
لنډيز اجرايیوي 

د افغانستان د ځمکې د مدیریت د پخواني قانون وروستۍ بیا کتنه  چې په ۱۳۸۷ کال 
کې تر سره شوه له سره تر بیاکتنې الندې ده. د ۱۳۹۱ کال په نیمايي کې له سلو څخه 
زیات تعدیالت په رسمي توګه وړاندې شول. تر اوسه دغه وړاندیز شوي بدلونونه 
زیاتره  لیدلوري دي او د  قانون  په بنسټیزوستونزو کې  يې سمون  نه دی راوستی 

ځینې مهمې موضوعګانې ال هم سمالسي پاملرنې  ته اړتیا لري لکه:

نوموړی سیسټم د حقونو د ترتیب او رسمي کولو لپاره د اکثریت له الس رسۍ . ١
څخه لیرې او مبهمه دی چې له دې امله  یې سیسټم د فساد وړ ګرځولی دی.

د ځمکې د ملي پالیسۍ ۱۳۸۶کال ژمنې نه دي درک شوې.. ۲

د زیانمنونکو سکټورونو د ځمکې حقونه په مستقیمه توګه نه دي خوندي شوې.. ٣

اسناد . ۴ اړوند  ځمکې  د  محاکم  چې  کله  کیږي  ته  مینځ  را  وخت  هغه  تقابل  ګټو  د 
صادروي او بیا تمه کیږي چې له دې څخه را والړې شوې شخړې چې نه دي 

رفع شوي حل کړي.

سر . ٥ پر  ځمکې  د  مینځ  تر  قومونو  او  ټولنو  د  چې  ستونزې  جوړښتي  بنسټيزې 
توګه  ځانګړې  په  دا  شوې.  نښه  په  دي  نه  توګه  پوره  په  کوي  پیاوړې  شخړې 
عامه  تعدیالت  شوي  وړاندیز  اغیزمنوي.  څرنګوالی  تعریف  د  ملکیت  حقیقي  د 
ملکیتونه چې ال تر اوسه په دودیز ډول د کلیوالو ټولنو مالکیت دی ناڅرګندوي 
نو له همدې کبله  د عامه السرسۍ وړ ځمکو او یا د حکومتي ملکیت په توګه د 
نا قانونه  تصنیف په وړاندې یې زیانمنوکي کوي، چې بیا دولت  هر چا ته یې 

چې وغواړي ځانګړې کوالی شي.

متمرکزه، . ٦ خورا  ته   افغانانو  عامو  حده  ډیره  تر  ډول  ناروا  په  اداره   ځمکې  د 
حساب نه ورکوونکې  او په ولسمشریزو ویناوو پورې خورا اړونده پاتې ده.

سیمه ییزې کچې ته د ځمکې د ادارې د مهمو دندو د سپارلو فرصتونه  له پامه . ٧
غورځول شوي او د غیرو متمرکزو پالیسیو سره همغاړې نه ده. 

د ځمکې د تصرف په وړاندې نیول شوي اقدامات خورا کم دي.. ۸

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د توضیح پاڼود خپرونې لړۍ

د ځمکې اداره په مهم پړاو کې
د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه
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د لیکوال په اړه

لیز آلدی ويلې خپلواک سیاسی 
ملکیت  ځمکو  د  چې  څېړونکې 
سربیره  لری.  ماهرت  اړه  په 
مشوری  فنی  هغې  څېړنو  پر 
لپاره  دولت  د  خبرتیاوی  یا 
کړی،  برابر  پروګرامونه 
جنګ  له  بعد  هغه  بالخصوص 

ایالتونونه.

شوی  خپاره  کی  خپرونه  پدي 
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کی تازه خپاره شوی.    
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

 ۱. سریزه

سره له دې چې په دې وړاندیز شویو بدلونونو کې لګیدلی وخت 
خو  دی.  جدي  هکله  په  سمون  حکومت  افغان  چې  څرګندوي 
په وړاندیز شوو تعدیالتو کې ځیني محدودیتونه تصادفي دي.  
په وروستیو کلونو کې د پالیسۍ د پوره بدلون په اړه د دقیقو 
الرښوونو او د وخت بدولون منونکې وضعیت ته نه پاملرنه د 
ځمکې ښاري او کلیوالي ملکیت دواړو اغیزمنوي. د قانون په 
بیا تسوید کې نورې نیمګړتیاوې تر اوسه د شخړو هڅوونکو 
محدودیتونو په وړاندې غیر ضروري پاملرنه او یا پر دې د 
برالسۍ د څرنګوالې په هکله شک څرګندوي.  داسې انګیرل 
کیږي  چې د افغانستان د ځمکې اداره چې د ځمکې د مدیریت د 

نوې قانون د جوړولو مشري په غاړه لري د بحث لپاره پرانیستې 
ده. د عامه سال مشورو او نظریو له الرې دغه اداره د ځمکې د 
یو عصري، ډموکراټيک او د اکثریت په ګټه اداري نظام په لور 
د اقداماتو د تر سره کولو ټولې ممکنې مرستې په واک کې لرې. 

دغه ارزونه په دې شدت وړاندې شوې ده.

د وړاندیز شوو بدلونونو او د ځمکې د ملي پالیسۍ سره د دې 
د پرتله کولو دڅرنګوالي په اړه د ال زیاتو معلوماتود تر السه 
کولو لپاره په ۳و۴ مخونو کې جدول ته ځیر شئ. وړاندیزونه 

په۶ مخ کې تر السه کوالی شئ.

دا د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې له خوا د هغو 
ګڼ شمیر اړوندو موضوعي رپوټونو له ډلې څخه لومړنی 
واحدې  یوې  سره  وار  خپل  په  یې  کوم  هر  چې  دی  رپوټ 
ملکیت  او  ځمکې  د  کې  افغانستان  په  چې  ته  موضوع 

نیسي.  ګوته  اغیزمنوې   اړیکې  اړوندې 

۱۳۸۷ کال د ځمکې د مدیریت په قانون  نوموړی رپوټ د 
کې هغه وړاندیز شوې بدلونونه ارزوي چې د روان کال 
ځمکې  د  افغانستان  د  دي.  شوي  راغونډ  پورې  لومړیو  تر 
د  او  کوي  سره  تر  مشورې  عامه  اوس  اراضي)  اداره( 
دې  له  ارزونه  دغه  کیږي.  تمه  بدلونونو  نورو  شمیر  ګڼ 
بهیر سره د اغیزمنې مرستې او په افغانستان کې د ځمکې 
شوی  طرح  موخه  په  بحثونو  پراخو  د  هکله  په  مدیریت  د 

دی.

۱.۱ آیا دا اهمیت لري؟

ډول  لنډ  په  کې  افغانستان  په  کې  وخت  اوس  په  لومړی، 
نیول  کې  پام  په  ارزښت  د  قانون  د  مدیریت  د  ځمکې  د 
خورا ګټور دی. د قانون د واکمنۍ په نازکو شرایطو کې 
بریښي.  نه  و  ګټور  ښايي  بدلونونه  کې  قانون  په  ځمکې  د 
الس  په  الس  توګه  قانوني  غیر  په  ټوټې  زرګونه  ځمکې  د 
کیږي په داسې حال کې چې په میلیونونو نورې د قانوني 
لورې  له  محاکمو  د  کیږي.  سره  تر  بهر  څخه  سکټور 
قاضیان  زیاتره  ده،  کمه  ډیره  مراجعه  ته  قوانینو  موجودو 
 ۱۳۵۶ د  ګڼي:  غوره  وسیله  واحده  یوه  توګه  په  الرښود  د 

قانون. مدني  کال 

غیر  په  توګه  پوره  په  الرې  حل  چې  ښکاري  نه  داسې 
دودیز  وي.  متکي  باندې  کړنالرو  او  نورمونو  قانوني 
رژیمونه او د شخړو د حل نور بریالي میکانیزمونه هم د 
غیر قانوني او مفسد په نوم تورن دي.  په داسې حال کې 
الندې  کنټرول  تر  فعالینو  هغو  د  برخې  ځینې  هیواد  د  چې 
دي چې د ځمکې په اړه پریکړې کوي او یا یې اغیزمنوې. 

څرنګه  بدلون  شرطونو  د  قانون  بنسټیز  د  ځمکې   د  نو 
کوالی شي یو توپیر را مینځ ته کړي؟

مرحله  لومړۍ  په  چې  کوي  غوره  دریځ  هغه  رپوټ  دغه 
د  چې  دا  او  شوی  مشخص  څرنګه  ملکیت  حقیقي  کې 
ځمکې اړیکې په قانون کې په رسمي توګه څه ډول تنظیم 
ښه  یو  د  ځمکې  د  کې  ذات  خپل  په  اړیکې  دغه  او  شوي 
که  توګه،  دې  په  دي.  هڅوونکې  مهمې  واکمنۍ  د  قانون 
د  نو  وي  غیرعادالنه  وایې  چې  څه  هغه  قانون  خپله  په 
قانون واکمني په خپل ذات کې کم ارزښته، د شتمنو ډلو په 
انحصار کې، غیر عملي، یا د ځمکې حقیقي مالکینو او ګټه 
اخیستونکو په وړاندې غیر مسؤوله ده. همدا راز خلک یو 
لړ څرګندو قانوني بیلګو ته اړتیا لري څو وکړای شي چې 
اخیستنې  ګټې  ناوړه  د  څخه  حقونو  خپلو  د  الرې  له  هغو  د 

سره مبارزه وکړي.

۱.۲  ولې د ځمکې د مدیریت قانون مهم دی

ځمکې  د  افغانستان  د   (LML) قانون  مدیریت  د  ځمکې  د 
یواځینی  ځمکې  د  دا  لري.  ځای  ځانګړی  کې  قانون  په 
بنسټیز  یو  کابو  ځمکې  د  افغانانو  د  دا  بلکې  دی  نه  قانون 
ګانې  موضوع  بنسټیزې  داسې   (LML) دی.۱  قانون  ملي 
خصوصي  کړي،  تعریف  څرنګه  ملکیت  خصوصي  لکه 
قانوني  په  مالکیت  هغوی  د  او  مشخص  څرنګه  ملکیتونه 
والو  پانګه  خوا  له  حکومت  د  کړي،  رسمي  ډول  څه  توګه 
د  هغې  د  ته  وګړو  ځمکو  کم  یا  او  اجارې  د  ځمکې  د  ته 
دولت  د  ملکیت  پر  ځمکو  د  او  څرنګوالی،  کولو  ځانګړې 
اغیزه رانغاړي. سر بیره پر دې د دې قانون په موادو کې 

ضمني پالیسي ګانو ته هم اشاره شوې ده.

موخو  عامه  د  لکه  موضوعات  مشخص  خورا   قوانی نور 
د  ځمکې  د  پیرودنه،  اجباري  ځمکو  خصوصي  د  لپاره 
سروې کړنالره، ځمکې ته د بهرنیو الس رسی،  پر ښاري 

۱  د ځمکې د مدیریت قانون( رسمي جریده ۹۵۸ ګڼه) ۱۳۸۸ لمریز کال
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د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

او  ځنګلونو  مالڅړونو،  د  او  اغیزې  ښاروالیو  د  امالکو 
او  اخیستنې  ګټې    ، ملکیت  د  سرچینو  د  اوبو  د  او  کانونو 
 ۱۳۸۱ د  ولسمشر  راز  همدا  رانغاړي.۲  څرنګوالی  سمبالولو 
کال راهیسې له لسو څخه زیات فرمانونه صادر کړي دي 
چې په کې  په یو ډول د ځمکې قانون بدلون موندلی دی. 
قوانینو  بنسټیزو  خورا  د  مواد  دې  د  چې  کې  حال  داسې  په 
لکه LML سره متناقض دي نو د دې د لومړیتوب ورکولو 
د  زیاتره  کې  دې  په  کیږي.  ته  مینځ  را  پوښتنې  هکله  په 
هکله  په  جایدادونو  منقولو  غیر  د   ) فرمان   ۸۳ کال   ۱۳۸۲
حقونو  نومه  بی  د  ځمکې  د  ښايي  چې  دی،  شامل  فرمان) 
مینځ  تر  ځمکو  عامه  او  حکومتي  د  او  کولو  ارزښته  کم  د 
تعبیر  قانوني   غیر  امله  له  کولو  کمزوري  د  توپیر  مهم  د 
قانوني  د  فرمانونو  نورو  شمیر  ګڼ  او  دا  راز  همدا  شي.۳  
لیکوال  د  دي،  پارولې  را  پوښتنې  یې  هکله  په  کړنالرو 
مهمې  دیوې  څیر  په  حقونو  د  ځمکې  د  هاند  په  نورو  او 
موضوع په هکله فرمانونه په هغه اندازه مهم دي چې د د 
ځیرنې  او  تاييد  پارلماني  د  څیر  په  سپارښتنې  اداري  یوې 
 ۸۳ د  چې  کې  حال  داسې  په  شي.  نه  تصویبیدالی  پرته 
 LML ګڼې فرمان  له مواد و څخه را پیدا شوې اندیښنې د
کولو  لغو  د  فرمانونو  موقتي  پاتې  هغو  د  او  تسوید   بیا  د 
هکله  دې  په  خو  شي  کیدای  حل  سره  آسانۍ  په  الرې  له 
پوښتنې موجودې دي چې د یوې قانوني کړنالرې په توګه  
بحث  له  کې  پارلمان  په  سره  پام  په  ته  اهمیت  ځمکې  د  او 
پرته ښايي د ولسمشر له لورې یې الرښوونه شوې وي. ا 
وروسته څرګنده شوه چې د LML په بیا تسوید کې د ځینو 

محدودیتونو شاملول ښايي پر ځای وي.

قانون  دولتي  په  افغانستان  د   LML چې کې  حال  داسې  په 
کې خورا مهم ( محوري)ځای لري دا بشپړ نه دی. د ځمکې 
د تصرف په موضوع کې ټولو هغو حقونو ته چې له عرفي 
قانون څخه سر چینه اخلي د رسیدګۍ په کار کې نوموړی  
ښاري  په  آن  او  ملکیتونو  کلیوالو  پر  دی.  کمزوری  قانون 
ځایه  بې  تمرکز  دې  د  موضوع   پر  څارنې  د  او  تصرف 
او همدا راز فشار اچونکی دی. په وروستۍ لسیزه کې پر 
تشو  طرزالعملي  او  سازماني  پر  توګه  خاصه  په  او  قانون 

نورې نیوکې هم شوي دي.۴
۲  د نورو قوانینو د بیا کتنې لپاره د لیز الدن د ځمکې حقونه په کړکیچ کې " کابل د افغانستان 
د څیړنې او ارزونې اداره۲۰۰۳ کابل" [Land Rights in Crisis] کړنر فولی "په افغانستان 
کې د ملکیت د قانون الرښود" [A Guide to Property Law in Afghanistan] ( کابل 
د د ناروې د کډوالو شوراNRC ۲۰۰۵ کابل)؛ "او یوهانیس جبریمدی، د ځمک اجاره او اداره 
 Land Tenure and Administration in] اړخونه"  قانوني  کې:  کلیو  په  افغانستان  د 

۲۰۰۷ DFID د آسیا پراختیايي بانک )[Rural Afghanistan: Legal Aspects
۳  د غیر منقولو جایدادونو په هکله  ۸۳ نمبرفرمان ۱۳۸۲ لمریز کال

افغانستان کې  په  ارزونه:  په ګډون"د ملکیت  وختونو کې د  LARAد پروژې  په نږدې   ۴
 Property Assessment: Land Reform in Afghanistan]"اصالحات ځمکې  د 
LARA))]، (کابل: USAID د ۱۳۹۰ کال د وږي میاشت)؛ او د پاتریک مکولس،"د افغانستان 
 Land Management]ک تفسیر"  یو  قانون:  مدیریت  د  ځمکې  د  جمهوریت  اسالمي  د 
Law of the Islamic Republic of Afghanistan: A Commentary] ابل: نړیوال 
په  او  وکړئ  مراجعه  اداره)  او  تصرف  ځمکې  د   )جبریمدهی د  راز  همدا  کال)  بانک،۱۳۹۰ 
دې ارزونه کې د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیسئ. په ځانګړې توګه د مکولس، چې د 
موضوع په اړه یې وړانیز شوي متنونه چې د LMLتسوید کوونکو ال هم په پام کې نه دي 
نیولي ترتیب کړي:  د قضاوت موضوع، ښاري انتظام او بیامیشتول، د راجیستر کولو د یوې 

واحدې کړنالرې رامینځ ته کول.

مالیې  د  ملکیت  د   (LML)قانون د  مدیریت  د  ځمکې  د   ۱.۳
سرچینه

 ۱۳۳۹ د  کې  افغانستان  په   LML کال    ۱۳۸۷ د 
لمریز(۱۹۶۰زیږدیز کال) کال د  مازادې ځمکې د خرڅالو 
د ملکیت او حقونو د ثبت او احصائیې د برابرولو  له قانون 
“مازاده  کې  حال   عی په  ده.  اخیستې  چینه  سر  یې  څخه 
مالیاتي  له  ملکیت  د  چې  کیږي  ویل  ته  ځمکې  هغې  ځمکه” 
سیسټم څخه بهر ده. له هغه وخته راهیسې د مالیې وړ الرو 
څخه د ځمکې د تصرف په اړه د معلوماتو تر السه کول که 
شول   ملغی  کې  عمل  په  کې  کلونو  په  جګړې  د  چې  هم  څه 
قانون  دغه  دي.  پاتې  توګه  په  موخې  یوې  د   قانون  د  خو 
قوانینو  په  کال   ۱۳۸۱ او   ۱۳۴۴،۱۳۵۴،۱۳۶۰،۱۳۶۷ د  خپله  په 
کې د ځینو برخو په زیاتولو، کمولو او بدلولو او همدا راز 
بدلون  راز  راز  يې  سره  فرمانونو  اضافي  او  تعدیالتو  له 
لکه   ) موضوعګانې  ځینې  کې  بهیر  دې  په  دی.  موندلی 
څخه  قانون  دې  له  حقوق)  مالڅړ  د  او  سروې  کادستري 
بیل او په خپلو اړوندو قوانینو کې ځای پر ځای شوي دي.  
خصوصي  د  لپاره  موخو  عامه  د  څخه  کال  لمریز   ۱۳۱۴ د 
سره  لري،  قانون  ځانګړی  ځانته  پیرودنه  اجباري  ملکیت 
حقونو  نورو  ځینو  له  شرایط  لپاره  غوښتنې  د  چې  دې  له 
کولو  السه  تر  ډول  دې  د  ځمکې  د  خو  دي۵  شوي  لنډ  سره 
تأدیه شي د دې قانون  باید  منصفانه جبیره چې  لپاره  هغه 
په  ځمکې  د  ده.   پاتې  ځای  پر  توګه  په  اصولو  بنسټیزو  د 
وړاندې  فرمانونه  مالیې  د  ملکیت  د  یواځې  کې  قانون  ملي 

صادر شوي وو.۶

۱.۴ یوه ټولنیزه نزولي اجندا 

 ګ شمیر هغه موضوعات چې وړاندې یې یادونه وشوه د 
وروستۍ نیمې پیړۍ په بهیر کې په خاصه توګه د ځمکې 
د سروې او احصائيې  د ۱۳۴۴ کال د قانون راهیسې  یې د 
۷۰ مادو او نهو څپرکو  پام وړ بدلون نه دی موندلی. دا د 
وړاندې  څخه  مشورې  له  دې  د  و.  قانون  یو  درلودونکی 
نسخه کې  LML له ۱۱۱ مادو او ۱۲ څپرکو درلودونکی دی. 
۱۳۶۹ (۱۹۹۰ کلونو) څخه په کې شامل شول  نوي څپرکي د 
اجارې  سوداګریزې  ستنونه(اعاده )او  بیرته  ځمکو   د  چې 

او اوس مهال د ځمکو د تصرف موضوع په نښه کوي. 

ځمکې  د  کې  افغانستان  په  راهیسې  کلونو)   ۱۹۶۰)۱۳۳۹ د 
او  اجندا  ټولنیزې  د  هغه  د  بدلون  وړ  پام  د  کې  قانون  په 
اصلي  ځمکو  د  بیا  او  ویش  بیا  اجباري  کرهڼیزوځمکو  د 

۵  په افغانستان کې د عامه هوساینې لپاره د ملکیتونو د ځانګړي کولو قانون، ۱۳۱۴، د ۱۳۰۲ کال 
په اساسي قانون کې د جبیرې د وړاندې شوو اصولو  پربنا. 

۶  د غازي امان الله خان د عصري کولو د اصالحاتو برخه د ځمکو او څارویو د مالیاتو پر 
لوړولو متمرکز دی، په ۱۳۰۵ کې د هغه د کورني عایداتو پنځه پر اتو برخو لپاره محاسبه شوې،  
بي. "روبی، د افغانستان ټوټې ټوټې کیدل: دولت جوړونه او په نړیوال سیسټم کې ستونزه" 
 The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in]

the International System]( نیو حویی : یالې یونیورسیتي پرس ۱۳۸۱)،۵۵ 
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

په  بدلون و.  ته  ته د همدې ځمکو بیا ورستنونې  خاوندانو 
دې شرایطو کې د ۱۳۳۹ او ۱۳۹۱ کلونو تر مینځ  د مازادې 
خمکې د مفهوم بدلون یوه نښه ده. په ۱۳۳۹ او ۱۳۴۴ کلونو 
تصرف  په  بزګر  یو  د  ځمکه  چې  وه  معنی  دې  په  دا  کې 
کې د ه د کوم لپاره چې هغه مالیه نه ورکوي. د ۱۳۵۴ کال 
ځمکه”  مازاده  واسطه “  په  قانون  د  اصالحاتو  د  ځمکې  د 
لوړه  څخه  حد  مجاز  له  چې  ته  ملکیت  هغه  وړ  کرکیلې  د 
وي ویل کیده، چې دولت به په زور پر بې ځمکو بزګرو 
وویشلې.   بیا  ورکولې  پیسې  یې  به  ته  خاوند  ځمکې  د  چې 
ځمکو  د  الندې  واک  تر  رژیم  کمونیست  د  کال   ۱۳۵۷ د 
درجې  لومړۍ  د  کې  قوانینو  سختو  ډیرو  په  ویش  بیا  د 
راټیټ  ته  هکتار)  جریبو(۶   ۳۰ اکثر  حد  ځمکې  کرهڼیزې 
پیسو  د  لپاره  جبیرې  د  ته  خاوند  ځمکې  د  حکومت  او  شو 
ځمکې”  مازادې   “ له  زیاتوالې  دې  و.  نه  اړ  ته  ورکړې 
سره یې توپیر درلود چې اوس د هغې ځمکې په مفهوم ده 
چې مساحت یې له هغې اندازې لوړ وي چې د  ځمکې په 
نیولو  کې  پام  په  له  ورکړې  د  مالیې  د  کې  اسنادو  معتبرو 
۱۳۶۷ کال د LML نوې نسخې د  پرته تعیی شوی دی. د  
۱۰۰ جریبو(۲۰ هکتار) ته لوړه کړې ده؛  ځمکې حد اکثر یې 
۱۳۶۹ (۱۹۹۰ کلونو)په قوانینو کې له مینځه تللی  حد اکثر د  
صادر  په  ځمکې  د  رژیم   د  طالبانو  د   کال   ۱۳۸۱ د  او   و 
شوي قانون کې نه ښکاریده. په عی حال کې د ۱۳۵۷ کال 
د  د غويي دمیاشتې له انقالب راهیسې د هغو اخیستل شوو 
کړې.۷  تعویض  یې  ژمنې  ویش  بیا  د  ستنونې  را  بیا  ځمکو 
دولت  د  کول  ځانګړي  ځمکې  د  ته  ځمکو  بې  توګه  دې  په 
پرحق  بدل شو نه  د دولت دنده. دا د ۱۳۸۷ کال په قانون 

او د تعدیالتو په اوسنۍ  مسوده کې هم وساتل شو.

