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  م١٥/٠٤/٢٠٠٨                      کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  
  

  شيوه های برخورد با مسالۀ اصالحات ارضی
   قرن بيستم٨٠ و٧٠درسالهای

  
  :مقدمه

ولی .کشورما افغانستان، يک کشورزراعتی است، چه اکثريت مطلق زحمتکشان دراين عرصه مشغوليت دارند
ه از آالت وابراز ابتدائی توليد در زراعت متکی برشيوه توليد قرون بنابرعدم رشد الزم نيروهای مولده ،استفاد

وسطائی، محصوالت کشاورزی فی واحد کشت در افغانستان در مقايسه با کشورهای ديگر بسيار کم واندک است 
بصورت مشخص . وجوابگوی نيازمندی مردم از جهت مواد ارتزاقی واز صنايع از لحاظ تهيه مواد خام ، نيست

وان گفت که تسلط مناسبات فيودالی وماقبل فيودالی در نظام اجتماعی واقتصادی جامعه ما، رشد نيروهای مولده ترميت
  .را بطی ساخته موانع زيادی را در راه پيشرفت کشورايجاد نموده است

ناسبات پس يگانه راه نجات از اين بن بست اقتصادی واجتماعی،انجام اصالحات ارضی وآب وخاتمه دادن به تسلط م
ظالمانه فيودالی،يعنی طرزتوليد زراعتی عقب مانده قرون وسطائی وبرهم زدن روابط توليدی کهنه فيودالی وماقبل 

  .فيودالی در کشور است
ضرورت پرداختن  به مساله اصالحات ارضی  ، ازساختارنظام توليدی کشور ناشی ميگردد، زيرا از يکسودر حدود 

وف کار کشاورزی اند واز طريق آن امرار معاش مينمايند واز جانب  در صد نفوس کشور مصر٨۵ تا ٨٠
 در صد محصول ناخالص داخلی و ۶٠ديگرمحصوالت زراعتی بحيث بخش عمده در ترکيب اقتصاد ملی، بيش از 

 اجتماعی کشور -اين امر اگراز يکطرف عقب ماندگی اقتصادی. در صد عوايد صادراتی کشور را ميسازد۵٠بيش از 
ه مينمايد، از جانب ديگر واضح ميسازد که با بهره برداری موثر ووسيع از زمين به مثابۀ اساس توليد زراعتی را افاد

  .ميتوان به رشد اقتصادملی کمک شايان توجه نمود
در کشور ما که دهقانان اکثريت نفوس جامعه را تشکيل ميدهند، درحال حاضر مهمترين بخش نعمات مادی جامعه را 

از اين جهت .  وجلب آنها در جهت تحقق تحوالت اجتماعی نقش بسيار مهمی در زندگی سياسی کشور داردتوليد نموده
توجه دقيق به حل مسئله ارضی وآب با در نظرداشت تفکيک نقش ومنافع مشخص هريک از اليه های دهقانی، از 

  . ديدگاه رشد اقتصاد ملی وعالقمندی شخصی دهقانان، حايز اهميت فراوان است
رزومندی برای خاتمه دادن به تسلط مناسبات توليدی عقب مانده فيودالی وفراهم کردن شرايطی که دهقان را از آ

چنگال  استثمارظالمانه خان،بای، ملک ، ارباب يا فيودال  نجات بدهد وصاحب زمين بسازد ، برای نخستين مرتبه  با 
  .روی کارآمدند دولت مشروطه طلبان افغانستان تبارز نمود

پس از کسب استقالل سياسی کشور و روی کارآمدن رژيم مشروطه خواهان درتحت زعامت شاه امان اهللا ، گامهای 
خان، نخستين شاهی است که به فکر اصالحات هللا  شاه امان ا.مهمی در راستای رفاه عومی وقوام ملی برداشته شد

در » فروش امالک دولتى «قانون .  پرداختارضى درکشورافتاد وقبل از همه به توزيع زمين های دولتی به مردم
،نافذ شد و قيمت زمين فی جريب يک افغانی تعيين گرديد تا دهقانان بی زمين هم بتوانند قطعه زمينی خريداری ١٩٢٣

نمايند وروی آن کار نمايند وحاصل دسترنج خود را خود بردارند ،اما دهقانان که کمر شان در زير فشاراستخوان 
بابان خم شده بود،اکثريت شان توان خريد زمين را نداشتند ،وبازهم خوانين با خريد زمينهای دولتی شکن خانها وار

  . صاحب  ملکيت های بزرگتری شدند
برداشت يا  سبک ) دهقان، و مالدار و پيشه ور(تحميالت ثقيل گذشته را از روی شانه های اکثريت ملت هللا شاه امان ا

ريدارى، آذوقه رسانى اجبارى در رباط هاى کثير کشور، اجاره دارى جمع آورى ماليات جنسى، حواله غله خ: ساخت
ماليات دولتى ، واسطه بودن ارباب و ملک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه دارى ، اخذ ماليات مواشى 

ماليات اراضى . لغو نمودشمار نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از پيشه وران و امثال آن ، همه را 
دولت . نقدى تعيين شد، و تمام افراد ماليه دهنده مستقيمًا و بدون واسطه خان و ملک با دفاتر مالى دولت مربوط گرديد
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حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى . تمام مايحتاج خود را به پول نقد و خوش برضامى خريد
 )١. (وضع گرديد» محصول مواشى«ى شد و براى اين کار قانونى بنام موجوديت آن ماليه گرفته م

شاه مترقی دررأس همه مسايل ، توجه خود را به تحکيم بنيان وحدت ملی افغانستان معطوف نمود و عاقالنه آن را بر 
قانون وبرای تحقق  تحوالت سريع اجتماعی درجامعه ، .محور تساوی حقوق مردم در برابر قانون به حرکت آورد

در اين  قانون  اساسی اصول برابری و . اساسی افغانستان را مبنی بر مبادی عالی حقوق انسانی طرح وتصويب کرد
آزادی شخصی و لغو اسارت و بردگی ، آزادی مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصی و 

يرقانونی و غيره نکات برجسته و اساسی مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائی و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غ
ازطريق حفظ حقوق برابر برای همه رعايای کشور » افغان«دراين قانون اساسی هويت ملی بحيث .بازتاب يافته بود

  ) ٢.( تأمين ميشد
تعميم معارف وتاسيس مدارس در سرتاسر افغانستان وآزادی زنان از حصارچادری از اقدامات بسيارمهم دولت امانی 

