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در باره نويسنده
دوكتور خانم ليز الدن ويلى دانشمند اقتصاد سياسى است كه در عرصه ملكيت زمين و اصالحات در اداره زمين در كشورهاى غير صنعتى تخصص دارد. وى درپهلوى 
عرضه مشوره به حكومت ها، ادارات بين المللى، موسسات غير حكومتى، متخصصين،  پروژه هاى عمده اصالحات زمين و برنامه هاى انكشافى،كارهاى تحقيقاتى 
را نيز انجام ميدهد. ليز آلدن ويلى در رابطه با مسايل زمين در افغانستان  از سال 2002 به صورت متناوب، از جمله براى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كار 

نموده است.

در مورد واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان 
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسهء مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت مرتبط به پاليسى و طرزالعمل 
و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى 
مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانهء اين اداره را جهت تقويت ظرفيت 

پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل از هيآت مديره، تمويل 
كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. . اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى دنمارك، فنلند، ناروى، سويدن و سويس پشتيبانى مالى 

مى شود.

 ،(ODI) انستيتوت بين المللى براى توسعه ،(IDRC) مركز تحقيق انكشاف بين المللى ،(EC ) در سال 2012 پروژه هاى مشخصى  توسط  كميسيون  اروپاى
پروگرام انكشافى ملل متحد (UNDP) دفتر ملل متحد براى زنان درافغانستان (UNWOMEN)، و انستيتوت صلح ملل متحد (USIP) تمويل گرديد. 

سفارتهاى هالند، سويدن، و فنلند نيز در سال 2012 پروژه هاى تحقيقى را مورد حمايت قرار دادند.

اظهار امتنان
ميخواهم از واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، و انستيتوت صلح اياالت متحده  امريكا به مثابه موسسه  تمويل كننده، به خاطر مساعدساختن زمينه انجام اين تحقيق 

سپاسگزارى نمايم. از شكيبايى هر دو اداره به خاطر انتظار بيشتر از توقع براى تكميل اين اثر، اظهار امتنان ميكنم.

 از حاجى محمد ياسين سفر  رئيس اسبق اداره سروى كادستر كه مرا در جمع آورى معلومات وارقام در كابل؛ كه به مشكل قابل دسترسى است، همكارى نموده اند 
از صميم قلب سپاسگزارم . حاجى سفر شخص شناخته شده درين بخش و رهنماى فوق العاده گرانبها براى محققين و ساير فعالين در مورد زمين از سالهاى 1960  
ميباشند. حاجى سفر در عين حال از سال2003 براى چندين پروژة تمويل شده از جانب دونرها كمكهاى بسيار ضرورى ارايه  نموده است. بدون مساعى وى ضبط 
سيستماتيك ومنظم اسناد واوراق زمين در آرشيف محاكم و تغييرات كليدى در طرز العمل اسناد زمين، ميسر نبود. از سال 2002 من و حاجى سفر عالقه جدى 

مشترك داشتيم تا اداره مردمى زمين را مورد مطالعه قرار دهيم. دانش، سهمگيرى و انديشه هاى حاجى سفر تحقيق و بررسى حاضر را بسيار غنى ساخته است.

همچنان از رويس وايلزكه چندين سال براى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان بحيث انسجام كننده منابع معلومات كار نموده و يك آرشيف و كتابخانه استثنايى 
اطالعات افغانستان را بوجود آورده اند، ممنون هستم .

رويس وايلز در نظارت اين پژوهش همكارى فراوان نمود. من از حرفه يى بودن و دوستى ايشان سپاس عميق مينمايم. در عين حال از مير احمد جوينده، معاون 
رئيس،  ارتباطات و دادخواهى كه براى نخستين بار با وى در سال 2002 در اين اداره ديدار نمودم، تشكر مينمايم.  مير احمد جوينده به مساعد ساختن زمينه براى 

محققينى كه خواستار دسترسى به مأمورين و سياسيون اند، ادامه ميدهد.

از خانم شرادا تاپا مدير ارشد نشرات كه به صورت  خستگى ناپذير براى چاپ اين اثر فعاليت نموده اند، اظهار سپاس گرم مينمايم.

و سرانجام، از مبصرين و مرور كننده گان به خاطر نظريات مفيد شان كه اميدوارم همه در اين اثر انعكاس ياقته باشد ممنون هستم.

ليز آلدن ويلى
دسمبر 2012
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خالصه مطلب
پژوهش حاضر رسيدگى رسمى به حقوق زمين در افغانستان را در دهه بعد از موافقتنامه بن اول (2002 – 2012 )، مورد مطالعه وبررسى قرار ميدهد. هدف اين تحقيق مستند 

ساختن انكشافات اخير به منظور درك بهتر وضع حاضر و گرايشات احتمالى آينده ميباشد.

حقوق زمين به معنى تصاحب منافع حاصله از زمين است كه جامعترين شكل آن ملكيت قطعى را افاده مينمايد. كمترين حقوق آن كه اجاره يعنى دسترسى و استفاده از زمين 
هاى متعلق به ديگران (بشمول حكومت افغانستان) است، نيز داراى اهميت ميباشد. اداره زمين به معنى سيستم ها، قوانين، قواعد و طرز العملهاست كه به خاطر تنظيم حقوق 
زمين و انتقال آن وضع گرديده اند. معيارهاى متذكره يا به نفع اكثريت و قشر فقير جامعه بوده ويا باالى طرز العملهايى تمركز دارد كه شهريان مرفه وسايل وابزار استفاده از 
آنها رابه دست دارند. سيستم هاى قومى، محلى وساير اشكال غيرحكومتى آن(ملكيت عنعنوى) در اقتصاد زراعتى جوامع اسالمى و رژيم هاى مذهبى به طور خاص وجود دارد. 
اصول نامبرده بيشتر اوقات با يكديگر وبه خصوص با معيارهاى برتر قوانين ملى(ملكيت مسجل در قوانين مصوب مجلس) اختالف و اصطكاك پيدا ميكند. چنين اختالفات 

معموًال درتعاريف متناقص حقوق مالكيت و مالكين قانونى منابع خارج از محدوده زمين كشاورزى، مانند جنگالت، علفزارها وباتالق ها، تمركز مى يابد.

زمين  بمثابه منبع منازعات

در يافت هاى عمده اين بررسى ميتواند باوجودپيچيدگى آن با سهولت خالصه گردد. اوًال، مناسبات واداره زمين در افغانستان بهرحال بطور ضمنى عامل اختالف وتناقص است. 
چنين تناقصات، از اختالفات ميان افراد  تا منازعات خطير فرقه يى باالى ساحات بزرگ زمين را در بر ميگيرد. حقوق و كنترول باالى زمين در بسيارى موارد باعث منازعات 
شديد ميشود. در حاليكه اختالفات بر سر زمين در دول بعد از جنگ غير معمول نيست، در افغانستان طى سال 2012 در مقايسه با سال 2002 بيشتر مروج گرديده است. اين 
واقعيت بيشتر ماية نگرانى است كه مسايل مورد منازعه كمتر قابل حل بوده و الاقل بيشتر اشتعال پذير ميباشند. روشن است كه ادارات بعد از« بن » نتوانستند عوامل منازعه 

باالى زمين را از ميان بردارند.

داليل اين موضوع با هم وابسته اند. غصب زمين بعوض كاهش، ميزان بيشتر كسب كرده وبا مناسبات وسيع رقابتى ميان اجتماعات، نژادها، جنبش هاى سياسى وشورشها، 
ويا بصورت ساده ميان طبقات اقتصادى، درهم آميخته است. اين مسأله در نتيجه حاكميت ضعيف قانون، و دولت مركزى سلطه گرا، ولى در عمل ناتوان، كه هيچگاه بر زمين 

ومردم كنترول نداشته، تشديد گرديده است.

حتى اگر اين شرايط وجود هم نميداشت، تغيرات چشمگير اجتماعى پس از كنفرانس بن زمينه تنش در مناسبات زمين را فراهم مينمود. تنش هاى نامبرده از غصب زمين تا 
بدست آوردن قدرت سياسى و اقتصادى، و منفعت بردن احتكارى از باال رفتن سريع قيمت زمين را در برميگيرد كه بعد از كشمكش ها و منازعات  بوجود ميآيد. مشكالت در 
شناخت و اداره كردن تغيرات اجتماعى مبهم نيز يكى از عوامل ميباشد. شهرى شدن سريع و چالشهاى ناشى از آن كه بر اداره زمين اثر ميگذارد يكى از داليل اين تغييرات و 
دگرگونى شمرده ميشود. در عين حال يكى از عوامل اين تنش، تضادهاى طبقاتى قديمى و سنتى است كه ناشى از تاريخ طوالنى بى عدالتى فيودالى بوده كه طى آن انباشت 

انفرادى و شخصى دارائى ها باالتر از آسايش عامه و هماهنگى اجتماعى، قرار داده شده اند.

پاليسى هاى دولت افغانستان به نوبه خود نقش ادامه دهنده در مناقشات زمين و مناسبات ملكيت را بازى نموده اند. اينها مقاومت ادارات را در اداره بعد ازبن نيز در بر ميگيرد 
كه ميخواست مظالم تاريخى تحمل شده توسط بخش بزرگى از مردم را در حالى از ميان بردارد كه با منافع تصرف زمين از جانب دولت و منافع شخصى افراد شامل در دولت، 

در تضاد واقع ميگرديد.

اوضاع توضيح شده در باال در جريان دگرگونى هاى سرمايه دارى يا كاپيتاليستى غير عادى نبوده و پس از مناقشات عمده مانند انچه بين سالهاى 1978 و 2001 در افغانستان 
رخ داد، گرايش تند وسريع دارند. وابستگى ميان دگرگونى وحاكميت دولتى انكشاف نيافته  براى سالهاى طوالنى توجه دانشمندان اقتصاد سياسى را بخود معطوف نموده است. 
اين موضوع تا همين اواخر در دول افريقائى جائيكه شرايط از سالهاى 1950 وخيم بنظر ميرسيد با دقت مورد بررسى وآزمايش قرار داشته، و در حال حاضر با وسعت بيشترى، 
بشمول تغيرات در اقتصاد هاى كشاورزى كشورهاى آسياى مركزى، به كار گرفته ميشود. در مواردى اين نشانه ها از طريق غصب آزمندانه منابع وثروت از جانب نخبگان در 

اتحاد وهمدستى با رهبران سياسى چنان غلبه دارد كه آنرا بنام «سياست شكم»1 ياد ميكنند.

در چنين موارد، حسابدهى به مردم ضعيف بوده و اوضاع چنان بى ثبات ميباشد كه نخبگان و رهبران را ترغيب مينمايد تا فرصت راغنيمت شمرده و هر آنچه را ممكن است 
غصب نمايند. در ساير موارد، مناسبات نخبگان - دولت بمثابه ميراث جديد؛ مرحله نوين در مناسبات فيودالى سابقه جائيكه حمايت از طريق زمين و ساير واگذاريها اشكال 
پيچيده تر بخود ميگيرد، ارزيابى ميشود2.بصورت عمومى، اين شرايط نشاندهنده دولت غير معاصر و غير دموكراتيك بوده، وبه نفع سكتور خصوصى نيست كه از طريق اداره 

دولتى كامًال غير وابسته، در جهت رشد كنترول گردد3.

صرف نظر از برنامه هاى سياسى آنها، اين تحليلها باين نتيجه ميرسند كه روندمناسبات مالكيت اساس مناسبات اجتماعى را تشكيل ميدهد و بى عدالتى، بى نظمى وخشونت 
خصوصيت اساسى اين دگرگونى ها ميباشد. در اقتصادهاى كشاورزى جائيكه اين تغييرات بسيار فعاالنه عمل ميكنند، كنترول بر زمين آسانترين وارزانترين راه براى تراكم 
ثروت خصوصى، بشمار ميرود4.  ناامنى اين روند را تسريع مينمآيد. در شرايط  متشنج، سرمايه گذارى باالى زمين بسيار مطمئن بوده وميتواند با سهولت در هنگام ضرورت به 

مقاصدنظامى وجنگى مورد استفاده قرار گيرد. 

1 جين- فرانسويز بيارت، دولت در افريقا: سياست شكم (كمبريج:پوليتى پريس،2010 )
2 پاتريك چابال و جينا- پاسكال دالوز، آثار افريقا: بى نظمى به مثابه ابزار سياسى (بلومينگتون و انديانا پوليز، اياالت متحده امريكا: مطبعه دانشگاه اكسفورد و انديانا،1999 )

3 دوگالس سى. نارت، جان جوزف والس، بيرى آر. ونينگاست، خشونت ونظم اجتماعى: چارچوب نظرى براى تفسير تاريخ ثبت شده بشريت (كمبريج: مطبعه پوهنتون كمبريج،2009)؛ فرانسيس فوكوياما، 
مبداء نظم سياسى، از زمانه هاى ماقبل تاريخ تا انقالب فرانسه(لندن: پروفايل بوكس، 2011)؛ ديرون اكيموگلو،و جيمز اى. رابينسون، چرا ملتها شكست ميخورند: مبداء قدرت،رفاه وفقر (لندن:پروفايل بوكس،2012)

4 رابرت اچ.بتيس، رفاه وخشونت:اقتصاد سياسى انكشاف (نيويارك و لندن: نورتون وكمپنى،چاپ دوم 2010)؛ هنرى برنشتين، عوامل طبقاتى دگرگونيهاى زراعتى (سترلينگ، وى اى، اياالت متحده 
امريكا: مطبعه فرن وود، مطبعه ها ليفكس و كومارين،2010 )
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در چنين شرايطى مايه تعجب نيست كه غصب زمين درافغانستان امروز نه تنها ازجانب افراد بلكه بواسطه خود دولت وسيله دلچسپ خلق ثروت ميباشد. درعين حال اين مسأله 
نيزتعجب انگيز نيست كه مناسبات زمين منبع مهم واساسى اختالفات وخشونت شمرده ميشود، چون گروه هاى مختلف براى تصاحب اين منبع پرمنفعت ونادر كه بصورت 

فزاينده كاهش مى يابد، به جان هم مى افتند.

با توجه به تاريخ افغانستان اين موضوع نيز باعث شگفتى نيست،كه به اكثريت اين منازعات جنبة نژادى، قومى، ويا اختالف ميان كوچى ها وده نشين ها همراه با ابعاد نژادى، 
داده ميشود. تا وقتى اجتماعات روستائى در اشكال اجتماعى- ساحه يى ووابسته به زمين مانند ساحات روستائى وقريه ها زندگى ميكنند، تهديدات براى كنترول واستفاده زمين 
آنها وجود دارد وبصورت منطقى منتج به اتحادهاى مبتنى برزمين وپيوستگى اجتماعى در مقابل اجانب ميگردد، صرف نظر ازينكه تهديدهاى متذكره از جانب همجواران رقيب 

ويا دولت متوجه آنها باشد. اين روند مفهوم نژادى ومحلى "زمين ما " را تقويت وتوجيه مينمايد.

واضح است كه نيروهاى رقيب ميتوانند با اين نوع اتحاد ها مقابله نمايند. اجتماعات نامبرده به ندرت متجانس هستند، وسياست هاى عمودى يا منافع مبتنى برثروت ميتواند 
اتحادهاى فوق را از ميان بردارد. گروه بازى ودسته گرايى وتعهدات تغييرپذير باالى زمين وكنترول باالى مناطق سيال ومتحرك بوده، وتصورات سنتى راجع به حقوق زمين 

ودعاوى را مغشوش وكمرنگ ميسازد5.

تحليل وتجزيه عوامل بى نظمى وخشونت در مناسبات زمين يك چيز، ويافتن راه حل آنها موضوع كامًال ديگر است. هدف ويژه  اثر حاضر مطالعه اين موضوع است كه دولت 
بعد از بن با اين اوضاع مغلق وپيچيده چگونه برخورد نموده است. نمونه هايى از دريافتهاى ابتدايى در ذيل ارائه ميگردد:

اوًال، براى حكومت هاى معاصرحتى در بهترين شرايط آسان نيست كه راه خود را در انبوهى از منافع متضاد باالى زمين مشخص نمايد . چنين حكومتهاعالقه ندارند آگاهانه 
باين اختالفات دامن زده ويك گروه را باالى گروه ديگر ترجيح بدهد، زيرا چنين برخوردى به ركود بازدارنده در جامعه منتج ميگردد. در شرايطى كه منافع شخصى تصميم 

گيرندگان برپاليسى انكشاف اثر گذار باشد، ركود ميتواند به مانع بزرگ مبدل گرديده و باور برنهادهاى دولت وحاكميت قانون را كاهش دهد.

ثانياً، اختالف ميان بى زمينى وبى خانگى باالى قطعات بزرگ (وپر منفعت) زمين كه بعد از كنفرانس اول بن بوجود آمده با سهولت قابل حل نيست. بسيارى از رهبران با 
كمك دهنده گان نيوليبرال خود توافق دارند كه قطب بندى در ملكيت زمين و دارائى وابسته به آن، نتيجه احتراز ناپذير رشد اقتصادى ميباشد. بنظر آنها در حاليكه اكثريت 
مردم شايد حقوق خود باالى زمين را بيشتر از آنچه از لحاظ تاريخى قابل توجيه است، از دست بدهند، ولى ايجاد اشتغال مبتنى به عوايد نقدى به تدريج خسارت ناشى از زمين 
هاى ازدست رفته را جبران خواهد كرد. اين موضوع نشان ميدهد كه تمدن مطابق به سير كالسيك صنعتى شدن در قرون 18 و 19، به پيش خواهد رفت. هنوز روشن نيست 

كه اين سير درافغانستان طى خواهد گرديد يا خير؟

باالخره، حكومتها درمواضع خود يكپارچه نيستند. دولت متشكل ازمامورين، سياستمداران و قضات است كه آگاهانه يا غيرآگاهانه راه هاى متفاوتى را تعقيب مينمايند. اداره بعد 
از بن در تركيب خود مبرا از طرفداران اصالحات ارضى نبوده است. نوشته حاضر، داستانى ازعقايد متفاوت و متقابل در رابطه با راه هاى پيشرفت ميباشد. اين بررسى براين 

مسأله تمركز مينمايد كه قانون جديد مديريت زمين درسال2013 چه موادى راتسجيل خواهد نمود.

  درحاليكه تحليلهاى آتى باصراحت به ناكامى ها وكاستى هاىدولت بعد از بن اشاره مينمايد، پيشنهاد قانونى جديد ميتواند فرصتهاى مساعدى را بخاطر جلوگيرى ازناكامى 
ها وتجديد نظر درمواضع دهه اخير درجهت همگون ساختن نگرانيهاى متناقض كه برسر راه پيشرفت بسوى اصالحات قرار دارند، بوجود آورد. ممكن است، تغييرات قانونى 
پيشنهاد شده تصويب نگرديده وتحقق نيابند، درآنصورت دهه جديدى ازوعده هاى ميان خالى وناكام آغاز خواهد يافت. اين بى باورى صحت تحليلهاى اين اثر را تأييد مينمايد.

تغيرات كمتر از نيازمندى

اصالحات وبهبود درباره حقوق زمين طى دهه بن مايوس كننده است. باوجود آنكه عالقمندى براى اصالحات ازسال2002 وجود داشته، اشتياق براى ريفورم بنيادى هم 
درگذشته وهم درحال حاضرجزدر يك مورد استثنايى، درسطح پايين قرار دارد. درسال 2001، وزراى كليدى ميخواستند زمين به صورت رايگان دراختيار سرمايه گذاران خارجى 
قرارداده شود تا انكشاف اقتصادى دركشور آغاز گردد. اين هدف تحقق يافت واين يگانه ابتكار ونوآورى دررابطه به مسايل زمين ومالكيت بود كه درقانون اساسى جديد سال 

2004 مسجل گرديد. 

عدم تحقق ريفورم ميتوانست مايه نگرانى كمترى باشد، هرگاه اين واقعيت موجود نميبود كه نشانه هاى يك سيستم پر ازفساد، غيرعادالنه وغيرمؤثر اداره زمين امروز بيشتر 
از زمان بن مشهود ميباشد.

تجديد نظر طلبى بجاى ريفورم به مثابه هدف

مطالعه حاضر نشان ميدهد كه اراده براى ريفورم هيچگاه وجود نداشته است. در عوض، هدف بعد از بن اين بود تا معيارهاى زمين ومالكيت زمان قبل از انقالب (1979-1978)، 
احياء گردد. حتى اين هدف نيز برآورده نشد.

اين پژوهش درعين حال نتيجه ميگيرد كه حركت بسوى ريفورم مورد نظر پديده داخلى نبوده بلكه ازعقايد جامعه دونرها و كمك دهندگان مايه ميگيرد. خالصه، ريفورم زمين 
ومالكيت پروژه محلى نى بلكه ”پروژه بين المللى“بود6. اين بدان معنى نيست كه مردم به ريفورم عالقه مند نبودند، بلكه منظور اينست كه نظريه اصالحات منبع خارجى داشت.

5  نمونه هاى خوب اين موضوع توسط تحليلهاى الساندرو مانسوتى دربارة هزاره جات جنوبى ارايه گرديده است. به اثر الساندرو مانسوتى «تأثيرات جنگ باالى مؤسسات اجتماعى، سياسى و اقتصادى 
 Le monde turco-iranian n question, Institut de hautes etudes internationals it due development, ed. M. R. Djalili, .در هزاره جات جنوبى» مراجعه كنيد
Antonio Guistozzi and Christoph Reuter ;209-195 (2008 ,A. Monsutti and A. Neubauer, (Paris, «جبهه شمال،جنگ افغانستان خارج از قوم پشتون، گسترش مى 

يابد» (كابل:شبكه تحليلگران افغانستان،2010 )
6 استرى سوهركى، وقتى زياد كم باشد: پروژه  بين المللى در افغانستان (لندن: هرتس ايند كمپنى،2011 )
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مركزيت به جاى تفويض اختيارات 

در داخل دولت، تقويه قدرت مركزى در رابطه با مالكيت زمين باعث آن گرديد كه تداخل عامه، آنچه معموًال باعث برانگيختن ريفورم ميگردد، ازميان برود. درسال 2001 
دولت،الاقل بروى كاغذ، مالك بيش از 80 فيصد زمينهاى كشور بود. تطبيق قوانين ملى ايكه مالكيت خصوصى درآن مسجل گرديده است، به نهادهاى دولت مربوط 
بود كه بسيار ضعيف عمل ميكردند، ودسترسى محدودى داشتند. فرامين طى دهه اخير بصورت متداوم خواستار تمركز سيستمها وقدرت دولت- نه دموكراتيزه كردن 
آن- بود. چنين گرايشى بعنوان اقدام ضرورى براى تامين صلح توجيه ميگرديد. اين حقيقت كه مركزيت به بى عدالتى در مسايل مربوط به زمين، نه به تأمين امنيت، 

ميافزايد هنوز در شعور سياسى نفوذ ننموده است.

  اين پژوهش نشان خواهد داد كه ملكيت زمين هاى خارج از ساحه زراعت بخصوص پس از سالهاى 1960 دراختيار دولت درآمده اند. اداره كرزى، بعوض آنكه 
نقش اين سلب مالكيت ها (معموًال حقوق عنعنوى) را درمورد تشنجات ملكى بعد از سالهاى 1970 مورد سوال قرار دهد، فرمان پشت فرمان در رابطه با تقويه 
وتحقق غصب مالكيت هاى نامبرده صادر نمود. باز گرداندن آنچه "زمين هاى دزديده شده" بعد از سال 1979 ناميده ميشد، به يك مبارزه معنوى يا اخالقى براى 
اداره ضعيف، مبدل گرديده بود. باوجود آنكه نمونه هاى فراوان غصب بسيار خشن زمينهاى دولتى موجود بود، اين موضوع نگرانى جدى تر را در رابطه بامشكل بى 

عدالتى در تصنيف اندازه زمين افغانستان كه تحت مالكيت دولت قرار دارد، كنار گذاشت.

مركزيت گرايى نيز با اين حقيقت در تناقض قرار گرفت كه دولت ظرفيت تنظيم مناسبات زمين را نداشت و شيوه هاى الزم وضرورى براى انجام منصفانه آنرا طرح ننمود. بعوض 
تقويه دولت وحاكميت قانون، رسيد گى به حقوق و اداره زمين در افغانستان بعد از بن باور واعتماد متزلزل بر دولت بمثابه اداره كننده عادل و مؤثر حقوق، را بيشتر تعميق بخشيد.

شهرك به مثابه نوك يخ بزرگ

ثبوت بسيار مشهود بى عدالتى براى تمام افغانان پديد شدن سمارق گونة امالك بسيار بزرگ مسكونى، تقريبًا در تمام شهر هاى كوچك و شهرهاى بزرگ ميباشد. 
اين شهرهاى كوچك كه بنام شهركها7 ياد ميشوند، تشبثات خصوصى اند كه با اجازه و اوامر سياسيون و مقامات حكومتى كه در اكثر موارد مشكوك وغيرقانونى 
ميباشند، ايجاد گرديده اند. اين موضوع بنوبه خود نظريه زمينهاى متأثره را به مثابه مالكيت حكومت يا زمينهاى عامه تقويه مينمايد كه باوصف حقوق عنعنوى 
شهروندان،دولت – نه شهروندان- بر آن كنترول دارد. باوصف آنكه شهركها بخش بسيار كوچكى ازامالك ملى (ساحات شهرى بصورت عمومى كمتر از 2 فيصد 

زمينهاى كشور را تشكيل ميدهد) را ميسازد، ولى نشاندهنده درماندگى ها، مصائب وبى عدالتى در ادارة زمين ميباشند.

تهديد براى حقوق اكثريت ماهيت بسيار جدى دارد. باوصف گذشت نيم قرن از تالشها در راه توسعه شناخت رسمى ملكيت هاى مسكونى وكشاورزى، اكثريت افغانان 
(بگونه مثال بيش از90 فيصد درپنجشيرو پكتيا) اسنادى را كه براساس قوانين ملى الزمى بوده ودر دهه بن ثبوت ملكيت شمرده ميشود، دراختيار ندارند. يكى ازمعضالت 
درين عرصه عدم پرداخت جبران براى مالكينى است كه اسناد ندارند وزمينهاى شان در واقعيت براى مقاصد عامه استمالك گرديده است. زيرپاشدن ساده حقوق 

كسانيكه اسناد ضعيف قانونى دارند وآنهائيكه اصًال اسناد ندارند، ازجانب نظاميان قوى يا مورد حمايت سياسيون به يكى از معضالت بزرگ اجتماعى مبدل شده است.

تغييرات بر روى كاغذ

اين ادعا كه افغانستان بعد از بن بصورت كامل به منافع زمين اكثريت جامعه بى اعتناء بوده است، درست نيست. برعكس فعاليت هاى گسترده يى در اطراف 
مسايل زمين ومالكيت جريان داشته است. دستاورد بزرگ درين عرصه پاليسى جديد ملى در رابطه به زمين درسال 2007 ميباشد. اين پاليسى بايد معيارهاى 
البته  است.  يافته  انعكاس  اثر  درين  نداده  انجام  را  كارى  چنين  كه دولت  اين واقعيت  مينمود.  طرح  تطبيق  وقابل  جديد  كامًال  براساس  را  زمين  وادارة  مالكيت 
دليل آن صرف دراين امر نهفته نيست كه پاليسى نامبرده بعد از تصويب رسمى توسط شوراى وزيران به آگاهى عامه نرسيد ومستقيمًا بشكل ديگرى در اختيار 
شهروندان قرار داده نشد تا آنها ازمحتويات آن معلومات بدست آورند. بدتر از همه، دريافتهاى اين پاليسى در هنگام تعديل عمده ترين وبنيادى ترين قانون زمين 
در2008 (قانون مديريت زمين) ودوباره وقتى تعديالت جديد در دسمبر 2011 پيشنهاد شد، در نظر گرفته نشدند. تنها درين اواخر(دسمبر 2012) رهنمود هاى آن 

مورد توجه قرار گرفته وطرح سلسله جديدى از پيشنهادات قانونى را سهولت بخشيده است. 

عوامل عدم انكشاف درين عرصه را ميتوان در سهمگيرى ضعيف محلى در ريفورمهاى پيشنهادى جستجو كرد، كه محدود به فعالين انگشت شمار خارجى وداخلى 
بود كه بتدريج وظايف خود راترك كردند. فعاليت ضعيف نهاد ها نقش خود را برجا گذاشت. اين موضوع نشان دهنده انكشافات دربارة تعدادى از استراتيژى ها 
وپاليسى ها است، كه طى دهه تطبيق شده نتوانست. عدم تطبيق درعين حال ساير استراتيژى هاى زمين را كه رسمًا تصويب گرديده اند، متأثر ساخت. نبود اراده 
سياسى، عدم اشتراك وسيع مامورين و مردم ازجمله عوامل قابل درك ميباشند. مقاومت خاموشانه در مقابل تغييرات مطروحه از جانب جامعة بين المللى نيز درين 
مورد نقش بازى نموده است. در عمل، صالحيتهاى قانونى اكثراً صرف بروى كاغذ باقى مانده (مانند شارواليهاى فاسد) وتالش صورت نگرفت كه با سيستم هاى 

كارآمد جاگزين وبه اين ترتيب صالحيت هاى دولت تقويه گردد. اين موضوع باعث آن شد كه خالهاى فرصتى مانند معمول به موجوديت خود ادامه دهد.

بازى با دموكراتيزه شدن

اگر مسايل را بصورت مثبت درنظر گيريم، اداره بعد از بن شيوه هاى جديد مبتنى بر اجتماع در رابطه با مديريت زمين را بمثابه راه بسوى دسترسى و ارتباط با مردم، برگزيده 
بود. آزمايش هاى موفقيت آميز نخستين در چندين بخش كشور از گزينه هاى نامبرده پيروى كرد. اداره مبتنى بر اجتماع زمين ميتوانست هر قريه ومنطقه شهرى همجوار 

The Tip of The Ice berg” 7“ گفته يى است درلسان انگليسى كه معنى لغوى آن ”نوك يخ بزرگ شناور“ ميباشد. ولى در حقيقت بخش كوچكى از يك چالش يا معضله را گويند كه در واقع 
بسيار بزرگتر از آن ميباشد كه بنظر ميرسد. توجيه ديگرى درين رابطه اينست كه Ice berg يخ بسيار  بزرگ شناور در بحر است كه صرف بخش كوچكى از آن برون ميباشد، بعباره ديگر اين تخته يخ 

بسيار بزرگتر از آن بخش يخ است كه برون از آب قابل ديد ميباشد-(مترجم). 
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را قادر سازد تا مالكيت زمين و شيوه هاى ثبت مورد قبول اجتماع مختص بخود را ايجاد نمايد. درين جريان، آنها ميتوانستند بصورت متداوم توانايى حل اختالفات 
ميان افراد و ميان اجتماعات را بدست آورند. اين نظريات بلند پروازانه در واقع در استراتيژى انكشاف ملى افغانستان ( 2008 - 2013) منعكس گرديد. استراتيژى 
انكشاف ملى افغانستان نشانه ها وعاليم تسويد آن توسط مشاورين خارجى را برخود داشت، وبا وصف آنكه بصورت متداوم از آن نقل قول ميگرديد، ولى هيچگاه 

بصورت وسيع در ميان عامه مردم پخش نشد.

نمونه اداره مبتنى بر اجتماع زمين در مسوده پاليسى حكومات محلى (2009) نيز انعكاس يافت. بى نياز از تذكر است كه اين پاليسى نيز ناموفق از آب درآمد.

در اوايل دوران بعد از بن، وزارت زراعت، آبيارى ومالدارى (MAIL) به نگرش مبتنى بر اجتماع عالقه فراوان نشان داد تا بوسيله آن ملكيت چراگاه هاى بزرگ را 
به اجتماعات مجاور انتقال دهد. در سال 2006 يك سند پاليسى در ينمورد تائيد وتصويب گرديد. وزارت نامبرده در تسويد دوباره قوانين چراگاه و جنگالت، بصورت 
مختصراعالم نمود كه شناختن اجتماعات بحيث صاحبان چراگاه ها (بدون حق فروش آن) آنها راترغيب خواهد كرد تا از استفاده غير مؤثر وبيش از حد آن جلو گيرى 
نمايند. سرانجام، حكومت افغانستان ضعيفترين نمونه (مودل) مديريت منابع طبيعى براساس اجتماع را انتخاب كرد. اين موضوع در تعديالت پيشنهادى سال 2012 
درقانون علفچرها منعكس گرديد كه منظور ازآن انتقال بعضى چراگاه ها به گروه هاى استفاده كننده محلى همراه باصالحيتهاى محدود ونظارت محكم دولت، بود. 
اين شيوه درعين حاليكه باعث تقسيم بالقوه ثروتمندان وفقرا در اجتماعات از طريق ترجيح  دادن مالكين بزرگ بحيث گروه هاى استفاده كننده گرديد، دولت را 

مكلف نمى سازد تا از ملكيت چراگاه هايى كه بسيار محلى بوده وبصورت عنعنوى مالكيت آنها شمرده ميشود، بى بهره گردد.

مقاومت در مقابل مالكيت جمعى

بدست آوردن دوباره چراگاه ها ازجانب اجتماعات محلى كه باور دارند دولت بدون موجب ملكيت هاى عنعنوى آنها را به اجانب اختصاص داده ، از سال 1979 
عموميت يافته است. درباره اين پديده بيشتر در ارتفاعات مركزى هزاره جات سخن گفته ميشد. تصرف دوبارة "زمينهاى ما" مطلب مهمى در ظهور هزاره ها 
درجريان جنگ داخلى بمثابه نيروى اجتماعى – سياسى و جنگى، شمرده ميشود. درسال 2001، مواضع متضاد درقوانين عنعنوى وملى ونيز در اعالن زمين 

هاى مجاور ساحات زراعتى بحيث جايداد هاى المالك و غيرقابل ملكيت از طرف دولت، جز در حاالت فروش وبخشش آن از جانب دولت، پديد آمد.

هنگاميكه دهه بن شكل گرفت، تغيير فزيكى زمين هاى زراعتى به علفزارها در زمان جنگ ونيز توسط جنگساالران، برداشت دولت در رابطه با ملكيت وحقوق اداره 
زمين را تحت سوال قرار داد. تغييرات يا برگردانى مورد تائيد حكومت در رابطه بازمين هاى عامه، بگونه مثال براى شركت ها وافراد متمول به مقاصد احتكارى، نيز 

سرعت گرفت. اين گرايشات ارزيابى مجدد قوانين درباره علفچرها را ناگريز ساخت. 

دادن امتياز به حقوق عنعنوى منابع برون از زمين هاى زراعتى تنها در اخير دهه آغاز گرديد. پديدة نامبرده در شكل پيشنهادات بمنظور اجازه دادن به اجتماعات 
روستايى در جهت تشخيص مالكيت چراگاه هاى مجاور ظهور نمود. نظريات متذكره خوب ودقيق طرح نگرديده وحاوى موانعى ميباشد كه درك سريع را محدود 
ميسازد. حقوق مالكيت جمعى نيز اساسى نبوده واجتماعات غرامت الزم را درهنگاميكه حكومت زمين را براى معادن يا ساير تشبثات عامه دوباره اختصاص دهد، 
بدست نخواهند آورد. پيشنهاد نامبرده تا هنوز شامل قانون نگرديده است. معهذا، اين موضوع يكى از دگرگونى هايى است كه ميتواند راه بسوى ريفورم به نفع 
اكثريت باز نمايد. باتوجه باين واقيعت كه تقابل باالى حقوق چنين منابع بصورت مكرر منتج به خونريزيها گرديده، اين اصالحات نميتواند بزودى تحقق يابد.

اصالحات كوچك در طرز العملها

اگر اصالحات وابسته به ملكيت طى دهه بن عملى نگرديده، علت آن فقدان مسايل تخنيكى ونهادى اداره رسمى زمين ميباشد. اصالحات كوچكى در سروى هاى 
زمين وثبت رسمى مالكيت دارايى ها صورت گرفته است. درخواست كننده گان ثبت ملكيت ها، بگونه مثال، اكنون به دفاتر محدود ترى مراجعه مينمايند تا اسناد 
مربوط را بدست آورند (گرچه هنوز هم در بسيارى ازولسواليها و واليات 100 مرحله ويابيشتر از آن ضرورى ميباشد). فورمه ها آسانتر، خواناتر وهمسان گرديده اند. 
ماليات غيرقانونى كاهش يافته است. هزارها قباله زمين وساير دارايى ها بصورت منظمتر درمحاكم آرشيف شده اند. معهذا، اين موضوع براى اكثريت افغانان كه 

آگاهى، منابع مالى و واسطه الزم براى به دست آوردن اسناد متذكره را دراختيار ندارند، تفاوتى ندارد. 

درحاليكه راه وشيوه براى ادغام وهمسان سازى خدمات متنوع ومتقابل زمين توسط ادارات دولتى معين گرديده، گامهاى عملى درين عرصه برداشته نشده است. اداره 
ملكى زمين، امالك، دوباره اداره زمين درافغانستان (ALA) يا (اراضى) ناميده شده ودر دفتر بسيار جديد وقيمتى جاگزين گرديده است. مهمتر از همه، اين اداره از 
صالحيت انحصارى يك وزارت (MAIL) وزارت زراعت، آبيارى ومالدارى برون گرديده و به بورد بين الوزارتى گزارش ميدهد. البته اين اقدام يكپارچگى ميان پالنگذارى 
وطرز العملهاى روستايى وشهرى را بوجود نياورده است. اختالفات ميان شارواليها و وزارت امور انكشاف شهرى (MOUDA) درجريان اين دهه دربارة به تاخير انداختن 
انكشاف سيستم هاى جديد اداره زمين، بشمول تنظيم مسكن گزينى غير رسمى (منازل بدون نقشه)، وغصب زمين، عميق تر گرديده اند. اراضى تا هنوز هم بركادستر 
كنترول ندارد. محاكم در مقابل هر گونه تغير در مورد نقش وصالحيت شان، باوصف تضاد منافع روشن و (اتهامات) در مورد فساد بى حد وحصر در مقامات آن، با شدت 

بيشتر از سال 2002 مقاومت ميكند.

اقدامات دموكراتيزه ساختن ارايه شده در باال، مانند اداره زمين مبتنى بر اجتماع عملى نشده وگامهايى در جهت عدم مركزيت وسپردن صالحيتها به ولسواليها 
برداشته نشده اند. حتى شناسائى مالكيت محلى زمين نيازمند نيروهاى مؤظف خاص ومصارفى اند كه اين اجراات را همه ساله محدود و محدود تر ميسازد.

مناسبات زمين در 2012

نتايج اين كاستى كدام ها اند؟ اعتماد باالى دولت بحيث اختصاص دهنده، اداره كننده و حكميت كننده عادل در رابطه با حقوق زمين در سطح نازل قرار دارد. تقلب در 
اسناد باعث ايجاد ادارة موازى گرديده كه نهادها وسيستم هاى رسمى را درمحالتى كه مليشه ها ونخبگان خود تعيين شده در آن تسلط دارند وحمايت از مالكيت در 

محل متعلق به دستگاه هاى سياسى ميباشد، بى اعتبار ساخته اند.



 آلدن ويلى7

 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان     

حسابدهى عامه تا حد عدم موجوديت كاهش يافته است. آگاهى عامه و دسترسى به معيارها وطرزالعملهاى رسمى محدود گرديده و آسيب پذيرى مردم در قبال 
از دست دادن زمين افزايش يافته است. اشخاص بى زمين،كم زمين، خانواده هاييكه زنان از آن سرپرستى مينمايد، معلولين، عودت كننده گان، بيجا شده گان 
داخلى،كوچيان فقير ومليونها مسكونين غير رسمى در ساحات شهرى با اخراج احتمالى قانونى و غير قانونى در معرض تهديد قرار دارند. اعتماد بر توانايى حكومت 
در جهت محدود ساختن اين تهديدها بسيار كم است چون صداقت و غير جانبدارى رهبران، بشمول رئيس جمهور، اكنون مورد ترديد قرار داشته و درمقايسه با 

وضع قبل از بن بصورت بنيادى افزايش يافته است.

فقرا ومحرومين شهرى و روستائى اكثريت قابل مالحظه را تشكيل ميدهند. شمار آنها چه در نتيجه عودت پيش بينى شده چندين مليون مهاجر و چه در نتيجه 
احزاب  ملى،  و  محلى  سطح  در  نخبگان  حمايت  در  دارند  تالش  تن  هزاران  حاليكه  در  يافت.  خواهد  افزايش  طبقاتى،  ساختار  و  اقتصادى  فزاينده  بندى  اليه 
سياسى ومليشه ها درايند، شواهد كافى وجود دارد كه افغانها بصورت فزاينده به طبقاتى تقسيم خواهند شد كه اكثريت اشخاص كم زمين محروم و محرومتر 

خواهند گرديد.

آينده چگونه خواهد بود

اختالفات و جنگ باالى زمين در افغانستان بعد از بن افزايش مى يابد. توقع ميرود اين گرايش حتى بدون تهديد بى امنيتى فزاينده و كشمكشهاى مسلحانه طى 
سال 2012 دركشور، بيشتر شود. شهروندان عادى و مامورين تالش ميورزند با تشكيل انجمن ها اين اختالفات را حل نمايند. معهذا عوامل محركه اين اختالفات-

معيارهاى غلط ملكيت، واداره ناكارا، غير حسابده وغير قابل دسترسى زمين-كماكان دست نخورده باقى ميماند. عدم دخالت دولت در امور اقتصادى نيز گرايش قابل 
تشخيص در نقش ماركيت در تنظيم تغييرات زمين و مالكيت بشمار ميرود. برنامه اجتماعى در جهت قابل دسترسى ساختن زمين به نيازمندان بى نتيجه و كمرنگ 
ثابت گرديده؛ وحتى منظور خوب آن در نتيجه  درهم آميختن پالنگذارى خراب، اجراات ضعيف وفساد از ميان رفته است. از همه مهمتر اينكه، اجتماعات محلى 
متأثر از اين طرحها (اختصاص يا واگذارى زمين به اجانب) اين مسأله را كه حكومت حق اختصاص زمين را كه از نظر آنها بصورت عنعنوى متعلق بآنها مىباشد، 
مورد ترديد قرار داده اند. با وجود آنكه اين وضع اعتقاد راسخ دولت در رابطه با مالكيت بخش كوچكى از زمين توسط سكتور خصوصى را تغيير نداده است، چنين 

اختالفات به مشاجرات ونابسامانى هاى فزاينده اشاره مينمايد. 

ظهور پديدة تبديل زمين به كاال، و ماركيت نامنظم زمين افزايش يافته است. قيمت زمين از زمان بن در ساحات عمده شهرى، همراه با غصب، احتكار وخريد 
وفروش آن، 1000 فيصد باال رفته است. سروى هاى ملى درباره مالكيت زمين از 2005 تا 2007-2008 نشان دهنده افزايش سريع تمركز در ملكيت در سكتور 
دهقانى نبوده، بلكه كم شدن متداوم در اندازه زمينهاى كشاورزى را به نمايش ميگذارد. قطب بندى در ساحات شهرى وتوزيع زمين به بخش كوچك ولى فزاينده 
سكتور خصوصى كه از امتياز ويژه رياست جمهورى دربارة زمينهاى خارج از ساحه كشاورزى، بهرة فراوان ميبرد، كامًال واضع وآشكار است.تجديد صنف بندى وسيع 
خانواده در مناطق شهرى و روستائى نيز ميتواند بى زمينى در حال افزايش ومشكالت در امرار معاش را ازنظر ها پنهان نگهدارد. مطالعات نشان ميدهد كه در دراز 
مدت كاهش در دسترسى بزمين وكيفيت معيشيت خانواده هايى كه همين اكنون بخصوص در نوارهاى مرزى با فقر مواجه اند، پديده واقعى بوده ومنجر به فقر 

فزاينده مردم ميگردد. اينكه شمارى در حال رشد كار واشتغال ميتواند مشكالت در معيشيت را جبران نمايد ويا خير، سوال بى پاسخ ميباشد.

البته پاليسى دولت، فعال يا غير فعال بودن آن نميتواند يگانه عامل براى بى ثباتى وبى نظمى متداوم در مناسبات زمين دانسته شود. حتى بدون موجوديت جنگها 
وشورشها، معيشيت زنده گى واستفاده از زمين با سرعت در افغانستان تغيير نموده است. نفوس در كشور دو چند گرديده، اشتياق رسيدن با اهداف فروكش كرده 
ونيروى بشرى جوان بسوى شهرها رو آورده است. زراعت و كشاورزى در بعضى مناطق بيش از پيش تجارتى شده وغصب زمين هاى روستائى شكل غارتگرانه را 
بخود گرفته است. مالدارى نيز به مسأله يى مبدل گرديده كه مردم را به گروه هاى مخالف تقسيم مينمايد. درين سكتور اقتصاد نيز بخش تجارتى بوجود آمده كه 
توسط قشر ثروتمند كوچى ها كه رمه هاى خويش براى تغذيه تابستانى به چراگاه ها ميبرند، پيش برده ميشود. اجتماعات مسكون نيز در سال 2012 در مقايسه با 
2002 كمتر عالقمند اند تا خانواده هاى خود را در هنگام تابستان به چراگاه هايى كه در ارتفاعات بلند واقع اند، انتقال دهند، زيرا چنين كارى بمعنى محروم ساختن 
اطفال شان از مكاتب ميباشد. توسعه كشت كوكنار در برخى از ولسواليها مشخصات كامًال جديدى را در مناسبات زمين بوجود آورده ونشان ميدهد كه بازار زمين 

استثمارگرانه گرديده، عوامل جديدى را براى بى عدالتى وابسته به زمين بوجود آورده است.

ميتوان استدالل كرد كه يك دهه براى تغير واقعى در مديريت زمين آنهم در دولت بعد از جنگ مدت بسيار كوتاه است. در عين زمان الزم به تذكر است كه 
فرصت هاى كه شرايط بعد از جنگ ميسر ميسازد با سرعت از دست ميروند. موانع جديد در راه حقوق ملكيت بر منابع در حال پيدايش اند. تنها انكشافات برنامه 
ريزى شده در عرصه مواد نفتى ومعادن هزاران هكتار زمين را با شرايطى كه از همين حاال غير عادالنه به نظر ميرسند، از دست دهاقين در بخش هاى زراعتى 

وچراگاه ها خواهد گرفت.

توقع ميرود تالش براى بدست آوردن زمين در افغانستان در دهه آينده، بخصوص از جانب نخبگانى كه وسايل بدست آوردن، احتكار و خريد وفروش زمين را در 
اختيار داشته و بارهبران سطوح محلى وملى با اشكال مختلف وابسته اند، سرعت ووسعت خواهد گرفت. اجتماعات يا گروه هاى محلى مردم كه طرفدار ريفورم هاى 

دموكراتيك بشمول مالكيت عنعنوى زمين اند، در نتيجة تقاضاهاى بيش از پيش زورمندان مورد حمايت دولت، از پا در خواهند آمد.

گان  كننده  عودت  هنگاميكه  ميراثى،  و  محلى  هاى  مرز  باالى  منازعات  سال 2003  در  بود.  خواهد  وضع  نشاندهنده  زمين  بر  منازعات  ماهيت  معمول،  طبق 
وبيجا شده گان داخلى تالش كردند زمين ها و خانه هاى غصب شده در جريان جنگ را دوباره بدست آورند، تسلط داشت. رقابت مبتنى براجتماع ونژاد باالى 
زمين از انتظار پنهان شد. اين مسأله از همان زمان هويدا و دوچندان گرديد. منافع جنگى، سياسى، اقتصادى وشورش باسهولت باين منازعات دامن زد و آنرا 
در شكلى درآورد كه بيشتر به نفع آنها تمام گردد. درعين حال، اكثريت افغانان بى بضاعت از اين وضع حمايت نكردند. جنگ مردم و جوامع را از راه هاى 
مختلف تغيير ميدهد. تقاضاى احترام منصفانه به مالكيت عنعنوى از برنامه عامه وهمگانى برون نگرديده است. در وجود يا عدم بى امنيتى در حال افزايش، 

مناسبات زمين بسوى خشونت به پيش ميرود.
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      پيشگفتار        2013

پيشگفتار. 1
اين پژوهش در سال 2012 دومين تحقيق از جانب واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد مسائل مربوط بزمين ميباشد، كه توسط انستيتوت صلح اياالت 
متحده (USIP) تمويل گرديده است. تحقيق نخست تغيرات پيشنهادى راجع به مديريت زمين، سند عمده تقنينى افغانستان در مورد زمين، را مورد انتقاد قرار 

داد8. اثر كنونى موضوع را، با عمق بيشترى مطالعه نموده وتغيرات بوقوع پيوسته وناپيوسته را دراين سكتور  از زمان موافقتنامه بن بررسى مينمايد.

هدف 1,1

پژوهش هذا دو هدف دارد: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان يك اداره پژوهشى است و هدف اول آن برجسته ساختن وارزيابى انتقادى اين مطلب ميباشد كه 
طى دهه اخير حقوق زمين ومالكيت چگونه اداره گرديده است. منظور اين اداره اينست كه براى ثبت و ”نگهداشت درست آن“ در شرايطى مفيد واقع گردد كه 
تحقيق ومطالعات اكثراً اشتقاقى بوده و دريافتها را چنان با عقايد خود انطباق ميدهد كه ميتواند بسيار كم مبتنى بر واقعيت ها باشد. اگر قضاوت درست صورت 

گيرد اين موضوع ميتواند ناشى از آن تجارب ومشكالتى باشد كه در راه محققين جهت رسيدن به مناطق يا ساحات در افغانستان وجود دارد.

طوريكه اين پژوهش نشان خواهد داد، در عين حال معضل ضعف نهادى دربارة موضوع حقوق زمين در ميان فعالين دولتى وغير دولتى وجود دارد. اين مطالعه 
تالش مينمايد براين معضله نيز غلبه حاصل نمايد. 

چرا بايد به گذشته ها مراجعه نمود؟. اين مسأله هدف دومى مطالعه هذا را تشكيل ميدهد تا درك گردد كه مناسبات زمين در افغانستان به كجا ميرود. پيش 
بينى ها بايد بى غرضانه باشد. خواننده گان از بى ثباتى در افغانستان امروز، بخصوص در رابطه با فاصله ميان شهروندان ومنافع گروهى، وشهروندان ودولت 
بى ثبات اطالع دارند. افغانستان تاريخ طوالنى و تا هنوز حل ناشدنى در خشونت بمنظور تآمين منافع سياسى واقتصادى داشته و اين موضوع تنشها در رابطه 
با زمين را وخيم تر ساخته وعالقه به زمين را توسعه بخشده است. در چنين شرايطى، مناسبات زمين ميتواند با چنان سهولتى منجر به بى نظمى عميقتر گردد 
كه تنظيم آن نيز ميتوانست به آسانى ميسر باشد. اثر حاضر اين راه را كه تا چه حد براى اكثريت جامعه قابل قبول و عادالنه ميباشد مورد مطالعه قرار ميدهد.