اجاره  خصوصي  ځمکو  دولتي  د  د  چې  کې  حال  داسې  په 
تل ممکنه وه، د ا د ۱۳۸۱ کال په قانون کې په خورا تفصیل 
سره په نښه او په ۲۰۰۸ کال کې  د ولسمشر کرزي د قانون 
حقیقت  په  دی.  شوی  شرح  ډول  مفصل  په  کې   نشر  بیا  په 
سکټور  خصوصي  د  کې  ځمکه  په  چې “  مسأله  دې  په  کې 
کولو  ته  رامینځ  د  چاپیریال  یو  وړ  پام  د  لپاره  پانګونې  د 
پوره  زیاتولو  پر  تکې  بل  یو  د  کې  قانون  په  دې  لپاره” 
کې   قانون  په  کال   ۲۰۰۸ ماده)د   ۲  [  ۸]) و   شوی  ټینګار 
د  او  موده  اجارې  د  وو.۸  هکله  همدې  په  تعدیالت  زیاتره 
نه  د  پورې  کلونو   ۹۰ تر   ) شوې  پراخې  سیمې  وړ  اجارې 
کارول شویو او شاړوځمکو لپاره)، او خارجیان د اجاره 
کولو وړ بلل شوي دي.۹ اوسنۍ وړاندیز شوې طرحې په 
۴۱-۵۰؛    [Land Rights in Crisis]"کې کړکیچ  په  حقونه  ځمکې  ویلي"د   الدی   ۷

جبریمدهی( د ځمکې تصرف او اداره)۱۷-۱۵.
۸  د ۱۳۸۱ کا ل د LML ۶۱-۸۳ مادو او د ۱۳۸۷ کال د نسخې ۵۹-۸۱ مادو ته مراجعه وکړئ.

۹  د ۱۳۸۷ کال ۶۴ او ۶۵ مادې ( په نسخې پورې اړه لري) د ۱۳۸۱ کال د قانون د ۶۹ مادې سره 
یې پرتله کړئ، په حقیقت کې کرزي ځمکې ته یې د بهیرنیانو الس رسی یې په افغانستان کې 
د کورنیو او بهیرنیو خصوصي پانګونو په هکله د قانون له الرې یې تسهیل کړی دی، ۱۳۴ 
فرمان( د رسمي جریدې ۸۰۳ ګڼه، ۱۳۸۱ کال، چې له مخې یې بهیرنی پانګه وال اجازه لري 
چې  تر ۳۰ کلونو پورې ځمکې اجاره کړي. د حکومتي ملکیتونو د لیږد په اړه فرمان ۸۹ ګڼه 
فرمان،۱۳۸۲ کال، چې دې فرمان عالي کمیسیون ته دا واک ورکوي چې د حکومت مازارده 
ځمکه پانګوالو ته د پانګونې په موخه ځانګړې کړي، او وزارتونه د ملکیتونو له خرڅالو 

د  او  وباسي  څخه  قانون  له  ټکی  دغه  څو  دي  کې  لټه  دې 
اجارې لپاره د وړ ځمکې اندازه را ټیټه کړي.

د دولت د اغیزې بې ځایه لوړول

د ملکیتونو په اړوند یو بل مهم بدلون چې په ۱۳۴۹ کال(۱۹۷۰ 
قوالې(قباله)  قانوني  د  نه  چې  شو  ته  رامینځ  کې  کلونو) 
په  مالیاتو  او  ملکیتونو  د  هم  نه  او  راغی  الندې  پوښښ  تر 
ملکیتونه  زیاتره  چې  څرنګه  لکه  شو.  شامل  کې  کتابونو 
چې  څرنګه  لکه  او  ثابتیږي  نه  واسطه  په  قوالې  رسمي  د 
نه  توګه  منظمه  په  راهیسې  کال   ۱۳۵۷ د  کتابونه  نوموړي 
ځانګړي  په  افغانان  اکثریت  کار  دا  نو  شوي  وخت  په  دي 
ځمکې  د  کال   ۱۳۸۱ د  طالبانو  د  اغیزمنوي.  بیوزلې  توګه 
ګاونډیانو  د  او  تصرف   څرګند  ځمکو   د  مادې   ۹ قانون  د 
تصدیق  توګه  په  منبعې  د  تثبیت  د  ملکیت  د  یې  شهادت 
کړه  زیاته  یې  مقرره  بله   یوه  تعدیالتو  کال   ۱۳۸۷ د  کړ. 
۳۵ کلونو څخه زیات د ځمکې  چې د ځمکې خاوند باید له 
حال  داسې  په  راهیسې).  کال   ۱۳۵۲ له  ولري(  مالکیت 
قانوني  غیر  او  متصرفینو  اوسنیو  د  ځمکې  د  چې   کې 
نه  شک  لپاره  محدودولو  د  ادعاوو  ټولو  د  اوسیدونکو 
شته، دې  له ۱۳۵۲ کال راهیسې د ځمکو د تر السه کولو د 
کې  هیواد  یوه  په  درلودله.   یې  پایله  محدودولو  د  ادعاوو 
چې د هستوګنې داسې بدل شوې بیلګې يې تجربه کړي وي 
په هر حالت کې یوه غیر موجه  غوښتنه په خپل حال پاتې 
کیږي.د ۱۳۸۲ کال د ۸۳ ګڼې فرمان سره الس په الس ټول 
که  کیږي.   ګڼل  ملکیتونه  دولتي  اوس  ملکیتونه  ډول  دا 
قانونې  غیر  یو  ځمکې  د  خوا  له  دولت  د  به  دا  چې  هم  څه 
د  وړاندې  په  کار  دې  د  اوسه  تر  ال  خو  شي  وبلل  تصرف 

حق غوښتنه نه ده شوې . 

۱.۵   د ۲۰۰۸ کال د قانون نا څرګند دریځ

کې    LML په  کال   ۱۳۸۱ د  چې  راهیسې  وخت  هغه  له   
راغلي تعدیالت د پارلمان له تأييد پرته د وزیرانو د شورا 
۲۰۰۸ کال د LML دریځ روښانه  له خوا تصویب   شول د 
د  نه  او  ماده)   ۹۷) قانون  اساسي  کال   ۱۳۸۳ د  نه  دی.  نه 
کولو  وړاندې  او  برابرولو  د  اسنادو۱۰  قانوني  د  کال   ۱۳۷۸
وې،  روښانه  هکله   دې  په  مقررې  اړه  په  کړنالرې  د 
او  تصویب  په  فرمان  کوم  د  جرګه  ولسي  چیرې  که  چې 
یا ردولو کې پاتې راشي نو وړاندې تر دې چې نوموړی 
فرمان د وزیرانو شورا تصویب ته وړاندې شي نو څه به 

شي. واقع 

د  کال  د ۱۳۸۵  قانون۱۳۸۲(  پانګونې  خصوصي  د  دي.  شوي  منع  څخه  کرایې  او  اجارې    ،
غبرګولي په ۱۵ تعدیل شوی)، د ځمکې مجوزه اجاره تر ۵۰ کلونو لپاره ده(۱۲ ماده).

۱۰  رسمي جریده ۷۸۷ ګڼه،( ۱۳۷۸ کال)
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د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

په دې رپوټ کې تر سره شوې ارزونه زیاتره د بیوزلو افغانانو له 
نظره ده.  دا چې آیا قانون د بیوزلو په ګټه او د اکثریت په ګټه دی؛  
او په دې کې د ځمکې د ځانګړې کولو او امنیت هغه میکاینزمونه 
چې له سیمه ییزو او ټول بنسټو نورمونو څخه را پیدا شوي څومره 
په پام کې نیول شوي دي؛ آیا قانون عادالنه دی؛ او په خورا عملي 
توګه  د دې کړنالرې څومره  د نني عصر په موضوعاتو پورې 
اړوندې دي او عادي وګړې په ټولیزه توګه ترې ګټه پورته کوالی 

شي چې دا ټول مهم کارول شاخصونه دي. 

۲.۱ د بیوزلو په ګټه، د اکثریت په ګټه 

څرګنده ده چې  د افغانستان اکثریت خلک بیوزلي دي. په ۱۳۸۷ کال 
کې بیوزلې د افغانستان د وګړو د ټولیزې شمیرې ۳۶ سلنه وه خو 
دغه شمیره هغه وخت د افغانستان نیمايي نفوس ته لوړه شوه چې 
هغه کسان چې بیوزله کیدو ته په کلکه وړ وو له ارزونې وروسته 
په کې شامل شول.۱۱ لکه چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د 
ادارې په نورو څیړنو کې څرګنده شوه چې له ۱۳۸۴ کال راهیسې 
کلیوالې ټولنې زیاتره بیوزلې شوې.۱۲ ورته نظر د ښاري سیمو په 

هکله هم څرګند شو.۱۳

آن  دي  زیانمنونکي  چې  سکټورونه  هغه  قانون  عادالنه  غیر 
افغانستان  زیانمنوي.په  وي  نه  هم  بیوزلې  ځینې  دوی  د  که 
کې زیانمنونکې ډلې په ورځني ډول شمیرل کيږي چې په کې  
معلولی،  کلیوالې بې ځمکې  کورنۍ، کوچیان، یتیمان، راستانه 
شوي او کورني بې ځایه شوي وګړي(IDPs)، هغه بزګران چې 
د لږ حاصل په بدل کې د زمیندارو په ځمکه کې کار کوي ،اجاره 
داران، دودیزو ګرویداران، ښاري بې کوره وګړي/ بې سر پناه، 
او ښځې  شاملې دي.همدا راز هغه نا لوستې افغانان هم دي چې د 
هیواد په نا امنو سیمو کې میشت دي او د خپلې ځمکې غیر عمدې له 

السه ورکولو په وړاندې زیانمنونکې دي.

وګړو  د  هیواد  د  ځای  یو  دواړه  برخې  زیانمنونکې  او  بیوزله 
اکثریت جوړوي. ښځې په ډیریو والیتونو کې د نفوسو کابو ۵۰ 
سلنه جوړوي.۱۴ بې کوره کلیوالې کورنۍ د کلیوالي سکټور ۳۰ 
سلنه جوړوي.۱۵ د ښار ګڼ شمیر هستوګ د کور مالکی نه دي  
بنسټیزو  د  ارزونې  ملي  د  زیانمنې  او  ګواښ  د   کال   ۱۳۸۷/۱۳۸۶ د  لګښتونه   بیوزلو  د    ۱۱

لګښتونو د  ۸۷ سلنې سره مساوي دي.
۱۲  د پاوال کانټور او آدم پي "له مارکیټ ها خوا: آیا AREDP کوالی شي د افغانستان غیر 
 Beyond the Market: Can the AREDP Transform] "کرهڼیز اقتصاد بڼه بدله کړي
ارزونې  او  دڅیړنې  افغانستان  د   )  [?Afghanistan’s Rural Nonfarm Economy

اداره  ۱۳۹۰)
۱۳  "په افغانستان کې بیوزلي او د خوړو خوندیتوب: د ۱۳۸۷/۱۳۸۶ کال د ګواښ او زیانمنې 
 Poverty and Food Security in Afghanistan:] شننه"  بنسټ  پر  ارزونې  ملي  د 
 Analysis based on the National Risk and Vulnerability Assessment of

۰۸/۲۰۰۷] ( کابل، نړیوال بانک ، د ۱۳۹۰ کال د سلواغې میاشت)
۱۴  د ICON انستیتیوت، "د ۸۷/۱۳۸۶ کال د ګواښ او زیانمننې ملي ارزونه: د افغانستان 
 A Profile of :۸/۲۰۰۷ National Risk and Vulnerability Assessment]  "لنډیز

Afghanistan] (کابل: ۱۳۸۸ کال). 
۱۵    د مالکیت پر ځای ځمکې ته پر الس رسۍ د سروې تمرکز ته په پام سره، په 
دې ۳۰.۱ سلنه  کې په هیڅ ډول اجاره داران او هغه بزګر چې د لږ محصول په بدل 

کې د مالک په ځمکه کې کار کوي  نه شاملیږي.

او په دې دلیل چې کورونه یې تر جوړیدو الندې دي او یا هم د 
چاپیریال اړوند دالیلو له کبله ښايي په زور کډې ته اړ شوي وي 
او ناخوندي متصرفی دي .۱۶ سره له دې چې په غیر رسمي ښاري 
هستوګنځیو کې د تصرف ناخوندیتوب سره توپیر لري.۱۷  راستانه 
شوي کډوال د بیوزلو او زیانمنونکو کورنیو ستره برخه  جوړوي. 
د ۵.۷ میلیون راجیستر شوو را ستنو شوو ګڼ شمیر د کورونو او 
د ځمکې د تر السه کولو وړتیا نه لري او یا هم په لومړي سر کې 
یې نه یو کور او نه یې کومه کرهڼیزه ځمکه درلودله، په همدې 
توګه بیرته بې کوره او بې ځمکې راستانه کیږي.۱۸لږ شمیر یې 
په خوندي توګه د کورونو او د کرهڼیزې ځمکې د تر السه کولو 
 (IDPs)حق تر السه کړی دی.۱۹ کورني بې ځایه شوي وګړې
چې اوس مهال یواځې د هیواد په نیمايي برخه کې یې شمیر ۵۰۰۰۰۰ 
ته رسیږي، یعنی دغه شمیره به په ملي ارقامو کې  ښايي  کابو یو 
میلیون تنه وي.۲۰ کوچیان چې شمیر یې  کابو ۱.۵ میلیونه دی د 
بیوزلو کورنیو ستره برخه جوړوي(۵۴.۳ سلنه) او د ځايي خلکو 

په پرتله (۱۹.۲ سلنه) ځمکې ته خورا لږه الس رسي لري.۲۱

۲.۲ افغانستان د یوه کرهڼیزاقتصاد په توګه

ډیری افغانان کلیوال دي چې له ۲۵۰۰۰ نه تر ۳۹۰۰۰ هستوګنځیو کې 
ژوند کوي چې دا شمیري د شمیرلو په الرو چارو پورې اړونده 
ده.۲۲ د ګواښ او زیانمننې د ۱۳۸۷/۱۳۷۶کال ملي ارزونې له مخې  
په ټولیزه توګه د افغان کورنیو  ۵۵ سلنه په کرهڼه او ۶۸ سلنه  له 
لږ څه ګډون درلودلو سره په څارویو متکي دي.۲۳ پر ځمکې تړاو 
 (GDP)ښايي په اشتراکي کرهڼه کې چې ناخالص کورني تولیدات
جوړوي منعکس نه شي، په ځانګړې توګه کله چې  د اپینو تولیدات 
مستثنی شي.۲۴ سره له دې د کانونو د استخراج له الرې (  له لنډ 
نه تر مینځ مهاله پراختیا لپاره لږ تر لږه ۱۴ نوي د مسو، اوسپنې او 
نور کانونه په نظر کې دي)  په(GDP) کې د اټکل شوې زیاتوالې 
 Poverty and]  "۱۶   د نړیوال بانک"په افغانستان کې بیوزلي او د خوړو خوندیتوب

.[Food Security in Afghanistan
۱۷   د تصرف د خوندیتوب په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره د توماسو جیو وچیني "د افغانستان 
 Governance and Representation in] "استازیتوب او  اداره  کې  بدلون  ښاري  په 

the Afghan Urban Transition].( د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۹۰ کال)
۱۸   د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره(UNHCR)  [Annual Statistics]د ۱۳۸۹ کال کلنۍ 
احصائیه، د افغانستان لنډیز ۱۳۸۹  [Country Profile, Afghanistan]؛( د هیواد د کړنو 

(UNHCR ۱۳۹۱ کال [Country Operations Profile]لنډیز
او  کډوالو  د  ده(  شوې  ویشل  ته   عارضینو   ۲۶۶۲۷۶ ځمکه  ټوتې   ۳۳۷۴۴ یواځې    ۱۹
 [Land Allocation Process]راستنیدونکو چارو وزارت، د ځمکې د تخصیص بهیر) د

۱۳۹۰ کال د لیندۍ میاشت.
[UNHCR) [Country Operations Profile ۲۰   ( د هیواد د کړنو لنډیز ۱۳۹۱ کال

 National Risk] انستیتیوت  ICON ۲۱   د ګواښ او زیانمننې ملي ارزونه ۸۷/۱۳۸۶ د
[۸/۲۰۰۷ and Vulnerability Assessment

۲۲   ارقام ډ کوچنیو کلیو په تراکم پورې اړوند دي؛ ۱۷ سلنه کوچني کلې له ۱۰۰ څخه کم 
وګړي لري، چې ګڼ شمیر یې  د ډلو یا کلستر فرعي برخې دي. د هستوګنو منځنۍ کچه ۴۸۱ 
د   : افغانستان  اداره،   مرکزي  احصائيې  د  افغانستان  د   ، دی   ۳۰۹ یې  اندازه  منځنی   او  کسه 
 Afghanistan: A](۱۳۸۶ )۱۳۸۴-۱۳۸۱ تولنیز اقتصادي او د نفوسو لنډیز: د کورنیو لیست له
-۲۰۰۳ – Socio-Economic and Demographic Profile: Household Listing

[۲۰۰۵
۲۳    نړیوال بانک، "افغانستان په بدلون کې : له ۲۰۱۴ کال نه ها خوا ګوري، لومړی ټوک: 
 :۱ Volume ,۲۰۱۴ Afghanistan in Transition: Looking Beyond]  "ځغلنده کتنه

Overview]( د ۱۳۹۱ کال د غويي میاشت
۲۴   سره له دې  کله چې د اپینو له تولید سره پرتله شي  له GDP سره د کرهڼې مرسته 
کمه ده ، وده کمه خو ثابته ده، او بې له شکه د معیشت لپاره مهمه ده( نړیوال بانک، افغانستان 
 Afghanistan in Transition: Looking](ګوري خوا  نه ها  بدلون کې: د ۲۰۱۴ کال  په 

[۲۰۱۴ Beyond

۲.  ارزونه
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

سره په ګډه د سرچینو پر بنسټ د افغان اقتصاد ترکیب لوړ دی، او 
ځمکې ته الس رسی د مالڅړونو په ګډون د افغانستان د ټولنیزې 
اقتصادي سوکالۍ لپاره خورا اغیزم دی. لکه څرنګه چې بیوزلي 
اکثراً په کلیوالو سیمو کې تجربه کیږي  نو د ۱۳۸۷ کال د LML د 
کلیو درنده الرښوونه او په پام کې نیول شوي تعدیالت کیدای شي 

عادالنه وګڼل شي.

کیدل  ښاري  څخه  کلونو)   ۱۹۹۰ کال(   ۱۳۶۹ له  چې  دې  له  سره 
ګړندی شوی او د زیاتیدو تمه یې کیږي  خو نه په هغه کچه چې 
زیاتره افغانان به په سترو او وړو ښارونو کې ژوند وکړي.۲۵ 
سره له دې بیوزلې به د ښاري وګړو د تناسب لوړولو ته دوام 
ورکړي. د کرهڼیزې اقتصادي پراختیا ننني واقعیتونه دا په ډاګه 
کوي چې ښاري او کلیوالي ځمکې یو له بله باید بیلې نه وي. دا د 
بډایو او بیوزلو لپاره عادي ده چې په هیواد او وړو ښارونو کې 
تګ راتګ وکړي.  د کار لپاره ښارونو ته د ځوانو نارینه وو 
استول د ځینو کلیوالو افغان کورنیو لپاره  یوه عادي  خبره ده. له 
پخوا نه ستر زمینداران به په خپله کرونده کې نه حاضریدل او په 
ښار کې یې غیر کرهڼیزو چارو ته یې مخه کوله.۲۶  هر څومره 
چې د کورنیو زیات شمیر غړې د یوې اوږدې مودې لپاره په 
ښارونو او په ټول هیواد کې ویشل شوي وي  د کلیو او ښارونو 
ترمینځ  د اړیکو د پیاوړتیا تمه کیږي. د کلیو د ځمکو د حقونو په 
موضوع کې د ښار ګټه او  په همدې توګه بر عکس يې له پامه نه 
شي غورځیدالی. هغه بدلون چې ښايي رامینځ ته شي دا دی چې 
دښارونو اوسیدونکي به ډیر پوه شي او د کلیو حقونو پورې اړوند 
په خپلو غوښتنو به متمرکز شي. د تصرف او ادارې موضوعګانې 
په څرګنده توګه پیچلې دي او د لویو او وړو ښارونو له پراختیا 
سره په سیالۍ کې دي، په ځانګړې توګه په نیمه ښاري برخو کې 
چیرې چې  د کور جوړونې پر نوې پراختیا  متمرکزې دي. خالقو 
او اغیزمنو ستراتیژیو ته اړتیا ده.۲۷ سره له دې تمه کیږي چې د 
کلیو د ځمکو یو پخوانی قانون، LML باید خپله لږ څه پاملرنه 
د ښارونو د ملکیتونو پر موضوع متمرکزه کړي.د افغانستان د 
ښارونو دوه مهمې موضوعګانې د عامه ځمکو د  قانوني خو بې 
نومه متصرفینو( غیر رسمي هستوګنځي) او په قانوني ډول د 
خصوصي کورونو دجوړولو د شمیر زیاتیدل  چې په دې امالکو 
کې سیاستوال او  نور پیژندل شوي  کسان شامل دي د بخشش او 
د ولسمشریز فرمان له الرې د بې خاونده عامه ځمکو د تر السه 

کولو له الرې شونی دی. 

