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  م١٤/٠٣/٢٠٠٨                       کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی
  
 

  نگاهی به مناسبات ارضی در نيمروزقرن بيستم
  

  )قسمت اول(
 

  :مقدمه 
بنابرين حل .در کشورما زمين وآب بزرگترين ثروت ملی وعمده ترين وکهن ترين منبع روزی و در آمد مردم  است

داری از زمين از ضرورتهای مهم اقتصادی واجتماعی  کشورواز وظايف مهم مسالۀ ارضی وآب ونظام بهره بر
 درصد نفوس کشور دراين رشته توليدی مصروف ٨۵ تا ٨٠زيرا اوًال در حدود. واساسی دولت های افغانستان است

در زراعت متکی ولی بنابر استفاده از آالت وادوات وابزار ابندائی توليد . کاراند واز طريق آن امرار معاش مينمايند
برشيوه توليد فيودالی وماقبل فيودالی محصوالت کشاورزی فی واحد کشتمندی در افغانستان در مقايسه با کشورهای 
ديگر بسيار اندک وناچيز است که جوابگوی نيازمندی مردم از جهت مواد ارتزاقی واز صنايع از لحاظ تهيه مواد خام 

بن بست اقتصادی واجتماعی، انجام اصالحات ارضی وآب وخاتمه دادن به پس يگانه راه نجات کشور از اين . نيست
  .تسلط مناسبات توليدی عقب مانده قرون وسطائی در کشوراست

برای نخستين بارداودخان ، پس ازسرنگونی رژيم سلطنتی واستقرارنظام جمهوری درکشور، گام های اساسی در 
رژيم جمهوری داود در رابطه به . شد سکتور زراعت برداشتجهت اصالحات ارضی به نفع دهقانان و به منظور ر

مسايل زمين ودهقان، قوانين مهمی را طرح وتصويب نمود که بطورتدريجی زمينه را برای تحقق اصالحات ارضی 
آن رژيم وآن قوانين را درنورديد و ) ١٩٧٨(مگر قبل از تحقق اين پروسه،کودتای ثور.بدون درد سر فراهم ميکرد

    .سی راحزب دموکراتيک خلق  تصاحب کردقدرت سيا
حزب دموکراتيک خلق بمنظورتحکيم پايه های رژيم خود، فرامين ششم، هفتم وهشتم شورای پس از کودتای ثور

رهبری .انقالبی در رابطه به بخشش قروض دهقانان و تعيين مهريه زنان وتطبيق اصالحات ارضی، صادرنمود
قدراست " ضدانقالب"يد هرچه سريعتر وقوی ترضربه را واردکرد، قبل از آن که حزب مذکور به اين عقيده بود که با

سرکوب ضد انقالب به کمک اردوی وفادار، اصالحات ارضی : برای رسيدن به اين هدف سه راه وجود داشت. کند
 را که مانع بيسوادی که موجب خواهد شد ايديولوژی جديد گسترش يابد ونفوذ روحانيتبه نفع دهقانان  ومبارزه با 

با چنين اعتقادی، اصالحات ارضی با شتاب زدگی، همراه باخشونت .هرتحول اجتماعی درجامعه است ازميان بردارد
عليه قشرزمينداران استثمارگريکجا با سواد آموزی بطوراجباری آغازشد، ولی برخالف توقع رژيم،اصالحات ارضی 

 نه تنها قشرمالک را برضد اصالحات ارضی قرارداد ، بلکه بجای جلب حمايت دهقانان، خشم آنان را برانگيخت و
روحانيت را که همواره از خوان زميندار تغذيه ميکرد در صف مالکان قرارداد و اوهمه جا دهقانان رابه استرداد 
زمينها به صاحبان شان تشويق نمود وتصاحب زمين بدون پرداخت بها به مالک آن را به مثابه غصب وخالف 

المی جلوه داد، بنابرين دهقانان در پهلوی مالکان ايستادند و تا آن رژيم را ازپای نينداختند، دست شريعت اس
  .ازمقاومت نگرفتند

منکر موجوديت نظام ) پس ازناکامی برنامه اصالحات ارضی( از اينست که برخی از روشنفکران شهری کشور
برد اين مقوله سياسی ، سخت از خود واکنش نشان دادند و در کشور شدند و در برابر کار) فيوداليزم(مالکيت برزمين 

  .و نمی خواهند کسی اين اصطالح را در نوشته خود بکار ببرد
« : برسانم که» فيوداليزم يا سوسياليزم، يا هر دو« من ميخواهم به عرض اين هموطنان داغديده از دست 

 مضمون اصلی .رحله از تاريخ تکامل جوامع بشری استيک م) چه قبول داشته باشيم و چه نداشته باشيم (»فيوداليزم
 و پايه اصلی کشاورزی ، زمين و دهقان است که هردو در مالکيت خان يا ارباب قرار .فيوداليزم کشاورزی است 

 دارد 
 .مالک زمين است و دهقان فاقد زمين) بای ، بيگ و ملک (خان يا ارباب  .در کشور ما نيز همين امرصادق است

برای تامين زندگی اش مجبور است شرايط دشواری که از جانب خان يا ارباب ، وضع شده بپذيرد تا امکان دهقان 
کار بر روی زمين ارباب را در يابد واز طريق عرضه نيروی جسمی و فزيکی خود، سهمی ناچيز از محصول زمين 

 اما واقعيت .ور ما باشد ، اختيار داردبا اين توضيح مختصر اکنون اگر کسی منکر چنين امری در کش. را بدست آورد
همين است که بيان کردم و همۀ ما آنرا بچشم خود ديده ايم و کم و بيش روشنفکران شهری ما هم آنرا درک کرده اند و 
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 در صد ٨۵ زيراکه .افغانستان يک کشور زراعتی است و نه ميگويند صنعتی: به همين دليل هم است که ميگويند 
 . ور کشاورزی مصروف بودند و از همين طريق امرار معاش ميکردند ازمردم ما به ام

