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 م١٩/٠٤/٢٠٠٨                     کانديدای اکادميسين سيستانی
 
  

  شيوه های برخورد با مسالۀ اصالحات ارضی
   قرن بيستم٨٠ و٧٠درسالهای

)٢(  
  

  :چگونگی تطبيق اصالحات ارضی در مرحلۀ دوم کودتای ثور
اد شرايط مساعد پروگرام تطبيق اصالحات ارضی را بخاطر ايج: در مرحلۀ دوم کودتای ثور، حزب ادعا ميکردکه 

برای استفاده معقول وموثر از زمين ورشد نيروهای توليدی زراعتی واستحکام بنياد مادی وهمچنان استفاده بهتر از 
پيشرفت های علم وتجربه مترقی، وبمنظور انجام کمک های مادی وتخنيکی به زمينداران به نوبه اول به دهقانانی که 

زمين ميگردند، مساعدت به امر تشکيل کوپراتيف های زراعتی وتوسعه در جريان تطبيق اصالحات ارضی صاحب 
فعاليتهای آنها، انتقال وفروش محصوالت زراعتی براساس اصول عادالنه، انجام کارهای ساختمانی وترميم سيستم ها 

دهقانان با وشبکه های آبياری وسرکها، مکاتب،شفاخانه ها وساير پروژه های عام المنفعه، تحکيم همبستگی واتحاد 
کار گران وساير اقشار مردم افغانستان در چوکات جبهه ملی وايجاد شرايط هرچه مساعد تربرای وحدت وارتقای 
شعور دهقانان وفعاليت های اجتماعی آنان وباالخره بخاطر امحای کامل بقايای نظام فيودالی در زندگی اقتصادی 

  : بگونۀ ذيل طرح وعملی نمايد)٣٧(واجتماعی دهقانان کشور وتامين عدالت اجتماعی
 برای حل اساسی مسالۀ اصالحات دموکراتيک ارضی وآب، دهقانان، کوچيان، کارگران زراعتی، زمينداران -اول"

خرده پا متشکل وبسيج ميگردند تا در پياده کردن تصاميم عمدۀ حزب ودولت ومنجمله اصالحات دموکراتيک ارضی 
  .وآب سهم فعال ومثبت بگيرند

و مقررات شماره يک، طور ) ١ضميمه نمبر ( مين وآب ساحات مازاد نصاب حسب احکام فرمان شماره هشتم ز-دوم
به انتقال واسکان . رايگان از فيوداالن به دهقانان بی زمين، کم زمين وکارگران زراعتی وکوچيان توزيع ميگردد

که واليت مورد نظر بيشتر از نيازمندی دهقانان وکوچيان يک واليت به واليت ديگر وقتی مبادرت ورزيده ميشود 
  .مردم خود زمين وآب برای توزيع داشته باشد

صدهکتار وبيشتر از آن بفارم دولتی، کمتر از آن وبيشتر ( زمين مازاد نصاب وزمين دولتی که بشکل يک قطعه-سوم
ز بيست هکتار زمين به وکمتر ا) از بيست هکتار زمين به کوپراتيف زراعتی محل مربوط در صورتيکه موجود باشد

  .دهقانان بی زمين وکم زمين، کارگران زراعتی وکوچيان توزيع ميگردد
 در بارۀ زمين اضافه جريب وترکه شده از احکام تقسيم امور زمينداری ومقررات شماره دوم فرمان شماره -چهارم

  .هشتم استفاده شود
تحقين جديد وضع اصالحات ارضی مرحله اول در  قبل از آغاز تشخيص زمين های قابل توزيع وتشخيص مس-پنجم 

. سراسر کشور مورد ارزيابی قرار ميگيرد وکسانی که زمين توزيع يافته شانرا بشکل غيرقانونی از دست داده باشند
به آنعده مستحقين که سند . بخودش و يا اعضای خانواده اش يا در غياب ايشان به مستحق ديگر مجددًا اعاده ميگردد

کسانی که زمين را ترک . ين را  ازدست داده و با اخذ نکرده باشند، سند رسمی ملکيت زمين اعطا ميگرددتوزيع زم
گفته ولی دوباره قبل از تطبيق اصالحات ويا در حين تطبيق پروگرام مراجعت ميکنند، داخل نصاب مربوطه بايشان 

  .بازگشت ميشود
فاتر، دوسيه ها وفورمه های که در ولسوالی ها حريق ويا از دفاتر اساس ثبت زمين مستحقين وتوزيع زمين وساير د

آن صندوق های تعاونی که يک تعداد ويا تمام دهقانان عضو آن . بين برده شده باشند، مجددًا ترتيب واکمال ميگردد
آن . زمين دريافت نکرده اندمجددًا باز ميشود ودر امورعملياتی اصالحات ارضی رول عمده برای شان داده ميشود

اعضای صندوق تعاونی دهقانی که زمين دريافت کرده اند،پس اندازايشان،به کوپراتيفی که عضويت آن را حاصل 
  .کرده اند، انتقال می يابد

برای توزيع زمين، کميته های انقالبی دهقانان که درآن برعالوه نمايندگان دهقانان، نمايندگان سازمانهای اجتماعی 
يک ومنجمله روحانيون وطن پرست اشتراک ميورزند وجهت توزيع آب مطابق قانون آب وتمام اقشار ملی ودموکرات

  .ومقرره استفاده از آب در زراعت، کميته های دهقانی در مناطق تحت پروگرام اصالحات ارضی واب ايجاد ميگردد
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خی از واليات پالن عملياتی اصالحات ارضی وآب قبل از تطبيق آن درسراسر کشور در مرحله نخست در بر–ششم 
  .کشور که از طرف کميسون کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق وشورای وزيران تعيين ميگردد تطبيق شود

 دهقانان بی زمين ، کم زمين، کارگران زراعتی وکوچيان که تحت پروگرام اصالحات ارضی زمين دريافت –هفتم 
  :کرده ويا ميکنند، از امتيازات وحقوق ذيل استفاده می برند

   از زمين به نفع خود وخانواده خودبهره برداری مينمايند،-١
 برای کشت وزراعت خود از نماينده گی بانک انکشاف زراعتی ميتوانند قرضه دريافت نمايند و در گرفتن قرضه -٢

  ،.حق اوليت دارند
 را از موسسات  کودکيمياوی، تخم بذری، ادويه جات ، ماشين آالت زراعتی وسايرضروريات توليدی زمين خود-٣

  دولتی طور قرضه حاصل ميکنند و در زمينه حق تقدم دارند،
   در کوپراتيف های زراعتی بحيث عضوشامل شده واز امتيازات اقتصادی واجتماعی آن استفاده معقول مينمايند،-۴
دواير وفابريکه  توليدات خود را ميتوانند طور آزاد يا از طريق کوپراتيف های زراعتی در بازار ويا موسسات ، -۵

