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يوال بانك                        تونه              ن ار د پا ليس ياد    نومره- ۴               دآابل 

  
  

مكې اري  ه شى دى؟ ت د و د سرچينې سبب    صرف په برخه آې دالنجو ا وشخ
  

ار آې رسمې النجې زياتې دي  ي دومره ډيرې.په آاپل  ه چې فكر آي ن زياتره . نه دي خو بياهم لكه 
دعوې او النجې دهغو جايدادونو په اړه دې چې بيه يې زياته ده، او دا لوړه بيه ددې المل ده چې ددعوې 
ي، چې دخپل سرو آورونو دسترو او  يي نه دهغې حجم ، خو ددعوې امكانات باقي پاتې آي مسئله مهمه و

خه پيدا آي ولو له ويرې  ي ورسره مخامخ ٢،۴۴ي، چې پراخو برخو له نه مصؤنيت او دړن  مليونه و
ي والې پورې اړه لري چې يو . آي رن ه هم دمصؤنيت نشتوالى فرق سره لري يعنې دهغه سند په  آه 

خه . اوسيدونكى يې لري ينو يې د دولت له نه پاملرنې  دغيرپالني سيمو اوسيدونكي عرفي قبالي لري، چې 
ي او دغه شان قبالې يې اخيستې  مكو آې ژوند ) قانوني(دي، هغه اوسيدونكي، چې په نيول شويو استفاه آ

ار داوسيدونكو اآثر نفوس جوړوي چې هغوې دملكيت هي ډول سند نه لري او بايد جايدادونه يې  آوي د
ي او هغه هم ددولتي . مصادره شي آله آله دغه شان دعوى اوالنجې دآمزورو حكومتونو له امله من ته را
ار دغير قانوني اوسيدونكو دملكيت دحقوقو دعدم مصؤنيت ودانيو او اپار تمانونو په سر، دولت بايد دآابل د

مكو آې ژوند  ي چې په غير پالني  مسلې ته درسيدنې په غرض دهغې تنظيم شوې ستراتيژي مالت وآ
ه بايد ددعوو دحل رسمي او غير رسمي دواړه ميكانيزمه  سي دې  پالي۵ او۴ددې مجموعې ( آوي، همدارن

خه دراوالړو شويو دعوو دامكاناتو په نمره اخيستلوپه غرض پياوړي ) وآتل شي مكو  له نيول شويو 
ي  .آ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امله زياتې دعوې پر هغو جايداونو ، له دې
پورې اړه لري چې لوړه بيه لري او دا قيمت 
دې  چې ددعوې مسله مهمه او جدي آوي نه 
ه په سترو سيمو آې  دهغې حجم ، همدارن
پرهغو غير منقولو قانوني جايدادونو ، 

آورونو او جايددادونوباندې دعووې  
ه او متوسطه  دهغوآسانو پرملكيت دي چې ل

ه  ونه لري ،خودغه مسئله عمدتا ديوې گ
ي چې  ته آي يو ترمن رامين آورن دهغو غ
انو ته  لورو خواوو او نورو موضوع  پر 
ه  ورته وي، ددې مسلې حل په عمومي تو
دآورن ترمن او يا دغيررسمي انجمنونو په 

ي   .چوآاټ آې رامن ته آي
ې محكمه يوهغه  ان مكو ددعواو  د

ار ته دمهاجرينو او يا ميكانيزم دى چې آ ابل 
ايه شويو دراستنيدو په نتيجه آې دشخصي  بي
مكوپرسر پيداشويو دعوو ته  جايدادونواو د

واب ويلو په غرض جوړه  ( شوې ده د
دزياتو بحثونو لپاره آوالې شي ددې 

ورئ لورمې پاليس نوټ و   .)موضوع د
مكو پورې د اړوندو قانوني  پرشخصي 

١  
مكو دعوې    درسمي ملكيتونو او شخصي 

  
  زمينه او اندازه

  
خه راپديخوا په آابل آې ٢٠٠١له  آال 

دقانوني ملكيتونو دعواوې ډيرې دي، خو نه 
وزره په هغه اند ي،  ازه چې تمه يې آي

دعواويې داواروولوپه غرض رسما دولتي 
ه  ه نا اداروته وړاندې شوي دي، يعنې د
ار آې  درې مليونې نفوس لرونكي په يوه 
شمير دغه شان زياتې دعواوې په پالني  ډير ل

