
دو ږ د قلعه زمان خان ۶۰ متره س�ک په او
ی کې خن�ونه لر ک� شول ې

ـ�ک په اوږدوکې تر  د قلعه زمان خان ۶۰ مرته ســـــــــــــ

اســــــــتمالک الندې کورونو د پاکولو په دوام ،  د بنايي 

سیمې ته مخامخ �ینې د هســـتو�نې کورونه چې ددې 

پروژې پر وړاندې خن� وو، ویجاړ او لرې ک�ای شـــــول، د 

ـ�ک د رغونې کار  خن�ونو په لرې کولو رسه اوس ددغه سـ

لپاره الر هواره شوې ده . 
له مکروریانونو �خه تر احمد شـاه بابا مېنې پروژې پورې 

ـ�ک، چې د اســــــايس  د قلعه زمان خان ۶۰ مرته ســـــ

ســـاخت�ن تر ۲، ۴ کیلو مرته زیات اوږدوالی او ۶۰ مرته 

سور لري ، په نهمه او شپاړسمه ناحیه  کيیې ددغه بنس� 

د کار، ساتنې او �ارنې ریاسـت په �لورو اصـيل او فرعي 

خطونو کې په اسايس ډول جوړوي . 
د کابل �ـــاروال� مشرتابه پالوی ژمن دئ چې به روان 

کال کې به يې د اصيل خطونو کار بشپ�  او د �ار مرکزي 

سیمې به د �ار له ختی�و او جنو� زونونو رسه ون�لوي . 

افتتاح کار بهسازی زیربناهای قسمت 
الف گذر بگرامی در ناحیه بیست و دوم 

کار بهســـازي زیربناهاي قســـمت الف گذر بگرامی واقع 
ناحیه بیســـت و دوم،  اخیراً توسط محمد داود سلطان زوي 

شاروال کابل با حضـــــور بزرگان و باشنده گان آن منطقه  
. شـاروال کابل آغاز کار این پروژه را مهم خوانده  آغاز شد

گفت: 

ادامه در صفحه 2

د کابل – جنوب س�ک د لوم�ي فاز د دویمې 

برخې د خن�ونو د پاکولو کار پیل شو 

 برداش� لوح هها و اشتهارات نامنظم 

آغاز شد 

کار برداشـتن لوحه ها و اشــتهارات نا منظم ســطح  شــهر 
تحت ریاســـــت نظیف اهللا قلندرزي، معین مالی و اداري 
شاروالی کابل از مربوطات  نواحی ششم و سیزدهم  آغاز 

شد. 
معین  مالی و اداري شــــاروالی کابل به منظور اصــــالح 
لوحه ها و تابلو هاي اعالنات جهت ایجاد زیبایی در چهـره 
شــهر و جمع آوري عواید شــاروالی  کابل از این بابت به 
بخش هاي مربوطه هدایت داد تا شـــــمار زیادي از لوحه 
هاي اصـناف مختلف آن سـاحه که فاقد معیار هاي وضـع 
شـده بودند جمع آوري گردیده و تعهد اصـناف در رابطه 

به تنظیم سایر لوحه ها گرفته شود. 
معین مالی و اداري شاروالی کابل کارکرد هاي مسـووالن  
را در رابطه به تطبیق طرزالعمل تنظیم اشتهارات و لوحه ها 
نیز ارزیابی نموده جهت غنامندي هر چه بهتر آن، نظریات 
خویش را عالوه نمود و به خاطـــر تنظیم لوحه ها از لحاظ 
زیبایی و همچنان جمع آوري عواید شـــــاروالی کابل از 
بابت نصـــــــب لوحه ها و اشتهارات  که از سوي افراد و 
اشخاص سکتور دولتی و خصوصی صورت می گیرد،  به 
مســـوولین  مربوطه تاکید نمود تا بیشــــتر از پیش  تالش 

نمایند. 

E-mail: kmunicipality.af@gmail.com
نشريه شاروالي کابل 
سال تاسيس ۱۳۳۰

کابل �اروال له صنعتي پارکونو  �خه لیدنه وک�ه 

کابل ـاروال محمد داود سـلطانزوی  د کابل صـنعتی 

پارکونو خه لیدنه وکه. 
اغلي سلطانزوی په صنعتی پارک کې شته ستونزې په 

انې توه د سـکونو او کانالونو برخې سـتونزې د 

حل الرو چارو د موندلـو په مـوخه اوندو انـو ته د 

تخنيکي او تدارکاتی اسنادو د ژر بشــــپولو سپارتنه 

وکه . 

کابل اروال دغه راز له صنعت کارانو وغوـتل چې د 

اروال محصــول په راولولو کې له یادې ادارې سره 

مرســـته وکی ، تر و له دې الرې زیربنایی پروژو ته 

یره پاملرنه وشي . 

ـاغلي سـلطانزوی دغه راز سـودارو ته د آســانتیاوو 

برابرولو په برخه کې خپل، د اقتصـاد وزارت او صنعت 

کارانو مســـــــؤليتونه واضح کل . نوموی دغه راز د 

ـــاروال په پرورامونو کې د صـــنعت کارانو ونه 

 ـــاروال ــتل چې  لهمهمه وبلله او له دوی يې وغو

سره مرستندوې واوسي . 

زمان درنگ نمی پذیرد، شاروالی کابل تالش می ورزد تا بازمان 
صفحه ٢حرکت کند 

بيا تا خانه ای سازيم، زيباتر زهر کاخي
 

      به زير آس�ن نيلگون وادی کابل 

که هر خشتي به ديوارش ، �ادي از ه� باشد 
                    

                                و در باغش نهال صلح و آزادی 
                                                                             هميشه بار ور باشد 
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 سرمقاله

