
مكې معضله   ارآې د يزدوړ:  دآابل په   انديزونو او مسايلو لن

       /  SASEI     يوال بانك آې  1 په ن

يوال بانك                    تونه            ن ار د پا ليس ياد    نومره- 1                      دآابل 
 

 
 

مكې مع ار آې د يز: له ضدآابل په    دوړانديزونو اومسايلو لن
 
١  

  :سريزه
  
خه را په دې خوا دآابل ١٩٩٠د   له لسيزو 

خه دزيات ډ ير شاهد ار دنفوسو له اندازې 
آر نفوس د   ٢٠٠٢ او ١٩٩٩دى، دآابل د

 په تناسب ٪١۵ په آال آې د آلونو ترمين
 ميالدي آال ٢٠٠۴زياتوالى موندلې دي، چې په 

 درې ميليونه پيش بيني شوې دى، آې تقريبًا
و راتلونكو آلونzدنفوسو زياتوال  آې , به په 

 طبيعي وده ٣تقريبا په سلوآې ( س ا په اس٪۵د
پاتې شي، دغه ) دمهاجرينو راستنيدنه ٪٢او 

 نفوس يا ١۵٠،٠٠٠مسله په آال آې دتقريبا 
ندوېه ده، ٢٠،٠٠٠ تقريبًا ر  آورنيو د زياتيدو 

مكې ته دالس رسيدنې او خدمتونو  چې دواړو ته 
وړاندې آولو ته اړتيا ده، چې ددې ډيره مهمه 

مكو او ) پخپل سر(اغيزه دغيرپالن شويو  د
  .  دهآورونو پراختيا

ار زياتره مهاجرين په غير پالني  ( دآابل د
نې ) خپل سرې ن شوى دى، چې استو ه استو ب

په دې برخه آې ( دآورونو له سترې معضلې 
ي  مخه يې ) ډيرتفصيالت وروسته وړاندې آي

نيولې ده، په داسې حال آې چې ناپالن شوى 
ونو ، په شمول  پرمختيا دقانوني او شرعي سرغ

خه دتخلفاتو د مالكيت دحق وقو او دالرې دحقوقو 
ولنيزو او زير  يدلى دى او د ر نوسبب  او سرغ
بنايي اسانتياوو دنشتوالى ستونزه يې رامخې ته 

ې ده    .آ
و مهمې  دغه ډول شرايطو تصميم نيوونكو ته 

ې دي تنې راوالړې آ   : پو
  
آيا ناپالن شوې يا پخپل سرجوړشوي  •

ه خپ ې قانوني او شرعي ب ن له استو
ې؟  آ

آيا خدمتونه د عصر، ناپالن شويو  •
 پرمختيايې شرايطو الندې وړاندې شي؟

نې او چلندونه بايدموجود  • ه ډول آ
ونې ته  وي چې دمالكيت دحقوقو سرغ
اى شي او له دې الرې  ي وآ رسيده 

و مخه ونيسي ؟  دشخ
مكه  • ارآې  په آومه طريقه دآابل په 

 پراختيا او انكشاف ومومي؟
 

و ددې ياد  لن هدف او موخه دا ده چې 
ي او په دې وسيله  وابونه وړاندې آ تنو ته  پو
دافغانستان دولت ته دپاليسي مشورې پردوو 
مكو دا ادارې به اړه  اري  مهمو اړخونو د

ي   .برابرې آ
خه -١ ې دپالن جوړونې له انكشاف   دنن ور

يو  استفاده او قانوني اسباب، په خپل سرجوړو آ
مكې په انكشاف او پراختيا باندې آورونو او  د

  .تمرآز
 دمالكيت په حقوق آې سترې مداخلې اود -٢

آيونو آې دتصرفاتو په  پخپل سرجوړ شويو 
و او  مكې پرسر دشخ تنظيم باندې تمرآز او د
ندويه ده چې  ر النجو حل وفصل مسله ددې 
ارآې ډيره ستره ستونزه نه يوازې  دآابل په 

نې دآورو مكې ته داچې داستو ت دى، بلكې   آم
  .الس رسي او دخدمتونو وړاندې آول هم دي

 تنه دويجاړو شويو ودانيو په ۵٠٠٠يوازې 
والو آې ژوند آوي، له دې امله دافغانستان  آ
دولت له پاره ډيره مهمه او ستره مسله نه يوازې 
نې دآورونو برابرول دي ، بلكې  دا چې داستو

مكې اوالزمو زيربناوو د پراخ تيا او انكشاف له د
پاره دقانوني او شرعي چوآاټ لوړتيا هم ده، 
پرمختيايي پالن جوړونې آې بايد دملكيت او 
مكو  ه د تصرف دحقوقو او همدارن

و دحل بحثونه شامل دي    .پرسرداوسنيو شخ
  

 

نې ډول ار آې دغيرپالني استو  په آابل 
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مكې معضله   ارآې د يزدوړ:  دآابل په   انديزونو او مسايلو لن

       /  SASEI     يوال بانك آې  2 په ن

٢  
مكې انكشاف  دراتلونكى  پرمختيا له پاره د

ىياوپخپل سريا ناپالن شو ن    استو
  

 چوآاټ او زير بنايي اړتياوې قانوني او شرعي
نه يوازې دا چې په راتلونكې آې دقانوني 
ى،  يو دانكشاف مسايلو ته رسيدنه وآ ن استو
ارونو آې په  ولو  ه چې تقريبا په  رن لكه 
ي ، بلكې پخپل  يواله سطحه اړتيا محسوسي ن
سرجوړ شويو ياناپالن شويو آورونو ته به هم 