  ها به نرخ عادالنه ومساعد بفروش رسانند،
 ميتوانند به محاکم وارگان های مربوط جهت تضمين ودريافت حقوق مسلم شان در مقابل شخص يا موسسه ادعا -۶

  .نمايند
 مصونيت اجتماعی واقتصادی شان ازطرف حزب ودولت تضمين ميگردد و در صورت تهديد مستقيم از طرف -٧

  شان ميتوانند سازمان دفاعی ملکی قريه وساحات زمينداری خود را ايجاد کنند،دشمنان 
 حق دارند در قسمت استفاده از کمک های تخنيکی ومادی وانکشاف زمين وآب از ارگانها وموسسات دولتی حق -٨

  .اوليت را دريافت نمايند
  . بعد ازفوت مستحق محفوظ ميماند حق انتقال زمين توزيع شده به اعضای خانواده که در آن کارميکنند،-٩
 حق دارند که هريک ساحه زمينداری خود را به اثرآباد کردن زمين مساعد به زراعت دولتی ويا اضافه جريبی – ١٠

طور رايگان و بيشتر از آن ) ده جريب زمين درجه اول( پلوان شريکی که با آن ضرورت داشته باشد، الی دوهکتار
 هکتار ۶حسب احکام قانون تنظيم زمينداری ومقررات شماره يک وشماره دوم الی درمقابل قيمت مساعد قرضه 

  .زمين معادل درجه اول انکشاف وتوسعه دهند
 به منظور کمک بهتر به دهقانان وزمين داران تاسيسات زير بنائی روستاها ايجاد وانکشاف مينمايند تا آنها در -هشتم

  .دشان در اقتصاد ملی کشور فعاليت نمايندامور زراعتی واجتماعی آگاهانه به نفع خو
استيشن اصلی ميکانيزه زراعتی در مرکز هرواليت واستيشن فرعی آن در مرکز هرولسوالی بالتدريج تاسيس 

شعبات تنظيم امور زمينداری وترويج زراعتی، نمايندگی های بانک وشرکت کودکيمياوی وتخم بذری . ميگردد
 انکشاف دهات وادارۀ تنظيم آب، ترميم واحياء سيستم موجودۀ آبياری، کلينيک اصالح شده، دستگاه های ساختمانی

های وترنری، مراکز صحت انسانی وتهيه آب آشاميدنی، مساجد ومکاتب وشعبات احياء، حفاظه وانکشاف مراکز 
ی در مناطق فارم های دولتی تحقيقاتی زراعت. تربيه حيوانی، علفچرها وجنگالت در هرولسوالی کشور احداث ميشود

  .عمدۀ زراعتی به حيث مراکز تربيوی وتحقيقاتی زراعتی برای دهقانان وزارعان منطقه ايجاد ميگردد
در قسمت احداث سرکهای فرعی وتسهيالت ترانسپورتی وشبکه های مخابراتی  ولسوالی وقريه جات توجه مبذول 

  )٣٨."(ميگردد
اعت واصالحات ارضی طی سه پالن عملياتی تنظيم گرديده پروگرام ادامۀ تطبيق اصالحات ارضی مرتبۀ وزارت زر

اين پروگرام در مورد ارزيابی نتايج مرحله اول اصالحات ارضی، از بين بردن اشتباهات قبلی، بررسی . است
عادالنه منازعات در مورد زمين وآب، توزيع مجدد اسناد قانونی زمين های اضافی ، ثبت وصدور اسناد ملکيت زمين 

  .ميباشد
پروگرام ادامه تطبيق اصالحات ارضی همچنان متضمن انجام کمک تخنيکی ومالی به دهقانان، کوپراتيف های 
زراعتی وفارم های دولتی به منظور رشد توليد زراعتی وبسط همه جانبه جنبش کوپراتيفی ميباشد، متاسفانه در 

  .تظار ميرفت تحقق نيافتمرحله دوم کودتای ثور نيز پروسۀ حل اصالحات ارضی وآب، آنچنانکه ان
 بعمل آمد، معلوم ١٣۶٢ واليت کشور در اخير سال ٢٨بر طبق ارزيابی ايکه از مرحله اول اصالحات ارضی در 

 فيصدآن درملکيت دهقانان ۵٣/ ٢گرديد که از جمله ساحاتيکه براساس اصالحات ارضی توزيع گرديده، صرف 
 فيصد آن ١٣نان کشيده شده ودر ملکيت صاحبان اولی قرارگرفته و فيصد آن جبرًا از تصرف دهقا٣٣باقيمانده است و

/ ٣ زميندار در ساحات ارزيابی شده جمعًا ١٣۶٣۴همچنان در نزد. اصًال بنابر کمبود آب وتخم بذری زرع نشده است
  )٣٩.( هزارهکتار زمين مازاد نصاب بطور غير قانونی حفظ شده است٢٣۶
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  ):مرحلۀ مشی مصالحه(مرحلۀ سوم 
ارب هشت ، نه سال رژيم برسرقدرت نشان داد که تطبيق سريع اصالحات ارضی در کشور، يک پروسه ساده تج

وبسيط نبوده و می بايستی دربرابر مشکالت تحقق اين پروسه وجان سختی ايکه فيوداليزم کهن سال در کشوراز خود 
رخورد با اين مساله را مرحله بمرحله با نشان ميدهد، با حوصله مندی ازانعطاف پذيری معقول کارگرفت وتاکيتيک ب

  .دقت وتعمق هرچه بيشتر ادامه داد
باری درپلينوم بيستم حزب دموکراتيک خلق افغانستان به اين مساله برخورد نقادانه صورت گرفت وميتود ها وشيوه 

 کميته مرکزی دکتور نجيب اهللا منشی عمومی. های جديد برخورد برای ادامه موفقانه اصالحات اراضی مطرح شد
ما با تخريب مناسبات توليدی نضج :" حزب دموکراتيک خلق ، در قسمتی از گزارش اساسی در پلينوم بيستم گفت

ما در يک .... يافته وپامال نمودن عنعنات ورسوم ورواج مردم، اصالحات ارضی را از نقطه ديگری شروع کرديم
ما سعی  ورزيدم تا چنين مساله حياتی مانند زمين . ن نمی باشيمکشور دهقانی بطور شايد و بايد مصروف کار با دهقانا
  )۴٠..."(وآب را از طريق توزيع اسناد مجرد حل وفصل نمائيم

مانبايد . به ارتباط مساله ارضی، دهقانی واصالحات ارضی وآب برخورد جديد الزم است:"منشی عمومی حزب گفت
ويک لحظه ئی تخنيکی وسياه کردن کاغذ واسناد است، بلکه فراموش نمائيم که اصالحات ارضی نه يک ژست عادی 

