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لوم�یتوÈ ته په کتوº په یولسمه æÇ æÇلسمه ناحیه 

کې Ï ١٤٠٠ مالي کاá پر�æې معرفي شوې

د برابرې پراختیا اصــــل ته په کتو دا ل 

کابل ــاروال محمد داود ســلطانزوی د 

دوه بیالبیلو لیدونو په تر کې د یولسـمې 

او اولســـــمې ناحیو اوسیدونکو ته د نوي 

مالي ۱۴۰۰ کال پروژې معرفي او تشـریح 

کې. 

کابل ـــــاروال په دې اه وویل چې، دا 

پروژې د لومیتوب پیژندلو پر بنســــ د 

چاپیریالي ستونزو د لمنه 

کنفرانس شهري کاهش آلوده گی هوا برگزار شد

شاروالی کابل به همکاري موسسه جرس، 

کنفرانس شـهري کاهش آلوده گی هوا با 

اســـــتفاده از انرژي هاي پایدار را برگزار 

نمود. در این کنفرانس مسووالن شاروالی 

کابل، اداره ملی محیط زیســـــــــــــت، 

نماینده گان شــــوراهاي جوانان نواحی و 

مسووالن موسسـه جرس اشتراك داشتند 

که ســــــخنرانان این کنفرانس، در مورد 

چگونگی مبارزه با آلوده گی

کابل �اáÇæÑ په 
لوم�ۍ ناحیه کې 
ÑÒ Ïغونو سیمو پر 
پرÇختیا �نی�اæ Ñک�

٣مخ 

 موانع از سرك ها 
و پیاده روهاي 
تایمنی و قلعه 

فتح اهللا برداشته 
شد

به منظور تحقق نظم شـــهري و ایجاد ســــهولت هاي 

اجتماعی، موانع کانکریتی سرك هاي وصلی ساحات 

قلعه فتح اهللا و تایمنی برداشته شد. 

همچنان براي جلوگیري از بی نظمی هاي شـــــهري، 

موانع پیاده روها، پیش برامد و تاسیســــات غیرقانونی 

دکان ها نیز از این ساحات برداشته شد.

Ï سو�ÇÏریزæ سیمو 

 æÇ ثبت Ï صنفونو æÇ

ÇÑجستر پر�æرãÇ پیل 

شو
کابل اروال په معیاري توه د عوایدو راولولو او د یوه 

غوره بانکي سیسم د رامنته کولو په موخه د سوداریزو 

سیمو او صنفونو پر ثبت او راجستر له ه
٧ مخ 

ادامه تطبیق پالن 
عملیاتی ایجاد 
نظم شهري در 

ناحیه پنجم
بر اساس برنامه هاي حمایتی و تقویتی فراهم شـدن 

نظم شهري، ساحات دیوان بیگی واقع ناحیه پنجم 

از وجود بی نظمی هاي شـهري پاك سـازي شــد . 

دراین عملیات پاکســـــــــــــازي برامد دکان ها 

وبی نظمی هاي اصناف که باعث مســـــدود شدن 

پیاده روها و ســرك هاي این منطقه شـــده بود نیز 

اصالح گردید. 

شاروالی کابل با راهکارهاي موثر براي تحقق نظم 

پایدار شهري در نقاط مختلف شهر تالش دارد.

کابل اروال محمد داود سـلطانزوی د مرغومې 

میاشتې په ۶ مه نیه د اري نظم د ه تطبیق او د 

عمراني او ـکال پروژو د پلي کیدو په موخه، د 

لوم ناحیې له بیالبیلو سـیمو لیدنه وکه. کابل 

ــاروال د بازارنو د تنظیم له ارزونې ســـربیره ، 

زرغونو سـیمو په رامنته کولو او پراختیا ینار 

.وک



پروژه هاي جدید سال مالی 

1400 شاروالی کابل معرفی 

شد  
محمد داود سلطان زوي شاروال کابل، در نشستی با باشنده گان 

نواحی یازدهم و هفدهم، پروژه هاي عمـرانـی این اداره را در 

سال مالی 1400 معرفی وتشریح نمود. این پروژه ها که بر اساس 

نظر سنجی مشکالت محیطی نواحی طراحی و برمبناي انکشـاف 

متوازن عملی می گردد، درآن  ساخت وساز، بهسازي، حفاظت 

از محیط زیسـت و تقویت زیر بناهاي شهري در نظر گرفته شده 

اسـت که با اجرایی شـدن آن ها، ســرك هاي خامه، کانال ها، 

. افزون برآن، راه  آبروها و پارك ها ســاخت و ســاز می گردد

اندازي این پروژه ها می تواند فرصـت هاي خوب شـغلی نیز را 

براي باشنده گان نواحی مختلف فراهم سـازد. شـاروال کابل با 

معرفی پروژه هاي جدید در سال آینده، از شهروندان خواست 

تا در عملی کردن این پروژه ها، شاروالی کابل را همکاري و در 

پاسداري و نگهداشت پروژه هــــاي عام المنفعه شـهري، بذل 

. در این شکی نیست که یکی از مزایا و ارزش هاي  مساعی نمایند

زنده گی شهري و مدنی، تفاهم و همکاري شهروندان می باشـد، 

زیرا هیچ کاري بدون اشــتراك و همکاري مردم به درســتی 

. افزون برآن، زنده گی شهري اقتضـاءات  سامان نخواهد یافت

بسیاري را در برابر ما قرار می دهد و از ما می طلبد در همکاري با 

شاروالی  حرکت کنیم تا از کاروان ترقی و پیشـــــرفت عقب 

نمانیم. اگر به  گذشــــته ها یعنی چهار دهه پیش مراجعه کنیم، 

همکاري و مساعی مردم سبب شده بود که شهر کابل به جلوه ها 

و زیبایی هاي دلپذیري خود دســـت یابد و در زمره زیبا ترین 

شـهرها قرار بگیرد. رهبري شــاروالی کابل که با اراده محکم و 

استوار وارد کار زار سازنده گی شهر شده و بر مبناي انکشـــاف 

متوازن شـهر گام بر داشـته، در سـال جاري با وجود وضــعیت 

کرونایی در شـــهر که تاثیرات فراوانی در همه عرصــــه هاي 

زنده گی  به جا گذاشت، با آنهم این اداره با زمان حرکت کرد 

و با تبدیل کردن مشـــــــکالت به فرصت ها، کارهاي درخور 

توجهی را انجام داد و نتایج مطلوب  به دســـــــــت آمده با 

واکنش هاي مثبت روبرو شد، تقدیر و تحســین از سوي شوراي 

علماي نواحی شهر و باشنده گان نواحی مختلف، این گفته ها را 

معنی می بخشد. با توجه به آماده گی هاي قبلی، شاروالی کابل با 

راه اندازي پروژه هاي موثر و ســـــــــــودمند که بر مبناي 

نیازمندي هاي شـهروندان و پالن هاي شــهري به پیش می رود 

تغییرات ژرفی در چهره شـهر پدیدار شـده و مردم از زیر سـایه 

انتظار بیرون شده اند.  

سرمقاله
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�اÇæÑل� خپلو �اÑیانوته ډیرې Âسانتیاæې ÇÑمن�ته ک�ې خو...

كابل ＊اروالة ديوې خدماتي ادارې په تو－ه د＊ار او 

چاپرييال پاك كول، ＊ريازه تـوب او ＊كال او همدا 

شان خپلو ＊اريانو ته د ّاسـانتياوو رامن％ته كول خپل 

مسووليت او خپله دنده بويل او تل ي３ دغ３ موخ３ ته د 

رســيدو لپاره ه）３ كؤې او په ＄ينو برخوك３ ي３ 

.كابل ＊اروالة د  اوچت －امونه هم پورته كـؤي دي

خپلو نورو چارو د ترســـره كولو تر＇ن，، خپلو 

＊اريانو ته دّاسانتياوو د رامن％ته كولو او له ＊ار ＇خه 

د كثافاتو د ！ولولو په موخه، د＊ار په بيالبيلو سيموك３ 

كثافت ＄ايونه جوؤ او اي＋ي دي تر＇و －ران ＊اريان 

پرته له كوم３ ستونزې خپل ！ول شـوي كثافات هلته 

ك３  واچوي چ３ بيا ي３ د تنظيف عمله په خپل وخت 

له ＊ار＇خه بهـر وليإدوي.خو＇ن／ه چ３ ليدل كيإي 

شته داسـ３ ＊اريان او كورنة چ３، خپل ！ول شـوي 

كثافات او نورې ناولتياوې ددې پر＄اي چ３ په ！اكلو 

＄ايونوك３ كوم چ３ د＊اروالة له خوا جوؤ او په ن＋ه 

شوي واچوي، په ويالو،سؤكونو اوالروك３ ي３ اچوي 

چ３ ددوی دغه شـان عمل نه يوازې دا چ３ د＊ار او 

چاپرييال د ككؤتيا سبب كيإي، بلك３ نورو ＊اريانو ته 

ستونزې اوخنأونه هم رامن％ته كوالی شـي چ３ دا 

كارد دوی كمزورئ ＊اري فرهن， په أا－ه كوي او 

مهمه خو دا ده چ３ همدغه خلك بيا ＊اروالة ترنيوكو 

الندې نيسي اوهغه د خپلوكارونو په ترسره كولو ك３ 

كمزورې بويل. دلته پوــتنه دا رامنته کیي چې، 

اّيا رانو اریانو د＊اري ستونزو په له من％ه وؤلوك３ 

له ＊اروالة سره كومه ورځ مرسته كؤې او ياخو دوی 

دخپل ＊اري فـرهن， د پياوؤتيا په موخه ＇ه فكـر 

! نو كه چريې －ران ＊اريان دغه پو＊تن３ په پام  كؤئ؟

كی ونيسـي او په راتلونكي ك３ په پوره امياندارة او 

صداقت سره مثبت ＄واب ورته ووايي، نو له شـك 

پرته به ＊ار دكثافاتو له شتون ＇خه پاك او ديوه پاك 

. خو كه چريې مونإ  او سمسور ＊ار خاوندان به  شي

تل خپلوخپل سريو ته دوام وركؤو، د ＊ار او چاپرييال 

په هكله ب３ پروا پات３ شو او هر＇ه د＊اروالة غاؤې ته 

واچوو او خپله د خري په غونأة ورته كينواو ننداره ي３ 

وكؤو، نو هــــي＆ كله به مو ＊اراو چاپرييال له 

كؤتياوواوناولتياوو＇خه پاك نه شـي او تل به له راز 

راز ناروغيواو نورو ＊اری ستونزو سـره مخ يوواو په 

دې بايد اقـــرار وكؤوچ３،كابل ＊اروالة په نورو 

برخوك３ هم ّاسانتياوې رامن）ته كؤې خو ـاریان بیا 

ترينه ناوؤه －ته پورته كوي. 

