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A.  :نشرات شاروالی کابل 

 طی هفته گذشته، شاروالی کابل به ارایه نشرات ذیل از طریق کانال های نشراتی خود پرداخته است: 

( مطالب و عناوین 05و  94 شماره نشریه پامیر )شماره دو در هفته گذشته، شاروالی کابل طینشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 7313 سرطان 31  شنبهیک – 34شماره  

 شد برگزار کابلیشاروال در «لهيه په یسول د و کابل شام» عنوان تحت شعر شب شکوه با محفل. 1

  روا ، سها  سهراا  7 شه،، پنجنشهنهه کابل،شهرر یفرهنگ خیتار حفظ و عظمت بهی گذار ارج منظور به

 .نمود برگزار« لهیه پهی دسول و کابل شام»عنوا  تحت را شعر ش، کابل،یشاروال

  اهیورز اشههترا  شههرر گا خهره و  نیمحقق ها،پوهنتو  ایاسههات سههناگا ،ینو ادبا، شههعرا، که محفل نیا در

  کابلررشی فرهنگ وی خیتار یهاارزش رامو یپ کابل،یشاروال سرپرستی ز ،یحهعهاهللا اریپوهن بودنا،

 شرر، نیا مختلف ادوار در که بوده ادب و شعر کرن خیتاری دارا کابلشرر: گفت نموده صحهت لیتفص به

  ویی هایز بر که انا داشهههتهی ادب و یهنرۀ العاد خارقی کارها سهههناه،ینو و شهههاعر متصهههوف، عارف، هاده

 .است افزوده کابلشرری فرهنگی غنامنا

  شیبۀ عرضی پرلو در اداره نیا که، کرد عالوه ادب، و هنر اهل ازی قاردان ضمن کابلیشاروال سرپرست

  زین شرر نیای فرهنگ وی خیتاری هاارزش گسترش و  عظمت حفظ، در المنفعه،عام خامات موردی س از

ی هنر وی ادب یهاانجمن سیتأسههههه جمله، از که دارد دسهههههتی رو را یمتعادی هابرنامه و نموده تالش

  نیا در چنا  هم. رسانایمی اری آ  تحقق در را ما هنر، و ادب گا خهره بای مشورتی هانشست وهمچنا 

 کابل، مردمی سر سرتای شورا سییر و فرهنگ و ااالعات اسهق ریوز نیره مخاوم ایس دوکتور محفل،

  مشهههههههههاوری ریپنجشهههههه احمههها زیعز پوههههانههها  وی کلتور خهههامهههات سییری ایهههسههههههعی مصهههههه ف ایهههسهههههه

ی ها ارزش نموده، صههحهت شههررکابلۀ سههال هزار دو کرن خیتار ادواری رو هرکاامکابل،یشههاروالیفرهنگ

 ه،ک گفتنا و گرفتنای معرف به شهههررکابل در را عرفا  و تصهههوف ،یقیموسههه ادب، شهههعر، ،یفرهنگ ،یادب

 .رودیم شمار به جرا ی فرهنگ وی خیتار قاامت بای شررها ازی کی شررکابل

 محمود جاد،یا هللا،ینج خزا ،ی ملک زآسههههوده،یعز وا ،ینری رازق پوهانا نگر،یزر اریادب اسههههتاد سهههه س

  اسهههتاد ناظم، داود محما پژما ، اسهههتاد ،یغزنو ریزر محما تاج وفا،سهههمنار اسهههتاد ،یوبیای هاد بکتاش،

 از گریدی شهههمار و عهاالقادرآرزو زاده،عیرف سهههرور دکتور ا ،یژ عهاالواحا ع ش، عهاالملک ،یشهههیقر

شتو وی در» یملی ها زبا  به سناگا ،ینو و شعرا  در صلح نیتأمی برا راشا ی آرزوها و هاسروده« پ

  اسههتقها  مورد که داشههتنا ا یب آ ی معنو وی عیاه گوناگو ی هاجلوه و کابل وصههف در همچنا  و کشههور

 .گرفت قرار محفل کنناگا  اشترا 

  کابل،یشاروالی کلتور خامات استیری قیموس آرکستر هنرمناا  محفل، نیای البال در که، است ذکر قابل 

  شههههکشیپ کنناگا  اشههههترا ی برای افغان لیاصههههی قیموسهههه پخش با رای هنر وی عرفان ،یرنیمی هاآهنگ

 .نمودنا
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دیگرد آغاز شهر مکاتب در «ست؟يک خوب شهروند»  نام ریزی دهی آگه نیکمپا. 2  

  خوب شههههررونا» نام ریزی دهی آگر نیکم ا گذشههههته، ۀهفت کابل،یشههههاروالۀ عام ارتهاا وی آگاه اسههههتیر

 .کردی انااز راه شرر مکات، ازی شمار در نیمتعلمی آگر س ح برد  بلنا منظور به را« ست؟یک

  و میعالی معرف چو   موضههوعاتۀ  رنایبرگ در ،کهمجالت و پوسههترها ،ییویایوی هابسههته نیکم ا نیا در

  ،یسرسهز و شرر فیتنظ رو، ادهیپ و جاده کیتراف اصو  و مقررات نمود  مراعات خصوص در حرکات

 گر،ید جان، از و رفته بلنای نینش شرر فرهنگ س ح سو کی از تا شا گذاشته شینما به بود، اهیگرد آماده

 .شود ایمح مکات، در نیمتعلمی برا الزمی هایسرگرم

  هنینراد خاار به هنرمناا  ازی شهههمار توسههه ی لیتمثی هاپارچه ن،یکم ا نیا ا یجر در که ذکراسهههت قابل

 .ایگرد اجرا زین ،یشرر فرهنگ حس شا 

دیگردی زیرريق چمنی حاج گذر اول سرک. 3  

  گذشهههته ۀهفت و لیتکم ،بود اهیگرد آغاز قهلی چنا که چمن،ی حاج گذر او  سهههر  سهههاز و سهههاخت کار

