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ي؟آيا شرعي قبالې او محكمې به ې حل آ مكې په سرشخ   د

  
ې النجې دجايداد دموقعيت  له مخې ) شرعي يا عرفي(او دې ته ورته دقبالو ) پالني يا غيرپالني( شخ

ې، چې ت ې محكمې پربنس دپالنې ملكيتونو شخ ان و د مكو شخ و رسمي حل سيستم د وپيرآوي، دشخ
مكه والو او اقليت استازيتوب آوي، حل آوي ي او د ه والو اشخاصو پورې اړوندي ه هم چې . په پان آه 

و دحل مجل٢،۴آابل آې  نې شته، چې هميشه دناپالن شويو شخ و  ميلونه ناپالن شوي استو سونو او غون
ي  ي را ت دملكيت دمصؤنيت مسايلو ته دنه رسيدنې په منظور ملكيتونو دحقوق دقانوني . ته  دغه ياد

ته آيدو داړتيا له مخې ليكل شوى خو دامنى چې دمالكيت دحقوقو مصونيت  ولو له پاره دميكانيزم درامين ر
و حل آوونكى نه دى ولو شخ   . د

ار آې دناپالن ش  فيصده نفوس زياتوالي ته په پاملرنې سره بايد ٪۵٠وې پراختيا او په آال آې ددآابل په 
و حل ته  ولنيز ميكانيزم موجوده شخ و دحل سيستم  مكو دشخ ه وشي چې د ددې ډاد ترالسه آيدوله پار ه
خه و له حل  مكو دشخ ه دناپالن شويو  ې تو ان  درسيدنې په منظور يوه اغيز مناآه الره ده او په 

  .حمايت او مالت آوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولو توپيرونو له په پام آې نيولو پرته  ددې 
ې يوه وسيله ده چې هم په رسمي او  مين

خه استفاده  هم په غير رسمي ډول له هغې 
ي   .آي

شريعت، دعمومي قوانينو مجموعه او دعامو 
نالرو پرمجموعې برسيره دهيواد قوانين په  آ
ې تاآيدونه او  ان نالرو باندې خپل  آ

ارونه لري، چ ې په عمل آې درسمي او ين
ه  غيررسمي پروسې جال والى او توپير له مين

يتوب دتطبيق په . وړي  په شريعت آې من
وړاندې په ثابته او بدلون نه منونكى ډول 

يتوب ته ترجيح ورآول دي   . دنظام لوم
په مجموع آې عام قوانين، سيمه ييز 

انونه، لكه سيمه ييز مشران او : ار
انې، جوانبو مسايلو   ته په پاملرنه پهشورا

و دحل دميكانيزم  آې دخيل دي، محكمه دشخ
په لور دريم قدم دى، چې دقانون له خوايې 

  . توصيه شوې ده
و دحل آمسيون او نورو  عمال محكمې، دشخ

١  
و دحل دميكانيزم پيژندنه   په آابل آې دشخ

  
و دحل درسمي او غيررسمي  دملكيتونو دشخ

نيزمونو ترمين په جال والي او توپير ميكا
باندې دپوهيدنې هيله موجوده ده، زياتره 
و دواړه حل الرې عادى او  مالكين دشخ

) رسمي او غيررسمي( دمحكمې پربنس 
ې، برعكس هغوى غيررسمي  رسمي 
ميكانيزم داسې تعريفوي چې هي قانوني 
ان ، لوړپوړى چارواآې او  سازمان يا ار

ه هغې آې دخپل نه وى، يا رسمى اشخاص پ
دملكيت دسند هي ډو ل عرفي يا شرعي مدرك 
موجود نه وي، پيژندل شوى، رسمي 
ې  ان و  مكو  دشخ انونه، چې له د ار

ئ٢(محكمه لوړ پوړې )  برخې ته پاملرنه وآ
ي چې سيمه ييز مقام  چارواآې يا هغه و
ې وآيل او يا دجومات امام پكې  لري،لكه دآو