مكو په اړه دي د دغو . سيمو آې دشخصي 
اتيازو آې، چې په  قضاياوو په سلوآې په شپ

 آې دناروې دمهاجرينو دآونسل له خوا آابل
مكې دي  ي ، هغه شخصي  يتوب آي من

 يې په هغو سيمو آې دي چې ٪۶٩چې 
ي   .خدمتونه ورته وړاندې آي

ته  دقانوني ملكيتونو دعواويې دسيستمونو په 
ت زيات وي په  ومره چې دجايداد ارز دي، 
ي  ه نيو ل آي هماغه اندازه په غير قانوني تو

نې ډول ار آې دغيرپالني استو   په آابل 

 
37086

Pashto

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



ه شې دې؟ و دسرچينې سبب  مكې  دتصرف په برخه آې دالنجو اوشخ  اري 

SASEI يوال بانك آې 2     په ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وروسته  Alden wilyله الدن ويلي: منبع
ې محكم ان مكې ددعوو د ې له خوا دبرابرو د

  . دسمبر٢٠٠۴شويو معلوماتو پر پبنس د 
ت  ار او دآابل په : ياد زياتره دغه مسلې پر

  .چاپيريال پورې اړه پيدا آوي
  

پرشخصى جايدادونو باندې په رسمي دعوو آې 
وي او تر خلك زياتره  دعوى آوونكي شتمن 

بحث الندې جايدادونه زياتره آورونه ، 
اري او اپارتمانونه، دوآان ونه ، باغونه او

اري آروندې دي   .نيمه 
غير قانوني نيونې او نورې دعووې يوپر بل نا 

ي  . پيژندويه آسانو پورې اړونده نه پاتې آي
دآورنيو ترمن داخلي دعووې هم شته چې له 

خه  ذناروې دمهاجرينو ٪٣۶هغې جملې 
 ميراثي او حق ٪٢٩خه دشورى له قضيو 

ډول په محكمو آې الشفعه دعووې په عموم 
ورئ٢ او ١. (موجودې دي   ) جدولونه و

  
  
  

و ډولونه   ه  %  دشخ
دجايدادونو وراثت 

  )دملكيت مسئله(
٢۵،٢  ٨،۴٩٩  

( غير قانوني نيونه 
  )دملكيت مسئله

٢۴  ٢،٣٣٢  

مكې پير اوپلور  د
  ) دملكيت مسئله(

١٩،۶  ١،٨٩٨  

داوبو دحقوقو آرونده 
  )اوبه خور(

٧،١  ۶٩٠  

  ۵۴١  ۵،۶  روي آرايه او 
آورونه، دتعميرونو 
پلورنې او رانيونې 

  ) پروسه(

۴،۴  ۴٣١  

ترنورو (دشفعې حق 
  )دمخه دپيرودلو حقوق

٣،۵  ٣١۴  

  ٣١٣  ٣،٢  دشتمن سپارل
دحرآت وړ او (وراثت 

  ) بې حرآته جايدادونه
٢٧٩  ٣  

مكو باندې توقف   ٢٠٧  ٢،١  پر
دپيراوپلور په وړاندې 

ه    مخكين ورآ
٨  ٠،٩۵  

  ۶۶  ٠،٧  وله دعووېپرپ
  ٩،۶٨٢  ١٠٠  مجموع 

  دسترې محكمې ٢٠٠۴ b Alden wily دالدن: منبع
   حون٢٠٠۴دبرابرې شوېو معلومات پربنس آابل 

  
  
  
  

يزې جايدادونو د دعواو ډ ولونو او ان
مكو من  بيالبيلې دعواوې، چې پر شخصي 
ي، زياتره دملكيت پرسندباندې  ته را
دآشمكش ، ادارې فساد او دجايدادونو د 
اسنادو جعل په ترتيب سره د دولتي اراآينو 

  .ديوې برخې او غيردولتي آسانوله خوا دي
  

  :دجايدادونو پرملكيت باندې دعوې) الف
مكو  باندې بحث پرزياترو شخصي 

دجايدادونو پرملكيت باندې د دعوو له امله 
ه  ې تو ان ي، دغه مسئله په  من ته را
پرمهاجرينوباندې زيات تاثير لري او داچې 
زيات شميرمهاجرين بيرته افغانستان ته 
ي احتماال به دغه دعواوې زياتې شي  راستني

