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

• ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗدرتﻣﻧد زﻣﯾن ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺧﺎرج از ﻣﺣدوده ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﻗرار دارﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﻟطف ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻣﺗﺎز ﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ادﻋﺎی ﺷﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ آن را ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ از دوﻟت ﯾﺎ طرف ﺧﺻوﺻﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ دﺳت آوردهاﻧد .اﯾن اﻓراد
اﻏﻠب دوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺧود ﺷﺎن ،ارﺗﺑﺎط دارﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏﺎﺻب
زﻣﯾن اطراف زﻣﯾﻧﯽ را ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اوﺳت ،ﺣﺻﺎر ﻣﯽﮐﺷد و ﺳﭘس از زﻣﯾن ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﺎ ھﻣﯾن
اواﺧر ﻗﺎﻧون روﺷﻧﯽ ﺑرای ﺟرماﻧﮕﺎری ﻏﺻب زﻣﯾن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.

•

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺎﺳد دوﻟﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎن در ﻗدرت ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﻔﻌت از ﻣﻧﺎزﻋﺎت زﻣﯾن ،ﺑﮫ ﻗﯾﻣت زﯾﺎن اﻓراد
ﻋﺎدی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ،ﻧﻘش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ در ﺗﺷدﯾد ﻣﻧﺎزﻋﺎت زﻣﯾن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود را
در ﻣوﻗﻌﯾت ﻗدرت ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺷﺎن ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﯽﺗواﻧﻧد از اطﻼﻋﺎت وﯾژه و ھمﭼﻧﯾن رواﺑط ﺑﺎ دﯾﮕران در دوﻟت ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻏﺎﺻﺑﺎن زﻣﯾن ،ﺑﮫ
ﺑﺳﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .دﻻﻻن ﻗدرت راﺑطﮫ ﭘﯾﭼﯾدهای ﺑﺎ دوﻟت دارﻧد .ھﻣﮫی آنھﺎ وﺟود دوﻟت و ﻧﻘش ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
در ﺣﻔظ ﻧظم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد.

• دﻻﻻن ﻗدرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣ ِﻠﮏھﺎ ،وﮐﻼی ﮔذر و ﻣﻼاﻣﺎﻣﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت ﻗدرتﻣﻧد ﺑرﺧوردارﻧد ،زﯾرا ﺟﺎﻣﻌﮫ آنھﺎ را
ﺑﮫﻋﻧوان اﻓراد ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ و داوری اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑر ﺳر زﻣﯾن ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد .در ﻣورد وﮐﻼی ﮔذر ،آنھﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﺑﺎ دوﻟت دﯾده
ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑردن زﻣﯾن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده دارد .وراﺛت ﯾﮑﯽ از
• ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧوادهھﺎ ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻣﺗﻧوع ﻗدرت ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻧﺣوه ارث
ِ
اﺑزارھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق آن داراﯾﯽ از ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .زﻣﯾن اﻏﻠب ارزشﻣﻧدﺗرﯾن داراﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻓرد دارد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ارزش ﺑﺳﯾﺎری از زﻣﯾنھﺎ در ﻣراﮐز ﺷﮭری ﺑوﯾژه در ﻣﻧﺎطق ﺣوﻣﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﻟﯾل رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺻدق
ﻣﯽﮐﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻣﺑود ﻣﺳﮑن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای زﻣﯾن ﺷدﯾداً ﺑﺎﻻ اﺳت.
• ﺑﺎزﮔﺷت اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺷﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺟدﯾدی از اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﭼﺎﻟشھﺎ را ﺑر ﺳر زﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از آنھﺎ
زﻣﯾنھﺎی ﺷﺎن را در ﺗﺻرف ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺎزﮔﺷتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮑﯾﮫ ﺑر دوﻟت ،از طرﯾق دﻻﻻن ﻗدرت ﮐﮫ از ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎآراﻣﯽ و اﻟﮕوھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از زﻣﯾن در طﯽ زﻣﺎن آﮔﺎه ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮭﺗر ﺑﺗواﻧﻧد ﺣق ﺷﺎن را ﺑﮫ دﺳت
ﺑﯾﺎورﻧد و ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت اﻗﺗدار دﻻﻻن ﻗدرت ﺷوﻧد.

• ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد دوﻟﺗﯽ :ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﮭم اﺳت ،اھﻣﯾت وﯾژهی اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ در ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت زﻣﯾن در اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧﺎطق
ﭘﯾراﺷﮭری ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت از طرﯾق دادﮔﺎه ﭼﺎره ﺑﺟوﯾﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزﺧواﺳت از ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗدرتﻣﻧد
زﻣﯾن را ﻧﯾز ﻓراھم ﮐﻧد.
• آﻣوزشھﺎی ﺗﺣت رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ :ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ آﻣوزش و آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره
ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ،روﻧد ﺛﺑت رﺳﻣﯽ زﻣﯾن و ﺣﻘوق زﻧﺎن
ﻧﯾﺎز دارﻧد .اﺑﺗﮑﺎرات ﺗﺣت رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﺎﻧس ﻣوﻓﻘﯾت در ﺗﻐﯾﯾر
رﺳم و رﺳوم و ﻋﺎدتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در طول زﻣﺎن ،ﺑرﺧوردار ﻣﯽﺑﺎﺷد.
•اﻧﺟﻣن دﻻﻻن ﻗدرت :ﺑﺎ وﺻف اﯾنﮐﮫ دﻻﻻن ﻗدرت از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ در ﺣل
اﺧﺗﻼﻓﺎت درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎن ﺑرﺧوردارﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ در ﭘﺎﺳﺦﮔو ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﻓراد
ﻗدرتﻣﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗدرتﻣﻧد زﻣﯾن ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از
راهھﺎی اﻓزاﯾش اﻗﺗدار دﻻﻻن ﻗدرت در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺑررﺳﯽ ﻣﻔﮭوم اﺗﺣﺎد و ارﺗﺑﺎط-
ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﻧﺟﻣن-ﻣﯾﺎن دﻻﻻن ﻗدرت در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .ﻗدرت و ﺻﻼﺣﯾت
اﻧﺟﻣنھﺎ ﻓراﺗر از ﻗدرت ﯾﮏ ﺷﺧص اﺳت و از اﯾن ﺟﮭت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮭﺗر ﺑﺗواﻧد
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻓراد ﻗدرتﻣﻧد را ﻣﮭﺎر ﮐﻧد.

•اﻧﺟﻣن دﻻﻻن ﻗدرت :ﺑﺎ وﺻف اﯾنﮐﮫ دﻻﻻن ﻗدرت از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ در ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎن ﺑرﺧوردارﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ در
ﭘﺎﺳﺦﮔو ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﻓراد ﻗدرتﻣﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗدرتﻣﻧد زﻣﯾن ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از راهھﺎی اﻓزاﯾش اﻗﺗدار دﻻﻻن ﻗدرت
در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺑررﺳﯽ ﻣﻔﮭوم اﺗﺣﺎد و ارﺗﺑﺎط-ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل اﻧﺟﻣن-ﻣﯾﺎن دﻻﻻن ﻗدرت در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .ﻗدرت و ﺻﻼﺣﯾت اﻧﺟﻣنھﺎ
ﻓراﺗر از ﻗدرت ﯾﮏ ﺷﺧص اﺳت و از اﯾن ﺟﮭت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮭﺗر ﺑﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻓراد ﻗدرتﻣﻧد را ﻣﮭﺎر ﮐﻧد.
• اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ :ﻣﺟراھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺟواﻣﻊ و دوﻟت ﺑﺎﯾد اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .ﺑﺎ اﯾنﮐﮫ ﻣوردی ﻣﺎﻧﻧد وﮐﻼی ﮔذر ،ﻧﻣوﻧﮫای از
ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟت اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﻧﻘش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .دوﻟت ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ در ﻣورد ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم را ھدف ﻗرار ﻣﯽدھد،
ﻣﺷورت ﻣﯽﮐﻧد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،دوﻟت درﺑﺎره طرح ﺳﻧد ﻣﻠﮑﯾت ﺑﺎ ھﯾﭻﯾﮏ از رھﺑران ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﭘژوھش ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷدهاﻧد ،ﻣﺷورت
ﻧﮑرده اﺳت( .ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
• ﺗﻘوﯾت روﻧد ﻏﯾررﺳﻣﯽ :ﺟواﻣﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد راھﯽ ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣزاﯾﺎی روﻧدھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .اﯾن
ﻓرﺿﯾﮫی ﻏرﯾزی ﺑﺳﯾﺎریھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾنﮐﮫ روﻧد ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را در ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺎدﯾده ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ زﻣﯾن اﺟرا ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑر ﺳودﻣﻧدی روﻧدھﺎی ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﻧد.

ﺗﺸﮑﺮ

