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  م٣١/٠٣/٢٠٠٨                                کانديدای اکادميسين سيستانی
  

                       

  اشکال مالکيت ارضی درافغانستان قرن بيستم
  
  

  :تصوير مالکيت ارضی در پرتو آماررسمی 
 بررسی مناسبات ارضی وراوبط فئودالی کشور در شرايط فقر کلی منابع موثق وحقايق قابل اعتماد کاری است که

نبايد آسان وعاری از نقص پنداشته شود، معهذا با مراجعه به آمار وارقام متفاوت موجود ميتوان باين حقيقت انکار 
افغانستان از لحاظ اقتصادی بنابرتسلط شيوه توليد فيودالی يکی از عقب مانده ترين کشورهای :ناپذير دست يافت که

  .جهان است
م ١٩٧٧-١٩٧٨=ش١٣۵-١٣۵٧ ۶ير خالص ملی فی نفر طی سالهایبراساس احصائيه های رسمی کشور عوايد غ

 دالر ١۶٠ تا ١۵٠که معادل بود به ( افغانی تجاوز نميکرد۶١١۵ افغانی و۶٣٠٢ افغانی و۵٩۴٧م بالترتيب از١٩٧٩و
  )١)(امريکائی

دول ذيل نفر قلمداد شده که ج) پانزده  ونيم ميليون( با کمی تفاوت) ١٣۵٨سرطان(نفوس کشور، بنابر سرشماری 
  :تقسيم بندی نفوس ساحات مختلف شهری وروستائی وکوچی را خوب تر توضيح ميدارد

  تقسيم بندی                فيصدی                    تعداد به هزارنفر                   تعداد به هزار خانوار
  ١٨۴۵                            ١١٠٧٢                       ٧١/ ٢٠نفوس دهات              
  ٣٢٩                           ١٩١/ ۶                       ١٢/ ٧٠نفوس شهری             
  ۴١٧                             ٢٢۵٠                       ١۶/ ١٠نفوس کوچی              
  )٢                 (٢۵٩١                         ١۵۵٩٨                      ١٠٠/ ٠٠مجموع                    

بنابر جدول فوق نفوس شهری دوازده تا سيزده فيصد از مجموع نفوس کشور را تشکيل ميدهند که منجمله 
 فيصد نفوس ٧١ مراکز واليات کشور بود وباش داشتند،٢۵در ) نفر١/ ٠۵٧/ ۶٣٠(در شهر کابل و) نفر٩١٩/١٠٨(

 قريه خورد وبزرگ سکنی داشتند واز دوتا ٣۵٣۶۴ميگردد، در بيشتر از) نفر١١/ ٠٧۴/ ۶٢٠(دهاتی که بالغ بر
دونيم ميليون کوچی به عنوان چادرنشينان صحرانورد که شانزده فيصد از مجموع نفوس کشور را تشکيل ميدهد، در 

ی تعليف احشام شان رفت وآمد طول تابستان وزمستان، ميان کوهپايه ها و در پهنای دشتهای کم آب ونسبتًا سوزان برا
  )٣.(ميکردند

تا ) ۴(۶٣ فيصد توليد کنندگان مستقيم کشاورزی ومالداری در دهات بسر می بردند که از٨۵بنابر جدول فوق بيش از
عوايد خالص ملی را ازطريق زراعت ومالداری وصنايع دستی تدارک می نمودند واين خود بيانگراين ) ۵( فيصد۶٧

  .انستان هنوزهم برمحور اقتصاد روستائی وکشاورزی ميچرخدواقعيت است که افغ
 تا ١١ ميليون هکتار زمين حساب شده که صرف ۶۵/ ٢ کيلومتر مربع معادل۶۵٢ ٢٢۵مجموع ساحۀ موجودۀ کشور

 فيصد آن قابليت زرع را دارد ومتباقی آن را دشتها، کوه های سربفلک کشيده، جنگلزراها، علفچرها، بستر ١٢
به عبارت ديگر، مجموع اراضی قابل زرع ) ۶.(ای ايستاده وريگزار وآباديهای شهرها تشکيل ميدهدآبروها، آبه

زمين است که از اين )  ميليون جريب٣٩ ميليون هکتارمعادل ٧/ ٨يا بصورت دقيق تر( تقريبًا هشت ميليون هکتار
 ميليون آن للمی ۴/ ٣ريب معادل  ميليون ج٢١/ ۵ ميليون جريب زمين آن آبی و١٧/ ۵=  ميليون هکتار٣/ ۵جمله 

ميليون هکتار آن يعنی نصف اراضی قابل زرع ، کشت ٣/ ٩در حدود) قرن گذشت٨٠دهه( است و در حال حاضر
  )٧.(نميگردد

جدول ذيل تناسب اراضی تحت کشت، زمين علفچر وقابل کشت، زمين جنگل زار وساير اراضی را بخوبی نشان 
  :ميدهد

              مساحت به هزار هکتار                         فيصدی نوعيت زمين              
  ١١/ ٩۶                                          ٧٨٠٠زمين تحت کشت                            
  ۵٨/ ٢٨                                        ٣٨٠٠٠زمين علفچر وقابل زرع                 

  ٢/ ٩١                                        ١٩٠٠                                زمين جنگالت
  ٢۶/ ٨۵                                        ١٧۵٠٠ساير اراضی                                
  )٨      (١٠٠/ ٠٠                                       ۶۵٢٠٠مجموع                                        
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 مليمتر ١٠٠-۴٠٠انکشاف ساحات تحت کشت للمی بستگی به سخاوت طبيعت دارد، چه مقداربارنگی ساالنه از
 فيصدزمين ٨۵. نميتواند ازنيم مجموع اراضی للمی جلوتربرود) ديم کاری( معهذا ساحۀ زرع للمی. حساب شده است

 فيصد ديگر آن بوسيلۀ آب کاريزها وقنات ها ١۵ وکانالهای مصنوعی وقابل کشت آبی از طريق رودخانه ها وانهار
  )٩.(وچاه ها با استفاده از واترپمپ وارهد مشروب ميگردند

