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  م٢٦/٠٣/٢٠٠٨                    کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی

  نگاهی به مناسبات ارضی در نيمروزقرن بيستم
  )قسمت آخر(

  
  آيااصالحات ارضی يک آروزی محال است ؟

ان را از                        ه دهق آرزومندی برای خاتمه دادن به تسلط مناسبات توليدی عقب مانده قرون وسطائی وفراهم کردن شرايطی ک
ا                چنگال     ه  ب رای نخستين مرتب ين بسازد ، ب د وصاحب زم استثمارظالمانه خان،بای، ملک ، ارباب يا فيودال  نجات بده

  .روی کارآمدند دولت مشروطه طلبان افغانستان تبارز نمود
ای        ان اهللا ، گامه اه ام ان درتحت زعامت ش م مشروطه خواه دن رژي پس از کسب استقالل سياسی کشور و روی کارآم

ته شد  مهمی در   ی برداش وام مل اه عومی وق ان ا.راستای رف اه ام ه فکر اصالحات   هللا  ش ه ب تين شاهی است ک خان، نخس
ردم پرداخت  ه م ی ب ای دولت ين ه ع زم ه توزي ه ب ل از هم ورافتاد وقب انون . ارضى درکش ى «ق روش امالک دولت در » ف

ی              ١٩٢٣ ان ب داری       ،نافذ شد و قيمت زمين فی جريب يک افغانی تعيين گرديد تا دهقان ی خري ه زمين د قطع م بتوانن ين ه  زم
ر فشاراستخوان شکن                        نمايند وروی آن کار نمايند وحاصل دسترنج خود را خود بردارند ،اما دهقانان که کمر شان در زي

ای دولتی صاحب                               د زمينه ا خري ازهم خوانين ب تند ،وب ين را نداش د زم خانها واربابان خم شده بود،اکثريت شان توان خري
  .  بزرگتری شدندملکيت های

انه های اکثريت ملت             هللا شاه امان ا   دار و پيشه ور   (تحميالت ثقيل گذشته را از روی ش ان، و مال ا  سبک    ) دهق برداشت ي
ر کشور، اجاره دارى جمع آورى                         : ساخت اط هاى کثي ارى در رب ماليات جنسى، حواله غله خريدارى، آذوقه رسانى اجب

ات مواشى شمار          ماليات دولتى ، واسطه بودن ارباب و مل        ه دارى ، اخذ مالي ک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قري
ود                             و نم ه را لغ ال آن ، هم ازار از پيشه وران و امث دد ب ار، تکسهاى متع ارى و بيگ دى      . نشده، کار اجب ات اراضى نق مالي

ا                        اتر م ا دف دون واسطه خان و ملک ب د      تعيين شد، و تمام افراد ماليه دهنده مستقيمًا و ب وط گردي ام   . لى دولت مرب دولت تم
حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى موجوديت   . مايحتاج خود را به پول نقد و خوش برضامى خريد   
 . وضع گرديد» محصول مواشى«آن ماليه گرفته مى شد و براى اين کار قانونى بنام 

يم        ه تحک ر         شاه مترقی دررأس همه مسايل ، توجه خود را ب ه آن را ب ود و عاقالن تان معطوف نم ی افغانس ان وحدت مل  بني
ه حرکت آورد انون ب ر ق ردم در براب وق م انون . محور تساوی حق ه ، ق اعی درجامع ق  تحوالت سريع اجتم رای تحق وب

رد                 وق انسانی طرح وتصويب ک ری و              . اساسی افغانستان را مبنی بر مبادی عالی حق انون  اساسی اصول براب ن  ق در اي
دريس و حق ملکيت شخصی و مصئونيت                         آ زادی شخصی و لغو اسارت و بردگی ، آزادی مطبوعات و شغل و پيشه و ت

ه                        اب يافت مسکن و منع مصادره دارائی و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونی و غيره نکات برجسته و اساسی بازت
أمين ميشد             ازطريق حفظ حق  » افغان« در اين قانون اساسی هويت ملی بحيث         .بود ای کشور ت ه رعاي رای هم .( وق برابر ب
   )٢۴، ٢٢، ١٠،١١،١۶ ،٧،٩  :مواد

انی                         يارمهم دولت ام دامات بس ان از حصارچادری از اق تان وآزادی زن تعميم معارف وتاسيس مدارس در سرتاسر افغانس
ا عکس العمل نيروهای ارتجاعی ودر رأس روحانيت                   رو شد و دولت          بود،که متاسفانه اين اقدامات متمدنانه ب ذ روب  متنف

تبداد                ت اس اره بدس ه دوب د وجامع قوط داده ش يش، س ه پ ه ب رک جامع رای تح الش ب ه ت ک ده س از ي انی پ ی ام مترق
  .استخوانسوزشرقی قرارگرفت و از رمق افتاد

آزادی سردار داود که انديشه های شاه امان اهللا را در سر می پرورانيد، در دوره صدارت خود توانست مجددًامسئله  
زنان افغان وتحصيل مشترک دختران راباپسران در پوهنتون با درايت وقاطعيت تحقق بخشد و برای تسريع  برقراری 
ارتباطات اقتصادی وفرهنگی وسياسی جامعه ، به اسفالت کردن شاهراه های سرتاسری وميدانهای هوائی بين المللی 

  .ا از وضعيت قرون وسطائی بيرون آوردپرداخت وطی دو پالن پنجساله انکشاف اقتصادی کشور ر
د ته ش دداود برداش تای اصالحات ارضی در دورۀ حکومت جمهوری محم ا درراس تين گامه رام حکومت . نخس در پروگ