كثرت گرايى و تمركز  1,2

هيچ پژوهش و تحقيق خالى از خطا نيست، وچنين نواقص ميتواند در مواردى ناشى از عدم شناخت بسيار دقيق خارجى ها از شرايط پيچيده اجتماعى-فرهنگى، 
مذهبى، و ميراثهاى زبانى، باشد. در عين حال، محلى نبودن نوعى از برترى بشمار ميرود. معيارهاى مالكيت و اداره دولت هيچگاه چنان استثنايى نيست كه 

سياست تصور مينمايد، و تجارب جهانى ميتواند در راه تشخيص  مميزات محلى از احكام جزمى سياسى بمنظور پيش بينى ميسر آينده، كمك نمايد.

گرايشات شخصى مؤلفين نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. واحد تحقيق وارزيابى افغانستان از اين نويسنده خواست تا پژوهش حاضر را بنويسد زيرا مولف بطور 
متناوب از زمان بن (بصورت فعاالنه و ظرفيت هاى مختلف) براى موسسات متنوع و نيز بحيث يك محقق براى واحد تحقيق وارزيابى افغانستان، كار نموده 
است. نتيجه آنكه تحليلهاى گذشته مولف بدون شك بحيث مأخذ و منبع مناسب در رابطه با موضوع مورد استفاده بوده است. بايد تذكر داد كه مولف هوادار 

اصالحات در سيستم مردمى مالكيت زمين واداره آن از زمان بن بوده و بنابرين درين رابطه غير جانبدار و بيطرف نيست.

ساير محدوديتها داراى خصوصيات بيشتر عمومى ميباشند. تحقيق حاضر در درجه اول (بصورت عمومى نه بصورت انحصارى) در مقايسه با مسايل زمين در 
مناطق شهرى بر موضوعات زمين در روستا ها تمركز دارد (بطوريكه قوانين و پاليسى هاى افغانستان تا كنون همينطور بوده اند).در عين حال ميتوان تذكر داد 
كه تحقيق نامبرده بيشتر پاليسى دولتى را بجاى خود مناسبات زمين مورد توجه قرار داده است. در باره اينكه اين تغييرات چگونه صورت ميگيرد توضيح ارايه 
گرديده، ولى از آنجاييكه براى مطالعه بسيار دقيق موضوع كار ساحوى الزم نميتوانست انجام شود، شواهد تغيير در مناسبات مورد نظر محدود اند. و سرانجام، 
گرايش مطالعه متذكره بيشتر باالى تاثيرات بر تهى دستان و آنهاييكه اكثريت را در افغانستان تشكيل ميدهد، متمركز بوده است. طوريكه باثبات خواهد رسيد، 

اقشار مرفه و نخبگان در مورد زمين و مالكيت از وضع مناسب و بهترى بر خوردارند.

در عين حال، طوريكه اين مطالعه نشان خواهد داد، فرق ميان افغانان تهى دست و مرفه ميتواند دو دسته گى يا قطب بندى غلط باشد. در عين حال تفاوتهاى 
ديگرى، مانند تفاوت ميان مركز و نواحى، روستايى و شهرى، و اتحاد هاى فرهنگى و قومى ميتواند بسيار مهم باشند. همه كسانى كه مالك، كنترول كننده، 
و توليد كننده كاال ها از زمين (بشمول كوكنار و منازل) اند، عبارت از شخصيت هاى مركزى در رابطه با هر فعاليت اجتماعى و اقتصادى ميباشند كه در آن 
افغانان مصروف بوده، و رقابت و خشونت بزرگ در رابطه با آن وجود دارد. درين زمينه، پاليسى دولت ميتواند برگ نا مربوط در مسير شمال بوده، و بصورت 
آگاهانه يا غير آگاهانه از بى عدالتى حمايت نموده، و يا بحيث نيروى تحميلى پنداشته شود. باين ترتيب سفر پاليسى زمين در دهه اخير يك جهان كوچك در 

دولت(بعد) از جنگ است كه هنوز هم در حال تالش و مبارزه ميباشد.

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد زمين

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستاندر زمان موافقتنامه بن در دسمبر 2001 ايجاد گرديد. اصول اين موسسه انجام مسايل تحقيقاتى بخاطر رهنمود در طرح پاليسى 
ميباشد. يكى از نخستين وظايف آن در سال 2002 بررسى اين مسأله بود كه آيا مناسبات زمين مستلزم توجه خاص ميباشد ياخير؟ پاسخ اين پرسش يك «بلى» 

8 ليز الدن ويلى، " مديريت زمين در بال تكليفى نگاهى به قانون جديد پيشنهاد شده براى مديريت اراضى افغانستان" (كابل :AREU، 2012). بررسى مختصر و تازه تعديالت پيشنهادى در قانون 
ذريعه اثر نامبرده ارائه گرديده است، به بخش 5,4 مراجعه نمائيد.
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به صداى بلند بود. اثر تحقيقى «بحران در مالكيت بر زمين : اعاده مصؤنيت مالكيت برزمين در افغانستان» (مارچ 2003) كاستى ها بصورت عمده بشمول بى 
عدالتى هاى داخل- قومى زمين را در نتيجه جنگ سال هاى دراز به سطح آورده و آنرا نيازمند حلعاجل تشخيص نمود:

مسأله يى كه اداره جديد با آن روبرو است، عبارت از اين موضوع ميباشد كه آيا مناسبات زمين را بحال خود بگذارد تا بخودى خود حل گردد، و يا اينكه 
مستقيما با آن مقابله نمايد.

تمركز كوتاهى بر امكانات مناقشه 

يك مطالعه در سال 2003، توضيح ميدهد كه چگونه شمار زيادى از خشونت ها طى دهه هاى اخير ناشى از بى عدالتى هاى وابسته به زمين بوده است. واحد 
تحقيق و ارزيابى افغانستان نگران بود كه خشونت ها دوباره نه تنها بر سر ادعاهاى متفاوت ومتنوع باالى زمين، بروز خواهد كرد. در حقيقت، رسيدگى حكومت 
در باره ملكيت و مسايل مربوط به اداره زمين، بمثابه عامل سهيم در بى عدالتى هاى خطرناك شناخته شد. ريفورمهاى عاجل ولى سودمند مبتنى بر آموزش 

در جريان انجام كار و برنامه هاى مركزى اكتشافى با نفوس محلى، پيشنهاد گرديد.

نخستين تحليل نيز پيشنهاد نمود كه واحد تحقيق وارزيابى افغانستان نظراندازى مختصر بر مسايل زمين را ادامه دهد. بطوريكه در نشرات عمده آن طبق لست 
ضميمه الف، بنظر ميرسد، اين كار را انجام داده است. حداقل 30 نشريه ديگر اين نهاد با مسايل زمين تماس گرفته اند.

اراية معلومات

فصل 2 وضع مسايل مربوط بزمين را در سال 2001 از طريق مطالعه انكشافات از سالهاى 1960 در زمينه تاريخى آن مورد مطالعه قرار ميدهد. فصل 3 برنامه 
زمين را طوريكه در سالهاى نخست بعد از بن (2002-2004) بود ارزيابى مينمايد. فصول 4، 5، 6 و 7 تغييرات بين سالهاى 2005 و 2012 را مطالعه ميكند. 

فصل 8 تحليلها و نتيجه گيرى هاى پايانى را ارايه مينمايد.
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مناسبات زمين در 2001         2013

مناسبات زمين در 2001. 2
موافقتنامه 5 دسمبر 2001 بن اداره موقت بعد از طالبان را به رهبرى حامد كرزى، كانديد مورد پسند آياالت متحده، بوجود آورد. بعد از تاييد نخستين لويه جرگه 
در دهه اخير، اين اداره كه الى اولين انتخابات در سال 2004 بر افغانستان حكومت كرد، بنام اداره موقت ناميده شد9. در اين فصل در باره منبع زمين و اداره آن در 

زمان بن توضيحاتى ارايه ميگردد.

منبع زمين 2,1

در باره اقتصاد زراعتى

در سال 2001 نفوس افغانستان و اقتصاد كامال مبتنى بر زمين بود. زمين براساس سرانه  منبع اساسى شمرده ميشد، گرچه اين منبع در محيط بسيار سرد نيمه 
سال غالبا سرچشمه خشك و غير قابل استفاده بوده است10. باوصف تنوع  حبوبات زياد غذايى و بيش از نيم قرن سرمايه گذارى خارجى در بخش آبيارى، بسيارى 
از افغانان به مشكل زندگى خود را از راه حاصالت زمين تامين مينمايند. خانواده هاى داراى زندگى بهتر در پهلوى حاصل زمين به پروسس و تجارت نيز اشتغال 

دارند. سهم استخدام شهرى نيز بسيار مهم ميباشد11.

از لحاظ جغرافيايى، افغانستان داراى سلسله كوه هاى مرتفع ميباشد كه بيش از 1،000 كيلومتر از شمال شرق تا جنوب غرب ادامه داشته و كشور را به دو بخش 
تقسيم نموده و بصورت غلط نام هندوكش برآن گذاشته شده است12. بسيارى از زمين هاى جنوبى اين ارتفاعات مركزى، صحرا ميباشد.

منابع خشك و ال مزروع

دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد (FOA) منابع عمده زمين را در اوايل سالهاى 1990، اساسا به علفزار/ علفچر ها (2. 45 فيصد) و زمين هاى ال مزروع 
(3. 37 فيصد) تقسيم مينمايد. تقريبا سه فيصد خاك كشور بصورت دايمى زير پوشش برف قرار دارد13. 

آب دايمى روى زمين در حاليكه آب شدن فصلى برف حيثيت منبع عمده آب را دارد، محدود بوده و در ميان 41 رودخانه در پنج دريا تقسيم گرديده است14.  شبكه 
هاى از كانالهاى آبيارى عنعنوى بشمول تونلهاى زيرزمينى آب (كاريز) به توسعه كمك كرد. باوصف اعمار بند ها و طرحهاى آبيارى در وادى هلمند از سالهاى 
1950، كمتر از 5 فيصد زمين كشور در سال 2001 آبيارى گرديد. بند ها و بندهاى آبيارى در سال 1979 سه مليون هكتار زمين قابل كشت گندم و پنبه را در 
زراعت افغانستان اضافه نمود. اين ساحه به 5. 1 مليون هكتار در سال 2001 كاهش يافت و بخش اعظم آن تحت كشت كوكنار قرار داشت15 زمين للمى تنها 

7 فيصد ساحه كشور را دربر ميگيرد. مايه تعجب نيست كه كشت گندم در جريان جنگ ها و منازعات (1978-2001) بصورت چشمگيرى توسعه نيافته است16.

قريه به مثابه چارچوب براى معيشت در محالت و استفاده از زمين

زميندارى بصورت عمده براساس خطوط قومى مبتنى ميباشد. يك قلمرو محلى يا ساحه (منطقه) از تقسيم عملى نمايندگى ميكند، و هر تقسيم بصورت عنعنوى 
متعلق به يك قوم يا جزء كوچك قومى/ طايفه (خيل) ميباشد. بصورت عمومى، اقوام پشتون و قبايل آن در جنوب و شرق، اقوام و طايفه هاى هزاره در ارتفاعات 
مركزى، و اوزبيك ها و ساير مردمان ترك تبار در شمال كشور زندگى ميكنند. مرزهاى ولسوالى و واليتى در بعضى موارد بخش هاى از مناطق را نيز شامل ميگردد. 
در عمل، يك ولسوالى ميتواند مخلوطى از اقوام باشد، كه نشاندهنده مهاجرت ها و مخلوط شدن اقوام با هم، و در مواردى نتيجه مسكون ساختن آگاهانه پشتونها 
در مراحل دولت سازى از سالهاى 1890 ميباشد. اين موضوع باعث گرديده كه اتنولوژيستها (نژادشناسان) هر قوم در افغانستان را بمثابه واحد اجتماعى- فرهنگى 

جداگانه مورد ارزيابى قرار ميدهد17.

9   قانون اساسى 2004 توسط لويه جرگه تصويب شد. «شوراى بزرگ»متشكل ازرهبران محلى وروساى قبايل درسال 2003 افغانستان رابنام جمهورى اسالمى افغانستان نامگذارى نمود.
10  افغانستان محاط به خشكه يكى از 50 كشور بزرگ جهان با نفوس كم و تراكم 57 فرد در هر كيلومتر، ميباشد.

11 تحقيقات اولى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كه توسط جان گود هند،سيولوتز وبخصوص ادم پين،كه به مطالعه مسايل امرارمعاش دردهه بعداز بن ادامه داده است، صورت گرفت وتنوع معيشت 
    درروستاهاراارايه داده اند.عين نتيجه گيرى درگزارشهاى موسسات مهم غيرحكومتى مانندنهادآغاخان،DACAAR،پاملرنه (CARE)، (سالدريتى واكسفام، نيزانعكاس نموده است. ارزيابى حاصالت 
 :AREUنيزتنوع معيشت رادر وابستگى به منطقه ميداند. براى مطالعه اين حقايق به اثر ليزالدن «بحران در مالكيت بر زمين : اعاده مصونيت مالكيت برزمين در افغانستان» (كابلFOAوعرضه غذاى

2003) مراجعه نمائيد. اثر هكتور ماليتا «مالكيت زمين زراعتى افغانستان در اوايل دوره بعد از طالبان« مطالعات آسيائى و افريقائى 6، شماره 1-2 (2007): 13-52 نيز ديده شود.
12  سطح متوسط ارتفاع 1200 متر ميباشد كه در شمال شرق به 6100 متر ميرسد.

) 1999 FOA :1990-1993 (روم ،FOA و اطلس زمين افغانستان توسط (FOA ،1993 :روم) «13  شكل 13 در «پوشش زمين افغانستان در 1993/ ارقام استفاده از زمين
14  غالم م. كمال، «سواحل درياها ومناطق تقسيم كننده آب درافغانستان» (كابلAIMS: 2004) درافغانستان تنهاپنج درياى داراى آب دايمى وجود داردكه سرچشمه آنهاآب شدن برف ميباشد.

15  انكشاف وادى هلمند در سال 1946 اغاز يافت. بند ارغنداب در سال 1952 و بند كجكى در سال 1953 توسط كمپنى موريس كنودسن، اعمار كنندگان امريكائى بند هوور تكميل گرديد. اين 
موضوع به بزرگترين طرح جهانى آبيارى صحرا منتج گرديد. بيش از نيم مصارف انكشاف تا سال 1979 توسط حكومت امريكا پرداخت ميشد. براى تفصيالت بيشتر در اين باره به اثر راجيو چندرسكاران 

بنام امريكاى كوچك: جنگ در ميان جنگ براى افغانستان (نيويارك: الفرد.اى.كنوپ، 2012) مراجعه شود.
16  براى بدست آوردن تازه ترين ارقام مجموع زراعت اثر عبدالرحمن غفورى، غالم ربانى حقيقت پال و نصراهللا بختانى «وضع كنونى احصائيه هاى غذائى و زراعتى در افغانستان» مطالعه شود (ارائه 

اسناد به سطح كشور، كميسيون آسيا و پسيفيك راجع به احصائيه هاى زراعتى، سيم رياپ، كمبوديا، 26-30 اپريل 2013)
17 رابرت كانفيلد «صف بنديهاى نژادى، منطقوى و فرقه يى در افغانستان» در دولت، دين و سياست قومى پاكستان، ايران و افغانستان. على بنوزيزى و مايران وينر (سيراكوز، نيويارك: سيراكوز پريس، 
1986). پيرى سنتليروريس و ميشيلين سنتليوريس –ديمونت «دولت، آگاهى ملى و سطوح شناسايى در افغانستان از زمان سلطنت تا دولت اسالمى»سروى آسياى مركزى 19، شماره 4-3 (2000): 419-
428؛برنت گالتزر، «جنگ و مرزها در افغانستان: اهميت و نسبى بودن مرزهاى محلى و اجتماعى» در ويلد دس اسالمس 41، شماره 3 (2001): 379-399؛نيگل آلن «تعريف محل و مردم در افغانستان» 

در جغرافيه و اقتصاد بعد از شوروى 42، شماره 8 (2001): 560-545.
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معهذا، موضوع قومى با استفاده از نيرو (چنين استفاده اى هنوز هم جريان دارد)، و ايجاد اتحاد ها و تعهدات جداگانه در اكثر موارد مبتنى بر منطقه جغرافيائى عمل ميكند. 
منسفيلد اين مسأله را كه چگونه قبايل امروز بر سر منابع پر درآمد و توليد پرمنفعت كوكنار با هم اصطكاك و مناقشه پيدا ميكنند توضيح ميدهد18. مونسوتى خاطر نشان ميسازد 

كه منافع متضاد در داخل اجتماعات متجانس و موزون ميتواند فراگير باشد19.

سيستم كشاورزى زراعتى- چراگاهى

اقتصاد روستايى تنها بر فرآورده هاى زراعتى مبتنى نيست. مالدارى از لحاظ تاريخى منبع عمده عوايد روستايى (بشمول پشم براى بافت قالين و قالينچه) بوده و باوصف 
خشكسالى هاى متناوب، مانند خشكسالى زمان موافقتنامه بن، بعنوان منبع عايد در دهات باقى مانده است.

در حقيقت، اقتصاد بسيارى از اجتماعات روستايى براساس سيستم زراعت- چراگاه استوار است. اينها شامل اجتماعاتى نيز اند كه در تابستان ها حيوانات اهلى شان را همراه 
خانواده هاى خود به ايالق، مناطق دوردست و يا چراگاه هاى مرتفع  ميبرند. عده يى مواشى  خود را به مناطق بسيار دور (دو يا سه هفته راه پيمايى) ميبرند و با وصف آنكه 
اقتصاد شان بر زراعت مبتنى ميباشد به نام رمه داران ياد ميگردند. اين پاونده ها يا مالداران (رمه داران)20 با پاونده هايى كه همواره با مواشى خود به چراگاهاى تابستانى، بهارى، 
خزانى و زمستانى سفر مينمايند، فرق دارند. اكثريت اين كوچى ها به چراگاه ها متعلق به قوم پشتون ميباشند. البته آنها بحيث قبايل و طايفه هاى جداگانه موجوديت نداشته، 
بلكه افراد بسيار فقير و عناصر بيشتر عنعنوى يك گروه اند كه خانواده هاى نيمه مسكون دهقانى و ساكنين شهرى نيز شامل انها ميباشند.كوچيان مربوط به اين قبايل در شرق 
كشور هميشه خود را كوچى مى نامند كه بمعنى اشخاصى اند كه با حيوانات اهلى خود در مهاجرت ميباشند. بطوريكه تاپر توضيح مينمايد، اصطالح كوچى اكنون بصورت 
وسيع و رسمى به همه كوچيان، صرف نظر از وابستگى قومى يا نژادى آنها، اطالق ميگردد21. معهذا بسيارى از مردم اصطالح كوچى را براى كوچى هاى پشتون بكار ميبرند22.

مالداران به مثابه اقليت كوچك ولى پر نفوذ

كوچى ها، باوصف كميت اندك نفوس (كمتر از 5 فيصد)23 در سال 2001 به عنوان اقليت خشن و تنگدست شهرت يافتند. خشونت از نقش عده يى از كوچى ها ناشى گرديد 
كه به عنوان عساكر پياده در بى رحمى ها و تجاوزات برهبرى طالبان بشمول تخريب مزارع انگور و كانالهاى آبيارى همواريهاى شمالى در غرب كابل كه بنام ناحيه حاصلخيز 
افغانستان ياد ميشود، ايفا كردند. استفاده از فقرا و تهى دستان سيار به مثابه عساكر خط اول جبهه در تاريخ اجتماعى غير معمول نبوده است24. البته اين بار نخست نبود كه 
كوچيان افغانستان مسلح گرديد و بخاطر فشار بر اهداف معينى از نفوس مورد استفاده قرار گرفتند ودريكى از وقايع تاريخى بحيث منبع خشونت در پايان جنگ داخلى بمشاهده 
رسيد. اين مسأله به واقعة تسخير هزاره جات در سال هاى 1890 از جانب كوچيان عمدتا پشتون بود كه براى امير كار ميكردند و نتيجه آن بخشش چراگاه هاى هزاره به اين 
كوچيان بودكه يك قرن بعدتر دوباره بدست هزاره ها افتيد. باوصف آنكه بخش بسيار كوچكى از نفوس درين واقعه دخيل بود، تذكر مجدد آن درين تحقيق بنابر تصور خشونت 

احتمالى و ارتباط آن با مسأله ملكيت چراگاه ها، خواهد آمد.

شهرى شدن مشكل فزاينده در راه حقوق زمين

اشغال زمين هاى شهرى و معيشت نيز مشخصه بحث ها در سال 2001 بود. كابل طى سالهاى 1990 در نتيجه برگشت مكرر مهاجرين بصورت دراماتيك وسعت يافته و 
انكشاف نموده است. ساكنين شهرى در حدود يك چهارم مجموع نفوس را تشكيل داده و تخمين ميگردد كه تعداد آنها در سال 2002 به 22 مليون رسيده باشد25. در حدود 7 
مليون افغان در پاكستان و ايران زندگى مينمايند. بسيارى از آنها در دهه آينده بازگشت خواهند نمود و در شهرها مسكون خواهند گرديد. كابل همين اكنون بعنوان شهر داراى 

ساكنين مربوط به اقوام و نژاد هاى مختلف، شهرت طوالنى تاريخى داشته و در آينده نيز چنين خواهد بود.

با وجود آنكه يك دهه ضرورت است تا اين موضوع براى نفوس شناسان كامال روشن گردد، ولى نمونه هايى از «شهرى شدن» همين اكنون آغاز گرديده است. خانواده ها 
بشكل روز افزون در ميان شهر و ده تقسيم گرديده و بخاطر پيشبرد زندگى به زمين و عوايد شهرى وابسته شده اند. براى عده يى از خانواده ها اين موضوع چيز جديدى نبود. 

نخبه گان محلى  از گذشته ها مشاغل و منازل در شهر ها داشته اند. برعالوه، غيابت مالكين زمين يك واقعيت روشن بنظر ميرسد.

شرايط جنگ طوالنى، باوصف آنكه شهرها و شهرهاى كوچك در مقايسه با قريه ها از امنيت خاصى برخوردار نبود، شهرى شدن و رو آوردن به شهر ها را ترغيب مينمود. 
از سال 1992 جنگ هاى عمده بين مجاهدين، و سپس طالبان در شهر ها صورت گرفت. قوماندانان و حاميان شان جهت كنترول مناطق مجاور بر كابل و يا ساير شهر ها 
متمركز ميگرديدند. اعالم صلح در سال 2001 نه تنها باين گرايش خاتمه نداد، بلكه صرف هدف رو آوردن به شهر ها را كه اكنون بدست آوردن تشبثات خصوصى از طريق 
غصب زمين براى خريد و فروش و اعمار منازل پرمنفعت با حمايت شديد حاميان مسلح ميباشد، تغيير داد. حتى نخبه گان محلى و تازه واردين به شهرها بخاطر بدست آوردن 
زمينهاى مورد نظر از خشونت استفاده نمودند. جالب تر آنكه، جنگ براى بدست آوردن مناطق همجوار در اطراف كابل ميان گروه هاى مربوط به عين نژاد يا قوم، ميان قبايل 
مختلف پشتون بطور مثال، با سطح مختلف حمايت سياسى، صورت گرفته است. چنين وقايع در زمان طالبان از ساحات ده سبز و خاك جبار كه در اطراف كابل موقعيت دارند، 
گزارش يافته است. همراه با شمار در حال افزايش عودت كنندگان و جامعه بين المللى پس از سال 2001، به كرايه گرفتن منازل كهنه و جديد در كابل، هرات، جالل آباد، و 

مزار شريف توسعه يافت و باعث ايجاد يك ماركيت يا بازار ملكيت شهرى در شهرها گرديد.

(AREU،2013 :كابل) «18 ديويدمنسفيلد، «تمام شرط بندى هامنع اند! چشم اندازهادرموردتخلف ازموافقتنامه هاوكنترول موادمخدردرهلمند وننگرهاردردوره انتقال
19 مونسوتى «تاثيرات جنگ» 209-195

20 نانسى تيپر، «پيدايش مالداران كوچى در شمال غرب افغانستان) در نشريه مكتب اوينتيشنو مطالعات افريقائى، XXXVI (1973): 55-79؛ريچارد تيپر «كوچيها كيها اند؟ خودشناسى كوچيها در 
افغانستان» در ژورنال انستيتيوت انتروپولوژى رايل، 14، شماره 1 (2008): 116-97

21 ريچارد تيپر «كوچيها كى ها اند»
22 برعكس،نفوس محلى درشمال شرق پشتونها، ازبيكها و سايرگروههاى كوچك كوچيها اندكه بحيث كوچى درتابستان به مناطق آنهاواردميشوند، مروين پيترسون «چراگاه شيوا، 1978-2003: تغيرات 
مالكى تزمين ومناقشات درشمال شرق بدخشان» (كابل، AREU،2004)،هرمانكروتزمن وستيفن شوتى، «بى امنيتى فزاينده براى كوچيان درشمال شرق افغانستان»،اردكندى 65،شماره 2 (2011): 119-99

(MRRD 2005 :كابل) 23 4. 2 مليون در اوايل سال 2005، در اثر فراوكى دى ويجر، ارزيابى ملى در باره كوچى ها
24 بگونه مثال، سان بوشمنها مكررا بحيث عساكر پياده خط اول جبهه در جنگ يك دهه عساكر افريقاى جنوبى عليه آزادى ناميبيا «استخدام» گرديده اند. مالداران ماساى در كنيا و تانزانيا،  و مصريا 

در سودان به عين شكل عليه اداره دولت مورد استفاده قرار گرفتند.
25 نفوس مناطق شهرى براساس تخمين UNFFA در سال 2002 بشمول 183 هزار عودت كننده از سال 1999 در حدود38. 3 مليون بود. نفوس كابل در همين مدت 44 فيصد افزايش يافت.
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مناسبات زمين در 2001         2013

تمركز باالى زمين هاى روستايى در زمان بعد از بن

مناسبات زمين شهرى كه در جريان دهه آينده بمثابه مسايل مهم و مشكل تثبيت خواهد شد، در برنامه و پاليسى فورى بعد از بن زياد مورد توجه نبود. مناطق شهرى 
در آن زمان كوچك بوده صرف (1. 0) فيصد تمام ساحه كشور را دربر مى گرفت. بخش بزرگ نفوس در سال 2001 در روستاها زندگى نموده و معيشيت بصورت عمده 
وابسته به زمين بود. بازسازى و انكشاف بعد از بن بصورت عمده بايد باالى زراعت تمركز ميداشت. معادن، گاز و نفت افغانستان از سالهاى 1950 شهرت داشته، ولى اراده 
استخراج آن در سال 2001 نيز وجود نداشت. اين موضوع در سال 2008 تغيير بزرگ خواهد يافت و مشكالت جديدى را براى حقوق زمين در روستا ها بوجود خواهد آورد. 

توزيع زمين زراعتى  2,2

دوام بى عدالتى و استثمار   

توزيع زمين در روستاها در سال 2001 عادالنه نبود. بسيارى از مزارع كوچكتر از آن بود كه بتواند غذاى خانواده ها را، بخصوص در ساحات كوهستانى جائيكه كشت 
گندم بيش از يكبار در سال مشكل بنظر ميرسد، تأمين نمايد.

اندازه دقيق زمينهاى زراعتى در سال 2001 معلوم نبوده و بنابرين امكانات بيجا شدن از محل بود و باش در آن بيشتر متصور بود. در سالهاى 1990 سروى هايى صورت 
گرفت ولى نتايج آن ارقام و معلومات متفاوت بود26. علت آن بصورت عمده تفاوت ميان ساحات چنان بزرگ بود كه رسيدن به ميانگين (حدوسط) قابل توجيه در سطح 
ملى را مشكل ميساخت27. تفاوتهاى ياد شده جنبه جغرافيايى و قوى داشته و در عين حال ناشى از سيستم هاى مختلف استفاده از زمين و درجات متنوعى از فيوداليسم بود.

مقايسه با سالهاى قبل از جنگ نيز آسان نبود. ارقام بدست آمده در سالهاى 1960، 1970 و 1980 ناهمگون ولى همه حاكى از بى زمينى همگانى مردم بود. امكان دارد 
اين وضع از جانب رژيم هاى كمونيستى از سال 1978 مبالغه آميز ترسيم شده باشد28. معهذا، يك سروى رسمى قبلى (1967-68) بى زمينى را 6 .20 فيصد (واليت 

پكتيا) تا 4. 81 فيصد (واليت نيمروز) نشان ميدهد.

شدت فيوداليسم در ميان اقوام فرق ميكند

تفاوت ميان شدت مناسبات فيودالى در افغانستان طى چندين قرن، مانند ديگركشورهاى آسيايى موجود بود29. بگونه مثال، عده يى از محققين و سروى ها از سال 
1950-1979 خاطر نشان ميسازد كه سيستم كشت مزارع از جانب صاحبان آن در زمين هاى حاصل خيز شرق افغانستان بصورت مسلط رواج داشت. برعكس، بى زمينى 
بسيار حاد و بهره گيرى از زارعين، اجاره داران، و كارگران در ساير نقاط موجود بوده است. در ارتفاعات مركزى و در شمال، جائيكه بيگ (شخص مسؤول)، مير، يا سيد 
ميتوانست مالك تمام دره يا چندين دره باشد، و مردم عادى بحيث كارگران در مقابل قرضه بر اساس سود (bonded labour) كشت و زراعت را بدوش داشته و 

اطفال شان در معرض فروش ومنحيث برده آسيب پذير بودند30. 

در عين حال درك گرديد كه بدترين و غيرعادالنه ترين مناسبات فيودالى در اواسط قرن 20، نه از طريق اصالحات ارضى بلكه از طريق سركوب ارستوكراسى هاى 
قدرتمند محلى توسط دولت مركزى، محدود شد31. تحليل مقايسوى بى زمينى و كار در مقابل قروض در سالهاى 1960، نشان ميدهد كه اين موضوع در مقايسه با 

همسايگان جنوب آسيا، بخصوص پاكستان، شدت چندانى نداشت32. 

معهذا، بى زمينى و استثمار كار در دوران پادشاهى آخرين پادشاه، محمد ظاهر شاه (73-1933) مشهود بود. صدراعظم وى، محمد داود خان كه بعدها اولين رئيس جمهور 
افغانستان (1978-1973) گرديد، در ريفورم توزيع مجدد زمين («زمين به دهقان») كه در سالهاى 1960 و 1970 از جانب ملل متحد و موسسات كمك دهنده ترويج 
و تشويق ميگرديد، اشتراك نمود. در آن زمان، پاليسى هاى جديد، قوانين و برنامه ها الاقل در 50 دولت آسيايى و امريكاى التين بمنظور عادالنه تر ساختن مالكيت 

مزارع روستايى طرح گرديد33. 

تاثيرات مبهم اصالحات

به نظر ميرسد مساعى يادشده تاثير دوجنبه يى داشت. براساس سروى هايى كه بعد از بن صورت گرفت، در افغانستان هنوز هم بى زمينى و مقروضيت چشمگير و 
قابل مالحظه يى وجود داشت. بگونه مثال بى زمينى در خانواده هاى پكتيا تا 31 فيصد باال رفت، ولى تا 60 فيصد در نيمروز پايان آمد. باآنهم، حد متوسط در مجموع 

26  كميته سويدن براى افغانستان (SCA) در سالهاى 1987، 1988، 1989، 1990 در واليات مختلف و در سال 1992 در پنج واليت ديگر سروى زراعتى انجام داده است. به صفحات 85-89 «حقوق 
زمين در بحران» نوشته الدن ويلى مراجعه كنيد.

27 ليزالدن ويلى، « صلح باالى علفچرها، تناقض در مناسبات روستايى زمين: راه بسوى پيش» (كابل AREU 2004) 90. ضميه ب، مقايسه بى زمينى براساس منطقه در 1967، 2002، 2003. در 
سال 2002، 4 فيصد در خوست و 42 فيصد در فارياب بود.

28 دانشمندان روسى ارقامى ارايه نموده كه براساس آن 70 فيصد خانواده هاى بى زمين و 6 فيصد مالك منازل و 10 فيصد مالك زمين بوده اند. براى معلومات بيشتر به اثر حفيظ اهللا امادى، دولت، 
انقالب و قدرت هاى بزرگ در افغانستان (كراچى، رايل بوك كمپنى، 1997) مراجعه شود.

(DFID 2008 ،كتمندو) 29 به اثر ليز الدن ويلى، ديوندرا چاپاگين و شيواشرما«اصالحات ارضى در سطح جهانى» اصالحات ارضى در نيپال، از كجا ميايد و بكجا ميرود؟
30 حسن كاكر، تاريخ سياسى و ديپلوماتيك افغانستان 1863- 1901 (ليدن، بوستون: بريل، 2006)

31 هزاره ها در ارتفاعات مركزى در سال هاى 1890 بصورت خاص متاثر گرديدند، بسيارى از آنها  مجبور به تبعيد و انتقال به كابل شدند، كاكر، تاريخ سياسى و ديپلوماتيك افغانستان؛ سيد عسكر 
موسوى، هزاره هاى افغانستان: يك تحقيق تاريخى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى (نيويارك: اس تى. مارتينس پرس، 1997)؛ جان لى، «تاريخ ميمنه در شمال غرب افغانستان 1731-1893» ژورنال 

مطالعات فارسى 25، (1987): 107-124؛ جان لى، برترى باستانى: بخارا، افغانستان و جنگ باالى بلخ، 1731-1901 (ليدن، بوستون: بريل، 1996)
32 معلومات مقايسوى در ضميمه الف ارائه گرديده است. «ريفورم ارضى در سطح جهانى» الدن ويلى.

33 براى مرور بر ريفورم توزيع مجدد زمين در آسيا، اثر «اصالحات ارضى در سطح جهانى»، الدن ويلى را مطالعه نمائيد.
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كشور از 35 فيصد در سال 1971 34 و 70 فيصد گزارش يافته در اواخر سالهاى 1970، به 26 فيصد كاهش يافت35. بطوريكه قبال خاطر نشان گرديد، تفاوت بسيار 
بزرگ از يك ساحه تا ساحه ديگر، استفاده از حد متوسط ملى را بمثابه شاخص با مشكالت مواجه ميسازد. بعنوان مثال، تحقيقات و مطالعات قبلى واحد تحقيق و 

ارزيابى افغانستان  در بدخشان نشان ميدهد كه بى زمينى در 15 ولسوالى آن از 2 تا 59 فيصد ميباشد36. 

معهذا، سروى هاى بعد از بن تصريح مينمايد كه بى زمينى كمتر فراگير بوده و بزرگترين مزارع در مقايسه با گذشته كوچكترين بوده اند37. بسيارى از مالكين زمين، 
امروز ادعا دارند كه آنها مزارع خود را بقصد مهاجرت به شهر ها ترك گفته و زمينهاى خود را در زمان اصالحات انقالبى سال 1979، براى اجاره داران رها نموده 
اند. اين مالكين سابق مدعى اند كه براى بدست آوردن دوباره زمين هاى شان اقدامى نكرده اند. در ميان 3 فيصد خانواده هاى روستايى كه در 2002-2003 سروى 
گرديده اند، اجاره داران زمين بطور يقين در مقايسه با گذشته بيشتر محدود بود38. دهقانى براساس سهم (Share cropping) از طرف 7 فيصد خانواده ها انجام 
مى پذيرفت كه در مقايسه با سالهاى 1960 و 1970 خيلى كمتر بود. در عين حال نشانه هاى  وجود داشت كه عده يى از كارگران در مقابل كار شان در عوض سهم 

غذايى پول نقد به دست مياوردند39.

عدة زياد افغانان در روستا ها در سال 2001 زمينى براى زندگى نداشتند

اندازه زمين هاى زراعتى در سال 2001 بعنوان يك معضل موجود بود، فيصدى هاى متنوع در اين سلسله باريك قويا با ثروت ارتباط متقابل داشت40. بعالوه، على 
الرغم ريفورمهاى گذشته، عدة زيادى از خانواده هاى روستايى در سالهاى 2002-2003، هنوز هم زمين بسيار كم براى زندگى داشتند. البته 36 فيصد مالكين مزارع 
كه نيم هكتار يا كمتر از آن زمين داشتند و نيز 24 فيصد بى زمين نيز شامل آنها بود41. بسيارى از آنها بصورت مشهودى امنيت غذايى نداشتند: عودت كنندگان، 
بيجا شدگان داخلى (IDPs)، خانواده هائى كه زنان نان آور آنها بودند، فاميلهاى داراى اعضاى معيوب و كوچى هاى بسيار نادار كه مواشى خود را در خشكسالى 

1999-2001 از دست داده بودند42.

اندازه زمين در اين زمان ناچيز بود43. حد متوسط زمين هاى زراعتى آبى 3.3 جريب، و 2.2 جريب بود (يك جريب مساوى به 2،000 متر مربع، يا يك پنجم يك هكتار 
زمين ميباشد). مهم اينست كه سروى هاى رسمى كادستر بين سالهاى 1964-1968 اوسط اندازه 5. 17 جريب (يا 5 . 3 هكتار) زمين را، سه چند اوسط اندازه زمين 

در سال 2003، تثبيت نموده است44. رشد نفوس، در مقايسه با اصالحات ارضى، عامل عمده در كاهش ملكيت زمين فى نفرميباشد ، بطوريكه بعدا توضيح ميگردد،.

قرضدارى نيز در زمان بن سطح بااليى داشت. 57 فيصد خانواده ها از طريق قرض گرفتن گندم و 92 فيصد از طريق قرض گرفتن نقد به زندگى خود ادامه ميدادند. 
در عين حال به گرو گرفتن رسمى و عنعنوى زمين در سال 2002-2003 با رقم 4 فيصد در سطح نازلى قرار داشت45. محروميت از مالكيت ازين طريق، عامل عمده 
ريفورم بنيادى سال 1978، شامل قانون فسخ قرضه ها و گروى ها در روستا ها، بحساب ميرود. ميتوان تذكر داد كه بنابر عدم تطبيق قانون مذكور، يا بنابر تنش هاى 

سالهاى 1980 و 1990 بسيارى از قروض غير قابل حصول گرديد. سرويهاى بعد از بن هنوز هم قروض را در ياد شده را درسراسر كشور زيانبار ميداند46.

برعالوه قروض، حاصالت زمين نشان ميدهد كه وضع اجاره داران، دهقانان و خانواده هاى بى زمين كه بتوانند از راه كار كردن عوايد بدست آورند، بهبود نيافته است. 
اين مسأله هنوز هم خصوصيت استثمار گرانه خود را حفظ نموده، چون اكثريت آنها صرف يك چهارم و يا يك پنجم حاصالت زمين را بدست ميآورند. دهقانان سهمكار 
و كارگران مجبور بودند كمبود يا كسر گندم را بطوريكه بشكل عنعنوى قبل از جنگ داخلى مروج بود، از زمينداران به قرض بگيرند. بى خانگى نيز در سطح بلندى 
قرار داشت. براساس سروى سال  2003 (15 فيصد) خانواده ها محروم ازداشتن خانه ها و منازل مسكونى شخصى بودند. گروه هاى بزرگى از دهاقين سيار بوده در 

حاليكه چند سالى را با يك زميندار كار مينمودند با تمام دارايى شان كه چند راس گوسفند و بز بود، در خدمت زميندار ديگرى قرار ميگيرفتند47. 

در حاليكه تحقيقات مختصر نشان دهنده اين مطلب است كه عده يى از اعضاى بخش بزرگى از خانواده ها در جستجوى كار در شهر ها خانواده هاى خود را ترك 
نموده اند، سروى ها ى بزرگتر (11،000) خانواده در سال 2003 شامل اين مساله نبود. موسسات و ادارات تصور ميكردند كه معضله بيجا شدن ها و نقل مكان 

روستايى- شهرى با بازگشت مردم به خانه هاى شان در روستا ها، حل خواهد گرديد.

كاهش تحمل پذيرى در مقابل بهره گيرى (استثمار)

طوريكه معلوم است جنگ در عين حال باعث تغيير در روش ها گرديده است. نابرابريها ى صريح و دوامدار در مقايسه با اشكال جديد بى عدالتى مبتنى بر طبقات، 
با سنن فيودالى كمتر وابسته ميباشند. چنين استنباطى در مطالعاتى  كه توسط كميته امداد  دنمارك براى مهاجرين افغان (DACAAR) و AREU در سال 

34 براساس سروى 11،000 خانوار در «ارزيابى نيازمندى غذايى نفوس در روستاهاى افغانستان 2002-2003» (برنامه غذايى جهان- واحد هاى تحليل آسيب پذيرى، 2003)
35 براى ارقام و معلومات واليتى در سالهاى 1967-1968، 2002 و 2003، اثر «حقوق زمين در بحران»الدن ويلى ديده شود.

SMU 36 «گزارش باز بينى استراتيژيك در بدخشان» (كابل: 2001 ،SMU). AREU بحيث SMU تاسيس گرديده بود.
37 الدن ويلى، «در جستجوى صلح در چراگاها» 14

WFP/VAM 38«ارزيابى نيازمندى غذائى نفوس مسكون درروستاهاى افغانستان» (كابل،WFPواحدتحليل آسيب پذيرى وشركاء،جوالى- سپتمبر 2002)
39 الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها» 23

40 الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها» 13، 19، 21
41 الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها» 4

42 الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها» 10، جدول 2
WFP-VAM 43 «ارزيابى نيازمندى سراسرى افغانستان براى مواد غذايى»

44 الدن ويلى «بحران در مالكيت زمين» 
45 الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاها »

46 براى تفصيل به اثر الدن ويلى «مالكيت زمين در بحران» مراجعه نمائيد
(2004 ،AREU:كابل) «47 مطالعه واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد باميان با دريافتهاى باال توافق دارد؛ليز الدن ويلى، «مناسبات زمين در واليت باميان: دريافتهاى از مطالعه موردى در باره 15 قريه
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2002-2004 انجام پذيرفته، بمشاهده ميرسد كه براساس آن مردمان بى زمين و نادار از بازگشت به خانه هاى شان به قيمت محروميت از زمين و بار قروض، 
اكراه دارند. آنهايى كه در خارج از كشور زندگى نموده اند، بخصوص در رابطه با داخل شدن دوباره در وابستگيها  كه ميتوانست آخرين جريب زمين آنها را بمخاطره 
اندازد، با احتياط  عمل نمودند . طوريكه يكى از هزاره هاى زميندار در سال 2002 به مولف اين اثر معلومات داد ،كه دهقانان سابق وى در ايران با سواد شده، در 
حاليكه پسران خود ش كه براى محافظت از زمين او در كشور باقى ماندند، از سواد و تحصيل محروم گرديده اند48. او اشخاصى را ميشناخت كه اكنون در بافتنقالين 
تخصص پيدا كرده اند و حاضر نيستند به كشت و زراعت باز گردند. يكى از زميندارن ثروتمند پشتون در غزنى داستان مشابهى را نقل نموده و تذكر داد كه نميتواند 
تصور نمايد كه پسران تحصيل يافته او در لندن چگونه بزندگى روستايى رو خواهند آورد. بهرحال، پول نقدى كه آنها از لندن ميفرستند، بسيار مهم و مايه دلگرمى 
براى وى ميباشد49.  در عين حال در ولسوالى پنجاب واليت باميان گروهى از كارگران زراعتى در سال 2002 با زمينداران مذاكره داشتند، و بر مواضع خود با آزادى 

بيشتر پافشارى ميكردند كه اگر چنانچه شرايط شان پذيرفته نشود به دره هاى ديگرى خواهند رفت50.

اداره زمين 2,3

چهل سال ناكامى در مديريت اصالحات اراضى

اداره زمين در افغانستان در سال 2001 از فعاليت چندانى برخوردار نبود. مناسبات زمين يا مالكيت به شيوه بخش وار و موقت اداره ميشد. حتى وظيفه اداره كالسيك 
زمين، ثبت رسمى ملكيت هاى خصوصى و انتقال آن، در بالتكليفى قرار داشت. سرمايه گذارى هاى غربى در سالهاى 1960 و 1970 جهت مدرنيزه ساختن سيستم 

نيز با ناكامى مواجه گرديد.

هاى  سيستم  تحميل  و  شد،  گذاشته  فرق  خصوصى  و  دولتى  مالكيت  ميان  آن  در  كه  دولت  استحكام  با  همراه  بعدى  چندين  بومى  سيستم  يك  سال 1960  تا 
دولتى جهت ماليه بندى باالى اخيرالذكر، بوجود آمد. از سالهاى دور قاضيان فعالين عمده در تهيه اسنادى بودند كه خريد، فروش،قرضه، تحفه، گروى، تقسيم 
ملكيت(ميراث) و ساير معامالت مربوط به منازل يا مزرعه در آن توضيح ميگرديد. ميتوان تذكر داد كه محاكم در قرن 20 در رابطه با وظايف شان در مورد اسناد 

ملكيت داراى صالحيت گرديدند51.

از سال1920 به بعد دولت در مواقع مختلف اسناد بخششى، فروش يا استفاده از حقوق زمين را بافراد و بزرگان اقوام صادر نموده است. البته اين موضوع از لحاظ 
تاريخى مبتنى بر سيستم بخششى نامنظم زمين از جانب شاهان از سال 1893، ميباشد. وزارت ماليه (MoF) از اوايل سال 1930 ماليه گذارى بر ملكيت ها را وضع 
نموده و در جريان آن ثبت دارايى ها آغاز گرديده است. دهاقين نيز اسناد پرداخت ماليه دارايى را معتبر دانسته نزد خود نگاه مينمايند. اين اسناد در واقع اوراق غير 
مادى ملكيت اند كه در آن تنها نام تاديه كننده، سال، قريه و اندازه زمين به جريب توضيح گرديده ، كه ماليه آن پرداخته شده است. در عين حال شهادت هاى از 
جانب بزرگساالن، مال ها(رهبران مساجد)، يا ملكان(رهبران گماشته شده از جانب دولت) بعنوان شاهدان معامالت انجام يافته توسط زمينداران كه توانائى پرداخت 

مصارف آنرا دارند، شامل اسناد متذكره ميباشد52.

عنعنات مروجه منتج به انواع مختلف اسناد مالكيت مانند عنعنوى (عرفى)، شرعى، قانونى يا ادارى گرديد كه مشخصات آن وابسته به مرجع صالحيتدار مانند 
بزرگساالن، مال ها، محاكم، ملكان، ادارات حكومتى وغيره ميباشد. (چوكات 1 ديده شود).

در عمل، سيستم در سال 2001، از آنچه منابع متنوع پيش بينى ميكردند، كمتر از هم مجزا بود. بمنظور تامين انتقال قانونى، ارزش گذارى، و ماليات بندى (وضع 
ماليات) تائيد و امضاى چندين دفترو اداره، بشمول دفتر ملكيت در اداره امور زمين (امالك) ضرورت بود. اين ضرورت الاقل در تيورى يكجا ساختن اين ادارات را 

كه ميتواند بحيث سيستم واحد ياد گردد، الزمى ميسازد. 

مفصل ترين ثبت آنهايى اند كه توسط محاكم ترتيب گرديده و در آرشيف (مخزن) حفظ ميشوند. بطوريكه قبال گفته شد، جمع اورى اجرت و مصارف براى تهيه 
اين قباله ها منبع مهم عوايد رسمى و كمتر رسمى، براى قضات ميباشد.  اجراات براى محدود ساختن نقش محكمه در مورد اسناد مربوط زمين از سال 1920 با 
مقاومت مواجه گرديد. 53 قباله هاى مرتبه از جانب محكمه در مورد مالكيت و معامالت در (دفاتر) بسيار معتبر، بشمول قاضيان در هنگام سمع دعاوى تهيه ميگردند.

باوصف منابع مختلف اسناد، بسيارى از ملكيت هاى روستايى بين سالهاى 1961 و 2001 اصال اسنادى نداشتند. عده زيادى از زمينداران و اجاره داران زمين و 
استفاده از زمين را براساس اعتماد و معيار هاى عنعنوى انجام ميدادند. اين معيار ها مبتنى بر اجتماع بوده و ترتيباتى را دربر ميگرفت كه طى سالها شكل گرفته و 

 تحول ميابند. جريان نامبرده بيشتر بر معيار هاى مختلف عنعنوى و يا دينى (شرعى) تكيه مينمايد. در توافقتنامه هاى مشترك موافقه بعمل ميايد كه يك مزرعه يا
 منزل مشخص مالكيت يك خانواده مشخص ميباشد. در موارد منابع خارج از مزرعه مانند علفزار ها، مالكيت اجتماع تا نقطه خاصى كه در باره آن قبال با اجتماعات

همجوار توافق شده است (و بموقع بعد از مناقشات در باره آن مذاكره صورت گرفته است).

48 الدن ويلى، «مناسبات زمين در باميان»
49 الدن ويلى « بحران در مالكيت بر زمين»

50 الدن ويلى «مناسبات زمين در باميان»
51  درين مورد به اثر ورتان گريگورين، «ظهور افغانستان جديد» در سياست اصالح و مدرنيزه كردن 1880 – 1946 (ستانفورد : ستانفورد يونيورسيتى پرس ، 1969)؛برنت.ر. روبين، تجزيه افغانستان: 

تشكيل دولت و سقوط سيستم بين المللى (نيو هاوين، ييل يونيورسيتى پرس 2002)
52  تفصيل سيستم اداره زمين در آثار آتى ارايه گرديده است: الدين ويلى، «حقوق زمين در بحران»؛ الدن ويلى «جستجوى صلح در چراگاه ها»؛ اليك مكاوين و شرمانوالن، «مديريت آب، مالدارى 
و اقتصاد مواد مخدر: گزينه ها براى ثبت زمين» (كابل: AREU، 2007)؛ يوهانس جبرامدين،«مالكيت و اداره زمين در روستا هاى افغانستان: جهات قانونى»(ADB/DFID ،2007) ديويد ستانفيلد 
 December،؛ياسين سفر، «اداره حقوق مالكيت» (كابل(ADB/DFID ،2007 April :كابل) «و ياسين سفر،«مطالعه مديريت عمومى و مديريت زمين و امالك وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى

(USAID-OTI ،2012 May :كابل) «؛ياسين سفر، «اداره ملكيت زمين و مديريت حقوق مالكيت در افغانستان(USAID-OTI-Beaing Point ،2003
53 گريگورين «ظهور افغانستان معاصر»
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منبع: فصل 2، مواد 5-4 قانون مديريت زمين، كه در عين حال بنام قانون زمين امارت اسالمى افغانستان نيز ناميده ميشود، ساير قوانين منبع در فرمان شماره 57 طالبان 2000 (1379 شمسى)

در حدود سال 1960 ظاهر شاه پادشاه وقت، فيصله بعمل آورد كه اسناد حقوق مالكيت را بحيث اساس شناخته و باين ترتيب جمع آورى ماليات را آسان سازد. البته اين موضوع 
هدف جديدى نبود. در سالهاى 1920 شاه امان اهللا خصوصى سازى زمين براى جمع آورى ماليه را بعنوان بخشى از تالشهاى خويش در راه اعمار جامعه عصرى، بوجود آورد. 
چنين اقدامات در زمان جانشينان وى بكار رفت و توسط ظاهر شاه طى سالهاى 1930 ادامه يافت. 54تفاوتهاى سالهاى 1960 نتيجه نفوذ رو بافزايش سيستم هاى غربى بود 

كه براساس آن مالكيت تعريف گرديد. 