 فيصد ديگر مردم دهات ٧٧و) ١٠( فيصد زمينداران بزرگ قرارداشت۶تا ۴هشتاد فيصدزمينهای آبی در اختيار
 فيصد ١۶ فيصد باشندگان دهات برعالوۀ ۶١زمين داشتند و) جريب۵تا ٢/ ۵( هکتار٢کشورفقط از نيم هکتار تا 

  )١١.(نفوس کوچی کشور فاقد زمين بودند
  .جدول ذيل بيانگر اراضی تحت زرع بوسيلۀ آب جاری  رودخانه ها وکاريزها ويا للمی ميباشد 
           فيصدی  تحت زمين               مجموع ساحه به هزار هکتار                  مجموع ساحه تحت کشت      

  کشت
  ٧٨                                 ٢٧٢۶                                                      ٣۵٠٠زمين آبی               

  )١٢      (٢٧                                 ١١٧۴                                                    ۴٣٠٠زمين للمی               
  

  اشکال مالکيت ارضی
در اقتصاد فيودالی چون زمين وسيلۀ اصلی توليد بشمار ميرود، لذا شکل مالکيت زمين تعيين کنندۀ شکل توزيع 

  .محصوالت کشاورزی ونعمات مادی است
حوۀ دريافت برای درک وشناخت روابط فيودالی، اول اشکال مالکيت زمين وسپس طرز تحقق اين مالکيت يعنی ن

بهرۀ فئودالی وبعد شيوۀ توزيع محصوالت وسرانجام وضع اقشار وطبقات اجتماعی گوناگون و روابط ايشان را در 
اپريل (١٣۵٧اشکال مالکيت زمين درافغانستان قبل از کودتای ثور . پروسۀ بال وقفۀ توليد کشاورزی بررسی ميکنيم

  :ری ميدهند، قرارذيل بوده استتا آنجائيکه مدارک وشواهد کتبی وعينی يا)م١٩٧٨
  ،)يا سرکاری( اراضی دولتی -١
  ،)خانوادۀ سلطنتی(  اراضی سلطانی-٢
  ،)خصوصی(  اراضی ملکی -٣
   اراضی وقفی،-۴
  . اراضی مشترک جماعات گله دار وروستائی-۵

اراضی در درجه اول اهميت قرار دارد وسپس )خصوصی( ازلحاظ بهره برداری وتوليد کشاورزی، اراضی ملکی
خصوصيت هريک از انواع فوق بصورت فشرده ذيًال ارائه . قرارميگيرد) سرکاری(سلطانی وبعدتر اراضی دولتی 

  :ميگردد
  : اراضی دولتی-١

با آنکه اراضی دولتی از لحاظ مقدار وساحه فراوان است، ولی از جهت بهره برداری وکشتمندی نسبت به اراضی 
فقط مقدار بسيار اندکی از . دقيقی از تمام اراضی قابل زرع دولتی بدست دادخصوصی کمتر است ونميتوان احصائيه 

و اين رقم صرف پنج فيصد مجموع .زمين تجاوز نميکرد، ساالنه زرع ميگرديد)  هزار هکتار۴٠٠( ميليون جريب ٢
 فارمهای قسمتی از اين اراضی در ننگرهار، وادی هلمند وارغنداب بشکل. زمين های تحت زرع را تشکيل ميداد

دولتی ومتباقی آن بجز سر ده غزنی که تا هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته ، در دست زمين داران بزرگ 
  .ومتنفذين محلی قرار داشت

دولت از . اين زمينها نيز از طرف مالکين به دهقانان براساس روابط فئودالی به اجاره وسهميه کاری وغيره داده ميشد
  )١٣.(د يک دهم محصول را بدست آورداين زمينها ممکن بو

در دوران سلطنت غازی امان اهللا خان، اراضی دولتی برای انکشاف کشاورزی وتقويت عوايد محدود بودجه، به 
قيمت بسيار نازل فروخته شد ولی بعدها در اثر مصادرۀ امالک اشخاصی که در برابر دولت بغاوت کرده يا مجبور 

در هرحال اراضی للمی دولتی . گرديده بودند، اراضی دولتی را غنی ترساختبه فرار و ترک ديار از کشور 
  .براراضی ابی فزونی داشت وتقريبًا از اين مدرک عايدی بدست نمی آورد

  : اراضی سلطانی-٢
نيمۀ قرن اول (  ميالدی٧شکل مهمی از مالکيت ارضی است که در دورۀ اسالمی از عهد امويان در نيمۀ قرن 

  )١۴.(در دورۀ عباسيان وسيعًا رونق گرفت" صوافی"افت وبه عنوان اراضی رواج ي) هجری
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در طول مدت قرنها، در سرزمين های خالفت وکشورهای که بعدًا از آن مجزا شدند، دست نشاندگان خلفا وپس از آن 
را ) مهتران-دهقانان( کارداران سامانی، وغزنوی، وسلجوقی، امالک روستائيان وهم امالک بزرگ اشراف قديم محلی

  .به زور وستم ميگرفتند وبه ملکيت شخصی سلطان يا بسود خود ضبط ميکردند
سلطان محمود . اين طرز مالکيت ارضی، بخصوص در زمان تمرکزقدرت در دست غزنويان رواج بيشتر يافت

  )١۵.(دامالک اشراف عمده وفرمانروايان نواحی تسخيرشده را مصادره ميکرد و به امالک شخصی خود می افزو
سالطين وفاتحان بعدی تا نيمه های . اين روش در دورۀ سلجوقيان نيز دنبال شده ودر عهد مغول وسيعًا گسترش يافت

قرن بيستم همواره خود را وارث امالک وسيعه وحاصلخيز سلطانی می دانستند ودر صورتی که در تحکيم قدرت 
اراضی سلطانی . ک سلطنتی وخانوادۀ شاهی بيشتر بودمرکزی خود را موفق تر می ديدند سعی شان در افزايش امال