  . شامل دى

نې ډولپه آابل    ار آې دغيرپالني استو

 37087
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په آتآب آې درج شوى وي، هغه هم په داسې ډول 
ان له خوا صادر شوى وى   .چې رسما د دولتي ار

  
 
ى جدوللو ذر دنمونو داستحقاق فيصدي :م   د

  گذر
شرعي 
 قبالې

 

 عرفي قبالى
 

غيررسم
ي قبالى 
يا دقبالى 

 پرته
دندونار 

 0 %80 %20 >  ناحيه ٧

سياه سن 
 %63 %7  ناحيه٨

30% 
(post 

2001) 
چهل ستون 

 0 %70 %30  ناحيه٧

  ناحيه ٧سربيه
5% 60% 

35% 
(post 

2001) 
بزرګ مال
 %42 %28  ناحيه ٧

30% 
(post 

2001) 
ده نوآباد

افغانان 
  ناحيه٢

75% 19% 6% 

يوان هبيتات 
دپروژې 

  ناحيه ٧ساحه 
 0 زياتره  په شمير

يوان هبيتات 
دپروژې 

  ناحيه٧ساحه 
  زياتره ‘ ينې 

ذر وآيل او اوسيدونكي : منبع  .د
  

ناحيې له وآيالنو ٨دهغو ليدنو آتنو له مخې چې د 
ي قبالې او اوسيدونكو سره وشوى ، شرع

خه تر ٪۵غيرمعمولى دى او يوازې   ٣٠٪ 
يى، پرته د دويمې ناحيې دده  ول اسناد  دملكيت 

 ٧۵%افغانانو په نوآباد آې چې په سلوآې تر 
ي  ورئ(پورې رسي نى جدول و په دې اړه ) لوم

بايدوويل شي په هماغه پيمانه چې دجايدادونو 
ت لوړوى، په هماغه اندازه د غير منصفانه  ارز
ي او په همغه  اشغال او نيونې سره مخامخ آي
اندازه چې اسناد رسمي او پاني وي په هماغه 
ي ې او النجې سره مخامخ آي . اندازه له شخ

تونو سره  دناروې مرستندويه خيريه شورا له ياد
وپه سلو آې   دمالكيت ٧١%سم دملكيت دپي

ې محكمې ته سپارل  ان و  مكو دشخ ې د شخ
دې اساس شرعي قبالې شوې دي ، په هم

  ٪٣٠مستقيما
 (pastدجايداد په تامين او يا حل اويا ٢٠٠   

و په فسخ پورې اړيكې نه نيسي    .دمالكيت دشخ
  
  
  

انونه دي ته ترجيح ورآوي چېرسمي ار
عارضين خپل شكايتونه دلزوم په صورت آې له 

خه دباندې حل وفصل آ ې او زياتره محكمې 
ى دغه قضيې  انونه هغې ته رسيده  چې رسمي ار

ى له الرې حل شي دمثال . آوي، معموال دى دمن
ارنوال رياست ددې : په ډول دآابل واليت دلويې 

قضيو يو پردريمه برخه پخپله حل آوي اويوازې 
لورمه برخه قضيې چې ترقانوني غورالندې  پاتې 

ل آي ي ، محكموته لي دعدليې وزارت . ينيول آي
يتوب  ې اصلي موخه اوهدف من ان دحقوق د

ې . دى  ان وپه  مكې دشخ ان داچې قاضيان د
يتوب آوي   .محكمه آې ددعو آوونكو ترمين من

 واقعي توپير او جال والى  په نتيجه آې يوازينې
و دحل په ميكانيزم آې وشي له  چې بايد دشخ

