
 منت سخرنانی محرتم محمد جواد پیکار رسپرست وزارت شهرسازی و اراضی

 برنامه کمپلکس اداری داراالمان

 

د افغانستان اسالمي جمهوریت جاللتآمب جمهور رئیس، د جمهوري ریاست مرستیال عزت املآب استاد 
د جمهوري ریاست عايل مقام محرتمو سالکارانو، د وليس ، د کابینې محرتمو اعضاوو دانش،رسور 

مدين ټولنې او  خصويص سکټور محرتمو د دولتي ادارو، جرګې او مرشانو جرګې محرتمو اعضاوو، 
ادارو محرتمو همکارانو، د رسنیو محرتمو استازو، د ښار جوړولو او  متویلوونکواستازو، د تخنیکي او 

، او په تاالر کې ناستو حارضینو، خویندو او ورونو، اسالم علیکم و ځمکو وزارت زحمت کشه کارکوونکو
 !رحمت الله و برکاته

 

 تاریخچه

ه های برناماز امروز، یک قرن قبل کشور، و روشنفکر  ، شاه آزادیخواه، وطندوستشاه امان الله خان
 داشت.اه مدت و درازمدت برای افغانستان توسعوی اقتصادی زیادی در مقاطع زمانی کوت

ی، تحصیلی، زراعتتعلیمی، همه جانبه افغانستان در عرصه های توسعه  ،آوردن اصالحات اساسی
های شاه  آرمانبه دوایر دولتی از دسرتسی آسان و کم هزینه هموطنان  و خدماتی انکشافی، تجارتی و

 بود.امان الله خان 

 درن ساختامنی هامن زمامعیارهای بق ، ط، ایجاد کمپلکس اداریشاه مبتکریکی از برنامه های این 
 شهر کابل بود. ساحه داراالمان

دو هدف مشخص داشت: نخست می خواست تا فرصت  با اعامر کمپلکس اداریشاه امان الله خان، 
افغانستان مساعد شود و دوم می  های جذب رسمایه گذاری داخلی و خارجی به هدف رشد اقتصادی

اه امان بزرگ ش اما این آرمانخواست تا مردم در تطبیق برنامه های اقتصادی با دولت همکار باشند، 
 وقت، نا متام ماند.آن با توجه به حساسیت های الله خان 

 



 دوره امانیهفصل نامتام  تکمیل

رای ، کار بنخاص جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستا با ایجاد حکومت وحدت ملی و توجه
 آغاز گردید. کشورشاه معظم  متام ناتحقق رویای 

مورخ  ۳۳اساس مصوبه شامره  طبق هدایت جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان  و بر
برای  در ساحه داراالمان شهر کابل هکتار زمین ۱۰۰حدود  شورای عالی توسعه شهری، ۲۵/۹/۱۳۹۴

 اختصاص داده شد.، داراالمان اعامر کمپلکس اداری

ور به آوردن اصالحات بنیادی در کش جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان هویداست، چنانچه
جناب ایشان در راستای ایجاد بارزی از برنامه های  اداری داراالماناعامر کمپلکس متعهد است، 

د اقتصادی و انکشافی در کشور اصالحات اساسی اداری و رش، آوردن حکومتداری شفاف و عرصی
 .می باشد

 جاللتآمب لویت کاری حکومت قرار دارد ودر صدر او  ،اعامر کمپلکس اداری داراالمانخوشبختانه 
را تکمیل  نه تنها فصل نامتام دوره امانیه تطبیق این برنامه ملیبا رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 .تحقق می بخشدنیز را  الله خان آرمان های یک قرن قبل شاه امان می کند، بلکه

 

 جزئیات برنامه کمپلکس اداری داراالمان

 هدایات جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، تطبیقو  با توجه به اهمیت این برنامه ملی
 ساخته است.فراهم این برنامه بزرگ را  تطبیق زودهنگامفرصت های وزارت شهرسازی و اراضی 

  ساخته می شود.اداره دولتی  ۲۷کمپلکس اداری داراالمان در دو مرحله برای 

و پرتولیم،  نشهرسازی و اراضی، معادمالیه،  های اداره دولتی شامل وزارت ۱۳در مرحله اول 
ک ملی افغان، پشتنی بانک، بان ،سرته محکمه، بانک مرکزی افغانستان ترانسپورت، اقتصاد و همچنان

ی ماداره تدارکات ملی، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره ملی مبارزه با حوادث و ارگان های محلی 
 .دنباش



 صنعت و شهدا و معلولین، وزارت های دولت در امور پارملانی، شاملاداره دولتی  ۱۴در مرحله دوم  
ل، اطالعات و فرهنگ، امور مهاجرین و ایبام و قو رسحدات اق، ارشاد حج و اوقاف، امور زنان، تجارت

 لویو همچنان  صحت عامه، تحصیالت عالی، معارف ، کار و امور اجتامعی،ګانعودت کننده
 می باشند.کوچی ها در امور اداره مستقل  و ، تصدی مواد نفتی و گاز مایعڅارنوالی

با باالترین معیارهای انجینیری و شامل در مرحله اول کار دیزاین ساختامن های ادارات دولتی 
مهندسی از طریق رشکت الخطیب العاملی که یکی از رشکت های معترب در عرصه دیزاین ساختامن 

 می باشد و در زمینه از تجارب و تخصص عالی برخوردار بوده، آغاز شده است.

مورد نظر را تکمیل و ساحه  زمینروند تصفیه خورشیدی،  ۱۳۹۷طی سال وزارت شهرسازی و اراضی 
ار گ تهداب کسنامروز افتخار داریم که و ادارات شامل در فاز اول را آغاز کرده است  زیربناسازیکار 

توسط جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان گذاشته می ساختامنی کمپلکس اداری داراالمان 
 شود.

می که ده به گونه دیزاین ش کمپلکس اداری داراالمانبا توجه به معیارهای بلند انجینیری و مهندسی، 
 مرفوع سازد.برای امروز و فردا یازمندی های تشکیالتی ادارات دولتی را تواند ن

 

 پیامد ها و نتایج

ر دارنده و افغانستان پنجمین کشبا اعامر کمپلکس اداری داراالمان، امروز با افتخار می توان گفت که 
خواهد شد که این خود به مثابه یک کار بنیادی و نوید بزرگ برای  در سطح جهان کمپلکس اداری

 متام ملت افغانستان می باشد.

 ،ف و عرصی در کشور گذاشته می شودبا اعامر کمپلکس اداری داراالمان، اساس حکومتداری شفا
رداشته بادارت دولتی ن ، فاصله های مکانی میاگردیده اجرا متامی امور دولتی در یک محل مشخص

 داشته باشند. می توانند به ادارات دولتی و خدمات دسرتسی آسانو هموطنان  خواهد شد

حیات  دراعامر کمپلکس اداری داراالمان، تغییرات مثبت و ملموس به طور فرشده می توان گفت، 
 شهری را به ارمغان خواهد آورد.اجتامعی و اقتصادی مردم و کاهش معضالت 



 سپاسگذاری

از  و از حامیت همه جانبه و بی دریغ جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستاندر اخیر، جا دارد 
 و قدردانی منایم و همچنانتطبیق این امر بزرگ و حیاتی، اظهار سپاس اعتامد ایشان در خصوص 

نی را فراوا که در این راستا زحامتاز رشکت الخطیب العاملی و کارمندان وزارت شهرسازی و اراضی 
 متقبل شده اند، تشکر منایم.

رتوی در پهمچنان و  نو اندیشو  مبتکر ، شاهامان الله خان در تحقق رویای شاهاطمینان می دهم که 
یچ از ه جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،اندیشه و اهتامم دلسوزانه مرد حرف و عمل

 سعی و تالشی دریغ نخواهم ورزید.

 ې وي افغانستانتل د

 زنده باد افغانستان