معموًال از بهترين زمين های آبی وحاصلخيز در حومۀ شهرها بود که بخش عمدۀ آنرا باغستان های مشجر ومثمر در 
بهره برداری از اراضی سلطانی معموًال توسط مالکان وکار گزاران دولت در . شهرهای بزرگ کشور تشکيل ميداد

ات از طريق استثمار دهقانان وابسته بمالک فيودال براساس اصول مزارعه يا کار مجانی بشکل بيگار مرکز والي
  .صورت ميگرفت

اعليحضرت غازی امان اهللا خان اين اراضی راهمراه با اراضی دولتی وغيره برای دهقانان وزارعان در بدل قيمت 
د که قيمت آنرا نقدًا می پرداختند، لذا بخش بزرگ از ولی چون حق تقدم به کسانی داده ميش) ١۶.(ناچيزی واگذاشت

بخصوص که ملکان بزرگ از طريق دادن رشوه به مامورين .اينگونه اراضی بدست مالکان عمده اراضی متمرکزشد
  .با صالحيت دولتی زودتر ميتوانستند، اراضی حاصلخيز مورد نظر راتصاحب کنند

مجددًا از طريق مصادره وغصب اراضی ) خانوادۀ سلطنتی(  سلطانیدر دورۀ بعد از غازی امان اهللا خان، اراضی
مثل اينکه اعضای خانوادۀ سلطنتی يا بهانۀ جوئی، . افراد واشخاصی که در ضديت با دولت برميخاستند، وسعت يافت

زمينی را که مورد توجه شان قرار ميگرفت، غصب ميکردند وصاحبان اصلی آن اراضی را مجبور به فرار از 
 به ١٣۵٧اراضی سلطانی در بخش های حاصلخيز کشور تا کودتای ثور. ر مينمودند يا سربه نيست ميکردندکشو

  .موجوديت خود ادامه داد
  : اراضی وقفی-٣

برطبق فقه اسالمی، هرکسی ميتواند به . در افغانستان اين نوع اراضی نسبت به تمام اشکال ديگر اراضی کمتر است
مساجد، ( خود رابه نفع موسسات مذهبی يا خيريه) اموال غيرمنقول(بخصوص عقارموجب وصيت نامه ای، هرچيز 

اينگون اراضی در واليت مزارشريف، هرات ، قندهار وننگرهار . وقف کند) مراقد اوليا، بيمارستان ومراکز متبرکه
  .وغزنی به سبب موجوديت اماکن متبرکه  سراغ شده ميتواند

ود که منبع اصلی درآمد روحانيون را تشکيل ميدادند وگروه بزرگی از روحانيون نقش تاريخی موقوفات همواره اين ب
. از محل درآمد موقوفات بزرگ، که براثر بهره کشی از روستائيان بدست می  آمده، متمتع ميگشته اند

امان وغازی . اميرعبدالرحمن خان بخشی از اين اراضی را از روحانيون بازگرفت وآنرا جزو اراضی دولتی شمرد
) متوليان وروحانيون با نفوذ( اهللا اين اراضی را در اختيار کشاورزان قرارداد، ولی مجددًا بدست صاحبان اولی

بعد ها نيز مقداراين شکل اراضی انکشاف نکرد و در نتيجه بهره ايکه از اينگونه اراضی بدست می آيد، . برگشت
  .کندنميتواند نيازمندی موسسات مذهبی  وخيريه را تکافو ب

  : اراضی مشترک گله داران وجماعات روستائی-۴
 اين اراضی همانا قلمروکوچ صحرانوردان وچادر نشينان وگله داران روستائی ميباشد که نسبت به گذشته های دور، 

زيرا در نقاط دور دست اين اراضی روز بروز تحت مالکيت خصوصی متنفذين محلی درآمده . خيلی محدود شده است
  )١٧.( ميليون هکتار زمين قلمداد شده است٣٨ل حاضر ساحۀ اينگونه اراضی در سراسر کشور، در حا. است

گرچه از نطر فقه اسالمی، تمام اراضی  المالک، اعم ازصالح الزراعه يا باير،علفچر وکوهسار وعموم منابع آبها 
ت نداشته باشند، ملکيت دولت وکوه ها که در داخل ساحۀ مملکت باشد واشخاص انفرادی، اسناد تملک آن رادر دس

بلکه فقط رئيس دولت ميتواند آنرا بکسی هبه . شناخته ميشود وهيچکس حق تملک واستفادۀ خود سرانه از آنها راندارد
از ملکيت دولت ) ١٨(کند و يا در بدل خدمات ملکی ونظامی افراد معين بطور اقطاع تمليک يا اقطاع االستغالل

ان کوچی وروستائيان کشور بطور سنتی، اين حق را داشته اند که از امالک کوهپايه ها معهذا مالدار. مفروز نمايد
ودره ها ودشت ها وعلفرها در حومه شهرها ومناطق دورتر از ساحۀ کشتمندی برای تعليف احشام خود استفاده کنند 

شد که تمام کوه ها، چراگاه  فرمانی به امضای ظاهر شاه صادر١٩۴٣درسال . وتنها ماليات مواشی به دولت بپردازند
لذا هيچکش حق مالکيت . ميباشد)سلطان(ها ومنابع عمومی آب مطابق شريعت اسالمی ملکيت دولت ومربوط به شاه 

  .برآنها راندارد
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  : اراضی ُملکی-۵
و درآمد عمدۀ داخلی نيز ازطريق . اين شکل اراضی ، عمده ترين بخش زمين های زراعتی را درکشوراحتوا ميکند

. تدارک ميگردد) روش توليد دستی(باوجودشيوۀ توليد قرون وسطائی ) خصوصی(ره برداری از اراضی ُملکیبه
/ ٠٠٠) (=  هکتار۴ر۵٠٠ر٠٠٠(مجموع اراضی ملکی بنابر آخرين احصائيه های رسمی وزرات زراعت وآبياری