ه     دۀ زراعت ک ب مان دائی وعق يار ابت ای بس يوه ه ی وش ه زراعت بات کهن ه، مناس ده بودک ه ش ه گفت ن زمين دداود دراي محم
واد                  متاسفانه هنوز در جامعه ما       ود م ردم وکمب د م درت خري مسلط است، باعث فقر دهقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم ق
  .خام زراعتی گرديده است

انون، استمالک              ١٣۵۴برای تحقق اين مرام دولت قانون اصالحات ارضی را درسال            م آن ق  نافذ نمود که مطابق  مادۀ ده
قيمت زمين اسمالک شده مطابق    . ض صورت ميگرفتزمين بمقصد اصالحات ارضی از طرف حکومت در برابر تعوي    
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د وحکومت در مدت            ه قيمت تنظيم ميگردي ا دو فيصد          ٢۵مقررات تادي را ب ول آن ين استمالک شده پ  سال در عوض زم
ين             . به مالک زمين می پرداخت     ) مفاد(ربح ز تعي د، ني ين بدست می آوردن ه قروض دهقانانيکه زم رای تادي ين مدت ب هم

  .گرديده بود
ی                      در ن  وده وب ل نم الگی را تکمي ظر بود تا زمين قابل توزيع به شخصی که تابعيت افغانستان را داشته باشد،وسن هجده س

ردد ع گ د، توزي ين باش ود  . زم انی ب ين مالک مشغول دهق االی زم انون ب ن ق اذ اي ل از انف ه قب انی ک ه دهقان وحق اوليت ب
  .وفارغان مکاتب مسلکی زراعت ومالداری داده شودوهمچنين به کوچيان بی زمين، دهاقين وکارگران زراعتی 

  :قانون نصاب زمين داری راقرار آتی تعيين مينمود
  . هکتار٢٠- جريب يا معادل آن١٠٠ ساحۀ زمينداری آبی دوفصله -الف
  . هکتار٢٠- جريب، يا معادل آن ١٠٠ ساحۀ زمينداری باغی-ب
  . هکتار٣٠ - جريب يا معادل آن١۵٠ ساحۀ زمينداری ابی يک فصله -ج
  . هکتار۴٠- جريب يا معادل آن ٢٠٠ ساحه زمينداری للمی -د

 دولت   ١٣۵۵در ماه سرطان     .  نافذ ميگرديد  ١٣۵۵قانون اصالحات ارضی بعد از گذشت يک سال يعنی در ماه اسد سال              
رکيت ونوعيت   قانون ماليات مترقی را وضع نمود وبرطبق کيفيت زمين از لحاظ تأمين آب، حاصلخيزی، فاصلۀ آن تا ما                

بر اساس قانون ماليه مترقی مقدار ماليات قطعات زمين درجه          . زمين بدرجات هفت گانه تقسيم وسپس ماليه بندی ميگرديد        
ه مالک آن                 .  تعيين ميگرديد  ٢،  ٣،  ۴،  ۶،۵ دی ک همچنين مقدار ماليه اراضی بابلند رفتن مقدار زمين وافزايش سطح عواي

  :راساس جدول ذيل سنجش ميگرديدبدست می آورد، روبه تزايد بود وب
  

 تعيين ماليه اراضی به اساس اندازۀ زمين درجه اول ومقدار عايدات خالص آن
  

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

  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)      ١٢٠ريب ضرب  ج۵٠تعداد مازاد(٣۶٠٠                    ١٢٠               ١۵٠٠٠٠            ١٠٠ -۵١از
  ٢٧١٠٠)       ١٧۵جريب ضرب١٠٠تعداد مازاد (٩۶٠               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
  

ثًال،             ه مالک م ي    ١٠درجدول فوق ديده ميشود ک د خالص بيشتر از             جريب زم ا عاي د از      ١۵٠٠٠ن درجه اول ب انی باي  افغ
ًا     ۴۵هرجريب   انی ومالک      ۴۵٠ افغانی، مجموع ين ، از      ٢٠ افغ ين    ۴۵٠ جريب  ١٠ جريب زم انی واز هرجريب زم افغ
 )قانون ماليه مترقی اراضی: ديده شود. ( افغانی می پرداخت۶٠ جريب ١٠باالتراز 

ه ساالنه     من خود در نيمروز شاهد بوده ام که ب         سياری از مالکين بزرگ حاضر شده بودند تا قسمتی از اراضی خود را ک
بدون ابياری وبدون بهره گيری مانده و از آن حاصلی  برنميداشتند مگربار ماليات مترقی هرسال  بردوش مالک سنگينی      

ه                       ين خود را ب ی، زم ه مترق ذار ميشدند     ميکرد،خود به دولت رجوع ميکردند و در بدل پول پرداخت مالي ه    .دولت واگ ا ب ت
د          ر بپردازن ات کمت دداود خان                    . حساب زمين کمتر، ساالنه مالي انون اصالحات ارضی محم ان ق ه نظر اينجانب اگر هم ب

الگوئی برای اصالحات ارضی در دورۀ حاکميت حزب دموکراتيک قرارداده ميشد،پروسه  اصالحات ارضی شايد بدون                
د   درد سر و يا باجنجالهای کمتری در       ق ميگردي ه اصالحات        .سراسر کشور تطبي ا دست ب و اگر دولت روزی قادرشود ت

  .ارضی بزند، قوانين دوره داود بهترين قوانين برای تحقق اصالحات ارضی شمرده ميشود
ی              م چپ ق، رژي ک خل زب دموکراتي يلۀ ح ی بوس درت سياس ب ق ور وکس ای ث ر کوت م داود براث قوط رژي رپس ازس مگ