زمان درنگ نمی پذیرد، شاروالی کابل تالش 

می ورزد تا با زمان حرکت کند 

در همه کشورهاي دنیا مردم پشتبان فعالیت ها و عملی کردن برنامه هاي 

توسعوي، انکشــــــافی و خدماتی شاروالی هاي شان هســــــتند، زیرا 

شهروندان  به عنوان عنصر فعال، در دگرگونی و تغییر جامعه نقش موثر 

. امروزه شهرهاي پیشـرفته دنیا به خصـوص  و سازنده ي را ایفا  می کنند

شهرهاي پســا جنگ که زود تر نردبان ترقی،  پیشــرفت و شگوفایی را 

پیموده اند، در عقب این همه موفقیت ها و دسـتاورد ها مردم قرار داشـته 

اند و شـاروالی هاي شـهر شــان را در عملی کردن برنامه ها  و پالن هاي 

شهري که پاسخگوي مقتضیات زمان باشد یاري رسانیده اند. ما که شهر 

پس از جنگ را می سـازیم، شــهر ما مطالباتی دارد و از ما می خواهد تا 

خود را با شهر خویش پیوند داده با تفاهم و کار مشـترك شاروالی کابل 

را در عملی ســازي پالن ها و برنامه هاي مهم و بنیادي که روي دســـت 

. باید  بپذیریم که با  دارد و شماري هم در حال اجرا اسـت یاري رسـانیم

دریغ در نزدیک به دو دهه، بسـیاري از فرصت ها را در گذرگاه زمان از 

دست داده و از کاروان پیشــرفت و ترقی عقب مانده ایم. اگر از فرصت 

هاي پیش آمده استفاده معقول، درست و حســـــــاب شده صورت می 

گرفت، امروز دسـتاورد ها و موفقیت ها به حدي می بود که گام هاي ما 

تا نزدیکی هاي شهر معیاري و پیشــــرفته می رسید. اگر تا امروز از خود 

نپرسیده ایم که شهر از ما چه می خواهد و مســــوولیت  هاي ما در برابر 

شهر چه است، حال از خود بپرسیم شـهر از ما چه می طلبد؟ در گذشـته، 

مردم شهر بیش از امروز به مســـایل شهر و شهروند پابند بودند، مردم در 

تامین نظافت، نظم و سرسبزي و سایر کارهاي عام المنفعه شهري همدل 

و همکار بودند. یکی از سنت هاي پســــــندیده مردم کارهاي جمعی و 

عمومی بود که به نام حشــر یاد می شد، مردم در بســتر آن بســـیاري از 

مشکالت محیطی را حل می کردند و شهر کابل با جاذبه ها و جلوه هاي 

سرسبزي و پاکی، در میان شـهرهاي دور و نزدیک لقب عروس شـهرها 

را کمایی کرده بود. رهبري شـاروالی کابل با طرح و عملی کردن برنامه 

هاي اساسی که پاسخ گوي زمان باشـد، وارد کار زار سـازنده گی شـهر 

گردیده ، انتظار می رود تا شــهروندان با تکا به ســـنت ها و ارزش هاي 

شــــــهروندي، مکلفیت هاي خویش را در ( خانه  بزرگ)  خود انجام 

داده، با مســـاعی مشـــترك شاروالی کابل را در عملی کردن پالن ها و 

برنامه هاي مهم و بنیادي یاري رسانند، تا باشـد هر چه زودتر شـهر کابل 

در ردیف شهرهاي پیشــــرفته دنیا قرار گرفته و از مزیت هاي زنده گی 

پیشرفته بهره مند شویم. 

د افغان ح�سه جوړونکو کارنامې به تل په یاد وي 

احساس مسوولیت، پیوند ما را با شهر مستحکم و استوار می سازد 
هوفیانی 

همه می دانیم و باور داریم که شهر خانه مشترك 

همه ي ماست و همه در خانه مشـترك وظایف و 

مسوولیت هاي داریم که باید انجام دهیم، در غیر 

آن، هر گونه اصـطکاك  میان شـهر و شــهروند، 

نمی تواند واژه شهروندي را معنی واقعی ببخشد، 

زیرا وظایف و مســـوولیت  هاي که در قبال شهر 

خود داریم نا بر آورده باقی می ماند. 

پرسشــــی به میان می آید که چرا ما در  کارهاي 

شاروالی کابل که هدف آن عرضـه خدمات بهتر 

به شـهروندان و شـگوفایی شـهر می باشـد، سـهم 

مشـــــــــترك و همه جانبه نمی گیریم و چندان 

احســاس مســوولیت نمی کنیم؟ در حالی که ما 

خود را ساکن همین شهر می دانیم، اما بسیاري از 

ما حاضر نیســتیم کوچکترین کاري را براي شهر 

خود انجام دهیم. از همین جهت اســـــــت که تا 

کنون منافع مشترك خود را چندان نشناخته ایم و 

به سود  همگانی پابند نیســـتیم، اکثر ما کســـانی 

هســتیم که تنها می خواهیم خود ما باشیم و براي 

خود زنده گی کنیم، اندیشـه ي این را نداریم که 

چرا هواي شــــــهر ما آلوده اســــــت، چرا آب 

آشامیدنی به دلیل مصــرف بی رویه کاهش یافته 

است، چرا با کشــیدن تشــناب هاي بد رفت زیرا 

زمینـی وجذبـی، آب هاي زیـر زمینــی را ملوث 

کرده ایم؟ چرا نظافت دور و پیش خود را در نظر 

نمی گیریم؟ 

چرا با تخلف هاي آشــکار، نظم جاده ها را برهم 

می زنیم،  باید بپذیریم که تسـهیالت زنده گی ما 

و رفاه همگانی دســـتخوش بی پروایی ها و به مه 

چه گفتن ها شده است. 

در قدم دوم باید به این فکر کنیم که ما در محل و 

مکانـی که زنده گـی مـی کنیم، بـراي رفع کمبودي 

هاي که وجود دارد چه کاري را انجام داده مــــــی 

توانیم، همشـهري مســوول و پاسخگوي  به کســی 

اطالق می شود که پیش از همه دسـت دراز می کند 

و کار موثر و ســــــودمندي را که در آن نفع خود و 

. هر وقت چنین احساس  دیگران باشد انجام می دهد

همگانی در وجود ما ریشـه دوانید و هر کدام خود را 

در کاري پیش قدم  دیدیم،  مســلماً حق شهروندي 

بودن را رعایت کرده ایم . 

در همه  شهرها و کشورها،  شاروالی و شهروند الزم 

و ملزوم یکدیگر اند، هر گاه پیوند مســتمر و دایمی 

میان شــاروالی و شــهروند وجود نداشـــته باشـــد، 

افتتاح کار بهسازي زیربناهاي قسمت الف گذر 
بگرامی در ناحیه بیست و دوم 

شاروال کابل همکاري باشنده گان ناحیه بیســـــــت و دوم را در رفع موانع فرا راه 

بروژه هاي عمرانی مهم و با اهمیت دانست و خواست که شهروندان از جریان کار 

. نظارت نمایند و همچنان در  و تطبیق پروژه هایی که مربوط خود شــان می باشــد

حفظ و نگهداري تاسیسات شهري با شاروالی کابل همکار باشند. 
این به سازي شامل ساخت و ساز سـرك به طول مجموعی 5661 متر و اعمار آبرو 

به طول 10572 متر و پیاده روها به طول 1464 متر بوده، طی ده ماه آینده توســــط 

پروگرام انکشـــــافی شاروالی کابل به ارزش بیش از 63 میلیون افغانی ساخته می 

شود. 
: با تطبیق این پروژه از آغاز الی ختم آن براي شهروندان شـغل  شاروال کابل گفت

مستقیم ایجاد می شود و 5281 شهروند و 806 خانواده از آن مستفید می شوند. 
رسـیده گی به نواحی دور دسـت یکی از اولویت هاي شـاروالی کابل بوده که در 

پالن هاي خود، در آن توجه جدي کردیم تا به مشـــکالت مردم خود در ساحات 

محروم  از تســــهیالت شهري، رسیدگی نماییم، شاروال کابل افزود که بر اساس 

اصل انکشـــاف متوازن  نواحی و توسعه شهر کابل، شاروالی مصـــمم به اجرایی 

کردن پالن هاي بزرگ انکشافی با  درنظر داشت معیار هاي شهري در سطح ناحیه 

بیسـت و دوم است که با تطبیق آن بسـیاري از مشــکالت محیطی برطرف خواهد 

شـد. آقاي ســلطان زوي تاکید کرد که فراهم آوري ســهولت هاي شــهري براي 

باشنده گان ناحیه بیست ودوم ضروري می باشد. 

شـاروالی به تنهایی نمی تواند به موفقیت هاي کاري 

دســت یابد،  رهبري شـــاروالی کابل در محوریت 

شهروندان، با کار مشـترك و تصــمیم مشــترك به 

ســـوي عملی کردن برنامه ها ، پالن ها و پروژه هاي 

مهم شهري که ما را به شهر پایدار سـمت و سـود می 

دهد، به پیش  می رود. فرصت آن اسـت تا دسـت به 

دســـــت هم داده در کنار شـــــاروالی کابل با کار 

مشــترك و فکر مشـــترك براي ساختن شهر زیبا و 

پیشـرفته که رفاه عامه به آن بســتگی دارد، تغییرات  

جدي را در چهره شهر به وجود بیاوریم تا مانند سایر 

شهروندان شهرهاي پیشـرفته دنیا، از مزایاي آن بهره 

مند شویم. 
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آتشکده وحدت 

آتشکده وحدت دیوان حضرت خواجه مستان 
شـاه کابلی می باشـد که در 520 برگ با قطع و 

صحافت دلپذیر حلیه طبع پوشیده است. 
این کتاب که با مقدمه و تصـحیح داکتر محمد 
سرور موالیی و یاداشت ناشـر شـیرازه گردیده 
است. از زندگی، احوال و آثار خواجه مســتان 
شاه کابلی عارف و شاعر اواخر قرن سیزدهم و 
اوایل ســده چهاردهم هجري اطالع موثق  در 
. جسته و گریخته در کتب ادبی و  دست نداریم
عرفانی در مورد خواجه مستان شاه، نوشته هاي 
را می خوانیم که به احتمال قوي این نبشــته ها، 

ارادت کیشان مبتنی بر احوال وي نوشته اند. 
اولین بار در ســـال 1315  هجري قمري دیوان 
شـــاه در الهور تنپوش چاپ گردیده اســـت. 
مســـتان شاه با وجود کابلی بودنش در الهور، 
کشــمیر و هند شهرت بســزا داشت به ویژه در 
میان پیروان طریقه چشـــــتیه از احترام و اعتبار 
خاص بر خوردار بوده و کمتر کسـانی هســتند 

که از خوان گرمش بهره نبرده باشند. 
مســـتان شاه از سادات کابل زمین است که در 
عصـــر امیر عبدالرحمان خان می زیســــت و 
پدرش نیز از مشــایخ نامدار آن روز گار بود و 
مورد احترام مردم قرار می گرفت و حسن نیت 
در برابرش داشتند ، در آتشکده وحدت مستان 
شـــاه ســــراپا به مدح و مناقب بزرگان دین و 

مشایخ روز گار خود پرداخته است. 
تجربه هاي عرفانی در سراسر دیوان مستان شاه 
جلوه هاي خاصی داشته، حاالت عرفانی را در 

اشعار خود عارفانه انعکاس داده است. 
بگونه مثال: 

اشعار آتشکده بی تکلف و بی تصـنع از روانی 
و سالسـت بر خوردار اسـت که هر خواننده را 
شور و وجدي نصــــیب  می گردد در طریقت 
سلسـله مسـتان شاه به میر سید علی همدانی می 

رسد. 
در آتشــکده بیشـــتر  از هفده غزل در وصف  
سردار عالمیان محمد مصـــطفی (ص)  وجود 
دارد که خوانش  آن دل و جان را تازه گی می 

بخشد. 

ربوده این دل و جانم فروغ روي حبیب 
خدا کند که دهم جان در آرزوي حبیب 

شدم بیخود زیک پیمانه  امشب 
فنا گشتم، شدم مستانه امشب 

عجایب هاي وهویی دارم امشب 
شرر در خویش چون نی دارم امشب 

ویا: 
صبحدم دیدم نگاري در گل و گلزار مست 

جلوه مســت و عشــوه مســت و قامت و رفتار 
مســت ما در حالیکه خوانش این کتاب ارزنده 
را خالـی از مفاد و حفظ و کیف  معنوي نمــی 
بینیم، از خداوند توفیقات بیشــــتر براي دست 

اندر کاران این اقدام خجسته  استدعا داریم. 

(سپوژمي سادات ) 

بیا تا خانه اي سازیم در کابل ! 

بیا تا خانه اي سازیم، زیباتر زهر کاخی 
به زیر آسمان نیلگون وادي کابل 

که هر خشتی به دیوارش ، نمادي از هنر باشد 
و در باغش نهال صلح و آزادي 

همیشه بارور باشد  
قناري ها بر شاخی پر و بالی بر افشانند 

و صوت عندلیبان باز در آنجا سرود عشق برخوانند 
بیا تا خانه اي سازیم در کابل 

براي حرمت انسان ، 
که زیر سقف آن هر قوم و هرفردي، 

برابر با دگر باشد، 
و دیگر عزت انسان در آن خانه ، نه از بهر تبارو 

و نی زروي زور و زر  باشد! 
بیا تا خانه یی سازیم 

دگر هر گز در این خانه ، 
صدایی بر نخیزد از گلوي تنگ عفریت 

خصومت ها 

و در این بوستان عشق، 

نه آوایی زبیداد و شرر باشد، 

بیا تا خانه اي سازیم 

من و تو گریکی گردیم این خانه بنا گردد 

و باغ کابلستان بار دیگر، 

آن بهشت با صفا گردد 

گل امید بر روید، 

چو دل با نور عشق و راستگاري آشنا گردد 

بیا تا خانه اي سازیم! 

                                                                                            ( حامد نوید) 
دیالوگ  طنزي 

                                                  
 اوبچـــه خــاك جارو ره نه پرتو ! 

صداي افتادن چیزي در آب شنیده شد. 

گل میر گفت: اوبچه نه پرتو! چی ره انداختی؟ 

خاك جارو ره انداختم، انی! 

اینجه خو جایش نیس!  اینجه خو خرابه نیس او ظالم خدا 

ناترس! از سرتا آخر کوچه کلگی  جنگلیاي  خوده،  همینجه 

مبارن! 

قلندرگل: خی چطور شوه او قانقرو! 

گل میر: اوبچه شوده:  کلی کوچه ره ده بوي دادي، ببر 

جنگلیایته که می خیزم ده جانت که کل جایه روده بگیره، هر 

روز پندك، پندك مرداري ره میاري اینجه خالی میکنی!  برو 

دگه اگر یکدفعه کرماي مغز سرم تور  خورد باز سبقته می تم! 

قلندر گل: مه خو تنها نمیارم، کلگی میارن، توره کی گفته که 

ایقه اوقی  گري کن! بخی برو بان ما 

گل میر: نگو اي گپه که خون ده سرم جوش میکنه!  انسانیت 

خوب چیز است، تا کی خوده ده کوچه حسن چپ میزنی؟  

قلندر گل: ایجه کوچه حسن چپ نیس، اینجه دان نل است،   

سر ما که بابایی می کنه، چرا بچه خان،  نوکر قوماندان و نفر 

رییس جان محمد خانه چیزي نمی گی، زورت خو به اونا نمی 

تزوك ها منابع 
ارزندهياطالعات 
فرهنگی و تاریخی 

یکی از سرچشـــــــــمه هاي تحقیق و پژوهش  

پیرامون تاریخ چند سده کشــور عالوه بر تاریخ 

ها، تزوك ها اســت،  تزوك  ها مجموعه هایی 

از خاطرات، یاداشت ها و سر گذشته  هاست که 

ضــمنا کندوکاو تاریخی را نیز با خود دارند که 

. تزوك  دیدنی ها و شـنیدنی ها را افاده  می کند

کلمه ترکی اســــت که همین معانی را افاده می 

. شاهان و شـهزاده گان  مغولی و ترك زبان  کند

کشــور ما، هر کدام معموال  اهل دانش، فرهنگ 

و درایت بوده اند و در زنده گی خود از ســفر ها 

و چشم دید هایی که داشته اند، آثاري نوشته و 

. این اثار امـروزه ارزش  تاریخــی  آفـریده اند

چشــــم گیري دارند و براي پژوهش و تحقیق  

دانشـمندان محل رجوع و استفاده بسـیار است 

که در پـــــرتو آن مـــــی توان از چون و چند 

حوادث و رخداد ها آگاهی یافت و ســـــرنخ 

بسیاري از مسایل را دریافت. 

برخی از این شــاهان و شــهزاده گان،  تزوك 

خویش را به  زبان ترکی رقم زده اند و بـرخـی 

دیگر به زبان فارسی نگاشته اند، زیرا در عصـر 

مغول هاي هند، زبان فارســـــــــی از دهلی تا  

تـــــــرکیه، زبان معمول و متداول بوده و قابل 

تذکر اســت که این شـــاهان  به مرور زمان با 

فرهنگ و زبان فارسـی آشــنا شــده و در آن 

. از تیمور جهانگشا  که   مستحیل  گردیده اند

. تا اوالد هاي او که در  خراســـان را فتح کرد

هرات و نیز ســــــایر مغلوهایی که در هند و 

سراسر خراسـان  دیروز حکومت  کرده اند، 

این تزوك ها باقی مانده که مشـــــهور ترین 

آنها تـــزوك تیموري بابــــري و تــــزوك 

جهانگیر وسایر شـاهان را می توان نام برد. در 

این آثار عالوه بر آگاهی در بـرابـر جغـرافیا، 

تاریخ و فرهنگ مسـایل انوگرافی، اقوام، نام 

جاها و محل ها، غذا و خوراکه ها، زنده گـی 

مردم، وجه تســـــــــیمه  شهرها، روستا ها و 

بسیاري مسایل مورد توجه دیگر، به چشم می 

خورد. 

رسه،  کلش  همینجه ره از جنگلی پرکده. 

گل میر: مه میگم  هیچکس حق نداره که کوچه ره جنگل کنه. 

قلندرگل:  خی دگه وظیفه  شاروالی چیس؟  

گل میر: شاروالی دگه چی کنه ؟ اونه کالن جنگلی دانی ره جور کده، 

ده او نجه مانده، ببی مابینش  خالیس،  مگم  جنگلیاره ده روي کوچه 

می اندازان. 

قلندر گل: مه می تانم پیپ جنگل ره قیل کنم ده مابین جنگلی دانی 

شاروالی پرتم خو اونه آستاي کده ده هموزیرش خالی می کنم،  دگه 

چیکنم؟ 

گل میر: ده امو جنگلی دانی زود انتقال میشه، قلندر گل: اونه نفر رییس 

جان محمد خانه آمد، اگر مرد هستی اوره بگو!  

گل میر: او بیادر چرا جنگلی ره ده خندق انداختی، ده جنگلی دانی 

سیار شاروالی پرتو! 

 نفر رییس: تو مره میشناسی، مه نفر رییس صایب هستم، تو چکاره که 

سرمه سیاست می کن،  برو صدایته نکش !  مه همینجه می اندازم 

دستت خالص زورت ده کمرت ....! 

همشهري 
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د زمري (اسد) میاشتې اته ويشتمه نې�ه، یوه ویاړلې او نه هیریدونکې ورځ 

بازدید شاروال کابل از بازار  تیمور شاهی 

به منظور تحقق نظم شـــهري و عملی کردن 

برنامه هاي زیبا ســــازي شــــاروالی کابل،  

محمد داود ســلطان زوي شــاروال کابل از 

بازار  تیمورشــاهی مربوط ناحیه اول بازدید 

نمود. 

شاروال کابل در قســـــــــمت انتقال کتاب 

فروشان مقابل پشــتنی بانک در آن ساحه  و 

اقدام به ســـــاخت غرفه هاي تیپیک و پاك 

کاري سـاحه تیمورشــاهی از وجود موانع و 

دستفروشان که بی نظمی ایجاد نموده اند، به 

مسووالن  مربوط هدایات الزم داد. 

نظر به طرح  زیباســازي شــهري شــاروالی 

کابل، قرار است کتاب فروشان مقابل پشتنی 

بانک به ساحه ي تیمورشاهی انتقال گردند. 

بر اساس این طرح، ساحه ي یاد شده با حفظ  

میراث هاي فرهنگی بازسـازي و زیبا سـازي 

می شود. 

په یولسمه ناحیه 

کې د رغونې چارې 

روانې دي

د یولســمې ناحیې اړوند پن�مې پروژه کې د 

ـ�ک د دویمې برخې د رغونې  اتیا مرته ســــــ

چارې چــې، په �ه باندې ۴۲ هکتاره �مکه 

کې جوړی�ي دوام لـري. په دغه پـروژه کـې د 

ـ�ک او ۱۱۸۳۲  ۶۵۵۱ مرته اوږدوايل رسه س

مرته ویالو جوړول شــامل دي، چې تر اوســه 

یې ۶۵ ســــــــلنه چارې پر مخ تللې او �اکل 

شــوې چې په راتلونکو دوو میاشــتوکې دغه 

پروژه بشپ�ه يش.

سرسبزي و چمن کاري پارك شهر نو گسترش می یابد

 به منظور حفظ و توسـعۀ ســاحات ســبز، در این 

اواخر  قسمتی از پارك شهر نو به مساحت 7500  

مترمربع چمن کاري گرديد و در نظر اســـت تا 

در مجموع ســــــاحه 9500 متر مربع این پارك 

چمن کاري شـــود. قابل یادآوري اســـت که به 

منظور آبیاري این پارك، به طول 1500 متــــــر 

سیسـتم آبیاري جدیداْ لولهکشـی گردیده است. 

پارك شـــــــهر نو در مجموع  92348 متر مربع 

مسـاحت دارد و یکی از پارکهاي مهم شهر کابل 

میباشد.

حشرتنظیفی در ناحیه هفتم راه اندازي شد  

به منظور جبـران عقبمانــی فعالیتهاي خدماتــی، 

حشرتنظیفی در ناحیه هفتم راه اندازي شد که در 

نتیجه انبارهاي بـــزرگ زباله از مـــربوطات این 

ناحیه انتقال داده شــــــد. شــــــاروالی کابل در 

هماهنگی و به همکاري شـهریان تالش دارد تا با 

تطبیق برنامه هاي متعدد خویش، شـهر کابل را به 

یک شـهر پاك و عاري از آلوده گی هاي محیط 

زیســتی تبدیل کند. کار داوطلبانه و سهم گرفتن 

در پاکــی محالت، جـــزء آموزه هاي دینـــی و 

وجایب شــهروندي ما می باشــد و توقع میرود تا 

شــهروندان ما دیگر به شــکل بی رویه زبالهها را 

پراکند نسـاخته و در جاي مشــخصــی که تعیین 

شده اسـت بگذارند تا پرسـونل تنظیفی به شـکل 

الزم در انتقال به موقع ان رسـیدگی کرده بتوانند 

و از جانب دیگـــر ، ریختن زباله در روي جاده و 

آبرو تخلف بزرگ شـــــهري اســـــت. رهبري 

شــــاروالی کابل پروســــه انتقال و جمع آوري 

کثافات را نظارت و کنترول می نماید.
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با بی پروایی ها و«به مه چی ها ! » وظایف 
شهروندي ما نا بر آورده میماند

حضور فعال و گسـترده  نارنجی پوشان شهر که به خاطر 

تامین  نظافت هرچه بیشـتر شهر تالش می ورزند ،  نشـان 

دهنده آن است که شـاروالی کابل افزون  بر انجام سـایر 

خدمات و فعالیت هاي  را که در شــــهر انجام می دهد ،  

نظافت هرچه بیشــتر شهر را نیز در مرکز توجه  قرار داده 

است ، اما پرسش در این است  که چقدر شـهروندان  در 

این امر دینی و شهروندي سهم فعال می گیرند و وظایف 

شـان را در قبال خانه بزرگ شـان  که همانا  شـهر اســت 

انجام می دهند ؟
:  رسیده گی به نظافت شـهر از  یکی از  شهروندان گفت 

گذشته ها در میان شـهروندان پایتخت  امر مهم تلقی می 

شد و هرکس کوشـش می کرد تا به نظافت خانه ، کوچه 

، محله و در کل شــهر شــان رســیده گی نمایند و از این 

طریق  سلیقه و فرهنگ عالی شهر نشـــــــینی شان را   به 

تصـویر بکشــند ،  به همین دلیل بود که شهر کابل افزون  

بر سرسـبزي در  پاکی و نظافت  شـهره  بود ،   اما  امروز  

با دریغ  که  بســـیاري از باشنده گان  شهر ، این وظیفه را 

نیز به عهده  شـــــاروالی کابل گذاشـــــته اند ،  با آنکه  

کارگران  تنظیف شاروالی کابل  با قبولی ریســــک در 

ســالمتی شـــان  زباله ها و ناپاکی ها را گرد آوري  و به  

بیرون شـــــــهر انتقال می دهند ،  اما  دو باره  زباله ها به 

جاهاي نامناســــــــب   تخلیه می گردد ،  در حالی  که 

شاروالی  کابل   صد ها و شاید هم هزار ها  زباله دانی  را 

در نقاط  شهر  ونواحی آن   جابجا کرده ، اما بر حســب 

عادت  زباله ها ، پوست میوه و بوتل هاي نوشـابه و سـایر 

اشــیا در آب رو ها و حتی در کنار جاده ها و پارك هاي 

تفریحی  پرت و پراگنده می گردد ، که این کار  افـزون 

بر این  سبب آلوده گی محیط  زیســـت می گردد  یک 

بخش کاري کارکران تنظیف به گـرد آوري  کثافات و 

مواد  اضافی  وقف  می گردد .
او افزود   اگر این  زباله ها در زباله  دانی ها تخلیه گـردد  

،  در واقع  به  منســــوبین تنظیف شاروالی کابل فرصت 

مناســـب داده می شـــود تا زباله ها را به اســـرع وقت به  

محالت تعیین  شده  ، به بیرون شهر انتقال دهند ،
 او این پرســش را مطرح کرد که انداختن زباله ها و مواد  

اضـافی  که سـبب  بندش  آب رو هاي کنار جاده ها می 

شود ، نشان دهنده  بی پروایی و به مه چی  ما را نسـبت به 

نظافت شهر نشان نمیدهد؟

 فراموش نکنیم که در تمام جهان مردم نســـــــبت به شهر شان و 

آینده آن نه تنها توجه می کنند، بل درکارهاي عام المنفعه وموثر 

شهر، هرچه ازکمک هاي مادي و معنوي در توان داشـته  باشـند 

دریغ نمی ورزند.
در کشــــــور ما نیز در گذشته ها مردم خود را درایفاي کارهاي 

شهري مسـوول و پابند میدانســتند که نمونه هاي آن را میتوان در 

راه اندازي کارهاي عمومی ( حشــــــــــرها) که به عنوان سنت 

پسـندیده ته نشــین ذهن مردم ما شده بود پیدا کرد و بســیاري از 

مشــکالت محیطی را ازجمله پاك نگهداشتن محیط زیســـت، 

محیط  کار و در کل شهر شان را از پیش رو دور می کردند.
آنچه قابل توجه و گفتن بوده، اینســت که تمام شهروندان در هر 

مقام و موقفی که قرار دارند در برابر رعایت نظافت شـهر و انجام 

خدمات شهري در حد امکان باید احساس مسوولیت نمایند.
بیایید به عنوان یک شـهروند که شـهر، ما را در خود جا داده و از 

آب و هوا و همه مزایاي آن بهره مند می گردیم، هرکدام دقایقی 

از وقت روزانه خود را وقف نظافت شـهر خود کنیم و با انداختن 

زباله ها در زباله دانـی ها وجا هاي معین میتوان کار بـزرگ را در 

تامین نظافت شهر انجام داد.

اعالنات داوطلبی 

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك وزیرمحمداکبرخان  

KM/NCS/L-0059/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك وزیرمحمداکبرخان  مربوط ریاست خدمات کلتوري واقع شهرکابل اشـتراك نموده 
و نقل شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسـته از تاریخ نشـراعالن الی 21 روز بعد ارائه نمایند. آفر هاي نا وقت رسیده قابل 
پذیرش نمی باشند.تضـمین آفر مبلغ  (20000  افغانی) می باشد،  جلســه آفر گشــایی به ساعت 11 بجه قبل از ظهر چهار شنبه  مورخ 02/07/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار 

پارك زرنگار، شهر کابل  تدویرمی گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی واقع سه راهی عالوالدین

KM/NCS/L-0055/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یک باب غرفه خوراکه فروشی واقع سه راهی عالوالدین ناحیه ششم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه را  از ریاست تدارکات شاروالی کابل 
بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسـته از تاریخ نشـراعالن الی 21 روز بعد ارائه نمایند. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.تضـمین آفر مبلغ  (7500  افغانی) میباشد،  

جلسه آفر گشایی به ساعت   11 بجه قبل از ظهرسه شنبه  مورخ 01/07/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی مقابل خانه علم وفرهنگ 

KM/NCS/L-0052/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یک باب غرفه خوراکه فروشی مقابل خانه علم وفرهنگ ناحیه سوم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات 
شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بســـته از تاریخ نشـــراعالن الی 21 روز بعد ارائه نمایند. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشند.تضـــمین آفر مبلغ  

(13000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت   11 بجه قبل از ظهر یکشنبه  مورخ 30/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)  شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی مقابل مدرسه خاتم النبین

KM/NCS/L-0053/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهي یک باب غرفه خوراکه فروشی مقابل مدرسه خاتم النبین ناحیه ششـم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات شاروالی کابل 

بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روز بعد ارائه نمایند. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشند.تضـمین آفر مبلغ  (13000  افغانی) میباشد،  

جلسه آفر گشایی به ساعت   10 بجه قبل از ظهردو شنبه  مورخ 31/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی نزدیک دهمزنگ 
KM/NCS/L-0051/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شـرایط دعوت می نماید، تا در پروسـه داوطلبی اجاره دهی یک باب غرفه خوراکه فروشـی نزدیک دهمزنگ ناحیه سـوم شـهرکابل اشـتراك نموده و نقل شـرطنامه مربوطه رااز ریاسـت تدارکات 
شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روز بعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشند.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی نزدیک قصرداراالمان 

KM/NCS/L-0054/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی یک باب غرفه خوراکه فروشی نزدیک قصـرداراالمان ناحیه ششـم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاسـت تدارکات 

شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روز بعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (7500  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشـایی به ساعت   10 بجه قبل از ظهر یکشـنبه مورخ 30/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  

تدویر می گردد.

