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The Underground Eminent Domain 
Abstract 
The underground eminent domain is an important and necessary topic in the 

modern world. A government can take its citizens property in exchange for 
compensation for public welfare. In general, according to Afghan law, the taking of 
property consists of two types, full eminent domain and partly eminent domain. The 
underground eminent domain is used for power cables and internet lines, which extend 
below the surface of the earth, for metro and underground railways. The globe has been 
advancing and the use of the surface below the earth is increasing. The use just 
belongs to the underground; this is why we can use the term partly eminent domain 
here. Some countries have admitted to expropriating below the surface of the earth. The 
government of Ireland can not only limit the use of underground and right of easement, 
but also can take its property right. Afghanistan civil code allowed the partly eminent 
domain, although types and procedures are not cleared. It is important to be legalized 
within the Afghan law of expropriation. However, it was just mentioned in the Afghan 
expropriation law one time in Line-Extended project as metro system. In addition, there 
is light explanation of expropriation within Islamic jurisprudence. Expropriation is not 
termed in jurisprudence as its name; however, it is mentioned as substitution of 
individual property to public property or conclusion of property. This paper is written in 
analytical-comparative method. The sections of Afghan law are analyzed and compared 
not only to Islamic Jurisprudence, but also other countries’ legal sets.  

 
 لیکوال: څېړندوی عبدالقهار عزیزي

 علومو اکاډمۍ علمي غړید د افغانستان 
 او د خصويص حقوقو د دډيپارټمنټ آمر

 د ځمکې د الندې طبقو استمالک
 لنډیز

استمالک موضوع د معارص پرمختګ یوه مهمه او اړینه موضوع ده. دا چې دولت د عامه ولس د  طبقو الندېد د ځمکې 
دوه ترصف خارج کړي، چې دا ترصف خارجول  لهرفاه په خاطر صالحیت لري چې د افرادو ملکیت د عوض په بدل کې د هغوی 

پاره وکاروو. د ځمکې الندې مالک لهاستطبقې الندې د . قسمي استمالک کوالی شو چې د ځمکې کيل او قسمي ډوله دی
. نړۍ د پرمختګ وکارول يشپاره استمالک کېدای يش د برېښنایي مزو، انټرنیټي کیبلونو او میټرو سیسټم او ځمکې الندې ریل له

 او وي دا استعامل یوازې الندې ساحې پورې محدود چې په حال کې ده، په ځينو هېوادونو کې د ځمکې الندې ساحې استعاملیږي
د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ځمکې الندې ساحې استمالک منل شوی  .په دې ډول د قسمي استمالک موضوع رامنځته کیږي

چې محدود کړي، بلکې چې د قانون په اساس د ځمکې الندې ساحه او  ارتفاقي حقوق نه یوازې آیرلینډ حکومت کولی يش د دی. 
استمالک یې هم تررسه کوالی يش. د افغانستان په مدين قانون کې دا ډول استمالک ته اجازه  ورکړل شوې ده، خو ډول یې نه دی 

امتدادي پروژې د -د خطياستمالک قانون کې یوازې په مګر روښانه. اړتیا وه چې په استمالک قانون کې روښانه شوی وای، 



 ب
 

شته. فقه ډېر کم وضاحت ې یې د میټرو پروژې یادونه کړې ده. ددې رسبېره په فقه کې هم د استمالک په اړه تعریف په برخه ک
. دا څېړنه په ید یانفرادي ملکیت په عامه یا ټولیز باندې بدلول یا د ملکیت ختمولو په مفاهیمو رسه استعامل شو د کې استمالک 

مواد تحلیل او د نړۍ د نورو هېوادونو له قوانینو او دغه راز فقهې رسه قوانینو افغانستان د تررسه شوې ده. د بڼه مقایسوي -تحلیيل
 پرتله شوي دي.
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 رسیزه
ګانو څخه ګڼل کیږي. دا موضوع د نړۍ طبقو استمالک یوه له مهمو او حیايت موضوع د ځمکې د الندې

کې موجوده او په ځینو نورو کې بیا نه لیدل کیږي. د افغانستان په قوانینو کې هم د  په قوانینو ځینو هېوادونو د
. مدين قانون یوازې د چې په نشت حساب دی شوې دهته ډېره کمه اشاره ځمکې الندې استمالک موضوع 

د ځمکې د الندې طبقو استمالک د  جواز تر کچې او د استمالک قانون هم ډېره محدوده اشاره ورته کړې ده.
قسمي استمالک یوه برخه ده چې د ځمکې د سطحې پر ځای د ځمکې د الندې طبقې استمالک ته الره هواروي 
ترڅو چارواکي وکوالی يش چې د ځمکې د ټولې برخې او سطحې پر ځای یې الندې طبقه یا الندې پوړ 

 استمالک کړي.
و دغه راز د استمالک قانون هغه مادې څېړي چې د ځمکې الندې دا څېړنه د افغانستان مدين قانون ا

استمالک په اړه احکام په کې راغيل دي. دغه راز دا موضوع د نړۍ د ځینو نورو هېوادونو په قوانینو کې هم 
تر څېړنې الندې نیول شوې ده چې روښانه يش د نړۍ په نورو هېوادونو کې په دې اړه کوم ډول احکام موجود 

ې رسبېره د مقالې په وروستۍ برخه کې بیا د فقهې له نظره د استمالک موضوع روښانه شوې ده او هڅه دي. دد
شوې چې تر ځمکې الندې استمالک اړوند احکام وڅېړل يش. باالخره، مقاله په پایلو، وړاندیزو او مأخذونو 

 باندې پای مومي چې  په علمي طریقه کښل شوي دي.
موضوع د میټرو سیسټم په ګډون  طبقې استمالکالندې  د ځمکې ددا چې  د څېړنې اهمیت او مربمیت:

نو په دې اړه څېړنه چې آیا د افغانستان په قوانینو کې دا موضوع تر  کیږي، پاره حیايت ګڼلځینو نورو چارو له
 .څومره کچې څېړل شوې او د نړۍ په هېوادونو کې یې نوعیت څرنګه دی، څېړل یې اړین او مهم ګڼل کیږي

په او  د الندې طبقې استمالک څرنګوالی روښانه يش دا ده چې د ځمکې د څېړنې موخهد څېړنې موخه: 
 الرې به روښانه يش.قوانینو نیمګړتیاوې په ګوته او حلافغانستان د د  به یې اړه

 د ځمکې الندې طبقې استمالک څه ته وایي؟ -۱ د څېړنې پوښتنې:
 ؟څه ډول احکام او قواعد موجود ديپاره په افغاين قوانینو کې د ځمکې الندې استمالک موضوع له -۲

په  اټکل کیږي چېد ځمکې د الندې طبقو استمالک د استمالک یو ډول دی او  د څېړنې فرضیه:
لږ اشاره شوې  ورته ډېره افغانستان کې دا موضوع یوه نوې او حیايت موضوع ده او د افغانستان په قوانینو کې

 ده.
وي موادو څخه په ګټنې د نړۍ د بڼه لري او د کتابخانه مقایسوي-دا څېړنه تحلیلی د څېړنې کړنالره:

 استفاده شوې ده. په کې ځینو هېوادونو له قوانینو څخه هم
 



2 
 

دا څېړنه په خپل  ذات کې نوې، نوښتي او لومړنۍ څېړنه ده. په دې ډول په افغانستان کې هیڅ داسې 
څېړنه نه ده تررسه شوې چې د ځمکې د الندې پوړونو د استمالک موضوع ته په کې اشاره شوي وي. په خپل 

د الندې پوړونو د  ډول کې د څېړنې نوي وايل ته په کتو یوه نوښتې څېړنه ده چې چارواکو ته د ځمکې
 ورته تدوین او وضع کړي. اصولاستمالک نظریه ورکوي ترڅو 