به شورای وزيران . اقتصادی ويا به عبارت ديگر پروسۀ اجتماعی ميباشد-تحقق دگرگونی های عميق اجتماعی
جمهوری افغانستان وظيفه داده شده تا با در نظر داشت آرزومندی تحقق مشی مصالحه ملی اسناد نورماتيفی را که 

  )۴١."(افع وخواست های تمام اقشار زمينداران، دهقانان متوسط، کم زمين وبی زمين باشد، تهيه نمايدجوابده من
حلقۀ اصلی :" در شرايط مصالحه ملی اصالحات ارضی محتوای جديد کسب ميکرد، زيرا:"دکتور نجيب اهللا افزود

 تدوين سياست ارضی دستاوردها، با.... سياست ارضی عبارت از تدوين علمی انديشه های انکشاف زراعت ميباشد
تحوالت مترقی وشرايط دورنمائی انکشاف زراعت نه تنها مدنظر گرفته ميشود، بلکه آنرا در رشد وبازسازی امور 

  )۴٢."(زراعتی تنظيم مينمايد
ه  اقتصادی، عمدتًا يک جامعه عقب افتاده دهقانی وروستا نشين است ک-جامعه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی

پايه های عمده اقتصاد روستائی آن برفراورده های کشاورزی از طريق کاربرد وسايل ابتدائی توليد ومالداری واندکی 
از اين لحاظ واردکردن تحوالت بنيادی در زراعت ومناسبات ارضی به نفع دهقانان در . صنايع دستی استوار است

روهای مولده وارتقای سطح بازدهی کاردر زراعت بدنبال عين حالی که نقش فوق العاده مهمی را در زمينه رشد ني
بدون شبهه آنانی را که منافع خود را از دست ميدهند، برای بقای مواضع ومنافع شان به عکس العمل خشونت . دارد

 اجتماعی جامعه ونحوۀ عکس العمل نيروهای مخالف -از اين جهت بدون درک شرايط اقتصادی.بار برمی انگيزاند
نيروهای مخالف وتناسب نيروهای طبقاتی وامکانات ملی وبين المللی هرنوع اقدام عجوالنه در استفاده از وتناسب 

اشکال سازماندهی که شرايط آن هنوزمهيا نباشد، نه تنها تحوالت انقالبی را تسريع نمی نمايد، بلکه برعکس در راه 
  .آن موانع ايجاد نموده، سيرطبيعی آنرا بطی ميسازد

بايد توجه نمود، :"در ارتباط  به تغيير سياست ارضی دولت ميخوانيم که١٣۶۶در اوايل سال " زندگی حزبی"درمجله 
همان طوريکه راه های کسب قدرت دولتی بوسيله زحمتکشان متنوع اند، راه های تعويض مالکيت خصوصی 

والت وحدود آن، نقش تعيين کننده در زمينه انتخاب اشکال وآهنگ تح. بروسايل توليد نيز متنوع واز هم متفاوت اند
بناًء نبايد اين نکته را فراموش کرد که مالکيت خصوصی . بشرايط مشخص تاريخی اين يا آن کشور تعلق دارد

مالکيت خصوصی بزرگ، متوسط وکوچک، تبارز : برزمين درافغانستان يکسان نبوده، بلکه به اشکال گوناگون چون
ن ضمن تجديد نظر برسياست ارضی وفوند زمين، چگونگی هريک ازاشکال حاکميت انقالبی افغانستا. می يابد

  )۴٣."(متذکره را مدنظرگرفته وبا آنها برخورد متناسب مينمايد
برقراری اندازۀ اعظمی زمينداری :"  متذکر شدکه١٣۶۶داکتر نجيب اهللا منشی عمومی حزب در پلينوم ماه جوزای 

برای اقتصاد نورمال مفيد نبود وهمچنان مناسبات عنعنوی را تخريب سی جريب بطور مصنوعی اندازۀ زمين را که 
با اعالم فرامين مبنی براداره وکنترول برنصاب . ميکرد، در عين زمان باالی دهقانان متوسط نيز فشار وارد نمود

عينی زمين از پنج تاسی جريب با تبارز عالقمندی بخاطر اجتماعی ساختن فوری دهات در مرحله معين، قوانين 
اقتصادی را ناديده گرفتيم و از همين سبب است که ما اکنون نصاب اعظمی زمينداری را به يکصد جريب باال برده 

  )۴۴."(ايم
بدين سان قانون جديد تنظيم مناسبات  زمينداری با درنظرداشت شرايط مصالحه ملی وبخاطر مساعد گردانيدن زمينه 

در اين قانون جمهوری افغانستان با . والت زراعتی جديدًا نافذ گرديدکار دهقانان باالی زمين وارتقای سطح محص
مطالعه دقيق شرايط عينی جامعه ومردم اکنون حد اعظمی نصاب زمينداری را بجای سی جريب قبلی، يکصد جريب 
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زمين معادل درجه اول تعيين نموده که بدون شبهه در جلب توده های مردم وبلندبردن سطح محصوالت کشاورزی 
در مقدمه قانون تنظيم مناسبات ارضی وآب اهداف مرحلۀ . وازدياد عوايد حاصله از اين مدرک نقش برجسته دارد
  :جديدبرخورد با مساله زمين بگونه ذيل انعکاس يافته است

   ايجاد سيستم معقول اقتصادی  مناسبات ارضی وشرايط الزم برای رشد بعدی نيروهای مولده،-
م اقشار زمينداران برزمين، حق استفاده دهقانان بی زمين وکارگران زراعتی از زمين،  تحکيم حق مالکيت تما-

  .رعايت اصول دين مقدس اسالم، رسوم وعنعنات مردم افغانستان
  . فراهم آوری تسهيالت ومساعدساختن شرايط کار برای زمينداران ودهقانان در زراعت-
ای کافی ومتنوع بمردم، تهيه موادخام برای صادرات زراعتی  بلند بردن حجم توليدات زراعتی بمنظور تهيه غذ-

  .وصنايع رشد يابنده کشور
تعميم، تحکيم، وتعميق اتحاد کارگران ودهقانان بمنظور نيرومندی هرچه بيشتر وحدت مردم در جهت اعمار جامعه -

  .نوين درکشور
 جريب زمين زراعتی درجه اول ١٠٠ر درمادۀ چهارم قانون تنظيم مناسبات ارضی، حد نصاب زمينداری يک خانوا