خه عبارت دى چې آيا  مناسبه ده هغې ارزياب 
يتوب پربنس  ولنه آې دمن ې په  هغه شخ

مثال دحدود اربعه يا عامو الرو ته دالس ( 
ى چې په رسمي ) رسيدنې په حقوقو باندې شخ

محكمه آې دحل له پاره پرتې دي، حل وفصل 
و په حل  شي آه نه؟ يو بل مهم عامل چې دشخ
اآونكى  خه داستفادې  آې دميكانيزم د ډول 

خه سرچينه نيسيدي، دعامو  و له ماهيت    .و
ي چې  نالرې الزمي  ولنيزې آ اغيزناآې 
ي چې  ددعوې دواړه خواوې بايد ژمنه وآ
ولنيز  ې ته بهغاړه ږدي ،د ي پريك دمن
و تصميمونو په  موقف او زور وينه هم دپريك
ي، بايديادونه  ل آي عملي آولو آې الزمي 

ولنې پيژندنه او قدرت  و چې په  آمزوري وآ
و تصميمونواو  ې آوونكى دمين وي شخ

ه غاړه ږدي وته ډيره ل   .پريك
  
٢  

و دحل  دملكيت سند او په پالنى ساحو آې دشخ
  ميكانيزم

  
  :په پالنى ساحه آې دملكيت سند

  
 شرعى قباله -١: دملكيت سندونه په درې ډوله دي

  . غيررسمي قبالې-٣ عرفي قباله -٢
 په محكمو آې ترتيب شرعي قبالې هغه اسناد دي چې

هديي او يا دملكيت  شوي وي او د وراثت ، پيرودنې ،
ندوى وي ر   .دبل ډول معاملې 

ه وال ملكيت لرونكى چې دباآيفيته ودانيو  معموًال پان
عرفي قبالې هغه اسناد . لرونكى دى،شرعي قبالى لري

ې يا بالك دوآيل په واسطه السليك شوى  دى چې دآو
الى هغه  دى چې سيمه ييز دى،  اوغير رسمي قب

دريمه برخه ( مشران هغه قبالې په رسميت نه پيژني 
ورئ   ) و

ى اسناد او حق آب عقبه  ( متناوبًا دماليې دورآ
يي چې دمالياتو دثبت ) دملكيت با اعتبار مدرك 
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.دي
 

ې  • ان قضيې وخت ته اړتيا لري، په 
ه په هغه صورت آې چې ادعا دجعل په  تو
مدارآو يا سنادو والړه وي، اسناد دتصديق په 

ي ل آي  .منظور دسترې محكمې مقرته لي
 

خه  • هغه نقل قول چې مراجعينو له ډلې 
خه د يوه په خوله ويل شوى دى، له دې 

هي يو ه قضيه له رشوت له : عبارت دى
ي او نه  ك سره نه حل آي ې پرته په چ ورآ

ي  .پرې غور آي
 

باالخره قاضيان عموما دپاخه عمر  •
خه باندې  خاوندان دي او دشريعت له دايرې 
ه او تحصيل نه  نوره اضافي او آافي زده آ

 .لري
شويو نې چې پخپل سرو دانو دآابل زياتره استو

آورونوآې ژوند آوي، له پوهې، وخت، 
خه برخمن نه دي او  ې  رابطې، ډاډ او پان
پالني مرآزونو ته دخپلو شكايتونو او 

دغه طبقه . عرضونو د رسولو توان نه لري
دملكيت دسندنه لرلو له امله دخپلو آورونو 

خه په ډاډ آې دى   .دخالي آولو 
  
٣  

و آورونو دملكيت سند او  پخپل سرجوړ آ
و دحل ميكانيزم   دشخ

  
  :عرفي قبالې

  
عرفى، ميراثي او اخيستل شوې قبالې له 
خه عبارت دى چې دشاهدانو  هغو اسنادو 
په حضور آې دسيمې يا د ناحيې په سطح 
ذر دوآيل په وسيله دهغه  ترتيب شوي او د
يو له پاره السليك  سيمې د پيژندل شويو غ