يو آورونو په د پخپل سرجوړ شو. رسيدنه آوي
سترو ساحو آې دخدمتونو وړاندې آول او 

  .دتصرفاتو قانوني جوړونه شامله ده
ديو ستر انكشافي او پرمختيا فضايي پالن 
ل  ام  يز  جوړول په دې الره آې يوستر او بنس

ي ار . آي راتلونكې انكشافات او پرمختيا وې د
ه او دقيقه شرحه به له ستونزو  راف بشپ توپو

 شي چې د يو حلقوي سرك دجوړولو او سره مخ
يو اغيزمن عامه ترانسپوتي سيستم دانكشاف 
مكو  تونكى دى، سره له دې چې له متروآه  غو

ندې آوي په .خه استفاده چې دپرمختيا بهير 
ه موده آې دراتلونكى انكشافاتو او پرمختيا وو  لن

 ٣٠٠،٠٠٠ًله پاره دحل اغيزناآه الره ده تقريبا
خه په استفادې ، له موجودو  مكو  متروآه 

نې  دنفوس دموجود ډيروالى سره سره داستو
ي   .دآورونو خاوندان آي

ه ددولت  باالخره دپرمختياوو داسانونكى په تو
ار او تاآيد وشي ين   .په نقش باندې بايد

  
٢،١  

 :پخپل سر جوړيا ناپالن شوي آورونه
  

په اوسنيو شرايطو آې پخپل سرجوړو شويو 
ار په سلوآې آورونو دآا  نفوس له بې ٪٨بل 

خه ژغورلي دي، چې په سلوآې   ٪٧٠آورۍ 
ي ، او د   ميليونه امريكايي ٢،۵ساحې پكې را

ې اچونې  مكې قيمت (ډالرو په خصوصي پان د
خه پرته ندوى ) له په پام آې نيولو ر شاهد او 

وي ، له دې امله پخپل سر جوړ شوې آورونه 
 او پرمختيا يې انكشافې. بايد باقي پاتې شي

ه  بحثونه بايد په دې باندې تمرآز ومومي چې 
ډول پخپل سرجوړ شويو آورونو ته خدمتوته 
نې په سيمو آې  ه ډول داستو وړاندې شي ، او 

ى وشي مكې تصرفاتو ته رسيده    .د
زياتره په افغانستان آې دمعياري خدمتونو 
وړاندې آولو مسئله دپخپل سرجوړشويو آورونو 

ندې راوړلو په وړاندې دبحث وړ ترپالن ال
موضوع ده، په دې آورونو بآندې سترې نيوآې 
ويو  دې ته اشاره آوي، هغوې چې دغون
پرسرواقع شوي دي، بايد په يادو لرو چې ددغه 

 ًډول آورونو له پاره دخدمتونو وړاندې آول نسبتا
ران دي   . ستونزمن او 

ه هم چې زياتره پخپل سرجوړشوي  آه 
مكودى، په نتيجه آې ٪٩٢آورونه   په هوارو 

 پخپل سرجوړ ٪٩،۵يوازې په مجموع آې د ا 
شويو آورونو له پاره دخدمتونو وړاندې آول 
ايونو آې  ستونزمن او مشكل دي، په دغو 

ظاهرا په ل او . دخدمتونو وړاندې آول آولى شي
ه والى  ي معياردهوارو ساحو په پرتله 

ينو هيوا دونو آې ومومي، دغه مسئله په 
دجنوبي افريقا ، برازيل ، هندوستان او مراآو په 

  .شمول، تر اجرا الندې نيول شوې ده
يو پر سر دجوړشويو  برسيره پردې دغون
خه  ولو  ينو برخو له ړن ولو يا د آورونو د

ې او ترې ډډه وشي ې پ ه چې بايد ستر رن  ،
نې آورونه دآابل بې آوره او  دغه داستو

آورونو په برابرولو، دفقر او بيوزلو خلكو ته د
تناك نقش ترسره  غربت په راآمولو آې ارز

  .آوي
زياتره پخپل سرجوړ شوي آورونه، دپالن 
نې لري ان . شويو آورونو سره ورته 

دغيرپالن شويو او پالن شويو آورونو حدود 
ينې يې ډيرې لويې هم  اربعه يو ډول دي او 

ينې يې د   متره مربع ٣٠٠ او ٢٠٠دې، 
خه تر ٢۵رمين اوله ت  فيصده پورې ۶۵ 

ناپالن شوى چې )  ان- حويل(آزاده ساحه 
مكه آې له  ار  خه تر ٢٠په يو هك  

آورونو پورې دي چې دناپالن شويو ٨٢
خه ډير ل آم دى چې هغه په  آورونو 

مكه آې  ار  ه ٢٢يوهك  آورونه وي، همدارن
په ناپالن شوې ساحو آې آورونه ډير آلك او 

خه جوړ دى، چې مقا تو  وم او له خامو خ
و په مقابل آې دساتنې يوه  دآابل دژمي دس
ي، دا آورونه دهغو ناپالن  ل آي وسيله 
ير دى چې مخ پرودې  شويو آورونو په 
هيوادونو لكه چې جنوبي افريقا او هندوستان 
آې شته دي، په ناپالن شويو ساحو آې 

ه ل( سرآونه نسب پالن شويو ساحو ته تن 
  .دي) متر پورې۶خه تر ۴

ه هم په پالن شويو ساحو آې سرآونه  آه 
ې ا ونقليه  و ې  ډير پراخه دي، چې دخلكو د
وسايلوله زياتوالى سره سره پكې دتيريدو 
راتيريدو الرې موجودې وى چې دزير بنا له 
ي ه نقش ترسره آ .  پاره دالرې دحق په تو

