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 پاسخ به در خواست رئیس جمهور دوکتور محمد اشرف غنی

 طرح ایجاد اصالحات در شهر و ښاروالی کابل
 

 بخش دوم و اخیر
 

محمد اشرف غنی، خواهان ارائـۀ طرحی برای ایجاد اصالحات ماه سنبلۀ سال جاری، رئیس جمهور  ۴۲به تأریخ 
 همه جانبه و اساسی در شهر و ښاروالی کابل گردید.

 

این مقاله، پاسخی است به درخواست رئیس جمهور و ادارۀ ښاروالی.  در اینجا به صورت فشرده، به چگونگی حالت 
شنهادات نگارنده به عنوان راه حل دراز مدت از کنونی شهر کابل و سپس روی مشکالت و پرابلیم های شهری و پی

 دید علمی و اکادمیک تمرکز صورت می گیرد.
 

** * ** 
 
 

 دسترسی به خدمات شهری -۳

شهری است. مانند ترانسپورت شهری، تفریحگاه های یکی از شاخص های اساسی تفکیک شهر از روستا، خدمات 
داخل شهر، ساختمان های عام المنفعه، جاده و سرک و غیره. در حال حاضر، دسترسی به خدمات شهری و عام 

 المنفعه، در حد بسیار پایین آن قرار دارد.
 

  ترانسپورت شهری:
به صورت قطعی چنین خدماتی  شد. شهر کابل،از جملۀ اساسی ترین خدماتی است که باید در شهرها وجود داشته با

ندارد. بیشتر مردم از تکسی استفاده می کنند و یا اینکه یک تکسی را چند نفر با هم کرایه می گیرند. موترهای بزرگتر 
ای را طی نمی کنند. نتیجۀ این جریان، تولید بیش  های کامل و حلقه و نیز مینی بس ها، مربوط دولت نیستند و مسیر

حد دود و آلوده شدن هوا، مصارف بیشتر از حد نیاز، آلودگی صوتی و بندش جریان ترافیک در اثر فشار تعداد از 
  زیاد موتر است. 

در این قسمت پیشنهاد می گردد که ښاروالی کابل به همکاری وزارت ترانسپورت، طرحی را روی دست بگیرد و 
گاه های معیاری برای بس و تاکسی در تمام جاده های عمومی نظام ترانسپورت شهری را بار دیگر بسازد. باید ایست

 طوری ساخته شود که در فاصلۀ هر پنجصد متر، یک ایستگاه واقع شده باشد.

 طوری که در باال گفته شد، نفوس شهر کابل رو به بیشتر شدن است و این روند تاکنون متوقف نشده است. شهر کابل،
فراهم آوردن سهولت برای باشندگانش، نیاز به مترو دارد! هر قدر دیرتر اقدام  برای تبدیل شدن به یک شهر مدرن و

شود، درد سر بیشتری گریبانگیر دولت خواهد شد. از همین حاال باید روی ایجاد مترو با داشتن ایستگاه ها در فاصله 
بندش جاده  ودگی صوتی،های مشخص و قابل دسترس، تحقیق صورت بگیرد. برای جلوگیری، از تولید بیشتر دود، آل

 ها بخاطر فشار ترافیک و ضایع شدن زمان، باید در شهر کابل مترو ساخته شود.
 

  تفریحگاه ها:
غیر از چند مورد انگشت شمار، تفریحگاه باز و عمومی وجود ندارد که مردم و به خصوص ه در تمام شهر کابل، ب

یحگاه ها، باید برنامۀ دقیق و عملی نظر به ظرفیت محل مورد خانواده ها بتوانند از آن استفاده کنند. برای ساختن تفر
 نظر و تعداد مراجعین احتمالی، سنجیده شود.