د،که متاسفانه اين اقدامات متمدنانه با عکس العمل نيروهای ارتجاعی ودر رأس روحانيت متنفذ روبرو شد و دولت بو
مترقی امانی پس از يک دهه تالش برای تحرک جامعه به پيش، سقوط داده شد وجامعه دوباره بدست استبداد 

  .استخوانسوزشرقی قرارگرفت و از رمق افتاد
  

  : وبرخورد با مساله اصالحات ارضیرژيم جمهوری داودخان
رژيم سلطنتی راسقوط داد )١٩٧٣ جوالی ١٧(١٣۵٢ سرطان ٢۶دراوايل  دهه هفتاد قرن بيستم، محمد داود به تاريخ 

پس ازاستقرارنظام جمهوری درکشور، دولت گام های نخستين .  قرارگرفت) جمهوری( وخود در رأس قدرت دولتی
برای آنکه از چگونگی اقدامات دولت در .  منظور رشد سکتور زراعت برداشترادر جهت حل مسئله زمين وآب به

آن دهه آگاهی بيشتر حاصل شود، سياست ارضی حکومت محمدداود را در وجود قوانين مختلف در رابطه به مسايل 
ن زمين و دهقان مورد بررسی قرار ميدهيم و سپس نظری گذرا برسياست ارضی حزب ديموکراتيک خلق افغانستا

  .پس از کودتای ثورخواهيم انداخت
در پروگرام . پروگرام حکومت خود راتوضيح کرد" خطاب  بمردم افغانستان:"  در خطابۀ معروف خودداودخان

مناسبات کهنه زراعتی وشيوه های بسيارابتدائی وعقب :" حکومت داود خان، در ارتباط به مساله ارضی گفته ميشد
 درجامعه ما مسلط است، باعث فقر دهقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم قدرت خريد ماندۀ زراعتی که متاسفانه هنوز

بنا برآن دولت جمهوری افغانستان اصالحات ارضی را برای منافع . مردم و کمبود مواد خام زراعتی گرديده است
  )١.(گرفتاکثريت مردم افغانستان يکی ازاقدامات عمده درپروگرام اصالحات بنيادی خويش در نظر خواهد

  :مطابق به پالن حکومت، اهداف ذيل در برابراين اصالحات قرار داشت
   تعيين حدود ملکيت-
   از بين بردن مناسبات غير عادالنه بين مالک ودهقان و کارگر زراعتی،-
   اصالح وبهبود وضع دهقانان کوچک بی بضاعت،-
  ن، افزايش عوايد دهقانان و توزيع زمين به مردمان مستحق بی زمي-
   توسعه پروگرام تحقيق و ترويج زراعتی جهت بلند بردن موثريت سکتور زراعتی،-
   تامين حقوق ملکيت زمين برای آنانيکه واقعًا برزمين کار ميکنند،-
   تاکيد بيشتر باالی سيستم کوپراتيفی،-
  )٢."( و در نتيجه بلندبردن سطح توليدات مجموعی کشور-

دود ساختن ملکيت های مالکين و تحقق همه جانبه اصالحات ارضی، حکومت بخاطر حل مسالۀ ارضی از طريق مح
  :به توشيح قوانين ذيل مبادرت ورزيد

  

  : قانون اصالحات ارضی-١
در افغانستان بسياری از .  قانون اصالحات ارضی توسط دولت در جريدۀ رسمی به نشر رسيد١٩٧۵در اگست 

زيرا مامورين آن دوران در هنگام . قوف دولت در اختيار داشتندمالکين زمين، اراضی يی به مراتب افزونتر ازو
تثبيت ملکيت مالکين رشوه ميگرفتند و اندازۀ ملکيت شانرا در اسناد مربوط به مراتب کمتر از حد واقعی آن درج 

ات ارضی، مطابق به مادۀ اول قانون اصالح. ميکردند تا بدين وسيله زمينداران را از پرداخت ماليه کامل نجات دهند
  )٣.(همه زمين هايی که دراسناد ملکيت ثبت نميگرديد، ملکيت دولت شاخته ميشد

  :قانون نصاب ساحۀ زمين داری را ذيًال تعيين مينمود
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  . هکتار٢٠- جريب يا معادل آن١٠٠ ساحۀ زمينداری آبی دوفصله -الف
  . هکتار٢٠- جريب، يا معادل آن ١٠٠ ساحۀ زمينداری باغی-ب
  . هکتار٣٠ - جريب يا معادل آن١۵٠داری آبی يک فصله  ساحۀ زمين-ج
  . هکتار۴٠- جريب يا معادل آن ٢٠٠ ساحه زمينداری للمی -د
از اين قاعده مستثنی بودند و به موافقت شورای عالی زراعتی " شرکت ها و جمعيت های خصوصی زراعتی"

. ينکه زمين های اضافی را قابل زرع سازندميتوانستند بيش ازحد نصاب زمين در اختيار داشته باشند، مشروط برا
 سال از اين اراضی استفاد نمايند که بعد از آن توسط دولت خريداری و به ١۵مالکين مذکورميتوانستند درجريان 
  )۴.(دهاقين مستحق به فروش ميرسيد

يض صورت مطابق به مادۀ دهم قانون، استمالک زمين به مقصد اصالحات ارضی از طرف حکومت در برابر تعو
 سال در ٢۵قيمت زمين استمالک شده مطابق مقررات تاديه قيمت، تنظيم ميگرديد وحکومت در مدت . ميگرفت

همين مدت برای تاديه قروض ) ۵.(عوض زمين استمالک شده پول آنرا با دوفيصد ربح به مالک زمين می پرداخت
ک جديد عالوه برتاديه قسط به پرداخت سه فيصد ولی مال. دهاقينی که زمين بدست مياوردند، نيزتعيين گرديده بود

بانک دولتی زراعتی دراين ) ۶.(مصارف اداری ساالنه از مجموع اقساطی که به ذمۀ وی باقی ميبود، مکلف ميگرديد
  )٧.(معامله نقش ميانجی داشت

ل نموده، و بی زمين در نظر بود تا زمين قابل توزيع به شخصی که تابعيت افغانستان را داشته، سن قانونی را تکمي
باشد، توزيع گردد و حق اوليت به دهاقينی که قبل از انفاذ اين قانون باالی زمين مالک مشغول کشاورزی بودند و 
همچنين به کوچی های بی زمين، دهاقين و کارگران زراعتی و فارغان مکاتب مسلکی زراعت و مالداری داده 

