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 فرمایش ضرورت یا -ادارات  و ادغام ایجاد
 

درین اواخر به ادامه ادغام و ایجاد ادارات جدید دولتی توجه ام به ادغام اداره مستقل اراضی افغانستان با وزارت 
سازی افتاد. قبل از اینکه به جزئیات و ریشه های این تصمیم تماس گرفته شود الزم است تا نکات  امور شهر

 چند در مورد ایجاد اداره مستقل اراضی تحریر گردد. 

را جهت ایجاد یک  مبلغی( اداره همکاریهای بریتانیا یا دی.اف.آی.دی 1389-1388)2010-2009ل در سا
ه ان دهنده آن بود که باشد جدا نمود. مطالعات قبلی نشکشور داشت ره مدیریت اراضی دولتی را دکاداره مستقلی 

ست. حتی کشور های چون قه ادر منط کی از بی عدالت ترین مناسبات ارضیمناسبات ارضی در افغانستان ی
قابل یاد آوریست که بزرگترین اصالحات ارضی در کشور بودند.  نوع یک ایاالت متحده و بریتانیا طرفدار

وزارت  1357ثور 7زمیندار کشور دولت افغانستان است. طی سالهای متمادی وزارت مالیه و بعد از انقالب 
ن وزارت زراعت و آبیاری دو ریاست امالک و قبل از ایزراعت مدیریت اراضی دولتی را بدوش داشت.  

این  نا. تعداد مجموعی مامورانجام میدادیت اراضی دولتی را ش داشت که وظیفه مدیرخویکادستر را در تشکیل 
ایجاد اداره اراضی  ،پروگرام س. به اسا( وزارت زراعت و آبیاری) تن میرسید 700ریاست ها به بیش از 

  .تقلیل یابد و موثریت این اداره بیشتر گردد تا تعداد مامورینباعث میشد 

ریت اراضی دولتی به شمول اندازه گیری و مطالعه دقیق، ترتیب زمینه های این اداره مدی مقصد اساسی از ایجاد
زراعتی  اتدتا باشد تولی آبیاری، و تقسیم اراضی دولتی به دهقانان واجد شرایط و سرمایه گذاری در زراعت بود،

 جلوگیری نماید.  در کشورمواد خوراکی داخلی از گرسنگی و فقر و بیشتر گردد

  25بعد از تشکیل اداره اراضی تمام مامورین اسبق امالک و کادستر از کار مرخص شده و بجای آن بیش از 
یشد که در راس آن وزیر مستقل توسط یک هیات مدیره رهبری مگماشته شدند. این اداره  نفر جوان به کار

اری قرار داشت. این اداره از توجه خاص وزارت و موسسات مدد رسانی برخوردار بود. همه امید زراعت و آبی
 رانو سرمایه گذا وار بودند تا این اداره باالخره وظیفه اصلی خویش یعنی توزیع زمین های دولتی را به دهقانان

ن دالر کمک بدست آورده و تعداد وعملی سازد. این اداره در طی تقریبآ کار ده ساله خویش بیش از بیست میلی
نفر رسانید. در جریان اخذ کمک های مالی )گرنت ها( این اداره دو الی سه  400را به بیش از  ویشرسونل خپ

تریننگ ها و سفر های زیادی داده و جهت ارتقای ظرفیت مامورین خویش  ترتیب بار پالیسی های خویش را 
( به آن بیش  USAIDهاییکه اداره کمک های ایاالت متحده امریکا ) روژهپیکی از . نموده استسازماندهی را 
(  از جانب شرکت خصوصی  LARAمیلیون دالر پرداخت به نام ریفورم زمین در افغانستان یا ) 90از 

( عملی گردید. شرکت تیتراتیک یکی از شرکت های فعال در افغانستان TETRATECHامریکایی تیتراتیک )
ت میاورد. هت عملی نمودن پروژه های بزرگ بدسجهانی ج ف را از دولت امریکا و بانکاست و پول های گزا

اکثر پروژه های این شرکت با وجود پول گزاف کار های بس کوچک را در پی داشته است. بطور مثال یکی از 
المدت اجزای بزرگ پروژه ریفورم زمین کمک رسانی به اداره اراضی جهت تقویه ظرفیت و اجاره طویل 

  میلیون دالری عبارت بود از ترمیم و سرسبزی پارک های شهر کابل. 90جز دوم پروژه  زمین به دهاقین بود.
ولی به اساس پروپوزل ابتدایی این  موجود نیست، معلومات دقیق در مورد مقدار کمک مالی به اداره اراضی

 داده شده بود. اداره بیش از پانزده میلیون دالر تنها به اداره اراضی اختصاص
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ریاست جمهوری اداره اراضی با ارائه راپور های مجلل و با ارقام توانست مانند  2014 سال بعد از انتخابات 
  گیرد.قرار  جدید جمهور یسبرخی از ادارات و اراکین دیگر خود را به نمایش بگذارد و مورد توجه رئ

