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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 61و  60 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 7139 اسد 21  شنبهیک – 60شماره  

 ېشو ېړبشپ ېچار دويړجو د کونوړس دوو د ېکهیناح وولسمهي په .1

 دوړیجو کونوړس دونکویلښن دوو د ېکهیناح وولسمهی په لوري لهۍ اروالښ کابل د خوایپد را نه ېمود هڅله

 په کړس   لټهو ش    کی و هزار دیې  بل او دوام په کړس   يځوونښ   ناص   ي دالیس   دیې  وې یچ ېچار

 ته ېستنیاخ يسړکونه ګټ یاد او يړبشپدې وروستیوکې  پهی پیل شوې وې، ل  تیموقعې ک ب خه ۍوروست

 .شول وسپارل

 آمد عمل به لیتجلی شکوه بای محفلی ط کابل،ی فرهنگ ۀهفت از .2

ی ف هنگۀ هفت ازی ش   کوه با یمحفلی ط گذش   ته روز ش   ا کابل، ف هنگ و خیتار بهی گذار ارج منظور به

 باغ در کتاب، ناش     ان و ادبا ش    ع ا، س    ندگان،ینو گان،خب ه ،یدولتۀ رتبی عال نیاراک اش    ت اک با کابل،

 داش  تی گ ام همکار،ی ناادها و کابلیش  اروالی همکار به ف هنگ و اطالعات وزارتی س  و از باب ش  اه

 .آمد عمل به

ی ها  اثیم وی خیتار ادواری رو ف هنگ، و اطالعات وزارت س   پ س  تی ص  اف نهیحس   محفل، آغاز در

 خیتار و ها ارزش از حفاظت خاط  به ف هنگ و اطالعات وزارت: گفت نموده صحبت شا کابلی ف هنگ

 ش      ا  ه  ارزش و تیهو تا دهدیم خ ج به تالش و دارد دس      تی رو رای متعددی هاب نامه کابل، کان

 .شود گ فتهی مع ف به کابل جمله از کشوری خیتار

ی ف هنگ وی خیتاری واال ارزش  امونیکابل،پیش      اروال س       پ س      تی ز  یحب عبدهللا اریپوهن متعاقبا  

 گ انباری ها اثیم و کان خیتاری دارا ش  ا کابل ک دکه، خاط نش  ان نموده ص  حبت لیتفص   به ش  ا کابل

 عارف، هاده ش      ا ، نیا مختلف ادوار در که بوده ادب و ش      ع  ،یمعماری ها بخش در جمله ازی ف هنگ

ی ف هنگی غنا ویی بایز ب  که اند داش   تهی ادب وی هن ۀ العاد خارقی کارها س   نده،ینو و ش   اع  متص   وف،

 .است افزوده شا کابل

 شیبۀ ع ضی پالو در اداره نیا که، ک د عالوه ادب، و هن  اهل ازی قدردان ضمن کابلیشاروال س پ ست

 زین ش  ا  نیای ف هنگ وی خیتاری هاارزش گس  ت ش و  عظمت حفظ در المنفعه، عام خدمات موردی س   از

 وی هن  وی ادبی هاانجمن سیتأس       جمله از که نموده قیتطب آماده رای متعددی هاب نامه و نموده تالش

 .دارد دستی رو را هن  و ادب گانخب ه بای مشورتی ها نشست همچنان

 اس   بق  یوز و کابل م دمی س    تاس    ی ش   ورا سییر نیره مخدوم دیس    دکتور و ونس   کوی ۀندینما س   پس

 نموده، ص      حبت کابلی خیتاری ارزش      اا وی ف هنگ مختلف لیمس      ای رو  ه کدام ف هنگ، و اطالعات

 و گ فتندی مع ف به ش   ا کابل در را ع فان و تص   وف ،یقیموس    ادب، ش   ع ، ،یف هنگ ،یادبی ها ارزش

 .رودیم شمار به جاانی ف هنگ وی خیتار ،یباستانی شا ها ازی کی شا کابل که، نمودند حیتص 
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 ،یهن  شاتینما کابل،یف هنگی ها  اثیم وی خیتاری ها ارزش بهی گذار ارج خاط  به که ذک است قابل

 . دیگ د اج ا محفل نیا در زینی ناتوریم وی خطاط ات ،یت ،یورزش

 

شد برداشته ناحیة اول ساحات ازی قانون ریغی ها غرفه .3  

 غ فه ش  مار بار نیا مک ر،ی هایب رس  ی ط اول ۀیناح اس  تیر ،گذش  ته روز ،یش  ا  نظم تحقق هدف به

 .ب داشت بود، صورت غی  قانونی گذاشته شده  به جاده میوند ساحات در که رای قانون  یغی ها

 نیا کنند،یم تیفعال و گذارندیم غ فه شا  مختلف نقاط دری قانون  یغ صورت به که شا وندان ازی ب خ

 .گ فت خواهند ق ار یقانون گ دیپ مورد نیا از بعد که دهیگ دی شا ی نظمی ب باعث شان کار

ديگردی زيرریق فیتنظی چهارراهی ال تیمارکی چهارراه سرک .4  

 س    کی زی ریق کار گذش   ته ۀهفت کابل، ش   مالی اص   لی ها س    کی اس   اس    س   از و س   اخت کار ۀادام به

 .دیگ د لیتکم فیتنظی چاارراهی ال تیمارکی چاارراه

ی طوالن مدت از بعد داش  ت، ق ار بد حال دری اریمع نیزاید عدم وی کیتخن مش  کالت نس  بت که س   ک نیا

یی بایز به همچنان ده،یگ د م فوع شا  دری کیت اف مشکالت ها،س ک همچو ساخت با که دیگ دی زی ریق