  )٨.(ميشد
دی، زمينی را که از دولت ميگرفت، زرع مينمود و در غير آن زمين دوباره مسترد خانواده دهقانی بايد با نيروی خو

زمين توزيع شده يک واحد توليدی شناخته ميشد و مالک جديد مکلف بود تا . و به اشخاص مستحق توزيع ميگرديد
  .ساحۀ مذکور را بدون تقسيم به اجزا حفظ نمايد
و فقط در صورت ) ٩.( زمين به شخص ثالث ممنوع قرارداده شده بودهمچنين تا پرداخت کامل اقساط، انتقال ملکيت

فوت رئيس خانواده ورثه اگر به بهره برداری از زمين ادامه داده نميتوانست، حق فروش آنرا مطابق به مقررات به 
  )١٠.(شخص ديگری داشت که در اين صورت خريدارجديد مکلف به پرداخت اقساط باقی مانده ميگرديد

در همين مدت به سازمانها ) ١١.( نافذ ميگرديد١٩٧۶الحات ارضی بعد از گذشت يک سال در اگست سال قانون اص
و ادارات مربوط موقع داده ميشد تا به وجه بهتر با وضع امور در محالت آشنائی حاصل نموده  و کادر های الزم را 

ی، شورای عالی تحت رياست رئيس دولت و درقانون پيش بينی شده بود تا بخاطر تحقق اصالحات ارض. تربيه نمايد
  )١٢.(ادارۀ اصالحات ارضی در چوکات وزارت ماليه تاسيس گردد

، حکومت مقرره ای را وضع نمود که براساس آن خريد و فروش زمين های شخصی بدون ١٩٧۶در ماه جون سال 
زيرا مالکين بزرگ تالش . داجازه مقامات مربوط دولتی تا زمان سروی تصفيه و ثبت اراضی ممنوع قرارداده ش

اين . ميورزيدند تا قبل از تطبيق قانون اصالحات ارضی زمين های خارج از نصاب خويش را به فروش رسانند
زيرا زمين ازيک دست به دست . مساله مشکالت بزرگی را در تعيين اندازه ملکيت های ارضی بوجود می آورد

  .راضی مجبور ميگرديدند تا کار انجام شده را بار ديگر انجام دهندديگر انتقال مينمود و مامورين تصفيه و ثبت ا
  

  : قانون سروی، تصفيه وثبت اراضی-٢
مطابق اين قانون .  قانون سروی، تصفيه و تثبيت اراضی از جانب حکومت به تصويب رسيد١٣۵۵در ماه اسد سال 

انه پری نمايند و در آنها اندازه وموقعيت زمين همه زمينداران مکلف ميگرديدند، تا اوًال فورمه های اظهارنامه را خ
 )١٣.(های را نشان دهند

بعدًا هيئت سروی کادستر، قطعات اراضی و مشخصات مربوط آنرا حسب اظهارات زمينداران و تائيد پلوان شريکان 
ت اراضی سروی و تعيين ميکرد و نتايج آنرا برروی نقشه و جدول مربوطه درج مينمود و باالخره ادارۀ اصالحا

هيئت تصفيه را بخاطر تثبيت قانونی ملکيت زميندار، حقابه ، مساحت، درجۀ ماليه و ثبت ساحۀ زمينداری در دفاتر 
 در کشور شروع بکار ١٩٧۴گروپهای تخنيکی رياست عمومی کارتوگرافی درسال . اساسی به محالت ميفرستاد

 ٣١د که محض در سه واليت هرات، نيمروز وفراه نمود و در جريان نقشه کشی مفصل اراضی زراعتی معلوم گردي
  ) ١۴.(بصورت غير قانونی در تصرف زمينداران بود) مازاد( هزار جريب زمين اضافه جريب
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بمنظور تطبيق پروگرام اصالحات ارضی در نظر بود تا اولتر عمليه تصفيه، بمالحظۀ نتايج سروی کادستريا اظهار 
هرگاه سند ) ١۵.(ی شخص را بيشتر از صد جريب نشان بدهد، صورت گيردنامه امالکی که مجموع ساحه زميندار

ملکيت شخص توسط هيات تصفيه، مداراعتبار شناخته نميشد، ساحه شامل سند مذکور در ملکيت دولت قرارميگرفت 
ور ولی دهقانی که ساحه زمينداری وی بشمول اضافه جريبی، ده جريب و يا کمتر از آن می بود، اضافه جريبی مذک

  )١۶.(جزء ملکيتش محسوب ميشد
  

  : قانون ماليۀ مترقی-٣
بر اساس اين قانون ماليه مترقی .  دولت قانون ماليۀ مترقی را بر اراضی نافذ نمود١٩٧۶ در ماه جوالی سال 

کيفيت زمين در ارتباط با . براراضی بايد توسط حکومت با درنظرگرفتن کميت و کيفيت زمين جمع آوری ميگرديد
با درنظرگرفتن همين مشخصات همۀ زمين های . آبی، حاصلخيزی زمين و فاصلۀ آن از بازار تعيين ميگرديدمنابع 

 از ده جريب زمين بايد به همان ٧براساس اين تقسيمات مالک زمين درجه . تحت زراعت به هفت درجه تقسيم ميشدند
به همين ترتيب . ن از يک جريب زمين بوداندازه ماليه می پرداخت که مالک زمين درجه اول  مکلف به پرداخت آ

همچنين مقدار ماليه اراضی بابلند رفتن مقدار )١٧. ( تعيين ميگرديد٢، ٣، ۴، ٦،۵مقدار ماليات قطعات زمين درجه 
  :زمين و افزايش سطح عوايديکه مالک آن بدست می آورد، روبه تزايد بود و براساس جدول ذيل سنجش ميگرديد

 )١٨(ه اساس اندازۀ زمين درجه اول و مقدار عايدات خالص آنتعيين ماليه اراضی ب
  

  مقدار زمين              مجموع             ماليه مترقی يک             صورت سنجش                     حدنهائی ماليه
                       در هرصنفبه جريب              عايد خالص          جريب به افغانی                 ماليه مترقی      

