
 نحمده و نصله علی رسوله الکریم، اما بعد،

 فاعوذ باهلل من الشیطان الرجیم،

 بسم اهلل الرحمن الرحیم !

 

د جمهوري ریاست د عالي مقام دویم ، ئیسجمهور ر جاللتمآبد افغانستان اسالمي جمهوریت 

محترمو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت ، قانون پوه استاد سرور دانش عزت مآبمعاون 

محترم رئیسانو ، د کابینې محترمو اعضاو، وزیرانو، د ملي امنیت عمومي ریاست محترم رئیس

او په ملي شورا کې د خلکو درنو استازو، د ښاري سکتور ادارو محترمو رئیسانو، د کابل محترم 

او  والي صاحب، د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د شهیدانو معظمو کورنیو، مدني نهادونو

 السالم و علیکم و رحمت اهلل و برکاته !رسنیو محترمو استازو د 

و آل و اصحابش و  رگ ناجی بشریت حضرت محمد مصطفیبر روح بز شایستهسالم با درود و 

 افغانستان !شهدای  کاروان شهدای معظم صدر اسالم  و قافله  گلگون کفن 

جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور جای مسرت و خوشبختی است که باالثر توجه خاص 

حاضر امروز در  جمعی ،سالمی افغانستانجمهوری او سر قوماندان اعلی قوای مسلح  کشور

به رسم حسن توجه و  دفاعی و امنیتیرهایشی به ورثه شهدای معظم نیرو های  نمراتمحفل توزیع 

گرامیداشت از جانبازی شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در امر پاسداری از نظام جمهوری 

 .حضور به هم رسانیده ایماسالمی و ارزش های ملی  

نزد رب  وامع اسالمی از مقام واالی معنویج منیتی و دفاعیی نیروی های ابدون شک شهدا

 ملت های مسلمان در گوشه و اکناف جهان اسالم برخوردار اند. جایگاه خاص نزد عزوجل و

دولت جمهوری اسالمی  افغانستان به رهبری جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با 

نظر داشت جایگاه بلند و ارزشمند شهدای نیرو های دفاعی و امنیتی که جان های شیرین شانرا در 

، بخصوص ام جمهوری اسالمی و ملت مسلمان افغانستانملی و معنوی نظ راه حفظ ارزش های

تحکیم ثبات و مقابله با تروریزم ملی و بین المللی  قربان کرده اند، اخیراً با صدور  تأمین صلح،



ایجاد کمیسیون  با صالحیت بررسی میکانیزم  ؛ 1397مورخ سوم میزان سال   1270حکم شماره 

 شهدای معظم نیروی های امنیتی منظور نمود.نمره رهایشی را به ورثه  1177توزیع 

این کمیسیون تحت ریاست وزارت شهرسازی و اراضی و عضویت نماینده گان با صالحیت ریاست 

عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت های مالیه، دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی 

میکانیزم توزیع نمرات رهایشی  جلسات متعددی را پیرامون تعین ؛امنیت ملی و شاروالی کابل

 را به گونه  منظم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است. برگزار و گزارش حاکی از نتایج آن

شهرک در رهایشی  هنمر بیش از یک هزاراعطای  در بحث عمل، آنچه ما امروز شاهد آن خواهیم بود،

 مومن و مسلمان افغانستان است.پیروزی به ورثه پرافتخار شهدای زنده جاوید ملت 

در راستای عملی ساختن تعهدات رئیس جمهوری اسالمی افغانستان وزارت شهرسازی و اراضی 

شهدا ؛ امروز  اما پر افتخار ،با نظرداشت اصل مواظبت دایمی و توجه الزم به خانواده های دردمند

رت دفاع ملی، امور داخله و رسماً پروسه توزیع نمرات رهایشی به ورثه شهدای گلگون کفن وزا

ریاست عمومی امنیت ملی را به دستان پر لطف جاللتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور 

 آغاز می نماید.

مورخ   2تاسی از حکم مصوبه شماره  بیجا نیست خاطر نشان سازم که وزارت شهرسازی و اراضی به

موسوم به پیروزی را به منظور رفع نیازمندی ؛ پروژه رهایشی شورای محترم وزیران  1385ثور  25

جریب زمین  8666  سرپناه و مسکن هموطنان مستحق در ساحه ولسوالی ده سبز کابل در مساحت

 بگرام احداث نموده است. -کیلومتری شمال شهر کابل در امتداد سرک کابل  35در 

نمره رهایشی حویلی  8800با طراحی  در شش فاز پروژه رهایشی پیروزی ساحات مسکونی پالن

بالک رهایشی بلند منزل، همچنین ساحات سبز، صنعتی و تجارتی با جلب سرمایه گذاری   417دار، 

 سکتور خصوصی در نظر گرفته شده است.