ونومره بندي چې فعالظ  دسرآونو او آو
خه ناپالن شوي آورونه برخمن نه دي، و ر

 .بايد تر الس الندې ونيول شي
 
  
  



مكې معضله   ارآې د يزدوړ:  دآابل په   انديزونو او مسايلو لن

       /  SASEI     يوال بانك آې  3 په ن

٢،٢  
ار راتلونكې وده او پرمختيا  :دآابل د

  
برسيره دموجود بې پالنه آورونو 
ار  موضوعاتونه په رسيدنه، دولت بايد دآابل د

ي   .دپراختيا پرمسئله هم فكر وآ
  

١،٢،٢  
لورى  :دودې بهيراو ت

  
ار دشمالي  ۍ په دآابل  او جنوبي غرونو دل

ار دپراختيا  وسيله ويشل شوى دى، چې هغه د
اردوه برخې، يوازى  ي د ر دمخنيوې سبب 
ار دمرآز په وسيله سره اړه  پيداآوي او  د

ه شرح  ار دقيقه او بشپ لي، دآابل د   ن
رافى( ې ) توپو ان ار دپراختيا له پاره د د

  .بهير او ودې وړانديز آوي
  
ارد • ه شرحه دآابل د  قيقه او بشپ
رافى( • دترافيكو دهميشنى  )توپو

ندويې آوي ر ې  و ې  . زياتوالى او 
ار دشمالي او جنوبي برخو  دآابل د
لول له ستونزو ډك  ارتباط او اړيكې ن
ار په مين دترافيكو او  كاري او د
ې او زياتوالى پرته  و ه  نقليه وسيلو د
تې له شكه دترافيكو دادارې په تشكيال

ت الزمو اقداماتو او دحلقوى  جوړ
 .سرآونو جوړولو ته آلكه اړتيا لري

 
ې او دقيقې شرحې  • ار دبشپ ( دآابل د

ار ) توپوآرافى دناحيو مرآزي چارې د
خه اسانوي دغه . له نورو برخو 

اسانتيا او الس رسى دوخت په تيريدو 
تيا  ان ار ديوې مرآزې  سره د
ي پياوړې آوي او عامه ترانسپورت
ار ي نقش له پاره اغيزمنوي  .سيستم د

  
 
ه، سره له دې چې  • په حيرانونكى تو

ار ددقيقې  ار وده او پراختيا د دآابل د
ې شرحې  راف( اوبشپ په ) توپو

ار وسيله دمحدوده  شوې ده، دنوي 
ن موده آې دآابل  ه يا من ت په لن جوړ
ل  ار له ودې او پراختيا سره الزمي نه  د

ي  وړانديز آوي ) ١(ن محاسبېلوم. آي
وله پاره ٣٠٠،٠٠٠چې د   اضافي و

نې آورونه برابرشي دپولي داليلو په . داستو
خه داستفادې په  مكو  اساس له متروآه 
ن موده آې  انكشافاتو تمرآز دمخه په من

دختي دپراخولو او په اوږده موده آې دشمال 
ي   .دپراختيا وړانديز آي

 
ه له متروآه • خه همدارن مكو   

كه چې  په استفاده آولو، دا امكان شته ، 
ار آې دموجودو انكشافاتو او  دآابل په 
پراختيا وو ډيره برخه دحويل يا ان 
مكو  لرونكو آورونو په اساس ده، چې له 
ه استفاده  خه په بې اندازې اغيزمنه تو

 .آوي
  

٢،٢،٢  
 :د دولت نقش

  
اري پراختيا  مناسبه به وي چې دولت د

ه خپل نقش  او انكشافاتو داسانونكى په تو
ي ددې بحث له پاره دليلو نه،  ترسره آ
ار آې بې آوري، ديوې ودان  دآابل په 
ند مدرك،  ر داصلى ملكيت له پاره ډير 
دتخنيكي او مالي منابعو دمحدوديت شته 

يوال آارونه دي ه ن   .والى او ډير 
ي  دا ډيره لرې ده چې دولت په دې وتواني

مكه، چې ٢٠،٠٠٠ې په آال آې چ ې  و  
ر دودې له پاره ورته اړتياده  دآابل ا
ي او بياهغه  ي، دهغې پيسې ورآ استمالك آ

ي او بيا پرې بيه  ت ياقيمت( ودانې آ ) ارز
دي   .آي

مكې پراختيا دعوايدو هميشنيو  ه د همدارن
منابعو ته دالس رسيدنې اړتيا لري، چې هغه 

 آابل آې نشته او  پهًداوس له پاره عمال
باالخره په نورو هيوادونو آې چې هغوې 

ونو  اري پراختيا په برخه آې د ادمارآي و 
و سره ديوتضاد  دولت دتنظيمونكى له 
عاليقو شاهدان دي، ديوانكشاف ورآوونكى 
نقش دسرته رسولو په صورت آې دولتونه 
ددې هيله او تمايل لري چې انحصارى الرو 

ار چارو دغه نقش ترسره ى، لكه دډيلى   آ
ه آورونه  ي او همدارن دا ډير آم موندل آي
ران او قيمت  ت او پيسوله اړخه ډير  دل
اې چې دولت دپراختيا  ي، ددې پر تمامي
ې په  ه خپل نقش ترسره آ ورآوونكى په تو
عوض آې دې دقانوني پراختيا او مناسبو 
  شبكو او ودانيو دجوړولو له پاره دې، چې په