 ٠٠٠/٨٠٠(لغ بروبيش ازنيم تمام زمين های تحت زراعت که با) ١٩(زمين محاسبه شده،) جريب۵٠٠/٢٢
  )٢٠.(زمين ميشود، می باشد)  جريب٠٠٠/٣٩/ ٠٠٠=هکتار٧/

  :اراضی ملکی را از لحاظ مقدار مالکيت فئودالی بگونه های ذيل ميتوان بهتر مطالعه کرد
  اراضی مالکان بزرگ،-١
  اراضی مالکان متوسط،-٢
  ،)خرده پا( اراضی مالکان کوچک- ٣
  . اراضی کوچک دهقانی-۴

در واليات شمال، غرب وجنوب ) امالک فئودالی( هريک ازاين اشکال بايد يادآورشد که قطعات بزرگقبل از شرح 
غرب کشور که دارای سطوح هموار جلگه های مسطح با رودخانه های خروشان چون آمو، کوکچه، پنج وهريرود، 

 .فراه رود وهيرمند وارغنداب وغيره اند، قرار دارد
  
  :  مالکان بزرگ- ١

در نيمروز استثناًء .[ زمين در تصرف داشتند) جريب١٠٠٠( هکتار٢٠٠ک اراضی وسيعی بيشتر از آنان هري
 جريب زمين داشتند که ساالنه کمتر از ٨٠٠٠٠تا - جريب٢۵٠٠= هزار هکتار١۵ هکتار تا ۵٠٠مالکان بزرگ بين 

  .]يک دهم آنرا کشت ميکردند
وار محاسبه شده که درمقايسه با مجموع يک ميليون تعداد مالکان بزرگ در سراسر کشور مجموعًا يکهزارخان

 ٢۴٣/ ٠٠٠(اما ساحه ای بزرگ به اندازۀ) ٢١.(را تشکيل ميدادند) ٪١( ودوصد هزارخانوار زميندارکشور کمتر از 
  )٢٢.(زمين های صالح ازراعه را دراختيار داشتند)  جريب١/ ١١۵/ ٠٠٠= هکتار

  : مالکان متوسط-٢
در نيمروز .(نميتواند تجاوز کند) جريب١٠٠٠(=هکتار٢٠٠مختلف از هم فرق دارد، اما از مالکان متوسط در نواحی 

 جريب زمين هم داشته باشد، مالک ٢٠٠٠=هکتار۴٠٠بنابر سطح نازل بازده فراورده های کشاورزی، کسيکه تا 
نورمال ممکن است زيرا ارزش انواع فراورده های کشاورزی مالک متوسط آنجا فقط در سال . متوسط شمرده ميشود

  .)تا يکصد هزار افغانی برسد
 هزار خانوار ١۶زمين دارند، ) جريب١٠٠٠ -١٠٠( هکتار٢٠٠ - هکتار٢٠بهرحال تعداد مالکان که ملکيتی بين 

 ١۶ / ١(که در مقايسه با اصل اراضی زراعتی)  جريب٣ / ۶٢۵/ ٠٠٠( هکتار٧٢۵/ ٠٠٠حساب شده ومجموعًا
  )٢٣.(يار داشتندرا احتوا ميکند، دراخت)فيصد
  ):خرده مالکان( مالکان کوچک– ٣

خرده مالکان که معموًال خود درامر توليد سهيم هستند ونه مانند مالکان بزرگ استثمار ميکنند ونه مثل دهقانان بی 
تعداد اينان . زمين دارند)  جريب١٠٠-٣٠( هکتار٢٠ -۶زمين مورد استثمار قرارميگيرند، کسانی اند که ملکيتی بين

زمين را دراختيار )  جريب۴ / ٨۶٠/ ٠٠٠)(= هکتار٩٧٢/ ٠٠٠( هزار خانوار زميندار خرده پا اند که مجموعًا٩٣
  )٢۴.( فيصد اراضی زراعتی را کشت مينمايند٢١ / ۶ فيصدزمين داران کشور را تشکيل ميدهند و٨/ ٧دارند وگويا 

ب های قبول شده، به زمين درجه اول زمين زارعتی را توسط ضري)  هکتار۴/ ۵٠٠/ ٠٠٠(هرگاه اصل مساحت
  تعديل 

 فيصد کل خانوار زميندار ٩٧زمين درجه اول دارند، )  جريب٣٠(  هکتار۶نمائيم، در آن صورت زميندارانيکه الی 
  . فيصد ساحۀ زمينداری را در ملکيت خود داشتند٧١/ ۴را تشکيل داده وبه اندازۀ 
 ٢٨/۶ فيصد خانوار نبوده، که ٣ول درملکيت شان بود، بيشتر از  هکتار زمين درجه ا۶زميندارانی که بيشتر از

  .فيصد تمام زمين يا تقريبًا يک سوم حصۀ زمين های تحت زراعت کشور را مالک بودند
  :جدول ذيل بيانگر محاسبات فوق است
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  ار               فيصدی مقياس به هکتار                 به هزار خانوار             فيصدی            به هزار هکت
  ١٧/ ٢                     ٣۴٩/ ٠۶             ۵٨/ ٧                      ٧٠۵/ ٠٣يک وکمتر ازآن                  

  ۵۴/ ۴                   ١١٠١/ ۶٨            ٣٨/ ٣                      ۴۵٩/ ٩٧              ۶بيشتر از يک الی 
  ٢٨/ ٩                     ۵٨١/ ١۶               ٣/ ٠                        ٣۵/ ٠٠                        ۶بيشتز از 

  )٢۵  (١٠٠/ ٠                    ٢٠٢٣/ ٠٠          ١٠٠/ ٠٠                   ١٢٠٠/ ٠٠مجموع                           
  