اساسا، ظاهر شاه يك اداره مسؤول زمين را بنام امالك در وزارت ماليه بوجود آورد55. وظيفه اداره متذكره تنظيم زمين هاى دولتى و ثبت اختصاص زمين هاى دولتى براى 
اشخاص بود. در ابتدا امالك مسؤوليت اختصاص زمين در مناطق مسكونى را نيز بدوش داشت كه در باره آن به يك واحد ادارى بنام اداره اشخاص مسكون و ساكنين مجدد 
در وزارت داخله گزارش ارايه مينمود. 56 مديريت اندازه زمين نيز در چوكات امالك ايجاد شد. مالكيت مانند گذشته محدود به ثبت فروش يا بخشش زمين از جانب دولت براى 

اشخاص خصوصى بود. تهيه قباله جات از جانب محكمه بخش جدايى ناپذير اين طرزالعمل شمرده ميشد.

از قباله تا سيستم مالكيت

تحت تاثير اداره انكشاف بين المللى اياالت متحده (USAID)، تصميم اتخاذ شد تا تمام ملكيت هاى خصوصى صرف نظر از مبداء آنها، ثبت و اين موضوع از طريق ترتيب 
نقشه هاى مدرن تعقيب گردد. 57 باين ترتيب نه تنها مالك تشخيص بلكه معلومات متذكره براساس يك نقشه ملكيت، بيشتر تكميل خواهد شد. قباله مالكيت بايد براى هر 
مالك ترتيب گردد. معامالت بعدى در رابطه با ملكيت نامبرده تنها در صورتى قانونى شمرده ميشوند كه توسط محاكم ثبت شده و معلومات ضميمه راجع به همان ملكيت در يك 
دوسيه خاص نگهدارى گردد. اين مفاهيم در قانون سروى و احصائيه 1965 منعكس گرديده اند. 58 بيش از 640 سروى كننده در سال 1963 با تمويل از جانب USAID در 
يك انستيتيوت كندهار آموزش ديدند. USAID در عين حال 400 عراده موتر را براى انجام سروى هاى نامبرده تهيه نمود. سروى هاى متذكره در سال 1966 تحت حمايت 

يك اداره جديد بنام مديريت سروى كادستر در چوكات امالك، آغاز يافت. 

USAID يگانه اداره نبود كه در ايجاد اين روش معاصر (غربى) نقش داشت. FOA و پروگرام انكشافى ملل متحد (UNDP) نيز اداراتى اند كه اين موضوع را در بسيارى 
از دولت هاى آسيايى و افريقايى سهولت بخشيده اند. يكى از اهداف اين روش تقويه كنترول حكومت باالى مالكيت زمين بود تا جمع آورى ماليات بر ملكيت را آسان ساخته، 
پالنگذارى استفاده از زمين را مركزى نموده، سكتور خصوصى را انكشاف داده و مناسبات بظاهر مستقل و متفرق زمين را نظم دهد. اين موضوع بعنوان پاليسى مؤثر و مسلط 

امروز نيز پابرجا ميباشد.

54 روبين، تجزيه افغانستان 
55  محمد ياسين سفر و ديويد ستانفيلد، «سروى كادسترى در افغانستان، ايجاد ظرفيت براى پاليسى زمين و ريفورمهاى ادارى» (كابل: ADB/ DFID اگست 2007) DB/ DFID و ديويد ستانفيلد، 

«سروى كادسترى در افغانستان، ايجاد ظرفيت براى پاليسى زمين و ريفورمهاى ادارى» (كابل:  عصرى، بوجود آورد
56  ستانفيلد و سفر «مطالعه مديريت عمومى»

57 براى توضيح مفيد در باره كادستر و فرق ميان قباله جات و سيستم ثبت ملكيت، به اثر اليك ايون و بريندان ويتى «مديريت آب، مالدارى و اقتصاد مواد مخدر- مالكيت زمين» (كابل: 2006، 
AREU) مراجعه كنيد. اثر ميكوين و نوالن، «گزينه هاى ثبت زمين» نيز ديده شود.

58 امكان دارد قانون توسط مشاورين USAID تسويد گرديده باشد

چوكات 1: خالصه اسناد معتبر و قانونى ملكيت در سال 2001
وثايق شرعى، اسناد محاكم، بشمول قباله هاى صادره و يا تصديق شده از جانب محكمه، كه پس از صدور به يك دوسيه بزرگ ملكيت (كنده) ميرود و در 

آرشيف (مخزن) (1) محاكم در ولسوالى و كابل نگهدارى ميگردد. 

فرمان، فرامين دولت و ساير اسناد رسمى كه توسط ادارات ذيصالح مانند شوراى وزيران صادر ميگردند و در صورتيكه قباله هاى ديگرى كه بر آن قدامت 
نداشته و مالكيت خصوصى باشد، از تاريخى كه در كتاب ماليات داخل گرديده است، داراى اعتبار كامل شمرده ميشود.

مالياتى، اسناد مربوط پرداخت ماليه است بشرط آنكه قباله يا فرمان سابقه تر موجود نبوده، و ملكيت در كتاب دارايى (امالك)و ماليات در اداره امالك محلى 
ثبت گرديده باشد.

حقابه، اسناد مربوط به حقوق آب، با موجوديت شرايط پيش گفته در باال

عرفى، قباله هاى عنعنوى كه از جانب بزرگان محل با توجه به احكام شريعت ترتيب ميگردد، بشرط آنكه قباله متذكره قبل از سال 1975 ترتيب و فورمه اظهار 
نامه آن تكميل و تفصيالت آن شامل كتاب ملكيت و ماليه دهى تا سال 1978 گرديده باشد. معهذا در جاهائيكه فورمه هاى اظهار نامه توزيع نگرديده و/يا 
در جاهايى كه كتابها مفقود گرديده، همسايگان ميتوانستند تاييد نمايند كه شخص ديگر حق ادعا نسبت به زمين را نداشته و اداره امالك محلى آنرا امضاء 

مينمود، (قباله) يا ادعا قابل قبول شمرده ميشد. 

قباله قطعيه قباله هاى رسمى يا اسناد زمين كه پس از تثبيت حق قانونى زمين توسط يك مرجع قانونى صدور مى يافت، و در طرح تصفيه يا سروى بعدى 
كادستر شامل، و نيز در كتاب مالكيت و ماليه داخل و تصريح ميگرديد كه ادعاى اشخاص ديگر در مورد ملكيت زمين متذكره قابل توجيه نميباشد.

____________________________________________________________________________________

(1) حداقل 28 نوع قباله در محاكم ثبت ميباشند، كه يكعده آن قرار ذيل ميباشند: قباله قطعيه (قباله ملكيت زمين)، قباله جايزى (قباله جات گروى)، وكالت خط (قباله جاتى كه صالحيت وكالت بر 
زمين و ساير موارد را اعطاء مينمايد)، تركه خط (قباله جات توضيح كننده تقسيم مالكيت بر وارثين)حصر وراثت (سند معرفت وارث قانونى)؛تقسيم خط (سند توضيح كننده تقسيم ملكيت در هنگام 
حيات مالك)، تمليك خط (نامه فروش يا خريد)، اجاره خط (موافقتنامه اجاره)، وصيت خط (آرزو و اظهار آخرى قبل از مرگ)و اصالح خط (دريافت هاى ميانجى گرى). براى لست ساير اسناد قانونى 

موجود در آرشيف محاكم به كتاب سفر، «اداره حقوق ملكيت» مراجعه نمائيد.
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 ،USAID در مورد افغانستان در پالنهاى مورد نظر هدف خاص و سودمندى نيز موجود بود. خانواده هاى بى زمين و كم زمين براى اسكان مجدد در طرحهاى آبيارى مورد حمايت
در هلمند، درنظر گرفته شده بودند. معلومات جامع و مفصل راجع به ملكيت هايى كه تابع پرداخت ماليه باشند، بوجود امد. با حصول اسناد قباله، دهاقين اعتماد و اطمينان بيشتر مى 

يافت تا باالى مزارع شان سرمايه گذارى بيشتر نمايند 59 زمينهائى كه ملكيت انفرادى باالى آن بسيار روشن نبود بحيث مالكيت حكومت شامل نقشه ها گرديد. 60

ناكامى در دادن سند ملكيت رسمى زمين و سلب مالكيت

متاسفانه، پروژه بزرگ اداره زمين طوريكه توقع برده ميشد، هم در افغانستان و هم در جاهاى ديگر موفق نبود61. در سال 1968، سروى عمومى و اقدامات در رابطه با ملكيت در 
افغانستان بنابر عدم موجوديت وجوه مالى تكميل نگرديد. اين برنامه  بر خالف پيشبينى ها بسيار پر مصرف و وقت گير بود. سروى كادستر به سطح فهرست ساده مالكين قانونى 
و موقعيت زمين مانند سالهاى قبل از 1965، كاهش يافت. نقشه هايى كه توسط سروى كنندگان با دقت تنظيم گرديده بود، در اراية موقعيت هاى جغرافيايى قطعات زمين موفق 
نگرديد. درين رابطه واليات كابل هلمند و كندهاراستثنا بود كه نقشه هاى مفصل كادستر آن تقريبا تكميل شد. در جريان سالهاى 1970 ريفورم توزيع مجدد، تمركز بر سروى رسمى 
زمين را بيشتر از توجه انداخت. در سال 1975 توزيع مجدد به هدف عمده امالك (AMLAK) مبدل گرديد و منتج به نامگذارى مجدد آن به اداره تطبيق اصالحات ارضى شد.

درنتيجه از سال 1963 – 1978 صرف 30 فيصد (نزديك به دو مليون هكتار)زمين هاى زراعتى مربوط به بخش خصوصى سروى گرديد62. در اين جريان دولت نيز بيش از 
سه مليون هكتار زمين زراعتى و باير را بحيث ملكيت خود ثبت نمود. علت آن اين است كه يا از اجتماعات پرسيده نشد تا زمين هاى مشترك خود را كه خارج از زمين هاى 
زراعتى موقعيت داشت، تشخيص نمايند و يا قادر به پرداخت ماليات اين اراضى وسيع  نبودند. اين موضوع در عين حال انعكاس دهنده نظريات منابع كمك دهنده نيز بود 
كه سروى را تمويل نموده بودند. USAID اين نظريه را كه زمين هاى خارج اززمين زراعتى براساس منطق به دولت تعلق دارند، چون در قوانين اروپايى احكامى در مورد 

چنين ملكيتهاى مشترك وجود ندارد. در اواخر سالهاى 1980، سروى كادستر تشخيص چراگاه ها و جنگالت را نيز احتوا مينمود تا زمينه تعلق آنرا به دولت مساعد سازد.

هيچ سند قباله ملكيت به مالكين خصوصى آن، طورى كه در ابتداپيش بينى شده بود، توزيع نگرديد. حتى در لست مالكين اصطالح«مالكين احتمالى» بكار برده شده بود و 
مالكيت مشترك اعضاى اجتماع بعنوان بخشى از پروسه تطبيق نگرديد63. معهذا، ريكارد ها  در379، 5 ساحه يا «واحد هاى مالياتى» كه به پيمانه زياد با دسته هاى تحت 

پوشش سروى تطابق داشت، بصورت سيستماتيك صورت گرفت.

ارزش اين معلومات طى دهه هاى آينده بيشتر هويدا خواهد گرديد و هم بصورت درست و هم بشكل نادرست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در زمان اصالحات بنيادى زمين 
طى سالهاى 1978 – 1979 جريان ثبت نامبرده بخاطر آن انجام شد تا زمينداران بزرگى كه زمين هاى شان بايد گرفته شود، تشخيص گردند. طى سالهاى بعدى سياسيون 
و رهبران مجاهدين ريكارد هاى انفرادى را تغيير دادند. ريكارد هاى متدكره در دفاتر كادستر واليتى نگهدارى ميشد و كاپى هاى آن به دفتر امالك واليت، و آرشيف مركزى 

كادستر در كابل ارسال ميگرديد. قابل تذكر است كه اين آخرين ريكارد ها هنوز هم وجود دارد64.

بسوى گزارش داوطلبانه زمين جهت پرداخت ماليه 

هنگاميكه سروى كادستر براه انداخته شد، ضرورت وضع ماليات براى خزانه نه چندان پرثروت افغانى از طريق اراية معلومات در باره ملكيت هاى خصوصى طى سالهاى 
1976 – 1978 به صورت جبرى معمول بود. مالكين بزرگ و رهبران محلى معموال فورمه هاى اظهار نامه زمين را براى دهاقين بيسواد خانه پرى مينمودند. ملكيت هاى 
مشترك مانند چراگاه ها بهيچوجه ثبت نميگرديد مگر آنكه يك زميندار ثروتمند ادعاى مالكيت آنرا مينمود. در سروى هاى 2002 – 2004 واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان 
گزارشهايى وجود داشت مبنى براينكه بعضى از مالكين در حقيقت چنين ادعا را كردند65. دهاقين تهى دست نميتوانستند از ترس پرداخت ماليات جز چند جريب محدود زمين 

را بعنوان ملكيت خود گزارش دهند66. ثبت فراگير در همان وقت ميتوانست زيان هاى بزرگى را براى تهى دستان وارد نمايد67.

ثبت زمين غير كادسترى

در سال 1978 نتايج در كتاب هاى ملكيت و ماليات كه در سطوح ولسوالى و واليت موجود بود ثبت ميگرديد68. گرچه اين موضوع به ريكارد هاى سروى ارتباطى نداشت و 
نقشه ها نيز ضميمه آن نبود، ولى كتاب هاى دفتر دارى احتماال با ريكارد هاى سروى واحد هاى مالياتى يا قطعات زمين در قريه تطابق داشت. يك كاپى هر كتاب به امالك 
كابل ارسال ميشد. اين ريكارد ها امروز بنام «كتابهاى اساس» ياد ميگردند كه در آن معلومات مكمل راجع به مالكين بصورت نا منظم داخل شده بود. اين كتاب ها اسناد 

59  ستانفيلد و سفر، «مطالعه مديريت عمومى» از يك گزارش USAID در سال 1966 نقل نموده كه پروژه اسناد ملكيت موضوع كليدى براى تجارى ساختن زراعت و رشد، ميباشد. اين در واقع 
استراتيژى خاص كمك دهندگان بين المللى در ان زمان بشمار ميرفت كه بصورت بسيار رسمى در پاليسى موثر زمين توسط بانك جهانى در سال 1975 جا گرفته، و هنوز هم در بسيارى مناطق مروج ميباشد. 
 24-23 (2003 :FOA روم) ، 60  م.ر. ايل- غونومى، «مشكالت سال هاى 1963-2003 كه بر سر راه انكشاف رفورم زمين قرار داشت در قرن 21 ادامه دارد» رفورم اراضى، اسكان زمين و كئوپراتيف ها 2
61  بگونه مثال، ابتكارات توزيع سند رسمى ملكيت زمين به پيمانه وسيع آن تقريبا در عين وقت در كينيا، يوگاندا، سوماليا و سيراليون براه انداخته شد كه نتايج آن حتى بد تر بود. بعد از 60 سال از جريان اين برنامه 
در كينيا صرف 30 فيصد آن كشور تابع ثبت كادسترى و توزيع سند رسمى ملكيت گرديده است. درمنطقه جنوب صحراى افريقا كمتر از 10 فيصد زمين ها تحت برنامه «توزيع سند ملكيت رسمى» قرار گرفته و بسيارى 
از آن فارمهاى متعلق به سفيد پوستان افريقاى جنوبى، زمبابوى و ناميبيا بود. براى معلومات بيشتر به كتاب ليزالدن ويلى«تقصير ازقانون است، نگاه عميق به آسيب پذيرى حقوق عنعنوى زمين در افريقا» مراجعه شود.

62  طوريكه در ضميمه 1 كتاب «حقوق زمين در بحران» براساس واليت فهرست گرديده است.
63  به سروى كنندگان محلى آموزش داده شده بود كه اين جريان، بخش اساسى پروسه بعد از سروى ميباشد.

64 الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران» 41 -42؛سفر، «اداره حقوق مالكيت»
65 الدنويلى، «حقوق زمين در بحران»؛الدن ويلى، «مناسبات زمين در باميان»، ليزالدن ويلى«مناقشات زمين و صلح در افغانستان»، سند ارايه شده به نمايندگى از AREU به گروپ مربوط زمين در 

بانك جهانى ESSD گردهمايى هفته يى در باره زمين در واشنگتن دى سى، اپريل 2004، پيترسن،«چراگاه هاى شيوا، 1978 – 2003»
66  الدن ويلى«حقوق زمين در بحران»، الدن ويلى« مناسبات زمين در واليت باميان»؛ الدن ويلى« مناقشات زمين و صلح» ، پيترسون« چراگاه هاى شيوا، 1978 – 2003»

67  تقريبا در عين وقت اين موضوع در كينيا، سوماليا، سنيگال و يوگاندا تجربه گرديد. براى معلومات بيشتر در جستجوى امنيت ملكيت در افريقا، جان بروس و شيم ميگات- ادوال (دوبوكو، الوا: 
كيندال/هنت، 1994) مطالعه گردد.

68  اين كتاب ها در باره اندازه يكپارچه زمين و ماليات مترقى (كتابهاى ملكيت شامل ليست هاى مالكين، قريه و اندازه ملكيت آنها تحت پنج درجه و زمين هاى للمى ميباشد كه بصورت متناوب قابل زرع است. 
معلومات متذكره بصورت گزارش داوطلبانه مالك در فورمه ماليات زمين ارائه ميگرديد كه از جانب ملك قريه مهر و به دفاتر امالك ولسوالى ارايه ميگرديد. معلومات نامبرده  حاوى نام مالك، شماره تذكره وى، 
نام پدرو نام پدر كالن بود كه ماليه پرداخته، شماره پرداخت ماليه به اساس سيستم سالهاى 1970 و مقدار ماليه پرداخت شده، نيز شامل آن ميگرديد. هر قطعه زمين شماره داشت. هيچ نقشه يى ضميمه آن نبود. 



 آلدن ويلى17

 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

معرف ثبت زمين اند، و كاپى هاى آن در بسيارى از ولسوالى ها و واليات از طرف اجاره داران ناراضى، زمينداران، يا مليشه ها در سالهاى جنگ نابود گرديد69. اجاره داران و 
آنهايى كه زمين را بصورت دهقانى مبتنى بر اساس سهم كشت مينمودند، ريكارد ملكيت ها را كه بر مالكيت آن ادعا داشتند، از ميان بردند. اعضاى با نفوذ اجتماعات محلى 

بخصوص در دوران مجاهدين طى سالهاى 1990، ريكارد ها را نابود كردند تا زمين هاى بيشترى را غصب نمايند.

سروى كادستر و گزارش اختيارى ملكيت ها هيچكدام در مناطق شهرى صورت نگرفت. شاروالى ها سالها قبل سروى، اختصاص و ثبت زمين هاى شهرى يا ساحات منازل 
مسكونى تحت سلطه خود را كه بنام ساحات پالن شهرى يا ساحات ماستر پالن ياد ميگرديد، انجام داده بودند. ريكارد هاى شاروالى ها نيز مانند ريكارد هاى كادستر و محاكم 

در جريان جنگ از ميان رفت70. نابودى اين اسناد در مواردى غير عمدى، ولى اكثرا ماهيت قصدى و عمدى داشت71.

 اعتماد بر اداره زمين در زمان موافقتنامه بن ضعيف بوده و تقلب در ريكارد ها نگرانى عميق شمرده ميشد. تكرار و ناهماهنگى ريكارد ها تحت سيستم هاى مختلف، پوشش محدود 
توسط سيستم، عدم موجوديت ثبت مبتنى بر سروى، و اعمار هزار ها ملكيت هاى جديد از زمان جنگ داخلى(1978 – 1979) در جمله ساير عوامل بازدارنده شمرده ميشوند. شمار 
محدودى از صاحبان ملكيت، اسناد محكمه در اختيار داشتند كه در رابطه با ملكيت امالك معيار طاليى بحساب ميآمد. اسناد تهيه شده از جانب محاكم حداكثر(10) فيصد ملكيت 
هاى روستايى و (30) فيصد ملكيت هاى شهرى را تحت پوشش قرار داده بود72. واين در حالى بود كه معامالت تائيد شده توسط قاضيان چندان مورد اعتماد مردم قرار نداشت.

موسسات ارضى

در سال 2001 اساسا چهار موسسه در اداره زمين دخالت داشت: امالك AMLAK، شاروالى ها، اداره سروى و محاكم. AMLAK از MAIL كه خود وظايف 
خويشرا در مورد طرح اسكان، وضع ماليات و توزيع مجدد تحت ريفورم ارضى در سال 1990 بخوبى انجام نداده بود، عقب افتاد. مديريت سروى كادستر در سال 1970 
مربوط  به اداره مركزى جيوديزى و كارتوگرافى (AGCHO) تحت اداره دفتر صدراعظم قرار گرفت. اين اداره نيز با كمبود وجوه مالى و پرسونل مواجه شد. اهداف 
اصلى اين موضوع كه عبارت از در آوردن سروى زمين و ثبت، تحت خدمات واحد شمرده ميشد، مدتها قبل كنارگذاشته شده بود. شارواليها از راه هاى مختلف توسط آن 

عده ساكنين شهرى كه خارج از حدود ماستر پالن زندگى مينمودند و زمين مورد نياز مسكن را خود بدست آورده بودند، با نگرانى مواجه ميگرديد.

اصالحات در محاكم، نه در وظايف آنها

ريفورم در محاكم در جريان بازسازى بعد از جنگ به مسألة عمده يى مبدل گرديد، چون صداقت در قضا بعنوان يكى از نهاد هاى بسيار مهم براى احياى مجدد كشور، 
ضرورى شمرده ميشد. از تجارب بخش قضائى گذشته بر ميايد كه در برنامه هاى اصالحى، مشاورين از نقش قوى خود در مورد امنيت ملكيتى تنها آگاهى ضمنى داشتند. 
واين در حالى است كه اهميت اسناد قانونى زمين با وضاحت در حال كاهش بود. حتى قبل از جنگ در مورد قاضيان و محاكم گفته ميشد كه خود را «باالتر از قانون» 

و«بى اعتنا بقوانين ملى»در مسايل مربوط بزمين ميدانند73.

افغانان بدون واسطه و وسيله محاكم را مرجع مفيدى نيافتند74. بسيارى آنها، بغير از اسناد پرداخت ماليات، اسناد مالكيت زمين و خانه را در اختيار نداشتند. جمع آورى 
ماليه بر مالكيت در سال 1979 متوقف گرديد و بسيارى از مردم اسناد مربوطه را در دوره موقت از دست داده بودند. ادارات زمين، امالك (AMLAK) در سال 2001 
در سطوح واليتى و شمار زيادى از ولسوالى ها وجود داشت ولى نقش آنها بيشتر نگهدارى از ريكارد ها بود تا اداره زمين. شارواليها صالحيت نامنظم در مسايل مربوط 

بزمين داشت. واليان و قوماندانها كسانى بودند كه معموال در زمينه تصميم ميگرفتند.

سالهاى جنگ وضع را بهتر نساخت. اوال، تصاميم در باره مالكيت زمين و واگذارى مالكيت عامه با آمدن هر اداره تغيير ميكرد. اين موضوع در دوران پر از هرج و مرج 
مجاهدين(1992 – 1996) زمانيكه كنترول قوماندان بر مناطق همجوار شهرى و نواحى روستايى تفاسير مختلفى از حقوق مالكيت را بخود گرفت، بد ترين اشكال را 
بخود اختيار نمود. موافقتنامه هاى عنعنوى نيز در بسيارى از ساحات از ميان رفت، چون خانواده هاى عادى خانه ها و مزارع تخليه شده را اشغال و زراعت للمى را به 
ساحاتى توسعه داد كه در گذشته ها ممنوع بود. كنترول باالى علفچرها نيز دست بدست ميشد. اين موضوع بخصوص به ضرر كوچى هايى تمام شد كه تقريبا يك قرن 

سلطه بر چراگاه هاى تابستانى ارتفاعات مركزى و شمال داشتند و در جريان جنگ اين اختيارات محدود شده اند. 

وقتى طالبان در سال 1996 كنترول كابل را بدست گرفتند تالش نمودند مناسبات زمين را تحت نظم در آوردند. آنها در سال هاى 1996، 1999 و 2000 قوانين كليدى 
زمين را تعديل و تجديد نظر نمودند كه درنتيجه آن شكل جديدى از قوانين كه جز مهر مالعمر تغيرات بسيار محدودى در آن صورت گرفته بود، ترتيب گرديد.

قانون زمين 2,4

پاكتى مملو از رهنمود هاى قانونى مختلف

قانون زمين در سال 2001 از حقوق عده زيادى از افغانها حمايت ناكافى نمود. بگونه مثال، سيستم نامبرده به اجاره داران، دهقانان سهم كار و كارگران زراعتى دراز مدت 
اجازه نميداد تا حقوق دستيابى بزمين را ثبت نمايند. زمين هاى للمى بطور دوگانه در اسناد جا داده شده بود كه باعث اين شكاكيت ميگرديد كه آيا زمين در مالكيت 

خصوصى قرار داشت و يا اينكه حق استفاده موقت از زمين در آن تسجيل گرديده بود.

69   طور مثال، اين موضوع در تمام ولسوالى هاى واليت باميان در 2003 مشهود بود. براى معلومات بيشتر نوشته الدن ويلى «مناسبات زمين در باميان» مطالعه گردد.
70  ياسين سفر ريكارد هاى محكمه را دريافت نمود كه در سالهاى جنگ در  كندهار بصورت قصدى به آتش كشيده شد.

71  اين در واقع دريافتهاى عمومى اكثر گزارشها در باره زمين بوده و براى مولف در مى 2012 از جانب يك مامور اراضى و ادارة سروى، مورد تائيد قرار گرفت.
.(ADB/MAIL 2007 :كابل) ،«ديكارد هاى اداره مبتنى بر اجتماع-دولت مالكيت خصوصى در روستا هاى افغانستان» ،RLAP 72  ديويد ستانفيلد، ياسين سفر و جنيفر برك، و تيم

73 على وردك، «ايجاد سيستم عدلى بعد از جنگ در افغانستان» (بيانيه در سمپوزيم بازسازى دولتى و تداخل بين المللى در افغانستان، بن ، مى- 2004)
74 وردك، «ايجاد سيستم عدلى بعد از جنگ در افغانستان»، ليز الدن ويلى«مناسبات زمين در واليت فارياب: دريافت ها از مورد پژوهى 11 قريه» (كابل:AREU، جون 2004)
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بخش خصوصى، زمين بسيار كوچك و محدود به خانه ها و مزارعى بود كه قبال در ارتباط به اينكه آيا زمين هاى للمى در آن شامل بود و آيا  زمينهاى متذكره اسناد 
داشت، 5 تا 12 فيصد كشور خوانده شد. در جريان سالها و بر اساس قوانين در سالهاى 1960 و 1970، دولت در حقيقت به مالك بخش اعظم كشور مبدل گرديد. مفاهيم 
قانونى كه به اجتماعات حق مالكيت برزمين هاى خارج ساحات زراعتى قريه، قطعات زمين قريه جات، ساحات ملكيت قبيلوى و ساير ملكيت هاى پذيرفته شده عنعنوى 
(منطقه) را ميدهد، انكشاف نيافته بود. زمين هاى كشت ناشده، علفزار ها يا زمين هاى باير بصورت كلى مالكيت دولت، حكومت يا عامه، شمرده ميشد. زمين هاى ال 

مالك و غير قابل تملك در حيطه صالحيت حكومت قرار گرفت كه پيوسته به گروپ هاى مورد نظر با شرايط باز، واگذار ميگرديد. 

تعدد در اساسات قانونى مسايل را بيشتر پيچيده ساخت. البته اين پيچيدگى در تمام قوانين بشمول عرفى، دينى، ملكى، فقهى و قانون اساسى(عرف، شرع، قانون مدنى، 
قانون و قانون اساسى) انعكاس دارد75.

قانون عنعنوى زمين

بصورت عنعنوى مالكيت زمين از طرق و شيوه هاى مبتنى بر اجتماع كه بزرگساالن حقوق ملكيت يك خانواده را مهر تائيد ميگذاشت، انجام ميشد. بعضى اوقات اسناد 
كتبى در مورد انتقال (ملكيت) و معامالت، تهيه ميگرديد كه بزرگساالن، ملكان تعين شده از جانب دولت يا ماليان(رهبران دينى) بعنوان شاهد آنرا تائيد مينمودند. معيار 
هاى حاكم در باره صحت و سقم اسناد در ميان اقوام مختلف فرق مينمود. پشتونولى، قانون عنعنوى اقوام پشتون، بصورت شفاهى ولى بسيار دقيق از نسلى به نسل 
ديگر انتقال مى ىابد. قوانين تاجيكان، هزاره ها، تركمن ها و ازبيكان نيز كتبى نبود76. به اين ترتيب قانون عنعنوى بر اساس معيار هاى ترتيب شده از جانب اجتماع 
استوار است كه در جريان سالها ميتواند تغيير نمايد. تطبيق آن نيز بر اساس ميانجيگرى و حكميت بمنظور رسيدن به اتفاق آرا صورت ميگيرد. باگذشت زمان تجارب و 

قوانين ميتواند تغيير يابد.

قانون شرعى زمين

حمايت از مالكيت هدف عمده قانون اسالم بوده و احكام و اساسات آن در رابطه به موضوع جامع و فرا گير ميباشد77. تعبير شيعه و سنى در باره مسايل مالكيت مانند 
ساير موضوعات ناهمگون نيست78. اشكاالت ميتواند بوجود آيد زيرا قوانين راجع به حقوق زمين نميتواند مجزا از ساير شاخه هاى قانون اسالم مانند قوانين خانواده، 
عامه و مالى باشد و صرف مطابق اصول بنيادى اسالم عملى ميگردند79. نتيجه نهايى آنكه مواضع شريعت در باره ملكيت چنانيكه بسيارى تصور مينمايند، ثابت نيست.

قانون ملكى(مدنى) زمين

درحاليكه غير مذهبى ساختن قانون در سال 1920 آغاز گرديد، نقش اصول اسالمى، صالحيت علما (دانشمندان اسالمى) و قاضيان مذهبى در قانون ملى افغانستان 
تاكنون حفظ شده است80.در سالهاى 1970 تالش صورت گرفت تا شريعت در قانون رسمى فقهى از طريق قانون مدنى داخل گردد81، كه براساس اصول مكتب حنفى 
سنى طرح شد. قانون مدنى 2،416 ماده دارد كه 1،000 ماده آن رهنمود هاى مربوط به زمين و ملكيت مانند ميراث(متروكه)، گرو(رهن)، اجاره و كرايه (كرايه، سرقفلى) 

ميباشد.

ثبات در قانون دينى و عنعنوى در مسايل مربوط به ملكيت رك و راست نيست. هر دو در بسيارى جهات در احكام خود با هم مشابه اند زيرا دين در جوامع را سطح 
محلى و ملى تنظيم مينمايد. البته در عين حال موضوع به دانش دينى مالى محلى در شهادت معامالت، نيز ارتباط دارد. اين مساله باعث ترويج اسناد مبتنى به شريعت 

در اداره زمين گرديده است.

در ساير اوقات، قانون عنعنوى بصورت محسوسى متضاد با هر دو قوانين شرعى و فقهى ميباشد82. بگونه مثال، بر اساس شريعت، قانون مدنى رهنمود ميدهد كه «دختر 
مستحق نصف ميراث پدرى است» (ماده 2008)، و «جاييكه زمين جديد از طريق جريان سيل بوجود آيد، زمين مذكور بايد بحيث مالكيت دولت شناخته شود»(ماده 

2،198). قريه ها به ندرت يكى از اين قوانين را در معيار هاى مبتنى بر اجتماع خويش رعايت مينمايند.

مجموعه  طريقاين  از  صرف  قاضيان  از  بسيارى  دربن،  كرد.  مبالغه  نميتوان  بزمين  مربوط  مسايل  به  راجع   (Qanun-e-Madani)مدنى قانون  اهميت  باره  در 
قوانين(قانون مدنى) در شريعت آموزش ديدند. آنها در حقوق مدون زمين، و قوانين عنعنوى زمين آموزش نديده بودند. سيستم محاكم از جهات ديگر نيز ضعيف بود. آنها 
با مكانيزم هاى ايجاد روية قضايى مبتنى بر احكام محكمه آشنائى نداشتند. در سال 2001 گزارشدهى محاكم شكل نا منظم داشت يا اصال وجود نداشت. قوانين عمده، 

فرامين، احكام طالبان و ساير اسناد تقنينى در سطح بسيارى از محاكم واليات موجود نبود.

75  قانون اساسى بصورت عادى، قانون مدون يا قانون ملى شمرده ميشود و بصورت مشخص تذكر داده شده كه اين موضوع از سالهاى 1930 اهميت خاص پيدا كرد. برعالوه، قانون اساسى ميتواند 
به اساس شرع – نه بر اساس اصطالحات خودش- بعنوان قانون عالى ناميده شود كه بر اساس آن تمام قوانين بايد مطابق اين قانون دينى (شرع) باشد.

76 تونررزهك، «پشتو و پشتونولى بمثابه روش افتخار آميز و زندگى قومى در ميان پشتونها» (كابل: شبكه تحليلگران افغانستان، 2011)
77 سراج سييت«ارتباط قانون اسالمى زمين با طرح پاليسى و پروژه» (بيانيه، كنفرانس در باره مشكالت پاليسى و اداره زمين، بانك جهانى، واشنگتن دى سى، 14 فبرورى 2007)

78 نوچين دى هيلنكورت، شهرت رجبوف، نصراله ستانكزى، و عبدالسالم «مطالعه مقدماتى در مسايل مربوط به ملكيت زمين در مناطق شهرى افغانستان همراه با اشارات به شهر كابل» (كابل: 
UNHABITAT، مارچ 2003)،15.

79 سييت«ارتباط قانون اسالمى زمين»
80 وردك «ايجاد سيستم بعد از جنگ»

81  بخش اعظم قانون جزا رسما توسط شاه امان اله در سالهاى 1920 جمع آورى گرديد.
82  يك تفاوت در رابطه با زنان در پشتونولى، بگونه مثال، جواز ميشمارد تا زنان براى حل اختالفات به ساير اجتماعات (بد) داده شوند. چند قانون محدود معنوى به زنان عين حقوق در ميراث را ميدهد 

كه در شريعت پيش بينى گرديده است. توضيح تازه پشتونولى در رزيهاك ديده شود. «پشتونولى»
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قانون مدون زمين

 (Muquarrarat) و مقررات (Layehe)بيش از 70 قانون، لوايح (Qanun-e Asasi) 83قانون ملى زمين در سال 2001 مغلق بود. در پهلوى قانون اساسى
راجع به موضوع در پهلوى احكام (firman) و تصاميم اداره زمين وجود داشت84.

بسيارى از قوانين تعديل بسيار جزئى نمودند، بدون آن كه تذكرى در مورد لغو قانون اصلى رفته باشد. موضوع عمده تحت پوشش عبارت بود از : صنف بندى زمين 
بمنظور وضع ماليات، ملكيت زمين، اكتساب جبرى زمين، مديريت چراگاه ها، توزيع زمين عامه توسط دولت، مديريت ملكيت هاى حكومت در مناطق شهرى تحت 

ماسترپالن و قوانينى كه از دوره انقالب 1978 - 1979سرچشمه مى گرفت. ماهيت اين قوانين بعدا بررسى ميگردد.

پاليسى زمين 2,5

قانونيت پاليسى هاى گذشته در سال 2001 اعالم گرديد. با وصف آنكه يك پاليسى ملى زمين هيچگاه طرح نگرديد، ولى برنامه هايى در نيم قرن گذشته با اهداف 
آتى به راه انداخته شد:

محدود ساختن توسعه زراعت در علفزار ها و محدود كردن استفاده بيش از حد از علفهاى علفچر ها. 1
توسعه ساحات زمين تحت آبيارى براى زراعت خصوصى و توليد گندم، پنبه و ساير محصوالت بشمول جاگزين ساختن كوكنار با توليدات تاريخى . 2

فراگير.
مزروع ساختن دشت ها از طريق اعمار بند ها و آبيارى. 3
دادن زمين به بى زمينان از طريق طرحهاى اسكان. 4
مسكون ساختن كوچيان، بشمول پالن سالهاى 1950 در مورد ايجاد«سرزمين بومى پشتون از كابل تا كندهار بمثابه منطقه حايل عليه رغبت بى . 5

زمينان در جهت داخل ساختن آنها در پروگرام هاى عصرى سازى».85
سروى و رسمى ساختن زمين هاى روستايى در سيستم معاصر، بصورت عمده در جهت كمك به جمع آورى ماليات ملكيت ها.. 6
در آوردن استفاده زمين و مناسبات ملكيت تحت كنترول محكم دولت. 7
آوردن نظم در اسكان شهرى از طرق موثر ساختن ماستر پالنها. 8

چهل سال استراتيژيهاى ناكام

تمام اهداف فوق بدرجات مختلف با شكست مواجه شدند. طى سالهاى جنگ توسعه زراعت للمى و اسكان در علفچر ها بشمول شيب تپه ها، تا سرحدى رسيد كه 
مامورين زراعت ولسوالى ها و واليات بمشكل توان تحت پوشش گرفتن آنرا داشتند. اعمار بند ها و شبكه هاى آبيارى از سالهاى 1940 جسته و گريخته جريان 
داشت، ولى طرحهاى عمده در جنوب بصورت نامنظم يا ترك گفته شدند و يا تحت الشعاع كوكنار كه دوباره اهميت پيدا كرده بود على الرغم ممانعت از جانب 
طالبان86، قرار گرفت. به كوچيان پشتون و ساير پشتونها از 1929 فرصت هاى مكرر داده شد تا مسكون گرديده و بزراعت مشغول گردند، ولى با ميسر شدن اولين 
امكانات بنابر موجوديت مواشى و مشكل شدن زراعت براى آنها، دوباره كار مالدارى مهاجرتى را برگزيدند87. برنامه سروى و رسمى ساختن اسناد مالكيت روستايى 
مدتها قبل متوقف گرديده بود. ماستر پالنهاى شهرى تطبيق نگرديد زيرا آنها نتوانستند از عهده سيلى از خانواده هاى بى سرپناه برآيند و يا به مساكن غير رسمى 
خارج از محدوده رسمى رسيدگى كنند. بهر حال شاروالى ها بسيار فاسد بوده و عالقه مند به مقررات و حمايت از نو واردين نبودند. ماليات ملكيت ها از سال 1979 
با ستثناى موارد نامنظم در چند ساحه، جمع آورى نگرديد. دولت مصمم بود صالحيت كنترول باالى واگذارى زمين را در اختيار داشته باشد، ولى نتايج آن محدود 

بود. مردم خود را از طريق بدست آوردن اسناد قانونى با وسايل غير قانونى صاحب زمين ساختند88.

ريفورم توزيع مجدد زمين هاى زراعتى

مطالعه دهه هاى قبل از بن و ميراثهاى آن در 2000 نشان ميدهد كه مهمترين پاليسى عبارت از اصالحات در توزيع مجدد زمين بخصوص با توجه به موضوع 
متداوم بى زمينى در شرايط امروز، بود. اين پاليسى از نخستين سالهاى 1970 اهميت بيشتر كسب كرد هنگاميكه مامورين باين نتيجه رسيدند كه «غيابت مالكين و 
زمينداران و شيوه هاى استثمارى دهقانى بر اساس سهميه در حاصالت عوامل كاهش در توليد ميباشد»89.از اواخر سالهاى 1960 هنگاميكه فرصت هاى تحصيلى 
توسعه پيدا كرد و براى جنبش هاى اجتماعى تند رو زمينه بيشتر مساعد گرديد ،شاگردان بسوى شهر ها هجوم آوردند90. آزادى مطبوعات در پايان سالهاى 1960 

83 موافقتنامه بن پيشبينى كرده بود كه قانون اساسى 1964 تطبيق گردد. طالبان مسوده هشتمين قانون اساسى 1992 را تطبيق ننموده و شريعت حنفى را احكام مسلط قانون اساسى دانستند كه تاسيس 
دولت خالص اسالمى، تحميل حجاب براى زنان، و پوليس مذهبى و تشكيل لشكر اسالمى و تبديل اقتصاد دولتى به اقتصاد اسالمى شامل آن بود.

84  براى ديدن لست كتاب الدن ويلى «حقوق زمين در بحران» 91 – 93 مراجعه شود.
85 نك كوالتر«افغانستان بدبخت (لعنتى): عصرى سازى در يك دولت حايل»، ژورنال تاريخ امريكا(2002) 312  - 537

86 س. مجروح و س. علمى، درس هاى تاريخى از شوروى سازى افغانستان و راه بيرون رفت از جنگ كنونى(پشاور، پاكستان، فرانتير لميتد، 1986).
87  اولين مساعى براى اسكان كوچى ها در سال 1950، با پالن مسكون ساختن 20،000 خانواده باالى 15 ايكر زمين در غزنى، آغاز يافت. كتاب كوالتر، «افغانستان بدبخت(لعنتى)» ديده شود

88  مطالعه ادبياتى كه باين نتيجه رسيده اند در كتاب الدن ويلى بنام «حقوق زمين در بحران» ميسر است؛ الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها»
89  «سروى انكشاف 1970 – 1971، اداره احصائيه» (كابل: حكومت افغانستان، 1971)

90 پيترمارسدن، جنگ طالبان و دين در افغانستان، (لندن: زيد بوكس لميتد، 2002)
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رشد نموده و نخبه ساالرى پادشاهى را با مشكالت مواجه نمود. اين جريان سرانجام در سال 1973 به سقوط نظام شاهى توسط پسر كاكا و صدراعظم پادشاه 
بكمك اردوى آموزش ديده توسط شورويها، منجر گرديد.

معهذا، ريفورم توزيع مجدد زمين زراعتى ادامه سوسياليسم نبود. طوريكه قبال توضيح گرديد، ادارات ملل متحد نيز بصورت فعاالنه توزيع مجدد زمين را ترغيب 
مينمود تا انكشاف بوجود آيد. قابل تذكر است كه ريفورم توزيع مجدد توسط اياالت متحده امريكا بعد از جنگ دوم جهانى در كشور هاى آسياى شرقى(كورياى 

جنوبى، جاپان، تايوان) با موفقيت بعنوان وسيله يى جهت جلوگيرى از گسترش كمونيسم چين91، تطبيق گرديد.

بنابرين، هم مشاورين شوروى و هم مشاورين امريكايى رئيس جمهور داود را تشويق نمودند تا توزيع مجدد ملكيت هاى بزرگ زمين را به اجاره داران بى زمين و 
كارگران تعقيب نمايد. او مواضع معتدلى را درين عرصه بخاطر هراس از نظريات محافظه كارانه روستايى، انتخاب كرد. برنامه متذكره در پاليسى ملى 18 ماده يى 
براى اولين پالن هفت ساله انكشاف اقتصادى واجتماعى سالهاى1976– 1983، انعكاس يافت. قانون جدي.د ريفورم. زمين، كه اصول و طرزالعمل هاى مربوطه 

را تنظيم نمود، در سال 1975 در منصه تطبيق قرار گرفت. قانون اساسى جديد سال 1977 رئيس جمهور داود اين پالسى ها را مورد پشتيبانى قرار داد92.

مهر هاى سخاوتمندانه بر مزارع آبى مجاز باندازه 100 جريب(20 هكتار) و زمينهاى للمى با وسعت 200 جريب (40 هكتار)، زده شد. به زميندارانى كه زمين بيشتر 
از حد تعيين شده باال را در اختيار داشتند، هدايت داده شد تا قطعات اضافى زمين خويشرا به اشخاص بفروش رسانيده و يا آنرا با قيمت جبرانى معتدل كه با اقساط 
در جريان 25 سال پرداخته خواهد شد، در استمالك دولت قرار دهند. قرار بود زمين هاى اضافى در ميان دهاقين محلى بى زمين، كوچى ها و فارغين مكاتب 
زراعتى توزيع گردد. در سال 1976 رفورم ماليات زمين نيز معرفى گرديد كه صاحبان 5 جريب (يك هكتار) و يا كمتر از آنرا از پرداخت ماليه معاف و سايرين را در 
هفت درجه، باالترين براى باغها و كمترين باالى زمين هاى للمى، تابع پرداخت ماليه دانست93. كوپراتيف ها ايجاد و قوانين مربوطه تنظيم وتامين حقوق كارگران 

زراعتى و صنعتى را وعده سپرد.

از توزيع مجدد معتدل تا توزيع مجدد افراطى

بعد از كشته شدن رئيس جمهور داود در سال 1978، رژيم كمونيستى چار فرمان كليدى انقالبى را بشمول فرمان عليه سود و گروى و نيز در باره اصالحات بنيادى 
ارضى، صادر نمود94. بر اساس اين فرامين حدود مالكيت مجاز زمين از 20 هكتار به شش هكتار كاهش يافت. ولى حتى حدود نامبرده بسيار بلند بوده شمار محدودى 
از مزارع خصوصى بيشتر از آن بود. پرداخت قيمت استمالك زمين اضافى مصادره شده، متوقف گرديد. زمين نيز بايد به دهاقين بى زمين، كوچى ها و دهقانانى 
كه كمتر از نيم هكتار زمين داشتند، توزيع ميگرديد. واگذارى زمين از طريق قرعه كشى علنى و عامه باالى زمين صورت ميگرفت، و آنهايى كه تازه مالك زمين 
شده بودند مكلف به هيچگونه پرداخت در مقابل زمين نبودند، آنچه در ريفورم رئيس جمهور داود وجود داشت. به فارم هاى زراعتى تاكيد ميگرديد كه توازن درجات 

مختلف زمين را در هر فارم رعايت نمايند. تقسيم ميراث نميتوانست اندازه فارم ها را از پنج جريب(يك هكتار) زمين آبى كاهش دهد.

ثبت ملكيت زمين نيز از طريق سيستم گزارشدهى داوطلبانه 1979 كه قبال تشريح گرديده، جبرى بود. در صورتيكه يك شخص به بيش از 20 فيصد سواالت 
معلومات غلط ميداد، مكلف بود ملكيت خود را متناسب با درجه معلومات غلط تاوان دهد.

تا اخير سال 1979 به دو صد و پنجاه هزار خانواده (600،000) هكتار زمين توزيع شد، ولى ابزار و وسايل زراعت و تخم هاى اصالح شده براى كشت اين زمين ها 
خيلى ديرتر، كمك گرديد. رغبت براى گرفتن زمين در بعضى مناطق بنابرهمين علت و نيز بنا بر ترس از انتقام جويى زمينداران خشمگين، در سطح بسيار پائينى 
قرار داشت95. به مشوره و رهنماىى شورويها در اوايل سال 1980 ريفورم ارضى جهت قابل تطبيق شدن مورد تجديد نظر قرار گرفت96.تغيير بسيار بزرگ اين بود 
كه دولت با درك اين موضوع كه شمار ملكيت هاى بزرگ خصوصى كوچكتر از آنست كه تصور ميشد، توزيع زمين هاى دولتى را به دهاقين بى زمين و كم زمين، 

مورد توجه قرار داد.

از طرحهاى توزيع مجدد تا اسكان

اين جريان افغانستان را به سيستم عنعنوى توزيع زمين برگردانيد كه اسكان مجدد جبرى بخشى از نفوس جهت زير سلطه آوردن ساحات دور افتاده (مانند مجبور 
ساختن 40،000 پشتون به مسكن گزينى در مناطق دور شمال در سال هاى 1890)97 و اسكان داوطلبانه در مناطق تحت انكشاف آبيارى (در سال 1929 با اعمار 
بند ها در بتخاك، غزنى و خروارلوگر آغاز يافت)، را در بر ميگيرد. نزديك به (100،000) دهقان بى زمين، كوچى ها و سايرين بخصوص از واليات پرنفوس شرقى 
در طرحهاى جنوب هلمند مسكون گرديدند. در سال 1960 پروژه هاى اتحاد جماهير شوروى (USSR) مانند پروژه هاى درونته/ننگرهار و دو فارم تجارتى در وادى 

جالل آباد تاسيس گرديد كه اخير الذكر 9،000 دهقان بى زمين را در سالهاى 1980 استخدام و اسكان داد.

طرح هاى توزيع مجدد و اسكان ، زمينهاى بسيارى را در اختيار خانواده هاى بى زمين قرار داد، ولى در مورد اينكه چه تعدادى در مناطق جديد باقى ماندند، احصائيه 
ها و ارقام متنوع داده ميشود. احتمال ميرود صرف عده محدودى از دهاقين بى زمين بنا بر هراس از زميندارانى كه زمين آنها تصاحب گرديده بود، به زمينهاى 
توزيع شده انتقال نموده باشند. باينترتيب گرچه توزيع زمين هاى دولتى بيشتر مورد استقبال قرار گرفت، ولى در عمل دور بودن بسيار زياد و يا غير زراعتى بودن 

اين زمين ها باعث گرديد كه ساكنين جديد در محالت متذكره براى دير زمانى اقامت نكنند.

91  به ضميمه الف در كتاب الدن ويلى، «ريفورم ارضى در سطح جهانى» براى مطالعه ريفورم ارضى جهانى، مراجعه نمائيد.
92  براى معلومات بيشتر اثر الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران»43، 95 را مطالعه نمائيد.

93  قانون ماليات زمين (جريده رسمى شماره 338) 1976 (1355 ش)
94 عمادى، دولت، انقالب و قدرت هاى بزرگ
95 عمادى، دولت، انقالب و قدرتهاى بزرگ

96 دى. بى. ادوارد، «منشا جهاد ضد شوروى» مقاومت افغان: سياست زنده ماندن جى. امفر و جى .جى.مريم (الهور، پاكستان: وينگارد بوكس، 1988)برنتآر. روبين «جستجوى صلح در افغانستان، از 
دولت حايل تا دولت ناكام» (نيوهيون، ييل يونيورسيتى پرس، 1995).

97 لى، برترى جوئى قديمى، نانسى تيپر«ظهورمالداران پشتون» 55 – 79.
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دست كشيدن از مساوات

رئيس جمهور نجيب اهللا (1986 – 1992) بعد از بركنار كردن رئيس جمهور كارمل در سال 1986 اصالحات ارضى را لغو كرد. او اندازه مالكيت جايز را دوباره 20 هكتار 
ساخت و حق اوالد را بطور خودكار در ميراث منازل و زمين(1987) قانونيت بخشيد. فرامين صادره طى سالهاى 1989 – 1994 استرداد زمين هاى زراعتى استمالك 
شده بدون پرداخت جبران را به صاحبان اصلى و اعاده منازل و اپارتمانها را اعالم نمود كه توسط رژيم هاى گذشته بزور تصاحب گرديده بود98. در عين حال نجيب اهللا 

تالش نمود از توسعه مزارع خصوصى به علفچر ها جلوگيرى نمايد.