۲۵   د پاملرنې وړ دی ،  د هند په څیر په چټکه توګه یو بدلون مننونکې کرهڼیز اقتصاد کې  
د بیلګې په توګه هغه کورنۍ چې په کلکه کلیوالې پاتې دي 

۲۶   کرستوبل کای، "پراختیايي ستراتیژۍ  او کلیوالي پراختیا: ګډې هڅې، د بیوزلۍ له 
 Development Strategies and Rural Development:] راسپړي"  وړل  مینّځه 
 ۳۶ ژورنال،  مطالعاتو  کلیوالي  د    [Exploring Synergies, Eradicating Poverty

ګڼه.۱ د ۱۳۸۸ کال ۱۳۷-۱۰۳
۲۷   جیوفري پني "د ځمکې مسأله د روندا  له جګړې وروسته د قانون په ریفورم کې" 
[Land Issues in Rwanda’s Post Conflict Law Reform]  د افریقا د ځمکې په 
قانون کې یوه قضیوي مطالعه، د رابرت هوم له خوا نشر ته چمتو شوې( پریتوریا ، سویلي 
افریقا: د پریتوریا د پوهنتون د مطبوعاتو قانون  ۱۳۹۰) ۲۱-۳۸؛ لي اونیانګو او رابرت هوم،"د 
 Land Law, Governance and]" ځمکې قانون اداره او چټکه ښاري وده:  د کیسمای
Rapid Urban Growth: A Case Study of Kisumu, Kenya]، کینیا یوه  قضیوي 

مطالعه(  د افریقا د ځمکو په قانون کې یوه قضیوي مطالعه) ۵۸-۳۹

۲.۳  په ځمکه کې د اکثریت د ودیزو حقونو عادالنه رعایت

د سالمې ځمکې د قانون یوه بله پراخه تمه دا ده چې هڅه کوي 
څو د قانون سره په تماس کې مثبت و اوسي. دا له دې کبله دی 
چې دواړه دودیز او مدون قوانی په عمومي توګه په کرهڼیزو 
ټولنو کې د ځمکې حقوق نافذوي. مدون قانون هغه قانون ته 
ویل کیږي چې د دولت  له خوا طرح شوی وي او د مشرانو په 
واسطه د فرمانونو له الرې صادر شوی وي او یا د قانون په 
توګه د پارلمانونو او نورو استازو ادارو له خوا تصویب شوی 
وي. دودیز یا عرفي قوانی هغو نورمونو ته ویل کیږي چې له 
ځايي ټولنو څخه یې سر چینه اخیستې وي او د همدې ټولنو له 
مالتړ څخه برخم وي. دا د ځايي ټولنیزو سیسټمونو له الرې 
عملي کیږي چې د “ملکیت دودیز نظام ”ته ویل کیږي. نورمونه 
یا قوانی عموماً پخواني دي. د دوی ځینې یې له دیني قوانینو 

څخه رامینځ ته شوو نورمونو سره برابر دي لکه شرعیت.

په اصل کې په افغانستان کې ټول قوانی باید له شرعیت سره په 
مطابقت کې وي. له همدې امله د ځمکې د حقونو په اړه هغه څه 
چې شرعیت کې راغلي هم خورا مهم دي. د شرعیت په رڼا کې د 
ځمکې د قانون تعریفول که څه هم چې ستونزم ثابت شوی، دا 
ځکه چې هغه پریکړې  چې د شرعیت پر بنسټ  انګیرل کیږي 
په اصل کې د سیمه ییزو مشرانو له خوا د دودیزو قوانینو پر 
بنسټ کیږي. په محکمو کې قاضیان پراخو مذهبي متنونو ته 
الس رسي نه لري او په عمل کې واحدو سرچینو ته مراجعه 
کوي اکثراً مدني قانون ته( چې په ۱۳۴۹کال را غونډ شوی دی). 
په حقیقت کې دا د مذهبي قانون له مخې تدوی شوی دی( د سني 
حنفي د فقې له مخې) خو  د ځمکې او ملکیت په اړه د دې ۱۰۰۰ او 
یا ډیرې الرښوونې د کورني ملکیت پر قانون متمرکزې دي.  
قانون له قاضیانو څخه غواړي چې  په لومړي سر کې د دې له 
موادو څخه کار واخلي، یواځې په هغه صورت کې د شرعیت 
پخوانیو کتابونو ته  مراجعه کیږي چې موضوع په قانون کې 
کې  محکمو  رسمي  په  او  مالیان  ییز  سیمه  وي.۲۸    نه  شامله 
قاضیان د پریکړو د  ګډ قانوني راپور ورکونې یو ګټور نظام نه 
لري او پخوانۍ بیلګې چې له مخې یې نور جوړ شي موجودې 

نه دي.

خورا د پام وړ هغه حقیقت دی چې که څه هم چې مدني قانون 
هغه حکمونو چې دودیزو نورمونو ته راجع شوي وي هڅوي: 
“د ملکیت او مالکیت او نورو حقونو په برخه کې د هغې سیمې 
قانون دپلې کیدو وړ دی چیرې چې ملکیت واقع دی.... ”(۲۶ 
ماده). دا دودیزتصرف ته د پام وړمقام وړکوي. تر اوسه هغه 
څه چې ملي قوانی لکه LML یې د دودیزو حقونو په اړه وایې 
خورا مهم دي لکه څرنګه چې دولتي قانون پر ټولو قوانینو یې 
لومړیتوب تر السه کړی دی(په هغه شرط چې له اسالمي قانون 

سره په ټکر کې نه وي). 

۲۸   مدني قانون، لومړی څپرکی، لومړۍ برخه،  لومړۍ موضوع، لومړۍ ماده
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د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

په عمل کې د دودیزو، مذهبي او پیژندل شوو نورمونو په حکمونو 
کې په لوړه کچه یووالی موجود دی. د بیلګې په توګه دا  په هغه څه 
کې چې د ځمکې د مالکیت  قانوني شواهد جوړوي لیدل شوي دي. 
دودیز اسناد په کې شامل دي  او داسې انګیرل کیږي چې د شریعت 
سره سم لیکل شوي دي. د هغو ځمکو په برخه کې چې د دودیزو 
نورمونو له الرې تر السه شوي دي د ځمکې د مالیې پخواني 
رسیدونه هم منل کیږي. کله چې مالکی فورمې ډکې کړي خپل 
ملکیت تشریح کوي لکه چې په ۱۳۴۹ کال کې الرښوونه شوې وه، 
په کلیوالو سیمو کې زیاتره زمیندارو نوموړې ځمکې یې بیا تشریح 
کړې دي(په سمه او یا نا سمه توګه). سره له دې د دې معلوماتو له 
الرې چې د مالکیت او مالیې په رسمي کتابونو کې ثبتیږي(  په ټول 
هیواد کې څه د پاسه ۵۲۰۰  )، دغه دودیز مالکیت قانوني حیثیت یې تر 
السه کړی دی. همدا خبره کیدای شي د هغو ملکیتونه  په هکله وویل 
شي چې د ۱۳۴۳-۱۳۵۷  کلونو پورې په کادستري ریکاردونو کې 
ثبت شوي دي؛ اکثریت خصوصي ملکیتونه چې پیژندل شوي دي 
هغه ملکیتونه دي چې د سیمه ییزو، دودیزو نورمونو له الرې تر 
السه شوي دي ( که څه هم چې یواځې یو پر دریمه برخه یې تر 
پوښښ الندې راغلي دي).  د هستوګنځیو او کروندو د ملکیتونو ګڼ 
شمیراسناد قوالو ته چې د حقونو د پیژندلو رسمي او محلي اسناد دي 
لیږدول شوي دي. په دې توګه د دودیز او قانوني تصرف تر مینځ 
توپیرونه سره یو شوي دي.  دا د کرهڼیزو دولتونو خاصه نه ده، 
چیرې چې تر دودیزو نورمونو الندې د تر السه شوو ملکیتونو او 
د هغو ملکیتونو چې د معرفي شوو قانوني نظامونو له الرې تصدیق 

شوي وي  تر مینځ توپیرمعموالً څرګند وي. 

د ځمکې د تصرف د قانوني او د ودیزو نورمونو تر مینځ ټکر

دا په دې مفهوم نه دی چې په افغانستان کې دودیز نورمونه په پوره 
توګه د ځمکې د ملي قوانینو په واسطه منل شوي دي. برعکس، 
په هیواد کې  د تصرف د دودیزو نظامونو کړکیچنې بڼې مستثنی 
دي. د پایلې په توګه په افغانستان کې د ګڼ شمیر نورو کرهڼیزو 
اقتصادونو  په څیر د قانوني او دودیز تصرف  تر مینځ ټکر په پای 

کې خورا د پام وړ  او څرګند دی.

الملونه یې هم ورته دي. پخواني رژیمونو د دودیز نظام څخه د 
هغه څه  په ټاکلو کې خورا محتاطه وو کوم چې به دوی ته قانوني 
ښکاریدل. په ټولیزه توګه په کرهڼیزو هیوادونو کې د غیر کرهڼیزو 
ځمکو په وړاندې د چلند په اړه  په دولتي قانون کې پراخه تشه او 
لکه چې په دولتي قوانینو کې موجود دي د دې ځمکو دودیز حقونه 
څومره تأیید شوي دي، ځکه نو دغه حقونه به څومره خوندي وي.

دا کټ مټ د افغانستان قضیه ده. په تاریخې توګه، LML پرآبادو 
ځمکو( اراضي دایر) تمرکز کوي چې په ښکاره ډول حقیقي ملکیت 
دی، هغه کورونه او کرهڼيزې ځمکې دي. حقیقت دا دي چې ستر 
او واړه ښارونه په ټولیزه توګه د افغانستان د ځمکې یوه سلنه برخه 
نیسي په داسې حال کې چې دایمي کروندې له ۱۲ سلنې څخه زیاته 

برخه نه احتوا کوي. نو د هیواد  د پاتې ۸۷ سلنه ځمکه د چا ده؟ په 
پراخه توګه، په یوه کلمه کې، دولت.

په داسې حال کې چې قانون ۱۰۰ کال د مخه یې دا  د“ اوسپنیز امیر” 
عبدالرحم ۲۹په دوره کې د هیواد د ځینو برخو لپاره جوړ کړې 
وو. په شلمه پیړۍ کې د غیر کرهڼیزې ځمکې د قانونې ملکیت 
تر السه کول د افغان دولت  لپاره وخت نیوونکی و. په دې توګه 
ځمکې یې د شاړو، نه استفاده شوو یا Rangeland په توګه 
تصنیف کړې، او ټول حقونه چې څوک او څه ډول دې له دې 
څخه ګټه پورته کړې څرګند کړل. دا په  ۱۳۳۹ کلونو کې د LML د 
 USAID لومړنیو نسخو له تسوید سره یوه اعظمي حد ته ورسیده( د
د لومړنیو پروژو له الرې ورسره زیاته مرسته وشوه، چې بیا 
هم له افغان حکومت سره مرسته کوي څو خپل قانون د پانګوالو د  
خورا خوښې وړ د یو چاپیریال پر لور تعدیل کړي)۳۰. له هغه وخت 
راهیسې داسې نظریه وه چې وګړې، ډلې او قومونو به ښايي دې 
دولتي ملکیتونو ته الس رسي ولري. یا د دولت د مشر په موافقه يې 
د پیسو په بدل کې وپیري. همدا راز جمهور رئیس ښايي د اجارې له 

الرې دغه ځمکې ځانګړې کړي.

ستونزه دا ده چې که څه هم چې دغه ځمکې د دودیزو نورمونو سره 
سم د یوې ځايي ټولنې ډله ییز ملکیت نه دی.  خو د ځايي ټولنو او 
قومونو تر مینځ د هغو ګڼ شمیر جګړو د بیانولو لپاره چې د ملکیت 
څخه د محرومولو همدې مقررې  په تیره بیا  په وروستۍ نیمايي 
پیړۍ۳۱ کې هڅولې دي فرصت نه برابروي. د ټولنې د حقونو نه 
منل په پوره اتکل سره د غیر کرهڼیزو سرچینو په برخه کې یې  د 
ځمکې څخه د پخوانۍ ناوړې ګټې اخیستنې نښې نښانې را مینځ ته 
کړي دي. وروسته له هر څه، د کرهڼې د چارواکو دحضور او د 
قانون د واکمنۍ په محدودیت کې آن په ډیرو معینو وختونو کې له 
حکومتي ځمکو سره  د ګټې اخیستنې وړ شتمنۍ په توګه چلند شوی 

دی دا له ۱۳۵۷ راهیسې تجربه کیږي. 

 په دولتي قانون کې  د غیر کرهڼیزې ځمکې د حقونو په وړاندې 
چلند سره په نږدې اړیکه کې د حقیقي ملکیت لپاره چې عامه مالکیت 
وګڼل شي کمزورې ماده ده. په داسې حال کې چې شرعیت دا 
تصدیقوي چې دا کیدای شي یو ډله ییز ملکیت و اوسي، د افغانستان 
د ځمکې قوانینو پرته له څو محدودو نسخو نه دغه مسأله يې نه ده 

راسپړلې چې په همدې رپوټ کې به وروسته پرې بحث وشي.

د ځمکې د ټول بنسټو ادارو لپاره خورا لږ مالتړ

یو شمیر نورې الرې دي په کومو کې چې د LML موجودې او 
پخوانۍ نسخې د زیاترو اتباعو حقونو ته د مهم مصلحت په مسأله 
کړکیچ  په  حقونه  ځمکې  ویلي"د   آلدی د  قضیه:  جات  هزاره  د  توګه  ځانګړې  په     ۲۹

کې"[Land Rights in Crisis]  وګورئ
۳۰   د LML او د اړوندو قوانینو دا تاریخ د الدی ویلي په"د ځمکې حقونه په کړکیچ کې او 
په مالڅړونو کې [Land Rights in Crisis] د "سولې  په تمه: په افغانستان کې د د کلیو د 
 Looking for Peace on the Pastures: Rural Land Relations] "ځمکو اړیکې

in Afghanistan]  موندلی شئ( د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، کابل، ۱۳۸۳)
۳۱  دغه موضوع به د افغانستا د څیړنې او ارزونې د ادارې په راتلونکو رپوټونو کې تر 

پوښښ الندې راشي.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

کې پاتې راغلي دي.  د ځمکې د مدیریت قانون(LML)، د مدني 
قانون په څیر د ځمکې او د ملکیت د هغو پریکړو په اړه چې په 
ټولنه کې د موجودو میکانیزمونو له الرې تر سره شوي دي غلی 
دی. چې دا په یو  واحد، بشپړ او د سروې پر بنسټ راجستر کې 
 د ځمکې د ټولو حقونو رسمي کولو لپاره دوامداره هوډ ستونزم
کوي، له همدې کبله داسې شواهد موجود نه دي  چې دولت د خلکو 
له پوره ګډون پرته به دې موخې ته ورسیږي. د ځمکې  د هرې 
ټوټې د هویت د تشخیص، قضاوت، نقشې او ثبت په موخه په سیمه 
کې د حکومتي لوړپوړو ډلو ګمارل د وخت او لګښتونو له نظره به 
ګران وي. افغانستان په دې کار کې مستقیمه تجربه لري له ۱۳۴۳ 
څخه دغه هڅې د امریکې په مرسته د  ۶۰۰ روزل شوو کارکوونکو 
او ګڼ شمیر وسایطو په مالتړ تر سره شوې دي.  په هغه وخت کې 
چې  رسمي نقشه اخیستنې منع وې،آن په لسیزه کې د هیواد د یو پر 
دریمې برخې تر پوښښ راوستل ناشونی کار و.۳۲ لګښت د نوموړې 
طرحې یواځینۍ موضوع نه وه. د ځمکې د مدیریت د کړنالرې 
رامینځ ته کیدل ټولنیزې ریښې لري اکثریت ته د الس رسۍ او د 
زمیندارو په توګه د هغوی د شمیرلو لپاره الره پرانیزي.  د الس 
رسۍ نه وړ اوګران سیسټمونه په کوم کې چې ریکارد مرکزي 
آرشیف کې غیبیږي په خپله د حکومت د ملکیت څخه د محرومیدو 

یوه بڼه  ګڼل کیږي چې  پراخ ډموکراټیک بهیر ته ګټور نه دی.۳۳

دا په ښاري او کلیوالي امالکو پورې اړونده ده. په تیره لسیزه کې 
په افغانستان کې د ټولنې د انسجام یو ستر اقدام  په غاړه اخیستل 
شوی دی، چې په ټولنه کې د ځمکې  موجودې ادارې ته د یوې 
منطقي تمې پر لور اصول برابروي. استازې شورا ګانې د ټولنې په 
وړاندې د مسؤول پاتې کیدو له پیاوړې توان سره په کلیو او نږدې 
سیمو کې د بنیاد حیثیت لري. د ځمکې سیمه ییزې کمیټې کیدای 
شي د یو اضافي  بنسټ پر بنیاد وده وکړي، دندې  او ځواک یې د 
ظرفیت له پراختیا او په مسؤلیتونو کې له خورا دقت سره ورو ورو 
پراخیږي. یواځې دغه عمومي موقعیت او په بیو کې  لوی کمښت د 
اټکل شوو ۸۰سلنې او یا تر هغې زیاتو کورنیو ته چې رسمي اسناد 
چې وکړای شي د دوی حقوق ثابت او یا تر السه یې کړي، نه لري 
او له همدې امله  دقانون له الرې دغه حقونه خوندي نه دي، یو 
مناسب فرصت برابروي. که چیرې د نورو هیوادونو تجربې په 
پام کې ونیول شي، دا پوره شونې ده چې د ځايي ټولنو د ډله ییزې 
پوهې په موخه یو ساده خو مسؤول سیسټم  چې د دولت له خوا د 
ټاکل شوو چارواکو له خوا بهرنۍ ارزونې سره مخامخ وي رامینځ 
ته شي، نو په دې توګه کوالی شي چې  پوره اغیزم، د ټولنې له 
تأیید سره سمو فورمو کې چې د مشوره ورکوونکو چارواکو دمنلو 
وړ وي د ځمکې د حقونو ثبت تر سره کړي. په قطعي ډول، دغه 
راز ټول بنسټه نظامونه په دې ریکارډونو کې د مالکیت د بدلون 
ورزیاتول خورا آسانه، ارزانه او سمدستي کوي، کوم چې  خورا 
متمرکز او ګران سیسټمونه په ورځني ډول په تیره بیا د زمیندارانو 
 Land Tenure] "سفر" په افغانستان کې د تصرف او مالکیت د حقونو مدیریت ۳۲   یاسی
Administration and Property Rights Management in Afghanistan] د ۱۳۹۱ 

کال د غويي میاشت
۳۳  د ځمکې د ټول بنسټو ادارو د سیسټمونو موضوع  به په راتلونکي رپوټ کې تر پوښښ 

الندې راشي.

د تیروتنو المل وو . اوس مهال، بیوزلې، زیانمنونکې او نا لوستې 
او په لنډ ډول د افغانستان اکثریت وګړي هغه سیسټمونو ته کابو هیڅ 
الس رسی نه لري چې وکړای شي  هغه څه چې په قانون کې د “ 
مالکیت قانوني معتبرو اسنادو ” په توګه څرګند شوي و يې لیږدوي. 
په LML کې د وړاندیز شوو تعدیالتو راتلونکې بیا کتنه له نږدې نه 
څارنه کوي څو دا په ډاګه کړي چې دغه تعدیالت تر کومه بریده د 

خلکو د الس رسۍ د لوړولو په موخه طرح شوي دي. 

۲.۴ د ځمکې ملي پالیسي د معیار په توګه

 دلته ډیر ځانګړې اړخونه چې ارزونې ته اړتیا لري موجود دي، 
لکه د ښځو او زیانمنونکو برخو د حقونو وړاندیز شوی چلند، تر هغه 
حده چې د دولت په واسطه اجباري تصرف ډیرعادالنه ګڼل شوی 
دی، او هغه پاملرنه چې قانون په اداري سیسټمونو کې د څرګندو 
غیر قانوني کړنو او د اړیکو درلودونکو نخبګانو په واسطه د 
ځمکې نه کنټرول کیدونکي تصرف د مخنیوي لپاره یې کړې ده. د 
ځمکې د سوداګریزې ګټې اخیستنې د ترویج او د اکثریت د معیشت 
او سرپناه د حقونو تر مینځ د قانون په واسطه وړاندې شوی تعادل 
دې باید د یوې ارزونې له الرې وآزمویل شي.  په سیمه ییزه توګه، 
وړاندیز شوی تعدیل شوی قانون دهغه پیژندل شوې حقیقت سره  
چې په میلیونونو خلکو اوس په لویو او وړو ښارونو کې کورونه 
او ځمکې  په غیر قانوني توګه نیولې دي څه ډول معامله کوي؟ ایا 
دا ټول به له ملکیت څخه وشړل شي؟ یا قانون به د دوی تصرف 
ته د قانوني اعتبار ورکول وړاندیز وکړي؟ د دې لپاره کومې 

ستراتیژۍ په پام کې دي؟

په پای کې یو ستر ګټور حقیقت دا دی  چې ګڼ شمیر دغه موضوعات 
له وړاندې نه د افغان حکومت له خوا تر استدالل الندې دي او د پام 
وړ یو سند، د ۱۳۸۶ کال د ځمکې ملي پالیسۍ (NLP) ته  لیږدول 
شوي دي. که څه هم  چې دغه سند د عامه رسمي مشورو پرته 
چې نړیوالې تجربې یې اوس مهال غوښتونکې دي جوړ شوی دی 
، (NLP)  د دوه کلونو په موده کې د وزارتونو تر مینځ د پام وړ 
مشورو له الرې جوړ شوی دی. مهم نظریات د هیواد په بیال بیلو 
برخو کې د ځمکې د تصرف او اداري موضوعاتو سره د چلند د 

عملي پروژو له خوا وړاندې شول.۳۴ 

د (NLP) مواد په پراخه توګه د ځمکې د ادارې په برخه کې له 
نړیوالو غوره تجربو سره همغږې دي، پراخې موخې، اصول او 
کابو ۴۰ نورې اړوندې پالیسي ګانې یې طرح کړي چې د پالیسۍ 
په ۲۰ څرګندونو کې راغونډ شوي دي. له دې کبله دا عملي دی چې 
د ځمکې د قانون د وړاندیز شوو بدلونونو د ټولنیزې سالمتیا د 

ارزولو په موخه د یو بنسټ په توګه ترې ګټه پورته شي.
بیا  اقتصادي  د  افغانستان  د  مرسته  مالي  په   USAID د توګه  په  بیلګې  د  کې  دې  په    ۳۴
DFID/ د    ،۱۳۸۸-۱۳۸۶  (LTERA) پروژه  تثبیت  د  حقونو  د  ځمکې  د  لپاره   جوړونې 

ADB په مالي مرسته د ځمکې د مدیریت پروژه(RLAP) ۱۳۸۵-۱۳۸۷ او د FAO په مالي 
مرسته په ختیځ هزاره جات کې د د وی د دوامدارې کرهڼې تر پروژې الندې یوه آزمایښتي 
پروژه(SALEH) چې د ۱۳۸۵-۱۳۸۷ پورې  په  ټولنه کې د مالڅړونو د تصرف او ادارې 
لپاره  یو بشپړه کړنالره جوړوي او ارزوي، اوس په ساحه کې د ګڼ شمیرموجودو نا دولتي 

ادارو له خوا پلي شوي ده. 
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د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

۳.۱ ګڼ شمیر بدلونونه خو زیات نه

د  نیټې   ۳۰ د  لیندۍ  د  کال   ۱۳۹۰ د  دي،  بیړه  په  ناهیلۍ  ځینې 
چې  څرګندوي  لوستل  بیړه  په  آن  تعدیالتو   شوو  وړاندیز 
عصري  په  ځمکې  د  یا  او  پراختیا   د  لوري  لید  د   LML د 
او بنسټیز قانون د هغې د بدلون لپاره کومه لیوالتیا نه لیدل 
کیږي. دا د ځمکې د ادارې یو قانون ( چې په انګلیسي ژبه 

دهغې ژباړه ”management land“) پاتې دی.

