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 4-نمبر  شهر کابل     يادداشتهای پاليسی           بانک جهانی                  

 طرز سکونت غير پالنی در شهر کابل
  

  تصرف زمين شهری چه است؟ بخش  درسبب سرچشمهء منازعات
  

. يرود، متعدد نيستمنازعات رسمی در شهر کابل متعدد ميباشد، با آنهم تعداد منازعات به پيمانه ئی که توقع م
ست که مسئله ت وابسته به جايداد هايست که ارزشهای شان بلند ميباشد، و اين ارزش آنهااکثريت منازعا

ولی امکانات منازعه باقی ميماند، که ناشی از عدم مصونيت . هامنازعه را نمای مهم و جدی ميدهد نه حجم آن
ليون مردم به آن  م2.44ع منازل خودسرميگردد که  نمودن بخش های بزرگ و وسي تخريب  ازهراسدايمی و 

 .يک باشنده داراست که  به نوع سند ايستمتفاوت ميباشد، يعنی متکی، عدم مصونيت گرچه. مواجه ميگردند
لت استفاده د، که بعضی شان از بی توجه ئی دودارای قباله های عرفی ميباشن یغير پالن ساحاتباشنده گان 

 زيست )غيرقانونی ( زمين های غضب شده باشنده گان که باالی. بدست آورده اند يی رانموده و چنين قباله ها
 و بايد جايداد هايشان ندارند،هيچگونه سند ملکيت بدست  آنها د کهنفوس شهر را تشکيل ميده اکثريت دارند،

انها و در تخصيص و لغو نمودن طرح ساختماز حکومت داری ضعيف  ، منازعاتامکانات . مصادره گردند
 به مسئله عدم مصونيت حقوق جهت رسيدگینظيم شده ستراتيژی ت دولت بايد از. يداپارتمانهای دولتی بوجود ميآ

 ، با سر آغاز از آنانيکه باالی زمين های غير پالنی زيست دارند، شهر کابلباشنده گان غيرقانونی مالکيت 
 اين مجموعه ديده 5 و 4پاليسی (، سمی حل منازعات رسمی و غيرر،هردو ميکانيزمبايد همچنان، . حمايت نمايد

  .  تقويت گردد،دميباش تصرف زمين  که ناشی ازمنازعات امکانات جهت بعهده گرفتن) شود
  
 1  

  ملکيت های رسمی و زمين های شخصی منازعات
  

  زمينه و ميزان 
  

ت ملکيت های  بدينسو، منازعا2001از سال 
 به آن هولی نانونی در کابل بيشمار بوده است، ق

 چندين هزار منازعه. دپيمانه ئی که انتظار ميرو
ارائه به ادارات دولتی  رسمأ  و فصل، حلجهت

 يعنی شمار خيلی های کم در يک شهر گرديده است
در ت اکثريت اين منازعا. یليون نفوس م3تقريبًا 

  پالنی صی در ساحاتزمين های شخرابطه به 
 ين قضايا کهتمام افيصد هشتاد و شش . ميباشد

سل مهاجرين ناروی در کابل ميانجی گری توسط کون
، زمين های شخصی را دربر ميگيرد که دميگرد

 آن در ساحات که در آنجا خدمات عرضه  %69
  . ميگردد، ميباشد

  

منازعات ملکيت های قانونی به نفع ثروتمندان 
هرقدر ارزش جايداد بلند باشد، به همان . است

. دنغيرقانونی قرار ميگيراندازه مورد اشتغال 
ازينرو، اکثر منازعات وابسته به جايدادهايست که 

و اين قيمت است که مسئله  قيمت گزاف دارند،
 .منازعه را نمای مهم و جدی ميدهد نه حجم آن

 غير باالی جايدادهای قانونی همچنان منازعات
 بزرگتر، خانه ها و جايدادها که  در مناطقمنقول

 ميباشند، ارای درآمد کم و متوسطدراديکه ملکيت اف
اين مسئله عمدتًا بين اعضای اما و . موجود است