مناطقی که در داخل شهر کابل می توان آنرا تبدیل به تفریحگاه های معیاری کرد، در گام نخست تپه های بزرگی 
دیگر  ، تپۀ ده کیپک و چند مورداشهر آر، تپۀ فتح هللاتپۀ بی بی مهرو، تپۀ قلعۀ  ،مرنجان، تپۀ د صلحمانند تپۀ شهی
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 می توان د و نظر به اینکه از خاک قابل زراعت ساخته شده اند،ی بزرگی را در خود دار، ظرفیت هااست. این تپه ها
برنامۀ ساختن تفریحگاه معیاری را روی  در ایجاد پوشش گیاهی و سبز ساختن آن سرمایه گذاری کرد. دولت باید

دست داشته باشد! سرک های منظم، پارکینگ، تشناب، ساحات سبز، رستوران و کارمندان مجرب برای حفظ نظم و 
ارائۀ خدمات و میزبانی در دستور کار قرار بگیرد. یکی از مزایای مهم ساختن تفریحگاه ها در تپه های شهر کابل 

 از دود و خاکی که فضای شهر را احاطه کرده است نیز در امان می باشند.این است که، مراجعین 

گام دوم و بزرگتر، تبدیل کردن قرغه و پغمان از مناطقی منزوی به ساحات در آمد زا و تفریحی می تواند باشد. 
بسیار  اهقرغه، بخاطر داشتن وضعیت منحصر به فرد طبیعی و آب فراوان، می تواند تبدیل به یک باغ و تفریحگ

بزرگ و زیبا شود. کاسۀ بند، همراه با تپه های پیرامونش و تا درۀ پغمان، ظرفیت پذیرایی از هزاران نفر را به 
صورت همزمان دارد. پیشنهاد می گردد که نظر به پالن توپوگرافیکی قرغه و مسیر آبریزها به بند، سرک های پخته 

اولیه، هوتل و رستورانت معیاری و البته از همه مهمتر، مدیریت  و معیاری، تشناب، ورزشگاه، ایستگاه، کمک های
سالم و آموزش دیده در دستور کار قرار بگیرد. این منطقه ظرفیت جذب توریست های خارجی را نیز دارد و می 

ر پتواند به هزاران نفر شغل ایجاد کند و از یک ساحۀ بد امن و خطرناک، تبدیل به یک منطقۀ کلیدی اقتصادی و 
 مین کنند.أخانواده، عاید خود را از آنجا ت در کابل شود که هزاران رآمدد
 

 ۴-  ترافیک و بندش جاده ها 

مشکل اصلی بندش جاده های کابل، تعداد زیاد موتر و وسایط نیست بلکه بی نظمی است! شهرهای بسیار بزرگ و با 
ستین و ، کابل نیز می تواند با این مشکل کنار بیاید. نخبنا بر این نفوس چند برابر کابل توانسته اند راه حل پیدا کنند؛ 

اساسی ترین کار برای کم کردن بندش جاده ها و پایین آوردن تراکم ترافیک سنگین، ساختن چراغ های راهنمای 
های اخیر، در این زمینه بسیار کم توجهی صورت گرفته است و پایتخت هنوز هم از  ترافیک است. در طی سال

 چراغ رهنما رنج می برد. مشکل نداشتن

تعداد حادثات ترافیکی در داخل پایتخت بسیار زیاد است و روزانه به شمار زیادی از مردم آسیب می رساند. یک 
تحقیق در طی دو سال گذشته نشان داده بود که از هر ده حادثۀ ترافیکی در کابل، هفت تا هشت مورد مربوط موترهای 

است. دولت باید در مورد استفاده از این وسایط، قوانین جدی تری را روی دست بگیرد وسایط نظامی  خاصتا  دولتی و 
 تا به این فاجعه پایان داده شود.

بیشتر حادثات دلخراش و سنگین، در مسیر جاده های بزرگ شهر کابل اتفاق می افتد و دلیل اصلی آن، سرعت باالی 
ی در جاده های بزرگ است. تعداد مرگ و میر و حادثات ترافیکموترها و نبودن راه پیاده رو برای عبور از جاده 

سرک های چهل متره( بسیار سنگین است. پیشنهاد می گردد که برای پایان دادن به این جریان، در هر  بلخاصهکابل )
 یک کیلومتر این جاده ها، پل های هوایی پیاده رو ساخته شود.