به تعقيب دوران پر هرج و مرج و غصب زمين در زمان مجاهدين، پاليسى ارضى طالبان بجاى دور شدن از اين مواضع در جهت تقويه آن، سير نمود. مال عمر  در حدود 
پانزده فرمان بين سالهاى 1996 و2000، استرداد زمين هاى گرفته شده بدون پرداخت جبران از سال 1978، توقف گسترش مزارع خصوصى به علفچر ها، و دوباره 
گرفتن زمينهاى عامه و ملكيت دولتى را بخصوص در شهر ها، اعالم نمود99. برعالوه، مال عمر جزاى سنگين را براى مامورينى تعيين نمود كه از صالحيت هاى خود 

در مورد مسايل مربوط بزمين، سوءاستفاده نمايند100.

مفهوم ملكيت حكومت نيز با فرق گذاشتن ميان زمين هاى حكومت و عامه، صراحت يافت101. ماهيت عامه علفچر ها/علفزار ها از طريق صدور مجدد قانون چراگاه در 
سال 2000 تقويت گرديد. اين زمين ها بعنوان زمين هاى المالك شناخته شدند كه تنها حكومت ميتوانست آنرا بخشش يا واگذار نمايد. مالكيت عنعنوى اجتماعات باالى 
اين زمين ها رد و لغو گرديد. حق و صالحيت رهبر عالى طالبان در مورد فروش علفچر ها بطور جداگانه، نيز مورد تائيد مجدد قرار گرفت. مهمتر از همه، نوع جديدى از 
 (Mara’a) علفچر ها مروج گرديد كه بنام علفچر هاى خصوصى ياد ميگرديد ولى براى استفاده اجتماعات همجوار اختصاص يافته بود102. اين علفزار ها بعدا بنام مرعى

خاص يا علفچر هاى قريه، ياد گرديد. از جانب ديگر علفچر ها آزادانه، بخصوص براى كوچيها، قابل دسترسى بود.

بازگشت به پاليسى قبل از ريفورم

موافقتنامه مورخ 5 دسمبر 2001 اعالم نمود كه چارچوب اساسى براى صلح تا تصويب قانون اساسى جديد، قانون سال 1964(باستثناى احكام يا مواد راجع به سلطنت، 
قوه اجرائيه و مقننه) خواهد بود. در رابطه با مسايل زمين، اين موضوع افغانستان را دوباره به دوره قبل از ريفورم برد، زيرا قانون اساسى 1964 حتى از ريفورم معتدل رئيس 

جمهور داوود، مقدم تر بود. بنظر ميرسيد كه چهل سال اصالحات ارضى اصال صورت نگرفته است. حتى حدود زمين مجاز براى فارمها كنار زده شد.

مواد قانونى مربوطه در سال 2001 جبران قبلى و عادالنه زمين هاى استمالكى بخاطر مقاصد عامه را تسجيل نموده، تقدس ملكيت هاى خصوصى را حرمت گذاشته و 
غصب آنرا از جانب جنگساالران غير قانونى دانست. محاكم صرف در صورتيكه قوانين رسمى نميتوانست موضوعى را تحت پوشش قرار دهد، به احكام شرعى (مكتب 

حنفى) مراجعه مينمودند103.

قوانين و مقررات موجود در صورتيكه با موافقتنامه يا قانون اساسى در تناقض نمى بود، قابل تعميل و تطبيق دانسته ميشد. به ادارة موقت صالحيت داده شده بود تا قوانين 
نامبرده را الغا يا تعديل نمايد. اين موضوع در فبرورى سال 2002 شكل قانون بخود گرفت. رئيس جمهور كرزى، مانند مالعمر در سال هاى 1990، به تمام وزارتها 

هدايت داد قوانين مربوطه را مطالعه نموده و تعديالت الزم را پيشنهاد نمايند.

مشاجرات زمين در سال 2001 2,6

هيچگونه سروى مشاجرات بر سر زمين در زمان بن و يا بالوقفه پس از آن صورت نگرفته است. بهر صورت، مشكل است تا مناقشات باالى زمين را از برخوردهاى 
مسلحانه افراطى و ناآراميهاى سال 2001، تفكيك نمود.

در عين زمان، UN-Habitat (پروگرام اسكان بشر ملل متحد) واحد  تحقيق و ارزيابى افغانستان كه مسايل مربوط بزمين هاى شهرى و روستايى را در سال 2002 
مورد مطالعه قرار ميداد، امكانات بالقوه وسيعى را در رابطه با مناقشات باالى زمين خاطر نشان ميسازد. AREU بخصوص باين حقيقت باور داشت كه تشنجات ناشى 
از مناسبات زمين يكى از عوامل بسيار جدى در جنگ هاى داخلى از سال 1978 ميباشد. مشاجرات و جنگ هاى متذكره اشكال مختلف را بخود گرفت كه عمده ترين 
آنها عبارت بود از؛ مردود دانستن ستيزه جويانه توزيع مجدد كمونيستى و ساير اقدامات سوسياليستى از جانب زمينداران، مال ها، ايجاد كنترول مناطق جديد  مورد حمايت 
مليشه ها ميان نژاد ها و قبايل بخصوص در زمان مجاهدين؛ مخالفت خشونت آميز اجتماعات ارتفاعات مركزى و شمال با بازگشت پشتونهاى مسكون در ساحات زراعتى 
و چراگاه ها به خانه هاى شان و يا ايجاد سلطه دوباره به چراگاه هاى كوهستانى. روگرام اسكان بشر ملل متحد و واحد  تحقيق و ارزيابى افغانستان در عين حال تذكر 

ميدهد كه شكست در جهت حسابده ساختن اداره زمين باعث مناقشات و مشاجرات بيشتر خواهد گرديد104.  بخصوص غصب زمين بايد هرچه زودتر متوقف ميگرديد.

الزم است گفته شود كه محققين، كمك دهندگان، هيأت معاونت ملل متحد در افغانستان UNAMA و اداره جديد، همه اطمينان كامل داشتند كه هر نوع مناقشات 
و اختالفات از طريق استقرار صلح و باز سازى، از ميان خواهد رفت.

98  تفصيل قوانين را در كتاب الدن ويلى «حقوق زمين در بحران» 92 مطالعه كنيد
99  قوانين زمين دوره طالبان در كتاب الدن ويلى «حقوق زمين در بحران» فهرست گرديده است.

100  بعنوان مثال، ماده 22 قانون مديريت زمين (جريده رسمى شماره 795)2000 (1373 ش)
101  براى توضيحات بيشتر به كتاب الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران» 55 – 56 مراجعه نمائيد.

102 قانون چراگاه ومرعى (Mara’a)، فرمان شماره 57 طالبان(جريده رسمى شماره 795) 2000 (1373 ش)
103 الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران» 51 – 52، 94 - 95

104 دى هيلنكورت، «مطالعه مقدماتى مسايل مربوط به ملكيت زمين»، الدن ويلى «حقوق زمين در بحران»
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سالهاى اوليه: 2002 – 2004. 3
با هرج و مرج و شرارت هاى سالهاى 1990 مبارزه صورت نگرفت

 عمق مصيبت هاى وابسته بزمين در سالهاى جنگ بعد از بن جدى تلقى نگرديدند. در واقع، زمين اصال در برنامه جا نداشت و كمترين ريفورم ارضى در هر 
شكل آن صورت نگرفت105.

  اين وضع على  الرغم 23 سال تمام كه در آن مالكيت مناطق زياد، فارمها، و منازل، در وابستگى باينكه چه كسانى ساحه را تحت كنترول داشت، يك ، دو و يا 
سه بار تغيير نموده بود، وجود داشت. غير معمول بنظر نميرسد كه اقوام خارج از توجه و گروه هاى فرعى از خانه هاى خود فرار ميكردند. بگونه مثال، مطالعات 
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان  نشان ميدهد در فارياب قريه هايى وجود داشت كه ، هنگاميكه كنترول منطقه توسط تركمنها، ازبكها وپشتونها، دست بدست 
ميشد، ساكنين آن به فرار دسته جمعى از خانه هاى خود محكوم و مجبور بودند106. برخى از قريه ها در واليت باميان در ميان فرقه اسماعيليه و ساير قوماندانان 
شيعه در نوسان بود107. با كنترول كوچيان باالى چراگاه هاى عمده كوهستانى از سال 1979 با شدت مخالفت ميگرديد108. دهاقينى كه در پروژه هاى آبيارى و 
يا از طريق توزيع مجدد زمين هاى زمينداران سابق، مالك زمين گرديده بودند، در مورد حقوق شان اطمينان نداشتند، چون تغييرات چندين مرتبه يى پاليسى 
ها تا سال 2001 را بچشم سر مشاهده نموده بودند. با همه اينها مليونها دهقان ديگر هنوز هم بى زمين بودند. نسل جديدى از افغانان كه در خارج كشور تولد 

گرديده بودند، نيز به زمين ضرورت داشتند.

تشنجات وابسته به مناسبات زمين بر اساس قومى در ساحات روستايى بصورت مشخص ميان پشتونها و اقوام غير پشتون بوجود آمد، كه از ميان بردن آن در دهه 
آينده مشكل بنظر ميرسد. بسيارى از پشتونهاى بيجا شده نميتوانند به شمال برگردند. عودت كنندگان از پاكستان و ايران بدست آوردن دوبارة منازل و مزارع را 
كه دهه ها قبل ترك نموده بودند، مشكل و غير ممكن يافتند. منازل برخى از آنها تخريب گرديده است109. تشنجات در ميان اقوام، قبايل و گروه هاى ثروتمند 

همزمان با افزايش تالش ها براى بدست آوردن زمين، بعد از بن، ادامه يافت.

در ساحات شهرى نيز ازاوايل سالهاى 1990 در نتيجه ظهور جنگساالران و رژيم هاى جنگساالر كه در جريان آن مناطق مجاور، تعميرات، زمينهاى عامه، منازل 
و اپارتمان ها از يك دست بدست ديگر انتقال مى يافت، هرج و مرج پديدار گشت. بن به اين وضع تغيير نداد. در سال 2002 شمار زيادى از 9،600 اپارتمان اعمار 
شده توسط روسها درمكروريان كابل، به صاحبان اصلى مسترد نگرديده بود110. اپارتمان هاى نامبرده در صورت عدم پرداخت اقساط به ديگران توزيع ميگرديد. 
اپارتمانها و منازل توسط رهبران مجاهدين غصب و يا توسط افراد براى خودشان اشغال ميشد. فروش بعدى منازلى كه ملكيت فروشنده نبود موضوع مالكيت را 
بغرنجتر ساخت. برخى از مناطق شهرى توسط پيروان يك قوماندان خاص اشغال گرديده، در حاليكه منازل مسكونى بدون نقشه در ساحات ملكيت عامه اطراف 
شهر اعمار ميگرديد و تحت كنترول شارواليها قرار نداشت111. مناسبات ملكيت در كابل پر از مناقشات بود و شمار مشاجرات با برگشت عودت كنندگان افزايش 

مى يافت112. اين موضوع در نتيجه اسكان بيگانگان در اطراف شهر شدت بيشتر كسب كرد.

يكى از خصوصيات مهم مناسبات زمين در سال 2001 اين بود كه تعداد زيادى از معامالت بصورت غير رسمى، بدون تصديق محكمه يا امالك، انجام مى 
پذيرفت. قاضيان و مامورين از طريق رشوه وادار ميگرديدند كه قباله هاى تقلبى ترتيب نمايند. جاييكه مشروعيت و قانونيت تحت سوال قرار ميگرفت، عدم 

اطمينان به لغزش بسوى فساد منجر ميشد. قباله، پاكى و تقدس خود را از دست داده بود.

عاليم انفالسيون در ماركيت زمين كه در زمان بعد از جنگ طى سالهاى 2002 – 2003 سريعا افزايش يافت نيز بمشاهده رسد. اين افزايش پس از آن نيز ادامه 
يافت. در سال 2012، قيمت يك جريب زمين در وزير اكبر خان به 8 . 1 ميليون دالر باال رفت كه در سال هاى 1990، 50،000 دالر بود و در سال 2001 قيمت 

بسيار گزاف شمرده ميشد113.

عدم عالقه به ريفورم

با وصف گرايشات نامبرده فرار، كه در آن اكثريت تهى دستان در مقابل صاحبان قدرت و آنهاييكه وسايل داشتند، بازنده بودند، برنامه ريزى بعد از بن بيشتر بر 
كمك هاى بشرى و تامين كمك هاى كافى غذايى متمركز گرديده بود. احياى مجدد زراعت و بازسازى بعد از خشكسالى مانند مالدارى اهداف قبل از موقع 

شمرده ميشدند. توليد گندم در سال 2002 افزايش يافت ولى دو باره توسط هجوم ملخ مراكشى و سيالب ها كاهش نمود114

105 الدن ويلى، «حقوق  زمين در بحران»
106 الدن ويلى، «در جستجوى صلح در چراگاه»

107 الدن ويلى «مناسبات زمين در واليت باميان»
108 پيترسن، «چراگاه هاى شيوا، 1978 - 2003»

109 كميشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سپتمبر 2002 گزارش داد كه اين موضوع در مورد 83.4 فيصد عودت كنندگان صدق مينمايد.
110 بانك جهانى، واحد انرژى و زير بنا در جنوب آسيا، بانك جهانى«بحران زمينهاى شهرى كابل :خالصه يى از مسايل و پيشنهادات» در پاليسى شهرى كابل، يادداشت شماره 1(كابل: بانك جهانى، 

مى 2005)
111  شاروالى كابل در اواسط سال 2002 گزارش داد كه حد اقل 600 ملكيت بصورت غير قانونى از طريق اسناد تقلبى، اشغال گرديده است. براى معلومات بيشتر «حقوق زمين در بحران»، الدن ويلى ديده شود.

112  واحد انرژى و زيربناى جنوب آسياى بانك جهانى، «بحران زمينهاى شهرى كابل»
113 پروفيسوركبيررنجبر، مشاور ارشد اداره حمايت سرمايه گذارى در افغانستان (AISA)، 28 مى 2012

114 دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد /پروگرام غذائى جهان «هيات ارزيابى ذخاير حاصالت و غذا به افغانستان» (روم FAO/WFP، آگست 2002)
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مسايل مربوط بزمين در چارچوب انكشاف ملى (NDF)، كه توسط اداره موقت افغان (AIA) و مراجع كمك دهنده در 2002، تهيه شده بود، از هيچ نوع اولويت 
برخوردار نگرديد. از هيچ نوع افزايش مجدد كشت كوكنار در سال 2002 پس از چند سال ممانعت (قسمى) طالبان، پالنگذاران را در مقابل افزايش غصب زمين 

ناشى از آن، هشدار نداد.

وضع مملو از بى نظمى در ريكارد هاى زمين خاطر نشان گرديد كه بر اساس مشوره كمك دهندگان، سروى و دادن سند رسمى راه حل تدريجى آن بود. بنظر 
ميرسيد پالنگذاران از مشكالت مالى و لوژستيكى كه اين طرح در سالهاى 1960 با وصف تمويل وسيع از جانب USAID با آن مواجه گرديده بود، آگاهى 
نداشتند. ايجاد سيستم ثبت مبتنى بر كادستر ملى براى «قادر ساختن سكتور خصوصى در بدست آوردن ملكيت و ترغيب افراد براى استفاده از ملكيت ثبت شده 
شان بمثابه مال گروى» مهم و اساسى خوانده شد115. اين موضوع به هدف اساسى چارچوب انكشاف ملى ارتباط پيدا ميكند، كه به سكتور خصوصى و سرمايه 
گذارى بين المللى بعنوان محرك انكشاف نگاه ميكرد. وزير جديد ماليه، اقتصاد دان سابق بانك جهانى، ستراتيژى نامرده را تهيه نمود. استراتيژى متذكره را، كه 
در افغانستان گذشته تاريخى دارد، بمشكل ميتوان جديد خواند. از سالهاى 1920، اداره افغانستان در انتظار آن بود كه سرمايه بين المللى انكشاف آن را تا حدودى 

تمويل نمايد كه بتواند به مفهوم دارنده عايد ثابت تعريف گردد116.

چارچوب انكشاف ملى به سرنوشت عودت كنندگان از ايران و پاكستان، و بيجا شدگان پشتون از شمال، اشاره نموده است117.چارچوب انكشاف ملى در عين حال 
با نگرانى نتيجه ميگيرد كه كوچى ها از استفاده علفچر هاى كوهستانى ممانعت گرديده و اين موضوع زندگى و معيشت آنها را با خطر مواجه ميسازد، بدون آنكه 
تاثير بازگشت آنها به ارتفاعات را باالى نفوس غير كوچى مورد توجه قرار دهد. كوچى ها بعنوان يك اقليت توجه مجدد جامعه بين المللى انسان شناسى، را بخود 

جلب نموده و باينترتيب تحليل هاى پويشگرانه در مورد بدبختى و وضع بد آنها از سال 2001 آغاز به پديد شدن كرد.

ضميمه ب فهرستى از تحقيقات درين رابطه را طى دهه ها، ارايه مينمايد.

استراداد بمثابه استراتيژى مركزى 3,1

عودت كنندگان و بيجا شدگان

با وصف آنكه پاليسى رسمى در باره زمين و مسايل ملكيت وجود نداشت، اولويت ها تشخيص ميگرديد. بازگرداندن خانه هاى عودت كنندگان بيجا شده، نخستين 
اولويت شمرده ميشد. بر اساس اصرار UNHCR، يكى از اولين فرامين رئيس جمهور كرزى در مورد تعهد وى به بازگرداندن ملكيت هاى گم شده، صادر 
گرديد(2002، 1381 ش)118. عودت كنندگان دريافته بودند كه آنها نميتوانند صرف برگردند و خانه ها و زمين هاى خود را تصاحب كنند. ساكنين جديد اغلبا 
اسناد«قانونى» مالكيت در دست داشتند. ايجاد قوانين و مقررات براى سهولت در پروسه استرداد قبل از عودت مهاجرين بار اول پس از خروج نيرو هاى شوروى 
در 1989، و بار ديگر هنگام به قدرت رسيدن طالبان در سال 1996، ضرورى و الزمى بنظر ميرسيد. هر دو واقعه فضاى خوشبينى در ميان مهاجرين و جامعه 

بين المللى را مبنى براينكه بازگشت به خانه مصون ميباشد، بوجود آورد. اين مطلب در سال 2001 اهميت بيشتر كسب نمود119.

ضرورت ايجاد سهولت در باره استرداد ملكيت در اولين روز هاى بعد از بن محسوس بود. منازعات ميان ساكنين جديد و مالكين اصلى در حال افزايش بود، 
محاكم نميتوانست از عهده حل آن برآيند و شكايات از جانب عودت كنندگان با نفوذ باال گرفته بود. كرزى محكمه خاص منازعات زمين و ملكيت را بخاطر حل 
آن ايجاد نمود (سپتمبر 2002)120. يك كميسيون مدنى كه در اداره قانون مدنى (Hoqooq) كار مينمود، موظف گرديد كه دعاوى را مورد دقت قرار داده و به 

محكمه مشوره بدهد121. فيصله هاى محاكم ميتوانست به استيناف برود.

كار محكمه ضعيف بود، و نميتوانست فيصله ها را عملى نمايد. بجاى محكمه نامبرده در سال 2003، سيستم دو محكمه اى جاگزين گرديد، كه يكى از آنها 
دعاوى ملكيت از ساير واليات را مورد بررسى قرار ميداد122. عارضين هنوز هم مكلف بودند عرايض خود را در قدم اول در حقوق ثبت نمايند. به تعقيب انتقاد از 
جانب كميشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) حق مراجعه به محكمه تميز(محكمه نهايى) دو باره ترويج يافت. فرمانديگر رئيس 
جمهور از وزارت ها خواست به محكمة خاص وجوه مالى و آموزش فراهم نمايند. نيرو هاى خاص جهت تطبيق احكام محكمه تاسيس شد123. تصاميم در باره 
دعاوى ارجاع شده به محكمه بايد طى مدت دو ماه صادر ميگرديد، اشخاصى كه قباله هاى تقلبى را مورد استفاده قرار ميداد به پوليس معرفى ميشدند. بازگشت 
كنندگان هنوز نميتوانستند عليه حكومت اقامه دعوى نمايند، با وصف آنكه ادارات سابقه بار ها بعنوان وسيله در توزيع مجدد ملكيت هاى تخليه شده آنها عمل 

نموده و خود حكومت مالك شمارى از ملكيت ها گرديده بود. 

115 اداره هماهنگى كمك به افغانستان، «چارچوب انكشاف ملى»(كابل:اداره هماهنگى كمك به افغانستان، 2002)
116 روبين، تجزيه افغانستان

117  در حدود 40،000 پشتون بصورت جبرى از طرف «امير آهنين» عبدالرحمن طى سال هاى 1890 جهت حفظ سرحدات شمال انتقال گرديد. اين جريان از طريق مهاجرت داوطلبانه به ارتفاعات مركزى 
طى سالهاى 1910 و 1920 ادامه يافت. براى توضيحات در مورد اين مهاجرت ها به كتاب نانسى تيپر«سرنوشت مالداران پشتون» مراجعه نمائيد. مأخذ ديگر كتاب لى(Lee)، استيالجوئى قديمى، است.

118  فرمان در مورد بازگشت آبرومندانه مهاجرين، شماره 297، 2002 (1380 ش)
119  نخستين فرامين در جهت تشويق بازگشت مهاجرين در سال 1988 (1367 ش) صادر گرديد كه معافيت از مكلفيت هاى مالياتى را در سالهايى كه مهاجرين در خارج كشور اقامت داشتند، تامين 
نمود(فرمان شماره 637، 1988(1367 ش)، فرمان شماره 642، 1988(1367 ش) در مورد صالحيت توزيع زمين به عودت كنندگان، و نخستين قانون استرداد در فرمان راجع به بازگردانيدن ملكيت هاى 

عودت كنندگان، 1991(1369 ش) صدور يافت
120 فرمان تاسيس محكمه منازعات زمين و ملكيت، 2002، مكتوب متحد المال شماره 4035 سال 1381 صادر و تعديل آن توسط فرمان شماره 161، 2002 (1381 ش) كه مدت زمان دقت بر 

دعاوى در محكمه را تمديد نمود، صورت گرفت
121  اين مرجع متشكل از نمايندگان وزارت عدليه، وزارت داخله، اداره لوى سارنوالى و كارمندان اداره امور بود.

122  فرمان در مورد ايجاد محكمه خاص حل منازعات زمين وملكيت، شماره 89، 2003، (1382 ش).
123  حكم رئيس جمهور در مورد ايجاد محكمه خاص حل منازعات ملكيت، شماره 89، 2003 (1382 ش)
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كمك به كوچيان در جهت رفتن دوباره به زمينهاى كوهستانى

در نظر بود كوچيها نيز از جريان استرداد مستفيد گردند. بسيارى از آنها يا در نتيجه از بين رفتن مالدارى شان در جريان خشكسالى(1992 – 2001) و يا بنابر عدم 
دسترسى آنها به چراگاه هاى بهارى و تابستانى در ارتفاعات مركزى و شمالى، به شهر ها رو آوردند. ارتفاعات مركزى و شمالى و علفچر هاى آن در جريان جنگ 
داخلى بصورت گسترده دوباره تحت كنترول نفوس هزاره ها، ازبيك ها، تركمن ها و اعراب محلى در آمد كه آنرا از خود ميدانستند و عقيده داشتند كه در سالهاى 

1890 به ناحق به پشتون هاى مالدار و كوچيها داده شده بود.

محدوديت در مقابل دسترسى به علفچر هاى مرتفع جدى بود. در حاليكه دسترسى مردم محل به علفچر ها توسعه مى يافت124 كوچيها، بخصوص كوچيهاى پشتون، 
قادر نبودند مواشى خود را دورتر از چراگاه هاى زمستانى انتقال دهند125. ارزيابى آسيب پذيرى در 2002–2003 نتيجه ميگيرد كه تنها 38 گروپ از مجموع 614 
گروپ(2. 6 فيصد) به چراگاه هاى بهارى و تابستانى كه مدعى بودند تا جنگ داخلى(1978) از آن استفاده مينمودند، دسترسى پيدا كردند126. در حاليكه بسيارى از 
چراگاه هاى نامبرده در ارتفاعات مركزى و ساحات شمال موقعيت دارند، برخى از چراگاه هاى قابل دسترسى در ساحات عنعنوى زمستانى كوچيها در شرق يعنى 
ننگرهار، كنر، نورستان و خوست واقع بودند. با وصف آنكه كوچيها و پشتونهاى ثروتمند بيشتر مسكون به عين قوم متعلق بودند ولى بصورت فزاينده در جريان اين 

مدت باالى دسترسى بزمين با هم منازعه داشتند127.

سروى هاى آسيب پذيرى نامبرده (2002 و 2003) كوچيها را يكى از تهى دست ترين بخش نفوس تشخيص دادند. يك كميسيون بين الوزارتى راجع به كوچى در 
اكتوبر 2002 تاسيس گرديد، و گروپ كارى آسيب پذيرى كوچيها از طرف وزارت احيا و انكشاف دهات(MRRD) بوجود آمد. وسايل براى كوچيها جهت داشتن 

نمايندگى خاص سياسى مطرح شد.

بدست آوردن دوباره زمين هاى دولتى

براى اداره جديد، تأمين كنترول بر كشور عاليترين اولويت شمرده ميشد كه در آن گرفتن دوباره زمين هايى كه اعتقاد داشت برناحق اشغال گرديده يا رسما توسط 
ادارات گذشته به اشخاص خصوصى واگذار گرديده، جايگاه خاصى داشت. وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى(MAIL)، كه هنوز رهبرى امالك را بدوش داشت، 
بخصوص ناراض بود كه مردم در زمين هاى محلى گسترده دولت، مسكون گرديده اند. در سال 2002 فهرست زمين هاى قابل بازگشت تهيه گرديد كه 2.357 
ميليون جريب (471،400 هكتار) زمين قابل زرع، كه بخشى از آن قبل از جنگ مورد استفاده پروژه هاى آن وزارت قرار داشت، نيز شامل آن بود. شهردارى ها نيز 
مصروف ترتيب ليستهاى تعميرات و قطعات زمين بود كه بايد بازگردانيده ميشد. درين ملكيت ها زمين هاى نيز شامل بود كه از جانب خانواده هاى تهى دست كه 

جاى ديگرى نيز براى رفتن نداشتند، مورد استفاده قرار داشت.

ادعاى كنترول رياست جمهورى 3,2

براى برخى ناظرين، مانند واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، كنترول رياست جمهورى باالى مسايل زمين، سواالت مشكلى از جمله اينكه ملكيت هاى دولت كدام 
ها اند، را بوجود آورد. تعريف ملكيت دولت در جريان سالها و حتى در قوانين اساسى ملى متنوع بود. احكام قوانين زمين بشمول قوانين عمده نافذه  مانند فرمان 

شماره 26 طالبان در مورد زمين (2000، 1379 ش) و قانون در مورد زمين(2000، 1379 ش) نيز خالى از ابهام نبود128.

وقتى رئيس جمهور كرزى فرامين جديدى صادر نمود، اين موضوع صراحت يافت كه تفاوت ميان ملكيت دولت(مانند ساختمانها و سركهاى عامه) و زمين هاى عامه 
(مانند علفچرها) در مقايسه با زمان طالبان و رژيم هاى گذشته ابهام بيشترى دارد. سخنان مبهم و تفسير طالبان از قوانين زمين مبنى بر اينكه زمينهاى حكومت 
شامل «تمام زمين هايى است كه از سال 1965 در كنترول حكومت قرار دارند» و «تمام زمينهايى كه شريعت آنرا حق حكومت ميداند» غصب خشن زمين از جانب 
دولت را قابل توجيه ميساخت. تعريف زمين هاى خارج از ساحه كشت به عنوان زمين هاى بكر(زمين هايى كه هيچگاه زرع نگرديده ولى در صورت موجوديت آب 
بالقوه قابل زرع اند)، زمين هاى باير (بدون آب) و چراگاه/علفزار ها (مورد استفاده براى چراگاه) اين موضعگيرى قوانين را تقويت مينمايد كه جز زمين هاى خصوصى 

تحت زرع و خانه هاى شخصى، همه زمين ها به حكومت تعلق دارد. 

صدور فرمان كرزى در مورد ملكيت هاى غير منقول (فرمان شماره 83، 2003(1382ش) مسايل را در درجه بلند اهميت قرار داد. اين فرمان قانون طالبان را لغو كرد 
ولى احكام مربوط به استرداد آنرا انكشاف داد. درين جريان، قانون اعالم نمود كه هر زمين كه ملكيت افراد بر آن ثبوت گرديده نتواند، زمين دولتى شمرده ميشود، 

(ماده 3). قانون طورى طرح گرديده بود كه ادعاى كنترول رياست جمهورى باالى معامالت زمين را بطور موثر توجيه نمايد.

در آن زمان، اصول قانون نيات نيك داشت تا بتواند غصب زمين و بى نظمى در ماركيت زمين را از ريشه نابود سازد. در عمل قانون، مالكيت خصوصى را به حداقل 
كاهش داد كه تنها منازل و فارمهايى را در بر ميگرفت كه افراد اسناد رسمى اثباتى آنرا در اختيار داشتند. اكثريت افغانان امنيت سكونت در منازل و مزارع را بدون 
ارايه اسناد رسمى از دست ميدادند. قانون تصريح نمى نمود كه آيا شهادت شفاهى محلى بحيث گواه ملكيت بشمار ميرفت ياخير؟ در ساحات شهرى، تنها آنهايى 

كه اسناد رسمى بدست داشته و بر اساس مقررات پالنگذارى (سابقه) در آن خانه ها يا دفاتر اعمار نموده بوند از استرداد آن به دولت، مصون شمرده ميشدند.

124  در سال 2003 سروى ملى ارزيابى آسيب پذيرى در 1،853 قريه، باين نتيجه رسيد كه دسترسى محلى به چراگاه افزايش يافته و يا از سال 1978 براى تقريبا 60 فيصد اجتماعات روستايى بحال 
خود باقى مانده است. با وصف آنكه اندازه متذكره از سال 2002 هنگاميكه مهاجرين و بيجاشدگان بازگشت نموده و زراعت للمى را به چراگاه مبدل نمودند، به 20 فيصد كاهش يافت

125  گرچه بسيارى از كوچيها پشتون اند، ولى عده يى از آنها به ساير اقوام مثال بلوچها تعلق دارند.
126 الدن ويلى«درجستجوى صلح در چراگاه» 98 – 102.

127 فابريزوفاسچينى «غصب زمين در افغانستان(1): ننگرهار، چراگاه هاى مورد منازعه » (كابل: شبكه تحليلگران افغانستان، 16 جون 2012)
128 قانون زمين، فرمان شماره 26، 1999 (1378 ش) به كتاب الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران» 55 – 56 جهت معلومات بيشتر مراجعه شود.
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فرمان در عين حال تاكيد نمود كه ملكيت حكومت هر زمين يا تعميرى را در بر ميگيرد كه براى 37 سال در كنترول آن قرار داشت. دعاوى عليه آن جواز نداشت(ماده 
2). آنهايى كه زمين شان از سال 1978 براى مقاصد عامه گرفته شده بود حق ادعاى جبران را نداشتند(ماده 5(2)). آنهايى كه در ساحات مسكونى براى شان زمين 

داده شده ولى اسناد آن تكميل نگرديده، و آنهايى كه قيمت كامل زمين را نپرداخته اند، نيز زمينهاى شانرا از دست ميدادند.

از جانب ديگرى وزارت ها ترغيب گرديدندتا ملكيت هاى عمده خود را به باالترين مزايده كنندگان واگذار نمايند(ماده9)129. اين موضوع بدان معنى بود كه هنوز 
هم زمين ها و تعميرات زياد تر بدست افراد ثروتمند گذاشته شود. يك فرمان قبلى در باره عدم توزيع زمين هاى دولتى دست نخورده و زرع ناشده(فرمان شماره 
99، 2002 (1381 ش)، خواستار محدوديت آن از طريق توقف توزيع زمينهاى استفاده نشده و دست نخورده ملكيت حكومت از جانب وزارتها، شده بود130. ولى حاال 

وزارتها ميتوانستند با اجازه رئيس جمهور آنرا توزيع نمايند.

فرمان نامبرده در عين حال سروى و نقشه كشى توسط شعبه سروى اداره كادستر را كه سابق بر اساس احكام شارواليها، ادارات حكومتى و سياسيون انجام پذيرفته 
بود، متوقف ساخت. كرزى به شعبه سروى صالحيت داد كه سروى ها را صرف بر اساس اوامر خاص وى انجام دهد(ماده 15 (1)) به اداره متذكره دستور داده شد كه 
معلومات هيچ سروى را باطالع عامه نرساند، و ريكارد هاى كادسترى را به هيچ صورتى تغيير ندهد(ماده 15(2)) باينترتيب اقدام متذكره به شكاياتى پاسخ«قانونى» 
داد كه ادارات سروى ريكارد ها را در اختيار اشخاص نخبه قرار ميدهد و آنها از معلومات متذكره براى غصب ملكيت ها به نفع خود، استفاده مينمايند. بهر حال اين 

جريان در عمل متوقف نشد. محدوديت نامبرده در عين حال تمركز بيش از حد صالحيت را در مسايل زمين در دست رئيس جمهور سبب شد.

حكومت  ملكيت  واگذارى  عليه  جمهورى  رياست  حكم  داد.  قرار  توجه  مورد  را  داشت،  عموميت  زمين  غصب  جاييكه  شهرى،  منازعه  مورد  ساحات  قوانين  ساير 
برخالف ماسترپالن شهرى، شاروالى كابل را از اختصاص زمين دولتى داخل ماستر پالن شهرى در تناقض با مقررات نافذ، ممانعت نمود131. وقتى اين اقدامات در 
جهت اختصاص تصديق ناشده با ناكامى مواجه گرديد، فرمان جديد (2003، 1382 ش) صالحيت پالنگذارى و اختصاص را از شاروالى كابل گرفت و آنرا در دست 
كميسيون عالى انكشاف شهرى كه بهمين منظور بميان آمده بود، قرار داد132. اين قانون نيز از معاون رئيس جمهور ميطلبيد «از دادن احكام در درخواست هاى 
رسمى» مربوط به زمين و ساير مسايل، خود دارى نمايد. گفته ميشود كه اين موضوع در واقع پاسخ به شكايات مبنى بر دخيل بودن شخص معاون رئيس جمهور 

در غصب زمين بوده است، كه باعث ناخشنودى كرزى گرديده بود133.

تا سال 2004، كرزى فرامين صادر ميكرد و استرداد زمين هاى دزديده شده بر اساس اسناد جعلى، را حكم ميداد. در جون 2004 رئيس جمهور به وزارت انكشاف 
شهرى دستور داد تا زمين هاى غصب شده در ولسوالى ده سبز واليت كابل را تشخيص و مسترد نموده و توزيع دوباره آنرا به مهاجرين و خانواده هاى بدون سرپناه، 

برنامه ريزى نمايد134.

ادعا هاى بزرگ، ولى بى تأثير

در عمل، نشانه هاى كمترى از كاهش غصب زمين يا تصاحب زمين هاى حكومتى به منافع خصوصى و شخصى، ديده ميشد، و نفوذ كرزى باالى وزرايش مورد 
ترديد قرار داشت. يكى از مواردى كه در باره آن زياد صحبت ميشد، موضوع مارشال فهيم، اولين وزير دفاع وى و جنگساالر سابق اتحاد شمال، بود كه ائتالف 
برهبرى امريكا كرزى را مجبور ساخت او را شامل اداره خويش نمايد. در جريان سال 2002، فهيم مصروف تهيه زمين براى پيروان خود در كابل، همراه با منفعت 
چشمگير براى خود و قومندانان خود، بخصوص در زون 3 كارته پنجشير، بود. بسيارى از اين مالكين جديد، ملكيت خويشرا پس از دو سه سال با منفعت زياد 
فروختند135. فهيم در عين حال ساكنان زمينهاى وزارت دفاع را بر اساس (فرمان شماره 17، 2003) اخراج نمود وسپس آنرا به مقاصدى اختصاص داد كه از هرنوع 

منافع عامه، فاصله داشت136.

مارشال فهيم در انجام اين اعمال تنها نبود. گرچه پروگرام اسكان بشر ملل متحد، بانك جهانى و تحليلگران در امور شهرى نميخواستند مستقيما باين موضوع 
بپردازند، ولى گزارش هاى آنها در امور شهرى نشان دهنده آگاهى فزاينده درينباره ميباشد كه غصب زمين خاتمه ندارد137. گزارش ها از روستا ها حاكى از آنست كه 
غصب زمين توسط نخبگان، قوماندانان، واليان و مولدين كوكنار شدت ميگيرد138. در سالهاى نخستين بعد از بن، هم كمك دهندگان و هم اداره از مواضع حاكميت 
قانون و تحكيم يك دولت قوى مركزى حمايت ميكردند، كه گرايش نامبرده را مانع گرديده ، و بنظر ميرسيد كه از اين ناحيه چندان نگرانى و ناراحتى هم ندارند.

قرار دادن زمين در دسترس سرمايه گذاران 3,3

در اين باره، كرزى نخست در سال 2002 قانونى را براى ترغيب سرمايه گذاران داخلى و خارجى تصويب كرد كه بر اساس آن خارجى ها حق اجاره زمين براى 10، 
20 و 30 سال براى بار اول و تضمين جبران خساره بارزش بازار آزاد در صورتيكه زمينهاى متذكره براى مقاصد عامه ضرورت باشند، بدست آوردند139.

129  اين در واقع شامل نيم مليون هكتار زمين زراعتى ثبت شده در وزارت زراعت در زمان سروى 1966 – 1978 و احتماال چندين برابر ساحات را در محالتى در بر ميگيرد كه در آن سروى صورت نگرفت.
130  فرمان در باره منع توزيع زمين هاى استفاده نشده و بكر دولتى شماره 99، 2002(1381 ش)

131  فرمان شماره 830، 2002 (1381 ش)
132  فرمان شماره 3860، 2003 (1382 ش)

133  به معاونين رئيس جمهور در عين حال دستور داده شده بود«از دادن احكام در مورد تعيين، تبديل و ارتقاى مامورين توزيع زمين، منازل، بلند منزل ها در غياب رئيس جمهور احتراز نمايند» (ماده 5)
134  حكم در باره تشخيص زمينهاى غصب شده دولت در ولسوالى ده سبز و ثبت آن در پروژه شهرى جهت توزيع به خانواده هاى بدون سرپناه، حكم 21، 2004 (1383 ش)

135  بانك جهانى «زمينهاى شهرى در بحران» 39 - 42
136  بانك جهانى«زمينهاى شهرى در بحران»
137  بانك جهانى «زمينهاى شهرى در بحران»

138 ايان كرستوفر «نا همگونى پاليسى زراعتى و معيشت در افغانستان» (كابل: مى AREU ،2004)، الدن ويلى «مناسبات زمين در باميان»، الدن ويلى «منازعات زمين وصلح»
139  فرمان شماره 134، 2002 (1381)
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فرمان ديگرى در سال 2003 ملكيت ما زاد دولتى را بمثابه زمينهايى تعريف كرد كه تحت استفاده وزارت يا اداره يى قرار ندارد كه به آن تفويض گرديده بود140. 
اين زمينها بايد بهكميسيون عالى جهت سرمايه گذارى و اختصاص به سرمايه گذاران داخلى و خارجى بمقاصد انكشاف، تفويض ميگرديد.

مكرر اينكه، الزم بود به مامورين تفهيم گردد كه نميتوانند مستقالنه كنترول زمينهاى خود را از طريق فروش، اجاره، گرو و يا راه هاى ديگرى رسيدگى نمايند. 
هيچگونه واگذارى توسط كميسيون اعتبار ندارد مگر آنكه در وزارت ماليه، همراه با كاپى هاى قباله مربوطه به اجاره، گروى، اسكان و يا ساير اشكال آن، ثبت 
گردد(ماده 6). محاكم نيز اجازه نداشتند قباله هاى مربوط به ملكيت هاى حكومت را طى مراحل و ثبت نمايند. اين جريان وزارت ماليه را بنابر تعيين قيمت كمتر 

از ارزش واقعى توسط محكمه و امالك، در وضع غير عادى قرار داد.

افغانستان  حكومت  ميان  مشترك  گذارى  سرمايه  گرديد141.  تاسيس  سال 2003  در  خصوصى  گذارى  سرمايه  قانون  اساس  بر  گذارى  سرمايه  عالى  كميسيون 
سرمايه گذاران خارجى تنها در تشبثات تائيد شده توسط  سرمايه گذاران خصوصى و ميان شركت هاى داخلى و خارجى درين قانون تشويق گرديده است.  و 
كميسيون، سرمايه گذارى كرده ميتوانند. تشبثات تصويب شده ميتوانند ضرر را از عايد تابع ماليات كسر نموده و ارزش متراكم سرمايه خود را همراه با سود 
اسهام به خارج از افغانستان انتقال دهند، و از محصول گمركى صادرات توليدات خود معاف باشند. مدت اجاره تا 50 سال افزايش يافت(ماده 21). مالكين تشبثات 
ميتوانند تمام ويا بخشى از ربح سرمايه را باالى ساير سرمايه گذاران، پس از تصفيه قروض، بفروش برسانند (ماده 25). اختالفات ميتواند با حكميت محلى يا 

بين المللى حل گردند.

مقررات نامبرده بمنظور تشويق سرمايه گذاران طرح گرديده بود. هيچگونه پيش بينى در مورد نتايج و تاثيرات محروم ساختن نسلهايى از استفاده كنند گان محلى 
از زمينهاى شان، با وصف آنكه زمينهاى نامبرده بصورت غلط متعلق به حكومت يا زمينهاى عامه المالك دانسته شدند، صورت نپذيرفته و مورد توجه قرار نگرفت. 

تحقيقات در مورد حقوق قبل از اجاره به سرمايه گذاران بى دوام بوده و بنابرين احتمال واگذارى زمين هاى محلى به سرمايه گذاران بسيار زياد بنظر ميرسيد.

اين حالت تنها منحصر به افغانستان نبود. شركت بين المللى مالى(IFC)، بخش سكتور خصوصى بانك جهانى، قوانين شبيه سرمايه گذارى را در جهان رو به 
انكشاف از سالهاى 1990، ترغيب نموده است. اين موضوع اقدام حمايوى براى آخرين مرحله پاليسى هاى سازگارى ساختارى براى قرضه هاى بانك جهانى 
ميباشد. شاخص تجارت كشور باكشور بخشى ازين برنامه بود كه دسترسى به زمين براى سرمايه گذاران بين المللى را سهولت بخشيده و حمايت از جاده هاى 
آنان شاخصهاى عمده آنرا تشكيل ميداد. بحران غذايى و نفتى در سال 2008 مباحثات در اطراف مساله احتمالى تهيه زمين براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى، 

را تسريع بخشيده است. تنها از سال 2008 چندين صد مليون هكتارزمين روستايى در افريقا و آسيا به سرمايه بين المللى اختصاص يا واگذار شده است142.

توليد ميكانيزه مواد غذايى، الياف، فراورده هاى غذايى و روغن براى بازار بين المللى اهداف تعيين شده بودند، گرچه اجاره براى خريد و فروش نيز يك عامل 
شمرده ميشد. افزايش در اختصاص زمين براى معادن، هايدروكاربن، آب و اعمار بند نيز انكشاف مى يابد. مانند بسيارى از كشورها جاييكه اجاره ها بصورت 
عمومى در دسترس قرار ندارد، مشكل است اندازه مالكيت زمين خارجى در افغانستان را بدست آورد. آنچه قابل فهم است اينست كه اين گرايش بسيار زود بعد 

از بن آغاز يافت، گرچه اين گرايش چيزى نبود كه اداره باالى آن كنترول جدى داشته باشد.

نگاه بسوى عقب نه بسوى پيش 3,4

مشكل است نتيجه گيرى شود كه رهبران ادارات موقت و انتقالى تصور روشنى از پيشرفت بسوى مسايل مربوط زمين داشتند. هدف عمومى آن بود كه دوباره 
وضعى را بوجود آورد كه قبل از جنگ داخلى موجود بود(1978). كاركنان ملكى كه كار هاى حكومتى را در سالهاى تسلط روسها، مجاهدين و طالبان به پيش 

بردند، و اكنون به سن پيرى رسيده اند، در مورد سالهاى 1970 تحت حاكميت رئيس جمهور داوود، بحيث عصر طالئى صحبت مينمايند. 

تجديد نظر طلبى در شرايط عدم موجوديت ابتكارات قابل ديد بود. با وصف آنكه به هر وزارت دست باز در ارايه پيشنهادات بخاطر تغييرات داده شده بود، تغييرات 
پيشنهادى اكثرا بسيار ناچيز بودند. وضع در رابطه با قانون اداره زمين و قانون چراگاه ها عين چيز بود. پيشنهادات در رابطه با اينكه اداره زمين مستلزم موجوديت 
استراتيژى جديد است، شنيده نميشد و كمك دهندگان نيز در اراية نظريات فعال نبودند. در حاليكه در مورد آغاز دوباره ريفورم توزيع مجدد اكراه قابل درك وجود 
داشت، تمركز متراكم ملكيت زمين در حال افزايش بود. اين موضوع مامورين و سياسيون بعد از بن را نگران نميساخت. مناسبات غير عادالنه زمين همراه باتحمل 
نمودن توسعه ملكيت هاى خصوصى، غيابت جمعى زمينداران محلى  و فرصتهاى چندين مرتبه يى براى بدست آوردن زمين هاى مزروعى كاهش يابنده براى 
احتكار، دست نخورده باقى ماند. اين در عين حال بمعنى تحمل بى عدالتى در حال افزايش در مورد مالكيت سرپناه در شهر ها و شهر هاى كوچك نيز ميباشد. 

دومين ركن پاليسى دوره فورى بعد از بن در فوق تقويه كنترول دولت مركزى باالى زمين و اختصاص زمين خوانده شد. آوردن نظم در ثبت ملكيت هاى دولتى 
و خصوصى، بخشى از اين برنامه را تشكيل ميداد. امالك در جستجوى كمك بخاطر تكميل كردن كتابهاى دفاترملكيت و اداره استمالك خواهان آغاز دوباره 
سروى كادسترى بودند. محاكم طالب همكارى بخاطر تنظيم دوباره آرشيف قباله جات بود. وزارت امور شهرى سازى (MoUDA) تالش كرد صالحيت از 
شارواليهاى فاسد را دوباره به چنگ آورد، و درين جريان در رابطه با وظايف و شفافيت خويش باعث تعجب و باال انداختن ابروى هاى مردم شدند. وزارت اقوام و 

امور سرحدات توجه خويشرا در كمك به كوچى ها جهت راه يافتن به چراگاه هايى معطوف نمود كه تا سالهاى 1970 تحت كنترول آنها قرار داشت.

خالصه، همه ميخواستند كار هاى را انجام دهند كه قبل از جنگ انجام ميدادند. مشكالت و پيچيدگى هاى انبوه وظايف مربوط به زمين در ميان وزارت ها و 
ادارات، ادغام امالك به وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى (MAIL) در سال 1978 على الرغم رونق گرفتن نفوس شهرى و معماى دخالت محاكم، چندان مورد 

بحث قرار نميگرفت.

140 حكم در باره فرمان قانونى راجع به انتقال، مالكيت حكومت، شماره 89، 2003 (1382 ش)
141  فرمان در باره قانون سرمايه گذارى خصوصى(جريده رسمى شماره 869) 2003(1382 ش). اين قانون، قانون سرمايه گذارى خصوصى داخلى و خارجى افغانستان را ملغى ساخت. (جريده رسمى 

شماره 803) 2002 (1381ش)
142 وارد انسيو، لزالدن ويلى، لورنزوكاتوال و ميخائيل تايلور، حقوق زمين و دريافت هاى فشار هاى تجارتى جهانى باالى پروژه تحقيق زمين(روم: ائتالف بين المللى زمين ، 2012)
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رهنمود هاى برون رفت ازمعضالت بر اساس قانون اساسى جديد

مباحثات در مورد محتويات قانون اساسى اين تجديد نظر طلبى را انعكاس داد. قانون اساسى بتاريخ 26 جنورى 2004 نافذ گرديد.

بخاطر  فرصتى  را  جديد  اساسى  قانون  كه  داشت  قرار  اداراتى  ميان  در   (AREU) افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد  و   (TAF) فونديشن  ايشيا   ،2003 در 
بنيانگذارى يك ريفورم واقعى، ولى نه تند روانه، در باره ملكيت و اداره زمين ميدانستند. هر دو اداره فصلى در باره زمين بحيث يك مثال براىكميشنران تسويد 
و در مقابل كميسيون قانون اساسى بخاطر طرح موضوع ظاهر گرديدند143. حداقل يك متخصص بين المللى در امور قوانين اساسى، نظريات آنها را با جلب 
توجه كميسيون باين مطلب ،كه در آوردن مناسبات زمين تحت يك نظم عادالنه و شفاف ،براى ايجاد و دوام صلح اهميت قاطع دارد، مورد حمايت قرار داد144.

كميسيون پيشنهادات نامبرده را رد كرد. قانون اساسى جديد چيزى بيشتر از تكرار احكام قانون اساسى 1964، انجام نداد. همانند مشخصات قوانين اساسى 
تسويد شده در سالهاى 1960، قانون اساسى جديد تنها موارد ذيل را تسجيل نمود:

حمايت قديمى از حق شهروندان در انتخاب آزادانه اسكان در هر گوشه كشور(در آن سالها در افغانستان مشكالتى داشت). 1
حمايت از سكتور خصوصى در مقابل هر تعرض (ولى بدون تعريف ملكيت خصوصى). 2
مكلفيت دولت در مورد پرداخت در مقابل ملكيت هاى خصوصى كه بمنظور منفعت عامه استمالك گرديده باشد.. 3
اطمينان در مورد اينكه قرضدارى شخصى (كه از جانب تعداد زياد مستاجرين و كارگران تحمل شده باشد) نميتواند بمثابه دليل براى . 4

محروم ساختن آنها از ساير حقوق بشرى باشد كه بمعنى حمايت آنها از تخليه اختيارى ميباشد145.
مسؤوليت دولت در بهبود معيشيت دهقانان، مالداران، ساكنين و كوچيان و تهيه منازل و توزيع زمين هاى عامه به شهروندان مستحق . 5

بر اساس قانون و موجوديت وجوه مالى146.