  : اراضی کوچک دهقانی- ۴

دهقان مرفه .اين اراضی که به مشکل ميتواند مايحتاج دهقان رابرای شش ماه سال تکافوکند، بسيار اندک  وناچيزاند
 فيصد کل خانوار زميندار را تشکيل داده وبه ٩٠/ ٩زمين دارند، )  جريب٣٠-١٠( هکتار۶-٢الحال که ملکيتی بين 

دهقانان کم زمين وغير مرفه که ملکيتی تا ) ٢۶.( داشتند فيصد ساحۀ زمينداری کشور را درملکيت خود۵۶/ ٩اندازۀ 
 ٢۴/ ٩ فيصد خانوار زمين دارن کشور بوده که به اندازۀ ١/۶٧يا کمتر داشتند، مشتمل، بر )  جريب١٠( هکتار٢

 ١٢٠بالغ شده ومجموعًا ) خانوار٨٠۵٠٠٠(به عبارت ديگرتعداد اين دسته دهقانان کم زمين به . فيصد زمين داشتند
کمتر از يک )  فيصد۵۵(اکثريت اين دهقانان) ٢٧.(زمين رادر اختيار داشتند)  جريب۵/ ۶٠٠/ ٠٠٠(=رهکتارهزا

  )٢٨.( فيصد مالکين کوچک را تشکيل ميدادند٧٧هکتار داشتند و
زيرا مشکالتی که .اراضی کوچک دهقانی در افغانستان، بنابرخصوصيت فئودالی، همواره روبه نابودی بوده است

کين بزرگ ومتوسط بر سر راه زميندران کوچک ايجاد ميگرديد، گاهی زميندران کوچک را خاکستر ازطرف مال
  .نشين ميساخت وزمانی زميندارمتوسط را در صف مالکان بزرگ قرار ميداد

سير زمينداری همواره  به زيان وضرر  اين گونه ملکيت ها چرخيده ونشان ميدهد که چگونه مالکان بزرگ با 
 دولت، ازدوران خالفت اسالمی تا روزگارما، صاحبان ومالکان اراضی کوچک را چه از راه دادن همدستی عمال

قرض وچه از راه وصول ماليات وعوارض گوناگون وديگر مجبوريت های اجتماعی واقتصادی تحت فشار گرفته 
کرده، صاحبان آن را در قبضۀ خود گرفته اند وبعد آن راتصاحب ) حمايت"(الجاء"واراضی شان را ابتدا به شکل

  .اجبارًا به کشاورزان تنگدست وبی زمين مبدل ساخته اند
، نابرابری سيستم )خرده مالکی(محققين خاطر نشان ساخته اند که عمده ترين عامل تحليل رفتن امالک کوچک دهقانی

رز مالکيت دهقانی وخودکامگی مامورين وصول ماليات در تبانی با مالکان بزرگ بوده که باط) ماليات ارضی(خراج
اراضی (ولی ناگفته نبايد گذاشت که مالکان بزرگ پس ازغصب اراضی دهقانی .از هرحيث ناسازگاری داشته است

برخالف فئودال غرب، به هيچ وجه در انديشۀ ايجاد زراعت های کالن اربابی که متکی به بيگار ) روستائيان ازاد
عات کوچک تقسيم کرده با شرايط کم وبيش سختی به دهقانان که خود باشد، نبودند، بلکه زمين وسيع خود را، به قط
  .ميدادند) اجاره وسهميه کاری( مالکان ديروزی آن اراضی بودند، به مزارعه

  
  :خوش نشينها

 فيصد مجموع باشندگان ٩/ ٢که " خوش نشين"در روستاهای افغانستان عالوه برمالکين وکشاورزان، عده يی هم بنام
از قبيل آهنگر،نجار، ُکالل، ( هزار تن پيشه ور٧٠اينان متشکل از .  ميدادند نيز زندگی ميکردنددهات را تشکيل

هزار روشنفکر ١١۶ هزارتاجر وسوداگر و١٠٠ هزار کارگر ساختمانی، ۴٠و)،بوريا باف، نداف ودالک وغيره 
  )٢٩.(دهاتی وروحانيون بودند

  
  :برقراری مناسبات توليدی
ودۀ اصلی آن، مالکيت اربابی برزمين مزروعی است، اصول مزارعه، مهمترين بخش در نظام فئودالی که شال
فرمول کلی اين است که انسانها چه در ساحۀ کشاورزی وچه در ساحۀ صنايع ويا ساختمان . مناسبات توليدی است

مادی مورد احتياج وغيره بدون برقراری مناسبات توليدی نمی توانند بکار توليدی بپردازند ودر نتيجه خواسته های 
برای توليدخواسته های موردنياز، از نان ولباس ومسکن " به عقيدۀ دانشمندان اقتصاد سياسی. زندگی را توزيع کنند

  :گرفته تا بوت وطياره وغيره بطور کلی سه عامل زير ضروری است
   کار انسانی،-١
   وسايل کار،-٢
  . موضوع کار-٣

موضوع ( دارد وسايل کار را بکارمی اندازد وبوسيلۀ آن روی زمين يا مادۀ اولی انسان کارکن با مهارتهای معينی که 
مثًال در ساحۀ کشاورزی، .اثر ميگذارد تا آنرابصورتی که برای رفع نيازمندی های خويش الزم دارد، در آورد) کار
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سايل کار يعنی ابزار برای توليد گندم، دهقان کشتگر، يعنی انسانی که مهارت معين وقدرت جسمانی معين دارد، و
بکارمی اندازد، تا روی موضوع کار، ) که بسته بدرجۀ تکامل اين ابزاراست( شخم زنی، ابياری، دروکنی وغيره را

. يعنی زمين قابل کشت، بذر گندم وغيره آنچنان تاثيری بگذارد که مقدار گندم بيش از آنچه که کاشته، بدست آورد
وسايل توليد ناميده می شود که انسان با نيروی کارخود آنرا بخدمت می گيرد وسايل کار وموضوع کار، در مجموع  