  ۴۵٠                                                ۴۵٠                    ۴۵                    ١۵٠٠٠               ١٠ -١از 
  ١٠۵٠  )  ۶٠جريب ضرب ١٠تعداد مازاد  (۴۵٠                      ۶٠                ٣٠٠٠٠                ٢٠-١١از
  ٣۶٠٠)     ٨۵جريب ضرب٢٠تعداد مازاد(١٠۵٠                    ٨۵                   ٧۵٠٠٠             ۵٠ -٢١از 
  ٩۶٠٠) ١٢٠ جريب ضرب ۵٠تعداد مازاد(٣۶٠٠                     ١٢٠              ١۵٠٠٠٠            ١٠٠ -۵١از
  ٢٧١٠٠)  ١٧۵جريب ضرب١٠٠تعداد مازاد(٩۶٠٠                  ١٧۵                ٣٠٠٠٠٠         ٢٠٠-١٠١از 
  ۵۵١٠٠) ٢٣۵جريب ضرب٢٠٠تعداد مازاد(٢٧١٠٠                ٢٣۵                 ٧۵٠٠٠٠          ۵٠٠-٢٠١از
   ٢۵۵١٠٠) ٣١۵جريب ضرب ۵٠٠تعداد مازاد(۵۵١٠٠                ٣١۵             ١۵٠٠٠٠٠     ١٠٠٠ -۵٠١از
  مربوط ) ۴٠٠جريب ضرب ١٠٠٠تعداد مازاد(٢۵۵١٠٠                   ۴٠٠                  ----- باالتر     ١٠٠٠از 

  به تعداد بيشتراز هزارجريب
  

 افغانی بايد از ١۵٠٠٠ جريب زمين درجه اول با عايد خالص بيشتر از١٠درجدول فوق ديده ميشود که مالک مثًال، 
افغانی واز هرجريب زمين ۴۵٠ جريب ١٠ جريب زمين ، از ٢٠ افغانی ومالک ۴۵٠مجموعًا  افغانی، ۴۵هرجريب 
  . افغانی می پرداخت۶٠ جريب ١٠باالتراز 

 ٢ جريب و يا کمتر از ٢مطابق به ماده هفدهم قانون ماليه مترقی اراضی، مالک و مؤدی که ساحۀ زمينداری وی 
همچنان مالک و مؤدی که مالک پنج جريب و . اخت ماليه معاف بودجريب درجه اول و يا معادل آن می بود، از پرد

  )١٩.(يا کمتر از پنج جريب زمين درجه اول و يا معادل آن می بود، از دوجريب آن ماليه نمی پرداخت
هرگاه ساحۀ زمينداری . درقانون مذکور امتيازاتی برای اعضای کوپراتيف های زراعتی پيش بينی گرديده بود

 درصد واز ٢٠تيف های زراعتی بيشتر از ده جريب زمين درجه اول و يا معادل آن نمی بود، اعضای کوپرا
در ) عالوه بررعايت حکم ماده هفذهم( در صد١٠ جريب زمين معادل درجه اول نداشت، ١٠عضويکه بيشتر از 

 مطابق قانون به زمينی که بايد تحت پروگرام اصالحات ارضی واسکان) ٢٠.(اندازۀ ماليه وی تخفيف داده ميشد
مستحق توزيع ميگرديد وهمچنان زمين باير دولتی که به منظور صالح الزراعه ساختن آن بفروش ميرسيد، برای سه 

  )٢١.(سال اول از ماليه معاف ميشد
هويداست که دولت در تالش بود تا از طريق ماليه مترقی براراضی ازجنبش کوپراتيفی و مالکين کوچک حمايت و 

نمايد و اعضای کوپراتيف ها و يا دهاقينی که از دولت زمين بدست می آوردند، کامًال و يا قسمًا از ماليه پشتی بانی 
پروسۀ محدود ساختن . معاف و در عين زمان امکان بلندبردن عوايد دولت از حساب زمينداران بزرگ مهيا ميگرديد

  )٢٢. (را در برميگرفت) ١٩٨۶ -١٩٧۶( سال١٠ملکيت های بزرگ وتحقق کامل قانون اصالحات اراضی
دکتور کبير رنجبردر قسمتی از مقالت شان که در رابطه به سياست ارضی حکومت محمدداود نگاشته، خاطر نشان 

هدف اساسی قانون ماليه مترقی براراضی، تسريع هرچه بيشتر رشد پروسۀ مناسبات سرمايه داری در دهات :" ميکند
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صادی خرده مالکان ودهاقين کم زمين را استقرار می بخشيد واز جانب ديگر قانون مذکور از جهتی وضع اقت. بود
مالکين را وادار ميساخت تاهم از ساحۀ زمينداری خويش استفاده ثمر بخش واعظمی نموده، کشاورزی خويش را به 

مواجه به حکومت محمدداود که درسالهای اول بعد از سقوط رژيم سلطنتی، . شيوه های سرمايه داری سازمان دهند
مقاومت وسيع جناح محافظه کار و راست مالکين گرديده بود، ميخواست بخاطر فرونشاندن خشم آنها سيستم ماليه 

بدون در . مترقی اراضی را در مرحله مذکور جاگزين اصالحات اراضی ومحدودکردن زمينداری های بزرگ سازد
قانون ماليه مترقی براراضی در شرايط آن زمان يک نظر گرفتن اهداف طبقاتی فوق، اقدام حکومت در مورد توشيح 

گام مترقی بود، ولی تا پايان حکومت محمدداود ارگانهای دولتی قادرنگرديدند تا از مالکين به سيستم جديد ماليه اخذ 
  ....نمايند

ور اتخاذ دولت عالوه براقدامات عمده فوق، تدابيرديگری را نيزبخاطر جاودان ساختن سمت گيری سرمايه داری کش
دولت به ساحۀ مداخالت وسرمايه گذاری های خويش در سکتور زراعت ومالداری وسعت قابل مالحظه ای . نمود

بخشيد و ارگان های مربوط به بانک انکشاف زراعتی، شرکت کود کيمياوی افغان، شرکت دولتی تخم بذری، پروژه 
  )٢٣."(را فعالتر ساختانکشاف دهات، پروگرام انکشاف مالداری، باغداری وسبزيکاری 

  

  :کودتای ثور و برخورد با مسالۀ اصالحات ارضی
، ميتوان مساله ١٣۵٧برای بررسی سيستماتيک پروسۀ برخورد با مساله زمين وآب درافغانستان پس از کودتای ثور

يا ( دوم مرحلۀ اول کودتای ثور وبرخورد با مساله ارضی، مرحلۀ. را به سه مرحله تقسيم ومورد مطالعه قرارداد
وبرخورد با مسالۀ ) يا مرحلۀ مشی مصالحۀ ملی( و برخورد با مساله ارضی ومرحلۀ سوم) مرحله تکاملی انقالب؟