ي، هغه آورن چ ه آي ه يا متوسطه  ې ل
يا عايد لري او په غيرپالني آورونوآې 
نه آوي ، دعرفي قبالو لرونكي دي . استو

هغوى معموال دويش ياپلورنې اسناد لري 
  . چې دميراث حق ته په آتنه صورت نيسي

ې اسناد دى  دغه قبالې دهغوې دمعمولي ون
ي او  يته بيه په الس را چې په نسبتا 

ند وي .ه دي دشرعى قبالو معادل ر نې  ي
ذرونه پرته دده اقغانانو له نوآباد   ول  چې 

ۍ ) ناحيې٢( خه چې دهغې دعرفي قبالو ل
خه٪۴٢له  ي، ٪٨تر     پورې رسي

ئ( ى جدول ته پاملرنه وآ    )لوم
دقانون په اساس عرفي اسناد دجايداد نو 

ې : رسمي پروسې  ان و  مكې دشخ د
  :محكمه

  
ې محكمه مخصوصاله  ان و  مكو دشخ د
ايه شويو اوهغو  راستنيدونكو دا داخلي بې 

 ١٩٧٨ چې له آسانوسره دسروآار له پاره
ميالدي آال راهيسې له خپلو شخصي مالكيتونو 
ل شوي د ې ، تاسيس شوى  خه بې برخې آ
ده، نه دولت او نه هم ددولت استازې آولې شي 
چې دغير شخصي جايدادونو دتالف له پاره له 

ي خه استفاده وآ   . محكمې 
خه را ٢٠٠٢دمحكمې ودان له   ميالدي آال 

 ١٨ او نن ورځ له پدې خوا ترميم شوې ده
خه مشتمله ده، چې په دوومحكمو آې  قاضيانو 

يوه محكمه يې دآابل او بله :دنده سرته رسوي 
ه يوه  ول هيواد له پاره ده، همدارن يې د
ې محكمه آې  ان داستنياف محكمه هم په دې 

  .تاسيس شوې ده
ې محكمه نشي آولى چې   ان و  دشخ

ناآه لهورحواله شويو قضيو سره په اغيز
ي، دهغې دپالني مقرراتو  نه وآ ه آ كه تو اوچ
سره سره بايد قضيې په دوو مياشتو آې حل 

ي، يوازې په سلو آې  درج شوې قضيې ۵%آ
  .حل شوي دي

ونه او موانع چې ددې محكمې په  هغه سترخن
نو باندې تاثير لري، په دې الندې  اغيزناآو آ

  :ډول دي
  

و محكمه دزياتو قضيو سره معاملى آول •
 . واك او توان لري

 
ې  • ان يو، په  د دولت له نورو نمايند

ه له پوليسو سره داړيكو نشتوالى، چې په  تو
نتيجه آې دتصميمونو منل يو له ستونزډك 

ي ل آي  . آار 
نو له خوا ددې ( پوليس دغير قانوني استو

اى شول چې  جملې په ويلو چې ومى نه آ
ي م،  رشوت ورآول آي    )هغوى پيدا آ

  
تى  • په زياترو قضيو آې زياتې ستونزې نغ

ه دهغو جايدادونو په  ې تو ان دي، په 
و مالكينو له خوارا آ  قضيو آې چې د
ه شوى وي، هر يويې دخپل زيان د  ورآ

ه آې دي ه او ل  . جبيره آولو په ه
 
خه را  • داستنياف طلبي حقوقو له تاسيس 

 قضيې چې ديو ٪٨٠په دې خوا په سلو آې 
ته صادرې شوې دي، له ط رفينو په 

لى  داستنياف طلب  له پاره يې محكمى ته لي
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 آوي او هغوې په ډير ندرت سره په
محكمو آې درسمي او يا غير رسمي 

