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√ 2- 

دیلګيا  

3- 

شاروالی کابل در پهلوی کارهای مهم و اساسی در شهر ،کارهای فرهنگی 

را نیز تشدید بخشیده که از طریق نشریۀ پامیر و کانال های الکترونیکی بهه   

ترویج و تلقین  و پرورش فرهنگ شهر نشینی می پردازد و با آگاهی دهی 

عمومی های شهری، زمینۀ مشارکت مردم را در کارهای  به مردم  از آموزه

از »در این اواخر  راه اندازی کمپاین آگاهی دهی زیر نام . فراهم می سازد

هها   این برنامهه . و نمایش تیاتر خیابانی را آغاز کرده است« خود آغاز کنیم 

که از سوی ریاسهت ارتاها   و آگهاهی عامهۀ شهاروالی کابهل راه انهدازی        

در رو بها  ههای رو   ههای مربهو ، در نشسهت    گردیده اند، مسهوون  بخهش  

باشندگا  نواحی و یا هم از طریق نمایش تیاتر خیابانی، به آگاهی دهی از 

وظایف و مسوولیت های شهروندی، نقش شهروندا  در ساختار جامعهه و  

ههها نشها  میدههد، کههه راه انهدازی هم ههو     نظهر سهن ی  . شههر مهی پردازنههد  

و های آگاهی دههی رو در رو  و نمایشهات تیهاتری کهه در مکاته        برنامه

، توانسههته در آگههاهی دهههی و مکهها  هههای تیریاههی راه انههدازی مههی شههود

 .شود واقعجامعه موثر  روشنگری

هها   های جنهگ، باهرا  و مههاجرت    فقر فرهنگی  که عمدتاً ماصول سال 

بوده، هنوز هم سایۀ آ  دور نشده و این امر سا  شده تا بی نظمهی، عهدم   

ههای   و اعمار سهاختما   توجه به نظافت و پاکی، خود سری، قانو  گریزی

 .هنوزهم وجود داشته باشند مشکالت شهریو غیره  خودسر غیر معیاری و

بها   ی خاری و فقر فرهنگی سا  شده است تها در جههات مختلهف، شههر    ب

با این حال در پهلوی ایهن کهه شهاروالی کابهل، از     . دباشها مواجه  دشواری

ندگا  نهواحی و راه  بها باشه   های تالیغهاتی و نشهراتی و یها ههم دیهدار      کانال

نمایشات تیاتر، بهه آگهاهی دههی مهی پهردازد، نقهش علمهای دیهن          اندازی

منایث پیشوایا  جامعه، بیش از ههر مرجهع و نههادی دیگهر میتوانهد ته ثیر       

ها منایث وسهیلۀ انتقهال پیهام و تهرویج کننهد        گذار باشد و هم نا  رسانه

ویر اذهها  عامهه   یهی را در آگهاهی  و تنه    فرهنگ شهر نشینی، سهم ارزنهده 

های شهروندی را در بین مردم تلقین نمایند تا باشد راه  بگیرند و مسوولیت

 . بیرو  رفت از مشکالت شهری فراهم گردد

 

صههات و سههالمتی خواسههت همگههانی 

بههوده و انسهها  همیشههه آرزو دارد تهها از  

صههات کامههل برخههوردار باشههد، امهها   

پرسش این است که چگونه می تهوانیم  

این آرزو را به حقیقهت ماهدل سهازیم     

که می گوییم مایط زیسهت سهالم    این

ها، پهرورش دهنهد     و عاری از آلودگی

 افراد سالم و صاتمند می باشد و یا ایهن 

ه وقایهۀ بهتهر از تهداوی اسهت، یه       ک

حقیقت انکار ناپذیر بوده کهه بهر مانهای    

آ  میتوانیم جامعۀ سالم را بنیاد گهذاری  

برخی از شهروندا  را مهی بینهیم   . نماییم

که حتی پاک کرد  پهیش منهزل خهود    

را نیز فراموش کرده اند و انهدک تهرین   

مین  توجه به آ  ندارند، در حالی که ته 

ه ههم حیها الصها   نظافت، ی  اصل م

که بتهوانیم   خاطر اینه ب.  بشمار می رود

ههای   اطیال و خانواد  خود را از مصیات

ناشی از بروز امراض ن ات دههیم، نزم  

است کهه بهه تنظیهف و پهاکی کوچهه و      

اطراف مال زیست خود توجه نمهاییم،  

تا هم صهات خهود و خهانواد  خهود را      

در مقابل امراض وقایه نموده و از سهوی  

، به زیاهایی و طهراوت شههر خهود     دیگر

زاییم،  زیهههرا فرهنهههگ زیسهههتن در بیهههاف

اجتماع، ای اب می نماید که نهه تنهها در   

بهداشت مایط زیسهت خهود بکوشهیم،    

بلکهههه سههها  ای هههاد ماهههیط مملهههو از 

. ههها بههرای دیگههرا  نیههز نااشههیم آلههودگی

هرگاه به وضعیت تنظییی شهرکابل کهه  

خانههۀ مشههترک همههۀ ماسههت بنگههریم،   

کهه فرهنهگ شههر     ه به جای اینمت سیان

 روز به روز تقویت یابد، برعکس رو بهه 

فکهر مهی کننهد کهه     تزلزل بوده  و اکثراً 

√ 

 
 

مسههوولیت نظافههت شهههر و حتههی پههیش روی 

خانه و کوچۀ شا  را شاروالی بهه دوش دارد،  

آنانی کهه چنهین فکهر را مهی کننهد اصهالً  بها        

. فرهنگ زیست باهمی آشنایی کامل ندارنهد 

شاروالی مسهوولیت صهیایی    درست است که

و تنظیف شهر را بدوش دارد، اما همهه شهاهد   

برچید  کثافات از شهر هسهتیم کهه پرسهونل    

ریاسههت تنظیههف شههاروالی کابههل همههه روزه  

بخشههی عظیمههی کثافههات را از شهههر جمههع    

. آوری و به مال تعین شده انتقهال مهی دهنهد   

هر وظییه و مسوولیت از خهود معیهار و نهورم    

هریا  احسههام مسههوولیت  دارد، هرگههاه شهه 

نماینههد و دوشهها دوش بهها شههاروالی کابههل در  

صههیایی شهههر همکههار باشههند، شهههرکابل از   

ههها و مشههکالت موجههود رهههایی   آنینههدگی

 . خواهد یافت
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کابل از سپیده دم تهاری  در وجهود  باشهندگا     

خویش برای خود نهام و ههویتی کمهایی کهرده     

مردم کابل با بهره گیری از ی  فرهنهگ  . است

در برابهر   هها توانسهته بهود    و پربار درگذشته غنی

ها و مشکالت مصاف دهنهد و   بسیاری دشواری

عوامل بازدارنده را  از پیش روی شها  بردارنهد   

مههثالً در . ههها دور سههازند از دغدغهههشهههر شهها  را و 

ها شهر سرساز  بود، نظافت حرف بلنهدی را   گذشته

میزد و  نظم در بستر شهر حهاکم بهود ، کسهی حهق     

 کسی را تلف نمی کرد،  روابط نی  همسایه گهی 

منههافع عامههه  میهها  مههردم قههایم و اسههتوار بههود، بههه  

دیگهر   ارجایت بیشتر داده میشد و  به همین سها   

زندگی شهری و  زندگی اجتمهاعی   مزایایی که

را رنههگ و رونههق بیشههتری بخشههیده بههود وجههود 

ها  اما بیایید بپرسیم که حان همین ارزش. داشت

های پسندیده رعایت میشهود آیا امهروز    و سنت

هر کسی خهود را در برابهر اصهول و مقهررات و     

قواعد شهری پابند میداند  بها ت سهف امهروز در    

سخنگوی وزارت عدلیه، پن شناۀ گذشته  

در یهه  نشسههت خاههری پیرامههو  قههانو   

برگزاری مراسم عروسهی معلومهات داده   

جلههوگیری از مصههارف گههزاف،  : گیههت

فراهم آوری تسههیالت  بهرای برگهزاری    

مراسهههم عروسهههی، حیههها ارزش ههههای  

اسههههالمی و جلههههوگیری از انارافههههات  

 .اخالقی،  از اهداف این قانو  است

راسم م لل و با شهکوه،که بهه    برگزاری م

یهه  رقابههت نهها سههالم میهها  بسههیاری از   

ههها ماههدل شههده اسههت، سهها      خههانواده

گردیده تا بسیاری از جوانا  از ازدواج و 

در . آغاز زندگی مشترک ماروم گردند

وضهههعیت کنهههونی کهههه بیکهههاری، بهههی   

روزگاری و تنگدسهتی دمهار از روزگهار    

ههای   بسیاری جوانا  بهر آورده، عروسهی  

هههای اخیههر و بههه   نههه بههردار  در دهههه هزی

خصههود در یهه  دهههه و انههدی اخیههر،  

عهی  یسا  شهده تها جوانها  از حقهو  طا    

 .شا  ماروم و زیر سایۀ انتظار پیر شوند

تطایق و عملی کرد   این قانو ، که همۀ 

مراسم عروسهی از آغهاز تها ان هام آ  بها      

گن انیههده شههده اسههت،  در آ  ات یههجزی

 بهه  مهاعی را مشهکل حهاد اجت   این میتواند

 .  حد اقل تقلیل دهد

ورهایی که میا  مردم بسیاری موارد، نمیتوا  با

وجود داشت، باینیم و کمتر کسهی سهرام مهی    

گردد  که نظم شهری را رعایت نمایهد، کمتهر   

کسی به نظافت ماهیط زنهدگی و ماهیط کهار     

خههود رسههیدگی مینمایههد و مههوارد بیشههماری   

فردی  را  بر منهافع  ها منافع  وجود دارد که برخی

ها و   غص  زمین. عامه و اجتماعی ترجیح میدهند

های خودسر خالف  ساحات ساز،  اعمار ساختما 

مقررات شاروالی کابل، قطع درختها  و جهنگالت،   

هها و بهی    بی توجهی به حقو  همسایه، خهود سهری  

یی اند کهه بها آ  مواجهه     های زنده ها مثال بندو باری

بوده ایم، در حالی که هر شهروند مکلییت اسالمی، 

ی انسههانی و شهههروندی دارد تهها وظههایف شهههروند 

خویش را  به گونۀ که نزم است اییا نماید تها باشهد   

ها، آداب و رسوم ارزشمند گذشته ما  باورها، ارزش

احیا گردیده و مسیر ما به سوی یه  جامعهه مرفهه،    

  .عالیه، مترقی و پیشرفته سریعتر  باز گردد

 
 