بدين ترتيب ديده ميشود که وسايل توليد در برقراری مناسبات ) ٣٠. "(تا خواسته های موردنياز خويش راتوليد کند
ن انسانهای بهره ده توليدی نقش اساسی دارد وشکل مالکيت وسايل توليد، تعيين کنندۀ شکل توزيع نعمات مادی ميا

  ." وبهره کش است
در دورانها وزمانها ومکانهای مختلف، انسان مولد با شرايط گوناگون دسترسی به وسايل توليد را کسب ميکند واگر 
اين شرايط را نپذيرد و از انجام وظايف ناشی از آن سرباز زند، اصوًال با اين وسايل دسترسی پيدانخواهد کرد 

  )٣١."(وليد کندونخواهد توانست  ت
 اقتصادی ، از قبيل نظام - چون توليد از بهم پيوستن وسايل توليد ونيروی کارانسانی ، در درون نظام معين اجتماعی

بردگی، نظام فيودالی، نظام سرمايه داری وغيره بعمل می آيد، بنابرآن در نظام فيودالی که وسايل توليد، يعنی 
قرار دارد، دهقان بايدشرايط معينی را ) زميندار بزرگ( ه در مالکيت فئودالزمين،آب ، بذر،گاوان قلبه بطور عمد

به عبارت ديگر، دهقان کشتگر، بايد قبول دار شود که عالوه برانجام . بپذيرد تا بتواند بوسايل توليد دسترسی پيدا کند
: اميان عوامل پنجگانهبه نفع مالک بايد موافق اصول مزارعه، محصول کار خود ر" بيگاری" يک سلسله کارهای

البته در مناطق .( تقسيم کند وهر سهم را به مالک آن تحويل دهد) دهقان( زمين، آب، بذر، گاو، ونيروی کار انسانی
  .)مختلف خصوصيت های اصول مزارعه فرق ميکند

ر بخش توليد روابط فيودالی د)  رعيتی-ارباب( در کشورما در طی کمابيش، يک ونيم هزار سال سلطۀ نظام فيودالی
کشاورزی به عنوان مهمترين بخش روابط توليدی به همان شيوۀ بدوی وغيرعادالنه خود برقرار بوده وتنها در درون 
اين نظام وبا پذيرش شرايط آن ممکن بود که، دهقان به کار کشاورزی بپردازد تا سپس از حاصل آن و در حدود 

  . باشدسهمی که به او ميرسد، زندگانی بخورنميری داشته
اکنون که تا حدی توانستيم بگوئيم روابط توليدی چيست و اين روابط در بخش کشاورزی چگونه برقرارميشود، می 

  .پردازيم به توضيح چگونگی روابط ومناسبات فئودالی کشور در دوران مورد مطالعه
  

  :چگونگی توزيع محصول
ون مبنای قانونی نداشته وندارد وبرطبق سنن محلی تقسيم محصول زمين بين مالک ودهقان از روزگاران قديم تا کن

  .وشرايطی که از جانب مالک فئودال وضع ميگرديد، صورت ميگرفت
 فيصد از مجموع خانوار زارع در ۴ -٣در افغانستان چنانکه قبًال برشمرديم، مالکان بزرگ در حالی که تعداد شان از

  )٣٢.( کشور را در اختيار داشتند فيصد زمين های ابی٧٠کشور تجاوز نميکردند، بيش از 
اينان اراضی خود را بواسطۀ مباشران وناظران محلی، بطور مزارعه يعنی اجاره وسهم کاری، به دهقانان بی زمين 

شکل عمدۀ مزارعه ، سهم داشتن در محصول زمين بوده واين نشانه ئی از پسماندگی اقتصادی . وکم زمين ميدادند
نظر به رشد بورژوازی )  قرن بيستم٧٠ و۶٠(ولی طی دهه های . در کشور استوانکشاف ضعيف مناسبات پول 

  .اجارۀ زمين به اساس پول نيز رايج گرديده ميرفت
درصورتی که زمين، آب، بذر وحيوانات کار وابزارتوليد از ارباب می بود وماليه را ارباب می پرداخت، سهم دهقان 

 بود وچهارپنجم محصول به مالک زمين تعلق ميگرفت، ضمنًا در بدل نيروی کارش يک چهارم وگاهی يک پنجم
  .بپردازد) ارباب( دهقان مجبور بود تا به ترميم ديوارقلعه و باغ مالک

هرگاه دهقان صاحب ابزارکار وحيوانات وتخم بذری می بود، آنگاه ثلث يا نصف محصول زمين را صاحب شده 
  .کلف بود تا نصف ماليات ارضی رانيز بپردازدمستوانست، مگردر صورت گرفتن اين ثلث يانصفه، م

در واليات سمت غرب کشورثلث ومناصفه کاری مروج بود ودهقان مزارعه گرنظر به عرف ورواج محل، ثلث يا 
واما در زمين للمی بواسطۀ زحمت بسيار وحاصل . آنچه گفتيم طرز اجارۀ زمين آبی بود.نصف حاصل را برميداشت

  .کار بيگار همه جا برذمۀ دهقان تکيه ميزد. ل زمين راميتوانست بدست آوردحاص) چهارپنجم(کم، دهقان
  : مالداری

مالداران بزرگ که هريک بيشتر از يک هزارگوسفند داشتند، کارهای چوپانی، چيدن پشم گوسفند، رشتن پشم، 
وبرای هر . داشتنددوشيدن وتهيه لبنيات وامور رمه داری وگله داری، يک تعداد زن ومرد واطفال در خدمت خود 
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يک گوسفد مزد ميدادند وبعضًا ) ودر برخی نواحی از هرچل گوسفند يک بره( چوپان، ساالنه از هر بيست گوسفند
  .يک چوپان تا يک هزار گوسفند را می چرانيد

مالداران بزرگ که نفوذ قبيلوی بيشتر وچراگاه های غنی تری در دست داشتند بعضًا در زمين های للمی بکشت 
عمدتًا . خی از حبوبات هم دست می يازيدند ودر بدل خدمت دهقانی، چهاريکه حاصل زمين را می پرداختندبر

