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يوال بانك                              تونه   ن ار دپاليسى ياد   نومره- ٣                       دآابل د

نې ډول  ار آې دغير پالني استو  دآابل په 

  
ار دشاوخوا د ودان په واسطه  پراختيا ومومي؟ ار په پراختيا او يا د ار ديوه نوي    آيا آابل 

  
خه ١٩٩٩له  ې ده، چې په آال آې دهغه پالني وده  آال  لس وده آ ه په سلوآې پن ه نا ار را پديخوا آابل 

ه  ه درې طبيعي وده او په سلو آې دوه دمهاجرينو دراستنيدو( په سلوآې پن ه نا  وده به باقي ) په سلوآې 
ه .پاتې شي ه نا كارندويه دهزياتوال)  مهاجرينو په شمول٣٠،٠٠٠ (١۵٠،٠٠٠دغه مسله په آال آې د . ي 

ه  ارته  و او اوسني  انونه عيار آ ه ډول  ار له پراختيا سره  ي دي  چې د كې ودې داسې بحثونه پيدا آ چ
ه  ه نا ه موده آې له ودانيو نه په ډآو اوسنيوسيمو آې  ل شي؟ په لن  ٣٠٠،٠٠٠ډول پراختيا او يا وده ورآ

ن آچې په موده آې  ه دپاسه يو ميليون آسانوته تنه دآور خاوندان آوي، دمن و او اروسيمو پراختيا  دختي
دآورونو دترالسه آولو امكانات ورآوي او په اوږد، موده آې دهيواد دشمالي غرونو په لور داواروسيمو پراختيا 

په دې شرط چې دهغو سيموله پاره داوبو دمنابعو پيداآول له پخوا . د پراختيا په غرض يوازينې ممكن بديل دى
ار دمرآزيت مسله دناحيو دچارو له پلوه پياوړتيا پيدا خه ه شرحه د ار دقيقه او بشپ  تشخيص شوي وي، د

ك  ه اچونه، لكه دترافيكو اداري اقدامات ، عامه ترانسپورتي سيستم او حلقوي س آوي ا واساسي ترانزيتي پان
ن دپالن جوړولو په غرض دا ار دپراختيا تر ه د ول برابروي همدارن مكې دجن  او غ نكشافي پالن ، د

و پربنس دودانيو دتنظيمولو اساسي اسباب او افزار هم الزم  و انكشاف، زون بندۍ ا وداوسنيو انكشافي ب شخ
ي   .بلل آي

    
١-   

ار   دو دې په غرض نوى لورى: آابل 
 

ار آې راتلونكى انكشاف او مهاجرت  :په آابل 
  

كه وده آوي، چې الم ار ډيره چ ل يې له آابل 
ت له  خه دمهاجرينو زياد  ٢٠٠٢آليوالي سيمو 

خه ) خه را پديخوا يو هيوادونو  اون له 
دمهاجرينو راستنيدل او دبې آوره خلكو داخلي 

  مهاجرتونه د ي 
ار نفوس په آال آې له  خه له ١،٧٨د  ١٩٩٩ 

 آال پورې درې مليونه زيات ٢٠٠۴آال نه تر 
 آال ٢٠٠٢ر شوې دي، چې دنفوس د ودې تناسب ت

لس، چې له هغې جملې نه  پورې دآال په سلوآې پن
يې دمهاجرتونو له ) ٣٢٢،۶٠٠(په سلوآې دوولس 

ي له همدې امله ده چې سياستوال له  امله دي، آي
ه ډول له هغو  ي چې  تنې سره مخامخ آي دې پو

و چې زياتره مهاجرين په  ونو سره مقابله وآ وا
ار آې اس ه په آابل  ه تو ي؟ په غو ن آي تو

و  ارونو زيار ويستلى دى،  تر يواله آچه زياتو  ن
ار په داخل آې دمهاجرتونو مخه ونيسي ، له يوه  د
يواله پديده ده،  ه آول يوه ن اې ته آ اې نه بل 