 .ایگردی زیرریق

ی نیتزئی هاگلاا  و روها ادهیپ آبروها، ساخت شامل دارد، عرض متر 81 و او  متر 044 که سر  نیا

 .شود س ردهی بردار برره به کینزد ۀنایآ در که، است وقرار بوده

 

  دیگرد عیتوز« زنان هيعل خشونت محو»یآموزش ۀبرنام یها نامه قیتصد. 4

  ،یشع احما  توس  گذشته، هفته«  زنا  هیعل خشونت محو» رنامیز که ،یآموزش ۀبرنام یهانامه قیتصا

 .ایگرد  عیتوز کابل یشاروال یوادار یمال نییمع میرح

  تن« 23» تعااد بهدر آ   بود افتهی ریتاو کابل،یشههاروال جنار تیآمر یسههو از قهل یچنااین ورکشههاک که 

 .بودنا اهیورز شرکت کابل یشاروال اناث و ذکور کارکنا  از

تن از مادرا  زحمت کش و فعا  تحایف نقای نیز توزیع  7هچنا  به گرامی داشهههههههت از روز مادر برای 

 گردیا

  و یمال نییمع میرح ،یشع احما بودنا، اهیورز اشترا  کابلیشاروال کارمناا  از یشمار کهمحفل نیا در

 اهااف وتحقق جامعه اسهها : گفت نموده صههحهت  مادر بزرگ مقام و گاهیجا یرو کابل،یشههاروال یادار

 قابل همواره که بوده مادرا  پرورش و زحمات به وابسههته همه ،یاجتماع اخالق کرد  مراعات و اهیپسههنا

 .باشنا یم ریتقا و شیستا

  برجسته کابلیشاروال در زنا  نقش که، افزود شیها صحهت ۀادام در کابلیشاروال یادار و یمال نییمع

  کارمناا  جان، از خصوص به اداره، نیا یسو از یشرر نظام و خامات ۀعرض در که را یکارها و بوده

 .باشا یم کارا و موثر ابا،ی یم انجام ز  قشر
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 در شا  یهاتیفعال یرو کابل،یشاروال جنار تیآمرسیتا فردوسی مسوو  و فریها نیک بین عضو  متعاقها  

 اداره نیا میتصهام در زنا  نقش گفتنا،که نموده صهحهت کابلیشهاروال در زنا  قشهر و مادرا  گاهیجا قها 

  و یخوب به کابلیشههاروال یهابرنامه توانا یم دارد ز  قشههر که در  و احسهها  با رایز باشهها، یم موثر

 .ابای تحقق تیموثر

  یسههو از کابلیشههاروال ۀسههتیشهها و کش زحمت مادرا  از یشههمار یبرا ینقا فیتحا محفل، نیا ریاخ در

 .ایگرد عیتوز اداره نیا یرههر

گرددیمی زیرريق تيامنۀ پروژی عموم سرک. 5  

 اسههتیری سههو از گذشههته سهها  در که دوازدهم،یۀ ناح واقع تیامنۀ پروژی عموم سههر  سههاز و سههاخت کار

  و لیتکم آ ی خاکۀ بان و روهاآب ساز و ساخت کار بود، اهیگرد آغاز کابلیشاروال کار و مراقهت حفظ،

 .گرددقیرریزی  کینزدۀ نایآ در است قرار

  ادهیپ آبروها، شههامل متر 24 عرض با متر 8144یمجموع او  به ،یاسههاسهه و پخته شههکل به سههر  نیا

 .اینمایم وصل خا زما  ۀقلع سر  به رای بگرام سر  که بوده جاده ریتنو و روها

 شهر سطح از زباله تن« 0077» انتقال وی آور جمع .6

  33ی نواح از را پراکناهی هازباله تن 7746 مقاار کابلیشهههاروال فیتنظ اسهههتیر گذشهههته،ۀ هفت کی یا

 .است داده انتقا  (کثافات دفن محل) دوم درگز  شرر از رو یب به وی آور جمع شرر ۀگان

  وی کار پا  مصروف ،یایتولی هازباله انتقا  و یآور برجمع عالوه شررکابل، فیتنظ استیر پرسونل 

 جرت رای االرض س حی هاآب تا باشنا،ی م زین شرر س حی هاکانا  و آبروها ازی ادیز شماری کشلوش

 . گردد مرفوع موجود مشکالت و داده

 مکررا   ت،یمسههوول یب ا یهمشههرر ازی بعضهه توسهه  ،هاخاکروبه و هازباله ختنیر با که، سههتیدرحال نیا

  نیتأم دری روز شهها تالش وی سهع با همواره فیتنظ اسهتیر که گرددیم مسهاود ها کانا  و آبروها ریمسه

 .انا تیفعال مصروف هاآ ی کار پا  و شرر نظافت

ست قابل   التانتقا اه،یگردی ااریخر کابل یشاروالی سو از را  یاخ کهی ایجا  یوسا کار آغاز با که، ذکرا

 واهاخ برهود شههتریب هازباله تیریما تیوضههع و شیافزا فیتنظ اسههتیری سههو از  روزانه هازبالهی صههایف

 .افتی

  گرددیم نظارت هاگذشته از تر منجسم شهر،ی کيتراف نظام .0

ۀ پروسهه قیار ازی کیتراف مقررات و قانو  برتر قیت ه وی کیتراف خامات برهود منظور به کابلیشههاروال

  خصوص در شرر کیتراف تیریما ایجای هابست در کینزد ۀنایدرآ را تن« 244» تعااد به آزاد، رقابت

 ررشهههی کیتراف نظام در کارمناا ، نیکارا غازآ با که، گماشهههت خواهای کیتراف تخلفاتی ابیارز و نظارت

 .بود میخواه شاها رای مثهت رییتغ

ی ازسهه کیالکترون کار چو  شههرر، کیتراف تیریما مختلفی هابخش در سههنویبای چنا از کابلیشههاروال

