
 ١                                                                                                           واحد حتقيق و ارزيابی افغانسـتان   

 پاليسی اراضی در دهات
درين توضيح نامه بطور خالصه مسايل عمده برای
انکشاف موفقانه پاليسی ها و استراتيزی های

از پاليسی. مربوط به اراضی روستا ها بيان ميگردد
سازان خواسته شده است تا خباطر حل و فصل

ی خود را مهاهنگمنازعات در دهات مشی کار
ساخته و بر اساس خواسته های مردم حمل عيار
 .سازند و در ابتدأ بايد از علفچر ها شروع گردد

 توياتحم
 

I. آنچه که: مالکيت و توزيع زمني
 ميدانيم

II. چی کسانی مالک علفچر ها اند 
III. قوانني اراضی و ضرورت برای اجياد

 تغريات
IV. اثرات استراتيژيک پاليسی های اراضی

 در دهات
V. در اراضی راه جلو رفت برای پاليسی 

 .دهات

 ـهــــتوضیح نامـ     
 
 

 ۲۰۰۴آگست                                 خامن ليز آلدين ويلی
 شارقفريدون : ترمجه

 

  مسري رو به پيش مسري رو به پيش::اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهاتاراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات

 
 أ خالصـه موضوع    

 

سی ها های هدف اين توضيح نامه عبارت از آگاه ساخنت پاليسی سازان جهت مهاهنگ منودن پالی
شان و نياز به عيار منودن اين خط مش ها بر طبق خواسته ها و ضروريات مردم منطقه ميباشد، تا 

استراتيژی ها و پاليسی های مربوط به . منازعات موجود درين زمينه در دهات حل و فصل گردند
 های خانواده های زمني که توسط دولت هتيه ميگردند، هم بايد عمالً قابل اجرا و هم با متام خواسته

خط مش های اداره و تنظيم زمني در دهات افغانستان که در . زميندار در دهات مطابقت داشته باشند
مرکز کابل پالن و تصميم گريی شده باشند، بدون در نظر داشت اينکه تا چی سطحی از محايت 

 . خوب مالی برخوردار اند، نتايج و مثرات متوقعه را بدنبال خنواهد داشت
 

) زمني(اولني مسئله حکومتداری يک کشور که اقتصاد آن خمصوصاً بر مبنای  کشت و زراعت 
اصالحات در قسمت اداره . استوار باشد، برخورد صلح آميز با مشکالت اراضی در آن منطقه ميباشد

و تنظيم امور اراضی در اکثريت سيستم های اقتصادی مترقی در حال پيشرفت بوده که در نتيجه 
پاليسی سازان  . ب ب زيادی برای به اشتراک گذاشنت و آموزش اين پيشرفت ها اجياد ميگردد مطال

توجه مينمايند تا بطور عملی و آزمايشی منازعات مربوط به زمني را قبل ازينکه سرمايه گذاری 
دادن قباله مالکيت . هنگفت در مرکز خباطر پاسخ به اين منازعات مطرح شود، حل و فصل منايند

 ها به سيستم قدميی جهت حل و فصل منازعات مربوطه نيز به چالش مواجه گرديده است، زمني
در . خمصوصاً در مناطقيکه دارائی های عامه بيشتردر فارم های خصوصی در معرض خطر قرار دارند

                                                 
اين مطالعات قرار .  حتقيق شده اند، بطور خالصه شرح مينمايد۲۰۰۴ و ۲۰۰۳اين توضيح نامه نظرياتی را از سه مطالعه موضوعی جداگانه که توسط اين موسسه در جريان سال های   أ 

يافته های از مطالعات : ؛ روابط اراضی در فارياب۲۰۰۴ قريه،خامن آلدين ويلی،  کابل، واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان، ۱۵ه های از مطالعه باالی يافت: روابط اراضی در باميان: ذيل اند
تغريات باالی مالکيت اراضی و منازعات در : ۲۰۰۳-۱۹۷۸؛ و علفچر های شيوا، پاترسن ام، ۲۰۰۴ قريه، خامن آلدين ويلی، کابل، واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان، ۱۱ساحوی روی 

 .۲۰۰۴مشالشرقی افغانستان، کابل، واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان 
؛ بانک ۲۰۰۳پاليسی اراضی برای رشد و کاهش فقر، دينينگري، بانک جهانی :  مراجع جتارب اصالحی که خارج از افغانستان درين حتقيق و مطالعه بکار رفته است از منابع ذيل ميباشد ب 

  ريفورم FAO؛ سازمان غذا و زراعت  ۲۰۰۴ ، ۵-۴ کنفرانس اراضی در دهات، مارچ. واشنگنت. آموخته ها و چالش ها: پاليسی اراضی، شرح مقررات در فعاليت های عملی. جهانی
  .۲۰۰۳ور بر عدم توجه باالی تنظيم اراضی در افريقا، انستيتوت حميط زيست و انکشاف  ، خامن آلدين ويلی، دولتداری و روابط اراضی، مر۲۰۰۳ و ۲۰۰۲اراضی و اماکن مسکونی و کوپراتيف ها 
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اين رساله اساساً روی
موضوع علفچر ها که در
حال حاضر پيچيده ترين و
داغترين مسئله مربوط به
اراضی در کشور است

 .حبث مينمايد

خط مش . د توجه قرار گريندکشور های بعد از جنگ توجه به ريشه های تارخيی منازعات مربوط به اراضی، موضوعاتی اند که بايد مور
های آسـان و تدرجيی برای تشخيص، محايت و اداره حقوق اراضی که در آن زمينداران خود سهم واقعی دارند وسايل مهم اند که ميتوانند 

رت بوده و در هر جا داشنت طرز فکر جديدتر در برابر مشکالت قدميی يک ضرو. باالی نواقص سيستم پر قيمت امالک مزروعی غلبه منايند
 .قابل انعکاس ميباشد

 
تشکيل کميسيون مشترک وزارختانه های ذيربط جهت رسيده گی به مسايل مربوط به اراضی يک گام مهمی بوده که درين راستا گذاشته 

نکه اين کميسيون عالوه بري. هدف اين کميسيون ترتيب پاليسی های مربوط به زمني در سطح ملی و محايت از آن ميباشد. شده است
مصروف فراهم اوری پاليسی های مفيد و عادالنه است، بايد دقيقاً متوجه ميتود های که اين پاليسی ها بلوسيله انکشاف داده ميشوند، باشد 
 و نيز نياز است تا چنان استراتيژی های را طرح منايند که تابع نورم ها و مقررات اين کميسيون بوده که فرصت های واقعی را خمصوصاً برای

 .افغانستان ديگر توان حتمل پاليسی های روی کاغذ را بدون محايت عامه خنواهد داشت. فقرا اجياد منايد
 

در ابتدأ مرور امجالی باالی مالکيت زمني ها در دهات صورت خواهد گرفت و  قبل . اين توضح نامه روی چنني مسايلی عطف توجه مينمايد
ای گذشته در خصوص اين مسايل حبث صورت گريد، در باره حبراهنای موجوده باالی علفچر ها ازينکه در مورد پاليسی ها و قوانني ساهل

و عالوتاً اثرات منفی بی زمينی و حتی مسئله وخيم بی خانگی در دهات مورد تتبع و تفحص قرار خواهند . توضيحات داده خواهد شـد
 . گرفت

 
ر پيچيده ترين و داغترين مسئله مربوط اراضی در کشور است حبث اين رساله اساساً روی موضوع علفچر ها که در حال حاض

اصول و نورم های حقوقی و جديدی الزم است تا هم منازعات موجوده را حل وفصل کرده و هم يک سيستم کار آمد . مينمايد
ی تفکيک دارائی های و موجوديت وضاحت قانونی برا. را که بتواند حقوق استفاده از علفچر ها را تنظيم کند، تشکيل منايد

ختصيص گرديده اند، الزمی پنداشته ) دارائی های عامه(عامه از علفچر های دور افتاده که بطور مناسب به دارائی های ملی 
ميشود تا پروسه خصوصی سازی علفچر های مشترک متوقف شود، چنني چيزی با ديگر اجراات مربوطه از طريق طرح حط مش 

صدور فرامني از مقامات باال به مراجع پائني و طرح .  دقيقاً قابل اجرا باشد، امکان پذير بوده ميتواندهای اشتراکی و منطقوی که
. پاليسی های آينده در زمينه که اگر بر مبنای آموخته های عملی و خواسته های حملی استوار نباشد، يقيناً که نا موفق خواهند بود

 .ای کالسيک و ُپر هبا بوده و تغريات کمی را در قبال اين مشکالت خواهد داشتچنني اهداف فقط و فقط اجياد گر پروگرام ه
 

درين رساله نيز نشان داده شده است که چگونه منازعاتيکه باالی علفچر ها تآثري مياندازد بطور منفی کسانريا که زمني ندارند نيز 
و نيز _ ه زمني ندارند حق مسلم شانرا از دست ميدهند در اثر خصوصی سازی اين دارائی ها اکثريت از کسانيک. متاثر ميسازند

سهم مالکيت از دارائی های عمومی، حق دسترسی به زمني های عامه جهت چرانيدن مواشی و مجع آوری مواد سوختی از قبيل 
زمني ندارند و اين موضوع عواقب منفی را خمصوصاً باالی وضعيت معيشتی آن فقرای که خانه و . بوته را نيز از دست داده اند

 .يگانه سرمايه شان يک رمه کوچک گوسفند است، ببار خواهد آورد
 

خباطر اينکه بطور موثر جهت انکشاف پاليسی زمني در دهات افغانستان به پيش گام برداشته شود، دولت افغانستان و جوامع 
 .هات افغانستان مطلع باشندامداد گر بايد از نتايج اساسی وضعيت کنونی نا امنی در مالکيت و منازعات در د

 
تطبيق خط مش های ملی کار دشواری بوده و احتماالً نا ممکن _ اولويت دادن مناطق جهت کار عملی يک ضرورت است  •

 ميباشد؛
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بايد بطور _ ترتيب پاليسی های جديد و طرح و تصويب قوانني در باره زمني، خبودی خود مشکالت را حل کرده منيتواند  •
 ن تطبيق اهداف کاری، جتارب جديد آموخته شوند؛تکاملی در جريا

سازمان های حتکيم کننده قانون خيلی ضعيف بوده که باعث دو چند شدن ضرورت برای اشتراک عمومی در پروسه  •
 تصميم گريی جهت تعني حقوق زمني، ميگردد؛

 توجه به بی نظمی های روابط اراضی بيشتر با امهيت ميگردند،  •
 اره زمني وجود داشته و ظاهراً حل و فصل آهنا نقطه شروع کار در زمينه است؛منازعات خطرناکی در ب •
منيتوان از آنچه که تاريخ جبا گذاشته است يا در حل و فصل منازعات و يا در انکشاف استراتيژی ها و پاليسی ها بطور امن  •

 چشم پوشی کرد؛
 ارزيابی جمدد ضرورت دارد، و توجه کنونی باالی راجسترشن به عنوان يک راه برای جلو رفت، به  •
مانند گذشته نداشنت زمني يک مشکل در برابر انکشاف زراعتی باقی خواهند ماند، اما توزيع جمدد زمني های زراعتی  •

 .خصوصی نيز عالج و راه حل دوامدار خنواهد بود
  

ی متلک علفچر ها مورد توجه قرار گريند، شش بی زمينی و حبراهنای قومی و مهگانی باال_ برای اينکه دو مشکل عمده يعنی بی خانگی 
 .الوليت ذيل که عمالً قابل تطبيق اند در برابر دولت و جوامع امداد گر موجود است که بايد در مورد اهنا توجه خاص منايند

 
 احيا طرح ها و نقشه های اماکن مسکونی مربوط به زمني های دولتی؛ •
 .عمالً خصوصی سازی علفچر هامتوقف گردد •
 جه منودن به نيازمندی های مسکن در دهات؛تو •
نورم های جديد برای استفاده و متلک اراضی که بتواند دقيقتر و عادالنه تر ازين دارای ها محايت منايد و خمصوصاً حق متلک  •

ائی دارائی های عمومی را آماده سازد، انکشاف داده شوند و مطابق به آن آگاهی در مورد اينکه کدام اراضی مربوط دار
 . های عامه و يا دولت ميباشد نيز اجياد گردد

 .اختاذ پروسيجر های درست انکشافی در قالب استراتيژی ها و پاليسی های که فعاليت های پروژه وی را در بر گريد •
 . خبصوص علفچر ها–آغاز کار از اراضی و دارائی های عامه  •
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I.  آنچه که ميدانيم_ مالکيت و توزيع اراضی

 

 تصور روابط اراضی در دهات بطور نا اميد کننده  ناقص است
آنچه که از مطالعات ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری و حتقيق 

 خانواده توسط واحد حتقيق و ارزيابی ۳۹۰تدرجيی که باالی 
افغانستان صورت گرفته است نشان ميدهد که آگاهی و 

 ت .فزايش ميباشدمعلومات در مورد دهات احتماالً روبه هببود و ا
با آهنم مشکالت بزرگ که در برابر جمامع دهاتی قرار دارد هنوز 

 . هم نا مشخص است
در زمينه مطالعات زيادی در جريان چند سال صورت گرفته 
است اما يافته های آن متناقض بوده  و علل که درين خصوص 

 :تشخيص شده اند، خبودی خود آموزنده ميباشد
 

 حتی در سطح فات قوی منطقویبطور غري معمول اختال 
 دهات اعتبار يافته های حتيقاتی را حمدود کرده است؛

 که موجوديت سيستم های مغلق برای دسترسی به اراضی 
نتيجه حمدوديت ساحات فارم های مزروعی، و مالکيت 

 موجوده و نا متعادل مقدار اين اراضی ميباشد؛
 

اده شده  اراضی که متلک يا استفتوجه ناکافی جهت تشخيص 
 اند؛ 

 
خمصوصاً  ) اقتصادی(پيچيده گی در قرار داد های کارگری  

، که )مانند سهميه دهقانی(جنس /در بازپرداخت مزد به مواد
غذا، تسهيالت (حماسبه آن در شرايط خمتلف با منافع ديگر 

اين چنني ترتيبات ضرر های نيز در . مشکل ميباشد) بودوباش
و ). ال، خدمات  اضافه تر وغريهمانند کار منودن اطف(بر دارد 

مهيشه حمدود به فعاليت های زراعتی نيز " کارهای زراعتی"
منيباشند بلکه کار های ساختمانی، ترميم و انتقال مواد وغريه 
امور را نيز در بر ميگريند، که خود حتليل و جتزيه نقش فعاليت 

 های زراعتی و غري زراعتی را از هم دشوارتر ميسازد؛
 

انی جهت تشخيص دقيق ملکيت اراضی که در اطراف   ناتو 
 تعداد زيادی .خانه های مسکونی واقع اند از اراضی زراعتی