  .مالداران در جزو رمه های گوسفند يک تعداد از ساير حيوانات مثل اسپ، اشتر، خرو گاو هم نگاه ميداشتند
 کوچک هريک تا يکصد رأس مواشی مالداران. مالداران متوسط باالتر از صدرأس تا پنجصد رأس مواشی داشتند

 ٧٠ و۶٠در مالداری نيز مثل زراعت، صنايع دستی متمم اقتصاد فيودالی کشوراست، ولی در ده های . ميداشته باشند
قرن گذشته مالداران نيز به ساحۀ تبادلۀ پول يامال التجاره کشيده شده وبتدريج مالداران کوچی را بسوی تجزيه 

پروسه را خشک ساليهای متواتر هفت ساله اخير قرن بيستم  در عهد ناميمون طالبان تکميل اين . وناداری می راندند
  .کرد، زيرا تمام حيوانات ومواشی کوچيان از اثر قلت علوفه وفقدان آب تلف شدند وصاحبان شان بخاک سياه نشستند

  
  رسوم گروی، سود وسلم

 ۶١تقريبًا . ی، تسلط روابط فيودالی برکشور بوده استبصورت کلی ميتوان گفت که علت اصلی پسمانی جامعۀ افغان
فيصد تمام باشندگان دهات را دهقانان بی زمين وکم زمين تشکيل ميدادند که براساس روابط غير عادالنه فئودالی،از 

 فيصد محصول کار خود را تصاحب کرده ٢٠فئوداالن وزمينداران متوسط زمين به اجاره ميگرفتند وکمتراز 
. کفايت نميکند)  نفرنان خوردارد۶-٧که معموًال ( طبيعی است که اين عايد ناچيز برای يک خانواردهقان. ندميتوانست

عالوتًا دهقان برای تداوی، اجرای مراسم تکفين و تدفين وطويانه ومصارف عروسی ورشوه به ماموران دولتی 
 حتی برای بخورنمير او کفايت نميکرد، لذا دهقان از آنجائی که عوايد ناچيزدهقان،. وغيره به پول احتياج پيدا ميکرد

برای همۀ اين مصارف، مجبور ميشد از مالکان وسودخوران تحت عناوين گوناگون پول بسودبگيرد که نمونه وارچند 
  :نوع آن مختصرًا توضيح ميگردد

  :گروی
 پول ناچيز به فئودال يا هنگامی که دهقان کم زمين به پول احتياج پيدا ميکرد، ملکيت کوچک خود رادر مقابل

چون دهقان ديگر . سودخوار محل به گرو ورهن ميگذاشت وخود به دهقان بی زمين ومزدور زراعتی مبدل ميشد
نميتوانست از عايد بسيار ناچيزدهقانی ومزدوری پول پس انداز کند تا زمين يا باغچۀ خود را از گرو سودخواران 

  . آنرا به قيمت بسيار ارزان به سودخوارگرو گيرنده بفروشدآزاد نمايد، باالخره مجبور ميگرديد تا
براثر ( دهقان کم زمين ملکيت های خود را٣۴٨ ٠٠٠ در حدود١٩۶٧ تا ١٩۵۵تنها از سال " براساس ارقام رسمی
  )٣۴."((ازدست دادند وبه دهاقين بی زمين ومهاجر، مبدل گرديدند) گروی وسود وسلم

  :سود
ندار وزمينداران مرفه در وقت مراجعه دهقان محتاج، پول به قرض با سود ساالنه سود خواران، دکانداران زمي

دهقان محتاج . فيصد ميدادند واز اين رهگذر خودشان غنی تر می شدند ودهقان نادار، نادارتر ميگرديد۵٠ و۴٠-٣٠از
تاصد فيصد فرق ميکرد، ۵٠ -٣٠متعهد ميشد تا در مقابل پول قرضه، به سودخور ماهانه يا سالنه سود معينی که از 

  .دهقان در بدل تاديۀ اين سودها وقرضه ها تمام وسايل زندگی وحتی فرزندان خود را ازدست ميداد. بپردازد
  :salamسلُم

مثًال دهقان محتاج در مقابل ده سير گندم متقبل . سلم تعريف دقيقی ندارد، مگر با يک مثال ميتوان آنرا  توضيح کرد
ويا اينکه دهقان در وقت . ندم در سرخرمن به مالک ويا کسی که او را قرض داده است، بدهدميشد که پانزده سيرگ

قرضه متقبل ميشد که سرخرمن قرضه ايکه بطور نقد گرفته در بدل آن جنس به نرخ ارزان تر از قيمت واقعی روز 
 افغانی ٢۵ بايد به نصف قيمت يعنی مثًال اگر قيمت گندم در وقت خرمن پنجا افغانی فی سيرباشد، دهقان آنرا. بپردازد

  .گويند) به فتحين"( سلم"اين روش سود خوری را در افغانستان.فی سيربنابر تعهد قبلی به سود خور بدهد
دهقانان اينچنين تحت روابط مذموم فيودالی، گرسنگی، بيسوادی، مريضی، بی خانگی، وقرضداری رنج می کشيدند 

ات را ترک ميگفتند ودسته دسته به شهرها روی می آوردند ودرآنجا به امور غير وهرسال تعداد قابل مالحظه شان ده
در نتيجه از يکطرف سطح توليدات کشاورزی پائين می افتاد واز طرف ديگر . توليدی وبعضًا توليدی مشغول ميشدند

 گوناگون اجتماعی تعداد نفوس شهرها زدياد شده، کرايۀ منازل ونرخ مواد اوليه بلند ميرفت و سبب پرابلم های
  .واقتصادی ميگرديد
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  :نتيجه
علت عمدۀ اين همه رنج و آوارگی از پی بدست آوردن حد اقل مواد غذائی وعدم رشد کافی توليدات زراعتی، مالکيت 

  .انحصاری فئودال بر زمين است
اراضی وسيعی .مالکيت خصوصی برزمين، زمينۀ عدم انکشاف کشاورزی را از چندين لحاظ فراهم ساخته وميسازد