ìنظم شهر ÏیجاÇ äپال äÏحاشیه عملی  کرÑÏ

با گذشــــــــــت هر روز یخ هاي بی نظمی و قانون 

شـکنی ها آب گردیده و نظمِ از دســت رفته دوباره 

احیا ه و مولفه هاي زنده گی شهري معنی می یابد.

خبر نگار پامیر که سري  زده به نقاط  مزدحم شـهر، 

گفت و شـنودي را با شــماري از شــهروندان انجام 

داده که تقدیم می گردد:

 :  حمید اهللا  دسـتفروش بازار تیمورشـاهی می گوید

زمانی که برنامه جمع آوري کراچی ها در شــــــهر 

آغاز شد، نگران بودیم که با از دست دادن کار، نان 

. هرچند شــاروالی کابل  خود را از دســت می دهیم

وعده کــــرده بود که جاهاي معینــــی را بـــــراي 

فعالیت هاي دسـتفروشـان فراهم می سـازد، اما قبول 

کردن آن براي ما مشــــکل بود، تااین که شاروالی 

کابل کار توزیع و جابجایـی غـرفه ها را از ناحیه اول 

آغا ز کـرد وبـراي مان کـراچـی ها با دیـزاین مقبول 
توزیع نمود و  نگرانی هاي دســتفروشـــان برطر ف 

گردید. ما می خواهیم که هم نظم در شــــهر بر قرار 

شود و هم زمینه کار مناسب براي ما مســاعد گردد، 

که خواسـت هاي همه دســت فروشــان  در حال بر 

.  ثابت شد که شاروالی کابل کار  آورده شدن است

و نان کســـــــــی را نمی گیرد و می خواهد فعالیت 

فروشنده ها معیاري گردد. 

: در  غالم غوث یکی از باشـنده گان شــهر می گوید

این روزها که برداشـتن موانع از ســرك هاي فرعی 

آغاز شده، خیلی خوب است، زیرا مردم دریافته اند 

که قانون باالي همه یکســـان تطبیق می شود. جالب 

این که  شـماري از شـهروندان داوطلبانه دیوارهاي 

امنیتی شان را از سـرك ها  بر می دارند و راه را براي  

مردم باز می کنند. این اقدام واقعاً ستودنی است،  هر 

کســـی که منافع عامه را بر منافع شخصـــی ترجیح 

می دهد، با استقبال گرم مردم  مواجه می شود.

اکنون که شـــــاروالی کابل این اقدام موثر را روي 

دسـت گرفته، شـهروندان نیز منحیث مالکان شــهر 

دست به کار شوند، اگر فروشنده است پیاده روها را 

به روي مردم باز کند، اگر بلند منـزل اعمار مـی کند 

مواد سـاختمانی را برروي سـرك تخلیه نکند، زیرا 

شاروالی کابل بعد از این در برابر خودسري ها مدارا 

.هرگاه همه شـهروندان اصــول و مقررات  نمی کند

شــهري را رعایت کنند، هم نظم به وجود می آید و 

هم شاروالی فرصت عملی کردن پالن هاي اساسـی 

. به یاد دارم که چهاردهه پیش،  را  بدسـت می آورد

اگر کسی  کثافات را در کوچه می انداخت از سوي 

مردم تنبه می شـد، در واقع مردم خود شـان به پاکی، 

. خوب  سـرسـبزي، و نظم شــهري اهمیت می دادند

است که بار دیگر همان فرهنگ ارزشمند گذشته را  

رعایت کنیم، تا شهر کابل مانند گذشـته زیبا، منظم 

و پاك گردد.  

شاروالی  نان کسی  را  نمی گیرد !یک دستفروش:
فریده عبیدی 

ناصري
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 áنظم کا æÇ غونېÑبیا Ï ºá١٤٠٠ مالي کا
عزیزی 

کابل ـــــاروالي د یوې خدماتې ادارې په 

توه هه کوي، د نورو خدماتـــــي چارو 

ترن د خلکو اتیا ته په کتو په ـــاري، 

زیربنايـي او چاپیـریالـي بـرخو کـې ورې 

پروژې عملي کـي او په دې توه د خلکو 

لپاره د ســـــوکاله ژوند او زرغون چاپیریال 

رامنته کیدو سبب وري.

همدې موخې ته د رســـــــــیدو لپاره کابل 

ـــــاروال د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره د هرې 

ناحیـې په کچه او هلته اتیا ته په کتو د خپلو 

پروژو نومل اعالن ک. د یاد پالن له مخې په 

هـره ناحیه کـې تــر  ۱۰یــرې پــروژې په 

ــــاري،چاپیریالي، زیربنايي او نورو برخو 

کې په پالن کې نیول شوې دي، چې ورسره 

به د ناحیو عمده ستونزې حل شي.

د ۱۴۰۰ مالي کال په پالن کې هغه ســیموته 

چې پخوا ورته کمه پاملرنه شــوې ده، یره 

برخه ورکل شـــوې ده، و په دې توه د 

برابرې پراختیا اصل مراعات شي او د ار په 

هره برخه کې اریان د کابل ـاوال د کار 

او پروژو پلي کیدو شـــاهدان و اوســـي. له 

نیکمـرغه په ۱۴۰۰ مالــي کال کــې د پلــي 

کیدونکو پروژه ۸۵ ســــــــــلنه یې د کابل 

ــــاروال له داخلي بودیجې او یوازې ۱۵ 

سـلنه نوره برخه یې له نیوالو مرسـتو تمویل 

کیي.

د یادو پروژو په پلي کیدو ســــره به له یوې 

خوا په ـــــــــاري، چاپیریالي او د ژوند د 

آسـانتیاوو په برخه کې د غوره او مثبت تغیر 

شاهدان و اوسـو او له بل پلوه به په دې توه 

خلکو ته د بوختیاوو په پیداکیدو د فقر کچه 

. لســـــــونو شرکتونو، زرونو  رایه شي

اریانو او کســـب کارانو ته به د کار کولو 

زمینه برابره شي.

د یادو پروژو د ــــه تطبیق لپاره اینه ده، د 

ـار هر وی د پروژو اصــلي مالک ان 

 ارنـې په تــر خه د ـي او له پـروژوو

کې له کابل ـــاروال ســـره خپل نیک او 

پرای واندیزونه او نظرونه شـریک کي. 

له بل لوري تـر ولو اینه داده چـې د خلک 

د پروژو په تطبیق کې له کابل اروال سره 

همکار و اوسي.

دغه راز د اري نظم رات او د ې وې 

کموالــی یوه بله هغه جدي اتیا ده چــې په 

راتلونکي کال کې به ورته انې پاملـرنه 

کیي. که ه هم کابل ــــــاروال په دې 

برخه کـې د امنیتـي میثاق چتـر ال له واندې 

کار پیل کی دی او زیاتې سـیمې یې له بې 

نظمیو او ناقانونه رغونو پاکې کې دي، خو 

ال یره اتیا ده چې په دې بـرخه کـې غوره 

تقویتي او حمایوي پرورامونه پلې شــــي، 

و د یوه باثباته ـار چې کلونه کیي کابل 

اریان یې تمه لري شاهدان و اوسو.

ه خبره داده و اصناف، هیوال او فعالیت 

کوونکي خپل فعالیتونه سـره له اوســه منظم 

کي او د سالم چاپیریال په رامنته کولو او 

ـــاري نظم رات کې دې له یادې ادارې 

سره همکار و اوسي، که تر اوسه یو شـمیر 

زیاتو په دې برخه کـې پاملـرنه نه ده کـې، 

خو که چیرته خپل فعالیتونه منظم نه کي نو 

تر جدي قانوني چلند الندې نیول کیي.

دغه راز له غاصــیبو خه د دولتي مکو او 

عامه ملکیتونو د بیــرته آزدول بله هغه چاره 

ده چې په راتلونکي کال کـې به ورته یـره 

پاملرنه کیي . له مافیايي کیو ســره مبارزه 

او د زرغونو سـیمو او عامو ملکیتونو ازادول 

او ناقانونه رغونـــــــــې لمنه ول د کابل 

ــــاروال د رهبر په لومیتوب کې قرار 

لري ، و په دې توه  عمراني او د ــکال 

پروژو د تطبیق لپاره غوره زمینه برابره شي.  

نه چــــې مو د راتلونکــــي کال لپاره 

مناســـــب، متوازن او غوره پالن برابر کی 

دی، اتیا دا ده چې خلک هم سر له اوسـه د 

راتلونکــي کال لپاره مثبت فکــر وکـــي، 

هیوادن مینه پیاوي کـي او هو وکـي، 

و د هیوا د آباد او پراختیا په برخه کې تر 

بل هـر وخت له خدماتـي ادارو په انـې 

توه کابل اروال سره همکار و اوسي.

سالون هاي فاتحه خوانی زنانه 
بازسازي می گردد

کار باز ســــازي و ترمیم ســــالون هاي فاتحه 

خوانی آغاز گردید، شــاروالی کابل افزون بر 

پیشـــبرد پروژه هاي انکشـــافی در شهر، براي 

ایجاد ســـهولت هاي بهتر به شــــهروندان، نیز 

کارهاي در خور توجهـی را انجام مـی دهد که 

بازسازي و ترمیم سـالون هاي فاتحه خوانی در 

  . نواحی مختلف، یکی از این کارها می باشـــد

شـــــاروالی کابل در این اواخر بازســــــازي 

سـالون هاي فاتحه خوانی شـهرنو، مکروریان، 

کارته چهار وحصه اول خیر خانه که بیشـترین 

مراســم فاتحه خوانی در این ســـالون ها انجام 

می شود را روي دست گرفته است. 