ې دراستنيدنې يا .  دمهاجرينو دخپلې خو
نوته چې دمها رو دا جرينوپه چارو آې دمل

له خوا ) UN HCR(ملتونو د دفتر 
يي چې  شوي،   مهاجرين چې ٪٣۴راغون

پخوا ورسره افغانستان ته په راستيندو آې 
آورنيو  )٨۶،٢٧٠( مرسته شوې وه 

مكې درلودې ددغه شان آورنيو  آورونه او 
 طرحه ددوى لپاره د دعواو ډيره معمولي
نيو پيداآول دي دآورونو ، اپارتمانونو ياودا

 دريمه چې دبل هغه چاپه الس آې دي، چې په
په . او يا تر تردې پورته درجه آې قرار لري

ولې  مكو ٪۶٩حقيقت آې دجايدادونو   دعوې د
ې محكمې په  ان او )  جدول-ا( د دعوو د

 دغه مسئلې چې په آابل آې ذناروي ٪٧،٧٠
يتوب آوي او يا يې  دمهاجرينو شورا پكې من

وي غير قانوني نيونې دي، چې دنيول حل آ
يي  ولو قضيو ربع  ) جدول٢(شوي جايداد د

ران بيه جايدادونه زياتره وخت په غيرقانوني 
ي د دولتي او شخصي دواړو  ه نيول آي تو
افرادو له خوا وروستي انتقال او دجايداد دملكيت 

ي   .په سر احتمالي دعوې من ته را
  
  
  
  
   

و ډولونه   %  ه   دشخ
ه دملكيت  ه وآ په راآ

  دعو وې
٨٨  ۵  

داسنادو دجعل آارۍ له الرې 
دملكيت دعوې يا نورې تقلب او 

  حيلې جوړول

۴۴٢  ٨۶  

داشغال (غير قانوني اشغال 
آوونكي له خوا دجايداد 

  )دملكيت دعوې

١،١٧۵  ۶٩  

  ١٠٠  ١،٧١١  مجموع

  
ې محكمې دجايداد قضيې :  جدول -1 ان و د مكو دشخ   د

  )ول شاخصونه(
  ٢٠٠۴ مارچ -٢٠٠٣مارچ 

  مارچ ٢٠٠۴ – مارچ ٢٠٠٣په افغانستان آې :  جدول ٢
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ينې نسبتا  قانوني دعووې په له دې سره سره 
ار آې خپلسرو آورونو داهميت ميزان،  آابل 
ار آې پر جايدادونو باندې د دعوو  په آابل 
ه  ې تو ان لپاره امكانات زيات دي او په 
دغير پالني اوسيدونكو دعدم مصؤنيت له مسئلې 
او د دولت له نورو اړونده مسئلو سره په ارتباط 

  .آې دي
  
٢  

لې دعوېپه خپلسرو آورونو پورې    ت
  

ول غير قانوني اوسيدونكي  ار آې  په آابل 
دملكيت له عدم مصؤنيت سره مخامخ دي او له 

خه دويرې په حالت آې ژوند آوي  وزر  آه . بل
ه هم دهغوې چلند او پيشامد، دهغوې دقانوني 
اې شويو په  اې پر حالت سره سم دغيرپالني 

ه توپير آوي   . تو
خه و رهاخوا چې ددعوو له امكاناتو 

دهغوې له غير قانوني وضعيت نه پيدا 
شوې دى، دمتقابلو اړيكو او پرحقوقو 
باندې شخصي دعوو الرې او نورې ورته 
انې هم په غير قانوني سيمو آې  موضوع 

  . زياتې دي
  

  خپلسرې آورونه او دملكيت عدم مصؤنيت 
  

خه ويره) الف وزر    :له بل
  

 ٢،۴۴( دآابل په سلوآې اتيا نفوس 
هغوې چې په غيرپالني او ) يلونهم

غيرقانوني سيمو آې دآورونو په جوړولو 
ې دى، په  او يا رانيولو الس پورې آ
خه  و له قانون  حقيقت آې په بيلوبيلو ب
ونه آوي، نو دغه مسلې آوالى شي  سرغ
ي،  دهغوې دويستلو مسئله رامخې ته آ
مكې تنظيم حقيقي پاليسي په تيره بيا له  د

ي آال نه راپديخوا من ته  ميالد٢٠٠٣
راغلې او هغه غير پالني سيمې چې 
ترماستر پالن الندې راغلي دي، پخوا دبيا 
ه  رغونې لپاره دموجودو سيمو په تو