 
 
 

 
 

 

یکی از جوانا  تاصهیل کهرده، کهه  بهه     

گیتههه خههودش سههه  بهههار زنههدگی را در 

های نا  رقابت: رانده می گویدذنامزدی گ

سههالم و خرافههاتی امههروز بههه یهه  رسههم  

ها چنا  زیهر ته ثیر    تادیل شده و خانواده

ها در آمده اند، که ههر کهدام     این رقابت

ا در ی  موزه کهرده  به اصطالح دو پا ر

و میخواهنههد بهها گههرفتن طویانههۀگزاف،   

زیورات بیشتر و برگزاری مراسم م لهل  

ها، یه  سهر وگهرد  در میها       در هوتل

سیال و شری  از دیگری پیشی گیرند و 

ایههن توقعههات بههیش از حههد سهها  شههده  

است، که بسیاری از جوانها  مها جهراات    

 . بگذارندراه دشوارگذر  یننکند تا پا در

  برگزاری مراسم عروسی، در واقهع  قانو

ههای    ها و نگرانی پاسخی است به پرسش

. ها و به خصود خهانواد  دامهاد   خانواده

اما آن ه مهم است، عملی کهرد  ایهن   

قانو  بوده تا به ی  ارگهانیزم زنهده و   

عهالوه بهر ایهن کهه       .فعال مادل گهردد 

های مربو ، ملزم  به عملی کرد   نهاد

نهد، شکسهتن ایهن    این قانو  گردیهده ا 

فرهنههگ فراگیههر  بههه کههار عمههومی و   

همگانی نیز نیاز دارد که بیش از همهه  

علمهههای دیهههن بهههه عنهههوا  پیشهههوایا   

جامعه،که حهرف شها  بیشهتر شهنونده     

ها، جامعۀ مدنی، نهادههای   دارد، رسانه

تاصههیلی و سههایر نهادهههای ذی نیههوذ   

می توانند به مردم آگاهی دهی نمهوده  

ایهن قهانو  را زود   های تطایقی  و جناه

تر فراهم سهازند تها باشهد نسهل جهوا       

کشور از این دغدغهۀ  بهزرر رههایی    

 . یابند

 

در یه    13۳۱احمد سیار ادیه  در سهال   

ورزش دوسههت چشههم بههه جههها    خههانواد

 هنرهههای زیاهها ۀرشههت دراو  اسههت، شههودهگ

چنها  ترینهر تهیم ملهی      و ههم  لیسانس دارد

 نشهریه، خارنگار ورزشهی  . فتنس می باشد

 چههههر  ورزشهههی، جههههت معرفهههی ایهههن 

داده که تقهدیم   ان ام با وی را یی مصاحاه

 :می گردد ورزشعالقمندا  

ورزشهی   ۀزنهدگی نامه    قای ادی  دربهار آ

 یهی  نظر به شو  و عالقه: گیتخود چنین 

از سهههن دوازده  ،کهههه بهههه ورزش داشهههتم

تمرینهات  و  آوردم ویورزش ر به سالگی

خود را به شکل مسلکی و معیهاری تاهت   

غاز کردم کهه سهران ام   آ ،نظر وحید جویا

 قهرمها  وز   1331الی  1332 های در سال

سیرهای   وی دربار .بودمکیلو گرام « 38»

سهههال  در :چنهههین گیهههتورزشهههی خهههود 

عازم کشهور   م، غرض ان ام مسابقه،288۳

مقام سوم و مدال  در نتی هترکیه شدم که 

ورزشههی خههود ثاههت  ۀبرونههز را در کارنامهه

مسهابقات جههانی    م،2883در سهال   .کردم

ایهن   و کاراته در کشور ترکیه برگزار شهد 

ره شهناخته  مهدال نقه    بار مقهام دوم و برنهد  

کاراتهه   ۀهشت مهدال طهال در رشهت   . شدم

وردههای داخلهی مهن مهی     آشامل دسهت  

 تها شهد   سها   چهه انگیهزه   این که،. باشد

مهی   ،فتنس را انتخاب کنهد  ۀ ورزشیرشت

 باید از رزمی کارشرزوچو  ی  : گوید

بهه   ،برخوردار باشد یفزیکی بانی قدرت

همین سا  من پرورش انهدام را انتخهاب   

مربوطهه،   ز ی  سهال ترینهر  کردم و بعد ا

مرا به مسابقات جوانها  معرفهی کهرد کهه     

و  را نصههی  شههدم خوشههاختانه مقههام اول

هم چنها    .ویختمآمدال طال را به گرد  

ی ر ا از آ  قهرمهان  مقهام  سال دوم نیهز  در

 ۀو مههدال طههال را در کارنامهه خههود کههردم

در م،  2882در سههال  .خههود ثاههت نمههودم

√ 

ک ورزیهدم  یتینهگ اشهترا  لمسابقات پاور

را بههه دسههت  کههه خوشههاختانه مقههام اول 

 .مدال طهال شهناخته شهدم     و برند آوردم

در  :افههزود ۀ سههخنانشادامهه در موصههوف

 غاز کردمآورزش فتنس را  م،2812سال 

شهش   .و تا حال آ  را بهه پهیش مهی بهرم    

مدال طال در بخهش زیاهایی انهدام شهامل     

 .وردهای من می باشدآدست 

را  تههیم مشههکالت ورزشههکا  وی دربههار

 اًورزشهکارا  واقعه   گیت که،ملی فتنس 

معنههوی  و مههادی ،از مشههکالت اقتصههادی

خههودم  اًشخصهه و سههخت رنههج مههی برنههد

چنههدین بههار از پههول شخصههی خههود در   

، از مسههوون  مسههابقات اشههتراک کههردم

در این عرصهه   مربو  تقاضا می گردد تا

در اخیر پیهام خهود را بهرای    .نمایندتوجه 

جهوا  موفهق   : دجوانا  چنهین اظههار کهر   

ف اههد اکه در زنهدگی اش   ،کسی است

  مدت و برنامه ریهزی  درازمدت و  هکوتا

گهاه پیرامهو  مسهایل    داشته باشد و ههی   

منیی و خالف سیر ننماید و همیشه مثات 

 .اندیش و خیرخواه باشد

 
 

جها  شهره  میهن دوستی شا  در در ها افغا 

 اند، اما وطندوستی تنها ی  احسام نیست،

 در عمل پیاده نمود باید بلکه این احسام را

پهس بایهد    .تا به میهوم واقعی و متعالی رسید

های این وطن و همه هسهت   همه داشته عمالً

چهه را کهه    وآ  هرا حیاظهت نمهود   و بود آ 

از آ  خهود دانسهته    ،دارد در این شهر وجود

و بههه آ  توجههه نزم ماههذول داشههت و کههم  

ماهدل   کاری را به همکاری برای بهاود شهر

 .نمود

امهروزه   ،پایتخهت کشهور   ۀشهرکابل به مثابه 

مشهکالتی اسهت    اعگواه بیرو  رفهت از انهو  

دامنگیهر ایهن    که به اسام عوامل متعهددی، 

 همه تغییرات، شهر با این. شهرگردیده است

انات  زندگی را شهکل میدههد   هنوز هم نوس

 ۀو تهههالش درآ ، چهههو  رود خانههه  وکهههار

بایههد افزودکههه ایههن   . خروشهها  جاریسههت 

بهها حسههن نیههت و   ،کههه شهههروندا  هسههتند 

شا  با پرسهونل شهاروالی    ۀهمکاری صمیمان

از مشهکالت  ۀ را به گونه  کابل، میتوانند شهر

نخست از همه  .بیرو  آورند ،و پا گیر دست

متعهدد، بنیهادی تهرین    میا  مشکالت  باید از

. بهود در پی رفهع آ    و را تشخیص داد ها آ 

چنین شههری   فراهم شد  شرایط مناس  در

ههای مهدیریتی مناصهر     تنها به اعمال برنامهه 

عنهوا  سهاکنا      ما به ۀگردد، بلکه هم نمی

ایههن مههورد بایههد احسههام   ایههن شهههر، در

لیت نمههاییم وآ  هنگههامی برجسههته وومسهه

لی نمود  قوانین، میگردد که نسات به عم

حهههس  .قهههی داشهههته باشهههیم تعههههد اخهههال

شهروندی به ما این اجازه را نمیدههد کهه   

خههویش بههی تیههاوت و بههی  در قاههال شهههر

پههس بیاییههد بههه خههاطر  . لیت باشههیموومسهه

 ههر  عهاری از  داشتن ی  شههر معیهاری و  

لین و پرسههونل ووبهها مسهه ،نههوع مشههکالت

خاطر بهاود این شهر ه شاروالی کابل که ب

 روزی دارند، همکاری نماییم و ااتالش ش

برابهر   لیت، دروومنایث شهروندا  بها مسه  

همسهویی   این شههر، احسهام مکلییهت و   

، ایههن، شهههر  نمههاییم و نگههذاریم بههیش از 

 مایط و ماحول ما در ذهن شههروندا  مها  

 اگهر بهه شههر    .به باد فراموشی سپرده شود

مشترک، ههر یه  بهه     ۀخان  خود هم و

بهه یقهین    ،ریمخود عطهف توجهه بهدا    ۀنوب

روزی از بهتهههرین  ،گیتهههه میتهههوانیم کهههه 

وقت می  شهرهای منطقه خواهد شد و آ 

وطن  شهر و اًتوانیم ادعا نماییم که ما واقع

طوریکه نزم است دوسهت   خویش را آ 

      .داریم
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از ونیات شمال، زنهدگی خهود را از   