خانم سمین مســـــــــــوول سالون هاي فاتحه 

خوانی،ریاســت خدمات کلتوري شـــاروالی 

کابل در مورد پیشـینه سالون ها در شهر کابل به 

: سالون هاي فاتحه  گزارشگر پامیر چنین گفت

خوانی چهل ســال پیش در شــهر کابل اعمار 

گردید و مراســــــم فاتحه خوانی از آن زمان 

. این  تاکنون در این سـالون ها برگزار می گردد

سالون ها که تعداد شـان به 14 باب می رسـد در 

چوکات ریاسـت خدمات کلتوري شــاروالی 

کابل فعالیت دارد. 

 همانگونه که در باال اشـــاره شــــد در مرحله 

نخست، سالون هاي یاد شده ترمیم، بازسازي و 

رنگمالی می شـود و به هدایت شــاروال کابل، 

چوکی هاي جدید سه نفره نصــب می گردد و 

ســـپس در اختیار برگزارکننده گان مراســــم 

فاتحه خوانی قرار  می گیرد.

ایجاد ســــالون هاي فاتحه خوانی متناســـــب 

نیازمندي هاي شـهروندان، فرصـت هاي خوبی 

را براي شهروندان فراهم کرده و اسـتقبال گرم 

مردم را نیز در پی داشته است.

شـاروالی کابل درصـدد آن اســت که در همه 

عرصه ها، خدمات بهتر شهري را به شـهروندان 

فراهم آورد تا مردم بتوانند از مزایاي زنده گـی 

بهتر شهري  بهره مند شوند.  

اغلي سـلطانزوی د باغ علیمردان او الهوري 

دروازې په سیمه کې د السي توکو پلورونکو 

په اه الزمې الروونې وکې.

دغه راز له غصــب د دولتي او عام ملکیتونو د 

آزادولو او ــاري نظم په اه کابل ـــاروال 

بیالبیلې انو ته انې دندې وسپارلې.

نادیه مروت 

صداي همشهري 

زمســــــتان سرد و کارهاي شاقه کارگران تنظیف 

واقعاً  آدم هاي با احسـاس را تکان می دهد، اما درد 

آور  این که وقتی می بینیم سیلی محکم سرما چهره 

کارگران تنظیف را کبود کرده، باز هم بعضـــی  ها 

بادخالت هاي آشـــــــــــکار، کارهاي انجام یافته 

کارگران را بر باد می دهند.

دو شهروند که  محور گپ و گفت شان این بود.

اولی گفت:

یکی کار می کند و دیگري ویران، او با اشـــــــاره 

انگشت کارگري را نشـان می دهد که الي، لوش و 

. او  مواد اضافی را از جویچه بیرون می کشـــــــــد

: اگه امی آدم هاي بی انصـــاف نظافت را  می گوید

مراعات کنند، چرا اي مســـــــکین ها روز شان در 

پاککاري آبروها بیگاه شود؟

در قدیم شـهر کابل، در ســرســبزي، پاکی، نظم و 

انتظام زبان زد خاص و عام بود، شــــهري که الگو 

براي شــهرهاي دیگر به شــمار می رفت، اما امروز 

هرکســی دلش بخواهد زباله ها و پوست میوه را در 

پارك، ســــــرك و جویچه می اندازد، نهالی را از 

ریشـه می کشـد، شاخه درخت و گلی را می شکند، 

پیاده روها را رها کرده در وســــط ســـــرك قدم 

می زند، مواد ســــــــاختمانی را در پیاده روها انبار 

مـی کند،درمیان خانه هاي مــردم بلند منــزل اعمار 

می کند و کارهاي نادرست دیگر. 

: اکنون که شــــاروالی کابل می خواهد جلو  دومی

خود سـري ها را بگیرد و نظم را در شـهر برگرداند، 

. پیاده روها حق  عدهــی از این کار انتقاد مــی کنند

مردم اســت، هیچکس نمی تواند مردم را از حقوق 

شـهروندي شـان محروم سـازد، سـرك هاي فرعی 

حق مردم است، نباید بسـته بماند، هرکس از اصول 

و مقررات شهري سـرپیچی می کند و منافع مردم را 

فداي منافع فردي شـان می ســازند، باید جلو شــان 

گرفته شود.

از روزي که شــــاروالی کابل پالن عملیاتی ایجاد 

نظم شـهري را تطبیق می کند، شـهر پس از ســال ها 

بی نظمی، منظم شده و بســــــوي زیبایی گام نهاده 

. شـاروالی کابل به دسـتفروشـان گفته بود که  است

نان آنان را نمی گیرد، اگر کراچی هاي دسـتی را از 

روي جاده ها دور کرده، حاال کراچـی هاي معیاري 

در اختیار شــان قرار داده که این روند از ناحیه اول 

آغاز گــردیده و در نواحـــی دیگـــر نیـــز تطبیق 

می گردد. 

در تامین نظم شهري هر شـهروند باید سـهم بگیرد، 

شــــاروالی کابل و پولیس را در عملی کردن پالن 

نظم شـهري همکاري نمایند، تا شـهر کابل سـیماي 

زیبا و منظم خود را باز یابد.  

کابل �اáÇæÑ په  ....
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به یقین گفته می توانیم که تصـــوف و عرفان 

اسالمی، یکی از طرق و مســالک بی نظیر در 

جهان بوده، هیچ مســلک و طریقی، درجهان 

سراغ نداریم که با این همه سجایاي اخالقی و 

. وقتی به ادبیات کهن  انســــــــانی بوده باشد

فارسی دري نگاه می کنیم، بهترین اشـخاص، 

عــــرفاي کــــرام بوده و بهتـــــرین آثار هم 

چکیده هاي اندیشـــه همین رادمردان راستین 

بوده اسـت. قرار قاعده منطقی، اصــطالحات 

هر علم و فن تعبیـرات و توجیهات الزمه خود 

. عرفا معمولًا در چوکات اسـتعارات و  را دارد

تشبیهات، خواستند تا رموز سیر و سفر معنوي 

را در قالب اصطالحات مخصــــوصه ي شان 

. بنابرین، بدون درك اصـــــطالح  بیان دارند

شان، مشــکل است انســـان پی به باطن کالم 

شان ببرد. البته جنبه هاي اخالقی و انســــــانی 

عرفان، بی هیچ مددي آیینه تمام نماست براي 

. چه آدمیت  رســـیدن به کمال و اوج آدمیت

تنها به صورت و شکل نیســــــت، وجایب و 

مکلفیت هاي دارد که بایســتی رعایت کرد و 

اما جنبه هاي معنوي عـرفان الزمه ادراك علم 

و دانش است که هرکس به مقصـود راه یافتن 

را ندارد. مــــــی باید آثار، احوال و اقوال این 

طایفه بخواند تا فهم راز گردد.

 راز، خلقت آدمی که از کجا آمده، بـراي چه 

آمده و باالخـره به کجا مـی رود، این فــرمول 

. ما  مورد بحث همه مذاهب و ادیان اســــــت

باطل خلق نشـــــــده ایم، در خلقت ما مرام و 

هدفی نهفته اســــــــت و این هدف را عرفان 

اســالمی به خوبی توضــیح می دهد. موالناي 

بزرگ بلخ، یک عارف اســـــــــت و امروز 

مــــــــی بینیم که دنیا چنگ به آثارش زده تا 

رسیدن به کمال آدمیت و انســـانیت را از وي 

وام بگیرند. اخیراً کتاب ارزشـمندي زیر نام ( 

درونمایه معـرفت در دورنماي تاریخ ) تالیف 

و تدوین محتــــــرم پوهاند الحاج تاج محمد 

نیکنام زریر غزنوي در 594 صـــفحه با قطع و 

صحافت مرغوب حلیه طبع پوشیده است. 

در این کتاب موضوعات دلچسپ و خواندنی 

در باره منشـــا تصـــوف و عرفان، هدف آن، 

اصــطالحات و مراتب نفس و مراحل ســیرو 

سلوك با مثال هاي علمی و عقیدتی بســـــیار 

مشـــرح و مفصـــل بیان گردیده است که هر 

خواننده می تواند نظر به ظـرفیت علمـی خود، 

بهره هاي مفید و سودمند را پس از مطالعه این 

. بدون شک اسـتاد نیکنام  کتاب بدست آورد

در گردآوري مضامین کتاب، زحمت فراوان 

کشیده و تحقیق دقیق نموده است.

  تا جاي یکه که مقدور زمان بـــــــود، با همه 

اشـتیاق کتاب را مطالعه نمودم، موضــوعات 

کتاب واقعاً خواندنیســت به خصــوص براي 

نسل جوان منحیث راه کار براي تحقیق بیشـتر 

در مورد سالله عرفان و ادبیات عرفانیسـت. ما  

در حالی که چاپ کتاب درونمایه معـرفت در 

دورنماي تاریخ را غنیمت دوران در ســـلک 

عـرفان مـی بینیم، ازبارگاه رب العـزت، اجــر 

جزیل و خیر و نیکنامی را براي استاد، اسـتدعا 

می نماییم.                          

گفتار شمس تبریزي
غالمی 

کتاب شناسی 

درونمایه معرفت در دورنماي تاریخ 

 

کابل، شـهرکهن سـال، سـر زمین تاریخ سـاز و 
مدنیت پردازي است که نام، نشـــان، عظمت و 
جالل دیرینۀاش در صـــــفحات تاریخ به خط 

زرین ثبت است. 

کابل که  بیشـــــــتر از سه هزار سال قبل، به نام 
شهرایده آل و بهشــــت تمثال در دل تاریخ در 
ریگ ویدا ثبت شـده اسـت، در ادوارگذشــتۀ 
تاریخ به نام هاي مختلفی چون کوب ها، ویکره 
ته،کپاتیروس، اورتســـــــپا کابورل، کارورا و 
چندین نام دیگر در صفحات تاریخ افغانســتان 

یاد گردیده است.