مشاجرې آوي، مالكيت دحقوقو په اړه 
نه، چې قضيه به يوه ډيره دهغوې ا ندي

ې ، لكه د خپلو  ه خپله آ خطرناآه ب
ه  ې تو ان آورونو خالى آول، په 
دهغو اوسيدونكوله پاره چې په دولتي 
ې ده  نه غوره آ مكو آې يې استو

  . ،دوى ډير متاثر آوي
دناروي دخيريه شورا له معلوماتو سره 

 هغه قضيې چې حل ١۴%سم په سلوآې 
مكو پورې وفصل شوې د ي، په عامه 

ې ٪٨۶اړوندې وي، په مقابل آې   شخ
مكو باندې او   قضيې ٪٣١پر شخصي 

پر هغو جايدادونو وي چې هلته خدمتونه 
ي  ٪۶٩په مقابل آې .( نه وړاندې آي

جايدادونه چې هغې ته خدمتونه وړاندې 
ي ينو پالنى ساحو آې دمثال په ) آي په 
ز يو آور دبل آور پرحريم تجاو: ډول

ولو  آوي، پلې الرې دآثافتونو په غور
ويجاړې شوې دي، ديو محوطې واوره 
وله شوې ده،  پاآه شوى او په بله آې را
په داسې حال آې چې دغسې موضوعات 
كاري،  يدلي  او له نظره غور ډيرواړه 
و سبب  آله آله دډيرو سختو او آلكو ج
شوي دي په دغسې وختونو او حاالتو آې 

ولنيز و سازم انونو ميكانيزمونو ته د
دوخت ،باور او دصالحيت حدودوته په 

ي   .پاملرنه ډيره ترجيح ورآول آي
ولنې په سطح دجوماتونو شورا  ديوې 
و او النجو  دمناسبو مراجعوته دشخ

  .دسوق آولو مسووله ده
ې دحل له پاره سيمه  ديوې شخ

  :ييزميكانيزم مشتمل دى پر
يان او مشران - ١ اون  دجومانو - ٢ 
او ش ورا، چې دهر جومات له استازيو 

خه جوړه ده  انو  ذر- ٣نمايند   د
  .وآيالن

نه دا ده چې  ان ددې ميكانيزم مهمه 
وته  عاملين هميشه يو ډول نه په 

ې .آوي او له هغه يو سره هم چې شخ
دحل په پروسه آې مرسته او همكارى 
ي . آوي، آومه تنخوا نه ورآول آي

و دحل او معتبره شورا ثابته  هي ډول دشخ
ي، وجود  ر ت سبب و چې درشوت دآم

ولنيزو . نه لري له دې سره سره  د
و دحل اغيزمنې  سازمانونو نالرې دشخ آ

 وسيلې، په بيا هم حكمراني ددخيلو ډلو په
  .نسبت ډيره متمايله وي

۴  

دمنلو وړ ثبوت دى ، په هغه صورت آې چې 
خه دمخه ١٩٧٨له  ترتيب شوى وي  آال 

قانون بيالبيلې خواوې او اړخونه لري او 
قاضيان معموال شريعت له خپل نظر نه 
تفسيروي چې په سيمه ييزو شاهدانو باندې 

دجايدادو په حقوقو او تصرف باندې  
لو په منظور ډيرتاآيد  دتصديق او دصحيح 
ار آوي، دقانون يو مهمه ماه  ين او 

 په هغه دتصرف دحقوقو مصونيت تامينوي
هغوى پر هماغو جايدادونو اې آې چې 

ې او ١۵پرله لسې  آاله پرته له شخ
ې وي او دهغه غير  خه ژوند آ انتقاد 

 ٢٧٧٩( مننقول جايداد اصلي مالك وي
له دې امله چې عرفي اسناد ) ماده 

ته دي او دمالكيت سند يې  دعوامو په 
دمنلو وړ دى ، په دې ملكيت  باندې 

ې او تا ې ل مين يې هم ډير باثباته شخ
  . وي

  
  :غيررسمي اسناد

  
غير رسمي اسناد هغو اسنادوته ويل 
ذر دوآيل يا دلوړپوړې دولتي  ي چې د آي
چارواآي پواسطه السليك او تائيد شوې 
وك چې ددغسې اسنادو  نه وي، هغه 
ه له  نې په تو لرونكى وي، ديواستو
ي، په  زياتو خطرونو سره مخامخ آي