دسههههههههههت داد، فرزنههههههههههدا  وی 

مامههدخا  و   مامههدخا ، صههاد گههل

مامهههدخا  کهههه ههههر یههه  در  امیهههر

خههدمت نظههام عسههکری بودنههد مههورد 

تیقد احمدشاه درانی قهرار گرفتنهد و   

رتاۀ چنداول باشی بهه پسهر کهال  او    

 .گل مامدخا  داده شد

زمهههانی کهههه تیمورشهههاه در تهههاری     

هههه  ، 113۳جمههادی انول  سههال 12

م، در 1222اگسههت سههال   11مطههابق 

رار کنهههدهار بهههر اریکهههۀ سهههلطنت قههه

گرفت، در همها  روز فرمهانی را  بهه    

هههای کابههل بههه شههمول گههل  سههرکرده

سرکرد  اولهوم چنهداول    مامدخا 

در : فرسهههتاد کهههه در آ  آمهههده بهههود

خدمت خهود سهرگرم و همهه گهی را     

بههه نویههد عاطیههت خسههروانه مسههرور   

 .سازد

تیمورشاه بر عالو  تقسیمات شههری،  

به ساختن قصرها و بام هها نیهز توجهه    

موصهوف بعهد از آ  کهه     نموده بود،

وارد کابل گردید، توجه مزیهد بهرای   

ساختن و تهرمیم اسهتاکامات نمهود،    

در بان حصار کابل، قصر جدید مقهر  

دولت درانهی را بنیهاد گذاشهت و بهه     

تعمیههر چهههاردیوار عههریف اطههراف    

 :عاارتند از

قلعۀ ماه  علهی قزلاهاش واقهع      -1

قلعههۀ قاضههی سههمت جنههوب غربههی  

 .چهاردهی

قلعهههههۀ مهههههال عاهههههدالغیار در    -2

 .چهاردهی کابل در نزدیکی قرغه

آ  میهرزا   قلعۀ کاشف کهه بهانی   -3

کاشههف از جملههه دفتریهها  دیههوا    

 .اعلی بود

ۀ واحدبیگ، متصهل مهتهاب   قلع -۱

قلعۀ چهاردهی اسهت، موصهوف از   

 .خدمۀ دربار عصر تیمور بود

خشههتی، کههه  مسهه دجامع و پههل -1

دریها، از  در ی  گوشۀ بام و کنار 

سهههالیا  گذشهههته در اوایهههل ورود   

مسلمانا ، اعمهار گردیهده بهود، در    

هه  ، م دداً بنها یافهت،   18۳2سال 

ههه  ، بهه   11۳2کهه در سهال    تا این

تیمور، کار ترمیم آ   شهزاده فرما 

 ههه  ، 1132آغاز گردید و در سال 

ضهههمناً . بهههه پایهههه اکمهههال رسهههید  

تیمورشههاه مطههابق معمههاری قنههدهار 

بههانی دریههای کابههل در نزدیهه     

مس د از خشهت پختهه و گه  پلهی     

اعمار کرد که بعداً مسه د مهذکور   

 .به همین نام شهرت یافت

 ادامه دارد

 

نمایشگاه آثار هنری  دورۀ مغول ها در باغ    هفتۀ پیش

های این  در شماره این آثار بابر شاه برگزار شد، که

دننشریه به طور منظم به نشر میرس  
 

 : پیوست به گذشته √

 :گذر ریکاخانه -12

ریکهها خانههه در سههمت شههمال درواز   

درانهی آ    شرقی کابل که احمهد شهاه  

را بههه درواز  نهههوری مسههما سههاخته  

وقعیههت دارد کههه تهها امهههروز    مبههود،  

در ایههن ماههل کههه بههه . موجههود اسههت

ا  اجاز  بود و بهاش داده شهده   ریکایی

، مسهههکن قهههدیم قهههوم ریکههها و  بهههود

ه در زما  نادر افشار، کردستا  بود ک

جا م اور گردیدنهد و بهه    به ترک آ 

هها   در زمها  درانهی  . افغانستا  آمدنهد 

بههه هشههت هههزار نیههر  ایههن قههوم تعههداد

هها مردمها     آ . تخمین زده شده است

دنور  و دارای مذه  حنیهی بودنهد،   

از قدیم عسکر پیشه و بهه زمهین داری   

و دکانداری اشتغال داشتند، در حالی 

ا  افشهههار و جالیریههها  و کهههه مردمههه

جوانشههیرها کههه در زمهها  نههادر افشههار 

. آمههده بودنههد، مههذه  تشههیع داشههتند 

سههرکرد  قههوم ریکهها در عهههد درانههی، 

سرفرازخا  بود که رتاۀ ریکاباشهی و  

 .منص  عسکری داشت

ههههای مامهههد ناصهههر   بنابریادداشهههت

غرغشههت، در اثههری بههه نههام رهنمههای  

کابل آمده است، این مردم بخشهی از  

ی نهادر افشهار بودنهد کهه هنگهام      اردو

حملۀ وی جان  هند، در بهین درواز   

نههههوری و جهههاد  میونهههد مسهههکو    

گردیدنههد و فعههالً یهه  قسههمت زیههاد  

گذر مهذکور بها احهداس قسهمت دوم     

جاد  میوند از بین رفته و فقط قسمت 

 .کوچ  آ  باقی مانده است

 :چنداول -13

چنداول که به ی  ساحۀ وسیع غهرب  

اطال  مهی گهردد، در    بانحصار کابل

زمههها  تیمورشهههاه از رونهههق خهههاد   

برخوردار بهود و بخهش بیشهتر اردوی    

خالصۀ او را مردما  این مال تشکیل 

چنداول کلمۀ ترکی بهوده و  . میدادند

به معنی ساقۀ لشکر مهی باشهد کهه در    

عق  اردو قرار دارند و یا بهه عاهارت   

دیگر، افرادی اند که از عق  عسهکر  

م در زمههها  ایهههن مهههرد . آینهههد مهههی

نادرافشهههههار، هنگهههههام لشکرکشهههههی 

موصههوف جانهه  هنههد، بههه ایههن شهههر  

آمدنههد و مقههیم گردیدنههد کههه شههامل  

طوایف بیات، جوانشیرها، افشار، شهاه  

هها، کهردی و    سونها، شاه آغاسی خیل

طوایههف فههو  در . ههها بودنههد بختیههاری

داخل چنداول گذرهای خهاد خهود   

گههذر جوانشههیرها، : را داشههتند، ماننههد

خورها، گذرکوجرها،گهذر  گذر کله 

هها و   هها، گهذر شهاه سهو      شانین چهی 

 .گذر کردها

در زمهها  احمههد شههاه درانههی، ولههی    

مامههدخا  پسههر لطههف علههی بیههگ    

جوانشیر، که اخهالد و صهداقت بهه    

دولت افغانستا  از خهود ابهراز کهرده    

هههه  ، از طههرف 11۳2، در سههال دبههو

باشههی  شههاه مههذکور خطههاب چنههداول 

امی و یافههت و در امههور ملکههی و نظهه 

مشاغل رسمی و ملی، شهامل و امتیهاز   

یافت و ت سیس ناحیۀ چنداول نیهز در  

مطابق فرمها   « هه  11۳2» هما  سال

 .احمد شاه درانی صورت گرفت

مامههدخا  جوانشههیر، بعههداً در    ولههی

اثنای خدمت و حیا امنیت در یکهی  

بانحصهههار اقهههدام کهههرد و بهههرای   

برآورد  این مامول، حهاجی میهرزا   

علهههی رضههها مسهههتوفی بهههه حیهههث   

 . تعمیر تعیین گردید سرپرست

درجریا  کار نظر به نقایصی که از 

وی صادر شد، اخالد خا  درانی 

را مههامور ان ههام حصههار و تعمیههر     

جدید بانحصار کابل نمود کهه تها   

ایهن  . هه  ، پایها  یافهت  1123سال 

قصر در نزدی  بانحصار در سهال  

هههه  ، در اثههر ه ههوم لشههکر  1212

 .انگلیس تخری  وحریق گردید

یهی کهه در    هها و بهام هها    ها، پل قلعه

زمهها  تیمورشههاه اعمههار گردیدنههد   

رویده اند، راهش را به سوی گلغندی بهاز مهی   

کند، جایی که هزارا  هموطن ما از  پایتخت و 

های دور و پیش و حتی دور افتهاده، بهه    ونیت

قصههد میلههه و بازدیههد از درختهها  پههر از گههل و 

ی ههها تپههه و گههل .شههگوفۀ ارغههوا  آمههده انههد

زیاهایی   نورستۀ ارغهوا  عهالوه بهر ایهن کهه     

مناصر به فرد خود را دارد، این تپه مشرف 

2است که        ادامه صیاه به دند شمالی  

 

