
 

 

 

 

 نىشته کریم پىپل                                                                                                                                                

  کابل جدید شهر

 )آب باریک و دهسبز( اداره انکشاف شهر جدید کابل 
Dehsabz City Development Authority (DCDA 

 

 

عال جٌگ ًفْط ایي ؽِش تَ  ۳۳دس طی . ُضاس تاؽٌذٍ تشتیة گشدیذٍ تْد۰۰۵-۰۵۵لثال ًمؾَ ؽِشکاتل تشای 
ُای حْد عش صًذگی  ؽِش کاتل خاسج ًمؾَ کاتل دس خاًَ%  ۸۸هیلْى ًفش دس  ۱٫۸حذّد . هیلْى کؾیذ ۴٫۰
ُْای تٌفغی اصدیاد کثافات هثتال  ؽِش توؾکالت کاًالیضاعیْى آب. کَ تیجا عاختي ایٌِا ًا هوکي اعت. ًوایٌذ هی

کَ . هیلْى خْاُذ تْد ۸عال داسای ًفْط  ۱۰طثك اظِاسات تْسد هغتمل کاتل جذیذ ؽِش کاتل پظ اص . اعت
پشّژٍ عاخت . تذیي هٌظْس ضشّست اعت تا ؽِش سا ّعؼت داد. تشای آًِا ّآ ب ُّْا هْجْد کافی ًخْاُذ تْد

 ًذتذیي لحاظ تْسد تا صالحیت سا هْظف ًوْد. یؾٌِاد گشدیذحاهذ کشصی پ جٌاب تْعط ۱۳۸۸کاتل جذیذ دسعال
تا یک ؽِش جذیذسا توٌظْساًکؾاف تِیَ هٌاصل سُایؾی تشای عاکٌیي کاتل جغتجْ ًوْدٍ ّ پالى آًشا تشتیة 

لشاس اعت پایتخت . تَ تصْیة ؽْسای ّصیشاى سعیذ ۴۵۵۲هاسط عال  ۴۴تشًاهَ سیضی ایي ؽِشدس . ًوایٌذ
 .اعت هشحلَ تمغین ؽذٍ ۳ایي پشّژٍ تَ . َ ایي ؽِش هٌتمل گشدداص ؽِش کاتل کٌَِ ت

 . ُضاس ۴۵۵دسیي هشحلَ تایذ تشای . تایذ ختن گشدد ۴۵۱۰ؽشّع ّ دس عال  ۴۵۱۵هشحلَ اّل دس عال
 .تخؼ تمغین ؽذٍ اعت ۱۱ایي هشحلَ تَ .ُکتاس اػواس گشدد ۴۲۵۵ُضاس هغکي دس عاحَ  ۸۵ًفش
 . ۴۵۴۵الی ۴۵۱۰هشحلَ دّم اص عال 
 . هیثاؽذ۴۵۴۰الی ۴۵۴۵هشحلَ عْم اص عال اص.                                                              

ایي ؽِشدس حذّد یکٌین تشاتش کاتل فؼلی دستیي . تَ اختتام تشعذ ۴۵۴۰لشاس اعت کاس ایي پشّژٍ دس عال 
ّلغْالی دُغثض، هیذاى ُْائی کاتل ّ هیذاى ُْای تگشام کٍْ هاسکْ ّ صافی ّالغ ؽوال کاتل کٌَِ تَ هغاحت 

عاحَ تاسیک آب عاحَ . اعت کیلْهتش هشتغ پالى ؽذٍ ۰۰۵احَ صساػتی عثض تَ کیلْهتش هشتغ تؾوْل ع ۰۵۵
جشیة سا ۸۰۰۵۵ُکتاس یا ۱۰۰۵۵صساػتی ّرخایش هْاد صساػتی تشًاهَ سیضی ؽذٍ اعت ایي عاحَ حذّد 

ًفش  ۱۳ایي ؽِش داسای . هیلْى ًفْط جا دادٍ ؽْد ۳کَ هجوْػا لشاس اعت دسایي ؽِش . احتْا خْاُذ ًوْد
ؽِش کاتل جذیذ هطاتك تَ هْدل ّلت . ًفش اص هؾاّسیي داخلی ًظاست هیؾْد ۰صالحت تْدٍ کَ تْعط  تْسد تا



دس ًظش اعت کوپٌی . هلیاسد دالش کؾاًیذٍ خْاُذ ؽذ ۳۰هصاسف هجوْػی ایي ؽِش تَ . اػواس خْاُذ ؽذ
 .جاپاًی تٌام جایکا صیش تٌا ایي ؽِش سا اػواس ًوایذ