                                                 
جو گريس و آدام پني، بازنگری امرار معيشت در افغانستان، کابل، واحد   ت 

 .۲۰۰۴حتقيق و ارزيابی افغانستان، جوالی 

از مردميکه در رديف زمينداران طبقه بندی شده اند در واقع 
جبز از يک باغ کوچک در اطراف خانه شان ملکيت ديگر 

 ندارند؛
 

ين و ضعف در تشخيص امشوليت غري معقول زمني های للمی  
زمينها، زمني های آبی و زمني های که از سيالب آبيار ی 

 ميگردند که اغلباً به اشکال خمتلف متلک شده اند؛ 
 

که ناشی ميگردد از جمموع موارد فوق مشکالت منونه برداری؛ 
الذکر و علل ديگر مانند اينکه آيا فاميل ها و اقارب شان 

 خري؛اساساً مورد حتليل و جتزيه قرار گرفته اند يا 
 

؛ تشکيل اجنمن ها در دهاتدر مورد چيگونگی کمبود دانش  
تفکيک قريه جات بطور جداگانه از پيکر منطقه  بطور مثال،

اصلی آن که باعث ميشود قريه را که زمني دارد به يک قريه 
بی زمني منايش دهد و ممکن در کنار قريه ئی واقع داشته باشد 

های مهم اقتصادی و گروه . که در آن مهه مردم زمني دارند
اجتماعی خمصوصاً خانواده های که سرپرست آن زن ها اند و 
مراقبت آهنا بدوش اقارب شان ميباشند نيز ممکن مورد رسيده 

و فاميل های که به شکل عرفی و سنتی . گی قرار نگريند
برای يافنت کار سرگردان اند نيز ممکن در احصايه ها ثبت و 

نطقه اصلی بودوباش آهنا راجستر نشده باشند چراکه م
 .   مشخص نبوده است

 

 آنچه که در مورد روابط اراضی، مالکيت و توزيع آن ميدانيم
 

شرايط در تعداد زيادی از مناطق روستائی بطور روشن به علت 
. تنش های قومی و داليل ديگر هنوز آرام نگرديده است

خشکسالی ها باعث ميشود که بی زمينی و از دست دادن 
ی ها افزايش يابد و سرمايه گذاری های کمی در امور فارم دارائ

داری در يک دور معني صورت گريد و نيز سبب ميگردد تا مردم 
از طريق کار های غري زراعتی، اخذ مواد خوراکی در مقابل کار 

تائيد ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری . به جستجوی کار شوند
 مساويانه در کار های مينمايد که مردمان بيشتر يا کمتر بطور
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توليد زراعتی برمبنای . زراعتی و غري زراعتی اشتغال داشته اند
فعاليت های خارج از ساحه زراعتی بوده است اما واضح نيست 
که تا چی حدی اين تعادل در دوره متوسط نيز چنني باثبات 

در حاليکه مهاجرت اصل خوبی برای کمک به . خواهد ماند
نقش . ناً درين وقت ادامه پيدا خواهد منودخانواده ها بوده و ب

توليد و جتارت در حال حاضر بنابر توليد خشخاش متحول است 
که باالی ارتباطات دهات از طريق راه های که تا کنون فهميده 

 . و روشن نشده است، تاثري مي اندازند
 

  طوريکه بعداً توضيح خواهد شد توجه و محايت از تعامل 
.  نيز باالی روابط اراضی تاثري خواهد داشتاستفاده از اراضی

خريد و فروش زمني ها در حتول بوده و چنني نشان ميدهد که 
خريداران تازه نه تنها زمينداران قبلی اند بلکه تاجران و 
قوماندانان نيز برای اولني بار در زراعت سرمايه گذاری منوده 

 .اند
 و بنياد آنرا در جمموع، جمامع دهاتی و روابط اراضی که اساس

تشکيل ميدهد، در يک دوره انتقالی قرار داشته که نتيجه وسيعتر 
 .  آن مسبب افزايش بيعدالتی ها شده است

 
 امرار معيشت ميباشد) نشانه( ملکيت اراضی عمده ترين مميزه 

طوريکه احتماالً گمان مريود ضرر تغريات و حتوالت شرايط 
گزارش ارزيابی ملی . دبيشتر متوجه کساين است که زمني ندارن

نشان ميدهد که چنني کسانی ) ۲۰۰۳(خطر و آسيب پذيری 
دسترسی کمتری به مواد غذائی داشته و نيز بطور منصفانه از 
استحقاق مواد غذائی و مشاغل کاری مناسب برخوردار 

از حتقيقات اين موسسه که در مورد زمني اجنام يافته . منيباشند
ای فقري خانواده ها فرصت ها و است، استنباط ميشود که اعض

امکانات کمتری جهت مسافرت برای يافنت کار داشته و از 
طرف ديگر گرفنت قرضه، فرستادن اطفال به مکتب و بدست 
آوردن کار های اضافی مانند حفر کانال در هپلوی کار های 
دهقانی شان که عايد بيشتری را بتوانند از آن طريق حاصل 

ضمناً اين خانواده ها جمبور اند تبعيض های . منايند، دشوار ميباشد
را که عليه حق دهقان بودن شان برای عدم حصول پول کافی 

 .جهت خريداری زمني وجود دارد، حتمل منايند
 :موارد ذيل در مورد ملکيت اراضی خالصه ميگردند

توزيع زمني بسيار نا منصفانه ميباشد، اگر چه اين پروسه نسبت  •
 زمني های :آسيائی کمتر بوده استبه بعضی کشور های 

زراعتی آبی که خيلی کم است بطور مساويانه توزيع نشده 
بطور جمموعی ).  فيصد از جمموع ساحات زمني۷فقط (اند 

اين (زمينداران : مالکني به سه طبقه دسته بندی ميشوند
طبقه طوری تشخيص ميگردند که زمني های خود را به 

يکه مقدار کمی زمني ، کسان)دهاقني به کشت ميدهند
 .دارند و کسانيکه اصالً زمني ندارند

 
حد اقل يکربع از متام خانواده ها در دهات کامالً بی زمني اند، 

 ۴۲۰۰۰۰يک منونه ). واحتماالً تعداد زيادی بی خانه نيز هستند(
 چاپ شده است نشان ۱۹۸۱خانواده گی که کتاب آن در 

 ث .ی زمني بوده اند درصد از آن خانواده ها ب۲۹ميدهد که 
 خانواده گی ۳۰۰۰۰تقريباً يک دهه بعد از آن يک منونه ديگر 

درين زمان  (ج  فيصد از آهنا بی زمني بوده اند۱۸نشان داد که 
تعداد زيادی از خانواده ها غايب بوده اند که ديگر دهاقني باالی 
زمني اقوام و دوستان خود کار ميکردند، بناً احتمال مريود تلفيق 

). حق تصاحب و استفاده زمني ها صورت گرفته باشددر 
اين رقم ) ۲۰۰۲ (ح اطالعات نقشه کشی و حتليل آسيب پذيری

 فيصد تبديل منود، به اين شرح که در هر واليت از ۲۷را به 
مطالعه .  فيصد از مردم بی زمني بوده اند۷۷,۸ تا به ۸,۴

گتر با يک منونه بزر) ۲۰۰۳(ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری 
 فيصد که در بر ۲۴ خانواده، خانواده های بی زمني را ۱۱۰۰۰

گرينده عني وسعت واليات و لسوالی ها بوده استف را نشان 
خانواده (در پاکستان و هند اين رقم دو برابر ميباشد . داده است

 اگر خ ) درصد بی زمني اند۵۰های هر دو کشور تقريباً بيشتر از 
 درصد ۳۵ بگريمي رقم بی زمينی به فقط زمني های آبی را مد نظر

                                                 
 .ساينس امروزه، شوروی" اقتصاد آزاد در افغانستان " گلوکهوديد وی،  ث 

۱۹۸۱. 
 و ۱۹۸۸سروی های :   کميته زراعت سويدن، سروی زراعت افغانستان ج 

۱۹۸۹.  ۱۹۸۱ 
 VAM  ح 
 معلومات مقايسوی ديگر کشور ها که درين توضيح نامه آمده است، از  خ 

نظری به گذشته ها و نگاهی : مالکيت زمني در آسيا، افريقا و امريکای التني
؛ زمني در ۱۹۹۹د سنجک، جی، کورهنيل، اس، و ميلمي–الستاريا به آينده؛ 

قاره آسيا يک وسيله عمده برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی، بريهنارد سی، 
  .ibid، و نيز از طرف انکشاف دهات و بانک جهانی، ۲۰۰۴بانک جهانی 
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 در صد را در بر ۷۵و اگر زمني های للمی را مد نظر بگريمي 
 .ميگريد

مترکز بر مالکيت زمني که فقط در دست يک تعداد کمی است، 
 در ۲,۲ سنجش گرديده که ۱۹۶۷ در . آشکارا واضح ميباشد
 فيصد از جمموع زمني های زراعتی بوده ۴۲صد از دهاقني مالک 

 ۲عني اين رقم در پاکستان نيز وجود داشته است که  د ند، ا
 سال بعدتر اين ۱۵.  در صد زمني بوده اند۴۴فيصد مردم مالک 

 درصد زمني زراعتی را ۴۴,۴ فيصد از دهاقني که ۴,۳رقم به 
، دو فيصد از ۲۰۰۲در سال  ذ . مالک بوده اند، تبديل شد

موع زمني  فيصد از جم۲۰ دهقان بطور منونه ئی مالک ۵۰۰۰
 درصد از جمموع ۱۶)  فيصد۶۳(بوده اند و دو سوم از مالکني 
  ر .زمني ها به برزيگری گرفته بودند

 

قابل ياد آوريست که بزرگترين مالک اراضی زراعتی در 
افغانستان دولت ميباشد، که اين موضوع به ندرت در سروی ها 

  به اينطرف مالک۱۹۶۴دولت از سال . انعکاس داده شده است
 فيصد از جمموع زمني ها زراعتی طوريکه سروی شده است، ۲۰

 ز ).نيست کشور عمدهعلفچر های شامل که اين . (می باشد
 
:  بطور دقيق زمني های کمتری دارندس اکثريت مالکني متصرف •

با در نظر داشت کمبود اراضی و نيز توزيع نا متوازن آن،  
 ۱۷,۵سط اندازه فارم های زراعتی کم بوده يعنی بطور متو

. چی اراضی آبی و يا للمی ميباشد)  هکتار۳,۵(جريب 
)  فيصد۲۶(اين ارقام از سروی جمموع اراضی کشت شده 

 ش . گرفته شده است۱۹۷۸ و ۱۹۶۴بني سال های 
خانواده های بزرگ صاحب بيشترين مقدار اراضی 

حتقيق ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری . ميباشـد
 های خوردتر بطور متوسط نشان ميدهد که فاميل) ۲۰۰۳(

 جريب زمني للمی ۲,۲ جريب زمني آبی و ۳,۳مالک 
 ). نفر۷,۵حد اوسط فاميل ها (ميباشند 

                                                 
 .۱۹۶۸ ، آگست ۱۹۶۸ – ۱۹۶۷ دولت افغانستان ، سروی جاری  د 
 ibid گلوکهوديد،  ذ 
 FAO ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۲ مواد غذائی و حاصالت  مليتا اچ، سروی ارزيابی ر 
 ديپارمتنت ثبت امالک و سنجش مساحت اراضی، خالصه از احصايه های سروی،  ز 

 .۲۰۰۲که توسطه واليات هتيه شده است، 
  کسانيکه هم مالک و هم متصرف امالک خود هستند س 
 ۱۹۷۸ دولت افغانستان ، زراعت افغانستان به ارقام  ش 

اکثر دهاقني زمني کمی را در اختيار داشـته تا با آن 
دارائی ها گذران منايند، و اين يگانه راه هتـيه ديگر مواد و 

 فيصد ۲۹ سنجش شده که ۱۹۸۱ميباشد؛ در سال 
ده ها تقريباً بی زمني بوده اند حتليل های مقدماتی خانوا

اين رقم را با  ۲۰۰۳ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری 
 فيصد نشان ۳۶استفاده از عني مقياس اندکی بلند تر يعنی 

که چنني خانواده های را ).  جريب۲,۵کمتر از (ميدهد 
و ) کسانيکه زمني کمی دارند(اغلباً بنام مالکني متصرف 

ات کافی را از طريق آن برای گذران زنده گی حاضل توليد
 . کرده منيتوانند

 
اندازه که دهاقني زمني های ديگر مردم را استفاده مينمايند  •

) دهقانان سهم گري(مالکيت موقتی : ممکن اغراق آميز باشد
و نيز (از آنچه که گمان مريفت کمتر معمول بوده است، 

د، تايلند، اندونيزيا و در نرخ نازلتر نسبت به کشور های هن
 ۱۹۹۰ و ۱۹۷۰ حتقيقاتيکه در ص )بنگلديش اجنام ميآبد

 فيصد ۷۸ در صد از ۵۵,۲صورت گرفته نشان ميدهد که 
و . کسانيکه زراعت کرده بودند، خود مالک زمني بودند

) ۲۰۰۳ (ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيریمهچنني حتقيق 
ی خود را نشان داده است که بيشتر خود مالکني زمينها

کشت مينمايند و استخدام کاريگر و يا دهقانی بطور سهم 
 فيصد از دهاقني زمني های ۳ تنها گريی کمتر بوده است و

 فيصد زمني های للمی را گرو ۲آبی را و حتی کمتر از آن يعنی 
 فيصد از دهقانان سهم گري ۷از مهه مهمتر، فقط . کرده بودند

 های للمی دهقانی  فيصد در زمني۴در زمني های آبی و 
 .مينمودند

 
کارگری زراعتی شديداً بی ارزش بوده و مليون ها نفر را  •

برای اکثريت از دهقانان : قرضدار و فقري گذاشته است
دهقانان سهم بگري و (بازپرداخت سهميه دهقانی 

خباطر گذراندن زنده گی ناکافی بوده است، ) ياکاريگران
. ضدار منوده استکه خيلی ها را کمتر و يا بيشتر قر

از پنچم حصه يک حصه (سهميه دهقانی به اشکال خمتلف 
. حمصوالت ثابت مانده است) ويا از سـه حصه يک حصه

 جريب زمني ۲,۲بطور اوسط يک نفر دهقان و يا کاريگر 
                                                 

 سنجک-کورهنيل و ميلميد- ، الستارياIbid  ص 
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 جريب زمني للمی را کشت مينمايد ۱,۶آبی را و يا 
مطالعات . )۲۰۰۳ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری (

ی که توسط واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان اجنام موضوع
گندم و يا (يافته است نشان ميدهد که  سهميه دهقانی 

