
قدرت، نابرابری و منازعات محلی بر سِر زمین در 
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مطالعھ مناطق حومھ  شھر کابل



ً  زمین قدرت مند غاصبان  •  شان ادعای می توانند جامعھ در شان ممتاز موقعیت لطف بھ آن ھا .دارند قرار پاسخ گویی محدوده از خارج عمدتا
 فرادا این .آورده اند دست بھ دیگری خصوصی طرف یا دولت از غیرقانونی طور بھ را آن حالی کھ در کنند، حفظ را زمین مالکیت بھ نسبت
 اصبغ کھ است این می افتد اتفاق آنچھ موارد، برخی در .دارند ارتباط شان، خود مانند دیگر فرد یک با اوقات گاھی اما ھستند دولتی اغلب
 ھمین تا .می کند استفاده خودش شخصی منفعت برای زمین از سپس و می کشد حصار اوست، بھ متعلق می کند ادعا کھ را زمینی اطراف زمین
.است نداشتھ وجود زمین غصب جرم انگاری برای روشنی قانون اواخر



 راداف زیان قیمت بھ زمین، منازعات از منفعت آوردن دست بھ برای قدرت در شان موقعیت از می توانند دولتی فاسد مقامات•
 را خود ھک مقاماتی .می کنند ایفا زمین منازعات تشدید در مستقیمی نقش دولتی، مقامات موارد برخی در  .کنند استفاده عادی

 مقامات ینا .باشند داشتھ شخصی منفعت آوردن دست بھ برای شان قدرت از سوءاستفاده بھ تمایل می یابند، قدرت موقعیت در
 بھ ،زمین غاصبان فعالیت ھای بھ مشابھ کھ شوند، بھره مند دولت در دیگران با روابط ھم چنین و ویژه اطالعات از می توانند

 کھ ار نھایی نقش و دولت وجود آن ھا ھمھ ی .دارند دولت با پیچیده ای رابطھ قدرت دالالن .می کند کمک شان فعالیت ھای بسیج
.می شناسند رسمیت بھ می کند، بازی نظم حفظ در

 را آن ھا جامعھ زیرا برخوردارند، قدرت مند موقعیت از مالامامان و گذر وکالی مِلک ھا، جملھ از جامعھ در قدرت دالالن  •
 دیده ولتد با میانجی بھ عنوان آن ھا گذر، وکالی مورد در .می بینند زمین سر بر اختالفات داوری و رسیدگی مسئول افراد بھ عنوان
.می شوند

 از یکی وراثت .دارد خانواده اعضای زمین بردنِ  ارث نحوه در مستقیم پیامدھای قدرت متنوع مراتب سلسلھ خانواده ھا، میان  •
 کھ تاس دارایی ارزش مندترین اغلب زمین .می شود منتقل دیگری فرد بھ فرد یک از دارایی آن طریق از کھ است اصلی ابزارھای

 قصد جمعیت رشد دلیل بھ کابل حومھ مناطق در بویژه شھری مراکز در زمین ھا از بسیاری ارزش این، بر عالوه .دارد فرد یک
.است باال شدیداً  زمین برای تقاضا مسکن کمبود دلیل بھ کھ جایی می کند،

 اآن ھ از بسیاری .است کرده ایجاد زمین سر بر را چالش ھا و اختالفات از جدیدی مجموعھ شان کشور بھ افغان ھا بازگشت  •
 جابھ جایی از کھ قدرت دالالن طریق از دولت، بر تکیھ جای بھ بازگشت کنندگان .می کنند پیدا بیگانھ تصرف در را شان زمین ھای
 تدس بھ را شان حق بتوانند بھتر است ممکن ھستند، آگاه زمان طی در زمین از استفاده الگوھای و ناآرامی دلیل بھ خانواده ھا

.شوند قدرت دالالن اقتدار تقویت باعث آن موجب بھ و بیاورند



ای توسعھ با این کھ بدون شک مقابلھ با فساد دولتی بر: مقابلھ با فساد دولتی•		
جامعھ مھم است، اھمیت ویژه ی این مسألھ در حل منازعات زمین در این است 

اطق کھ بدون مقابلھ با فساد، مقامات نمی توانند امیدوار باشند کھ ساکنان من
از سوی دیگر . پیراشھری برای حل اختالفات از طریق دادگاه چاره بجویند

مبارزه با فساد در نھایت ممکن است زمینھ بازخواست از غاصبان قدرت مند 
.زمین را نیز فراھم کند

جوامع بھ آموزش و آگاھی بیشتر درباره : آموزش  ھای تحت رھبری جامعھ•		
ان مسائل مربوط بھ حقوق و مالکیت زمین، روند ثبت رسمی زمین و حقوق زن

غییر ابتکارات تحت رھبری جامعھ از بیشترین شانس موفقیت در ت. نیاز دارند
.  رسم و رسوم و عادت ھای جامعھ در طول زمان، برخوردار می باشد

ر حل با وصف این کھ دالالن قدرت از توانایی قابل توجھی د: انجمن دالالن قدرت•
 اختالفات درون جامعھ شان برخوردارند، اما آن ھا در پاسخ گو نگھداشتن افراد

یکی از . قدرت مند از جملھ غاصبان قدرت مند زمین، با مشکل مواجھ ھستند
-باطراه ھای افزایش اقتدار دالالن قدرت در این راستا، بررسی مفھوم اتحاد و ارت

یت قدرت و صالح. میان دالالن قدرت در جوامع مختلف است-برای تشکیل انجمن
اند انجمن ھا فراتر از قدرت یک شخص است و از این جھت ممکن است بھتر بتو

.فعالیت افراد قدرت مند را مھار کند



با وصف این کھ دالالن قدرت از توانایی قابل توجھی در حل اختالفات درون جامعھ شان برخوردارند، اما آن ھا در : انجمن دالالن قدرت•
قدرت  یکی از راه ھای افزایش اقتدار دالالن. پاسخ گو نگھداشتن افراد قدرت مند از جملھ غاصبان قدرت مند زمین، با مشکل مواجھ ھستند

من ھا قدرت و صالحیت انج. میان دالالن قدرت در جوامع مختلف است-برای تشکیل انجمن-در این راستا، بررسی مفھوم اتحاد و ارتباط
.فراتر از قدرت یک شخص است و از این جھت ممکن است بھتر بتواند فعالیت افراد قدرت مند را مھار کند

ھ ای از با این کھ موردی مانند وکالی گذر، نمون. مجراھای ارتباط بین جوامع و دولت باید افزایش یابد: افزایش ھمکاری دولت و جامعھ•			
، دولت بھ ندرت با جوامع در مورد پروژه ھایی کھ مردم را ھدف قرار می دھد. ھمکاری بین جامعھ و دولت است، اما این نقش کافی نیست

ت برای مثال، دولت درباره طرح سند ملکیت با ھیچ یک از رھبران جامعھ کھ برای این پژوھش مصاحبھ  شده اند، مشور(مشورت می کند 
.ھمکاری بیشتر احتماالً منافع بیشتری بھ ارمغان می آورد). نکرده است

ن ای. جوامع و مقامات دولتی باید راھی برای بھ رسمیت شناختن مزایای روندھای غیررسمی پیدا کنند: تقویت روند غیررسمی•
.  فرضیھ ی غریزی بسیاری ھا مبنی بر این کھ روند غیررسمی یک مشکل است، توانایی آن را در حل مشکالت نادیده می گیرد

.برنامھ ھایی کھ برای رسیدگی بھ منازعھ زمین اجرا می شوند، باید بر سودمندی روندھای غیررسمی نیز تأکید کنند



 تشکر