ي، راتلون ر ار دودې سبب  كې آې دآابل د
مكې په واك او اختيار آې په ورآولو  د

ي  .تمرآز وآ
  

خه د -١   آال دمعلوماتو په ٢٠٠۴ دستاليتي ايكونس مطالعاتو 
  .اساس
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٣٫٢،٢  
مكې نوې پراختيا او  دپراختيا بهير يا د

  :انكشاف
  

مكې نوې انكشاف بايدديوې  پراختيا يا د
كې پروسې پواسطه  تعقيب شي، ددې چ

ونه او  ول آو اې چې دولت خپل  پر
كى، يعنې دآوچنيو ساحو  ې پريوه  ه
مكو په تفصيلي او انكشافي پالنونو دى  د
ي ، چې آولې شي د  هغه متمرآزې آ
واب ووايي، په  اړتياوو يوې برخې ته 
مكو، چې له  عوض آې بايد دمتروآه 
ن او په  مكو تر خه ډآو  ودانيو 

ې يې دي، يو ساده ډيزاين طرحه مجاورت آ
ي   . آ

په دغو ساحو آې بايد  دولت دعمومي او 
فرعي سرآونو يوه ساده شبكه دالرو دحقوقو 
ه  دوړاندې آولو له پاره طرحه او په ن
نې او  مكې بايد داستو ي، په نتيجه آې  آ
ه په واك آې  ژوندانه له پاره په آزاده تو

او  ل شي، دولت بايد په دې پ او مرحله ورآ
خه مخنيوې  آې دنويو سرآونودجوړولو 
مكې  ي، باالخره وروسته له دې چې د وآ
ې په نومرو وويشل شي،  و زياتې او آافي 
او پراختيا ومومي ، وروسته نو صالحيت 
لرونكي مقامات آولى شي سرآونه  هوار 
ي او د نوموړو ساحو له پاره  اومسطح آ
نو په مالي مرسه خدتون اري استو ه د

مكې  ي، دا پروسه او بهير بايد  وړاندې آ
دتطبيق ديوې ساده طرحې په اساس په عمل 

  .آې پلې شي
  

۴،٢،٢  
 دپراختيايي او انكشافي پالن جوړول او تد

 :وين
  

ته آولو له پاره دآابل  نيو اقداماتو درامين دبي
آر ردراتلونكى پراختيا په منظور فضايي  د

ه ، دان كشافي او پرمختيا چوآاټ بايدپه ابتدايي ب
ر پالن له  يې پالن له الرې ، نه دا چې دماس
الرې، چې زيات وخت ته اړتيا لري، تدوين او 
جوړ شي، په انكشافي پالن آې بايد داالندې 

  : مسايل شامل وي
  
اري پراختيا او انكشاف له پاره موخې  • د

 .او هدفونه
دزون په يوه نقشه آې ددې هدفونولن  •

ه :فضايي بيان، لكه  مكو په ن  دهغو 
اري پراختيا واقع  آول دي چې هلته 
ندوې ده چې په هره  ر ي او ددې  آي

ه شي   يوه دغه ساحه آې به له 
استفادې وشي او دآومو معيارونو هيله 

ي  .آي
 

مكې دپراختيا او انكشاف مقررات چې  • د
 :منعكس آوونكى دي د

ه دآورونو ) ٢( دمارآي تقاضا) ١( په محلي ب
ولنيزو ډلو ) ٣( نډيزاي دبيله بيلو اقتصادي او 

خه  نې دآورونو دمالي مسايلو له عهدې  داستو
  .وتل
مكې دويشنى يا  • دودانيو جوړولو او د

تقسيم بندۍ دجوازنامو دبرابرولو له 
نالرې  ه ديوې آ ن تو پاره په بي

 .تدوين
ۀ آولو له پاره  • دسيمو دزيربناوو د

ته رامونو رامين  آول دپرله پسې پرو
رامونو په تطبيق آې د  اود دغو پرو
ولنې او شخصي قرارداد  دولت ، 

 .آوونكو معرفي آول
داساسي زير بنايي شبكې له پاره ، چې  •

ن ساحو  ارونو دپراختيا او دهغو د د
دپراختيا له پاره الرې پرانيزې، 
رامونو ترالس الندې  دساختماني پرو

 . نيول
( دفضايي او دنفوس پيژندنې چوآاټ  •

رافى ولنيزو اسانتياوو ) ديمو د
 .دبرابرولو له پاره

رام ،  • اې آولو اويا منظمولو پرو ديو
داستفاده آوونكو دمحصول ، دنورو 
منابعو دمحصول او باالخره دجايداد يا 

كس پربنس  .ملكيت د
  
٣  

  دملكيت حقوق او تصرف
  

مكې دپراختيا  دناپالن شويو آورونو تنظيم او د
ل آول د ملكيت حقوقو او دبريال پروسې پي

مكې  ار آې د تصرف ته اړتيا لري، دآابل په 
دتصرف سيستم په ناپالن شويو آورونو باندې له 
ه  ي، آه  اې وړانديز آي تمرآز آولو سره يو 
او آې آيداې شي  هم دتصرفاتو دتنظيم په پ
ته شي، سره له دې چې  ې رامين ې او ج شخ

مكې پرسر داسې تج ربه شوى چې په آابل آې د
تنې وشي و دحل پرمسله باندې سپار . دشخ

ې او النجې چې  ه هغه شخ په خيرانوونكي تو
خه چې هيله يې  رسمي ببه ولري، له هغو 
و او  آيدله، ل په نظر راتللې ، خو دشخ
نديدلو امكانات مخ په زياتيدو  ر النجو درا