فاميلها بميان آمده که مربوط به حدود اربعه و يا 
حل اين مسائل . دساير موضوعات مشابه ميباش

 خانواده و يا در حيطه ئی انجمن هایبين  عمومًا
  .دغير رسمی صورت ميگير

 
ميکانيزم است  زمين يک محکمه خاص منازعات
  جايداد ها به سر منازعاتکه بمنظور رسيدگی به

ت مهاجرين زمين های شخصی که در نتيجه بازگش
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ست؟تصرف زمين شهری چيسبب سرچشمهء منازعات در بخش   
 

 SASEI | 2 در بانک جهانی
 

برای مباحثات (   کابلو بيجاشده گان داخلی به شهر
 اين موضوع را 4نوت پاليسی مزيد ميتوانيد 
.  گرديده استايجاد ، بميان آمده،)مالحظه فرمائيد  

  
جايدادهای قانونی  زعاتانواع و انگيزه های منا

  وابسته به زمين های شخصی
  

نی که بر سر زمين های شخصی  گوناگومنازعات
 سندباالی  کشمکش کثرًا ناشی از ا،يدبوجود ميآ
 جايدادها،  اداری و جعل اسناد، فسادملکيت

ی و اشخاص اراکين دولتبالترتيب، توسط بخشی از 
  . غيردولتی، ميباشد

  
   جايدادهالکيت ماازعات باالیمن) الف

  
 منازعه باالی شخصی از بحث باالی اکثر زمين ها

مسئله اين .  جايداد ها بوجود ميايدمالکيت
د و صوصًا باالی مهاجرين تاثير بسزای دارمخ

ازينکه تعداد زياد مهاجرين دوباره به افغانستان 
خواهند برميگردند احتماًال  تعداد اين منازعات بيشتر

داوطلبانه مهاجرين  بازگشت  های داشت ياد. دگردي
ر ملل متحد در امور مهاجرين  توسط دفتکه
)UNHCR ( ،نشان ميدهد که جمع آوری شده

مهاجرين که قبًال در بازگشت به افغانستان  %39
صاحب خانه و )  فاميل86,270(کمک شده بودند 

ترين   فاميل ها معمولیبرای چنين. زمين بودند
ارتمانها، يا پيدا کردن خانه ها، اپ طرح منازعات
که  ديگر، اشخاص که بدست  ميباشدتعميرات شان

 و يا بلندتر از ماز نگاه تعريف مالک به درجه سو
  تمامی 69%در حقيقت، .  قرار داردآن ميرسد،
زمين   جايدادها در محکمه خاص منازعاتقضايای

 را که توسط ی اين مسائل71 %و ) 1جدول (
اجرين ناروی در کابل ميانجی گری يا شورای مه

تشکيل   غيرقانونیاتتصاحب حل و فصل ميگردند،
 دعوای مالکيت جايداد اشغال کننده ميدهد، که

 اينکه، اين فقط  ربع از تمام قضايای  با. يباشدم
  ).2جدول ( نشان ميدهد جايداد ها را بشکل عمومی

مورد اشغال غيرقانونی جايدادهای گرانبها اکثرأ 
ردو افراد دولتی قرار ميگيرند، انتقال بعدی توسط ه

 مالکيت منازعات احتمالی به سرو شخصی، و 
  .جايداد صورت ميگيرد

سمی باالی جايدادهای شخصی، ت ردر منازعا
ند و  ميباشمنازعه کننده گان اکثرًا اشخاص ثروتمند

 خانه ها، اپارتمانها، جايداد های تحت بحث اکثرأ
دوکانها،  باغها و مزرعه های شهری و نيمه 

  .شهری ميباشد
 وابسته به  منازعاتشغال غيرقانونی و سايرا

س به يکديگر  محدود به اشخاص ناشنا،مالکيت
 معمول  نيزها فاميلی بينداخلمنازعات .  نميباشد

 قضايای شورای مهاجرين 36% است، که از جمله
 الشفعه  ميراثی و حق قضايای29%ناروی را با 

