنــا د پیاوړتیــا المــل ګرځــی لکــه، د ډاډ وړ ارتباطاتــو، اوبــو لګونــې او برېښــنا تامیــن کوونکــې.  برســېره پــر دې ښــاري ســیمو تــه نــږدې ځینــې ســراتیژیکې ښــاروالۍ لکــه پــه 

مــزار رشیــف کــې بلــخ، پــه کندهــار کــې ارغنــداب او پــه جــال آبــاد کــې مهــرالم یادولــی شــو د کرنیــزو محصوالتــو د پروســس، ســاتنې او لوژســتیک مرکزونــو د تاسیســاتو پــان او جوړولــو رسه 

کولــی شــو نســبت لویــو ښــارونو تــه د تولیــد د مقیــاس او کــم لګښــت لــه مخــې پــه اغېزمنــه توګــه تــرې ګټــه واخلــو. 

د کرنیزو ځمکو جا تقسیم بندي لکه – ‘خړوبه شوي ځمکې’، للمي، او میوه لرونکي’ ونو شتون به د هر یو الندی پنځو زونونو لپاره تر می ۲۰۱۶ پوری وړاندي يش. 

عمومی سړکونه

 د نقشه مشخصات 

آباد شوی ساحی آبی ساحی ښاره ساحی زراعتی ساحی نړیوال رسحد



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 2۰ 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  . 

© 2۰۱۶ 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. 

د تولیدي ښارونو په موخه د کلیو او ښارونو 

د ځانګړو کلسټرونو له پاره د اقتصادي کړیو )حلقو( تحلیل چې د پرمختیا شونتیاوې د کمي او کیفي ارقامو او څېړنې په بنسټ وښیي. 	 

د بزګرانو او سوداګرو ټولنې له الرې د مهارتونو او نویو ټکنالوژیو د تر السه کولو تسهیل. 	 

د ښاري فضا د پانونو په لرلو رسه د ښاري سیمو د اقتصادي پرمختګ د سراتیژیک پان چمتو کول. 	 

پــه اقتصــادي زېربنــاوو لکــه د لېږدولــو لــه پــاره د منطقــوي ټرانســپورټ د شــبکو، لوژســتیکي مرکزونــو، د ســاتنې او توزېــع د تاسیســاتو، ســړو خونــو 	 

او یخچالونــو پــه برخــه کــې د پانګــې اچونــې زیاتــول. 

د زېربنــاوو او خدمتونــو د ســمون پــه موخــه پــه ټولــو حکومتــي برخــو کــې د عوایــدو زیاتــوايل لــه پــاره د ســوداګریو د ثبــت او مالیاتــو را غونډولــو 	 

 . ماتړ

بلــخ تــه هــم د کرنیــزو محصوالتــو د پروســس د ځانګــړي مرکــز پــه توګــه پراختیــا ورکــړو 
تــر څــو هلتــه د تولیــد لــه ټیــټ لګښــت څخــه ګټــه واخیســتل يش. دغــه کار پــه لویــو 
ــادي  ــر دې، د اقتص ــېره پ ــتونزمن دی. برس ــې س ــه مخ ــې ل ــوړې کرای ــې د ل ــارونو ک ښ
ــد د ځانګــړو کلســټرونو د اقتصــادي کــړۍ د  ــان بای ــاره ســراتیژیک پ ــه پ ــګ ل پرمخت
ــی يش چــې د ښــاري فضــا او اقتصــادي  ــه يش. ښــارونه کول ــه بنســټ رامنځت ــل پ تحلی
انکشــاف پــان د پانګــذارۍ د تطابــق پــه واســطه مــخ پــر ودې نفــوس او حــدود جــذب 
کــړي. پــه اوږد مهــال کــې؛ ادغــام شــوې ښــاري ســیمه د بزګرانــو د عوایــدو پــه زیاتېــدو 
ــه برخــه  ــو پ ــوږې د منځــه وړل ــه د ل ــي مصؤنیــت ســمون ب او همدارنګــه د کــم غذای

کــې مرســته وکــړي. 

د سوداګریز چاپېریال او زېربناوو سمون
د اقتصــاد د مناســبې زېربنــا شــتون د مناســب ســوداګریز چاپېریــال لــه پــاره اړیــن دی. 
النــدې ټکــي هغــه ســراتیژۍ پــه ګوتــه کــوي چــې کېــدای يش د افغانســتان د اقتصــادي 

زېربنــا د ســمون د آجنــډا یــوه برخــه يش. 

نرمه زېربنا
بــرشي رسچینــې: د کښــت د تخنیکونــو او د تولیــد د قابلیــت پــه برخــه کــې پوهــه 	 

کېدلــی يش چــې د زده کــړه ییــزو مرکزونــو او د افقــي ادغــام )یعنــې د ټولنــو او 
کوپراتیفونــو ســازماندهۍ( پــه واســطه ســمون ومومــي. 