 .افتی خواهند دست همه هوا،ی آلودگ کاهش و

  س      ک،یتنو ناال، غ س و ها گلدان روها، ادهیپ آب وها، س     اخت ش     امل س      ک نیا که ذک اس     ت قابل

 احداث و ها س    تگاهیا ،یکیت اف میعال نص      ،یران س    کلیبا خطوط روها، ادهیپی ب ای کیت افی زهایدهل

 .باشدی  مین نیعاب  و طیوسای ب ای کیت افی نیمیا ساتیتأس

 

 

کردندتيحما اعالمی هلمند خواهان صلحی مردم حرکت از کابلشهروندان .5  

ی هلمند خواهان صلحی م دم ح کت از یشیهمای ط کابل،انیشا  ازی ادیزی تعداد گذشته ۀپنجشنب روز

 را ص لح گاهیجا و تیاهم ش ان،ی هاص حبتی ط کابل م دم ندگانینما ش،یهما نیا در .ک دند تیحما اعالم

 در بزرگ خداوندی خوشنود ،کهیآشت و  صلحی ملۀ پ وس از ک ده، عنوانی کل ازین کی افغاناا همهی ب ا

 .ک دند اعالم را شیخوی بانیپشت و تیحما است، نافته آن

ستان م دم رفاه وی مل تیحاکم تحقق در رای شا وند وی مدنی ها ح کت م دم، ندگانینما نیا  و مام افغان

 .ک دندی قدردان هلمند تیوالی م دم خواهان صلح کاروانی اعضا از دانسته ارزنده

یی همسو وی همکار قسمت در کابل م دم ازی صحبتی ط شده ادی کاروان سییر ب یخ اقبال حال نیهم در 

 گ یهمد با ما ب ادران تا میدهی م ادامه شیخوی مدنی هاح کت نیا به ما: افزود نموده،ی قدردان اب از شان

 خسته که ماۀ دید رنج ملت همچنان و شوند همگام و کجای کشوری آباد و تیامن نیتأم دریی همسو وی  یپذ



 1397 اسد 24 یالاسد  18                             74بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

3 
 

ی مادی هایۀس ما و زانیعز دادن دست از شاهد گ ید و افتهیی یرها ده،یگ د مفاومی ب وی طوالن جنگ از

 .نباشند خودی ومعنو

 یلر دوامی چار دويړجو د کړس اصلي خانزمان ۀقلع د .6

س    یمې پورې غځیدلی ت  انیمک ور د خهڅ ېپ وژله  بابا احمدش    اه دې چ کړس     اص    لي خانزمانۀقلع د

کیلومت ه اوږدوالی ل ی، د کابل ښ    اروالۍ د کار، س    اتنې اوڅارنې ریاس    ت له  ۴مت ه پلن والې او  ۶۰ده،

س   ړک د کابل ښ   ار له مامو س   ړکونو څخه ګېل کیځي چې ختی  دغه .لوری ېې د جوړیدو چاری دوام ل ی

زون له م کز او ش  مال زون س   ه نښ  لوي. د دې س  ړک په جوړیدو به نه یوا ې دا چې د س  یمې په ښ  کال 

 .مثبت اغیز کوي، بلکې د سید نورمحمدشاه مینې له سړک څخه به ګېه ګوڼه هم کمه شي

 دارد ادامه ميمرۀ سیل شرق پارک اعمار کار .7

 و پاک ش ا  ۀب نامی س و از قبلی چند که ش ا کابل، ازدهمی ۀیناح واقع میم ۀ س یل ش  ق پارک اعمار کار

 ص  ورت به پارک نیا اس  ت ق ار و اس  ت رفته شیپ ص  دیف  80به کینزد ده،یگ د آغاز کابلیش  اروال س  بز

 ساز و ساخت ب  عالوه کابلیشاروال .شود سپ دهی ب دار با ه به و لیتکمی جار سال انیج  دری اریمع

مه و مط الع ه حال در ،1397 س       ال ختمی ال پارک 13 نا  جادیا خاط  بهی گ ید متع ددی های زیر ب 

 تا شد خواهند قیتطبی گ یدی پی کی اداره نیای ها ب نامه و بوده کابلشا وندانی ب ای طیمحی هاساولت

 کابل انیش     ا  گ ،ید جان  از و دهیگ د نیتض     م داریپاۀ بگون ش     ا  نیای ف هنگ وی اجتماعی ها ارزش

 .شوند دیمستفی آلودگ بدونی هوا از و پاک طیمح کی از بتوانند

ی وارهاید ش    امل نموده، احتوا را نیزم مت م بع هزار 15 به کینزدۀ س    اح م،کهیم  ۀس    یل ش     ق پارک

 ناال غ س اطفال،ی ب ای باز لیوسا نص  ها،یچوک و هابان هیسا نص  روها، ادهیپ سنگف ش ،یاحاطو

ی م دارا رای اریمع پارک کی یازهاین  یسا وی س سبزی ب ای اریآب منظم ستمیس ،ینیتزئی ها گلبته و ها

 .باشد

ديگرد آغاز سر وخودی رقانونیغی هاستگاهيا کارانتقال .8  

 روز بود، دهیگ د شا  سطح در ازدحام وی نظمی ب باعث که س ، وخودی  قانونیغی هاستگاهیا انتقال کار

 .دیگ د آغاز کابل کیت افی خدمات امور میتنظ بوردی نظارتۀ تیکمی سو از شا ی م کز ساحات از گذشته

 مد ش   ا  گ ید نقاط در نیمس   اف  انتقال جات را س     وخودی قانون  یغی هاس   تگاهیا لیبد کابل،یش   اروال

 مختلفی ها زون در اداره نیای سو ازی اریمعی هاستگاهیا ساز و ساخت کار که است ق ار و نظ گ فته