ی سهههاز سهههاده  ،یوسهههای کیتخنۀ نیمعا مرکز رانناگا ، آموزش برهود ارح ،یرانناگ جواز و ریسههه جواز
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   یوسهها میتنظ روها،ادهیپ و هاجادهی رو اریسههی هایکراچ و فروشهها  دسههت رسههتیما ،یکاری هاپروسههه

ی تیریما نظام برهود خاار به را گرید موارد هاده وی نیلی موترهای هاسههتگاهیا وی مسههافربری ترانسهه ورت

  نهۀ نایدرآ ها،برنامه همه نیا شهها یی اجرا با که داده قرار شیخو توجه محراق در شههرر کیتراف خامات

ۀ عرضهه و کرده تجربه رای خوب نظم هاگذشهههته از ترمنسهههجم شهههرر کیتراف که، گفت توا ی م دور چناا 

 .شا خواها تری اریمع شرر نیا شرروناا ی برا کیتراف تیریما

 

 اطالعيه های شاروالی کابل .1

شاروالی کابل از عموم شرروناا  شریف کابل تقاضا به عمل می آورد تا جاده هایی که به نام های رسمی 

مسههمی شههاه انا، آ  را در اسههتفاده ما نظر داشههته تا از یک ارف به ارزش ها و افتخارات اشههخاص شههریر 

سلسلة نام گذاری جاده کشور احترام گردیاه و از جان، دیگر، از آدر  مشخص دایمی برره منا گردیم. به 

های شههرر کابل، یکی از جاده ها رسههما  به نام سههل ا  محمود غزنوی نام گذاری گردیاه اسههت، این جاده که 

از سرای شمالی آغاز و تا چرارراهی میاا  هوای  امتااد دارد، که متاسفانه اکثرا  از شرروناا  این سر  

که این کار فاقا ارزش های معنوی، فرهنگی و تاریخی، را به نام سهههر  هشهههتاد متره میاا  تذکر می دهنا 

 جز مظرر تنز  و انح اا سویة فرهنگی یک شرر یا یک کشور، دیگر مفرومی را ارایه داده نمی توانا.  

 

  : 3137 سرطان 31  چهارشنبه – 01شماره 

 ی رقانونيغی هاساختمان اعمار از یريجلوگ خاطر به کابل،یشاروال سرپرست ديتأک .1

 سرپرستی ز ،یحه عهاهللا اریپوهن استیر تحتۀ جلس روا ، سا  سراا  88 دوشنهه روز ظرر از بعا

  نیتم احما خیش اریپوهن اشترا  با ،یفویوظی هاتیمسوول وی شرر نظام تحقق منظور به کابل،یشاروال

 . افتی ریتاو کابلیشاروال ۀگان 33ی نواح سا ییر وشاروالی  مقامی کینتخ مشاور

 اداره، نیا مسووال  ازی شمار کردرکا ازی تینارضا ابراز ضمن کابل،یشاروال سرپرست جلسه، درآغاز

ی نواح نیمراجع ازی برخ تیرضههههها عام شهههههرر، سههههه ح دری قانونریغی هاسهههههاختما  اعماری چگونگ

  سههونیبای چنا از: گفت گرفتهبحث به رای نواحی هااسههتیر در فسههاد تیموجود احتماالت کابل،یشههاروال

 دموریی شههناسهها از بعا انا داشههته تعلل شهها  فیوظا درانجام که توجه، کم و فسههاد به آلوده افراد ازی شههمار

 ساد،ف با مهارزه امر در را خود تعرا ما که شانا دوش سهک شا  فیوظا از ای و گرفته قراری قانون گردیپ

  فیاوظ از اسهههتفاده سهههو  و نمانای باق انتیخ شههها  مرتک،ی  برا جا تا کرد میخواه دنها  شیپ از شهههتریب

 .ردینگ صورت

 رد تعلل وی فویوظی انگار سههههرل نیا از پس که، ایورز ایتأک گرید بار کی کابلیشههههاروال سههههرپرسههههت

 امانت و صااقت با همه که است الزم نهوده، شرر نیا مردم وی شاروالی رههر تحمل قابل محوله، امورات

 .  میبرسان انجام به آ  درست شکل به را شیخوی هاتیمکلف و فیوظای دار

 تیفظر کهی نواح ازی شماری برا است قرار ،یکار رونا عیتسر منظور به: گفت کابلیشاروال سرپرست

 لاصهه سههو کی از تا نمود، فراهم را شههتریبی هاتیصههالح وی کیتخن امکانات باشههنا، داشههته را برتری کار
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 شهرر سه حی نواح در خاماتۀ عرضهی چگونگ گر،ید جان، از و شهود گرفته نظر ما مجازات و مکافات

 .ابای برهود

 از تا ایگرد خواهنا جا به جا ایجا افرادی نواحی خالی هابسههههت  در ناهیآۀ هفت دو که،تا کرد اضههههافهی و

 .ایآ عمل بهی ریجلوگی کاری خالها و پرسونل کمهود

ی هاتیمسوولی رو جلسه، کنناگا  اشترا  شنراداتیپ و اتینظر استماع از بعا کابلی شاروال سرپرست

ی برا ،یکار تیموثر وی هماهنگ خاار به و نموده تمرکز زینی تیامنی هاحوزه وی نواح مشههههههتر 

ی شههنرادیپی ها ارح و ازهاین سههتیل ،یفعل تیوضههع از جانهه همه بادر  تا داد، تیهاا مختلفی هابخش

 .ناینما شکشیپ اداره نیای رههر به عاجل هرچه شانرا

 ټې غونډه جوړه شوهيکم کړنالرو کتنې،مقرراتو او اينونو بيد کابل ښاروالۍ په قوان.2

د کابل ښههاروالپ په قوانینو بیاکتن ، مقرراتو او کالنالرو کمی، ، د یک شههنه  په ور  له غرم  مخک  چ  

پلوه د  د روا  کا  د چنګاښ میاشههههت  له لسههههم  نی،  سههههره سههههمو  خوری، په ښههههار  نظام ک  له ادار 

 آسانتیاوو برابرولو اود ځمکو قانو  جوړولو په اړه غونډه ترسره کاله.