يگانه ابتكار در باره دسترسى خارجيان بزمين، توسط كرزى در فرامين سالهاى 2002 و 2003 گنجانيده شده بود. ماده 41 قانون اساسى جديد حق خارجيان 
و كمپنى هاى خارجى را در اجاره كردن زمين در افغانستان مسجل ساخت و ماده 10 «ترغيب و حمايت سرمايه گذارى و تشبثات خصوصى مبتنى بر اقتصاد 
بازار» را تعهد سپرده است. اين مساله باعث تالش در راه تطبيق عجوالنه كاال سازى زمين و ادغام افغانستان در اقتصاد جهانى، گرديد. در حقيقت، اقدامات 
هاى  خشونت  آن  با  سال 1978  در  هاييكه  پاليسى  بود،  داوود  جمهور  رئيس  حمايت  مورد  كه  داشت  نمودن  ليبراليزه  هاى  پاليسى  به  زيادى  شباهت  نامبرده 

شديد مورد اعتراض قرار گرفت.

تاثيرات خارجى 3,5

USAID دوباره پا پيش ميگذارد

طوريكه قبال توضيح گرديد، اثر گذارى امريكا و شوروى باالى پاليسى هاى زمين از سالهاى 1950 تا سال 1989، قوى بود. تأثير گذارى امريكا يكجا با طرح 
هاى مليونى آبيارى در هلمند آغاز گرديد، و سپس برخورد اصالحى اداره زمين از سال 1961 را با تمويل پروژه ناقص سروى ملى كادستر رهبرى نموده و 
محتوى قوانين جديد زمين در 1565 و 1975 را رهنمايى نمودند. نفوذ و تاثير شوروى طى سالهاى 1980 در رابطه با توزيع مجدد زمين زراعتى در باال ترين 
سطح قرار داشته، و از طريق تعيين سقف(حداكثر اندازه زمين) براى ملكيت هاى خصوصى و ايجاد طرحهاى جديد مسكونى و براه انداختن اعمار منازل براى 
مامورين ملكى داراى عايد متوسط در كابل با پالن توسعه آن براى خانواده هاى تهى دست (قبل از خروج شان در سال 1989 تكميل نگرديد)، نقش موثرى 
ايفا نمود. اتحاد شورى قبال طى سالهاى 1962 – 1972 پروژه هاى فارم زراعتى مانند انكشاف كانال ننگرهار را كه (25،000) هكتار زمين را در غرب شهر 
جالل آباد آبيارى مينمود، تمويل كرده بود حكومت (14،000) هكتار آنرا براى فارم دولتى اختصاص داده و متباقى را براى توزيع به خانواده هاى محلى مشخص 

ساخت. ساير پروژه هاى شوروى در سالهاى 1980 انكشاف داده شد.

افغانستان(UNAMA) و مراجع كمك دهنده دوجانبه در امور زمين، محدود بود. در گفتگو با مراجع  بعد از بن، تاثير نفوذ ماموريت كمك ملل متحد، در 
كمك دهنده در سال 2002 و 2003، نگارنده درك نمود كه آنها از معضالت وابسته بزمين كه در برون از پايتخت وجود داشت، آگاهى نداشته و اين موضوع 
كه مسايل زمين چگونه درين جامعه سنتى و اسالمى تنظيم ميگردد، آنها را مبهوت ساخت. اهميت استفاده از فرصتها در جهت ريفورم در معيار هاى زمين 
پس از جنگهاى بزرگ، صرف در شعور نمونه يى مؤسساتى چون UNDP ،UNHCR وFAO جاى ميگرفت147. در عين حال جامعه بين المللى درمورد 
ضرورت تداوم رشد شهرى حداقل براى يك دهه بعد از جنگ، آگاهى نداشت. اين موضوع ميتوانست رشد بسيار وسيعى را در ماركيت زمين هاى شهرى و 
نيمه شهرى بوجود آورد و تنظيم آن براى محدود ساختن غصب زمين و تصرف غير قانونى ملكيت ها داراى اهميت بزرگ ميباشد، كه حفظ آن در آينده تقريبا 

ناممكن به نظر ميرسد148.

(AREU ،2003 :كابل) «143 ليزالدن ويلى، «زمين و قانون اساسى، مسايل جارى زمين در افغانستان
144 پروفيسو، ياش پالغاى، پروفيسور قانون اساسى، هانك گانگ يونيورسيتى.

145  مواد مربوطه در قانون اساسى 2004 مواد 9، 10، 14، 15، 32، 38، 39؛ 40 و 41 ميباشند.
146  ماده 14 قانون اساسى 2004

147  «اقدامات(اقدامات قانونى): اداره زمين در ساحات بعد از جنگ» پاولوان در مولن و كريستانلمن(دنمارك: فدراسيون بين المللى سروى كنندگان ، 2004)
(2009 ،UK: Practical Action Publishing Ltd ،رگبى) ،148  فعاليت عملى، «سرزمين نامكشوف: زمين، منازعات و فعاليت هاى بشرى»ساراپانتوليانو
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نظريات نيوليبرال

جامعه بين المللى كه بصورت عمده از منافع غرب نمايندگى مينمود،  در مواضع ا تخاذ شده كاستى هاى خود را داشتند كه عمدتا ناشى از باور هاى بانك 
حمايت  خارجى  گذاران  سرمايه  فعال  دسترسى  از  موسسات  اين  بودند.  گرفته  دوش  به  را  بازسازى  در  دهندگان  كمك  رهبرى  كه  بود   USAID و  جهانى 
مينمودند تاچرخ اقتصاد بحركت آيد و وضع ماليات بر ملكيت ها جهت پر كردن خزانه دوباره آغاز گردد. چنين سياستى با گرايشات وزارت ماليه قدرتمند بعد 
از بن، خوب انطباق داشت. كمك دهندگان در عين حال نظر مشترك داشتند كه يك اداره قوى مركزى كليد استقرار سلطه قانون و ايجاد صلح ميباشد تا 

سرمايه گذارى مبتنى برزمين تقويه گرديده و رشد نمايد.

همه چيز قربانى مركزيت قوى

بطوريكه در تحقيق ابتكارى استرى سوهر كى در رابطه با مراجع كمك دهنده در افغانستان به بهترين وجه توضيح شده، نظر مركزيت قوى باعث وارد آوردن 
اضرار در سكتور زمين مانند ساير ساحات گرديد149. سوء استفاده از قانون با اجزاى سريع و سخت كه براى مبارزه با زد و بند هاى مزمن، سود جويى، و اعمال 
غير قانونى در معامالت ملكيت، ضرورى ميباشد، محكوم نگرديد. بى كفايتى دولت توسط تركيبى از فساد، جانبدارى سياسى، بيروكراسى ضعيف، ترس از انتقام 

جويى و مشكالت مواجه شدن با زورمندان، تعميق شد150.

تاكيد بر حكومت قوى مركزى در كابل نيز فاصله ميان آنچه كابل ميخواست و آنچه در حقيقت در باقى كشور جريان داشت، را گسترده تر ساخت. واليان و 
وزارتها در مراكز واليات بر طبق سليقه خود عمل ميكردند و ادارات در ولسوالى ها را بدون حمايت بحال خود گذاشته بودند. توسعه و تبديل زمين هاى للمى 

به ساحات چراگاه، غصب زمين، گسترش مناطق مسكونى و ساير اعمال شبيه آن سال بسال بدون اصالح و تغيير افزايش مى يافت.

كنار گذاشتن يك برنامه اجتماعى

تمركز بيش از حد براى ايجاد نظم بدون اصالحات نيز برنامه اجتماعى را صدمه زد. تعهدات در مورد نياز و ضرورت تهى دستان بزمين با كنار گذاشتن توزيع 
.اداره كرزى در ابتدا تمايلى به حل مسأله بى زمينى، بى سرپناهى و مقروضيت  مجدد و توقف حمايت از پروژه هاى مسكونى از سال 1989 فروكش نمود 
وسيع زارعين سهم كار، اجاره داران و گروى دهندگان، نشان نداد. اداره نامبرده صرف بر اهميت جلوگيرى از اسكان غير رسمى كه به تپه هاى اطراف كابل 
توسعه ميافت، تاكيد مينمود، ولى هيچ اقدامى انجام نميداد. نظرياتى وجود داشت كه بر اساس نيازمندى تهى دستان به زمين از طريق اقتصاد بازار آزاد خود 

بخود حل ميگرديد و اين معضله وقتى عودت كنندگان مسكون شده و جامعه دوباره فعال ميشد، از ميان ميرفت.

بشر  اسكان  پروگرام  و  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد  اولى  مطالعات  يافتهاى  در  مانند  ميكردند  كار  ساحه  در  كه  پژوهشگران  و  حكومتى  غير  موسسات 
ملل متحد كمتر مطمئن بنظر ميرسيدند151. بانك جهانى اعتراف كرد كه پالن هاى انكشافى شهرى آن بايد با تغيرات در ملكيت و حكومتدارى ارتباط پيدا 
ميكرد152. ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده تازه شروع كرد تا پروژه هاى طرح شده بخاطر انكشاف ماركيت آزاد زمين را مورد بحث قرار دهد. در سال 
2003، كميشنرى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نارضايتى شگفت زده شد كه بسيارى از عودت كنندگان هيچگاه مالك خانه و زمين نبودند 
كه در آن مسكون شوند و در آنجا كه اقامت گزيده اند با بى امنيتى ملكيتى شديدى مواجه اند153. هيآت ناروى براى مهاجرين(NRC) نيز بخش زيادى از 
منازعات زمين را در ميان بسيارى از موضوعاتى كه به مهاجرين در راه حل آن كمك ميكردند، مشاهده نمودند154. موسسات ماين پاكى نيز ضرورت استقرار 

مالكيت برزمين را قبل از پاك كارى ماين ها درك كردند، زيرا زمين هاى پاك شده از ماين ها ميتوانست زمينه غصب زمين و منازعات را مساعد سازد155.

با اين همه تا سال 2004، اقدامات بسيار كمى انجام گرديد.

149 سوهركى، «هنگاميكه زياد كم است» 
150 فوسچينى «غضب زمين در افغانستان(1)»

151 ديهيلنكوت، «مطالعه مقدماتى مسايل مربوط به ملكيت زمين»
152  واحد انرژى و زير ساخت آسياى جنوبى بانك جهانى.«بحران زمين هاى شهرى در كابل»

153  ارقام نشان ميدهد كه 41 فيصد عودت كنندگان بى سرپناه و بيزمين بوده، 26 فيصد آنها در گذشته خانه و زمين داشتند كه پس از بازگشت آنرا بصورت غير قابل ترميم ويران يافتند، رييماسالم، 
(UNHCR ،2003 كابل)«مسائل زمين در پروسه بازگشت دوباره مهاجرين افغان»

154 هيأت ناروى براى مهاجرين، «گزارشى در باره محكمه خاص حل منازعات ملكيت در افغانستان»(2005) شيال ريد و كانرفولى«زمين و مالكيت: مشكالت و فرصتها براى عودت كنندگان و بيجا 
شدگان داخلى در افغانستان»(اوسلو:شوراى ناروى براى مهاجرين، جون 2009)

155 محمدصديق رشيد (رئيس عمليات، مركز هماهنگى ماين پاكى افغانستان) 16 مى، 2012.
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 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

بسوى ريفورم: 2005 - 2012. 4
دهنده 4,1 كمك  مراجع  تغييرات 

بصورت رسمى، سال 2005 ختم دوره بن را نشان ميدهد. پروسه بن بشكل رسمى با تسويد قانون اساسى جديد 2004، تصويب آن در لويه جرگه و اولين 
يابد. مى  پايان   2005 سپتمبر  در  افغانستان  انتخابات 

كرد.  تغيير  بود،  نموده  تعيين  جنگ  از  بعد  قانونى  حكومت  آمدن  پديد  براى  را  شرايط  المللى  بين  جامعه  كه  مورد  يك  در  دهندگان-دولت  كمك  مناسبات 
اين موضوع در پيمان لندن بتاريخ 31 جنورى 2006 مورد توافق قرار گرفت. استراتيژى انكشاف ملى كه بصورت موقت و ابتدايى آن تا سال 2007 شكل 
كمك  مراجع  مشاورين  واقع،  در  ميكرد.  تامين  آنرا  هزينه  المللى  بين  فعالين  تا  مينمود  ترتيب  را  ها  برنامه  و  شاخصها  ها،  پاليسى  آن  از  پس  بايد  گرفت، 

دهنده در محتويات استراتيژى نقش موثرى داشت و حكومت با خزانه خالى به تنهايى كار چندانى انجام داده نميتوانست.

سال 2005 مرحله جديدى را در حكومتدارى افغانستان، بشمول حقوق زمين و اداره، باز كرد.

در  ها  پروژه  از  يى  عده   2004 اواخر  در  بود.  متأثر  محلى  بجاى  المللى  بين  هاى  واز اولويت  گرفت  شكل  دهندگان  ازجانبكمك  دورتمويل  به  فعاليتها 
ارضى  ريفورم  پروژه  آن  تعقيب  به  و   2009  –  2004 سال   (LTERA)زمين ثبت  و  رسمى  اسناد  پروژه  از:  بودند  عبارت  ها  پروژه  اين  بودند.  آغاز  حال 
متمركز  متحد  ملل  بشر  اسكان  پروگرام  قبلى  هاى  پروژه  ميشدند،  تمويل  متحده  اياالت  المللى  بين  انكشاف  ادارة  جانب  از  كه   (LARA) افغانستان  در 
باالى امور شهرى مانند برنامه همبستگى كابل، كه تا سال 2012 در هرات و كندهار فعال بود و يك برنامه بازسازى شهر كابل تمويل شده توسط بانك 
جهانى كه تا سال 2012 كار ميكرد. اين پروژه ها با پروژه هاى 2006 – 2008 در رابطه با ملكيت چراگاه و مديريت تحت دفتر سازمان خوراكه و زراعت 
بين  انكشاف  براى  ديپارتمنت  تمويل  با  همراه  باميان  واليت  در   (SALEH)شرقى جات  هزاره  در  مالدارى  و  زراعت  متداوم  انكشاف  برنامه  و  متحد  ملل 
المللى(DFID)، بانك انكشاف آسيائى(ADB) پروژه اداره زمين در روستا ها(BLAP) را نيز كه مسايل ملكيت چراگاه ها را تحت پوشش قرار ميداد، 

.(2007 تمويل نمود(2006 – 

بنام  كه  بودند   (ALA)افغانستان زمين  اداره  و   MAIL عرصه  درين  اصلى  شركاى  بودند.  شده  انداخته  براه  افغان  حكومت  با  مشتركا  ها  پروژه  اين  تمام 
اراضى (ARAZI) نيز ياد ميشود و در سال 2010 جاى امالك (AMLAK) را گرفت. اداره سروى كادستر و شعبه چراگاه هاى MAIL نيز در جمله 

MoUDA و شهرداريها در كابل، كندهار و ننگرهار بودند كه پروژه ها در آن فعاليت داشتند. شركا بودند. شركا در بخش شهرى شامل 

ساير ادارات و مؤسسات نيز در انكشاف اداره زمين مصروف بودند. اينها شامل پروژه هاى اعمار مجدد پروگرام بازار هاى زراعتى (RAMP) متمركز بر 
2006) و پروژه اشتغال، تطبيق و باال بردن ظرفيت چراگاه ها (PEACE) بودند كه در عرصه حل منازعات مربوط  امنيت زمين هاى كوچى (2005 – 
در  چراگاه  جديد  قانون  و  زيست  محيط  مديريت  قانون  تسويد  در   (UNEP)متحد ملل  زيست  محيط  برنامه  مينمايند.  كمك  كوچى  اجتماعات  به  زمين  به 
 MAIL 2009 استراتيژى حل منازعات مربوط به حقوق زمين ميان كوچى ها و هزاره ها را براى  سال 2006 همكارى نموده، و در سال هاى 2008– 
طرح كرد. تعدادى از موسسات غير حكومتى بين المللى (INGOs) در مورد اين ابتكارات كار نموده و آنرا تا پروژه هاى ساحوى مستقل ادامه داد. اين 

INGO فرانسوى همبستگى، صدق ميكند. موضوع در مورد آغا خان قونديشن(نهاد آغا خان) و 

ادامه راه 4,2

 ،(TLO) ارتباط  دفتر  مهاجرين،  براى  ناروى  هيآت  مانند  اداراتى  اكنون  و  يافت  وسعت   2005 سال  از  زمين  مسايل  با  رابطه  در  ها  گزارش  و  تحقيقات 
ميگيرد.  بر  در  را   ،(AIHRC) افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  و  هال،  سامويل   ،(AAN) افغانستان  تحليلگران  شبكه   ،(AW) واچ  افغانستان 
واحد تحقيق وارزيابى افغانستان تحليل هاى مكررى در باره مسايل زمين در جريان دهه بخصوص در باره مسايل جنيست (جندر) و منازعات، تحت برنامه 
و  زمين  مالكيت   ،2005 سال  است.از  داده  انجام  دارد،  تمركز  مخدر  مواد  اقتصاد  و  مالدارى  آب،  چون  مسايلى  بر  كه  خويش  طبيعى  منابع  مديريت  هاى 
موضوع دسترسى به آن بصورت رسمى در ارزيابى ملى آسيب پذيرى روستا ها (NRVA) كه توسط اداره احصائيه مركزى عملى ميگرديد، مدغم شد156.

خالصه، دهه اخير شاهد ازدياد توجه به مسايل زمين حتى اگر ازا ولويت هم بر خوردار نبوده، ميباشد و فيصدى كوچكى از بليونها دالر كمك بين المللى 
سرمايه گذارى شده در افغانستان، به آن اختصاص يافته است. اينكه آيا اين سرمايه گذارى به ثمر رسيده است يا خير، در پايان مطالعه ميگردد. در باره 

پاليسى ها و قوانين جديد درين فصل بحث شده در حاليكه اداره زمين و ساير مسايل در فصول 5 ، 6 و 7 تحت پوشش قرار گرفته اند.

پاليسى جديد ملى در بارة زمين 4,3

داستان تاسف انگيز مالكيت محدود محلى

3 سپتمبر 2007 توسط كابينه امضا شد157. نخستين انكشاف قابل ياد آورى پاليسى ملى زمين است كه سرانجام بتاريخ 

156 اداره مركزى احصائيه، «سروى اجتماعى - دموگرافيك و اقتصادى . نتايج مهم» (كابل، 2 مى 2012)
157 فيصله شوراى وزيران شماره 22، 2007(1386 ش)
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پيشرفت بسوى اين هدف بطى بود. با وصف آنكه مذاكرات در 2002 آغاز شد، براى بانك انكشاف آسيايى تا دسمبر 2004 را در بر گرفت كه تعهد رئيس جمهور 
كرزى را در مورد تسويد پاليسى جديد بحيث شرط قرضه اين بانك به بخش زراعت و منابع طبيعى، اخذ نمايد158. شش ماه بعد، مشاورين بانك متذكره پيشنهادات 

مشخص براى يك پاليسى جديد داراى لهجه معتدل ولى جامع از نظر اهداف، را ارايه نمودند159.

وزارت زراعت، آبيارى و مالدارىدر حاليكه از طريق اداره امالك(AMLAK) خود در مسايل مربوط زمين احساس مسؤوليت ميكرد، ترغيب شد تا كميسيون بين 
الوزارتى زمين را براى بحث باالى تغييرات پاليسى محلى زمين ايجاد نمايد160. وزارت امور شهر سازى احساس كرد كه بايد نقش مساوى ميداشت و كميسيون باالخره 

تحت رياست وزارت عدليه در آمد كه در آنجا گروپ كار بخش عدلى قانون زمين نيز بوجود آمده بود.

كميسيون هم نقش مشورتى و هم نقش تصميم گيرنده را بعهده داشت. در كميسيون، نمايندگان كمك دهندگان، به خصوص از ادارة انكشاف بين المللى اياالت 
متحده، و همچنان نمايندگان عاليرتبه از 6 وزارت، شامل بودند161. جلساتى در جريان 18 ماه آينده داير گرديد ولى هيچگونه مشوره عامه برنامه ريزى يا عملى نشد162. 
پروژه هاى زمين دريافتهايى ارايه نموده و براى آن تبليغ كرد. برخى از اشخاص كميشنران را به ساحات پروژه هاى خويش همراهى كردند163.تمام پروژه ها در جهت 
تشخيص حقوق غير رسمى اسكان تهى دستان در شهر هاى كوچك و شهر ها، اقدامات جلوگيرى از غصب زمين و صنف بندى مجدد زمين تالش مينمودند تا علفچر 

ها بعنوان مالكيت اجتماع شناخته شود. چندين سفر بين المللى مطالعاتى و كنفرانسها توسط USAID تمويل گرديد تا كميشنران را با جريانات معاصر آشنا سازند.

تمام پيشنهادات ارايه شده به كميسيون مورد تائيد قرار نگرفت. بطوريكه جبرامدين، تسهيل كننده عمده از جانب پروژه LTERA تمويل شده توسط ادارة انكشاف 
بين المللى اياالت متحده تذكر ميدهد:«نظريه قبول رسمى حقوق عنعنوى ملكيت، تنظيم حقوق غير رسمى ملكيت، و تاسيس يك پروسه قضايى مبتنى بر اجتماع، 
از مباحث جدى بشمار ميرفت»164. هيچ يكى از پيشنهادات راديكال و تندروانه نبوده و مشاورين ميتوانستند مثالهاى زياد ارايه نمايند كه نشان دهنده جريانات در 

ساير دول زراعتى باشد كه با عين مشكالت و موانع مواجه بودند و پاليسى ها و قوانين را درين عرصه ها بازسازى مينمودند165.

پاليسى ملى زمين كه باالخره تهيه گرديد در اصول از جانب ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده، LTERA با كمك از جانب ساير پروژه هاى تمويل شده توسط 
كمك دهندگان، تسويد گرديد. وزراى وزارتهاى زراعت، آبيارى و مالدارى، امور شهرسازى  و عدليه پاليسى نامبرده را در جنورى 2007 تصويب نمودند. رئيس جمهور 
كه جلسه را رياست ميكرد، پاليسى را تصديق نموده و به سه وزير كليدى هدايت داد تا «مسوده قوانين و مقررات جديد را جهت تطبيق پاليسى تحت نظر بگيرند»166.

پاليسى تصديق شده توسط رياست جمهورى حاوى 5 هدف،14 اصل پاليسى و 20 رهنمود پاليسى، با رهنمود هاى فرعى، بود. شمارى از اين نكات زمينه هاى 
جديدى بميان آورد. صنف بندى مجدد زمينهاى دولتى و خصوصى بنام عامه، خصوصى، دولتى و اجتماع صورت گرفت. شيوه و برخورد مبتنى بر اجتماع در قضاوت 
راجع به حقوق جهت رسمى ساختن نيز جز پاليسى شد. حقوق عنعنوى زمين مستقيم مورد توجه قرار نگرفت ولى اعتبار بيشترى بحيث منفعت كسب كرد كه بايد 
مورد مالحظه قرار ميگرفت. بسيارى از افغانان عاليرتبه و متخصصين خارجى زمين از پاليسى اظهار خوشى نموده، در باره بازتاب آن در بهترين تجارب بين المللى 

با هم توافق داشته و دريافت هاى پروژه هاى تجربوى فعال در آن زمان را ستايش مينمودند.

ناكامى نهادى

معهذا، وقتى تسهيل كننده عمده پروژه (LTERA)، تمويل شده توسط ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده، كشور را در 2009 ترك كرد، اهميت دانش در مورد 
پاليسى كمرنگ شد، و انكشاف يك پاليسى جديد در باره زمين هاى شهرى نيز متوقف گرديد. در اواسط 2012 مامورين عاليرتبه در سه وزارت عمده و نمايندگان 
انكشاف بين المللى اياالت متحده كه پروژه LTERA را موفق ساختند، نميتوانستند پاليسى را بخاطر بياورند. در نتيجه، هنگاميكه قانون تجربوى اداره زمين در 

سال 2011 – 2012 جهت تسويد مجدد مورد توجه قرار گرفت، مفاهيم آن به صورت كامل كنار گذاشته شد.

البته در سپتمبر 2012 هنگاميكه اين مولف و بانك جهانى در باره ناديده گرفتن پاليسى ملى زمين اظهار نگرانى كرديم، مفهوم پاليسى دوباره مورد توجه قرار گرفت 
و يك كاپى پاليسى امضا شده توسط رئيس جمهور و اعضاى كميته اقتصاد و شوراى وزيران پيدا شد. اين شكايت در تعديالت پيشنهادى مورد حمايت ادارة انكشاف 

بين المللى اياالت متحده براى داخل شدن در قانون مديريت زمين 31 دسمبر 2011، انعكاس يافت167.

تعقيب بعدى نشان داد كه وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى ووزارت امور  شهرى سازى) در سال 2007 هيچكدام آنرا پخش ننموده اند. تصور ميرود كه تنها عدة 
محدودى از مامورين شان(شهروندان عادى را بجاى خود بگذاريد) در واليات و ولسوالى ها در باره موجوديت پاليسى ملى زمين يا محتويات آن آگاهى داشتند.

شايد چندين عامل اين حالت را بوجود آورده باشد. پاليسى مرتبه از جانب مراجع كمك دهنده بجاى آنكه به ادارات متعلق شناخته شود بصورت بى سابقه وابسته 
به تمايالت افراد مشخص خارج از حكومت بود. پاليسى ها در سطوح وزارت ها ترتيب گرديده بود و وقتى وزرا به ساير وزارتها تبديل شدند، تعهدات در باره ادامه و 

158 بانك انكشاف آسيائى، «كمك هاى تخنيكى براى افغانستان جهت ارتقاى ظرفيت پاليسى زمين و اداره رفورم»(دسمبر 2004)
159  بانك انكشاف آسيائى و حكومت اسالمى افغانستان، «پاليسى زمين و تطبيق آن در افغانستان، مسايل و مسوده پيشنهادات براى بحث» (كابل : جون 2005)

160 ليزالدن ويلى، «جريان اصالح زمين در افغانستان»(يادداشت مستقل پاليسى، برنامه USAID، RAMP، وزارت زراعت، كابل، 29 نوامبر 2005)
161 گروپ كارى تخنيكى در باره مسايل مربوط بزمين. گروپ مشورتى بخش عدلى (يادداشت هاى جلسه، 20 نومبر 2005)

162 جبرامدين در مطالعه پروسه تهيه پاليسى زمين به مشوره عامه اشاره مينمود كه بحث در باره آن به ندرت از سطح مامورين يا گروپ هاى معين، و چند سفر مطالعاتى فراتر رفت و هيچگاه مشوره 
عامه بمفهوم واقعى كلمه صورت نگرفت. به اثر يوهانس جبرامدين، «چالشهاى ترتيب پاليسى زمين در شرايط بعد از جنگ: در مورد افغانستان» (سند مباحثاتى، مركز حكومتدارى سلو، جون 2008)

163  بعنوان مثال از برنامه SALEH؛ليزالدن ويلى، «نخستين يادداشت در باره پاليسى و استنباط قانونى در مورد علفچر توسط پروژه SALEH در واليت باميان»(پروژه SALEH، واليت باميان، دسمبر 2006)
164 جبرامدين، «مشكالت طرح پاليسى زمين»9.

165 ليزالدن ويلى«تراژيدى زمينها عامه: درك سرنوشت عامه در شرايط فشار تجارتى جهانى» (روم ائتالف بين المللى زمين 2011)
166  تصويب شماره 22، 2007(1386 شمسى) كه پاليسى را تصديق كرد. 

167 ليزالدن ويلى«قانون اداره زمين، 2008 يك ارزيابى اجتماعى»(كابل: بانك جهانى، 5 جوالى 2012)
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تعقيب پاليسى از ميان رفت. اين مسأله نشان دهنده آنست كه مالكيت محلى باالى پاليسى بسيار ضعيف و نيزتداخل بسيار كم مامورين امالك درين پروسه عامل 
ديگر بود. در عين حال ميتوان گفت كه سياسيون و حكامى كه از پاليسى آگاه بودند، از تطبيق آن اكراه داشتند چون توقعات كار بيشتر و حسابدهى بهتر را از آنها 
باال ميبرد. فكر ميشود كه مامورين نيز پاليسى ها و رهنمود هاى آنرا براى افغانستان بيش از حد تندروانه ميدانستند. اضافه بر آن در دهات مدافعين پاليسى موجود 
نبودند. تنها درين اواخر از طرف رهبرى داراى وسعت نظر در اراضى(اداره زمين در افغانستان) بود كه مفاهيم پاليسى فراموش شده، دوباره مورد توجه قرار گرفت و 
رهنمود هاى آن دوباره مطالعه گرديد(2012). حتى، در همان وقت نيز عجله صورت گرفت. برعالوه اين اداره بازسازى شده، خود به تعهدات افراد انگشت شمارى 

وابسته بوده،  در صورتيكه اداره را ترك گويند اصول و تعقيب بعدى پاليسى و رهنمود هاى آن، بيشتر ضعيف خواهد گرديد.

قانون جديد زمين 4,4

جدول شماره 1 ادارات دخيل در امور تقنينى مربوط به زمين را فهرست نموده است. تنها نيمى از قوانين، بعد از 2001 تسويد گرديده كه شامل پنج قانون جديد و 
ده فرمان وحكم رياست جمهورى بودند. سه قانون جديد به مديريت آب، معادن و محيط زيست مربوط است. دوقانون ديگر سكتور خصوصى را تحت پوشش قرار 

ميدهد. و اين بمعنى گرايش عمومى قانونگذارى جديد در مورد زمين بسوى تجارتى شدن ميباشد168.

168  بعنوان مثال قانون ماليات بر عوايد(2009)، قانون گمركات(2005)، و قانون تداركات(2009).

منبعقانون
فرمان در باره تعديل ماده 69 اداره زمين، 2001(1380ش)1

قانون مديريت زمين 2008(1388 ش)
قانون سابقه (1965)، تحت تعديل

جريده رسمى 595

قانون استمالك، 2000(1379 ش) تعديل شده در 2005، 2010، 2
فرمان در مورد تعديل قانون استمالك زمين 

قانون سابقه (1935) تحت تعديل

جريده رسمى شماره 794، 2000(1371 ش)
جريده رسمى 849، 2005(1384ش)

جريده رسمى2010(1389ش)
فرمان در مورد ملكيت، 2005(1348ش)3

فرمان جديد
جريده رسمى شماره 816، 2005(1384ش)

فرمان در باره انتقال ملكيت حكومت، 2001(1380 ش) 4
فرمان جديد

فرمان شماره 89، 2000(1382ش)

فرمان منع توزيع زمينهاى استفاده نشده و باير حكومت، 2002(1381ش) 5
فرمان جديد

فرمان شماره 99، 2002(1381ش)

فرمان در مورد ملكيت ها، 2003(1382ش)6
نشر شده در سال2004

فرمان جديد

فرمان شماره 83، جريده رسمى شماره 816، 2004 (1383ش)

قانون جيوديزى و كارتوگرافى، 1982 (1361ش)، تعديل در 1988 و فرمان رئيس 7
جمهور 2007 قانون سابق تعديل شده

جريده رسمى شماره 674، 1988(1367ش)

قانون رهنماى معامالت،1999 (1378ش)؛8
فرمان اصالح قانون رهنماى معامالت، 2004

قانون سابق اصالح شده

جريده رسمى شماره 786، 1999 (1378) 
جريدة رسمى شما ره837، 2004 (1383ش)

قانون چراگاه و زمين عامه، 2000(1379ش) 9
قانون سابق (1970) تحت تعديل

جريده رسمى شماره 795، 2000(1379ش)

قانون جنگالت، در 2012  (1391 ش)در پارلمان10
قانون سابق تعديل شده

قانون منرال ها، 2010(1389ش)11
قانون جديد

فرمان شماره 14، 2010(1389ش)

قانون مواد نفتى12
تحت تعديل 2012

قانون آب، 2009 (1388 ش)13
قانون جديد

جريده رسمى شماره 980 سال 2009 (1388ش)

قانون اداره محيط زيست، 2006(1385ش)14
قانون جديد

2006(1384ش)

جدول 1: قوانين زمين نافذه در سپتمبر 2012
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      بسوى ريفورم: 2005 - 2012         2013

منبعقانون
قانون شاروالى ها، 2000(1379 ش)15

قانون سابق نافذ است
درجريده چاپ شده، 2000(1379ش)

قانون تشكيل و صالحيت محاكم 2005(1383ش)16
قانون سابق تصحيح گرديده

قانون سرمايه گذارى خصوصى، 2003(1382ش)17
قانون جديد

جريده رسمى شماره 869، 2000(1382ش)

قانون حكميت تجارتى، 2007(1386ش)18
قانون سابق اصالح گرديده(1995ش)

در اصل 1995

قانون ميانجيگرى تجارتى 2007، (1386ش)19
قانون سابق تعديل گرديده 1995

در اصل 1995

قانون به گرو گذاشتن مالكيت غير قابل انتقال در معامالت بانكدارى 2009(1388ش)20
قانون جديد

قانون امور سرپناه تحت پروژه شهرى كابل ماستر پالن 2000(1379)21
فرمان سابق

جريده رسمى شماره 794، 2000(1379ش)

مقررات توزيع و فروش زمين هاى مسكونى ، تجارتى و بلند منزلهاى دولتى در شهر 22
كابل، 2000(1379ش)

مقررات كهنه

جريده رسمى شماره 794، 2000(1379ش)

مقررات توزيع و فروش  اپارتمانهاى مسكونى دولتى، 2000(1379ش)23
مقررات كهنه

جريده رسمى شماره 798، 2001(1380ش)

مقررات تطبيق ماستر پالن كابل، 2000 (1379ش)24
مقررات سابقه

جريده رسمى شماره 794، 2000 (1379ش)

فرمان منع توزيع ملكيت هاى دولتى در تناقض با ماسترپالن كابل 2002 (1381ش)25
فرمان جديد

فرمان شماره 830، 2002(1381ش)

ها 26 كوچى  اسكان  براى  المزروع  هاى  زمين  توزيع  باره  در  جمهورى  رياست  حكم 
2008(1387ش)

فرمان جديد

حكم رئيس جمهور شماره 7266، 2008(1387ش)

فرمان در مورد بازگشت آبرومندانه مهاجرين 2002(1381ش)27
فرمان جديد

فرما ن شماره 297، 2000 (1380ش)

فرمان در مورد لغو فرامين و اسناد قانونى قبل از 22 دسمبر 2002(1381ش)28
فرمان جديد

فرمان شماره 66، 2001(1380ش)

فرمان رياست جمهورى در باره تجديد نظر بر فيصله هاى محكمه خاص ملكيت، 29
2005 (1384ش)

فرمان جديد

فرمان شماره 112، 2003(1382ش)

فرمان شماره 24، 2009(1388ش)فرمان تائيد استراتيژى اراضى، 2009(1388ش)30
فرمان شماره 638، 2010 (1389ش)فرمان در باره ايجاد اداره استرداد زمين هاى غصب شده 2010(1389ش)31

فرمان ادغام اداره زمين وزارت زراعت (امالك) با بورد استرداد زمين هاى غصب 32
شده 2010(1389ش)

فرمان جديد

فرمان شماره 23، 2010(1389ش)

حكم در باره ارزيابى اعمار شهركها و اشغال زمين در واليات كشور، 2012(1391ش)33
فرمان جديد

شماره 2232، 2012 (1391ش)

فرمان تطبيق محتويات بيانيه تاريخى 21 جون 2012 در جلسه خاص شوراى ملى34
فرمان جديد

2012(1391ش)

فرمان 103 در باره تشبثات دولتى 2005(1384ش)35
قانون كهنه تعديل(20 مى 1994)

2005(1384ش)
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جريانات قانونى سوال برانگيز دموكراتيك

الزم است كلماتى در باره پروسه قانونى گفته شود. قانون اساسى169 و چندين قوانين ،طرزالعمل170 جريان قانون سازى را رهنمايى مينمايد. ستره محكمه، حكومت 
و شوراى ملى ميتوانند قوانين جديد را پيشنهاد نمايند. همه اين قوانين تابع توشيح رئيس جمهور ميباشند171. البته رئيس جمهور ميتواند قانون مصوب شوراى ملى 
را رد و جهت ارزيابى دوباره ارسال نمايد172. اينها قواى عادى هستند. معهذا، تعريف مبهم از آنچه قانون ادارى يا عملى را ايجاد مينمايد، به خالهاى زيادى اجازه 
ميدهد و رئيس جمهور را قادر ميسازد كه قانون را بدون ارجاع آن به پارلمان تصويب نمايد173. كرزى از اين صالحيت خود زياد استفاده نموده است. در بخش زمين، 

فرامين رياست جمهورى قانون و وضع حقوقى زمين را در سطحى تغيير داده كه ضرورت تصويب پارلمان را الزمى ميساخت. 

يك مثال خوب درين باره، تصويب فرمان سال 2003 درباره ملكيت غير منقول، است كه قبال توضيح گرديد، و از دسمبر 2012 نافذ باقى مانده است174. بطوريكه 
گفته شد، اين قانون اشغال زمينهاى زياد از جانب دولت با زير پا كردن منافع عنعنوى زمين و تمركز بيشتر صالحيت اختصاص زمين در دست رئيس جمهور را تائيد 
مينمايد. حقوق بشر نيز نقض گرديده چون قانون دعوى قانونى عليه تصاميم و اعمال رئيس جمهور را ممنوع ميسازد. قانونيت فرمان نامبرده تحت سوال قرار دارد. 

همه چيز وابسته به آن خواهد بود كه تعديالت پيشنهادى در رابطه با قانون مديريت زمين، موارد نامبرده را چگونه حل مينمايد.

زمين 4,5 مديريت  قانون 

قانون مديريت زمين مهمترين قانون زمين در افغانستان ميباشد. قانون متذكره از قانون سالهاى 1960 سرچشمه گرفته و چندين بار و از آن جمله اخيرا در سال 
2008، تعديل شده است. تعديالت سال 2008 صرف بخاطر سهولت دستيابى سرمايه گذاران بخصوص سرمايه گذاران خارجى بر زمين را افاده مينمايد. مدت اجاره 

از 50 سال به 90 سال توسعه يافت. حتى منظور از تكرار اهداف قانون بخاطر شامل ساختن سرمايه گذارى سكتور خصوصى در زمين بود.

غصب زمين هاى بدون قباله از جانب دولت نيز پس از تعديل 2008 با تطبيق احكام غير قابل توجيه فرمان شماره 83، شدت گرفت. مالكين بدون اسناد قانونى يا 
آنهاييكه زمين خود را در دفاتر مالكيت و ماليه در سال هاى 1970 ثبت نكرده بودند، اكنون صرف در صورتى ميتوانستند زمين خود را حفظ كنند كه از سال 1973 
در اختيار شان بوده باشد175. اين موضوع اعتبار مالكيت زمينى را كه از همان تاريخ بدون اسناد باشد، از بين ميبرد. گرچه هدف محدود ساختن غصب زمين بود، ولى 

باعث محروميت مليونها زميندارى گرديده كه توقع ميرفت صاحب زمين گردند.

در سال 2011 اداره جديد زمين در افغانستان(ALA يا ARAZI) تصميم گرفت قانون مديريت زمين را تجديد نظر نمايد. چنين تصميمى در نتيجه اصرار 
پروگرام LARA كه از طرف USAID تمويل ميگرديد، صورت گرفت تا بتوانند سرمايه گذارى خصوصى باالى زمين را انكشاف دهند كه در سال 2011 نگران 
مدت زمان طوالنى اجاره تعيين شده در تعديل سال 2008 بود. پس از تصويب قانون سال 2008 بسيارى از نخبگان محلى داراى روابط قوى، توانستند اجاره هاى 
90 ساله زمين هاى دولت را بدست آورده و يا زمين هاى گويا المالك عامه را به ملكيت مطلق خود در آورند. مثال خوب آن توسط فوسچينى(2012) در رابطه با 
فروش سريع 14،000 هكتار زمين دولتى اطراف كانال ننگرهار به اشخاص خصوصى آنهم نه بخاطر توليد گندم يا زيتون، بلكه بخاطر اعمار منازل مسكونى، ارايه 

گرديده است. نام پنج نفر در مورد اين زمينها، كه جمعا 10،000 هكتار زمين بدست شان افتاده بود، سرزبانهاست.

مسوده پيشنهادات جهت بهبود در قانون مديريت زمين در اواسط 2011 طرح گرديد. پيشنهادات بانك جهانى در آگست 2011، شامل طرحها در مورد سه مسئله 
مهم بود: تشخيص و قضاوت در باره حقوق چگونه انجام ميشود؛ اسكان غير رسمى چگونه در زمينه انكشاف شهرى تنظيم ميگردد؛ و چگونه ميتوان يك مركز 
واحد ثبت اسناد زمين را ايجاد نمود.176 پيشنهادات نامبرده بار ديگر بصورت عمده از جانب پروژه USAID LARA كه با مامورين اراضى كارميكردند، در مسوده 

جديد كه در 31 دسمبر 2011 تهيه گرديده بود، شامل نگرديد.

«اراضى» با پيشنهاد بعدى بانك جهانى مبنى براينكه مسوده بايد با عامه مردم مورد مشوره قرار گيرد، موافقه نمود، كه بين جوالى و سپتمبر 2012 عملى شد177. 
درعمل مامورين، سياسيون، متشبثين و رهبران محلى به جلسات دعوت شدند. اشتراك كنندگان وسيعا از پيشنهاد كاهش در مدت اجازه به سرمايه گذاران حمايت 
نمود، ولى با قبول تمديد و تجديد خودبخودى اجاره در واقع با موضعگيرى اولى خود مخالفت كردند. آنها در عين حال اصرار ورزيدند كه صاحبان زمين كه باالى 
زمين از مدت طوالنى كار كرده اند، مالك زمين نامبرده شناخته شوند. آنها با توجه به توسعه فارمهاى خانوادگى كه در سال 1978 بنابر رشد نفوس صورت گرفته 
بود، پيشنهاد كردند كه اين موضوع بايد شامل شناخت مالكيت گسترش يافته الى 10 جريب (2 هكتار) خارج از زمين هاى زراعتى نيز باشد . آنها در عين حال 
خواهان تداخل بيشتر محلى در تصفيه منافع زمين(tasfeya)، و جزاى سنگينتر براى غاصبين زمين بودند. نمايندگان محكمه كه با آنها مشوره صورت گرفت با 

اين موضوع مخالفت كرده و اظهار نمودندكه تعين جزا مربوط به قضات بوده، و بايد در قانون مشخص نگردد178.

169 بخصوص، مواد 79، 88، 90، 94، 95، 97 و 100 قانون اساسى سال 2004 افغانستان 
170  قانون نشرو تنفيذ اسناد تقنينى(جريده رسمى شماره 787) 1999 (1378 ش)

171 مارك هاميلتون، «جريان قانونگذارى در افغانستان»(USAID– پروژه حاكميت قانون در افغانستان، 7 فبرورى 2007)
172  صالحيت هاى پارلمان در ماده 90 تصريح گرديده است. هرگاه فيصدى مشخص يك قانون تعديل شده تغير كند، بايد به پارلمان ارائه گردد.

173  اين موضوع غالبا در سيستم هاى بعد از جنگ داخلى بنظر ميرسد، جائيكه عناصر مهم قوانين افغانستان از قانون تركيه منبع گرفته باشد.
174  فرمان توسط قانون مديريت زمين(2008) نه تائيد و نه لغو گرديد.

175  در ماده 8 قانون 2008، در مقايسه با ماده 9(1) قانون سال 2000 طالبان، كه زمان تاريخى را ارايه نمى نمايد، و بنابرين زمين را كه مالكيت آن مشهود است به صاحب آن متعلق ميداند.
176 پاتريك مك اوسالن «قانون مديريت زمين در جمهورى اسالمى افغانستان: تقريظ» (كابل: بانك جهانى، 2011). پاتريك مك اوسالن مشاور حقوقى بانك جهانى براى اداره زمين در افغانستان بود.

177  هرات، كندهار، پكتيا و جالل آباد در جوالى 2012. كندز مزار و كابل در سپمبر 2012.
178  آمر اداره زمين در افغانستان، نظر شخصى، سپتمبر 2012.
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اراضى نيز پيشنهاد بانك جهانى را بخاطر ارزيابى تأثير اجتماعى تغييرات پيشنهادى پذيرفت.179 ارزيابى نامبرده باين نتيجه رسيد كه بسيارى از تغيرات پيشنهادى 
در قانون باستثناى فصل جديد در باره غصب زمين، جنبه سطحى داشت. ارزيابى موارد آتى را مورد انتقاد قرار داد:

جهت گيرى قوى قانون به نفع آنهاييكه اسناد دارند، در حاليكه بيش از 90 فيصد افغانان اسناد مالكيت در اختيار ندارند.. 1
ناكامى در جهت تشخيص شرايطى كه در آن حقوق بدون اسناد بتواند مورد حمايت قرار گرفته و بعنوان مالكيت شناخته شود. . 2
شرط ضعيف يا عدم موجوديت شرايط براى زمينهاى ملكيت مشترك كه در پيوند با ادعاى دولت در باره تمام علفچر ها، حقوق مالكيت . 3

عنعنوى هزاران اجتماع محلى را باالى علفزار هاى عنعنوى، نقش بر آب خواهد ساخت.
اقدامات ضعيف و يا عدم اقدامات مثبت بخاطر حل بى امنيتى ملكيت يا اجاره توسط زنان، اجاره داران، دهاقين سهمكار، گرو دهندگان . 4

زمين عنعنوى، و بيجاشدگان داخلى كه مجبور اند زمين هاى عامه را بنابر عدم موجوديت محل سكونت و زمين، اشغال نمايند.
عدم توازن عادالنه در دسترسى آسان سرمايه گذاران به زمين هاى دولتى در حاليكه دولت در اختصاص زمين به افراد و اجتماعات واقعا . 5

نيازمند، با ناكامى مواجه ميباشد.
عدم موجوديت مقررات بخاطر تامين اين مطلب كه رسيدگى و تحقيق حقوق موجود، مقدمتر از اختصاص زمين به سرمايه گذاران ميباشد.. 6
ناكامى در تعريف زمين دولتى با توجه باينكه زمينهاى عامه المالك فرضى در حقيقت تحت سيستم هاى عنعنوى داراى مالكين، اند.. 7
ناكامى در از بين بردن عدم دقت در تعريف زمين هاى باير، زمين هاى بكر(هيچگاه زرع نگرديده) و علفچرها و امتياز دسترسى به زمين . 8

بكر و باير براى سرمايه گذاران، و حمايت از زمين هاى علفچر عليه آن، و باينترتيب توليد و ايجاد تضاد بين اجتماعات و سرمايه گذاران.
رياست . 9 وسيع  اختيارات  بشمول  اجتماع؛  و  ولسوالى  سطوح  به  وظايف  سپردن  برنامه  بدون  زمين  اداره  در  حد  از  بيش  مركزيت  تداوم 

جمهورى در رابطه با اختصاص زمين.
ناكامى در تاسيس يك مكانيزم ساده و بدون مصارف تمام ملكيت ها كه توسط فعالين محلى در سطح ولسواليها و اجتماعات محلى . 10

تشخيص و ثبت گردد، گرچه شوراى هاى انتخابى ولسوالى و اجتماع براى چنين اداره زمين پيشنهاد گرديده بود، كه البته بدون آن 
ارزيابى مورد بحث، فورمول بندى حقوق امتياز نخبگان كه ميتوانند به محاكم جهت حصول اسناد قانونى دسترسى داشته، بحال خود 

باقى خواهد ماند.
عدم موجوديت شروط و مواد بمنظور حمايت ساكنين قانونى زمين از سلب مالكيت جبرى.. 11
تقويه تضاد منافع دولت بحيث مالك بخشهاى زياد مملكت و تنظيم كننده بيطرف مسايل مربوط به ملكيت، بجاى كاهش آن.. 12
ناكامى در حل تضاد منافع كه در محاكم ادامه دارد، زيرا محاكم هم صدور قباله ها يا اسناد و هم قضاوت در حل منازعات مربوط به . 13

اسناد زمين را بدوش دارد.
طرفدارى مفرط از ملكيت روستايى و اداره، همراه با اين تصور كه شارواليها مقررات خود را بصورت ناكافى در قانون شارواليها جا خواهد داد.. 14
مواد و امتيازات وسيع ولى داراى مشكل در تطبيق، بخاطر متوقف ساختن غصب زمين ها. ارزيابى، مساعى معين را براى محدود ساختن . 15

غصب زمين و اراده سياسى در تطبيق قانون خاطر نشان نمود.

طوريكه قبال گفته شد، ارزيابى اجتماعى در عين حال دريافت نمود كه تعديالت پيشنهادى اصول و رهنمود هاى پاليسى ملى زمين را در نظر نميگيرد. در نتيجه، 
وضعيت پاليسى بصورت رسمى توسط ALA وارسى گرديد180.

تعديالت  پيشنهادى نيز به رهنمود هاى اساسى در باره اداره زمين كه در استراتيژى انكشاف ملى افغانستان ANDS (2008) موجود ميباشد، توجهى ننموده 
است181. يكى از رهنمود هاى بر جسته  استراتيژى انكشاف ملى افغانستان، «سيستم اداره زمين معاصر و مبتنى بر اجتماع» ميباشد. خوب بود اگر يك فصل جديد 

در قانون بخاطر تطبيق آن، تسويد ميگرديد.

مالحظه  دوباره موضوع

قانون  جديد  مسوده  در  قوى  اراده  دادن  نشان  با  آنرا  عكس  بر  و  نكرد  دارى  خود  كار  از  ها  انتقاد  اين  با   (ALA/ARAZI)افغانستان زمين  جديد  اداره 
مديريت زمين، شامل ساخت. باين منظور ALA گروه كارى خاصى را با يك مشاور از طرف بانك جهانى(در واقع اين مولف را)، ايجاد نمود. هشت ساحه 

مشكالت عمده براى تجديد نظر مشخص گرديد كه بسيارى از نگرانى هاى فوق را در نظر گرفت182.

179  الدن ويلى «قانون مديريت زمين»
180 الدن ويلى،«مديريت زمين در بالتكليفى» ديده شود

181  جمهورى اسالمى افغانستان، «استراتيژى انكشاف ملى افغانستان 1387 – 1391 (2008 – 2013)؛ استرايتژى امنيت، حكومتدارى، رشد اقتصادى و كاهش فقر»(جمهورى اسالمى افغانستان، 2008)
182  بانك جهانى، «تجديد نظر به قانون اداره زمين: خالصه يى از مشكالت عمده و پيشنهادات براى تجديد نظر بيشتر در متن»(سپتمبر 2012)
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تمركز باالى مشكل كه تقريبا تمام اجتماعات روستايى را متأثر ميسازد

يكى از ساحات عمده براى تجديد نظر اين بود كه قانون تا چه حد اجتماعات روستايى را قادر ميسازد كه مالكيت علفچر هاى همجوار و ملكيت عنعنوى آنها را، 
بطوريكه در پاليسى ملى زمين بحيث زمين هاى اجتماع پيش بينى گرديده، حمايت نمايد. ALA مثالهايى از ساير كشور ها را خواستار گرديد183. نكته عمده ديگر 
مورد بحث اين بود كه عملكرد تصفيه (تشخيص مالكين زمين و ثبت نتايج آن در اسناد ثبت قانونى) تا كدام حدودى تجديد ساختار گردد تا اجتماعات قادر گردند 
تشخيص مرحله اوليه را خود آنها انجام دهند. باينترتيب موضوع درك سرتاسرى ملى، رسمى ساختن اسناد مربوط باين حقوق را در عوض سروى هاى رسمى 
پرهزينه و ناكام، سهولت بخشد. نگرانى هاى ديگر اين بود كه تعديالت پيشنهادى نتوانست اقدامات مربوط به شفافيت و حسابدهى را در ALA و شعبات آن در 

واليات و ولسوالى ها، ترويج نمايد. تعديالت دسمبر 2011 نيز ALA را از لحاظ قانونى ملزم ساخت تا قانون را به تمام اجتماعات متأثر، توزيع نمايد.