 د استمالک تعریفلومړی: 
دی او په لغت کې د بل کس له ترصف څخه د هغه ځمکه یا کور  ویستلو ته إِستملَك  مصدر استمالکد 

د عام املنفعه پروژو »  استمالک دریمې مادې لومړۍ فقرې له مخې د استمالک قانون دد افغانستان  1.ویل کیږي
د اشخاصو د ملکیتونو د مالکیت انتقال  ته د تطبیق په منظور، د مخکیني او عادالنه تعویض په بدل کې دولت

  2«دی.
 چې په الندې ډول ورباندې بحث کیږي. ېپه پورته  تعریف کې څو نقطې ذکر شو 

املنفعه پروژې بیا د استمالک عام .پاره ويهغه پروژه ده چې د ولس د ګټې له :عامه املنفعه پروژه -الف
(د شخص ملکیت، یوازې د الندې عام املنفعه ۱»)قانون په پنځمه ماده کې په الندې ډول روښانه شوي دي: 

 پروژو د تطبیق په  منظور استمالک کیږي: 
 ول.دفاعي او امنیتي تأسیساتو جوړ د نظامي مرکزونو او  -۱
 جعو د منظورو شوو پالنونو تطبیق.د واکمنو مرا -۲
 و تر  ځمکې الندې زېرمو استخراج.د کانونو )معادنو( ا -۳
 ي صنعتي پارکونو احداث )ودانول(.د دولت -۴
کرښو  ه دولتي پروژو کې شامل د لویو الرو )واټونو(، رسکونو، د اوسپنې د پټلیو او  نورو مواصاليتپ -۵

 او اړوندو تأسیساتو احداث.
 از د نل لیکې )پایپ الین( احداث.د نفتو او ګ -۶
 سیساتو احداث.و د هغو د اړوندو تأ اد دولتي هوایي ډګرونو  -۷
و او ټلویزیون د د دولتي راډیایرب د لین د شبکې او ف، د نوري د مخابرايت او معلومايت ټکنالوژۍ -۸

 تأسیساتو احداث.
و او د پروژو کې شامل د برېښنا رسولو د شبکو او د هغو د پایو، د مرکز ګرمۍ د شبک په دولتي -۹

 بخارخانو احداث او نصبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
tps://www.almaany.com/ar/dict/arht-پته:  ،«استمالک»، املعاين. انالین عريب قاموس  1

ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83/  :[۱۴۰۱/  ۰۴/  ۲۶]د الرسيس نېټه 
 .۱۳۹۶ګڼه، د عدلیې وزارت د خپرونو او عامه اړیکو ریاست: کابل،  ۱۲۵۸د افغانستان د استمالک قانون. رسمي جریده،   2
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ه دولتي پروژو کې شامل د برېښنا د بندونو، د اوبو ګرځولو د بندونو، کانالونو، نهرونو او پ -۱۰
 کاریزونو احداث.

لیزاسیون د شبکو، د کثافاتو د راټولولو او ذخیرې او ې شامل د اوبو رسولو او کاناکپه دولتي پروژو  -۱۱
 د فاضالب د تشولو د مرکزونو احداث.

وژو کې شامل د روغتیایي، تعلیمي، تحصیيل، څېړنیزو، ورزيش، تفریح ځایونو، په دولتي پر  -۱۲
 لنیزو او فرهنګي تأسیساتو احداث.وړکتونونو، پالنځایونو د تأسیساتو او نورو ټو 

 ونو او نورو مذهبي اماکنو جوړول.پروژو کې شامل د جامت په دولتي -۱۳
 ث.ه دولتي پروژو کې شامل د اوسېدنې مجتمع ګانو او ښارګوټو احداپ -۱۴

( فقره کې د درج شوو مواردو د حریم د ساتنې پراختیا او ۱( د اشخاصو ملکیتونه د ددې مادې په )۲)
املنفعه ر بنسټ استمالک نه یوازې د عامددې مادې د دوهمې فقرې پ «متدید په منظور، هم استمالک کېدای يش.

 پروژو د جوړولو، بلکې د یادو پروژو د حریم ساتنې په منظور هم تررسه کیدای يش.
هغه عوض دی چې تر استمالک وړاندې د استمالک کېدونکي ملکیت  :مخکینی او عادالنه عوض -ب

خاوند ته ورکول کیږي او له ملکیت رسه متناسب وي، نه ډېر زیات او نه ډېر کم قیمت وي. په دې اړه د 
تعویض: مالک ته  د تر استمالک الندې  ملکیت د »استمالک قانون دریمه ماده، اوومه فقره داسې حکم کوي: 

 «عادالنه بدل  ورکړه ده. دمخه  او د
او  ځمکې، ودانیو هغې په دوهمه فقره کې مادې قانون د دریمې د استمالکملکیت: ملکیت  -ج

چې په ځمکه او ودانۍ باندې قرار لري او انتقال یې د ماهیت له بدلون، پرته غیر ممکن  ته ویل کیږي وقاتمحل
 3وي.

 کوونکې ادارهاستمالکدوهم: 
استمالک کوونکې ادارې د افغانستان د استمالک په قانون کې دوه ډوله دي. یو ډول یې د ښاري ماسټر 
پالنونو ادارې دي چې دا ښاروالۍ دي. له ښاري ماسټرپالنونو بهر ادارې چې د استمالک صالحیت لري، د 

قانون د دریمې مادې په دریمه  اراضۍ ادارې په مرسته نور وزارتونه او دولتي ادارې دي. په دې اړه د استمالک
ونو په محدوده کې ښاروالۍ ګانې د ښاري ماسرت پالن استمالک کوونکې اداره»فقره کې داسې حکم راغلی دی: 

 4«ارۍ دي.ر پالنونو له ساحې څخه بهر وزارتونه او دولتي ادارې، د اراضۍ د ادارې په  همکټو د ښاري ماسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 فقره.هامغه منبع، د دریمې مادې دوهمه   3

 هامغه منبع، د دریمې مادې دریمه فقره.  4
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 د استمالک ډولونهدریم: 
 کيل او قسمي استمالک. په دوه ډوله دی؛ د افغانستان د استمالک قانون له مخې استمالک

عامه د دولت له لوري د یوه  ملکیتاله کې درج ټول استمالک هغه استمالک دی چې په قب کيل :الف
 پاره استمالک يش. په دې اړه د استمالک قانون د دریمې مادې په څلورمه فقره کې راځي:ټولنیزې پروژې له

کله چې د یوه کس ټول  «اعتبار سند کې درج د ټول )بشپړ( ملکیت استمالک دی. کيل استمالک: په مدار»
 څخه ه اړوند دفرتلنوم یې  د ملکیت سند له پخواين مالک څخه اخیستل کیږي او ملکیت استمالک شو،

کيل ډول رسه استمالک ( که چېرې ملکیت په ۱»)مې مادې لومړۍ فقره داسې وایي: ۱۵. په دې اړه د حذفیږي
يش د ملکیت د اعتبار وړ سند د استمالک کوونکې ادارې  لخوا اخیستل کېږي او د تعویض له تادیې وروسته د 

ه په اړوند دفرت کې وضع کېږي او په اړوند دفرت کې د استمالک کوونکې ادارې په نوم ثبت خمالک له نوم څ
 «او ساتل کیږي...

ک دی چې په قباله کې درج ټول ملکیت نه، بلکې یوه برخه یې د دولت قسمي استمالک هغه استمال : ب
پاره استمالک يش. په دې اړه د استمالک قانون د دریمې مادې په پنځمه فقره کې عامه پروژې له د له لوري

همدغه  «قسمي استمالک: په مدار اعتبار سند کې د درج شوي ملکیت د یوې برخې استمالک دی.»: راځي
پاره هم کارېدای يش چې د ځمکې سطحه د یوه کس په ملکیت د ځمکې د الندې طبقې استمالک لهاستمالک 

پاره استمالک يش. خو په استمالک قانون او مقرره کې دې ته کې پاتې او الندې طبقه یې د میټرو سیسټم له
 اشاره نه ده شوې.