 ماه يک فاميل را ۷-۴فقط تکافوی ) ديگر حمصوالت
مينمايد، و ضرورت است تا اين مواد خوراکی را جهت 
تکافوی ماه های ديگر سال حاصل منايند که بناً برای 

 اينکه قرض بگريند ويا به پول اندکی خريداری اين مواد يا
از دوکاندران خريداری منايند و اين خانواده ها سهميه 

) مانند کنجد، باقلی، تربوز وغريه(ديگر حمصوالت خود را 
 . نيز خباطر هتيه گندم بفروش مريسانند

موارد استثنائی وجود دارد که ميتوانند حترکاتی را در تغري شرايط 
د، غيابت مالکني يا بطور فصلی و يا غري سهمگريی بوجود آورن

بنـاً در حاالتيکه . آن حنوه سيستم زراعتی را شخص منوده است
اين غيابت بطور غري داوطلبانه يعنی طور مثال خباطر بی ثباتی يا 

که اکنون بيشتر پشتون (تشنجات قومی صورت گرفته باشد 
درين ) های زميندار را در مناطق مرکزی و مشالی در بر ميگريد

حالت دهقانان سهم گري بيشترين سهميه را درخواست خواهند 
 .منود هر چند که مصارف آهنا عني چيز صورت گرفتـه است

 
: توجه به مست قرارداد های پولی ميتواند سر آغاز کار باشد •

آهسته ) جنسی(نشانه های وجود دارد که سهم گريی دهقانی 
بطرف سهم گريی نقدی آهسته ميتواند با ادامه راه های قدميی 

چون معلوم نيست که خشکسالی هنوز . سوق داده شود) پولی(
ختم گرديده باشد، هم زمينداران و هم دهقانان سهم گري در دو 

سروی شده اند، ميکوشيدند تا اين سهم ) ۲۰۰۳( ساحه خمتلف 
زمينداران کوشش . (گريی به شکل پول نقد پرداخت گردد

ول استخدام منايند در عوض اينکه از مينمايند که کارگر را به پ
حمصول چيزی را به آهنا بدهند، و دهقانان سهم گري کوشش 

و .) ميکنند که در مزد شان از حمصول کار شان پرداخت شود
نرخ . تعدادی که کمتر زمني داشتند، آنرا به گرو داده بودند

 دالر بوده و رقابت ۲روزمزدی کار های غري زراعتی در دهات 
م کارگران در فارم های کشت خشخاش افزايش دهنده استخدا

اساساً بطور روشن فقط آنانيکه قدرت و . نرخ کارگری ميباشد
صالحيت دارند و يا در زمينه مصروف معامالت اند نفع بيشتر 

از قبيل ختم بذری، قلبه گاو، ( نه آنانيکه زمني ، دارائی –ميربند 
 .و خانه ندراند) و شخم

خانواده : سی فقر و بيچاره گی مردم استبی خانگی علت اسا •
زمني ندارند، بغري از خانه های شخصی شان؛ از های که 

. استفاده اين اراضی بطور فريب کارانه بی هبره مانده اند
اين خانواده ها توانائی دسترسی به قرار داد های کاری 

ُپر درامد را نداشته و بر عالوه خباطر هتيه سرپناه ) کارگری(
 در فصل زمستان، جمبور به حتمل کار های خانگی خمصوصاً

در طی چندين دهه چنني سيستم . مالک شان نيز شوند
فيودالی دو جانبه بني مالکني و دهاقني آهنا وجود داشته 

اما جنگ ها و فشار های ديگر تقريباً متام اين . است
و .مسئوليت ها را از دوش اين دهقانان دور منوده است

 مقدار حمصوالت کمتر حاصل شده باشد، جالب اينکه اگر
مصارف خوراکی و يا غري خوراکی اين دهقانان سهم گري 
نيز توسط مالک شان چارچ خواهد شد و يا اينکه در 

 .عوض بايد کار های خانه مالکني خود را اجنام دهند
 

در دهات موضوع بی خانگی آنقدر در گذشته ها مورد 
لی خطر و آسيب پذيری ارزيابی متوجه نبوده است، حتقيق 

 در صد از مردم مالک خانه ۱۵نشان ميدهد که  ۲۰۰۳
بطور واقعی . های که در آن بودوباش داشتند، نبوده اند

اندازه و تعداد مردم بی خانه وسيعاً مشخص نبوده چراکه 
اين چنني مردم مهيشه بطور سيار در حال تغري مکان بوده 

 .اند
 

هنوز :  اکثر دهاقني ميباشداراضی هنوز هم سرمايه غري فعال •
 ۴ تنها ۲۰۰۲در سال . استفاده از اراضی حمدود ميباشدهم 

در صد از خانواده ها زمينهای خود را گرو داده بودند 
(VAM 2002) . اکثريت فارم های زراعتی خيلی کوچک

اند تا توجه سرمايه گذاران را جلب منايند و نه هم شرايط 
ينه سرمايه گذاری گروی چنان مناسب است تا در زم

اکثراً مردم بيشتر خباطر نداشنت خانه، . صورت گريد
خريداری مواد غذائی و دوا، کار های هبتر از دهقانی، 

عروسی، مسافرت به پاکستان يا (مصارف هنگفت از قبيل 
به گرو داده ) خارج از کشور جهت تدوای طبی وغريه

شخص سرمايه گذار بطور موقت مالکيت زمني . ميشوند
 حصه ۲گرو شده را بدوش ميگريد و از جمموع حمصوالت 

آنرا نفع حاصل مينمايد چون يک حصه آن سهميه دهقان 
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بازپرداخت پول . که زمني را کشت منوده است، ميباشـد
نيز خمصوصاً برای کسانيکه زمينی کمی ) قرضه(گروی 

و تقريباً گاهی باعث ميشود تا اين . دارند، مشکل ميباشد
مردم  ). بفروشند(خود را از دست بدهند افراد زمني 

فشار (معموالً وقتيکه باالی شان فشار وارد شده است 
های زورگويانه طالبان برای گرفنت ُعشر و يا فشار های 

مقدار از زمني خود را به گرو داده اند و بعداً ) خشکسالی
 .به نرخ بسيار نازل آنرا بفروش رسانيده اند

 

فارم : راضی نشانه های توامنندی استاجياد تضاد در مالکيت ا •
های زراعتی خيلی کم، قيم مواد خيلی بلند و بازار نيازمند 

جمزا از (قابل ذکر است که . و در ضمن غري منظم است
 ۱۹۹۹فکتور آب که مستقيماً ارتباط به خشکسالی های 

خريداری زمني ها باعث افزايش علل )  ميگريد۲۰۰۱و 
ارزيابی ملی شده است؛ نقل از تغري در زمني های زراعتی 
 چراکه خريداران زمني از طبقه خطر و آسيب پذيری،

 .متمول و فروشنده گان آن از طبقه فقري ميباشند
ختصيص زمني های عامه و عمومی منحيث زمني های 

وسايل جهت عملی /زراعتی ضروری ميباشـد و منابع
ه از مکرراً قومندانان با استفاد. منودن اينکار کم ميباشد

وسايل چون سياست اجتماعی و نظامی وغريه برای عملی 
چون توليد خشخاش . منودن چنني چيزی استفاده مينمايند

برای مهه مفيد است، منافع آن بطور مساويانه نا متوازن 
 .بوده و بيشتر باعث اجياد تضاد در زمني ميگردد

اغلباً در مورد متلک فارم های للمی سئو تفاهم و منازعه 
 د داشته است وجو

متلک بطور متحد الشکل و يکنواخت تعريف نگرديده 
در صورتيکه خانه ها، باغها و فارم های زراعتی . است

بطور غري قابل منازعه منحيث دارائی های خصوصی 
تصرف شده اند، اما اراضی للمی کمتر به اين شکل 

هر آنقدر که ساحات اين اراضی . يکنواخت بوده اند
ب تر باشد با اطمينان کمتر منحيث اراضی دورتر، و سراشي

اين . خصوصی و شخصی مورد توجه قرار گرفته است
موضوع بيشتر در جاهائيکه نوع کشت و زراعت در فصل 

تعداد زيادی از . های خمتلف تغري ميبابند، چنني است
مردمان روستائی داشنت حق باالی اين چنني مناطق به عنوان 

ای آن منطقه تلقی گرديده حق داشنت به متام دارائی ه
اما در عمل، کسانی اين حق را داشته اند با در . است

دست داشنت وسايل و افزار الزمه هبترين استفاده از آن 
زمني ها را برده و بيشتر از آن مدعی قطعی مالکيت چنني 

تعداد زيادی از زمينداران بزرگ اراضی را . زمينهای شوند
اجستر منوده اند اما بنابر منحيث دارائی های شخصی شان ر

ضرورت اجازه داده اند تا دهقانان فقري تر آن جامعه به آن 
 .اراضی دسترسی داشته باشند

 

II. چی کسانی مالک علفچر ها اند 

 
درين کشور روابط مربوط به زمني بيشتر در ساحات علفچر ها 
و اراضی للمی که در بني دو منطقه مهجوار واقع گرديده اند بی 

بوده است و از طرف ديگر موضوع علفچر ها بزرگترين ثبات 
در . چالشيست که در برابر طرح پاليسی های زمني قرار دارد

چنني حميطی است که بيشترين تغري و تبديل حق تصاحب امالک 
صورت گرفته و اکثر مشکالت سيستماتيک درين ساحه وجود 

 :دارد و علت آن داليل ذيل ميباشـد
 

نکه از کدام زمني برای کشت و کار و تصاميم در مورد اي 
از کدام منحيث علفچر استفاده شود، بيشتر در سطح 

در حاليکه مهيشه با مقامات اداری اختاذ ميگردد 
خواست های مردم حمل برای استعمال زمني ها چی /انديشه

بطور زراعتی و يا هم در جائيکه مناسب باشد، به شکل 
، بطور عرفی و بلقوه )زراعتی و علفچر(استفاده دو گانه 

 .مطابقت نداشته است
 

اراضی للمی و علفچر ها در ساحات مرزی کمتر متلک  
گرديده اند که به اين اساس بيشتر در معرض تصرف و 

چونکه تقاضای استفاده زمني های آبی . توسعه قرار دارند
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زياد بوده است از علفچر ها نيز در کشت و زراعت 
 .استفاده صورت گرفته است

 
عنی و تعريف متلک قانونی و حقوقی علفچر ها مبهم م 

علفچر ها بطور نا برابر منحصراً منحيث زمني های . است
عامه تعريف گرديده اند اما چيگونه زمني های عامه که در 

و فقط توسط (دوردست واقع شده اند، در دسترس ملت 
و يا از مجله دارائی های مطلق ) دولت اداره گرديده است

اين تعريف بطور نا مناسب صورت گرفته و . باشددولتی مي
 .به عني ترتيب در صحنه عملی شده است

 
نوعيت حقوقيکه متناسباً در برابر اراضی علفچر مصئون  

بوده ميتوانند،  نيز گيج کننده بوده و به اشکال يا به عنوان 
عدم حق دسترسی و استفاده و يا منحيث مالکيت قاطع 

که معنی و تعريف حقوقی آن در حالي. تعريف شده اند
که اين بوسيله . پيشگام بوده اما عمالً به عقب مانده است

پرداخت های گزاف جهت ختصيص زمني، عدم موجوديت 
شرايط و حاالت وضع شده و درج حقوق استعمال زمني 

 .بطور قانونی در اسناد ختصيص، تقويت گرديده است
 

ني های تصرف گسترده علفچر ها بطور حقوقی منحيث زم 
 به اينطرف مقررات ۱۹۷۰دولتی از سال های /عامه

قراردادی استفاده از دارائی های عامه را زير پا گذاشته 
که علفچر ها را در معرض خطرات و مشکالت . است

. ناشی از دسترسی باز به زمني های عامه قرار ميدهد
مقررات و قوانني حقوقی کمتری برای زمني های که بطور 

ان زمني های عامه شناخته شده اند وجود سنتی به عنو
زمني (داشته است تا به عني شکل راجستر و ثبت گردند 

مردم در غياب و ). ملت/های مردم حمل نه زمني های عامه
يا سرپيچی از ديگر ختصيص های دولتی به استفاده اين 
زمينها ادامه داده اند که اين باعث منافی آگاهی در مورد 

و خمصوصاً اين مشکالت در هنگاميکه . علفچر ها ميشود
رقابت باالی استعمال علفچر ها افزايش ميآبد، بيشتر 

 .ميگردند
 

علفچر ها بطور نا رضايت خبش منحيث هر آن زمينيکه  
موثرانه از آن برای چرانيدن مواشی و يا مجع آوری علوفه 
استفاده ميگردد تعريف شده اند، که کناره های دريا ها و 

زمينيکه از نظر . وه ها را نيز شامل ميشودبلندی های ک
 فيصد جمموع ۴۵اقتصادی و زراعتی قابل تعريف بوده و 

زمني های اين منطقه را در بر ميگريد،  هر چند از زمني 
های باير نيز در بعضی شرايط برای مجع آوری علوفه 

 .استفاده صورت ميگريد
 

بطور ناکافی شرح عملی و حقوقی استفاده اراضی چی  
مبنظور کشت زراعت و يا علفچر و يا بيشتر از آن مورد 

اما در عوض متايل وجود داشته تا . توجه قرار نگرفته است
تصويب . ازين زمني ها مبنظور علفچرا استفاده صورت گريد

 که طی آن علفچر ۱۹۷۰ و ۱۹۶۵قانون اصلی سال های 
ها تعريف شده اند،  بطور واضح منافع چوپانان را بيشتر از 

 . منافع مردم حمل مورد توجه قرار داده است
مالکيت علفچر ها نيز گيچ کننده بوده و در سطح حمل  

اين هم به علت عدم . باالی آن منازعه وجود دارد
موجوديت محايت قانونی از استفاده منافع اين زمينها و 
مهچنني متايالت برای خصوصی سازی اين دارائی های عامه 

وضوعی اين موسسه که در مورد در حتقيقات م. ميباشد
زمني اجنام يافته است، سه موضوع شناسائی گرديده که 

 :باعث اجياد اين رقابتها ميگردد
 
o  اول اينکه زمينداران عمده حملی مالک علفچر ها نيز

هستند، يا از اجدادش مرياث برده و يا توسط امري 
و جانشني های اش ) ۱۹۰۱ – ۱۹۸۰(عبدالرمحن خان 

مبنی بر احساس انفرادی و . اعطأ گرديده استبرای آهنا 
عرفی علفچر های ختصيص داده شده به حيث دارائی های 

اکثر مالدارانيکه متمول و زميندار . شخصی پذيرفته شده اند
دهاقني اينرا بيشتر به . اند، اين موقعيت را اختاذ مينمايند
پشتيبانی کمتری از . حيث يک امتياز نه يک حق ميدانند