تعدادی از  برای  پیروزی شهرکدر  نمرات رهایشی خصوص نظرداشت فیصدی قابل مالحظهدر 

به تعمیل هدایت جاللتمآب  و امنیتی؛ وزارت شهرسازی و اراضی ورثه شهدای نیرو های دفاعی

فاز پنجم و  ؛جمهوری اسالمی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور رئیس جمهور

 اختصاص داده است. خانواده شهدای ارگان های دفاعی و امنیتی 1177را برای  روژهپششم این 



در فاز پنجم  و ششم یا  ،صورت گرفته در کمیسیون مؤظفبه اساس توافق صراحتاً باید گفت که 

به خانواده های معظم شهدای وزارت دفاع ملی، نمره رهایشی  527؛ شهرک پیروزی  Fو    Eفاز های 

نمره رهایشی به بازمانده گان  150به ورثه شهدای گرامی وزارت امور داخله و نمره رهایشی  500

مساحت مجموعی نمرات متذکره  چنانچه تعیین گردیده است.شهدای ریاست عمومی امنیت ملی 

 ( متر مربع زمین می گردد.235400موازی )

دالر امریکایی؛ جمعاً  20متر مربع یا دو بسوه؛ فی متر مربع   200 هالبته هر نمره رهایشی در محدود

 می شود.  دالر یا معادل آن به افغانی به ورثه شهدای معظم طور رایگان داده 4000به ارزش 

گفتنی است که پالن تفصیلی دو فاز یاد شده شامل ساحات رهایشی، ساحات سبز و تفریحی و 

 تطبیق می باشد.ساحات خدماتی قبالَاز سوی وزارت شهرسازی تکمیل و آماده 

 ؛بدون تکفیکتمامی خانواده های شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان  بدیهی است که 

منظور ایجاد یک به  از این رو جمهوری اسالمی افغانستان اند، مستحق نظرداشت و مواظبت

با موافقت نماینده گان ورثه شهدا؛  بل قبول برای همه؛ کمیسیون مؤظفاو ق میکانیزم عادالنه

 ساخته است. و مشخص قرعه کشی معین پروسه شفاف مستحقین کنونی را از طریق

در آستانه استقبال از صدمین سالگرد استرداد استقالل کشور؛ شاهد  به همین اساس شما امروز

توزیع اسناد نمرات رهایشی به خانواده های معظم شهدای ارگان های دفاعی و امنیتی کشور 

 هستید و این سلسله به تدریج حسب هدایت جاللتمآب رئیس جمهور کشور ادامه خواهد داشت.

 ؛واراضی در نظر دارد در هماهنگی با نهاد های ذیربطامر مهم دیگر اینکه وزارت شهرسازی 

 را ایجاد نماید. اعمار مسکنچگونگی میکانیزم واضح توزیع نمرات رهایشی و 

به منظور اعمار مسکن برای ورثه شهدای هکذا وزارت شهرساز ی و اراضی پیشنهاد می نماید که 

  .دایجاد گرد نیرو های دفاعی و امنیتی کشور یک صندوق وجهی خاص

زمین دولتی  جریب میلیون 4  بیش از تا کنونوزارت شهرسازی و اراضی چنانچه همگان مطلع اند 

منسوبین و سربازان تا به پاس فداکاری  استبجا از این رو نموده است.  زمین دولتیرا ثبت بانک 

موجود در جوار  با استفاده از قطعات سفید زمین های دولتیسر به کف نیرو های دفاعی کشور؛ 

 آنان ایجاد گردد.شهرک های رهایشی برای  ،قول اردوها



موقعیت های مناسب در کنار تاسیسات نظامی نیرو  ،تا در سطح والیاتنیک است به همین گونه 

هر دو نهاد و  نیرو های دلیر و وطندوستجانباری  قدر دانی از به منظور نیز های پولیس و امنیت

  خانواده های آنان در نظر گرفته شود.حل مشکل اسکان 

کار احداث شهرک قطری ها ؛ یکی دیگر وزارت شهرسازی و اراضی اخیراً گر اینکه خبر خوش دی

 روی دست گرفته است حکومت را در ساحه خوشحال مینه پروژه های مهماز 

تجارتی و آپارتمان، ساحات سبز،  768جریب زمین دولتی با داشتن  32در مساحت این شهرک 

برای  موسسه خیریه الغرافه به کمک بالعوض خدماتی با باالترین معیار های انجنیری و مهندسی

بهره برداری  بهزمان سه سال تکمیل و در مدت  خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی 

  .سپرده می شود

ور همواره وزارت شهرساز ی و اراضی حسب هدایت رهنمودی جاللتمآب رئیس جمهور کش

تخصیص زمین مناسب را برای ورثه شهدای نیرو های دفاعی  و امنیتی در صدر اولویت های 

  خویش قرار داده است.

جریب زمین دولتی به منظور توزیع به ورثه شهدای نیرو های قهرمان  53685در همین راستا 

 آنانبه جریب زمین   11643 یافته و بزودی با طی مراحل رسمی؛دفاعی و امنیتی کشور تخصیص 

 .توزیع می گردد

ناحیه شهر کابل  17هزار جریب زمین دولتی در مربوطات  6هکذا از طریق بانک زمین دولتی بیش از 

چشم انتظار هدایت جاللتمآب رئیس جمهور کشور در این گردیده  که وزارت شهرسازی تثبیت 

 خصوص است.

 

 سپاس گذاری:

در اخیر میخواهم ضمن ابراز امتنان از حسن نظر، توجه دلسوزانه و حمایت جاللـتمآب رئیس 

جمهوری اسالمی افغانستان از خانواده های شهدا؛  از  زحمات رهبری وزارت های محترم دفاع، 

با افتخار امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت محترم مالیه، شاروالی کابل و همچنان 



در عرصه خدمت به  همکاران گرامی ام در وزارت شهرسازی و اراضیاز زحمات بی شایبه   تمام

 نمایم. قدر دانی بازمانده گان شهدای گرانقدر  اظهار سپاس و 

 به امید صلح و امنیت سرتاسری، شکوفایی افغانستان متحد و یکپارچه و خشکیدن اشک یتیمان 

 

 دفاعی و امنیتی ماخشنود باد روح شهدای عزیز نیروی های 

 افغانستان وي ېتل  د

//////////////////////// 

 

 