 

 

بنههابر موقعیههت آ  درچشههم داشههت آدم،     

سههاحات وسههیع وگسههترد  شههمالی را قههرار  

میدهد و مصرع شهعر شها  را مصهدا  مهی     

: بخشد که سروده است  

«ین استشمالی بهشت روی زم»  

گلههی کههه تربیههت :همانگونههه کههه گیتههه انههد

دست بام را نخورد، اگر از چشمۀ خورشید 

چنهد دههه پهیش کهه     . سر زند خود روسهت 

سایۀ جنگ، به این تپۀ زیاها مسهتولی بهود و    

مردمهها  ایههن سههرزمین سلاشههور در فکههر و 

ذکر دفاع از سر زمین شها  بودنهد، ارغهوا     

.بردند زارا  نیز به حالت رقتااری به سر می  

های اخیر، به خصود با تقرر آقای  در سال

خواجه روح اهلل صدیقی شاروال  جوا ، پر 

کههار و پههر تههالش، کارهههای فراوانههی در     

ههها و  توسههعه، آبیههاری و نگهههداری ارغههوا 

کارهای ساختمانی تپه را ان ام داده است و 

به اصطالح تربیت دست باغاا ،  جلوه های 

.است این تپه را مضاعف گردانیده  

یکی از باشندگا  شهر کابل، که زیهر سهایۀ   

درختی پر ازگل و شگوفه و ارغوا  همهراه  

با فامیل خود مشغول تهیه غذای به اصطالح 

میله یی شا  بود، در حالی کهه نگهاه معنهی    

دارش به شهاخۀ ارغهوا  بخیهه خهورده بهود      

گلغذی دارای ویژه گیههای مناصهر   : گیت

هم گل اسهت  به فرد است، در این تپۀ زیاا، 

و هم سازه و هم مکا  امن که در وضهعیت  

کنونی کشور، بهه عنهوا  یه  نیهاز و یه       

ضرورت حیاتی ماسوب می گهردد و ایهن   

نیاز و این خواست شهروندا ، در این تپه بر 

در این جا کسی با کسهی  .  آورده شد است

کاری ندارد، ههرکس مصهروف برگهزاری    

ی ایهن  میله اند و به ناوی میخواهند از زیاای

.های ارغوا  لذت بارند تپه و گل  

راه انههدزی جشههنوار  گههل ارغههوا  در تپههۀ  

گلغندی، بسا  این میله گاه را  بیشتر متنوع 

گردانید و این امکا  را مسهاعد سهاخت تها    

شههاعرا ، فرهنگیهها  و هنرمنههدا  گههرد هههم 

آیند و با سرود  اشعار، سخنرانی و نواختن 

مهدلی  موسیقی، جشن ارغوا  را به جشهن ه 

.و همدیگر پذیری  مادل سازند  

ها، سخن از گهل غنهدی رد و    در این هیته

بدل می شود، سخن از در ختها  ارغهوا ،   

سخن از طهراوت، گهوارایی و خرمهی آ     

که آغوش گشوده و بها   تپۀ زیاا وجادویی

سههخاوتمندی، شهههروندا  را بههه سههویش  

هههایش را ارزانههی  فرامههی خوانههد و داشههته

خارنگهههار پهههامیر کهههه از میههها   . میهههدارد

ههای     سرسهاز و گهل  و درختاها  تاکستا 

هها    هها و بهام   نله که در میا  زمین نورستۀ
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دولت ترکا  غربهی و دولهت سهامانی     √

