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پروژه بهسازی گذر کلوله پشته واقع ناحیه چهارم شهر کابل  که از طرر  برنامره انکشرافی شراروالی کابرل و بره 

حمایررم مررالی بانرری رهررانی روی د ررم گرفترره شررده ا ررما قرررار ا ررم طرری دوازده مرراه آی ررده بررا  زی رره 

 رر   84بره تدرداد   (  کتار  احه را تحم پوشش قررار داده و55.68( افغانی  به مساحم )00ا970ا913ا76)

و بردی  گونره بره آب رو  ا   لومتریک (14.35به طول  )( کیلومترا 10.39 ای اصلی و فرعی به طول مجموعی )

(کیلومتر پیاده رو را بهسازی کردها  یستم رمع آوری کثافات رامد را ایجاد و بره  شرمار ) 4.2طول مجموعی )

 ( ت  به گونه مستقیم از ای  پروژه مستفید خوا د گردید .  10.073

ر مربوطات  ر  نهم  ( در محفلی که به م ا بم افتتاح ای  پروژه د1398/  بله / 03به روز چهار ش به مورخ ) 

شراروال کابرلا محتررم انج یرر   ررفراز یاحمرد ککر اریرپو  گذر نامبرده شده برگزار گردیدا به شمول محترم 

عبدالقدیر  احل رییس برنامه انکشافی شهر کابلا محترم  میع اهلل  مسور رییس ناحیره چهرارم شرهر کابرل و  

 م ر انده و ای  پروژه عام الم فده  به امید فردای بهترر از  رمع کثیر از وکالا مت فذی  و ا الی م طقه حضور به

 امروز و با شور و شوق تمام افتتاح شد.  

آقای عبدالقدیر  احلا رییس برنامه انکشافی شاروالی کابل در  خ  رانری  مقردماتی کره بره  مری  م ا ربم 

 داشم چ ی  ع وان کرد:

ان را از شاروالی محترم کابل و بدی  صورت حضرور گررم و ارازه د ید که در قدم نخسم تشریف آوری  مهمان "

پر شور  مت فذی  ا وکال و ا الی شریف ای  گذر را در ای   مایش پر شکوه خیر مقدم عرض ک م.  خدا را  پاس 

گزار  ستیم که امروز برنامه انکشافی شهر کابل که در واقع زیر مجموعه شاروالی کابل ا رم ا فرصرم یافرم ترا 

ری را در را تای بهسازی کابل عزیزمان بردارد. بدون شی موفقیم ای  پروژه در تمامی مراحلا قبل از گامی دیگ

تطبیقا در رریان تطبیق و حفظ مراقبم  احات بهسازی شده پس از تکمیل پروژها به  مکراری مرردم شرریف 

 فراموش نخوا  د کرد.ن را ای  گذر م وط می شود که یقی  داریم مستفدی  ای  پروژه ای  مسوولیم بایسته شا

آقای محترم پو  یار احمد ککی  رفرازا شاروال محترم کابرل بره ع روان  رخ  ران مرکرزی ایر  م ا ربما در 

 بخشی از صحبم  ای خویش چ ی  اکعان داشم:
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ارازه د ید در قدم نخسم افتتاح پروژه بهسازی گذر کلوله پشته را خدمم ا الی شریف ای  گرذر و  مکراران  "

د م اندر کار مان در تطبیق ای  پروژه مبار  باد عرض ک م . مرا خوشرحال  سرتیم کره انشرااهلل برا بره اتمرام 

آب  ای زیر زمی ی  در یی بخرش ر یدن ای  پروژه ضریب خا  بادا گل والی ا آلودگی محیط زیسما آلودگی 

دیگر شهر کابل کا ش پیدا کرده و بدی  گونه میزان صحم و د تر ری بره حرد اقرل تسرهیالت شرهری بررای 

 باش دگان ای  گذر فزونی می باید. 

شاروالی کابلا با برنامه  ای کوتاه مدتا میران مردت و دراز مردت کره روی د رم داردا ترالش شربانه روزی و 

به خرج مید د تا وضع مورود کابل را به وضع مطلوب؛ طوریکه  که درآن  احات غیر پالنی ایر  خستگی ناپذیر 

شهر مدغم شده باشدا تسهیالت و خدمات شهری در ابداد ارتماعی ا  فر  گی ا اقتصادی ا محیط زیستی فرا م 

 باشد؛  تدویض ک د. و بدی  گونه ای  پایتخم مان به مد ای واقدیا علمی و امروزی  برتاب ده تدریف شهر

 

بدون شی ای   د  علی رغم  تالش  ای مضاعف شاروالی کابل برر آورده نمری گرردد؛ مگرر ای کره باشر دگان 

شریف کابل در را تای نیل به ای   د  باما  مکار باش د . ب ابر ای  اکیدا از شما و بقیه باش دگان نجیرب کابرل 

 سمم  ای :میخوا یم که به ع وان شهروند  ای مسوول در ق
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 برداشت  موانع از  احات  و ایجاد تسهیالت الزم   در را تای تطبیق پروژه  ای بهسازی؛ 

 پخته کاری پیشروی م ازل شان در  احات که بهسازی صورت می گیرد؛ 

 وصل کردن آب  ای  طی م ازل شان به گونه مدیاری با آبرو  ای بهسازی شده؛ 

  ه تدرویض الم فده )پیاده رو  اا کوچه  اا ر   ا( وبردی  گونربرداشت  چاه  ای بدرفم از  احات عام

 چاه  ای رذبی با چاه بدرفم مدیاری ؛

 ان؛برداشت  موانع  و بدی  گونه پستی  ا و بل دی  ای  مص وعی از پیاده رو  ای ک ار م ازلش 

 ده و برو عقب کشاندن حد اقل یی متر دیوار  ای م ازلا در کوچه  ای  احات غیر پالنی که  کم عرض

 امکان تردد و ایط نیسم ؛

  هم فدال مردم در حفظ و نگهداشم  احات بهسازی شده و گرزارش تخلفرات و قرانون شرک ی  را بره 

 مرارع کی ربط ؛   

 ا و فرزنرد... با ما  مکاری کرده و بدی  صورت د م را بد م  م داده شهر مان را که درواقع ظر   رنوشم مر

 "و رانبه از وضع مورو به  وب مطلوب بکشانیم ... .  ای مان ا ما با بذل مساعی د

ها مت ران کررددر فررام محفلا نمای دگان گذر از تالش  ای شاروالی کابل و برنامه انکشرافی شرهر کابرل ابرراز ا

 ی   پرروژه مکاری  ای  مه رانبه شان را در را تای فرا م آوری تسهیالت بایسته برای تطبیق موفقیم آمیرزا

 برده شده  اعالن و بدی  گونه محفل با دعای خیر و  قطع نوارا پایان یافم.   در  احه نام
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