 .شود گ فتهدستی رو کینزدۀ ندیآ در شا 

گرددیمی زيرریق بيعنقر نهیم بابا شاه احمدۀ پروژ هفتم و پنجمی هابالکی اصل سرک .9  

 قبلی چند که دوازدهم،یۀ ناح واقع نهیبابامشاه احمد ۀپ وژ هفتم و پنجمی بالکاای اصل س ک ساز و ساخت

 ۀندیدرآ اس    ت ق ار و لیتکم آنی کناری آب وها و  س    اختیز کار  ده،یگ د آغاز کابلیش    اروالی س    و از

 .گ ددآغاز آنی زی ریق کار ک،ینزد

 اعمار و روهاادهیپ ف شسنگ آب وها، ساخت شامل مت  ۳۰ ع ض و مت  لومت یک کی طول به س ک نیا

 . شودی م سپ دهی ب دار با ه به و لیتکم ندهیآ ماه چند تا که بوده،ی نیتزئی هاگلدان



 1397 اسد 24 یالاسد  18                             74بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

4 
 

  : 1397 اسد 24چهارشنبه  – 61شماره 

گرددیمی بهساز پنجم ۀیناح در ريوزۀ قلع گذر .1  

 و کوچهی زیر تیکانک  ش   امل که هکتار، 90 مس   احت به پنجمیۀ ناح واقع نهیم خوش   حال  یوزۀ قلع گذر

شود مت  لویک 15.5ی مجموع طول به آنی هاس ک می ی باساز کابلیشاروالی انکشاف پ وگ ام از ،می 

ی م آغاز کینزدۀ ندیآ در دارد، ق اری تدارکاتۀ م حل در آنی کیتخن اس    ناد که پ وژه نیای عمل کار .گ دد

 فصل در م دم مشکالت  ،یطیمحی هاساولت جادیا ب  عالوه ،یف عی هاس ک ساز و ساخت با گ دد،که

 .گ ددی م ب ط ف خاک و گ د از هافصل گ ید در وی ال و گل از زمستان

  شد گرفته بحث به شهر کیترافی خدمات امور میتنظی کیتخن ليمسا .2

 اس   تیر تحت روان، س   ال اس   د 21 ش   نبه کی روز که ش   ا ، کیت افی خدمات امور میتنظ بوردۀ درجلس   

ی خدمات امور میتنظی کیتخن لیمس    ا بود، دهیگ د  یدا کابلیش    اروال س     پ س    تی ز  یحب عبدهللا اریپوهن

ی کارها ش   فتیپی ص  حبتی ط کابل،یش  اروال س   پ س  ت جلس  ه نیا در. ش  د گ فته بحث به ش  ا  کیت اف

 دری فلزی هاکتاره نص  ،یرانندگ جواز و  یس جواز صدوری ساز کوتاه قسمت در ،یتدارکات وی کیتخن

 واحد جادیا ،یکیت اف تخلفات از نظارتی چگونگ ها،جادهی روی انداز خط و میعال نص         روها، ادهیپ

 شا ، کیت اف میتنظ مختلفی ها بخش در دیجد کارکنان استخدام ک،یت اف تی یمد چوکات دری گذار پالن

 از کارکنان تیظ فی ارتقا ش  ا ، مختلف نقاط دری اریمعی هاس  تگاهیا س  از و س  اخت کار آغازی چگونگ

 نیچند وی تکنالوژ ابزار و طیوس    ا با کیت اف تی یمد زاتیتجا ها،ورکش    ا  و نارهایمیس      یتدو قیط 

 شاهد کینزدۀ ندیآ در موارد نیا شدنیی اج ا با که،افزود ک دهی ابیارز مثبت نهیزم نیا در را گ ید مورد

 عالوه جلس  ه، نیا در .بود میخواه ش  ا کابلی هاجادهی رو کیت اف میتنظ قس  مت در موث  و مثبت  اتییتغ

 مش    کل حل خاط  به  جادهی روی هااتیعمل دنیبخش     دیتش    د و بوردی اداری هاوهیکارش    یرو توافق ب 

 ش     ا  کیت افی خدمات امور میتنظ قس     مت دری علم وی کیتخن ۀجانب همهی هابحث از بعد ازدحام، کاهش

ی خوب به را ش    ا  کیت اف بات  نظام هاب نامه نیا قیتطب با که اس    ت ذک  قابل. دیگ د اتخاذ الزم میتص    ام

 .ک د میخواه تج به

دارد انيجر هشتمیۀ ناحی ادار ریتعمی بازساز کار .3  

ی ادار  یتعمی بازساز کار کابل،انیشا ی ب ا بات  خدماتۀ ع ض و کارکنانی کار تیمصئون منظور به

 ،یزیآم رنگ س   قف، کی  یز ای حال ش   کل به دفات  میتنظ ش   املی بازس   از نیا .دارد انیج  هش   تمیۀ ناح

 دفات ی بازساز و سیتأس که، است ذک  انیشا. باشدیمی ادار زاتیتجا  یوسا ب ق ستمیس میت م ،ینلدوان

 از نیم اجعی ب ا التیتس      ا و امور انس      جام منظور بهی میدا و مش      خ  آدرس جادیا خاط  بهی ادار

ی نواح دفات  زیتجا و توسعه منظم، پالن کی یرو کابلیشاروال و رودی م حساب به هیناح ه  اتیض ور

 .دارد دستی رو هیه ناحی ازهاین  یسا و نفوس ا،یجغ اف مطابق را

ديگردیانداز راه انتخاباتۀ پروس از تيحما و کابلیفرهنگۀ هفت مناسبت به دوش ۀمسابق .4  
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 تیحما و کابلیف هنگۀ هفت مناسبت به را دوش ۀمسابق گذشته، روز کابل،یشاروالی کلتور خدمات استیر