   

 ۵- دستفروشان، کودکان خیابانی و گداها 

فروشان، تا کنون مشخص نیست. آنها هر روز به جاده ها می آیند و در کنار سرک ها و پیاده رو  عداد دقیق دستت
رد. اثیر مستقیم می گذأها می شود و روی ترافیک شهر ت دهها، کار می کنند. این مسئله باعث بندش پیاده روها و جا

 ن موضوع است. می توان گفت که از جملۀ علت های اصلی بندش جاده ها، همی
 فروشان با تفکیک پیشه مشخص شود و پس تعداد دست ءپیشنهاد نگارنده این است که برای دریافت راه حل، در ابتدا

های باز در نظر گرفته شود. جایی مشخص که در جریان روز مورد  شان در چند نقطۀ شهر کابل، بازار از آن، برای
 ود.استفاده قرار بگیرد و شب ها دوباره پاک کاری ش

کودکان خیابانی، مشغول انجام کارهای شاقه و مشکل در شهر کابل اند. تا کنون هیچ کار عملی به عنوان راه حل و 
پایان دادن به مشکل کودکان صورت نگرفته است. در گام نخست باید تعداد شان مشخص شود و سپس، زمینۀ ایجاد 

ایجاد فرصت های کاری پیشنهادات زیادی مطرح شد؛ توقع د. در این مقاله، برای گرد شان مهیا شغل و درس برای
 رود که در باالی فهرست مستحقین کار، این کودکان در نظر گرفته شوند. می

از جملۀ مشکالت دیگر اجتماعی، گداهای شهر اند. در هر جا و در هر زمانی، ممکن است آنها گریبانگیر و مزاحم 
دایی در کابل تبدیل به یک پیشه شده است که حتی از کشورهای دیگر دهد، گ مردم شوند. طوری که تجربه نشان می

نیز، گداها به کابل آورده می شوند. ښاروالی کابل باید با همکاری ارگان های امنیتی، در جمع آوری گداها اقدام فوری 
شخص از آنها کند. سپس فهرستی منظم از هویت و محل بود و باش آنان تهیه شود. می توان در برابر یک معاش م

به « گدا»به عنوان یک جرم تعریف شود و پس از تصفیه، « گدایی»به عنوان کارگر در ښاروالی استفاده کرد. باید 
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 عنوان مجرم شناسایی شود تا به این جریان پایان داده شود.
 

 ۶- قبرستان ها 

رسیده است. دولت هیچ نوع برنامه ای ساحات بسیار زیبای شهر کابل مانند دامنه های کوه ها و تپه ها به قبرستان ها 
در مورد قبرستان ها روی دست نگرفته است و این قبرستان ها هر روز ساحات بیشتری را می گیرند. در حال 

اروالی ښ وکاتش قدیمی. یک واحد اداری در چحاضر ښاروالی نمی داند که کدام یک از قبرها جدید است و کدام
موضوع کار کند. پس از این، هر قبر شماره گذاری شود و تأریخ دفن آن نیز ثبت  این باالی کابل باید ایجاد شود و

 سال بار دیگر از آنجا استفاده نمود.  ۳2گردد تا بتوان به اساس شریعت اسالم، پس از 
 

 مشکالت اداری

 )پیشنهادات بیشتر برای شهر و ښاروالی کابل(
 

 ادارۀ ښاروالی کابل: -1

ت هاس کار صورت بگیرد، ادارۀ ښاروالی کابل است. ادارۀ کنونی ښاروالی کابل، سال بر آناولین موردی که باید 
که تجدید و باز نگری نشده است. این اداره باید از یک ادارۀ کهنه و فرسوده به یک ادارۀ مدرن تبدیل شود تا بتواند 

رۀ ښاروالی کابل تبدیل به یک ادا یجوابگوی نیازمندی های کنونی پایتخت باشد. هر چه زودتر باید تمام داشته ها
شود. پس از این مرحله، سایر کارها بسیار ساده تر خواهد شد و زمان کمتری را از مراجعین و « دیتابیس»سیستم 

 کارمندان اداره خواهد گرفت.
 