که در زماهنای ) کوچيها(خصوصی افراد بريونی حقوق 
خمتلف از طرف دولت اجازه و حق استفاده اين زمينها را 
پيدا منوده اند، صورت گرفته است که چنني متلک قانونی 

 .مشرده شده اما غري مشروع ميباشد
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o  در حالت دوم، فقط فاميل های زميندار که امالک آهنا
چنني . اعتبار ميباشندثبت و راجستر گرديده باشد، مدار 

فاميل های موظف اند تا ديگر مردم جامعه را اجازه دهند 
تا از علفچر ها استفاده منايند؛ چراکه دسترسی به زمني ها 

 .حق عمومی بوده و يک امتياز منيباشـد
 
o  حالت سوم چنني بيان ميدارد که علفچر های حملی هرگز

از مجله توسط افراد تصاحب نشده اند، اما بطور جمموع 
هر آن . دارائی های عامه و عمومی حبساب ميآيند

زمينداری که از طريق راجسترشن علفچر ها را حتت نام 
خودش ثبت و حفظ منوده باشد کار غري قانونی اجنام داده 
است، در حاليکه زمينداران منحيث بزرگان حمل توانائی 

حفاظت علفچر ها را از اشغال توسط افراد بيگانه ) وظيفه(
چراکه حقوق افراد بريون از حمل مقدمتر از حقوق . دارند

 . مردم حمل منيباشد
 

در متام حاالت، متکی بر عضويت جامعه و يا مستقالنه متلک 
دارائی های عامه بطور عمومی و سازمان يافته سازمان يافته 
اعضای ضعيف و فقري جامعه را نيز در بر ميگريد و حتی 

و يا ) مالداری( از علفچر ها کساين را که وسايل استفاده
وسايل برای کشت زراعتی و استفاده زمني های للمی را 

 .ندارند نيز شامل ميشود
 

ازين حلاظ علفچر ها عيناً در شرايط که در اراضی کشت 
نشده و يا ساحات للمی که سرسری کشت شده اند، قرار 

هر يک از اعضای منطقه بر اساس اصول و مقررات به . دارند
اما عمالً فقط . ب ميتوانند از ين زمني ها استفاده منايندترتي

کسانيکه وسايل از قبيل ختم بذری، کاريگر و شخم دارند از 
که اين استفاده مداوم باعث ميشود . آن ميتوانند استفاده کنند

. تا آهنا بطور اجبار آن اراضی را  متلک و يا خصوصی منايند
ضر در سطح علفچر ها اين دوره انتقالی است که در حال حا

 به ۱۸۸۴دولت با مديريت خودش از . ظاهراً به اتفاق ميافتد
اين طرف مسئله خصوصی سازی اين اراضی را اجنام داده 

زمينداران و ديگر ارگان های ذيعالقه از سر راه آهنا . است
که دوره ثبت و راجستر بوده ) ۱۹۷۰ – ۱۹۶۰که در (

ادعای مناسب برای اين خباطر تأمني ) ۱۹۹۰است، و بعد از 
 .اراضی بريون رفته اند

 
 منازعات مهگانی و علفچر ها بسيار پيچيده و شعله ور ميباشد

منازعات باالی خانه و دارائی های زراعتی بسيار زياد بوده و آن 
تعداديکه خيلی گسترده اند، اکثريت مردم را در بر گرفته و 

ت آن مسئله بزودی باعث اجياد تنش ميگردند، که در مرکزي
بر عالوه، اين . علفچر ها و حقوق استعمال آن قرار دارد

از . مشاجرات حمرک تنش های قومی و گروهی نيز ميباشـد
 در سال UNHCRمجله قضايای مربوط به زمني که برای موسسه 

 در صد آن مربوط به علفچر ها، ۵۳ ارايه گرديده است، ۲۰۰۳
 فيصد آن شامل ۱۰ درصد آن مربوط فارم های زراعتی، و ۲۶

به مرکز ) ۲۰۰۴اواسط (قضايای واصله . خانه و دوکان ميشود
 که در پل مخری کمک های حقوقی شورای مهاجرين ناروی

 در صد آن مربوط به علفچر ها و فارم های ۹۱فعاليت مينمايد 
 در صد آن قضيه های مربوط به خانه ۹زراعتی بوده و فقط 

لعات موضوعی واحد حتقيق مطا. را شامل ميشده است) حويلی(
و ارزيابی افغانستان که در مورد زمني اجنام يافته است، نشان 
ميدهد که بطور بلقوه باالی هر يک از علفچر ها در واليات 

اين مشاجرات در بدخشان . باميان و فارياب مشاجره وجود دارد
کمتر ديده شده چرا که اکثريت توافقات دسترسی و استفاده از 

ارقام واقعی . توسط مسئولني حل و فصل شده استعلفچر ها 
اندازه و تعداد اين منازعات در ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری 

 مندرج ميباشد و واضح مينمايد که حق دسترسی مردم ۲۰۰۳
 در صد از ۶۰حمل در يک سال و يا قبل از شروع سروی در 

ولسوالی های که ازين علفچر ها . قضايا تغري يافتـه است
 در صد از چرانيدن ۵۰استفاده ميکردند تائيد مينمودند که 

 .مواشی درين علفچر ها کاهش يافتـه است
 

دير مهارترين منازعه در مورد زمني بني ساکنني غري پشتون و کوچی 
 های پشتون باالی حق استعمال علفچر ها ميباشـد 

 شروع ۱۸۸۰تاريخ تلخ و بسيار طوالنی اين منازعات از ساهلای 
 بعد از آن در هر دوره ادامه يافتـه است و اثرات فعلی آن و

اينست که پشتون های کوچی منيتوانند از ساحات علفچر های 
ارزيابی ملی خطر و . هزاره جات و مشال کشور استفاده منايند

 تائيد مينمايد که کوچی ها منيتوانند از )۲۰۰۳(آسيب پذيری 
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 واليت ديگر نيز ۱۳در  واليت استفاده منايند و ۱۹علفچر های 
در جمموع، استفاده فصلی از . حمدوديت های وجود داشته است

 در صد کمتر ۶,۲علفچر ها نبست به سال های قبل از جنگ 
 . گرديده است

 
دولت مرکزی جهت حل و فصل رقابت ها و رسيده گی به 
خواسته های کوچی ها و مردم حمل بنابر داليل ذيل ناتوان بوده 

مشکالت ناشی از نواقص پاليسی عامه بوده و بر اين . ۱است 
.  اساس اجياد تغريات وارد شده، اين پاليسی ها جتديد نگرديده اند

جنگ ساالری حملی؛ و عالوتاً ناسازگاری های عمومی بر . ۲
ضد اجنمن کوچی ها که با بريمحی های طالبان مهراه و مهگام 

تعداد . ۳و . سازدبوده است، دامنه اين منازعات را گسترده تر مي
ساهلای ( ساله کوچی ها ۱۰زيادی از مردم حمل از غيابت 

استفاده کرده و علفچر هايرا که از دست داده بودند ) جنگ
و اکنون کسانی که علفچر ها را در دست . جمدداً تصرف منودند

 .دارند
 

گسترش فارم های زراعتی در علفچر مسبب اصلی اين منازعات 
 ميباشد

 زراعت باالی زمني های که کوچی ها و گسترش کشت و
چوپانان آنرا علفچر ميدانند و يا در گذشته از آن منحيث علفچر 
استفاده مينمودند، بطور مسلم مسبب بروز منازعات قومی و 
اجياد رقابت ميان دهاقني و چوپانان برای حصول منابع علفچر 

 . ها، ميباشـد
 

ر ها قابل اندازه واقعی گسترش کشت و زراعت در علفچ
مأموريت مشترکی که توسط سازمان زراعت و . مالحظه ميباشد

 اجنام يافت خاطر نشان ۲۰۰۳ و دولت در سال (FAO)غذا 
مينمايد که دولت و بعداً جنگ ساالران باعث گسترش کشت 
زراعتی در يکی از علفچر های بزرگ دشت ليلی که در مشال 

 دارد، شـده  هکتار وسعت۱۶۰۰۰کشور واقع است و تقريباً 
مطالعات موضوعی واحد حتقيق وارزيابی افغانستان نيز نشان . اند

 در صد در سطح دهات و ۵۰ميدهد که اين توسعه و گسترش تا 
پاترسن دقيق تر از آن سروی که توسط . حمالت نيز ادامه ميبابد

 علفچر شيوا در بدخشان اجنام يافته است، نشان ميدهد ۲۰۰در 

 درصد توسعه پيدا منوده ۲۴ علفچر ها که کشت زراعتی درين
 .است

 
بعضی اوقات اثرات حميطی اين روند توسعوی نيز قابل مالحظه 
اند، که عبارت از ريزش زمني، سيالب، ساييده گی توسط باد و 

اين در حاالت و شرايط ديگر در اقليت . سستی خاک ميباشد
شتر از قرار دارد، بطور مثال، فرسايش زمني ها در مشال شرقی بي

بعضاً . عت بوداريشد، مرتبط به کشت و زآنچه که احساس م
  .ل حمدوديت ها نيز سريع بوده اندمردم حمل خود در حتمي

 
گسترش کشت و زارعت بايد حتماً مودل های کار آمد و 

 قابل اجرای استعمال زمني را راه اندازه منايد
 رقابتی بايد اداره رمسی و شفافی وجود داشته باشد که نياز های

استعمال اراضی را يا منحيث زمني های زراعتی و يا علفچر ها 
حفظ حترمي های . بر اساس اصول مناسب حميطی بر آورده سازد

قطعی باالی هر نوع کشت و زراعت روی علچر ها هم منيتواند 
راه های درستی را تعني کند که کدام زمني علفچر شناخته و 

ی استفاده دوگانه و يا مجعی خط مش های متغريی و عملی را برا
 .ازين زمينها اختاذ منايد

با توجه به اينکه کارائی کمتر بوده است، تعني حمدوديت های 
مناسب برای استعمال اين زمني ها برای کشت و کار و يا 

بطور روشن مهراه با افراد ) طوريکه عملی باشد(چرانيدن مواشی 
دارند در سطح حمل هبتر دانا و کسانيکه در زمينه حتت تاثري قرار 

 .عملی شده ميتواند
 

 علفچر ها يگانه اراضيکه برای تصرف باقی مانده است 
پيدا منودن داليل که چرا علفچر ها باعث اجياد بيشترين منازعات 

در مرحله اول نسبت دادن اين . ميشوند کار دشواری منيباشد
 مردم زمني ها به اشکال خمتلف به زمني های عامه و دسترسی مهه

جای شگفت نيست بزوديکه سيستم قاهر مسئولني از بني . به آن
، تصرف علفچر ها موثرانه بلند خواهد )مثالً از دولت(بروند، 
 .رفت

 
و دوماً ؛ قدرت تنش های تلخ قومی و تارخيی بيشتر روی علفچر 

آزرده گی ها در مورد . ها در نيم قرن گذشته اتفاق افتاده است
وسيله حصول علفچرهای مهم در سراسر هزاره اينکه پشتون ها بل
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جات و در مشال کشور بسيار آشکار بوده است با يکجا شدن 
رجنش های از ناحيه نفوذ بر عفلچر ها توسط پشتون ها با قدرت 
دست داشته شان، در برابر داشته است تا اينکه زمني های 

 که اين از طريق قرضداری های غري. کمياب آبی را حاصل منايند
داوطلبانه و به اساس خريد و فروش که رضايت طرفني در آن 

. و به تشن ها اضافه منوده است. باشد، صورت گرفته است
با مقايسه کوچی های (اغلباً که اين در جائيکه دهاقني پشتون 

در مناطق تصرفه شده بطور دائمی ساکن شده اند تاثري ) پشتون
ن ها باالی فارم در جمموع، حقوق پشتو. نرمتری داشـته است

های زراعتی، توسط کسانيکه زمني های شانرا کشت مينمايند و 
 .يا توسط متام تائيد و قبول گرديده است

 
اين مسئله بر علفچر ها صدق منيکند چونکه بطور گسترده 
علفچر ها منحيث دارائی های مشترک حملی شناخته شده اند و 

حيث دارائی های يا اگر از منطقه دور تر واقع شده باشند، من
که در آن هيچ يک از . شناخته ميشوند) زمني های عامه(ملی 

 .قريه جات و يا گروه های قومی تفوق بر استفاده آن ندارند
 

فهميدن سرشت و طبيعت اين منازعات بر فروخته شده، وخيم 
 ميباشد

جنگ باالی حق دسترسی و استعمال علفچر ها دربني مناطق 
دولت به . ر بني قبيله ها اتفاق ميافتـدمهجوار، مهسايه ها و د

حيث ختصيص دهنده اين حقوق که در مورد منازعه وجود دارد 
بطور ) زمني های عامه(و يا منحيث مدعی زمني های منطقه 

يکنواخت شامل اين منازعات است، اگر چه در حال حاضر غري 
 .فعال يا بی طرف ميباشد

 
ضايت خبش منحيث مشاجرات باالی علفچر ها ممکن تا حدی ر

به عنوان منازعات بني دو سيستم رقيب استفاده از زمني ها حتليل 
مردمان ساکن و کوچی ها؛ استفاده کننده _ و جتزيه شده باشند 

حملی  از منابع فصلی ميباشند؛ گروه های فقري و متمول؛ وفاداری 
های خمتلف گروهی؛ و يا ميان گروه های خمتلف قومی اين 

 که بني حقوق عرفی و سنتی و حقوقيکه بر منحيث منازعات
طبق آن وضع گرديده اند و يا منازعاتيکه نسبت عاليق و منافع 

 .فردی وگروهی تعني گرديده است
  

متاماً آنچه که در فوق گفته شد، با امهيت اند، بطور مثال از نظر 
صنفی خمصوصاً چوپانان و کوچی های پشتون هم از نظر 

 نفع برده اند که آهنا را دريک سويه سازمانی و يا اقتصادی
اقتصادی  و اجتماعی بلندتری در قسمت دسترسی به علفچر ها 
قرار داده است؛ که در حال حاضر اين نفع از طريق وسايل 

سياسی حتت چالش قرار گرفته است، و نيز از هم _ اجتماعی 
. جدا منودن ابعاد قومی اين ارتباطات کاری آسانی نيست

 که هزاره ها، ازبک ها و شيواچی ها که درين تصادفی نيست
حتقيقات مطالعه شدند، کاريگران و يا دهاقني سهم گري کوچی 
های باشند که در گذشته ها خود مالک آن زمني بوده اند، و يا 
نگهبانی باالی علفچر های که فکر ميکنند بطور عرفی و سنتی 

 .مالکيت خود شان بوده است
 

و تفکيک صنف مردمان بی زمني و زمني هر چند با تقسيم بندی 
دار در جمموع مشاجرات در مورد زمني به آسانی قابل تشريح 