جدول . ( ميگيرد به شمارشدر محاکم بطور عمومی
  ). را مشاهده نمايد2 و 1های 

  
 2004 مارچ – 2003در افغانستان مارچ  :2جدول

 انواع منازعات % شماره

 )مسئله مالکيت(وراثت جايدادها  25.8 2,499

 )مسئله مالکيت(اشغال غيرقانونی  24 2,332

 )مسئله مالکيت(خريد و فروش زمين  19.6 1,898

 )آبياری(مزرعه حقوق آب  7.1 690

 کرايه و گرو 5.6 541

431 4.4 
فروش تعميرات و خريداری ها /خانه ها

 )پروسه(

341 3.5 
حقوق خريداری پيش از (حق شفعه 
 )ديگران

 سپردن دارائی 3.2 313

279 3 
جايدادهای قابل حرکت و غير (وراثت 

 )قابل حرکت

 توقيف باالی زمين ها 2.1 207

 پيش پرداخت ها در مقابل خريد و فروش 0.9 85

 مرزمنازعاتباالی  0.7 66
 مجموع 100 9,682

، مبنی بر Alden Wily (2004b(از الدين ويلی : منبع
 2004معلومات تهيه شده ستره محکمه، کابل جون 

 

  قضايای جايداد محکمه خاص منازعات زمين: 1جدول 
  )کليه شاخص ها(
  2004 مارچ – 2003مارچ 

  
  %  شماره  انواع منازعاتها

  5  88  منازعات مالکيت باالی خريد و فروش
منازعات مالکيت از طريق جعل سازی 
  26  448  اسناد يا ساير تقلب کاری و حيله گری

نازعات مالکيت م(اشغال غيرقانونی 
  69  1,175  )جايداد توسط اشغال کننده

  100  1,711  مجموع
، مبنی بر Alden Wily (2004b(بعد از الدن ويلی : منبع

معلومات تهيه شده توسط محکمه خاص منازعات زمين، 
اکثر اين مسائل مربوط به شهر و : يادداشت. 2004دسمبر 

 .محوطه کابل ميگردد
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   تصرف زمينرابطه به  درموضوعات اداری ) ب
  

ته ئی موضوعات اداری و تخلفات حق جويی، هس
 را های قانونیاز منازعات ملکيت  بسياری مرکزی

 زمين محکمه خاص منازعاتقضات . دتشکيل ميده
که راپور داده اند را بسياری از قضايای 

ديگر اسناد وهويت را به خويشاوندان و اشخاص 
  . اصطالح جعلی ترتيب داده اند

  
 ادعا نموده اند که آنها از بازگشته گان، مدعيان،
 مرحوم، يا وکيل ين غايب يا اشخاصالکوارثين م

مالکين غايب اند و ادعا ميکنند که آنها وکالت نامه 
 پوليس، شاروالی و  بنظر ميرسد که .هم دارند

يا بصورت  در چنين مسائل راکين وزارتخانه هاا
  که اسناد و يا با اتکا به فساد اداری و ارتشأمستقيم
  ر اطالعات  د مسئله اين. دست دارند،ارنددجعلی مي

  
  شورای مهاجرين ناروی بروی اسناد و داليل

به اثبات رسيده است که نشان دهندهء  يک بر پنج 
موضوعاتيکه راپور داده شده، ميباشد و  کليـه

حاکی از اين است که  اراکيـــــــن دولتی در فساد 
اداری نا محسوس و در عين حــــــال قابل مالحظه 

  .) مشاهده نمايد را3جدول . (ذيدخل ميباشد
  

عليرغم بعضی از منازعات نسبتأ قانونی، ميزان 
اهميت خانه های خودسر در شهر کابل، امکانات 

برای منازعات مهمه باالی جايداد ها درشهر کابل 
بيشمار است و عمدتًا با مسئله عدم مصونيت 

تصرفات باشنده گان غير پالنی و ساير مسائل 
  .دمربوطه دولت، در ارتباط ميباش

  
2  

  وابسته به خانه های خودسر منازعات
 

 شهر کابل با مسئله تمام باشنده گان غيرقانونی در
حالت  در عدم مصونيت مالکيت مواجه بوده و