  :يا معادل آن به استثنای موارد چارگانه ذيل تعيين شده است
  . باغها وتاکستانهای ملکيت اشخاص مشروط براينکه تمام ساحه آن دارای درختان مثمر يا تاک باشد-١
  .ينی، ومزاراتمساجد،مدارس د:  قطعات زمين موقوفه اعم ازاوقاف مربوط به اماکن متبرکه از قبيل-٢
 زمين آن زميندارانی که در تحقق مشی مصالحه ملی نقش فعال داشته وسهم قابل  مالحظه درقطع خونريزی -٣

  .وتامين صلح سراسری درکشور داشته، آمادگی قاطع برای همکاری بعدی با حاکميت دولتی ابراز نموده باشد
ار درزمين های زراعتی موجود وزمين های که  بمنظور افزايش محصوالت زراعتی وارتقای سطح بازدهی ک-۴

ً تحت زرع قرارميگيرد،چه در تصرف مالکين خصوصی وچه متعلق به دولت باشد، به ايجاد موسسات  جديدًا
  .ميکانيزه زراعتی وفارمها، شرکتهای سهامی، خصوصی ومختلط اجازه داده شده وتابع حد نصاب نميباشد

ت ارضی، توزيع زمين با درنظرداشت موجوديت زمين قابل توزيع درمحل، برطبق مادۀ چهلم قانون تنظيم مناسبا
به متن اين ماده . سطح حاصلخيزی وتامين آن از نگاه آب در مطابقت با تعداد اعضای فاميل دهقان صورت ميگيرد

  :توجه کنيد
  :۴ماده 

 سطح حاصلخيزی، تامين بودن توزيع زمين به دهقانان با درنظرداشت موجوديت فوند زمين های قابل توزيع درمحل،
  :زمين به آب، موقعيت زمين ، تعداد اعضای فاميل وخصوصيات محلی، طبق جدول ذيل صورت ميگيرد

 )١( جدول نمبر
  

 )نفـــقــه خـــور(   اعضـای خــــانــــــوار           درجۀ زمين                 
  

   نفر وبيشتر١۵   نفر        ٩ -٧   نفر          ۶ -۴         نفر     ٣ -١                               
  ٣٠                        ٢٠                  ١٢                      ۵درجه اول                      
  ٣۵                        ٢٣                  ١۴                      ۶درجه دوم                      
  ۴۵                        ٣٠                  ١٨                      ٨درجه سوم                    
  ٧۵                         ۵٠                  ٣٠                    ١٢درجه چهارم                 
  ١۵٠                       ١٠٠                 ۶٠                    ٢۵درجه پنجم                   
  ٢٠٠                       ١٣٣                 ٨٠                    ٣٣درجه ششم                  
  ٣٠٠                        ٢٠٠               ١٢٠                    ۵٠درجه هفتم                  

  
ن برخوردی آرزو داشت  زمينه مساعدی را برای حل مساله زمين وآب وبلندبردن سطح محصوالت دولت بايک چني

ملتفت بايد بود که برطبق مواد اين قانون، دهقانانی که از طريق دولت زمين دريافت مينمودند، . زراعتی فراهم کند
افزايش ) تا يکصدجريب زمينيعنی ( ميتوانستند ساحه زمينداری خود را با خريد زمين اضافی درداخل نصاب

  )۴۵.(دهند
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همچنان آن عده دهقانانی که بعد از پيروزی کودتای ثورزمين بدست آورده وباالی آن کار وفعاليت مينمودند، زمين 
برای آنها باقی ميماند ونيز ساحۀ زمينداری آنهايی که در تحقق مشی مصالح ملی، قطح جنگ وخون ريزی، 

  )۴۶.(مانقش برازنده وفعال ميداشتند،محدود نميگرديداستقرارصلح وآرامش درکشور 
( قانون ماليه زمين نيزبداخل پنج فصل وسی ودو ماده با جدول نمبر يک ) مرحله مشی مصالح ملی(در مرحله سوم

وجدول نمبر دوم در ارتباط به اندازۀ ماليات يک جريب زمين معادل درجه ) در موردتعيين درجات زمين وعوايد آن
برای اينکه مقايسه ای ميان .  از طرف جلسۀ فوق العاده شورای انقالبی به تصويب رسيد١٣۶٧ جوزای ۶ريخ اول بتا

اندازۀ ماليات مترقی حکومت محمدداود ومقدار ماليات مرحله سوم اصالحات ارضی کرده باشيم، جدول نمبر دوم 
  .قانون ماليۀ زمين ذيًال انعکاس داده ميشود

 )۴٧()٢(جدول نمبر 
 
 دار زمين به جريب                                 ماليه فی جريب به افغانی                        ماليه فی جريب به افغانیمق

                                                                از عضوغير کوپراتيف                         از عضوکوپراتيف
   مــعـــــــاف  از مـــالــــيـــه                       مــــــعـــــاف از مـــالــيــه       ـتــر از آن              دوجــريــب و کمـ

 جريب  ضرب ۵ (۶۶)                  ٣٧۵ -٧۵ جريب  ضرب  ۵ (٧۵ جريب                ۵جــريب  الی ٢بيش از
۶۶- ٣٣٠(  

جريب ۵تعداد مازاد  (٨٨)              ١٠٠ جريب ضرب ۵تعداد مازاد(١٠٠         جريب  ١٠ جريب  الی۵بيش از
  )٨٨ضرب 
جريب ١٠تعداد مازاد(١١٠)         ١٢۵جريب ضرب١٠تعدادمازاد((١٢۵جريب            ١۵جريب الی ١٠بيش از
  )١١٠ضرب 
جريب ١۵تعداد مازاد(١٣٢   )        ١۵٠جريب ضرب١۵تعداد مازاد (١۵٠جريب          ٢٠جريب الی١۵بيش از
  )١٣٢ضرب
جريب ٢٠تعداد مازاد(١٧۶)           ٢٠٠ جريب ضرب٢٠تعداد مازاد(٢٠٠جريب          ٢۵جريب الی٢٠بيش از
  )١٧۶ضرب 
جريب ٣٠تعداد مازاد(٢٢٠)           ٢۵٠ جريب ضرب٢۵تعداد مازاد(٢۵٠جريب            ٣٠جريب الی٢۵بيش از
  )٢٢٠ضرب
جريب ٣٠تعداد مازاد(٢۶۴)           ٣٠٠جريب ضرب ٣٠تعداد مازاد(٣٠٠جريب           ۵٠جريب الی٣٠بيش از
  )٢۶۴ضرب 
جريب ۵٠تعداد مازاد(٣۵٢)            ۴٠٠ جريب ضرب۵٠تعداد مازاد(۴٠٠جريب          ١٠٠-جريب ۵٠بيش از
  )٣۵٢ضرب
جريب ١٠٠تعداد مازاد( ۴۴٠)           ۵٠٠جريب ضرب١٠٠زادتعداد ما(۵٠٠جريب                       ١٠٠بيش از
  )۴۴٠ضرب