 مرکز پژوهش و آمار -5

کالت به حساب آمد. برای در تمام مشکالتی که در باال بر شمردیم، نبودن آمار و ارقام تحقیقی جزء اساسی آن مش
ادارۀ یک شهر و پیشکش کردن خدمات، نیاز است که دیدی روشن و درست در مورد وضعیت وجود داشته باشد. در 

ت یک ریاس اروالی کابل،ښ کاتزمان آن فرا رسیده است که در چوغیر آن هیچ کاری به نتیجه نخواهد رسید. وقت و 
تعداد  از یاست باید ذره ذره حرکت های شهر را در نظر بگیرد و ثبت کند. ایجاد شود. این ر احصائیهو  تحقیقمدرن 

باشندگان در هر ناحیه، تا رشد نفوس، تا استفاده از ترانسپورت شهری و شخصی و برق و آب، استفاده از خدمات 
هبری نماید. ر شهری و تفریحگاه ها و همچنین مقدار تولید زباله و چگونگی بازیافت و غیره را باید ثبت و بررسی

 ښاروالی، با در نظر گرفتن نتایج این تحقیقات می تواند پالیسی و راهکار درست و مفید بسازد. 
ښاروالی، به اداره و رهبری، یک دید بهتر و آگاهی بیشتر در مورد شهر می دهد.  کاتداشتن چنین دستگاهی در چو

 ها جلوگیری می تواند کرد.از جانب دیگر، از ضایع شدن زمان و به هدر رفتن سرمایه 
 

 نام گذاری جاده ها و شماره گذاری ساختمان ها: -۳

دوسیۀ نام گذاری جاده ها و کوچه های کابل چندین سال است که از این اداره با آن اداره می رود و تا کنون تمام نشده 
طوری که دیده می شود، مردم  است. تنها جاده های بسیار عمومی و مشهور هستند که نام گذاری رسمی شده اند. اما

ولیت ؤکمیسیون مسلکی )و غیر سیاسی( مس هنوز هم دوست دارند که جاده ها را به نام های قدیمی یاد کنند. باید یک
 این کار را به عهده بگیرد و کار را از نام گذاری جاده ها و کوچه ها به شماره زدن خانه ها و ساختمان ها تمام کند.

 

 و راهنمای شهر کابل:نقشه توریستی  -۲

تا کنون هیچ نقشۀ رهنمای شهر کابل وجود ندارد. پیشنهاد می گردد که موازی به نام گذاری و شماره گذاری جاده ها 
و ساختمان ها، کار ساختن نقشۀ راهنما و توریستی روی دست گرفته شود. در این نقشه ها، مکان های گردشگری و 

و غیره به گونۀ مشخص وجود ها هوتل پوسته خانه ها، پارک ها، موزیم،  ،ها توریستی، ادارات دولتی، شفاخانه
این نقشه ها باید در مقیاس های کوچک و بزرگ چاپ شود و در مکان های عمومی، ایستگاه ها و غیره  داشته باشد.

 در خدمت مردم قرار بگیرد. برای تهیۀ این نقشه، پیشنهاد مشخصی و دقیق وجود دارد: 
مدتی  برای« ستاژیر»عوت کند تا به عنوان ی د، جغرافیا و شهرسازانجنیریهای رشته  محصلینښاروالی کابل، از 

 اژیرانستی کابل، به هندسین ښاروالمشخص شامل این اداره شوند. پیش از آنکه کار عملی را آغاز کنند، انجنیران و م
ده از وسایل مورد نیاز معلومات عمومی در مورد شهر کابل و پروژۀ مورد نظر بدهند. در گام بعدی، شیوۀ استفا

برای ثبت نقشه به آنان آموزش داده شود؛ در گام سوم می توان آنها را به مرحلۀ کار عملی فرستاد. برای ایجاد دوسیه 
می توان « ستاژیر»وم انسانی نیز به عنوان رشته های اداری و عل محصلینردها در اداره، از ست آوو ثبت کردن د
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یادی و شمار ز ری شودی شود که در یک مدت کمتر از یک سال، تمام شهر کابل نقشه برداکمک گرفت. پیش بینی م
تقدیر کند و به آنان ورق  محصلینرهبری ښاروالی کابل از  نیز کار را در عمل بیاموزند. در اخیر، محصلیناز 

 شندگان کابل می کند. رسمی سابقۀ کاری توزیع گردد. این پیشنهاد فواید زیادی را نصیب ښاروالی و با

 بسیار کم مصرف است و نظر به دست آوردی که به همراه دارد، بسیار با ارزش ولی  این پروسه -یک
 خیلی ارزان خواهد بود. 