  .ارضی
  

  :مرحلۀ اول کودتای ثور
وکسب قدرت سياسی، موضوع استحکام حاکميت از طريق جلب حمايت ) ١٩٧٨اپريل( ش ١٣۵٧پس از کودتای ثور

زيراکه دهقانان کثيرالعده ترين نيروی اجتماعی .دهقانان به نفع رژيم نوپای حزب دموکراتيک خلق حايز اهميت گرديد
قانان تمام ميشد بلکه تحقق سالم وکامل آن را درکشورتشکيل ميدادند و تحقق  مساله ارضی نه تنها  به نفع ده
  .درموفقيت حاکميت حزب دموکرايتيک نقش سازنده وتعيين کننده داشت

 انتشار يافت، ١٣۵٧ ثور سال ١٨که به تاريخ " خطوط اساسی وظايف انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان"در 
 اقتصادملی، تسريع آهنگ رشد وعصری جهت از بين بردن عقب ماندگی اقتصادی، ايجاد يک"تصريح شده که

  :ساختن زراعت ومالداری مستلزم آنست که در زودترين زمان ممکن تحوالت بنيادی اقتصادی زير اجر شود
 انجام اصالحات ارضی دموکراتيک به نفع دهقانان زحمتکش به اشتراک فعال خودشان وآبادساختن زمين های -١

 .ساله چراگاه هاباير، بسط واصالح سيستم آبياری وحل م
  )٢۴.( الغای مناسبات کهنه فيودالی وماقبل فيودالی-٢

تحت رهبری حزب دموکراتيک خلق ، نخستين گام در جهت رهايی دهقانان از زير بار سنگين مناسبات فيودالی 
 چنگال از) بشمول اعضای خانوارشان( ميليون دهقان ١١وماقبل فيودالی برداشته شد و با صدور فرمان شماره ششم، 

  )٢۵.( ميليارد افغانی سود به سودخوران معاف گرديدند٣١ستم گروی داران وسودخواران رهايی يافتند واز پرداخت 
بخاطر محوکامل مناسبات غيرعادالنه فيودالی در کشور از جانب ) ١٣۵٧ قوس١٢مورخ ( فرمان شماره هشتم

  :انيمبرخی ازمواد فرمان را از نظر ميگذر. شورای انقالبی صادرشد
  :ماده دوم فرمان شماره هشتم شورای انقالبی چنين حکم ميکند

  . جريب زمين درجه اول يا معادل آن داشته باشد٣٠ هيچ خانوارنمی تواند بيشتر از-١
 جريب زمين باغی يا تاکستان در تصرف داشته باشند، مشروط ٣٠ مالکان باغها وتاکستانها ميتوانند بيشتر از -٢

طرز فعاليت باالی زمين های باغی وتاکی متذکره توسط . ۀ آن دارای درختان مثمر يا تاک باشدبراينکه تمام ساح
  ."قرارداد که بين دولت ومالک متکی برصواب ديد اقتصادی عقد ميگردد، تنظيم ميشود

  :و در مادۀ چهارم فرمان ميخوانيم که 
و زمينی را که طبق ) رجه اول يا معادل آن جريب زمين د٣٠بيش از ( هيچ شخصی نميتواند زمين مازاد نصاب " 

  ."احکام  اين فرمان توزيع ميگردد به گروی واجاره بدهد يا بفروش برساند
  :در مادۀ هفتم آمده که 
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زمين به سه کته گوری وهفت درجه تقسيم گرديده و به منظور تبديل آن بدرجه اول ضريب های ذيل رعايت " 
  .ميگردد

  :ودوفصلۀ آبی باغی ، تاکی -کتگوری اول
  )٠/١ضريب ( باغی، تاکی دوفصلۀ آبی: زمين درجه اول
  )٠/ ٨۵ضريب ( دوفصله آبی : زمين درجه دوم
  ):يک فصله آبی( کتگوری دوم

  )٠/ ۶٧ضريب (يک فصله آبی که پنجاه فيصد وبيش ازآن ساالنه کشت و يا آبياری ميشود: زمين درجه سوم
  )٠/ ۴٠ضريب ( زده الی پنجاه فيصد آن ساالنه کشت وآبياری ميشوديک فصله آبی که ازپان: زمين درجه چهارم

  ):للمی(کتگوری سوم
زمين للمی يک بوره . زمين يک فصله آبی که کمتر از پانزده فيصد آن ساالنه کشت وآبياری ميشود( زمين درجه پنجم

  )٠/ ٢٠ضريب( ايکه يکسال درميان کشت ميشود
  )٠/ ١۵ضريب ( دوسال در ميان کشت ميشودزمينی دوبوره که( زمين للمی درجه ششم
  )٠/ ١٠ضريب (زمين للمی که بيشتر از دوسال در ميان کشت ميشود، ( زمين للمی درجه هفتم

می بايد به خانوار مستحق در يکی ازدرجات فوق الذکر يک نمره زمين حد اقل قرار آتی طور رايگان توزيع شده 
  :باشد
  يب،زمين باغی وتاکی درجه اول پنج جر-١
 جريب۶ دوفصله آبی درجه دوم -٢
   جريب،٨ يک فصله آبی درجه سوم -٣
   جريب،١٢ يک فصله آبی درجه چهارم -۴
   جريب،١۵ فيصد آبياری ميشود، ١۵ يک فصله آبی که ساالنه کمتر از-۵
  جريب،٢۵زمين للمی درجه پنجم -۶
  جريب،٣٣ زمين للمی درجه ششم -٧
   جريب،۵٠ زمين للمی درجه هفتم -٨
  :ر مادۀ بيستم فرمان، معيار های شناخت مستحقين زمين چنين تصريح شده بودد
  . تابعيت افغانستان را داشته باشد-١
   سن هجده سالگی را تکميل نموده باشد،-٢
   دهقان بی زمين يا کم زمين، کارگرزراعتی يا کوچی بی بضاعت باشد،-٣
  شد، عايد ديگری غير از عايد دهقانی ومزدوری نداشته با-۴
  تعهد نمايد که خود يا اعضای خانواده ش به کشت وکار وآبادی زمين توزيع شده پرداخته واز آن مواظبت نمايد،-۵
  .وارث زمين کدام شخص متوفی نبوده و يا از آن کتبًا صرف نظرنمايد-۶