اريخ               بخاطرمحوعاجل مناسبات    ی بت تم شورای انقالب  ١٣۵٧ قوس   ١٢فيودالی وماقبل فيودالی درکشور فرمان شماره هش
  .صادر کرد
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د               ان آم ه مي ين ب ين های اضافه از            .با صدور اين فرمان محدوديت برملکيت زم ه زم ی ک دين معن ار ۶ب )  جريب ٣٠( هکت
ه ده                ار          زمين درجه اول يا معادل آن بدون پرداخت قيمت از زمينداران اخذ و ب ين يک يک هکت ی زم ين  وب م زم ان ک قان

  :برخی ازمواد فرمان را از نظر ميگذرانيم .بالعوض توزيع گرديد
  :ماده دوم فرمان شماره هشتم شورای انقالبی چنين حکم ميکرد

  . 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 براينکه      ٣٠يتوانند بيشتر از     مالکان باغها وتاکستانها م    -٢

ين        . تمام ساحۀ آن دارای درختان مثمر يا تاک باشد         ه ب طرز فعاليت باالی زمين های باغی وتاکی متذکره توسط قرارداد ک
  ."دولت ومالک متکی برصواب ديد اقتصادی عقد ميگردد، تنظيم ميشود

  :ۀ هفتم آمده بود که در ماد
  .زمين به سه کته گوری وهفت درجه تقسيم گرديده و به منظور تبديل آن بدرجه اول ضريب های ذيل رعايت ميگردد" 

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

  ):يک فصله آبی( ومکتگوری د
  )٠/ ۶٧ضريب (يک فصله آبی که پنجاه فيصد وبيش ازآن ساالنه کشت و يا آبياری ميشود: زمين درجه سوم

  )٠/ ۴٠ضريب ( يک فصله آبی که ازپانزده الی پنجاه فيصد آن ساالنه کشت وآبياری ميشود: زمين درجه چهارم
  ):للمی(کتگوری سوم

اری ميشود             زمين يک فصله آب   ( زمين درجه پنجم   وره        . ی که کمتر از پانزده فيصد آن ساالنه کشت وآبي ين للمی يک ب زم
  )٠/ ٢٠ضريب( ايکه يکسال درميان کشت ميشود

  )٠/ ١۵ضريب (زمينی دوبوره که دوسال در ميان کشت ميشود( زمين للمی درجه ششم
  )٠/ ١٠ب ضري(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
  زمين باغی وتاکی درجه اول پنج جريب،-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، ١۵ه آبی که ساالنه کمتر از يک فصل-۵
  جريب،٢۵زمين للمی درجه پنجم -۶
  جريب،٣٣ زمين للمی درجه ششم -٧
   جريب،۵٠ زمين للمی درجه هفتم -٨

اه اسد          اً  ١٣۵٨براساس احصائيه های موجوده، تا اخير م رای        ۶۶۵/ ۶٨٨ جمع ين ب ار زم ان    ۶۶۵ر  ۶٨٨ هکت انوار دهق خ
  .عداد دهقانان کم زمين توزيع گرديده بودبی زمين ويکت

د  ل آم ی بعم تم شورای انقالب ماره هش ان ش ديالتی در فرم ه تع ا آنک ای ثور،ب ه دوم کودت مگرپروسۀ اصالحات .در مرحل
ورد    اوزين وحزب م ر متج ی در براب ری نهضت مقاومت مل اوز شوروی واوج گي ل حضور قشون متج ه دلي ارضی ب

 واليت  ٢٨ار ميرفت، تحقق نيافت وبرطبق ارزيابی ايکه از پروسۀ اصالحات ارضی در  حمايت شوروی، آنچنانکه انتظ   
ق اصالحات    ۴٧ بعمل آمد معلوم گرديد که حدود  ١٣۶٢کشور در اخير سال       فيصد اراضی ايکه در طول دوره اول تطبي

دارمجموعًا    ١٣۶٣۴ارضی به دهقانان توزيع شده بود، دوباره به تصرف مالکان اولی در آمده وعالوتا ً                ٢٢۶/ ٣نفرزمين
ان،        : رک. ( هزار هکتار زمين بيشتراز نصاب بطور غير قانونی برای خود نگهداشته بودند            ه دهقان ين وآب ب ، ١٣۶٣زم

 )١٣٩ص
ی                       ز در پ ام وسرافگنده شدند،ورژيم حزب دموکراتيک ني راين کشور ناک پس از آنکه متجاوزين شوروی در مرام خود ب

ا      خروج قشون متجاوز با سق     د وب وط مواجه شد،تنظيم های جهادی برای کسب قدرت در شهر کابل از هرسو يورش آوردن
غارت دارايی های عامه وتجاوز برهستی وناموس مردم کابل را به راکت بستند وچنان وحشتی در تخريب وکشتار مردم                   

ود                  ده ب ر آن را بخود ندي اريخ نظي ه ت الهای   . بيگناه کابل بسرآوردند ک ا   ١٩٩٢س ای    ١٩٩۶ ت ، دوران هرج ومرج تنظيمه
د                  ان گردي روه متحجر طالب ه ظهور گ رد        .اسالمی درافغانستان بود که منجر ب ی خود منحصر بف ه درعقب گرائ ان ک طالب

اختند  رار مجبورس ا شکست وف ا را ب ا آنه ه ج تند وهم يش برداش ای تنظيمی را از پ د،گروه ه ه .بودن وسرانجام براثرحادث
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ا   . ت هوائی امريکا از کشورروفته شدند وبه همانجائی رفتند که از آنجا آمده بودندبا حمال ٢٠٠١ سپتمبر ١١ناگوار غرب ب
ر          دکرزی انتصاب وب ری حام ی برهب ات جنگ ه جناي تهم ب کل از عناصر م ی متش ومتی ائتالف ان  حک ن آلم ه در ب عجل