مسودې  د  چې  شته  نه  نښه  هیڅ  یا  او  لږ  حیرانونکې،  خورا 
لیکوونکو د ځمکې د نوې ملي پالیسۍ الرښوونې یې په پام 
کې نیولې وي. په حقیقت کې، په دې هکله چې دوی په خپله 

پالیسۍ ته الس رسی نه لري او نه یې درک کړې ده هرو 
د  نښې  دې  د  توګه  یقیني  په  کیږي.  ته  رامینځ  مروشک 
ساتلو کې نه شته(  موخو په  پخوانیو الرښوونکو  قانون د 
په ۲ ماده کې، پرته له یو حذف څخه چې الندې پرې بحث 
شوی). د پالیسۍ الرښوونې په قانون کې د اصلي موادو 

د بڼې د بدلون لږ شواهد په ګوته کوي.

لومړی جدول، د قانون د وړاندیز شوې جوړښت یو لنډیز 
۱۳۸۷ کال په قانون کې سر بیره پر هغو  وړاندې کوي. د 
څپرکو چې له وړاندې نه موجود وو یو نوی څپرکی چې 

د ځمکې تصرف په نښه کوي ور زیات شوی دی. 

۱ جدول: د ۱۳۸۷ کال د ځمکې د مدیریت د قانون او د ۱۳۹۱ کال د نوې مسودې مهمې موضوعګانې
څپرکی

 (د مادو شمیرې د نوې نسخې پر
 بنسټ دي)

 د څپرکې مهمې موضوعګانې

لومړی څپرکی: مهمې مادې
۱-۴ ماده

۲۴ نوي فرعي مادې

د قانون موخې(۱ حذف)• 
۴۶ تعریفات(۲۴ نوې)• 
د ځمکې په چارو کې دافغانستان د ځمکې د ادارې ( ARAZI) صالحیتونه• 

دوهم څپرکی: د ځمکې د مالکیت اړوند 
قانوني معتبر اسناد

۵-۱۲ مادې
نوې ماده نه شته

د رسمي او غیر رسمي معتبرو اسنادو تر مینځ توپیر• 
د دولت د فرمانونو تشریح، د مالیې رسیدونه، د اوبو د حقونو اسناد، او دودیزې یا عرفي قوالې• 
د رسمي اسنادو اغیزمنونکي شرایط• 
پر قوالو د اسنادو اړونه• 
غیر منقول اسباب(پرته له ځمکې)• 
د معتبرو قانوني اسنادو نشتوالی• 
حکومت پورې اړوند مازاده ځمکه• 
هغو کسانو ته چې د حکومت له خوا ورته ځمکه ویشل شوې ده د اسنادو برابرول• 

دریم څپرکی: دځمکې تصفیه
۱۳-۲۷ مادې
۴ نوې مادې

د ځمکې د تصفیې کړنالره(سروې، نقشه اخیستنه، تشخیص، او د اسنادو ارزونه،  نورو ادارو • 
ته د هغو شخړو لیږدول چې د تصفیې کمیسیون یې په حل او فصل کې پاتې راشي، ثبتول، د 

قوالو برابرول، په غیر قانوني توګه د ویشل شوو ځمکو بیرته ستنونه د هغوی اصلي مالکینو 
ته)

د کادستري ډلې ونډه• 
د ځمکې د مالکینو همکاري• 
د ځمکې د صالحیتونو مرکزي او والیتي کمیسیونونه• 
د شخصي ځمکو د ملکیت څخه محرومول( سلب ملکیت)• 
 د ډله ییز مالکیت د ځمکو ثبت د فرعي مالکیت له اسنادو سره  به څرنګه په بیل ډول ثبت شي• 
د ویجاړشوو اسنادو تعویض • 

څلورم څپرکی: د غضب شوو ځمکو بیا 
راستنونه د هغوی اصلي مالکینو ته

۳۲-۲۸
۱ نوې ماده

هغه ځمکې چې د ۱۳۵۷ کال د ثور د ۷ نیټې (۱۹۷۸ د اپریل د ۲۷ نیټې) راهیسې د  پیسو له • 
ورکړې پرته تر السه شوې دي

د حکومتي ځمکو د بیا راستونې ته ځانګړې پاملرنه• 

پنځم څپرکی: وړتیا
۳۳-۳۶ مادې
۲ نوې مادې

د هغو کسانو پیژندګلوي او درجه بندي چې د دولتي ځمکو  د ځانګړي کولو وړ وي• 
حکومت ته د نه استفاده شوې ځمکې بیرته ګرځونه • 

۳. د ځمکې د قانون د وړاندیز شوو تعدیالتو ارزونه



شپږم څپرکی: د ځمکې ویش
۳۷-۴۷ مادې
۲ نوې مادې

څوک د دې مسؤول دی• 
څرنګه  باید د ځمکو بیې وټاکل شي• 
مخکینۍ سروې او پالن جوړونې ته اړتیا ده• 
د ځمکې اندازې چې ښایي د اووه درجو څخه په یوه کې وټاکل شي• 
د ځمکې د ویش استازي• 
د پچې اچونې( قرعه کشي) له الرې د ځمکې ځانګړي کول • 
د دولتي ځمکو خرڅالو او لیږد، او شرایط • 
د غوښتنلیکونو د جوړولو څرنګوالی• 

اووم څپرکی: د ځمکې لیږد او بدلون
۴۸-۵۶ مادې

نوې مادې نه شته

د خصوصي سکټور د راکړې ورکړې وړیا ثبت• 
یواځې د ARAZI او محکمو له الرې قانوني• 
بدلون د اندازې یا تصرف پر بنسټ له سروې سره به مخامخ وي• 
د حکومتي ځمکو لیږد حکومت ته• 
د ځمکې تبادله• 
د شرعي اسنادو پر بنسټ د ځمکې لیږد• 
کوپراتیفونو ته د ۱۳۵۷ کال د غويي له میاشتې راهیسې د ویشل شوو کرهڼیزو نه استفاده شوو • 

ځمکو بیا ګرځونه 

اتم څپرکی: د ځمکې اجاره
۵۷-۸۰ مادې
۴ نوې مادې

اجارې څرنګه صادریږي• 
د هغو ځمکو اندازه چې ښايي د بیالبیلو موخو لپاره په اجاره ورکړل شي• 
د  پانګوالو لپاره د نه استفاده شوو او شاړو ځمکو شتون• 
پر اجارو کرایه• 
د اجارو فسخه کول• 
پر اجاره شوو ځمکو د طبیعي آفتونو  په اړه د رپوټ ورکونې  مکلفیت• 
دریمې ډلې ته د  فرعي اجارې ورکولو حقوق( نوې ماده)• 
د خصوصي سکټور په جواز اجاره( نوې ماده)• 
په ځانګړو سیمو کې د اجارې ممنوعیت( د بیلګې په توګه خوندي شوې سیمې، څړځایونه او • 

عامه ځمکې)(نوې ماده)
د ځمکې د اجارې د مزایدې د کمیسیون تأسیس(نوې ماده)• 

نهم څپرکی: (Mar’aa ) او وقفي ځمکه
۸۱-۸۶ مادې
۳ نوې مادې

Mar’aa د نه استفاده شوو یا شاړو ځمکو په توګه تعریف شوي چې نه خصوصي ملکیت وي • 
او نه حکومتي

په وقفي ځمکو کې د موجودې کرکیلې او ونو په اړه حقوق(نوې ماده)• 
په وقفي ځمکو کې د  جوړو شوو ودانیو او  کرل شوو ونو ویجاړول( نوې ماده)• 

لسم څپرکی: د ځمکې تصرف
۸۷-۹۴ مادې

نوی څپرکی: ۸ نوې مادې

د ځمکې د متصرفینو تشخیص• 
د شخصي ځمکو تصرف• 
د متصرفینو لپاره د جبیرې د حق نشتوالی• 
د دولتي ځمکو د موجودیت په اړه الزم عملونه• 
د ځمکې د تصرف مخنیوی• 
عدلي ادارو ته د قضیو لیږد• 
( ټولې نوې مادې)• 

یوولسم څپرکی: د جزا مادې
۹۵-۹۹ مادې
۲ نوې مادې

د ځمکې متصرفینو ته جزاګانې• 
د ځمکې د ودانیو، د اوبولګولو د کانالونو، او نورو غیر منقولو ملکیتونو ویجاړول• 
په ملکیت کې د بدلون، لیږد او نورو، اجباري ثبت• 
د هغو ویشل شوو ځمکو منسوخونه چې وده نه ده ورکړل شوې • 

دوولسم څپرکی: وروستۍ مادې
۱۰۰-۱۱۱ مادې
۵ نوې مادې

د ملکیت په هکله د ناسمو معلوماتو اصالح• 
په کرهڼیزو ځمکو کې د غیر کرهڼيزو فعالیتونو مخنیوی• 
د ځمکې څخه د په پام کې نیول شوو موخو لپاره ګټه اخیستنه( نوې ماده)• 
 د ARAZI  او ښاروالیو د بیا ثبتولو مکلفیتونه( نوې ماده)• 
نوې کور ته د هغو کسانو د لیږد مکلفیت چې ځمکه یې سلب شوې او که تاوان نه وي ورکړل • 

شوی( نوې ماده)
د نږدې ځمکو د مالکینو سره د نه استفاده شوو او شاړو ځمکو د وړو ټوټو ترکیبول د پیسو د • 

تأديې په موخه
د ولسمشر صالحیتونه او د والیانو دندې( نوې ماده• 
د ARAZI  او ښاروالیو دندې• 
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 نو په حقیقت کې په LML کې به څه بدلون ومومي آیا وړاندیز 
شوې طرحې به ومنل شي؟ په بدلونونو کې د ۱۳۸۷ کال په قانون 
 کې د ۱۲ مادو حذف  او د ۵۵ نوو مادو زیاتول او په موجود مت
کې ۱۰۰ بدلونونه په پام کې دي، سره له دې لږ بدلونونه د ۱۳۸۷ 
کال د قانون اغیزه ده. پر پانګوالو د ځمکې د اجارې د څرنګوالې 
په اړه مهم حذفیات، د ۱۳۸۷ کال په قانون کې نوي مهم مطرح 
شوې موضوعات دي. په دې کې د ۱۳۸۷ کال په قانون کې د 
نوې موخې ور زیاتول دي “ د ځمکې په چارو کې د خصوصي 
سکټور د پراخ ګډون لپاره د پام وړ فرصتونو رامینځ ته کول”( 

د ۲۰۰۸ کال د قانون [۸] ۲ ماده)

ټول حذفیات مثبت نه دي. یو له  دې چې بیوزلې خلک په منفي 
توګه اغیزمنوالی شي د مالکیت د ثبوت په توګه د مالیې د رسید 
په اړه دی( ۲۷ ماده). په داسې حال کې چې ګڼ شمیر جنګ 
ساالران ماليې راغونډوي، د ځمکې د رسمي مالیې ورکړه د 
۱۳۵۷ کال راهیسې ځنډول شوې ده. په همدې توګه د ځمکې د 
ملکیت د مالیې رسیدونه بې مفهومه دي. سره له دې، ګڼ شمیر 
بیوزلې کلیوالې کورنۍ د خپل د مالکیت د ثبوت په توګه یواځې 
د مالیې رسیدونه په واک کې لري. د دې ځینې یې( ۱۹۳۰ کلونو) 
ته راګرځي. د پخوانۍ مادې له مینځه وړل چې د داسې خلکو 
د مالکیت تصدیق کوي د دې سکټور لپاره به له زیانه ډکه وي.

 په قانون کې ګڼ شمیر زیاتونې یواځې د چاپي وضاحت لپاره 
دي. د ۵۵ نوو فرعي مادو څخه ۲۴ په قانون کې د په کارول 
شویو اصطالحاتو معنی ګانې ښييي.۳۵ د قانون په اصلي مت کې 
ځینې نوې تعریفونه  په توافق سره نه دي راوړل شوي. همدا 
راز ځینو د قانوني حقونو لیږد ته اشاره کړې چې قانوني اسناد 
نه لري ( ۳ ماده[۲]). اوس “د ځمکې مالک” هغه چا ته ویل 
کیږي چې د معتبرو قانوني اسنادو پر بنسټ د ځمکې خاوند وي، 
په داسې حال کې چې “د ځمکې متصرف ” هغه چاته ویل کیږي 
چې ځمکه په الس کې لري خو معتبر قانوني اسناد په واک کې 
نه لري. د دې تر مینځ توپیر هغه وخت ستونزم  شو کله چې 

“د ملکیت لرل ” وروسته تعریف شو( ۳ ماده[۲۷]).

په “دولتي ځمکو” د  “حکومتي ځمکو” د نوم  وړاندیز شوی 
بدلون  یوه ګټوره یادونه ده چې حکومت د ملت په استازیتوب 
یواځې د شتمنۍ خاوند دی. که څه هم چې دا بې اهمیته دی ځکه 
چې د قانون ځینې برخې ال تر اوسه “حکومتي ځمکې  ” ته اشاره 
کوي. د دولتي/حکومتي او عامه ځمکو تر مینځ توپیر مهم او په 
دې قانون کې یو دودیز جز دی که څه هم  چې د ولسمشر کرزي  

د ۱۳۸۲ کال په ۸۳ ګڼه فرمان کې ظاهراً متروک شوی دی.

 Mar’aa ۳۵   دغه اصطالحات اوس تعریف کیږي: ځمکه، غیر کرهنیزه ځمکه،  عمومي
دځمکې  رلودونکی،  د  مالکیت  د  ځمکه،  ملکیت  عامه  د  ځمکه،   Mar’aa ځانګړې ځمکه، 
تصفیه، د سیمې د ارزونې فورمې، د بیا ثبتولو فورمې،  د تصفیې د استازي نظر، مالیه، موقتي 
مالیه، کشتمندي( دځمکې یوه پخوانۍ دنده)، عهده عمري ( یوه پخوانۍ مالیه)، اجاره، اجاره 
دار، د کرایې اندازه،مزایده،  دځمکې غصب، هغه چاته چې د غصب په واسطه زیان رسیدلی 
وي،  اعاده یا بیا راستنونه، د افغانستان د ځمکې اداره. ال تر اوسه هم ځینې اصطالحات لکه 

اضافه جریب( مازاده ځمکه) او مؤقتي اسناد په کې نه شته.

۳.۲ ډله ییز ملکیتونه چې ال تر اوسه په پام کې نه دي نیول شوي

 د ډله ییز ملکیت لپاره  د ګټور وړاندیز شوو طرحو دوامداره نه 
شتون یا دا چې NLP د “ټولنې  د ځمکې” په توګه څه ته اشاره 
کوي خورا جدي موضوع ده. په دې برخه کې یوه هڅه شوې ده 
چې “عامه ځمکه”  د لومړي ځل لپاره تر یو تعریف الندې طرح 
شوې ده( ۳[۱۷]). د تسوید کوونکو له خوا په انګلیسي ژباړه کې 
دا په څرګنده توګه داسې تشریح شوې ده “هغه ځمکه ده چې د 
دوو او یا ډیرو کسانو تر مینځ په هغه ډول شریکه ده چې هر یو 

شریک د عامه ځمکې د یوې برخې شراکت ولري. ”

که څه هم چې مسوده په دوه ډوله خپل ځان ناهیلی کوي، لومړی 
هغه د ډله ییز مالکیت لپاره د  یوې طرحې په بشپړ تعقیب کې 
پاتې راغلی  چې  د ټولنې په څړ ځایونو کې چې د ټولنې یو مهم 
ډله ییز ملکیت دی پلې به شي. پر ځای يي، ۲۵ ماده هغه څه ته 
اشاره کوي چې څو تنو خپل شخصي ملکیتونه یې د یوې خاصې 
موخې لپاره سره یو ځای کړې دي، لکه د میکانیزه فارمونو 
لپاره. په دې توګه آن د ګډ مالکیت ماده د کلیو د کروندو د نوښت 
پر بنسټ په دقت  بنا شوی دی، په آسانه توګه په هغو حاالتو 
کې د تطبیق وړ نه دی چیرې چې ګڼ شمیر خلک په ګډه د یوې 

ودانۍ مالکان دي.

په دې ملکیت کې د حقونو د ټاکلو بهیر څرګندوي چې دا د کلمې 
لپاره،د  موخو  مالیاتي  د  دی.  نه  ملکیت  عام  مفهوم  واقعي  په 
بیلګې په توګه د ۳ څپرکې  ۲۵-۲۶ مادې څرګندوي چې د ګډ 
ملکیت غړې څرنګه  په فورمو کې خپلې بیلې برخې باید تشریح 
کړي. دا په هغو حالتونو پورې اړه نه لري چېرې چې ځمکه په 
خپله او په هغې پورې اړوند حقونه په نه ویشل کیدونکو ونډو 
کې ساتل شوي دي. دا د طبیعي ډله ییزو ملکیتونو لکه ځنګلونه، 
مالڅړونه، چې په منطقي ډول یا په آسانه توګه په فرعي برخو 

یا انفرادي ټوټو نه ویشل کیږي.

د ډله ییزې ګټې اخیستنې حقونه، نه د مالکیت حقونه ، په پام کې 
نیول شوې دي

د يوې ډله ییزې ګټې اخیستنې د حق ټاکل په قانون کې په پام کې 
نیول شوې دي. دا د  ” Special Mar'aa Land“ په نامه د یوې 
نوې برخې د طرح کیدو له الرې تر سره شوی دی. دا د عامه 
ځمکو یوه فرعي کتګوري ده ( لکه د بې خاونده او د بې خاونده 
کیدو وړ ځمکه)، هغه ځمکه ده چې د یوې نږدې ټولنې دګټه 

اخیستنې په موخه ټاکل شوې ده( [۳۳] ۳ ماده).

دغه ماده نوې نه ده بلکې دغه اصطالح نوې ده. آن په ۱۳۴۴ 
او د ۱۳۴۹۳۶ کال کې د مالڅړ د ځمکو په قانون کې یوه ټولنه 
کوالی شي د مالڅړ د  نږدې ګاونډي سیمې د انحصاري ګټې 
اخیستونکې حق تر السه کړي.  همدا راز دا  د LML د ۱۳۸۱  

۳۶   رسمي جریده ۱۸۰ ګڼه
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

طالبانو  د  دي.  شوي  ساتل  هم  کې  نسخو  په  کلونو  او ۱۳۸۷ 
ښه  ډیر  په  یې  ځمکې  ډول  دا  نسخې   LML  د کال   ۱۳۸۱ د 
د  چې  پراختیا  پورې  ځایه  هغه  تر  دي:  کړې  تعریف  ډول 
انسان غږ د کلې له یوې څنډې څخه ښايي واوریدل شي. له 
بده مرغه ، نهم څپرکی د Mar'aa او وقف  شوو ځمکو د 
تعریف لپاره د یوې ساده کړنالرې په رامینځ ته کولو کې 
پاتې راغلی دی، او آن یادونه یې هم نه ده کړې چې د قانون 

په پیل کې د ځانګړې Mar'aa تعریف شوی دی. 

سمه  په  کې  نسخه  نوې  په   LML د  Mar'aa  ځانګړې آیا 
توګه  طرح شوی دی، په حقیقت کې دا ګاونډیو عامه ځمکو 
پوره  به  غوښتنې  هکله  په  حقونو  ځیني  د  ټولنو  ځايي  د  ته 
وشي  به   استدالل  او   ) وکړي  استدالل  دا  شي  کیدای  کړي. 
چې د رسمي چارواکو د کرکې په واسطه به حقیقي حقونه 
له  استفادې  د  باید  ټولنې  چې  شي)  ورکړل  ته  خلکو  عادي 
ټاکلو  د  دلومړیتوب  یواځې  نه  دا  وي.  راضي  څخه  حقونو 
او آن د دا ډول ځمکو څخه د استفادې د انحصاري حقونو د 
یوې پیاوړې غوښتنې  لپاره ، بلکې د هغې ټولنو د مالکیت 
په توګه د دې عامه ملکیتونو پیژندل یوه خورا لیرې خبره 
ځايي  د  ته  ځمکو  کرهڼیزو  غیر  کې  رڼا  په  واقعیت  د  ده. 
آن  او  شخړې  ډیرې  کفایتیو  بې  دې  کې   پیژندلو  په  حقونو 
جدي  یوه  دا  چې  دي  کړې  ته  رامینځ  یې  نښتې  والې  وسله 

تیر وتنه ده. ۳۷ 

عامه  مالکه  بې  د  ځمکې  ډول  دا  چې  پورې  وخته  هغه  تر 
مشخص  يوې  د  چې  هم  څه  که   ) وي  پاتې  توګه  په  ځمکو 
دا  ده)   وړ  کولو  ځانګړې  د  لپاره  استفادې  د  خوا  له  کلې 
توپير فني نه دی،  ټولنې د دې ځمکو او د هغه پراخ ارزښت 
چې  دي  مخامخ  ډول  ورځیني  په  سره  ورکولو  السه  له  د 
دوی د ما لڅړونو امتیازي ګټه اخیستونکو ته د د ولت د بیا 
ګډه(  په  ټول  لپاره  موخو  نورو  د  یا  او  الرې  له  تخصیص 
تر  پانګونې )  شخصي  څارویو  د  کانونه،  توګه  په  بیلګې  د 

السه کړي.