  
با دقت دراين جدول معلوم ميشود که ماليات کسی که تا پنج جريب زمين درتصرف دارد وعضوکوپراتيف نيست از 

  افغانی ميشود وکسی که مالک ده جريب زمين درجه اول٣٧۵ افغانی ومجموعًا ٧۵قرار فی جريب زمين درجه اول 
 افغانی ماليه ٨٧۵افغانی جمله ١٠٠ افغانی و از مابقی از قرارفی جريب ٣٧۵يا معادل آن باشد از پنج جريب اول 

وبه همين ترتيب ماليه عضو کوپراتيف دهقانی برويت جدول فوق محاسبه ميگردد که از پنج جريب . خواهد پرداخت
 افغانی  ميشد وبه ٧٧٠ افغانی ومجموعًا۴۴٠انی جمله  افغ٨٨ افغانی وازبقيه پنج جريب از قرار فی جريب ٣٣٠اول 

  .اين حساب يک صدافغانی کمتر از ماليه يک فرد غير عضوکوپراتيف می پرداخت
از آنجائی که در مرحله مشی مصالحه ملی، اصالحات ارضی وحل مساله زمينداری ستون فقرات مشی اقتصادی 

گاهی  از ويژه گيهای مناسبات ارضی وآب در کشور وخصلت بناًء آ. دولت جمهوری افغانستان را تشکيل ميداد
  .تاريخی واجتماعی آن بخاطر سازماندهی درست امور اقتصاد زراعتی شرط ضروری محسوب ميشد

 اقتصادی کشورما برای تحقق برنامه های مترقی اصالحی، حوصله مندی -جامعه شناسی مناسبات اجتماعی
برخورد جدی، دقيق ومتفاوت بنابر خصوصيات روانی، قبيلوی، قومی . ميکندوانعطاف پذيری معقول وبجا را تقاضا 

ولی فراموش نبايد .وعنعنی مردم مادر هر بخش وهرمحل چنين چيزی را از دست اندرکاران اصالحات خواهانست
ا در طی ساليان متمادی دهقانان زحمتکش م. کردکه عمده ترين پرابلم زراعت درکشور ماپرابلم کمبود آب است
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بنابرشيوه های غيرعادالنه توزيع آب برای اراضی تحت کشت خويش، گاه وبيگاه به جان هم افتاده اند وچه بسا که 
  .جان های شيرين خود را برسرحقابۀ زمين خويش گذاشته اند

  

  :حقابه
هقانانی يکی از نواقص عمدۀ تطبيق مرحله اول اصالحات ارضی عبارت بود از عدم حل مساله تعيين حقابه برای د

در مرحله دوم کوتای ثور،دولت قانون آب ومقرره استفاده از آب در زراعت را به نفع . که تازه صاحب زمين ميشدند
  .دهقانان با نظرداشت رسوم وعرف محل به تصويب رساند

ر مستقيم پس ازانفاذقانون آب ومقررۀ استفاده از آب در زراعت، برای دهقانان حق داده شد تا در امر توزيع آب بطو
از اين جهت حل عادالنه مساله آب در پهلوی زمين بخش مهمی از حل مساله اصالحات  . سهم عملی داشته باشند

ارضی را تشکيل ميدهد وبدون حل مسالۀ آب، زمين ارزش اقتصادی خود را ازدست داده، پروسه تحقق اصالحات 
  .ارضی را ناقص ميسازد

تصادکشور برزراعت استوار است، ولی زمين فاقد آب برای هيچ کشاورزی مايۀ ناگفته پيداست که پايه های اساسی اق
از همينجاست که در محالت ونقاطی که مشکل کمبود آب . دلبستگی جهت توليد محصوالت کشاورزی  نيست

محسوس است واراضی تحت کشت فاقد سربندهای اساسی آب ميباشند، دهقانان با بی رغبتی به مسالۀ توزيع زمين 
خورد مينمايند وکمتر داوطلب ميگردندتا عرف محل وسنن جاری منطقه را بخاطر بدست آوردن قطعه زمين بی بر

واما در والياتی که . آب که برايش نان آورنميشود، زيرپا کند وخطرات احتمالی از جانب مالک قبلی را پذيراشوند
ای توزيع آب بصورت فنی آماده شده است، اراضی مزروعی از آب کافی بهره وراست وسيستم های آبياری نيز بر

دهقانان برای بدست آوردن يک وجب زمين سرمی شکنند وجان ميدهند ووقتی آنرابدست آوردند تا پای جان در برابر 
  .هر پيشامدی وهر متجاوزی ايستادگی ميکنند وبدينگونه به دژ تسخير ناپذيری برای اصالحات مبدل ميگردند

 

  :علل شکست اصالحات ارضی
اشتباه کار از آنجا شروع شد که رژيم بدون در نظرداشت روان شناسی اجتماعی فکر ميکرد دهقان تنها زمين 

آب، بذر، وسايل : ميخواهد وهمينکه زمينی به او تعلق گرفت، او از همه بدبختيها نجات يافته وبه چيزديگری چون
مستحکمی در برابر مالکان وفيوداالن قرارخواهد شخم زنی وقلبه ومسکن، احتياج ندارد و بطوراتوماتيک به دژ 

 .گرفت
اصالحات ارضی نه تنها قشرمالک استثمارگر را برضد اصالحات قرارداد ، بلکه روحانيت را که همواره از خوان 
ارباب تغذيه ميکند در صف ارباب ايستاده کرد واوهمه جا از نفوذ خود عليه تقسيم زمين استفاده  و دهقانان رابه 

وتصاحب زمين بدون پرداخت بها به مالک آن را به مثابه غصب .رداد زمينها به صاحبان شان تشويق نموداست
 .وخالف شريعت اسالمی جلوه داد

در )افغانستان، اسالم ونوگرائی سياسی(اوليور روی ، اسالم شناس وافغانستان شناس معروف فرانسوی درکتابش
ن نظرياتی ارائه کرده که برای تکميل موضوع تحت مطالعه خود مورد علل شکست  اصالحات ارضی درافغانستا

اصالحات ارضی، مبارزه با بيسوادی و تحکيم دستگاه :" به نظر وی. ميتوان نکات مهم آن را در اينجا بازتاب داد
رهبران کمونيست بدين باور بودند که انقالب آنها . دولت ، سه محور اصلی سياست حزب دموکراتيک خلق بود

آنها مسحور نمونه . البی است به نمايندگی از سوی طبقه کارگر تخيلی ودربرابرکشاورزانی که هيچ تحرکی ندارندانق
قبلی يعنی کارهای امان اهللا خان بودند ومعتقد بودند که بايد هرچه سريعتر وقوی ترضربه را واردکرد، قبل از آن که 