 لسيزو راپديخوا دنورو عواملو ١٩٩٠چې له 
يوال اقتصاد دتعميم داغيزو په واسطه  ن دن تر

  . زيات شوي دي
يواله آچه دمهاجرينو شمير نن په  مليونو ١٧۵ ن

ي بليونه ٢٠٠په آال آې مهاجرين ) ١.(تنو ته رسي
دهغوې طبيعي وده ددې . امريكايي ډالرترالسه آوي

ي چې هي دولت دهغوې دبهير مخه ونه  سبب آي
دآسيايي هيوادونو او التينې امريكا زياتو . نيسي

ولو ، دمالكيت   دسند ارونو دپخپل سرآورونو دړن
 
 
 

رو ملتونو داقتصادي او اجتماعي چارو -١  دمل
ۍ ٢٠٠۴ آال شميرنه، د٢٠٠۴دديپارتمنت د   آال دن

يوال مهاجرت، نيويارك  اجتماعي او اقتصادي سروې ، ن
  .ار
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خه دغير  دباطلولو يا دخدماتو له عرضه آولو 
پالني نويو ساحو دبې برخې آولو او نورو په 
، خو دمهاجرت په آموالي  غرض آو وآ

ولو مهمه ددغه شان اقداماتو . بريالي نه شول تر 
، دغريب ميشتو  آول په حقيقت آې دفقر ، نيست

خه دليرې آيدو  ولنې  له تداوم سيمو دايجاد او له 
  .سره مرسته ده

ارته به  ار مستثنې آيداى نه شي او  دآابل 
وال پديده دوامدره پاتې شي   لونكو ـــــدرات. دآ

  
ار آلونو په جريان آې به آيداې شي دآابل  د

 په تناسب چې د ٪۵نفوس په سلو آې د 
 نويو آسانو معادل دي له هغې ١۵٠،٠٠٠

خه په سلوآې شل، يعنې   ٣٠،٠٠٠جملې 
  .ې مهاجرين وي، زيات شيي
 

كلونو له پ  پام آې نيولو سره به دآال هددې ا
ار نفوس تر   ۵،١٣ آال پورې ٢٠،۵د

ي  په داسې حال آې چې له  مليونو ته ورسي
ې مو ار ته دلن ارنه بل  دې مهاجرتونه يوه 

ار واليو لپاره دستردردپيدا آوي په اوږده  د
نو متناسبه  ار شتمنې دهغه داستو موده ديو
ارونو آې دملي شتمن  ده، لكه چې په ستر و
ول  ارونو په ان ستره برخه دآوچنيو 

ارونو ته د  دآورن په  ) GDP(ايجادوي ، 
ناخالصو توليداتو آې دمهاجرينو دمالي 

نې ي يي ، چې هغوې داقتصادي همكارۍ   
ور رول ترسره آوي . ودې په برخه آې 

ار آې  هاي په  ه دشان دمثال په تو
ار اقتصادي  دمهاجرينو مالي همكارۍ د

بليونه امريكايي  ) ٧،٣ (٪٣١،۵انكشاف ته 
ي دې ٢٠٠۴په ) ډالر  آال آې زياتوالى ورآ

دغه مسئله پرافغانستان باندې هم صدق ) ٢(
  .پيداآوي

ارد ستر ي چې دآابل د تنه دلته پيداآي ه پو
ه وړ  او سن او پيش بيني شوې ودې به 
ار له  ودانيز  واب دآابل د واب ووايو، 

ي خه ترالسه آي   . چاپيريال او فضا 
وال لپاره آزادي ولري ) ٢( ران بايد آ دچين ( آار

ه دمى د مياشتې ديارلسمه پا  ميالدي ٢٠٠۴ -ور
 )آال
  

ار ت دآابل د  :دودې په لور حرآت:  جوړ
  

ار د   آيلومترو مربع له ودانيو ډآه ١۴٠آابل 
زنې پرمخ تللې .سيمه ده ن ار په دوو اړخونو د

  درې دشمالي ، جنوبي غرونو په 
ي، دغرونو  خه بيلي واسطه له يوې او بلې 
ار دپراختيا مسئله تر يوه حده  سلسلې د