  . دي
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ته آيدو امكانات له دوو سره  و درامين دشخ
ته شوې دياړوندو  خه رامين   : عاملونو 

اې شوي وله پاره - ١ اې پر  دغير رسمي 
مكې - ٢دتصرف دمصونيت نشتوالى ا و  د

  .داداري زوړ فاسد سيستم
  

١،٣  
مكې تصرف  :د

  
رام بيالبيل اړخونه  مكې دتصرف دتنظيم پرو د
دتصرفاتو دډولونو دتشخيص، منلو وړ معيارونه، 

ابيس اداره  مكې دتصرف د دي ثال دفضايي م(د
نې پوسيله مكې دتصرف ) نقشه آ او د

ودې طريقې په شمول طرحه شوي دي   .الر
مكې تصرف، ډير امال آې حقوق او  د
ته آوي، دغه اسانتياوې  اسانيتاوې رامين
ايونو دتصرفاتو له پاره،  نې دسيمو او  داستو
ه  چې معموال پكې دژوند اسانتياوې ، استفاده، 

ته رسولو وسيله، نورو والې ورآول، دآار دسر
ودل  مكې په ميراث پري ته دملكيت انتقال او د
رام آولې شي  مكې دتنظيم پرو شامل دي، د
دزياتوالى له پاره دفرعي اسانتياوو هرډول فرعي 

اآي ه و   .مجموعه دخپلې موخې او هدف په تو
اآنې  رام د وړتيا د مكې دتصرف دتنظيم پرو د

ه اړتيا لري، په له پاره دمنلو وړ معيارونو ت
 -٣ جغرافيه -٢ دوخت محدوديت -١:معيارونوآې 
ارفي  ه او دقيقه شرحه( توپر اې بشپ  -۴) د
انې    دژوند دچاپيريال ساتنه  -۶ مالكيت -۵زيربنا

 فقر شامل -٨ عامه مقصدونه او هدفونه او  -٧
  .دي

مكې  تنې د دجايدادونو درسمي آولو غو
 لري چې په هغو دنومرو فضايي رسيدنې ته اړتيا

آې تقاضا وي له آسانيتاوو سره صدق اوسمون 
ينو سطحو او  نې له  لري، باالخره دنقشه آ

ته اړتيا ) سروى آول( اربعوي تشريحاتو سيستم 
ي   . حس آي

ينزغورآول بايد موجود ه شرايط د ) ١: (ي
حساسيت تحليل ، دمسلې دصحبت او سموالې 

مكې ) ٢(دبيال بيلو برخو تجزيه  دنومرو شته د
نى پورې اړه  والى او حتمال چې په ملي نقشه آ
( لري او دهغې داسانه آولو له پاره الزم سموالى

نې وروستى هدف او موخه ) ٣ ) ۴( دنقشه آ
ت تراآم رافى تفصيالتو دجوړ هغه ) ۵( دتوپو

ول شي،  منابع چې په همدې موخه اومقصد ول
  .لرونكي وي

ه دتصرف داسنادو غوره  آول،چې همدارن
دحدودي تشريحاتو سطحه پياوړې آوي، هغوته 
اړتيا ده، عرفي سندونه، مالكيت مطلق وي او آه 
مكې اندازه آولو او  ه د ې تو ان آرايي ، په 

دحدودو خط اچول دعنعنوي اوسيمه ييزو سروې 
و ته اړتيا لري و مكې    .انو په طريقه او د

مكې  داساسي ملكيت دنورو سندونو له پاره، د
ې، چې ديوتشخيص آوونكى له الرې چې  و
خه يې  نو  ان دمجاورو نومرو دتفصيالتو له 

ي، آافى دى   . حمايت او مالت آي
و نومرو له پاره د  ان مكې د هر آله چې د
مكې دتصرف  جايدادونو اسانتياوې او حقوق د
اآل شول، دهغې ثبت او داره  دتنظيم له الرې و

سطحه دتصرف پرهغو حتمي ده، دلته دپيچلتيا 
مدار آوتكيه لرى چې تر استفادې الندې نيول 

ي دنومرو دجزئياتو دتفصيل سطحه اوهغه . آي
ي فعاليت له پاره په  ان آاري ظرفيت چې ددې 
ي،  په  ه اختصاص ورآول آي دوامداره تو

يزنظر له دوآانونو له نمونې  اهى( بنس ) يو اسيت
يو پورې ت و اړخيزو نمايند . وپيرلريخه تر

اې،چې دثبت او سروې چارې ادارې  هغه 
  .اوسازمانى مسووليتونه سره بيلوي

رام تطبيق ډير  مكې دتصرف دتنظيم دپرو د
واړخيز آار دى دقانوني نتيجو په . پيچلي او 

وړاندې آولوهدف اوموخې ته درسيدلو دالرې 
ي، برسيره پرثبت او  ل آي جوړ هم مهم 

ه آولو دچار و په تنظيم آې نقشه دحقوقو په 
ولنې متحد آول او ژمنه ، سروې ، او  نه، د آ
و دحل الرې شاملې دي، برسيره پردې  دشخ
مكې دتصرف دچارو تنظيم زياتره د پراخه  د
رام يوه برخه ده، چې پكې دزيربنايي برخې  پرو
ه والى شامل دى ،  په رغونه آې دمرستو 
ه آولو آې دفزيكي پالن جوړون ې دنورو چارو 

لو  ولنې د هلو  او انجينري چارو آې تخصص د
و شريكولو ته اړتيا دهغې دنورو اړخونو  او ه