ک د ځمکې سند له مال یعنې د قسمي استمالک پرمهال که چېرته د ملکیت یوه برخه استمالک يش،
څخه نه اخیستل کیږي، بلکې یوازې په اړوند سند کې یاده برخه د اصيل مالک له ملکیت څخه وضع کیږي. په 

( که چېرې له ملکیت څخه یوه ۲»... )مې مادې دوهمه فقره داسې حکم کوي: ۱۵دې اړه د استمالک قانون د 
حالت کې، د ملکیت د سند په اصل کې د استمالک شوې برخې په  اندازه  وضع او د برخه استمالک يش پدې 

 «ثبت په دفرت کې درج او یاد شوی سند، له مالک رسه پاتې کېږي...
د استمالک څخه کېدای يش یوازې د استمالک کېدونکي ملکیت مالک مترضر نه يش، بلکې ځیني نور 

د استمالک مسئله یې مطرح نه وي. کېدای يش یو عامه سړک اشخاص هم مترضر کیږي چې اصالً د ملکیت 
تر ملکیت نږدې تېرېدو رسه دده ونې او بوټي ویستل  هجوړيږي، د ګاونډي ملکیت یې استمالک کیږي، خو دد

 یا دا چې د دولتي پروژې لهترڅو په سړک باندې را کږې نه يش او د موټرو د تګ راتګ مانع نه يش کیږي 
پاره د یوه کس ځمکه  استمالک یا دا چې د کومې پروژې حریم له ملکیت ارزښت کمیږي.تطبیق څخه دده د 

مترضر شخص: هغه شخص دی چې د » په دې اړه د استمالک قانون د دریمې مادې په امته فقره کې راځي: يش.
 «تر استمالک الندې ملکیت مالک نه وي خو د استمالک له پروسې څخه مترضر شوی دی.
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 استمالک موانعد څلورم: 
آثارو لرونکو ساحو او ملکیتونو   هغه ساحې چې استمالک یې منع دی، په کې د تاریخي او فرهنګي

. ځکه دا تاریخي او فرهنګي آثار د ساتنې وړ دي او باید وساتل يش. په دې اړه د استمالک استمالک شامل دی
ملکیتونه او ميل ساتل شوې ساحې استمالک  ( د تاریخي، فرهنګي آثارو لرونکي۱») قانون شپږمه ماده وايي:

 «کېدای نيش.

 د ودانیو او تأسیساتو لرونکو ځمکو استمالکپنځم: 
مالک دې په خپله خوښه د استمالک کېدونکي ملکیت له پاسه ودانۍ او نور تأسیسات د دریو میاشتو 

کېدونکي ملکیت د مالک استمالکپه اوږدو کې ړنګ او بل ځای ته انتقال کړي. دې صورت کې یاد مواد د 
( که چېرې تر استمالک الندې ملکیت د ۱» )مادې لومړۍ فقره وایي: ۱۳ګرځي. په دې اړه د استمالک قانون د 

 پاسه، ودانۍ یا تأسیسات ودان شوي وي، مالک کوالی يش، هغه ویجاړ او اړوند تعمیرايت مواد د دریو میاشتو
چېرته یې تر دریو میاشتو پورې ودانۍ یا تأسیسات ړنګ نه کړل، نو  که« مودې په ترڅ کې انتقال کړي...

مې ۱۳ د د استمالک قانون په دې اړه استمالک کوونکې اداره یې ړنګوي او مالک ته دا مواد نه ورکول کیږي.
( فقره کې درج په ټاکلې ۱( که چېرې مالک ددې مادې په )۲»...)مادې په دوهمه فقره کې داسې حکم راځي: 

ده کې د ودانۍ یا تأسیساتو له ویجاړولو او د تعمیرايت مواد له انتقال څخه ډډه وکړي استمالک کوونکې اداره مو 
یرايت موادو، مستحق نه  کوالی يش د هغو په ویجاړولو الس پورې کړي. په دې صورت کې مالک د اړوندو تعم

 ې ميل ادارې په غاړه دی.ال ساتند چاپیری شوين انتقالد پايت ود تعمیرايت مواد «کیږي...
ودانۍ لرونکی ملکیت د ملکیت رسبېره د ودانۍ د بیې په اندازه د قیمت لرونکی هم دی. د تخنیکي 

تأسیسات قیمت کیږي او د ځمکې په قیمت ورزیاتیږي. که کومه برخه د لږ  سانو په واسطه یاده وداين یا نورک
 ډول محاسبه کیږي. په دې اړه د استمالک قانون په جال او بله برخه د ډېر قیمت لرونکې وه، ټولې برخې په

( که چېرې تر استمالک الندې ملکیت د پاسه ودانۍ یا نور تأسیسات ۱»): کې داسې راځي پنځه ویشتمه ماده
ودان شوي وي، د ودانۍ او تأسیساتو بیه، فني او انجنیري معیارونو ته په کتو رسه، د اړوندو مسلکي انجیرنانو 

( که چېرې تر استمالک الندې یوه برخه د زیات ۲بیه ورزیاتیږي. ) تثبیتیږي او د ځمکې په اصيل په واسطه
بله برخه د کم ارزښت درلودونکې وي، پدې صورت کې ددې قانون د حکمونو  هارزښت درلودونکې او د هغ

 «په پام کې نیولو رسه، د هرې برخې بیه په جال ډول تثبیتیږي.
کېدونکې ځمکه باندې ونې او بوټي طبیقیږي. یعنې که چېرته په کومه استمالکهمدا حکم په ونو هم ت

او انتقال کړي. دا د مالک ملکیت ګرځي. په دې اړه د  غوڅېوالړ وي، مالک یې باید تر دریو میاشتو 
و ( که چېرې تر استمالک الندې ملکیت د ونو، نباتاتو ا۱»): ې لومړۍ فقره وایيماد ېم۱۴ استمالک قانون د

هغو ته ورته لرونکي وي په هغه صورت کې چې د پروژې تطبیق د هغو د له منځه تللو سبب يش، مالک 
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حاصالت، په  .کوالی يش، د دریو میاشتو مودې په ترڅ کې د هغو په پرې کولو او لېږدولو الس پورې کړي
کړ، د دریو هیڅ اقدام ونه خو که چېرته یې تر دریو میاشتو پورې« ..وړیا توګه په هغه پورې اړه پيدا کوي.

چاپیریال  د میاشتو له تېرېدو وروسته نوموړې ونې او بوټي د استمالک کوونکې ادارې ملکیت ګرځي او
مې مادې په دوهمه فقره ۱۴انتقالوي. په دې اړه د استمالک قانون د بل ځای ته او  ويغوڅساتنې ميل اداره یې 

( فقرې په درج شوي میعاد کې د ونو، نباتاتو او ۱( که چېرې مالک ددې مادې د )۲) »...کې داسې حکم راځي: 
الس پورې نه کړي، استمالک کوونکې اداره کوالی يش، هغه پرې او ولېږدوي، پدې هغو ته ورته په پرې کولو 

 «..صورت کې مالک د هغه نه مستحق کیږي.
استعجالیت په وخت کې د ونو او بوټو پروژې نه حاصالتو لرونکي وي، د  بوټي د خو که چېرته ونې او

کولو وخت د حاصالتو تر ټولولو غځيږي، خو که پروژه بېړنۍ وه، بیا ونې او بوټي په عاجله توګه وهل پرې
مې مادې دریمه فقره داسې ۱۴ استمالک قانون د کیږي او مالک ته د حاصالتو قیمت ورکول کیږي. په دې اړه د

( فقره کې په درج شوي میعاد کې د حاصالتو راټولول شونې نه وي، ۱دې مادې په )( که چېرې د۳)» وایي:
استمالک کوونکې اداره کوالی يش، ټاکل شوی میعاد د حاصالتو د راټولولو تر وخت پورې متدید کړي او د 

ي او د پروژې د تطبیق د استعجالیت په صورت کې، ونې، نباتات او هغو ته ورته پرې کړي او مالک ته وسپار 
مګر د طبیعي پېښو له امله د ونو او بوټو مالک ته د حاصالتو تاوان نه « ..حاصالتو بیه هم هغه ته ورکړي.