چون  سهم عمده از . که در تملک مالک فئودال قرار داشت يک قسمت ناچيز آن ساالنه آبياری وکشت ميشد
سهم ناچيزی مثًال يک پنجم ويا ) مزارعه گر( محصوالت کشاورزی به مالک تکيه ميکرد وبرای دهقان شريک کار

نطور که الزم است در بلندبردن ميزان محصوالت يک چهارم حصۀ محصوالت ميرسيد، بنابرآن دهقان مزارعه گر آ
زراعتی وفراورده های کشاورزی دلچسپی وعالقه نميگرفت ومالک فيودال هم برای ازدياد محصوالت کشاورزی ، 

ماشين، کود، تخم اصالح شده، ادويۀ ضدآفات  وامراض نباتی  وحيوانی استفاده :از عوامل توليدی مدرن، مانند
رتعداد قطعات خورد و پارچه شدۀ زمين وجود داشت ودارد که به اساس قوانين ميراث به از طرف ديگ. نميکرد

چندين مالک تعلق ميگيرد و در اکثر موارد اين قطعات کوچک يک واحد مناسب اقتصادی وتوليدی را تشکيل 
  .نميدهند

، موجب شده بود که حاصل  بدينگونه تسلط مناسبات فيودالی در کشور تا قبل از کودتای ثور بخصوص در روستاها
تکنالوژی جديد وعصری در زراعت راه نيابد، تنوع کشت . فی واحد زمين کشتمندی در سطح بسيار نازلی باقی بماند

  پايان.وزرع آنچنانکه الزم است تحقق وتوسعه نپذيرد وانواع ومقدار پيداوار زراعتی محدود بماند
  

  :مآخذ وزيرنويسها
، يک دالر امريکائی در سالهای مذکور معادل ٢٢ -۴، صفحات١٣۵٩رشده در سنبلۀ  نش١٣۵٨سالنامۀ احصائيوی-١
  . افغانی محاسبه شده۴۵/ ٣٣
  ٣ ، ص١٣۶١ دکتور لکنوال، اصالحات دموکراتيک ارضی وآب، طبع -٢
، اتلس کودکان، نشريۀ ١٣، ص ١٣۶٠ادارۀ مرکزی احصائيه، تصويری از وضع کودکان ومادران، حمل :  رک-٣

  ۴ص ١٣۶٠رکزی احصائيه، عقرب ادارۀ م
  ۴١، ص ١٩٧١افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آن، نشريۀ بانک جهانی، ترجمه دکتور هاشميان،مارچ– ۴
  ۴ دکتور لکنوال، اصالحات ارضی وآب، ص -۵
   ببعد٣ دکتور لکنوال، اصالحات ارضی وآب، ص - ۶
  ٧-۵ دکتور لکنوال، اصالحات ارضی وآب، صفحات -٧
  ٧و۶و۵لکنوال، اصالحات ارضی وآب، صفحات دکتور - ٨
  ١٣۵٩ نشريۀ بانک انکشاف زراعتی، شمارۀ ماه سنبله -٩
، مناسبات فيودالی واصالحات دموکراتيک ارضی، نوشتۀ ١٣-١٢ غبار افغانستان درمسير تاريخ، صفحات -١٠

  ١۴١٣دکتور صالح زيری، ص
  ١٣۵٩ نشريۀ بانک انکشاف زراعتی، شمارۀ ماه سنبله -١١
  ۵ دکتور لکنوال، اثرقبل الذکر، ص- ١٢
  ١٩ دکتور زيری، مناسبات فيودالی درکشور واصالحات دموکراتيک ارضی، ص -١٣
  ۶٠ -۵۵ جزيه در اسالم، سيدنيت دانيل، صفحات -١۴
  ٢۵برتلس، ناصرخسرو واسماعيليان، ص – ١۵
  م١٩٢١ ش١٣٠٠نظامنامۀ فروش امالک دولتی، منتشرۀ – ١۶
  )جدول مربوطه( ٣اصالحات دموکراتيک ارضی واب،ص دکتور لکنوال، – ١٧
اقطاع التمليک يعنی اعطای خود زمين به شخص معين واقطاع االستغالل به معنی اعطای عوايد مالياتی يک – ١٨

، ازخانم لمتون، ترجمه منوچهر ٧۵۴مالک وزارع درايران،ص : رک.(قطعه زمين به شخص يا اشخاص معين
  )اميری
  )جدول منضمه تحليل شود( ٧صالحات دموکراتيک ارضی واب، صدکتور لکنوال، ا-١٩
  ۴همان اثر، ص– ٢٠

  )تحليل جدول منضمه( ١۶ همان اثر،ص -٢١-٢٢
  )جدول منضمه(۶ همان اثر، ص - ٢٣
   همان اثر، همانجا-٢۴
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  ٧-۶ همان اثر،ص – ٢۵
   همان جا،-٢۶
  ٧ هملن اثر، ص-٢٧
  ١۶-١۵کراتيک ارضی، صفحات دکتور زيری، مناسبات فيودالی واصالحات دمو– ٢٨
 داکترکبير رنجبر،ترکيب اجتماعی روستائيان ومناسبات ارضی درافغانستان قبل از انقالب ،مجلۀ اريانا سال -٢٩

  ٢٧ شماره دوم ص ١٣۶۴
  ٣، ص١٣۵٨جوانشير، اقتصاد سياسی، از نشريات حزب تودۀ ايران، . م.  ف- ٣٠
  ۵-۴ همان اثر، صفحات -٣١
  ١٣-١٢تان درمسير تاريخ، ص  غبار، افغانس- ٣٢
 داکترکبير رنجبر،ترکيب اجتماعی روستائيان ومناسبات ارضی درافغانستان قبل از انقالب ،مجلۀ اريانا سال -٣٣

  ١۵ شماره دوم، ص ١٣۶۴
  

  پايان
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