بطور مثال مردمانيکه زمني نداشته اند نه رهرب بوده اند و . نيست
نه هم از ختصيص زمني، خانه، زمني های آبی و للمی و يا دارائی 

باالی علت منازعات . های عمومی و علفچر ها هبره برده اند
مهيشه قومندانان در . علفچر ها فقط جنگ سـاالری نيست

جهت تبليغ سياسی خود دارائی های عمومی و زمني های 
) وسيعاً برای نفع خود شان(دوردست عامه را به رائی خود 

علت اصلی اين کار محايت گروهی و وفاداری . ختصيص داده اند
با در نظر داشت های قومی بوده که بناً تصرف و توزيع زمني نيز 

مهواره بسبب تاريخ اين مسايل . مسايل قومی صورت گرفته است
مربوط به زمني بوده است که قومندانان به مانند علل ديگر، جمهز 

در هر حالتی حمدود منودن تصرف زمني ها توسط . بوده اند
قومندانان الزم است تا در فوق اجندای تأمني امنيت جای داده 

م است تا در مورد اين تاريخ که باعث اجياد و مهچنني الز. شود
مشاجرات بني اقوام گرديده حبث صورت گرفته و اگر مشکالت 

 .اجياد شده را در خامته کنار بگذارند
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 موازنه بني تقاضای استعمال زمني
بنابر مشاجرات متنوع و گسترده قومی بايد چارچوب کاری 

علفچر ها را حل و مطلوبی را که بتواند اين مشاجرات مربوط 
 فصل منايد عبارت از اجياد موازنه بني تقاضا های خمتلف استعمال 

 

اصالحات در پاليسی های ناقص و چارچوب . زمني می باشد
کاری حقوقی طوريکه به طبقه بندی مالکيت زمني ها و استعمال 
آن نيز ارتباط ميگريد از مجله وسايل الزمی ديگری است که 

 . به اين هدف رسيدميتوان از آن طريق

III. قوانني زمني و ضرورت برای اجياد تغريات 
 

قانون زمني پيچيده بوده و تصرف طرح های واقعی متلک نا 
 موفق بوده است

قوانني زمني در افغانستان مغلق بوده و بطور نا مناسب اکثريت 
ساحات روستائی را که هيچ ارتباطی نيز در زمينه نداشته و زياد 

بر عالوه قانون عرفی و سنتی زمني .  احتوا مينمايدنيز بوده است،
، قانون شريعت،و قانون مدنی که بر اساس اصول ) غري کتبی(

 سند در ۱۰۰۰شريعت استوار است، وجود دارد که اضافه از 
مورد مرياث، روابط اراضی داخلی، قرار داد ها، انتقاالت و 

 تارخيی از و انعکاس دهنده نگرانی های. گروی را در بر ميگريد
 اساسنامه در باره مسايل ۵۰در حال حاضر . اداره فعلی است

خبش پيچيده قوانني اين است . مربوط به قوانني زمني وجود دارد
که به ساده گی فرامني زيادی توسط حکومت های خمتلف صادر 
شذه ، بدون اينکه يا اصالحات قانونی را اجياد منايند و يا بطور 

فرامني جديد بسيار زياد .  نسخ کرده باشندواضح قوانني قبلی را
بوده که موضوع جنگالت و طبقه بندی اراضی از اهم آن بوده 

 .اند
تا کنون دولت کرزی فقط خود را مقيد به تاسيس حمکمه 
اختصاصی برای حل و فصل مسايل مربوط به زمني، آماده منودن 
شرايط برای تصرف جمدد زمني های عامه، و طرح راه های که 
سرمايه گذاران بتوانند به اين زمني ها دسترسی يافته و از آن 

 به ۱۹۲۳قانون اساسی نقش مهمی را از . استفاده کرده بتوانند
اينطرف در تعني حقوق زمني داشته است، اما در ترکيب کنونی 

بطور قابل توجه از هر نوع تغري در استندارد های ) ۲۰۰۴(آن 
اجازه کرايه منودن زمني ها  اجتناب مينمايد، که ۱۹۶۴قانون 

 .برای خارجی ها داده نشده است
 
 
 

کمبود طرح های قانونی برای دارائی های عامه شديداً يک 
 عنصر گم شده است

اکثريت از قوانني و مقررات ناکافی، نا مناسب و غري منصفانه 
بوده که مثال های از آن قبالً ارايه شده است، از مهه مهمتر 

 و زمني های قص و ضعيف زمني های عامهتشخيص و تعريف نا
دولتی متلک کلی علفچر ها و خمصوصاً نبود طرح های قانونی 

زمني های که (برای شناسائی منافع دارائی های عامه ميباشد 
بدون کدام سهم معني توسطه قريه جات و جوامع که نام 

، گرفته است، اداره و مديريت زمني ها )مشخص داده شده اند
محايت قانونی برخوردار بطور سنتی و حل و فصل منازعات از 

 .منيباشـد

تدوين و تصويب قوانني اصلی و کليدی در مورد : چوکات اول
 زمني های روستائی

)۲۰۰۰ – ۱۹۳۵(استمالک به منظور مقاصد عامه 
) ۱۹۷۶-۱۹۶۵(ماليات دارائی ها 

) ۱۹۶۵(سروی و راجسترشن 
)۱۹۷۹ و ۱۹۷۶-۱۹۷۵(اصالحات توزيعی 
)۱۹۷۹(وش زمني استمالک و فر

)۱۹۷۹(گرو گريی 
)۱۹۷۹(کوپراتيف ها 

)۱۹۷۰(علفچرها 
)۲۰۰۰(جنگالت 

)۲۰۰۰(توليد خشخاش 
)۲۰۰۰، ۱۹۹۹، ۱۹۹۲(جربان خسارت و استرداد 

) ۲۰۰۰، ۱۹۶۵(طبقه بندی زمني ها 
)۲۰۰۳، ۲۰۰۲(حل و فصل منازعات زمني 

)۲۰۰۳(اجياد فضای سرمايه گذاری در زمينها 
)۲۰۰۴(مني های عامه استرداد ز
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اکثريت از مردم به قوانني و مقررات از نظر تيوری و علمی آن 
تعداد کمی از حماکم، دسترسی کامل به قوانني . عالقه دارند

. داشـته و حماکم ابتدائی اغلباً کاپی قانون مدنی را نيز ندارند
و دانش شان " قضاوت های حسی"اکثريت از قضات بر اساس 

مردم در سطح کل از . ز قوانني شرعی و مذهبی کار مينمايندا
اکثريت قوانني رمسی خود خرب ندارند و فقط بعضاً اثرات آنرا 

حتی در وقتيکه شناخته شد، فساد در استفاده . احساس منوده اند
و تطبيق قانون باعث کاهش احترام به قانون در سطح بسيار بلند 

يار های دوگانه را برای دولت خود به مراتب مع. شده است
استفاده اراضی بوجود آورده است، بطور مثال کشت زراعتی 

مانند دشت بزرگ ليلی (باالی علفچر ها خباطر منافع اقتصادی 
، دادن حق استعمال زمني بدون )۱۹۸۰در اواسط سال های 

پريوی از فرامني مشخص در مورد متقاضيان واجد شرايط، بی 
رفی و سنتی چنانچه توسط قانون الزمی توجهی در قبال قوانني ع

 .پنداشته ميشود، صورت گرفتـه است
 

پاليسی های اراضی در سال های گذشته مرياث تلخی را از 
 خود جبای مانده است

پاليسی های مشخص اراضی در ساهلای گذشته يک مرياث 
اگر چه . دردناک و خطر ناکی را از خود باقی گذاشته است

طح ملی انکشاف داده نشده است، بلکه يک پاليسی جامع به س
پاليسی های درين زمينه وجود داشته و کالً در قانون و مقرارت 

مهمترين استراتيژی . طوريکه در فوق گفته شد، مندرج ميباشند
 :درين زمينه شامل موارد ذيل اند

 
اخذ ماليات از استعمال اراضی زراعتی به عنوان اولني  -

ه بوده که بطور رمسی از سال اساس و گام برای گرفنت مالي
 آغاز شده است، اين پروسه از مهان آغازش و ۱۹۳۱

 به اينطرف در حال پيشرفت و ۱۹۶۵خمصوصاً از سال 
اين ماليات مکراً باالی مستأجرين و . مورد توجه بوده است

دهقانان سهم گري وضع شده و سيستم  اخذ ماليات نيز 
ان سال های خمصوصاً در جري. چندان شفاف نبوده است

 از کسانيکه دارائی های زيادی داشتند، دقيق ماليه ۱۹۷۰
گرفته نشده در حاليکه از بعضی ها بيشتر از حد معمول 

اين نشان ميدهد که بر اساس وسعت و . ماليه اخذ ميشد

اندزه فارم های زراعتی در خفا معامالتی صورت ميگرفته 
 .است

 
 طريق دام های تغري زمني های باير به زمني های آبی از -

پيشرفتـه و پروژه های آبياری چراکه نياز به اراضی آبی 
که پروژه هلمند ُپر ارزش ترين و بزرگترين . بيشتر ميباشد

مسئله فساد و تضاد منافع در . اين نوع طرح بشمار مريود
چنني پروژه ها زياد بوده و اثرات  حميطی آن بطور گسترده 

سکونی بطور وسيع راه اين طرح های م. نيز منفی ميباشد
 باز منود، اين ۱۹۷۸را برای فارم های دولتی بعد از 

ساحات شامل دارائی های بزرگ و با ارزش بوده که 
ميتوان آهنا را بعد از بازسازی در دسترس استفاده دهقانان 

 .بی زمني و عالقه مند قرار داد
 
که در ) اخذ قباله(سروی عمومی اراضی و راجسترشن آن  -

 توسط مقدار فند کمک شده به يک ۱۹۶۰ سال های
قيمت بسيار هنگفت اجنام يافت و اين سروی تا يک سوم 

اين . از اهداف خود نايل شد) از سه حصه يک حصه(
 پايان داده شد ۱۹۷۱سروی و نقشه برداری ها وسيعاً در 

و هيچ يک از دهاقني قباله نگرفتند و مطابق پالن هيچ نوع 
 .اراضی در دهات طرح نگرديدسيستم موفق برای اداره 

 
اصالحات بزرگ در توزيع مساويانه اراضی؛ اينکار در  -

.  به بلندترين سطح رسيد۱۹۷۸ شروع و در ۱۹۷۵سال 
درين زمينه  قوانني و مقررات برای حمدود منودن گروی غري 
عادالنه طرح و تصويب شد، اما اين قوانني در اصول بسيار 

بالخره اين . وده اندعالی ولی در عمل بسيار ناقص ب
اصالحات مستقيماً منجر به شورش های مردمی در سال 

 . و بعدا اشغال کشور توسط شوری گرديد۱۹۷۸
 
تصرف و اشغال اکثريت اراضی در دهات توسط دولت  -

حتت نام زمني های دولتی و زمني های عامه؛ و کوتاهی 
های ديگری را که اين اقدام در بر داشتـه است  مانند 

ت جربان برای کسانيکه حقوق بيشمار خود را از پرداخ
استفاده اين اراضی بنابر اين اقدامات يا ختصيص اراضی به 
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اشخاص که قبالً ازآن استفاده منيکردند از دست داده اند؛ 
 .نيز از مجله عوامل مهم ميباشد

 
هدف اساسی دولت از تصرف اراضی عبارت از استعمار  -

است، که رمساً در سال بوده ) پشتونايزشن(قومی و يا 
 در مشال کشور و اندکی بعد از آن در علفچر های ۱۸۸۴

 ۱۹۷۸اينکار تا به سال های . هزاره جات آغاز گرديد
بنابر عاليق متنوع برای اشغال اراضی در سطوح بلند اتفاق 

 .افتاده است
 

تا احلال ) دادن قباله/ثبت امالک(پروسه های راجسترشن 
  نبوده استجامع، شفاف و عادالنه

اندازه حق استعمال اراضی در دهات که در تعدادی از فورم های 
ثبت شده مشاهده گرديده بطور غري معمول برای اقتصاد های رو 

اما وسيعاً متايل آن متوجه زمينداران . به انکشاف بلند بوده است
شواهد نشان ميدهد که مالکيت خانه ها کمتر . مهم بوده است

اعتی و علفچر ها بيشتر بوده است اين بدين و مالکيت اراضی زر
معنی نيست که اين مشاهدات دقيق، به اسانی قابل اجرا ، 
تکذيب نا پذير و يا در بر گرينده کسانی باشد که زمني کمتری 

 .دارند
 

مدرک اصلی که  مالکيت مالک را نشان دهد عبارت از اسناد 
 و ۱۹۷۸ – ۱۹۲۹که در بني سال های (پرداخت ماليه ميباشند 

 ثبت ۲۰۰۰ -۱۹۹۹حتی در بعضی از ساحات دوباره در 
اغلباً کسانيکه ماليات پرداخت کرده ). کتاب گرديده اند

نتوانستند زمني های خود را از دست ميدادند مگر آنانيکه 
ماليات قابل توجهی می پرداختند حتی بيش از حق مسلم خود 

 .زمني ميداشتند که شامل اراضی عمومی ميگرديد
 

با ) ۱۹۷۱-۱۹۶۴(در سروی اراضی و راجسترشن امالک 
اينکه مالکني کدام مدرک از ثبت و اراضی امالک نداشتند، 
اسناد پرداخت ماليات منحيث اولني گواه يا مدرک مالکيت 

بيشتر از نصف مالکني . اراضی مورد استفاده قرار ميگرفته است
. ه اندکه در آجنا راجستر گرديده اند، بدون مدرک رمسی بود

فارم های زراعتی يک سوم حصه از دهاقني آن وقت سروی و 
کتاب ثبت و که بعد از آن با طرح و استفاده . راجستر گرديدند

 توسط وزارت ماليه در جريان راجستر مالکني و اخذ ماليات
 ساحات بيشتری حتت پوشش قرار گرفت که ۱۹۷۰سال های 

 وزارت زارعت و اکنون اين اسناد در دسترس ديپارمتنت امالک
اين سيستم بر . نقل آن در ولسوالی های مربوطه موجود است

مبنای گزارش خود مردم منطقه توسط بزرگان صورت ميگرفت، 
که به مهني اساس تعداد زيادی از مالکني کوچکتر در آن لست 

 . ثبت و درج نگرديده بودند
 

زمني های "در هيچ يک ازين سروی ها اراضی عامه بدون از 
که آهنم توسط مرکز صورت گرفته است ثبت نشده که " فوق

اين ثبت و درج . آهنم سهواً حتت نام زمينداران ثبت شده است
کالً حتت نام سرپرست و اختيار دار خانه صورت گرفته مگر 
زمني های که اعضای منفرد يک خانواده از قبيل زنان بيوه و يا 