 اگرچه، .د بسر ميبرنبولدوزر زنده گیاز هراس 
يث آنها منحقانونی  مطابق وضيعت ، آنهاپيشآمد

  . ميکندی تفاوت پالنجابجا شده گان غير
 از وضيعت  ناشیکهز امکانات منازعات گذشته ا

 ميباشد، ارتباط متقابل و منازعات غيرقانونی آنها
شخصی باالی حقوق راه ها  و ساير موضوعات 

  . ی فراوان ميباشد غيرپالن در ساحاتمشابه، نيز
   

  خانه های خودسر و عدم مصونيت مالکيت
  

   بلدوزر ازهراس) الف
  

که در آناني) ون ميلي2.44(صد نفوس کابل هشتاد في
، به اعمار يا  و غير قانونیغير پالنیساحات 

های  واقع بگونه  درخريداری منازل پرداخته اند،
ند؛ بنابرين اين ، به تخطی از قانون ميپردازمختلف

. دمسائل ميتوانند مسئله اخراج آنها را پيش بکش
، مخصوصًا از سال پاليسی حقيقی تنظيم زمين

يان آمده و ساحات بمبدينسو، ميالدی  2003
ی که تحت ماستر پالن قرارگرفته اند قبًال غيرپالن

منحيث ساحات موجود برای احيای مجدد قبول 
 اين مجموعه را 1ياد داشت پاليسی (گرديده اند 

 ساحات خارج قدرتمندان نيز اکثرأ. )دمالحظه فرمائي
. از ماستر پالن ساحات رهايشی را ناديده گرفته اند

،  فعلیشدهاتنظيم در محيط تنظيم نباوجود گرايش 
 طرزالعمل ميتوانند توسط استفاده ازمقامات دولتی

 قانونی اما غير عادالنه ون،های که از لحاظ فن
بهترين مثال در .  نمايندساحات را تخليهميباشد، 

 باالی  است که ساحه شيرپوراينجا تخريب منازل
. صورت گرفته  است 2003زمين دولتی در سال 

 به در شهر کابل مطابق خودسر  منازلی سازیقانون
 اين مجموعه 1اشت پاليسی که در ياددهايميعار 

عبارت از طرز تعهد ايست که به خاطر نشان گرديد، 
تخريب خانه های تخليه و  نگرانی از بيممسئله 

  .دخودسر، رسيدگی مينماي
  منازعات مالکيت) ب
  

له با مسئکه تمام باشنده گان غيرقانونی در حالي
عدم مصونيت مالکيت روبرو استند، باشنده گان که 

مدعی ها در منازعاتميانجی گری شده توسط : 3جدول 
  شورای مهاجرين ناروی

  %  )کتگوری(طبقه 
  13  ضب زمينقضايا مربوط به غ

قضايا مربوط مباحثه همراه با اراکين دولت، 
اشخاص حزب های سياسی، يا قاضی های 

  محکمه 

16  

قضايا منتسب به فساد، مثًال دست داشتن در 
  رشوه توسط شاروالی يا محکمه

7  

قضايا در نتيجه اخراج پول توسط شاروالی 
  برای پروژه های انکشافی

13  

رنگشته يا قضايا موکل دوباره ب/مخلوط/مبهم
  ختم نشده

15  

قضايا دو حزب : کدام کارمندی درگير نيست
  شخصی يا اعضای فاميل را درگير ميکند

36  

  100  مجموع
، مبنی بر Beall & Esser (2005(از بيل و ايسر : منبع

معلومات تهيه شده از شورای مهاجرين ناروی برای سال 
2004  
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 زمين های غضب شده دولت زنده گی ميکنند باالی
 سبت به باشنده گان که باالی زمين های غير پالنین

 باشنده يتاکثر. ندتر ا آسيب پذير،زنده گی ميکنند
غير پالنی، دارای قباله های عرفی گان زمينهای 

گرديده است که ق تصدي گذراستند که توسط وکالی
 و ازين ،ثبوت معتبر مالکيت در افغانستان است