ونو  خه زياتاو( زر ) ايي له يومليون 
نوي راغلي چې په وروستيو آلونو آې يې 
مكو  يو  اون مكه رانيولې او په عامه 
نو په ساحو آې  او موجودو داستو
دآورونو په جوړولو پيل وآ په دغسې 

هغوې دناپالن شويو . حالت آې قرار لري
ي او  ل آي ه  نو په تو ساحو داستو

مكو معا ذر وآيالن چې د ملې يې نه د
السليك او نه يې تاييدوي، په نتيجه آې 
دغسې اوسيدونكى دهي ډول شرعى او يا 
عرفى قبالې لرونكى نه دي ، په هغو 
مكو غصبول  ذرونو آې چې د ساحو يا 

 ميالدي آال راپدې خوا پي ٢٠٠١له 
 پورې آورن ٪٣۵خه تر ٪٣٠شوى دى 

هي ډول قباله، حتې غير رسمي اسناد هم 
ى جدول ته په الس  آې نه لري دلوم

ئ   ) پاملرنه وآ
  

و دحل  ولنيزو سازمانونو آې دشخ په 
نالرې   آ

  
ول اوسيدونكى په  دناپالن شويو ساحو 

خه و له قانون  ونه بيال بيلو ب  سرغ
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و بايد  آې  حل  وشي، په  مداخلې  لنيزې 
غير  ينې نورې  آې چې  په داسې حال 
ته  ادارو  رسمي  او  محكمې  ې  شخ الزمي 
رسمي  آې  ينو حاالتو  ي، په  آي ل  لي
آوي وونې  الزمې الر زياتره  . ادارې 
ه  رسمي ب غير  بايد په  موضوعات  ( چې 

اربعه  لكه په حدود  و،  پي ينو  مثال په 
الس  الرې حقوقو ته  ا دعامې  او ي

په عمومي ډول . حل وفصل شي) نهرسيد
ميكانيز  اړيكو  غيررسمي  او  درسمى 

ولنيز ( مونه  او  رسمي  ا  ادارې ي
ييز آولى ) اوسيمه  او  دې دي  ن سره 

والى  ه  ه سره  اغيزمنه تو شي په 
آې پر عادالنه  ومومي ، په محكمو 
دآوچنيو  باور له  دخلكو  باندې  قضاوت 
د  له پاره  و حل  دشخ سطحه  ولنو په 

خه ډير  او دور نما  منظر  پس  مهم 
دى   .عبارت 

و دحل او دمحكمو داجرااتو له پاره  دشخ
ه آول او دخلكو په وړاندې  نالر و دآ
حساب ورآول، نه يوازې دا چې له 
كه  ې سره په مناسب اوچ موجودې شخ
و  ه چلند آول دى ، بلكې د نويو شخ تو
دشمير دلوړيدو دمخنيوي له پاره يوه الره 

نى حالت دثابت ساتلو له پاره هم ده داوس
قضايي رسمي دعوى ، په اصل آې د 
دخالت په نسبت دملكيت ډول دى، چې په 
همدې ډول به پاتې شي، د دولتي او 
ونو منطقى هدف  قانوني حمايتونو يا مالت
ې محكمې له  ان و د مكو دشخ د
خه عبارت دى، چې هغه  ته آيدو  رامين