سرکوب ضد انقالب به کمک ارتش  : هدف سه راه وجود داشتبرای رسيدن به اين . بتواند قدراست کند" ضدانقالب"
وفادار ومجهز، اصالحات ارضی به نفع دهقانان  ومبارزه با بيسوادی که موجب خواهد شد ايديولوژی جديد گسترش 

 .يابد ونفوذ جامعه روحانيت برمردم از ميان برود
ی سطحی با مارکسيسم، فقدان کامل تحليل آشنائ: منعکس است» طرز تفکر خلقی«به نظر روی،اشتباهات رژيم در

موقعيت عينی ونيز اين باور که موفق شده اند راه جديدی به سوی سوسياليزم بازکنند که خاص کشورهای جهان سوم 
ما برای ريشه کن کردن فئوداليسم می « :برخی از گفته های امين چنين بود. است واحتياج به مرحله واسطه ای ندارد

 که بتوانيم مستقيمًا از يک جامعه فئودالی به جامعه ای برسيم که در آن از استثمار انسان توسط جنگيم، به قسمی
 امين با ».دولت خلقی ما بهترين واولين نمونۀ يک دولت پرولتاريايی از اينگونه است«، ».انسان خبری نباشد

ی عقيده نداشت که بايد به انتظار نشست رهبر بزرگ انقالب ما نور محمدتره ک« :اشاره به گفته های تره کی ميگويد
تا جنبش مردمی خودمختاری به وجود آمده ورشد کنند تا حزب در رأس آن قرار گيرد، به عکس معتقد بودکه حزب 
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به اين ...با ذکر اين آخرين نمونه از گفته های خلقی ها » .بايد حمايت فعاالنه وعملی مردم را به سوی خود جلب کند
رهبربزرگ ما دريافته است که درميان ملتهايی که در راه رشد وتوسعه هستند به اين دليل که « .ميدهيمگفته ها خاتمه 

طبقه کارگرهنوز قدرت الزم را بدست نياورده، نيروی ديگری وجود دارد که ميتواند حکومت فئودال استثمارگررا 
 با تصميم قاطع دستور داده که ايديولوژی به همين سبب او. واژگون کند و اين نيرودرافغانستان نيروی ارتش است

 ). ١٩٧٩ اپريل١٩کابل تايمز،.(کارگری راميان ارتش انتشار دهند
اين بدان معنی بود که جهان روستا مرکب بود از تودۀ دهقانان . از نظررژيم ، جامعه افغانستان جامعه ای فئودالی بود

مذهب دهقانان را ناتوان کرده . وحانيت استثمار ميشوند، با همدستی جامعۀ ر»خان«که توسط مشتی فئودال به نام
بنابرين اگر بخواهيم آنها حامی انقالب شوند کافی است درآن واحد به آنها . وآنها منافع حقيقی خود را نمی شناسند

 درتصورات يک. کنيم» روشن« وبه کمک مبارزه با بيسوادی آنها را ) اصالحات ارضی را تطبيق کنيم( زمين بدهيم
فرد خلقی دهقان چون لوح نا نوشته ای است که فقط به احتياجات آنی خود می انديشد و افکار کسی را که بتواند خود 

 )۴٨." (را به او تحميل کند منعکس ميسازد، چه اين فرد مالی ده باشد وچه معلم مدرسه
)  جريب٣٠ تا ٢٠( هکتاری۵ تا ٤هدف اصالحات بوجود آوردن تعداد بيشمار امالک کوچک :اوليور روی ميگويد

از لحاظ نظری يک چنين واحدهايی بهره برداری ،دارای بازده اندک هستند، اما اين کار . از زمين های خوب بود
مستلزم آنست که دهقان به وام دسترسی داشته باشد، زيرا قانون آنها را از گرو گذاشتن زمين های واگذاری منع 

 نشان ميدهد که وجوه الزم برای تجهيز کامل اين امالک وپرداخت قروض وانگهی، يک حساب سرانگشتی. ميکرد
هزينه در برداشت، حال آنکه جمع کل ) يک مليون فرانک فرانسه( آنها برای دولت چيزی در حدود ده ميليارد افغانی

 تا ٢٠گر، از سوی دي.  اختصاص داده شده بود يک ميليارد افغانی بود١٩٧٧پولی که برای قروض دهقانان درسال 
در واقع واحدهای بهره برداری زراعتی که اصالحات ارضی تشکيل داده :  جريب زمين فقط يک نصاب است٣٠

فقط به اين دليل که جمع کل زمينهايی که .  بدون محصوالت قرار داشتند-کامًال پائين تر از اين  حد نصاب زمينداری
 .همه را نميکرداز لحاظ تئوری مشمول اصالحات ارضی شده بودند کفاف 

از اين رومراحل . رژيم کامًال به اين نکته وقوف داشت که قانون اصالحات ارضی نمی تواند به حيات خود ادامه دهد
اصالحات ارضی را با شتاب پشت سرهم ميگذاشت، چرا که هدف او تنها درهم شکستن ساختار های سنتی بود ونه 

ت ارضی يک اصالح سبک اشتراکی  نبود، اما بوضوح حرکتی به گرچه اصالحا. ايجاد امالک کوچک زنده و پويا
سوی مرام اشتراکی بود، به همين سبب است که سردمداران رژيم واقعًا برای تشکل يک شبکۀ بانکی اعتبار دهنده  

فقط وضعی که . کارآ، کوششی بخرج ندادند، چرا که اين اقدام می توانست وضعيت اين خرده مالکان را تثبيت کند
يش آمد اين بود که دهقانانی که از اصالحات ارضی استقبال کرده بودند وقتی به بن بست رسيدند به عوض اين که به پ

 )۴٩.(جلو رانده شوند خواهان بازگشت به وضع سابق شدند
بطور کلی مناطقی که اصالحات ارضی درآنها انجام .زمين بيشتر سرچشمه قدرت است تا ثروت: اوليورروی ميگويد

آنهايی بودند که تعداد امالک بزرگ درآنها زياد بود، جايی که مالکان غالبًا حضور نداشتند وروابط متقابل خان شد 
در اين موارد بسيار اتفاق افتاده بود که . ودهقان جای خود را به يک رابطۀ ساده بهره برداری اقتصادی سپرده بود

زمينهای مشمول اصالحات ارضی ). پشتون بوده ودهقان تاجيکفی المثل خان ( خان ودهقان به يک قوم تعلق نداشتند
عمومًا زمين هايی بودند که اخيرًا مالکان به لطف سرمايه های تجاری تصاحب کرده بودند وهمين امر مبين فقدان 