قدیمی ترین نام کابل در ســرود هاي  ریگویدا 
به اسـم (کوپ ها) تذکر رفته اســت که ســرود 
هاي مذکور به طور اوســط  در حدود (1900) 
و(1400) ق م  سـروده شـده اسـت. برمبناي آن 
می توان گفت که اقالً (3500) سال می شود که 
. تا  این نام داخل ادبیات آریایی گردیده اســت
جایی که روي کلمۀ کوب ها تحقیق صـــورت 

گرفته (کو) معنی آب را ارایه می کند.

کابل به اصـــطالح طبقات االرضـــی معنی «ته 
کاســــه یی» یا آب گیر را ارایه می کند. اگر به 
کابل قدیم نظر انداخته شود در گذشـته ها آب 
هاي نقاط مرتفع کوه  و دامنه ها فرو ریخته و  به 
شکل کاسـه، در سـاحات چمن خواجه رواش، 

چمن بینی نیزار، چمن قلعه حشمت خان، چمن 
ببرك و خیرخانه جمع می گردیدند .

در اوستا نام کابل قدیم اورتســپانا است  که در 
اوایل قرن اول میالدي براي آن داده شـــــــد و 
منشــاي آن از کلمۀ اردهســتانا  سانســـکریت 
گرفته شـده و مفهوم آن جاي و یا شــهر بلند را 

می رساند.

تعدادي از مســـتشـــرقین به این باور اند که نام 
کابل از اســم یکی از شــهزاده گان کوشـــانی 
مربوط  به کنشکا که  (کاپیال) نام داشت گرفته 
شـده و کابل امروز در گذشــته به نام کاپیال یاد 
می گردید و بعضـــی به این نظر اند که کابل را  
از نام یکی از پســـــــران آدم ( ع )که قابیل نام 

داشت گرفته شده و بر این شهر نهاده اند .

همین طور در وجه تســــــــــمیۀ کابل داستان 
فولکلوریک و روایاتی وجود دارد که حکایت 
می کنند، زمانی شهر کابل مانند یک جزیره در 
. روزي یکی از شـهزادگان  بین آب قرار داشت
که می خواست از جزیره عبور کند، حکم کرد 
تا  مقدار زیادي کاه  برآب بریـزند تا  این که از 
کاه پل ساخته شـد و شـهزاده از آن عبور کرد و 
از آن زمان به این طـرف مـردم این ناحیه را کاه 
پل یاد کـردند و به مــرور زمان به کاه پل تغیــر 
نموده و  باالخره به کابل امروزي مبدل گردید.

 

 

سهیال سادات 

سپوژمی سادات 

این همه ترس و وهم و منع... انســـــان هاي پیدا 

می شوند که سی روز ماه رمضــــــــان را روزه 

می گیرند، عید که شد براي کفارة گناه هانشـان 

گوســــفند ســــر می برند، به حج تمتع و عمره 

می روند، روز پنج بار سر به سجاده می گذارند، 

اما در دل شــان نه جایی براي محبت اســت، نه 

جایـی بـراي مـرحمت. پس بــراي چه این همه 

زحمت می کشـــــــی مرد؟ مگر بدون دوست 

داشـتن و دوسـت داشـته شـدن می شــود ایمان 

آورد؟ اگر عشـــــق نباشد، عبادت هم کلمه ي 

خشــــک وخالی می شود عبارت از پنج حرف 

. انسـان باید با  کنار هم نشسـته و پوسته ي بی مغز

عشق و در عشق ایمان بیاورد، باید در رگهایش 

! تو حاال  عشــق به خدا و انســان ها را حس کند

هرگونه خباثت را در ذهنت بپروران، پشـت سر 

این و آن غیبت کن، به ناموس مردم چشـــــــم 

داشـته باش، حق را ناحق بکن، به محض خارج 

شدن از مســــــــــجد نمازي را که خوانده اي 

فـــــــــراموش بکن، بعد هم خیال بکن با دوتا 

گوســـــــــــفند قربانی کردن و چهار تا دعا از 

! اگر پاك  برخواندن همه چیز درست می شـود

کردن قلبت را نمی دانی، بیهوده وضـــــو نگیر! 

آفریدگار من تاجرنیسـت که با مثال تو تجارت 

کند. آفریدگار من بقال نیســت که گوشه ي از 

دفتر اش سـتون گناه داشـته باشــد و گوشــه ي 

دیگر ســتون ثواب، بعد هم این دو را از هم کم 

کند و حســـــــابت را برسد. نه در یک دستش 

ترازویی است براي کشــــــــیدن، نه در دست 

دیگرش قلمی براي نوشــتن... پروردگار من از 

این حســـاب هاي پســـت منزه است. او زیبایی 

پرشکوه، نوري بی پایان، مرحمت و رحمت بی 

کران اسـت. از چه رو ( بت یا االهه ) بپرســتم؟ 

پروردگار من همیشــه زنده است؛ اسمش حی. 

. چطور  دوســت دارنده اســت اســـمش ودود

می توانم پشـت سر دیگر انسـان ها بدگویی کنم 

اگر باور داشته باشـم که خدا هر لحظه همه چیز 

را می شـنود اسـمش رقیب. تا هنگام که پاه هایم 

توان داشته باشد، نفســــــم برآید و برود و قلبم 

بتپد، براي ســـتایش او ترانه می ســـرایم و پاي 

می کوبم. دایره می شوم و چرخ می زنم. مادامی 

که از روحش در من دمیده است، من هم در هر 

. نفس خود را خرد  نفســــــــم او را یاد می کنم

می کنم تا هنگام که ذرهی در بی نهایت، حبه ي 

در عشــق و گردي در عمارت معظمی شوم که 

او برســاخته. با شــور و اشـــتیاق و ثبات قدم به 

. نه فقط به خاطر چیزهاي  طرف او خواهم رفت

که به من ارزانی داشــته، بلکه به خاطر چیزهاي 

که از من دریغ کرده نیز شــــــکر خواهم کرد. 

چون تنها اوسـت که می داند چه چیز به صـالح 

من است. 

رمان ملت عشق، الیف (شافاك)
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ارزش هاي پارینه در شهر

مردم در کارهاي عام المنفعه پیش گام بودند 
هوفیانی 

یکی از پارینه ارزش هاي که در بســـــتر آن 

کابل به زیبا ترین شهر مبدل شـد بود، سـلیقه 

. هر شـــهروند شـــهر را خانه  عالی مردم بود

بزرگ خود دانسـته و کارهاي شایسـته اي را 

در سرسبزي و شـگوفایی شـهر انجام می داد، 

در واقع مـی توان ادعا کـرد که از هــر جهت 

شـهر زیبا، پاك و دلپذیر بود زیرا مردم با راه 

اندازي کارهاي گـــروهـــی و همگانــــی، 

فعالیت هاي زیادي را انجام می دادند. 

جالب این که عالیق، ذوق و دل بســــــتگی 

مردم سبب شـده بود، پیش از اینکه نهادهاي 

دولتی و بخصـوص شاروالی کابل اقدام کند 

مردم پیشگام می شدند و کارهاي را در زمینه 

نهال شانی، نظافت و غیره مســــــایل شهري 

انجام می دادند. همینطور از یکسو مشـکالت 

موجود بر طرف می شـــد و از ســـوي دیگر 

مردم عالیق و دلبســـتگی شان را نســـبت به 

شهر، با انجام دادن کارهاي عام المنفعه تبارز 

می دادند. 

با توجه به ســنت هاي ارزشـــمند گذشـــته، 

پرسشی خلق می شود که آیا امروز هم عالقه 

و دلبســـــتگی مردم نســـــبت به شهر مانند 

گذشته ها قایم و  استوار است؟ 

  آیا آماده ایم با حـــرکت هاي همگانـــی و 

خودجوش در کنار شاروالی کابل ایســـتاده 

شویم؟ در صورتی که مردم  عمالً شـاروالی 

کابل را همکاري الزم نکنند، آیا شـــاروالی 

کابل توانایی آن را دارد که  افزون بر عملـی 

کردن پالن ها و پروژه هاي انکشافی، همزمان 

به همه امور شــهري رســـیده گی نماید؟ آیا 

ظرفیت هاي انســــــــــانی، مالی و تخنیکی 

شــاروالی کابل، پاســخگوي نیازمندي هاي 

شهر پیشرفته و پایدار است؟

با اینحال همانگونه که رسانه ها در امر نشــر 

اخبار، رویدادها و سایر مســایل، کارهایی را 

انجام مــی دهند، مکلفیت دارند مــردم را در 

سهم گیري کارهاي شهري نیز تشــــــــویق 

نمایند. شـــاروالی کابل که قلم ها و قدم ها را 

براي تغییر و دگرگونی سیماي شهر برداشـته 

و تاکنون کارهاي زیادي نیـــــــز انجام داده 

اسـت، نیاز اسـت تا شـهروندان با توصــل به 

رسوم پسندیدة پارینه و اشتراك در کارهاي 

شهري، شاروالی کابل را همکاري نمایند، تا 

با فکر و کار مشترك، چرخه هاي پیشرفت و 

ترقی شـهر، تندتر حرکت کند تا ارزش هاي 

پسندیده ي پارینه مصداق پیداکند. 