ار په دوو برخو و ې ده او  يشي، ستونزمنه آ
كل شوي زيا توالي دتناسب له په پام ٪۵دآال   ا

مكې ورآول او  آې نيولو سره خلكو ته د
خه استفاه آول،    ور

و او شمالي سيمو پرمختياوې به په        دختي
ې مودې،  ار دپراختيا دلن ترتيب سره دآاپل 
ې دحل  ن مودې او اوږدې مودې ډيرې  من

انه سره ولري    ) ٣. (الرې له 
  
خه استفاده) لفا مكې  نې لپاره له    :داستو

  
ار ددې اړتيا ولري چې  ه موده آې به دآابل  په لن
واب  اتوبي دبرابرولو له الرې داخلي ودې ته  د

ت . ووايي ار دنفوسو دتراآم او ډير دآابل د
ه ناخه  مكه آې  ار  نې اندازه په يو هك  ٢١۵من
يوالو مع يارونو تنه دي ، په داسې حال آې چې دن

خه زيات تراآم دى   .له پلوه له اندازې 
ار آې دغه تراآم  خو دآسيايي هيواد په يوه ستر 

ن اندازه آې دې  لور . په من دنفوس دغه تراآم بن
هاي   ٢٨۶(يا حيدر آباد ته ورته وي، خو له شان

ار ار٣٢٢(سيول ) يوهك يا دچين هان آان ) هك
ار٣۶٧( ۍ لمبر( خه آم دي)  هك  ضميمه لوم

ورئ  )و
 
خه داسنادو داستنتاج ٢٠٠۴د) ٣( اليت   آال دايكو نوس له س

  .پربنس احصائيه

ت او تراآم:  شكل -١ ار آې دنفوسو ډير   دآابل په 

 
  2004اسناد ستاليت ايکونوس ، : منبع. 
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ار په  ار دنفوس تراآم د  سر بيره پردې دآابل د
ار دمرآز په نسبت زيات دى،  سرحدي سيمو آې د

ار له نورو آسيايي هيوادونو  له همدې امله دآابل 
وسره له  ل تيت ودانيو ډآو ورته سيمو په ان

ورئ(او پرك دى،    ) .دويم لمبر ضميمه و
خه دزيات نفوس  ار آې له اندازه  په آابل 
تراآم په اوسنيو سيمو، په تير ه بيا په 
غيرپالني سيمو آې دجذب ظرفيت په عالي 
درجه آې موقعيت لري او په غير پالني سيمو 
مكې هم شته، هغه آورونه چې  آې متروآه 

 له  ، معموًالپه عادي ډول جوړ شوي دي
سره يو پوړيز دي، چې پر هغه باندې  ان
دبل پوړ جوړول دپراختيا او انكشاف فرصت 
ي ، له دې امله له ودانيو ډآې  نه پاتې آي
موجوده سيمې آوالۍ شي داوسني نفوس 

 تنه يوازې پرمتروآه ٣٠٠،٠٠٠تراآم زيات 
اې  مكو باند دآورونو په جوړولو سره 

ي   . آ
  
و سيم) ب   :و پراختيادختي
  

و سيمو آې  ار په ختي ن موده آې دآابل  په من
مكې شته چې پراختيا نه ده ورآ ل شوي، هغه 

اې   ١،٠٠٠،٠٠٠چې دهغو له پراختيا سره يو
  . تنه آوالې شي دآورونو خاوندان شي

  
  :دشمالي سيمو پراختيا) ج
  

واب  ار ودې ته د په اوږده موده آې دآابل 
ې ها ويلو يوازينې واقعي ا مكان دغرونو له ل

مكې  ار  دشمالي سيمو اوارې  خوا دآابل د
خه دزيات تراآم او  ه هم له اندازه  دي، آه 
خه  خه له ډآو موجوده سيمو  له ودانيو 
داستفادې داسانتياوو له برابرولو سره به 
خه دمخه وي ، شمالي  عاجله پراختيا له وخت 