ایهههرا  قهههرار گرفهههت و در متاهههاقی    

حصههص، حکومههات متعههدد مالههی از 

مهیالدی فرمها     قر  ششهم تها قهر  ده   

هها، دولهت    میراندند که قوی ترین آ 

کابلسههتا  یهها کابلشههاها  مههی باشههد،   

مرکههز سیاسههی اداری شهها ، نخسههت   

بگرام و سپس کابل قرار گرفت، ایهن  

میالدی، اسام  1۳2حکومت در سال 

 .گذاشته شد

دولهههت کابلسهههتا  بهههر یههه  عهههده    

کابلسهههتا  بهههه حیهههث یههه  منطقهههۀ  

جغرافیههایی، قههدامت تههاریخی زیههاد    

قاههل از مههیالد،     311در سههال . دارد

یکههی از والههی نشههینا  چهههار گانههۀ    

شهد،   دولت سلوسیه شام ماسوب می

در قههرو  وسههطی در آثههار ادبههی و    

جغرافیایی و تاریخی، ایهن نهام را بهه    

کثههههرت مههههی یههههابیم،  در شهههههنامۀ 

م فردوسههی و گرشاسهه  نامههۀ حکههی  

 .اسدی طوسی از آ  یاد شده است

 یکی جشن کردند درکابلستا 

 .دست داشتند

حههدود سیاسههی و قلمههرو فرمههانروایی   

دولهههت کابلسهههتا  شهههرقاً تههها سهههند و 

پن ههاب، جنوبههاً تاحواشههی ارغنههداب،  

شمانًتا ساحات جنوب هندوکش مهی  

 .رسید

 : شهر کابل

زههایی  این شهر باستانی و تاریخی، را

د و شههههاهد را در خههههود نهیتههههه دار 

ی کشههور ههها ههها و خههونریزی  ویرانههی

. گشایا  گذشته در این گذرگاه است

به عقید  مورخین و شهواهدی کهه در   

اثر حیریات و مطالعهات باستانشناسهی   

به دست آمده، میرساند که مرکز شهر 

قدیم بهودایی در قسهمت شهرقی شههر     

موجوده، بگرام  امروزی واقع بود کهه  

هههای  نههابر تهاجمههات و لشههکر کشههی ب

فههاتاینی ماننههد، اسههکندر مقههدونی و   

امثههال آ  بههه موضههع فعلههی منتقههل و  

ههای   مدنیت اولیۀ کابل بنابر مقاومت

شههههدید باشههههندگا  آ  در مقابههههل  

ههههای زیهههادی را  متعرضههین، خرابهههی 

نظهر بهه   . متامل شهده و دیهده اسهت   

هههها و شههههامت راد  همهههین مقاومهههت

کندر در مردا  ش اع آ  بود که اسه 

یههی اندیشههید و  زمهها  فتوحههات چههاره

را در « اسهههکندریه»قطعهههۀ عسهههکری 

کاپیسا، نزدیکهی بگهرام امهروزی بهه     

خاطر حیا و حمایۀ جا  خود و بقیه 

روی این ملاهو   . عساکرش بنا نهاد

توا  شهرت و یا نهام فعلهی شههر     نمی

کابل را بهه یه  عصهر معهین نسهات      

مسهههاحت شههههرکابل ههههم بنهههابر . داد

مهها ، گههاهی ماههدود و   تاههونت ز

گهاهی توسههعه مههی یافهت، وقتههی کههه   

شکل ایالت را بهه خهود مهی گرفهت،     

حدودش از طرف شمال به انهدراب،  

جنههوبش گردیههز، بههه طههرف غههرب     

غوربنههد و سههمت شههر  بههه پشههاور و  

دریای سند میرسید، ولهی زمهانی کهه    

پایتخههت سههلطنت مههی گردیههد، تمههام 

اراضی میتوحهه بهه آ  الاها  یافتهه،     

طنت کابل یا کابلستا  مهی  همه را سل

نظههر بههه شهههادت صههیاات  . نامیدنههد

تههاری  ، بیشههتر اوقههات ایههن جههای     

حکمرانی شاها  مالی بوده و چنهین  

وضعیت را تا ه وم اسکندر و آمد  

سیاحا  بزرر، ماننهد زایهرین چینهی    

 .در این ناحیه بر قرار می یابیم

 ادامه دارد
 

چنهههد مهههاه قاهههل انی هههاری در یکهههی از  

هههای کابههل بههه وقههوع  مشهههورترین هوتههل

پیوسهههت، جهههایی کهههه درآ  بسهههیاری از 

مهمانا  داخلی و خارجی در حال صهرف  

ههای   غذای ش  و یا هم ماافهل و برنامهه  

در میها  م هروحین   . شخصی شا  بودنهد 

ایههن رویههداد، مسههعود هاشههمی هنرپیشههۀ   

صهاویر  نامدار افغانستا  هم شامل بهود و ت 

های اجتماعی دست به دسهت   او در شاکه

. شد و عالقه مندانش را اندوهگین ساخت

پس از چند ماه تهدوای و عمهل جراحهی،    

مسعود هاشمی به کشهور برگشهته و قهرار    

ههای سهینمایی اش را از سهر     است فعالیت

مسعود هاشهمی جهوا  سهی و سهه     . بگیرد

سالۀ است که تقریااً سیزده سهال پهیش بهه    

مسعود در رشتۀ ادبیات  .آورد سینما روی

انگلیسی و مدیریت بین الملل دو لیسانس 

او عالوه بر این که از هنرپیشه گها   . دارد

موفههق افغانسههتا  شههناخته مههی شههود، بهها    

های مدنی و ت ارتی هم بهه نهوعی    فعالیت

خارنگار در این شماره . گره خورده است

نشریۀ پامیر، گیتگویی را با ایهن هنرپیشهه   

 : اده است که تقدیم می گرددان ام د

های سهینما، شهما را بهه     کدام ویژگی -م

 سینما کشاند 

سههینما بههه عنههوا  یهه  آیینههه، یهه     -ج

مدرم، ی  پوهنتو  تصویری و یا یه   

پدیهههد  بههها ارزش ملهههی کهههه حهههوادس و 

رویدادهای گذشته را به حال و از حال را 

به آینده منتقل میکند، در دگرگو  سازی 

تمام ابعاد زندگی انسانها جوامع بشری در 

سینما بهه نظهر   .  نقش شگرف و عالی دارد

من با ارزش ترین حرفه و هنهری بهود کهه    

آ  را انتخههاب کههردم و عاشههقانه در حههال 

 . فعالیت هستم

در مورد مشهور ترین فهیلم و سهریال    -م

 های تا  چیزی بگویید 

هها، یه  سهریال بنهام      از جمله سریال -ج

هها نشهر شهد، از     نهپلوشه که از طریق رسها 

هایی بهود کهه بها همکهاری      بهترین سریال

 یهنرمندا  هندی سهاخته شهد، بها وجهود    

که برای نقش مرکزی صدها جوا  نهامزد  

سهپس  . بودند، اما من مقهام اول را گهرفتم  

یهه  سههریال دیگههر بههه نههام خوشههی، بهها    

موضوع حیاظت ماهیط زیسهتی و فهردی    

انسانها ساخته شد، در آ  هم نقهش بهازی   

که طرف توجه بسیاری از مخاطاا   کردم

همین گونه نقهش آفرینهی   . ما قرار گرفت

در فلم هدف سهیاه، از کارههای تهاز  مهن     

ها از جملۀ کارهای هنهری   می باشد و این

 .من هستند

جایگاه تا  را در سینمای افغانستا   -م

درک هها مههی بینیههد،آیا فکههر مههی کنیههد   

تههوقعی را کههه از سههینما داشههتید بههه آ    

 اید رسیده 

دو برابر از توقع خودم، ! بدو  ش  -ج

چیزی را که میخواسهتم آ  را بهه دسهت    

مردم همیشهه و در همهه حهال    . آورده ام

مرا تشویق کرده اند و راستش هی  گهاه  

ها روبه رو نشده  با عکس العمل منیی آ 

ام، از برخههورد نیهه  و شایسههتۀ مههردم    

معلوم می شود که روند کهاری ام را در  

وبی پیش مهی بهرم و مهردم از    سینما به خ

امها ایهن کهه در    . کارهایم راضی هسهتند 

نمی توانم  یکدام جایگاه قرار دارم چیز

بگویم، این قضاوت را میگذارم به مردم 

 .خود

نقش ی  هنرپیشۀ با سواد وآگهاه،   -م

در جامعۀ که فقر فرهنگی در آ  جریا  

 دارد چیست  

بهرای هههر هنرپیشهه در قههدم نخسههت    -ج

هر چیز دیگر، داشتن سواد ی   بیشتر از

بهدو  داشهتن   . امر مههم و طایعهی اسهت   

سواد درهای ذهنهی و مالهذ ذهنهی شها      

بسته مهی باشهد، ههر قهدر کهه مها تهالش        

. های ما ناکام خواهد مانهد  کنیم، فعالیت

با سواد بود   و از راه علم و دانش، کار 

کرد  در حوز  سینما بهه نظهر مهن فهو      

از ایههن رو . اساسههی اسههت العههاده مهههم و

نقههش یهه  هنرپیشههۀ باسههواد در جامعههۀ   

سههینمایی، تمثیههل حقههایق بههه زبهها  هههای 

ههای   علمی و ارایهۀ اههداف، از تخنیه    

 . خاد مسلکی است

ها و  دوست دارید در کدام نوع فلم -م

 های بازی کنید  با چه سوژه

هنرپیشۀ راستین کسی است، کهه در   -ج

هر نقش خودش را راحت احسام کنهد  

ایی نقههش آفرینههی را بههه گونههۀ    و توانهه

مسههلکی و واقههع گرایانههه  درآ  داشههته   

من دوسهت دارم در ههر نهوع فلهم     . باشد

 2ادامه صیاه               بازی کنم

 

 

حکومههات مالههی دیگههر نیههز سههیادت  

  داشت، که در مرکز و صیاات شهر 

ایههن . و حهوز  هلمنهد پراگنههده بودنهد   

حکومت از ی  طرف در برابر پهیش  

هها و از   روی دولت توکیوها یا تهرک 

جانهههه  دیگههههر، در برابههههر لشههههکر   

هههای غههرب مقاومههت نمههوده،    کشههی

چرام ثقافت و کلتور قدیم افغانسهتا   

را در برابههر همههۀ حههوادس و تهههرک    

. های اجان ، روشهن نگهداشهت   تازی

از ونیهت شهرقی   شاها  این خهانواده  

افغانستا  کنار دریای سند سهر جمیهع   

ونیهات لغمها ، پشههاور، جهالل آبههاد،    

وزیرستا  و دیرجهات و در صهیاات   

غربههی بههر ونیههات زابلسههتا ، غزنههی،  

قنهههدرهار و زمهههین داور و بسهههت تههها 

سیسههتا  و فههراه و ازطههرف شههمال تهها  

هههای جنههوب هنههدوکش تهها      نشههیای

ونیههت هههزاره جههات امههروزه، فرمهها  

بههه ایههن ترتیهه  شههاها  ایههن   . ادمیههد

خهههانواده تههها دولهههت غزنهههوی ادار    

سهههاحات جنهههوب هنهههدوکش را در   

 زکابلستا  تا به زابلستا  

 فردوسی 

 کرین بربندم به زاولستا  

 بگیرم شهی تا به کاولستا  

 اسدی طوسی 

کابلسهههتا  در وقهههت بهههابر بهههه نهههام   

 28صهههوبۀکابل یهههاد شهههده و دارای  

له   « 28»توما  بود که عاید آ  بهه  

 .میرسید

جالل الدین اکار، کابلسهتا   در زما  

به نام صوبۀ کابل به سرکارها منقسهم  

شههده بههود، ماننههد سههرکار کشههمیر،    

سهههرکار سهههوات، سهههرکار قنهههدهار،  

سرکارزابلستا  و غیره که از وسهعت  

و بنههههای کابلسههههتا  در آ  وقههههت   

نمایندگی مهی کهرد و ایهن وضهع تها      

ه هری  « 181۳»حکومت شهاه جهها    

بعهد   ادامه پیهدا مهی کنهد و از آ  بهه    

قندهار از کابل جدا شده و بهه حیهث   

 .آید صوبۀ مستقل در می

مامهههد بهههابر، حهههدود    ظهیرالهههدین

کابلسههتا  را ایههن طههور در بابرنامههه    

شهر  آ  لمغانهات،   : کنهد  معرفی مهی 

پرشههاور، هشههنغر و بعضههی ونیههات    

یههی  ههها هنههد، در غههرب آ  کوهسههتا 

جهها  اسههت کههه گزیههو و غههور در آ   

ههای   تدر شمالش ونیه . افتاده است

قنهدز و انههدراب اسههت و در وسههطش  

کهههوه هنهههدوکش و در جنهههوب آ ،  

فرمهههل و نغهههر و بنهههو و افغانسهههتا     

 .موقعیت دارد

بعهههد از سهههقو  امپراتهههوری ییتلهههی، 

صههیاات شههمال کشههور تاههت نیههوذ 
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هدف ی  وکیل گذر، خدمت کرد  برای 