مالکيت را   است که قسمأ مسئله مصونيت جهت
يم زمين، حقيقی تنظپاليسی ، عالوهبر. تأمين مينمايد

 که باشنده گان غيرقانونی که در دولت درک نموده
 روستايی قبلی زنده گی ميکنند دارای جاتقريه 

وکانها، و زمين های سند ملکيت خانه ها، د
کمبود با اين زمين ها معموًال . ندموجوده، ميباش

ند و کمتر مستعد پذير به عرضه خدمات مواجه ا
 به  غيرقانونی ميباشد؛ برعالوه، اين زمينهاتصرف

يک اجتماع باثبات و واحد نژادی که در معرض 
  .  تعلق دارند،دنجايداد قرار ميگير منازعات

  
کابل اکثرًا باالی در شهر باشنده گان غيرقانونی 

. ی ناميده ميشوند که غيرقانونهدزمينهای دولتی بو
و يا پالن شده  يا ناشی از تعرضات یزل غيرپالنانم

 فاميلها که به شکل ناشی از غصب زمينها توسط
باالی آن انفرادی زمين عامه را غضب نموده و 

بدبختانه، . يدمنازل اعمار نموده اند، بميان ميآ
افزايش غصب  ، بدينسو2001 از سال ،قضايا قبلی

ازينکه . زمين های دولتی را خاطر نشان ميسازد
نگ ساالران قسمت  افزايش يافت، جقيمت خانه ها

 زمين های عامه را تشکيل بزرگ از مدعيان غصب
، عدم مصونيت یبرای باشنده گان غير پالن. ميدهند
اله شرعی يا عرفی که  گونه قبنبود هر از مالکيت

، سرچشمه ميگيرد،  حمايت کننداز دارائی آنان را
 آنها کدام سندی را زيرا وکالی گذر در معامالت

امکان عمده منازعات باالی حقوق . نمايد امضا نمی
، در اين گونه  همسايه هايا با با دولت و ،مالکيت

 منازعات. مسکن گزينی ها موجود ميباشد
اين د، اگر دولت مجرمين گردنستند پديدار ميتوان

در بعضی . تهاجم ها را تعقيب و محاکمه ميکرد
 توسط جنگ حاالت، خانه يا زمين فراهم شده 

د ميانجی که ضرورت به  افرا، از طرفساالران
فروش دوباره زمين نفع  اما از اشتند،دخانه ن

طوريکه در يادداشت  . ميبردند، خريداری ميگرديد
ش گرديده، اولويت های دولت  سفار1 نمبر پاليسی 

بين جنگ ساالرانی که غصب  عبارت از تشخيص
 و اشغال کننده فعلی که در ه دزمين را بميان آور

 آن جايداد سرمايه گذاری نموده است و مطابق
  . فرمانروايی ميکند، ميباشد

  

 بسوی امکانات منازعاتزمين نيز غصب بدبختانه، 
ده گردي ين اعضای اسبق و جديد منطقه سوقب

رخالف ساختمانهای خود سر،  بکسانيکه. است
 گذر، پوليس ناحيه و اراکين  بزرگان، وکالیبشمول

تهديد و يا با اعتراضاتی داشتند، اکثرأ يا شاروالی 
. ده انداز طريق دادن رشوه، خاموش گرداني

 انتخاب قابل ی، بهاجتماعيزم حل منازعات ميکان
نازعات بر چنين م مسلط شدن استماع بمنظور
 اين -4- نمبر پاليسیيادداشت. (اشاره مينمايد

  ).مجموعه را مشاهده نمايد
  

   داخل اجتماعمنازعات
  

 ، و مخصوصًا از 1978 گذر هايکه از سال در تمام
 افزايش يافته  بدينسو خانه های خودسر2001سال 

معمولی نسبت  مسائل است، اکثريت منازعات باالی
وضوعات وابسته به م. بوده استبه حقوق مالکيت 

ای خودسر فروان ميباشد، مثأل،  در خانه ههافاميل
د، پياده ديگر تجاوز مينمايخانه به حريم يک خانه 