فرامني که از . تدختر های شان مالک بوده اند ثبت نگرديده اس
طرف دولت مبنی بر مالکيت اراضی خمصوصاً علفچر ها که به 

 به اينطرف صادر شده است اکثراً در ۱۸۸۴اشکال خمتلف از 
 .دست خاهنا، افراد سرشناس و سران قبايل پشتوهنا ميباشد

 
خالصه؛ آنانيکه زمني بيشتر و يا وسايل و آگاهی استفاده ازين 

را دارند، از طريق حماکم اسناد "  قبالهراجسترشن و دادن"سسيتم 
معامالت از قبيل خريد و فروش، ترکه و تقسيم و (و مدارک 

معامالت اغلب اوقات بر اساس . را در دست دارند) مرياث
حق مشروعيت پيدا ) که خود شخص انتخاب ميکند(شهادت 
 گروه های موجوده و ۱۹۹۵در زماهنای خمتلف بعد از . می منايد
ه کننده گان جديد کوشش منوده اند با ارايه اسناد نو يا استفاد

اراضی را متلک منايند بعضی وقتها اراضی که بطور نادرست 
 .تصرف شده اند را مشروعيت ميدهد

 
در سطح عامه اين اطالعات وجود نداشته و وسعت، صحت و 

اسناديکه در . سقم، سازگاری و استفاده آهنا حمدود بوده است
وند هر چند در دست کسانيست که قدرت و حمکمه ترتيب ميش

وسايل را در دست دارند، مهيشه در نشر و گسترش آن جعل 
 .  کاری وجود داشته است
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امنيت متلک ديگر بر اساس حقوق اراضی ثبت شده، پيشبينی 
 منيشود

منابع فوق به تنهای منيتوانند امنيت متلک اراضی را علريغم احترام 
ريشه های . مسی وجود دارد، اجياد منايندعرفی که به قباله های ر

امنيت تصاحب در حال حاضر شامل قدرت و نريو سياسی و 
نظامی، وابستگی های قومی، و موافقت مردم ميشود که در بني 

اين خباطري است که نا امنی . آهنا اسناد ارتباط بسيار کمی دارد
امروزه مالکيت زمني های خصوصی را در سه جبهه مورد نفوذ 

 :رار ميدهدق
اشغال اراضی توسط قومندانان و متمولني که ملزوماً : اول -

دهاقني کوچکتر را در بر منيگريد، اگر چه فقرا بطور نا 
مناسب حتت تاثري قرار بگريند، و کمترين توانائی را برای 

 .مقابله با اين تاثريات داشته اند
ا اسناد بطور آسان و تشرحيی جعل کاری شده ميتواند، ب: دوم -

توجه به اينکه آرا عرفی و مردم برای آينده مهم و با ارزش 
 .ميباشد

قوميت از دير زمان از مميزه های اساسی بوده که از آن : سوم -
در حاليکه . دارائی ها بيشترين آسيب پذيری را متقبل شده اند

در گذشته ها، آسيب پذيری متوجه اقوام غري پشتون بوده و 
ها در حال حاضر بعد ازينکه در حاليکه زمني های پشتون 

تصور ميشد بني آهنا و طالبان ارتباطاتی وجود داشته باشد، 
بيشترين آسيب پذيری داشته و در معرض فروش اجباری و 
ختصيص قرار دارند و با رد شدن پاليسی های گذشته مبنی بر 

اين . اينکه با مستعمره گرائی پشتونيزم ارتباط داشته است
 است که خيلی دارائی های پشتون ها در خارج از آن واقعيتی

 .دهات بيشتر و هبتر مي باشد
 

اگر جتديد سفارشات اجازه اعاده جمدد چنني دارائی های را 
بدهد، چنني چيزی فقط با آرأ مردم نه بر اساس دليل مستند حق 

چون مهمترين فکتور برای . مالکيت بر زمني عملی بوده ميتواند
اداری نبوده بلکه / فتری ثبات مشروعيت ، ختصيصات د

دارائی های که تصور ميشود از . ختصصات اجتماعی ميباشد
طريق اسناد غري قانونی ، فروش زورکی ، مجع آوری غري عادالنه 
قرضها، احتمال منريود که بطور مصئون بدون محايت مردم 

 .وجامعه اعاده گردند، علريغم موجوديت شـواهد
 

ور رمسی اداره و تنظيم اکثريت حقوق استفاده اراضی بط
 نگرديده اند

کدام مديريت خاص در مورد اداره زمني از قبل وجود نداشته 
است و فقط آنچه که تطبيق گرديده،  کامالً حمدود به تصديق و 
صدور اسناد حماکم بوده که از معامله اجنام شده يا مرياث و يا 

) زمني های دولتی/ زمني های عامه (ختصيص وزارت زراعت 
از . که هر دو برای خانواده های متمول مفيد است. ائيد منايدت

در معامالت ) نورم های عرفی(شواهد غري رمسی و اغلباً شفاهی 
 .کوچکتر به اندازه قابل توجه استفاده صورت ميگريد

 
اين سيستم حتی در حمدوده خودش مشکالت زيادی را در 

و عدم عرضه مديريت و تنظيم امور اراضی، دارد که شامل فساد 
کارائی مناسب توسط اين حماکم منحيث ارزيابی کننده گان، 

 .ميشود
 

 کمبود اداره رمسی اراضی در حمالت
اين موضوع کمتر قابل ملس بوده و اما بطور مساويانه اثرات 
خطرناکی دارد، که آن عبارت از عدم موجوديت مديريت زمني 

ی و در سطح حمل و خلغ صالحيت مقررات سيستم های عرف
سيستم های حقوقی و . سنتی در مقابل سيستم قانونی ميباشد

برای . قانونی مرکزی از خط مش های قرن بيستم پريوی مينمايد
اداره و مديريت زمني، وضرر ها و يا نواقص لغو اين قوانني بر 
خالف توسعه و گسترش ميکانيزم های حملی که قابل اجرا باشد 

 نورم ها و اصول مرکزی مهه خيلی واضح بوده است زمانيکه
درهم بريزند، طوريکه در دهه های اخري اين قضيه در افغانستان 

 . وجود داشته است
 

 منازعات باالی اراضی فراوان بوده و رو به گسترش ميباشد
 فيصد از قضايای که در دادگاه ثبت ۱۶ فقط ۲۰۰۲در سـال 

سنتی گرديده اند، بطور مثال دارائی که مربوط منازعات حملی و 
منازعه باالی معامالت، حق آبه، کرايه و گروی، (بوده است، 

 فيصد متام قضاي مربوط به ۶۲,۴ ، ۲۰۰۴در سال ) مرياث
اشغال غري قانونی باعث فراهم آوری يک . زمني بوده است

اين اطالعات از . (کتگوری جديد و برجسته منازعات گرديد
حمکمه ). استستره حمکمه و حمکمه مرکزی ملکيت ها هتيه شده 

 قضيه ۳۰۰) ۲۰۰۲( ماه کاری اش ۶مرکزی ملکيت در جريان 
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و ) قضيه های از مهاجرين و عودت کننده گان(را دريافت منوده 
قضيه آن تصميم گرفته شده است، )  % ۱۷ (۵۰تقريباً در مورد 

در بني ماه . هر چند که اجرای تصميمات مشکل بوده است
 قضيه ۱۵۸۸ حمکمه ، اين۲۰۰۴ و مارچ ۲۰۰۳های مارچ 

 قضيه آن توانسته ۱۶۴های مربوط به دارائی دريافت منوده که با 
مراکز کمک های حقوقی که حتت ).  در صد۱۰(پاسخ گويد 

پوشش شورای مهاجرين ناروی کار ميکنند، برای آهنا بطور 
افزاينده از مهاجرين و بيجا شده گان داخلی قضايای مربوط 

 فيصد فقط در ۷۶مانند، . (ده اندامالک دارائی ها برجسته بو
 )مرکز شهر پل مخری

 
 :داليل افزايش منازعات باالی اراضی قسماً معلوم گرديده

عودت کننده گان به جستجوی اعاده خانه ها و فارم های 
ناکامی آهنا در استيصال اين اراضی . تصرف شده خويش هستند

ه بود)  فيصد۴۱(و بی خانه )  فيصد۶۷(مهاجرين بی زمني 
در ابتدأ کمتر پيشبينی گرديده بود که اين اراضی به آن . است

فراوانی توسط قومندانان اشغال گرديده و سئو استفاده از سيستم 
خمصوصاً توسط . ختصيص و استفاده و اسناد صورت گريد

کسانيکه وابستگی های سـياسی و گروهی داشته و در تفکيک 
 .قوانني حاکميت قانون جسارت داشته اند

 
 اکثريت از قضيه های مهم به حماکم منريسند

حماکم کمتر شاخص و نشان دهنده ابعاد منازعات است، چرا 
که نسبتاً تعداد مردم کمتری مشکالت و قضايای خود را به 

داليل اينها شامل نا آشنائی با پروسيجر ها، . حماکم مي آورند
دار عدم وضعيت و سايل، اسناد،  سواد و يا دانش که بطور دوام

ترس از اهتام . يک قضيه از طريق دادگاه تعقيب گردد ميباشد
و ) خمصوصاً در جاهائيکه قومندانان و جنگ ساالران شامل اند(

عدم اعتماد براينکه حمکمه بدون تبعيض های قومی و يا بطور 
و . عادالنه در جائيکه اسناد حقوقی مورد توجه اند، برخورد منايد

ياد در حماکم برای حل و فصل مهچنني نواقص و کمبودات ز
و نه هم منازعات ارضی . قضايا و حتکيم تصاميم وجود دارد

مربوط به زمني دولت و يا ديگر مسئولني به  حماکم آورده شده 

اين با دليل اصلی که چرا اينقدر منازعه به حماکم رسيده . اند
منيتواند و يا اينکه متام جامعه نسبت به فرد جداگانه حتت تاثري 

 . قرار ميدهد، به هم وصل ميباشد
 

طوريکه قبالً گفته شد، شعله ورترين و پيچيده ترين منازعات 
عمومی و اغلباً در حمراق توجه حقوق استفاده زمني های للمی و 

 . علفچر ها ميباشد
 

سطح حمل توانائی های بيشتری برای تصميم گريی در مورد 
 منازعات مهگانی نظر به مرکز دارد 

 کنونی هيچ يک از حماکم و نه هم نوعيت اداره طوری در حالت
. قرار دارند که بتوانند در مورد منازعات علفچر ها تصميم گريند

و بنابر کمبود اعتماد و اندازه ظرفيت حماکم جمبور شده اند تا از 
منازعات داغ و از نورم های حقوقی که قبول نشده اند، کناره 

پاليسی را در اختيار نداشته که از اين اداره وسايل و . گريی منايد
 و در –طريق آن بتواند پيشرفت های خوبی را داشته باشد 

حالت ضعيفی قرار داشته تا بتواند اينرا بطور حمکم و راه حل 
اين پروسه ها بايد بطور . های عملی در صحنه عمل پياده منايد

د اشتراکی و حملی که شامل منازعه کننده گان نيز باشد که بتوان
از طريق مصاحله در مورد از طريق تصميم صورت گرفته و يا 
کمک منايد تا تصاميم که در ماورای کوتاه مدت صورت گريد، 

 .عملی گردد
 

پوتانشيل برای حل و فصل اين منازعات ازين طريق بسيار بلند 
در حاليکه مناينده گان قومی که ممکن نتوانند به اجياد . ميباشـد

اری منايند و مردمان حمل آماده گی مصاحله درسطح ملی ک
پذيرش ديکته های بيشتر ملی را نيز ندراند، اين عني مردمان حملی 
نشان ميدهند که عالقه مذاکره رويا روی با کوچی های را که 

آماده منودن اين . ميشناسند ندارند، خمصوصاً در مورد علفچر ها
اند که درين پروسه دولت ميتو. چنني شرايط معقوالنه ميباشد

نقش های بيشتر موثر خود را به عنوان تسهيل کننده و برای 
 .گرفنت کريديت مطابق آن انکشاف دهد
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IV.اثرات استراتيژيک پاليسی های زمني در دهات  

 
دو مشکل عمده در ارتباط به روابط اراضی در دهات وجود 

 : دارد
 بلند رفنت و افزايش خانواده های بی زمني و بی خانه؛ و .۱
نازعات خطر ناک مهگانی در مورد زمني، که اساساً م .۲

باالی علفچر ها که وسيعاً توسط پاليسی های نا مناسب و 
 .کاستی های قانون خرابتر شده است

 :اثرات استراتيژيکی عمومی در ذيل واضحتر شده اند
 

 دادن اولويت امر الزمی است .۱
مالکيت زمني در دهات با مشکالت و موانع بسيار زيادی 

ترتيب اين مسايل در يک استراتيژی مناسب و . برو استرو
و اصالحات درزمينه در اسرع وقت، صرب . ارزش می باشد
 .اجياب ميکند

 

تنظيم پاليسی ها، قوانني و مقررات اراضی خبودی خود  .۲
 مشکالت  را حل منيتواند

در حاليکه بر اساس جتارب روشن شده که هيچ چيز مهيشه کامل 
 ريفورم که تنها مربوط مسايل ۲۰ به در اگر. شده منيتواند

 قضيه ۱۱مربوط به افريقا نظر انداخته شود، ديده ميشود که در 
از پاليسی ها و قوانني جديد در مورد اراضی استفاده صورت 

از باال به (بطور وسيع کوتاهی در پروسه ناقص . نگرفته است
ه يافتـه بوده و تقريباً با کاهش آرأ سياسی و اداری ادام) پائني
 .است
شناخت عملی حمدود بودن حاکميت قانون ضروری  .۳

 ميباشد
حتی در . حقيقتاً اصدار فرامني جديد اثرات حمدود خواهد داشت

حال حاضر توقع منيگردد که تصاميم حماکم نيز بتواند تغريات 
يافنت راه های که . اجتماعی و يا اصول جديد را انکشاف دهد

 اصالحات قضائی و اداری و امنيت بطور مثمر اينرا از طريق
کامل تغري دهد نيز مهم بوده و اينکار در کوتاه مدت و دراز 

 .مدت بسيار مهم ميباشد
 
 

 

رسيده گی به بی نظمی ها در رابطه به روابط اراضی .  ۴
   بيشتر در حال وخيم شدن است 

تا . روابط حبرانی اراضی در هنايت يک مسئله امنيتی ميباشد
 اين مشکل حل و فصل نگردد صلح پايدار بوجود آنزمانيکه
حل و فصل های سازنده منازعات مربوط به اراضی . خنواهد آمد