ي ن ليدل آي   .تر
  

٢،٣  
ې او النجې او دهغو حل الرې مكو شخ  :پر

  
ې  و دمناسب حل دسيستم طرحه دشخ دشخ

  .دمنابعو دقيق او ژور درك ته اړتيا لري
  

١،٢،٣  
و منابع ارآې دشخ  :دآابل په 

  
ون هغه وخت و دآ ار آې معمولي ت ابل په 

ار دموجوده جايدادونو دتصرف او حقوقو  چې 
ه هم  خه ډك و، آه  و او النجو  په اړه له شخ
ې اومنازعې زياتې  ار آې رسمي شخ دآابل په 

و شمير له   ١٠٠٠دي، له دې سره سره هم دشخ
ي، په داسې حال آې چې دآابل  خه نه زياتي

ار نفوس درې مل ي، زياتره د يونو ته رسي
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لې دي چې بيه  ې په هغو جايدادونو پورې ت شخ
ې او النجې  يې لوړه ده او همدا بيه ده چې دشخ
ه ورآوي، نه دهغې  او مسلې ته مهمه اوجدي ب
و منابع په عمده ډول دآورنيو  حجم ، ددې شخ
يو ترمين دى او زياتره پخپله دهمدوې  دغ

ي، له همدې امل ه درسمي ترمين حل آي
و مهمه مسله نه  ې دشخ جايدادونو پرسرشخ
اې پاتې  ې امكانات پخپل  ر دشخ تشكيلوي، م
ي، چې دهميشنې عدم مصؤنيت او ناپالن  آي
شويو آورونو پراختيا ، چې هلته په هغوآې د 
ي،  جايدادونو دمالكينو شميره يو مليون ته  رسي
ي دغسې مسلې دآمزورې  ته آي خه رامين

په بلې اصطالح دبيالبيلو سطحو ترمين ادارې، يا
ي خه راوالړي   . له ادارې فساد 

ار آې دمالكيت دمصؤنيت نشتوالى ،  دآابل په 
ه دمخه دملكيت دبيرته الس ته راوړلو  تر هر 
ه را پيداآوي ، دمالكيت دعدم  ويره او ډار ب
مصؤنيت منابع سره توپيرلري او دغه مسله بايد 

مكې دتصرف په بحثونو  آې په پام آې ونيول د
مكو  نې په دولتې  شي، زياتره، پالن شوې استو
ي ،  مكو اوسي اروال پر ه د ې تو ان ، په 
دغه مالكيت دمصؤنيت نشتوالى منبع شخصي 
مكو په نسبت په ډيرې اسان سره حل آيدالى 
شي ، دمصؤنيت نشتوالى امكان لري دملكيت 

، چې له بيرته ترالسه آولو د ډار په نتيجه آې
غيرقانوني تصر ف دآور خاوند ته دمخ په 
ه  ې توان نه لرل، د زياتيدونكې آرايي دورآ
ې دزياتوالى له امله دخپلوانو او دوستانو  و
ودلو داړتيا په منظور دسرك او نورو  دآور دپري
خدمتونو دپالنونو دتطبيق له امله دشخصي 
جايدادونو په ناخبرۍ سر مصادره آولو له وجهې 

ته شير   . امين
مكو په پرتله  پورتني يادشوي  مسايل د دولتي 

چې حل وفصل شي، په . نسبتا ډير ستونزمن دى
ه چې  رن مكې،  آر والى  ه د ې تو حآن
اروالى دپوره صالحيت لرونكى ده چې خپل 
ه  جايداد په خپله ولكه او تصرف آې راولي ، آه 
لو هم په دې مرحله آې دپورتنيو ياد شويو مساي

كه چې دادارې فساد  تطبيق ستونزمن دى، 
ي   .دمسايل رامخې ته آي

و زياته  په پالن شويو جايدادونو باندې دشخ
برخه يا آمزورې ادارې او يا په دولتي 
ې دى او  ته آ انونوآې   اداري فساد رامين ار
ې اوالرې چارې يې ورته برابرې  يايې اسانه آ

ي دي و .  آ د دورانونو دغو معضلو زياتره دج
ې ده او دآمونسيتي  ه منعكس آ دپاليسو يا داو ب
خه رانيولې بيا  رژيم دملكيتونو له مصادره آولو 
مكو قطعاتو دتخصص او  دطالبانو درژيم د
ولو پورې ، ددې حالت  ر اپارتمانونو تر ملكيت 

ندوې دى   ٢٠٠١وروسته چارې ، د . ر

خه وروسته  ميالدي آال ددسمبر له مياشتې 
ه پرمخ والړې ، خو دغه پروسه  ه تو تقريبآ په 
اروال پواسطه دتحقق او په عمل  دآابل داوسنې 

او ته ورسيده سره له دې چې . آې پلې آيدو پ
مكې  ندونې شته دې چې د ر انې ا و زياتې ادعا
ي،هم په تيرو وختونو او هم په  ې غ ويش دآمي
 اوسنيو شرايطو آې خپلو خپلوانو او دوستانو ته
مكو دقطعاتو او اپارتمانونو دتخصيص  بيرته د
انته دورآولو  ه دمخه  ورآولو او تر هر 

تونكى شوي دي   .غو
  

٢،٢،٣  
و او النجوحل   :دشخ

  
ي چې هغو  زياتو مداخلو ته اړتيا محسوسي
مسايلو ته، چې پورته يې يادونه وشوه ، رسيدنه 