ته ا               اتی      افغانستان تحميل نمود که درمدت شش سال حاکميت شان تا هنوز امنيت به کشور برنگش ی ثب ده ب ست وعامل عم
 .وغارت واختالس واختطاف وآدم ربائی وقاچاق مواد مخدر ومافيائی غصب زمين های دولتی  هستند

ا بصراحت از غصب سه                        ون آريان ا تلويزي انجنير محمديوسف پشتون  وزيرشهرسازی دولت کرزی باری در مصاحبه ب
االئی دولت در کابل ومزارشريف وديگر واليت کشور    ميليون جريب زمين توسط برخی ازعناصرقدرت مند درسطوح ب  

 .نام برد که متاسفانه دولت تا کنون قادر به بازگشت زمين های دولتی  نگشته است
 

 :برخی پيشنهادات بخاطرتحقق اصالحات ارضی درآينده
اله ارضی     از آنجائی که پيروزی برفقر وغلبه برمشکل کمبود مواد خواربار در آخرين تحليل وابسته ومربوط                 ه حل مس ب

ن هدف الزمی                             ق در جهت تحقق اي دابيرعملی ودقي اذ ت ابرآن، اتخ يعنی تحقق اصالحات ارضی وآب در کشور است، بن
ود  ته ميش را .پنداش ور ،       زي يده کش ان رنجکش ال دهقان ور کمک بح ودالی بمنظ ل في ودالی وماقب بات  في ل مناس و کام مح

اد الهای زي اورزی ممکن است س ردبخصوص در بخش کش ل در پس . ی را دربربگي نهادات ذي ات وپيش ه نظري ه ب توج
 :شرايطی که زمينه برای اجرای يک چنين پروسه مهم اجتماعی واقتصادی  مساعد گردد، خالی ازمفاد نخواهد بود

ه                 -١ ق فق د برطب ان، می باي ه دهقان ع آن ب زرگ از سوی دولت و توزي  قبل از تصرف و يا مصادرۀ اراضی از مالکان ب
می زمين های اضافه از نصاب را از مالکان در بدل يک قيمت مناسب خريداری شود وبعد آنرا به دهقانان بی زمين                      اسال

دون پرداخت قيمت ، از نظر         .وکم زمين در عوض قيمتی مناسب توزيع نمود        ين از صاحبان آن ب روز کردن زم زيرا مف
د          فقه اسالمی غصب گفته ميشود و به دشمنان دولت بهانه بدست مي            . دهد که برضد سياست ارضی دولت تبليغات سوء نماي

ه        برای اينکه تحقق اصالحات ارضی از چنين اتهامی مبرا باشد، بهترين شيوۀ برخورد با مساله زمين همان شيوه ايست ک
د،    ٢۵داودخان درقانون اصالحات ارضی خود بدان توجه نموده بود و ابتدا زمين را به اقساط    الکين ميخري ا   سال از م وب

م پروسه         ٢۵ درصد مفاد به صاحب زمين، آنرا در بدل قيمت به اقساط              ٢پرداخت دين ترتيب ه داد وب ان مي ه دهقان  سال ب
ثًال                             ه م امی  وارد نميکرد ک م هيچکسی بردولت اته ين ميشد وه اصالحات ارضی تحقق می يافت وهم دهقان صاحب زم

رده است        ات مترق   .زمين را بزور از مردم غصب ک انون مالي ه در محدود        ق ود ک يارموثری ب ی نيزيکی از شيوه های بس
 .ساختن ملکيت های بزرگ نقش چشمگير داشت

ين و تشريح                   -٢ م زم ين وک ی زم  تبليغات وسيع بخاطر توضيح اهداف سياست ارضی دولت  افغانستان در ميان دهقانان ب
وذ       موقف اجتماعی وروابط غيرعادالنه توليدی ميان دهقانان ومالکان زمين والغ         ا نف ن مناسبات از جانب اشخاص ب ای اي

راد صالح ديگر در                   محلی، بخصوص روحانيون با اعتبار، مال امامان، وخطيبان ومتوليان اوقاف، سران اقوام وقبايل واف
ين ومساعدت های دولت ، تشويق و دلبسته                                  ول ونگهداشت زم ان را در قب د دهقان ن اسالم، ميتوان ود های دي پرتو رهنم

انيون                  دراين.نمايد ان و روح ان، خطيب ات از وجود مال امام اف برجسته است و در والي  خصوص نقش وزارت حج واوق
د اذعان   . متنفذ وابسته به آن وزارت ميتوان استفادۀ معقول واعظمی در جهت تحقق حل مساله ارضی وآب بعمل آورد            باي

ی      .  سازنده دارد  نمود که برخورد صميمانه، اصولی ودرست در امرتطبيق اصالحات ارضی نقش           درک واقعيت های عين
ه            ر کسانی ک اری وشکيبائی در براب ردم، تواضع، بردب نديدۀ م ات پس جامعه، منطقه ومحل، احترام به سنن، رسوم وعنعن

 .اصالحات ارضی به نفع آنها صورت ميگيرد، راه را برای انجام موفقانه حل مساله ارضی هموار خواهد ساخت
ين از لحاظ آ-٣ امين زم ين آالت عصری در   ت اربرد ماش ی وک ايل شخم زن زار و وس اوی واب ود کيمي ذری وک م ب ب، تخ