ت سر ه مخامخ دي   . سيمې هم داوبوله آم
ارونه) د   :نوي 
  

ه  ار جوړول په غو دزمان په دې مقطع آې دنوي 
و جوړولو  و ار ي ، په نويو سيمو آې د ه ردي تو
ارونو دجوړولو له پيل سره په اوسني  په غرض د
ار آې دپيچلي مالكيت ، حقوقي مسايلو دمخنيوېي 

دريم لمبر پاليسي ( په غرض دحل سمه الر ده 
ورئ ې زير بناوې بايد له دې سره سره چ) و

ه په پرمختللي  نې په اوسنيو سيمو آې ل  داستو
ار په اوسنيو سيمو آې  ه پراختيا ومومي، خو د ب

ې او  مكو دپراختيا سترې پروژې سترې پان دبهر 
وآلونو لپاره  ترانسپوتي سيستم ته اړتيا لري چې د
به دپيسو دناسم جريا ن سبب شي،  پردې سره سره 

يمو آې دآورونو دجوړولو په په ليرې پرتو س
ان ته  غرض زياتو مرستو ته چې درانيوونكو پام 

  . واړوي اړتياده
ي،  ار صدق وآ آيداې شي دغه مسئله دآابل پر
ار په جوړيدلو سر به ډير  اې چې ديوه نوي  هغه 

دزير بناوو په برخه آې زياته . دروند تمام شي
ه اچونه بايد مخكې تردې ترسره شي چې نو ي پان

ارونو  اې شي او له نويو  اې پر او سيدونكي 
آونو نوې شبكه  لولو لپاره دس ار دن سره دآابل د

په همدې ترتيب دعامه ترانسپورت . جوړه شي
كه اقتصادي فضايي عدم  سيستم بايدپياوړې شي، 
كله به  وتو نه پيدا شوى دى هي ار  ثبات چې له 

كله ده دا مش.دآار او آور له پلوه خودآفا نه وي 
و مسئله دليل  چې دنويو سيمو لپاره دزياتو پان
ار اوسنى  راوړو، په داسې حال آې چې دآابل د

 نفوس، چې آورونه لري نامناسب خدمات ٪٨٠
ي   .ورته رسي

  
  :الس رسى او ترالسه آول

  
ې او ژورې شرحې په تيره بيا  ار بشپ دآابل د

ۍ دمرآزې –دشمال  مو  جنوبي غرونو ل سي
ي د ه  ت برې مرآز  را ب اوې  ي ت ن سا ا وړ  دونې  ا

الرو  ددوو  مرآز  ر  ا د كه  دي،  ي  آ
ه  رن ا همد و  ا ه  د حه  سا ن  ي ز وا ي و  ول ل ن د
دي  سختې  ړيكې  ا قيمې  مست سره  و  ي ل آ ه  ل
نې  خيست ا نقشې  د ه  ب حساب  ه  پ دوخت   ،
ا  ي ت ن ا ر  نحصا اال  دمرآز  ر  ا د يط  شرا
دې  ه  ل ي،  آ اوړې  ي پ هم  ا  ي ب و  ا اوړې  ي پ

ر زي د آې  ه  مود ه  ن ل ه  پ ه  مل وو ا ا  ن ب  
ل  ل ب الزم  يول  ن الندې  الس  ر  ت جوړول 
زن  وا ت آې  ه  ود ه  پ ر  ا د و  ر  ت ي،  آي

ولي يه . را ل ق ن د آې  مرآز  ه  پ ر  ا د
مه  دعا غرض  ه  پ ت  دآم م  آ ا ر ت د يطو  وسا
يكي  ف ا ر ت و  ا م  ست سي زمن  غي ا نسپورت  ا ر ت

ه د ا  ي ت ړ ا ه  ت ا ي ز ه  ت م  سيست داري  ا م  ل   .سا
كه  شب ساسي  ا و  آون دس مرغه  كه  ي ن ه  ل