فریده (عبیدی)
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عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته)  اجاره دهي  پارکینگ وسایط یک منزله معه تهکوي به مساحت (1711) مترمربع واقع چهارراهی صدارت

KM/NCS/L-0075/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی پارکینگ وسایط یک منزله معه تهکوي به مساحت (1711) مترمربع واقع چهارراهی صدارت ناحیه دوم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست 

تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روز بعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (468000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت   11 بجه قبل از ظهر پنجشنبه  مورخ 27/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)  شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می 

گردد.

عنوان داوطلبی: امور ساختمان و نصب پل هاي هوایی پیاده رو عابر (فاز دوم)

KM-NCB-W-015-1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه امور ساختمان و نصـــــب پل هاي هوایی پیاده رو عابر (فاز دوم) اشتراك نموده و سافت شرطنامه مربوطه را  از وب سایت اداره تدارکات ملی 

(www.ageops.net) ویا در حافظه  فلش دسک از آمریت تدارکات ساختمان و خدمات مشــــورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر 

بسـته به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 25/06/ 1399 به آمریت تدارکات ساختمانی و خدمات مشـورتي واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانسـتان ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمي 

باشد.تضمین آفر مبلغ  (1,800,000) (یک میلیون و هشتصد هزار افغانی) میباشد،

جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر سه شنبه مورخ 25/06/ 1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویرمی گردد.

یاد داشت ضروري: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود، آفر هاي نا وقت رسیده  بدون باز شدن مستردمی گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  جمع آوري عواید تهجایی مارکیت تربوز وخربوزه واقع ناحیه چهارم

KM/NCS/L-004/1399شماره داوطلبی: ي

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهي جمع آوري عواید تهجایی مارکیت تربوز وخربوزه واقع ناحیه چهارم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات 
شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی 21 روز بعدارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ  (850000  

افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت   10 بجه قبل از ظهر چهارشنبه  مورخ 26/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد..یاد داشت ضروري: 
داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را همراه آفر خویش قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  18 باب دکاکین مارکیت زیرزمینی واقع ده افغانان

KM/NCS/L-0050/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهي 18 باب دکاکین مارکیت زیرزمینی واقع ده افغانان  ناحیه دوم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر 
هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی21روزبعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفر مبلغ  (189000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت   
10 بجه قبل از ظهر پنجشنبه  مورخ 27/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد. یاد داشت ضروري: داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را همراه آفر 

خویش قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزايده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  دوپارکینگ وسایط مقابل دروازه شرقی مارکیت میوه وترکاري  واقع چمن ببرك

KM/NCS/L-0064/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی دوپارکینگ وسایط به مساحت عمومی (7729) مترمربع مقابل دروازه شرقی مارکیت میوه وترکاري واقع چمن ببرك  ناحیه چهارم 
شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روزبعد ارائه نماید. آفر هاي نا 

وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفر مبلغ  (850000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت   11 بجه قبل از ظهر چهار شنبه  مورخ 26/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - 
جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد. یاد داشت ضروري: داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را همراه آفر خویش قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  پارکینگ وسایط به مساحت (2602) مترمربع واقع فروشگاه 

KM/NCS/L-0073/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی پارکینگ وسایط به مســـاحت (2602) مترمربع واقع فروشگاه ناحیه دوم شهرکابل اشتراك نموده و نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات شـاروالی کابل 
بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 بعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.تضمین آفر مبلغ  (792000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به 
ساعت   10 بجه قبل از ظهر شنبه  مورخ 29/06/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می گردد. یاد داشت ضروري: داوطلبان مکلف اند تا تضــمین آفر را همراه آفر خویش 

قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد. 

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبي آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك بی بی سنگري  

KM/NCS/L-0058/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك بی بی سنگري  مربوط ریاست خدمات کلتوري واقع شـهرکابل اشـتراك نموده و نقل شـرطنامه مربوطه رااز 

ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21روز بعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (15000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت 10 بجه قبل از ظهرچهار شنبه  مورخ 02/07/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر 

می گردد..یاد داشت ضروري: داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را همراه آفر خویش قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد.

عنوان داوطلبی: شرطنامه مزایده  (داوطلبی آفرهاي سربسته )  اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك خوشحال خان جوارهوتل آریانا کابل  

KM/NCS/L-0057/1399 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اجاره دهی  یک باب غرفه خوراکه فروشی داخل پارك خوشحال خان جوارهوتل آریانا کابل مربوط ریاست خدمات کلتوري واقع شهرکابل اشـتراك نموده و 

نقل شرطنامه مربوطه رااز ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعالن الی 21 روزبعد ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (4000  افغانی) میباشد،  جلسه آفر گشایی به ساعت 10 بجه قبل از ظهر پنجشنبه  مورخ 03/07/1399 در منزل  اول  صالون طعام خوري (کلوپ)    شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویر می 

گردد..یاد داشت ضروري: داوطلبان مکلف اند تا تضمین آفر را همراه آفر خویش قبل از ختم ضرب االجل تسلیمی آفرها تسلیم نمایند. تضمین نقداً اخذ می گردد.

عنوان داوطلبی: ساختمان سرك هاي اتصالی اسکنرها در چهار دروازه کابل

KM-NCB-1399/W-018 :شماره داوطلبی

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرك هاي اتصـــالی اسکنرها در چهار دروازه کابل (سنگ نوشته، ارغندي، سرکوتل و پلچرخی) اشتراك نموده و سافت شرطنامه مربوطه را از وب 

سایت اداره تدارکات ملی (www.ageops.net) ویا در حافظه  فلش دسک از آمریت تدارکات ساختمان و خدمات مشـــورتی ریاست تدارکات شاروالی کابل بدست آورده، آفر هاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 

سر بسته به ساعت 11:00 بجه قبل از ظهر دو شنبه مورخ 24/06/ 1399 به آمريت تدارکات ساختماني و خدمات مشورتی واقع چهار راهی ملک اصغر ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نماید. آفر هاي نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشـد.تضمین آفر مبلغ  

(900,000) (نُه صد هزار افغانی) میباشد،

جلسه آفر گشایی به ساعت 11:00 بجه قبل از ظهر دو شنبه مورخ 24/06/ 1399 در منزل اول صالون طعام خوري (کلوپ) شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر - جوار پارك زرنگار، شهر کابل  تدویرمی گردد.