زراعت، باعث خواهد شد تا باورمندی دهقانان را نسبت به سياست ارضی دولت تقويت بخشد وآنان را در جهت اشتراک                
 .فعال در اجرای پالن ها وپروگرامهای اصالحات ارضی واب بسيج نمايد

وستای که اصالحات ارضی درآن تطبيق ميگردد، بايستی قطعه زمينی برای علفچر مشترک، مسجد             در هردهکده ور   -۴
ار مسجد ومکتب  ومحل شورای                 . ومکتب، محل شورای دهقانان وکوپراتيف آنان،تعيين گردد       حتی اگر ممکن باشد اعم

ه آغاز شود    ا اصالحات ارضی درآن قري وأم ب ه ت ان قري ار اصال . دهقان دون شک نتيجه ک ا مثمر ب حات ارضی در آنج
 .خواهد بود

ا تعقيب         -۵ ابران ب  چون حفظ واحدهای کوچک توليد در زراعت به نفع رشد وانکشاف کشاورزی به سطح ملی نيست، بن
 .مشی حمايت از دهقانان ميانه حال وکم زمين، توجه جدی در زمينه ايجاد کوپراتيف های زراعتی مبذول گردد

ات، اراضی       . ای بزرگ دولتی در تمام واليات ومحالت حق اوليت داده شود              بايد به ايجاد فارمها ه     -۶ در هريک ازوالي
ع                        رداری دولتی مناسب ومساعدباشد، نبايستی بحساب اصالحات ارضی توزي ره ب ايکه از لحاظ کيفيت وکميت برای به

ه   . تور دولتی نيست    زيرا توزيع وپارچه پارچه ساختن اين چنين اراضی به نفع اقتصاد ملی در بخش سک              . گردد در اينگون
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ردد               دی آن آغاز گ اری وبالک بن وار ک ين  وهم ادر   . اراضی بايد شبکه های آبياری هرچه زودتر تنظيم وتسطيح زم ه ک ب
د                       امين گردن اری منظورشود واز لحاظ مسکن ت وی واضافه ک ن    . های فنی وکارگران ماهر کوپون ومعاش منطق رای اي ب

ه  محصوالت اختصاص داده              دسته کارگران وکارکنان دولتی س       انواده شان ب امين خ ی جهت ت ين زراعت حۀ کوچکی زم
 .شود
وپراتيفی                 -٧ ا ک انيزه دولتی وي اد قطعات نمايشی زراعت ميک  تعميم استيشن های ميکانيزه زراعتی در تمام واليات وايج

د  دهقانی، بدون ترديد در ارتقای شعور اقتصادی واجتماعی دهقانان وتشکل آنان بدورکوپر   اتيف های زراعتی موثر خواه
 .بود
ردد            -٨ اذ گ د، اتخ ين شده ان .  ميبايد تدابير تشويقی اقتصادی به نفع دهقانانی که در اثراصالحات ارضی وآب صاحب زم

ايدی          . با اين دسته دهقانان حجم کمک های مادی وتخنيکی افزايش داده شود           : بطور مثال  رخ های سبس مواد  زراعتی به ن
ه       . در قيمت محصوالت اضافی دهقانان ازدياد بعمل آيد  .  گردد برای شان توزيع   ه قري واد استهالکی ب درصورت امکان م

ه                  ی بطور تبادل داری محصوالت زراعت دل خري ع آن در ب ه جنس   ( جات رسانده شود و توزي رد  ) جنس ب در . صورت گي
ی، تثبيت قيمت های         برخورد متفاوت در توزيع قرضه های خ      . قرضه های دولتی تسهيالت الزم وارد گردد       دمات زراعت

ه تفکيک اشخاص وگروپ های         ) زراعت ميکانيزه ( خريداری محصوالت زراعتی، تعرفه های جداگانه خدمات دولتی        ب
ا اشخاص وگروپ های                       : مثًال.جداگانه دهقانان صورت گيرد    د ي د ميکنن ات صنعتی تولي ه نبات با اشخاص وگروپ های ک

ت       ا دول ل ب ط متقاب ه رواب ان ک ند          دهقان ت ميفروش ه دول رارداد ب ت ق ود را بروي ی خ والت زراعت ی محض د يعن دارن
ع                        ه نف اوت ب د، بايست برخورد متف انی ان ا عضو کوپراتيف دهق د ي وابزاروسامان آالت زراعتی از دولت بقرضه ميگيرن

 .آنان صورت گيرد
کودکيمياوی، تخم بذری، خدمات   به آن عده اشخاص که محصوالت زراعتی خود رابه دولت ميفروشند بايد در توزيع                -٩

ان              ه جالب ازار ب زراعتی ميکانيزه ، توزيع اجناس استهالکی وساير مواد به مقايسه با اشخاص که محصوالت خود را به ب
 .ميفروشند، امتيازات الزم مدنظر گرفته شود

ان    -١٠ ه اراضی ش ه جاتيک داری قري احه زمين ترک از س رداری مش انی در بهرب وراهای دهق ترک  نقش ش ع مش از منب
 .آبياری ميگردد از طريق تشکل وسازماندهی دهقانان بدور کوپراتيف های نمونه دهقانی جلب وباال برده شود

اير مسئولين شوراهای               -١١ ا وس  نقش شوراهای دهقانی را از طريق دادن حقوق وامتيازات الزمه به ميراب باشی، روس
ه         رد                     دهقانی، ميتوان ارتقا بخشيد واهميت واتوريت اال ب انی ب ن شوراها را منحيث مرجع باصالحيت حل مشکالت دهق اي