در نيمه دوم قرن بيستم،وبخصوص در دهه دموکراسی    قابل يادآوری است که در ادبيات سياسی کشور ما
فئودال وفئوداليزم، مناسبات فئودالی واستثمار وبهره کشی وغيره بسيار بکار گرفته : اصطالحات گونه گونی از قبيل

ميشد، ولی در پای هيچيک از اين اصطالحات، شرحی که خواننده به آسانی بتواند در مخيله اش منظرۀ رقت 
مجسم و منعکس سازد، ) مالک فئودال(را توسط انسان بهره کش) دهقان وابسته به مالک(انگيزاستثمار انسان بهره ده

ا اين اصطالحات نويسنده يا گوينده  به تصور اينکه با دليل اين کار آنًا اين خواهد بود که در ارتباط ب. ديده نمی شد
تمام روابط  ومناسبات فيودالی رابا همه ابعادش برق آسا در ذهن " فئوداليزم"يا " فيودال"کاربرد مثًال اصطالح

حاالنکه با ذکر اين گونه اصطالحات کشيدن . خواننده جاگزين ساخته، از توضيح بيشتر خود داری نموده است
  . مشخص وقابل رويت از هيوالی استثمار، کاری محال استتصويری

، تا هنوز در جامعه سنتی ما به حد الزم تفهيم )که بجزدر سطح روشنفکران(درک وشناخت عملی اين اصطالحات 
محتاج ) بخصوص کشاورزان( وتوضيح نشده ،ازطريق نوشته های روان وبيان ساده برای توده های زحمتکش کشور

بنابرين مناسب ديدم تا به عنوان کسيکه عمری ناظروشاهد روابط غيرعادالنه فيودالی در . تر استکار وتوجه بيش
در ( روند بال وقفه توليد کشاورزی بوده ام و ديده ام که دهقان رنجديده برای بدست آوردن يک لقمه نان خشک

 اجحاف وزورگوئی ها که از مالک برای خود وخانواده اش چه رنجها وهردم شهيدی ها که نديده وچه) حدبخورنمير
بی انصافش نشنيده است، تابلوئی هرچند نا تمام از سلطه مناسبات فيودالی در نيمروزتا قبل ازتجاوز " ناظر"يا 

که بيانگر تسلط روابط فيودالی در کشور به شيوۀ قرون وسطائی است، بکشم و )  قرن بيستم٨٠دهۀ (شوروی برکشور
درجلوچشم اهل عالقه به اينگونه مسايل بگذارم تا خواننده درک درستی از شنيدن "خروارمشت نمونۀ "آنرا به عنوان

  .وبکار بردن چنين اصطالحات داشته باشد
برای درک ومعرفت هرچه ساده ترروابط فيودالی وشيوه های بهره برداری از زمين که در مالکيت خصوصی 

 -را منحيث يک صورتبدی اجتماعی" فيوداليزم"ايد وانحصاری فيودال قرارداشت وهنوزهم قراردارد، نخست ب
اقتصادی باز شناسيم وسپس از چگونگی روابط فئودالی وشيوه توزيع محصوالت کشاورزی وهمچنان ازوابستگی 

  . اقتصادی دهقان به مالک فئودال سخن بگوئيم
  

  فيوداليزم يعنی چه؟
زمين (است به معنی " fiefفيف "ر زبان فرانسوی انگليسی ومعادل آن د"feodفئود"کلمۀ فئودال، ماخوذ ازريشۀ 

در اروپای غربی تقريبًا " فی يف"يا " فئود. " ميگفتندفئودال" فئود"ودر قرون وسطی به دارندۀ ) اهدائی مشروط
به ) سنيور(  در شرق بوده ودرعهد فئوداليته عبارت بود از زمينی که از طرف فئودال يا امير»اقطاع«معادل ومطابق

  )١.(به شرط انجام خدمات نظامی وبعضی تعهدات ديگر تفويض ميشد) تابع"( واسال"
کشاورزی ومالداری ) توليد کار مستقيم انسان وحيوان(، نظام اجتماعی است که مبتنی برتوليد دستیفيوداليزمپس 

  .ونيز مختصری صنايع کوچک دستی ميباشد
است که توليد کنندۀ مستقيم در جامعه ) وابسته به زمين( يکی طبقۀ دهقان سرف: در نظام فئودالی، طبقات اصلی آن

زمين ( و ديگری طبقۀ فئودال. مالکيت دارد) مانند بيل، داس، خيش وتا حدودی حيوان کاری( می باشد وبرابزارتوليد
مالکيت ناقص ) رعيت( است که برزمين وآب وبذر مالکيت کامل دارد وبرزندگی ودارائی دهقان سرف) دار بزرگ

وبهرۀ پولی ) سهمی از محصول( ، بهرۀ جنسی)بيگار( واز طريق دريافت بهرۀ مالکانه به اشکال بهرۀ کاریدارد 
درنظام فئودالی،اساس اقتصاد برتوليد ) ٢.(دهقان وابسته به زمين يا مالک را مورد بهره کشی قرار ميدهد) نقدی(

البته صنايع دستی وپيشه وری . ئودال استوروستائيان وابسته به ف) ومالداری وابسته به کشاورزی( کشاورزی
  )٣.(وتجارت محدود هم درنظام فئودالی وجود دارد، منتها نقش شان در اقتصاد جامعه کم است

 در شيوۀ توليدفئودالی، زمين به عنوان عامل اصلی توليد، پايۀ اساسی اقتصاد فئودالی را تشکيل ميدهد وچون از نظر 
 لذا بازده -انجام ميگيرد) روش دستی توليد( را ابتدائی همراه با کار مستقيم انسان وحيوان  توليد با استفاده از ابز-فنی