 . سياسی ميان خان ودهقان بوده است-وابستگيهای اجتماعی
در همه . ر، ُکنر،واطراف قندهار ونيز حواشی بعضی شهرهااين مناطق عبارت بودند ازهرات ، فراه ، نيمروز، لوگ

 .اين موارد مالکان غالبًا تجار ثروتمند شهری بودند که پول خود را در خريد زمين سرمايه گذاری کرده بودند
ه تعلق داشت وآنجا که رعيتها از همان گرو) درانيها، بلوچها( چنين به نظر ميرسد که آنجا که مالک به  اشراف محلی

از سوی ديگردر نواحی که اختالط اقوام . قومی بودند، کشاورزان از قبول اصالحات ارضی استنکاف می ورزيدند
مختلف بسيار شديد بود اصالحات ارضی بهانه ای شد برای تقسيم دوباره قدرت ميان گروه هايی که از لحاظ سياسی 

وضع براين منوال ) بدخشان(  در ناحيۀ فيض آباد.هم وجود داشت" نبردطبقاتی"رقيب هم بودند، ضمن آنکه جنبه 
در اين ناحيه زمينها ميان اقوام وطرفداران طاهر بدخشی مائويست سابق که ازيکی از خاندانهای بزرگ محلی . بود

همچنين . برخاسته است تقسيم شد وخانواده هايی که به نهضت مقاومت پيوسته بودند زمينهايی خود را ازدست دادند
 يعنی منطقه قبايلی اصالحات موجب شد که طوايف کوچکتر در مقابل طوايف -نر و در ناحيه خوستدر درۀ ُک

. بزرگتر يک قبيله واحد که بطور سنتی وعنعنی قدرت سياسی را در دست داشتند، از موضع بهتری برخوردار شوند
ياسی افغانستان بود که در اجرای بنابرين در ورای نطق وخطابه های رسمی، اين دسته بنديهای سنتی در بازيهای س

  )۵٠.(اصالحات ارضی حرف آخر را می زدوسرنوشت اصالحات را رقم ميزد
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 اصالحات ارضی وتخريب ساختارهای سنتی
شک نيست که نظام ارباب رعيتی  حاکم برافغانستان، عادالنه نبود، ولی به هرحال نظامی بود :اوليورروی می نويسد

را از هم ) ميان مالک ورعيت(اصالحات ارضی اين روابط دوجانبه . ابط دوجانبه بودکه کار ميکرد وحاکم بر رو
مالکانی که امالک شان تقسيم . گسست، بدون آنکه شکل جديدی از نحوۀ تقسيم بذر، گاوآهن، کود وحقابه را برقرارکند

البته ايجاد يک . اری کردندشد از دادن بذر به دهقانان خود سرباز زدند، وام دهندگان سنتی از دادن قرض خود د
بانک توسعه يا انکشاف زراعتی ويک اداره توزيع بذر وکود بصورت طرح روی کاغذ پيش بينی شده بود، اما در 

يک نمونه واقعی وملموس ثابت ميکند که چگونه . زمان اجرا وتطبيق  اصالحات ارضی، هيچ چيزی آماده نشده بود
حات ارضی شده بودند، بيش از هزارکيلومتر از محل زندگی خود دورشدند تا دهقانان فقيری که واقعًا مجذوب اصال

، آنهادوباره )نه بذر، نه قرضه، نه مسکن( هيچ چيز برای آنها پيش بينی نشده بود: در زمينهای مصادره شده کار کنند
 .به خانه های خود بازگشتند درحالی که فقيرتر از گذشته بودند

) ربا(اصالحات ارضی موجب ميشد که دهقانان از وام دهندگان سنتی از زمان تعليق سودبنابرين تنها اعالم ساده 
تعداد زيادی از مالکان از ترس مصادره امالک شان از پاشيدن بذر خود . وگروی از دادن هرنوع وامی امتناع ورزند

آخرين اثر سوء  .ط کرد توليدات زراعتی  به يک سوم سال قبل سقو١٩٧٩به طوری که دربهار سال . داری کردند
در . اصالحات ارضی اين بود که چند ملکيت بزرگ را که به دليل مکانيزه بودن حاصالت باالئی داشتند درهم ريخت

 ١۵ جريب زمين را به تنها يک رعيت که خود ١٧٠) جريب٣٠٠(روستای سنگ بست هرات يک مالک بزرگ
مساوی با ( جريب ۵پس ازتقسيم، رعيت مذکور ديگر بيش از کارگر ويک تراکتور را به گار گرفته بود،سپرده بود، 

تراکتورغير قابل استفاده شد وهيچ يک از واحدهای کشاورزی : زمين نداشت) همه کارگران کشاورزی روستا
بازدهی نداشت، بالفاصله کشاورزان درخواست کردند وضع به حال سابق برگردد وزير نظر مالک مذکور به 

 ).١٩٨٢مالحظات شخصی روی، اکتوبر سال ( البته بدون درخواست بازگشت مالک غايبکشاورزی مشغول شوند،
اما آنچه اصالحات ارضی نابود کرد، تنها يک ساختار ساده اقتصادی نبود، بلکه چهارچوب اجتماعی را از هم پاشيد، 

صراحتًا به ) يروبی قنواتفی المثل ال(کار های اشتراکی. نه تنها چار چوب اجتماعی توليد بل خود هستی دهقان را
در . وظايفی اجتماعی خاص خود را داشت) ياخان(مالک . دولت واگذار شده، دولتی که ناتوان از انجام اين مهم بود

اشت ، اربابی که برای رعيت خود حامی و روبنای "ارباب "روابط دولت نقش واسطه را بازی ميکند وبرای رعايا 
  )۵١. (ی آن را داشتاجتماعی است، ورژيم قصد برانداز

تجارب هشت ، نه سال رژيم برسرقدرت نشان داد که تطبيق سريع اصالحات ارضی در کشور، يک پروسه ساده 
وبسيط نيست و می بايستی دربرابر مشکالت تحقق اين پروسه وجان سختی ايکه فيوداليزم کهن سال در کشوراز خود 

ل کارگرفت وتا کيتيک برخورد با اين مساله را مرحله بمرحله نشان ميدهد، با حوصله مندی ازانعطاف پذيری معقو
  .با دقت وتعمق هرچه بيشتر ادامه داد

تالش رژيم حزب دموکراتيک خلق در براندازی ساختار اجتماعی نظام فيودالی کشور توأم بود با تجاوز قشون سرخ 
پس از آنکه متجاوزين .  متجاوزينبرکشورواوج گيری نهضت مقاومت ملی در برابر متجاوزين وحزب مورد حمايت