ازات هريک از اشخاص      . وآنان رادر امر تطبيق اصالحات ارضی بيش از پيش جلب وسهيم ساخت             زان معاش وامتي مي
انی                در فوق الذکر به تناسب فعاليت آنها در تحقق اصالحات ارضی وآب وجلب وتشکل دهقانان بدور کوپراتيف های دهق

 .هرسال مدنظر گرفته شود
روش                      -١٢ انی بمنظور ف  تاسيس مغازه های استهالکی در سطح محالت ودر صورت امکان درپهلوی هر کوپراتيف دهق

ازار   دتراز ب رخ بلن ه ن ان ب داری محصوالت اضافی دهقان ان وخري از دهقان ورد ني وال م اير ام ی وس امان آالت زراعت س
 .امر توليدات زراعتی خواهی نخواهی تاثير مثبت داردبخاطر تشويق بيشتر دهقانان محل به 

د مشکالت                           -١٣ ادی ميتوان ا حد زي اری در هرمحل وهر ولسوالی ت  ايجاد شرکتهای ترميماتی وساختمانی شبکه های آبي
ان را                        د ورغبت آن  دهقانان را از ناحيه ترميم سامان آالت زراعتی وتنقيه واحيای مجدد شبکه های ابياری عنعنوی حل کن

 .بکار زراعت ومساعدت های دولت جلب نمايد
ات را      -١۴ ات وحيوان  با نظرداشت شرايط مناسب خاک واقليم، در برخی مناطق کشور ميتوان توليد وپرورش برخی نبات

ی و درجه                        . تخصصی ساخت  ی، و در درجه دوم کوپراتيف های زراعت برای تحقق اين امردر درجه اول فارم های دولت
ات جلب                         سوم عالقمندی دهق   ات وحيوان رورش برخی از نبات د وپ ين شان در تولي رداری مشترک از زم انان برای بهره ب

 .گردد
ين                          -١۵ ه وزم ه قشرهای فرودست جامع دا وب فرجامين پيشنهاد اينست تا قشر روحانی کشور از وابستگی خان وملک ج

د داده شود انيو. پيون رای روح ادی ب ازات م وق وامتي تلزم دادن حق ر مس ن ام اف اي ان اوق ان ومتولي ان، خطيب ن، مال امام
والت             ه محص ان از ناحي ات ش امين احتياج اطر ت ی بخ ه زمين ين قطع ور وتعي ر کش ره در سرتاس ه وغي اکن متبرک وام

بدون شک اگر روحانيون نيز صاحب قطعه زمين معينی شوند تابعد از خودشان ، فرزندان شان روی                  . کشاورزی ميباشد 
  پايان. ری در جهت تحقق اصالحات ارضی وآب برداشته خواهدشدآن کارنمايند، گام استوا

 
  :توضيحات ورويکردها

 ۶٣۶ ترجمۀ کريم کشاورز، ص-، نوشتۀ گروهی از مورخين شوروی١٨ تاريخ ايران، از زمان باستان تا قرن -١



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

 
   ٨از  ٦ :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 

 

اليف ک  :٣-٢ ار، ت اه افش ت نادرش رافيان.ز.  دول اپ دوم،  .ر.م.اش ين، چ د ام ۀ حمي ووا، ترجم ال ارون ) ١٣۵۶(٢۵٣۶س
 .صفحۀ دهم مقدمه

 )مقدمه( ٢٠-١٩، صفحات١٣۴٨ کاسمينسکی، تاريخ قرون وسطی، ترجمۀ صادق انصاری وبا قرمومنی، چاپ دوم،-۴
 ١٣،کابل،ص ١٣۴۶غبار، افغانستان در مسير تاريخ،طبع -۵
  ۶-٧، ص١٣۶١ دکتور لکنوال، اصالحات دموکراتيک ارضی وآب، -۶
ی،                    پلياک، نظام اقتصا  .ا.ا-٧ ين الملل انی ومناسبات ب تيتوت اقتصاد جه وم شوروی، انيس ادمی عل تان، اک ، ١٩۶۴دی افغانس

 )١٨ص-١٣۵٧بحوالۀ مجلۀ آريانا، شماره سال ( ٣٩-۴١صفحات
 هزار  ۴١٧نشان داده شده که اگر اين رقم با         "  خانوار ١٨۴۵ر٠٠٠) "٣ص  (نفوس دهات برطبق رسالۀ دکتور لکنوال     -٨

ًا    " خانوار٢ر٢۶٢ر٠٠٠"ولی مالدار کشور يکجا شود، رقم  خانوار کوچی بی زمين،      ه مجموع د ک  فيصد  ٨٧بدست می اي
 .نفوس غير شهری را تشکيل ميدهند

زرگ       "مقالۀ  ) ١٣۴۵شماره های پنجم وششم،     ( سيستانی، مجلۀ اريانا   -٩ ۀ ب ای يک رودخان ه        " دورنم ز رجوع شود ب وني
" لشکرگاه قلب حوزۀ هيرمند   " مقالۀ)١٣٣٢سنبلۀ  ( د، نشريۀ هيرمند   ببع ٢٩٧احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم مقدسی، ص      

تم                . بقلم مرحوم احمدعلی کهزاد    رن بيس برطبق گزارش دانشمند ايرانی ايرج افشار سيستانی ، سيستان تا آغازين سالهای ق
 :برمی ايد شمسی ١٣٠٩واين حقيقت از نرخ نامۀ مواد خواربار سيستان در سال . نيز حيثيت گدام غله را داشت

  قران۵٠       -         فی خروار       -نرخ گندم        
  قران٣٠      -           فی خروار     -جو               