) ١(ددې مجموعې د ( قبولې شوي دي 
ورئ ت و زورواآانو هم ) پاليس ياد

نې  خه په بهر داستو زياتره له ماسترپالن 
ي دي ې آ ې پ په اوسني نه . پرسيمو ستر

تلو  تنظيم شوي چاپيريال آې له تنظيم غو
سره سره دولتي مقامات آوالى شي له هغو 
خه داستفادې په  نالرو  طرز العملونواوآ
واسطه چې دفنونو له لحاظه قانوني، خو 
ي، په دې  غير عادالنه دي، سيمې تخليه آ
ه مثال دشير پور په سيمه آې  اې آې ډير

مكې په نيونه پورې اړوند اداري ) ب د
  :موضوعات

  
خه  تنې  انې او له حق غو اداري موضوع 
سر ونې دقانوني ملكيتونو دزياتو دعوو مرآزې 

ې زړې جوړ ان مكې د دعوو د  وي، د
محكمې قاضيانو د ډيرو هغو قضيو رپوټ 
ي دى چې خپلوانو او نورو آسانو جعلي  ورآ

ي دي   .اسناد او هويت جوړ آ
ې ده چې هغو دراستنو شويو ،  مدعيانوادعا آ
و شويو آسانو دملكيتونو وارثين  غايبو او م
اويا ادغايبو آسانو وآيل او مالكين دي او ادعا 

كاري آوي  چې وآالت ليكونه هم لري، داسې 
اروالي او دوزارت خانواراآين په  چې پوليس ، 
و باندې  دغه شان مسلوآې په اداري فساد او ب
په تكيې سره چې جعلي اسناد ولري، الس لري، 
دغه مسله دناروې دمهاجرينو دشورا په 
اطالعاتو آې داسنادو او داليلو له مخې په اثبات 

ولې موضوع رسيدلې ده، چې ه هغه   يو پرپن
ل شوې دى او  انې پكې دي چې رپوت يې ورآ
يي چې دولتي اراآين په نامحسوس او په  دا
عين وخت آې ديادونې وړ په اداري فساد آې 

  .شامل دي
  
ورئ٣(   ) جدول و
  
  
  
  

وري(طبقه    %  )آ
مكې پرغصب پورې اړونده قضيې   ١٣  د
وندون و د دولت له اراآينو ، دسياسي 

له آسانو يا دمحكمې له قاضيانو سره 
  دمباحثو اړونده قضيې

١۶  

په فساد پورې مربوطې قضيې، مثال 
اروال يا محكمې له خوا په رشوت  د

  آې الس درلودل

٧  

اروال په  دانكشافي پروژو لپاره د
واسطه دپيسو د راريستلو په نتيجه آې 

  قضيې 

١٣  

بيرته نه راستون شوې / مخلوط/مبهم 
  يا پاې ته نه رسيدلې قضيېمؤآل 

١۵  

كيل نه دى : آوم آارآوونكى پكې 
وندونه يا  قضيې دوه شخصي 

كيلوي ي    .دآورن غ

٣۶  

  ١٠٠  مجموع
  ،٢٠٠۵) Beal & Esser(له بيل او ايسر: منبع 

 آال لپاره دناروې دمهاجرينو دشورا دبرابرو شويو ٢٠٠۴د  
  .معلوماتو پربنس

  

مدعيان دناروې دمهاجرينو دشورا له :  جدول ٣
يتوب په دعوو آې  خوا دمن
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يانو  اون د دعوو ستر امكان له دولت او يا
نې غوره آولو آې سره پ ه دغه ډول استو

موجود وي ، آيداى شي دعواوې پيدا شي 
آه چيرې دولت ددغو تيريو مجرمين تعقيب 
ينو حاالتو آې به  او يا محاآمه آوالى په 
هغوى چې آورونه ، نه لري رانيوالى ، 
ت  ې لمبر پاليس په ياد داسې چې دلوم
تنه شوې ده، اوس د دولت مهمه  آې سپار

ۍ وظيفه داده چې جن ساالرانو او لوم
ي چې اوس  والو ترمن توپيروآ اوپان
مكې رانيولې او دهغو مطابق  اوس يې 

  .حكم چلوي
مكو نيول هم دسيمې  له بده مرغه د
يو ترمن د دعوو د  دپخوانيو او نويو غ
امكاناتوپه الرسوق شوى دي، هغو آسانو 
چې دخپلسرو آورونو پرخالف يې دلويانو 

اروال داراآينو په ملكانو،   پوليسو او د
ون اعتراصونه درلودل، زياتره يې يا په 
ي  و ورآولوله الرې غلي آ لو او يا ب وا