قانو  څخه سههههرچینه اخل ، د ښههههار د اقتصههههادی   د ځمکو د بیا جوړون  او ود  قانو  چ  د اسههههتمال  له

یههاده کمی،ههه  و   ود ، پههه ځههانګال  تو ههه د غیرپالن  سههههههیمو بههالو  پههه پالن  سههههههیمو بههانهها  پههه اړه ده.

قوانین،مقررات او د د  ادار  کالنالر  د اړتیاوو په اسههههههها  بیاځل   ور  او چمتو کو  ی  ترڅو کابل 

ښاروالپ د ښار  نظام د ود  په برخه ک  له کوم  ستونزی سره مخ نش  او د کابل ښار وده او پراختیا د 

 قانو  په چوکاټ ک  و .

د  ،  اخیسهههههتل شهههههویو ځمکو او هر  نمر  ل اره د د یادون  وړ ده چ ، د ځکمو د بیاکتن  او ود  قانو  

 آسانتیاوو برابرولو په برخه ک  مرسته کو .

  گرددیم ليتکم بیعنقر دوم گزک سرکی زیرريق .3

 از قهل سهها  که شههرر، کمی و سههتیبیۀ ناح واقع« ها زباله دفن محل»  دوم گز  سههر  سههاز و سههاخت کار

  و اهیگردی زیرریق آ  متر 3044 از شیب ،یخاکۀ بان لیتکم از بعا بود، اهیگرد آغاز کابلیشاروالی سو

  با دارد، او  متر لویک 2 که سر  نیا .شود س ردهی بردار برره به و لیتکم کینزد ۀنایآ در است قرار

  احاتسهه باشههناگا  و نیعابری برا شههرر، از رو یب به هازباله انتقا  رونا عیتسههر کنار در آ  شهها  لیتکم

 .گرددیم فراهم زینی ها سرولت آ ، به کینزد

 رکولو چارې دوام لرييجوړولواو ق ځ لوري اصلی سړکونو ديد کابل خت .4

اصههلی سههالکونو دجوړولو چار  چ  تیرکا  د کابل ښههاروالپ د ترانسهه ورت  1د کابل په ختیځ لوری ک  د 

 ښه وال  پروژ  له الر  پیل شوی وی، د دوه سالکونود جوړولو چار  دوام لر .

د یادو سالکونو د لښتیو جوړولو چار  بش ال  شو  او د قیرکولو ل اره چمتو د . یاد سالکونه عهارت د   

له د دریم پروا  څخه تر تنظیف څلور الر  پور ، تنظیف څلورالر  نه د مسههههههلح قواووتر څلور الر  

ه تر خشهههههت پور ، مسهههههلح قواوڅلور الر  څخه تر پنجصههههها فامیلی څلور الر  پور ،  والی  پار  څخ

څخه تر خشهههههههت هوختیف  هوختیف پور ، تایمن  څلور الر  څخه تر قلعه نجارانو پور ، قلعه نجارانو
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څخه بیا تر سرای شمالی  پور ، قلعه نجارانو څخه ترد لومال  برخ   وال  پور ، له لومالی خ   والی 

مترو،  24مترو،2۳مترو،2۳کیلومتره اوږدوال  او د 82یاد سهههههالکونه په  ولیزه تو ه شههههها وخوا پور  د .

متره پلن والپ لر  چ  د لښهههتیو، پلو الرو،  لاانونو، نیالګیو ایښهههودلو، د سهههال  روښهههانه کولو، پل   34او

الرو ل اره ترافیک  دهلیزونو، د بایسهههههکیل ځغلولو کرښههههه ، د ترافیک  نښهههههو ځا  په ځا  کو ، تم ځایونو 

 جوړو  هم پک  شامل د .رغو  د پلوالرویانو او وسای و ل اره د امن ځایونو 

 د یادون  وړ ده چ ، یاد سالکونه به په روا  کا  ک  بش ال او  ،  اخیستن  ته وس ار  ش .

دیگرد ليتکم خانزمانۀ قلعیی باال سرک دومیۀ الی زیرريق صديف 57 .5  

 زای جار ةهفت در سر  نیا دومیۀ الی زیرریق کار خا ،زما ۀ قلعیی باال سر ی اساس ساختما ۀ ادام به

ستقامت  سر ی زیرریق است قرار و ایگرد لیتکم متر 8406 او  به سر  نیا وس ی ال خانه سمنت ا

 .شود گرفته دستی رو زین کینزدۀ نایآ در خا ،زما ۀ قلعۀ متر 64 سر  استقامت از مذکور

  و متر 2142 او  به خا زما ۀ قلع ۀمتر ۳4 سر  وس  یال خانه سمنتی چرارراه قسمت از سر  نیا

ی وارهاید متر 837۳ و رو ادهیمترپ ۸441 آبرو، متر 7448 اعمار شههههامل متر، 1 اوسهههه  عرض به

  برره به و لیتکم کینزدۀ نایآ در کابلیشهههاروالی انکشهههاف پروگرام ازی اسهههاسههه و پخته شهههکلبه ،یاسهههتناد

 ..شودیم س ردهی بردار

 

 شهركابل نواحي در جدید هايدانيزباله و وسایط توزیع .7

  سوباینی مات از شاه،ی ااریخر جایاا     یوسا ازی شمار برگماشتن عالوه كابل،شاروال  تنظیف ریاست

 در نخست، قام در و است نموده آغاز مختلف نواح  در زین را مكع، متر هفت ایجا ها دان زباله توزیع

سا  به و شاه قرارگرفته م العه موردی نواح   هادان زباله من قه، هر نفو  و مسیر زباله، تولیا میزا  ا

 ایجاد مشههكل شههرروناا  به آ ، انتقا  حین که بوده سههربسههته همه جایا ها دان  زباله .اسههت شههاه جا جابه

 .کناینم

  تنرا و كننا اسهههتفاده هادان زباله این از درسهههت ۀگون به شهههرروناا  كه،گرددم  موفق زمان  پروسهههه این