ALA در نومبر 2012  مسوده را جهت ارايه به وزارت عدليه، پس از بحث بر تعديالت توسط بورد ميان وزارتى  نهائى ساخت. در عمل تغيرات بيشتر بالنسبه محدود 
بود. معهذا، دو تغيير جديد در مسوده بخصوص قابل ياد آورى است:

مقررات براى اجتماعات محلى جهت اقدام فورى بخاطر تأمين ملكيت مشترك شان بر چراگاه ها، جنگالت و ساير زمينهاى متعلق به . 1
آنها نه تنها در ساحاتى كه در آنها حقوق استفاده داشتند. چنين زمين ها بنام زمينهاى خاص قريه توضيح گرديده اند.

مسوده نهايى تاسيس «كميسيون» (كميته) زمين قريه را در هر اجتماع مسجل ساخت. . 2

بطوريكه بعدا بررسى ميگردد، هيچ تغيير دقيق طرح نگرديده و با موانع مواجه ميباشد. بطور نمونه، روشن نيست كه ادارات زمين قريه جات صالحيت اتخاذ تصاميم 
يا انجام وظايف عادى اداره زمين مانند ثبت ملكيت هاى خصوصى و مشترك در ساحات قريه را دارد يا خير؟بر عالوه، اين تغييرات تنها پيشنهاد شده اند، وزارت 

عدليه، كابينه  و پارلمان ميتوانند آنرا رد نمايد. تا وقت چاپ اين اثر معلوماتى درين زمينه ميسر نبود.

قانون استمالك زمين 4,6

دهه بعد از بن شاهد تجديد نظر در قانون تملك زمين  (LAL، كه بنام قانون استمالك، LEL، نيز ياد ميگردد)، بار اول در 2005 و سپس با يك تعديل كوچك 
در سال 2010 بوده استLEL/LAL.184 اداره چگونگى استمالك ملكيت خصوصى براى مقاصد عامه از جانب حكومت و ادارات مربوطه آنرا بدوش دارد. قدرت 

زياد بر قلمروحق عادى حكومت مبتنى بر قانون اساسى شمرده ميشود.

تداخل قانونى حكومت در حقوق يا ملكيت خصوصى هنگامى صورت ميگيرد كه انكشاف خدمات عامه(سركها، بند ها، مجرا ها فاضل آب، و نل آب وغيره) در ميان 
بوده و اعمار شهر ها و حومه شهر، مانند پروژه كابل جديد كه ساحه كابل را دوچندان ساخته و الاقل بر 42 محل مسكون تاثير دارد، مد نظر باشد185. اعمار 40 بند 

جديد و چهار پارك ملى نيز بصورت قانونى در زمين هاى خصوصى مداخله خواهد كرد186.

موضوع معادن

موارد نگرانى زيادى در باره مداخله حكومت در زمين هاى روستايى  وابسته به پيشنهاد انكشاف معادن و نفت ميباشد. استمالك برنامه ريزى شده بخاطر انكشاف 
معادن، چاه ها و زير ساخت هاى مانند شاهراه ها، راه آهن، بند هاى برق، ذوب آهن و دستگاه هاى توليد برق كه توسط زغال سنگ بكار ميافتند، شامل اين جريان 

است. انتقال برق و آب از طريق راه هاى پيشنهادى نيز ميتواند هزار ها هكتار زمين روستايى يا محلى را مورد استفاده قرار دهد.

ارزيابى معادن و هايدروكاربن بالقوه در 2005 موجوديت ذخاير يك تريليون دالر را نشان ميدهد كه بسيار بيشتر از مقداريست كه ابتدا در سالهاى 1950 تشخيص 
گرديده بود187.موافقتنامه ها ميان سرمايه گذاران و حكومت تاكنون براى انتقال 15 فيصد بودجه ملى تا سال 2016 برنامه ريزى شده اند188. چنين موردى بصورت 
عمده از قرار داد هاى امضا شده با سرمايه گذاران چين، هند،كانادا و انگلستان در عرصه انكشاف مس، آهن، نفت و گاز ناشى ميگردد. قرار داد هاى طال، مس و 

حق استخراج نفت تحت مذاكره قرار دارد189.

183  بانك جهانى، «تامين حقوق اجتماعات باالى چراگاه ها در افغانستان. تصوير بسيار كوتاه در ساير قوانين زمين» (سپتمبر، 2012)
184  تعديالت 2010 تنها ماده 13 را تغيير داد، و يك فقره ديگر مبنى براينكه تقسيم باجزاى كوچك قطعات زمين به قطعات كوچكتر در ساحه پالن شهرى ممنوع ميباشد، اضافه گرديد. اين موضوع 
مشكل تجربه شده در شاروالى ها طى سالهاى اخير را كه قطعات كوچكتر غير مجاز را براى ساحات تحت پالن تهيه نمودند، يا جاييكه خريداران نيز قطعات كوچكتر از مقررات را بميان آوردند، انعكاس ميدهد.

185  موسسه بين المللى RECS، «مطالعه انكشاف ماستر پالن براى ساحه پايتخت كابل در جمهورى اسالمى افغانستان» (كابل، JICA، اداره انكشاف شهرى ده سبز و وزارت امور شهر سازى، 
(،JICA كابل، جيكا)«سپتمبر 2009) سامويل هال«مطالعه نفوس كوچى ها در ساحه كابل جديد

186  يك پارك ملى در بند امير واليت باميان ايجاد گرديده است. چهار پارك ملى ديگر در دره آجر(واليت باميان)، قلعه حشمت كابل(واليت كابل)، دشت ناور(واليت غزنى)، و آب ايستاده(واليت 
نيمروز)، پيشنهاد گرديده اند.

در  معادن  و  پترول  منابع  مورد  در  مقدمه   » كيو،  سل  اى.  خونكار.  است؛  گرفته  صورت   1960 و   1950 سالهاى  در  انگليسى  و  شوروى،  امريكايى،  هاى  جيولوژيست  توسط  ابتدايى  ارزيابى    187
افغانستان»(كابل: وزارت معادن، 2012)

188  بانك جهانى، وزارت معادن و كمك آستراليا، (افغانستان: توضيح مختصر تخنيكى منابع)(توكيو، 8 جوالى 2012) حكومت و شركاى آن بحد كافى درين باره متقاعد شدند تا اين موضوع حداقل 
يكى از فكتور هاى عمده در تعهداتى باشد كه جامعه بين المللى در مورد 16 بليون دالركمك، در كنفرانس جوالى 2012 توكيو با آن موافقه صورت گرفت.

189  بانك جهانى، افغانستان در حال انتقال: نگاهى به بعد از 2014، جلد اول: بازبينى (مى 2012)، بانك جهانى ، «توضيح مختصر تخنيكى منابع»، سيل كيو«مقدمه درباره منابع نفت و معادن»، آدام 
سمپسن، «ساختار قانونى و مقرراتى مديريت منابع در افغانستان و منگوليا. معلومات جديد در مورد پاليسى»(كالگرى: انستيتوت دفاع و امور خارجه كانادا:2012)، جاويد نورانى«حاجى گك: جوهر معادن 

افغان» (كابل: انتيگريتى واچ افغانستان، 2011)؛ رينارد سكستون، «منابع طبيعى و جنگ در افغانستان: 6 مورد پژوهى گرايشات عمده، و اشاره ضمنى به انتقال» (كابل: افغانستان واچ، 2012)
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سرمايه گذارى نامبرده باتأخيرمواجه گرديده است. كشف گنجينه هاى وابسته با باستان شناسى از انكشاف معادن مس چينايى ها، و مسايل قرار دادى، امنيت 
و فساد ادارى جلوگيرى كرد190. ترديد هاى بزرگ نيز در باره قابليت دوام استخراج آهن بنابر مشكالت عظيم لوژيستيكى و مالى ايجاد خط آهن براى صادرات، 

بميان امد191.

حكوت خود در عجله بوده است. شوراى وزيران تعديالت در قانون معادن جوالى 2012 را باين دليل كه تعديالت نامبرده از منابع افغان در مقابل استثمار كمپنى 
هاى خارجى، بصورت مناسب حمايت نمى نمايد، رد نمود192. سرمايه داران خود در مورد قانون نگرانى دارند. در نظر است تعديالت در مسوده براين نگرانى ها فايق 
آمده193، و مكلفيت هاى سرمايه گذاران در مورد استخدام، زيربنا، و حمايت اجتماعى و محيط زيستى را روشن سازد194، در عين حال مسايل مربوط به پرداخت 

خساره به نفوس محلى در مقابل زمينهاى شان بخاطر مقاصد سرمايه گذارى تجارى حل ناشده باقى ميماند، كه بايد در قانون استمالك زمين اصالح گردد.

بازگشت بسوى تعريف مشكل ساز مالكيت خصوصى

در مورد جبران، قانون استمالك زمين تعريف حقوق مالكيت خصوصى را ارايه مينمايد. در صورتيكه زمينها المالك  يا متعلق به دولت پنداشته شود، هيچگونه 
جبران  به آنهايى كه زمين نامبرده را در تصرف داشته و از آن استفاده مينمايند پرداخته نميشود، صرف نظر از آنكه چه مدتى در آنجا بوده اند و بدون توجه به 

ادعا هاى آنها در مورد اينكه مالكين عنعنوى زمين هاى نامبرده اند.

در باره اينكه زمين هاى دولتى در واقع شامل كدام ملكيت ها اند هنوز مورد بحث است. بر اساس قانون اساسى تنها معادن و منابع زير زمينى مالكيت دولت 
شمرده ميشود(ماده 10)195. قانون معادن 2010 ساحه ملكيت دولتى را به سطح زمين(زمين و آب) و معادن روى زمين را به مالكيت حكومت افغانستان، گسترش 
ميدهد. (ماده 4(1)). هرگاه حكومت بخواهد ملكيت هاى معادن خود را انكشاف داده و استفاده نمايد(و يا جواز استفاده آنرا به يك كمپنى(شركت)بدهد) ميتواند 
سطح زمين محل معادن را در صورتيكه خصوصى باشد، مطابق به قانون استمالك (LAL/LEL) تصرف نمايد. هرگاه كمپنى يا مرجعى كه به آن جواز استخراج 
داده شده مالك زمين متذكره باشد، در آنصورت تنها مكلف به حصول جواز اكتشافى و استخراج ميباشد (ماده 5). زمينى كه از لحاظ معدنى غنى باشد ميتواند 
باالى كمپنى هاى اكتشافى و استخراج كننده با مفاد بزرگترى بفروش رسانيده شود. صاحبان زمين ميتوانند جبران خساره را با حصول مالكيت قانونى زمين 
بدست آورد. تنها افغانان داراى زندگى بهتر در وضعى قرار دارند كه بانجام چنين معامالت بپردازند. قبل از پيشنهاد آغاز و توسعه معادن آهن در واليت باميان، 

ساكنين قريه ها گزارش دادند كه اشخاص غير محلى تالش داشتند زمين هاى مربوطه را خريدارى نمايند196.

قانون تنظيم كننده هايدروكاربن ها و استخراج گاز در حال حاضر تحت جريان تسويد قرار دارد. ميتوان تصور كرد كه اصالحات مشابه در مورد موضوع جبران به 
كار گرفته خواهد شد197. معلوم نيست كه چه اندازه اجتماعات محلى بعنوان ساحات براى اكتشاف و استخراج، متاثر خواهد گرديد. باز هم، بسيار مسايل مربوط به 
اصطالحات و مفاهيم مورد استفاده در قانون استمالك زمين، ميباشد. قانون آب 2009، در باره تعلق آب به عامه مردم صراحت دارد، ولى مسؤوليت تنظيم اداره 

و حمايت آن از وظايف حكومت دانسته شده است(ماده 2).

طوريكه قبال ديده شد بخش خصوصى زمين در افغانستان كوچك است. باوصف موجوديت 132 شاروالى و شهر ها كه تعداد همجوار آن از سال 2001 دو چند 
گرديده، ساحات شهرى كمتر از 2 فيصد مجموع زمين كشور را تشكيل ميدهد198. گرچه ملكيت بر اساس شريعت مورد حمايت قانونى قرار دارد، ولى قوانين 
در عين حال (با شيوة مبهم) فرض مينمايد كه تمام زمين هاى خارج از ساحه مسكونى و زراعتى، مالكيت دولت بحساب ميرود. در سال 1993، اسكان و زمين 
زراعتى بشمول زمين للمى بيش از 12 فيصد تمام ساحات زمين افغانستان را تشكيل نمى نمود199. اعتقاد بر آنست كه اين نوع زمين از آن زمان به بعد چندان 

توسعه نيافته است200. قسمت متباقى كشور، بصورت تخمين 80 فيصد، زمين دولتى تحت كنترول رئيس جمهور شناخته ميشود.

معهذا، قانون در باره موقعيت زمين هاى خارج از ساحه زراعت، بسيار روشن نيست. بعباره ديگر، بر اساس قانون جارى مديريت زمين (2008) اصطالح «زمين 
هاى دولتى» ملكيت هاى دولت و زمين هاى عامه و نيز زمينهاى كه ملكيت خصوصى بر آنها ثابت نيست را در بر ميگيرد201. در فرمان 2003 در باره ملكيت 

http:// 190  بگونه مثال، امتياز انحصارى معدن كليدى آهن حاجى گك در سال 2010 دوباره به مزايده سپرده ميشود. به كتاب سيتون زوسك، «افغانستان داو طلبى دوباره حق امتياز معدن حاجيگك
 August  18  accessed)2010  November  17  www.cimicweb.org/cmo/afg/documents/economic/hajigak_mining_tender_in_afghanistan.pdf

(16,2010 USIP, August:واشنگتن دى سى)2010) به كتاب رايموند كلپين و اشلى پنديا، «بهبود در قرار داد هاى منابع قيمتى افغانستان» اختصارى در مورد صلح 45
191  دى،»ون نيسن باوم، «تاخير معادن افغانستان را متضرر ميسازد» وال ستريت ژورنال، 14 جون 2012، ديون نيسن باوم، «بى اعتمادى در باره معادن افغانستان» وال ستريت ژورنال، 3 اكتوبر 2012.

192 ماتيو روزنبرگ، «كابينه افغانستان نگرانى در باره قانون معادن را، باوصف ناراحتى غرب اظهار نمود» نيويارك تايمز، 23 جوالى 2012
193  نگرانى عمده اين بود كه دارندگان جواز اكتشاف، اسناد خود را به جواز استخراج و توليد كه در قانون 2009 صراحت ندارد، مبدل سازند.

194 راب تايلر و حامد شاليزى، «اكسان(exxon) هنوز خواهان اكتشاف بزرگترين پروژه نفت افغانستان است: وزير» بزنيس ايند فنيانشيل نيوز، 30 سپتمبر 2012، جسيكا دوناتى، «تجديد نظر بر 
قوانين جديد معادن در دوهفته»، رويتر، 20 سپتمبر 2012).

195  اين موضوع در واقع راه وسطى ميان عدم اعالن ملكيت هاى دولتى تا 1977 (بشمول قانون اساسى 1964) و ادعاى مالكيت حريصانه دولت در دوران ر ئيس جمهور داوود(1977) و رژيم هاى 
بعدى كمونيستى(1980، 1987، 1990)، ميباشد. مسأله نامبرده تا وقت قانون اساسى تسويدى مجاهدين (هيچگاه بصورت رسمى تصويب نگرديد) كه مالكيت منابع زيرزمينى، معادن، جنگالت، چراگاه هاى 

ادعانا شده (المالك)، منابع اساسى انرژى، آثار تاريخى، مخابرات، بند ها، بنادر، خطوط مواصالت، صنايع بزرگ، راديو و تلويزيون را به قوانين جداگانه محول كرد، تغيير نيافت.
196  كار ساحوى مولف در قريه ده نو در وادى سايدره، واليت باميان، 20 مى 2012

 www.mom/af/en/page (accessed «197  قانون نفت وجود دارد. مشاور حقوقى وزارت معادن محتويات قانون آينده هايدوكاربن را توضيح كرد. سيد اچ. هاشمى،«قانون نفت تحت غور
(2012 November 25

198  بر اساس معلومات دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد  در 1993، ساحات شهرى در 1993 تنها(30000 هكتار) يا 0,05 فيصد مجموع ساحات زمين افغانستان بود.
199  بر اساس دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد  در 1993، اين بمعنى 7 فيصد زمين للمى و 5 فيصد زمين آبى ميباشد.

200  در مناطقى مانند واليت هلمند توسعه زمين ها توسط حفر چاه هاى عميق صورت گرفته است. در يكى از گزارشات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، ديويد منسفيلد، خاطر نشان ميسازد كه ساكنين 
مناطق حاصل ده كوكنار، كه از جانب جهادى ها و رهبران حكومت حمايت ميشوند. دشت هاى شمال كانال بغرا را براى كشت كوكنار«غصب» نموده، 40 هزار هكتار را بر زمينهاى زراعتى افزوده اند. 
(متسفيلد، «تمام شرط بنديها ممنوع اند!» (ضرب المثل شبيه«همه چيز به تار موى بسته است»-م) معهذا، حتى اگر چندين صد هزار هكتار زمين به ساحات زراعتى افزوده شود، هنوز هم ساحه كوچكى 

را احتوا مينمايد. طوريكه غفورى در «وضع كنونى ارقام غذايى و زراعتى» ميگويد، ارقام دقيق در باره زمين هاى زراعتى حاضر تا كنون وجود ندارد. 
201  ماده 3 (8)، 2008 قانون مديريت زمين.
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هاى غير منقول، «ملكيت خصوصى» بمثابه زمين هاى داراى ثبوت قانونى، تعريف گرديده است. اين فرمان با ترديد خاطر نشان ميسازد كه ثبوت نامبرده شامل 
تصديق شفاهى اعضاى اجتماع، نيز ميباشد. باينترتيب مليون ها هكتار زمين بى سرنوشت باقى ميمانند.

در تيورى، قانون جديد پيشنهادى مديريت زمين بايد عدم اطمينان را از ميان بردارد، ولى چنان كه بعدا ديده ميشود، درين عرصه موفقيت كامل بدست نيامد. قوانين جنگل 
و علفچر نيز تحت تعديل قرار دارند (بخش 5 و6 ديده شود). در باره مسائل ملكيت، بايد اينها در صدر قانون مديريت زمين قرار داشته باشند. قانون استمالك/ جبران زمين 
(LAL/LEL)خود در جمله تعاريف نامشخص زمين خصوصى، زمين اجتماع، زمين حكومت و زمين عامه قرار دارد، كه براى مالكين خصوصى آن بايد غرامت پرداخته شود. 

قانون كنونى استمالك

پرداخت جبران به مالكين قانونى الزامى است

محدوديت باالى حق مداخله حكومت افغانستان در امور ملكيت هاى خصوصى در نخستين قانون ملى معاصر كشور در سال 1923 انعكاس يافت و باستثناى رژيم 
كمونيستى كارمل 1980-1986 وقتى در افغانستان پنجمين قانون اساسى حاكم بود، در تمام قوانين اساسى نافذ باقى ماند. قانون اساسى وى حمايت از مالكيت 
خصوصى را از طريق برداشتن مكلفيت هاى قانونى پرداخت جبران در هنگام استمالك زمين هاى خصوصى براى مقاصد عامه از ميان برداشت. اين كار بمعنى 
حمايت از مواضع رژيم وقت كه افزايش زمين از حد جايز و توزيع دوباره ان بر اجاره داران  و كارگران (زراعتى) كه سالهاست استثمار ميگردند امر عادالنه بوده و 

به زمينداران (مالكان) در مقابل زمين هاى شان نبايد غرامت پرداخته شود.

جبران قبل از تخليه ملكيت

قانون اساسى افغانستان همواره تاكيد نموده كه پرداخت قبلى جبران (غرامت زمين استمالك شده) الزامى ميباشد. 202 درين رابطه قانون اساسى افغانستان نظر به قوانين 
اساسى بسيارى از ممالك كه هزاران تخليه كننده (اشخاصى كه ملكيت شان استمالك گرديده است) را براى دهه ها در انتظار جبران خساره منتظر ساخته اند، بهتر 
و عادالنه تر است. 203قوانين افغانستان معنى ملكيت «عامه» را تا ان حد توسعه نداده كه دولت بتواند هر ملكيت خصوصى را به هر مقصدى و به اهداف خصوصى يا 

شخصى كه به آن پوشش منافع عامه داده شده باشد، استمالك نمايد. تطبيق شرايط قانونى بشمول (فرامين) رئيس جمهور كرزى، البته موضوع ديگرى است.

مقصد عامه مفهوم كامال باز نيست

در اصل قانون استمالك براى رفاه عامه 1935 (1314 ش) مقصد عامه مسايل مانند: سرك ها، بازار ها، ذخاير آب، مساجد، تعميرات نظامى، فابريكات، شفاخانه ها، 
منازل براى تهى دستان، سناتوريم ها ، يتيم خانه ها، دفاتر و ادارات حكومتى، ذخاير آب براى آتش نشانى، و «ساير انكشافاتى كه بصورت عمومى به عامه مردم مفاد 

ميرساند»، بود. البته مورد اخير الذكر راه را براى تفسير وسيع مقاصد عامه باز ميگذارد.

 در سال 2000، وقتى طالبان قانون را تعديل كردند 204 مقاصد جديد و اضافى نيزبه آن عالوه گرديد چون: معادن، شاهراه ها، كانالها و شبكه هاى تهيه  آب. برعالوه بر 
طبق تفسير طالبان «باغها و تاكستانهاى وسيع و بزرگ داراى اهميت اقتصادى» نيز ميتوانست بمنظور منافع عامه از صاحبان آن گرفته شود (ماده 3 (3) معهذا مفهوم 
«تمام انكشافاتى كه بصورت عمومى به عامه مردم مفاد ميرساند» حذف گرديد. مطابق قانون زمين طالبان در سال 2000 در عين حال تعديل سالهاى 1980 مبنى 
براينكه زمين هاى دولتى و غرامت زمين هاييكه بين 1978 و 1992 به مقاصد عامه استمالك گرديده اند، قابل پرداخت نيست، گرچه ارزش تعميرات و درختانى كه از 

جانب استفاده كنندگان در آن ايجاد گرديده، قابل پرداخت شناخته شد.

طرزالعمل اولى استمالك زمينهاى خصوصى نسبت به امروز عادالنه تر بود

قانون اولى سال 1935 در مورد استمالك عامه زمين عادالنه بوده است. تاييد محلى مقاصد عامه براساس آن الزم بود، برنامه ها براى استفاده از ملكيت قبل 
از استمالك ترتيب ميگرديد. دو تا چهار متخصص موضوع جبران را براساس ارزش جارى ملكيت مورد نظر، ارزيابى مينمودند. ارزش و بهبود در سرمايه گذارى 
(inputs) مانند تخم بذرى و كار كه در جريان سال سرمايه گذارى شده از جانب حكومت قابل باز پرداخت بود. مالك حق داشت بازپرداخت پول و ساير جنبه 
هاى استمالك را از وزارت مربوطه مطالبه نمايد. پرداخت غرامت بايد به شخص مالك مستقيما در حضور قاضى صورت مى گرفت. در صورتيكه ملكيت استمالك 
شده به مقصد مورد نظر استفاده نمى شد، مالك ميتوانست ملكيت خويشرا دوباره به قيمتى كه به وى پرداخته شده بود، خريدارى نمايد. هرگاه يك اجاره دار نيز 

باالى ملكيت زندگى و كار مينمود، براى او نيز «مطابق مقررات و عرف موجود» جبران پرداخته ميشد. 205

اصالحات كرزى در قانون 2005 206 بمنظور سهولت استمالك ملكيت هاى خصوصى در ساحات شهرى صورت گرفت تا باعث بهبود در سركها، كاناليزاسيون 
وغيره گردد. 207 يكى از نكات مثبت درينمورد اين بود كه بايد در بارة  استمالك پالن شده، سه ماه پيشتر به مالك اطالع و با وصف انكه مرجع نهايى يعنى 

202  بطور مثال، قانون اساسى جديد كنيا (2010) پرداخت غرامت را قبل از اخذ ملكيت مسجل نساخته است.
203  در گانا، بطور مثال دولت مليونها دالر از درك غرامت پرداخت ناشده مقروض ميباشد. تنها در يك منطقه 65 مليون دالر غرامت را به مالكين اصلى خصوصى پرداخت نكرده است؛واردزوارت الربى 
، «استمالك جبرى زمين و جبران در گانا: در جستجوى پاليسيها و استراتيژيهاى بديل»(FIG/FOA/CNG، سمينار بين المللى در باره مديريت زمين دولتى و عامه ورونا، ايتاليا 9-10 سپتمبر 2008)

204  جريده رسمى شماره 794، 2000 (1379 ش)
205  حمايه شده توسط مواد 2، 3 ، 4، 9، 13 و 14.

206  فرمان شماره 7، 2005 (1384 ش)، كه در سال 2009 نافذ گرديد
207  در حاليكه مالك مواد ساختمانى و تعميراتى را نگهدارى مينمود، مسؤول از بين بردن آن ها نيز ميباشد. (ماده 121) ماده 13 با طرح جديد اندازه قطعات زمين براى يك تخليه كننده براساس 
اندازه ملكيتى كه او قبال مالك آن بود، تعديل گرديد در ماده 16 تجديد بعمل آمد تا اين موضوع را روشن سازد كه جبران خساره براى خانه هاييكه باالى زمين دولت يا متعلق به شاروالى ها يا ادارات 
حكومتى واقع ميباشد، پرداخته نميشود. ماده 17 بخاطر فهرست نمودن مصارفى كه شاروالى ها ميتوانند در هنگام توزيع زمين دولتى وضع نمايند، تغيير كرد. ماده 22 اداره استمالك كننده را ملكف ميسازد 
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ارزش شوراى وزيران شناخته شده ولى مالك ميتواند درين پروسه شركت داشته باشد. تغيرات منفى از بين بردن حق مالكين در ادعا برضد استمالك، بدست اوردن 
پول در حضور قاضى، خريدارى دوباره زمين در صورتيكه براى هدف تعين شده مورد استفاده قرار نگيرد، و انتخاب اينكه غرامت در بدل پول صورت گيرد، بود. اين 

متن قانون هنوز هم نافذ است ساير مشكالت درين متن عبارتند از: 

LAL/LEL ميتوانند در سال 2005 ازين جهت مطابق قانون اساسى عمل كرده باشند، كه قانون اساسى مسجل ميسازد كه هيچ ملكيت . 1
خصوصى نميتواند بدون حكم محكمه استمالك گردد (ماده 40)، و قانون از حقوق مالكيت انهائى حمايت نمى كند كه بصورت قانونى 

تحت طرحهاى اصالحى توزيع متنوع زمين بدست اورده باشند (ماده 40)
قانون در مورد مساله جبران براى آنهائيكه ملكيتها را بصورت عنعنوى و/يا بدون اسناد در تصاحب خود دارند، سكوت اختيار مينمايد. . 2

بطوريكه چندين بار در اين اثر خاطر نشان گرديد، اين مساله بر اكثريت افغانان تاثير ميگذارد. باوصف آنكه مسؤوليت قانون مديريت 
زمين است، سكوت قانون استمالك بى فايده و غير مفيد است.

قانون تصريح نمى نمايد كه كدام ادارات صالحيت استمالك را دارد و يا حدود صالحيت مامورين كدام است.. 3
ارزش جبران پرداخته شده در مقابل زمين هاى استمالكى شايد درين مورد عادالنه نباشد، كه براساس ارزش بازار آزاد تعيين نگرديده . 4

است. تاديه به تخليه كنندگان ميتواند براى بدست اوردن مالكيتهاى جديد غير كافى باشد، و شايد تعويض نامساوى بزور بر آنها تحميل 
گردد.

 پرداخت ها در مقابل جبران قطعات (زمين) مساوى بنظر نميخورد، بخصوص هنگاميكه مخارج انتقال و ساير ناراحتى ها درنظر گرفته . 5
شود.

ميرسد . 6 بنظر  عادالنه  غير  است،  حكومت  قانون  و  پاليسى  نتيجه  ارضى 1992-1978  اصالحات  تحت  زمين  توزيع  كه  فرضيه  اين  با 
كه استفاده كنندگان به سادگى صرف در مقابل ارزشهاى بهبودى (تعويضى) مكلف به تخليه گردد، چون شايد آنهاييكه ملكيت شان 

استمالك گرديده، براى ايجاد دوباره معيشيت سابقه پول زيادترى مصرف نمايند.
تاثير استمالك جبرى باالى اجاره داران، سهمكاران (دهقانان سهمكار) و كارگران زراعتى روشن نيست، و در شرايط عدم موجوديت . 7

محدوديتهاى قانونى، منفى ميباشد. قانون 1935 الاقل احكامى داشت كه اجاره دار بتواند تا حدودى تعويض جبرانى بدست بياورد. 
اساسات جبران كهنه شده اند؛ FAO در 2008 بهترين نوع فعاليت را اساس گذاشت كه شامل پرداخت خسارات ناشى از مزاحمت ها، از . 8

دست رفتن عوايد، مخارج انتقال مالكيت منقول و غيره، ميگردد208. بسيارى از كشور ها به معيار هاى بين المللى نزديك گرديده اند209.
مواد و احكامى وجود ندارند كه به اشخاص متاثر اجازه دهد تا عليه تخليه اعتراض كنند، با آنها در محل مورد عالقه تعويضى شان مشوره . 9

كنند، و يا عليه مقدار و نوع جبران خساره اعتراض نمايند.
هيچگونه مواد قانونى در باره اسكان دوباره اشخاصى كه ملكيت شان استمالك شده وجود ندارد.. 10

كمك دهندگان دوباره تأثير وارد ميكنند 

بانك جهانى بخصوص حكومت افغانستان را ترغيب مينمايد كه بر قانون استمالك زمين تجديد نظر شود. و اين بخاطر آنست كه قوانين بانك تمويل پروژه ها 
را در جايى كه تخليه اختيارى صورت گيرد، اجازه نميدهد. هنگاميكه تخليه صورت ميگيرد، بانك دخيل شدن اشخاص متاثر را از شروع در تعيين مبلغ غرامت و 
مسايل مربوطه مطالبه نموده و طالب آنست كه اقداماتى در جهت بازگرداندن دوباره معيشت زندگى و ساير نيازمنديها مانند صحت، تعليم و تربيه و فرصت هاى 
شغلى، صورت گيرد210. مرور دوباره بانك جهانى كه در جون 2007 صورت گرفت، LEL/LAL را تاحدودى مثبت يافت ولى خواهان موارد زياد ديگرى نيز بود211. 
اقدامات بيشتر حمايوى در موارد ديگرى، در (تناقض) با اجراات قانونى در پروژه هاى بانك، اتخاذ گرديد212  و بنظر ميرسد جائيكه بانك جهانى بحيث كمك 
دهنده دخيل باشد، عين موضوع انجام ميشود213. معهذا اين موضوع در مواردى كه يك كمك دهنده ثروتمند بهانه گير در زمينه دخيل نباشد صورت پذير نيست.

كه اسنادى را در باره ملكيت و مالك جمع اورى نمايد كه در هنگام مطالبه ارائه كند. در عين حال مسجل ميگردد كه شخص متاثر شده نميتواند هيچگونه ادعايى پس از بدست آوردن ملكيت تعويضى، 
داشته باشد. ماده 7 بخاطر آن تعديل گرديد كه مامورين حكومت ميتوانند بر مالكيت در تاريخهاييكه با مالك موافقه نموده، مرور دوباره نمايد. ماده 18 تعديل گرديد تا در صورت خساره به ملكيت، در 

مقابل آن پرداخت صورت گيرد. 
FAO 208، «استمالك جبرى زمين و جبران» مطالعات ملكيت زمين FAO، 10(روم، 2008).

209  بگونه مثال، مقررات (2002) تحت قانون 1999 تانزانيا در باره زمين قريه جات برعالوه  پرداخت ارزش زمين، جبران هفت سكه صورت ميگيرد.
210  پاليسى عملياتى بانك جهانى 4,1 و B.p4,12 در باره اسكان مجدد غير داوطلبانه همراه با پاليسى هاى عملياتى 4,01 در باره ارزيابى محيط زيست، 4,04 در باره مسكن طبيعى، 4,10 در باره 

مردمان بومى، و 4,11 در باره منابع فزيكى فرهنگى.
عبدالمحمد  عدليه، 2012)  وزارت  (كابل،  افغانستان»  در  زمين  استمالك  احرار، «قانون  جهانى، 2007)؛انيسه  بانك  افغانستان»(كابل:  در  زمين  استمالك  باره  در  مكاوسالن«گزارشى  211 پاتريك 

درانى«چارچوب قانونى افغانستان براى استمالك زمين و مقايسه آن با اسكان مجدد OP4,12 بانك جهانى» (كابل، بانك جهانى، مى 2012)
212 مكاوسلين، «استمالك زمين در افغانستان» گزارش ميدهد كه مقررات مصوب در كابل در سال 2000 كمك كرد تا پروسه استمالك اجبارى و تخليه را بيشتر متوازن سازد و شيوه اشتراكى(فرمان 
شماره 29، پروژه اسكان شهرى يا پالن 25 ساله شهر كابل، 2000(1379ش)، كه استمالك عامه ساحات در ماستر پالن شهر كابل را تحت پوشش قرار ميدهد. اطالع قبلى داده ميشود، اشخاص متاثر 
دعوت ميگردند كه اسناد خود را ارابه نمايند، و پروسه مذاكرات تا رسيدن به توافق جريان مى يابد. آنهاييكه زمين يا خانه خود را از دست ميدهند بخشى از تيم تصميم گيرنده ميباشند. جريان يا پروسه 

انعطاف ناپذير نيست. در مورد مصالحه صورت گرفته ميتواند ولى اينها شامل محتويات قانون نيستند.
213  در يك وركشاپ بانك جهانى در سال 2012 در كابل، نمونه هاى از فعاليت هاى تمويلى از جانب بانك مانند، فراخ ساختن سركها، ايجاد پروژه هاى كوچك هايدرپاور، استمالك زمين براى چاه 
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اصرار بر تخليه اختيارى

وقوع مكرر تخليه غير داوطلبانه و جبرى خواستار حمايت باز هم بيشترى از تخليه اختيارى ضرور و عاجل ميباشد214. گروپ كارى ملل متحد در رابطه با اسكان، 
زمين و ملكيت شرايط ذيل را پيشنهاد نموده به حكومت مشوره ميدهد كه LAL/LEL را تعديل نمايد:

تعهد قانونى براى تعين محالت زندگى و شرايط براى اشخاص متاثر. 1
احترازاز تخليه مردم در شب و در جريان زمستان. 2
استفاده از نيروى الزم و ضرورى از جانب پوليس در وقت تخليه. 3
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اجراات خوب در بحرى از اجراات بد

شمارى از ادارات و موسسات بين المللى حكومت افغانستان را به فساد در شيوه اعطاى قرار داد هاى طال، سنگهاى قيمتى، زغال، و نفت متهم نموده و حكومت را 
مورد مالمت قرار ميدهند كه در تنظيم روش قرار داديان با نفوس محلى موفقيتى نداشته است216. آنها در عين حال نگرانى خويشرا در مورد اينكه زمين خصوصى 
چگونه تشخيص ميگردد، نيز خاطر نشان نموده اند217. بانك جهانى وزارت معادن را تشويق مينمايد شيوه كار خود را جدا از شرايط LEL/LAL مانند تطابق 
بااصول مشوق هاى شفافيت در صنايع استخراجى(EITI) بخاطر شفافيت و حسابدهى218، بهبود بخشد. بيش از 200 قرار داد در حال حاضر در ويب سايت وزارت 
معادن چاپ گرديده اند(بصورت عمده براى سنگريزه و مرمر و همچنان طال، آهن و مس)219 براى انجام اين امور، يك پاليسى اجتماعى براى كاهش اثرات منفى 

استخراج معادن باالى اجتماعات محلى، بر عالوه پالن مفصل اسكان مجدد براى (تشبث بزرگ) چينايى ها در مس عينك، طرح گرديده است220.

برنامه اسكان مجدد عينك در صورتيكه ناكامى در بهبود قانون استمالك كنار گذاشته شود، مثالى از اقدامات خوب بشمار ميرود. دراين برنامه  مشوره با ساكنين از 
جانب وزارت معادن و صنايع و سروى مالكيت زمين توسط ALA/ARAZI جديد به كمك دهندگان چندين سال را در بر گرفت. تمام خانواده هاى زيان ديده 
بصورت موقت اسكان مجدد گرديدند. NGO ها و موسسات جامعه مدنى (CSOs) آنها را با آغاز دوباره زراعت يا آموزشهاى حرفه يى كمك كردند. يك مكانيسم 
غير عادالنه پوشيده خلق گرديد. آنهاييكه اسناد رسمى زمين را بدست دارند، براساس قيمت روز غرامت ميگيرند. آنهائيكه اسناد ندارند ولى تصاحب عنعنوى شان 
توسط رهبران محلى و شورا هاى انكشاف محل (CDC) تصدىق گرديده، با اختصاص10 جريب (2 هكتار) زمين زراعتى و محلى براى زندگى جبران خساره 
ميگردند. آنهاييكه از ساحه مهاجرت كرده و زمين خود را از دست داده اند، قطعاتى از زمين را بدست مياورند كه كمتر از ملكيت شان باشد. جبران  نقدى نيز به 

آنهاييكه مواد ساختمانى تعمير و چاه ها را از دست داده اند پرداخت ميگردد.

براى مكاتب، سركها، پايپ هاى كاناليزاسيون، كلنيك، آب آشاميدنى و مساجد ساحاتى اختصاص داده ميشود كه بنام اصحاب بابا (Ashab Baba) ياد ميگردند.

تا دسمبر 2012، تخليه كنندگان كه شمار آنها صرف 117 خانواده است در حقيقت اسكان مجدد نگرديده اند. يك رهبر محلى (كالن محل) درينباره در جون 2012 به يك نشريه 
بين المللى شكايت كرد ولى اضافه نمود كه 10،000 دالر امريكايى غرامت بدست آورده، خود وى در محل فعاالنه استخدام گرديده و اطفال او براى اولين بار به مكتب رفته اند221.

طرحهاى نامبرده حكومت را قادر به بهبود در اجراات ساخته، كه توأم باانكشاف در معادن تجارتى و انكشاف زمين بيشتر و بيشتر اهميت كسب خواهد كرد. معهذا 
هزينه مالى و وقت براى اين مودل زياد و طوالنى بوده است كه تا 120 هفته را بدون زمان الزم براى فرجام خواهى در محكمه در بر ميگيرد. بنظر ميرسد كه معيار 

ها از نظر انداخته ميشود. شايد ممالك داراى عالقمندى اساسى در معادن، مانند چين و هند، نيز تطبيق چنين شرايط دشوار را ممانعت نمايند.

با پايان سال 2012، پيشرفت در باره LEL/LAL تجديد نظر شده، متوقف گرديد. شوراى وزيران متعجب گرديدوقتى در اواسط سال 2012 وزير عدليه پيشنهاد 
خود را درباره تعديالت ارايه كرد. پيشنهاد مالحظات اجتماعى، محيط زيستى و بين المللى را مورد مالحظه قرار نداده، و تصويب نگرديد ولى هنوز هم اقدامى 
درينمورد صورت نگرفته است. هيچ شخصى يا وزارتى نيز توظيف نگرديده تا كار را آغاز نمايد. بانك جهانى اشاره نموده كه شايد موجوديت LEL/LAL اصالح 

شده را بحيث پيش شرط براى تمويل قبول و اداره بعد از 2014 براى چهار سال پابر جا باقى بماند.

ها و فراخ ساختن سركها در كابل، و برنامه ريزى اسكان مجدد براى اشخاص متاثر از مس عينك كه كم و بيش با پاليسى عملى بانك انطباق داشت، ارايه گرديد. در عين حال تعداد كمى از اشخاص در 
آن دخيل گرديد و مدت زمانى كه در آن تقاضا هاى پروژه بر آورده شد، طوالنى بود. يك مثال در ينمورد كه ماه ها را در بر گرفت، موضوع 9 خانواده در مورد صرف 1,69 هكتار زمين بود، ياسين نور، 

«مخفف RAP براى دستگاه هايدروپاور كوچك بهارك و نيمه شبكه آن»، (وركشاپ MLARR بانك جهانى، كابل مى 2012)
214 شوراى ناروى براى مهاجرين در ميان شكايات رسيده به آنها مواصلت شكايات درينباره را نيز جهت حل تائيد مينمايد. «دستاورد هاى برنامه ICLA و BPRM از 1 جنورى 2011 تا 31 دسمبر 

2011(بخش عدلى)» ديده شود. گزارش احصائيوى ساالنه NRC، (كابل 2012) 
(2012 UNHCR گروپ كارى حمايت افغانستان از زمين، منازل، و ملكيت برياست)«215  «نيازمنديهاى پيشنهادى رهنمود ها براى كاهش خطرات و رنجها در حاالت تخليه جبرى

216  نورانى در مورد«نقض زننده حاكميت  افغانستان از جانب بسيارى از كمپنيهاى خارجى معادن كه با جنگساالران زورمند، احزاب سياسى محلى قرار داد نموده اند تا خواسته ها ى شان در عرصه 
سياسى و نظامى برآورده شود» گزارش ميدهد«حاجى گك: گوهر معادن افغانستان»

217 نورانى، «حاجى گك: گوهر معادن افغانستان»
(2011 ،EITI اسلو: سكرتريت بين المللى) .بشمول رهنمود تنفيذ» ديده شود EITI 218  بگونه مثال، در مشوق هاى شفافيت در صنايع استخراج، امضا شده از جانب افغانستان. «مقررات

www.mom/af/en/page 219 ديده شود. (از 15 اكتوبر 2012 قابل دسترسى است).
220  هرجات كاور«مرورى بر برنامه عمل اسكان مجدد عينك»(كابل، وزارت معادن، 2012)؛ استاوليسن، «برنامه عمل اسكان مجدد عينك» (وركشاپ MLARR، بانك جهانى، كابل مى 2012)

221 نيسن باوم، «موانع بر سر راه ثروت معادن افغانستان»
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اداره زمين. 5
در سال 2004، شمارى از كمك دهندگان به نظريه دخيل بودن در اداره زمين با وصف آنكه مغلق و پر از فساد بود، عالقمند بودند. بطوريكه قبال توضيح گرديد، ادارة 
انكشاف بين المللى اياالت متحده در سالهاى 1960 نيروى محركه براه انداختن سروى زمين بود. منظور از مساعى متذكره ايجاد سيستم اسناد و قباله جات مبتنى بر سروى 
بود كه هر جريب افغانستان را طورى تحت پوشش گيرد كه در آن مالكيت خصوصى و مالكيت دولت بصورت كامل از هم متمايز باشد. در حاليكه اسناد قانونى پروسه بعد 
از سروى تصديق مالكين را حمايت مينمود، اهميت آنها پس از صدور قباله رسمى از ميان ميرفت. باوصف مصرف مليونها دالر، سروى ناكام گرديد، هيچگونه ثبت قباله 

جات رسمى ايجاد نشد، و هيچ نوع اسناد رسمى كادسترى صادر نگرديد. در سال 2001، مالكيت قانونى هنوز هم بصورت عمده در قباله جات محاكم نشان داده ميشد.

تمركز كوتاهى بر سكتور  زمين تجارتى 5,1

چهل و پنج سال بعد، ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده يكبار ديگر مرجع كمك دهنده عمده (وبعضى اوقات يگانه) سرمايه گذار در عرصه زمين گرديده است222. با 
وصف آنكه عالقه مندى براى بكار انداختن دوباره سروى ملى قباله جات و اسناد رسمى، وجود نداشت، ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده به حمايت منافع تجارتى 
و تغيير در قانون و مقررات مربوطه، ادامه داد. هدف اولى، تحت برنامه LTERA در سالهاى 2004 – 2009، آن بود كه حكومت افغانستان را در خصوصى ساختن 65 
تشبث ملكيت دولتى (SOE) و ملكيت هاى بزرگ زراعتى مربوط وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى بود223. در سطح كوچكتر، منظور ديگر اين بود كه شيوه هاى محلى 
كمك به تهى دستان بدون اسناد شهرى را در تامين قباله هاى رسمى ملكيت  به آزمايش بگيرند. پروگرام  تعقيبىLARA (2009 – 2012/2013) با تمويلتغير. امالك 

(AMLAK) به اراضىARAZI با يك اداره جديد و مهم جهت باال بردن اجاره تجارتى زمين هاى دولتى و سرعت تقاضا نامه هاى سرمايه گذاران، ادامه داد224.

در ابتدا، ايجاد مرجع چندخدمتى (one stop shops) براى خدمات مربوط زمين فعاليت عمده در حمايت از تجارتى ساختن بود. منظور آن بود تا خدمات با هم 
تركيب گردند يا الاقل ارتباط ميان امالك، محكمه، كادستر، اداره ماليات و شاروالى ها از طريق سيستم مشترك معلومات در باره زمين را تامين و مراحل غير ضروى 
در استمالك خصوصى و واگذارى منازل و قطعات زمين را از ميان بر دارد. ظرفيت كادستر بايد بلند برده ميشد، ديتابيس اسناد زمين ايجاد ميگرديد، ريكارد هاى 
محاكم دوباره تنظيم ميشد، و تعديل قوانين بخاطر قانونى ساختن رژيم جديد صورت ميگرفت.مرجع چند خدمتى(One stop shop) در واليت غزنى آزمايش 

گرديد. الزم بود ظرفيت تامين كنندگان سكتور خصوصى(سروى كنندگان و غيره) ارتقا مى يافت.

شمار زيادى ازين برنامه ها صرف قسما عملى گرديد. ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده عالقه مندى ادارات دولتى را كمتر از آنچه يافت كه تعهد گرديده بود، 
 Harakat) پيش برده شد، و خصوصى سازى سه بانك دولتى و يك شركت دولتى صورت گرفت225. بكمك حركت فونديشن SOEs 23 پالنهاى تصفيه تنها براى
Foundation) كه با پول حكومت بريتانيا تاسيس گرديده، LTERA يك NGO بنام موسسه مشورتى زمين در افغانستان(ALCO) ايجاد كرد كه شكايت 
دارد مورد استفاده قرار نگرفته است226. جمع آورى عوايد اجاره هاى تجارتى از جانب اراضى(ARAZI) جديد موفقيت آميز بود، عمدتا از طريق معرفى حداقل فيس 

اجاره227. اجاره هاى جديد تر بعدى متعلق به قرارداد هاى چينايى و هندى براى استخراج معدن مس عينك و معادن آهن بخصوص پرمنفعت بوده اند228.

بطوريكه قبال تذكر داده شد رفورمهاى تقنينى ارايه شده توسط پروژه ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده منتج به تعديالت در قانون مديريت زمين 2008 گرديد 
كه زمين را براى سرمايه گذاران بصورت رايگان و براى (90) سال اجاره را على الرغم استفاده اجتماعات محلى از آن زمينها، قابل دسترسى ساخت229. برنامه تعقيبى 

LARA اراضى(ARAZI) را قانع ساخت تا قانون را بار ديگر باوسعت بيشتر تغير دهد.

كمك ارايه شده به كادستر بخاطر تازه ساختن متودولوژى هاى خويش در اصول موفقيت آميز بود، گرچه در جريان تطبيق در بيش از چار شاروالى معلوم گرديدكه زياد 
پرهزينه  بوده و شكست هاى سالهاى 1960 و 1970 را تكرار نمودن است230. يك مورد مثبت اينكه، LTERA به كادستر كمك كرد تا كورسهاى آموزشى را براى سروى 
كنندگان جديد تدوير نمايد و تا سال 2013، (100) سروى كننده را تربيه نمايد. معلوم نيست كه معاشات آنها با توجه به محدوديت بودجوى از كدام مرجع پرداخته خواهد شد.

برقرارى نظم در جريان ثبت

تداخل بسيار موفقيت آميز USAID مجرد و غير قابل تغير بود: تنظيم دوباره سيستم آرشيف محكمه براى اسناد قباله جات. 21 مخزن (آرشيف محكمه) واليتى ادارات 
خود را بازسازى نموده و تقريبا 7 مليون سند در دوسيه هاى منظم و قابل دسترسى مالكيت تنظيم گرديده است. اسناد متذكره شامل 850،000 قباله زمين ميباشد كه از 

(80) فيصد قباله هاى راجستر شده(ثبت شده) در محاكم افغانستان نمايندگى ميكند231.

222  بنابر اصرار يك قرار دادى، راب هگر، كه ترجمه انگليسى قانون مدنى را در اواخر سالهاى 1970 همكارى نموده بود، يك مطالعه مختصر سيستم ثبت تمويل گرديد، سفر، «اداره حقوق ملكيت»
223  «خصوصى سازى زمين و اسناد رسمى زمين در افغانستان. ارزيابى بخش زمين موسسه خصوصى سازى تشبثات دولتى كه توسط ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده تمويل شده بود، خصوصى 

سازى زمين اضافى و فعاليت در رابطه با اسناد زمين» تجديد نظر كننده بدون نام، براى ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده، (2006).
(USAID ،2011 :كابل) «ارزيابى ملكيت LARA)، CLIR/BizCLIR)ريفورم اراضى در افغانستان» ،ARD224 تيتراتك

225  گزارش تفتيش، نقش عمومى ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده، 8 جون 2009، آشكار ساخت كه تجديد نظر برنامه ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده نشان ميدهد كه سرمايه گذارى 
در پروژه هاى خصوصى سازى قسما موفقيت اميز بود

226  ضيا اهللا آستانه (مدير اجرائيه، موسسه مشورتى زمين در افغانستان، نظريات شخصى) 14 مى 2012
227  از اجاره 155،000 جريب (31 هزار هكتار) داراى حاصل 25 ميليون افغانى (500،000 دالر امريكائى بين سالهاى 1382 – 1389(2003 – 2010) و به تعقيب آن اجاره 26،000 جريب زمين داراى 

حاصل 225 مليون افغانى (5. 4 مليون دالر امريكائى) از آگست 2010 تا مى 2012، جوادپيكار، «مديريت زمين، تشخيص حقوق زمين، سروى و منازعات»(كابل: ALA، مى 2012)
228  (2) مليون دالر امريكائى از جانب كمپنى كنسرسيوم دولتى-خصوصى چينائى بخاطر زمينهاى معدن مس عينك به حكومت افغانستان پرداخته شد. همراه با بعضى اشارات كه چينائى ها هم سند 

مصرف يا بل(bill) را براى غرامت و ساير پولها پرداخت شده به اشخاص متاثر شده، ارايه نمود.(مامور ALA، 15 مى 2012)
229 الدن ويلى «اداره زمين بر سر دوراهى»

230 ياسين سفر«اداره ملكيت زمين»، مدير سابق ديپارتمنت كادستر، 15 مى 2012
231 برعالوه، شماره گذارى ريكارد ها هم براه افتاد كه نيم مليون ريكارد ها تا 2009 را در بر ميگيرد. يك اداره ثبت قانونى مركزى در محكمه استناف كابل ايجاد گرديد. قاضيان و مامورين نه تنها 
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طرزالعمل براى بدست آوردن سند رسمى نيز ساده گرديده است، الاقل واگذارى  زمين در ميان سكتور خصوصى، همراه با كاهش از 30 مرحله به 4 مرحله براى 
زمين و سه مرحله براى تعميرات و نيز كاهش در تعداد دفاترى كه بايد بآن مراجعه شود، از حداعظم 10 به  4 يا پنج اداره. در عين حال نرخ ماليه ملكيت از 7/8 

به 4/5 فيصدكاهش يافت كه در فبرورى 2009 توسط پارلمان تصويب گرديد.