 اند، و روها در اثر ريختن کثافات تخريب گرديده
برف يک محوطه پاک شده  و به محوطه ديگر 

حاليکه چنين موضوعات  درده است؛تجمع نمو
و جدال   منازعات سببکوچک و پيش پا افتاده،
های  گذر وانجمن وکالی. های جدی گرديده است

م را در حل بسيار مه، نقش د منطقهمحلی مساج
،هرگاه به آنها مراجعه  بازی ميکنندچنين منازعات

ی اجتماعچنين ميکانيزم های حل منازعات . شود
 اين -4-يادداشت  پاليسی . (دبايد تقويت گردن

  .)مجموعه را مشاهده نماييد
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  از طرف شده وابسته به زمين های توزيعمنازعات
  دولت

  
ات از وچکتر اما در عين حال عامل عمده منازعک

 زمين به ی تخصيص قبلمسائل اداری که ناشی از
 اوندان و اقارب و يا به خويشطور ناشاسيته

 15,000تخمينًا از جمله . ، سرچشمه ميگيرددميباش
 اينگونه ها مثال زندهءاپارتمان در مکروريان

  .دمنازعات را تشکيل ميده
  

  تخصيص زمين توسط شاروالی) الف
 

يتهای  ها و مسئول، يکی از صالحيتبر مبنای تاريخ
  که ملکيت های شخصی راشاروالی کابل همين بوده

آنها را  و به قيمت مارکيت آزاد استمالک نموده 
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ی  ساحات پالن خانواده های فقير دربدسترسدوباره 
از دوران مجاهدين . دقرار ده )پروژه ها ( قانونیيا
بر اساس سنجش  ،بدينسو) 1996 – 1992(

 قطعه زمين 26,000 حداقل ، شاروالی کابلمقامات
ده اند و شاروالی کابل خريداری شده و توزيع گردي

يا انکشاف شهر را  طرح خريداری بايد هنوز هم
 يکی از کارمندان باساس گفته ئی. توسعه بخشد
 دوچند بل، تعداد واقعی قطعات زمينشاروالی کا

باالی   قطعات زميناکثريت. باشد مي،ارقام داده شده
 اعمار و  قبًالزمين های شخصی موقعيت داشته و يا
 بگونه. يا در آنها مردم مسکن گزين گرديده اند

ا استمالک گرديده بودند، ايکه قبًال اين زمين ه
 لفات که در اين پروسه تخمقامات فعلی می گويند،
ز  ا پول که،برعالوه.  استآشکار صورت گرفته

توأم با ، اکثرًا درخواست کننده گان اخذ ميگرديد
دوچند يا سه چند قيمت اصلی به   کهدرشوه بو

به تعويق انداختن اعمار .  بالغ ميگرديدزمين
ساختمانها، که يک بخش عمده ديگر صالحيت 

 زمانی بطور ،ميباشدکابل شاروالی کاری 
نياز به .  استی از آن استفاده بعمل آمدهعنامشرو

ياد آوری نيست که اين مسائل سبب منازعات 
و عصبانی کننده بين مالکين موجوده تحريک کننده 

ميگردد، که ميخواهند باالی زمين و مستحقين 
  .ند شان به اعمار خانه بپرداززمين شخصی

  
امل ، هردو عبدينسوميالدی  2004مارچ ماه از 

 5,000شده است و شاروال فعلی تقريبًا توقف داده 
 قطعه 14,000 دعوائی را از جمله قطعه زمين

 دوباره توزيعزمين از طريق خريداری زمينها و 
از چنين حل نموده است که آنها، مسئله را تا جايی 

 .گرددتالشها بايد پشتيبانی 
 

   دولتاستمالک اپارتمانهای اعمار شده توسط) ب
  

،  بدينسو1960 از سال ،نمشابه به توزيع زمي
 و ديگر اشخاص دولت عمدتأ برای کارمندان دولتی
 عمارا زلازده، منبی بضاعت مثًال بيوه های جنگ 

وزارت شهرسازی و مسکن تقريبًا . نموده است
تقريبًا (عمدتًا در مکروريان را  اپارتمان 15,000
 و عمارا)  انکشافیر چار ساحه اپارتمان د11,000