  :بنابرماده بيست ويکم درجه قدامت مستحقين قرار ذيل تثبيت ميگرديد
  .الی زمين قابل توزيع مصروف کشت وکارباشد دهقان بی زمينی که با-١
  . دهقان بی زمين و کم زمينی که زمين تحت کشت وکارش به منظور منافع عامه از طرف دولت تصرف شده باشد-٢

  :مستحق درجه دوم
  .دهقان بی زمين وکارگر زراعتی قريه ايکه زمين قابل توزيع درآن موجود باشد

  :مستحق درجه سوم
  .يه ايکه زمين مازاد قابل توزيع بعد از توزيع به مستحقين درجه اول ودوم باقی مانده باشددهقان کم زمين قر

  :مستحق درجه چهارم
دهقان بی زمينی ولسوالی وکوچی ايکه معموًال يک قسمت سال را در ولسوالی که زمين قابل توزيع در آن موجود 

  .است بود وباش داشته باشد
  :مسحق درجه پنجم
  . وکارگر زراعتی واليتی که زمين قابل توزيع در آن واليت موجود باشددهقان بی زمين

  :مستحق درجه ششم
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دهقان بی زمين يا کوچی مستحق که بنابرعدم موجوديت زمين قابل توزيع در محل زمين دريافت نمی نمايد 
س مقررات تنظيم انتقال وجابجا شدن آن باسا. وداوطلبانه به اخذ زمين در ساير محالت و واليات حاضر گردد

  .ميگردد
قطعه کوچک زمين نخست به دهقان کم زمين پلوان شريک، به نوبه دوم به زمينداران پلوان شريک و در غيرآن به 

  .زمين داريکه کمترين ساحه زمين را در محل داشته باشد واز حد نصاب بيشتر نگردد، توزيع ميشود
هرگاه نمرات زمينی . ه اول بدون حکم قرعه زمين توزيع ميشد به مستحق درجبرطبق مادۀ يازدهم ودوازدهم فرمان،

که مستحقين باالی آن کار ميکردند وکافی نمی بود، در همان قريه يا ولسوالی نخست برای مستحقين درجه اول 
  .براساس قرعه زمين توزيع وتسليم داده می شد

 درحاليکه نمرات زمين باقی ميماند، به همچنان با در نظرداشت حق تقدم بعدًا برای مستحقين درجه دوم، سپس
مستحقين درجه سوم بعدًا به مستحقين درجه چهارم ودر حال موجوديت نمرات قابل توزيع به مستحقين درجه پنجم 

  .وسپس به مستحقين درجه ششم به اساس حکم قرعه زمين توزيع ميشد
اری شان يا پلوان شريک بودن شان با زمين حق قدامت توزيع در بين دهقانان کم زمين نظر به کوچکی ساحۀ زميند

  .قابل توزيع تثبيت ميگرديد
  :مستحقين دارای وجايب ذيل شده است: در ماده بيست ودوم

فورمه استحقاق زمين را در ظرف دوماه بعد از تاريخ تسليمی خانه پری وبه گروپ عملياتی ادارۀ اصالحات -١
  .ارضی تسليم نمايد

  .الی آن دهقانی مينمايد با شهرت مکمل مالک به هيات موظف معلومات دهد مشخصات زمينی را که با-٢
 به مجرد توزيع زمين مستحق مکلف است زمين خود را تصرف نمايد و در ظرف سه ماه به کشت وکارآن اقدام -٣
  .کند
ارضی  در تطبيق اصالحات ارضی وآب سهم فعال گرفته به شورای دهقانان قريه وادارات مربوطه اصالحات -۴

  .ولسوالی وواليات تماس مستقيم داشته باشد
  . در بالک بندی و نمره بندی زمين قابل توزيع منطقه مربوطه عمًال سهم فعاالنه بگيرد-۵
  . قرضه بانک انکشاف زراعتی را مطابق به مقررات بانک در وقت وزمانش بپردازد-۶
  . ماليات زمين را در وقت معين بپردازد-٧

شرکت کود کيمياوی افغان، شرکت توليد تخم، بانک انکشاف زراعتی، در ساحاتی که پروگرام : ومبنابر مادۀ سی ود
اصالحات ارضی تطبيق گرديده است، نمايندگی های خود را افتتاح می نمايند وتسهيالت الزمه تهيه قرضه وسايل 

  . می سازد ومواد را به شرايط مساعد به کسانی که برای شان زمين توزيع گرديده است فراهم
  :در ماده بيست وسم آمده است که 

 به منظور تنظيم شرکت فعال دهقانان در امر تطبيق اصالحات ارضی وآب در جلسه عمومی دهقانان، شورای -١
شورای دهقانان قريه . تعداد نمايندگان ومدت کارآن توسط جلسه عمومی تثبيت ميگردد. دهقانان قريه انتخاب می شود

  . را انتخاب ميکندرئيس ومعاون خود
 در ترکيب شورای دهقانان قريه ميراب ويا ميرآب باشی بحيث نماينده کميته دهقانان استفاده کنندگان آب شامل می -٢

  .شوند
 شورای دهقانان قريه نمايندگان قانونی تمام دهقانان قريه درحل مسايل مربوط به بهبود استفاده از ساحۀ زمينداری -٣

  .تن مناسبات ارشی وآب در قريه می باشدواب دموکراتيزه ساخ
 .شورای دهقانان  در مقابل ارگان محلی قدرت واداره دولتی مسئول ميباشد-۴
شورای دهقانان قريه کار خود رابا اجراآت ارگان محلی قدرت واداره دولتی وگروپ های عملياتی اصالحات -۵

  .ارضی وآب هم آهنگ ميسازد
ت های خودمطابق به قوانين ومقررات اصالحات ارضی وآب وساير قوانين  شورای دهقانان قريه درفعالي-۶

  .ومقررات موضوعه جمهوری دموکراتيک افغانستان اجراآت مينمايد
هرگاه يک طرف يا طرفين .  شورای دهقانان قريه منازعات ناشی از تطبيق اصالحات ارضی وآب را حل مينمايد-٧

  . ازطرف ارگان قدرت دولتی واداره ولسوالی حل ميشودمنازعه به فيصله شوراقانع نباشد، موضوع
 هرخانواريا هر عضو کوپراتيف می تواند الی سی جريب زمين معادل زمين درجه اول زمين بنابر ماده شانزدهم،