  قران۵٠       -        فی خروار      -ساير حبوبات    
  قران١٢٠      -        فی خروار      -پنبه                
  قران۶٠٠       -         فی خروار      -تنباکو            
  قران٢۵       -         فی خروار       -انگور            

 )١٢۵،ص ١٣۶٣سيستان وبلوچستان، تاليف ايرج افشار سيستانی،تهران: رک( 
تمن                      - تيشه -١٠ بيه ک ی در سيستان ونيمروز است ش ن    .  يکی از ابزار مهم آبياری وبخصوص جوی کنی والی روب ا اي ب

ر           اه دارد ودوسه براب ی تيشه دستۀ کوت م است ول تفاوت  که کتمن دسته بلنددارد ومقداربرداشت خاک آن نسبت به تيشه ک
ان خواسته                  ه دهق د وبجای ک ين ميکن ده باشد، در هرباريک سير خاک را از زم کتمن ظرفيت دارد وهرگاه گرمه يا دوبن

د دپرتاب ميکن رای ده . باش ه از طرف مالک ب ای   تيش ام ه ه ن ود ب اختمان خ اظ س ود واز لح ت داده ميش ان بطور عاري ق
 .که ظرفيت آن زياد است ياد ميگردد" تيشۀ دوبنده" و) جديد( وتيشۀ گرم) مستعمل خورد"(Sourkandسورکند"

ا                       :Halan هاالن -١١ ده ميشود ت  پرتگاه يا طاقچه های کوچک جا دادن خاک است که به کمرگاه نهر ويا جوی بزرگ کن
در مواقعی که امکان پرتاب خاک از عمق جوی تا سطح زمين       . مل باال نمودن خاک را از بسترنهربخاکريز آسان سازد        ع

ر             ) طاقچه های جاگيرشدن خاک   ( ممکن نباشد ضرورت هاالن    در کمر خاکريزپيدا ميشود که با اشتراک مساعی دوسه نف
 .دهقان عمل الی روبی وکندن جوی امکان پذير ميگردد

ًا                    :ظر نا –١٢ ازی ميکرد وطبع  يعنی پيشکار واختيار دارکارهای مالک بزرگ بود که نقش دالل ميان مالک ودهقان را ب
 .نقش خود رابازی مينمود) ارباب( به نفع مالک

ه جوی اصلی در عقب پنگ                     :Palang پالنگ –١٣ ددًا ب يده ميشود ومج و ُپنگ کش وًال از جل  اب روطبعی است که معم
 .سرازير ميگردد

ام       : )نسق(Nasakh نسخ –١۴ ی فصل کشت تم در اصطالح کشاورزی نيمروز معموًال به فصل کشت گفته ميشود ووقت
اه    " نسخ"گاه اصطالح . تمام شد " نسخ:"گرديده ميگويند  ثًال هرگ به زمين انحصاری وقروغی مالک نيز اطالق ميگردد، م

د را بدانسو برای چرا ببرد ويا اگرگفته ميشد  ميکرد، ديگرهيچکسی حق نداشت اغنام واحشام خو    " نسخ"خان،غلفچری را 
اليز "شده، معنی آن اين بود که کسی حق ندارد بسوی  ) نسق( نسخ" خان"به امر مالک يا     " فاليز"که   ه در    " ف ا بگذارد ک پ

 .بمعنی قرنطين وقدغن بکار ميرفت" نسخ"اين صورت اصطالح 
ی         :وبخشBourgبورگ  –١۵ ورگ " جزء اول اين اصطالح يعن ين             ) سکون ر  ب"( ب ی بخش قطع کوچک از زم ه معن ب

وط باشد،                   اری مشاع ومخل ابياری شده را گويند که معموًال برای تعيين حدود کشتمندی ميان چندين پاگاو که کشت آن وآبي
 .صورت ميگيرد

د عدد پ                 .  به معنی قرعه   :Peshk ِپشک -١۶ ه چن ام قلب او هنگ ين هر پاگ ا زم شقل  کشاورزان نيمروز برای تعيين سهم وي
 .گويند) قرعه(گوسفند را گرفته نشانی ميکنند وسپس آنرا بمعرض قرعه کشی قرارميدهند که اين عمل را پشک
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ه                   ٣-۴ خطوط موازی اند که معموًال به عرض         :Poosh پوش -١٧ الۀ بذرپاشی ب ا مس يده می شوند ت م کش وازی ه ر م مت
 .سهولت ومنظم ترصورت گرفته بتواند

ه برنوک چوب         آهن مثلث شک     :Meyad مياد -١٨ ه ميشود           " بنک "لی است ک ين قلب بعضًا  . نصب شده   وتوسط آن زم
 .نيز گويند)گاو آهن"(تيش"آنرا
ه  "( رخت"چوب دسته داری که در کندۀ      : دست نيکه  -١٩ ه را             ) تير قلب ان توسط آن حرکت وخطوط قلب نصب شده ودهق

 .گويند در رخت تعبيه ميگردد" يرکشمش"دست نيکه بوسيلۀ يک چوب کوتاه پس کوب که به آن . کنترول ميکند
ه پهن وضخيم          :Bonk بـُنـک -٢٠  چوب ضخيم وکوتاهی است که بيک انجامش مياد نصب ميگردد وبه انجام ديگرش ک

 .تعبيه می شود" رخت"است 
الق در نيمروز وسيستان بافته وساخته ميشود اط      " ِکرته" به ريسمان اليافی ايکه از گياه طبيعی بنام          :Chilak چيلک -٢١

 .مدت دوام اين ريسمان بسته به چگونگی استعمال آن است که می بايدهمواره قبل از استعمال با آب ترشود. ميگردد
ه ( تعبيه شده وبوسيلۀ ريسمان    " رخت"چوب کوتاه ولی محکمی است که درانجام       :Mardak مردک -٢٢ وغ    ) چرمين ا ي ب