ي آ ل  ل ب ر  ا آ اسب  ر من غي چې  داسې  ي، 
په  خه  آونو  س ه  ل آورونو  پالني 
دالرو  برخو  و  ل ي وب ل ي ب د ر  ا د آې  ه  د ا ف ست ا
ان  زي ات  زي ه  ت حقوقو  و  ورآول اط  ب رت وا ا 

ى رسول دى  ه  تو . ن ا ي ز ه  وپ آون س د 
ه  رل ت ل  حقوق  دالرو  آې  كو  شب ساسي  ا
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ه ٣٠ ل آ ه  ل آ خو  رو،  مت هم ۵٠  ه  ت رو  مت  
ي   .رسي

چې  دى  ك  س هغه  ا  ن ث ست ا ن  ي ز وا ي
ا ي د سيمې د نې  و ست ا د حيې  ا ن رلسمې 

سره  رخو  ب و  ي د وي ل جنوب  ه  ل ر  ا د
ه  ا ن ه  د  ك  س دغه  وي،  ل ره ٨ن مت

چې  دى،  برخمن  خه  حقوقو  ه  ل الرې 
ه  آه  ري،  ل ضرورت  ه  ت رنې  مل ا پ تې  ا ي ز
قوي  دحل ر  ا بل  ا آ آې  ه  مود ه  وږد ا ه  پ هم 
ه  ل چې  لري  ضرورت  ه  ت و  دجوړول ك  س
ه  ل و  ا ي  آ حل  مشكل  يكي  ف ا ر ت ا  خو يوې 

ې ل ل ب شما و  ا و  دي وي ل دجنوب  ر  ا د ا  خو  
ډ  ا ډ خه  و  ول ل ن ه  ل برخو  و  ي خت

ي   .ورآ
  
٢ 

ار دنفوسو لپاره دسرپناه دبرابرولو په غرض  دآابل 
   وسايل

  
  : انكشافي پالندماستر پالن په وړاندې

  
كل شوې ودې  كې او ا ار آې داوسن چ په آابل 
له په پام آې نيولو سره ، دآابل ماستر پالن چې په 

 آال تدوين شوې دى پرانعطاف نه منونكي ١٩٧٨
عنعنوي ماستر پالن . انكشافي پالن دې بدل شي

ار مفصل معلومات برابروي، چې ډير ژر به  د
ار او سيمې  كه دغه پالن موجوده  منسوخ شي، 
او تخمين شوې پروژې دمالخطې وړ نه دي 

ولي  په هر حال دانكشافي پالن دتدوين دپيل .ر
ار د نې په كي  د ي ثابتې شتمن او پورونو د

خه عبار ت  ون دهغه له ژور تحليل او تجربې 
دى  وروسته له دې انكشافي پالن دآورنيو، 
شخصي او دولتي فابريكو له اقتصادي منابعو سره 
دپيشنهاد شويو بدلونو دانسجام له الرې له آمبود 
ه انكشافي پالن بايد  يو سره مقابله آوي، همدارن

ي، له دې دامالآ ارنه تطبيق آ و دحقيقي قيمتونو 
الرې پالن جوړوونكو ته اجازه ورآوي دهغو 
ي چې  ې سره نوافق وآ آورونو له اندازې او ب
تنې دآورونو په برابرولو او  ي، دغه غو جوړي
روپونو هغه  دآورونو په جوړولو آې دبيلوبيلو 
اختيارات تامينوي چې داقتصادي امكاناتو له 

وي، دآضرورتونو  ارــــــسره اړخ ل   ابل د
يتوب ولري او الندې موارد  دپراختيا پالن بايد لوم

 : پكې شامل وي
 
  

كتيا   :دملكيتونو دانكشاف دپروسې چ
نې غير پالني سيمې  ولې ٪٧٠داستو نې   داستو

ه دآابل  ه نا سيمې او آورونه تشكيلوي، چې 
ار  ي٢،۴۴د دودې .  مليونه نفوس پكې را

ار په آال آې د دتناسب  كل له مخې به آابل   دا
ونو ٢٠٠٠٠ وا  نويو آورنيو په ميزان له نويو 