مردم و جامعه است، چو  او از طرف مهردم  

برای رفع مشکالت مایطی  برگزیهده شهده   

ی  وکیل گذر بایهد   ،روی این اصل. است

تمام مشکالت مردم ومایط حهود را درک  

خارنگهههار پهههامیر در ایهههن شهههماره،   . کنهههد

وگویی را با حاجی مرزا مامد فقیهری   گیت

فتح اهلل، ان ام داده که ذیالً  ۀوکیل گذر قلع

 : نشر می گردد

ههای   لطیاً در مهورد وظهایف و فعالیهت    -م

 !معلومات دهید گذر وکیل

وکیههل گههذر، پههل ارتاههاطی اسههت بههین    -ج

دولت و مردم،که بدو  کدام امتیهاز شه  و   

روز در خههدمت مههردم و سههاحات مربههو    

 .ی باشدخویش م

ی کابهل همکهاری داریهد    آیا بها شهاروال  -م

  یاخیر  

هزار افغانی را  2۳1بلی، چندی قال مالذ  -ج

ههای صهیایی عوایهد جمهع      از درک کتاب ه

آوری کردیم که از طهرف ریهیس صهاح     

ناحیه مورد تقدیرقرار گرفتم، کهه ایهن کهار    

های همکاری ما را با شهاروالی   یکی از نمونه

 . نشا  میدهد

چهه حهد توانسهته ایهد بهه مشهکالت        تها  -م

 اهالی رسیدگی کنید  

در پهههیش روی لیسهههۀ زرغونهههه از اثهههر  -ج 

های موسمی، آب تامع میکرد که  بارندگی

شههاگردا  مکتهه  از ایههن ناحیههه بههه مشههکل  

مواجه بودند، ما این مشهکل را بهه همکهاری    

هایتات، از این سهاحه دور سهاختیم وآب را   

دیم کهه از  درکانال نهو ای هاد شهده، رد کهر    

سوی لیسۀ زرغونه مورد تقدیر قرارگهرفتم و  

هم نا  به تمام دکانهدارا  ماهل توصهیه    

گردید، تا هرکدام شا  ی  پایه آلۀ ضهد  

 .های خهود نصه  کننهد    حریق را به دکا 

چنهها  در قسههمت پههاکی و صههیایی     هههم

ههها وسرسههازی مال،کارهههای را    کوچههه

کههه  یهههای ان ههام دادیههم و پیشههروی خانههه

اههود، توسههط  خههود مههالکین   کانکریههت ن

ها،کانکریههت ریریههزی گردیههد و از   خانههه

مردم مال خواسته شد تا یه  متردورتهر   

 پنجم ۀریاست ناحی

 :بخش عواید در

ههههای  ملکیهههت  ماصهههول صهههیایی  -

 .افغانی 11۳۳228 مالذرهایشی، 

  ۱۱33۳8مالهذ   ،ماصول جواز صنیی -

 .افغانی

مالهههذ  ،هههها ماصهههول تکهههس لوحهههه -

 .افغانی 13۱188

 ،ماصههول جههرایم اصههناف مختلههف   -

  .افغانی 13388مالذ 

 .افغانی 32۱۳11 مالذ ،متیرقه -

 .افغانی 2188مالذ  ،فیس مهندسی -

 .افغانی 28888مالذ ، اسناد بهادار -

 مالهههذ ،ماصهههول صهههیایی مخهههتلط  -

 .افغانی 3۳8288

  3188مالذ ، ها ماصول تکس لوحه -

 .افغانی

، ماصههول جههرایم اصههناف مختلههف -

  .افغانی 18888مالذ 

 .افغانی 333۱3۱2 مالذ، متیرقه -

 .افغانی 2۳221 مالذ، فیس مهندسی -

 .افغانی11188مالذ ، اسناد بهادار -

مالهههذ ، لطماصهههول صهههیایی مخهههت -

 .افغانی ۳122۱

ماصههول صههیایی منههازل خودسههر     -

مالهههههذ بهههههانی زمهههههین دولتهههههی،   

 .افغانی1333823

ماصههههول صههههیایی جایههههدادهای   -

 .افغانی ۳82121مالذ، ت ارتی

مالهذ  ، ههای شهاروالی   ملکیت ۀکرای -

 .افغانی 18۱۱۱1۱

 2328مالذ ، ها ماصول حق انجاره -

 .افغانی

ایهد  افغهانی عو  ۱8۳1۱22مالهذ  اً، جمع

 . است دست آمدهه ب

یهه  سههنگ کههاری خههود سههر بههدو   

م هههوز شهههاروالی کابهههل، در سهههاحۀ  

شهرک خراسا ، بهه همکهاری حهوز     

 .امنیتی تخری  گردید

 :مدیریت تنظیم مارکیت ها

نسههات نیههر اصههناف   11بههه تعههداد  -

، مالههذ تخلههف از مقههررات شههاروالی  

 .گردیدند نقدی ۀجریم افغانی18888

 :در بخش آمریت تنظیف

 متهههر  ۳۳8 جمهههع آوری کثافهههات، -

 .مکع  توسط کراچی

متههر مکعهه  کثافههات  2122انتقههال   -

 .توسط وسایط

 .متر کیلو 2۱2 ،جاروب کشی -

 مکع  متر 2818جوی ه پاکی  -

 . متر مکع  328لوش کشی، مقدار  -

 

  .افغانی 23۱88مالذ 

 .افغانی 2۱18 مالذ، فیس مهندسی -

مالهذ  ، ههای شهاروالی   ملکیهت  ۀکرای -

 .افغانی 128۱328

 1888، مالهههذ هههها فهههورم سهههاختما  -

 .افغانی

 .افغانی 3288کتاب ۀ صیایی، مالذ  -

افغهانی عوایهد    1۱38333مالهذ  اً، جمعه 

 . است دست آمدهه ب

 :مدیریت تنظیم مارکیت ها

نسههات نیههر اصههناف،   ۱1بههه تعههداد  -

، مالههذ تخلههف از مقههررات شههاروالی  

 نقهههههدی ۀجریمههههه افغهههههانی 32388

 .گردیدند

روی منازل شها  را بهه    از پیاده روها، پیش

هههای  خههاطر زیاههایی و سرسههازی، گلههدا  

چنها  از مهردم ماهل     ههم . سمنتی بسهازند 

تقاضا گردید تا به خهاطر زیاهایی و پهاکی    

اروالی خود مایط زیست و شهرشا ، با ش

همکههار باشههند، زیههرا ایههن شهههر خانههۀ       

مشترک همهۀ ماسهت نظافهت وپهاکی آ       

 . می شودمربو  خود  نیز

کهههاری دیگهههری را کهههه ان هههام دادیهههم، 

های کنار سرک را پاک کهاری و   جوی ه

لوش کشی نمودیم و از مسوون  تنظیهف  

بها مها    هها  ناحیه خواستیم تا در انتقال لهوش 

 .همکاری نمایند

 

 .افغانی 231112

بانی ماصول صیایی منازل خودسر  -

 .افغانی13۱2۳3مالذ زمین دولتی، 

ماصههههول صههههیایی جایههههدادهای     -

 .افغانی 22۱۳328مالذ ،ت ارتی

 :ها مدیریت تنظیم مارکیت

از  نقهههدی نسهههات تخلهههف  ۀجریمههه -

 .افغانی 28۳18، مالذ مقررات شاروالی

 :در بخش آمریت تنظیف

 متهههر 1222 جمهههع آوری کثافهههات،  -

 .مکع  توسط کراچی

متههر مکعهه  کثافههات   12۳۱ انتقههال  -

 .توسط وسایط

 .متر کیلو 11۳8 ،جاروب کشی -

 .متر  1۳888 ،جوی ه پاکی -

 ۀ پانزدهمریاست ناحی

 :بخش عواید در

ههههای  ملکیهههت  ماصهههول صهههیایی  -

 .افغانی 23۳3۳8 مالذرهایشی، 

 ۱2۳888مالهذ  ، ماصول جواز صنیی -

 .افغانی

 ۱8188مالذ ، ها ماصول تکس لوحه -

 .افغانی

، ماصههول جههرایم اصههناف مختلههف   -

قطعههه جههواز صههنیی و  28بههه تعههداد - 

ز  فعالیهت بهرای اصهناف مختلهف     اجا

 .توزیع گردید

 :در بخش آمریت تنظیف

 متهههر ۱328 جمهههع آوری کثافهههات، -

  .مکع 

 .متر کیلو 328،جاروب کشی -

  .متر 2۳3888 ،جوی ه پاکی -

 . افغانی 18888جریمۀ تنظییی، مالذ  -

 شانزدهم  ۀریاست ناحی

 :دبخش عوای در

ههههای  ملکیهههت ماصهههول صهههیایی  -

 .افغانی 128۱21 مالذرهایشی، 

مالههههذ ، ماصههههول جههههواز صههههنیی -

√ 
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بنههابر موقعیههت آ  درچشههم داشههت آدم،      

سههاحات وسههیع وگسههترد  شههمالی را قههرار  

میدهد و مصرع شهعر شها  را مصهدا  مهی     

 : بخشد که سروده است

 «شمالی بهشت روی زمین است»

کههه تربیههت گلههی :همانگونههه کههه گیتههه انههد

ز چشمۀ خورشهید  دست بام را نخورد، اگر 

چنهد دههه پهیش کهه     . سر زند خود روسهت 

، به این تپۀ زیاها مسهتولی بهود و    سایۀ جنگ

مردمهها  ایههن سههرزمین سلاشههور در فکههر و 

ذکر دفاع از سر زمین شها  بودنهد، ارغهوا     

 .زارا  نیز به حالت رقتااری به سر می بردند

های اخیر، به خصود با تقرر آقای  در سال

خواجه روح اهلل صدیقی شاروال جوا ، پهر  

، کارههای فراوانهی   پهروا   کار و پر تالش

هها   در توسعه، آبیاری و نگهداری ارغهوا  

و  ی ساختمانی تپهه را ان هام داده  و کارها

اها ،  جلهوه   به اصطالح تربیهت دسهت باغ  

 .گردانیده استهای این تپه را مضاعف 

یکهی از باشهندگا  شههر کابهل، کهه زیهر       

سایۀ درختی پر ازگل و شگوفه و ارغوا  

همراه با فامیل خود مشغول تهیه غذای بهه  

یی شا  بهود، در حهالی کهه     ح میلهاصطال

نگاه معنی دارش بهه شهاخۀ ارغهوا  بخیهه     

ذی دارای نهههگلغ: خهههورده بهههود گیهههت 

های مناصر به فرد است، در ایهن   ویژگی

تپۀ زیاا، هم گل است و ههم سهازه و ههم    

مکا  امن که در وضعیت کنونی کشهور،  

بههه عنههوا  یهه  نیههاز و یهه  ضههرورت 

 حیاتی ماسوب می گردد و این نیهاز و 

این خواست شهروندا ، در این تپهه بهر   

در این جا کسهی بها   .  است هآورده شد

ارد، ههرکس مصهروف   کسی کاری ند

برگهههزاری میلهههه اسهههت و بهههه ناهههوی 

ههای   این تپهه و گهل  د از زیاایی میخواه

 .دارغوا  لذت بار

راه اندزی جشنوار  گل ارغوا  در تپهۀ  

گلغندی، بسا  این میلهه گهاه را  بیشهتر    

ید و ایهن امکها  را مسهاعد    متنوع گردان

سهههاخت تههها شهههاعرا ، فرهنگیههها  و    

هنرمندا  گهرد ههم آینهد و بها سهرود       

اشههعار، سههخنرانی و نههواختن موسههیقی،  

جشههن ارغههوا  را بههه جشههن همههدلی و  

 .همدیگر پذیری  مادل سازند

 