ټولنې دا ټول برخه لیکونه یې زغملې دي. د بیلګې په توګه  
له پخوا نه په هزاره جات کې کوچیانو ته  د لوړو مالڅړونو 
تخصیص ورکول د انفرادي کورنیو او یا د قومونو په توګه 
په ځينو سیمو کې د جګړه ییزې تیارۍ المل شوی او دا کار 
په فصلي ډول د بهسودو او ناور په ولسواليو کې دوام لري.
 Looking for] "ویلي په "په مالڅړونو کې د سولې په تمه ۳۷   دغه موضوع د آلدی
Peace on the Pastures]  کې په سمه توګه تر پوښښ الندې راغلې ده، د لیندرد میلچې، 
( د بهسودو د شخړې یوه ارزونه او شننه ۱۳۸۴-۱۳۸۷) په ۱۳۸۸ کال  او له هغې وروسته 
اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  کابل،  طرح)  یوه  لپاره  ي  مخنیو  د  نښتو  زیاتو   د  
 ۲۰۰۸-۲۰۰۵  ,An Analysis and Evaluation of the Behsud Conflicts](۱۳۸۸
 and (۱۳۸۸) ۲۰۰۹ and a Blueprint to Avoid Further Clashes in (۱۳۸۷-۱۳۸۴)
Beyond] او د لیز آلدی(  د کوچیانو او د سیمې د هستوګنو خلکو تر مینځ د د لوړو مالڅړونو 
 Recommended]( ۱۳۸۸ UNEP پر سر د شخړو د  حل لپاره وړاندیز شوې ستراتیژي
 Strategy for Conflict Resolution of Competing High Pasture Claims of
د  دې  پر  بیره  سر   ،   [Settled and Nomadic Communities in Afghanistan
د  او  کوي   نښه  په  موضوع  مالڅړونو  د  پروژې   دواړه   MAIL/FAO او  MAIL/ADB
حقونو د تشخیص،  د شخړو د حل  لپاره یې ثابتې کړنالرې  طرح کړي دي چې تمه کیږي 

یوې ته به اوس قانوني  سند ورکړل شوی وي.

دSpecial ‹Mar'aa تعریف ښييي چې یو شمیر ښه مالڅړونه 
“ په اړوند کلې کې پراته او په هغه کلې پورې اړونده” په توګه 
د دې ځمکو د تعریف له مخې مستثنی شوې دي([۱۳] ۳ ماده). 
دا معموالً هغه واړه ما لڅړونو ته اشاره کوي چې د هستوګنې 
سیمو ته څیرمه دي، خو د لوړو څوکو او لیرې پرتو مالڅړونو 
کوم چې هستوګنې ټولنې له پخوا نه د شخصي او ټولنیزو حقونو 
څخه یې برخم شوي دي، په شاملولو کې دغه ماده پاتې راغلې 
ده.دا ښايي له کلې څخه څو ساعتونو او یا څو ورځو په مزل 
واټ ولري. له پخوا نه په شمالي او مرکزي غرنیو سیمو کې د 
لوړې ارتفاع درلودنکي مالڅړونه د کرهڼيزو او مالدارو ټولنو 

د ګډ ملکیت په توګه  اوږد تاریخ  لري.

داسې نه ویل کیږي چې د پردیو الس رسي منع ده؛ برعکس، 
دغه مالکی( او یا لږ تر لږه د دوی مشران) کوالی شي له پردیو  
څخه د  دوی  د فصلي الس رسۍ لپاره“ د شیرینۍ او پسه  ” 
په بڼه د پام وړ ګټه تر السه کړي. د۱۲۶۹ لمریز( ۱۸۹۰ کلونو) 
نه  بیالبیلو پاچایانو او وروسته بیا جمهورو رئیسانو او په دې 
او  انکارولو  د  تصرف  ځايي  د  والیان  هغوی  د  کې  وروستیو 
کوچیانو ته د ښو  لوړو مالڅړونو بیا ځانګړي کولو کې خورا 
ګواکې  چې  وي  غلطي  یوه  به  انګیرنه  یوه  داسې  دي.  مناسب 
ځايي ادعاوې په آسانۍ سره غایبې  شوې دي. په عوض کې دا 
په ورځني ډول د ترخو او وراسته ظلمونو په توګه پټ شوي 
وو چې  د جګړې په کلونو کې د مالڅړونو د حقونو د پراخې 
بیا نیونې سره څرګند شول. کوچیان د عامه ملکیت د ادعاوو د 
بیا فعالولو په پای کې په زیاترو حاالتو کې د تصرف  له اعادې 

یې انکار کړی دی. 

د عامه ځمکو په اړه د LML دوه اړخیز دریځ هم ګټور نه دی. 
سره له دې قانون په دودیز ډول د دغوعامه ځمکو خرڅالو او یا 
یو ځانګړې کس ته یې عمري تخصیص جواز ګڼلی دی. په غیر 
یقیني توګه لکه چې د مالڅړونو تصرف د هغو ځمکو تر مینځ 
چې شاړې، نه استفاده شوې اویا rangeland ګڼل کیدلې د نه 
قانع کوونکو توپیرونو په واسطه تکثیر شوی چې هره یوه ښايي 
د دولت له خوا په بیالبیله توګه تخصیص شوې وي. په عمل کې 
د rangeland یوه زیاته برخه په عی حال کې یا المزروع( د 
کال په زیات وخت کې بې اوبو) یا نه استفاده شوې( هيڅ کله نه 

ده کرل شوې)ځمکه ده.

لري  تبعیض  وړاندې  په  اکثریت  د  چې  اسنادو  هغو  پر   ۳.۳
دوامداره ویسا 

تثبیت  د  مالکیت  د  ځمکې  د  تعریف  اسنادو  قانوني  معتبرو  د 
په موخه د افغانستان د ځمکې د قانون یوه مهمه برخه او په 
ځانګړې توګه د LML یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. دا په دوهم 
څپرکې کې شامله ده: د ځمکې د مالکیت اړوند معتبر قانوني 
اسناد.هغه څه چې یو معتبر قانوني سند جوړوي له  سره لږ څه 
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طرح او جوړ شوی خو نه قانوني تصرف ته د موجودې الرې 
فهرست او نه د اسنادو د تحریف په وړاندې عالج، په وړاندیز 

شوو تعدیالتو کې ډیر زیات بدل شوي دي.

ماده)  او ([۱]۸  ماده  تصنیفونه ([۱] ۵    نوي  اسنادو  معتبرو  د 
غولونکي دي. بدلون دا دی چې“ معتبر قانوني اسناد”  په فرعي 
برخو یعنی رسمي او غیر رسمي اسنادو ویشل شوي دي،  یو 
په نوم بدلون نه بل څه. دودیز اسناد اوس متروک شوي دي.۳۸

د هغه څه تعریف چې یو دودیز سند جوړوي پرته له بدلونه 
پاتې دی([۱] ۵  [۵] ۵ مادې). دودیز اسناد باید د ۱۳۵۴ کال د 
زمري له ۱۵ نیټې نه وړاندې برابر شوي وي او پیریدونکی باید 
یوه  فورمه چې د هغه ځمکه تشریح کوي له ۱۳۵۷ څخه وړاندې 
یې تکمیل کړې وي. چیرې چې نوموړې فورمې نه وې ویشل 
شوې، یا د مالکیت د ثبت کتاب ویجاړ شوی وي، د نیوونکې 
ملکیت  ښایي د ګاونډیو بزګرانو، شریکانو او د هغې ټولنې د 
خلکو په واسطه چې ځمکه په کې موقعیت لري تأييد شي. دغه 
ماده له وړاندې نه په ۱۳۵۷ کال کې موجوده وه او په قانونې 
او  سروې  رسمي  د  څخه  له ۱۳۳۹کال   یې  بهیر  بدلولو  د  حق 
قضاوت پر بنسټ موجود و. لکه چې وړاندې یې یادونه شوې، 
په حقیقت کې دغه بهیر دریدلی ، نقشه اخیستنه کمه شوې او 
په کادیستري راجسترونو کې د وروستي تأييد په نه شتون کې 
یواځې د احتمالي مالکیت په توګه ورته اشاره شوې ده. آن د 
اوږدې مودې لپاره دودیزو مالکینو کوالی شول چې دمحکمو 
له الرې اسناد په شرعي حقونو واړوي،  په پیسو یوه  داسې 
ګرانه کړنالره ده( او په خاصه توګه بډې) او یواځې  نخبګان 

ترې ګټه اخلي.

بې سنده دودیز مالکی له تخنیکي اړخه ال تر اوسه بې ځمکې 
پاتې دي

(۱)۸ ماده  هم په مستقیمه توګه له هغو قضیو سره سر وکار لري 
چې د ځمکې یو متصرف د یو  قانوني معتبرسند درلودونکی 
نه دی او ځمکه هم د حکومت له خوا د تصرف شوو ملکیتونو 
دکرهڼیزو  ځمکه  پر  که  ده.  نه  راجستر  کې  کتاب  اصلي  په 
پراختیاوو نښه وي او که ګاونډیان له ۱۳۴۴ کال راهیسې  هلته د 
متصرف شتون تأييد کړي ( د ۱۳۵۸ کال د مرغومي له ۶ نیټې نه 
۱۵ کاله وړاندې) او نوموړې ځمکه د حکومت په پروژو کې نه 
وي، نو مالک ښايي  د خپل د ملکیت په توګه د دې  ځمکې تر ۵۰ 

جریبو(۱۰ هکتاره) پورې مطالبه کړي. 

دا یو نوی فرصت نه دی. وړاندیز شوی بدلون یواځې د هغې 
سیمې اندازې ته اشاره کوي چې د  ملکیت په توګه د دا ډول 
تصدیق د شرایطو درلودونکې وي. د ۱۳۸۱ کال په LML کې 
وړ  مطالبې  د  الندې  بهیر  دې  د  بدلون  د  هکتاره)  جریبه(۲   ۱۰
۳۸   په پخوانیو کې د  ۱۳۵۴-۱۳۵۷ کال پورې د محکمې له خوا په صادرو شوو اسنادو او 
یا د مالکیت په اړه د دولت په فرمانونو او د ځمکو په نورو رسمي اسنادو لکه د مالیې اسناد، د 
اوبو د حقونو اسناد، کادستري اسناد او اظهارنامو ( هغه فورمي چې په کې د یوه کس د مالکیت 

په هکله  څرګندونې په کې شوي دي) کې کې شامل دي 

مالکیت په توګه تصریح شوی دی . د ۱۳۸۷کال په LML کې 
دا لس برابره تر ۱۰۰ جریبه زیاته شوې ده.  مدعي د سیمې له 
پیژندګلوي وروسته کوالی شي د پنځو کلونو په بهیر کې يې په 

قسط واخلي. 

 د بې سند ملکیت د انتظام لپاره په دې موادو کې  څو ستونزې  
را مینځ ته شوي:

د . ١ کیږي  سره  تر  ادعاوې  یې  مخې  له  چې  شرایط  هغه 
يې  راهیسې  کلونو   ۷۹/۱۹۷۸ د  چې  لپاره   هغوکورنیو 
ځمکې تر السه کړي دي او د خپلو ادعاوو لپاره ښايي 
د  کې  دې  په  دي.  نه  مناسب  لري   ونه  بنسټ  دودیز 
ښاري  میلیونه   څو  راهیسې   پیل  له  جګړې  کورنۍ 
شامل  هم  راستنیدونکي  وروستي  کې  په  چې   متصرفی
راز  همدا  دي.  کړي  تصرف  یې  ځمکې  عامه  چې  ي  د 
دا هغه کسان چې هیڅکله یې اسناد نه درلودل، هیڅکله 
یې کرهڼیزه ځمکه نه درلودله خو په rangeland کې  
کسان  هغه  او  وو،  شریک  سره  غړو  نور  له  ټولنې  د 
پوهه  پوره  یې  هکله  دې  په  هم  یا  او  وو  لوستي  نا  چې 
خپلې  کې  وروستیو  په  کلونو   ۱۹۷۰ د  چې  درلودله  نه 
ځمکې د مالکیت او مالیې  په کتابونو کې ثبت کړي، هم 

اغیزمنوي.

لکه څرنګه چې وړاندې ولیدل شول،  لکه چې د ۱۳۸۷ کال . ٢
په قانون کې طرح شوی و، طالبانو د هغه څه له تصریح 
کولو مخنیوی کولو چې یو کس باید د ۱۳۵۲ کال راهیسې د 
ځمکې مالک پاتې شوی وي. وړاندیز شوي بدلونونه بیا هم 
محدود دي، په هغه صورت کې یې ادعا ممکنه کړې چې 
یواځې که ګاونډي دا تأیید کړي چې دغه ځمکه د ۱۳۵۸ کال 

څخه ۱۵ کاله وړاندې  یعنې په ۱۳۴۳ کې یې ملکیت و.

د اړتیا له مخې دغه ځمکه په ښکاره ډول تر کرکیلې الندې . ٣
وي، دغه ماده کوالی شي د هغو خلکو حقونه نفي کړي چې 
ښايي له دې امله چې نور خپلو ځمکو ته الس رسی نه لري و 
نه کړای شي چې کرهڼه وکړي؛ د بیلګې په توګه د قومندانانو  
پښتنو  هغو  د  دا  امله.  له  ترینګلتیاوو  قومي  او  کنټرول  د 
کورنیو قضیه ده چې له ۱۰۰ کلونو وړاندې په شمال کې میشت 
دي چې د روسيې او مجاهدینو په دورو کې تښتیدلې وو د 
بومي ازبکانو، ترکمنانو او هزاره ګانو په څیر یې د خپل د 
تصرف او نفوذ  په وړاندې چې په دې کې د  مالڅړونو د 
کنټرولولو حق او هغه کسان چې په آسانۍ سره خپلو کورونو 

ته راستندیلی نه شول  راځي،سرکشي يې وکړه.

 د مالکینو د تشخیص کړنالره داسې نه ده چې هغو کسانو . ۴
ته ډاډ ورکړي چې په زیات احتمال سره به د څرګندونکو 
اسنادو(شواهدو) پرته به د وړې ځمکې مالک شي- یعنی 
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په دې بهیر کې بې ځمکو په مناسب ډول یې ځمکه تر السه 
کړه.

حکومت . ۵ د  چې  شته   (۸[۲]) خبرتیا  ستونزمنه  یوه  دلته 
چې  الرې  له  بهیر  یو  د  ښايي  چې  ملکیتونه  هغه  اسناد 
دي  نه  شامل  وجه  هیڅ  په  کسان  شوي   اغیزم کې  په 
شي  پیښیدلی  وخت  هغه  دا  کوي.  لغو  وي  شوي  صادر 
چې ولسمشر انګیرل شوې عامه ځمکې یا دولتي ځمکې 
اجارې  د  مخې  له  قانون  د  کړي.  اختصاص  ته  نورو 
موضوع، دبیلګې په توګه (۶۹ ماده وګورئ)، یواځې د 
پلټنې یوې کړنالرې ته اړتیا لري چې د ځمکې د ډول 
( شاړې، نه استفاده شوې یا rangeland) په پیژندلو 
کې مرسته کوي نه دا چې دا څرګنده کړي چې نوموړې 
توګه  په  ځمکې  مالکه  بې  د  توګه  رښتینې  په  ځمکه 
یادیدالی شي. دا د افغانستان د ځمکې د قانون په ستونزه 
پورې اړوند دی چې دا ډول ځمکې  په عمو مي توګه بې 
مالکه ځمکې ګڼل کیږي. په دې موادو کې د بې عدالتۍ 

لپاره خورا زیات امکان شته

تصفیې . ۶ له  حقونو  د  وضعیت  قانوني  ځمکو  سنده  بې  د 
نوي  یوه  په   ځمکې  د  دی.  نه  روښانه  وړاندې  څخه 
یو  د  ساتنه  څرګنده  حقونو  شوو  ثبت  نه  د  کې  قانون 

مشروط قضاوت غوښتنه کوي.

د پورتنیو ټولو ټکو پایله باید دا انګیرنه وي چې هغه خلک چې 
ځمکه لري یا په دودیز ډول په مالڅړونو کې پرته له اسنادو  
فرعي شریکان دي له تخنیکي اړخه د قانون له نظره بې ځمکې 
دي.  په LML کې نوي مواد او د ژبې تعدیل په بنسټ کې کوم 
بدلون نه دی راوستی: د حقونو ساتنه په عمل کې په هغه قوالې 
پورې اړونده ده چې مالک یې په واک کې لري او د محکمو له 
خوا صادره شوي وي.  په پاي کې یواځې پر همدې بنسټ اکثریت 
افغانان ال تر اوسه به د ځمکې د ساتنې بنسټيز حقونه نه وي تر 
السه کړې. کومې ځمکې چې دوی یې په عادي ډول لري په 
ځانګړې توګه د دولت له خوا  له نیونې (ضبط ) سره مخامخ ده 
او همدا راز دوی په محکمو کې د خپلو حقونو څخه د دفاع په کار 

کې له بې وسۍ سره مخامخ دي.

قانون د ګټو د  اجباري رسمي کولو په اړه زړه نا ړزه دی

په داسې حال کې چې د LML په پخوانیو نسخو کې د حقونو ثبت 
اجباري و، خو د ۷۸۳۱ کال په نسخه کې  یا په اوسنیو وړاندیز 

شوو تعدیالتو کې په څرګنده توګه  داسې نه ده. 

د ځمکې په تصرف کې دبدلون په اړه ARAZI ته په معلومات 
ورکولو کې غفلت د حبس وړ جرم بلل کیږي(۸۹ ماده). نوې 
یې  ثبت  بدلونونو   د  کې  دفتر  ییز  سیمه  په   ARAZI د مادې 
ښاروالۍ یا د شخصي ځمکو دمالکیت سلبوونکې مرجعې ته 

اجباري کړی دی(۳۰۱ ماده). سره له دې چې د دې اجبار په هکله 
په ماده کې (که نه ) نه دی ویل شوی، د  ثبتولو په هکله هڅونه 
( د محکمې له خوا د مالکیت  د ډاډمنو صادر شوو اسنادو په 
مفهوم)  د قانون یوه ضمني موخه ده( ۶ماده).  د څرګند اجبار نه 
شتون د دې موخې ډله ییز درک  ته عملي محدودیتونه له مینځه 
نه وړي، چې بودیجې، الرښوونې او مالتړ ته اړتیا لري چې 
زیاتره وګړي یې په آسانۍ سره نه لري. دا بې عدالتۍ او تبعیض 

سره یو ځای کوي.

مؤقتي حقونه کمزورې برابر شوي دي

چې  ته  کسانو  هغو  خو  شول  څرګند  ډولونه  حقونو  مؤقتو  د 
د  دي  شوي  تخصیص  ځمکې  ورته  کې  پروژه  په  دهستوګنې 
مؤقتي ویش د اسنادو  په موضوع پورې محدوده ده( ۱۱ ماده). 
دا د نفوسو یواځې  په یوه کوچنۍ پرخه پورې اړونده ده. په 
جوړې  پروژې  څو  لپاره  ثبت  د  حقونو  د  چې  کې  حال  داسې 
شوې، قانوني تسویدونکي د دې د په پام کې نیولو کومه نښه نه 
څرګندوي. د بیلګې په توګه د USAID په مالي مرسته د ځمکې 
یوه پروژه په جالل آباد کې د هستوګنې په دوو غیر رسمي د 
سیمو کې له متصرفینو سره د موقتي استحقاق په تأمی کې مرسته 
کوي. د UN-Habitat یوې پروژې په کابل او کندهار کې  غیر 
رسمي هستوګنو ته يې د صفايي د صدور یوبهیر طرح کړی دی؛ 
دا د دوی تصرف تصدیقوي( او چې دوی مالیه ورکړې وي).  
په دې صورت کې د قانون د وینا تر مینځ چې د ملکیت د مالیې 
رسیدونه د مالکیت د ثبوت په توګه د منلو وړ دي خو د صفايې 
ټکس نه، یو نه اتصال تر سترګو کیږي. په ۵۸۳۱ کال کې یوه 
پالیسي په دې موخه طرح شوه چې په کابل او نورو سترو او 
وړو ښارونو کې د میلیونونو غیر رسمي هستوګنو تصرف ته 
انتظام ورکړي خو نه د منل کیدو نښې یې ښکاري او نه هم په دې 

هکله NLP  الرښوونې.

۳.۴ د تصفیې نه تعویض شوې کړنالره په معیار برابره نه 
ده

دریم څپرکی د ځمکې د حقونو په هکله هغه څه په ځان کې 
رانغاړي چې په نورو قوانینو کې ښايي د “ قضاوت، سروې او 
راجستریش” په توګه پیژندل شوې وي. د تصفیې دغه کړنالره 
 “settlement” and “clearance”  په انګلیسې ژبه کې د
په توګه څرګنده شوې خو بحث پر نوم نه بلکې پر کړنالره دی. 

د کړنالرې تشریح بشپړه نه ده. د کادستر د ډلې د سروې ١. 
دندې ټاکل شوي(۶۱ ماده) خو د حقونو د موندلو، ټاکلو او 

قضاوت په اړوند دندې نه دې تشریح شوي.

دغه بهیر د حقونو په  ټاکلو کې د سیمه ییز ګډون په رامینځ ٢. 
ته کولو کې پاتې راغلی دی. کوم قانوني تضمی نه شته 
چې هغه خلک چې  دهغوی انفرادي، د کورنۍ او یا ډله ییز 
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ملکیتونه په سیمه کې څرګند دي دخپلو ادعاوو د وړاندې 
کولو قانوني حق لري  او یا په کړنالره کې د موجودې 
کومې بلې اغیزمنې الره کې دې ګډون وکړي. په عوض کې 
دغه قانون دوی ته د همکارۍ سپارښتنه کوي( ۸۱ ماده). په 
داسې حال کې چې په عمل کې  له سیمه ییزو مشرانو سره  

لږ تر لږه مشوره شوې ده، خو قانون  دا الزمي نه ګڼي.

په کړنالره کې داسې کوم څه چې څرګنده کړي چې وړاندیز ٣. 
شوې تصفیه د ډله ییزې غوښتنې لپاره طرح شوې ده نه لیدل 
لوړ  یوې سترې،  باید د  دا  عوض کې  په  ماده).  کیږي(۰۲ 
پوړې  ډلې له خوا اداره شي( چې ترانسپورت او د ژوندانه 
لګښتونو ته اړتیا لري او ټول غړي یې  د ګډون لپاره به نور 
موضوعات لري). پایله باید دا وي چې تصفیه د ځانګړو 
فرصتونو لپاره چې یواځې یو ځل پیښیږي طرح شوې ده، 
لکه چیرې چې یو کس د حکومتي او یا عامه ځمکې د یوې 
لويي سیمې لپاره غوښتنه کوي، او یا چیرې چې شتم خلک 
غواړي چې د خپلو ملکیتونو لپاره رسمي تصدیق تر السه 

کړي.

وړاندیز شوي تعدیالت په هغه درنې ونډه کې چې د قضا ٤. 
له خوا د حق د ټاکلو په برخه کې  لوبول شوې په هیڅ ډول 
بدلون نه راولي. ستره محکمه د تصفیې د کمیسیون لپاره 
یوغړی ګماري. ریکارد( د تصفیې نظریه)د سترې محکمې 
له خوا  به تأييدیږي. دا څرګندوي چې حکومت د قضا په 
هڅونه کې کوم پرمختګ نه دی کړی دا چې  د دوی بې 
طرفي هغه وخت خطرناکه ده چې دوی د هماغه ملکیتونو 
په هکله د مباحثې پریکړه وکړي چې دوی یې  په هکله 

قضاوت کړی دی. 

تصفیه په پوره توګه جوړه شوې خو لکه چې ال تر اوسه ٥. 
یواځې د کلیوالو ځمکو لپاره کارول کیږي.