  )۴.(محصوالت کشاورزی به سبب سطح نازل فن کشاورزی بسيار پائين است
چون مضمون عام ومشترک فئوداليزم چه در غرب وچه در شرق همانا مالکيت انحصاری زمين در دست ارباب 

ازاينجا ميتوان گفت که سرشت اقتصادی . هم مالکانه از دهقان وابسته به زمين ومطيع مالک استفئودال ودريافت س
  .واجتماعی فئوداليزم چه در غرب و چه در شرق چندان تفاوتی از هم نداشته است
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  :خصلت نظامهای فيودالی
ز زمين بوسيله دهقان همانا بهره برداری ا) چه درغرب و چه درشرق( اساسی ترين خصلت نظام های فيودالی 

به سخن ديگر درنظام . وابسته به زمين يا مالک است که بشکل مال االجاره يا بهرۀ مالکانه به فيودال تعلق ميگيرد
  . فيودالی زمين پايه اساسی توليد و دهقان عامل اصلی توليد کشاورزی است
 توان فرسا هم باشد، بپذيرد تا در امر توليد دهقان برای زنده ماندن خود مجبورست تا شرايط ارباب را ولو سنگين و

از آنجاييکه زمين و آب و تخم بذری و گاوان قلبه و حتی خيش در . ازطريق عرضه نيروی جسمی خود شريک گردد
مالکيت فيودال است و دهقان صرف از طريق کارخود در امر توليد سهم ميگيرد، طبيعی است که سهم دهقان از 

  . رحد يک پنجم يا يک چهارم است و بقيه به مالک تعلق ميگيردمحصول زمين ناچيز و د
 بدين سان سهمی که دهقان در برابرکارش در طول سال بدست می آورد، بسيار کم و ناچيز تر از ارزش واقعی 

بنابراين دهقان همواره مورد بهره کشی مالک زمين قراردارد و طبيعی است که دهقان کينه و . نيروی کار اوست
  .  خود را نسبت به مالک در دل می پروراند و قلبًا با مالکيت او برزمين و سهم او ازمحصول مخالف استنفرت

  

  درکشورما کی فئودال بود؟
فيودال در کشور ما وبخصوص در نيمروزميتوانست به مالکی اطالق شود که فقط دهقان را برده وار استثمار ميکرد 

 آنکه بازده محصوالت کشاورزی در سطح نازلی قرار داشت، در تقويه و بروسعت زمينداری خود می افزود و با
زمين و استعمال کود و حفظ محصوالت از صدمات آفات و امراض نباتی پولی مصرف نمی کرد و به حال بهبود 

  . تکنيک و ادوات کشاورزی توجهی نداشت
اگرچه اين .  به مالک يا ارباب بود يکی از خصوصيات بارز فيوداليزم در کشور ما ، وابستگی اقتصادی دهقان

اين وابستگی يک وابستگی اقتتصادی . نبود ولی ماهيتًا چندان تفاوتی با آن نداشت» سرواژ غرب « وابستگی بگونه 
يعنی مقروض بودن دهقان از مالک اورا جبراًً و ابسته به مالک ميساخت تا آنجا که دهقان به هيچوجه بدون ادای . بود

بعضًا دهقان برای رهائی خود از چنگ ستم . داشت زمين و قريه مالک را ترک بگويد و يا کوچ نمايددين مالک حق ن
مالک فيودال ، دختر و يا پسر خردسال خودرا دربدل قرض مالک به گرو ميگذاشت و بعد بجای که اراده داشت کوچ 

زيرا بزودی مالک چنين کودکانی را . ديدميکرد، و چه بسا که دهقان بيچاره برای ابد ديگر روی فرزند خود را نمی 
در نيمروز من خود . به دوچند قرض خود به افراد دوره گرد ميفروخت و پدر کودک توان چرا گفتن را هم نداشت

  . شاهد يک چنين وضعی بوده ام
ت شير، يعنی دهقان نمی توانس.  همچنان مالک فيودوال بر دارائی شخصی دهقان و خانواده او مالکيت ناقص داشت

يا نمی توانست بدون رضائيت مالک . روغن، پشم وگوسفند و تخم مرغ خود را بدون مالک به کسی ديگری بفروشد
مگر آنکه قبًال با پيشکش کردن هدايائی به مالک، رضائيت . دختر خود را به شوهر بدهد ويا برای پسرخود زن بگيرد

 تنها عالقه ای به اعمار کاخ مجلل و منفردی مانند فيودال همچنين فيودال کشور ما نه. او را حاصل کرده می بود
غرب نداشت تا برای بازماندگانش مايه مباهات و افتخار باشد، بلکه تالش داشت با استثمار بيرحمانه دهقان، زياد 

ر او وشايد هم بزرگترين آرزو وافتخا. بخورد وبر تعداد زوجات و حرم سرای خود بيفزايد و در وسظ ده زندگی کند
  . اين بوده باشد که از لحاظ زمينداری و کثرت دهقانان وابسته بخودش در سراسر منطقه سکونتش، رقيبی نداشته باشد

 بدين ترتيب، فيودال، ارباب، خان، بای، بيک و ملک در کشور ما و بخصوص در نيمروز تا قبل از کودتای ثور،  
مالک متوسط در نيمروز از لحاظ . بيشتر از آن در تصرف داشتزميندار بزرگی بود که تا پنجاه هزارجريب زمين و 

سطح نازل محصول و عايد در مقايسه با مالک بزرگ تا هزار جريب زمين و مالک خرده پا تا سيصد جريب زمين 
 ۴٠ تا ٣٠تعداد دهقانان آزاد که خود روی زمين خويش کار ميکردند، خيلی کم بودند و اينان به ندرت از . داشت
زمين داشتند که هر آن بيم از ميان رفتن شان از جانب مالک بزرگتر و پلوان شريک شان )  هکتار ٨ تا ۶ ( جريب

  .می رفت
دقيقًا تناسب ميان مالکان بزرگ ومتوسط وخرده پا وکم زمين را درکشور به علت عدم آمار واحصائيه های قابل  

مالکان بزرگ درنيمروز که ساحۀ زمينداری شان بين ده اما بجرئت ميتوان گفت که . اعتماد مشکل است تعيين کرد
اينان با ارتباطات گوناگون خان . هزار تا يکصدهزار جريب قرار داشت، از تعداد انگشتان آدمی تجاوز نميکردند

خانی وفئودالی ساير مالکان متوسط وخرده پا را به خود وابسته داشتند و بدينسان صف معينی در برابر مولدين 
تشکيل داده بودند ورسمی را که در رابطه با مالک و دهقان از جانب مالکان عمده ) دهقانان بی زمين( مستقيم

  .وبزرگ وضع ميگرديد، از جانب سايرمالکان درجه دوم وسوم در ساحۀ زمين داری شان تطبيق وعملی ميشد
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در آنجا مالکان .  همين روال بود نيمروز را در تحت قيموميت خود داشت نيز وضع از۶٠در واليت فراه که تا دهه 
بزرگ زمين که قلمرو زمينداری شان از ده هزار جريب بيشتر وبه بيست هزارجريب ميرسيد، در مقايسه با نيمروز، 
کمتر بودند وشايد به ندرت تعدادشان از تعداد انگشتان يک دست تجاوز ميکرد ، واما از لحاظ سطح توليد، عوايد 

و فراه به مشکل ميتوانست با عوايد ساالنه مالک هلمند وکندهار که فقط مالک يک هزار مالکان بزرگ در نيمروز 
بنابرهمين نا هم آهنگی سطح توليد در مالکيت فئودالی است که در سطح کل واليات . جريب زمين بودند، برابری کند
ر از آن داشته اند، در رديف  هکتار زمين درجه اول تا بيست هزارهکتار ويابيشت٢٠٠کشور، دولت کسانی راکه از 

تشکيل مالکان بزرگ قلمداد کرده وانمود ميشد که ايشان کمتر از يک فيصد از مجموع خانوار زارعين کشور را 
  )۶.( درصد اراضی آبی رادر اختيار داشتند٧٠ولی )۵.(ميدادند

دهۀ شصت تقريبًا ده هزار  انتشار داده است، در ١٩۶۴وبنابر آماريکه وی در ) پولياک( بگفتۀ يک محقق شوروی
 فيصد زمين ٢٧خانوار دهقان در حدود۵٨٠ر٠٠٠مالک هفتاد فيصد زمين های آباد را مالک بودند، درحالی که تقريبًا

 ٢٠ تا ٣ فيصد شان هريک از ۴٣ فيصد آنها بيشتر ازدوجريب زمين در اختيار نداشتند و ۴٠را دراختيار داشتند که
اينان مجموعًا پنج فيصد دهاقين را .  جريب زمين دارا بود۵٠ تا٢١سی بود که ازدهقان مرفه ک. جريب زمين داشت

   )٧.(تشکيل ميدادند
وحتی تاهمين اکنون دهقانان عظيم ترين ووسيع ترين طبقۀ جامعه مابودند وهستند ) ١٩٧٨اپريل (١٣۵٧تا کوتای ثور

قان، مطلقًا بی زمين  ومزدور زراعتی خانوارده) ۶۶٧ر٠٠٠)(٨(خانوار مسکون در دهات ١، ٩٢٠، ٠٠٠واز جمله 
 خانوارکسبه کار وپيشه ور غير زراعتی در دهات، تودۀ عظيم دهقانان بی زمين وکم زمين را تقويت ۴۵٠٠٠بودند و
  .ميکردند

تسلط روابط فئودالی درکشور ومخصوصًا در نيمروز که ريشه های آن از رسوم وعنعنات وسنن کهنۀ ماقبل فيودالی 
به مالک فيودال اجازه ميداد تا با استفاده از صفا وسادگی روستائيان عنعنه پرست ومحتاج ، دهقان کشته آب ميخورد، 

گررا در امور توليد کشاورزی وشيوۀ توزيع غيرعادالنۀ محصوالت به بهانه ها وعناوين گونه گون، استثمار کند 
 روز بيچاره تر وزبون تر ومحتاج تر شده، وبرثروت وزمينداری خود بيفزايد و بالمقابل دهقان زحمتکش روز تا
  .مادام العمر در تحت بهره کشی وفرمانروائی فيودال قرار داشته باشد

برای آنکه  اين مطلب را عميق تر ودقيق تربررسی کرده واز روی واقعيت های مشهود در منطقۀ تحت مطالعه آنرا 
وليد  وبهره برداری از زمين در نيمروز، يعنی از طرز به اثبات رسانده باشيم، بهتر ميدانم تا سخن را ازشيوۀ ت

اما در همينجا . آبياری وکشتمندی ونحوۀ جمع آوری وتوزيع محصوالت وچگونگی بهره کشی از دهقان آغاز کنيم
متذکر شوم که در تحليل وتشريح شيوۀ  توليدکشا ورزی نيمروز همان اصطالحات خاص و ويژۀ کشاورزان ميخواهم 

 توضيحی هم داده شده ودليل آنهم اين است که اوًال صورت  گرفته شده و در پای هريکی از آنها مختصرًانيمروز بکار
اصل آن اصطالحات ضبط و از دستبرد فراموشی حفظ شود وثانيًا هرگاه دهقان يا فرزندان دهقان يا مالک بزرگ 
آنجا اين مطالب را بخواند، موقف اجتماعی وطبقاتی خود را درک کنند و در صورتی که درنحوۀ ارائه مطلب کاستی 

  .تباهی صورت گرفته باشد، دوستانه آنرا حالی  واصالح کنندواش
  

  :شيوۀ بهره برداری از زمين در نيمروز
به استثنای تپه ها وپشته های ريگی سيار ( نيمروز در گوشۀ جنوب غربی کشور، جلگۀ وسيع وهمواری است

از حدپائين (ودلتای خاشرود) وباراز حدود ر( دلتای هيرمند: که از دلتاهای متعدد چندين رودخانه مانند) ومتحرک
ازحد هامون ( ودلتای هاروت رود) ازحدالش وجوين( ودلتای فراه رود) از حدپوزک( ودلتای خوسپاس) دالرام

  .تشکيل يافته است) سابوری
که از ته نشين شدن رسوبات رودخانه های بزرگی چون ) از نوع گل رس( زمين نيمروز به سبب خاک ميدۀ خود

نين آن وفراه رود وخاشرود وخوسپاس وهاروت رود وغيره ، در طول هزاران سال تشکيل يافته ، خيلی هلمند ومعاو
حاصلخيز وپر فيض است وچون رطوبت رابخوبی نگهميدارد، انواع نباتات وکشت غالت در آن فوق العاده بسرعت 

  .نمو ميکند وحاصل ميدهد، اما بشرطی که آب الزم وکافی داشته باشد
ب کالسيک تاريخی وجغرافيائی اسالمی، نيمروز در گذشته، بخصوص در دوران قرون وسطی، ازجهت بشهادت کت

بصرۀ "واز جهت عمران وسرسبزی وطراوت نخلستانهايش به " گدام غلۀ آسيا"فراوانی توليدات کشاورزی خود، به
  )٩.(شهرت داشت"خراسان

ن نامداری چون سام وزال ورستم وسهراب وغيره بوده  از اينکه نيمروزدرروزگاران باستان مهدپرورش جهان پهلوانا
وقرون نخستين  اسالمی کانون پرجوشش جبنش خوارج ونهضت عياران  برضد حاکميت خلفای اموی وعباسی بوده 
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"  حماسه قيامها"وکتاب ) سيستان سرزمين ماسه ها وحماسه ها،در چهارجلد(است، خواننده را به کتاب های تاريخی 
  .وميروم برسراصل موضوع مورد مطالعه خود.واله ميدهماز اين قلم ح

  

  :آبياری
عمل آبياری در نيمروزاز قديم ترين ايام تا کنون بوسيلۀ جويها وانهار مصنوعی که از رودخانه های طبيعی جدا 

 تخمين به يکصد کيلومتر ميرسد وهمچنان عمل کشت) انهار زرکن وزورکن: مانند( گرديده وگاهی طول اين انهار
  .وبرز به همان سيستمی که در سراسر شرق ميانه معمول بوده، صورت گرفته وميگيرد

در نيمروز،بطور کلی کشت و برز و زراعت آبی معمول است که توسط جويهای خورد وبزرگی که از رودخانه های 
از ) ١٠"(تيشه"ۀ اين جويها وانهار از طرف دهقانان روستا نشين بوسيل. طبيعی جدا وکشيده شده، صورت می پذيرد

رودخانه تا زمين مزروعی مالک بفاصله پنج تا ده وبيست وسی  وپنجاه کيلو متر وحتی بيشتر از آن به عمق يک تا 
  .پنج متر وعرض يک تا سه متر کشيده شده اند

ل به ده البته در برخی نقاط  نيمروز مانند خاشرود و چخانسور،با وجود قلت ميزان بارندگی که مجموع ايام آن درسا
اماشرط آن . ميگويند، نيز در سطح محدودی رايج است" garatگرت"که مردم به آن) للمی(روز نميرسد، کشت ديم 

  .فقط برای يکبارهم که شده، آبياری زمين توسط آب سيالب بهاری است
آن از ده اغلبًا به ماه حمل واوايل ثور مصادف است وجريان سيالبی ) خاشرود(چون سيالب های بهاری رودخاش

کشاورزان با اطمينان به زور ونيروی بالقوۀ زمين خود فقط با همان آب زودگذر ولغزندۀ . روز بيشتر ادامه نمی يابد
گاهی که . سيالبی، زمين را بذرمی پاشند وشخم ميزنند و ميگذارند وحاصلی چند برابر اصل بذرخود برميدارند

دف ميکند و خيلی هم گذرا ميباشد، مردم وکشاورزان صرف به سيالب بهاری رودخانۀ خاشرود به اوايل ثور تصا
چون دراين نواحی زمين بيش از يک بار روی آب  رانمی بيند،کشت . مبادرت ميورزند) فاليز باب(کشت سبزبر

  .انجام ميگيرد) کاف ساکن است" (اوکری"سبزبر بصورت
 ميکشند و وقتی هر جويه از آب پرشد، دوباره نحوۀ عملکرد اين گونه کشتمندی طوری است که زمين را قبًال جويه

هنگامی  که تخم . خاک ساحل هرجويه رابه داخل آن ميرزند و پر ميکنند و بذر را در دوخط  دو طرف جويه ميکارند
سپس برای آنکه . سبز شد،برروی بته های خورد هندوانه وخربوزه خاکستر می پاشند تا از صدمۀ ملخ در امان باشد

. رطوبت خود را نگهدارد، پشته های فاليز را با تيشه زير و رو ميکنند و ميگذارند تا حاصل دهدزمين بخوبی 
  .محصول اين نوع کشتمندی از لحاظ کيفيت وکميت خود در سراسر نيمروز بی مانند وضرب المثل است

 معمول نيست بيک خط مستقيم) مادرآب(به هرحال بايد بگوئيم که در نيمروزوسيستان  کشيدن جويهای بزرگ
ظاهراً اين امر ناشی از تاثيرات سوء بادهای . وهريک از انهار بزرگ  موجوده  دارای انحنا و پيچ وخم بسياری است

زيرا .  روزۀ سيستان است که مانع کشش سريع  وتند آب در جويهای مستقيم نسبت به جوی های انحنائی ميگردد١٢٠
، وبا ته نشين  شدن در بستر انهار امکان متضرر ساختن انهار وزش مداوم باد سبب حرکت ريگ وماسه ها شده

  .ومزارع را بيشترميسازد، ولی جويهای انحنائی از خطر باد و ريگ بيشتر در امان اند
کارکندن واحداث جوی والی روبی همه سالۀ آن جهت آوردن آب به زمين های مزروعی ، ازکارهای شاقۀ 

  .واره خود را با آن روبرومی بينند وبايد هم آنرا انجام بدهندکشاورزی ميباشدکه دهقانان آنجا هم
در برخی از قسمت های جوی . ميان دهقانان تقسيم وعملی ميگردد) تک بهره"(تکبار"کارکندن جوی ونهربه اساس 

يا نهربزرگ، کار الی روبی  و نهر کشی ايجاب ميکند تا برای باال آوردن يک تيشه خاک از عمق جوی تا سطح 
عمل جوی کنی والی ) ١١"(هاالن"کريزآن، دوسه نفر بيک خط قرار گرفته با اشتراک مساعی وبا استفاده از خا

اين کار که غالبًا دو تا سه ماه وقت  وانرژی دهقان را ميگيرد، معموًال بدون مزد واجرت . روبی را بسر رسانند
گردن نهد، مجبور است به حساب خود نان بخورد صورت می پذيرد ودهقان که گويا شانس آورده تا دهقانی مالک را 
فقط در برابرانجام واجرای اين اعمال شاقه بود . و به نفع مالک کارنمايد، در غير آن امتياز دهقانی را ازدست ميدهد

واست که مالک به دهقان گرسنه وتهی دست غله بطور قرض آنهم به بلندترين نرخ ممکن ميدهد ومبلغ قرض در دفتر 
  .ميگردد) ياد داشت(سياهه ) پيشکارارباب" (ناظر"ز طرف مالک ا

بدين طريق جوی يا نهری که باشکم گرسنه ودست پر آبلۀ دهقان بطور رايگان کنده ميشد، در تملک مالک زمين قرار 
ميگرفت وبالنتيجه آبی که درآن جريان می يافت، از آن مالک بود وهيچکس هم حق نداشت بدون اجازۀ مالک 

  .از آن استفاده کند) بجزنوشيدن( او در امور ديگری) ١٢"(ناظر"ورضائيت 
پس از آنکه دهقان با کار توان فرسايش آب را در جوی مالک جريان ميداد بايستی آنرا برزمينی که قبالاز جانب 

ر سهل اما نبايد تصور نمود که آبياری زمين مالک کا. مالک تعيين شده بود، سوارميکرد وباصطالح آبياری مينمود



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٧از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به ه
 maqalat@afghan-german.de 

 

قبل از آنکه آب از رودخانه يا نهر عمومی . وآسانی بود وبا جريان آب در جوی مالک دهقان ديگر مشکلی نداشت
ومشترک در جوی مالک کشيده ميشد، دهقان می بايدچند نوع آبرو خورد وبزرگ را ازجوی کالن تا زمين مزروعی 

  .ميگويند" دسُتک"و "نوداسی"مورد نظر کشيده می بود، که در محل به اين آبروها
آبرو خورد تر از جوی اصلی است که برای آبياری يک بخش معين زمين کشيده " نوداسی"يا )نواحداث: ظ"(نوداس"

عالوه براين  دهقان مجبور بود يک مقدار کارهای را هم باالی زمين انجام داده . مينامند" دسُتک"می شود که آنرا
بطور تخمين يک جريبه، دوجريبه وپنج وده جريبه ( به کردهای خورد وبزرگدهقان می بايد زمين را : باشد، مثًال

پلوانهای مستقيم ( وتير پل)  به فتح اول به معنی پلوان"( َيل"تقسيم وحدود هريک از اين کردها را توسط) وغيره
مشخص ) ظ کندپلوان های بزرگ ومستحکمی که آب را تاسطح تقريبًا يک متر ارتفاع حف( وگوره پل) بزرگتر از پل
  .کرده می بود

پس از آنکه آب در جويهای خورد وبزرگ مالک بمنظور آبياری جريان می يافت، دهقان بايد هنگام آبياری حاضر 
" کله آب"می بود وتوجه ميداشت تا زمين وکردهای معينه هرکدام بقدر کافی آبگير شود وهيچکدام از کردها نبايد

زيرا در اين صورت زمين از زراعت باز ميماند ودهقان مورد مالمت قرار . دآبياری گرد) قسمًا خشک وقسمًا تر(
آن مقدار آبی که بتواند پای "( مرغک آب"زمينی که برای کشت وبذر مدنظر بود، نمی بايد آبياری آن از. ميگرفت

  .کمترباشد) مرغ آبی را پنهان کند
بند "(ُپنگ"ری اين چنين زمينها، سطح آب را با بستنهنگام آبياری، هرگاه قطعه زمينی بلند آبه باشد، برای آبيا

جريان جوی را با چپر يا خاشاک نيم بند مينمايند که اين عمل را در "پنگ"گاهی بدون بستن . باال می آوردند) مؤقتی
در اينصورت هم جريان جوی قطع نميگردد وهم سطح آب تا حدی که زمين . مينامند) بسکون ش"(نيشک"محل 