 چیزی که نیاز همیشگی اداره های شهری و ښاروالی ها است، همکاری مردم با اداره است. این ابتکار،  -دو
 داره را ایجاد کند. می تواند زمینۀ همکاری مردم با ا

 فرصت تجربۀ عملی و باال بردن ظرفیت علمی داده می شود.  محصلینبرای  -سه 

 خواهد شد! کیشهر کابل دارای نقشۀ رهنما و توریستی -چهار 
 

 :جاده ها و کوچه های خامه -5

ها قیر  های ښاروالی کابل این است که شمار زیادی از کوچه و سرک در طی چند سال اخیر، یکی از دست آورد
ریزی و کانکریت ریزی شده اند. اما چنانچه دیده شده است، کانکریت این کوچه ها بسیار پر مصرف بوده و مصارف 
هنگفتی را می طلبد. برای کشوری مانند افغانستان که اقتصادش وابسطه به کمک های خارجی است، باید راه های 

اد می گردد که برای باقی کوچه های شهر کابل، از سنگ کوه بسیار ارزانتر در نظر گرفته شود. در این بخش پیشنه
خاطر داشتن سنگ بسیار غنی است. یک فابریکۀ ه های اطراف کابل استفاده شود. کابل و مناطق اطراف آن، ب

رد. این تجربه، در اروپا استخراج سنگ ایجاد شود و سنگ ها را در قالب های کوچک و بزرگ نظر به نیازمندی، بب  
 پیش آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه دارد. مفاد این پیشنهاد را بر می شماریم:  چند قرن

 از مصارف هنگفت جلوگیری به عمل می آید.   -یک 

 از منابع طبیعی و محلی استفادۀ معقول صورت می گیرد؛   -دو 

 برای یک تعداد زیاد مردم زمینۀ کار ایجاد می شود.  -سه 

 بازیافت است و در آینده باعث آلودگی محیط زیست نمی شود. سنگ مادۀ طبیعی و قابل  -چهار 

 هر زمانیکه الزم به کندن جاده های سنگی باشد، می توان سنگ را برداشت و پس از ختم کار دوباره  -پنج
 د.ود که مصارف در مجموع پایین بیایآنرا سر جایش گذاشت. این باعث می ش

 

اسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان است. اما وضعیت کنونی آن به نیروهای سی شهر کابل پایتخت و مرکز ثقل -۵
 یجاداهر کابل ی شده باید در شو برنامه ریز ستراتیژیکهیچ صورت در شان این پایتخت بودن نیست. یک برنامۀ 

سازی و  اشود و تمام ساحات دیپلوماتیک و تشریفاتی را زیر پوشش بگیرد. در این برنامه، بیشترین تمرکز روی زیب
ینات سبز، فواره های ئرک ها صورت بگیرد. می توان از تزچشمگیر شدن خیابان ها، چهارراه ها، ساحات سبز و پا

غیر از چند مورد مشخص ه آب و نیز مجسمه برای چشمگیر بودن و زیبا ساختن کار گرفت. در تمام شهر کابل، ب
های بزرگ تأریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد  وجود ندارد. مجسمه های سنگی و فلزی از شخصیتای هیچ مجسمه 

« خوش آمدید»و مبارزات آزادی بخش ساخته شوند و در چهارراه ها نصب شوند. شهر، باید خودش به مهمانان خود 
 بگوید!

 

شهر کابل و مشکالتش و راه حل هایش صحبت شد. در آخر می توان به این نتیجه رسید که بیشتر  باالی در این مقاله،
د. عدم توازن بین رشد و توسعۀ شهر کابل با سایر مناطق افغانستان کابل، ریشه در بیرون این شهر دار مشکالت شهر

باعث می شود که مردم برای دسترسی بهتر به کار و گریز از نا امنی ها به طرف کابل هجوم بیاورند. یک برنامۀ 
 جو شود.و  جست« راه حل منطقه ای»و بزرگ ملی، باید در رشد شهرهای جاگزین و موازی با کابل کار کند 

 
 پایان

 
 

 وحصل دورۀ ماستری رشتۀ شهرسازی )پالنگذاری شهری و منطقه ای(  –)*( انجنیر عبیدهللا مهدی 
 فرانسه -پوهنتون پولی تکنیک فرانسوا ربیلی 
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