  وابسته به اپارتمانمنازعات. است توزيع نموده
ی  شامل قضايا ميباشد و، نمودههايکه دولت اعمار

باطل   ها رااسناد موقتی ملکيت قبًال  دولت کهايست
ی  اپارتمانها بار دوم، ولی برای بود،اعالم نموده

اوندان و  به خويشبطور غيرعادالنهرا متذکره 
 قاميک م.   توزيع گرديده است مقامات دولتیاقارب

  توزيع80% ميگويد که بيش از دولتی به عاليرت
 به اينسو، نيز مظهر 2002خانه ها، از سال دوباره 
شايع از طرفداری و بينوبتی و  غيرعادالنه توزيع

 ديگر شامل اشخاص قتدرتمند یقضايا. بوده است
 – 1993ميباشد بشمول رهبران مجاهدين از سال 

از  و تهديد  که مستاجرين و مالکين را بزور2004
 يا اپارتمان های  واخراج نموده اندمنازل شان 

قابل نگرانی است که . خالی را قبضه نموده اند
بعضی از اين قضايا ديده ميشود که توسط کارمندان 

 و ه يا محکمه براه انداخته شده عاليرتبه وزارتخان
مشابه به . شده است شکل قانونی داده هابه آن

 کابل، ن توسط شاروالی غيرقانونی زميتوزيعات
اوندان و اقارب و باطل سازی  به خويشتوزيع زمين
 در مکروريانها، عامل بروز  اپارتمانهاسند ملکيت

 مخصوصأ در منازعات بر سر جايداد ها
  .دمکروريانها خواهد بو

  
4   
  و پاليسیيرات اداری تغي
  
 بدينسو 2003ی از سال  پاليسيرات عمده درتغي

به وضعيت اداری ايجاد بمنظور بهبود بخشی 
لوگيری بالفعل ير جيترين تغبرجسته . گرديده است

از ساحات بوده مردم از انحرافات  روی اخراج 
مردمان بی ليون يا بيشتر احتماًال يک م. است
 زمين های باالیکه خريداری خانه ها اعت، از بض

بدبختانه، .  بهرمند شده اند اعمار گرديده،دولتی
زورساالران بشمول قومندانان همين منفعت برای 
 زمينهای 2004 و 2002ی که در جريان سالها

 اند، چندين مرتبه مردم را غصب و بفروش رسانيده
  .بيشتر بوده است

  
استقرار مجدد  منازعات و  و فصل حلدر بخش

 قانون،  چگونگی تنظيم الزمه بمنظور حاکم ساختن
 توزيع و  و همزمانتصرف اکثريت نيازمندان

ف بيشتر زمين های جديد، عبارت از چالش انکشا
يادداشت  . (برای حکومت جديد ميباشدعمده 

 سفارشات بخاطر پيشبرد پروسه -1پاليسی 
  )انکشافی زمين

  
بن در رابطه به حقوق جلسه تعهدات  از پاليسی قبل
 باالی کنترول امور  که چنين بود شهری مالکيت

 زمين  و توزيع  از سر گرفته شودزمين های دولتی
های که قبل از رژيم طالبان، توسط مقامات دولتی 

منع خريد و فروش . تقليل يابدصورت گرفته، 
  کابل توسط شاروالیقطعات زمين يا ساختمانها
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امر ) 2002 – 4.2.1381  تاريخ 99 شماره م حک(
 به اينسو، 2004 ماه مارچ  ازتلقی گرديده کهمهم 

عی االجرأ مرکابل  رهبری شاروالی مقاماز جانب 
، اما نه توسط افراديکه به توسعه زمينهای ميباشد
گرچه، ا. اند ادامه داده 2004تی الی اخير سال دول

. زمين ها دولتی دارددولت نياز به نظارت توزيع 
  پاليسیفارش باالی اين موضوع در يادداشتس(