  .دى
داجتماعي دعوو دحل ميكانيزم پردغه شان 
دعواو باندې دواآمن آيدلو په غرض 

وته نيسي  ددغې ( داوريدنې وړ انتخاب ته 
ت  لورم لمپر پاليسې ياد مجموعې د

  .)ورئو
  

ولنه آې دننه دعوې   :په 
  

ولو هغو سيمو آې چې له   آال ١٩٧٨په 
خه ٢٠٠١خه په تيره بيا له   آال 

راپديخواخپلسرآورونه زيات شوي دي، 
 په اړه زياتره دعوې دملكيت دحقوقو

دخپلسرو آورونو په . پرمعمولي مسلو باندې دي
آورنيو آې موضوعات زيات وي، مثال يو آور 

دآثافاتو حريم تيرې آوي، دپليوالرې دبل آور پر
دپريوتلو له امله ويجاړې شوي دي او ديوه 
آې  ان واوره پاآه شوي اوپه بل ان
ه شوې ده، په داسې حال آې چې دغه  غون
آوچني او له نظره لويدلي موضوعات د عوو 
يدلي دي ، دسيمې  ر و سبب  او جدي ج
ې ددغه شان دعوو  ملكان او دجوماتونو جر

ه اوارولو آې مهم رول لوبوي ، آه هغوى پ
و دحل دغه . ته مراجعه وشي داجتماعي شخ

ددې . (شان ميكانيزمونه بايد تقويه شي
ورئ ت و لورمې پاليس ياد   )مجموعې د

  
  
  
  
  

ول دي   آال آې ٢٠٠٣ چې پهدآورونو ړن
مكو باندې جوړ شوي دي  په آابل . پردولتي 

ار آې دخپلسرو آورونو قانوني آول دهغو 
ۍ  معيارونو له مخې چې ددې مجموعې دلوم
ودل شول، له هغه  ت آې و پاليس په ياد
خه عبارت دى چې دخپلسرو آورونو  تعهد 
نې  ولو له ويرې داندي خالي آولو او ړن

  . ي آويمسئلې ته رسيد
  
  :دملكيت دعوې) ب
  

په داسې حال آې چې غير قانوني 
اوسيدونكي دملكيت له عدم مصؤنيت سره 
مخامخ دي، هغه اوسيدونكي، چې د دولت 
مكو آې ژوند آوي،  په غصب شويو 
دهغو اوسيدونكو په نسبت چې په غير 
مكو آې ژوند آوي زيات زيان  پالني 

مكو زياتره او . ويني  دغير پالني 
يدونكي عرفي قبالې لري چې دملكانو س

اومشرانو له خوا تصديق شوي دي او دا 
په افغانستان آې دملكيت معتبرثبت دى او 

ه اندازه دملكيت له دې امله ده چې يو
په دې تر سره . دمصؤنيت مسله تامينوي 

مكې دتنظيم حقيقي پاليسي دولت درك  د
ې ده، چې غير قانوني اوسيدونكي چې  آ
په پحوانيو آليوالو سيمو آې ژوند آوي 
مكو  دموجوده آورونو، دوآانونو او 

مكې معموال . دملكيت سندونه لري دغه 
ت  سره دخدمتونو دوړاندې آولو له آم

خه  مخامخ دي او له غير قانوني تصرف 
ه اخلي ه  پردې سر بير دغه . ډيره ل

ولنې  مكې په يوه باثباته او واحد نژاده 
پورې، چې دجايداد د دعوو په وړاندې 

ي اړه لري   .را
ار آې غيرقانوني اوسيدونكي  په آابل 
مكو باندې دي، چې غير  اآثرا په دولتي 

ي الني آورونه په غير پ. قانوني بلل آي
مكو آې جوړشوي دي چې له پالن  هغو 
ونه شوې او يا انفرادي آسانو  نه سرغ

مكه نيولې ده  له بده مرغه . عامه 
 آال نه را پديخوا ٢٠٠١پخوان قضيې له  

وته  مكو دنيولو زياتوالى په  د دولتي 
آوي، دا چې دآورونو بيه زياته شوه، 
مكودنيول ان دعامه  و جن ساالران 

سترمدعيان جوړوي، دغير پالني 
اوسيدونكو لپاره دمليكت عدم مصؤنيت 
دشرعي يا عرفي هر ډول قبالې نشتوالى 
ي، سر چينه  چې ددوې دشتمن مالت وآ