د دى چې يو مهار آيدونكى او ناپيلي واح
  . آولى شي داصالحاتو پيالمه واوسي

ه دطرحه  ي محكمه بايد په مسلكي تو نوم
ارونكى، حمايوي او  شوي نظارتي يا 
اى  اجرائيوى سيستم لرونكى وي چې وآ

ه داسې  شي خپل برياليتوب نده تو ر په 
ي چې خلك هغه دصداقت او  كاره آ

ي ه و له په پام آې .  عدالت دآور په تو
ې او قضيې چې نيول و پرته هغه پي

نوموړې محكمه هغه حل وفصل آوي، 
ه  ان په تو ه او وړار محكمه ديو ډير 
آر دخلكو باوري يې  پيژندل شوى، چې د
ى او قانون په عمل آې پلى  راجلب آ

  .آوي
ه بايدله ياده يې وباسو چې په  آه 

اوسنيو شرايطو آې محكمه يوازې دشتمنو 
ه ده اوخلكو له پاره يا دهغوى   په 

 دمحكمې دندې او عامه حساب ورآول
ه ډول  ي په  ر ك حل سبب  و دچ دشخ

  دپاليسى نتيجې او وړانديزونه
  

و دحل ميكانيزم په  دقبالو دصدور او دشخ
دېزونه په دې برخه آې په برخه آې وړان

ت آې  م ياد يز سره او دپاليس په پن لن
. بيا په تفصيل سره وړاندې شوي دي 

لكه (دملكيت دسند درسمي اسنادو نشتوالى 
قبالې چې په محكمو آې ترتيب شوي ، 
نې  مكې او امالك دا راضي دثبت او استو د
دنورمونو ثبت او راجستر پربنس 

نې ي تمنى  و) ارز عوامل نه دى، دشخ
ه چې په هماغه اندازه چې اسناد  رن
رسمي وي ، په هماغه اندازه له ادراي 
و اوالنجو  خه، اوان داچې له شخ فساد 

  .خه لري وي
دمالكيت  دحقوق مصؤنيت يوازې دشرعي 
ي ،  قبالى دلرلو له امله ثبوت ته نه رسي
ولنيز  بلكې اساسا هغه داخلي انسجام او 

يثبات باندې ثبوت   . ته رسي
وزر ډار او ويره دغير  له دې امله دبل
نو آې خپره ده،  ولو استو پالني ساحو په 
خو هغوى چې ل جايدادونه او متوسط 
ه په ناپالن شويو  ته و عوايد او 
ار په آبادو سيمو  اوپخوانيو ساحو ، خو د
آې ژوند آوي،تقريبا دمالكيت دحقوق له 

خه برخمن دى   . مصؤنيت 
دحقوقو په مصونيت آې دوه مهم دمالكيت 

  :اړخو نه شته دى 
چې خپل حقوق  نې  استو ىزياتره  لوم
او  ي  آ ترالسه  عرفىي ډول  يې په 

ا ميراثي ( ساتلي دى  شويو ي داخيستل 
قبالې عرفي  او : دويم) جايدادونو  ذيربط 

آې  چاپيريال  ولنيز  لي  ت په  هغوې چې 
مقاماتو، سيمه  مشرانو له  دسيمه ييزو 

داجرا په ييزنورم، ولنيز قانون  او د  
آوي ژوند  آې  سيستم  من    . اغيز 

ډيره  نورمونو  ا سيمه ييزو  عنعنوي ي
اوالره چاره ي  عالى زمينه  آ برابره 

تكيه آولو سره  پرهغيې باندې په  چې 
واب  دملكيت دمعتبر سند،  آولى شو 
سيستمونه  او دباوروړ  ورآوونكي 
سيستمونه  دغه  و، چې  آ ته  رامين