 ازی ش     مار و کابلیش     اروال ورزش     کاران آن در که مس     ابقه نیا. نمودی انداز راه انتخاباتۀ پ وس      از

ی ال داراالمانۀ جاد  یمس      در بودند، دهیورز اش     ت اک کابلش     ا ی ورزش     ی ها میت ب ت  ورزش     کاران

ی ورزش                          میت و دوشی مل میت عض    و اقوتی میک  جهینت در که پ داختند دوش به دهمزنگ

 .دندیگ د اول مقام زیحا دوش،ی مل میت عضو بامن ظهیحف اناثۀ طبق ورزشکاران از و کابل،یشاروال

 و ورزش ف هنگ جیت وی ب ا را مس    ابقات همچوی ب گزار کننده، اش    ت اک ورزش    کاران حال نیهم در

 . دانستند موث  شا  دری حیتف  وی ورزش سالمی ها تیمص وف

 بود، دهیگزد آماده کابلیش    اروالی س    و از کهی فیتحا و زیجوا ب ت ، ورزش    کارانی ب ا اس    ت، ذک  قابل

 .دیگ د عیتوز کابلیشاروالی کلتور خدمات سیری  دیسعی مصطف دیس توسط

ديگرد آغاز کابلیشاروالی هابالک مقابلی حيتفر پارک اعمار کار .5  

 توسط نوار قطع با گذشته روز چاارم،یۀ ناح واقع کابلیشاروالی ها بالک مقابلی حیتف  پارک اعمار کار

 متحد ملل بش  اسکان دفت  ندگانینما و محل باشندگان کهی حال در ،چاارمیناح سییری معصوم میفا احمد

 .دیگ د آغاز داشند، حضور

 و هابان هیسا ،ینیتزئی ها گل ،یکار چم ف ش، سنگ احاطه، شاملی اساس شکل به پارک نیا است ق ار

 گ ددی م پ داخت محل م دمی س  و از آن دال   4000 که ،ییکایام  دال  25000 مبلغ ۀنیهز به ها،یچوک

 س    از و س    اخت ندهیآ دوماهی ط م بع مت  1600 مس    احت به تات،یهب دفت ی س    و از آن 21000ی متباق و

 .  گ دد

 ديگرد آغاز نهیم بابا شاه احمدۀ پروژ هفتم و  پنجمی هابالکی اصل سرکی زيرریق کار .6

ی چند که دوازدهم،یۀ ناح واقع نهیبابامش  اه احمد ۀپ وژ هفتم و پنجمی هابالکی اص  ل س   ک س  از و س  اخت

 . دیگ د آغاز روان  ۀهفت شنبه کی روز آنی زی ریق کار بود، دهیگ د آغاز کابلیشاروال یسو از قبل

 روها،ادهیپ ف شس  نگ آب وها، س  اخت ش  امل مت  ۳۰ ع ض و دوخط در لومت یک کی طول به س   ک نیا

 . شودی م سپ دهی ب دار با ه به و لیتکم ندهیآ ماه چند تا که بودهی نیتزئی هاگلدان اعمار و جاده  یتنو

ديگرد افتتاح دومیۀ ناحی فرهنگی شورا .7  

یۀ ناحی ف هنگی ش ورا گذش ته، روز ش ا کابل،ی خیتار وی ف هنگی ها اثیم از حفاظت و ایاح منظور به

 .دیگ د افتتاح دوم

 ،یکلتور خدمات سییری دیسعی دمصطفیس بود، افتهی  یتدو انایآر نمایس در مناسبت نیهم به کهیمحفل در

 ندگانینما کابل،یتیوالی شورا عضوی هاشم هللا ینق دیس کابل،یشاروال دوم ۀیناح سییری الکوز هللا  ینج

 نخبگان، ان،یف هنگ ازی ش   مار ش   ا ، ۀاوروپا،ب نامیۀ اتحاد آغاخان،یف هنگ ادیبن کوه،  وزیفۀ موس   س   

 .بودند دهیورز اشت اک م دم و گذری وکال

 در که دوم، ۀیناحی ف هنگی ش      ورا نقش و جادیای رو دوم، هیناح سییری الکوز هللا  ینج آغازمحفل، در

 و ایاح خص   و  دری ف هنگی ها اثیم وی خیتاری هاارزش حفظ اس   اس به س   ازها و س   اخت میتص   ام
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 دری هماهنگ و هامش  وره: گفت نموده ص  حبت باش  د،یم ازین کی هیناح آن دری خیتاری هامکانی بازس  از

ی ادیبنی کارها به را ما م دم و انیف هنگ نخبگان، بای شا ی عال ف هنگ تحقق و سازها و ساخت لیمسا

 .است دهیجادگ دیا اهداف نیهم به شورا نیا و  ساندیمی اری و کمک ارزش با و

 در کابل،یش     اروالی هاب نامه تحقق وی ف هنگی ها  اثیم حفظ خاط  به را ش     ورا نیا جادیا موص     وف

 .ک د عنوان مام و موث  شا  داریپاۀ توسع و رشدی راستا

 و هاارزش حفظی چگونگی رو کابل،یش      اروالی کلتور خدمات سییری دیس      عی دمص      طفیس       متعاقبا  

 به ام وز ش   ا  رش   د و ف هنگ: گفت نموده ص   حبت لیتفص    به کابلش   ا ی خیتار وی ف هنگی ها اثیم

 تیموقع به نظ  هاگذشته در کابل  ایز دارد،ی بازساز و ایاح به ازین شا کابل،ی خیتاری هاارزش اساس

ی هاش      ورا نیچن جادیا که بود ب خوردار خا  تیاهم و گاهیجا از جاان، در خود تمدن ویی ایجغ اف