ار والي . سره مخامخ شي په دې برخه آې آابل 
بايدغير قانوني ملكيتونو دپراختيا او په هغو تشو 
ن پراته دي او  ايونو آې چې دآورونو تر
آونو په برخه آې دمخنيوي پرموضوع زيات  دس

ه په يادو شويو متروآه تمرآز و ي او همدارن آ
سيمو آې بايد دولت عمومي او فرعي سرآونه په 
آونو دجوړولو لپاره په پام  و دس ي، تر ه آ ن
مكې بايددژوند آولو  آې ونيول شي، په نتيجه آې 
ل شي   .په غرض خالصې او دخلكو په واك آې ورآ

مكو زياتې نمرې مشخصې  وروسته له هغې چې د
شي ، واآمن مقامات آوالى شي سرآونه او جوړې 

اوار او وغزوي او دغو يادو شويو سيمو ته دخلكو 
ي، جريان بايد  په مالي مرسته خدمات عرضه آ
ه تطبيق  مكې دتطبيق د ديرې ساده طرحې په تو د

  . شي
 

مكې نه داستفاد  لپاره نوي ېدزون بندۍ او 
 :معيارونه 

  

خه عبارت دى  دزونونو پالن له هغه قانوني سند 
خه د بيال  مكې  ار په بيالبيلو برخوآې له  چې د
بيلو استفادو اجازه ورآوي، لكه چې دانكشافي پالن 

مكې داستفادې  په برخه آې ورته اشاره وشوه، د
معيارونه چې دزون بندۍ په قانون آې تعريف شوې 

ى ، باي دهميشه دخلكو او حقيقي بازارونو د
    .دعوايدو له تحليل وروسته طرحه شي

تونو ته  ي ارز ه فرهن دآورونو دجوړولو ب
اقتصادي –انعكاس ورآوي او اجتماعي 

يي  تنې  . بيالبيلو طبقو لپاره بيال بيلې غو
خه داستفادې معيارونه چې  مكې  له هغې 

خه اغيزمنه استف: دويم شكل مكې     ادهله 

كلونه: منبع   شخصي ا
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نې د سيمو دزون بندۍ په پالن آې داستو
ې شوې ده، بايد له دې تنوعاتو  ان لپاره 

دزونونو او اختياري نورمونو . سره سم وي
غيرواقعي آوچني معيارونه چې له نورو 
ه هيوادته وارد شوي دهيواد  هيوادونو 
كه دهغو له عهدې  خلك ترالندې راولي، 
ايه ده چې  خه نه شي وتالې ، له دې 

س پورې دغير قانوني ودانيو په جوړولو وال
  .آوي

ار دآور جوړولو درې ډوله لري   : آابل 
ه پوړيز اپارتمانونه، چې له زينو نه - ١  پن

ي   .پكې استفاده آي
ي آورونه- ٢ ان نې    . داستو
  . ان لرونكي آورونه- ٣

دآورونو دان لرونكو آورونو په استثنا 
نشته  ه  ب ې  ان بله  آومه  پار  ل دجوړولو 

تشكيل٪٨٠چې  آورن  هغه  دژوند   چې  وي 
او  آوي  ژوند  آې  سيمو  پالني  غير  په 
اغيزمنه  ډيره  پرتله  په  بحثونو  دنورو 

 ، جوړوي  دغه (استفاده  تصوعكس  دريم 
بيانوي   .)موضوع 

مربع) ٣٩٠(د مشخصه ) آيلومترو  په 
آې  آورونو  پوړيزو  دوه  په  ندازه  ا

نه ل پرت   : داستفادې 
په  ده،  پكې  ديوالي  لور  چې  پوړ  ى  لوم

 په هغو  آې معموًالساحه) رمت٢۶-متر ١۵(
مكو آې موقعيت لري چې په قانوني ډول 

ه ه نا  - متر٢٠(ويشل شوي او دويم پوړ 
 په هغو آورونو آې چې عمومًا) متره۵،١٩

ان لري او په غير پالني آورونو آې ليدل 
ي، له يوبل نه دبيلو آورونو دمخ او شا  آي

متر مربع ساحه اواره ١۶۵ديوالونو تقريبا 
ديپر   .ي

لپاره  ددې پرعكس دان ډيزاين دستر ان
وارلس مترو او دساختمان سر ه  دلس پر 

 متر مربع مربع موقع ورآوي، ٢۵٠ساحه د 
ه په دې آې ده  دان لرونكو آورونو بله 
چې هروخت په اسان سره ويشل آيداى ا 