باير را به موافقه اداره اصالحات ارضی جديدًا آباد وصالح الزراعه سازد ومطابق نصاب در تصرف خود داشته 
  )٢۶.(باشد
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) جريب٣٠( هکتار۶بدين معنی که زمين های اضافه از .ا صدور اين فرمان محدوديت برمالکيت زمين بميان آمدب
زمين درجه اول يا معادل آن بدون پرداخت قيمت از زمينداران اخذ و به دهقانان کم زمين وبی زمين يک يک هکتار 

 هکتار ۶۶۵/ ۶٨٨ جمعًا١٣۵٨خير ماه اسدبراساس احصائيه های موجوده، تا ا) ٢٧.(بال عوض توزيع ميگرديد
مشکل است باور نمود که . خانوار دهقان بی زمين ويکتعداد دهقانان کم زمين توزيع گرديد۶۶۵ر ۶٨٨زمين برای 

  . ماه از هم متالشی نمود٨را در ظرف مدت ) دوره فيوداليزم(مناسبات ريشه داريک دورۀ طوالنی تاريخی
احصائيه های ادارۀ اصالحات وزرارت زراعت :" ور لکنوال نوشته است که وزير زراعت واصالحات ارضی دکت

واصالحات ارضی نشان ميدهند که معلومات در باره زميندران دارندۀ مازاد نصاب، کافی وکامل نبوده وهنوز هم 
نشده هشت هزار خانوار مالک بزرگ موجود اند که در مرحلۀ اول اصالحات ارضی از نزدشان زمين مازاد گرفته 

  ) ٢٨."(است
. طبيعتًا طبقات استثمارگرهرگزبرضائيت ورغبت خودحاضر نميشوند دست از منافع خصوصی وطبقاتی خود بردارند

بنابران، برخورد خشونت با ر و تهديد آميز بدون در نظر داشت رسوم وعنعنان وسنن ملی ومحلی مردم با مالکان 
فروز کردن اراضی مازاد از چنگ مالکان ودهقانان مرفه الحال زمين،  شتابزدگی، بی تجربه گی در باز گيری وم

ومتوسط، عدم آمادگی ذهنی دهقان به اصالحات ارضی وگرفتن زمين بطور رايگان، عدم کمک بموقع به دهقان از 
دادن تخم بذری، تهيه وسايل شخم وکشته گری،فقدان آب کافی برای زراعت و عدم تامين وتعيين حقابه برای : قبيل
ين های توزيع شده، عدم آشنائی به خصلت محافظه کارانه فيوداليزم درکشور، عدم آگاهی به اشکال زمين زم

وخصوصيات زمينداری وبدتر از همه سوء اجراآت برخی ازگروپ های عملياتی در داد وگرفت ودرجه بندی 
ها به نفع استحکام اصالحات وغيره کمبودی ها از جمله عواملی بشمارميروند که نه تن) ٢٩(اراضی قابل توزيع 

ارضی در مرحلۀ اول تمام نشد، بلکه مورد سوء استفاده ارتجاع داخلی وخارجی قرارگرفت وبالنتيجه پروسۀ بعدی 
معهذا به موجب تطبيق فرمان . تطبيق اصالحات ارضی وآب وتنطيم مالکيت زمين را در کشور بغرنج وبطی ساخت

مين در مرحلۀ اول اصالحات ارضی علی الرغم نواقص واشتباهاتی که در شماره هشتم شورای انقالبی در باره ز
فوق برشمرديم برمناسبات غيرعادالنه فيودالی در دهات ضربات مرگباری وارد گرديد ودهقانان را از خواب قرون 

 بود او چنانکه دهقان امروز به هيچوجه دهقان پيش از کودتای ثور نيست وديگر ارباب قادر نخواهد. بيدار ساخت
  .رابرده وار استثمار کند

  

  :مرحلۀ دوم کودتای ثور و برخورد با مسالۀاصالحات ارضی
" با توجه برين امرکه)که آنرا مرحله تکاملی انقالب؟ ثور ميناميد(حزب دموکراتيک خلق افغانستان در مرحلۀ دوم 

 آماده ساخت وچنان نظامی را مستقر تنها ازطريق محو سيستم فيودالی ميتوان زمينه رشد سريع نيروهای مولده را
ساخت که برمبنای آن دهقانان بتوانند مستقيمًا از حاصل دسترنج خود استفاده کنند وسطح توليد محصوالت زراعتی را 

مشی مساله اصالحات ارضی را به اشتراک مستقيم دهقانان همچنان تعقيب ) ٣٠."(به نفع خود وجامعه افزايش بخشند
  . کرد

هدف از مناسبات نوين ارضی وتحديد معقول نصاب " برنامه عمل حزب دموکراتيک خلق آمده است کهدر بخشی از 
مالکيت برزمين آنست تا دردهات کشورشرايطی بوجود آيد ک براساس آن دهقانان زحمتکش برمبنای عدالت 

.  انسانی خود گردنداجتماعی واصول دين مقدس اسالم، صاحب قطعات کافی زمين برای تامين زندگی عادی وشايستۀ
دولت حق مالکيت زمين را تضمين کرده وصاحبان زمين را کمک وتشويق خواهد کرد تا فعاليت های زراعتی را با 

زمين ثروت مردم است، بنابرين دولت تدابير موثر را . موثريت پيش ببرند وسطح توليد محصوالت را افزايش بخشند
حۀ تحت زرع وايجاد سيستم های جديد که نه تنها تامين مواد ارتزاقی جهت آباد ساختن زمين های جديد، توسعه سا

مورد ضرورت مردم ، تهيه مواد خام برای صنايع رابهبود خواهد بخشيد، بلکه مزايای تجربه توليد بزرگ ميکانيزه 
  )٣١." (شده را در برابر زحمتکشان نيز قرار خواهد داد، توجه جديد مبذول خواهد کرد

سياست ارضی :" حات دموکراتيک ارضی وآب در جمهوری دموکراتيک افغانستان ميخوانيم که در رساله اصال
حزب ودولت انقالبی کشور متکی براين اصل است که تنها ميتوان از راه نابودی کامل مناسبات فيودالی امکانات رشد 

ان زحمتکش وبالنتيجه تحوالت نيروهای توليدی، دگرگونی در نحوۀ مالکيت ارضی واستفاده از زمين به سود دهقان
وضع محدوديت ها برمالکيت ارضی مالکان بزرگ وتوزيع زمين . بنيادی را در دهات وروستاهای کشور تأمين نمود