ــات 	  ــت چــې د ثب ــو ثب ــده قوانین ــو اړون ــې او د هغ ــررات: د ځمک ــن او مق قوانی
ــه برخــه کــې  ــړ پ ــدو د مات ــت د عوای ــو او دول ــګ المــل  ګرځــي؛ د بزګران د رات

ــن دي.  اړی
ســوداګریز چاپېریــال: د اقتصــادي پرمختــګ لــه پــاره مناســب ســوداګریز چاپېریال 	 

رامنځتــه کولــو پــه موخــه الزمــه ده چــې د هغــو افــرادو او تصدیــو ماتــړ ويش 
چــې د خطرونــو قبلولــو تــه چمتــو وي )یعنــې پانګــې تــه ســم الس رســی(. 

څېړنــه او پرمختــګ: د نوښــتونو د رامنځتــه کولــو پــه موخــه د اوســنیو پوهنتونونو 	 
پــه همــکارۍ د څېړنــې او پرمختــګ پــه بنســټونو کــې پانګــه اچونه 

سخته زېربنا
اوبــه او اوبــه لګونــه: زیاتــره ســیمې د اوبــو د غیــر منظــم سیســتم څخــه ځورېږي 	 

چــې د ســمون لــه پــاره یــې ګامونــو اوچتولــو تــه اړتیــا لیــدل کېــږي. 

ــه 	  ــو ت ــو او انتقاالت ــوي ارتباطات ــه موخــه الرې: منطق ــه د الس ريس پ ــازار ت ب
ــذاري ــاري پانګ ــوره ښ ــام غ ــه ادغ ــار د ښ ــه موخــه د کيل او ښ د الس ريس پ

لوژســتیک: د ګودامونــو، یخچالونــو او د توزېــع د تاسیســاتو جــوړول تــر څــو 	 
ــه تــرڅ کــې ضایعــات ورســتۍ ټیټــې  ــو پ د خوراکــي توکــو د عرضــې د کړی

کچــې تــه ورســېږي. 
ــوايل 	  ــي زیات ــو د شــمېر  د هــره ورځن ــو لرونک ــده ټلفونون ــرات: د ګرزن مخاب

ــو المــل ګــرزي8.  ــو  خپرول ــد معلومات ــازار اړون ــا چــې د ب ــړ او پرمختی مات

سوداګریزې شبکې
ــکټورنو 	  ــه س ــويص او عام ــول: د خص ــه ک ــټرونو رامنځت ــکارۍ د کلس د هم

ســیمه ییــز رهــران د اقتصــادي سیســتم د ماتــړ پــه موخــه پــه ګــډون کــې 
ــه  ــول يش. دغ ــاره وهڅ ــه پ ــمون ل ــو د س ــو د اړیک ــازار رسه د بزګران ــه ب ل
ســراتیژي د ډېــرو رسچینــو لرونکــو کړنــارو پــه ځــای د کمــو رسچینــو تــه اړو 

ــو راڅرخــي.  ــو ګامون بېړنی
عمــيل اړخ تــه متامیلــې یــوې رهــرې ډلــې رامنځتــه کــول: د یــوه ګــډ او عميل 	 

لیدلــوري او ســراتیژۍ رامنځتــه کولــو پــه موخــه  د خرڅوونکــو، خدمتونــو د 
عرضــه کوونکــو، دولتــي چارواکــو، د صنعــت او پوهنتونونــو پراخــه اړونــده 
اړخونــه راغونــډ يش. د کلســټر جوړونــې بهیــر پــه خپــل ذات کــې د اړونــده 
اړخونــو تــر منــځ اړیکــې پیــاوړې کــوي او د صنعــت او اقتصــادي کړیــو پــه 

برخــه کــې پــه ګوتــه شــوې تشــې بــه ډکــې کــړي۹. 

کــه چېــرې کرنــې تــه د اقتصــادي کړیــو )حلقــو( د تحلیــل لــه پلــوه وکتــل يش نــو 
ــز  ــر اړخی ــاوړي او ه ــات پی ــو ال زی ــر څ ــړي ت ــته وک ــه مرس ــتان رسه ب ــه افغانس ل
ســکتورونه رامنځتــه يش. د هــر اړخیــزو اقتصــادي کړیــو )حلقــو( پياوړتیــا د هغــو 
کړنــارو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه  لکــه د ښــاري او کلیــوايل ســیمو تــر منــځ 
د مهمــو پلونــو پــه توګــه اغېزمنــې الرې د ښــار او کيل تــر منــځ د ښــې همغــږۍ 
رامنځتــه کولــو لــه پــاره رضوري دي. د کرنیــزو محصوالتــو د عرضــې فعالــه کــړۍ 
ــو  ــړي او د کوچنی ــاوړې ک ــې پی ــځ اړیک ــر من ــار او کيل ت ــی يش د ښ ــې( کول )حلق
تولیدوونکــو لــه پــاره فرصتونــه رامنځتــه او پــه عیــن حــال کــې د ارزښــتناکه ایکــو 

سیســتمونو ســاتنه وکــړي۱۰. 
 

راتلونکې ته لیکنه:


