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 نحمُدُه و نُصلِِه علی رسولِِه الکریم

 جیم، بِسِم اللِه الرحمِن الرحیم !اما بعد، فاعوُذ باللِه ِمن شیطاِن الر 

 
د افغانستان اسالمي جمهوریت جاللتآمب جمهور رئیس، د جمهوري ریاست مرستیال 

املآب استاد رسور دانش، د کابینې محرتمو اعضاوو، د جمهوري ریاست عايل عزت 
مقام محرتمو سالکارانو، د وليس جرګې او مرشانو جرګې محرتمو اعضاوو، د دولتي 
ادارو، مدين ټولنې او  خصويص سکټور محرتمو استازو، د تخنیکي او متویلوونکو ادارو 

، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت زحمت کشه محرتمو همکارانو، د رسنیو محرتمو استازو
کارکوونکو، او په تاالر کې ناستو حارضینو، خویندو او ورونو، اسالم علیکم و رحمت 

 الله و برکاته!

با درود ملکوتی بر روح بزرگ ناجی برشیت حرضت محمد مصطفی و آل و اصحابش و 
و  و های دفاعیکاروان شهدای معظم صدر اسالم و قافله گلگون کفن  شهدای نیر 

 امنیتی افغانستان !

جاللتآمب رئیس جمهور و رس قوماندان اعلی قوای مسلح امروز در حضور خوشحامل که 
ورای ملی ش، جمهوری اسالمی افغانستان، جمعی از بزرگان و اراکین بلند رتبه حکومت

های سلسلۀ توزیع منرات زمین و اپارمتانو مناینده گان ادارات مختلف دولت، به 
حدود ع شاهد توزیپر افتخار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور،  خانواده هایرهایشی به 

به منسوبین رس بکف نهاد های  اللههای سنایی غزنوی و  اپارمتان شهرک ۱۰۰۰
 دفاعی و امنیتی و کارمندان مرکز عدلی و قضایی هستم.
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 جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمینظر خاص و حسن توجه  ربیانگبدون شک این امر 
جانبازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در امر پاسداری از نظام به  افغانستان

 است. جمهوری اسالمی و ارزش های ملی

به یقین که رشادات، دلیری و رسبازی بی نظیر قوت های دفاعی و نیروهای امنیتی 
 ؛ هامنا مبارزه سختعرص کنونی در برهه حساس دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 ست.تقدیر و متجید ا در مقابل تروریزم ملی و بین املللی شایسته بهرتین نوع

ک با تعهد به ایجاد و انکشاف یبه اساس پالیسی مسکن، وزارت شهرسازی و اراضی 
تطاعت تهیۀ مسکن با کیفیت و قابل اس در راستایسیستم کارا، پایدار و انعطاف پذیر 

قانون اساسی  ۱4ماده  در مطابقت به احکام و نیازمند مستحق هموطنانبرای 
های استوار  در راستای رفع چالش بی رسپناهی و تولید مسکن در کشور گام افغانستان

 و اساسی برداشته است.

فاز پنجم و  منره رهایشی ۱۱77 رایگان توزیعهموطنان ما در گذشته نزدیک؛ شاهد 
 به ورثه شهدای نیرو های دفاعیتوسط جاللتآمب رئیس جمهور  شهرک پیروزی ششم

منره رهایشی به خانواده های معظم شهدای وزارت  527بودند که از آن شامر؛  و امنیتی
منره  ۱5۰منره رهایشی به ورثه شهدای گرامی وزارت امور داخله و  5۰۰دفاع ملی، 

 .اختصاص یافته بودرهایشی به بازمانده گان شهدای ریاست عمومی امنیت ملی 

ساحه پیش از آن نیز وزارت شهرسازی و اراضی کار احداث شهرک قطری ها را در 
اپارمتان، ساحات سبز،   768جریب زمین با داشنت  32خوشحال مینه در مساحت 

تجارتی و خدماتی با باالترین معیار های انجنیری و مهندسی به کمک بالعوض 
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موسسه خیریه الغرافه برای خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز کرده 
 ه برداری سپرده می شود. که  در مدت زمان سه سال تکمیل و به بهر 

 رد با برنامه؛ مجاللتآمب رئیس جمهور باالثر حسن توجه همیشگی ،اینک یکبار دیگر
 اپارمتان ۱۰۰۰توزیع حدود ؛ امروز شاهد عرصه سیاست و خدمت در افغانستان در

و  به منسوبین نیرو های دفاعی و امنیتی اللهشهرک سنایی غزنوی و شهرک رهایشی 
 کارمندان مرکز عدلی و قضایی هستیم.

اپارمتان به منسوبین وزارت   534اپارمتان برای پیلوتان قوای هوایی،  2۰۰طوریکه 
اپارمتان دیگر به   242های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و 

 یافته است.منسوبین مرکز عدلی و قضایی اختصاص 

  2556جریب زمین با داشنت  2۱۹شهرک سنایی غزنوی در ساحۀ قصبه در مساحت 
رمی، مرکز گلفت، کودکستان، شفاخانه، مسجد، چون  رفاهی هایو سهولتاپارمتان 

 .احداث گردیده استساحات سبز و سایر امکانات 

وسیلۀ منزله به  ۱5بالک  ۱۰جریب زمین در  25در مساحت  اللههمچنان شهرک 
 گردد.های تونلی با نظرداشت امکانات رفاهی اعامر میتکنالوژی قالب

وزارت شهرسازی و اراضی همچنان به اساس هدایت جاللتآمب رئیس جمهور کشور 
رهایشی  هزار منره ۱۰۰هزار واحد مسکونی، شامل  2۰۰سال آینده در نظر دارد؛  سهتا 
 ۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی،رهایشی را جهت توزیع به ورث هزار اپارمتان ۱۰۰و 

سایر اقشار  و ، معلمین گرامی، کارکنان دولتیگان داخلیگان و بیجا شدهکننده عودت
 مناید.اعامر و توزیع  کشور مستحق
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این وزارت با نظرداشت نیازمندی جدی به مسکن در افغانستان مشخصاً در چهار بخش 
های حقوقی، پیشربد امور تخنیکی و تطبیق شامل حکومتداری، ترتیب چهارچوب

 های مسکن فعالیت های مشخصی را انجام داده است.پروژه

دی خانه سازی توان ارتقای تصدر بخش حکومتداری و ایجاد چهارچوب حقوقی می
را به ادارۀ خانه سازی، همچنان تهیه و ترتیب برنامه ملی مسکن، تدوین و تصویب 
پالیسی مسکن و تدوین پالیسی بهسازی ساحات غیر رسمی شهری را به عنوان 

 آورد یاد کرد.بزرگرتین دست

 ،بدون شک، پالنگذاری سکتور مسکن از وظایف اساسی وزارت شهر سازی و اراضی
که  . در رشایط کنونیاستنیاز جدی و وسیله مهم برای رسیدن به انکشاف پایدار 

باشند، اعامر شهرک ها در نقاط  شهر ها به رشد رسیع نفوس و منابع محدود مواجه می
ه عنوان ب حفظ محیط زیست، و مختلف کشور با نظرداشت لزوم استفاده مؤثر از زمین

لقی ت اهش نابرابری ها و ایجاد تعادل اجتامعیوسیلۀ موثر در توزیع مجدد منابع، ک
  می گردد.

های عمده در بخش تخنیکی مسکن؛ وزارت شهرسازی و اراضی ضمن انجام فعالیت
 امارات متحدۀ عربی، شهرک رهایشی خواجه رواش، شهرک های چون شهرک پروژه

 5764خوشحال خان مینه و بالک پانزدهم مکروریان چهارم را با رقم مجموعی 
 اپارمتان تکمیل و به بهره برداری سپرده است.

، شهرک سنایی غزنوی، شهرک از سوی دیگر هم اکنون کار اعامر شهرک پیروزی
ها در ها در خوشحال خان مینه، شهرک رهایشی چینایی، شهرک قطریالله

داراالمان، شهرک رهایشی قالین بافان در ولسوالی شکر درۀ کابل و بالک تهیه 



5 
 

در هرات و شهرک التفات در کابل  شهرک سعادت برای عودت کنندگان، مسکن
 منره رهایشی در جریان است. 223۰۰اپارمتان و  54۱6مجموعاً با داشنت 

 

 !رئیس جمهورجاللتآمب 

ناب جوزارت شهرسازی و اراضی منحیث نهاد مسول و تطبیق کننده طرح های مبتکرانه 
کشاف و ان انکشافی تحول آفرین در عرصه شهرسازیشام در ایجاد برنامه های ملی و 

 نها؛ با سعی خستگی ناپذیر و عرق ریزی شبو سیستم نوین زمینداری در کشور شهری
 یت ملکیتمصؤنانع فرا راه و مروزی؛ در پی شکسنت بن بست انکشاف شهرها، برچیدن 

 برای شهروندان کشور است. روزنۀ تنگ زنده گی مرفه و گشودن هرچه بیشرت

تی بانک زمین دولکارمندان جاللتآمب شام و سعی ستودنی به لطف طرح رهنمودی 
هزار جریب زمین دولتی  4۰۰میلیون و  4وزارت شهرسازی و اراضی امروز بیش از 

اده متعهد به ایجاد رشایط استفوزارت این و  گردیدهوی و ثبت بانک زمین دولتی رس 
ی ب بر حسب مثال برنامه امروز در راستای حل مشکل معقول و مؤثر از زمین دولتی

ل استطاعت برای همه خانواده های نیازمند در بارسپناهی و نبود مسکن مناسب ق
 جغرافیای افغانستان عزیز است.

وزارت شهرسازی و اراضی چنانچه تا حال کار ده ها پروژه مهم شهرک سازی از سوی 
 کی از ماشین های رشد اقتصاد ملی دردر راستای مبدل ساخنت سکتور مسکن به ی

که از این میان، می توان از ترتیب و تطبیق چهارچوب طراحی شهر  گردیدهکابل آغاز 
کابل، پالن سرتاتیژیک انکشافی ولسوالی های قره باغ، شکر دره، میربچه کوت، 
رسوبی، موسهی و استالف، ترتیب، تعدیل و اصالح پالن های تفصیلی  شهرک قالین 
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بافان و شهرک های معلمین ولسوالی های رسوبی، استالف، قره باغ، چهار آسیاب، 
 خاک جبار، موسهی و شکر دره نام برد.

از آنجایکه تولید مسکن باعث رفع چالش بی رسپناهی، رشد اقتصاد ملی و اشتغال 
زایی مستقیم و غیر مستقیم می گردد؛ وزارت شهرسازی و اراضی با حامیت بی دریغ 

، اللهعالی ریاست جمهوری؛ کار تطبیق پروژه های رهایشی خواجه رواش،  مقام
خوشحال خانه مینه، امارات و اولین پروژه منونوی مسکن قابل استطاعت در شهرک 

 مهاجرین مموزی را در شهر کابل تکمیل منوده است.

 ،در همین راستا کار اعامر شهرک قطری ها، چینایی ها، سنایی غزنوی، قالین بافان
مکروریان پنجم، شهرک های صنعتی و رهایشی در ولسوالی های والیت کابل آغاز 

 گردیده که به وقت معین تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وزارت شهرسازی و اراضی با تعهد مخلصانه به مردم و جمهوری اسالمی افغانستان 
پایدار  توسعه سکتور مسکن مساعد ساخنت رشایط الزم مشارکت جهت سعی می ورزد با

و فراگیر، ایجاد سیستم های موثر متویل به منظور تهیه مسکن مناسب قابل استطاعت 
برای همه شهروندان، افزایش کارایی در عرضه و تولید مسکن، استفاده از زمین و 
امالک دولتی به هدف اعامر و متویل پروژه های مسکن مصدر خدمات ارزشمندی به 

 ز و فردا گردد.نسل های امرو 

 

 جاللتآمب رئیس صاحب جمهور:

می خواهم با استفاده از فرصت ایجاد شده چندی از پیشنهادات مشخص خویش را 
در  اب کم درآمد، متوسط درامد و در راستای تهیه مسکن برای متام اقشار جامعه افغان
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به شمول کارکنان و قوای مسلح کشور، عودت کنندگان، بی جا شدگان داخلی  امد باال
 و معلمین بزرگوار ارایه منایم:

متام پیش زمینه ها به شمول پالیسی، مقرره و ساختار اداری در راستای ایجاد  .۱
است و امید است برای فعال شدن این در مرحله تکمیل شدن صندوق مسکن 

 هزار مسکن  2۰۰خنت برنامه مس هوسنگ به تعداد صندوق و بالخره به راه اند 
 ارایه فرماید: برای پیشنهادات ذیل هدایات الزم در سه سال

a.  پیشنهاد مبدل شدن تصدی خانه سازی که در پالیسی مسکن در شورای
 گردیده است و به منظور عملیجناب عالی عالی توسعه شهری مورد تایید 

ردیده ترتیب گپیشنهاد  طی یک ات مشخصشدن این تصمیم پیشنهاد
موال منقول و غیر منقول ان بشمول قانون خاص اکه در آن رسنوشت 

برای تنظیم امور این اداره در چوکات وزارت طالب هدایت گردیدیم، 
ساختار فعلی و ظرفیت منابع برشی تصدی خانه سازی به هیچ وجه اماده 

 ت؛سبه عملی منودن برنامه مس هوسنگ و تطبیق صندوق مسکن نی
b.  مقرره صندوق مسکن اماده گردیده است و امید است به وزارت محرتم

عدلیه هدایت فرماید تا در طی مراحل سند مربوطه مثل همیشه این وزارت 
 را همکاری مناید؛

c.  وزارت ما اماده به قرضه گرفنت از منابع مالی داخلی و خارجی می باشد و
منوده است، ما در جریان پوره  زیاد در زمینه وزیر صاحب مالیه همکاری

منودن رشایط نهادی های مالی هستیم تا بتوانیم از فرصت های قرضه 
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زارت و  ، هدایت شام به بانک مرکزی و بانک های دولتیاستفاده منایم
 بیشرت کمک می مناید؛ ما را در قدم نخست 

d.  جاللتآمب رئیس صاحب جمهور، متام محیط حقوقی و تخنیکی را برای
عضی امالک و زمین دولتی به مقصد ایجاد بنیه مالی ابتدایی فروش ب

برای صندوق مسکن ترتیب کرده ایم، برای ارزیابی، قیمت گذاری و 
انتخاب امالک قابل فروش به شمول حق انکشاف و نوع استفاده ان کار 
شیوه جداگانه ترتیب گردیده است که عنقریب با ساحات مشخص در یکی 

توسعه شهری و بعدا در کابینه ارایه خواهد گردید.  از جلسات شورای عالی
 امید است امروز امر عملی شدن این مامول یا دگمه اغاز را فشار بدهیم؛

e.  در کنار صندوق مسکن  می خواهیم صندوق رسمایه گذاری ساختامنی را
 صندوق تعمیراتی یا بانک نیز ایجاد منایم که خدا بخواهد بطرف ایجاد

ویل ابتدایی این صندوق را نیز از فروش امالک دولتی متتعمیراتی برویم، 
 و استفاده از صندوق را بیشرت برای ساخنت تعمیرات وزارت ها و ادارات

و رسمایه گذاری از طریق انکشاف مجدد شهری و تنظیم مجدد  دولتی
امید و پروژه های رسمایه گذاری ساختامنی انجام خواهیم داد و  یشهر 