كه  ملكان د دوى په معاملو آې آوم اخلي، 
سند نه السليكوي، دملكيت پرحقوقو باندې 
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و بايد مالت وشي ونواوه   . شان آو
  
د دولت له خوا دودانو شويو اپارتمانونو ) ب

  :استمالك
  

مكې ويش ته ورته له    آال نه ١٩۶٠د
راپديخوا دولت په زياته پيمانه دولتي آارآوونكو 

پلو : او نورو بېوزلو آسانو ،لكه جن 
ار  ي دي، د و لپاره آورونه جوړ آ آون

ه او آور جوړولو و ه نا زارت 
(  اپارتمانونه په ميكروريان ٠٠٠،١۵
ه  لورو ١١،٠٠٠ه نا  اپارتمانونه په 

. جوړ او ويشلي دي) انكشافي سيمو آې
ې پرهغو اپارتمانونو دي چې دولت  شخ
قضيې پكې دي چې  ي دي، او هه  جوړ آ
مؤقتي اسنادباطل  دولت پخوا دملكيتونو 
ل لپاره دغه ي وو، خو د دويم   اعالن آ

اپارتمانونه په غيرعادالنه ډول د دولتي 
مقاماتو پرخپلوانو او دوستانو ويشل 

يو دولتي لوړ پوړې مقام وايي . شوي دي
ه دپاسه   ٪٨٠چې دآورونو دوباره 

خه راپديخوا هم ٢٠٠٢ويش له   آال 
دغير عادالنه ويش پلوى، او دبې نوبت 

  .كارندوى دى
اړه  تورې قضيې په زورواآانوپورې 

ون پداك  وي دمجاهدنيو دمشرانو په 
خه تر ١٩٩٣له   آال پورې ٢٠٠۴ آال 

ن يې په زور او  او استو چې مالكين 
خه ويستلي دي او تهديد له خپل وآورونو 

مې. يايې خالي اپارتمانونه نيولي دي  داندي
ينې دغه  ي چې وړ ده چې  قضيې ليدل آي

دوزارت خانو يا محكمې دلوړپوړو چارواآو 
ه په واسطه  پيل شوي اوهغو ته قانوني ب

اروال په واسطه  ل شوې ده، دآابل  ورآ
مكې غير قانوني ويش ته ورته خپلو  د
مكې ويش او په ميكروريانو  خپلوانو ته د
آې داپارتمانونو دملكيت دسند باطلول به 
پرجايداونوپرسر، په تيره بيا ميكروريانو آې 

و دپيداآيدو المل وي   . د شخ
  
۴  

  ييرات او پاليسياداري تغ
  

 آال ٢٠٠٣په پاليسي آې ستربدلونونه له 
ه آولو ه  خه راپديخوا اداري حالت د
خه  راغلي دي ، ډير سترتغييرله سيمو 
دخلكو د اسينلو له مخې دانحرافاتو بالفعل 

احتماال يو مليون يا تردې زيات . مخنيوې دي
بې بې وزلې خلك دهغو آورونو له خريداري 

خه برخمن ش مكو ،  وي دي چې پردولتي 

٣  
مكو    د دولت له خوا په ويشل شويو 

ې   پورې اړوند شخ
  

و  آوچني، خو په عين وخت آې  دشخ
مكې له مخك ينې تخصيص سترعامل چې د

ي په  خه چې د اداري مسئلونه راپيدا آي
ه  دخپلوانو او دوستانو سر چينه  ناوړه  تو

  .اخلي
ه  خه په ميكروريانو آې د له هغې جملې 

ه  خه ١۵،٠٠٠نا  اپارتمانونو له جملې 
و ژوندې مثال دى   .ددغه شان شخ

  
مكې تخصيص) الف ار وال په واسطه د   :د

  
اروالي له دتاريخ پربنس دآابل 

خه يو دادى چې  صالحيتونو او مسوليتونو 
شخصي ملكيتونه د آزاد مارآي په بيه 
استمالك او بيا يې په قانوني يا پالني سيمو 

 په غريبو آورنيو وويشي، ْك) پروژو(
خه ) ١٩٩۶ -١٩٩٢(دمجاهدينو له دوران 

اروال دمقاماتو دسنجش  راپديخوا دآابل 
ه  مكه ٢۶،٠٠٠پربنس ل ترل ې  و  

اروالي  خريداري او توزېع شوې ده، خوآابل 
ار دپراختيا طرحې  بايد النورهم دخريدارۍ يا د
اروالى ديوه  ي ، دآابل  ته پراختيا ورآ
و واقعي  و مكې د آارآوونكى دوينا لهمخې د
ل شوې اندازې دوه برابره دى،  شمير دورآ
مكو آې دي يا  ې په شخصي  و مكې زياتره  د