په دې ك３ شك نشـــته چ３ د يوې ！ولن３ په 

جوؤولو او پرمخت， ك３ د خلكو ونأه اؤينه ده، 

＄كه هغوی كوالی شـی چ３ د خپل３ ！ولن３ په 

. دلته دوه مهم  جوؤولو كی مثبت رول ولوبوی

！كی دی چ３،كوالی شی د ！ولنی په پرمخت， او 

هوساينه ك３ －＂ور ثابت شی، يو د سواد د كچ３ 

لوؤ والئ ده او بل ي３ ！ولنيز اخالق او شعور دئ 

چ３ له مخ３ ي３ كيدای شی خلك د خپل３ ！ولن３ 

په جوؤولو ك３ －＂ور ثابت شی او د خپل م په 

زور د ！ولن３ د جوؤ＊ت په موخه په ！ولنيــزو 

. داهغه ＇ه دي چ３ په  چاروك３ －أون وكـؤی

هيواد په تريه كابل ＊ارك３ ي３ ن＋３ ن＋ان３ لإې 

ليدل كيإي. خو دا بايد په ياد ولــرو چ３، نن 

کابل ـــــاروال د يوه ج／ؤو ＄پلئ ＊ار په بيا 

جوؤولو بوخته ده، خو د ورانيو جوؤول، زيات 

وخت، زيات３ بودج３،بشـري ＄واك او اؤينو 

. كه چريې موإ ！ول كارونه  امكاناتوته اؤتيا لري

چ３ ترسره كول ي３ زموإ له وسـه پوره دي هغه 

دولتی ادارو او نوروسازمانونو ته ورپه غاؤه كؤو 

نو نه خو په دولتی ادارو ك３ دومره توان شته چ３ 

هغه ترسره كؤی او نه خو بهرنيان زمونإله غمه 

مؤه دي. د بيل／３ په أول: كه چريې مونإ دې ته 

په تمه و اوسو چ３ دولتی ادارې دې راشی زمونإ 

د ژوند چاپرييال «كـو＇３، د كــور مخه، د 

كاركولو ＄ای او ويال３» راپاك３ كؤی او زمونإ 

د كور كثافات دې يو يو ！ول او وليإدوی، ّايا د 

تنظيف په عمله ك３ دومره توان شته چ３ دا شان 

كارونه دخلكوله مرستو پرته ترسره كؤی؟ او يا 

خو په دې تمه واوســو چ３، بهرنيان دې دغه 

كارسرته ورسـوی، ّايا دا به زمونإ ب３ غريتي په 

أا－ه نكؤي؟ په داس３ حال ك３ چ３ د داشـان 

كارونو سـرته رســول د هر ＊اری دنده او 

مسووليت ده، چ３ د هر هيواد و－ؤی ي３ په أير 

. او بله بيل／ه دا چ３، كه  شوق سره ترسره كوی

چريې زمونإ －ران ه＂يوال د خپلو شخصی －＂و 

په موخه په پلو الرو ك３ د خپلو توكو په اي＋ودلو 

سـره ＊اريانو ته سـتونزې او خنأونه رامن％ته 

كوی، ّايا دا كار له انصاف ＇خه لرې ندئ؟ ّايا  

＊اروالة دومره وخت او امكانات لري چ３ هره 

ورځ راشی او د داشان خپل سريو او سرغوؤولو 

مخه ونيسـی؟ په هر حال كه چريې مونإ ديوه 

＊اری په تو－ه د دغو ！ولنيزو ستونزو په له من％ه 

وؤلو ك３ ونأه وانه خلو او خپل مســووليت 

ترســره نكؤو او دخپل３ ！ولن３ د پرمخت， او 

جوؤولو په وؤاندې خنأ شـوو، ّايا زمونإ ！ولنه 

كوالی شی چ３ د پرمخت， او ترقة الره ووهی؟ 

ّايا ددې وخت ندئ چ３، د ！ولـن３ د يوه فعال 

غؤی په تو－ه د خـپل３ ！ولــن３ په جوؤولو او 

پرمخت， ك３ مثبت رول ولوبوو او خپل دينی او 

ملی مسووليت ترسره كؤو؟  

 

په دې ！ول پوهـيإي چ３، ＊اروالة تل خـپلو 

＊اريانو ته د ＊ه ژوند، پاك چاپرييال او نـورو 

ــاري ّا ســانتياوو د رامن％ته كولو دنده او 

مسووليت په غاؤه لري، همدا وجه ده چ３ په ！ولو 

هيوادونوك３ ＊اروالة او خلك نيغ په نيغه يو بل 

سره نه شليدونكی اؤيكی لري او د اؤتيا پروخت 

يو بل ته د مرستو السونه وركوي، چ３ دا شـان 

اؤيك３ بيا وروسـته د＊اری سـتونزو په له من％ه 

وؤلو ك３ مرسته كوي او د پرمخ تللو هيوادونو د 

＊ارونو ＊كال، زرغونتيا، پاكوالئ او سمسورتيا 

ددغ３ خبرې ＊ه ثبوت دئ. په دې خبره بايد باور 

ولرو چ３، ＊اروالة د يوه  ＊ار اسـاس جوؤوي، 

. دا  نو له همدې امله د أير اهميت وؤ بلل كيإي

چ３ د نؤة أيري هيوادونه نن ورځ ، د تـرقة، 

پرمخت， او دبرياوو لوؤو ＇وكو ته پورته شوي 

او سـتونزو ته أير ژر د حل الرې چارې مومي 

المل ي３ له ＊اروالة ســره دخلكومرســته 

اوهمكاري ده .خو زموإ په هيواد ك３ دا شـان 

. تجربو  فرهن， يا نشته اوياخو أير كمزری دئ

دا ثابته كؤې تر＇و چ３ له ＊اروالة  سره دخلكو 

اونورو اؤوند ه ادارو مرســــته نوي، د＊ار 

د＊كال،سمسـورتيا او پاكيدو امكان أيرلإ وي 

خو ددې لپاره چ３، دغه هدف ترالسه شي اؤينه 

ده تر＇و ＊اروالة دخلكو د اســــــتازو 

) مرسته اوهمكاري له ＄انه سـره  (－ذروكيالنو

ولري دا ＄كه چ３ د خلكو د استازو له مرسـتو 

پـــرته په ＊ارك３ د ب３ نظميو، －أوأيو، خپل 

سريواو...د را برسريه كيدو امكان زيات وي او 

د كنترول او ＇ارن３ چارې ي３ له خنأونو سره مخ 

كيداې شي. ＇ن／ه چ３ ＊كاري كابل ＊ار کــې 

چې مونإ ژوند كوو او هغه خپل كور－２و، په هره 

بـرخه ك３، د جووولو چارې روان３ دي چ３ د 

هرې ور＄３ په ترييد و سره په دې ＊ار ك３ د پام 

وؤ او مثبت بدلونونه، پــــــرمختياوې، 

سمسورتيا،زرغونتيا او＊كالوې ترستر－و كيإي 

چ３ دا ！ول د ＊اروالة د مسوولينو او چارواكو د 

 . هلو ＄لو او پياوؤي خو＄＋ت پايل３ بلل كيإي

نو په دې موخه چ３ زموإ ＊ار دغه د هـــيواد 

پالزمينه، نورهم ＊كلئ ، سمسور،زرغون او ّاباد 

شي، ＊اري ستونزې او د پالنونو د پلی كيدو په 

وؤاندې شـته خنأونه ترينه خپله ملن ！وله كؤي، 

ددې ＊ار هر اوسـيدونكی ته ＊ايی چ３، د نورو 

هيوادونود و－ؤو په ＇ري، له ＊اروالة سره اوإه په 

اوإه كار وكؤي او په دې الره ك３ نه ســتؤی 

كيدونکې هلې لېترسره او خپل مسـووليت 

ادا كؤي ＄كه په －أه كاركول ＊３ پايل３ لري.             

اباسیندلسوز
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 در بیشــمار نبشــته هایی خوانده ایم که از 

جلوه ها و زیبایی هاي طبیعی شهرسخن ها 

گفته شــــــده و  به نیکویی یاد کرده اند و 

کابل را نه تـــنها یک نام، بلکه یک هویت 

نیز نامیده اند که  بخشـی از هویت این شهر 

را خرمی، سرسبزي و گوارایی آن تشـکیل 

مـی داد. امــروز نیــز پس از دهه ها جنگ، 

کارهاي بـراي احیا و دو باره بـرگــرداندن 

جلوه هاي ســرســبزي شـــهر، از ســـوي 

شاروالی کابل صورت می گیرد.