مكې ، دمالكيت دطرحې  ي، چې پكې د چې ( وآ
اومناسبه طرح ريزې ) بحث وشودمخه پرې 

و دحل وفصل له پاره  درسمي او غيررسمي شخ
  .مناسبې الرې دى

ه او سيستم سره درسمي او  په مناسبه تو
ي،  و دحل آولو اړتيا احساسي غيررسمي شخ
رسمي او غير رسمي اسناد معمول دى او له دې 
ې دليل آيدلې نشي او رسمي ياشرعي  امله دشخ

ې او قباله نشي آولې دج ولې شخ ايدادونو 
ي  په واقعيت آې په زياترو سيمو. النجې حل آ

ه  آې زياتره سندونه غيررسمي يا شرعي دي، 
ه  تقريبا په سلوآې ( دغير رسمي قبالو په تو

ه ٪٣٠ ه )  په ساده ب ه دعرفي قبالو په ب ( او 
خه تر٪١٩له  چې په زياترو ) پورې ٪٨٠ 

  .سيمو آې دغه مسئله تشكيلوي
 نتيجه آې عنعنوي يا سيمه ييز نورمونه هم په

خه په استفادې  يو منل شوې سكوب چې له هغې 
سره آولې شو دمالكيت يو سم او معتبرسند ترتيب 
و دحل او  و، په دې معنا چې دشخ او برابر آ
دمالكيت دسيستم دبرابرولو ، په منظور دسكوب 
تشكيلول ستراتيژيكي جال والى يا په پالني 

ې دحل ترمين مطلق جايدادون و باندې دشخ
و ، په عمل آې دواړه رسمي او  مفهوم بايد هيرآ
غيررسمي پروسې خپل خپل نقشونه لري، لكه 
ه چې يو شمير پيچلي عوامل، لكه طبيعي  ن
ي  اآل آي ې، دهغو موقعيت او حل آيدنه يې  پي
ه غير عادالنه دي  ه تو ې دا په بشپ ينې شخ

ول نيزې مداخلې صورت چې دهغو په حل آې 
ې  ونيسي ، په داسې حال آې چې غير الزمي شخ
ينو  ي، په  محكمې اورسمي د اروته وړل آي
وونې آوي چې  حاالتو آې زياتره الزمي الر

ې په غيررسمي ډول  ه په ( شخ دمثال په تو
) حدود اربعه او ياعامه الرې ته الس رسي حقوق

دترآې لكه دميراث ( او يا دسيمه ييزو عاملينو 



مكې معضله   ارآې د يزدوړ:  دآابل په   انديزونو او مسايلو لن

       /  SASEI     يوال بانك آې  7 په ن

ې  په وسيله حل وفصل شي، په آلي ډول ) پي
اداري يا ( درسمي او غيررسمي اړيكو ميكانيزم 

ولنيز اوسيمه ييز دې دې او ) رسمي ،  سره ن
ه والې  ه سره  آولې شي په اغيزمنه تو

په محكمو آې عادالنه قضاوت باندې . ومومي
دخلكو باور عبارت دې له ډيرې مهمې دورنما او 

و پس منظر  ولنو په سطحه دشخ خه دآوچنيو
  .په برخه آې

دډله ييز اړيكو واقعيتونه دمخه دپاليس په 
اې شوې دى ود آې  شريعت، . قانون او الر

دعامه قوانينو مجموعه دهيواد پرقوانينو برسيره 
نالروباندې خپل  نالرو مجموعه پر آ دعامو آ
ار ونه لري، چې په عمل  ين ې تاآيدونه او ان

سمي او غيررسمي پروسې جالوالى له آې در
ه وړي په شريعت آې دتطبيق په وړاندې . مين

ه  يتوب په ثابت او تغيير نه منونكي تو من
ه ده، او دعامو  ن غوره شوې آر دنظام لوم
قوانينو مجموعه، سيمه ييز سازمانونه، لكه 
انې او سيمه ييز مشران، دجوانبو په پام  شورا

  .لو آې دخيل دىآې لرلو سره په مساي
درسمي حل الرو په برخه آې دمحكمو اصالح 
و دحل په  نالرې ، اجراات او دشخ شوې آ
واب ويل يو سياسي  منظور دخلكو په وړاندې 
و سره په  قدم دې، چې نه يوازې له اوسنيو شخ
ه چلند يا برخو رد آوي، بلكې  كه تو عادالنه او چ
نديدو په مخنيوې آې ه ر و درا م دنويو شخ

مرسته آوي، د دواړو دولتى او قانوني حمايت او 
و ديوې  مكې دشخ له پاره منطقي هدف د مالت
ته آيدل دي، چې يو بې  ې محكمې رامين ان
طرفه او ناپييلي واحد دى چې هغه آولى شي 

نوموړې محكمه بايد . داصالحاتو پيالمه وي
ه داجرائيوې  ارنې ، او مالت او په مسلكي تو د

اې شي چې خپل سيستم ل و وآ رونكې وي، تر
ي  ند آ ر دآتنې وړ برياليتوب په داسې ډول 

ى هغه  آې چې و دصداقت او عدالت دآوريا 
ه وپيژني و شمير ته له . په تو دهغو پي

آتنې پرته چې نوموړې محكمه هغه حل و 
ه مرآز او  فصل آوي، محكمه به وديو
ار  ي، چې د ل آي ه  اداري په تو

كو باور خپلې خواته را اړوي او داوسيدون
ه بايد دا  قانون په عمل آې پلې آوي، آه 
و چې په اوسنيو شرايطو آې محكمې  هير آ