مین .اکثر ز است که در هفت کتگوری تقسیم شده است جودومیلیون هکتار زمین دولتی م 6 در افغانستان بیش از
لت ود .از کشت باز مانده اند افغانستان یها جهی و بی کفایتی دولتوهای دولتی بکر و بایر اند و به نسبت بی ت

کوپراتیف ها و یا اشخاص بطور دایمی  ن،یهای قبل نیز نتوانسته اند تا جهت مدیریت بهتر زمین ها را به دهاق
ایجاد اداره ملی اراضی به این امید صورت گرفت تا نخست زمین های دولتی به المدت بدهد.  طویل و یا اجاره

 ار و سرمایه گذاری میکنند توزیع گردد. کدهقانان و کسانیکه باالی آن 

 بیایید ببینیم که اداره اراضی طی پنج سال گذشته حیات خویش تا کدام حدی به این مقصد نایل آمده است. 

ه یهزار هکتار زمین را برای سرما 32تنها  در افغانستان اداره اراضی تاس گذارش اداره سرمایه گذاری به اسا
به شرکت های خصوصی داده شده  این اراضی %70داده است. بیشتر از  گذاران در پنج  سال گذشته به اجاره

 لم شامکه از یک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر داده میشود نیز در این رق به گمان اغلب زمین هایی است.

 32و اما قسمت بزرگ این زمین های موجود تحت اجاره طویل المدت را تشکیل میدهد.  %0.5این رقم  است.
و شرکت ها تا بحال به که هویت این اشخاص  هزار هکتار به اشخاص و شرکت های خصوصی داده شده است

را های دولتی مین زست اشخاص و شرکت هایی را که یتا اداره اراضی لالزم است  .سمع عامه نرسیده است
طویل المدت  قابل یاد آوریست که اجارهسال( به اجاره داده است نشر نماید.  50المدت ) برایشان به طور طویل

به معنی استفاده دایمی از زمین میباشد. بعد ار پنجاه سال ورثه شخص و یا شرکت میتواند آنرا به حیث میراث 
   تصاحب نماید.

واد و تحصیل کرده و با وجود منابع هنگفت مالی ود مدیران باست اداره اراضی با وجآاجرا حاال که فهمیدیم
هور این اداره را که ذاتآ مربوط یت کند بیایید بفهمیم که چرا رئیس جمنتوانسته است اراضی دولتی را مدیر

 سازی واگذار نموده است.  زارت زراعت و آبیاری میشود به وزارت شهرو

ت مدیره تشکیل گردید که ابه حیث یک اداره نیمه مستقل و دارای یک هیباید یاد آور گردید که اداره اراضی 
های سکتوری داشت ،چون اکثریت مطلق  خانه ری نسبت به بقیه وزارتوزارت زراعت و آبیاری رول مهم ت
 و جنگلی میباشد.  گاهچرا ،باغی اراضی کشور اراضی زراعتی للمی،

  ره اراضی به وزارت امور شهر سازیدالیل انتقال ادا

ایجاد شهرک سازی تنها و تنها میتواند عارض مقدار کم زمین بخاطر  از لحاظ کاری و اداری وزارت امور شهر
سازی حتی به یک فیصد زمین های دولتی کشور نه  ها در والیات کشور باشد. تقاضای وزارت امور شهر

میرسد. از جانب دیگر وزارت امور شهر سازی درین اواخر مدیریت اجرای تمام پروژه های ساختمانی دولتی 
ی از لحاظ پروژه های دولت یاجرا بس جمهور بدست آورد که از این جانو تحصیلی را طی فرمان جداگانه رئی

سازی عالوه نمود که  . اینک رئیس جمهور یک اداره دیگر را به وزارت امور شهرکمی و کیفی صدمه دیدند
میلیون هکتار زمین را خواهد داشت. درین جا دو سوال پیدا میشود. نخست: آیا ادارات  6وظیفه توزیع بیش از 

ین مورد نظر رسمی خویش را دارد در یترابطه مستقیم با اراضی دولری که آبیا مانند وزارت زراعت و دیگر
ح آت طراجراچنان به نظر میرسد که در شرایط کنونی وزیر زراعت و آبیاری توان و  ؟ده است یا خیروابراز نم

پس  . دوم:اگر چنین یک نظری طرح شده باشد، اخبار آن در دسترس نیست .ال بجا را نداشته استچنین یک سو
را  شاف دهات و یا وزارت مالیه انتقال نه یافت. دلیلضی به وزارت دیگری چون وزارت انکاداره اراچرا 

یتی افغانستان کنونی جست. تنها افراد نزدیک و معتمد به رئیس جمهور صالحیت مهندسی مدیرمیتوان در شیوه 
دازه یی در ادارات قبلی دولت افغانستان این به همه مبرهن است که در اداره کنونی و تا ان ادارات دولتی را دارند.