  .وصل ميگردد
د وضخيمی است       :Rakht رخت -٢٣ دۀ           همان چوب بلن ه کن وغ وصل ميگردد وآخرش ب ه ي ه سرآن ب ه  " بنک "ک تعبي

 .گرديده وبوسيلۀ مياد زمين را قلبه ميکند
 . بمعنی طناب قلبه، که معموًال از يکصد گام تجاوز نميکندLiskgawو ليسک گا-٢۴
ـه-٢۵ ود   :Mala مالـ اخته ميش ل س ه ازچوب صاف وراست وضخيم وطوي تمندی است ک ايل کش زار ووس   يکی از اب

يار شده  ( به يوغ وصل ميگردد واز عقب جفتگاو بر روی زمين شديار   ) چيلک( وتوسط زنجير يا ريسمان اليافی     کش  ) ش
را . ميشود مان ديگری آن ر يس رد وب رار ميگي ه ق ه کش روی چوب مال ان مال وًال دهق ا " سراوی"معم راه ب د وهم ميگوين

وازن خود را برم                  ايگير شده ت وغ ج ا بروسط ي د     ريسمان ماله يکج ه استوار مينماي وخ های        . ال ه کل دين ترتيب فشار مال ب
ار              د وک ا حفاظت ميکن ا وگنجشک ه ر خاک واز خوردن مورچه ه ه را زي ه های غل رده ودان ده ک ين را مي مرطوب زم

 .آبياری زمين کشت شده را سهل ميسازد
ل-٢۶ ود  : Dolmol ُدلُم دم وجو وجواری درخ يم رس گن ای ن ه ه ردن دان ان ک ارت از بري ه از عب ای آنست ک ه ه خوش

را درمحل             ه آن ا ک رد     ) بکسراول وسکون ل    "( ِچلگی "طريق بهم بستن خوشه ه د صورت ميگي دلمل را در لهجۀ      . مينامن
 .ميخوانند" پلو"بلوچی نيمروز

م پيوستن دو چوب                         : Mangasha منگاشه   -٢٧ ه از به رداری وجمع آوری محصول است ک زار مخصوص دسته ب اب
 .متر وديگرش يک مترساخته ميشود که شبيه چنگک استسخت يکی کوتاه بقدر ني

ه                       :  Sarok سروک -٢٨ ز تهي فند وب ا موی گوس که برخی آنرا جولی گويند، پارچۀ زخيمی مربع شکلی است که ازپشم ي
ال دسته وکالک            يلۀ آن عمل انتق می شود ودر چهار زاويه آن چهار ريسمان کوتاه يک متره نصب و وصل ميباشد وبوس

 .ردصورت ميگي
 اصطالح خاص خرمن کوبی کشاورزان نيمروز است که به مجموعۀ گاوان خرمنکوب که تعداد            :Reshtah رشته -٢٩

ه های يک     .  گاوباشد اطالق ميگردد ٣٠ تا١٠ان بين    او درحلق وجه تسميۀ آن هم ظاهرًا اينست که چون يک تعداد زياد گ
وند تحکم در آورده ميش ته مس ابرين اصطالح. رش ته"بن ای ب" رش وب "ج رمن ک اوان خ ۀ گ اورزان " مجموع ين کش در ب

 .نيمروز عام وقابل درک است
نج کلک چوبی                            Ishtan ايشتِين -٣٠ ا پ ار ي ايش چه ه در انته اه خرمن است ک اد دادن ک ابزار مخصوص خرمن پاکی وب

 .نوک تيز قرار دارد وبنام چهارشاخ يا چهارشاخی معروف است
ر :Teng تنگ-٣١ وچی نيم ۀ بل ه در لهج امک ا خاروخاشاک " وار"وز بن ه از چپري اد ميشود، ديوارچوبی است ک ز ي ني

 .  توسط خاده های چوب بروی زمين برپا ميشود وکارذخيرۀ کاه از آن بوسيلۀ عمل بادشکن صورت ميگيرد
دک               " کتلی" که آنرا    :Zongiزونگی–٣٢ های  نيز گويندعبارت از گندم باقيمانده در خوشه های نيم شکسته ومخلوط يا بن

دن مجدد توسط         ) چغل"(روگيز"نباتات است که درزير پای گاو ميده نشده وبنابراين از سوراخ           نگذشته است وايجاب کوبي
 .دست را مينمايد که با چوب صورت ميگيرد

ی  -Rash راش-٣٣ ه راش ت و      :Tah rashi ت دم اس ا گن ات ي ه ج يم غل وده عظ ارت از ت ی " راش عب ه راش ه " ت ک
وط           نيز م " Palgiپلگی"آنرا رد مخل ا خاک وگ وًال ب ه معم ر خرمن ميابشد ک ده در زي يگويند، عبارت از گندم ياغلۀ باقيمان
  .است



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

 
   ٨از  ٨ :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 

 

ه        :Korgh ُکرغ -٣۴ ی در کرغ غل   عبارت ازگوداليست شبيه حوض، با اين تفاوت که در حوض اب ذخيره ميگردد، ول
موارشود وبعد غله را درآنريخت وروی آنرا با اما قبل از ريختن غله الزم است مقداری کاه درتۀ کرغ ه      .را ذخيره ميکنند  

 .کاهگل پنهان نمود
  ، ترجمۀ کريم کشاورز۴٩۴ ص ١ پطروشفسکی، کشاورزی ومناسبات ارضی درايران عهد مغول، ج-٣۵
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