ا اسانى دزياتره  پاره په  لكينو له  ما ري 
وړ دي رس    .دالس 

غيررسمي  او  آې ، دواړه رسمى  عمل  په 
ه  ن لري، لكه  پروسې خپل نقشو نه 

پيچلو ديوشمير  طبيعي : عواملو لكه چې 
موقعيت،او ې ، دهغې   حل منلو پي

ې په  ينې شخ ي،  آي اآل  پواسطه 
عادالنه دى چې دهغو  غير  ه  تو ه  بشپ
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يوال بانك دجنوبي آسيا دزير  ت په ن دپاليسى دغه ياد 

نايي او انرژي واحد له خوا دسندونو له مخې ترتيب شوې ب
  . دى
ې د : آابل مكو النجې اوشخ ارى   آال دسپتمبر ٢٠٠۵د

ت چې د  آال دسپتمپر له ٢٠٠۴دمياشتې دپاليس ياد
خه د آال دجنوري ترمياشتې پورې ٢٠٠۵مياشتې 

نو له مخې برابرشوى دى  ي  .دترسره شويو 
 

و  دمحكمې د دندوسرته رسيدل دنويو شخ
ي ت سبب آي ته آيدو دآم   .درامين

ار زياتره  ولنې په سطحه د دنوي 
خه اوسيدونكى پرته دمصونيت له لرلو 

مكو  دعرفى مدارآو يا پالنى ( پردولتى 
نه لري، ) يانورو په وسيلهملكيت او  استو

دا د دولت له پاره يو سياسي چيلنج او 
ستونزه د ه عمال حدود دارزانه اوسيمه ييزو 
ته آيدو په  ولنيزو سييتمونو در امين
منظور د شواهد دصدور مراقبت او ساتنې له 

همدغسې يو سيستم . پاره ډير زيات دى 
دموجوده سيمه ييزو عنعنو پربنس شواهد 

رنيزه آولو اساسي را ى، دهغې دم ته آ مين
ه به داوي چې دشواهدو مرآز به سيمه ،  ب
ولنې عاملينو ذيدخل  ولنې په سطحه اويا د د
ه هم  ى او ويې ساتي، آه  آول خوندى آ
چې سيستم بايد دسيمه ييزو عنعنو له رسمي 
ي، په داسې ډول  خه مخنيوې وآ ولو  ر

ې او اسا سا دغير دعامو او عادي خلكو 
ې له خطر سره مخامخ نه  انونو  رسمي ار

ي   . آ
ولنيزو  اآل شويو ناحيو آې به د په 
سازمانونو سيستمونه اجراء شي، 
ذروآيالن دجوماتونو شورا او نور غير  د
ې چې  ولنيزې آمي رسمي مرآزونه، لكه 

  .تاسيس شوې دي، په پروسه آې دخيلوي
ي ، ولنې غ ندو پروسو تشريح چې د ر  د

و  ې او رهبران يا مشران دي، دشخ آمي
دعادالنه حل، چې دغير پالني ميكانيزمونو 
دمقام او اعتبار دزياتوالى او لوړاوى سبب 
يتوب او  ي،  ومنى، دسولې ، مين ر
اساسي پالني اصولو په برخه آې به زده 
ولنيزو  وره وي په  وونه  ه او  آ
ه آوونكو ترمين  سازمانونو آې دشخ

ې او روغې جوړې له پاره قضايي دسول
انوقانون (آميسيون دمسودې  دسولې د شورا

ى دى، دقانون مسودې )  په ترتيب باندې پيل آ
سيمه ييزنورمونه، دبشر حقوق ، سيمه ييز 
تونه په پام آې نيولي  قوانين او اسالمي ارز
دي او تصميم لري چې محكمې ته دزياتو 

واوقضيو درات مخه ونيسي ې او دغه . پي ه
لې بايد دوام ومومي   .هلې 

تونو  ولنيز ميكانيزم آولى شي باور او دياد
ه  ي او همدارن حساب ورآولو ته زياتوالى ورآ
ونو آورن به په دې توانوي چې خپل  په زر
ه مصون  كه تو آورونه په ارزانه او نسبتا چ

ي   . آ
  