 .منجر به صلح پايدار خواده شد
 

باالی اراضی منازعات خطر ناک وجود داشته و حل و . ۵
 فصل آهنا شروع کار ميباشد  

وده مترکز اساسی درين قسمت خانه ها و يا فارم های زراعتی نب
اما مسئله منابع مشترک دارائی های حملی و زمني های عامه 

چون اين منازعات متام . خمصوصاً علفچر ها مورد توجه قرار دارد
و اغلباً باعث . ساحات و مردم را در بر ميگريد، وخيم ميباشد

صف آرائی های قومی شده و در بر گرينده دو مسئله بنيادی 
منازعه بني .  ۱. : ت ميباشـدمانع روابط مصئون اراضی در دها

مردم و دولت باالی حق استفاده اراضی که معموالً در تعريف و 
تشخيص اين اراضی دولتی و يا مهگانی رقابت وجود داشته 

رقابت های نا سامل بني اقتصاد مالداری و زراعتی . ۲و . است
باالی اراضی؛ که در آن دهقانی زمني های للمی نگران کننده 

 .ميباشد
 

 تاريخ را منيتوان به آسانی از ياد برد. ۶
منازعات باالی زمني نه فقط از بی ثباتی های کنونی برخاسته 
است، بلکه ريشه های بی عدالتی آن از درازمدت در سطح 
قومی و اکنون در پاليسی های عامه رد شده اند وجود داشته 

تقويت و پيشربد آن پاليسی ها و سيستم های حقوقی که . است
خمصوصاً از ناحيه .  آهنا محايت منايد بسختی موثر خواهند بوداز

 عملی ۱۹۷۸برگشت به شرايط ماه فربوری سال . علفچر ها
 .خنواهد بود

مترکز راجسترشن کنونی منحيث يک راه برای جلو رفت، . ۷
 نياز به بررسی جمدد دارد 

 بعضی از دونر ها متايل دارند تا بطور سريع به مشکالت مالکيت 
که حتای ) دادن قباله(راضی از طريق توسعه سيستم راجسترشن ا
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اين فکتور . منافع واقعی آن نيز مبهم بوده است، رسيده گی منايند
 :ها بايد مورد توجه قرار بگريند

راجسترشن دوباره بر اساس اولويت های /راجسترشن: اول -
زراعتی متمرکز يابد، و اگر باالی آهنا در حال حاضر 

 داشته باشد، نبايد در کوتاه مدت نيز حتت منازعه وجود
بعالوه، چنني منازعاتی باالی خانه . پوشش قرار بگريند

های انفرادی و زمني های زراعتی بسيار به آسانی بوسيله 
وسايل موجود با استفاده از اسناد و نورم ها، حل و فصل 

 .شده ميتوانند که اين مسئله با علفچر ها مطابقت ندارد
 شخصی زيادی باالی علفچر ها از طريق قانون حقوق: دوم -

و يا ديگر وسايل اجياد شده است که شامل راجستر اينها 
ويا دادن قباله برای شـان باعث گسترش جعل کاری 

 . خواهد شد
اصالحات راديکال برای اداره چارچوب کاري متلک : سوم -

اراضی و مسايل مربوطه الزم ميباشد که متعهد به اعاده 
 و اداره آهنا باشد و بايد از هر پروگرام حقوق زمني

راجسترشن قطع نطر از صنوف دارئی های مشخص شده 
 . اند، در اولويت قرار گريند

راجسترشن جمدد /تاکيد جمدانه بر راجسترشن : چهارم -
حقوق اراضی بدون از يک ارزيابی سراسری و پايدار 
خنواهد بود تا نشان دهد که اين چگونه بطور مصئون، 

. دالنه، و مهه گري در يک حالت پايدار ميتواند اجنام شودعا
رسيدن به چنني چيزی ضرورت به يک خط مش جتربی 
نسبت به خط مش های کالسيکی دارد و بايد از هتداب در 

عالوتاً سيستم که از طريق آن . مورد آموزش صورت گريد
اسناد روزانه اداره و تنظيم گردند ضرورت به توسعه 

 مشی داشته که در صحنه عمل قابل اجرا و دراماتيک خط
 . توسعه باشد

 و از جتارب ۱۹۶۰از ابتکاراتيکه در سال های : پنچم -
پروگرامهای راجسترشن و قباله دادن در ديگر کشور ها 
که درين قسمت اجنام يافته خيلی مسايل قابل آموزش 

شايد که عاجلترين مسئله جتارب ثابت قباله دادن . ميباشد
 قدميی آن باشد که هم خيلی ُپر هبا بوده و هم به به سيستم

. وقت زياد ضرورت دارد تا بعد از تأسيس تطبيق گردند
جبز توسط خنبه (اين سيستم ها مکرراً بعد از ثبت و درج 

با تعداد از معامالتيکه مورد استفاده قرار منيگريند که ) گان

در وضعيتی که : بناً. باعث اجياد فساد در زمينه گردد
سرمايه گذاری، ظرفيت، شنـاخت وقت و مهچنني 
ضرورت به اولويت مداخات جدی در زمينه وخيم باشد، 
دادن قباله و راجسترشن بطور خطرناک مانند فيل سفيد 

زمانيکه خط مش های جديد که . ديگری خواهد بود
بتواند سيستم پايداری را آماده سازد دادن قباله فقط ضايع 

 .هد بودمنودن وقت و منابع خوا
ضرورت است تا توجه معقوالنه در مورد اينکه در : ششم -

خنست چه چيز رجيم های ختصصی اراضی را حفظ می 
اثرات تفکيک در جامعيت .  اعتماد–منايد صورت گريد 

سيستم راجسترشن برای مهه شفاف و قابل مشاهده 
هر چند، اجياد اعتماد جمدد در يک سيستم . ميباشـد

خنت ريکارد ها بوده که در آن جعل و بيشتر شامل دقيق سا
در جائيکه اين سيستم به اجرای يک امر . تغري زياد ميباشد

غري قابل پذيرش اجنام گريد، اعتماد نيز بطور دراماتيک 
حمدود ميگردد، اعتماد وابسته به ختصيص حقوق و 
راجسترشن که فقط عادالنه و منصفانه صورت گرفته باشد 

ين بازهم مرتبط به ساحات علفچر ا. وجود ميداشته ميباشد
ها در جائيکه هيچ اندازه دادن قباله منيتواند عالج خبش 

ممکن برای يک مدتی . نواقص اين چارچوب کاری باشد
عالج خبش بوده باشد اما بعداً اثرات خود را از دست داده 

 .است
 توزيع جمدد فارم های شخصی عملی و پايدار نيست .  ۸

 در مالکيت اراضی مانند که امروز يک بطور واضح بی عدالتی
مسئله مربوط اراضی است، در اولني حکومت مجهوری و بعد در 
.  دولت کمونيستی نيز به مهان اندازه مورد توجه بوده است

شرايط برای اصالحات توزيع جمدد اراضی نيز بنابر داليل ذيل 
جتارب ناکام اصالحات راديکال در اراضی، . ۱: مناسب منيباشد

نبود صالحيت قوی و الزمی حاکميت . ۲؛  ۱۹۷۸-۱۹۸۱
زمني های . ۳قانون را از طريق ريفورم های آن مالحظه کرد؛ و 

 .خصوصی برای توزيع و رفع نيازمندی ها نا کافی است
 

برعالوه؛ قسميکه حتقيقات اين موسسه نشان ميدهد، در حال 
ن برای حاضر آنچنان ميلی برای توزيع جمدد دارائی های زميندارا

مهچنان اکثريت از مردم درک مينمايند . بی زمينان وجود ندارد
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برای بی خانه . که استمالک اراضی راه حل مشکالت شان باشد
 گان بدست آوردن خانه ها اولويت بلند داده و کسانيکه خانه، 

 
 شرايط کاری کمک يل و قلبه گاو برای اينکه در قسمتوسا

بعضی ها که از طريق . استمنايند مکرراً مورد توجه بوده 
پروگرام های جمدد برای شان زمني ختصيص داده شده است، 

وسايل، ختم بذری برای استفاده از آن و يا وسايل پرداخت 
در جمموع، حتقيقات معقوالنه . ماليات خواسته شده را نداشته اند

تری ضرورت است تا بطور بنيادی بی زمينان و بی خانه گان را 
 .کمک منايد

 

V. راه جلو رفت در برابر پاليسی اراضی دهات 

 
اين شش اقدام ضروری پيشنهاد ميگردند که از راه های خمتلف 
بی زمينان و بی خانه گان و مهچنني مشکالت مزمن را که در 

 :ساحات علفچر ها وجود دارد، مورد توجه قرار ميدهد
 جتديد طرح های مسکونی.  ۱

صوصی بطور عملی در به احتمال زياد تعداد ارگان های خ
عرضه جمدد اراضی ناکافی ميباشد، هر چند که زمينداران بزرگ 

ومسئوليت اينکار را نيز (و دولت منابع برای اين توزيع را دارند 
پالن های قبلی ميان مدت به منظور اجرای اين هدف بايد ) دارد

بازسازی طرح های مسکونی سفارش . در آغاز کار قرار گريد
های منطقی از طريق آنچه که عملی بوده ميتواند، کننده زمينه 
طرح های منظم و درست نشان ميدهند  که تنها هتيه . ميباشـد

زمني برای بی زمينان کافی نبوده بلکه بنابر شرايط مناسب، دادن 
وسايل زراعتی از قبيل ختم های بذری، قلبه گاو، و شخم 

ه ها قسميکه در گذشته اين مواد در بست. ضروری ميباشد
. مساعدت ميشده است که منافع مثتبی را  در بر داشته است

کمک های جدی ديگری که بتواند فقري ترين مردم را در بر 
گريد، نيز بيشتر از آنچه که در گذشته ها مورد توجه بوده 

عودت کننده گان بی زمني و بی خانه به . است، الزم ميباشـد
 از نظر منطقی اولني عالقه اينکه در کشور کار دهقانی منايند

. گروه خواهد بود تا حتت پوشش چنني کمک های قرار گريند
چی کسی عودت کننده و چی کسی عودت تشخيص اينکه 

 صورت (UNHCR)کننده نيست توسط اطالعات موسسه 
در ابتدا پاککاری ماينها، توضيح نوعيت متلک . گرفته ميتواند

بر . وری ميباشدچنني دارائی ها و يک سلسله تغريات ديگر ضر
عالوه، برای آموزش هبتر، ارزيابی های جدی طرح های گذشته 

 . نيز الزم می باشد
 
 
 
 

 
 
 
 

 اقدام برای توقف خصوصی سازی علفچر ها. ۲
بطور فوری بايد روند خصوصی سازی دارائی های عامه که 
روبه افزايش بوده و بی زمينان را از حقوق سهميه دارائی ها 

 . وقف داده شودحمروم ميسازد، ت
اينکار از طريق پروسه وسيعتر که در ذيل خالصه شده است 
صورت گرفته ميتواند که آن بطور جداگانه شرايط متلک امالک 
عمومی را که به امالک حملی و خصوصی تبديل شده اند، واضح 

اين برای متام دهقانان سهم گري،  بی خانه گان و بی . ميسازد
ارائی شان يک ذخريه کوچک مواد زمينان و کسانيکه تنها د

 .ميباشد، مهم است
 

 مترکز باالی نيازمندی های مسکونی در دهات  .۳
در مناطق دهات توجه ) سرپناه(معموالً نيازمندی های مسکونی 

و فقط در خصوص مهاجرين و بيجا . کافی صورت نگرفته است
 شده گان داخلی در افغانستان استثنأ بوده اند و به تدريج يکتعداد

از موسسات در بعضی مناطق باالی طرح سرپناه های جديد و 
انکشاف و گسترش چنني فعاليت ها . دائمی فعاليت مي کنند

فقري ترين مردم ) / بی خانگی(برای پوشش سکتور فراموشده 
 .الزمی می باشد

ضمن اينکه اين فعاليتها باعث اجياد رفا و آسايش برای مردم 
ل و فصل بی عدالتی ها که در ميشود، بطور غري مستقيم در ح

برابر حق متلک و استفاده اراضی صورت گرفته نيز کمک 
قسميکه قبالً گفته شد؛ کمبود حتی سرپناه های حمقر و . مينمايد

ساده باعث ميشود تا خانواده در مجع آوری دارائی ها و افزايش 
عوايد ناتوان و بی هبره گردند، که يقيناً اين در برابر ديگر 

داشنت خانه . ده های بی زمني دهاتی کمتر صدق مي منايدخانوا
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در قريه، خانواده های بی زمني را در وضعيت مهسطح کسانيکه 
و مهچنني اين خانواده ها امتياز عضو . زمني ندارند قرار ميدهد

دائمی اين قريه را داشته حق بيشتری برای فرستادن اطفالشان به 
غذا در مقابل / پول (مکتب و دسترسی به فرصت های کاری 

چنان پروگرام ها به فايده توزيع جمدد . خواهند داشت) کار
اراضی خواهد بود با در نظر داشت اينکه تصرف اراضی بر 
اساس رضايت خريدار و فروشنده و يقيناً از زمني داران بزرگ 

 .صورت گريد
 انکشاف اصول جديد برای استفاده و متلک اراضی 

ت فراتر از تضاد های منافع و ادعای اصول جديد بايد موضوعا
های که باعث مشاجرات باالی علفچر ها ميشود را احتوا 
منوده و از طريق چارچوب کاری فعلی اين مشکالت را حل و 

سنتی ميان دارائی /اولني ضرورت تفکيک عرفی. فصل منايد
های حملی و دارائی های ملی و عامه در قانون ملی می باشـد 

های عمومی بر اسـاس آرأ اکثريت از مردم دو و بايد دارائی 
اراضی حملی بايد هم در قانون و هم در . باره جتديد گردند

عمل بطور مساويانه مانند ديگر اراضی که برای استفاده عموم 
مردم قرار دارد تبديل به اراضی عامه گرديده و به طور قطعی 
يث بنام امالک ملی تغري داده شوند که در آن دولت فقط حب

 .معتمد و نه مالک فعاليت منايد
  

ضرورت است تا مشخص گردد که حق استفاده از زمني های 
عامه توسط چی کسی، در چی سطحی، و بر اساس کدام 

عني اين نيازمند ها . شرايط و حاالت ختصيص داده شده است
در رابطه به رجيم های مناسب برای اراضی مردم حمل که 

ضی قريه، منطقه و ولسوالی ميشود شامل دسته بندی فرعی ارا
مسئله ديگر که بايد مورد توجه قرار گريد . نيز الزم است

عبارت از برخورد عادالنه و عملی در برابر حقوق استفاده 
اراضی حملی و عامه ميباشد که يا بطور قانونی و يا شخصی 

بازيابی و اختاذ اصول برای استفاده معقول . تعني گرديده باشند
رها نيز برابر با آن الزمی بوده که بايد هم در سطح از علفچ