ي  ار شتمنو خلكو الس رسي ( ته يوازې د
  )ددوى په خدمت آې ده

دعامې ادارې داصالح اوسمون له پاره 
اروالى او وزارتونو   ور هدف د يوبل 

ار او  آور جوړولو آميسيون، لكه د
ول قدرت  ، چې پخپل  اروال وزارت او آابل 
واك داپارتمانونو دودانيو او آور  او 
مكو اختصاص له پاره آار  جوړولو له پاره د

ي  ول مهم سياسي بدلونونه چې دولت . وآ
اآنو له سرته  ول  اآنې له پاره د درئيس د
نالرو او  ته شوي، دآ رسيده وروسته رامين

ت فرصت دپوره لوبغاړو دنوي  ازموي
شفافيت لرنې په خاطر وړانديز آوي ، د 
دفتردارۍ  موجوده او عمومي سيستم د 

) اجزاوي( اصالحاتو مهم او آليدي توآي 
  . جوړوي

په غير رسمي برخو آې سيمه ييزې ادارې او 
و او النجو دحل عاملين  دجايدادونو دشخ

خه له دې . دمرستې او مالت وړ دى و  له شخ
خه الس ته راوړنې دا وړانديز آوي لن  وتجربو 

ولنيز ميكانيز مونه هم په پراخه  چې سيمه ييز 
پيمانه اجراات درلودل اوهم دفعاليت الزمه اسباب 

دغه ميكانيزمونه نه يوازې دا چې له محكمو . دى
ه  ي خه دقضيو دلرې ساتلو په منظور، بلكې په 
و دحل په قضيو آې ډير ارام او  بيه په شخ

ي ه مرسته وآ ه . دوامداره تو ودان پرهغه 
چې جوړې شوي دي، منطقي او اساسي دي، دغه 
ې  ه ترسره شي چې عامه  مسئله بايد داسې تو
ه غيررسمي  يز تو ي او په بنس او عادى و

ي انونه له خطر سره مخامخ نه آ   .ار
  
۴  

يز او نتيجه اخيستنه  :لن
  

ار آې  اري دافغانستان دولت دآابل په  د
مكو د پراختيا د ادارې په منظور، دهيواد په 
لرې پرتو سيمو آې دهغې د پراختيا په وړاندې له 
ستونزو او چلينجونو سره مخامخ دى، چلينجونه 

انونو آې : عبار ت دى له په اړوندو ادارې ار
و محول آول چې  دآارې ظرفيت نشتوالى، د

ونو ادا وي او په زر ري داوسني حالت ثبات بشپ
مكې په  آارآوونكي چې په اوس وخت آې د
  .اداري بوخت دي

ه چې  رايشات په داسي ب اساسي چلينجونه او 
رنيزه آوي، دعملي  مكې اداره آوي او م آري 
خه  ذارۍ  آري پالن اقداماتو په لور له مرآزې 
مكې او آورونو  ام دى، چې پكې د لري يو 

ارنه شامله  خه ډآه  ده، چې دبازار له احتياط 
اري پراختيا بدلون مومي   .په هغې سره 

نو  ه د موجودو ناپالن شويو داستو همدارن
تونو حمايت او  ولنيز ارز آورونو اقتصادى او 

  . مالت بايد وشي
يز هادې  دپاليس دغسې اقدامات بايد يو بنس
ونې او  ور ده اوعيارچاپيريال دخصوصي سك

مكې  خدمتونو تشويق په منظور دى له دواړو، د 
ارونو آې داقتصادي  دوړاندې آولو او هم په 

ي رتيا وآ يز . آورونو له جوړولو سره مل بنس
چاپيرل بايد ديو منظم سيستم لرونكي وي چې هغه 
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اروال په سطحه داجرا او سرته رسيدنې  د
ي اودساختمانې آيفيت له مخې سم  اوته ورسي پ
نې په ساحو آې  او په ناپالن شويو داستو

خه برخمن او د دما لكيت د حقوقو له مصؤنيت 
  . ډاډ وړ وي

ول سيستم بايد دناپالن شويو  مكې د ادارې  د
و د اوراولو  جايدادونو دحقوقو الرې او دشخ

وي ر ه درسمي . الرې بيرته قانوني و همدارن
محكمې سيستمونه بايد ډير اغيزمن او په جدي 

ته شي ه رامين واب ويلو . تو دشفافيت او 
يارونه بايد د دواړو، پالن شويو او ناپالن مع

ندشي ر   .شويو سيستمونو له پار را
داصالحاتو دا جندْاء سرته رسول يوه ستره او 
پيچلي ژمنه ده، چې دبيال بيلو ډلو آلك عزم او 
هوډ ته اړتيا لري، په اوږ دې مودې آې اصالحات 
او سمونې په دې هوډا تصميم دې چې دافغانستان 

ې اقتصادي ودې او پراختيا اري برخې  د
ورآولو او دهيواد دزياتيدونكې نفوس ته په آتنې 
اآنه  ارونو آې دژوند آولو له پاره دهغې په  په 

ي   .اغيزمنه وده پرمختياو وآ
 
 

يوال بانك آې دجنوبي آسيا دانرژي  ت په ن دپاليس داياد
او زيربنايي واحد پواسطه دترتيب شويو اسنادو له مخې ليكل 

  . شوى
مكو معضلى ، : آابل ارى   ميالدى آال ٢٠٠۵د

نو پر بنس  ي ت ، دهغو  دسپتمبر دمياشتې دپاليسې ياد
خه د ٢٠٠۴چې د   ميالدي ٢٠٠۵ آال دسپتمبر له مياشت 

  .آال دجنوري ترمياشتې پورې  ترسره شوې وي
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