 ایت خواهیم فرمود؛است در زمینه نیک هد
f.  ،همچنان هدایت خواهید فرمود که سه سند مهم مانند پالیسی مسکن

پالیسی بهسازی و طرزالعمل استفاده معقول از زمین  امالک دولتی که 
تایید شورای عالی توسعه شهری را دارد در یکی از جلسات نزدیک کابینه 
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و یا طی  جهت تصویب و عملی شدن ان در اجنداء در نظر گرفته شود
 .منظور گردد مقام عالی یک حکم

پشنهاد دوم ما جاللتآمب رئیس صاحب جمهور، موضوع حفظ و مراقبت از  .2
شهرک های که از طریق این وزارت ساخته شده است و یا در اینده ساخته می 

 شود:
a.  ید، به ه اکه مسولیت وزارت را به بنده هدایت داداول ماه  3در عرض

تیم مشکالت حقوقی و تخنیکی اکرثیت شهرک همکاری همکارانم توانس
ها را حل منودیم  و کار دوباره در این شهرک های اغاز گردید به استثنایی 
مکرویان پنجم که تحت کار ما می باشد در اینده نزدیک حل میگردد. 
قاعدتاً، حفظ و مراقبت و ارایه خدمات شهری نباید در چوکات وزارت ما 

دوره گذار مواجه می شویم که شهرک تکمیل  صورت بگیرد ولی ما به یک
میگردد و مردم هم زندگی میکند ولی مسولیت حفظ و مراقبت و ارایه 
خدمات نه به کدام شاروالی انتقال گردیده است و نه هم به سکتور 
خصوصی، ساکنین شهرک های جدید رضورت به انسجام دارد و هوم 

حل این موضوع  تشکیل نگردیده است. برای هنوز هونر اسوسیشن
پیشنهاد می منایم تا اداره حفظ و مراقبت شهرک های جدید تحت 

و به این خالء تخنیکی و زمانی  ایجاد گردداین وزارت نیت مسکن یمع
وقت یا م مسولیت کلیدی این اداره حفظ و مراقبت .رسیدگی صورت گیرد

ه بدوره گذار و انتقال این شهرک ها بعد از حصول اطمینان تخنیکی  در
شاروالی مربوطه و یا سکتور خصوصی تحت یک رژیم خاص و کارا می 



10 
 

طرح ایجاد اداره حفظ و مراقبت شهرک های تکمیل شده در جلسه  باشد. 
بعدی شورای عالی توسعه شهری جهت هدایت جناب عالی پیشکش 

 میگردد.
b.  ه سازی در قصبه خانما که تکمیل گردیده است بیشرت بعضی شهرک های

باید ارایه خدمات شهری ان به شاروالی کابل انتقال گردد،  موقعیت دارد
بعضی ساحات خدماتی که در این شهرک ها قرار دارد توسط وزارت ما 
تکمیل میگردد ولی ارایه خدمات که بیشرت در مقابل فیس یا صفایی است 
طی یک تفاهم نامه بین وزارت ما و شاروالی کابل نیک هدایت خواهد 

 فرمود.

میخواهم ضمن ابراز امتنان از حسن نظر، توجه دلسوزانه و حامیت باز هم در اخیر 
لیر و منسوبین د جاللـتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان از خانواده های شهدا

؛ از زحامت رهربی وزارت های محرتم دفاع، امور داخله، قوت های دفاعی و امنیتی
 متام زحامت بی شایبه ازن همچنا وریاست عمومی امنیت ملی، وزارت محرتم مالیه، 

رزمنده گان نظام همکاران گرامی ام در وزارت شهرسازی و اراضی در عرصه خدمت به 
  اظهار سپاس و قدر دانی جمهوری اسالمی و حافظان استقالل و متامیت ارضی کشور

 پارچهد و یکبه امید صلح و امنیت رستارسی، شکوفایی افغانستان متح منایم.

 افغانستان تل  دې وي

 نیروی های دفاعی و امنیتی کشور زنده باد افغانستان