کېدونکي ملکیت او د تلف کېدو په صورت کې پرته له دې چې د حاصالتو تاوان دې د استمالک ورکول کیږي
مې مادې په ۱۴ه د استمالک قانون د مالک ته ورکړل يش، د پروژې په تطبیق الس پورې کیږي. په دې اړ 

( که چېرې تر استمالک الندې ملکیت حاصالت د طبیعي ۴) »...څلورمه  فقره کې داسې حکم راغلی دی: 
اد نا اعتباره ګرځي، استمالک کوونکې اداره یع( فقره کې درج شوی م۳ې مادې په )پېښو له امله تلف يش، دد

 «کړي.کوالی يش، د پروژې په تطبیق الس پورې 
په دې مادو کې که څه هم د ځمکې ملحقاتو ته نغوته شوې ده چې ودانۍ، ونې او بوټي په کې شامل 

خو د ځمکې د الندې برخو یادونه چې تعمیر او یا ونو بوټو ته هیڅ رضر نه رسوي، یوازې کوهی چې د  ،دي
هال شوين ده چې ویجاړ يش، ځمکې یا ودانۍ په محلقاتو کې راځي او د ځمکې د الندې طبقې د استمالک پرم

یادونه یې اړینه ده چې د ځمکې د ملحقاتو د برخې په توګه د ځمکې د الندې طبقې د استمالک په برخه کې 
 ورباندې بحث ويش.

 د ځمکې د الندې پوړونو استمالکشپږم: 
ول د د ځمکې الندې پوړ او همدارنګه هوا، د ځمکې د مالک ملکیت دی. څومره اندازه چې په عادي ډ

استفادې وړ وي، هغه که د ځمکې په رس وي او که الندې برخه کې وي، کوالی يش چې استفاده ترې وکړي او 
( د مځکې د ملکیت ساحه هغه څه ته ۱)»ماده کې راځي:  مه۱۹۰۲ملکیت یې دی. په دې اړه د مدين قانون په 
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ددې مادې له مخې د ځمکې الندې طبقه تر  5«.چې د ژوروايل او لوړوايل له حیثه عادت او مجاز دی، شامله ده
څومره کچې پورې چې عادت دی، یعنې د هغه سیمې خلک یې تر څومره کچې کارولی يش لکه کوهی ویستل، 

ا د ځمکې د سطحې د مالک ملکیت دی؛ په همدې شکل د ځمکې له تلی جوړول او نورې چارې، دځمک
 سطحې پورته هوا.

استفادې په خاطر یو کس کوالی يش  د بل ډولد ځمکې الندې د تهکونو جوړول، د کوهیانو ویستل یا 
له الندې پوړ څخه استفاده وکړي. دغه راز یوه وداين کوالی يش چې څو پوړیزه جوړه کړي چې د ځمکې چې 

وروسته یې په بل کس کېدو څخه جوګه له استعامل ته کیت دی او کولی يش له جوړېدو اوټول پوړونه یې مل
په داسې ډول وپلوري چې نور پوړونه بیا هم ددغه کس ملکیت او الندې سطحه هم د هامغه کس ملکیت دی. 

وروسته یې په نورو  څخه دغه راز د ځمکې الندې هم کولی يش چې پوړونه جوړ او اوسېدو ته له جوګه کېدو
څو پوړونه لري، د سطحه کې الندې د ځمکې په په دې اړه په کابل کې د داودزي سنټر چې  خلکو وپلوري.

 ونې وړ دی.یاد
قانون  حکم  په افغانستان کې د ځمکې الندې طبقې استمالک په اړه، تر نورو وړاندې د افغانستان مدين

مې مادې په ۱۹۰۲قانون له کوم جزيئ بیان پرته، یوه عمومي قاعده ایښې ده چې د  يدی. نوموړ  وضع کړی
د مځکې د سطحې ملکیت د موافقې یا د قانون د حکم رسه سم د »دوهمه فقره کې یې په دې شکل راوړې ده: 

استمالک  دلته د ځمکې د الندې طبقې یا پورته هوا« هغې د لوړوايل او ژوروايل د ملکیت څخه جال کېدای يش.
که څه  هم ضمناً یې حکم یادونه نه ده شوې، بلکې یوازې له سطحې څخه د جال کېدو یادونه شوې ده. 

د ځمکې الندې طبقې استمالک ته یې  ووایواستمالک ته هم متوجه دی، خو په رصاحت رسه نه شو کولی چې 
 اجازه ورکړې ده.

په عمومي ډول یو لوی  اړه وي، بیا دې مادې که چېرته ددې مادې حکم د ځمکې د الندې د استمالک په
عده او او مهم اصل په ځان کې رانغښتی دی چې هغه د ځمکې د الندې طبقو استمالک دی. دا یې عمومي قا

نور داسې کوم احکام نشته چې ددغو طبقو د استمالک څرنګوالی، عوض او  ور اخوااجازه ده. مګر له دې 
ددې رسبېره، د ځمکې د الندې برخې ملکیت مالک په موافقه او د قانون د حکم  نور مسایل روښانه کړي.

 دواړو حاالتو کې جال کېدای يش.
مادې د دوهمې فقرې  مقررې د دریمېاستمالک  د استمالک په اړه د طبقې د ځمکې الندېددې رسبېره، 

 -۱»: ادونه په دې شکل کړې دهخه کې د میټرو یامتدادي پروژې د استمالک په بر -د خطي کېپه لومړي جزء 
چې د پيل کولو امتدادي پروژه: د پالن شوو تأسیساتو د رامنځته کولوو لپاره د فعالیتونو مجموعه ده -خطي

، عمومي او فرعي سړکونو د برېښنا د مزو، پایپ وزیات اوږدوالی لري، د لویو الر  ساحه یې لږ عرض او

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 مه ماده. ۱۹۰۲. ۱۳۵۵ګڼه، د عدلیې وزارت د خپرونو او عامه اړیکو ریاست: کابل،  ۳۵۳. رسمي جریده، مدين قانوند افغانستان  5
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اوسپنې پټلیو، د کانالیزاسیون  د شبکو، د اوبو رسولو د میټرو او کو، د لینونو، د مخابراتو د مزو، نوري فایرب شب
و او د مخابرايت آنتنونو درول او دې ته ورته نلونو رامنځته کول، د برېښنا د ستنشبکو، کانالونو، نهرونو او د تو 

 6«نور پکې شامل دي.
که څه هم د ور او ډېر اوږدوالی لري. سپروژه تعریف شوې ده چې لږ  امتدادي-په پورته ماده کې خطي

ځمکې الندې یا هوا یادونه نه ده شوې، خو له منت څخه د ځمکې د الندې او پورته برخو استمالک 
د  مادې په دوهمه فقره کې ورته اشاره شوې ده.۱۹۰۲استمالک چې د مدين قانون د ضمني هامغه  څرګندیږي.

د برېښنایي مزو  الندې ري. دغه راز د ځمکېپاره د هوا استمالک ډېر د پام وړ نه ښکاغځولو لهبرېښنا د مزو 
رسولو شبکو یا د نوري فایرب شبکې د کیبل غځول، د مخابرايت لینونو غځول، د کاناالیزیشن شبکې، د اوبه

د  یا پلې الره کېړې غځول هم د ډېر پام وړ نه بریښي، ځکه ډېره لږه ساحه نیيس او ښایي د سړک تر غا 
غوښنې تر ځمکې الندې میټرو سیسټم جوړول بیا د ځمکې الندې پوړونو ځمکې الندې وغځول يش. ولې 

هم الندې څو پوړیزه  ،برخې ته هم د ژوروايل او هم د سور له پلوه مهم دی. یعنې که میټرو سیسټم جوړیږي
د پوړونه که د یو کس په شخيص ملکیت ځمکه نیيس او هم ډېر سور لرونکې ځمکه نیيس چې دا الندې 

الندې  د همدارنګه، د ځمکېاستمالک ته یې اړتیا لیدل کیږي.  شخيص ملکیت دی او نو ،رايش سطحې الندې
 ددغو برخو د استمالک په پاره په کاریږي.له او تونلونو د تل خونې د ریل سیسټمتل ساحه د اوبو، چټلو اوبو، 

ک په مقرره کې یې ذکر افغانستان د استمالک په قانون کې ذکر شوي او نه د استمال اړه نور جزئیات، نه د 
 راغلی دی.

 شوي اصولپه نړیواله کچه د استمالک منلاووم: 
پاره ځیني مشخص اصول شته، خو ولې بیا هم د ځمکې الندې په نړیواله کچه که څه د استمالک له
 اړه الندې څلورګوين اصول موجود دي: ساحو استمالک ته یې اشاره نه ده کړې. په دې

 پاره تررسه يش؛املنفعه  پروژې له. استمالک باید د عام۱
 . له تبعیض پرته اجراء يش؛۲
 . د قوانینو مطابق باید اجراء يش؛۳
 . د عوض په مقابل کې باید تررسه يش.۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. دریمه ماده، ۶۱۳۹، اړیکو ریاست: کابلګڼه، د عدلیې وزارت د خپرونو او عامه ۱۲۸۳۵رسمي جریده،  امتدادي پروژو د استمالک مقرره،-خطيد   6

 دوهمه فقره، لومړی جزء.
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 د نړۍ په نورو هېوادونو کې د ځمکې الندې استمالکاتم: 
دلته موخه دا ده چې د نړۍ د ځینو هېوادونو قوانین له نظره تېر کړل يش ترڅو معلومه يش چې د ځمکې 

هېوادونو د استمالک په  ډېرید نړۍ د الندې استمالک ته یې اجازه ورکړې ده او که څنګه. په عمومي ډول، 
ده شوې. د بېلګې په توګه د هند د قوانینو کې د ځمکې د الندې او یا پورته ساحې د استمالک کومه یادونه نه 

یوه ایالت د ځمکې الندې میټرو سیسټم د جوړولو پرمهال د ځمکې الندې پوړ د استمالک په اړه  کوم څه نه د 
هغه ایالت د استمالک په قانون کې شته او نه په اړوند پالن یا راپور کې د ځمکې الندې ساحو استمالک ته 

وړولو په ځای کې د کورونو یا ځمکو استمالک او ورڅخه مترضرو افرادو اشاره شوې ده. یوازې د سټیشن ج
ته اشاره شوې چې څرنګه عوض ورکړل يش او څرنګه ورته بل ځای ښارګوټی جوړ يش او یا ورته کورونه 

 ورکړل يش.
هانوی میټرو ریل سیسټم پروژه، د هانوی ښاري ساحې د میټرو پروژه ده د ویټنام هېواد، د همدارنګه، 

 ۸،۴هانوي پورې غځېدلې ده. د ځمکې له پاسه تر له نیوهون څخه  او کیلومټره اوږدوالی لري ۱۲،۵چې 
کیلومټره بیا د ځمکې الندې غځېدلې چې څلور  ۳،۶سټیشنونه لري. اته کیلومټره غځېدلې چې د ځمکې د رس 

 7تيل سټيشنونه لري.ځمک

8 
الرو او عامه ټرانسپورټي ه اغېزمنیږي چې د پلېمربع مټره ځمک ۲۰۳،۴۹۱ټولټال  په دې پروژې رسه 

مربع میټره عامه ځمکه ده او ددې ځمکې تاوان چا ته نه ورکول کیږي. ټولټال ځمکه  ۱۷،۶۱۲الرو په ګډون 
 یې مربع مټره ځمکه ده چې زیامننو خلکو او ادارو پورې ۱۸۵،۸۷۹چې استمالک او عوض یې ورکول کیږي، 

 9.درلودهاړه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
7 Ha Noi Metro Rail System Project, “Safeguards Monitoring Report”, Quarterly Resettlement Monitoring 
Report (April – June 2018), Ha Noi People’s Committee and the Asian Development Bank: Vietnam, 
November 2018. P.7. 
8Ibid, p. 9. 
9 Ibid, p. 10. 
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پاره نهم سټیشن له . دتيل کې قرار لرينهم، لسم، یوولسم او دولسم سټیشنونه په ځمکددغې پروژې 
مربع میټره  ۳،۹۰۹مربع میټره ځمکه د خصويص افرادو او  ۳۰،۵۰مربع میټره ځمکه استمالک کیږي چې  ۳،۹۳۹

مربع میټره  ۲۹۳مربع میټره ځمکه استمالک شوې چې  ۴۸۶پاره بیا د خصويص اداراتو ملکیت و. لسم سټیشن له
خو د الندې  10بیا د ادارو ملکیت و. دا ټوله استمالک او عوض یې ورکړل شوی دی. ۱۹۳ځمکه د افرادو او 

سټیشنونو د ځمکې استمالک او عوض ورکولو ته کومه اشاره نه د ویټنام هېواد د استمالک قانون او  نه هم په 
 اړوند کاري راپور کې یادونه شوې ده.

پایپونو، مزو لومړي یا بیاځيل تېرولو یادونه  ستمالک په قانون کې د ځمکې الندېوان د ااید ټ دغه راز
یې لګښتونه او اړوند ادارې روښانه شوي شوې ده، خو ددغو ساحو استمالک ته کومه نغوته نه ده شوې. یوازې 

د  د پایپونو یا مزو د استمالکي زون په سیمه کې»مه ماده کې راځي: ۵۲د تایوان د استمالک قانون په دي. 
دوانۍ یا ادارې او نلکوونکې اصولو رسه سم د استفاده الندې بیاځيل نصبولو اړین لګښتونه به له تېرولو یا

 غځوونکې ادارې ترمنځ مشرتک وي:يمز 
مکه استفاده کوونکې اداره دې د مزو یا پایپونو ځایه کېدل، ځ. که چېرته  شته پاسني مزي یا پایپونه بې۱
ځایه بې مزوه اداره به د مسئول مزو یا پایپ ځایه کېدو مراکز رسوې کړي. دې ادارې رسه د بېمسئول نصبولو

که چېرته داسې حالت و چې مزي یا پایپونه د عین  ونه به یې هم په خپله غاړه اخيل.کول تررسه کوي او لګښت
 له ځایه کېدلوبېد ځایه کېدل، د وروستي ځل پاره د کاري چاپريیال د اړتیا له مخې څو څو ځلې  بېپروژې له

ځایه ځایه کېدو لګښتونه او د بېد نورو بې ؛چې د مزو او پایپونو نصبولو ادارې په غاړه به وي ،لګښتونو پرته
 کېدو فیسونه چې کاروونکو ته ورکول کیږي، ټول به د ځمکې استفاده کوونکې ادارې په غاړه وي.

ځایه کېدل او د ځمکې استفاده کوونکې ادارې په دایمي ډول بې ښنایي مزي. که چېرته پاسني شته بری۲
یې د ځمکې الندې تېرولو غوښتنه کوله، د پورتني فرعي پراګراف مطابق به لګښتونه پرې کیږي. خو د ځمکې 

چې د اصيل پاسنیو معیارونو رسه  ،زیاتوالی به توپیرد لګښتونو ترمنځ  د ډيزاین بدلېدو د لګښتونو او هغوالندې 
پاره اصالً ډيزاین شوي دي؛ د ځمکې استفاده کوونکې  ادارې او د پایپونو او مزو ځایه کېدو د موخې لهسم د بې

 تېروونکې ادارې په رشیکه پرې کوي.
پاسنی برېښنایي مزی غځول کیږي، اړین لګښتونه به د ځمکې استفاده کوونکې او  ی. که چېرته نو ۳

غځوونکې ادارې ترمنځ په مساوي ډول وېشل کیږي. که چېرته  د برېښنا مزي د ځمکې الندې تېرېدل، د  يمز 
 مزو او پایپونو غځوونکې ادارې ترمنځ مشرتک وي. د سیول انجیرني لګښتونه به د ځمکې استفاده کوونکې او

ادارې په غاړه وي. که چېرته مخابرايت د که چېرته هر ډول نوی مخابرايت مزی غځېده، ټول لګښت به . ۴
استفاده کوونکې ادارې او له ځمکې  برخه سیول انجیرني لګښتونه به دد ځمکې الندې تېرېدل، دریمه  يمز 

 لګښتونه به د مخابرايت ادارې په غاړه وي. دریو دوه برخې
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10 Ibid, p. 15. 
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 ه وي.اخیستونکي په غاړ . د اوبو هر ډول نویو پایپونو د تېرولو لګښتونه به ټول د ځمکې ګټه۵
مزي د تېرولو لګښتونه به . د برېښنایي وسایطو او کیبلونو د نصبولو یا د هر نوي برېښنایي یا مخابرايت ۶

 ادارې په غاړه وي. برېښنا او مخابرايتټول د 
ایپونو نصبولو استمالکي ساحې څخه بهر د نویو پایپونو یا مزو تېرولو لګښتونه به ټول د مزو او پد . ۷

 11«وي.ادارې په غاړه 
د ځمکې الندې ساحې استمالک په اړه احکام لري. دا د پالن جوړونې او پراختیا قانون د آیرلینډ هېواد 

احکام نه یوازې د ځمکې الندې د استمالک په اړه دي، بلکې د ارتفاقي حقوقو د استمالک په اړه هم دي. ددې 
یوازې استمالک کیږي، بلکې محدودیت هم رسبېره د ځمکې الندې طبقې او ارتفاق حقوق په آیرلینډ کې نه 

مې مادې د دوهمې فقرې دوهم او ۲۱۳. په دې اړه د نوموړي قانون  د پرې د قانون پر بنسټ وضع کېدای يش
)ب( په دایمي یا موقتي توګه د مالک په خوښه یا جرب رسه دې هر ډول ارتفاقي حق، »... دریم جزؤونه وایي: 

ځمکه یا اوبو او یا د ځمکې الندې پوړونو یا د ځمکې اړوند هر ډول حق د مرور حق، د مجراء حق یا پر 
کړي. )ج( په دایمي یا موقتي توګه د مالک په خوښه یا جرب رسه دې هر ډول ارتفاقي حق، د مرور  استمالک

ه حق، د مجراء حق یا پر ځمکه یا اوبو او یا د ځمکې الندې پوړونو یا د ځمکې اړوند هر ډول حق محدود یا پ
 12.«یو ډول په کې مداخله وکړي... 

د آیرلینډ د په دې اړه د ځمکې الندې ساحې استمالک د اورګاډي په اړه هم تررسه کېدای يش. دغه راز 
( ۱»)راځي:  یې مه ماده کې ۴۵په  ز. کال کې نافذ شوی دی،۲۰۰۱چې په  ټرانسپورټ )د ریل تأسیساتو( قانون،

اړونده ادارې ته سماليس اجازه ورکړل يش چې هره ځمکه یا یې حقوق، د  کم په پیل رسه دېد اورګاډي د ح
پاره استمالک ځمکې الندې  یا په حکم کې ذکر شوې ځمکې الندې پوړ د ریل ګاډي د حکم مطابق موخې له

پاره هم د تر ځمکې الندې پوړ د په دې ماده کې لیدل کیږي چې د آیرلینډ هېواد آن د اورګاډي له 13«.کړي
تر ځمکې الندې استمالک منلی دی. که څه نوموړی  الک یادونه کړې ده. له دې ښکاري چې دغه قانوناستم

دا برخه  پاره د ځمکې د الندې پوړ استمالک ته یې کومه اشاره نه ده کړې.هېواد پرمختللی دی، مګر د میټرو له
 ښیږي.له اورګاډي خورا مهمه ده او تر ډېر ژوروايل پورې استمالک ته اړتیا پی

د ځمکې  کال کې وضع شوی دی؛  ۲۰۰۰ چې په د آیرلینډ د پالن جوړونې او پراختیا قانونره، ددې رسبې
یمه ماده کې راځي: ۱۸۲په لیکو او یا مزو غځولو په اړه احکام لري. د نوموړي قانون په الندې پوړونو کې د نل

مالک یا استعاملوونکي په خوښه چې د لویې الرې او عامه سیمې  د( ځایي چارواکي به د داسې ځمکې ۱»)
لیکې لبرخه نه وي؛ مناسب کیبلونه، مزي یا )د اوبو پایپونو، فضله موادو پایپونو یا مسیل پایپونو په ګډون( ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
11 Taiwan. Land Expropriation Act. ---. Official gazette (---), (2012). 52th article. 
12 Ireland. Planning And Development Act,  number 30, 2000, Dublin. 213th section. 
13 Ireland. Transport (Railway Infrastructure) Act, number 55, 2001, Dublin. 45th section. 
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ندې به کومکي وسایل تېروي او وخت په وخت به ددغو په رس، له پاسه او یا ال  جوړوي یا غځوي او د ځمکې
 لیکو څارنه، ترمیم، تبدیل، نوي کول یا لرې کول تررسه کوي.زو یا نلم

مالک یا استعاملوونکي په خوښه، په دې ماده کې د ذکر شوي کیبل، د ځمکې د ځایي چارواکي به  (۲)
 انتقالوي.نصبوونکي وسایل  پاره اړینې خښتې یا نوروړولو لهلیکې د ځای پر ځای کولو، غځولو یا جمزي یا نل

لیکو د ځای پر ځای کولو، غځولو کیبلونو، مزو یا نل وځایي چارواکي به په دې ماده کې د ذکر شو ( ۳)
پاره اعالمیې ځړوي او د ځمکې د مالک او اوسېدونکي په خوښه به یادې د ځایونو د په نښه کولو لهیا نصبولو 

 خربتیاوې وررسه ضمیمه کوي.
 الندې فقرې په پام کې نیول کيږي:( له لومړي تر دریم پراګراف پورې ۴)

 پاره هیڅ رضایت باید له دلیل پرته رد نه يش.)الف( د پورته موخو له
)ب( که چېرته ځایي چارواکي درک کړه چې له کوم دلیل پرته رضایت نه ښیي، نو بورډ ته باید خپله 

 غوښتنه وړاندې کړي.
 اخیستل شوی ګڼل کیږي.بیرته دلیله تشخیص کړ، نو رضایت رضایت بې)ج( که چېرته بورډ دا نه

ځایي چارواکي به ددې مادې له مخې د ځای پر ځای شوو، غځېدلو او نصب شویو کیبلونو، مزو او ( ۵)
لیکو او له دوی رسه د مل وسایلو د استعامل اجازه ورکوي خو د مناسبو رشایطو او فیسونو په اداء کولو نل

 14«رسه.
که چېرته ځایي چارواکو ته د شوې ادعا له » یمه ماده کې راځي:  ۱۹۹په مدارنګه د نوموړي قانون ه

یمه مادې مطابق د چارواکو د فعالیت په نتیجه کې چې د کوم کیبل، مزي یا  ۱۸۲ دمخې څرګنده شوه چې 
ینو د فعالیت پرمهال شته مسئول جوړونکود پالن لیکې، د خښتو یا نورو وسایطو یا خربتیاوو لګولو رسهنل

اخیستلو ارزښت را ټیټ شوی و، له ځمکې یا ودانۍ څخه د تعمیراتو یا له ځمکې څخه د یوه کس د ګټه
اخیستلو عالقه راکمه شوې یا ورته زیان اوښتی و، ددې قانون د نورو موادو مطابق به نوموړی کس د ځایي ګټه

ل کیږي چې د رسېديل زیان یا ارزښت راټیټيدو رسه متناسب کړې مستحق پېژندر لوري د خساري د و چارواکو له
 «وي.