ی خودار جاا   هاآ  در سهههاختمان  مواد انااختن از و نموده تخلیه آ  در را خود ۀروزمر تولیا ی هازباله

 .ناینما

 کمپاین پوهاوي عامه د ترعنوان الندې( دي څوک اوسيدونکي ښاري ښه) د کې ښوونځي بلخي رابعه .0

 شو ترسره

  ښههار  ښههه) د ور  په دوشههنه  د اونپ روان  د خوا له ریاسههت پوهاو  عامه او اړیکو د ښههاروالپ کابل د

   موخه په لوړولو کچ  پوه  د زدکونکو د کم این پوهاو  عامه د النا  ترعنوا   (د  څو  اوسههیاونک 

   عموم ک  کم این دغه په .شههو ترسههره ک  ښههوون   بلخ  رابعه د ک  چرار کارته اړونا ناحی  دریم  د

  اصو   پل او سال  د پیژنانه، نښو ترافیک  د لکه الر  له مجلو او کڅوړو،پوسترونو ویډیوی  د مالومات

 .وکال  وده فرهنګ ښار  ترڅو شو  وړانا  ته  ډونوالو مالومات اړه په ښیراز  او تنظیف  مقررات، او
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  تمثیل  لور  له هنرمناانو ځینو د خاار په ود  د فرهنګ ښار  د ک  کم این د  په چ  ده وړه یادون  د

 .شو  وړانا  ته نناار  هم  و  

 دیگرد آغاز هاجاده کنار روهاديپی زهايدهلی انداز خط .8

  دوم ۀیناح مزدحم نقاا از ها،جاده روکنارادهیپی هازیدهلی برا را ساحه 38ی انااز خ  کار کابلیشاروال

ی کیتراف مقررات و ادهیپ افراد تردد در سهرولت جادیا ها،جادهیی هایز منظوربه پروسهه نیا.کرد آغاز شهرر

  یاهگلاا  نقاا،ی بعضههههه در که ذکراسهههههت قابل.ایآ عملبهی ریجلوگی کیترافی احتمال حوادث از تا بوده

  برارف موانع فرش،سنگ نص، با و رو ادهیپ ریمس نییتع با که نموده جادیا را موانع هاجاده ازی شمار

 .بود میخواه شاها ادهیپ نیعابری برا رای  هاسرولت و گرددیم

 

همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق  نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک: - 2
 صفحه فیسبوک پرداخته است که شرح عناوین آن قرار ذیل است: 

 

 7313 سرطان 6جمعه 

 

 شب شعر با شکوهی تحت عنوان ) شام کابل او دسوله په هیله ( برگزار شد .3

، 1347سههرطان  7ارج گذاری به تاریخ و فرهنگ شهه ر کابل و آرمان های صههلب طلباند مردن، پنجنشههنبه شههب،  به منظور
 .ریاسههههههت خدمات کلتوری شههههههاروالی کابل شههههههب شههههههبری را تحت عنوان )شههههههان کابل او دسههههههولی په هیله( برگزار کرد

خبره گان شههه ر اشهههتراک ورزیده بودند، پوهنیار در این محفل که شهههبرا، ادبا، نویسهههندگان، اسهههاتید پوهنتون ها، مح  ین، و 
تاریخی و فرهنگی شههه ر کابل به تفصهههیل  عبدهللا حبیب زی سهههرپرسهههت شهههاروالی کابل طی صهههحبتی پیرامون ارز  وا ی

صهههحبت نموده خاطرنشهههان کرد که شههه ر کابل دارای تاریخ ک ن ادبی بوده که در ادوار مختلع، ده ها عارع، متصهههوع، 
سنده،  ش ر شاعر و نوی ش ر بوجود آورده اند که بر زیبایی و غنای فرهنگی  کارهای خارق البادۀ هنری و ادبی را در این 
سههرپرسههت شههاروالی کابل رههمن قدردانی از اهل هنر و ادب، عکوه کرد که این اداره در پ لوی عررههد .کابل افزوده اسههت

  های تاریخی و فرهنگی این شههه ر نیز تک  بی  از سهههی مورد خدمات عان المنفبه، در حفظ، پاسهههداری و گسهههتر  ارز
نموده و برنامه های متبددی را روی دسهههههت دارد که از جمله تاسهههههیی انجمن های ادبی و هنری وهمچنان نشهههههسهههههت های 
 .مشههههههههههههورتهههههی بههههها خهههههبهههههره گهههههان ادب و ههههههنهههههر مههههها را در تهههههحههههه هههههق آن یهههههاری مهههههی رسههههههههههههانهههههد

رییی شورای سرتا سری مردن کابل، سید مصطفی همینطور دوکتور سید مخدون رهین وزیر اسبق اطکعات و فرهنگ و 
سبیدی رییی خدمات کلتوری و پوهاند عزیز احمد پنجشیری مشاور فرهنگی شاروالی کابل هرکدان روی ادوار تاریخ ک ن 
دو هزار سههالد شهه ر کابل تمرکز نموده، ارز  های ادبی، فرهنگی، شههبر، ادب، موسههی ی، تصههوع و عرفان را در شهه ر 

ی گرفتند و تصریب نمودند که ش ر کابل یکی از ش رهای دارای قدامت تاریخی و تمدن فرهنگی ج ان بشمار کابل به مبرف
باالترتیب اسههههتاد ادبیار زرینگر، پوهاند رازقی نریوال، عزیز آسههههوده، ملکی خزان، نجیب هللا ایجاد، محمود بکتا ، .میرود

سههتاد پامان، محمد داود ناظن، اسههتاد قریشههی، عبدالمل  عط ، هادی ایوبی، اسههتاد سههمندر وفا، تاج محمد زریر غزنوی، ا
عبدالواحد ایان، دکتور سههرو رسهها رفید زاده، عبدال ادر آرزو و شههماری دیگر از شههبرا و نویسههندگان به زبان های دری و 