 . سازدیم لینا شا  نیای خیتار گاهیجا وی قبلی هاارزش به را کابلیشاروال ،یف هنگ

 ش  دنی تعال وی افغان لیاص   ف هنگ حفظ دری کلتور خدمات اس  تیری کارک دها و هاتیفعال مورد دری و

 .گ فت ق ار محفل کنندگان اشت اک استقبال مورد که داد معلومات زین ،ینیشا نش ف هنگ

ی ها تیفعالی رو ه کدام کوه،  وزیف و آغاخانیف هنگ ادیبن ندگانینما گذر،ی وکال ازی تعداد س      پس

 نیا که، ک دند خاط نش   ان و دادند معلومات دوم ۀیناح مختلف نقاط دری خیتاری هامکانی ایاح وی ف هنگ

ی های یگ مش   وره وی هماهنگ ،یف هنگی ها اثیم وی خیتاری هامکانی بازس   از و ایاح خاط  به ش   ورا

 .داشت خواهد را الزم

 در رای ف هنگی شوراها نیچن جادیا کابل، تیوالی تیوالی شورا عضوی هاشم هللا یدنقیس  یت ت نیهم به

 در: افزود دانس      ته ارزنده و موث  گام کی کابل ش      ا وندانیی همس      و وی همدل ف هنگ دنیگ دان دوباره

 توقع و گفتندی م ح ف ق بانت، و ش  وم ص  دقه گفتن، ب ادرگل چون نی یش   الفاظ با کابل ش  ا وندان گذش  ته

 .شود واقع ممدی شا  ف هنگی ایاح وی تعال در شوراها همچو تا رودی م

 

 

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: 

 

 7139 اسد 19 پنجشنبه

 

 ۶۰ها به عرض خان اعتبار از پروژۀ احمد شاه بابا مینه الی ساحۀ مکروريانکار ساخت و ساز سرک اصلی قلعۀ زمان .1

 کیلومتر از سوی رياست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل جريان دارد ۴ متر و طول

رود که زون شرق را به مرکز و شمال کابل وصل حساب میهای اصلی شهر بهترین سرکاین سرک یکی از مهم
 .نمایدمی

ید نور محمد شاه های محیطی ساحات مرتبط، حجم سنگین ترافیک از جادۀ سبا ساخت این سرک عالوه بر ایجاد سهولت
 .مینه نیز کاسته خواهد شد

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

متره پلن والي ۶۰د قلعه زمان خان اصلي سړک چې د احمدشاه بابا پروژي څخه تر مکروریان سیمي پوري غځیدلي دی، 
 .دوام لریکیلومتره اوږدوالی لری چې د کابل ښاروالۍ د کار،ساتنی اوڅارني ریاست له لوری یې د جوړیدو چاری ۴او 
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دغه سړک د کابل ښار له مهمو سړکونو څخه ګڼل کیږي چې ختیځ زون له مرکز او شمال زون سره نښلوي، د دي سړک 
په جوړیدو به نه یواځي دا چې د سیمي په ښکال ښه اثر کوي بلکي د سید نورمحمدشاه میني سړک ګڼه ګوڼه به هم کمه 

 .شي

 

 

 

 

 

 

 نښلیدونکو سړکونو جوړيدو چاري بشپړي شويپه يوولسمه ناحیه کې د دوو  .2

له څه مودي نه را پدیخوا د کابل ښاروالۍ له لوري د دوو نښلیدونکو سړکونو جوړیدو چاري چې یو یې د سیدال ناصري 
ښوونځي سړک په دوام او بل یې د هزار و یک شب هوټل سړک په وروستي برخه کې د ښار په یوولسمه ناحیه کې 

 .او ګټي اخیستني ته وسپارل شول موقعیت لری بشپړي
متره پلن والی لری، چې د لښتیو، پلي الرو پوښل په تیګو او د ښکال لپاره د  ۲۰او  ۳۰متره اوږدوالي  ۱۶۰یاد سړکونه 

ګلدانونو ایښودلو جوړول هم پکې شامل وو، چې بشپړیدو سره یې نه یواځي دا چې د یادو سیمو ترافیکي ستونزې حل 
 .ي اوسیدونکو ته یې اړیني آسانتیاوی رامنځته کړیشوي بلکي د سیم

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 تکمیل کار ساخت و ساز دو سرک وصلی در ناحیه یازدهم

از چندی بدینسو کار ساخت و ساز دو سرک وصلی که یکی آن به ادامٔه سرک مکتب سیدناصری و دیگر آن منتهی به 
شهر، از سوی شاروالی کابل آغاز گردیده بود، تکمیل و به بهره برداری  سرک هوتل هزار و یک شب، واقع ناحیٔه یازدهم

 .سپرده شد
روها فرش پیادهمتر بوده که شامل ساخت آبروها، سنگ ۲۰متر و  ۳۰های متر و عرض ۱۶۰این سرک ها به طول های 
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های متعددی ساحات مرتبط سهولت ها عالوه بر تنظیم ترافیکهای تزئینی برای سرسبزی بوده که با تکمیل کار آنو گلدان
 .دیگر برای باشندگان محل رونما کرده است
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 1397اسد  20شنبه 

 گذر خواجه جم ولی آغاز گردیدبهسازی .1

 

 جریان کار ساخت اساسی کانال وزیر آباد

کیلومتر و  ۷طول ی پروان ساااوم به اسااات امت شااامال میدان هوایی به کار عملی سااااخت اسااااسااای کانال وزیر آباد از منط ه

های فلزی های کانکریتی پوششی و کتارهکانال یادشده شامل سلب.متر از سوی شاروالی کابل جریان دارد ۱۰تا  ۵عرض 

های سطح االرضی نواحی گردد. این کانال آبدو طرف کانال، به ارزش بیش از ده میلون دالر امریکایی ساخت و ساز می