ن پخوا  وداني شوي او يا په هغو آې خلك استو
مكې . شوي دي داسې چې لكه پخوا چې دغه 

استمالك شوي وي، اوسني مقامات وايي چې په 
ونې شوي دي . دې پروسه آې زياتې سرغ

پردې سره سره هغه پيسې چې له عارضينو 
و سره  خه اخيستل آيدې زياتره يې له ب

مكې داصلي بيې دوه ياد اې وې چې د رې يو
اروال . برابره آيدې ول چې دآابل  ن دودانيو 

دآاري صالحيت يوه بله ستره برخه ده،په هغه 
ه داستفادې وړ  وخت آې په نامشروعه تو

يدلي دي يادولو ته يې ضرورت نشته چې . ر
مكې داوسنيو مالكينو او  دغه مسايل د
مستخقينو ترمن دتحريك آوونكو او 

ي، چې  و سبب آي غواړي پخپله قاروونكوشخ
ي مكه آې آور جوړ آ   .شخصي 

ميالدي آال دمارچ له مياشتې نه ٢٠٠۴د
راپديخوا  دواړه عامله درول شوي دي او 

اروال د  مكې له ١۴،٠٠٠اوسني  ې  و  
ه  ه نا خه  ې دعوايي ۵،٠٠٠جملې  و  

مكو دخريدارۍ او دهغو دبيا ويش له  مكه د
ي ده چې دد ايه حل آ غه الرې مسله تريوه 
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۵  
يري   نتيجه 

  
و  مكې دشخ ار آې د په آابل 
اوآشمكشونو ماهيت اشاره يو ل الس 

دغه الزمه مداخالت . وهنې الزمې آوي 
ه بيان شوي دي، خو د  ه تو دلته په لن

تونو آې پرې زيات ۵ او ۴پاليس په  ياد
ار شوى دى   . ين

ه رسيدنه، دآابل دملكيت عدم مصونيت ت
ار دخپلسرو آورونو دقانوني آولود 
ولو  ر طرحه زيرې حرآت دۍ ، دقانوني 
ديادونې وړ بدلون اوسن پاليسي نه شي 

ت آې . آيداې ۍ پاليس په ياد دلوم
اى شويو معيارونو په تعقيب  دغوره آ
ولو ستراتيژي  ر ودل شوى ده، دقانوني 

ه بايد انكشاف و ي دغريبو خلكو په  د . آ
مكو نيوونكي اومعامله آوونكي  دولتي 
باي دمحاآمه شي ، په دې معنا چې دهرې 
غريبې آورن لپاره بايدوخت وآرړل شي، 
اى شي دخپلو ملكيتونو له  و وآ تر 
و  ته واخلي، دشخ خه  رسمي سند 
يي چې دقانوني  دعواملو دمنابعو تحليل 
و دپيل  ينو شخ ولو پروسه پخپله د ر

ي، چې بايدپه دقت سره اداره آيدو س بب آي
ته . شي ايي پر باارز ي  دآورنيو غ

يان په  اون ي او  ه وآ جايدادونو شخ
ه پرپان شويو پولو النجه  پرله پسې تو
مكه دپليو الرو  ي، چې يوه اندازه  وآ
ودل شي او هغه آسان چې له  لپاره پري
مكه اخيستې  وته  خه يې يوه  مكه والو 

انونه  د ادعا له داسې مشكل سره ده، 
ه  مخامخ ويني چې خپلې پيسې يې په بشپ

ي ه نه دي ورآ و آې . تو ينو شخ په 
و دحل رس مي سيستم ډير مؤثراو دشخ

ينو نورو آې غير  ي، خو په  اغيزناك تمامي
ۍ پاليس ( رسمي ميكانيزم غوره دى  دلوم

ورئ ت  و و دحل هر ) ياد په نتيجه آې دشخ
يد په آافي ډول انعطاف منونكى وي ډول سيستم با

چې دواړو رسمي ا وغيررسمي تحليل ميكانيزم 
  . ولري

ار آې دواړه ميكانيزمه  له نيكه مرغه په آابل 
شته، خو مالت ته ضرورت لري اوپه رسمي 
ې محكمه يوازين  ان و  مكې دشخ سطحه د
ې په  ابتدايي طريقه ده چې پر ملكيتونو باندې شخ