بیبی و پشههتو سههروده ها و آرزوهای شههانرا برای تامین صههلب در کشههور و همچنان در وصههع کابل و جلوه های گوناگون ط
 .مههههبههههنههههوی آن بههههیههههان داشههههههههههتههههنههههد کههههه مههههورد اسههههههههههتهههه ههههبههههال اشههههههههههتههههراک کههههنههههنههههدگههههان بههههرنههههامههههه قههههرار گههههرفههههت
گفتنیسههت که در  بکی این برنامه، هنرمندان آرکسههتر موسههی ی ریاسههت خدمات کلتوری شههاروالی کابل آهنگ های می نی، 

 .گان پیشک  نمودندعرفانی و هنری را با پخ  موسی ی اصیل افغانی نیز در این محفل برای اشتراک کنند
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 3137سرطان   31یکشنبه 
 

 جلسۀ هماهنگی به خاطر تطبیق لوایح فعالیت اصناف تدویر یافت .3

تحت ریاست 1347سرطان  0جلسد هماهنگی به خاطر تطبیق لوایب و م ررات فبالیت اصناع سطب ش ر، روز سه شنبه 
کابل، با اشتراک داکتر محمد ادریی توخی رییی صحت محیطی و خدمات ش ری شاروالی پوهنیار مسیب هللا محبوب مبین

در آغاز جلسههه، مبین .کابل تدویر یافتهای نواحی بیسههت و دوگاند شههاروالیمحیط زیسههت، مدیران جواز، و تنظین مارکیت
لوایب و م ررات  دنکابل، روی چگونگی فبالیت اصههههههناع مختلع شهههههه ر از نظر مراعات کرخدمات شهههههه ری شههههههاروالی

کابل، صهههحبت نموده گفت:  زن اسهههت برای تطبیق لوایب و م ررات،که ج ت نظن شههه ری و مراعات کردن حفظ شهههاروالی
های اجتماعی و ها با هماهنگی کامل تک  نموده تا مصههههههوونیتالصههههههحد محیطی و محیط زیسههههههت ترتیب یافته، همه بخ 

متباقباً .ری کردن فبالیت اصههناع شهه ر به مسههوو ن مربوطه هدایات  زن دادرفاهی سههطب شهه ر ارت ا یابد و به خاطر مبیا
ها و مشههههککت موجود در قسههههمت توزید اجاز  فبالیت کابل، روی چال رییی صههههحت محیطی و محیط زیسههههت شههههاروالی
صهههنع  35ها صهههحبت نموده گفت: برای تنظین فبالیت ها و رسهههتورانتاصهههناع مختلع چون حمان ها، خبازی ها، قصهههابی

مختلع، لوایب ترتیب گردیده و همه روزه پرسههههونل ریاسههههت صههههحت محیطی با هماهنگی نواحی، چگونگی مراعات کردن 
گیرند که نتایج مثبتی را در پی داشههته اسههت. وی افزود: اصههنافی که مطابق به لوایب فبالیت داشههته لوایب را به بررسههی می

 .واههههههنهههههدگهههههردیهههههدبهههههاشههههههههههههنهههههد تههههه هههههدیهههههر و تشههههههههههههویهههههق، و اصههههههههههههنهههههاع مهههههتهههههخهههههلهههههع مهههههجهههههازات خههههه
نموده، نظریات و پیشن ادات شانرا ابراز داشتند که در  سپی تبدادی از اشتراک کنندگان جلسه پیرامون موروع، صحبت

زمینه مبین خدمات شهههه ری هدایت داد تا همه مواد لوایب محیط زیسههههتی اصههههناع، با سههههبی و تک  جدی پیگیری شههههود و 
 .ط بیشتر ت ویت گرددروحید همکاری و هماهنگی میان ادارات مربو
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 کمپاین آگهی دهی )شهروند خوب کیست( در مکاتب شهر آغاز گردید .2

بدینسهههو، کمپاین آگ ی دهی زیر نان )  1347سهههرطان  6ریاسهههت آگاهی و ارتباط عامد شهههاروالی کابل از روز چ ار شهههنبه 
از مکاتب شهه ر راه اندازی کرده اسههت که شهه روند خوب کیسههت( را به منظور بلند بردن سههطب آگ ی متبلمین در شههماری 

دراین کمپاین، بسته های ویدیویی، پوسترها و مجله هایی که در برگیرندۀ موروعاتی چون مبرفی  .همه روزه جریان دارد
عکین ترافیکی و اصههول و م ررات جاده و پیاده رو، و امورات تنظیفی و سههرسههبزی آماده گردیده اسههت، به نمای  گذاشههته 

شود ت شودمی شینی بلند برده  ش ر ن شات پارچه های تمثیلی از .ا سطب فرهنگ  ست که در جریان این کمپاین، نمای قابل ذکرا
 .جانب شماری از هنرمندان به خاطر ن ادینه شدن فرهنگ ش ری، نیز اجرا می گردد

 

 

 تصدیق نامه های برنامه آموزشی محو خشونت علیه زنان توزیع گردید .1



 3137 سرطان 31 الی سرطان  7                               86بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

11 
 

نان محو خشونت علیه زنان چندی قبل از سوی آمریت جندر شاروالی کابل برگزار شده بود، چ ار شنبه ورکشاپی که تحت 
توسط احمد شبیب رحین مبین مالی و اداری شاروالی کابل برای اشتراک کنندگان آن تصدیق نامه  1347سرطان  6گذشته 

ور و اناث شههاروالی کابل اشههتراک ورزیده بودند، تن از کارکنان ذک 32در این ورکشههاب به تبداد  .های فراغت توزید شههد
روی همدیگر پذیری، احتران به ح وق زنان و رههههههررهای خشههههههونت علیه زنان در جامبه و محیط کاری برای اشههههههتراک 

در این محفل که شههماری از کارمندان شههاروالی کابل اشههتراک ورزیده بودند، احمد شههبیب رحین  .کنندگان آموز  داده شههد
اداری شهههاروالی کابل، روی جایگاه و م ان زنان و مادران صهههحبت نموده گفت: اسهههای جامبه و تح ق اخکق  مبین مالی و