 آب آشامیدنی

هیلْى  ۰لیتش هیثاؽذ کَ تا حذّد  ۲۵هیلْى هتش هکؼة تَ ًْسم  ۱۸۸ل دسیک عال ظشفیت آب صیش صهیٌی کات
دس ًظش اعت ًْسم آتشا . دس ًظش اعت آب ایي پشّژٍ اص دسیای پٌجؾیش توْیل گشدد.اص آى اعتفادٍ خْاُذ ًوْد

 هتش هکؼة هصاسف۳۸۵۵۵۵هصاسف یک سّص ّآب . لیتش فی ًفش دس یک سّص تشعاًٌذ ۱۴۵لیتش تَ  ۲۵اص 
 .هیلْى هتش هکؼة خْاُذ سعیذ ۱۴۲یکغال اضافَ اص 

 چالشها در تطبیق این ماستر پالن

ایي طثیؼی اعت کَ دس چٌیي کؾْس جٌگ صدٍ چٌیي پشّژٍ تضسگ تذّى چالؼ تاؽذ ّلی دس صْستیکَ دلغْساًَ 
 .هیؾْدریاًل دس هْسدهؾکالت چٌیي ًگاؽتَ . تشای ایي ّطي ػادی اعت. صادلاًَ ػول ؽْد

 .تذ اهٌی ّ جلْ گیشی اص حوالت ؽْسؽیاى هغلح دس هٌطمَ یک هؼضلَ ُویؾگی اعت. 
 .ُضیٌَ ایي پشّژٍ اص تْاى دّلت افغاًغتاى ّکؾْسُای خاسجی دس چٌیي ؽشایط تاال اعت. 
 . ٍهکتة عشک تشق آب کاًالیضاعیْى هاسکیتِا دفاتش ّصاست خاًَ ُا )لغوت صیاد صیش تٌا ایي پشّژ

تشای دّلت کَ دسیک عال تیؾتش اص یک . دّلت هجثْس اعت لثل اص عاختواى اػواس ًوایذسا ( ّغیشٍ
کوپٌی ُای خاسج اص . هلیاسد دالش سا پْسٍ ًوی تْاًذ چگًَْ هصاسف عاختواى سا پْسٍ خْاُذ ًوْد

 .عشهایَ گزاسی دس چٌیي ؽشایط ًاهؼلْم ّگٌگ اتا خْاٌُذ ّسصیذ
  .َُوغایگاى تٌذسُای خْدسا تشّی افغاًغتاى هغذّد ًوْدٍ اعت هؾکالت تِیَ هْاد خام تا آًِن ک. 
 . دس صْستیکَ کاسکٌاى دّلت صادلاًَ ػول ًٌوایٌذ هاًٌذ کاتل کٌَِ ایي صهیٌِا ّ خاًَ ُا دس هشاحل اّل

لثآل یک تؼذاد . دٍ ّ صذ چٌذ اص هشدم هفاد خْاٌُذ گشفت. تذعت دالالى عیاعی ّ تجاستی خْاُذ افتاد
فشیثاًَ تٌام ؽشکت عاختواًی صهیي ُا سا اص دّلت گشفتَ . عتگاٍ دّلت عاصػ ًوْدٍ تْدًذافشاد کَ تا د

ؽْسای هلی افغاًغتاى ایي . تمیوت خیلی گشاى تاالی هشدم تفشّػ سعاًیذى ّ دس اخیش خْد فشاس ًوْدًذ
 .اهیذ تکشاس ًگشدد.لضیَ سا تٌام خیاًت هلی هحغْب ًوْدًذ

 راه حل و پیشنهاد

غشض تمْیَ حیات ّ حیثیت کاهٌذاى دّلتی  دّلت تایذ یک تخؼ سا تشای کاسهٌذاى دّلت اصطشیك ّصاست  
لغوت دیگش آًشا تَ افشاد ّاجذ .لغوت سا تَ افغشاى اسدّ پْلیظ ّخاد دٌُذ  .خاًَ ُا تمغن عِویَ تْصیغ ًوایذ

دس غیش ؽوا  .دایوی داسًذ تْصیغ ؽْد هَ الا کاتل ؽِشدس تکغاًیکَ  ؽشایط ّتاؽٌذگاى کَ تزکشٍ کاتل داسًذ یا
اهکاى آى خْاُذ سفت تا ّصاست خاًَ ُا ّ لْای هغلح عِویَ خْدسا خْد اػواس . خْد تصْس خْاُیذ ًوْد

 .ًوایٌذ
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  جذیذ کاتل اداسٍ ّتگاٍ*
[ development.html-unit-http://www.dcda.gov.af/housing ] 
 اًگلیغی پیذیا ّیکی جذیذ کاتل - افغاًغتاى التصاد*
 تحلیلی ّ خثشی عایت سّص پیام ّتگاٍ کٌذدس هی ُوکاسی جذیذ کاتل صیشتٌای اػواس دس جاپاى*
[ http://payamerooz.net/news-afqanestan/1507-1389-01-02-18-51-35.html ] 
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