قرار اساااات بعد از تکمیل شاااادن کار این کانال، مشااااکالت شااااهروندان کابل در .دهدمی را انت ال ۲و  #۴، ۱۵،۱۷،۱۱،۱۰

رود، مرفوع گردد شمار میها بهها که یکی از مشکالت اساسی در موسم بارندگیهای سطحی بر روی جادهبخش تجمع آب

 .ها در ساحات مرتبط جلوگیری بعمل آیدو همچنان از تخریب زود هنگام سرک

 

 

 محفلی با شکوهی از هفته فرهنگی کابل تجلیل به عمل آمدطی  .2
 

طی محفل با شکوهی از هفتۀ فرهنگی کابل،  1397اسد  20به منظور ارج گذاری به تاریخ و فرهنگ شهر کابل، امروز 
زارت با اشتراک اراکین عالی رتبۀ دولتی، خبره گان، نویسندگان، شعرا، ادبا و ناشران کتاب در باغ بابر، از سوی و

 .اطالعات و فرهنگ به همکاری شاروالی کابل و نهادهای همکار گرامی داشت به عمل آمد
در آغاز محفل، حسینه صافی سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ روی ادوار تاریخی و میراث های فرهنگی شهر کابل 

بل، برنامه های متعددی را صحبت نموده گفت وزارت اطالعات و فرهنگ بخاطر حفاظت از ارزش ها و تاریخ کهن کا
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 .رویدست دارد و تالش بخرج میدهد تا هویت و ارزش هر شهر تاریخی کشور از جمله کابل به معرفی گرفته شود
متعاقبا پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، طی صحبتی پیرامون ارزش واالی تاریخی و فرهنگی شهر 

کرد که شهر کابل دارای تاریخ کهن و میراث های گرانبار فرهنگی از جمله در  کابل به تفصیل صحبت نموده خاطرنشان
بخش های معماری، شعر و ادب بوده که در ادوار مختلف این شهر، ده ها عارف، متصوف، شاعر و نویسنده، کارهای 

 .خارق العادۀ هنری و ادبی داشته اند که بر زیبایی و غنای فرهنگی شهر کابل افزوده است
رست شاروالی کابل ضمن قدردانی از اهل هنر و ادب، عالوه کرد که این اداره در پهلوی عرضۀ بیش از سی مورد سرپ

خدمات عام المنفعه، در حفظ عظمت و گسترش ارزش های تاریخی و فرهنگی این شهر نیز تالش نموده و برنامه های 
هنری وهمچنان نشست های مشورتی با خبره گان ادب متعددی را روی دست دارد که از جمله تاسیس انجمن های ادبی و 

 .و هنر را رویدست دارد
سپس نماینده یونسکو و دکتور سید مخدوم رهین ریس شورای سرتاسری مردم کابل و وزیر اسبق اطالعات و فرهنگ، 

عر، ادب، هرکدام، روی مسایل مختلف فرهنگی و ارزشهای تاریخی کابل تمرکز نموده، ارزش های ادبی، فرهنگی، ش
موسی ی، تصوف و عرفان را در شهر کابل به معرفی گرفتند و تصریح نمودند که شهر کابل یکی از شهرهای باستانی، 

 .تاریخی و فرهنگی جهان بشمار میرود
قابل ذکراست که به خاطر ارج گذاری به ارزش های تاریخی و میراث های فرهنگی کابل، نمایشات هنری، ورزشی، 

و میناتوری نیز در این محفل اجرا گردید. همچنان قرار است از سوی ریاست خدمات کلتوری شاروالی تیاتر، خطاطی 
کابل برای یک هفته در سینماهای شهر، فلم های مرتبط به کابل نشر، و کنسرت های موسی ی سنتی در شماری از پارک 

 . .های شهر کابل اجرا گردد
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 1397اسد  21یکشنبه 

 

 ستونچهل باغ و پارک .1

محیطی در ن اط های تفریحی وهای تفریحی معیاری برخوردار شده و سهولتی نزدیک، از پارکشهروندان کابل، در آینده
 .گرددها مهیا میمختلف شهر با احداث و بازسازی پارک

 .اکنون کار بازسازی چندین پارک در نواحی مختلف از سوی شاروالی کابل جریان داردهم
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 جریان کار اعمار پارک شرق لیسۀ مریم .2

کار اعمار پارک شرق لیسۀ مریم واقع ناحیه یازدهم شهر کابل که چندی قبل از سوی برنامه شهر پاک و سبز شاروالی 
 .فیصد کار آن پیش رفته است 70کابل آغاز گردیده بود، جریان داشته و بیش از 

جاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شود تا شهریان ما از  قرار است این پارک به صورت معیاری در جریان سال
 .ساحات سبز وهمچنان اماکن تفریحی بیشتری برخوردار شوند

فرش پیاده روها، هزار مترمربع را احتوا نموده، شامل دیوار های احاطوی، سنگ 15پارک مذکور ساحۀ نزدیک به 
های تزئینی، سیستم منظم آبیاری برای ها، نصب وسایل بازی برای اطفال، غرس نهال ها و گلبتهچوکیها و باننصب سایه

 .باشدسرسبزی و سایر نیازهای یک پارک معیاری را دارا می
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 1397اسد  22شنبه دو

 

 جر الی چهارراهی مارکیتجریان اسفالت چهارراهی لب .1

ی اسفالت مذکور و هفت سرک دیگر، سال گذشته از سوی شاروالی کابل آغاز و اکنون در مرحلهکار ساخت و ساز سرک 
 .آن قرار دارد

 .آیدمیان میی در سیمای شهر کابل بههای مذکور، تغییرات گستردهبا ساخت و تکمیل سرک

 

 1397اسد  23شنبه سه 

 