توجه به محیط زیسـت و مواظبت از آن در 

اولیت کارحکومت ها و شـــــــــهروندان 

کشــورها قرار دارد، زیرا آن ها در یافته اند 

که زندگی درمحیط زیســــت سالممزیت 

 هاي دارد. به همین دلیل کشــورهاي که از 

کوه و تپه  بــی بهـــره اند، با ایجاد تپه هاي 

مصــــــنوعی و سر سبز، سعی می ورزند تا 

محیط زیســــت را از آالینده گی ها نجات 

دهند و بیشـــــــترینه توجه را در سرسبزي 

. آیا ما  محیط و جامعۀ شان مبذول می دارند

به این امـر مهم وحیاتـی  توجه کـرده ایم؟ 

این پرســـــش جدي اســـــت، اما با دریغ  

نمی توانیم پاســـخ آن را به درســـتی ارایه 

کنیم، زیرا  بی پروایـی ها و بـی تفاوتـی ها 

در برابر محیط زیســــت درجامعۀ ما چنان 

آفتابی شده است که، به اصطالح نمی توان 

آن را با دو انگشــت پنهان کرد. اما آنچه را 

که از زمین و محیط زیست شاهد بوده ایم، 

غصـب ساحات سبز،  قطع درختان، آلوده 

سازي محیط زیســت و امثال آن است، آیا 

ما برخالف مردمان کشور هاي دنیا، جفاي 

بزرگی را در حق محیط زیســت و در واقع 

در حق ســـــــالمتی خود رو ا نمی داریم؟ 

درحالی که حفاظت و پاسـداري از محیط 

زیست، وظیفۀ هر شهروند بوده و هرکسـی 

به خاطــر بقاي خود و زیبایـــی جامعه، در 

پاکی محیط زیســـــت و محیط کارخود، 

.  اما برخالف ،کســانی  نقشــی را ایفا کند

هستند که، وظیفۀ شهروندي شان را به شانۀ 

شـــــــاروالی کابل حوالت داده و باگفتن 

«وظیفه شـــارولی اســـت!»  فکر می کنند 

مســــــوولیت هاي شا نرا در قبال شهر ایفا 

کـــرده اند. آیا این گونه طـــرز تفکــــر ، 

می تواند توجیهی داشــته باشــد؟ زیرا کم 

کاري، و بی مروتی ها در قبال شهر، متوجه 

شهروندان آن است که با تأسف نتوانســـته 

اند به ایفاي آن  بپردازند. در ســوي دیگر، 

نمـی توان فعالیت هاي کارگـران تنظیف و 

سرسبزي  را نادیده انگاشت و انگشت کم 

کاري را بســــــوي  آن ها دراز کرد، زیرا 

هرگاه چنین پرسشــــی به میان آید، پاسخ 

آنرا حضــــور گســــترده یی از کارگران 

تنظیف در شــــــهر می دهند که در اوقات 

رسمی و غیر رسمی و مصـــــــروف پاك 

کاري کوچه ها، جویچه ها، پســــکوچه، 

جاده ها وخیابان هاي شــهر اند. پس ما چرا 

دســـتی روي دســـت آن ها نگذاریم و در 

نظافت و زیبایی محیط زیســـت خود سهم 

نگیریم؟  

توجه به محیط زیست، سالمتی را به ارمغان می آورد

 íته کی�Ñخه غ� نه پو� Óال åخت له یوæ هی�
＊اري فرهن，، ＊اري نظم، د＊ار پاكوالـئ، په 

＊ارك３ د قانون شــتون او په ＊ارك３ د هرراز 

ّاســانتياوورامن％ته كول دهر ＊اري غو＊تنه 

. خو پو＊تنه دا ده چـي دغه پورتنـي  اواؤتيا ده

موارد به كله او＇ن／ه رامن％ته شي؟ په أيرجرئت 

او په زغرده ويالي شو چ３ ددې پو＊تن３ ＄واب 

! ＄كه  يوازې اويوازې له ＊اريانو سره شته اوبس

كه هر－ـران ＊اري په ＊ار ك３ د ت， او رات， 

پرمهال ترافيكي قوانني او مقررات په پام كـي 

ونيسي او د واټ پر＄اې له پلوالرو＇خه استفاده 

وكؤي، كه زمونإ هر＊اري د مسـووليت په پام 

كي نيولوســره، له خپل３ مخي ＇خه د كيلي 

پو！كئ او يا پالسـتيكي ك）وؤه اويا خوكوم بل 

ناولئ شـئ چ３ د ＊اراوچاپرييال دككؤتيا المل 

كيإي، لـرې كؤي او يا دا چ３ كه زمونإ هـر 

＊اري په ＊ار كـي ＊اري نظم ته پام وكؤي او 

دنظم د خرابيدو په مخ نيوي ك３ له اؤوندوادارو 

سـره مرســته وكؤي اوكه چريې زموإ هر 

پلورونكــــئ ＊اري د ور＄３ په اوإدوك３ 

دخر＇الو پرمهال عدل ،انصــاف او دخپلو 

هيوادوالو كمزورئ اقتصاد په پام ك３ ونيسي، او 

همدا شان كه زمونإ هربا احساسه ＊اري، قانون 

ته درناوئ وكؤي اوهغه په خپل ＄ان عملــي 

كؤي، لنأه داچ３ كه زموإ هر ＊اري په ＊ارك３ 

د＊اري او ！ولنيزو ستونزواوخنأونو په له من％ه 

وؤلوك３ له اؤوندو ادارو سره مرسته شي او يا دا 

چ３ د خپل ژوند په چاپرييال ك３ له يوه نيال／ـي 

＇خه ＇ارنه او ساتنه وكؤي، نو نه يوازې دا چ３ 

په ＊ارك３ به به أيرژر نظم او سمسمكئ رامن％ته 

شي ، بلك３ تر＇ن， به ي３ خپله ＊اريانو ته نورې 

＊اري ّاسانتياوې هم رامن％ته شي، خو شرط دا 

دئ چ３ زموإ ＊اريان په ري＋تيني تو－ه او د زؤه 

له كوم３ په دې بـرخه ك３ اوچت اوكو！لـي 

－امونه پورته كؤي او له اؤوندو ادارو سره كوم 

چ３ ＊اراو ＊اريانو ته دخدمت كولـو دنده او 

. خو كه  مســووليت په غاؤه لري، مرسته شي

چريې －ران ＊اريان همداس３ ب３ پروا او الس تر 

زن３ الندې پات３ شي او په دې تمه واوسـي چ３ 

＊اروالةگ دې راشـي ！ول３ ＊اري ســتونزې 

اوخنأونه لرې او ＊ار راته پاك كؤي او په خپله 

د غفلت په خوب كـي أوب وي،نو ＊ار به تل 

دترقة اوپرمخت， له كاروان ＇خه وروسته پات３ 

وي، ＄كه هـي＆ وخت له يوه الس ＇خه غإ نه 

. لنأه دا چ３ زموإ په ＊ارك３ به هغه  پورته كيإي

وخت نظم او قانون رامـن％ـته، ＊ار به مو له 

ككؤتيا اوناولتيا ＇خه پاك، ＊اري فــرهن， 

رامن％ته او ＊اربه دپرمخت， له كاروان سره مل 

شي چ３، كابل ＊اريان لإ شانته ＄ان و＊وروي او 

د مرست３ السونه اؤوندو اداروته وركؤي.    

په یولسمه¡ æÇلسمه¡ شپاړلسمه 

 ١٤٠٠ Ï لسمه ناحیه کېæÏ æÇ

مالي کاÏ á پرæ�æ نومل�
لومی : د یولســمې ناحیې لپاره د کابل اروال د 

عمراني پروژو نومل

۱-  د پارک له کواليي د ســــــینمار تر والیی د 

۷۳۰ مترو په اودوالي د سک رغونه 

۲-  له باغچه ل تر روسـانو سـک د ۶۰۰ مترو په 

اودوال د سک رغونه 

۳- له جمهوریت والیـی د خیـرخانـي مینـې تــر 

اصــلي ســک د ۳۸۰ مترو په اودوالي دســک 

رغونه 

۴- د میزا عبدالقادر لیسـې ته یرمه او شتل سک 

تر پیل د ۶۷۰ مترو په اودوالي د کانال رغونه 

۵- له شـمالي سـرای د تایمنیو تر ۵ سـک د کانال 

پاکول

۶-  له پنجصد فاملیو د مسـلح قواو تر لورالرې د 

کانال پاکول

۷- له سـعادت تپې تر شــش دوکانه پورې د کانال 

ساختمان 

۸- د شتل سک د غرب برخې د کانال بیارغونه 

۹- د شتل سک پر دوام د کانال بیارغونه 

۱۰-  له شـــش دوکان تر  ۳۱۵لورالرې د کانال 

بیارغونه 

د یادو ولو پـــــــروژه بودیجه ولال ۷۰۵۱۷۵۱۶ 

افغان ده.

دویم : په اولســــــمه ناحیه کې د کابل اروال د 

 عمراني پروژو نومل

۱- له ذاکرین ـــــــــــاروي د قمبر  فامیلیو تر 

لورالرې د ۵۳۰۰ مترو په اودوالي د ســــــک 

رغونه 

۲- له رفا سیمې د کوتل تر عمومي سک پورې د 

۳۰۰ مترو په اودوالي د سک رغونه 

۳- د اترول ـاروي په سـیمه کې د ۵۰۰ مترو 

په اودوالي د کوو رغونه 

۴- له سـرای شـمالي تر بادام باغ پورې د ۸۰۰ مترو 

په اودوالي  د نلوونکي سک د دوام رغول

۵- په ۲۷ذر کــې د ۹۱۰ متــرو په اودوالـــي د 

سک دواو لوریو ته د پلو الرو رغونه 

۶- د ذاکرین ــاروي ســک د دواو لوریو د 

۹۱۰ مترو په اودوالي د پلو الرو الرو رغونه 

۷-  عزیزي بانک ته یرمه د ســک دواه لوریو 

ته د ۹۱۰ مترو په اودوالي د پلو الرو رغونه 

۸-  د باالشـــــــهر په لومی او دویمه برخه کې د 

سـکونو دواو لوریو ته د ۱۸۲۰ مترو په اودوالي 

د پلوالرو د ساختمان رغونه 

۹-  دشــمالي مال دامونو ته ندې د ۳۸۰ مترو په 

اودوالي سک بیارغونه 

د یادو ولو پروژو ولال لـــــت ۱۲۲۴۰۸۶۶۱ 

افغان ده

دریم : په شپالســـمه ناحیه کې د کابل اروال د 

!عمراني پروژو نومل

- د زرغونې ســــــــیمې او لدانونو په ون د   ۱

۱۰۵۰ مترو په اودوالي او ۴۰ مترو په پراخوالـي  د 

قلعه زمان خان د اصـــلي پالنې پروژې د ســـک 

جوول

۲- د ۳۰۰۰ متـــرو په اودوالــــي او ۶ متــــرو په 

پراخوالي د الوخیل کال د ۲۶ او  ۲۷ذر بیارغونه 

۳- د ۱۳۰۰ متـــرو په اودوالــــي او ۶ متــــرو په 

پراخوالي د  ۱۴ذر اوند تر من- تو قصــــــــابی 

کوې او پر ختی لوري یې تر ازادخان کوـې د 

سک جوول

۴-  د ۴۷۰ مترو په اودوالي او ۵ مترو په پراخوالي 

د فضل اباد سک بیا رغونه 

۵-  د ۱۷۰۰ مترو په اودوالي د الوخیلو په ســـیمه 

کې د  ۲۶ذر د کانال جوول

۶-  د ۱۱۴۰ متــرو په اودوالـــي او ۱،۵ متـــرو په 

پراخوالي د خراسان اروي د پلو الرو بیارغونه

۷- د ۳۰۰۰ متــرو په اودوالــي د زمان خان کال د 

کانال پاکول

۸-  د ۴۷۰ متـــرو په اودوالـــي او ۳،۵ متـــرو په 

پراخوالي د نخود جوولو سک بیارغونه

۹-  د ۲۷۰ مترو په اودوالي او ۲ مترو په پراخوالي 

د سعادت پارک د کانال پاکول

۱۰-  د ۷۲۰ متـــرو په اودوالـــي او ۲ متــــرو په 

پراخوالي د جمعه محمدي صـنعتي پارک د کانال 

ساختمان جوول

د یادو ولو پروژه ولال لــــــت ۱۵۵۸۰۲۴۴۱ 

افغان ده .