پسههههههندیده اجتماعی، وابسههههههته به زحمات و پرور  
زنان و مادران بوده که این زحمات شهههههههان همواره 
قابل سهههتای  و ت دیر می باشهههد و خشهههونت علیه این 

نیت مردود قشههههر از دیدگاه دین م دی اسههههکن و افغا
متباقباً اسیتا فردوی، مسئول و فریبا .پنداشته میشود

نیکبین عرههههو آمریت جندر شههههاروالی کابل هری  
روی فبالیت های شهههههههان در قبال جایگاه مادران و 
ن   زنان در شهاروالی کابل صهحبت نموده افزودند 
که ن   زنان در این اداره در خصهههههوه عررهههههه 
  .خهههههدمهههههات مهههههوثهههههر و کهههههارا مهههههی بهههههاشهههههههههههد

اخیر این محفل، تحایع ن دی نیز برای شهههماری در 
از مادران زحمت ک  و شههایسههته شههاروالی کابل از 

 .سوی رهبری این اداره توزید گردید

 

 

 
 !ی مریم از سوی شاروالی کابل لیسهریزی جادهجریان اسفالت .4

پی  رفته و ی مذکور بهقرارداد پرواه ی مذکور از چندی قبل آغاز و مطابق به مبیادسههههاخت آبرو جاده کار بدنه سههههازی و
 .شودب ره برداری سپرده میبهدر سال جاری تکمیل و

 

 

 13۳0سرطان  11دوشنبه 

 

 23جریان اسفالت سرک گزک در ناحیۀ  .3
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سفالت  سمتی از جاده  21کیلومتر سرک واقد گزک در ناحید  3کار ا سفالت ق شته آغاز و ا سال گذ شاروالی کابل  سوی  از 
ی جادۀ مذکور از سهههوی های باقی ماندهال گذشهههته تکمیل و به ب ره برداری سهههپرده شهههد، اکنون کار اسهههفالت قسهههمتدر سههه

ها به بیرون از شههه ر، برای شهههماری با سهههاخت جادۀ مذکور در کنار تسهههرید روند انت ال زباله.شهههاروالی کابل جریان دارد
 .گرددمیگان مسیر سرک مذکور س ولت فراهن زیادی از باشنده

 

 

 

 

 

 ی دومرو نقاط مزدحم ناحیههخط اندازی دهلیزهای پیاد .2

ی دون ش ر کابل روز گذشته رو در ن اط مزدحن ناحیههای پیادهمتر مربد دهلیز 1157ساحه به متراا  21کار خط اندازی 
س ولت در تردد افراد پیاده بوده تا از حوادث ها، ایجاد منظور زیبایی جادهاین پروسه به.از سوی شاروالی کابل آغاز گردید

 .عمل آیدترافیکی جلوگیری به

 .گرددفر  مواند برطرع میها، مواند ایجاد گردیده که با نصب سنگنوت: در ببری ن اط گلدان
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 فیییییصییییییییییید قیییییییییرریییییزی  یییییۀ دوم سیییییییییییرک بییییا یییییی قییییلییییعییییۀ زمییییان خییییان تییییکییییمیییییییییل گییییردیییییید 01. 1 

 
با یی قلبد زمانخان کار قیرریزی  ید دون این سههرک در هفته جاری از اسههت امت سههمنت  به ادامد سههاختمان اسههاسههی سههرک

  .مهههههههتهههههههر تهههههههکهههههههمهههههههیهههههههل گهههههههردیهههههههد 1496خهههههههانهههههههه الهههههههی وسهههههههههههههط ایهههههههن سهههههههههههههرک بهههههههه طهههههههول 
 .مترۀ قلبد زمانخان در آیندۀ نزدی  نیز روی دسههت گرفته شههود 65قراراسههت قیرریزی سههرک مذکور از اسههت امت سههرک 

متر و به  3۹43متره قلبد زمان خان به طول مجموعی  65منت خانه ا  وسههط سههرک این سههرک از قسههمت چ ارراهی سهه
متر  7541متر، شههههامل اعمار  ۹عرض اوسههههط 

متر دیوارهای  1276مترپیاده رو و  945۹آبرو، 
شههههکل پخته و اسههههاسههههی از پروگران اسههههتنادی، به

انکشهافی شهاروالی کابل در ایندۀ نزدی  تکمیل و 
 ..شودیب ره برداری سپرده مبه

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13۳0سرطان  12سه شنبه 

 

 بازدید سرپرست شاروال کابل از ساخت سرک نساجی بگرامی .1

ار ی ن ایی قرزی سههرپرسههت شههاروالی کابل از روند کاری پرواۀ سههرک نسههاجی بگرامی که در مرحلهپوهنیارعبدهللا حبیب
گیر به طول طول ی  کیلومتر، با سهههاخت ی  کانال بزرب آببهاین سهههرک  .دارد قبل از ظ ر امروز بازدید به عمل آورد

های سههطحی، در چ ار خط توسههط ریاسههت حفظ، مراقبت و کار منظور مدیریت آبهای وصههلی دیگر بهکیلومتر و کانال 3
ی نزدی  رسهههماً شهههاروالی کابل سهههاخت و سهههاز گردیده که در آینده

 .گرددافتتاح می
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 13۳0سرطان  13چهارشنبه 

 

  د )ښه ښاري اوسیدونکي څوک دي( ترعنوان  ندې د عامه پوهاوي کمپاینونه .3

د کابل ښههههاروالا د ا یکو او عامه پوهاوا ریاسههههت له خوا د روان  اونا د یکشههههنبه او دوشههههنبښ په ور و د )ښههههه ښههههارا 
پوه  کچ  لو ولو په موخه د دریم  او اوسهههههههیدونک   وک دا( ترعنوان  نده د عامه پوهاوا کمپاین د زده کونکو د 
په دغه کمپاین کښ عموم  مالومات د .دوهمی ناحیو ا وند سهههههیمو کی د اریانا او راببه بلخ  ښهههههوون یو کښ ترسهههههره شهههههو