 های پروژۀ احمد شاه بابا مینهآغاز کار قیرریزی سرک .1

بابامینه واقع ناحیۀ دوازدهم که چندی قبل از سوی شاروالی ساخت و ساز سرک اصلی بالک پنجم و هفتم پروژٔه احمد شاه
  .کابل آغاز گردیده بود، کار قیرریزی آن بعد از تکمیل کار زیرساخت و آبروهای کناری آغاز گردید

روها، تنویر جاده و فرش پیادهآبروها، سنگمتر شامل ساخت  ۳۰این سرک به طول یک کیلومتر در دوخط و عرض 
 .شودهای تزئینی بوده که الی چند ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده میاعمار گلدان
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 مسابقات دوش از سوی شاروالی کابل .2

پروسۀ انتخابات ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل، مساب ات دوش را به مناسبت هفتۀ فرهنگی کابل و حمایت از 
 .امروز راه اندازی کرد

این مساب ه که در آن ورزشکاران شاروالی کابل و شماری از ورزشکاران برتر تیم های ورزشی شهر کابل اشتراک 
ورزیده بودند، در مسیر جادۀ داراالمان الی دهمزنگ به دوش پرداختند و در نتیجه کریم یاقوت ورزشکار تیم ملی دوش و 

روالی کابل حایز م ام اول و همچنان از ورزشکاران دختر عضو تیم ملی دوش حفیظه بهمن حایز م ام اول تیم ورزشی شا
 .گردید

در همین حال ورزشکاران اشتراک کننده، برگزاری همچو مساب ات را برای ترویج فرهنگ ورزش و مصروفیت های 
 .سالم ورزشی و تفریحی در شهر موثر دانستند

 

 

 

 شورای فرهنگی ناحیۀ دوم شهرافتتاح  .3

 .های فرهنگی و تاریخی، روز گذشته، شورای فرهنگی ناحیۀ دوم شهر افتتاح شدمنظور احیا و حفاظت از میراثبه
و هماهنگی در مسایل ساخت و ساز ها و تح ق فرهنگ عالی شهری با نخبگان، فرهنگیان و شهریان  مشوره گیری

 .رودشمار میی این شورا بهی دوم از اهداف عمدهزیربنایی و اساسی در سطح ناحیهسر رساندن کارهای منظور بهبه
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 ی پنجمبهسازی گذر قلعۀ وزیر در ناحیه .4

هکتار  ۹۰خان مینه واقع ناحیۀ پنجم به مساحت حالقراراست از پروگرام انکشافی شاروالی کابل گذر قلعۀ وزیر خوش
 .گرددکیلو متر می ۱۵.۵های آن گذر به طول مجموعی ریت ریزی کوچه و سرکزمین بهسازی گردد که شامل کانک

این پروژه بعد از تهیۀ اسناد تخنیکی در مرحلۀ تدارکاتی قرار دارد و در آیندۀ نزدیک کار عملی آن روی دست گرفته 
 .شودمی

در فصل زمستان از گل و الی  های متعددی محیطی مشکالت مردمهای فرعی عالوه بر ایجاد سهولتباساخت وساز سرک
 .گرددو در دیگر فصل ها از گرد و خاک برطرف می
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 1397اسد  24شنبه چاار 

 

 کار اعمار پارک تفریحی مقابل بالک های شاروالی کابل ازآغ .1

فهیم کار اعمار پارک تفریحی م ابل بالک های شاروالی کابل واقع ناحیۀ چهارم روز گذشته با قطع نوار توسط احمد 
 .معصومی رییس این ناحیه در حالی که باشندگان محل و نمایندگان دفتر اسکان بشر ملل متحد حضور داشند، آغاز گردید
قرار است این پارک به شکل اساسی شامل احاطه، سنگ فرش، چم کاری، گل های تزئینی، سایه بان ها و چوکی ها به 

آن از سوی دفتر هبیتات،  21000مردم محل پرداخت می گردد و آن از سوی  4000دالر امریکایی که  25000هزینه 
 .گرددمتر مربع طی دوماه آینده ساخت و ساز می 1600به مساحت 
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 شاروالی کابل از روز جهانی جوانان طی محفلی گرامی داشت به عمل آورد .2
 

داشت از روز جهانی جوانان محفلی ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل به مناسبت گرامی 1397اسد  23روز گذشته 
  .را تحت نام )جوانان، سفیران صلح و مدیران تغییر اند(، در سینما آریانا راه اندازی کرد

در این محفل شماری از اراکین دولتی، نمایندگان نهاد های خصوصی، شورای والیتی کابل و ورزشکاران شاروالی کابل 
 .اشتراک ورزیده بودند

فی سعیدی رییس خدمات کلتوری شاروالی کابل ضمن مبارک گویی روز جهانی جوانان، پیرامون ن ش در آغاز سید مصط
موثر و نیرومند جوانان در جامعه به تفصیل صحبت نموده گفت که کارهای موثر، بنیادی، ساخت و سازها، رشد پایدار 

انان ما بوده، و جوانان می توانند امروز و شهر، تح ق اجتماع سالم و ت ویۀ روحیۀ همکاری و همدلی همه وابسته به جو
 .فردای کشور را رقم زنند

وی خاطرنشان کرد که فعالیت ها و کارهای موثر در سطح شهر از نیروی بشری نسل جوان شاروالی کابل بوده و این 
 .نسل همواره برای عرضۀ خدمات معیاری تالش می ورزند

زارت معارف طی صحبتی، اهمیت جوانان را برای آوردن یک جامعه سالم، متعاقباً دوکتور اسدهللا مح ق جهانی معین و
نیرومند وتوانا مهم دانسته توقع برد تا نسل جوان افغانستان، علم و دانش کسب کرده افغانستان را به قله های رفیع ترقی 