: په دولســــمه ناحیه کې د کابل اروال د  لورم

!عمراني پروژو نومل

۱-  د پنم او شــــپم بالک ترمن د ۷۴۰ مترو په 

اودوالي او ۳۰ مترو په پراخوالي د سک جوول

۲-  د دریم بالک شـمال لوري ته د ۲۳۸۰ مترو په 

اودوالي او ۳۰ مترو په پراخوالي د سک جوول

۳-  له محبس لورالرې تــر قـــرول او دغه راز د 

احمدشاه بابا مینې له عمومي سک سره تر نلیدو 

د ۲۷۰۰ مترو په اودوالی او ۳۰ مترو په پـراخوالـي 

د سک جوول

۴-  د سپین زر مینې د ۵۰۰ مترو په اودوالي او ۱۱ 

مترو په پراخوالي د کوو جوول

۵- د پنلسم بالک د ۱۰۰۰ مترو په اودوالي او ۶ 

مترو په پراخوالي د کوو بیارغونه

- د احمد شـاه بابا مینې د دویمې پروژې اوند له  ۶

مالل لورالرې د رخي پله تـر نوي پله پورې د 

۵۰۰۰ مترو په اودوالي او ۵ متـرو په پـراخوالـي د 

لدانونو او زرغونو سیمو په ون د اصلي سک 

پراخول. 

۷- د ۷۲۰۰ متـــرو په اودوالـــي او ۱۶ متــــرو په 

پراخوالي د دریالسم ذر بیارغونه 

۸- په اووم بالک کې د تفریحي پارک جوول

۹- د ۶۰۰ مترو په اودوالي او ۶۰ مترو پراخوالي د 

امنیت ــــــاروي د لورمې او پنمې کوې 

بیارغونه

۱۰-  د ۱۴۰۰ مترو په اودوالـي د امنیت پـروژې د 

کانال ساختمان جوول

۱۱-  د ۸۰۰ متـــرو په اودوالـــي او ۶۰ متـــرو په 

پراخوالي د اووم بالک د لومي سک قیر کول.

۱۲- له نوروز آباد تر شـــانان کال ا و کابل ســـیند 

پورې د ۸۰۰ متــرو په اودوالــي او ۱،۷ متـــرو په 

.پراخوالي د کانال ساختمان او پو

د یادو ولو پـــــروژو بودیجه ولال ۸۲۸۳۷۵۰۷۲ 

افغان ده .

د یادونې و ده چې په یادو ولو ناحیو کـې د پلـې 

کیدونکو پروژو ۸۵ ســــلنه د کابل ــــاروال له 

داخلي بودیجې او ۱۵ ســــــلنه نورې یې د نیوال 

بانک له مرستو تمویل کیي.

ناصري

مصطفی صدیقی
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لوم�یتوÈ ته په کتوº په یولسمه ...

ولو په موخه طراحي شوې دي او ۸۵ سـلنه 

یې د کابل ــاروال له داخلي بودیجې پلې 

کیي.

کابل ـــــاروال دغه راز په خپلو خبرو کې 

وویل چــــې، په دې پــــروژو کـــــې خام 

سکونه،کانالونه او د اوبو لـتي،پارکونه او 

نورې ولې پروژې شــــاملې دي،چې له 

دې سره به لســـــــونه چاپیریالي او اري 

ســتونزې حل شـــي او د دې ســـربیره به د 

بوختیاوو په پیدا کیدو سره د فقر کچه رایه 

. ــاغلي ســلطانزوی د یادو پروژو په  شـي

 خه د همکار ـــــــاریانو تطبیق کې له

غوتلو ترن هیله وـوده چې، ـاریان 

به د پـروژو په تطبیق کـې د ولنیـز او فـردي 

مسئولیت پر بنس ونه واخلي. 

نوې پروژې د کابل ار په هره ناحیه کې تر 

لســــو پورې په عمراني،بیارغونې،چاپیریال 

ساتنې او د اري بنســونو جوولو په برخه 

کې په نظر کې نیول شــــــــوې دي،چې د 

تدارکاتي چارو تر بشـــپیدو وروسته به یې 

کار یر ژر پیل شي.

کنفرانس شهري کاهش ...
هواي شهر کابل صحبت کردند.

محمد فاضــــل شــــریفی، معین اجتماعی و 

کلتوري شـاروالی کابل طی صــحبتی گفت: 

رهبري حکومت افغانســـتان و ادارات ذیربط 

در راســــتاي جلوگیري از افزایش آلوده گی 

هوا به گونه جدي کار می کنند اما بدون سـهم 

فعال شهروندان برنامه هاي مبارزه با آلوده گی 

هوا، موفق نخواهد بود. معین اجتماعــــــی و 

کلتوري شــاروالی کابل از شــهروندان کابل 

خواســت که از اســتفاده مواد ســـوخت غیر 

معیاري که باعث افـــزایش آلوده گــــی هوا 

می شود، خودداري نمایند. 

عزتاهللا صــــــدیقی، معین اداره ملی محیط 

زیســـــــت، ضمن ارایه توضیحات در مورد 

طرزالعمل هاي حکومت در راسـتاي مبارزه با 

آلوده گی هوا،  با انتقاد از باشـــنده گان کابل 

: شهروندان مســوولیت پذیر نیســتند و  گفت

همواره انگشــت انتقاد بســوي حکومت بلند 

می کنند.

 در این کنفرانس، مسووالن موسسـه جرس از 

فعالیت هاي این موسســــــه در راستاي ایجاد 

خانه هاي گرم و تکنیک هاي اســـــــتفاده از 

انرژي پایدار، گزارش ارایه کردند.

قابل یادآوري اسـت که شـاروالی کابل پیش 

از این نیـــــز با همکاري ادارات ذیــــــربط، 

برنامه هاي را در راســـتاي مبارزه با آلوده گی 

هوا برگزار کرده بود. 

په لسمه ناحیه کې یو شمیر...

 یې دا نیک اقدام او احســـاس ستایي او اینه 

ده چې ول ـاریان په دې برخه کې له کابل 

اروال سره همکار و اوسي.

کابل ـــــــــاروال هه کوي،و د کابل 

اریانو لپاره د ژوند آسانتیاوې او مصـئونیت 

. له نیکمـــرغه تـــر دې دمه  رامنته کـــي

لســــونه سکونه او پلې الرې په یاده سیمه 

 ونو پاکې شـــــوې دي او دا لکې له خن

. او ـــه به داوې چې له اتیا پرته په  روانه ده

پلو الرو او ســــــــــکونو کې د کانریي 

دیوالونو او نورو خنونو په لمنه ولو کــې 

 ــاروال و. له دې پرته کابلخپله اقدام وک

اقدام کوي او خنونه له منه وي.

د یادونـې و ده چـې، له دې مخکــې هم یو 

شـمیر ـاریانو خپل اوند کانریي خنونه 

 ــاروال ي وو، چې کابلپه خپله تنظیم ک

ترې مننه کوي .

ســکونه او پلې الرې عام ملکیتونه دي چې 

په ولو ـاریانو پورې اه لري او د یو شــمیر 

. د  اریانو له لوري یې بندول ناقانونه کنه ده

پلو الرو او سکونو په پاک کېدو سـره به، په 

ار کې د غوره او مثبت ولنیز او اقتصـــادي 

بدلون شاهدان و اوسو.

...  æÇ سیمو æریز�ÇÏسو Ï
 مودې راپدیخوا کار پیل کی ده.

دا پرورام د کابل ـــــــار په کچه د کابل 

ــــاروال عوایدو لوولو په موخه رامنته 

شوې ، و ول سوداریز صنفونه او سـیمې 

چې د کابل ــــــار په کچه فعالیت کوي د 

 (   IFMS)په سیســتم کې ثبت او راجســتر 

شي.

اوس مهال له په لســو ناحیو کې ۱۰ سرویر په 

دنده مارل شــوي و د صــنفونو د ثبت او 

راجســتر په اه اقدام وکي، و په لنه موده 

کې د ــــــــاروال په عوایدو کې زیاتوالی 

راشي.

هر لس کسـیز یم موظف او مسـئول دی چې 

صنفي جواز په دوه مینولي شکله ثبت کي او 

همهاله یې د کابل اروال په مالي سیســــم 

(IFMS ) کـــې ور دننه  او دغه راز د ولیو 

لوحې هم په دوه سیستماتیک او مینولي شکل 

ثبت او راجستر کي.

د صنفونو جوازونه او لوحې په عوایدو کې د 

شــــــــافیت رامن ته کیدو په موخه ثبت او 

راجســـــتر کیي، و عواید په شفافه توه 

زیاتوالـی پیدا کــي او عوایدي ورکــې د 

اروال په مالي سیستم کې ثبت شي.

 دغه راز د کابل اروال عوایدي برخه ترې 

دقیق راپور ولري او له بل پلوه ملـي عواید په 

غوره توه راول شي.

چاپیریالي ستونزې Ïې ...
کابل اروال دغه راز د 

اري نظم او د قانون د حاکمیت په برخه کې 

د تیرو کنو د ورتیا پر ارزولو ســــــــربیره 

مســئوالنو ته الروونه وکه چې، د غصــب 

شـوو سـیمو د بیرته رارولو، له سـرغونو د 

مخنیوي، د بازارونو تنظیم او نورو بـرخو کـې 

دې تر پخوا غوره چارې ترسره شي.

کابل ـاروال زیاته که چې، اینه ده هر یو د 

خپلو دندو پـر مخ ولو کـې د هیوادپالنــې په 

روحیه او د مسـئولیت منلو پر حس ه ولوو 

او کابل اریانو ته دولنیزې سوکال په موخه 

غوره او معیاري چوپونه ترسره کو.

کابل ــــاروال ینار وک چې له چاپیریالي 

سرغونکو او له قانون تېــته کوونکو او هغو 

 و اري نظم یې کســـــانو سره دې، چې

کئ دی جدي او قانوني چلند وشي .

د نـــې وـــې کموالــــ، د عوایدو غوره 

راولول او له ـــاري بې نظمیو مخنیوی، هغه 

نور موارد وو چې کابل ـــاروال یې په اوند 

مسئوالنو ته انې الروونې وکې.

کابل ــاروال د مدیریتي مکانیزمونو په اوند 

وویل چې، یر ژر به د چارو د ال ـه ترســره 

کیدو په موخه په ۱۴۰۰ مالـي کال کـې د نویو 

پالنونو او پرورامونو په پلي کولو او د خلکو 

د ولنیــز ژوند په بــرخه کـــې د غوره بدلون 

شاهدان و اوسو.