به دهقانان بی زمين وکم زمين منجمله تهيه معاونتهای مادی وتخنيکی وهمراه با آن تقويت جنبش کوپراتيفی در دهات 
 دهقانان در کوپراتيف های زراعتی، حل مسالۀ آبياری وتوزيع عادالنه وموثر آب در وروستاها بشموليت داوطلبانه

روستاها وايجاد واحدهای بزرگ ميکانيزه توليد زراعتی با استفاده از دست آوردهای علم وتخنيک معاصر، عمده 
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يک مسالۀ ارضی ترين ابعاد سياست زراعتی حزب دموکراتيک خلق افغانستان بوده که بمثابۀ راه حل دموکرات
  )٣٢."(وانکشاف سريع زراعت در مملکت ارزنده تلقی ميشود

با درک واقعيثت های عينی جامعه وتجربه مرحله اولی اصالحات ارضی، درمرحله دوم کودتای ثور، برای بررسی 
وتحليل همه جانبه مساله اصالحات ارضی ورشد زراعت در کشور کميسيون مشترک کميته مرکزی حزب 

ک خلق وشورای وزيران جمهوری افغانستان ايجاد گرديد وبالنتيجه تعديالت پراهميتی در فرمان شماره دموکراتي
هشتم شورای انقالبی وادامۀ اجرای اصالحات ارضی وآب وقانون تنظيم امور زمينداری بعمل آمد واسناد قانونی 

  )٣٣.(مهمی مورد تصويب قرارگرفت
تر برای دهقانان وجلوگيری از پارچه پارچه گرديدن باغها وتاکستانها در همچنان بمنظور فراهم آوری تسهيالت بيش

 افغانی از هرجريب زمين درجه ٢٠فرمان شماره هشتم در باره زمين تعديل گرديد که مطابق آن دهقانان از پرداخت 
ين درجه اول  جريب زم٣٠ افغانی در مقابل انتقال هرجريب اضافه جريبی اشخاصی که قبًال ۵٠٠اول داخل نصاب و

 جريب زمين ٣٠ جريب در ملکيت خود داشتند ولی اسناد مدار حکم نداشتندحق دارند ٣٠يا معادل آن ويا بيشتر از 
عالوه بر واردکردن تسهيالت فوق در مواد فرمان شماره ) ٣۴.(درجه اول يا معادل آنرا در تصرف داشته باشند

فغانستان منحيث ضميمه نمبر اول فرمان شماره هشتم در باره هشتم، فرمان هئيت رئيسه شورای انقالبی جمهوری ا
. زمين به تصويب رسيد که در آن ادامۀ اصالحات دموکراتيک ارضی را مطابق به شرايط خاص کشور تاکيد ميکند

همچنان رعايت جدی اصل ملکيت قانونی زمينداران برزمين های مربوطه شان واحترام به سنن وعنعنات دينی 
دردانی از خدمات برجسته سران اقوام وقبايل وافسران قوای مسلح جمهوری افغانستان که در راه دفاع از وقبيلوی، ق

انقالب وحفظ سرحدات وطن مصروف خدمت اند، تقويت توليدات ميکانيزه شده در زراعت بخاطر بلندبردن حجم 
  )٣۵.(توجه وتائيد قرارگرفته استتوليدات زراعتی وارتقای سطح زندگی مردم زحمتکش افغانستان، عميقًا مورد 

يکی از نواقص عمدۀ تطبيق مرحله اول اصالحات ارضی عبارت بود از عدم حل مساله تعيين حقابه برای دهقانانی 
دولت قانون آب ومقرره استفاده از آب در زراعت را به نفع دهقانان با نظرداشت . که تازه صاحب زمين ميشدند

  .درسوم وعرف محل به تصويب رسان
به پيروی از برنامۀ عمل حزب تدابيری روی دست گرفته شد تا در تمام واليات کشور امور بهبود واصالح اراضی 

کانال ها وکاريزهای جديد احداث وچاه های عميق حفر گردند تا ساحۀ زمين . وآبياری بشرکت خود دهقانان انجام يابد
  .های آبی گسترش يابد

يمت عادالنه وبرای تهی دستان مطابق برنامۀ عمل حزب از طريق کريدت دولتی،  برای دهقانان ومالداران به ق-
  .مساعدت های زراعتی ، کودکيمياوی، تخم بذری اصالح شده وانواع مواشی دارای کيفيت عالی آماده گردد

تربيه کوپراتيف های .  به زحمتکشان کوچی مساعدت شود تا هرجائی که ميل خودشان  است، سکونت اختياری کنند-
وفروش حيوانات وتوليدات حيوانی تاسيس گردد و به صورت تدريجی به کوچيان زمين توزيع وقروض با تخفيف 

  .وکريدت دولتی جهت اعمار مسکن وساختمان های اساسی به آنها پرداخته شود
در .  پروگرام های کوتاه مدت وطويل المدت برای بهبود وضع زندگی کوچيان طرح وتدريجًا عملی گردد-

مسيرحرکت کوچی ها جهت جلوگيری از ضايع شدن حيوانات وبخاطر اب نوشيدنی حفر چاه ها، خدمات وترنری، 
  ).خدمات طبی وفرهنگی جزو پروگرام بود( آماده وتدابير مهم در مورد بهبود چراگاه ها ايجاد شود

به اين کوپراتيف .  تحکيم يابند کوپراتيف های جديد تهيه وفروش محصوالت دهقانی ايجاد وکوپراتيف های موجود-
ها در قسمت محصوالت زراعتی آنها وخريداری اجناس صنعتی، ارتزاقی وساير اجناس موردضرورت شان 

زمين های مازاد نصاب . مساعدت صورت گيرد وکوپراتيف های استهالکی در دهات وقصبات گسترش يابند
تکش وکوچيان توزيع گردد تا باشد که زمين بکسی تعلق زمينداران بزرگ وزمين های خاندان شاهی به دهقانان زحم

  .عين عمل با اراضی ايکه جديدًا آمادۀ زراعت گرديده، صورت ميگيرد. بگيرد که باالی آن کار ميکند
برای دهقانان مراکز . و در يک قسمت ديگری از زمين های مازاد نصاب، فارمهای زراعتی نمونه وی ايجاد شود

 در ولسواليها ايجاد کورس های سواد آموزی در تمام نقاط کشور با در نظرداشت صحی، کلتوری وفرهنگی
  )٣۶.(خصوصيات منطقه تدوير گردند تا باشد زحمتکشان ما از اين مرض مهلک نجات پيدا کنند

  
  

  باقی دارد