نيز هرگاه بخواهند جريان جوی اصلی قطع " ُپنگ"در حالت بستن.  آبياری کرده ميتوانست باال می آمدمورد نظر را
  .ميگويند، به جوی اصلی سازمان ميدهند) ١٣" (پالنگ"نگردد، آب را توسط مجرای سطحی ايکه به آن 

 نهر مشترک آب می گيرند، که از يک) چه خرده مالک وچه مالکان متوسط( در نيمروز، معيادحقابۀ هر واحد زمين 
استحقاق آب يک " مه"دو: مثًال. مينامند" بيل"يا " مه"با غروب وطلوع آفتاب تعيين ميگردد که آنرا باصطالح محلی 
. گويند" مهروز"حقابه ويا بيشتر از آن را"بيل"يا "مه"زمين عبارت از يک شبانه روز آب است که مجموع هردو

  .از فالن زمين ويا فالن مالک است" مهروز" به زمين کسی داده شده باشد، ميگوينديعنی وقتی دومه يا بيشتر حقابه
آبياری ميشد وباصطالح محلی )  گفته ميشودخانکه در نيمروز به آن ( خوب پس ازآنکه زمين مورد نظر مالک

تمندی مطالعه آغاز ميگرديد، برای کشت آن چه ترتيب بکار گرفته ميشد؟ اين قسمت را زير عنوان کش) ١۴"(نسخ"
  .می کنيم
  :کشتمندی

استفاده از نيروی حيوانات بزرگ و بخصوص گاوسيستان که از لحاظ عظمت جثه وتنومندی در تمام افغانستان 
 قرن بيستم تا ٧٠ و۶٠هرچند که در دهه های .وايران ضرب المثل است،در امر قلبه کشی يک ضرورت مبرم است

هريک ساحۀ زمين آبياری شده، بمنظور کشاورزی به واحدهای جداگانه . دحدود زراعت ماشينی نيز رواج يافته بو
 سير تخم ١۵٠-٢٠٠معموًال مشتمل بر" پاگاو"هر . گفته ميشود، تقسيم ميگرديد" پاگاو"يا " جفت"کشتمندی که به آن 

يگرديد که  نفردهقان کشتگر ويک جفت گاو در يک فصل سال شخم زده ميشد وقلبه م۶-٧ريززمينی بود که بوسيلۀ 
  .ميگويند) ١۵"(بورگ وبخش"اين شيوه را به اصالح محلی

کشاورزانی "(پاگاو"سپس هر بخش از طرف اعضای . صورت ميگرفت)١۶"(ِپشک"توسط " بورگ وبخش"تعيين 
خس وخاشاک زده  وپاک . برای بذر پاشی آماده ميگرديد.) که در پای يک جفت گاو بخدمت کشاورزی مصروف اند

احيانًا اگر زمين آنقدر شوره . ای بلند زمين تراش شده به قسمت های پست وفرو رفته هموار ميگرديدقسمت ه. ميشد
وقتی . زار می بود که سبب سوخت  بذر ميگرديد، شورۀ  آن نيزتراش وجمع ميشد ودر محل معينی توده ميگرديد

يا دونفراز دهقانان تخم بذری را دردامن برای بذرپاشی آماده ميشد، يک ) سرکردۀ دهقانان پاگاو(زمين از نظر ساالر
اما قبل ازپاش دادن بذر برروی زمين، زمين باصطالح دهقانان . گرفته با دست به پاش دادن تخم مبادرت ميورزيد

"( پل"به محاذات)١٨"(مياد"کشيده ميشد و پس از کشيدن اولين پوش  از زمين که توسط نوک ) ١٧" (پوش"آنجا
هقان بذر را از دامن خود گرفته يک بار بطرف راست وبار ديگر بطرف چپ خود پاش ميداد جدا ميگرديد، د) پلوان

به گاورانی زمين ) ُقلبه گر(تمام ميگرديد، گاوران) پوش( وقتی عمل بذرپاشی يک بخش زمين. وآهسته پيش ميرفت
قرار دارد، ) ٢٠"(ُبنک" وککه برن" مياد"را فشار ميداد تا ) ١٩"(دست نيکه"آغازميکرد و در حالی که با يک دست

طرق . را بجلو هدايت ميکند وبه پيش ميراند" جفت"زمين راپاره کند، بادست ديگر که چوب باريکی درآن قرارگرفته
گويند، " کاريگر"ودر لهجۀ بلوچی نيمروز) خهصی"جورۀ نرگاوی که در اصطالح محل به آن ( بکار گرفتن جفت
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به ه
 maqalat@afghan-german.de 

 

دوچوب کوتاه تعبيه شده " جوغ"رگردن گاوان قلبه قرار می دهند ودر دوسمترا ب) يوغ"( جوغ" طوری است که ابتدا
  .ميگويند وگويا حدود حرکت وفاصله ميان دوگاو را تثبيت ميکند" ِسَمک"که هرکدام آنرا

) يوغ( اين چوب ها بوسيلۀ تاريکه در انجام هر يکی بسته شده از زير گردن گاو دور داده ميشود ودوباره توسط جوغ
در قديم آن را ازتسمه های ( ميگويند) ٢١" (چيلک"سپس اين جوغ توسط ريسمان اليافی ايکه به آن . ده ميشودگره ز

تعبيه شده وصل ) ٢٣"(رخت"که به انجام ) ٢٢"(مردک" بدور.) ميگفتند" چرمينه"پوست گاو ميساختند وبه آن 
نوک مياد به زمين فرو ميرود وعمل شخم با حرکت جفت به جلو، ) تيرقلبه( پس از ارتباط جوغ با رخت. ميگردد

  .زنی وقلبه کشی صورت ميگيرد
جفت گاوی که درقلبه کشی سابقه وبلديت داشته باشد، طبق هدايت گاوران بکشيدن خطوطی که هريک از آنها 

را که در حدود يک صد گام تخمين ميشود ) خطوط قلبه"(کل ها"طول هريک از . ميگويند می پردازد" کل"را
فاصله راطی ) طناب"(ليسک"وقتی جفت قلبه يک. ميگويند) ٢۴"(ليسک گاو"ح دهقانان نيمروز وسيستانباصطال

که از طرف گاوران گفته ميشود، دوباره برهمان خطی که طی ) روبرگردان= برگرد"( وَجه"کرد، باشنيدن کلمۀ 
ر تربرزمين ميگذارد وروی آن  سانتی دو٢٠حدود ( رايک وجب " مياد"ولی اين بارگاوران نوک . کرده برميگردد

است ) نوک مياد( در اين احوال غالبًا چشم گاوران فقط متوجه خط قلبه. فشار می آورد وبرجفت فرياد جلو رفتن ميزند
واستقامت رفتار جفت را به اشارۀ دست تنظيم ميکند ومعموًال جفت گاو از روی صدا ها وکلمات گاوران مقصود را 

که در (  صبح تا پنج بعد از ظهر٧بدين ترتيب عمل قلبه کشی از ساعت . ه ميدهددرک ميکند وبحرکتش ادام
روزانه ده ساعت را احتوا ميکند ودر طول اين مدت ممکن ) نيمروزمعموًال فصل کشت با ايام سرما مصادف است

 قلبه ودادن آب به گاوان) که غالبًا نان خشکی بيش نبست( است دهقان صرف يک ساعت برای صرف غذای خود
 کيلوگرام غله را کشت مينمود ودر ٣٠-۴٠حال در صورتی که جفتگاو چاق وچله می بود، روزانه از . فارغ ميگرديد

ظرف يک ماه يا چهل تا چهل وپنج  روزمقداريک تا يک ونيم تن غله را که سهميه کشت يک پاگاو زمين بود، 
کاری زمين وآماده کردن آن برای کشت وبذر می بقيه دهقانان در طول روز قلبه، مصروف پاک . زيرخاک ميکرد

هرچند کردبندی مجدد . ميکشيد) ٢۵"(ماله"و در ساعات اخير روز يکی ازاين دهقانان زمين شخم زده را . بودند
زمين قلبه شده اصوًال از وظايف ساالر برزيگران است، اما ديگر کشاورزان  نيزبرحسب تقاضا يا هدايت ساالر تا 

  .کردبندی ودهنه گذاری در همان روز تمام نميشد، حق نداشتند بخانه های خودبرگردندوقتی که امور 
در برخی موارد ويا در برخی نقاط ، دهقان با همه خستگی وزله گی، در ختم کار روزانه مکلف بود، پشتاره ای از 

رد، ولی هرگاه مالک خار وخاشاک زمين قلبه شده ، جمع کند و برای مالک و ناظر آن به پشت خود بکشد و بب
" بيگاری" ميداشت ، در آنصورت دهقان از انجام اين" مرد مرده"يا " بيغم"بحساب دهقانان پاگاو، نوکری به اسم 
  .گذاشته شده بود" مرد مرده"فارغ بود، زيرا اين کار بدوش بيغم  يا 

کسی بود که عمًال ) ود ندارديعنی مرديکه هرگزدر ميان دهقانان وج"( مرد مرده"در سيستم کشاورزی نيمروز، 
درکار کشاورزی با دهقانان يک پاگاو همراهی نداشت،ولی ازمحصول ودسترنج دهقانانی که در امر توليد مستقيمًا 

اين بود تا برای مالک، خدمات بيگاری سال تمام انجام " مردمرده"وظيفۀ. سهم داشته وکار کرده بودند، سهم می برد
برای کمند اسپ وگاو ومرکب مالک کاه . رف چوب وهيزم مالک را از بيابانها تهيه کندمثًال آب بکشد، مصا. بدهد

خانه وسرای را جاروب کند، اصطبل وآخور حيوانات را بروفد، تنور راگرم نمايد، واحيانًا . وعلوفه وآب بموقع بدهد
از اينگونه کار ها را در درون روی دست ها آب بريزد وزيرکاسه ها را بليسد وظرف بشويد و. خود يا زنش نان بپزد

  .منزل مالک از ساعت پنج صبح تا نيمه های شب انجام دهد ومعهذا زور واجحاف بشنود
" مردمرده"شهرت داشتند، وساالنه از هرپاگاو دونفربه عنوان" خان"و" سردار"مالکان بزرگ در نيمروز که به لقب 

پنج تا ده نفر برای خدمات ) مثًالصد مرد مرده( ود از اين تعدادبه نفع خود استخدام مينمودند و چون ممکن ب" يا بيغم
کافی باشد، بنابرين باری اگر حساب شود که مالک بزرگ ) مالداری( گوناگون مالک در منزل وحرم سرای وصحرا

 سهم دونفررا ميتوانست تصاحب کند واز اين ناحيه حقوق) جفت(درسال پنجاه پاگاو کشت کرده  وبه حساب هرپاگاو
که اصًال نه استخدام شده بودند ونه هم درکارتوليد کشاورزی سهم گرفته بودند، صرف " مردمرده"وسهم صدنفر

  .ازسهم ناچيز دهقانان هرپاگاوبجيب مالک می ريخت که واقعًا ناروا  وظالمانه بود
 نفر دهقان در ۶-٧ بدين ترتيب يک پاگاو کشتمندی مقدار زمينی بود که توسط يک جفت گاو همراه با کار انسانی

  . سير غله درآن کشت شده ميتوانست٢٠٠ روز طور اوسط تا ٣٠-۴۵مدت 
  باقدارد

 
 