ه داشت تقرر و حتی ایجاد ادارات جدید ای در نصب، ن کنندهیجه رئیس دولت رول تعیخوش خدمتی و جلب تو
ادغام اداره  چنان به نظر میرسد که مطالعه دقیق در تا تکیه به اظهار نظر های تخصصی و مسلکی. است،

یی نیز دلیل موجه نیست زیرا اداره صورت نگرفته است. دلیل صرفه جو اراضی ووزارت امور شهر سازی
اراضی مقادیر هنگفت مالی را از طریق کمک های مالی خارجی بدست میاورد و درین اواخر تعداد مامورین 

 و آرگاه و بارگاه آن بطور سرسام آور بزرگ شده بود. 

 ؟شدند چی انتظاری میتوان داشتسازی باهم مدغم رحال که اداره اراضی و وزارت امور شهر
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د توانست بطور شاید ره اراضی مبذول میداشت نخواهاداره که قبآل توجه عمیق را به اداوزیر فعلی این دو  -الف
سازی منحیث ساختمان چی دولت افغانستان بیشتر از  شهر یفه را انجام دهد. وظایف وزارت امورو باید این وظ

تدارکات  لمسئوسازی  ت آن را انجام دهد. در سال گذشته وزارت امور شهرآن است که تشکیل کنونی این وزار
پروژه های انکشافی دولتی بود. در بسا موارد پروسه دیزاین و تحلیل انجنیری  %60و مدیریت ساختمان بیش از 

ن ابطور مثال پروژه های تعمیرات خوست در پنجشیر و از بدخش بخاطر کمبود زمانی مد نظر گرفته نشده است.
 وادغام ددر دایکندی کاپی شده اند، بدون آنکه خصوصیات خاک و محیط زیست آن مناطق در نظر گرفته شود. 

اداره کامآل مخالف از لحاظ الیحه وظیفوی نه تنها اداره را به کندی میگراید بلکه عواقب منفی آینده را در 
 صورت دوباره جداسازی در قبال خواهد داشت. 

وزی در صورت پیر-نخستاست جمهوری پیشرو است میتوان دو گزینه را پیش بینی نمود. ری تچون انتخابا -ب
ه حدت ملی نخواهد شد و بو حکومت شامل غنی در انتخابات وی این بار محمد اشرف رئیس جمهور داکتر

الحیت به مراتب بیشتر خواهد داشت. این از امکان بدور نیست که اداره اراضی دوباره از وزارت گمان اغلب ص
سازی جدا ساخته شده و یا به یک وزارت دیگری ملحق گردد. در صورت ناکامی رئیس جمهور  امور شهر

ن صورت بازسازی کنونی در انتخابات چانس بیشتری وجود دارد تا این دو اداره از هم جدا ساخته شوند. در آ
 دوباره اداره و مراجعه به اصل الیحه وظایف این اداره مشکل خواهد بود. 

به هر صورت جداسازی و یا ادغام ادارات در دولت های پیشرفته و در حال انکشاف در نتیجه مطالعات عمیق 
 صورت نگرفته است.  حکومت فعلیاجتماعی و مدیریتی صورت میگیرد. چیزی که در  اقتصادی،

موضوع قابل مالحظه برخورد شخصیت گرایی یک تعداد چیز فهم در دولت افغانستان است که جهت رشد اداری 
به پینه نمودن ارقام و ماست مالی اسناد دست یازیده و توجه  و یا به اصطالح پیشرفت شخصی و صالحیتی

اسازی و از بین بردن ادارات در جد ادغام، رئیس جمهور را جلب مینمایند. مهندسی ادارات دولتی اعم از ایجاد،
رضای بلکه بخاطر ا کار مؤثریتپنج سال گذشته این حقیقت را نشان میدهد که ادارات دولت افغانستان نه بخاطر 

 د.نگرد مهندسی خاطر یک تعداد اراکین نزدیک به رئیس جمهور

سیستم ریاستی ایاالت متحده امریکا که نظام کنونی افغانستان یک کاپی از آن  در نظام کنونی ریاستی )چون 
نزدیک شدن به محور قدرت و جلب توجه رئیس جمهور میتواند حالل مشکالت افراد اپورتونیست باشد.  است(

ت یدر هژده سال گذشته افراد بیشماری با استفاده از تخنیک گمراه سازی رئیس جمهور تنها برای رشد شخص
 .دخویش کار نموده اند و وظیفه ساختمان نظام و خدمات برای اتباع را به آینده ها ماکول نموده ان

 یانپا
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