په شپ�مه ناحیه کې Ï �اÇæÑل� عامه ...
. ونوالو د افـراطیت په لمنه ولو کـې د 

کتاب مهم یاد ک او له کابل ـــــاریانو یې 

وغوـتل و کتاب لوسـتنې وخت ورکي 

او لــ تــر لــه په ور کــې یوه پاه کتاب 

ولولي.

د اطالعاتو او فرهن پخواني وزیر ســـــید 

مخدوم رهین د یاد کتابتون د پرانیســــتې پر 

مهال د مطالعـــــې چاپیریال په رامنته کولو 

 . کې د کابل ـاروال له اقدام ســتاینه وکه

اغلي رهین زیاته که چې،په بیالبیلو ناحیو 

کې د مطالعـې فـرهن د دودولو په موخه د 

کابل ـاروال له لوري د کتابتونو جوول د 

کابل اریانو لپاره پوره ارزت لري.

دغه راز د سیمې یوه اوسیدونکي حاجي امیر 

حمزه منیر شاوخوا ۲ زره وکه خپل شخصي 

کتابونه د کتاب لوســتنې فرهن دودولو په 

 ال مې ناحیې عامه کتابتون تهموخه د شــپ

کل،و له دې الرې د کتاب لوســــــــتنې 

فرهن غــتلی شي. اغلي امیر حمزه منیر 

وویل چې، په وانانو کې د کتاب لوســتنې 

حس یــــر کم دی او له همدې کبله یــــې 

پریکه وکه و خپل شخصــي کتابونه دې 

کتابتون ته ال کي.

د کابل ـــاروال د شــــپمې ناحیې رئیس 

شـــمس نجفي وویل چې، یاد کتابتون یې د 

حاجي امیر حمزه منیر د پرلپســې غوتنې له 

امله جو شـــو او اکل شــــوې دت د عامه 

کتابتون د ریاســـت په مرســـته نور هم پراخ 

شي.

په هيواد ك３ تريو او روانوجـن， ج／ؤو او ورته 

نوروناخوالو، نه يوازې دا چ３ زموإ مادي شتمنة 

ي３ را＇خه واخيست３، بلك３ فرهن／ي برخو ته ي３ 

هم زيات زيانونه اؤويل دي. افغانانـو د وخت په 

اوإدو او دخپل لرغوني تاريخ او ژوند په بهريك３ 

ب３ شمريه ناخوال３، سـتونزې، ترخه او خواإه 

لـيديل او د هغو په وؤاندې ي３ په مــيؤان３ او 

.زموإ تاريخ د دې  سر＊ندن３ سـره مبارزه كؤي

－واه دئ چ３، افغان ولس تل د ورپي＋و شـويو 

سـتونزو او كؤكيچونو په وؤاندې په －أه او په 

يوه غإ د هغو دله من％ه وؤلو او مخنيوي لـپاره 

مبارزه كؤې او تل ي３ خپل３ سيمه ايزې ستونزې 

 . په خپلوك３ د سالمشورو له الرې له من％ه وؤي

اتحاد، ورورويل او هم غإي د افغان ولس لــه 

أيرو پخوانيو دودونو او رواجونو ＇خه په مرياث 

پات３ دي، دغه اتحاد او ورورويل نه يوازي د دوي 

په شخصـي مسـايلوك３ كاريدل بلك３، خپل３ 

！ولنيزې سـتونزې ي３ هم په －أه ＇يؤل３ او دله 

من％ه وؤلو په موخه ي３ په －أه پريكؤې كول３ او 

كله به چ３ چاته كومه ستونزه  پيدا شوه نو د هغه 

مل／رو، دوستانو او خپل خپلوانو به ي３ مرست３ ته 

ورودان／ل او د خپل دوست دسـتونزو په لرې 

كولوك３ به ي３ ترخپله وسه پورې مرسـته كوله 

اوكوم وخت به چ３ د دوي د ژوندانه په چاپرييال 

او ！ولنيزوچاروك３ سـتونزې او خنأونه راپيدا 

كيدل، نو په همدې تو－ه به ي３ په يو غإ او اتحاد 

د له من％ه وؤلو لـپاره دحل الرې چارې موندل３ 

او مخك３ له دې چ３ دولتي ار－انونو د هغه د له 

من％ه وؤلو په موخه －ام پورته كؤي، له هرې خوا 

به خلكو د يووايل او اتحاد السونه اوإده كؤل او 

په ！وليزه تو－ه به ي３ د سـتونزو او كؤكيچونو د 

 . لـرې كولو په موخه په جدي تو－ه اقدام كاوه

خو له بده مرغه چـي هغه پخوانـي دودونه او 

رواجونه كوم چ３ دســتونزو او خنأونو په له 

من％ه وؤلوكي كاريدل نشـته دي او موإ ！ولو د 

«په مايي ＇ه» فرهن， ＄انته غوره كؤی.د بيل／ي 

په أول، په تريو وختونوكي به هر چا ه）ه كوله 

تر＇و خپل چاپرييال پاك وســاتی ＄كه چ３ 

نظافت او پاكوايل د اميان يوه برخه ده او هـر چا 

غو＊تل تــر＇و دخپل كور مخه او كو＇３ له 

. خو اوس وخت كـي  كثافاتو ＇خه پاك３ كؤي

لكه چ３ ＊كاري زموإ دغه فـرهن， أيــر 

كمزوری شـوی او په دې برخه ك３ موإ ت د 

مسووليت احساس نكوو او كه چريې د كثافاتو 

له شتون سره مخ شو نو بيا كابل ＊اروالی ترخپلو 

نيوكو الندې نيسو او ！وله پؤه د ＊اروالی په غاؤه 

. هغه ＇ه چ３ پورته ورته  اشاره وشـوه او  اچوو

هغه سـتونزې او ناخوال３ چي نن ورځ زموإ په 

اوإو بار دي، يوازيني المل ي３ دا دئ چ３، زموإ 

په مــن＃ ك３ د اتحاد، ورورولة او هم غإة 

. نو كه چريې موإ ！ول  فرهن， كمزوری شوی

يو ＄ل بيا د تريو وختونو په شان په －أه سـره په 

يوه الر روان او په خپلوكي يو مو！ـی او يوالس 

شو او هماغه پخوانی دود او دسـتورخپل كؤو، 

نو د دې امكان شته چ３، ننني راوالؤې ستونزې 

به كوم چ３ موإ اونور ＊اريان ورسره مخ دي أير 

ژر له من％ه والؤې  او ＊ار، چاپرييال او ژوند به 

مو له هر راز ستونزو او خنأونو ＇خه په امن ك３ 

شي.

الیاس 
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کابل �اáÇæÑ مسئوالنو ته:

  á١٤٠٠ مالي کا Ï æÇ په �وته Ñ� ېÏ چاپیریالي ستونزې

پالä کې Ïې �اې پر�اې شي

د کابل اروال د مشرتابه پالوی په غونه 

د کابل اروال محمد داود سلطانزوی په 

مشر او د مرکزي ریاستونو او  ۲۲ونو 

ناحیو د رئیسانو په ون جوره شوه. کابل 

اروال د اري او چاپیریالي ستونزو تر 

اوریدو وروسته مسئوالنو ته الروونه وکه 

چې، ژر دې د یادو ستونزو د حل په موخه 

اقدامات ترسره او د ۱۴۰۰ مالي کال په 

٧ مخپالن کې دې ای ورکل شي.

 تشناب شهري در باغ پغمان ساخته 

می شود
به منظور نیاز ســـــــنجی هاي محیطی، معاون 

سرمحقق محمد فاضـل شـریفی معین خدمات 

اجتماعی و کلتوري شاروالی کابل و نصـــراهللا 

الم سرپرست پروژه حمایت از شـاروالی کابل 

. معین  از ساحات مختلف پغمان بازدید نمودند

خدمات اجتماعی و کلتوري شـــاروالی کابل 

گفت: به مـــــنظور بهـــــبود خدمات و ایجاد 

سهولت هاي بهداشتی، قرار است بیســـت باب 

تشـــــناب مردانه و زنانه در باغ عمومی پغمان 

سـاخته شـود که نیازمندي هاي افراد معلول نیز 

در این تشناب ها در نظر گرفته می شود.

 این تشــــــــناب ها توسط شاروالی کابل و به 

حمایت مالی پروژه حمایت از شــاروالی کابل 

ساخته می شود.

Ï لسمې  ناحیې یو شمیر نوæÇ æÑسیدæنکو  په 
áنه له من�ه یوړæخپله خو�ه خن�

åÏ æخلکو مرسته  په ډیرید Ï

د شخو د هواري په چارو کې د ولسمشر 

ستر سالکار حاجی محمدابراهيم الكوزي، د 

ملي شورا استازي احمدشاه رمضان او د 

کورنیو چارو وزارت یوه مرستیال په خپله 

خوه اوند کانریتي دیوالونه ن او 

اروال ي دي. کابل٧ مختنظیم ک

موانع سرك مقابل 

والیت کابل برداشته 

شد

به منظور  نظم تــرافیک و کاهش ازدحام در 

نقاط مرکزي شـهر، موانع کانکریتی سـرك 

مقابل والیت کابل برداشــته شـــد. هدف از 

برداشـتن موانع این ســرك، کاهش ازدحام 

ترافیکی در این ســــــــــاحه بوده و رهبري 

شــــاروالی کابل متعهد اســـــت تا در نقاط 

مرکزي شهر سهولت هاي بیشــتر ترافیکی را 

فراهم نمایند.

په شپ�مه ناحیه کې Ï �اÇæÑل� عامه 

کتابتوä پرÇنیستل شو
د کابل اروال مسـئولینو د پوهنې وزارت د یو تن 

پخواني کارکوونکي حاجي سید امیر حمزه منیر او 

د شپمې ناحیې د یو اوسیدونکي او مســــئوالنو په 

مرسته په یاده ناحیه کې عامه کتابتون پرانیستل شو.

دا کتابتون د مرغومي میاشـــــــتې په دریمه نیه  د 

ولســـمشــــر د دویم مرستیال د سالکار، د پوهنې، 

اطالعاتو او فرهن وزارت او د کابل ــار د عامه 

کتابتون په ون پرانیستل شو. 
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