 .حمل و سطح عامه اختاذ گردند
توجه مشخص جهت اداره و تنظيم استفاده عمومی ازين 

) زراعتی و علفچر(اداره استفاده دوگانه / اراضی و تعريف 
ضمن اينکه مقدار پيشرفت . بطور مناسب نيز ضروری است

 کاغذ و يا در مرکز های بطرف چارچوب کاری جديد روی

آماده شده باشد، ولی بطور قابل مالحظه مسري عملی هبتر از 
طريق جتارب حمل و آزمايشات عملی طوريکه در ذيل بيان شده 

 .اند، وجود دارد
 

اختاذ پروسيجر های دقيق جهت پالن گذاری و تطبيق  .۴
 پاليسی ها

د در ابتدأ اين توضيح نامه مراجع که جتارب اصالحی را در مور
اراضی در دهات افغانستان اجنام داده اند، معرفی شده و بعضی از 

و اگر کدام آموزش . آموخته های آهنا درين زمينه نيز درج شد
مهم ديگر غري ازين اصالحات نيز صورت گرفته باشد، آن نيز 

چنني پروسه های آموزشی . بنابر پروسيجر سامل آن بوده است
ی ديگر مستقيماً به خط جی درين سکتور و يا در سکتور ها

يعنی خط مش . مش های آزاد و دمکراتيک ارتباط مي گريد
مرتبط . های که در سطح حمل بطور اشتراکی اختاذ شده باشند

به آن، کمبودات و نواقص زياد در طرح برنامه های اراضی قوياً 
پيشنهاد مينمايد که آموزش ها بيشتر با اجنام دادن استراتيزی های 

قطعاً . ايج عمومی و حموری گردند، صورت گريدکه موجب نت
ضرورت ميباشد که جهت محايت حملی برای اجياد هر نوع تغري 

پروگرام بزرگ . در نورم ها و پروسيجرهای کاری الزمی است
مشورتی که در سطح ملی در مراکز ديگر کشور ها در ارتباط 
به انکشاف پاليسی اراضی تطبيق يافته اند، ناکافی بوده و 
نتوانسته اندازه الزم از امالک حملی را در بر گرفته تا از آن طريق 

اين در ساحاتيکه فشار ها و زورگوئی . اصالحات صورت گريد
 . های اداری متداول باشد، بيشتر وجود دارد

اين آموخته ها از امهيت ويزه برای کميسيون جديد التشکيل 
ديد و مفيد و اراضی در اجنام اهداف شان برای اجياد پاليسی ج

محايت قانونی و اداری از چارچوب کاری شان، برخوردار 
و نسبتاً اين کميسيون مهم با کمک مشاورين . خواهد بود

به آسانی ميتوانند ) گزارش های زياد از سروی های ساحوی(
 .پاليسی های زيادی را برای آينده طرح منايند

 
جه در چنني گزارشات مهانند گذشته خطرات احتمالی تو

نگرديده و نيز تفکر در مورد مشکالت تطبيق اين پاليسی ها 
بدون متويل بزرگ بريونی در يک دورديگر هنايت دشوار خواهد 

از ابتدا اين کميسيون بايد خط مش جتربی را اختاذ کند، هر . بود
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چند بطور قابل مالحظه چالش های در برابر اين کميسيون 
 . ا ارزش می باشدخواهد داشت بلکه اين هنايت برايش ب

 

برای اينکه به چنني مشکالت در ساحات رسيده گی صورت 
گريد، اوالً بايد حمدوده ساحه آن کوچک گردد تا قابل اداره و 

و يشنهاد ميگردد تا پاليسی ها . رسيده گی قرار گرفته بتواند
بطور تکاملی انکشاف داده شوند و کامالً از نظر عملی و تيوری 

ربابر باشند و اصول جديديکه بلند ترين با جتارب درست مه
کارائی و سازگاری را داشته باشد، تکامل داده شود و نيز 

از پائني به (سيستم های انکشافی بر اساس خواسته های مردم 
بطور دقيق ترتيب گردند و بطور مناسب در آن نقش ) باال

محايوی ولسوالی ها، واليات و اداره مرکزی و حماکم احيأ گردد 
بر . نيز اين سيستم ها بايد از نظر قيمت و تطبيق موثر باشندو 

عالوه  فرصت های اصيل و موثق برای رجيم های اجتماعی و 
 . عدالتی برای تنظيم و اداره اراضی احياد گردند

 شروع کار از دارائی های عمومی  .۵
از کجا بايد شروع کرد؟ يقيناً برای چنان خط مشی ها، 

ار دارند، علفچر ها در اصالحات علفچر ها در اولويت قر
چارچوب کاری در اولويت قرار داشته و ميدان اساسی 

 .مبارزات و سعی تالش در زمينه را تشکيل ميدهد
 چرا توجه به علفچر ها؟

. در هر سال وضعيت باالی علفچر ها وخيمتر ميگردد  -
 ۲۰۰۱-۱۹۹۸لوقوع بعد از خشکسالی های هببودی قريب ا

باعث ناخوشنودی کوچی ها شده چراکه حمدوديت مداوم 
دسترسی و استفاده از علفچر ها برای شان در مشال و هزاره 
جات ادامه پيدا مينمايد، بلند شدن ترتيل حميطی از طريق تغري غري 
قابل کنترول علفچر ها به زمني های زراعتی، و تفکيک ميکانيزم 
های حملی و دولتی برای تنظيم متلک علفچر ها و استفاده متام 

 .سيگنال ها برای اقدامات بعدی
علفچر ها از مجله دارائی های بوده که واقعاً بطور مستقيم   -

 .باالی حقوق ملکی اهالی فقري دهات تاثري مياندازد
ضرورت است تا پاليسی های علفچر ها بطرف يک سيستم   -

داره و تنظيم استفاده زمني، احيأ نورم های پيشرفته برای ا
تصاحب برای اثرات خوبتر و مناسبتر، و اختاذ مسري های عملی 

به طرف حل و فصل منازعات و در راه های که مصاحلت امکان 
 .پذير ميباشد، انکشاف داده شوند

فرصت های واضحی را آماده منوده ) و جنگالت(  علفچر ها -
ت برای دولتداری در مورد زمني های تا به ميکانيزم های درس

که اينها ملزوماً بيشتر از تقاضا و . روستائی دسترسی پيدا منائيم
اين خباطر خواست بيشتر . خواست حمل را حتت پوشش قرار دهد

دولتداری های دمکراتيک و مردمی ميباشد، و تاثري تصميم گريی 
يگريد های به سطح حمل بر طبقيکه با اداره که از دور صورت م

 .از دولت مرکزی مقايسه گردد
   ارگان های دولتی بايد در عوض دست داشنت در کار های -

عملی تنظيم و اداره مسايل مربوط به اراضی ، مشورت های 
ختنيکی ارايه منوده و نقش نظارتی داشته باشد که خمصوصاً برای 

بايد اين سيستم بر . مديريت و اداره اراضی با ارزش ميباشد
 آرأ و خواسته های مردم جامعه که محايت بيشترين استفاده اساس

کننده گان خود را داشته و به آسانی قابل استفاده باشد، طرح 
در رجيم های مردمی تصاميم در مورد استفاده اراضی . گردد

اگر اصول و قواعد بطور اشتراکی . متوجه متلک اراضی ميباشـد
ن آسانتر می باشد اگر در بطور نا حمدود محايت و پيشتبيانی از آ
ضروری نيست که گفته . سطح قريه و منطقه ساخته شده باشد

شود چنان رجيم های در ساخت پروسيجر های سنتی، قسماً 
در اول انکشاف آهنا بيشتر متوجه منابع . دست داشته اند

ازين طريق نيز طرح نورم ها و . اشتراکی اراضی بوده است
 .ال باشد، پيشنهاد ميگرددپروسيجر که شامل فقرا و اطف

 

 چيگونه بايد پيشرفت منود
ملزوماً پروژه های جتربی که بطور ختصصی آماده شده باشند، 

در چوکات دوم اولني پروسيجر معقول برای . پيشنهاد ميگردد
جلو گريی از منازعات باالی علفچر ها و ضروريات مربوطه 

 متلک برای تنظيم جديد علفچر ها و تصميم گريی در مورد
در پرتو توصيه های . اراضی، بطور خالصه بيان ميگردد

کميسيون جديد التشکيل اراضی، بايد يک سلسله پروژه های 
چنان خط مش های نقش بيسار مهمی را . جتربی تطبيق گردند

در ساختار پاليسی ها برای تعني نورم های جديد اراضی و حل و 
 .فصل منازعات در دهات افغانستان، دارد
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 ٢٣  واحد حتقيق و ارزيابی افغانسـتان

 ه باشدخط مش برای تعني راه حل و طرح پالن های اداری که در آن موضوع علفچر ها اولويت داشت:چوکات دوم
  سـر آغاز–به سطح واليت : مرحله اول

 تأسيس تيم تسهيل کننده ، انتخاب ساحات و هتيه تقسيم اوقات؛ -
 ؛)نقشه ها، معلومات و راجستر، منازعات وغريه(مجع آوری معلومات  -
 ؛انکشاف ليست ارزيابی، برای هر يک از مراحل، ميتودلوژی مشترک، مسئوليت های ثبت و راجستر(تکميل خط مش  -

  اساس گذاری-به سطح ولسوالی :  مرحله دوم
 )نوعيت، استفاده کننده گان و منازعات وغريه(مجع آوری معلومات بيشتر از سطح ولسوالی و منطقه در مورد علفچر ها  -
 شامل منودن افراد دانا و مهم قريه و منطقه به تيم کاری؛ -
  بزرگان قريه؛بازديد مقدماتی و عاجل از عفلچر های انتخاب شده، از طريق -
 انتخاب اولني ساحه علفچر برای جتربه کاری؛ -

  راه اندازه اولني دوره آزمايشی-مردم / در سطح منطقه : مرحله سوم
 بازديد از قريه جات مهجوار علفچر ها، جهت آگاهی بيشتر در مورد مشکالت و خواسته های مردم؛ -
 مالقات جداگانه با بزرگان و گروهی ذيعالقه؛ -
  مردم جهت انتخاب و تعني تيم حملی برای پالن منودن کار و مهکار منودن تا تيم تسهيل کننده وارايه سفارشات مربوطه؛مهکماری با -
 .ترتيبات برای گروه ها غري ذيعالقه درين مورد تا مناينده گان خود را به جلسات بفرستند -

 بررسی در صحنه کار: مرحله چهارم
علفچر ها بررسی صورت گريد و مشکالت ادعا شده ، وضعيت ، مشکالت ، گواه يا مدارک برای شکت مهراه با تيم پالن گذاری حملی، از  -

 زراعتی، تاريخ و يا سرگذشت استمالک و استفاده آهنا، و اشکال چرانيدن مواشی وغريه؛ 
 . مجع آوری معلومات در مورد مسايل که تعقيب گردند-طرح و ترسيم ليست اجراات برای ادامه کار  -

 ديدار و مالقات با رقبا: له پنچممرح
 بازديد از مردم های ساکن در جوار اين منطقه که عالقه های مشترک برای رقابت دارند و تاريخ های استفاده از زمني ها؛ -
 مالقات با مناينده گان کوچی ها؛ -
 اضافه منودن مناينده گان اينها به تيم پالن گذاری حملی؛ -

 پالن های اجرائی: مرحله ششم
 نمای تيم پالن گذاری حملی جهت تشخيص مشکالت و را حل ها و تسهيل برای موافقه های بني تيم؛ره -
قواعد . ۲حقوق دسترسی و استفاده  گروه های خمتلف ذيعالقه، . ۱تريم های موافقت به عنوان مرجع برای حتث، که شامل / پيشنويس اصطالحات  -

. سيستم برای حل و فصل منازعات که بوجود ميآيد. ۴انيتور و تنظيم قواعد و حقوق موافقه شده، سيستم برای م. ۳دسترسی و استفاده از علفچر ها 
 مالقات بني مردم: مرحله هفتم

 . تيم پالن گذاری  حملی يافته ها و پيشنهادات خود را به شکل انفرادی برای هر يک از اشتراک کننده ارايه ميدارد -
  پيشنويس موافقت ها: مرحله هشتم

موافقت دسترسی علفچر ها و موافقت . (  تسهيل کننده مهراه با تيم پالن گذاری حملی آنچه را که موافقت صورت گرفته است را پيونيس می منايندتيم -
 ؛)مقررات علفچر ها، قدرت کميته، پروسيجر های حل و فصل منازعات وغريه

 .ی گردد، و برای مهه گروه های منازعه کننده پخش گرددشفافيت و صحت و سقم نسخه های دری، پشتو و انگليسی با هم ارزياب -
 مالقات های مشترک:  مرحله هنم

 توافقات اساسی و مهم توسط تيم پالن گذاری حملی و به مهکاری تيم تسهيل کننده ارايه گردند؛ -
 تسهيالت در حبث ها و رسيده گی به توافقات؛ -
 .مالقات آهنا تعني شودکميته اداره علفچر ها انتخاب گردد، و اولني جلسه و  -

 مراسم تعهد: مرحله دهم 
کميته اداره علفچر ها مسئول است جهت شهادت از روند تعهد و امضأ توافقنامه ها از واليان، ولسواالن و قاضيان حماکم را در جلسات اش دعوت  -

  )احتماالً برای دوره موقت پنچ ساله. ( منايند
  گرديده استنقش های که دولت متعهد/تفتيش از تعهدات -
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 ٢٤  واحد حتقيق و ارزيابی افغانسـتان

 

واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان يک موسسه مستقل حتقيقاتی است که مطالعات و حتقيقات قابل تعميل را اجنام داده تا جهت تسهيل
عالوتاً واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان با جديت بر آن است تا. پروسه پاليسی سازی و فعاليت های اجراييوی مورد استفاده قرار گريد

رهنگ حتقيق را از طريق ارتقای ظرفيت های حتليلی، اجياد فرصت ها برای حتليل و جتزيه اطالعات و فضای حبث و گفتگو گسترشف
عمده ترين هدف واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان اينست تا در جريان فعاليت هايش، روند زنده گی مردم اين کشور را هببود. دهـد

مع کمک کننده تاسيس شده است و مناينده گانی از دونر ها، سازمان ملل متحد موسسات غري دولتیاين واحد توسط جوا. خبشــد
  .يث هيأت رؤسا در آن اشتراک دارندلف ديگر منحتو موسسات خم

 و دولت های سويدن و سويزرلندUNAMAمتويل اصلی و کنونی موسسه توسط هيأت کمک کننده سازمان ملل متحد در افغانستان 
 . يتانيای کبري صورت ميگريدو بر

 
 :برای معلومات بيشتر و حصول نشرات با اين موسسه متاس حاصـل منائيد
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