جريانى كه براى بدست آوردن قباله الزم است تا آن حدودى بهبود يافته كه فورمه هاى ساده ترى مورد استفاده قرار ميگيرد كه بيش ازين به عربى نه بلكه به 
پشتو و درى ميباشد.

تغيرات آتى در ريفورم اداره زمين الزم است داخل باشد:

پروسه ادارى را ساده، كم مصرف و قابل دسترسى به شهروندان عادى بسازد. 1
شرايط بيشمار مالى و مربوط به باسوادى كه با رسمى ساختن حقوق بدون اسناد همراه ميباشد، از بين بر دارد.. 2
حمايت بيشتراز حقوق بدون موجوديت اسناد .. 3
توزيع عادالنة منابع وسيع زمين دولتى كه در حدود 86 فيصد ساحه كشور تخمين ميگردد. 4
به ثبت و طرزالعمل محاكم دستور داده شود كه در معامالت شفافيت و حسابدهى بيشتر را رعايت نمايند.. 5

اگر شرايط ساختار در نظر گرفته شود، مداخالت نيز نتوانست خلق سيستم واحد( و مدنى) را براى اسناد ملكيت بوجود آورد. بهبود (اصالحات) خاص مربوط به 
نهاد هاى مشخص بود، و به تمام نهاد ها داده نميشد. تشخيص و حمايت مالكيت خصوصى از طريق اقدامات مجزا و متمركز بر ريشه هاى نخبگان مستقيما 
نشان داده خواهد شد، برخى از پيشرفتهاى غير مستقيم بسوى اهداف دراز مدت، اساس گذاشته شده اند.  مورد سوال قرار نميگرفت. معهذا، طوريكه بزودى 
قبل از مطالعه آنها الزم است يگانه تغير عمده نهادى را كه بعد از بن در بخش زمين واقع گرديده است، و ميتوان آنرا تجديد حيات امالك(AMLAK) و 

اراضى(ARAZI) ناميد، توضيح دهيم.

5,2 (ARAZI) تا اراضى (AMLAK) از امالك

اين تغير نهادى ايجاد دوباره شعبه امالك را بحيث اداره زمين افغانستان(ARAZI يا ALA) در 2010 سبب گرديد. گرچه اداره هنوز هم در چوكات وزارت 
زراعت، آبيارى و مالدارى باقى ميماند ولى اكنون بصورت رسمى در مقابل يك بورد بين الوزارتى مسوول بوده و بحيث اداره اجرائيوى 9 ديپارتمنت، شناخته 
ميشود232. به تعقيب اين انكشاف بورد بازگرداندن زمين هاى غصب شده ميان وزارتى بوجود آمد233. در ميان هفت وظيفه آن يكى هم«افزايش عوايد ملى از طريق 

محو فساد و طرزالعمل شفاف اجاره» ميباشد234. ديپارتمنت اجاره سريع، يك شعبه جديد حل منازعات زمين و استرداد زمين هاى غصب شده، نيز تاسيس شد.

بازگذاشتن دست اداره زمين توسط وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى ميتواند براى اراضى ARAZI زمينه را مساعد سازد كه سر انجام به يك اداره واقعى مستقل 
تبديل گردد كه مسئووليت هاى اداره زمين شهرى و روستائى بدوش آن باشد. با توجه به مقاومت ادارات در انتقال نقش و صالحيتهاى شان، اين امر امكان دارد 
در دراز مدت واقع گردد. در آينده قريب، مشكل است ايجاد ALA/ARAZI را چيزى باالتر از بهبود، و يا اقدامى ديد كه توسط بورد ميان – وزارتى نظارت 
 ،USAID دارد. در عين حال امتيازات معنوى غير قابل ترديد مانند جاگزينى دوباره در تعمير جديد تمويل شده توسط AMLAK ميشود، و اهميت كمتر از
و استخدام مامورين جديد كه معاش اضافى از كمك هاى خارجى بدست آورده و محدود به امتيازات عنعنوى ميسر براى مامورين سابق امالك است، نميباشد.

طرزالعمل هاى تغير نيافته

از لحاظ تشكيالتى، ALA بطور يقين قادر نيست اداره سروى كادستر و يا سيستم اسناد كادستر را تحت صالحيت و حمايت خود در آورد235. در عين حال 
پيشرفتى در راه محدود ساختن نقش محاكم در مورد اسناد قباله و هماهنگ كردن هزاران ملكيت و اسناد زمين در ريكارد هاى مدنى آن، صورت نگرفته است. 
آنچه بنام مرجع چند خدمتى(one stop shop) ياد ميگردد و گويا تمام خدمات ممكن و قابل انجام را براى شهروندان عادى عرضه مينمايد، حقيقت ندارد. 
از  سابقه  امالك  هاى  دهليز  مانند  جديد  امالك  هاى  كه «دهليز  ميگويند   ، معلومات  داراى  مشاهدين  از  زيادى  عده  دارد.  موقتى  جنبه  تغييرات  ميرسد  بنظر 
برجستگان و نخبه گان پر است كه در جستجوى معلومات و همكارى ترجيحاتى اند،» و يا اينكه «يگانه فرق در آنست كه اينجا در تعمير جديد اندازه رشوه در 

مقايسه با تعمير كهنه، بسيار زياد شده است.»

 USAID ،LARA تاثير تغييرات نهادى و تشكيالتى نيز در خارج از كابل احساس نميگردد، گرچه شايد اين موضوع در مورد ساحات كوچك جاييكه پروژه
فعاليت مينمايد، صدق نكند. بدون حمايت از كابل، عده يى از مامورين محلى موضوعات را در دست خود گرفته، طوريكه آدم سميت در مطالعه بين المللى خود در 
مورد بلخ در سال 2011 تذكر داده مامورين فعال طرزالعمل ساده و موثر قباله را طرح نموده اند. وقت و مصرف آن با ارايه نكردن در خواستى ها به واليت و مركز، 
انتقال نمى يابد236. اين كاستى ميتواند بررسميت اسناد لطمه وارد نمايد، ولى مامورين دفتر مركزى در كابل موضوع را جدى نگرفته و توجهى به آن نميكنند. در 

در مورد قانون مدنى و شريعت بلكه درين مورد نيز آموزش ديدند كه چگونه از قوانين ملى استفاده نمايند
232  فرمان شماره 23، 2010(1389ش)، شوراى وزيران در مورد تاسيس اراضى، ادغام ديپارتمنت مديريت زمين وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى (امالك) و بورد استرداد زمين هاى غصب شده.

233  فرمان رياست جمهورى شماره 638، 2010(1389ش)
234  فرمان شماره 24، 2009(1388ش) از مصوبه شوراى وزيران در باره تصويب استراتيژى تاسيس اراضى.

235  سيستم اسناد كادستر تحت سيستم هاى صنف بندى زمين و احصائيه، ميباشد. سروى كادستر مانند سابق بحيث شعبه جيودوزى و كارتوگرافى تحت اداره صدراعظم، باقى ميماند.
236 آدم سميت انترنشنل و التاى كانسلتينگ«خدمات مشورتى برنامه حاكميت و حسابدهى جهت تقويه حسابدهى محالت ولسوالى و نتايج انتقال خدمات در افغانستان» (جز 3: گزارش تحليلى/نهايى 
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ALA/ARAZI وجود ندارد. بگونه مثال، تنها يك ملكيت در شعبه امالك (كه در محالت  ساير ولسواليها و واليات هيچگونه فعاليتى در دفاتر محلى 
تا كنون بهمين نام ياد ميگردد) يكاولنگ واليات باميان از 2007 تا كنون، ثبت گرديده است.

هاى  ولسوالى  در  را  مرحله   113 تا   17 ميتواند  رسمى  اسناد  آوردن  بدست  است.  عميق  بسيار  زمين  اداره  مورد  در  واليات  و  ها  ولسوالى  اجراات  در  تنوع 
مختلف در بر گيرد237. حداقل پنج اداره (امالك/ اراضى AMLAK/ARAZI، محكمه، كادستر، حكومت محلى و وزارت ماليه) درين جريان دخيل اند 
تا   136 مدت  در  نامبرده  جريان  باينترتيب  ميباشد.  مختلف  بسيار  هم  الزحمه)  فيس(حق  ميسازد.  دخيل  نيز  را  بيشترى  ادارات  ها  كميته  اضافى  جريانات  و 
1022 ساعت تكميل ميگردد. مدت انتظار نيز طوالنى است. فرصتها براى آنهاييكه در جستجوى اجاره  اند در تمام مراحل وجود دارد. جريانات حتى بدون 

نقشه كشى رسمى، اختصاس وقت و مصرف پول را در بر دارد.

تغيير محدود

 2012 (دسمبر  در  دوباره  پيشنهادات  گرديد.  نشان  خاطر  قبال  بود،  گرديده  تسويد   2011 دسمبر  در  طوريكه  زمين  مديريت  قانون  تعديالت  در  ها  كاستى 
(1391 ش) تسويد شد ،كه باوصف آن نميتواند بسيارى از مشكالت را حل نمايد بگونه مثال، مسوده اخير داورى يا تصفيه238 را با تفصيل توضيح نموده 
طوريكه  ميسازد. تصفيه تا كنون هم بر اساس موقت،  ناممكن  آنرا  كه تحقق  بصورت بهترى شناخته شود، ولى طرزالعمل بطورى ترتيب گرديده  تا مالك 
همچنان  اقدام  اين  البته  ميپذيرد.  انجام  نمايد،  مطالبه  دهندگان  كمك  جانب  از  شده  تمويل  حكومتى  هاى  پروژه  طوريكه  يا  داده،  هدايت  جمهور  رئيس 
بعنوان پروسه پر مصرف باقى خواهد ماند كه بصورت عمده (وامكان دارد يگانه) به تقاضا هاى صدور اجاره هاى تجارتى يا خريدارى زمين هاى دولتى يا 
عامه بخاطر امور معادن، استخراج نفت، تشبثات زراعتى و پروژه هاى  اسكان شهرى، پاسخ ميدهد. درين رابطه، تعديالت پيشنهادى به نفع اكثريت نيست.

در عين حال هيچ اشاره يى به اين موضوع نشده كه پروسه اكتشاف قبل از  اجاره دادن زمين به سرمايه گذاران براى مدت (90) سال در زمينهاى «بكر» 
و «باير»، اجبارى ميباشد239. درعين حال اسكان مجدد آنهايى كه متاثر گرديده اند، وظيفه الزامى دولت شمرده نشده است. اين مساله يكى از كاستى هاى 
بسيار جدى است، چون «زمينهاى دولتى» تا هنوز هم به غلط شامل زمينهايى دانسته ميشود كه در مالكيت قانونى دولت از سالهاى 1363 – 1364 قرار 
دارد. و باينترتيب بسيارى از زمين هاى خارج از زمينهاى زراعتى و زمينهايى را در بر ميگرفت كه «بر اساس شريعت يا احكام قانون در هنگام تشخيص 

اند»240. شده  شناخته  خصوصى  زمين،  حقوق 

يا  كه  ميشود  گفته  اوراقى  به  اسناد  شرعى)،  احكام  تكرار  واقع  (در  مدنى  قانون  در  بطوريكه  ماند.  مى  باقى  اسناد  تابع  همچنان  خصوصى  مالكيت  تعريف 
از لحاظ رسميات و يا از لحاظ اسناد غير حكومتى (غير رسمى) مانند اسناد تصديق شده محلى داراى اعتبار دانسته شوند. اسناد غير رسمى از ساير اسناد 
متمايز است چون در محكمه، يا توسط مال، حكومت يا اداره ماليات تصديق نگرديده اند. اعتبار هر دو اسناد غير رسمى و رسمى زمين وابسته به شواهد 
6 آگست 1975، ترتيب شده و معلومات آن  تاريخى از سالهاى 1970 ميباشد. قباله عنعنوى (عرفى) تنها در صورتى قابل اعتبار شناخته ميشد كه قبل از 
1978 ثبت ميبود. در صورتيكه معاذير قابل قبول براى عدم موجوديت اين اسناد وجود داشت، اجتماع  در كتابهاى ملكيت و ماليات در سالهاى 1977 – 
اند:  محدود  جديت  با  اصطالحات  اين  داشت)241.  خود  ملكيت  در  او  پدر  چار  شايد  دارد(ويا  تصاحب  در  را  نامبرده  ،زمين  مالك  كه  نمايد  تصديق  ميتوانست 
اگر اسناد محاكم و حكومت را كنار بگذاريد، بسيارى از افغان ها اسناد عنعنوى(عرفى) ندارند. نفوس از سالهاى 1970 با سرعت افزايش يافته است و نسل 

جديد از مالكين زمين بمشكل ميتوانند ملكيت خود را كه 30 سال قبل در كجا واقع بود، بياد بياورند242.

رسمى  سروى  پوشش  تحت  كشور  از  كوچكى  بخش  تنها  آنكه  با  بوده،  كادستر  رسمى  سروى  در  سوابق  به  وابسته  نيز  مالكيت  تصفيه  و  تشخيص  جريان 
ديده،  زيان  اجتماع  نماينده  شدن  شامل  چون  مهمى  موارد  باستثناى  ميباشد،  سروى  شامل  ميرسيد  بنظر  كه  تصفيه  كارى  گروپ  تركيب  بود.  گرفته  قرار 

است243. نگرفته  صورت  تغيرى 

خالصه، سيستم تشخيص مالكين و صاحبان زمين بسيار كم تغير نموده است. طرزالعمل جديد داراى شهرت «بهترين تجربه» براى تصفيه مالكيت بيشتر 
عدم  و  زمين  ملكيت  يافته  تغيير  عاليم  بدون  ميباشد.  آورى  ياد  قابل  عينك  مس  معدن  چينائى  كمپنى  باالى  كردن  اجاره  براى  زمين  هكتار   (600) از 
شده  متاثر  ساحه  فيصد)   5) جريب   150 كه  نيست  تعجب  مايه  گيرد،  قرار  خصوصى  سكتور  اختيار  در  ميتواند  كه  زمينى  نوعيت  باره  در  صراحت  موجوديت 
در  تصفيه  كار  گروپ  به  محلى  شخص  يك  تعىين  شد.  شناخته  جبران  مستحق  بنابرين  و  بوده  خصوصى  سكتور  مربوط  كه  گرديد  اعالم   زمينى  بعنوان 

آينده مفيد خواهد بود ولى به حمايت جامع از حقوق بدون اسناد كمكى نمى نمايد.

باز گذاشتن اين امكان كه بعضى از زمينهاى قريه كه بعوض زمين عامه ملى بنام زمين قريه ياد شود، و اين امكان كه زمين مطابق تعديالت پيشنهادى 
امكان  مورداين  در  كامل  آگاهى  ديده  زيان  اجتماعات  به  كه  گرديد  خواهد  واقع  صورتى  در  تنها  اين  معهذا،  باشد.  موثر  بيشتر  ميتواند  باشد،  جمعى  ملكيت 
سكتور  براى  مناسب  هاى  زمين  تشخيص  تصفيه  بخاطر  اجراات  از  مقصود  كه  بود  خواهد  مشكل  وقتى  در  موضوع  اين  باشد.  شده  داده  آن  از  استفاده  و 
باشد(مانند  ملى  منفعت  داراى  پروژه  براى  زمين  استمالك  از  منظور  كه  هنگامى  كه  مينمايد  تصريح  جديد  پيشنهادى  قانون  برعالوه،  باشد.  خصوصى 

استخراج معدن) زمين هاى اجتماع به هيچصورتى شامل جبران نمى گردد.

در برنامه حاكميت و حسابدهى، 20 آگست 2011)
ASI 237 و مشورتى التاى، «برنامه حاكميت و حسابدهى»

238  چندين بار در قانون تصفيه، اسكان، يا تشخيص حقوق زمين، ياد آورى گرديده است.
239  ماده 69 متن دسمبر 2012 پيشنهادات براى تعديالت.

240  ماده 5 (1) تعديالت پيشنهادى، متن دسمبر 2012.
241  اين موضوعات شامل ماده جديد 13 ميباشد.

242  مطابق مطالبه ماده 16 پيشنهادى
243  مطابق ماده 22 پيشنهادى
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عدم موجوديت نمونه هاى از تغيرات نيز بر نقش نقشه كشى در تشخيص حقوق ثبت آن، تاثير ميگذارد. تكنالوژى جديد توجه حكومت را به اينكه نقشه كشى 
چگونه ميتواند در اندازه گيرى مفيد و قابل استفاده باشد، على الرغم بعضى پيشرفت ها كه توسط پروژه هاى تمويلى از جانب كمك دهندگان صورت گرفته، متمايل 
نساخت. از سال 2001 ساحه زمينى كه سروى شد از 30 فيصدبه 34 فيصد مجموع زمين هاى زراعتى و شهرى افزايش يافت، كه هر دو يكجا 15 فيصد ساحه 
مملكت را در بر ميگرفت. اين افزايش در سروى هاى جديد در ساحات مانند معادن و سكتور خصوصى انعكاس مى يابد. تصفيه شناخت مالكين بصورت متداوم 

مقدم بر اختصاص يا اجاره در جاييكه زمين زرع نگرديده و يا المالك تلقى گرديده، نبوده است.

گام هاى متزلزل بسوى اداره تدريجى زمين 5,3

بسيارى از مشكالتى كه در باال از آن تذكر بعمل آمد ميتواند از طريق سيستم اداره مبتنى بر اجتماع حل گردند. توافق درين باره كه بهتر است در پاليسى ملى زمين 
2007، و استراتيزى انكشاف ملى افغانستان انعكاس يابد، موجود بود. چنين سيستم ،اجتماع يا شوراى همجوار را داور و ثبت كننده ابتدايى منافع زمين ساخت كه 
هر تصميم(مانند اختصاص زمين به سرمايه گذاران) بدون اشتراك و رضايت اجتماعات مربوطه را اجازه نميدهد. شامل ساختن كميته هاى انتخابى زمين در دقايق 
اخير در تعديالت پيشنهادى در قانون مديريت زمين ميتوانست منتج به همان جهت گردد. قانون وظايف وصالحيت هاى اجتماعات پيشنهادى را مشخص ننموده، 

و ميتوانند بودن صالحيت ثبوت گرديده، و بخاطر يك نقطه مركزى جهت ارتباط با دولت ولى نه بحيث يك فعال اداره زمين، تعين شده باشند.

گام نخستين ممكن بسوى اداره دموكراتيك زمين

معهذا، با توجه به شرايط و اكشافات طى دهه آينده، ايجاد اين ادارات در سطح اجتماع ميتواند از نخستين گامها بسوى سيستم اداره دموكراتيك و جامع زمين، 
نمايندگى نمايد.

در حاليكه چنين سيستم ها براى اداره كنندگان زمين هاى عنعنوى خيالى بنظر ميرسد، ولى در رژيم هاى داراى اقتصاد زراعتى كه با عين مسايل مانند افغانستان 
مواجه اند – عموميت داشته و انكشاف اداره زمين را كه در انحصار نخبگان نبوده، و قيمت آن در سطح نازلى باشد در تمام كشور عملى مى سازد244.

در تانزانيا، بگونه مثال، 70 فيصد كل زمين از جانب 12،000 قريه كه هر كدام حكومت خود را در قريه انتخاب ميكنند، گرفته شده كه وظايف شان شامل اداره 
زمين نيز ميباشد. اين شامل اداره ثبت زمين قريه بوده كه موقعيت و تفصيل تمام ملكيتهاى خصوصى و اجتماع را در قريه مشخص ميسازد. اين نوع انكشاف صرف 
كنترول مركزى را بدست رهبران عنعنوى قرار نميدهد بلكه بدست ادارات انتخابى ميسپارد245. تجارب نشان ميدهد كه براى يك اجتماع جهت برقرارى ملكيت كامل 
بر اين انكشافات يك دهه و يا بيشتر از آن الزم است، تا رهبران را انتخاب، و يا تعين آنها را براساس ضوابط نه براساس موقف اجتماعى قدرت و نقش عنعنوى، و يا 
اندازه ملكيت زمين، تائيد نمايد246. عالقه به سيستم هاى مبتنى بر اجتماع در حقوق زمين و اداره آن بخصوص در دول بعد از جنگ آزمايش گرديده و اكنون استراتيژى 
رسمى راوندا، اوگندا، موزامبيق، ايتوپيا و سودان جنوبى وغيره ميباشد247. يك مطالعه توسط مك اوئين و نوالن براى واحد تحقيق و ارزيابى  در شش دولت بعد از 

جنگ نشان داد كه سيستم هاى مبتنى بر اجتماع موفق ترين سيستم ها بوده اند248. 

تفاوت ميان خدمات و صالحيت در اداره زمين

در يك سيستم دموكراتيك خوب نبايد با مرجع چند خدمتىكه توسط اجتماع بين المللى اداره زمين پيشنهاد گرديده، مغالطه گردد 249.مرجع چند خدمتى بمعنى عدم 
تمركز، انتقال مركزيت با توحيد خدمات آن به دفاتر ساحوى ميباشد. در حاليكه خدمات متذكره بيشتر قابل دسترسى ميگردند، ضرورى نيست كه تغيير كنند و يا ارزانتر 
گردند. برعكس، سيستم اداره زمين مبتنى بر اجتماع در قريه (يا ساحات همجوار شهرى) آغاز و از آنجائيكه براى نيازمنديهاى محلى امنيت ملكيت ايجاد گرديده، 
خصلت خدمات برطبق آن تغير مينمايد. برعالوه، نقش دولت در تغيرات اداره زمين منحيث كنترول كننده و اجرا كننده تغير نموده و به تسهيل كننده، مفتش و تنظيم 
كننده پروسه هاى محلى مبدل ميشود. امكانات فساد ادارى هنوز هم برجاى خود باقى ميماند. معهذا، از انجائيكه تصميم و طرزالعمل بصورت محلى اتخاذ گرديده، 
زمينه هاى بيشترى براى خانواده هاى تهى دست وجود دارد كه معلومات بيشتر كسب كرده و بتدريج قادر گردد انهايى را كه بعنوان اداره چى انتخاب كرده اند، در 

مقابل خود حسابده سازند.

شيوه كار از باال به پائين كه اوال واليت و بعدا دفاتر ولسوالى را صالحيت ميدهد، نيز بصورت الزامى به سيستم هاى صالحيت- مردمى منتج نمى گردد، چون اين 
ادارات تنظيم گرديده اند تا به باال به اداره مركزى زمين گزارش دهند. رژيم مبتنى بر شهروند حاكميت زمين نميتواند بدون آغاز اصالحات بصورت رضايت بخش 

كار نمايد.

244 كيت كليفورد بيل، «اداره و مديريت زمين: ضرورت شيوه هاى ابتكارى در پاليسى زمين و امنيت ملكيت در آسياى شرقى». ملكيت مطمئن زمين:«چارچوب جديد قانونى و ابزار در آسيا و پسفيك» 
پاول وان در مولن و كرستين لمن(دنمارك: فدراسيون بين المللى سروى كنندگان 2006) ، اليندوراند- ليزروى، «آيا سيستم هاى نو عنعنوى براى شهر هاى كم عايد نيمه صحرائى افريقا زمين تامين نموده 

ميتواند» ملكيت مطمئن زمين چارچوب قانونى جديد و ابزار در آسيا و پسفيك» پاول لن در مولن و كريستين لمن،(دنمارك، فدراسيون بين المللى سروى كنندگان، 2005)
245  ليزالدن ويلى، مديريت مالكيت زمين مبتنى بر اجتماع . سواالت و پاسخها راجع به قانون جديد زمين مبتنى بر قريه در تانزانيا، 1999، مسايل زمين هاى خشك، 120 (لندن: انستيتيوت بين المللى 

براى محيط زيست و انكشاف، سپتمبر 2002) 
246 جان بروس و انا كناكس «ساختار ها و برنامه ها: عدم تمركز صالحيت باالى زمين در افريقا و مساعد ساختن آن از لحاظ هزينه و مخارج» انكشاف جهانى 37، شماره 8 (2009)؛ ليز الدن ويلى 
«اداره و مناسبات زمين، مرورى بر عدم تمركز اداره و مديريت زمين در افريقا»، مسايل زمين هاى خشك (لندن: انستيتوت بين الملل براى محيط زيست و انكشاف، 2003) فليپ الويگنى دلويلى «ثبت 
و اداره حقوق عنعنوى زمين: آيا ميتوانيم در شرايط مغلق كار كنيم؟» ابتكارات در تشخيص حقوق، اداره و حاكميت زمين، كالوس دينينجر، كالريسا اوگستونيس، ستيگ انيمارك و پاول مونرو- فاورى) 

(واشنگتن دى سى: بانك جهانى اپريل 2009)
247  كتاب «بهبود امنيت ملكيت براى تهى دستان روستائى» (روم، دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد، 2007) ضمنا «دستيابى به زمين هاى روستائى و اداره زمين بعد از منازعات خشونت آميز» 

دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد ديده شود. مطالعات ملكيت زمين دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد، شماره 8 (روم، دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد، 2005)
248 مكوئين و نوالن «گزينه هاى براى ثبت زمين»

249 چنين روشى در پروژه هاى اداره زمين كه توسط بانك جهانى طرح و تمويل گرديده، در گانا و تايلند معمول بوده است. تونى برنس «رفورم اداره زمين، شاخص هاى پيروزى، (مشكالت آيندهه) 
اثر زراعت و انكشاف روستائى 37 (واشنگتن DC، بانك جهانى 2006)
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      بسوى ريفورم: 2005 - 2012         2013

تكيه بر آنچه وجود دارد

ابزار مهم درين زمينه قبول مفاهيم موجود و معموال عنعنوى ساحات زمين محلى براساس حاكميت اجتماع است. در افغانستان، مانند بسيارى از جوامع زراعتى چنين 
ساحات فراوان اند و اكثر بنام ساحات قريه يا ساحات زمين اجتماع، مالكيت مطلق يا منطقه ياد ميگردند250. اغلبا، ولى نه در تمام موارد، اينها بنام ساحات قريه يا 
ساحات قطعات قريه ياد ميشوند. اين موضوع بنوبه خود مستلزم تصديق قانونى است كه بسيارى از ساحات خارج از فارم (بصورت عمده بكر، باير و علفچر ها) را 
بخشى از زمين قريه ميداند. در عين حال براى تهيه معيار هاى عنعنوى كه خانواده ها ى تهى دست تر را از ارايه عالقمندى شان خارج ميسازد، ضرورت احساس 
ميگردد. الزم است مرجع نامبرده، كه بهتر است از طريق شوراى انتخابى عمومى انتخاب گردد و به تمام اجتماع گزارش دهد، در تصاميم خود واقعا دموكرات باشد. 
سيستم متذكره در عين حال خدمات مشورتى بى طرفانه الزم دارد كه در هنگام ايجاد شدن معضالت به آن مراجعه شود. باالخره، به اداره دولتى نياز وجود دارد كه 
خواهان شريك ساختن صالحيت ها، وظائف و زمين باشد كه بصورت عنعنوى براى خود نگهداشته است. اين موضوع طى مدت زمان بتدريج قابل دسترسى ميباشد. 

تسليم  و واگذارى صالحيت مشكل است 

حقيقت اينست كه ادارات كليدى در افغانستان بعد از بن با جريان از دست دادن قدرت حتى براى توحيد اهداف خدمات مختلف، مقاومت كردند. سيستمى كه صالحيت 
را به اجتماعات (حتى ادارات ولسوالى و واليات كه از منافع آنها نمايندگى كند) واگذار نمايند در بسيارى از مراجع حكومتى كمتر قابل قبول است. داليل آنرا قسما 
مربوط به حمايت نهادى امتيازات، و قسما بنابر نگرانى از اين تلقى ميكنند كه يك مركز بسيار قوى را براى رشد ضرروى ميداند. مشكالتى كه دولت در جريان عدم 
مركزيت تجربه كرده است، اداره زمين را با بى نظمى مواجه ساخته و سيستم را بسوى استثمار و بهره بردارى از جانب نخبگان و فساد ميبرد كه رئيس جمهور و اراضى 
در اصل خواهان نقض آن ميباشد. كاهش در مركزيت بحيث مجموع در جريان دهه در ميان اين دو فكتور رقابت كننده درگير بود. بنظر ميرسد كه حكومت در سال 

2012 تعهدات خود در مورد عدم تمركز صالحيت و انتقال آن به سطوح اجتماعات را نقض و آنرا صرف به سطوح واليات و ولسوالى ها توسعه ميدهد.

يك دهه ناكام در ترغيب تفويض اداره زمين 

معهذا، عده يى از كمك دهندگان و محققين از زمان بن حكومت را تشويق مينمود كه در واگذارى اداره زمين گامهاى سريعى بردارد. واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان 
نيز پشتيبان بزرگ واگذارى بوده كه منطق ان در تحقيق سال 2002 تائيد و در تحقيقات بعدى تصديق و موجه خوانده شده است251. كار اضافى مبتنى بر قريه در 

2006-2005 توسط مكوين و ويتى 252و بعد ها توسط مكوين و نوالن با امتيازات آن تكرار گرديد:

هر سيستم آينده براى ثبت زمين بايد در سطح اجتماع ريشه داشته باشد. سيستم نامبرده بايد قادر باشد آگاهى اجتماعات را باال ببرد، درك عملى مسائل محلى، و 
اين سيستم ها را در راه حل منازعات به آزمايش (حتى اگر بعضا بصورت غلط هم باشد) بگيرند. از طريق دخيل ساختن مستقيم اجتماع، سيستم شفاف، مساوى و 

قانونى خوانده خواهد شد. در عين حال مخارج تطبيق در سطح حداقل نگه خواهد گرديد و دسترسى عامه به ريكارد ها بهبود خواهد يافت253.
حمايت بيشتر با چنين موضعگيرى در رهنمود هاى 2007 پاليسى ملى زمين بنظرميخورد. در پاليسى ملى زمين گفته ميشود:

براساس پاليسى ملى مالكيت زمين ميتواند توسط يك پروسه تصفيه و تصديق ملكيت كه در سطح اجتماع انجام شود، حاصل گردد. (پاليسى 2.2.7)
پاليسى ملى است كه بتدريج بصورت عملى در اداره جديد زمين يك سيستم همآهنگ، ساده و محلى، ثبت زمين را بوجود ميآورد كه شفاف و قابل دسترسى بوده، 
و انتقال كم خرج و موثر مالكيت، تغيرات بموقع در ملكيت، حسابدهى بيشتر به مالكين زمين، و تمركز بر وظائف محكمه بر فيصله در باره حل منازعات مربوط 

زمين را تامين نمايد. (پاليسى 3. 1. 2) 
حركت به پيش، ياد گرفتن از طريق انجام دادن

اين رهنمود ها از هوا نازل نگرديده و يا ناشى از پشتيبانى و تحقيقات كمك دهندگان نيست، بلكه مستقيما بر تجارب عملى پروژه هاى فعال در امور زمين از سال 
2004، استوار ميباشد. (بخش 5 . 5 ديده شود). با درك اين امر كه مثالهاى ملموس كار مبتنى بر اجتماع، و نيز تداخل مامورين حكومت در مشوره با شاروالى ها، 
ولسوالى ها و از مركز، وسايلى براى ايجاد تغيرات كوچك در مواضع عنعنوى را باعث ميگردد كه تمام جهات اداره زمين را حق خاص ادارات دولت ميداند. باين ترتيب 

است كه موافقتنامه در مسوده نهائى قانون مديريت زمين (دسمبر 2012) منطقى بنظر ميرسد. 

تنظيم اسكان شهرى غير رسمى  5,4

شهرى سازى سريع باعث ايجاد منازعات ميشود زيرا اسكان غير رسمى هم در داخل و هم در اطراف شهر ها توسعه مى يابد، چون بخش بزرگ خانواده هاى تهى 
دست، بشمول عودت كنندگان، بيجا شدگان داخلى، جنگنده هاى ترخيص شده و تازه واردين با عايد كم يا بدون عايد براى جائى بخاطر زندگى و كار به شهر ها رو 

ميآورند. امروز، در حدود 70 فيصد ساكنين شهر در افغانستان در منازل غير رسمى زندگى مى كنند254. 

250 كانفيلد، «اتحاد هاى قومى، منطقوى و فرقه اى»؛گالتزر «جنگ و سرحدات در افغانستان»؛االن، «تعريف محل و مردم»؛ در بين ساير مسائل مفهوم قلمرو يامنطقه را مورد بحث قرار دهيد.
251 ليزالدن ويلى «حقوق زمين در بحران: معضالت كدامها اند؟» (ارائه شده به حكومت افغان و كمك دهندگان، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كابل، سپتمبر 2002)، الدن ويلى، «حقوق زمين در بحران»، الدن 

ويلى «زمين و مسائل جارى آن در قانون اساسى»،الدن ويلى، «مناسبات زمين در باميان»، الدن ويلى «منازعات زمين و صلح» «مناسبات زمين در واليت فارياب»، الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها»
252 مكوين و ويتى «مالكيت زمين»

253 مكوين و نوالن، «گزينه هاى ثبت زمين» 23؛ ساير تحقيقات شيوه هاى واگذارى مساعد، گرچه اغلبا از طريق سيستم ها، كه بر تخنيكهاى كمپيوترى پرخرج و پيشرفته تكيه دارد كه ميتواند 
هدف اداره زمين توسط شهروندان عمدتا تهى دست در قريه ها و شهرها را، با شكست مواجه سازد. يك مثال خوب آن گزارش و پيشنهادات توسط دوگالس باتسون، ثبت زمين هاى بشرى: يك تحقيق 

كادسترى (نشنل دفينس، انتيلجنس كالج، 2008) 
254 گرچه عدم موجوديت احصائيه ملى از سال 1979 ارقام كامپيوترى را مشكل ميسازد، سرعت شهرى شدن در افغانستان در تمام آسيا در سطح بلندى قرار دارد. بانك جهانى (2005) تخيمن مينمايد 
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تعريف اسكان غير رسمى بسيار وسيع است. اين بمعنى شهريانى است كه مالك سرپناه قانونى نيستند و در ساحاتى مانند شيب تپه هاى ممنوعه 255 و يا خارج 
از پالنهاى شهر زندگى مينمايند256. در حاليكه عدة زيادى از ساكنين غير رسمى تهى دست اند، بعضى از آنها ثروتمند بوده خانه هاى شان از خدمات برق، 
آب و سركت مستفيد ميباشد257. عده يى از محالت مسكونى غير رسمى همسايگى هاى متفرق اند و شمارى از آنها در حومه هاى پر تجمل موقعيت دارند. 
برخى از آنها شايد در مناطق متذكره به سرعت و فورى ايجاد گرديده و برخى ديگر توسط متشبثين، سياسيون و رهبران مليشه بوجود آمده باشد. البته تمام اين 
محالت مسكونى غير رسمى در ساحات عامه، حكومتى و زمين هاى شاروالى موقعيت ندارند. برخى ازين محالت براساس ادعا زمين هاى خصوصى ميباشد 

كه از جانب مالكين اين محالت جديد به غلط غصب گرديده اند.

بدست آوردن اسناد براى محالت مسكونى غير رسمى نيز ميتواند مشكل و مغلق باشد. اسناد قانونى كه بصورت غير قانونى بدست آمده اند يا اسناد تقلبى با 
برخورد مختلف مراجع با صالحيت مواجه ميگردد. در بسيارى از مناطق غير رسمى مسكونى، عدم موجوديت اسناد قانونى نتيجه مستقيم فقر است. در موارد 
ديگر شايد صاحبان زمين اسناد غير قانونى داشته باشند. براى عده يى از واليان و زورمندان محلى بسيار معمولى است كه محلهاى غصب شده بدون پالن جنبه 
قانونى پيدا نموده و از طريق غير قانونى اسناد ترتيب نمايند، بشمول زورمندان و اداره چيان محلى و محاكم كه قباله ها را ترتيب مينمايند. بگونه مثال زورمند 
تاجيك در شمال و والى بلخ عطا محمد نور از سال 2004، جنگساالر ازبيك عبدالرشيد دوستم، و زورمند هزاره محمد محقق همه از جمله اشخاص بدنام اند 
كه براى مناطق مسكونى و شهرك هاى غير رسمى در مزار شريف اسناد تقلب و ترتيب نموده اند. اين موارد در ساير شهر هاى افغانستان نيز معمول اند258.

تالش در جهت تنظيم مناطق مسكونى غير رسمى براى تهى دستان 

UN-Habitat رشد اسكان غيررسمى را در دوره طالبان آغاز كرد و بعد از بن افزايش يافت. در عمل، تمام ابتكارات براساس مبتنى بر اجتماع صورت گرفته 
ملكيت  تنظيم  اند،  بوده  اهداف  غيره  و  برق  آب، سركها،  فاضل  آب،  منابع  توسعه  شكل  در  فزيكى  پيشرفت  مواقعيكه  در  حتى  تامين گردد.  به جلو  تا حركت 
بعنوان پيش شرط ثابت شده است. از سال UN- Habitat ،2000 راه «اساسات تقويه اجتماع» را تعقيب نموده است259و در حال حاضر پروژه هاى در كابل 

، كندهار ، لشكرگاه و هرات دارد. 

در جاييكه صاحبان ملكيت اسناد كافى در اختيار دارند تا براساس آن اسناد رسمى را از راه هاى قانونى بدست آورند، UN-Habitat آنها را كمك و همكارى 
ماليه  آوردن  بدست  راه  از  لشكرگاه  شاروالى  شود.  راجستر  سال 2011  در  زمين  قطعه  تا 9،600  كرد  كمك  نامبرده  پروژه  مثال،  بگونه  لشكرگاه،  در  مينمايد. 
ملكيت اين ملكيت هاى قانونى، نفع برده است. در انجا كه ارائه شواهد مشكل بنظر ميرسيد، UN-Habitat يك اندازه موقت را در فورمه كتابچه ماليه 
صفائى بوجود آورده است. بيش از 100،000 قطعه زمين در سيستم شاروالى كندهار از طريق همين مكانيسم، شامل گرديده است. در حاليكه كتابچه هاى 
صفائى بحيث سند ملكيت موقت حساب نميگردد، معلوماتيكه در هر يكى از كتابچه هاى نامبرده ارايه ميشود، ميتواند اساس براى اعطاى سند رسمى در آينده 

محسوب شود. بر هر قطعه زمين نام مشخصى گذاشته ميشود و يك نقشه محل ترتيب شده براساس نسخه ستاليت ساحه همجوار همراه با آن ميباشد260.

پروژه تمويل شده USAID، در سال LTERA ،2009-2004 تنظيم ملكيت 59،100 خانواده را در كابل، مزار شريف، كندز و تالقان انجام داد. اين پروژه 
 LTERA .261در عين حال زمينه موجود را براى اعطاى اسناد قانونى، تصديق حقوق مبتنى بر اجتماع و فيصله دعاوى براساس ملكيت كامل، مساعد ساخت
UN-Habitat در كابل بهمين منظور ايجاد گرديده بود بدوش گرفته و ايجاد عين ارگانها را در جاهاى دگر  اساسا كار با شوراهاى محلى را كه توسط 
سهولت ميبخشد. پروگرام تعقيبى LARA ،USAID، نيز از طريق موسسات مبتنى بر اجتماع و يا محل در دو محل و يا ساحه غير رسمى در جالل آباد 
انجام مى دهد. استفاده كنندگان از آن عودت كنندگان ميباشند. انها اجازه ملكيت موقتى 35 ساله را بدست خواهند آورد. اين ابتكارات در تعديالت پيشنهادى 
قانون مديريت زمين شامل گرديده اند. كتابچه هاى صفائى شاروالى نامبرده براى اين وضعيت حقوقى داده نميشود. روشن نيست كه آيا اراضى از موجوديت 

آنها آگاهى دارد و يا خير.

عدم هماهنگى  در اقدامات كمك دهندگان

انعكاس  رسمى  غير  مسكونى  مناطق  درباره  را  پاليسى  طرح  در  عجله  جديتر  بصورت  ولى  رسيده،  ثبوت  به  دهندگان  كمك  هاى  پروژه  ميان  همآهنگى  عدم 
ميدهد. كار در جهت تنظيم ملكيت درين ساحات بعنوان بخشى از جريان وسيعتر پاليسى ملى جديد زمين در سال 2006 آغاز يافت. هدف كليدى عبارت از 
هاى  طريق «مكانيسم  از  دستاورد  اين  نمايد»262.  حمايت  جبران  بدون  و  اختيارى  تخليه  مقابل  در  را  داران  اجاره  و  تامين  را  كه «امنيت  بود  تصاحب  حقوق 

كه كابل تنها طى سال 1999-2002، ساالنه 17 فيصد رشد نموده است (بانك جهانى «زمينهاى شهرى در بحران»). شهرى شدن اكنون ساالنه 4. 5 فيصد در تناسب با رشد ملى 2. 3 فيصد نفوس در 
سال، رشد مينمايد. براى تفصيالت بيشتر كتاب جان تركسترا و عبدالباقى پوپل «ايجاد صلح در افغانستان از طريق تنظيم اسكان» ديده شود. (46 مين كانگرس ISOCARP، نايروبى پروگرام اسكان 
بشر ملل متحد، 2010)؛به كتاب بانك جهانى «زمين شهرى در بحران» مراجعه شود. بنظر ميرسد كه تعداد همجواران يا گذر (Gozars) در كابل از 473 در سال 2004 به 800 در 2012 افزايش يافته 

است (واحد كشورى مديريت افغانستان در بانك جهانى، «تكميل تطبيق و گزارش نتايج، پروژه بازسازى شهرى كابل(KURP)» كابل، جون 2012 در شكل مسوده.)
255 برخى از محالت سكونت غير رسمى راه هاى دسترسى ندارد، يا ساحاتى را اشغال نموده كه ساحات عامه شمرده ميشود يا در جاهائى واقع اند كه امكان لغزيدن و يا تخريب زمين آن وجود دارد. 
بسيارى از ساختمانهاى اخير در زمان مجاهدين 1992-1996 ساخته شد. مرورى بر محالت مسكونى شيب تپه ها در انستيتوت Terra موجود است. «ارزيابى منازل در تپه هاى كابل، افغانستان» (كابل، 

.(CRA) و همكارى براى بازسازى افغانستان (AGCHO) پناگاه براى زندگى، انترنيشنل، 2010) در اشتراك با دفتر مركزى جيودوزى و كارتوگرافى افغانستان
256 درين عرصه، آنچه محل مسكونى غير رسمى را ميسازد با مشكالتى كه در جريان دهه بعد ازبن در اصالح مرزهاى پالن شهرى تجربه گرديد، از نزديك وابستگى دارد. براى معلومات بيشتر به 

«ايجاد صلح در افغانستان» نوشته تركسترا و پوپل مراجعه نمائيد. 
«(2011AREU كابل) 257 بانك جهانى «زمين هاى شهرى در بحران» تركسترا و پوپل، اعمار صلح در افغانستان»، توماسو گيا و سچينى «حاكميت و نمايندگى در انتقال افغانستان شهرى

258 ديپالى مخاپاديا، «جنگساالرى و جنگجوئى در بلخ: دوام قدرت غير رسمى در دولت رسمى افغانستان» منازعات، امنيت و انكشاف، 9 (2009) 
259 پروگرام اسكان بشر ملل متحد تنظيم اسكان را بمثابه «ادغام از طريق تقويه اجتماع و امنيت ملكيت» توضيح مينمايد؛ تركسترا و پوپل «ايجاد صلح در افغانستان»

260 پروژه كنونى پروگرام اسكان بشر ملل متحد در كابل بيشتر به ترتيب اساسات تشكيالتى مناطق همجوار، تمركز دارد
261 در مزار شريف زمين هاى خصوصى غصب شده كه به 3،000 نفر فروخته شده بود. تابع جريان حكميت دانسته شده، جبران به مالك اصلى پرداخت، و واگذارى مالكيت ثبت گرديد. تنظيم ملكيت 

در كندز شامل فروش زمين حكومت به 1،800 خانوار بود (ماركيت در حال ظهور ، 2009) 
262 مسوده سند پاليسى سفيد در باره تنظيم اسكان غير رسمى و انكشاف آن در كابل (كابل: وزرات انكشاف امور شهرى، مارچ 2006)
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مبتنى بر اجتماع بخاطر تشخيص حقوق و حل اختالفات» بدست ميآيد. مالكيت قبلى (قديمى) جاييكه الزم است بشمول قادر ساختن انهايى ميباشد كه باالى 
زمين هاى غصب شده «بخاطر تامين حقوق مالك اصلى قانونى كه جبران خساره شده اند» زندگى ميكنند. طرزالعمل هاى تفصيلى قبال ارائه گرديده اند.

پروژه  كه  شد  آن  به  منتج  موضوع  اين  نشد.  تطبيق  رسمى  بصورت  كابل،  در  اسكان  ارتقاى  و  تنظيم  باره  در  سفيد  پاليسى  مسوده  سند  در  پيشنهادات،  اين 
بازسازى كابل بانك جهانى (KURR)برنامه هاى 2010  براى بسيج كردن مبتنى بر اجتماع، سروى و ثبت در 4 ناحيه كابل در 2004، ترك گفته شود263. 

شكست پاليسى تنظيم شهرى ناپديد شدن مجموع پاليسى ملى زمين را طوريكه قبال توضيح گرديد، انعكاس ميدهد. در ميان پاليسى ملى بزرگتر باثبات رسيد 
كه «تصرف غير قانونى در ساحات شهرى تا حدود زيادى بنابر ناكامى سيستم رسمى واگذارى و برنامه ريزى زمين بود» و براى غلبه يافتن بر طرز عمل مثبتى 

بر اجتماع تعهد گرديده بود (پاليسى 4,2,2).

تهيه ابزار بدون تشخيص راه

در حاليكه تجديد نظرهاى پيشنهادى در قانون مديريت زمين مفهوم سند موقت را بخود گرفته بود، در مورد تصميم مبتنى بر اجتماع كه توزيع آن برطبق 
وظيفه و راه هاى عادالنه الزم بود، خاموشى اختيار كرد. بنابرين بنظر ميرسد كه انكشافات محدود به پروژه هاى تمويل شده كمك دهندگان ميباشد. اينها 
پروژه هاى موقت، فعال در عرصه هاى محدود نبوده و مليونها دالر براى تطبيق ضرورت دارد264. بنظر ميرسد تنظيم خودى از طريق راه هاى قانونى و فوق 

قانونى ادامه مى يابد. 

اداره زمين مبتنى بر اجتماع در ساحات روستائى 5,5

پروژه  دو  رفت،  تذكر  قبال  طوريكه  را  موضوع  اين  نبود.  محدود  شهرى  ساحات  به  ها  ملكيت  تنظيم  مورد  در  اجتماع  بر  مبتنى  هاى  شيوه  نمايش  و  تعميل 
روستائى، پروژه دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد تمويل شده توسط DFID در واليت باميان كه بنام SALEH  ياد ميشود، و پروژه بانك انكشاف 

آسيايى كه بنام RLAP ياد گرديده و DFID آنرا تمويل مينمايد، به عهده گرفته است. هر دو پروژه كوتاه مدت بوده و بشكل آزمايشى طرح گرديده بود.

SALEH ابتكار

توجه به ملكيت زمين مبتنى بر اجتماع و انكشاف اداره توسط SALEH بمنظور همكارى با 100 قريه كه ادعا هاى خود را در مورد چراگاه هاى خارج از 
ساحات زراعتى تصفيه نموده و آنرا تحت مديريت مبتنى بر قريه در آورد، صورت گرفت. براساس موفقيت آنها و اين حقيقت كه هيچ اختالف ميان فرقه يى 
وابسته به ملكيت در جريان چند سال اخير بوجود نيامده، و با هر اجتماع همكارى ميشد تا مالكيت قانونى مشترك اين دارائى ها را تامين نمايد. حق فروش 

اين چراگاه ها بخشى از اين اسناد نبوده و شرايط ملكيت وابسته به مديريت متداوم و استفاده از دارائى هاى متذكره خواهد بود265.

علفچر ها و علفزار ها بخاطر آن مورد هدف قرار گرفت كه منبع بسيار اساسى و مورد منازعه بوده و در عين حال منبع طبيعى داراى ارزش كمتر در افغانستان 
ميباشد. SALEH نتيجه گرفت كه كم ارزشى نتيجه مستقيم معيار هاى ملى ملكيت بوده و رضايت بخش نمى باشد. خالصه، اجتماعات از تشخيص مالكيت 
عنعنوى آنها بر علفچر هاى قديمى شان محروم شدند، و چنين ساحات بمثابه منابع «رايگان براى همه» شناخته شدند. رقابت هاى درونى اجتماعات، منازعات 
و حتى مشاجرات خشونت آميز نتيجه اقدامات متذكره بود.  با استنباط فزاينده قانونى از سالهاى 1960 كه علفچر ها ساحات المالك بوده و بنابر آن به نحوى 
از انحا مالكيت دولت شمرده ميشد، رفتا در مورد چراگاه ها بحيث منابع قابل دسترس رايگان از ميان رفت. دولت بنوبه خود علفچر ها را بصورت گزينشى به 
گروپ ها و اجتماعات خاص بخشيده و يا بهترين چراگاه ها را طى دهه ها براى استفاده كوچيان نگهدارى نمود. وضع واقعى يك چراگاه معموال مبهم و نامعلوم 

بود. عده يى ادعا مينمودند كه چراگاه ها مالكيت خصوصى بوده و شمار ديگرى حقوق درينمورد را تنها به استفاده از چراگاه محدود ميدانستند.