ه جوړيداى شي   .ويا بيا او 
  

  :د دولت رول
  

مكې ته دانكشاف  ورآوونكي په دولت بايد
و راتلونكو آلونو لپاره درول  ه د تو

ي خه ډډه وآ   :دترسره آولو له تمايل 
  

ار دانكشاف ) الف مكه او هغه موقع چې د
 ليرې ده چې دولت :لپاره ورته ضرورت دى

ې دآال   قطعې ٢٠،٠٠٠ددې توان پيداآ
ار دودې لپاره ورته  مكه، چې دآابل د

ي، دهغو  پيسې ضرورت دې، استمالك آ
ي او دخدماتو  ي، دهغو طرحه ترتيب آ ورآ
دوړاندې آولو په غرض دهغو په جوړولو 

ي ولو مهمه دا چې دولت . الس پورې آ تر 
نې نمرې  ضرورت لري دآورنيو لپاره داستو
په مناسب وخت او په هغه بيه چې له 

تنې سره سمه وي، وويشي سيمه ييز . غو
 يا مرآزي دولت په اوسنيو شرايطو آې

دپورتنيو چارو داجراپه غرض آاري ظرفيت 
او انعطاف منلو وړتيا نه لري، سياسي 
ونونو  جريانات په تغيير نه منونكي بنه دت
په آولو، دمشاورينو په استخدامولو او په 
نې دنمرو دتوزيع او  ه داستو ې تو ان
دهغودبيې په برخه آې مستقيمه مداخله 

  .لري
  
ت) ب   :دنغد ى منابعو آم
  
ې ته ضرورت د مكو پراختيا دوامدارې پان

لري، دبودجې دتخصيصاتو عدم ثبات ، دولت 
مكې دپراختيا  ته ددې موقع نه ورآوي چې د
ي او دا به  په غرض مالي وجوه اختصاص آ
دنغدې منفي جرياناتو سبب شي ، له دې امله 
ايه  ندې نتيجې پرته دبې  ر بودجه به له 

ي ي   .مقصدونو له پاره ول

ه د دولت ) ج دمارآي دتنظيموونكي په تو
درول او انكشاف ورآوونكي  په حيث د دولت 

 هغه وخت چې  .:درول ترمن دعاليقو تضاد
ه  مكې دانكشاف ورآوونكي په تو دولت د
رول ولري، زياتره آو آوي چې له خپل 
و  ي، تر خه استفاه وآ صالحيت او قدرت 
ور سره درقابت او  له خصوصي سك

م په هندوستان آې دډيلي . خه ونيسيسيال
ه او  ار انكشافي مقامات يو  ژوندې مثال د

ورآوونكي او انحصار دى چې دولت دانكشاف 
ى دى، دغه آار  ه رول ترسره آ طلب په تو
ت او دبيې په زياتوالي تمام  دآورونو په آم
كتن  ولنې  شوي، داسې حالت چې باالخره د

و وروستيو. طبقه زيانمنه آوي  آلونو د
ودله چې دافغانستان دولت بسنده  تجربو و
و په  مالي منابع او بشري قوه نه لري، تر 
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ي، له  مكو ته پراختيا ورآ ه  مناسبه تو
ي او دجايداد  خه استفاده تنظيم آ مكې 