د شرعیت په خالف د ویشل شوو ځمکو د تصفیې په بهیرکې ٦. 
د اعادې تصادفي زیاتوالی ویرونکی دی(۵۱ ماده). د خلکو 
د ځمکې اخیستنه یوه جدي موضوع ده، او دا غوره ده چې 
قانون پرته له قضاوت نه د نورو مختلفو کړنالرو له الرې 

دې حقیقي مالک ته د ځمکو د اعادې په هکله اقدام وکړي.

د شرعیت پر خالف ویش دحقیقي ملکیت په تعریف کې یو ٧. 
خورا مشخص تعریف ته اړتیا لري.

بیا ، د نه اصالح شوي LML وروستۍ پایله دا ده چې اکثریت په 
یو کلک او ستونزم موقعیت کې راګیر دي. له یوې خوا قانون 
د یوې داسې کړنالرې وړاندیز کوي چې  نه ډموکراټیکه ده  او 
نه پراخ بنسټه چې له الرې یې د حقونو تصدیق ښايي یو وار 
تر السه شي. له بلې خوا قانون تر هغه وخته پورې چې دوی 

د قانوني حق د تر السه کولو لپاره ډیر غټ مالي او نور وسایل 
ولري  له موقتي مالتړ سره د تصرف داسې حق چې په سیمه 

ییزه توګه منل شوی وي نه دی سمبال کړی. 

۳.۵  د سلب مالکیت کړنالره د سمون کومه نښه نه څرګندوي

اجباري تر السه کول د دریم څپرکې په ۱۲-۲۲ مادو کې شامل 
دولت  د  پیرودل  ځمکې  شخصي  د  لپاره  موخې  عامه  د  دی. 
عادي حق دی.  دلته په LML کې یواځې یوه نوې ماده وړاندې 
شوې ده. دا د سلب مالکیت چارواکو ته قانوني کوي څو یو سلب 
مالکیت شوی مالک همداسې د ځمکې د بیې له ورکړې پرته نوي 
کورته ولیږدوي(۴۰۱ ماده). د قانون لپاره به دا منصفانه وي چې 
اغیزم شوي کس ته دا واک ورکړي چې پریکړه وکړي چې که 
غواړي نوي کور ته والړ شي او یا پر ځای یې د جبیرې نقدې بیه 
غواړي. د یو وروستي فکر په توګه د دریم څپرکې په ورستیو 
مادو کې زیاتوالی راغلی دی. ۳۰۱ نوې ماده له چارواکو غواړي 
څو د سلب مالکیت په پایله کې د مالکیت  بدلونونه رسمي کړي. 
۴۰۱ ماده پورتنۍ ماده تکراروي چې چارواکې ښايي د نوي کور 
ته د لیږدولو له الرې هغو کسانو ته چې کورونه یې د عامه 

موخو لپاره اخیستل شوي جبیره ورکړي.

 په ځانګړې ډول د ښاري سیمو له چټکې پراختیا او د کانونو، 
ګازو او تیلو د موخو لپاره  د کلیو د ځمکو  د ځانګړې  کولو او 
همدا راز پانګوالو ته د ځمکو د کوچني مقیاس د اجارې له امله له 
سیمې نه د پیش بینې شوې سلب مالکیت سره سره دا عادي افغانانو 
ته د په  یوه مهمه کړنالره کې نیمګړې زیاتوالي دي. یو لړ ښې 
تجربې دي چې باید په پام کې ونیول شوي. بنسټیزې اړتیاوې 
لکه د هغه څه لنډ تعریف چې عامه موخې جوړوي نه دی په پام 
کې نیول شوي. له جوړښتي اړخه، مادې په غیر متجانس ډول د 
ځمکې د تخصیص او راجستریش په هکله په څپرکې کې راغلې 
دي. که چیرې موضوع په LML کې وساتل شي، نو دا یو بیل 
څپرکې او خورا دقیقې کړنالرې ته اړتیا لري. د حقیقت په رڼا 
کې LML په څرګند ډول  دا نیت نه لري چې د ځمکې یو واحد او 
بشپړ قانون شي، دا معقوله ښکاري چې څو د دې مهمې موضوع 
پراختیا  د ځمکې د تر السه کولو د قانون( چې د ځمکې د سلب 
ملکیت د قانون په نامه هم پیژندل کیږي)  بیا کتنې ته پريښوول 

شي.  دا هم تر تعدیل الندې دی

د خپلې خوښې پر وتلو نه محدودیت

سره له دې چې یوه مهمه تشه باید په دې قانون کې ډکه شي: د 
خپلې خوښې د وتلو یو محدودیت، چې یا د اجباري تر السه کولو 
یا د نورو شرایطو له الرې، او یا د دولت ، چارواکو او یا هم د 
وګړو له خوا په شخصي ډول تر سره شوی وي. په قانون کې لږ 
تر لږه  درې ټکي شته چې په دې ځای کې باید شامل شي: په کوم 
ځای کې چې دولت ملکیتونه د هغه اصلي مالکانو ته اعاده کوي 
کوم چې   ښايي قانوني متصرفی اغیزم کړي؛ کله چې دولت 
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ځمکه پانګوالو ته ځانکړې کوي داسې انګیرل کیږي چې هغه 
ځمکه به بې مالکه عامه ځمکه وي خو بیا متصرفی پیدا کوي؛ 
او په کوم ځای کې چې  دا هیله ده چې خلک له نه پالن شوو او 
یا چاپیریال ته د خطرناکو سیمو څخه و ایستل شي. یو عمومي 
څپرکې ته اړتیا ده چې په دې هکله د قانون د پلې کولو په لړ کې  

د بشري حقونو د سرغړونو الرښوونه او مخنیوی وکړي.

۳.۶ اعاده په څرګنده توګه د بیوزلو په ګټه یا په قطعي توګه 
عادالنه نه ده

اعاده یا بیرته راستنونه په څلورم څپرکې (۲۸-۳۲مادو) کې د 
LML د ۱۳۸۱ او ۱۳۸۷ کال۳۹ په نسخو کې له کوچنیو بدلونونو سره  
شامله ده. په دې څپرکې کې هغو کورونو او ځمکو ته اشاره شوې 
ده چې د ۱۳۵۷ کال د ځمکې د پالیسیو سره سم بیا ویشل شوي دي 
او مالک ته د جبیرې ورکړې ته اړتیا نه وه. دا په هغه صورت 
کې چې پخوانیو رژیمونو تشې ودانۍ، اپارتمانونه او د ځمکو 
ټوټې یې ځانګړې کړې وي زیاته پیچلې ده. د شخصي کورونو 
یا کروندو داسې قضیې شته چې په غیر عادالنه ډول د وګړو له 
خوا تصرف شوي دي چې بیا يي قانوني معتبره اسناد تر السه 
کړي دي.  لکه څرنګه چې د ځمکې د شخړو د ځانګړې محکمې( 
۱۳۸۲-۱۳۸۴) کمزوري اجراات څرګندوي، د اعادې د قضیو حل 
خورا ګران دی.۴۰ ګڼ شمیر خلکو چې د ۱۳۵۷-۱۳۸۰ کلونو پورې 
د شخړو په ترڅ کې تښتیدلې وو ال تر اوسه د خپلو ملکیتونو په بیا 
تر السه کولو نه دې بریالي شوي.۴۱  په قوانینو کې تناقض او د بډو 
غوښتنې ،اعاده یې ځنډولې ده۴۲ د LML بیا کتنې بیا فکر کولو ته 
یې یو غوره فرصت برابر کړی څو  په دې اړه چې اعاده څرنګه 
کیدای شي په منصفانه او په چټکه توګه تر سره او د دې لپاره یوه 

نوې کړنالره  چې اوس  نه شته طرح شي.

مستأجری هم د اعادې د ادعاوو په واسطه اغیزم شوي دي. د 
۱۳۸۱،۱۳۸۷ کلونو او اوس په وړاندیز شوي LML کې د ۱۳۵۸ 
کال څخه د ځمکې ټولې ویشنې غیر قانوني بلل شوي دي. سره له 
دې چې بې ځمکې مستأجری، هغه بزګر چې د یو څه محصول 
په بدل کې د مالک په ځمکه کې کار کوي او کارګران د ویشنې 
د اصالحاتو په ګټه اخیستوونکو کې وو او دا به بدمرغي وي 
چې یوه بې عدالتي د بلې بې عدالتۍ په لیدلو سره پر دې بیوزلو 
چې التر اوسه دولت ته د دغو کوچنیو ځمکو  د پیسو د ورکړې 
وسیله نه لري، ور زیاته شي. لکه څرنګه چې وړاندې ولیدل 
۳۹  په دې فصل کې یو نوی پراګراف په پام کې دی( نوې ماده[۴] ۳۰) خو د موجودې مادې 

سره ډیر ورته دی ۲۹ ماده( نوې ماده ۲۸)
 What are] "۴۰  نړیوال بانک "د ښاري ځمکو په تصرف کې د شخړې سرچینې څه دي
the Sources of Conflict in Urban Land Tenure?]  د کابل ښاري پالیسي نوت 

(۱۳۸۴ کال ۴ شمیره)
 NRC ۴۱  په ۱۳۹۰ کال کې د ځمکې ۵۲ سلنه پیښې په کې شاملې دي( د ناروېد کډوالو شورا

د ۱۳۹۰ کال د ملکیت د ادعاو احصائيې)
زیات  هکله  په  موضوع  د  اعادې  د  وګړو  شوو  ځایه  بې  کورني  او  شوو  راستنو  د    ۴۲
شوو  راستنو  د  کې  افغانستان  ملکیت:په  او  په "ځمکه  فولې  کانر  او  رید  شيال  د   معلومات 
 Land and Property:] ننګونې"  او  فرصتونه  لپاره  وګړو  شوو  بېځایه  کورني  او 
 Challenges and Opportunities for Returnees and Internally Displaced
او  ځمکيتوب  مکدونالد،"بې  انګراید  او  کال)   People in Afghanistan] (NRC۱۳۸۸
 Landlessness and] "بې امنیتي: په افغانستان کې د بیا میشت کیدو په وړاندې خنډونه
آسیا  منځنۍ  د     )  [Insecurity: Obstacles to Reintegration in Afghanistan

انستیتیوت،۱۳۸۰ کال)

شول ناڅاپې را ایستل د بیا میشت کولو لپاره له تیارۍ پرته، په 
کلکه منع نه دی. په ۳۲ ماده کې شرعیت ته یو مبهم مأخذ یو نا 
بسیا مالتړ دی. د اعادې پریکړې پر ځمکې د تصرف له سمې، 
 LML متمرکزې پلټنې پرته  په منصفانه ډول نه تر سره کیږي. د
په بیا کتل شوو وړاندیزونو کې داسې کوم څه چې د دې د عملي 

کیدو غوښتنه وکړي نه شته.

۳.۷ بیوزلو ته د ځمکې د ویش په برخه کې د دولت ژمنې زیاتې 
کمزورې دي 

وړاندې یادونه شوې وه چې  په ۱۳۴۹ کلونو کې او په ځانګړې 
توګه په ۱۳۵۸ کال کې  د بیوزلو په ګټه یوې اجندا په زیاتیدونکې 
توګه یې د افغانستان د ځمکې قانون توصیفولو خو د ۱۳۶۹ کلونو 
څخه دا کم شو ی دی. دا یواځې بیا ویش نه وو چې په شا تګ یې 
وکړ بلکې هغه پخوانی مکلفیت چې دولت پر خپل ځان یې ایښی 
وو څو د خپلو پراخو ملکیتونو څخه هغو کسانو ته چې د کورونو 
د ودانولو او یا د کروندې لپاره د ځمکې په لټه کې دي ځمکه 
ځانګړې کړي. د داسې تخصیص لپاره مادې په قانون کې پاتې 
دي خو بیا کتنه پرې شوې ده( ۳۳-۳۸ مادې). په وړاندیز شوې 
بیلګه کې درې یادونې اړینې دي: لومړی، اړو کسانو ته د ځمکو 
ځانګړې کول نور نو یو مکلفیت نه دی؛ دوهم، د مستحقو تر السه 
کوونکو تعریف پراخ شوی دی څو په ولسوالۍ کې کوم کس په 
کې شامل کړي( [۲]۳۵) ، او آن کیدای شي د ځمکې  ستر مالکان 
هم په کې شامل کړي؛۴۳ او دریم، وړاندیز شوي تعدیالت په خپلو 
اساسي موادو کې  کورونو ته اړ د ښاري هستوګنو د شاملولو 
د اړتیا په په اړه غلې دي. په داسې حال کې چې کوالی شي دا 
استدالل وکړي چې د ښاروالیو قانون د دا ډول پراختیاوو ځای 
دی، د عامه ارزان بیو کورونو او یا ځمکو د برابرولو لپاره ژمنې 

ځنډیدلې دي.

نوي وړاندیز شوي مادې غوښتنه کوي چې ویشنې یواځې هغه 
وخت تر سره کیدای شي چې  د عمل یو هر اړخیز پالن جوړ او 
د ولسمشر له خوا تصویب شي( [۵] ۳۷ ماده). ۴۲ ماده د ځمکې د 
ویش یوه نمایندګي رامینځ ته کړې چې د ARAZI ، د افغانستان د 
جیودیزۍ او کارټوګرافۍ د لوی ریاست، او د کرهڼې، اوبولګولو 
او مالدارۍ د پراختیا  آمری په کې برخه لري، او دنورو د ټاکلو 
لپاره هم فرصت شته. دا ښه ښکاري خوتر اوسه تجربې يې ښييي 
چې په قانون کې د یو لړ ډیرو سختو شرایطو ځای پر ځای کولو 
ته اړتیا ده ځکه چې زیاترو نوو مهاجرو ته په لیرې او کم اوبو 
سیمو کې د ځمکې وړاندیز شوی او یا هغه ځمکې ورته وړاندیز 
شوي دي چې سیمه ییزې ټولنې یې له وړاندې نه پرې د خپل د 

ملکیت  په توګه ادعا کوي.۴۴ 
دریم  د   LML  د کال   ۱۳۸۱ د  طالبانو  د  چې  ده  وړ  ارزښت  د  خورا  یادونه  دې  د     ۴۳
لومړیتوب په توګه هغه بزګر ته چې لږ ځمکه لري او یا هغه متقاعد مامور ته چې لږ او 
یا هیڅ ځمکه نه لرياو ۲۵ کاله یې خدمت کړی وي د تقاعد د حقوقو پر ځای ځمکه ورکړل 
کیږي. او څلورم لومړیتوب  یې یو ( بدمرغه کوچی)و( ۳۹ ماده ، رسمي جریده ۷۹۵، ۱۳۸۱ 

کال (۱۴۲۱ سپوږمیز کال).
۴۴   د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له خوا د ۱۳۸۹ کال د لیندۍ په میاشت کې د 

ځمکې د تخصیص  پر بهیر رپوټ.
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د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

عامه  د  ته  وګړو  بیوزلو  لري:  نه  اړتیا  ته  څه  ټکی  څلورم 
ځمکو ویش دهغه مقررې له مخې مجاز دی چې که الزمه 
ایستلو  په  ورکړي.  پیسې  قسط  په  لپاره  ځمکې  د  دوی  وي 
کې د تأدیې پایلې بریالۍ نه دي( د جزا په هکله تر یوولسم 
د  وګړو  ځمکو  بې  شمیر  ګڼ  د  دا  ماده).   ۹۹ الندې  څپرکې 
بیوزلۍ په رڼا کې چې ګمان کیږي په دقت سره به ځمکې 
ورکړل شوي وي څو د دوی د بیوزلۍ کچه را ټیټه کړي او 
هغو کسانو ته چې د کرکیلې د پیل لپاره وسایل او تخمونه 
وختي  چې  لکه  ښکاري .  رحمه  بې  شوي،  ورکړل  دي  نه 
او  وګړې  شوي  ځایه  بې  کورني  شمیر  لږ  دی،  شوی  تأیید 
راستانه شوي د خپلې ځمکې د بیې پر ورکړې توانیدلي دي.

۳.۸  پر ځمکې د دولت ځواک زیات شوی دی

لپاره  تخصیص  عمومي  خورا  د  ځمکو  عامه  او  دولتي  د   
کوم  د  څخه  قانون  موجود  د  کې  مادو   ۴۷-۴۵ په  شرایط 
بدلون پرته وړاندې شوي دي(له ۱۳۸۱ کال څخه وړاندې).  
د  ځمکو  هغو  د  به  ارزونه  یوه  وړاندې  نه   خرڅالو  له 
پوتانشیل په هکله تر سره شي چې په کې د ګاونډیو ځمکو 
جوړوي  ودانۍ  یا  کرکیله  چې  کله  سند  حقونو  د  مالکینو  د 
کړنالره  کومه  هکله  دې  په  ماده).   ۴۶ کیږي.([۲]  السه  تر 
چې دا په ډاګه کړي چې دغه ځمکه له تخصیص نه وړاندې 
استفادې  د  ځمکې  د  چې  مکلفیت  یو  داسې  یا  وه  مالکه  بې 
د  خلکو  ځايي  د  ډول  هیڅ  په  شته.   نه  کړي  مشخص  حق 
د  توګه،  همدې  په  شته.  نه  کړنالره  کومه  لپاره  ښکیلولو 
نه  شرط  کوم  لپاره  کولو  عرض  د  کسانو  شوو   اغیزم
نه  دولت  ویني.  نه  وګړي  افغان  دولت  چې   لکه  دا  شته. 
دولت  د  چې  ځمکې  هغه  ملکیت،  حکومتی  چې  کوالی  شي 
مالڅړونه،  ځنګلونه،  دي،  الندې  ماسترپالن  یا  پروژو   د 
کانونه یا تاریخي څلې و ویشي او یا یې وپلوري ([۱] ۴۶)دا 

الندې زیاته تشریح شوې ده.

د شخصي ځمکو لیږد تر اووم څپرکې الندې (۴۸-۵۶) مادو 
کې له کوم بدلون پرته راغلی دی.۴۵

د  څخه  پانګوالو  کوونکواو  اجاره  له  کې   قانون  په    ۳.۹
عادي خلکو په پرتله ښه مالتړ شوی دی

په LML کې وړاندې شوي تعدیالتو د اجارې په هکله د هغو 
۱۳۸۷ کال په قانون کې طرح شوي دي، بڼه  موادو  چې د 
یې اړولې ده. د موضوع په هکله پنځه مادې حذف شوي او 
څلور نوې مادې ور زیاتې شوي دي. یواځینی بدلون د هغې 
ځمکې د اندازې په اړه دی چې ممک په اجاره ورکړل شي، 
چې په دې توګه د ۱۳۸۷ کال قانون د اجارې ورکولو لیوالتیا 
یې را کمه کړې ده.([۱]۶۳). د اجارې اصول د ARAZI( او 
۴۵  د لیږد وړیا ثبت له وړاندې نه د قانون برخه وه خو اوس د یوې نوې مادې په توګه 

تعویض شوی دی ۴۸ ماده.

نورواړونده ادارو )لپاره یوه نامحدوده موضو ع ده چې په 
هکله  یې  تصمیم ونیسي([۲]۶۲).

اوس نوې مادې اجاره ورکوونکي ته اجازه ورکوي چې اجاره 
د  او  ماده)  ولیږدوي(۷۶  ته  ډلې  دریمې  ځمکه  شوې  ورکړل 
مزایدې د  یو کمیسیون رامینځ ته کولو ته الره هواروي څو غیر 
دولتي ځمکې په اجاره ورکړي. په عمل کې ګڼ شمیر ځمکې د 
ولسمشریزې سپارښتنې له مخې  اجاره شوي دي. ۱۰۲ ماده په 
خپل وروستيو بندونو کې( د یو وروستني فکر په توګه) پرته 
له هغه څه چې پرې موافقه شوې د نورو موخو لپاره د لیږدول 
شوې ځمکې کارول محدودوي. دا د عوامو د پوهاوي لپاره  دی 
چې ځینو خلکو د ولسمشر په سپارښتنه یې د کر کیلې لپاره ځمکه 
تر السه کړې خو نوموړې ځمکه یې د ګټوروکورونو د ودانولو 
لپاره په کارولې ده. ۷۸ نوې ماده ساتل شوي سیمې هغه سیمې 
چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې (لکه پوځي تأسیسات)، کانونه 
یا تاریخي څلې، د مالڅړونو سیمې او د عامه ځمکو سیمې یې 

پانګوالو ته له ځانګړي کولو څخه مستثنی کړي دي.

دا ډول محدودیتونه نوي نه دي؛ وړاندې یې یادونه شوې ده چې 
۴۶ ماده یوه پخوانۍ ماده ده. دې او د ورځنيو اداري سپارښتنو 
په توګه په هر ځای کې د موجودو  ولسمشریزو فرمانونو په 
ګډون  چې ولسمشریز مهم امتیاز پلی کوي دا ډول ځمکې يې 
شاړو  شوو،  استفاده  نه  د  ژغورلې.   دي  نه  څخه  مداخلې  له 
rangeland  ځمکو پورتنی یاد شوی تداخل د سیمه ییزو خلکو 
له السه د دې ځمکو د جبري له السه ورکونې زیانمننه پیچلې 
کوي.  ۴۷ او (۲)۶۲ مادې شاړې نه استفاده شوې ځمکې پانګوالو 
ته د ځانګړي کولو لپاره د موجودو ځمکو په توګه مشخصوي. 

۳.۱۰ د عامه ځمکو د تعریف په هکله اوږدې کشالې پرځای دي

د عامه ځمکو کړنالره په عمومي توګه ناڅرګنده ده، د موضوع 
په اړه د یو خورا لنډ څپرکې ( نهم) په واسطه له مثالونو سره بیان 
شوې ده(۸۱-۸۶). نوې وړاندیز شوې ۸۱-۸۶ مادې پر بخښل 
شوو ځمکو د ونو او کرکیلې د مالکیت حقونو ته محدودې شوي 
دي( دا هغه ځمکې دي چې دولت ته بسپنه ورکړل شوي دي). 
د عمومي عامه ځمکو او ځانګړو عامه ځمکو( Mar'aa) توپیر 
د قانون په اساسي مت کې په لومړي څپرکې کې يې د بشپړې 
پراختیا زیری يې ورکړل شوی وو خو وړاندې نه شو. په حقیقت 
کې نهم څپرکې آن د ځانګړو عامه ځمکو په یادولو کې هم پاتې 
راغلی دی. دې ۳۰۰۰۰ کلیوالې ټولنې  یې د دې ځمکو د وضعیت 
په هکله مشکوکې پریښودې. دا به هغه ځای و چې نه یواځې د 
سیمه ییزو خلکو ډله ییزه استفاده يې پراخوله  بلکې د ټولنو لپاره  
یې داسې فرصتونه رامینځ ته کول څو له هغو شرایطو سره سره 
(لکه د خرڅالو او د دوامدارې استفادې ممنوعیت) چې نوموړې 
ځمکې یې لري دوي  به یې  خپلو شخصي یا ډله ییزو ملکیتونو 

په توګه د پیژندلو لپاره هڅه وکړي. 
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

۳.۱۱ د ځمکې د غصبولو په وړانډې اقدامات نیمګړې دي

څپرکی  نوی  شوی  ځانګړی  ته  غصب  ځمکې  د  څپرکي  لسم 
دی(۸۷-۹۴ مادې). دې موضوع ته په قانوني ساحه کې ځای 

ورکړی خو خو منځپانګه  يې د دې  په زړه کې نه ښکاري.