 
که نه هدف دارند و نه هم  یهای به استثنای فلم 

اثر بی هدف فکر میکنم به هی   تولید ی . پیام

 . عنوا  قابل نقش آفرینی و حتی دید  نیست

بسیاری از عالقه مندا  شما به ایهن بهاور    -م

هسههتند کههه حضههور شههما در ایههن اواخههر در  

هها   سینما کمرنگ شده، دلیهل ایهن کمرنگهی   

 چه است 

به هی  عنوا  کم کار نیستم، من درکنار  -ج

ف ههههای سهههینمایی خهههود، مصهههرو فعالیهههت

کارهههای ت ههارتی و هم نهها  مههدنی هسههتم، 

ولی سینما را بهه ههی  عنهوا  فرامهوش نمهی      

ههای مشخصهی داشهته ام، ماننهد      فعالیت. کنم

فلم هدف سیاه که مدت چهار سال را تولیهد  

مههن از خواننههدگا  نشههریۀ  . آ  در برگرفههت

خاطر حمایت پامیر صمیمانه تقاضا دارم تا به 

کدام تها  یه    ، لطیاً هراز سینمای افغانستا 

فلم هدف سهیاه را   ی  حلقه از دی وی دی

خریداری کنید تا بهه ادامهۀ کهار خهود بیشهتر      

 .تشویق شویم

دیهده  «  اکشهن »های  شما بیشتر در نقش -م

شده اید، در نقش عاطیی خهود را چگونهه   

 می بینید 

ههها  مههن در اجههرا نمههود  تمههامی نقههش -ج

خودم را راحت احسهام مهی کهنم، امها از     

مههن یهه   هلگههوی کههاری و ایههدایههن کههه ا

« جیسهن اسهتاتن  » هنرپیشۀ هالیوودی به نام 

است، از این رو به قول شما در نقش ههای  

 . زیادتر دیده می شوم« اکشن»

هههای آینههد  تهها  در قسههمت    برنامههه -م

 های سینمایی تا  چیست  فعالیت

ت سههینما، اقتصههاد و مسههایل   مدر قسهه -ج

. های بزرر و خهوبی دارم  فرهنگی، برنامه

های تازه را برای تولیهد در نظهر دارم    سوژه

که امیدوارم در آیند  نه چنهدا  دور، کهار   

را بها تهیم کهاری خهود یک ها      ها  عملی آ 

 .مشروع کن

عالقه منهدا  تها  دوسهت دارنهد در       -م

مورد زندگی شخصی تا  هم بدانند، ک ها  

 زندگی می کنید و با کی 

من ازدوج کهرده ام، همسهرم ماصهل     -ج

، دو دختر دارم، در کابل و در ط  است

داه یه   اخانۀ پدری با تمام اعضای خانو

اما زمانیکه در بیهرو   . جا زندگی میکنیم

از کابل می باشم، خانم و فرزندانم نیز بها  

مههن مههی باشههند، یعنههی همسههرم در تمههام 

حانت و سیرهای زندگی بها دو دختهرم   

 .مرا همراهی میکنند

پیههههام تهههها  بههههرای آ  عههههده از   -م

روندانی که در نظافت و پاکی شههر،  شه

شاروالی کابل را تنهها مهی گذارنهد چهه     

 است 

نه تنها در قسمت نظافت شهر، بلکهه   -ج

ها شهروندا  بایهد دولهت    در تمام عرصه

به خصود شاروالی را حمایت و یهاری  

برسانند، حتی در راستای سیاسی، امنیتهی  

ههر کهدام   . و اقتصادی و زیاا سازی شهر

شهروند فعال بایهد در جامعهه    ما به عنوا 

نقش خود را بهه خهوبی بهازی کنهیم، بهه      

هی  عنوا  نمی شهود در صهورت عهدم    

همکاری مردم، از شاروالی برای داشهتن  

 . ی  شهر پاک و زیاا توقع داشت

 

 

 

 

 

در پیوند به کمپاین نهال شانی شاروالی کابل،  

روز یکشناۀ هیتۀ روا ، راه اندازی گردید، در 

مسههیر سههرک پههل سههوخته الههی دارانمهها   بههه 

 .اصله نهال غرم گردید  ۳288تعداد

در این مراسهم، سهلیما  سمسهور مسهوول تهیم      

برنامۀ شهر پاک و ساز، در حالی که مسوون  

رگا  مال حضهور  ناحیۀ ششم و شماری از بز

داشتند، طی صااتی از همکاری دفتر هایتهات  

: بهها  شههاروالی کابههل یههاد آوری نمههوده گیههت

هدف ما سرسازی و پاکی شههر کابهل بهوده و    

ههای  این افتخار را داریم که در پهلوی ریاست

سرسازی و تنظیف شاروالی کابهل، همکهاری   

مالی و نیروی بشری را داریم تا از ی  طهرف  

به شهروندا  مهوثر گهردد و از   عرضۀ خدمات 

جان  دیگر، زمینه اشتغال زایی بهرای بهیش از   

ماتی در نههواحی دو هههزار تههن کههارگر خههد   

 .مختلف ای اد گردد

وی افزود که، از سهوی برنامهۀ شههر پهاک و     

 ۳888اصله نهال مورپها  و   288ساز، به تعداد 

اصله نهال دیوار بیهد بهرای سرسهازی گلهدا      

لی دارانمها  آمهاده   وسطی جاد  پل سوخته ا

گردیده که امروز طهی کهار مشهترک اههالی     

ناحیۀ ششم، ریاست سرسهازی و برنامهۀ شههر    

 .پاک و ساز غرم میشوند

در همین حال پوهنیار صهیی اهلل خهرم معهاو     

ریاست سرسهازی شهاروالی کابهل، بهه خهاطر      

هههای غههرم شههده،  حیهها و پههرورش نهههال 

های نزم آ  ریاسهت را چهو  حیهر     آمادگی

دین حلقه چاه آب و ای هاد سیسهتم مهنظم    چن

آبیههاری در مسههیر سههرک پههل سههوخته الههی   

دارانما  خار داد و توقع برد تا مردم مال در 

پیوند به  همکاری همیشهگی شها  از عاهور و    

مرور مواشی در این ساحه جلوگیری داشته و 

 . های غرم شده تلف گرددنگذارند تا نهال

 

 