 په اسالمي فقه کې د ځمکې یا یې د الندې پوړ استمالکنهم: 
په اسالمي فقه کې د استمالک اصطالح په همدې  مفهوم نه ده استعامل شوې. هلته په ټولنیز ملکیت د 

دا ممکنه ده مفهوم افاده کوي. د اسالمي فقهې له نظره،  د استمالکانفرادي ملکیت بدلول ذکر شوي دي چې 
 چې دا عمل په رضا رسه تررسه يش. بدل يش، په دې رشط په اجتامعي ملکیت باندېملکیت چې انفرادي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
14 Ireland. Planning And Development Act, number 30, 2000, Dublin. 182 section. 
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پاره جوړولو له زنداند  د صفوان بن امیه څخه یو کور په څلور زره دینارو باندې )رض(حرضت عمر 
په همدې ډول نوموړی انفرادي ملکیت په اجتامعي هغه باندې بدل کړ. )رض( عمر په همدې ترتیب حرض وپېره. 

پاره وپېري خو حرضت څخه د هغه کور د مسجد حرام د پراختیا له )رض(یې نیت کړی و چې له حرضت عباس 
ته حکم بیان کړ. حرضت ابی بن کعب  )رض(یې پريلو ته زړه ښه نه کړ. دواړو حرضت ابی بن کعب )رض( عباس 

له خوښې پرته د هغه ځای پېرل جایز نه  )رض( عباسته د حرضت  )رض(دا پرېکړه وکړه چې حرضت عمر  )رض(
 15په پرېکړه باندې ډاډمن شو.)رض( د حرضت ابی بن کعب )رض( حرضت عمر  دي.

دا  .نه لريعلامء پرې اتفاق  ؛ددې رسبېره، د معادنو ملکیت، چې د ځمکې الندې برخه کې موقعیت لري
هم د استمالک یوه برخه بلل کېدای يش چې د معادنو د موندل کېدو پرمهال آیا دا معادن چې په یوه شخيص 

 د افرادو په ملکیت کې پاتې کیږي؟ملکیت کې موندل شوي دي، د حکومت یا ټولیز ملکیت ګرځي او که 
، څرګند وي او که پټ، شخيص ځمکه کې وي یا غیر د مالکیانو نظر دی چې کانونه که وچ وي یا سیال

مملوکه ځمکه باندې، هغه د حکومت )ټولو مسلامنانو( ملکیت دی. حکومت به ورکې داسې ترصف کوي چې 
پاره یې په اجاره ورکولی یا په غیرمالکانه ډول په خپل جایداد کې عمومي مصلحت پوره کړي. ټاکلې مودې له

په نظر په غیراباده ځمکه کې د ښکاره معادنو په اړه دا حکم دی  ووفعو او حنابلهشاملولی يش. د احنافو، شوا
پاره چې په دې کې د عامو مسلامنانو ې لهدرسه به پر معادنو ملکیت نه راځي، د ابادۍچې ددې ترڅنګ په 

وم اصطالح په اسالمي فقه کې د ملکیت ختمول په ن 16پاره رضر دی او د باطني معادنو هم همدا حکم دی.له
 پاره کاریږي او په الندې رسلیک کې  ورباندې بحث کیږي.ده چې د استمالک له ذکر شوې

 د ملکیت ختمول: الف
د عامو خلکو د . هد ېپاره استعامل شو چې په فقه کې د استمالک له هد اصطالحد ملکیت ختمول، هغه 

په »: کې راځي فقهیه موسوعهپه ګټې په خاطر حکومت ته په استثنایي ډول د ملکیت ختمولو حق حاصل دی. 
دې د علامؤو اجامع ده چې که چا رسه خواړه و او خلکو ورته رضورت درلود، نو له خلکو څخه د رضر لرې 

د تمول د ملکیت خپه اسالمي فقه کې  17«خرڅولو باندې مجبوریږي. په خوړو کس د پاره نوموړیکولو له
عامه مفادو په خاطر او دغه راز د خصويص افرادو د مفادو په خاطر ذکر شوي دي چې په الندې ډول پرې 

 بحث کیږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، اردو ترجمه: ساجد الرحمن صدیقي، اداره معارف اسالمي، لومړی چاپ، رشید احمد )رض(، فقه حرضت عمر ۲- محمد رواس قلعه جی. انسایکلوپیډیا  15

 مخ.۶۲۲. ۱۹۹۰چوهدری، مکتبه جدید پریس: الهور، پاکستان، 
اینډ میډیا )پرائیویټ ملیټید(:  ټوک، جینوین پلیکیشنز ۳۹د کویت اوقافو او اسالمي چارو وزارت. موسوعه فقهیه، اردو ژباړه: اسالمیک فقه اکیډمي،   16

 مخ۷۸. ۲۰۰۹جامعه نګر، نوی ډهلی، 
 هامغه اثر، هامغه مخ.  17
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 عامه مفاد په خاطر د شخيص ملکیت لرونکي ارايض ترالسه کولد  :۱
پاره د شخيص ځمکې پراختیا له پاره وړوکی يش، نو د هغه دد فقهاؤ نظر دی که جومات د خلکو له

چې خلک عامه الره باندې بهر ودریږي یا په جومات کې د پراختیا  رانیول جایز دي. دا حکم هغه وخت دی
وغیره اړتیا وي. خو دا اړینه ده چې عادالنه عوض دې ورکړل يش کوم چې متخصصینو له اړخه ټاکل کیږي. 

د رضورت پرمهال که د هر چا ملکیت وي، قیمت دې یې  چې وایي په حوالهمجلة االحکام د  فقهیه هموسوع
ورکړل يش او د سلطان په حکم دې واخیستل يش او له الرې رسه دې یو ځای کړل يش، خو تر څو یې چې 
قیمت نه وي ورکړی، د مالک له قبضې دې نه ویستل کیږي. ځکه صحابه کرامو څخه روایت دی چې کله 

مالکانو ته د قیمت په ورکولو رسه جرباً ځمکې ترې واخیستې او په مسجد حرام تنګ شو نو هغوی د ځمکو 
 هم که څه 18هم د مسجد نبوي په پراخولو کې داسې وکړل.)رض( مسجد حرام کې یې شامل کړلې. حرضت عثامن 

ځکه جرباً  له خوښې یا رضا پرته استمالک ته جواز ورکړی دی،په پورته منت کې ( فقهیهدغه ماخذ )املوسوعة 
خو په فقه کې له رضا پرته استمالک نه  شته، لکه څرنګه چې  وړاندې ورته  اخیستل یې ذکر کړي دي؛ ځمکه

اشاره وشوه. البته که موخه مجلةاالحکام وي، نو هغه د عثامين خالفت د مدين مسایلو معترب قانون دی چې له 
 فقهې څخه اخیستل شوی، خو فقه نه ده.