ه  ې تو مكو پورې مربوطې ان پرقانوني 
ې اوارې شوي دي، په غير رسمي سطحه  شخ
انو او  وشورا ې دجوماتونو دجر زياتې شخ

باالخره . فصل شوي دي ملكانو له الرې حل او 
ار او آور جوړولو  ار والي او د آابل 

ته  جوړشوي دي له بده مرغه دغه 
ون د زورواآانو لپاره،  دقوماندانانو په 

 آلونو په جريان آې ٢٠٠۴ او ٢٠٠٢چې د 
و  مكې پلورلي دي،  يې دخلكو نيول شوې 

  .برابره زياته ده 
و حل اوفصل او دقانون دواآمن  دشخ
اسقرارپه برخه آې  آولو په غرض دبيا 

 اړو آسانو دتصرف دتنظيم داآثريت
مكو  والى او ورسره جوخت ديويو  رن
انكشاف دنوي حكومت  ويش او زيات 

خه عبارت دى  واښ  ( لپاره له ستر
مكې دانكشافي پروسې دپرمخ بيولو  د
ى پاليس  تنو د لوم لپاره دسپار

ت   )ياد
خه مخكې پاليسي  و له ژمنو دبن دغون

اري ملكيت دحقوقو په اړه داسې  وه چې د
مكو دآنتورل چارې دې له سره   پر دولتي 

مكو  ويش دې، چې پيل شي او دهغو
دطالبانو له رژيم نه مخكې د دولتي مقاماتو 

اى شي  دآابل . له خوا شوى، آم آ
ه  ه ورآ و راآ و مكو د اروال له خوا د

ې ١٣٨١/٢/۴  - ٢٠٠٢( منع آيدل   ني
ه حكم٩٩ مهم آار بلل شوې چې د )  

خه را  آ٢٠٠۴ ال دمارچ له مياشتې 
ل درهبرۍ دمقام له  اروا پديخوا دآابل 
خوا داجراوړ دى، خونه دهغو افرادوپه 

 آال تر پايه پورې ٢٠٠۴واسطه چې د 
مكو پراختيا ته دوام  يې د دولتي 
ه هم دولت  ددولتي  ى دى، آه  ورآ

لري اړتيا  ارنې ته  پردې .(مكو دويش 
تننه ددې  مجموعې موضوع باندې سپار

ت آې درج  ه ياد ۍ  لوم دپاليس په 
  ) ده

ې دبازار د آزادولو په  ې ورآ مكو دراآ د
لې شوي دي وال آوالى . غرض هلې  پان

شي قانونا دتصويب شويو انكشافاتو  لپاره 
ي د دولت له مكو نه استفاده وآ د (  اضافي 

ه حكم١٣٨٢/ ٨ -٢٠٠١ ې  ه ١٣۴) (  ني  
 ٨٠٣په ) ٢٠٠٢ (١٣٨١حكم دسنبلې دويمه 

والو ته اجازه  رسمي جريده آې بهرنيو پان
مكې تر  و دولتي   آلونو پورې ٣٠ورآوي، تر

ه هم دغه اقدامات  په اجاره واخلي، آه 
بايدقانوني چوآاټ په واسطه، چې دانكشافي 
ي  تصميمونو او دملكيت دحقوقو ضمانت وآ
ې  پرمخ بوتلل شي چې راتلونكې وده په پان

ياچونې سر   . ه دزير بنا په برخه آې پياوړې آ
  
  
  
  



ه شې دې؟ و دسرچينې سبب  مكې  دتصرف په برخه آې دالنجو اوشخ  اري 

SASEI يوال بانك آې 7     په ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت دى د ويش اوسن پاليسي او 
ي او دموثرې  ي ه و سيستمونه په ژوره تو

اډ په غرض دې دبيالنس او چكونو ادارې د ډ
ي   .سيستم تطبيق آ

  
ت دترتيب شويو اسنادو  دپاليس دغه ياد
يوال بانك آې دجنوبي آسيا  پربنس په ن

  . دزير بنيا او اوانرژي واحد له خوا دى
ې، د: آابل مكو شخ اري   ميالدي ٢٠٠۵د

ت دهغو  آال دسيپتمبر دمياشتې دپاليس ياد
نو پرب ي  ٢٠٠۴نس وى،چې د تحقيقاتو او

خه د   آال ٢٠٠۵آال دسپتمبر له مياشتې 
 .دجنوري ترمياشتې پورې پيل شوى و