ي ې چې . دحقوقو ضمانت وآ هغه عرض پا
مكې  له مودو مودو راپديخوا ديوې نمرې 

 په لست آې دي، داخستو په غرض دمنتظرنيو
يي چې دولت په عين وخت آې احتماًال  دا

ه  دانكشاف  ورآوونكي او تنظيموونكي په تو
  .دخپل رول دلوبولو توان نه لري

٣  

  نتيجه اخيستنه

ار له ودې  ار پالن جوړوونكي د دآابل 
ونو سره مخامخ دي وا . خه له پيداشويو 

ونه دغير پالني سيمو پراختيا ،  وا دغه 
تنه او دسالم دخدمتو نو دعرضه آولو غو

ترافيك د ادارې ضرورت دى، له نيكه مرغه، 
ار پراخ شوې د دغو  ومره چې  لكه 
مشكالتو دحل الرې هم لري، دغير پالني 
سيمو پراختيا دبې آورۍ مشكالتو مخه 
نيولې ده، په داسې حال آې چې دخدمتونو 
ې دي،  دوړاندې آولو مشكالت يې هم پيداآ

سره دغه مشكالت په هغه اندازه له دې سره 
ه تلونكي نه دي ،  ومان آيده له من چې 
ې زياتوالي او دالرو له  و ه  دتراآم او 
خه دمالت په سبپ ډير غير پالني  حقوقو 
آورونه آوالى شي دپالني آورونوپه شان 
و خدمتونو له عرضي نه برخمن شي ،  د
مكو شته والى په  اوسنې تراآم او دمتروآه 

ه موده آې دژوند فرصت برابروي لن
په ) تنو لپاره دسرپنا برابرول٣٠٠،٠٠٠(

داسې حال آې چې ددغو سيمو پراختيا 
ه  ن مودې دحل الره ده او آوالې شي  دمن
دپاسه يو مليون آسان دبې آورۍ له مشكل 

ي   .نه خالص آ

ه او دقيقه شرحه او  ار بشپ ه هم دآابل د آه 
وا ي زياتيدونكې ودې زيات  ونه رامن ته آ

ار . دي ار دقيقې او آاملې شرحې د د
ى دى، او په راتلونكي آې  مرآزيت پياوړې آ

ي ه موده آې په . به يې هم پياوړې آ په لن
مهمو ترانزيتي تداخالتو آې دترافيك سالمې 
ادارې اقدامات او دعامه ترانسپورت سيستم 

ك جوړول په اوږده موده . شامل دي دحلقوي س
  . زم اقدام ديآې يوال

دعرفي پالن جوړونې اوقداماتو، لكه ماستر 
ار له اندازى  اى شول د پالنونو ونه ونه آ

واب ووايي نو . خه ددزياتې ودې په وړاندې 
 مقررات چې يو سيستمونو او دنوې زون بندۍ

تونو منعكسول پكې دې ي ارز . دافغانستان فرهن
ه فرص ار سياستوالو لپاره يو  ت دى، دا دآابل د

و داساسي پالن جوړونې داسې سيستمونه  تر
اري ودې دموجودو او عالي  ي چې د رامن ته آ

واب ووايي   .شرايطو په وړاندې 

  

يوال بانك آې دجنوبي آسيا دانرژۍ  ت په ن دپاليسې دغه ياد
دواحد او زير بنايي په واسطه دترتيب شويو اسنادو پربنس 

  . ليكل شوې دي

مك: آابل  ارې   ميالدي آال دسپتمبر ٢٠٠۵و النجې، د د
نو پربنس چې  ي ت ، دهغو تحقيقاتو او  دمياشتې دپاليس ياد

خه د ٢٠٠۴د   آال دجنوري ٢٠٠۵ آال دسپتمبر له مياشتې 
  .ترمياشتې پورې ترسره شوي وو
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۴  
    ې ضميم

ې ضميمه  ن: لوم ت دمن يوالو سيمو آې دنفوسو دډير    اندازې پرتلنهله ودانيو ډآو ن
  

 
كل سپوږميز عكس: دويمه ضميمه   ت ا   دنفوسو دډير

 

 



آر په پراختياآيا  ار ديو نوي  اردشاوخوا دودانې په واسطه پراختيآابپل  ؟ ومومي ا او يا د  
 

SASEIيو   ال بانك آې  په ن
 
8

مك : نومره ضميمه٣   نه اغيزمنه آاراخيستنه  ې د

 
 
 
 