والیانو ته په قانوني ټوګه سپارښتنه شوې څو د غصب شوو 
ځمکو او د غاصبینو په پیژندلو کې ونډه واخلي( ۸۷ ماده) خو 
کوم  شي  سره  تر  دې  څنګ  تر  ټولنې  د  چې  لپاره   کار  دې  د 
میکانیزم نه دی وړاندې شوی. او له خلکو څخه د شکایتونو د 
وړاندې کولو غوښتنه نه ده شوې. د قانون په برخه کې یو مفسر 
په خپلواکه توګه عامه ادعاوو ته د رسیدګۍ د یوې څانګې د 

جوړولو وړاندیز یې کړی دی.۴۶ 

دا هم ناهیلې کوونکی دی چې نوې مادې په واحد ډول پرهغو 
غصب شوو ځمکو تمرکز کوي چې فکر کیږي دولتي ځمکې به 
وي، سره له دې چې د ځمکو غصب د ټولنې زیاترې ځمکې یې 
اغیزمنې کړي او دغه ځمکې په خپله د دولتي فعالینو له لورې 
غصب شوي دي. په لنډ بند د محکومیدلو په بڼه ویرول (۹۵-۹۰ 
مادې) کمزورې جزا ده. د چارواکو، محکمو او نورو زورمندانو 
د دسیسو د محدودلو لپاره اقدامات لکه د هغوی د پریکړو، اسنادو 
او صادر شوو حقونو تصادفي پلټنه او د سرغړونې په صورت 
کې  له سختې جزا  سره مخامخ کولو لپاره اقدامات نه دي تر 
سره شوي. هغه بیلګې چې څه قانوني او څه غیرقانوني دي، او 
په کوم ځای کې ځمکې باید غصب شوې یا په غیر رسمي  توګه 
تصرف شوې وګڼل شي خو له دلیل سره  په قانون کې پرې 
بحث نه دی شوی.  دا حیرانوونکی دی ځکه د هغو کسانو تر 
مینځ د توپیر اړتیا چې دولتي او یا عامه ځمکې یې د ضرورت 
له مخې تصرف کړې دي  او هغه کسان چې قصداً ځمکې د پام 
وړ شخصي ګټو لپاره غصبوي په عمومي بحثونو کې پوره تأييد 

شوې ده او د NLP یوه موضوع ده.

۳.۱۲ نوی قانون د بیوزلو په ګټه نه دی

یو لړ الرې چې په هغو کې د LML نوې مسوده د بیوزلو په 
ګټه نه ده موجودې دي. دبیلګې په توګه وړاندیز شوې مسوده د 
اجاره دارانو او او د هغو بزګرانو د حق د تأمی لپاره لکه څرنګه 
چې په NLP  ( ۲.۱.۱ پالیسي)کې یې الرښوونه شوې عمل نه 
کوي؛ د ټولنې د ځمکو لپاره مناسبه ماده نه لري(۲.۲.۱ پالیسي)؛ د 
کورني تصرف لپاره ماده نه لري، پر جندر او نسلي اړیکو یې په 
مبهمه توګه او پرته له قانوني اړتیا څخه بحث کړی، د دولت او 
خلکو په واسطه  د په اصطالح شاړو، نه استفاده شوو او مالڅړ 
ځمکو د حقونو ستونزم او سیالۍ کوونکی ماهیت یې نه دی حل 
کړی؛ کورنیو بې ځایه شوو خلکو، راستنو شوو او کوچیانو لپاره 
د ځمکې  د دځانګړي کولو او تشخیصولو کمزوری میکانیزم 

 Land] قانون"  مدیریت  د  ځمکې  د  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د   "مکولس   ۴۶
. [Management Law of the Islamic Republic of Afghanistan

یې نه دی اصالح کړی؛ او د ځمکې یو مسؤول مقام یې نه دی 
رامینځ ته کړی څو بیوزلو ته د ځمکې په ځانګړې کولو کې 

مرسته وکړي(۳.۱.۴ پالیسي). 

د قانون په هيڅ یوه برخه کې د ښځو، زیانمنونکو ډلو او بیوزلو 
لپاره مثبت توپیر نه دی وړاندې شوی، شخصي ګټو ته د حکومتي 
او عامه ځمکو د تخصیصولو په هکله په کلکه یو اړخیز پاتې 
دی.  اکثریت افغانان -هغه کسان چې د خپلو ځمکو لپاره اسناد 
نه لري  – ال تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره له ساده، دالس 
رسۍ وړ، د زغملو وړ او روښانو الرو نه بې برخې پاتې دي. 
په حقیقت کې د دوی حقونه آن ډیر محدود شوي دي له دې عمله 
دوی باید د دې وړ وي څو خپل حقونه  له ۱۳۳۹ کلونو څخه په 
نښه کړي([۱] ۸ماده) څو هغه وړتیا تشخیص کړي چې دوی یې 
ددې بهیر د تر سره کولو لپاره لري. قانون ال هم  د غیر قانوني  
ایستنې او د منقولو او غیر منقولو جایدادونو د له السه ورکولو په 

وړاندې د بیوزلو په ساتنه کې پاتې راغلی دی.

دوه نورې ستونزې چې بیوزلې زیانمنوي دلته بیا کتنې ته اړتیا 
لري. لومړی د ستونزو غیر رسمي حل د قانون مالتړ یې تر السه 
کړی نه دی. د محکمو  څخه د استفادې وخت او مالي لګښتونو 
درکول او په خاصه توګه د پراخ فساد درکول اړی دي.  هغو 
پریکړو ته چې د حکمیت، مینځګړیتوب او غیر رسمي  او دو 
رګه شخړو حل کړنالرې پر بنسټ چې رسمي چارواکې  په کې 
ښکیل دي د زیات حقوقي زور ورکول اړی دی. سره له دې 
چې دا به  هم دومره ګټور نه وي خو ارزانه او د الس رسۍ وړ 
فرصتونه دي څو د هغو پریکړو پر وړاندې د مرستې غوښتنه 
وکړي چې د بډو او فساد له الرې شوي دي، ښايي  شکایتونو ته 
د رسیدګۍ د څانګې له الرې چې د مدني ټولنې د فعالینو له خوا 
په هره ولسوالۍ کې رامینځ ته شوي دي- یوه اوږده سپارښتنه 
به ځینې چارې په اغیزمنه توګه تر سره کړي چې د منلو وړ وي.

دوهم لکه چې وړاندې یادونه هم شوې ده، تصرف او په وړو 
ښارونو کې  د میلیونونو غیر رسمي کډوالو اداري اړتیاوو ته 
پاملرنه  کې ناکامي د بیوزلو په ګټه د ځمکې د مدیریت د قانون 
په وړاندې یو مهم خنډ دی.  په سیمه ییزه کچه د دې خلکو او د 
ځمکې د غاصبینو تر مینځ توپیر دومره سخت نه دی، دا  یو بل 
دلیل راسپړي چې ولې د یو ټول بنسټې او پراخې پریکړې د 
کولوپه هکله زیاتیدونکې خوځیدنې د منلو وړ دي.  په کوچنیو 

ښارونو کې د بیوزلو اړتیا:

 کله چې دوی قانوني خو غیر مستند حقونه لري په ښه توګه ۱. 
تصدیق شي  

د هغو کسانو لپاره چې د کوچنیو او ستر ښارونو په څنډو . ٢
کې ژوند کوي د شخصي کورونو د ودانولو په موخه  د 

دوی د ځمکو د تخصیص په وړاندې د دوی ساتنه وشي.
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 په قانون کې بدلونونه چې د شخصي کورونو پروژې په ٣. 
څرګنده توګه طرح شوو شرایطو کې  قانونې کوي، د یو 
مکلفیت په ګډون چې ارزان بیه کورونه د عامه خدمتونو په 

سیمو او تسهیالتو کې شامل کړي.

د . ٤ د مالکیت  بڼو،  شوو  آزمویل  بیالبیلو  د  حقونو  موقتي  د 
حقونو د وروستي د ثبت او تأیید لپاره خورا پیاوړی مالتړ.

۳.۱۳ دځمکې اداره د اکثریت د الس رسۍ وړ نه ده

د وړاندیز شوې بیا کتنې جوړښتي نیمګړتیا د ټولو ستونز په 
مرکز کې ده څو هغه الرې په بنسټیزه توګه اصالح کړي چې   د 
ځمکو او کورونو حقونه تأیید کړي. په حقیقت کې  داسې یو نیت 
نه ښکاري چې د حقونو تأیید ته الس رسي د وضاحت د غیر 
عمومي بهیر څخه ها خوا چې د شتمنو خلکو او پانګوالو د غوښتنو 
په واسطه هڅول کیږي، پراخه کړي. دا به مهمه نه وي که د 
معتبرو قانوني اسنادو په نه شتنون کې موجود تصرف څرګند او 

بشپړ مالتړ یې تر السه کړی وی.  

سره له دې پرته له کوم اقدام نه د زیاترو افغانانو د ځمکې حقونه 
په ناڅرګنده توګه پاتې دي. آیا د دوی نه راجستر شوي حقونه 
خوندي دي که نه؟ یا آیا خونديتوب د مالکیت د قانوني اسنادو د 
تر السه کولو لپاره پر کوچنیو کړنالرو متکي دی؟ مونږ څه نه 

شو ویالی.

په افغانستان کې د ځمکې د اداري سیستم د بیا رامینځ ته کولو 
اړتیا په LML کې  د یو واحد او خورا مهم بدلون په توګه پاتې 
دی. د ځمکې د اړیکو ټول اړخونه په همدې سیسټم پورې اړونده 
دي څو دا سیسټم د حقونو د تشخیص په برخه کې  او د ځمګې د 
حقونو په هکله تصمیم نیونه کې خلکو ته د پراخې ال س رسۍ 

وړ وګرځوي.

د اختیاراتو د ورسپارلو یوه تګالره الزمه ده چې له الرې یې 
مرکزي حکومت سیمه ییزو کچو ته د واک پر سپارلو   پیل و 
کړي او د بنسټونو او د  عادي خلکو د ظرفیت  پر جوړولو دې 
درنه  پانګونه وکړي چې د دې مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه شي. 
 ARAZI د کلیو او د ګاونډیو ځمکو شوراګانې د دولتي ادارو( د
په مشرۍ) سره په ګډه د دې فعالینو د الرښوونې، څارنې او 

انتظام دنده پر غاړه لري . 

دا  نه په نړیواله کچه او نه په خپله افغانستان کې یو سخت دریځه 
لید لوری دی .

ملي پالیسي چې په ۱۳۸۶ کال کې د وزیرانو د شورا تأیید یې تر 
السه کړ د ځمکې د ګټو د ثبتولو د سیسټم الرښونه یې کوله څو 
په رسمي توګه “ساده، متمرکز، د ځمکې د مالکینو لپاره د الس 
رسۍ وړ، روڼ، کم قیمته، اغیزم او خورا حساب ورکوونکی 

وي ”(۳.۱.۲ پالیسي). د پالیسۍ نورې الرښوونې چې موخه یې 
د ځمکې د ادارې دموکراټيک کول دي دا دي:

د تصرف د بسیا بڼو را مینځ ته کول څو ټول قانوني حقونه • 
تر السه کړي(۲.۱.۱)

د دولتي ځمکو د تخصیص لپاره ټولې کړنالرې دې مساوي، • 
رڼې او کره وي(۲.۱.۲)

ځمکې دې د دولتي او شخصي ځمکو او همدا راز د عامه او • 
ټولنیزو ځمکو په توګه تصنیف شي(۲.۲.۱)

د ځمکې د ادارې لپاره سازماني کاري چوکاټ د تصرف  • 
رسمي او غیر رسمي سیسټمونه سره یو ځای کوي(۲.۲.۲)

ادارې •  د  ځمکې  د  کچو  ملي  په  او  والیت  دولسوالۍ، 
دندې(۲.۲.۳)

 د مالڅړونو د حقونو د روښانه کولو په موخه د ځمکې د • 
سروې بیا فعالول(۲.۲.۶)

د حقونو د روښانه کو لو په موخه د قضاوت د ټول بنسټو • 
مراجعو رامینځ ته کول(۲.۲.۷)

 د ځمکې په مدیریت کې د ښکیلو ادارو د تداخل کوونکو • 
ونډو او سیالۍ کوونکو اجندا ګانو له مینځه وړل، او اداره په 
ټولیزه توګه په یوه واحده اداره کې سره یو ځای کول(۳.۱.۲)

د محکمې دندې دې د شخړو پر حل متمرکزې وي (۳.۱.۲)• 

د LML بیا کتنه په یوډول پر دې مسیرحرکت کوي. که څه هم 
چې، لږ تر لږه د ولسوالۍ کچې  ته د واک د سپارلو لپاره، هغه  
بنسټیز وسایل او سیسټمونه  چې د ځمکې د ټول بنسټې ادارې  پر 
بنسټ جوړوي په ټولیزه توګه نه دي آزمویل شوي. د حقونو په 
پیژندلو کې د ټولنې ونډه د ځمکې د مدیریت یوه اساسي دنده ده، 
چې ورته ماده نه شته. په قانون کې د اسنادو د صدور په برخه 
کې د محکمو د دندو د لنډولو لپاره کوم خوځښت نه لیدل کیږي،  
چې د ا د محکمو له لورې د صادر شوو اسنادو اړوند دشخړو په 
حل کې د طرفدارۍ یو لوی المل او د محکمو د چاروا کو له خوا 
د ګټې غوښتنې یوه مهمه سرچینه ده. د حقونو تشخیص، قضاوت، 
تصدیق، او له راجستر کولو وروسته سروې په هر اړخیزه توګه 
نه دي طرح شوي،۴۷ او په قانون کې د کړنالرې د ساده کولو یا د 
ډله ییزې الس رسۍ د لوړاوي لپاره  مادې نه دې شاملې شوې.۴۸

۴۷  لکه چې وړاندې یادونه شوې ده، یواځې د سروې کړنالرې په قانون کې  یې  د پام وړ 
بحث تر السه کړی دی.     

۴۸  د راکړې ورکړې  ثبت  د پخوا په شان به وړیا روان وي، څو د ثبت  بهیر وهڅول شي.



20

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

 آیا د ۱۳۹۱ کال د ځمکې د مدیریت د قانون مسودې دا یې تر السه کړي دي؟د پالیسۍ اصول

 ځمکې ته د هر افغان د الس۱
رسۍ تأمی 

 بیا کتنې یواځې په تیورۍ کې دا پر ځای کوي. قانون د دې تر سره کول د دولت لپاره نه اجباري کوي، یواځې
 د په خپلې خوښې تر سره کولو لپاره ورته الره هواروي.

 د ځمکې د تصرف د یو خوندي۲
سیسټم وده او تضمی

 دا نه دی تر سره شوی؛ قانون داسې یو بشپړ سیسټم چې تصرف ته الس رسی تأمی کړي نه دی برابر کړی.
او نه  د بډو څخه د پاک والې لپاره د یو باوري سیسټم له الرې یې د نوم سپیڅلتوب تضمی کړی.

 له ځمکې نه د غوره ګټې۳
 اخیستنې هڅول

 قانون په دې هڅه کې دی څو شاړو او نه استفاده شوو ځمکو ته د یوې ځانګړې او اغیزمنې الرې نه د پانګوالو
 الس رسي  تأمی کړي چې  پر دې ځمکو د موجودو حقونو په اړه پوښتنې را پاروي او په همدې توګه د عدالت

او مساوات پوښتنې هم رامینځ ته کوي

۴د ځمکې د ادارې د یو اغیزم  
سیسټم جوړول

 دغه سیسټم پرته له بدلون څخه پاتې دی او ال هم د ساتنې او پیژندنې د یو پراخ او باوري سیسټم الندې چې د
ځمکې د ادارې موخه ده  د اکثریت حقونو د تر السه کولو په برخه کې بریالی نه دی

۵

 د ځمکې د مارکیټ د اغیزمنتیا،
 مساوات، چاپیریالي سالمتیا،
 دوام، ښه تولید او د بیوزلۍ د

راکمولو تضمی 

 ځمکه په آزاده توګه خرڅیدالی شي خو قانون داسې اقدامات نه دي تر سره کړې چې دې لور ته الرښوونه
 وکړي، په ځانګړې توګه د بیوزلۍ را کمول. بیا کتنې ساتل شوې سیمې یې د اجارې لپاره  د الس رسۍ د نه

وړ سیمو په توګه  باطلې کړي دي، چې د چاپیریال د سالمتیا پر لور یو مثبت ګام دی

 آیا د ۱۹۳۱ کال د ځمکې د مدیریت د قانون مسودې دا یې تر السه کړي دي؟د پالیسۍ اصول

 د ټولنې د ډول ډول ګټو پوره۱
کول

 قانون هڅه کوي چې د ځمکې ډول ډول حقونه په ځان کې راونغاړي خو په کمزورې او نابرابر ډول. د بیلګې
 په توګه دولت مکلف نه دی چې بې ځمکو ته ځمکه برابره کړي او د ځمکو موجودو مالکینو ته  د زیاتې
 ځمکې دځانګړې کولو لپاره الره پرانیزي. د ټولنې یوه مهمه ګټه یعنې د دوی د قانوني ملکیت په توګه د
 مالڅړونو ساتنه له پامه غورځول شوې ده. وړاندیز شوې بیا کتنه د اجاره دارانو، کارګرانو او د هغوکسانو د
 خوندي ساتنې د اړتیا په اړه چپه خوله ده چې پر سترو زمیندارو د خپلې ځمکې اجارې ته اړ شوي دي. همدا
 راز قانون د هغو څو میلیونو بیوزلو ښاریانو د اړتیا ووپه اړه غلی دی چې په اصطالح غیر رسمي هستوګنځیو

کې د تصرف خوندیتوب نه لري. د دوی د حقونو د انتظام لپاره په قانون کې څه نه دي راغلې.

 ځمکه باید د راتلوونکو نسلونو۲
لپاره وساتل شي

 قانون دا تأییدوي چې ساتل شوې سیمې موجودې دي خو له ځمکې څخه د استفادې لپاره د پالن جوړونې کوم
 سیسټم نه شته چې له الرې به یې دا په منصفانه او پراخه ډول تشخیص شي.  د ټول بنسټو سرچینو د مدیریت

په اړه د موجود LIAM پالیسي په پوره ډول له پامه غورځول شوې ده

 هیڅ وګړی یا هیڅ ډله له مالکیت۳
څخه نه دي منع شوي

 په اصل کې په قانون کې د دې لپاره ماده شته خو د دې د تضم لپاره اجرايي میکانیزم موجود نه دی. د عامه
 ملکیت د مالکیت لپاره  په سمه توګه هڅه نه ده شوې

 اساسي ژمنو ته د رسیدو لپاره۴
ځمکه تر ټولومهمه سرچینه ده

 دا څرګنده نه ده چې دې لید لورې قانون ته يې ځانګړې بڼه ورکړې ده، په ځینو پیښو کې دا د تعلیمي نه زیاتره
 خطابي بڼه لري

سازماني انسجام او اغیزمنتیا۵

 په دې برخه کې وړاندیز شوې تعدیالت پاتې راغلې دي. د ”one stop shop “ پآلیسي په سازماني ډول په
 پوره توګه نه ده جوړه شوې، د ځمکې په  لیږد کې د کړنالرو د کمولو، د قانوني اسنادو د تر السه کولوساده
 کولو یا د بیرته ستنولو د خدمتونو په هکله قانوني الرښوونې نه دي وړاندې شوې. نو په دې توګه دا د اکثریت
 لپاره په مستقیم ډول موجودې او حساب ورکوونکې دي. د ځمکې په اداره کې د محکمو  ستونزمنه ونډه الس

 نه خوړلې پاتې ده.

۶
 سیسټم به روڼ، حساب

 ورکوونکي  وي له ټولنو سره به
ښکیل وي

 وړاندې شوی نظام د اوسني فعال سیسټم څخه یواځې لږ توپیر لري، چې په خپله ځان  خلکو ته غیر مسوول
 او فساد ته وړ ښیيي او په سازماني ډول له ټولنو سره ښکیل نه دی.

۷ 
 د جندر، ژبې، مذهب او مدني
 حالت پر بنسټ د ځمکې اړوند

قانوني خنډونه نه شته
په کړنالره کې تمه شوی مثبت توپير نه شته

دوهم جدول: د ځمکې د قانون وړاندیزشوې طرح  د ځمکې د ملي پالیسۍ سره پرتله کوي(۱۳۸۶)

۴.  د ځمکې د ملي پالیسۍ د بدلونونو آزمویل
په LML کې وړاندیز شوي بدلونونه  له غوره نړیوالو تجربو 
سره برابر نه دي. او نه هم دغه بدلونونه دافغانستان د ۶۸۳۱ کال 
د ځمکې د پالیسۍ موخې او اصول پر ځای کوي. د NLP ټاکلې 

الرښوونې هم په نامنظمه توګه پر ځای شوي دي.

حکمونو  د  هغې  د  چې  اصول  او  موخې   NLP د جدول  دوهم 
سرلیک دی په لیست کې راولي  او دا  ارزوي چې آیا وړاندیز 
شوي تعدیالت د عامه مشورو د تر سره کولو د یو بنسټ په توګه 

کار ورکوي  



21

د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

21

۵.  پایلې

۸

 خصوصي سکټور د اقتصادي
 ودې لپاره مهم دی اوباید د اجرا
 وړ او د لیږد وړ حقونو د تر

السه کولو وړ وي

د قانون په مسوده کې د دې په هکله ماده شته

 د ځمکې یو روڼ مارکیټ به و۹
هڅول شي

 قانون د ځمکې مارکیټ ته کوم محدودیت نه وړاندې کوي، خو د دې د روڼ والې او کمزورۍ د تضمی لپاره
اقدامات د ځمکې د نیول شوو غاصبینو پر بندي کولو متمرکز دي

 د استفادې ټول حقونه په رسمي۱۰
توګه به تأیید او خوندي وي

 special)ځمکو عامه  ځانګړو  کړی.د  دی  نه  پرمختګ  رښتینی  یې  هکله  دې  په  تعدیالتو  شوو  وړاندیز 
Mar‹aa ) په هکله ماده شته (له پخوا نه موجوده وه خو پرته له دې اصطالح نه )خو په قانون کې داسې یوه 
کړنالره چې د ټولنې د استفادې لپاره ټاکل شوې سیمې تشخیص کړي نه ده شامله شوې. او نه هم د هستوګنو او 
کوچي ټولنو تر مینځ د بحث راپاروونکو حقونو د حل او پرانیستلو لپاره  قانوني مقید ګامونه وړاندې شوي.  په 
تصرف کې هغه بنسټیز جوړښتي بدلون چې د دې لپاره الزمه وه هم ماده نه لري؛ د مالڅړونو د مالکینو په توګه 
د  سیمه ییزو ټولنو د پیژندلو لپاره د دوی وړ کولو ته اړتیا ده خو د غه مالڅړونه د کوچیانو د ځانګړو ډلو د 
موسمي الس رسۍ حقونو ته محدود  شوي دي  چې ځانګړې مالڅړونو ته د الس رسۍ اوږد تاریخ څرګندوي 

 د حقونو په هکله معلومات د۱۱
خلکو د الس رسۍ وړ دي

 نوی وړاندیز شوی قانون د ځمکې د تصرف او راکړې ورکړې اړوند د ټولو معلوماتو عامه الس رسۍ په
هکله نوې مادې نه  دې وړاندې کړې.