 .برسانند
اشتن یک افغانستان مست ل، آزاد سپس ویس آریا رییس موسسه خدمات صحی و اجتماعی تابش گفت که ما جوانان برای د

 .و مرفه مبارزه های علمی و تح ی ی خویش را ادامه می دهیم
همچنان سید ن یب هللا هاشمی عضو شورای والیتی کابل جوانان کشور را به خاطر همدیگر پذیری و همکاری برای 

ا همت به خرج دهند و استعدادهای ساخت و ساز وطن، وحدت ملی، و یک پارچه گی دعوت نموده افزود که اگر جوانان م
 .خویش را در ساختن کشور شان پیدا کنند، دیگر افغانستان با مشکالت روبرو نخواهد بود

در اخیر کمال سادات، معین جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ روی کارهای ارزنده و سود بخش جوانان در جامعه 
انش و تالش بیشتر همکاری و همسویی با یکدیگر داشته باشند، یک صحبت کرده افزود که اگر جوانان ما با کسب علم و د
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جامعه دور از دغدغه ها و عاری از نفاق خواهیم داشت. وی توقع برد که همه جوانان دست بدست هم داده در کارهای 
 .موثر عمرانی و فرهنگی جامعه کارهای درخوری داشته باشند

جوانان برتر و پرتالش از سوی ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل  قابل ذکراست که در این محفل برای شماری از
 .لوح سپاس نیز اهدا گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامۀ آگهی دهی برای معرفی قوانین ترافیکی و مقررات تنظیفی راه اندازی گردید .3

 

آگهی دهی را به خاطر معرفی ، برنامۀ 1397اسد  24ریاست آگاهی و ارتباط عامۀ شاروالی کابل امروز چهار شنبه 
  .قوانین ترافیکی و م ررات تنظیفی و سرسبزی شهر کابل در مرستون کابل راه اندازی کرد

در این برنامه، به منظور بلند بردن سطح آگهی متعلمین، بسته های ویدیویی، پوسترها و مجله هایی که در برگیرندۀ 
ررات جاده و پیاده رو، مسایل تنظیفی و سرسبزی، پراکنده نکردن موضوعاتی چون معرفی عالیم ترافیکی و اصول و م 

زباله ها و جلوگیری از قطع درختان و همچنان حفظ ساحات سبز آماده گردیده بود، به نمایش گذاشته شد، تا سطح فرهنگ 
 .شهر نشینی بلند برده شود

انب شماری از هنرمندان به خاطر نهادینه شدن قابل ذکراست که در جریان این برنامه، نمایشات پارچه های تمثیلی از ج
 .فرهنگ شهری، نیز اجرا گردید
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آمد، آمد و اش بود و یک چیزی داخل پالستیک در دستش، کشان کشان میپیرمردی که لباس نارنجی شهرداری تن .4
فریاد، فقط پالستیک از دستش  کرد، نگاه کرد، نگاه کرد، نه جیغ زد، نهروی ورق ایستاد، به ورق نگاه میبهآمد، رو

 .افتاد
 

دیدم، هیچ چیزی در دلم فرو ریخت و در تمام وجودم تکه تکه شد. همه تکه تکه بودند و همه بند از بند جدا. من همه را می
 .حال خود مانده بودند. نه! همه بحال خود مرده بودندشد، همه بهکسی متوجه حضور کسی نمی

 روایت از یک شهروند-

 ت دشِت برچی، تسلیت کابلتسلی
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 !پوشان در محل حادثهنارنجی .5

 برچی، تسلیت کابل، تسلیت افغانستانتسلیت دشت

 

 

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 

  طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حضور داشته است:

مصاحبه را با تلویزیون عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1397اسد  ۲۱شنبه روز یک: پیشگامتلویزیون  .1

 صحبت نمود.برداشتن موانع و در مورد  انجام داده پیشگام

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397 اسد 22دوشنبه روز : طلوع نیوزتلویزیون  .2

 صحبت نمود. سرک کابل لوگرانجام داده و در مورد طلوع نیوز تلویزیون 

در مورد  بیانرادیو عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 اسد 22روز دوشنبه  :بیان رادیو .3

 .نمود صحبت فرهنگ شهری

کابل مصاحبه را با عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی   1397اسد  23روز سه شنبه تلویزیون خورشید:  .4

 تلویزیون خورشید انجام داده و در مورد ترافیک صحبت نمود.
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یا  Dw رادیوعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397اسد  ۲۳روز سه شنبه : Dwرادیو  .5

 صدای آلمان انجام داده و در مورد آلوده گی هوا صحبت نمود.

وزنامه رعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 اسد ۲۴شنبه روز چهار :روز نامه انیس .6

 .نمود برنامه های شاروالی کابل صحبتدر مورد انیس 

در کلید رادیو عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 اسد ۲۴شنبه روز چهار :کلیدرادیو  .7

 .نمود صحبت سرک های شهر کابلمورد 

 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
 پیشگامتلویزیون از رداشتن موانع بعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :تلویزیون پیشگام .1

 انعکاس یافت.
طلوع از تلویزیون  سرک لوگرنشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :تلویزیون طلوع نیوز .2

 انعکاس یافت. نیوز

 انعکاس یافت. بیاناز رادیو فرهنگ شهری مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : رادیو بیان .3

خورشید از تلویزیون  ترافیکصحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  :تلویزیون خورشید .4

 انعکاس یافت.
رادیو صدای از تلویزیون  آلوده گی هوا عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :Dwرادیو  .5

 انعکاس یافت.آلمان 
برنامه های شاروالی کابل از روزنامه ی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مصاحبه عبدالجلیل سلطانروز نامه انیس:  .6

 انعکاس یافت. انیس

از رادیو کلید انعکاس سرک های شهر کابل مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : کلیدرادیو  .7

 یافت.

8.  

 