ویډیوی  ک و و، پوسههترونو او مجلو له  را لکه د ترافیک  نښههو پیاندنه، د سهه ک او پل  اصههول او م ررات، تنظیف  او 
 .مههههالههههومههههات وههههډونههههوالههههو تههههه و انههههده شههههههههههول تههههر ههههو ښههههههههههارا فههههرهههههنهههه  وده وکهههه ا ښههههههههههیههههرازا پههههه ا ه

د یادونښ و  ده چښ په دا کمپاین کښ د ښهههارا فرهن  د ودا په خاطر د  ینو هنرمندانو له لورا تمثیل  يوي  هن ننداره 
 .ته و انده شوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های غیرقانونی در سطح شهرتاکید سرپرست شاروالی کابل به خاطر جلوگیری از اعمار ساختمان  .2

، جلسههه ای به منظور 1347سههرطان  11تحت ریاسههت پوهنیار عبدهللا حبیب زی سههرپرسههت شههاروالی کابل، روز دوشههنبه 
تح ق یافتن نظان شهه ری و انجان مسههوولیت های وظیفوی، با اشههتراک پوهنیار شههیخ احمد متین مشههاور ارشههد تخیکی م ان و 

سههرپرسههت شههاروالی کابل، رههمن ابراز ناررههایتی از کارکرد گانه شههاروالی کابل تدویر یافت.درآغاز،  22رییسههان نواحی 
شماری از مسوو ن این اداره، چگونگی اعمار ساختمان های غیر قانونی در سطب ش ر، عدن ررایت برخی از مراجبین 
 نواحی شهههاروالی کابل، احتمال موجودیت فسهههاد در ریاسهههت های نواحی را بحث نموده گفت: از چندی بدینسهههو در این اداره
شماری از افراد آلوده به فساد و کن توجه که در انجان وظایع شان تبلل نموده اند ببد از شناسایی مورد پیگرد قانونی قرار 
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گرفته و یا از وظایع شههان سههبکدو  شههده اند و ما با تب د و جدیت کامل این مبارزه را بیشههتر از پی  دنبال خواهین کرد تا 
وظایع باقی نماند.سهههرپرسهههت شهههاروالی کابل ی  باردیگر تاکید ورزید که پی از این،  جا برای خیانت و سهههوس اسهههتفاده از

انگاری وظیفوی و تبلل در امور محوله، برای رهبری شاروالی و مردن ش ر قابل تحمل نبوده،  زن است که همه با ¬س ل
سههرپرسههت شههاروالی کابل  ین.صههداقت و امانت داری وظایع و مکلفیت های خوی  را به شههکل درسههت آن به انجان برسههان

تصههریب کرد که به منظور تسههرید روند کاری قراراسههت برای شههماری از نواحی که ظرفیت کاری ب تر را داشههته باشههند، 
امکانات تخنیکی و صهههکحیت های بیشهههتر فراهن گردد، تا از ی  سهههو اصهههل مکافات و مجازات مد نظر گرفته شهههود و از 

نواحی سهههطب شههه ر ب بود یابد.وی ارهههافه کرد که تا دو هفتد آینده در بسهههت های جانب دیگر چگونگی عررهههد خدمات در 
خالی نواحی، افراد جدید، ت رر حاصهههههههل خواهند کرد و از کمبود پرسهههههههونل و خک های کاری جلوگیری به عمل خواهد 

 سوولیت های مشترکآمد.سرپرست شاروالی کابل ببد از شنیدن دیدگاه ها و پیشن ادهای اشتراک کننده گان جلسه، روی م
نواحی و حوزه های امنیتی نیز تمرکز کرده و به خاطر هماهنگی و موثریت کاری، برای بخ  های مختل هدایت داد، تا با 
درک همه جانبه از ورههبیت موجود لیسههت نیازها و طرح های پیشههن ادی شههانرا هرچه عاجل به رهبری این اداره پیشههک  

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1083956105004159.1073741828.1073101629422940/1879260825473679/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1083956105004159.1073741828.1073101629422940/1879260825473679/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1083956105004159.1073741828.1073101629422940/1879260825473679/?type=3
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

  طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلع رسانه های ذیل حرور داشته است:

در تلویزیون نور اشتراک نموده عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل  1347سرطان  4روز شنبه  :تلویزیون نور .3

 .صحبت نمود شاروالی کابل برنامه هایدر مورد 

 آرمانرادیو با  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل  1347سرطان  15روز یکشنبه : آرمانرادیو  .2

 .صحبت نمود پل هوائی سرکوتلانجان داده و در مورد 

جان ان کلیدعبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو  1347سرطان  15روز یکشنبه  :کلیدرادیو  .1

 .صحبت نمود سرک های ش رداده و در مورد 

عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو کلید  1347سرطان  12شنبه سه  روزرادیو کلید:  .4

 .صحبت نمودانجان داده و در مورد رنگ آمیزی خانه ها 

عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو نوا انجان  1347سرطان  13شنبه چ ار روز :رادیو نوا .0

 .صحبت نمودداده و در مورد مشککت مردن 

عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1347سرطان  13شنبه چ ار روزتلویزیون ملی:  .8

 .صحبت نمودتلویزیون ملی انجان داده و در مورد چمن حروری 

7.  

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
از برنامه های شاروالی کابل عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل در مورد  صحبت های :تلویزیون نور .3

 انبکای یافت. تلویزیون نور
ائی سرکوتل از رادیو آرمان پل هونشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییی مصاحبه :آرمانرادیو  .2

 انبکای یافت.

نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های ش ر از رادیو کلید انبکای  مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییی :رادیو کلید .1

 یافت.
مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل در مورد رنگ آمیزی خانه ها از رادیو کلید انبکای رادیو کلید:  .4

 یافت.

 انبکای یافت. دن از رادیو نوامشککت مرعبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :رادیو نوا .0
چمن حروری از تلویزیون ملی مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییی نشرات شاروالی کابل در مورد : تلویزیون ملی .8

 انبکای یافت.

 