شوروی در مرام خود براين کشور ناکام وسرافگنده شدند،ورژيم حزب دموکراتيک نيز در پی خروج قشون متجاوز 
با سقوط مواجه شد،تنظيم های جهادی برای کسب قدرت در شهر کابل از هرسو يورش آوردند وبا غارت دارايی های 

م کابل را به راکت بستند وچنان وحشتی در تخريب وکشتار مردم بيگناه کابل عامه وتجاوز برهستی وناموس مرد
، دوران هرج ومرج تنظيمهای اسالمی ١٩٩۶ تا ١٩٩٢سالهای . بسرآوردند که تاريخ نظير آن را بخود نديده بود

فرد طالبان که درعقب گرائی خود منحصر ب.درافغانستان است که منجر به ظهور گروه متحجر طالبان گرديد
وسرانجام براثرحادثه .بودند،گروه های تنظيمی را از پيش برداشتند وهمه جا آنها را با شکست وفرار مجبورساختند

  .با حمالت هوائی امريکا از کشورروفته شدند وبه همانجائی رفتند که از آنجا آمده بودند٢٠٠١ سپتمبر١١ناگوار
 
 

***************  
  :مآخذ ورويکردها

  ٧٩٢ -٧٩٠، ص١فغانستان درمسيرتاريخ،ج غبار، ا-١
  قانون اساسی عهدامانی٢۴، ٢٢، ١٠،١١،١۶ ،٧،٩  : مواد-٢
 ١٣۵٢سال ٢ خطاب به مردم افغانستان، مجله آريانا، ص-٣
 ١٣۵٣ خطابه محمدداودخان بمناسبت دومين جشن جمهوريت، -۴
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 ۴، ص ١٣۵۴رسمی جريده،قانون اصالحات ارضی، -۵
 ١٢ -٨ همانجا، ص-۶
 ١٧مانجا، صه-٧
زيرعنوان ٣،شماره ١٣۶۴بمقاله رنجبر در مجله آريانا،: ونيز رک١١ص ١٣۵۴ ، سال١۵ مجله جمهوريت،شماره-٨

 .سياست ارضی حکومت جمهوری
 ١٨ -١٧صفحات ١٣۵۴ قانون اصالحات ارضی، -٩
 ١١ همانجا، ص-١٠
 ٢٠ همانجا، ص -١١
 ١۴ -١٢ همانف ص -١٢
 ١٣۵۵ سنبله ٣١ وتثبيت اراضی، رسمی جريده، قانون سروی، تصفيه-١٣
 ٢٠همانجا، ص-١۴
 ،مقاله سياست ارضی حکومت جمهوری ووضع کشاورزی٣، شماره ١٣۶۴رنجبر، مجله آريانا سال .  ک-١۵
 ٢٢ رسمی جريده، قانون سروی، تصفيه وتثبيت اراضی،ص -١۶
 ٢٧ همانجا، ص -١٧
 ٣٠ رسمی جريده، قانون ماليه مترقی اراضی، ص -١٨
 ٩يده، قانون ماليه مترقی اراضی، ص رسمی جر-١٩
 ١٢ همان، ص-٢٠
 ١٣ -١٢ همانجا، ص -٢١
 ٢٨٣، ص١٩٧۶، کابل١ پالن هفت ساله انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان، مجلد-٢٢
 ٢٩ -٢٨، صص١٣۶۴رنجبرفسياست ارضی حکومت جمهوری ووضع کشاورزی، مجله اريانا.  ک-٢٣
 ١٣۵٧ ثور ١٨دموکراتيک افغانستان، منتشره  خطوط اساسی وظايف انقالبی جمهوری -٢۴
 ١٣۵٧ ميزان ٢۶ فرمان شماره هشتم شورای انقالبيف -٢۵
 .، متن فرمان شماره هشتم شورای انقالبی ديده شود١٧٩، ص١٣۶٣ زمين وآب به دهقانان، جدی -٢۶
 ١٣ -١١فصفحات١٣۶١ اصالحات دموکراتيک ارضی وآب، جدی-٢٧
 ٢١، ١٣ -١٢آب،صفحات اصالحات دموکراتيک ارضی و-٢٨
بيانيه سلطان علی کشتمند بمناسبت ختم سيمنار تطبيق ( ١٣٩،صفحه ١٣۶٣ زمين وآب به دهقانان، جدی -٢٩

 ١٣۶٢ حوت ١٠ -٨اصالحات ارضی وآب،
  گزارش اساسی پلينوم چهارم کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان-٣٠
 ، فصل چهارم١٣۶٠ حوت ٢٠ برنامه عمل حزب دموکراتيک خلقف-٣١
 ٢٢، ص١٣۶١ اصالحات دموکراتيک ارضی وآب،جدی -٣٢
، فرمان هئيت رئيسه شورای انقالبی در باره تعديل فرمان شماره ٢٣٢، ص١٣۶٣  زمين وآب به دهقانان، جدی -٣٣

 .هشتم ديده شود
 ،١۶٢، ص١٣۶٣ زمين وآب به دهقانان، جدی -٣۴
 )زمين وآب به دهقانان( ی انقالبیضميمه نمبر يک فرمان شماره هشتم شورا:  رک-٣۵
 ٢٣ ونيز زمين واب به دهقانان ص٢٠ -١٩،صفحات ١٣۶١ اصالحات دموکراتيک ارضی وآب،جدی -٣۶
 ١٧٨ ونيز زمين وآب به دهقانان، ص٢٧ -٢٣ همان منبع، صفحات -٣٨ -٣٧
 ١٣٩ -١٣٨همان اثر، صفحات -٣٩
 ک خلق افغانستان گزارش پلينوم بيستم کمسته مرکزی حزب دموکراتي-۴١ -۴٠
 ٢۵، ص ١٣۶۶، سال ۵ زندگی حزبی، شماره -۴٢
 ٢٨ همان منبع ،ص -۴٣
 ١٣۶۶ گزراش اساسی پليينوم ماه جوزای -۴۴
 ٣٣، ماده ١٣۶۶ قانون تنظيم مناسبات ارضی -۴۵
  همانجا-۴۶
 ٣٠ قانون ماليات مترقی اراضی، ص -۴٧
 ١٣١، ص ١٣۶٩لحسن سرومقدم، چاپ مشهد،  اوليور روی، افغانستان، اسالم ونوگرائی،ترجمه ابوا-۴٨



AFGHAN GERMAN ONLINE 
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   ١٠از  ١٠ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

  ١٣٩ -١٣٨ همان اثر، ص-۴٩
 ١٤١ -١۴٠ همان اثر،ص-۵٠
 ١٣٨ -١٣٧ همان اثر، ص -۵١
 ١٣٩، ص١٣۶٣ زمين وآب به دهقانان، -۵٢

  
  
  
  
 