 د ځمکې حقونه د تأدیې لپاره د۱۲
قانون په دې اړه نوې خنډونه نه دي رامینځ ته کړېلیږد وړ دي

په دې هکله ماده شتهحقونه د ماليې وړ کیدای شي۱۳

  حکومت به په منصفانه ډول۱۴
قانون دا يې ممکنه کړې خو جبري نه دهځمکه وویشي

 ۱۳۸۷ د  یې  اوسه  تر  ال  تعدیالتو  شوو  وړاندیز  ډول،  لنډ  په 
کال په LML کې یې زیات بدلون نه دی راوستی. د تصرف 
ډولونه د ځمکې د حقیقي مالکیت بیلګو ته د اړتیا وړ شیانو د 
برابرولو لپاره بسیا نه دي. د ځمکې اداره متمرکزه پاتې او د 
اکثریت لپاره د الس رسۍ وړ نه ده ، د حقونو د تشخیصولو 
د  کوي.  مخنیوی  رسۍ  الس  د  ته  کړنالرو  کولو  رسمي  او 
لري،  ادامه  طرفداري  تاریخي  قانون  د  ګته  په  ټولنو  کلیوالو 
تر  توګه  کمزورې  په  یې  اندیښنې  اداري  او  تصرف  ښاري 
پوښښ الندې راوستي دي. په قانونې توګه د مقیدو کړنالرو 
مشخصولو ته فرصتونه له السه وتلي دي چې له الرې یې  په 
اصطالح غیر رسمي مهاجر کوالی شي خپل ملکیتونه تر السه 
او په عی حال کې د ځمکې غیر قانوني غاصبی بازخواست 
ته راوستلی شي. د تصرف اوسنی وضعیت نه دی بدل شوی، 
دولت ال تر اوسه په کلکه د زرګونو هکتاره ځمکې چې په 
د  کې  عمل  په  یا  حقیقي  د   دی  ملکیت  ټولنې  د  توګه  حقیقي  
قانونې مالک په توګه پاتې دی. په عی حال کې پانګوال، نه 
عادي خلک په قانونې توګه د نه استفاده شوو او شاړو ځمکو 
رسمي تخصیص ته په الس رسۍ کې غوره دي، چې په عمل 
کې ګډ rangeland له پخوا نه د بیوزلو ټولنو ملکیت و  او 

اوس ترې ګټه اخلي.

یو شمیر مادې ښې موخې لري خو پخوانیو ستونزو ته د حل 
الرې په موندلو کې پاتې راغلې دي. دځمکې غاصبان د جزا 
په واسطه ګواښول کيږي خو د دې تر شا کومه کړنالره نه 

شته. قانون د هغې ونډې په اړه چې د ځمکې د تخصیص په 
اړه یې ولسمشریز امتیاز د غاصبینو سره په مرسته کې لوبوي 
هغه  د  واک  ولسمشریز  کې  حقیقت  په  دی.  پاتې  خوله  چپه 
ممک باور په واسطه پیاوړی کیږي چې دا له روڼوالې سره د 
مرستې الر ده ،چې په څرګنده توګه د زغملو وړ نه دی. نوی 
قانون هم د ګټو پر سر د محکمو  د شخړو د اوږدې ستونزې 
په اړه چې د ځمکې د اسنادو د ثبت د دفتر او د شخړو د حل د 
سرچینې په توګه  د دوی له دوه ګونې ونډې څخه رامینځ ته 
شوی دی غلی پاتې دی. د هستوګنو او کوچی ټولنو تر مینځ  
بحث پارونکي حقونه د الزمو قانوني کړنالرو او چارو په 
واسطه چې د rangelandدمالکیت او الس رسۍ څرنګوالی 
له سره تنظیموي الس نه خوړلې پاتې دي. د ځمکې ادارې، 
موندلی.سیسټم  دی  نه  سمون  برخط  مهمې  یا  هستې   LML د
په کلکه غیر دموکراټیک او متمرکز پاتې دی او لوړ لګښته 
درک  خلکو  د  او  دوام  اغیزمنتوب،  چې  تعقیبوي  کړنالرې 
محدودوي. قانون ال تراوسه ډیری هغه کسان چې د مالکیت د 
تثبیت کمزورې او یا هیڅ اسناد نه لري په نا څرګند حالت کې 
پریږدي. د حقونو د تشخیص کړنالرې په ارزانه او حساب 
ورکونکې ډول د ټولنې په مستقیمه  الس رسۍ کې نه دي. 
زیانمنونکې سکټورونه لکه ښځې، بیا راستانه شوې، کورني 
بیځایه شوې وګړې، اجاره داران، او هغه کسان چې په غیر 
وړاندیز شوو  ژوند کوي د قانون له  رسمي هستوګنځیو کې 

بدلونونو څخه یې هیڅ ګټې نه دي تر السه کړي.
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په اساسي LML کې د نورو تعدیالتو لپاره ال تر اوسه فضا 
موجوده ده. په دې توګه افغان حکومت په یو مهم پړاو کې 
دی. له قانونې اړخه دا ښايي د دې  لږ بدل شوي مت سره  
واقعي  خورا  یوه  کې  مدیریت  په  ځمکې  د  یا  او  شي  پاتې 
اصالح شوې کړنالره په پام کې وي. دمفهوم له مخې به دا 
ښايي د یو متمرکز او د الس رسۍ نه وړ نمونې سره پاتې 

او  پراخو  اغیزمنو،  خورا  د  ادارې   د  او  تصرف  د  یا  شي 
مناسبو نورمونو پر لور الره هواره کړي چې زیاتره خلک 
اغیزمنوي. په دې توګه  قانون کیدای شي نخبګانو، پانګوالو 
او اجاره ورکونکو ته د خدمت  له کبله  ګرم  وي  نه عادي 
بیوزلو خلکو ته. د تمرکز د بدلون لپاره وړاندیزونه الندې 

وړاندې شوي دي.

۶. وړاندیزونه
په  شي.  تسوید  توګه  بشپړه  په  به   LML ،سم سره  هیلې  له 
دې کار کې، په لومړي ګام  کې به د NLP پر ټولو ژمنو 
او د ځمکې د ادارې په برخه کې پر غوره نړیوالو تجربو 

وشي.  تکیه 

منطقي  نو  ښکاري.   ناشونی  کې  مهال  لنډ  په  پیښیدل  دې  د 
توافق دا دی څو د تصرف په برخه کې د مت اصالح ته دې 
د ځمکې د یوې ګټورې او دموکراټیکي او د اکثریت په ګټه  
ادارې پر لور دې دوام ورکړل شي. دواړه  هم بهیر او هم  

مفهوم پاملرنې ته اړتیا لري. 

۶.۱  کړنالره

د یوې پراختیايي کړنالرې منل

الرې  له  تسوید  بیا  بل  د   وي  الزم  هم  بدلونونه  مهم  که  آن 
پارلمان  او  کابینې  چې   ده  مهمه  دا  خو  کیږي،   پوره  نه 
او  حقونو  د  ځمکې  د  بدلونونه  شوي  وړاندې  وروستي   ته 
او  لري  کې  پام  په  لوری  لید  شوی  اصالح  بشپړ  یو  ادارې 
چارو  الرو  هغو  د  توګه،  په  دبیلګې  هواروي.  الره  ته  دې 
کډوال  بیوزلې  رسمي  غیر  چې  ده  اړتیا  ته  پیژندنې  زیاتې 
کوالی شي لږ تر لږه موقتي حقونه تر السه کړي. په قانون 
کې زیاتو عناصرو ته اړتیا ده څو د ټول بنسټو سیسټمونو 
ته  کولو  سره  تر  ثبت  د  او  قضاوت  هکله  په  ځمکې  د  پام 

واړوي. 
د خلکو د غوره مالکیت او استفادې لپاره د قانون ساده کول

د  ګرځول  وړ  رسۍ  الس  مستقیمې   د  خلکو  ټولو  د  قانون 
قانون  وړ  رسۍ  الس  د  او  مناسب،  عصري،  یو  د  ځمکې 
پاڼو  د  معلوماتو   ساده  د  کې  دې  په  ده.  مهمه  خورا  لپاره 
برابرول چې په کې قانون او په قانون کې د خلکو حقونه 
سیمې  او  کلې  هر  هیواد  د  چې  شي  کیدای  او  کیږي  تشریح 
غړو  د  پارلمان  د  او  پالیسۍ  مواد  ډول  دا  شي.  وویشل  ته 
نه  ګامونه  دا  دي.  مهم  خورا  ته  نیوونکو  تصمیم  ګډون  په 
کې  برخه  په  رسۍ  الس  د  ته  پوهې   او  معلوماتو   یواځې  
رسمي  او  قضايي  د  بلکې  دی  درناوی  ته  حقونو  خلکو  د 
سپیڅلتيا د هڅولو لپاره د عامه پوهاوي او غوښتنو د پالنې 

په برخه کې هم زیاته مرسته کوي. 

مفهوم  ۶.۲

اصلي  یا  مفهوم   په  قانون  د  چې  بدلونونه  سمالسي  هغه 
بحث کې یې وړاندیز شوی دی نوې مادې دي چې:

ټولنه . ١ په  دې  تخصی  راتلونکی  ځمکو  دولتي  او  دعامه 
درک   متمرکز  او  مشارکتي   پر  حقونو  موجودو  د  کې 
 تمری ډول  دا  وضاحت  او  پلټنې  د  وي.  متمرکز  دې 
نه  مستند  چې  ونیسي  کې  پام  په  حقونه  هغه  ټول  باید 
دي، د ټولو هغو حقونو په ګډون چې د غیر کرهنڼیزو 
پرې  خوا  له  ټولنې  ډ  توګه  ییزه  ډله  په  اړه  په  ځمکو 
ادعا شوې ده.  په جلسو کې د ګډون او غاړې ایښودنې 
لپاره عامه بلنه به خورا اړینه وي. په دې اړه چې دغه 
زماني خط  یو مناسب  ادعاوې منل شوې اړتیاوې دي 
به طرح شي. کورني مهاجرتونه او ستر بدلونونه باید 

په پام کې ونیول شي چې ننۍ هستوګنه مشخصوي. 

د ۱۰۰ جریبو څخه د زیاتې ځمکې د تخصیص یا دځمکې . ٢
د  تصویب  پارلماني  د  دې  کې  صورت  په  بخښلو  د 
د  ولسمشریز  د  چې  څه  پرهغه  دي   الرې  له  غوښتنې 
بې ځایه امتیاز په توګه تفسیر کیدای شي محدودیتونه 

دې ولګول شي.

د ټولنې ځمکو ته دې خورا بشپړ مواد په پام کې ونیول . ٣
شي. دا باید عامه ځمکو ته د ټولنې د حقونو د تعریف 
په  څرنګوالې  د   (Mar'aa Special د (  تشخیص  او 
ته  ټولنې  هرې  دې  کې  قانون  په  او  څرګندونو  د  اړه 
د  هغوې  څو  وشي  الرې  له  برابرولو  د  فرصتونو  د 
غوښتنه  پیژندنې  د  توګه  په  مالکینو  د  ځمکې  ځانګړې 
وکړي، چې کیدای شي د هغه شرط په ګډون چې دغه 
الندې  شرایطو  ځانګړو  د   کیږي  پلورل  نه  ملکیتونه 

دې  تر سره شي.

 ډ ټولنو لپاره دې په ښکاره توګه الره هواره شي څو ٤. 
د همدې قانون د اصولو لپاره د  یو قانوني شخص په 
توګه وګڼل شي، څو  وکړای له خپل حق سره سم دې د 
راجیستر وړ ملکیت  د مالکیت د تر السه کولو جوګه 

شي.



23

د ځمکې اداره په مهم پړاوکې: د افغانستان د ځمکې د نوې وړاندیز شوي قانون یوه بیا کتنه

23

کډوالو ۵.  نویو  رسمي  غیر  د  کې  ښارونو  چنیو  کو  په   
فرصتونو  مناسبو  او  وړ  رسۍ  الس  د  ارزانو،  د  لپاره 
ځمکې  دوی  چې  شوه  څرګنده  دا  چې  کله  څو  برابرول 
تر  لږ  کړې  غصب  دي  نه  لپاره  ګټو  سوداګریزو  د  یې 

لږه وکړای شي موقت حقونه تر السه  کړي.

چې  . ۶ کې  ځای  هغه  په  لپاره  ټولنو  او  کورنیو  وګړو،  د 
وخت  موجه  یو  د  یې  نه  ځمکې  هغې  له  او  کوي  ژوند 
لپاره (۱۹۸۹ ښودل شوی دی) ګټه اخیستې ده د  تصرف 
د څرګندې ساتنې لپاره  دې الره هواره شي؛  دا دې د 
غیر  یا  او  شي  وګڼل  توګه  په  حقونو   مستندو   ، مؤفتي 

د هغې  نه .

 په دې هکله دې یو ساده اوقانوني الرښود برابر شي ٧. 
د  خوښه  خپله  په  شي  کوالی  ټولنه  یوه  څرنګه  چې 
سیمې  نږدې  دهغې  او  ټولنه  دغه  چې  حقونو  هغو  ټولو 
اغیزمنوي د حقونو د ملي ثبت پر لور د لومړي  او بې 
لګښته ګام په توګه یو بشپړ پراخ ټول بنسټه  تشخیص، 
کړنالره   دې  په  واچوي،.   الره  په  ثبت   او  قضاوت 
په  ځمکو  د  سیمې  اړوندې  د  ټولنو  ګاونډیو  د  به  کې 
حدودو کې توافقات هم شامل وي.هغه ریکاردونه چې 
دوی یې جوړوي باید  هغه نوت هم  په کې شامل وي 
زیاترو  د  ټولنې  د  هکله  په  پیل  د  بهیر  نوموړي  د  چې 
هغوساده،  له   باید  او  دی   شوی  السلیک  خوا  له  غړو 
 ARAZI او د ښه قضاوت لرونکو فورمو څخه چې د
له خوا ترتیب شوي دي ،  او  د هیواد هر کلې او سیمې  
ته ویشل شوي دي کار واخیستل شي. دغه ریکارډونه 
په  کې  ولسوالۍ  هره  په  چې  خوا  له  ډلو  هغو  د  باید 
شي.  تأیید  او  شي  وپلټل  دي  شوي  ټاکل  موخه  همدې 
د  او  مالکیت  د  ځمکې  د  ولسوالیو  د  باید   پایلې  دې  د 
او  جوړ  بنسټ  راجیستر  موقتي  د  حقونو   د  استفادې 

مرکزي ریکارډونو ته دې کاپي شي.

وضاحت( . ٨ د  بنسټ  پر  سروې  د  او  خوا   له  دولت  د 
تصفیه)  تر سره شوی بهیر دې  د پورتنیو ټکو په رڼا 
په  رغولو  بیا  د  بهیر  هغې  د  دا  شي.  اصالح  دې  کې 
مفهوم دی چې  د ګاونډیو ټولنو سره  چیرې چې د ډله 
قضاوت  د   دي  نږدې  ځمکې  درلودونکې  مالکیت  ییز 
په ګډون د پورتنیو ټول بنسټو کړنالرو په واسطه پیل 

شوی دی.

په بیا کتل شوي قانون کې دې د ټولنو د ځمکو د شورا . ٩
په  چې   شي،  هواره  الره  دې  ته   ودې  زیاتې  ګانو 

تدریجي توګه تر ټاکلې وخت زیات  به دندې او ځواک 
په غاړه ولري، چې دا به د دوی په کړنو پورې اړونده 
د  ادارې   ییزې  سیمه  د  به  تیاری   لپاره  دې  د  وي. 
د  کلیو  د  توګه  ځانګړې  په  او  همغږۍ  د  سره  پراختیا 
تدریجي  د  شوراګانو  شوو  ټاکل  د  سیمې  د  او  ځمکې 

تکامل پر بنسټ وي.

د دریم ګړې ادارې  په واسطه دې د ځمکې د دندو او . ١٠
دیپارتمنتونو  چارواکو،  ټولو  اړوندو   د  پورې  ځواک 
او ادارو د موضعي ارزونې لپاره دې مادې طرح شي.

ډول . ۱۱ هغه  په  دې  قانون)  مالکیت  د  ځمکې  د  LML (او 
تعدیل شي چې وکړای شي د بیوزلو په ګټه او د اکثریت 
سوداګرۍ  خصوصي  د  توګه  ښه  په  اړتیاوې  ځمکې  د 

له پراختیا سره انډول کړي.

دولتي •  د  ته  پراختیا  سوداګریزې  خصوصي  الف.  
او یا عامه ځمکو راتلونکي  ټول تخصیصونه دې د 
یوې موافقي له مخې مشروط وي څو په نږدې سیمو 
کې  د IDPs، بیا راستنو شوو او نور بیوزلو وګړو 
د  بې ځمکیتوب او د معیشت د فشارونو د کمولو  په 
اقدامات  نور  او  شمیرې  مشخصې  ندو   د  د  موخه  

برابر کړي.

ب. په قانون کې  دې دا هم څرګنده  شي چې ایستل • 
او  کورنو  خپلو  د  یواځې  نه  دې  ته  کسانو  شوو 
تأدیه  جبیره  دي  لپاره   ورکولو  السه  له  د  کروندو 
هم  دې  لپاره  ارزښت  د  ځمکې  هغې  د  بلکې  شي 
په  ټولنې  شوې  اغیزمنې  چې  شي  ورکړل  جبیره 

دودیزه توګه یې  ګډ مالکان او پر هغې متکي وو.

ځمکه •  شوې  استفاده  یا  شوې  تصرف  چې  کله  ج.  
سوداګریزو  یا  کیږي  اخیستل  لپاره  موخو  عامه  د 
فهرست  د  کیږي  تخصیص  ته  ورکوونکو  پراختیا 
شوو قانوني مقیدو کړنالرو  او شرایطو دتعقیبولوپه 

واسطه دې اختیاري وتل  محدود شي. 

ژمنې  کوونکو  تسوید  د  چې  کیږي  وړاندیز  دا  کې،  پای  په 
دې د ځمکې د ملي پالیسۍ  او الرښوونو د موخو او اصولو 
په هکله  دې مشخصې شي. تعدیل شوی قانون هم باید دا په 
ډاګه کړي چې د ځمکې ماموری او محاکم په قانوني توګه  
د دې مسألې په پام کې نیونې ته چې تصمیم نیونه د خلکو 

د ځمکې حقونه اغیزمنوي مکلف دي.



د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وروستي خپرونې

#اوکتوبر ۱۳۹۱: د افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه, د اصالحاتو لپاره دالیل او اختیارونه. اندریو رونالډز او جان کیري

جون ۲۰۱۲: د ښځو پر ژوند د کوچنیومالي پروګرامونو اغېز: په بلخ والیت کې د سوګول زاند او جنفر ملی ایل باګاپورا په ملګرتیا د 
چونا ار یچاویزله خوا  

اصالحاتو  تخنیکي  او  دودونو  ییزو  سیمه  د  اوبو  د  کې   حوزه  په  سیند  امو  پنج  د  افغانستان  د  نیول،  کې  پام  په  فاصلې  د   :۲۰۱۲ #جون 
پروګرام. د ومیق الله ممتاز او مجیب احمد عزیزي په ملتیا د ویسینت توماس له خوا

#می ۲۰۱۲: په ۲۰۱۲ کال کې د افغانستان له الف څخه تر یا پورې د الرښوونې مرستندوی کتاب

اپریل ۲۰۱۲: ایا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ونډه د هغوی پر ژوند اغېز لري؟ د چونا یچاویز له خوا په کابل کې یوه څېړنه

مارچ ۲۰۱۲: جنسیت او اقتصادي انتخاب: په افغانستان کې د ښځو لپاره څه نوي او څه زاړه دي؟ د چونا ایچاویز له خوا

#مارچ ۲۰۱۲: برابر حقونه او نابرابر فرصتونه: د افغانستان د پارلماني او والیتي شوراګانوپه ټاکنو کې د ښځوګدون. د فرخ لقا امیني، 
فرید احمد بیات، ضیا حسی، ریحانه ګلثوم حسیني، مسعوده کوهستاني او چونا ار یچاویز په ملتیا د اولیور لو له خوا 

مارچ ۲۰۱۲: آیا د ملي پیوستون په پروګرامونو کې د ښځو ونډه د هغوی پر ژوند اغېز لري؟ د چونا یچاویز له خوا د جنفر لی ایل بګاپورا 
په ملتیا په بلخ کې یوه څېړنه

انتونیو  د  ملتیا  په  ابراهیمي  الله  نعمت  د  سازمانوونکي،  خوځښتونو  ضد  دولت  د  کې  افغانستان  په  جګړه:  کاله  دېرش   :۲۰۱۲ جنوري 
ګیوستوزي له خوا 

جنوري ۲۰۱۲: دردونکی پراوونه: د افغانستان په بهیر کی عدالت، بخښنه او روغه جوړه دا یمیلي وینټربیتم له خوا 

#دغه عالمت ښه یی چه خپرونې او یا هم د هغوی لنډیز په دري او یا پښتو ژبه ترالسه کېږي یا  په راتلونکې کې ترالسه کېدای شي. 

دا خپرونه د امریکا متحده ایاالت د سولی انستیتوت لخوا په مالی مرسته خپور شوی.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه اداره  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې او دمعلوماتو پراخول  دي. همدا راز 
نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي. 
دې موخې ته  د رسیدو لپاره  نوموړې اداره  د پالیسي جوړونکو، مدني ټولنې، څیړونکو او زده کونکو سره ددوی د 
څیړنېزې وړتیا د پیاوړې کولو  او ددوی په مینځ کې د دې ادارې د څیړنو او کتابتون  څخه د ګټه اخیستنې دترویج  په 

موخه   ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

تاسې کولی شی د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد خپرونې له www.areu.org.af ځایه را کښته یا ډونلوډ کړئ. 
د چاپ شوی نسخو د ترالسه کولو لپاره په الندې پته تشریف راوړئ. 
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