  .) اين مجموعه درج است -1-شماره 
  

د و فروش خريآزاد ساختن بازار تالشها بمنظور 
اران ميتوانند ذسرمايه گ. زمين ها بخرچ داده شد

افات تصويب شده از زمين های قانونًا برای انکش
  -89 حکم شماره(د بعمل آورن دولت استفاده اضافی

م سنبله  دو134. حکم شماره. )2001 – 8/1382/
، به سرمايه  803 رسمی در جريده) 2002 (1381

زمين های دولتی را   اجازه ميدهد تااران خارجیذگ
 اتگرچه اين اقدام.  به اجاره گيرند سال30 مدت الی

ی و انکشافوب قانونی که تصاميم  چارچبايد توسط
 کند، همراهی گردد که را ضمانت حقوق مالکيت

رشد آينده و سرمايه گذاری در بخش زير بنأ ها را 
  .تقويت بخشد

  
5   

  نتيجه گيری 
  

 کابل  شهر در و کشمکش ها زمينماهيت منازعات 
اين .  ميکندت الزمهاشاره به يک سلسله مداخال

ينجا مختصرًا شرح داده شده  ادرالزمه مداخالت 
 تاکيدی  پاليسی5 و 4يادداشتهای است، اما در 

  .استبر سر شان صورت گرفته بيشتری 
طرح رسيدگی به عدم مصونيت حقوق مالکيت، 

شهر کابل، مسير  سازی خانه های خودسر قانونی
 قانونی سازی  تعويض چشمگير. نويد بخش ميباشد

 به تعقيب گزينش.  فعلی بوده نمی تواندپالسی
 خاطر نشان -1- در يادداشت پاليسیهايکه معيار
، ستراتيژی قانونی سازی بنفع مردمان بی گرديده

غضب کننده گان و .   يابدبضاعت بايد انکشاف
 ،ند بايد محاکمه گرد زمين های دولتیمعامله گران 

هر خانواده بی بضاعت بايد  که برای معناباين 
 رسمی ملکيت  سند ازفرصت داده شود تا بتواند
  .های خويش منفعت ببرند

 که ، نشان ميدهدتحليل منابع عوامل منازعات
 خود سبب راه اندازی بعضی  سازیپروسه قانونی

. دميگردد که بايد به دقت اداره شوت از منازعا
مکن باالی جايداد های اعضای خانواده ها م

ند و همسايه ها مکررًا باالی نماي پرارزش منازعه
يک مناقشه نمايند که شده نا خطوط مرزی پالن 

قسمت از زمين را برای پياده رو رها نمايد و 
را خريداری  زمينی  قطعهکسانيکه از زمينداران

نموده اند خود را با مشکل ادعا  مواجه می بينند که 
 در بعضی .مکمل نپرداخنتندور بطرا پول خويش

ت سيستم رسمی حل منازعات موثرتر تمام امنازع
 ميکانيزم غير رسمی ولی در بعضی ديگر،د؛ ميشو

  را مالحظه -1-يادداشت  پاليسی (بهتر است 
ات  گونه سيستم حل منازع هر،در نتيجه). فرمائيد

بايد بطور کافی انعطاف پذير باشد که دارای هر دو 
 .حليل رسمی و غير رسمی باشدميکانيزم ت
 کابل وجود  شهر در ميکانيزم هردو،خوشبختانه

 ، رسمیبسطح. لی به حمايت نياز دارددارد و 
يگانه طريقه ابتدايه زمين  محکه خاص منازعات

مخصوصًا ها، لکيت بوده که منازعات باالی م
 . اندو فصل گرديدهمربوط به زمين های قانونی حل 

اری از منازعات از طريق بسطح غير رسمی، بسي
اجتماعات، مساجد و وکالی گذر، حل و فصل گرديده 

باالخره، شاروالی کابل و وزارت شهر سازی و . اند
مسکن بايد پاليسها و سيستم های فعلی توزيع را 
دقيقأ مورد بررسی قرار دهند و سيستم بيالنس و 
  . چکها را جهت اطمينان اداره موثر تطبيق نمايند
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واحد انرژی و زير بنايی آسيای جنوبی در بانک  
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