یاد داشت ضروري: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود، آفر هاي نا وقت رسیده  بدون باز شدن مسترد می گردد.



کار پروژه ي بهسازي زیربناهاي سرك حصه ي اول کابل �اروال د �لورمې ناحيې له یو شمیر اوسیدونکو  رسه ولیدل 
خیرخانه مینه آغاز شد 

کار پروژه  بهسـازي زیربناهاي سرك حصـه 

اول خیرخانه مینه که شــامل کانکریت ریزي 

ســـرك هاي ارتباطی آن ســــاحات به طول 

مجموعـــی 844، 3 کیلو متــــر واقع ناحیه ي 

یازدهم است، چهارشنبه (22 اسد)  با حضـور 

محمد داود ســلطان زوي ،  شـــاروال کابل، 

متفذین و باشندگان آن محل آغاز شد. 
این پروژه  از طریق پروگرام انکشـــــــــافی 

شـــاروالی کابل در 10 ماه آینده به ارزش 66 

میلون افغانی تطبیق می شود. 
شـاروال کابل در مراسـم آغاز کار این پروژه  

: با تطـبـیق پالن هاي دراز مدت، مــیان  گفت

مدت و کوتاه مدت، شـهر کابل به یک شـهر 

زیبا و با نظم مبدل خواهد شد. 
وي افزود که حس وطندوستی مســـووالن و 

شـــهروندان در آبادي شـــهر الزم اســـت و  

مدیریت بهتر شهري از بیروي اصـول و قوانین 

. شــاروال کابل از عموم  شـهري به میان میاید

باشـــنده گان ناحیه یازدهم خواســـت که در 

قســمت پرداخت محصـــول خدمات شهري 

ســـــــــهل انگاري نکنند، زیرا از طریق پول 

محصــول خدمات شهري، این نهاد می تواند 

که ده ها مورد از عرضـــــــــه خدمات براي 

شـــهروندان آن ناحیه را فراهم ســــاخته و به 

ساخت سرك هاي بیشــــتر در مربوطات آن 

ناحیه اقدام نماید. 
از طریق این پروژه 740 خانواده به صــــورت 

مستقیم  مستفید می شوند.  
از آغاز الی ختم پروژه  براي بیش از 33 هـزار 

نفر، فرصت کاري به صورت مســـتقیم و غیر 

مستقیم فراهم می شود.

شاروالی کابل پروسه انتخابات وکالي گذر را در 
سطح نواحی شهر راه اندازي می کند  

محمد داود سلطان زوي  شاروال کابل،  طی دیدارهاي جداگانه با اعضــــاي 

شوراهاي علما،  زنان، جوانان نواحی و نهاد هاي جامعه مدنی در مورد شرایط 

تعیین و برگزاري  انتخابات وکالي گذر ها بحث و تبادل نظر نمود. 
: نظر  شاروال کابل  در رابطه به برنامه هاي شاروالی کابل وضاحت داده گفت

به اصل شفافیت، حس مســوولیت پذیري و احیاي فرهنگ شهري، قرار است 

انتخابات وکالي گذر سطح شهر برگزار گردد که همکاري اقشـــار مختلف 

جامعه در آن ضروري است. 
شـاروال کابل گفت که کاندید شــدن زنان بحیث وکیل گذرها و اشــتراك  

زنان در قسمت راي دادن و نقش آن ها در این تصمیم شهري ، مهم است . 
مقرره اي براي شـرایط تعیین وکالي گذر ها اخرا  از ســوي شــاروالی کابل 

ساخته شده و مراحل حقوقی آن نیز انجام یافته است . 

E-mail: kmunicipality.af@gmail.com
نشريه شاروالي کابل 
سال تاسيس ۱۳۳۰

خط اندازي 62 ، 30 کیلو متر ســــــرك هاي 

مـــــــرکزي شهر کابل آغاز گردید 

با در نظر داشت بازبینی زیر سـاخت  هاي ترافیکی 

از سوي برنامه ي بهبود و موثریت  ترانســـــپورت  

شـهري شـاروالی کابل، خط اندازي  62، 30 کیلو 

متر سرك هاي مرکزي شهر کابل آغاز شد. 

 این پروژه  شامل 20 سرك می شـود که از سـرك 

دارالمان و چهارراهی شــهید هنگرها به اســتقامت 

. خط اندازي روي  چهارراهی قمبر آغاز شده است

جاده  توسط دستگاه هاي معیاري، تطبیق می شود. 

خط اندازي جاده ها به صــــورت عموم شـــــامل 

خطوط متصــل، منقطع و سمبول هاي ترافیکی می 

باشد. 

از شهروندان محترم توقع داریم تا از رانندگی روي 

خط اندازي جداً خود داري نموده و در نگهداشت 

تإسیسـات عامه المنفعه، شاروالی کابل را همکاري 

نمایند. 

په کورنوکې د کثافاتو او اوبو 

مدیریت په اړه ��وته دپوهاوي 

پرو�رام جوړ شو.

د روان کال وي میاشـتې په دیرشــمه نیه د کابل 

اروال د نشراتو او عامه پوهاوي ریاست او کابل 

ـاروال سـره مالتې پروژې له لورې د ـو د 

معلوماتو او تجربو شریکولو په موخه په نهمه ناحیه 

. په دې پرورام کې  کې د پوهاوي پرورام جو شـو

په کورنوکې د اوبو او کثافاتو  په مدیریت کې د و 

ونه او د پالســتیک د زیانونو په اه معلومات واندې 

. له دې سربیره د کثافاتو د تولید په کمت کې د  شول

. په پای  و هول هم په دې پرورام کې شـامل وو

کې دنهمې ناحیې رئیس او  یو شمیرونوالو د داسې 

برنامو جوول، د اري فرهن په پراختیا او د و د 

مرستو په جلبولوکې ور وبلل. 
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