سهاحۀ  متهر سهرک در    کیلهو  3.۳کهار سهاخت   

و نهود و یه  فهامیلی،    های تهیۀ مسکن  بالک

 سهرک  28که شهامل ،واقع ناحیۀ هیهدهم شههر  

خههورد و بههزرک مههی مههی گههردد، در سههال     

گذشته از سهوی پروگهرام انکشهافی شهاروالی     

فیصهد بهه    28کابل آغاز گردیده بود، بهیش از  

 .پیش رفته و به زودی تکمیل می گردد

های  با عرض  ها، راست که این سرکقابل ذک

آبهرو   متهر  کیلهو  2.13مختلف، شامل سهاخت  

ههای آههن    متهر پل ه    28کنارسرک، اعمهار 

مهی   متهر پیهاده رو   3.13۱کانکریتی و اعمهار  

حیهر دو  باشد و هم نا  در ساحۀ یهاد شهده،   

متههر  1.3۳1آب و تمدیههد عمیههق  حلقههه چههاه 

پایپ آبرسانی، احداس یه  میهدا  ورزشهی    

و سهاحۀ بهازی بهرای اطیهال، احهداس       فوتاال

متهر    328ی  پهارک تیری هی بهه مسهاحت     

نیهز شهامل   مربع و سیستم تنظیم کثافات جامد 

باشد کهه   پروگرام بهسازی شاروالی کابل می

توسط شهرکت سهاختمانی نهوین حکهیم زاده     

 .ساخت وساز می گردد
 

مسهههوون  شهههاروالی کابهههل سهههتایش و  

حمایت میکنند، من نیز حمایهت خهود را   

 .اعالم میدارم

پیشهههنهاد شهههما بهههرای مسهههون   -سهههوال

 شاروالی کابل چه است 

پیشنهاد مهن ایهن اسهت، کهه شههر       -جواب

دارد، کابههل بیشههتر بههه کههار و خههدمت نیههاز  

امیدوارم حمایت مردم از کارهای شهاروالی  

کابل، مسوون  را در ایهن اداره بهرای کهار    

چنهها  مسههوون   بیشههتر تشههویق کنههد و هههم

شاروالی کابل باید در قسمت آگاهی دههی  

مردم از قانو  و مقررات شهری بیشهتر کهار   

کنند، تا از خهالف رفتهاری مهردم در شههر     

 .کابل جلوگیری شود

رد و خهاک برخاسهته از   در گذشته، گه 

های نسهاجی بگرامهی و کارتهه نهو،       جاده

هم نا  در روز های بارانی آب ایستاده 

های شدید،  ها و راه بندا  روی این جاده

از مشکالت اساسی باشندگا  شههرکابل  

به ویژه اهالی نواحی زو  شر  بود، امها  

خوشاختانه که امروز رفت و آمد در این 

، نههه گههرد و ههها خیلهی آسهها  شهده   جهاده 

خههاک اسههت، نههه راه بنههدا  و نههه هههم    

  .های ایستاده آب

مامد سمیر سروری یکی از باشندگا  

 :قلعۀ احمدخا  میگوید

از آ  جایی که برای همه معلوم اسهت،  

رفت و برگشت از جاد  کارتۀ نهو الهی   

ارزا  قیمههت بههه سههاعت ههها طههول     

میکشید، که خوشاختانه امروز به اثهر  

کابل این همهه  سعی وتالش شاروالی 

مشههکالت رفههع گردیههده اسههت و جهها 

دارد که به نماینهدگی از اههالی قلعهۀ    

احمد خا ، از مسون  شاروالی کابل 

تشکری نمایم، زیرا مشهکالت مهردم    

را در این مال به گوش شنوا شنیدند 

به چشم دیده و در قسمت رفهع آ    و

 .اقدام  به موقع  نموده است
 

 
ان ینیر عادانحهد واحهد، عاهداهلل موفهق،      

عزیزآسهههوده، عادالاسهههی  امیهههد، اسهههما 

مه ههور و میونههد بهههزاد، پیرامههو  ابعههاد     

« قنههدی آغهها » عرفههانی و ادبههی شخصههیت 

 1321بعهد از سهال   : صاات نموده گیتنهد 

ه ری خورشیدی، قنهدی آغها مشهعل دار    

مکتهه  خانههۀ ابوالمعههانی بیههدل، عههرم     

ناسههی را حضههرت بیههدل و مکتهه  بیههدل ش

درشهر کابل بناء نهاد که تا اکنو  پیهروا   

ههههای ایهههن مکتههه  از اشهههعار و اندیشهههه 

ل در مسههیرحقیقت و خههدا ابوالمعههانی بیههد

سخن رانا  در صاات. پرستی ره برده اند

ها و مقانت شا  خاطر نشا  نمودند، کهه  

استاد عادالامید اسهیر، بها الههام از اشهعار     

زیاها و  ههای  حضرت  ابوالمعهانی، سهروده  

اشعار ناب تصوفی و عرفانی داشته کهه بها   

های ادبهی و عشهق   درک آ  میتوا  به قله

 .عرفانی ره یافت

در اخیر مایل، از طرف هنرمندا  سهابقه  

دارکشور، چو  استاد قاسم بخش، وحیهد  

شیدانی، وحیهد پروانهی و شهمار دیگهر از     

هنرمنههدا ، اجههرای موسههیقی غههزل نیههز     

ها و وانیمایل با نعت خ. صورت گرفت

دعهههای خیهههر و فهههالح مهههردم وکشهههور،  

 .عصرهما  روزخاتمه پذیرفت
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.هفته دوبار نشر می گردد   -.             افغانی( 18)قیمت فی نسخه   
 

به اسام گزارش ریاست پالیسی و انسه ام،   

، 132۳الی سال  1321شاروالی کابل از سال 

کیلو متر سرک را سهاخت و   223در حدود 

. ساز نموده و به بههره بهرداری سهپرده اسهت    

جاد  عمومی کارته نو و نساجی بگرامهی، از  

هها   های است که طی همین سهال  جمله جاده

نهو و  جهاد  عمهومی کارتهۀ    . ساخته شده اند

کابههل از کارکردهههای شههاروالی کابههل، در 

ساخت جاد  اصلی نسهاجی   بخاطر حقیقت

بگرامی بود که شهاروالی کابهل بها در نظهر     

داشت مشهکالتی کهه مهردم از ایهن ناحیهه      

و داشتند، خارج از پال  تصمیم به سهاخت  

سهاز ایههن جههاده گرفهت و در جریهها  سههال   

، کار ساخت این جاده را آغهاز و در  132۳

جریا  همین سال دو لین اصلی این سهرک  

گیههر آ  سههاخته شههد و هههم   بهها کانههال آب

اکنو  کار بانی دو لین فرعهی ایهن جهاده    

 .جریا  دارد

گوشه و کنار شهر کابل را تاهت کنتهرول   

هههای   خههود دارم، میایههنم کههه در بخههش    

ههای   مختلف، مانند ساخت و سهاز سهرک  

ییهههی، اصهههلی و فرعهههی، در بخهههش تنظ  

بها  . کار صورت گرفتهه اسهت  ... سرسازی و

در نظرداشههت ایههن همههه کارهههای کههه بههه  

خاطر عمرا  وآبادی شههر کابهل صهورت    

گرفتههه اسههت، بههازهم امیههدوارم مسههوون   

شاروالی کابل بیشتر از این تهالش کننهد تها    

چهر  شهر کابل به ی  شهر زیاا و دیهدنی   

هههای ایههن شهههرتغییرات  در اکثریههت جههاده

ههای   چشم گیری رونما گردیده و در جاده

بگرامی و کارتۀ نو، در مقایسه به ی  سال 

میتوا  گیت کهه تقریاهاً صهد در     قال، حتی

صد تیاوت به میا  آمده است، چهو  قهاالً   

ها طول میکشهید تها از ایهن دوجهاده      ساعت

عاور کرد، اما فعالً خیلهی کوتهاه و راحهت    

شده و ناگیته نماند که از لاا  نظافت ههم  

 .ها، قابل ستایش است این جاده

م اههد ریهیس شهورای     اهلل هم چنا  رحهیم 

کابل، در پیوند بهه کارههای   ونیتی ونیت 

اخیههر شههاروالی کابههل بههه ویههژه در قسههمت 

 :ها چنین نظر دارد ساخت سرک

 

 

 

 

 

زی  سرپرست شاروالی کابل عاداهلل حای 

جوا  خیلی پر تالش و دلسهوز بهوده کهه    

های شا  سا  شده تها مهردم    امروز تالش

کارکرد شا  را استقاال و حمایت خود را 

اا  ساخت سهرک  اگر  به ارت. اعالم کنند

بگرامی بگویم، واقعاً سرپرسهت شهاروالی   

کابل در این زمینه قهرمانی کهرده و در  

زما  اندک این سرک ساخته شد، بنهاء   

برای ی  نمایند  مردم، رضایت مهردم  

از کارکرد مسوون  حکومت افغانستا  

مهههههم اسههههت، حههههان کههههه مههههردم از 

 2ادامه صیاه           کارکردهای

 

 

 

اروالی کابل ستایش و حمایت مسوون  ش 

میکننههد، مههن نیههز حمایههت خههود را اعههالم  

 .میدارم

پیشنهاد شما برای مسون  شهاروالی   -سوال

 کابل چه است 

پیشنهاد من ایهن اسهت، کهه شههر      -جواب

کابههل بیشههتر بههه کههار و خههدمت نیههاز دارد، 

امیهههدوارم حمایهههت مهههردم از کارههههای    

شاروالی کابهل، مسهوون  را در ایهن اداره    

چنها    برای کهار بیشهتر تشهویق کنهد و ههم     

 مسوون  شهاروالی کابهل بایهد در قسهمت    

آگههاهی دهههی مههردم از قههانو  و مقههررات  

شهههری بیشههتر کههار کننههد، تهها از خههالف    

رفتههاری مههردم در شهههر کابههل جلههوگیری  

 .شود

 

در گذشههته، گههرد و خههاک برخاسههته از    

احمههد خهها  مربههو  ناحیههۀ هشههتم دایههر     

گردیههده بههود، فضههل کههریم فضههل مشههاور 

جاد  عمومی بگرامی، که در زما  انهدک و  

ههای سهرک سهازی سهاخته شهده       با استندرد

اند، مشکالت باشندگا  شهرکابل، بهه ویهژه   

باشندگا  نواحی زو  شر  را تا حد زیادی 

برطههرف نمههوده و اهههالی ایههن منههاطق، طههی  

مایلهههی از کارکردههههای شهههاروالی کابهههل 

 .استقاال کردند

سههات در قلعههۀ در مایلههی کههه بههه همههین منا

رییس جمهور، نمایندگا  مردم در پارلما  

و شورای ونیتهی کابهل، وکهالی گهذر و     

 3نهواحی  » بزرگا  نواحی زو  شر  کابهل 

از کارکردهههها و تالشههههای «  22، 21، 12،

خستگی ناپذیز پوهنیار عاهداهلل حایه  زی   

رسههت شههاروالی کابههل سههتایش نمههوده سرپ

 .اعالم حمایت کردند

اما هدف اساسی حمایت اهالی زو  شهر   

√ 

جنرال نظییه ذکی نمایند  مردم در م لهس  

نگهار   نمایندگا ، طی گیت وگویی با خار

طهههی یههه  سهههال : نشهههریۀ پهههامیر گیهههت

اخیر،کارکردههههای شهههاروالی کابهههل در   

های مختلف خدماتی بی پیشینه بوده  بخش

است، چو  من نمایند  مهردم هسهتم و ههر    

√ 

 .مادل شود

ههای عمهومی    شهما وضهعیت جهاده    -سوال

نساجی بگرامی و کارتۀ نو را نظهر بهه یه     

 سال قال چگونه مقایسه میکنید 

طوری که دیده می شهود نظهر بهه     -جواب

ی  سال قال، تنها در این دو جاده نه بلکهه  

 
 

ووکا 