 د افرادو د ګټې په خاطر د ملکیت ختمول :۲
که چېرته د یوه کس مصلحت د بل کس له مصلحت رسه متعارض و، نو رشیعت هغه  ،د فقهاوو نظر دی

په همدې بنسټ پاره ډېر مناسب وي. مصلحت مقدم ګڼي چې ډېر غښتلی، ډېر د باور وړ او د مفسداتو دفعې له
ي څو ځایونو کې د خصويص ملکیت ختمولو یا جرب  دېالن رشعیت د یوه فرد د مصلحت په وجه په

 19کېدلو اټکل کړی دی.مالک
شفعه په لغت کې یو ځای کولو او په رشیعت کې چې پېرونکي په څومره مثن رسه یوه  . شفعه:(۱)

 ځمکه پېرلې، که مثيل وي مثل او که مثيل نه وي نو قیمت په ورکولو رسه جرباً د نوموړې ځمکې مالک ګرځي.
هم د شفعې حق لري مګر د احنافو په نظر ګاونډي  خو ،رسه ثابته  ده په اتفاق د ټولو علامؤو رشیک تهشفعه 

 20یې نه مني. علامء جمهور
له امام ابوحنیفه پرته جمهور علامء د  :د پور ورکوونکي د مفاد په خاطر د پوروړي مال جرباً پلورل .(۲)

 21.ید یپاره د مدیون د مالونو د پلورلو اجازه ورکړ لهپور ورکوونکو د قروضو د اداء کولو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .مخ۷۹ هامغه اثر،  18
 هامغه اثر، هامغه مخ.  19
 .مخ۷۰هامغه اثر،   20
 .مخهامغه  هامغه اثر،  21
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د دین اداء کولو یا رهن  ،راهنحاکم واک لري چې : پاره د مرهونه سامان پلورلد دین اداء کولو له .(۳)
باندې اېښودل شوي سامان په پلورلو مجبور کړي او که نوموړی انکار وکړي نو د جمهور فقهاؤو په نزد حاکم 

 22به یې خپله پلوری.
کوم څیزونه چې د وېش وړ نه وي یا یې په وېش  :د ناقابل تقسیم توکو په وېش کې د رضر پرمهال .(۴)

د پلورلو وړاندیز وکړي او بل رشیک ورڅخه رس وغړوي، نو انکاري  کې رضر وي، که کوم رشیک یې
دوهم رشیک د رضر لرې کولو  د رشیک به د حاکم له لوري مجبور ګرځول کیږي. که بیا هم انکار وکړي، نو

به حاکم په خپله نوموړی مال خرڅوي ځکه که نوموړی رشیک خپله برخه وپلوري نو قیمت یې  په خاطر
 23کمیږي.

بحث په ترڅ کې څرګنده شوه چې په اسالمي فقه کې استمالک په  دوه برخو کې تررسه کیږي  د پورته
چې یو یې د عمومي مفادو او بل یې د خصويص مفادو په خاطر. البته دا چې د ځمکې الندې استمالک جواز 

 لري که څنګه، د کانونو په برخه کې ورباندې بحث وشو.

 پایله
رصه او یوه معا په تفصیيل ډول رسه د افغانستان په حقوقي نظام کېک، د ځمکې د الندې طبقې استمال 

په اړوند  د رصیح جواز ترڅنګ بایدجواز ورکړی دی، خو ضمني مدين قانون نوې موضوع ده. که څه هم 
د جواز ټول اړخونه، مرجع، کې  (مقررهمتدادي پروژې نافذه ا-قانون )استمالک قانون( یا مقرره )د خطي

 روښانه شوي نه دي.نوعیت، څرنګوالی، عوض،... او نور اړخونه 
وو اجازه په د له ملکیت څخه جال کولود افغانستان په مدين قانون کې یوازې د ځمکې د الندې پوړ 

ی. د ړی د ځمکې د سطحې د مالک موافقه او دوهم صورت د قانون حکم دحالتونو کې ورکړل شوې ده، لوم
اجراء يش. په همدې  جال کېدلقانون حکم کې مشخص نه دي چې په کومو اصولو او احکامو رسه دا ډول 

دا حکم که څه هم د ځمکې د  د همدې عمومي حکم پرته بل څه نه لیدل کیږي. کې خاطر په مدين قانون
اشاره هم ه یې ضمني سطحې له ملکیت څخه د پورته یا الندې طبقو د ملکیت جال کېدل دي، خو استمالک ت

د ځمکې له سطحې څخه د ځمکې د الندې یا پورته طبقو د ملکیت جال  دا حکم اصالً مګر. ګڼل کېدای يش
 وپلورل يش.جوړولو څخه وروسته  له ېپورته یا الندې طبقځمکې له سطحې د دي چې پر بنسټ یې کول 

کيل او بل قسمي استمالک دی. د استمالک په قانون کې استمالک په دوو برخو وېشل شوی دی. یو 
پاره قسمي استمالک ښایي د ځمکې الندې طبقې استمالک ته هم استعامل يش. خو د دا ډول استمالک له

 مشخص او ځانګړي احکام اړین دي چې په استمالک قانون او مقرره دواړو کې نه لیدل کیږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .مخ۷۹ هامغه اثر،  22
 .مخ۸۰هامغه اثر،   23
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انون، د آیرلینډ هېواد قانون دی. د نوموړي غني او بډایه ق نسبتاً  د ځمکې د الندې برخې د استمالک په اړه
استمالک، بلکې محدودېدای هم يش. دغه راز نه یوازې  هېواد د استمالک په قانون کې د ځمکې الندې طبقې

ارتفاقي حق هم استمالک او محدودېدای يش. دا ډول استمالک حکومت ته واک ورکوي چې د افرادو د 
 کړي. عميلاملنفعه پروژې په کې له کوم خنډ پرته ملکیت هره برخه استمالک او یا محدوده کړي او عام

پاره احکام کيل دی. د استمالک له کلمې پرته د استمالک لهپه اسالمي فقه کې بیا د استمالک مفهوم 
شته. دا احکام په عام ملکیت د خصويص ملکیت د بدلولو یا د ملکیت ختمولو په نوم راغيل دي چې د 

جوړولو  و یا بل ډول دولتي ادارو، زندان جوړولوجومات پراخول دا دواړه مفاهیم داستمالک مفهوم افاده کوي. 
. دا احکام خواره واره دي او منظم شکل نه لري. ددې رسبېره د ځمکې د الندې برخې ديل ديپاره کارېله

ساحه او  هاستمالک ته یوازې د کانونو په برخه کې اشاره شوې ده چې د کان موندل کېدو په صورت کې ټول
پاره  مفادو لهد عمومي مفادو او خصويص له مخې ېاسالمي فق دپه ټولیز ډول،  الندې طبقه یې عامه ګرځي.

 استمالک تررسه کېدای يش.
وښي او رضا ده، چې د  استمالک کې مهم عنرص د ځمکې د مالک خ په د اسالمي فقهې له نظره

مدين قانون کې یوازې د قانون د نه رصاحت په صورت کې د مالک رضا یا خوښۍ ته اشاره شوې  افغانستان په
ملکیت د خاوند له ملکیت څخه ویستل  د جربې ډول باندې په ده او نورو حاالتو کې چې قانون مشخص کړي،

کیږي. د نړۍ د نورو هېوادونو په قوانینو کې هم په همدې بڼه دی او غیرمنقول مال جرباً د مالک له ملکیت 
 څخه ویستل کیږي.

 وړاندیز
ه وضع يش، پاره یوه جال مقرر چې د ځمکې د الندې طبقې استمالک له عدلیې وزارت ته وړاندیز دی -۱

 ترڅو د مدين قانون او  استمالک قانون په چوکاټ کې د ځمکې الندې طبقې استمالک قانومنند يش.
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