وضع در واليت باميان(در بسيارى بخشهاى هزاره جات و ساحات شمال و ارتفاعات مركزى) بخصوص پر از رقابت و مشاجرات بود. علت آن اينست كه چراگاه 
هاى كوهستانى كه اجتماعات هزاره آنرا مالكيت مشترك خود ميدانستند، از سال هاى 1890 بصورت سيستماتيك به كوچى هاى پشتون در ابتدا براى استفاده 
آنها واگذار شد. اين مساله در فصل بعدى بعنوان بخشى از اختالفات وسيع بر سرزمين ميان ساكنين و استفاده كنندگان كوچى مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
معهذا غرض اصلى پروژه SALEH اين بود تا اجتماعات ساكن را در عرصه صنف بندى مناسبات چراگاه هاى شان كمك نموده و با تشنجى كه ميان هزاره 

ها و كوچى ها در واليت باميان بنابر مخالفت هزاره ها با داخل شدن مجدد كوچى ها و استفاده از چراگاه ها وجود دارد، سروكارى نداشته باشد.

SALEH تيم نيمه وقت (Part Time) سهولت در مورد ملكيت چراگاه را ايجاد نمود و سوليداريتىNGO ،(Solidarites) فرانسوى سهم و همكارى 
بزرگ در راه به آزمايش گرفتن چراگاه هاى نمونه تحت ملكيت و اداره روشن مبتنى بر اجتماع را انجام داده، و در جريان آن منازعات را حل نمود266. سوليداريتى 
100 كيلومتر مربع چراگاه ها را تحت مديريت اجتماع  در آورد. محصول رسمى شامل نقشه هاى ستاليت، و يا نقشه هاى كشيده شده با دست بود كه در 
دفاتر امالك ولسوالى و دفتر ولسوال، با موافقتنامه امضأ شده ميان اجتماعات در بارة حدود چراگاه هاى مربوطه شان، ثبت ميباشد. ولسوال بخشى از موافقتنامه 
بوده كه در بحثهاى بسيار جدى ميان اجتماعات اشتراك داشت. برعالوه، هر اجتماع قواعدى را براى استفاده دوامدار چراگاه ها، تنظيم نمود. مهمتر از همه 
موافقتنامه در باره كاهش استفاده از بته ها و شاخ و برگ چراگاه براى تسخين در زمستان و عدم استفاده مؤقت چندين ساله از ساحات كامًال تخريب شده از 
لحاظ محيط زيست جهت سبز شدن دوباره آن بود. اينها بخاطر حراست عنعنوى از چراگاه بود كه در هزاره جات بنام آغيل ياد ميگردد كه بسيارى از اجتماعات 

263 واحد مديريت افغانستان، بانك جهانى «تكميل تطبيق و گزارش نتايج»
264 پروژه LARA در حدود 40 مليون دالر مصرف دارد كه بيشتر آن باالى پرسونل پروژه و مخارج معامالت خرج خواهد شد.

 ، FAO :كابل ) « SALEH 265  هفتاد و سه قريه يا 229 دهكده بسيار كوچك كمك شدند. براى معلومات بيشتر اثر ليز الدن ويلى « داستان چراگاه: تالش براى بهبود آن در افغانستان. تجربه
اپريل 2009) مطالعه شود.

266 ديويد لتى «پروژه مديريت چراگاه مبتنى بر اجتماع در ولسوالى يكاولنگ، واليت باميان، افغانستان، گزارش نهائى»، دسمبر 2007(سوليداريتى)؛ ديويد لتى«مديريت مبتى بر اجتماع چراگاه» نومبر 2009(ساليداريتى).
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هنگاميكه چراگاه هاى مربوطه مالكيت دولت اعالن و يا به كوچى هاى بيگانه واگذار گرديد، آنرا ترك نمودند. حق ممانعت از بيگانه ها، بشمول دروگران علف 
به منظور تجارتى و رمه هاى غير محلى، فشار باالى علفچرها را كاهش داد.

موارد چراگاه خم نيل

در حاليكه اجتماعات باالخره توانستند منازعات مربوط به مالكيت را حل نموده و شيوه هاى كارى براى بازسازى و حمايت از چراگاه را ايجاد نمودند، دو چراگاه 
بزرگ عامه تحت اداره اجتماع، دعوايى به ثبوت رسيد. واين بعلت منازعه بين اجتماعات بود كه توسط يك قوماندان سابقه و مخالفت واليت با ممنوع كردن استفاده 
از علف و قطع بته ها بمنظور فروش آن بحيث علوفه و مواد تسخين درشهر باميان بود267. مامورين عاليرتبه وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى با اين موضوع موافقه 
نموده بودند. معهذا، آنها از اقدامات در باره موارد تخلفى كه به آنها راجع شده بود، اباورزيده و از دادن معلومات مورد نياز در باره تعقيب قانونى دريوران موترالرى 

احتراز نمودند. و اين بخاطر آن بود كه دريوران روابط  وارتباطات قوى داشتند و برخى از آنها با مامورين عاليرتبه متعلق بودند. 

با وصف اين مانع، پروژة امتحانى نشان داد كه چراگاه ها بصورت عنعنوى متعلق اجتماعات ميباشند. در مواردى تنها خانواده يك زميندار بزرگ هنگاميكه چراگاه 
ها به ملكيت هاى بزرگتر پيوست ميشد، مالك آن بود. در عين حال چندين چراگاه بزرگ در هر ولسوالى وجود داشت كه بصورت عنعنوى ملكيت اقوام و يا قبايل 
شناخته ميشد، و استفاده از آنها براساس قريه واگذار ميگرديد. مديريت مبتنى بر اجتماع علفچرها توسط اجتماعات همجوار نيز ايجاد گرديده بود كه از لحاظ منطقى 
دوام پذير و كامياب شمرده ميشد. اين مسأله نمونه هاى پيشنهادى وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى را در مورد استراتيژى 2005 مديريت جنگالت و چراگاه ها 

عملى نمود268. نمونه هاى فوق درعين حال در پاليسى ملى زمين (2007) و مسوده قانون جديد چراگاه ها شامل شد269.

SALEH در اوايل سال 2008 رهنمود هايى را براى مديريت مبتنى بر اجتماع چراگاه (CBPM)270ترتيب نمود. با وصف آنكه پروژه تحت حمايت وزارت زراعت، 
آبيارى و مالدارى قرار داشت و يكجا با مأمور چراگاه هاى واليت باميان طرح گرديده بود، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى بصورت رسمى رهنمود هاى نامبرده را 

بنابر داليل ذيل عملى نكرد:
وزارت مربوط در كابل احساس ميكرد كه پروژه مبتنى بر واليت، تحت كنترول آن قرار ندارد؛. 1
دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد نتوانست رهنمود هاى CBPM را براى آنهابه درى و پشتو ترجمه نمايد تا در داخل وزارت . 2

زراعت، آبيارى و مالدارى و ساير مؤسسات خوانده شود.
وزارت از پروژه ADB ،RLAP كه از طرف وزارت عمده باالى پروژه SALEH عملى ميگرديد، حمايت مينمود. . 3
نظريات متفاوت در دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد راجع به تمركز باالى پروژه امتحانى؛ با يكى از مشاورين تخنيكى عقيده . 4

داشت كه بايد برگزينه هاى متنوع براى بازسازى علفچرها تمركز ميشد، نه بر مسائل اداره آن. برعكس، SALEH  معتقد بود كه 
راه حل هاى تخنيكى تا وقتى  مسائل ملكيت و اداره حل نمى گرديد، جذابيت نداشت.

شكايات حاميان كوچى ها مبنى براينكه مديريت مبتنى براجتماع چراگاه ها كه در واليت باميان طرح گرديده و حقوق كوچيها را . 5
ناديده گرفته است، با وصف آنكه ترتيبات مشخص براى حقوق استفادة كوچى ها از چراگاه هاى بزرگ و خاص در هر ولسوالى كامًال در نظرگرفته شده بود.

SALEH كه بحيث يك استراتيژى طرح شده بود، پالن جديد مديريت چراگاه ها در 2012 از رهنمودهاى  نتايج اين موانع منفى بود. بدون رهنمودهاى 
CBPM طورى صحبت منيمايد كه گويا براى اولين بار بوجود آمده است.

مسائلى كه در باال ذكر گرديد نگرانى نهادى و ملكيت محلى را همراه با مناسبات شكننده ميان پروژه هاى كمك دهنده و دولت افغانستان  و نيز با ارتباط 
داخلى ميان ادارات مركز و واليت و ولسوالى را نشان ميدهد. كارمندان وزارت نيز اغلبًا در باره راه هاى بهترى كه درين موضوع تجربه گرديده، باهم بحث 
منيمايند. مأمورين نيز در بسيارى مواقع در ميان نظريات متفاوت مشاورين خارجى و پروژه ها راه را گم ميكنند. مشاورين خارجى نيز همواره باهم توافق ندارند. 
طرح پاليسى مصؤون از چنين مشاجرات نيست، چنانچه اين موضوع در هنگام طرح پاليسى ملى زمين، استراتيژى انكشاف ملى (ANDS) و برنامه اولويت 
هاى ملى (NPP)كه پالنهاى متضاد را در مورد علفزار ها ارايه نمودند بخوبى اشكار بود. NPP ميخواست چراگاه ها را براى سرمايه گذاران و برنامه هاى 

وزارتى در مورد تمركز بر ابتكارات تخنيكى اختصاص دهد و توجهى به مسايل ملكيت و اداره عنعنوى مالكين و استفاده كنندگان نداشت. 271
پاليسى ملى زمين و و استراتيژى انكشاف ملى افغانستان بيشتر برمالكيت و اداره متمركز ميباشد.

ادامه فعاليت ساحوى بسوى امنيت حقوق چراگاه

 SALEH ،در پهلوى كمك مؤفقيت آميز با حدود 100 اجتماع در حل منازعات زمين و آوردن چراگاه هاى تخريب شده تحت بازسازى و طرحهاى متداوم
رهنمودهائى براى INGO ها و NGO ها بخاطر مديريت مستقل مبتنى بر اجتماع چراگاه ها، تهيه نمود. در اواخر 2012 چنين انكشافات در حد اقل 9 

267 الدن ويلى، « داستان چراگاه»
268 وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، «پاليسى و استراتيژى مديريت بخش جنگل و چراگاه» (كابل: جنورى 2005)

269 الدن ويلى « پاليسى و مفاهيم قانونى تنظيم چراگاه»
270 وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى/دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد، «رهنمود ها براى تحصيل كنندگان مديريت مبتنى بر اجتماع چراگاه (CBPM) » (كابل 2008) اين رهنمود ها شامل 
گامهاى ساده براى تعريف چراگاه هاى مربوطه ميباشد كه از طريق شناخت مبتنى بر اجتماع، فيصله ها و حل منازعات، ايجاد شورا هاى اجتماعات در باره چراگاه ها و مقررات براى بازسازى متداوم و 

استفاده از مديريت، تلقى ميگردد. طرزالعمل ها براى رسمى ساختن نتايج نيز شامل آن ميباشد. 
271 اين نكات باشكال مختلف توسط اعضاى گروپ كار باالى مديريت چراگاه ها و توسط ارزيابى پاليسى و ديپارتمنت مشوره هاى قانونى  PALAD ) وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى) در دسمبر 

2011  اظهار گرديد. (« اظهار نظر در باره پالن ملى براى مديريت متداوم چراگاه ها»)
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واليت و در حدود 500 اجتماع محلى تحت كار است 272 برنامه هاى بزرگتر، مانند آنهائيكه از پروژه هاى سيستم زراعت يا انكشاف ذخاير آب بيرون ميايد، نيز  
شوراهاى چراگاه را بحيث مكانيزمى خلق كرده اند تا ساحات ذخاير آب تحت مديريت مبتنى بر اجتماع و باز سازى را بوجود آورند 273.

سوليدارتيز در ميان آن مؤسساتى قرار دارد كه كارهاى گذشته در 2006-2008  را تقويه و تحكيم نموده و الاقل 45 قريه و قطعات زمين در قريه را در 600 
كيلو متر مربع چراگاه هاى اجتماع تحت مديريت قريه در ولسواى يكاولنگ واليت باميان در آورده است. هر قريه شوراى چراگاه را جهت تنظيم استفاده و 
بازسازى علفرزارها بوجود آورده و در حدود 60 فيصد قريه ها در حال حاضر از لحاظ تسخين در زمستان متكى بخود شده اند ( كاهش وابستگى به علف و بته 
چراگاه).274 87 فيصد ساحات بسته دورانى (اغيل Ayghal) نگهدارى شده تا ساحات بسيارى كه از لحاظ محيط زيستى تخريب و بى اهميت گرديده، دوباره 
احيأ شود. 275در موارد بسيارى هنوزهم منازعات درون قريه يى باالى حدود چراگاه ها وجود دارد. اين موارد بخصوص در جاهائيكه قواعد جديد، خانواده هاى 
يك قريه را از استفاده چراگاه قريه ديگر براى جمع آورى بته و هيزم جهت فروش و تسخين مانع ميگردد، وجود دارد. معهذا با گذشت زمان موارد نامبرده 

كاهش مى يابد . 276

راه ديگر جهت بازكردن CBPM ، برنامه هاى مطروحه UNEP توسط اداره ملى حمايت از محيط زيست (NEPA ) و MAIL اند كه ساحات مورد 
حمايه اجتماع را بوجود آورده اند. يكى از موارد در واليت باميان شامل 18 قريه در 11 دره عبارت از ساحه حفظ منابع طبيعى در كوه بابا ميباشد. انكشاف اين 
 (IUCN) پروژه برحفاظت مبتنى بر اجتماع منابع كوهستانى در ارتفاعات بيش از 2،800 متر ميباشدكوه بابا معيارهاى اتحاديه بين المللى براى حفظ طبيعت
در ساحات تحت حمايت را تعقيب مينمايد.277. براى كاهش وابستگى به حمايت مالى و تخنيكى خارجى پيشنهاد مينمايد تا اقداماتى مانند انكشاف جهانگردى  
و مربوط ساختن آن با انكشافات خارج از كشت و زراعت، صورت گيرد. اين نو آورى، مانند ساير طرحهاى CBPM كه در افغانستان از آن استفاده صورت 
گرفته، مربوط به ادامه حمايت رسمى از اجتماعات جهت تشخيص و اداره چراگاه ها در داخل مالكيت عنعنوى ميباشد. اين مسأله بنوبه خود وابسته به قوانين 

باز سازى زمين و چراگاه ها است.

بيرون كشيدن علفزارها از كم ارزشى و دسترسى آزاد

برخورد حمايوى توضيح شده در باال، از دگرگون ساختن علفزارها و علفچرها از داشتن دسترسى آزاد و رايگان عامه، به علفچرهاى واحد و ادغام آنها با يكديگر 
تحت كنترول اجتماع، حمايه مينمايد. اين در واقع با معيارهاى عنعنوى در بسيارى از مناطق افغانستان تطابق ميكند، ولى با شرايط قانون زمين و علفچرها 
در 50 سال اخير انطباق ندارد. قريه هائيكه اين نوع برخورد را تطبيق كرده اند به حمايتگران جدى چراگاه هاى خود پس از توافق بر سرحدود با اجتماعات 

همجوار، مبدل گرديدند.

تغييرات برنامه يى در قانون علفچرها، بطوريكه در فصل آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت، هنوز هم حقوق اجتماع را تا سطحى كه منافع را حمايت نمايد، 
تأئيد نمى كند. از جانب ديگر، تا وقتى قانون جديد مديريت زمين اجازه دهد اجتماعات مالكين رسمى علفچرها باشند، قانون علفزارها بصورت جبرى تطبيق 

خواهد گرديد.

منطق شوراهاى زمين مبتنى بر اجتماع

كار  ميرود؟278  اجتماع  بر  مبتنى  زمين  اداره  بسوى  منطقى  لحاظ  از  علفچر  نگهدارى  با  رابطه  در    SALEH برخورد  آيا  كه  اينست  فورى  و  جدى  مسأله 
SALEH  با قريه جات آشكار ساخت كه قريه جات يا قطعات زمين در قريه ساحات مختص بخود را دارد، با وصف آنكه حدود احاطه كننده مورد منازعه 
باشد. 279دعاوى دارايى اصطكاك و اعتراض در قريه هاى SALEH  بصورت عمده نتيجة ادعاهاى رسمى چندين دهه يى است كه براساس آن تنها فارمها 

و محالت مسكونى ميتواند مالكيت اشخاص بوده و چراگاه ها زمين هاى عامه اند كه قابل دسترسى براى هر شخص ميباشد.

قابل درك و مفهوم بود كه شوراهاى چراگاه كه توسط هر قريه تأسيس گرديده اداره علفچرهاى خود را داشته و توانائى كافى دارند تا ملكيت هاى خصوصى 
در ساحات قريه، و نه مسائل مربوط به منابع مشترك چراگاه ها را تنظيم نمايند. در واقع، اعضاى شورا تجاربى در مديريت زمين داشته و شاهد معامالت و 
حل منازعات بودند، چون آنها در اكثر موارد اعضاى CDC ها نيز بوده اند. SALEH استدالل ميكند كه اين مراجع ميتوانند بادانش شناخت، فيصله و ثبت 

ملكيت هاى خصوصى در اجتماع، و نه صرف با منابع مشترك خارج از زراعت، آشنا گردند.280

272  برخى از ادارات عمده عبارت اند از: نهاد انكشافى آغاخان كه در باميان، بغالن، تخار، بدخشان و پروان كارميكند؛ كاتوليك ريليف سرويسز( خدمات بشرى كاتوليك) در باميان، هالويتاس در باميان، 
مديرا در بهسود؛ دفتر سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد و پروگرام محيط زيست ملل متحد در هرات و باميان؛ وايلد اليف كانسرويشن سرويسز ( خدمات حفظ حيات وحش) در باميان و ساير واليت، دفتر 

سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد در هرات، بادغيس و غور؛ و سوليدارتى در باميان ساير مؤسسات مانند ايريش كانسرن، مرسى كارپس، و افغان ايد نيز در CBPM دخيل ميباشد.
273 بگونه مثال در باميان، تيم بازسازى واليتى نيوزالند برنامه كمكى بزرگ در حمايت از مسايل CBPM دارد؛ اوگوس ديويدسن 18 مى 2012.پروژه سواحل درياى آمو، توسعه پروژه ساحل درياى 

كندز، نيز CBPM را بحيث عنصر اساسى استراتيژى خويش، با 64 شوراى علفچرها در اواسط 2012 تأسيس نموده است. ( يكاولنگ، 18 مى، 2012، سوليداريتى)
274 بصورت عمده از طريق كشت رشقه، غرس بعضى درختها در فارم؛ و نيز فسمًا نتيجه استفاده وسيع بخاريهاى تيلى آشپزى، و حفاظت خانه ها از سردى زمستان، كه توسط GERES تسهيل گرديد 

.(SolidaritesGroupe Eneriges Renouveales Environment et)
275 يك سروى جديد از 15 شوراى چراگاه اجتماع، تكثير انواع، حجم و پوشش زمين، و انواع آغيلها:برتراند نويريت؛نبى ديدار و پناه على حسن « گزارش درباره سروى گياهان». ( يكاولنگ 2012، سوليداريتى).

276 كارساحوى توسط مؤلف در سياه دره و دره داى على يكاولنگ، واليت باميان 18-21 مى 2012.
277 سردار اميرى، (فعاليت ساحوى، پروگرام محيط زيست ملل متحد) 17 مى 2012.

278 الدن ويلى « مناسبات زمين روستائى در منازعه»؛ الدن ويلى «در جستجوى صلح در چراگاه ها»
279 ليز الدن ويلى « مرورى برمالكيت علفچرها و ادارة آن در واليت باميان، افغانستان» ( كابل: SALEH ، FAO ، جون 2006)ليز ادن ويلى « شيوه SALEH در رابطه به مديريت علفچر» ( 

پريزنتيشن، SALEH/FAO، كابل، 21 نومبر2006)
280 الدن ويلى «مرورى برمالكيت چراگاه»
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با استفاده از رهنمودهاى ساده و فورمه هاى معيارى، بسيارى از اجتماعات ميتوانند با آسانى نسبى راجستر زمين اجتماع فراگير و جامع را طرح و انجام دهند. در 
حقيقت اين مسأله براساس ملكيت واقعى در قريه جات، و نه از طريق ژرف نگرى اسناد قانونى در محاكم (هرواقعه نادر و نزديك به عدم وجود در قريه) بلكه 
براساس ملكيت واقعى در قريه بطوريكه با اتفاق در مورد آن موافقه شده، رخ خواهد داد. كارمندان اراضى ولسوالى يا واليت ميتوانند جريان را مورد تفتيش و 
بررسى قرار دهند. در صورت ضرورت، نقشه كشى رسمى ميتواند در تاريخهاى بعدى واقع گردند. درعين حال، اجتماع ريكارد روشن و قابل دسترسى مالكيت 

تفصيلى فردى و جمعيرا ميتواند در اختيار داشته باشد.

ايجاد چارچوب خاص براى اداره مبتنى بر اجتماع زمين

تصادفى نبود كه پروسه اداره زمين مبتنى براجتماع يكجا با منابع خارج از ساحه زراعتى آغازيافت. پروژه امتحانى براساس اين منطق كار داد كه برخورد مبتنى 
براجتماع مستلزم تعريف ساحه است كه اجتماع بر آن اختيار و صالحيت دارد. تشخيص اين ملكيت تنها وقتى ممكن است كه اجتماعات همجوار باالى حدود هر 
قريه مربوطه توافق نمايند. نظارت و داورى در بارة حدود موافقتنامه الزمى و ضرورى است. تشخيص حدود و فضاى احاطه كننده بايد در ساحة انجام شود. وقتى 
اين مسائل انجام شد، سواالت اساسى اين بود كه چگونه حكومت بصورت رسمى مرزها و حدود قريه جات را تشخيص خواهد نمود و كدام سطح صالحيتها به 

ساكنين قريه داده ميشود تا ورود اجانب را به زمين هاى اجتماع شان تنظيم نمايند.

RLAP شيوة رسيدگى

بزودى پس از آنكه اقدامات SALEH آغازگرديد، پروژه ديگر تمويل شده توسط DFID شروع به ايجاد ادارة زمين مبتنى بر اجتماع نمود (جون 2006- جوالى 2007). 
اين نتيجه تعهدات قبلى بانك انكشاف آسيايى در رابطه به حمايت از پاليسى زمين و ريفورمهاى اداره بود. طراحان پروژه بصورت آزادانه در اداره زمين و جستجوى توانائى 
سيستم مبتنى براجتماع، سهم گرفته ميتوانستند. براساس توصيه SALEH، پروژه، شيوه يادگرفتن از طريق انجام كار و تمركز باالى چراگاه هاى مورد منازعه را در پيش 
گرفت، زيرا منازعات در بارة منازل شخصى و زمين هاى خصوصى كمتر اهميت داشت. اين جريان در چهار ساحة مملكت به كار انداخته شد. 281از طريق جريان اشتراكى، 
پروژه به قريه جات نامبرده كمك كرد تا در باره حدود 17 چراگاه محلى توافق نمايند. بر عالوه سه موفقتنامه در بارة دسترسى به چراگاه هاى دور تر صورت گرفت كه ساكنين 

قريه آنرا براساس فصلى مورد استفاده قرار داده ولى اجتماعات متذكره دعوى بر مالكيت آنها نمى نمايند. در مجموع 27،000 هكتار از چراگاه ها در مورد دخيل بود. 282

283ADAMAP بعنوان نمونه براى تعريف مراحل مختلف اداره زمين مبتنى بر اجتماع، طرح گرديد. شيوة برخورد مشابه به شيوة برخورد SALEH بود، گرچه 
در مقايسه با كنترول و اداره منابع بيشتر بر نقشه كشى تمركز داشت284. مشابهت مايه تعحب نبود زيرا هر دو پروژه با اجتماعات از نزديك كار نموده آنها را در 

مباحثات راجع به  موافقتنامه ها و شيوة اشتراكى جهت ثبت اين موافقتنامه ها دخيل ميساخت.

هردو موضعگيرى  ترتيب نقشه ها در مورد چراگاه هاى مربوطه را بشكل جمعى و همكارى باهم، گام كليدى درين پروسه ميدانند. RLAP به نقشه هاى 
جديد ازطريق ستاليت دسترسى دارد، بنابرين نقشه هاى آن ها بيشتر پيشرفته بوده و درعين حال در ديپارتمنت سروى كادستر آرشيف نيز شده 
اند. SALEH از نقشه ها و عكاسى هاى روسها (سالهاى 1980) استفاده نموده و آنها را ضميمه مكتوب ها به ولسواالن در ولسوالى ها و شعبه 
امالك ولسوالى ها ارسال نموده است. RLAP اصرار ورزيد تا در چنين موارد مالكيت هاى خانه و فارم و همچنان مالكيت هاى جمعى در داخل 
ساحه زمين اجتماع، گنجانيده شود. SALEH تأكيد ميكرد كه موافقتنامه در باره حدود چراگاه هاى بين اجتماعات، بيرون از مناطق مسكونى، كليد 
ايجاد حدود ساحات زمين هر قريه ميباشد. در جاهائيكه دعاوى موجود بود (طوريكه غالبًا چنين بوده است) در ميان قريه جات از طريق مشوره حل 
ميگرديد. دعاوى متذكره در جريان سه يا بيشتر جلسه فيصله ميشد. بر عالوه تعداد محدودى از موارد كه در باره آنها رقابتهاى شديدى موجود بود، 

تمام اجتماعات نشان داد كه توانائى مصالحه و حل معضالت را داشته و ميتوانند تعهدات خودرا در ميان مدت عملى نمايند.

بسوى برنامه ملى عمل 

 (LAMP ) برنامه مديريت و اداره ALAP پيشنهاد نمود كه برنامه هاى امتحانى در برنامه هاى ملى عمل داخل گردد.باين منظور SALEH مانند RLAP
جامع را ترتيب نمود. ALMP ايجاد گرديد تا قضاوت در موارد مربوط بزمين و ثبت زمين را در تمام كشور تطبيق نمايد.285 در جريان پروگرام، اجتماعات روستائى  

در موارد ذيل همكارى خواهد شد:

تشخيص و توافق در بارة مالكيت تمام ملكيت ها، بشمول دارائى هاى جمعى مانند چراگاه ها.. 1
تهيه و امضاى قباله جات ساده مربوط به هر ملكيت. 2
تنظيم ثبت زمين و فرستادن آن به حكومت يا محاكم طوريكه ايجاب نمايد.. 3

پالن اين بود كه عكاسى و نقشه هاى ستاليت براى جزئيات هر قطعه زمين بشمول چراگاه هاى ملكيت جمعى مورد استفاده قرار گيرد. از آنجائيكه ثبت و ريكارد 
در قريه موجود ميباشد، ميتواند معلومات در بارة آن با سهولت و قيمت نازل تازه و دقيق گردد. شورا در ارتباط با حفظ و ثبت اسناد  آموزش ببيند، يا شوراى مستقل 

281 در واليات تخار، هرات و كندز
282 كار RLAP در گزارش  ج . ديويد ستانفيلد، م. ياسين سفر، اكرم سالم و جنيفربريك مورتاز اسويلى « اداره چراگاه درشرايط بعد از جنگ: مورد افغانستان» انعكاس يافته است. امكانات در  تشخيص، 

اداره و حاكميت، كالوس دسينينگر، كالريسا اوگوسننوس، ستگ المارك و پاول مونرو- فورى ( بانك جهانى، اپريل 2010) 241/225 
283 مخفف، در خواست همكارى اجتماع، ترسيم حدود قطعات چراگاه ها، آرشيف موافقتنامه ها و پالن تطبيق بهبود در قطعات زمين چراگاه ها

284 سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد  و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، « رهنمودها براى سهولت در مديريت چراگاه هاى مبتنى بر اجتماع»
(2007 ,LAMP) » (ADB/DFID) پيشنهادى در مورد برنامه مديريت يا اداره زمين » RLAP 285
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زمين قريه را انتخاب نمايند. با فراگيرى از جريان  SALEH برنامه ملى پيشنهادى نيز ميتواند اجتماعات را در عرصة ترتيب پالنهاى مديريتى، بخصوص براى 
منابع چراگاه هاى جمعى، همكارى نمايد. همكارى با حكومت در عرصة تجديد نظر بر امور تقنينى نيز صورت خواهد گرفت تا به قضاوت و داورى زمين مبتنى بر 

اجتماع و سيستم ثبت، اجازه داده و درعين حال با طرح مكانيزمهاى حمايوى براى فعالين اجتماع كه در اين پروسه داخل اند، كمك نمايد.

LAMP توسط وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى تطبيق نشد، و به كمك دهندگان جهت تمويل نيز ارائه نگرديد. معهذا، اصول و پيشنهادات دو پروژه امتحانى 
در پاليسى ملى زمين سال 2007 راه يافت.

طوريكه ديديم، حكومت در پخش و تطبيق پاليسى ملى زمين يا تأمين ابزار قانونى مورد ضرورت، ناكام گرديده و اين موضوع بر پالنهاى اداره زمين مبتنى بر 
اجتماع مانند ساير پاليسى ها تأثير گذاشت. نه AMLAK/ ALA ونه برنامه هاى تمويلى اياالت متحده LTERA و LARA اصول نامبرده مبتنى براجتماع 
را در هنگام تسويد دوباره قانون مديريت زمين در سالهاى 2008 و 2011- 2012 مورد مالحظه قرار نداد. شوراهاى زمين در سطح قريه تنها پس از سپتمبر 2012 

معرفى و ترويج گرديد. تعديالت هنوزهم بايد تأئيد گردد.

با تكرار نكته يى كه قبًال خاطرنشان شد، شرايط براى كميسيونهاى زمين در قريه نيز تنها بعد از تأئيد تعديالت، بدون توضيح در بارة اين ادارات و وظايف و 
صالحيتهاى آن، بوجود آمد.286 با وصف آنكه كميته هاى نامبرده براى حمايت از ساحات خارج از كشتزارها تأسيس گرديد، كنترول و بررسى  زمين هاى خاص 
قريه نيز از مسؤوليتهاى دولت شناخته شده است.287 برعالوه، مسوده قانون بصورت پيگير در اعطاى صالحيتهاى انحصارى و ويژه به ARAZI در تنظيم زمين، 
اصرار ميورزد. 288بنابرين، مشكل است درينباره مطمئن بود كه معرفى كميسيون زمين در قريه در قانون بخاطر بازكردن راه براى اداره مبتنى بر اجتماع زمين بوده 

باشد. درينباره، رهنمود هاى پاليسى ملى زمين هنوزهم از تطبيق شدن بسيار فاصله دارد.

دوگانگى ميان استراتيژيها

بصورت خالصه ميتوان نتيجه گرفت، كه دولت افغانستان موضع واحد راجع به اداره زمين ندارد. بعضى وزارتها و پاليسى ها برخالف اراضى (ARAZI ) بصورت 
فعاالنه پيشنهادات پروژه هاى امتحانى را، كه در باال از آن بحث بعمل آمد، مورد مالحظه قرار داد.

استراتيژى انكشاف ملى افغانستان ( ANDS ) كه در سال 2008 طرح گرديد، ميطلبد كه:

يك سيستم مدرن (معاصر) اداره زمين مبتنى بر اجتماع و تأسيس سيستم عادالنه حل منازعات زمين ايجاد خواهد شود.. 1
حدود قريه و گذر تصديق خواهد گرديد و اقدامات در طرح نقشه ها عملى خواهد شد.289. 2

مسائل متذكره اساساً در جريان مباحثات و مذاكرات مبتنى براجتماع و موافقتنامه يى كه در طرزالعمل SALEH و RLAP بصورت مكمل طرح گرديده، تعريف ميگردند.

بعدها برنامه مشابه در پاليسى راجع به اداره فرعى ملى بارنخست در 2009 تسويد گرديد و بنظرميرسد كه در مسوده دسمبر 2012 نيز جا خواهد داشت .290سند هذا 
پالن متذكره را چنين ارايه مينمايد:

حكومت بايد تجديد نظر كامل حدود شهرى و روستايى را عملى نمايد، تا با اجتماعات در مورد تعريف آنها براساس تعداد خانواده ها، محالت مجاور، شبكه هاى آبيارى 
و تاريخچه شناسايى اجتماعى تحت نظر اين و يا آن ارباب يا ملك، يا بصورت ساده توسط واحد هاى مالياتى كه بسيار دير در سالهاى 1970 براى جمع آورى معلومات 
در بارة ملكيت خصوصى ايجاد گرديد، توافق بوجود آورد. اين معلومات بايد به مقاصد محلى در همه سطوح قابل دسترسى گردد. اداره جيوديزى و كارتوگرافى291بايد 
حدود قريه ها را در مشوره با شوراهاى انتخابى قريه، ولسواالن، و اداره امالك نقشه نمايد. شوراهاى اجتماعات همجوار بايد موافقتنامه و درست بودن حدود قريه را 

كه كاپى هاى آن در قريه باقى ميماند، تصديق نمايد. كاپى هاى داراى شماره بايد در سيستم ملى معلومات درباره مرزهاى ادارى و سياسى داخل گردد.
اين مسوده پاليسى حكومت محلى ونيز تعهدات در مورد ثبت زمين مبتنى براجتماع و صدور اسناد در تمام واحدهاى ادارى به سطح گذر و قريه را همراه با صدور 

قباله زمين، حفظ نمايد. شوراهاى گذر شهرى و قريه جات بايد:  

در مورد ثبت و آرشيف نمودن قباله هاى عرفى در قريه جات كمك شوند. مؤسسات جامعه مدنى تشويق مى گردند تا در طرح نقشه هاى حدود قريه و گذر كمك 
نموده و مديريت منابع مبتنى بر اجتماع را طرح نمايد.292 نمونه RLAP ثبت زمين قريه تصويب گرديده است. قريه جات بايد با تصاوير ستاليت تأمين گردند 
تا قادر به توضيح « چراگاه، جنگل و قطعات زمين زراعتى خصوصى و نيز حدود قريه جات و گذر در ساحات شهرى» گردند. 293 مديريت منابع طبيعى مبتنى بر 

اجتماع نيز در پاليسى ادغام گرديده است294

286 پيشنهاد اصطالح  « كميسيون انتخابى زمين» بمعنى حمايت و اداره علفچرها، در ماده 5(3) مسوده پيشنهاد ماه دسمبر براى تجديد نظر در قانون مديريت زمين، صورت گرفته است. اين اصطالح 
در بخش مربوط به تعريفات، صرف نظر از تالش شامل ساختن آن در دقايق اخير، مشخص نگرديده است.

287 ماده 5(3) (2) و 5 (3) (3) متن پيشنهادى جديد قانون مديريت زمين، دسمبر 2012 (1391. ش)
288 ماده 4 (1) متن پيشنهادى جديد قانون مديريت زمين، دسمبر 2012 ( 1391. ش).

289 استراتيژى انكشاف ملى افغانستان ، فصل 6 درباره اداره، قانون و حقوق بشر
290 اين موضوع توسط ريا ست مستقل ارگان هاى محلى(IDLG) كه براساس فرمان رياست جمهورى در 2007 تأسيس گرديد، تهيه شده است.

291 مسوده پاليسى دربارة حاكميت فرعى ملى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى,46-2012,45
292 مسوده پاليسى حكومتدارى محلى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى, 2012, 261-260

293 مسوده پاليسى حكومتدارى محلى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى,2012,46
294 مسوده پاليسى حكومتدارى محلى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى, 2012, 45
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 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

اين مسوده پالن بخشى از انتقال اداره از مركز در شكل شوراهاى انتخابى واليتى، ولسوالى و قريه يا گذر در مناطق شهرى، بود. هر ولسوال در ولسوالى 
مسجل  ولسوالى  شوراهاى  به  مربوط  قانون  در  بايد  مسؤوليت  اين  و  بوده  زيست  محيط  حفظ  اقدامات  و  زمين  ثبت  كشى،  نقشه  وتضمين  تأمين  مسؤول 

ميگرديد.

كشى  نقشه  و  زمين  ثبت  مورد  در  و «  كند»  اداره  را  جمعى  ملكيت  منابع  دارد «  صالحيت  انتخابى  شوراى  قريه،  شوراهاى  قانون   2012 مسوده  براساس 
 295 نمايد.  تنظيم  زمين،  از  استفاده  مقررات  نيز  و  موارد  درين  مقررات  و  قوانين  براساس  را  قريه  اند  مكلف  حال  عين  در  آنها  نمايد».  همكارى  قريه  حدود 
مالكيت  هنوزهم  و  محلى  مشترك  وجه  و  ملى،  مشترك  وجه  جهانى،  مشترك  وجه  را  گياهان  تنوع  ميتوان  كه: «  ميشود  اظهار  نامبرده  پاليسى  مسوده  در 

خصوصى افراد و/ يا اجتماعات دانست» 296

براى حمايت از شيوه هاى برخورد مبتنى براجتماع، امالك (AMLAK ) (اكنونALA/ARAZI) مؤظف گرديد تا يك مديريت عمومى اداره زمين را 
براى طرح « زيرساخت ملى معلومات تخنيكى و مالى بمثابه حمايت از اداره غير متمركز ثبت زمين در سطح محلى»، ايجاد نمايد. حمايت عملى از اداره 
ريزى و  برنامه  زمين مبتنى براجتماع توسط يك اداره ثبت زمين و كادستر، شوراهاى قريه، كميته هاى گذر، اداره ماليات برملكيت، و اداره تصفيه، اداره 

آموزش، اداره ارتباط قضائى و اداره ملكيت زمين، ميتواند تأمين گردد. 297

اداره ملكيت زمين با بزرگساالن و رهبران قريه كمك منيمايد تا «ادعاهاى قانونى دربارة علفچرهاى قريه و عامه و زمين جنگالت را با استفاده از شيوه 
هاييكه RLAP انكشاف داده» ارائه نموده، « فورمه ها و طى مراحل براى تطبيق برنامه هاى قانونى ساختن ملكيت اجتماع در ساحات شهرى و روستائى 
را ترتيب» ،« واحدهاى حمايوى براى كمك به اجتماعات در جهت تحقق برنامه هاى قانونى ساختن ملكيت اجتماع را تأسيس» و « نقشه هاى كادستر 
را تهيه و اسناد امالك و شاروالى را در مورد ملكيت مالكين براى واحد ماليات آنعده قريه ها و ولسوالى ها و گذر تهيه نمايد كه در جريان قانونى ساختن 

حق اجتماع درباره زراعت، چراگاه و زمين هاى جنگالت، سهم مى گيرند» 298

بر  مبتنى  زمين  ادارة  از  ترغيب  و  حمايه  بر  مبنى  شواهد  گرديد،  ايجاد  عمومى  مديريت  يك  بشمول  جديد  شعبه  چندين  با   ALA/ARAZI درحاليكه 
جلوگيرى  جديت  با  زمين  اداره  تمركز  عدم  از  شكلى  هر  كه  داد  اطمينان  مؤلف  باين  اراضى  عاليرتبه  مأمور  يك  مى 2012،  ماه  در  نظرنميرسد.  به  اجتماع 
زمين  به  مربوط  مسائل  تمام  باالى  محكم  كنترول  مركز  براى  اداره  وظايف  ظرفيت  ارتقاى  و  زمين  غصب  از  جلوگيرى  براى  راه  يگانه   » و  شد  خواهد 
ميباشد»299 بهمين ترتيب مذاكرات  با آمرين اراضى در ستپمبر 2012 نشان داد كه براى تطبيق اداره زمين مبتنى براجتماع عالقة بسيار كمى موجود بود.

بطوريكه در باال نشان داده شد، پالنهاى اداره زمين توسط اراضى و مديريت مستقل براى حكومت محلى با يكديگر تناقض دارند تشخيص عوامل براى 
مختلف  هاى  پروژه  تأثير  تحت  هركدام  مينمايند،  فعاليت  يكديگر  با  همآهنگى  بدون  و  مجزا  كه  حالى  درعين  مختلف  ادارات  نميباشد.  مشكل  تناقض  اين 
تهيه  هاى  رهنمود  محلى  هاى  ارگان  مستقل  ورياست  افغانستان  ملى  انكشاف  استراتيژى  پالنهاى  درحاليكه  دارند.  قرار  آنها  كننده  تمويل  مشاورين  و 
بيشتر  دهنده  كمك  مشوره  تا  داشته  تمايل  اراضى   / امالك   AMLAK/ARAZI مينمايد،  تطبيق  را   RLAP و   SALEH هاى  پروژه  توسط  شده 
محافظه كار ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده را تعقيب نموده، و مراجع برونى را در دريافت ها و برداشتهاى خود دخيل نسازد. عده يى از ادارات 
وسعت  ميگردد.  ادارات  ضعف  به  منجر  كه  است  عاملى  نيز  مامورين  تغييرات  نمايند.  جلب  را  حكومت  در  عاليرتبه  بسيار  فعالين  توجه  تنها  ميخواهند  دولتى 
درك  در  عوامل  از  يكى  نيز  محدود  پخش  است.  آور  حيرت  و  مشكل  مأمورين  از  بسيارى  براى  افغانستان  حكومت  پالنگذارى  اسناد  و  انتقادى  تحليلهاى 
نادرست استراتيژيهاى ملى محسوب ميگردد. بعنوان نمونه، مايه تعجب است كه پاليسى اداره محلى جهت مشوره با مردم از سال 2008، شريك نگرديده 
و يا بصورت ساده و خالصه در لسان درى و پشتو براى عامه مردم توضيح نشده است. نتيجه آخرى آنكه تعهدات سياسى و ادارى به ادارة غير مركزى 

زمين در سال 2012 همانقدر پراگنده و نامشخص ميباشد  كه در سال 2002 بود.

295 ماده 6 و 10، مسوده قانون شوراهاى قريه، 2012 
296 مسوده پاليسى براى ادارة ملى فرعى 298ريا ست مستقل ارگان هاى محلى,2012,

297 مسوده استراتيژى اداره ملى فرعى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى,5-2012,304
298 مسوده پاليسى حكومتدارى محلى، ريا ست مستقل ارگان هاى محلى,2012, 5-304

299 هارون ظريف ( سرپرست معاون مدير، اراضى) 15 مى 2012
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     مسأله علفچر        2013

مسأله علفچر. 6

ملكيت علفچرها 6,1

موضوع علفچر يا علفزار بصورت مكرر دراين اثر مورد بحث قرار گرفته است. دراين فصل موضوع را بصورت مستقيم مطالعه مينمائيم علت آنست كه موضوع 
«علفزارها/علفچرها مالكيت كيست؟» بشكل فزاينده به نقطه مركزى مباحثات پاليسى در افغانستان مبدل گرديده و در بحث هاى فرعى را جع به مالكيت و اداره 

آن موقعيت مركزى دارد. عوامل آن عبارتند از:

علفچرها و علفزار ها منبع عمدة طبيعى كشور و اقتصاد زراعتى – مالدارى آن را تشكيل ميدهد.. 1
از آنجائيكه زمين قابل زرع محدود است، در عمل هر انكشاف وابسته به زمين وسيعًا بحيث علفزار و علفچر تعريف ميگردد، صرف نظر . 2

از آنكه زمينهاى متذكره دشتهاى باير بوده كه بالقوه از طريق چاه ها، بندها و يا پروژه هاى آبيارى قابل زرع گرديده، و يا در حومه 
شهرهاى كوچك و شهرها واقع باشند. طرح هاى متنوع مربوط به زمين مسكونى از همين منابع برون از ساحه كشت، مايه ميگيرند.

بخش اعظم مشاجرات، و حتى منازعات خشونت بار، ميان خانواده ها، اجتماعات، قبايل، اقوام، استفاده كنندگان مختلف از زمين و يا . 3
گروپ هاى ثروتمند كه در تالش بدست آوردن زمين براى اعمار مناطق مسكونى پرمنفعت اند، ناشى از همين موضوع ميباشد. مشاجرات 

بيشمار بر سرزمين در زمين هاى واقع در ساحات خارج از زراعت، متمركز اند.
تعاريف قانونى درجات زمين و حقوق خصوصى، باالى درجات زمين در افغانستان همواره خصلت مغلق و متضاد داشته است. شواهد . 4

فراوانى وجود دارد كه موضوع متذكره تاكتيك آگاهانه دولت بخاطر كنترول هرچه بيشتر منابع زمين ميباشد. كاستى ها در تعريف زمين 
باير، بكر، و علفزار و علفچر در گذشته ها درك گرديده بود. اين كاستى ها بخصوص در شرايطى كه زمين هاى بكر و باير بصورت رسمى 
براى سرمايه گذاران داخلى و بين المللى براساس اجاره درازمدت مشابه با مالكيت قطعى قابل دسترسى ميباشد، دو چندان مشكل آفرين 
شده است. عدم و ضاحت در مورد اينكه علفزارها و علفچرها بطور كلى ال مالك يا غير قابل ملكيت، ملكيت دولت، ملكيت خصوصى و 
يا ملكيت اجتماع ميباشد، زمينه آنرا مساعد ميسازد كه صاحبان صالحيت، قدرت و وسايل از آن بهره گرفته و در غصب آن اقدام نمايند.

مسائل مربوط به مالكيت علفچر در روابط ميان دولت و مردم و سكتور خصوصى وسكتور دولتى موضوع حساسى بوده اين سوال كه كدام . 5
چيز ملكيت سكتور خصوصى و كدام دارائى متعلق به دولت ميباشد، تا امروز الينحل باقى مانده است. قوانين شرعى، عرفى و دولتى نيز 

در ميان اين ابهامات درگير ميباشد.
طوريكه ديده ميشود معضالت وابسته به منابع، چراگاه ها و علفزارها (برخالف زمين هاى زراعتى و منازل) مستقيمًا به دعاوى عرضى . 6

ميان قريه جات، قبايل، يا اقوام ارتباط دارد. هر قدر منابع و زمين محدود ميگردد، بهمان تناسب منازعات باالى آن ها افزايش مى يابد.

اين بخش، پاليسى رسمى و برخورد قانونى در مورد ملكيت علفچرها را مورد مطالعه قرار ميدهد. براى مدت بسيار طوالنى دولت در اقدامات متداوم و عادالنه راجع 
باين مسأله ناكام گرديده و اين امر يكى از عوامل جدى منازعات خشن كنونى بوده و باشكالى صورت گرفته كه در اقتصادهاى زراعتى جهان معمول ميباشد. عامل 
اصلى اينست كه تصاحب منابع برون از ساحات زراعتى خصوصيات خاص تشكل دولت و دگرگونى سرمايه دارى در قرون 19و 20، بود دولت هاى در حال ظهور 
درعين حاليكه از حق مالكيت خصوصى انكار نمى كردند، خواستار كنترول هرچه بيشتر منابع گرانبها در قلمرو خود بودند. منابعى مانند زراعت و خانه هاى روستائى 
كه از لحاظ فزيكى انكشاف ننموده اند در طول تاريخ در قوانين دولت بعنوان ملكيت خصوصى آسيب پذير ميباشند، با وصف آنكه معيارهاى عنعنوى زمين هاى 
كشت ناشده را ملكيت اجتماع دانسته اند. 300 اين مسائل باعث خشونتهاى شده كه بعضى اوقات از منازعات بين گروه ها تبديل به جنگ داخلى گرديده اند.301 مواردى 

وجود دارد كه نقطه مركزى در منازعه، جنگالت ميباشند. در ساير موارد علفچرها / علفزارها عوامل تشنج شمرده ميشوند.

ملكيت مورد اختالف چراگاه و منازعات 

در افغانستان، اين مسأله بر حقوق چراگاه هاى مرتفع در ارتفاعات مركزى و شمال كشور، متمركز ميباشد. در جريان قرن گذشته، رقابت و نزاع باالى ملكيت و 
كنترول اين منابع، بصورت فزاينده شكل قومى ميان اجتماعات هزاره و كوچى هاى پشتون را گرفته و در جريان سالها افزايش يافته است. گرچه مبارزه ميان كوچى 
مورد بحث قرار خواهد گرفت، مهم است اين عامل شامل بحث پاليسى و انكشافات  ها و هزاره ها، و بصورت عمومى ميان گروپ هاى مسكون و كوچى، بعداً 

قانونى درباره ملكيت علفچرها، نيز گردد.

در عين حال، بايد در نظر داشت كه اين انكشافات ( يا عدم انكشافات) برتمام جهات منازعات زمين تأثيردارد. در حاليكه بسيارى از اين مشاجرات ابعاد درون قومى و 
درون- قبيله يى بخود ميگيرد، ولى بايد تذكر داد كه چنين منازعات با صراحت نتيجه رقابت ها باالى اين منابع نه براساس قومى بلكه براى مقاصد تجارتى، ميباشد. 
منازعات نامبرده از نارضايتى اجتماعات محلى ريشه ميگيرد كه بيگانگان، و دولت، مالكيت عنعنوى آنها را باالى زمين هاى خارج از ساحات زراعتى، احترام نمى گذارند. 

300  « ثروت عامه: جهان آنسوى بازار (ماركيت) و دولت» ديويد بوليير و سيلكى هيلفريخ (مساچوسيتس: لوبلرس پريس، 2012)
http:/www.rightsandresurces. (2008 ،ابتكار عمل حقوق و منابع ) «301 ليزالدن ويلى « زمين  از كيست؟ عوام و دول در گيرمشاجره. چرا ملكيت عامه در  تامين و حفظ صلح اهميت دارد

org/publication_details.php? Publication ID= 853(قابل دسترسى 18 جوالى 2012 )
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 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

سياسيون، مليشه هاى مسلح و تجار و ثروتمندان همه ميتوانند درين موضوع دخيل باشند. داليل فراوان حاكى از دخالت منابع و فعالين نامبرده درين موارد ميباشد. 
فوسچينى برخوردهاى مسلحانه ميان باشندگان محلى (عرب ها) و تازه واردان(پشه ئى ها) را باالى زمين هاى دشتى شمال جالل آباد، كه حكومت آنرا به شهر 
مسكونى بخاطر مأمورين دولت و اشخاص داراى معلوليت اختصاص داده بود، اشاره ميكند 302 او درعين حال ازمنازعه طوالنى در ولسوالى رودات واليت ننگرهار 
ياد آورى مينمايد كه ميان باشندگان محلى، پروژه مسكونى مورد حمايت ولسوال، مهاجرين، سرمايه گذاران، قوماندانهاى سابق جهادى، و كوچى هايى وجود دارد 
كه منطقه را بحيث چراگاه در زمستان مورد استفاده قرار ميدهند. منازعه متذكره درسال 2008 به برخورد مسلحانه مبدل گرديد. منازعه خونين تر باالى چراگاه در 

ولسوالى اچين ميان كوچيان اقوام فرعى شينوارى، ساپى و على شيرخيل واقع شد كه سرانجام به دخالت طالبان و عساكر امريكائى منتج گرديد.

بازگشت به اوضاع 1970

آنچه را قوانين در بارة علفچرها و مالكيت آن توضيح مينمايد براى نگهدارى صلح اهميت جدى دارد. دروقت بن در سال 2001 موضعگيرى دوگانه موجود بود. متون 
سابقه قانون مديريت زمين و قانون چراگاه (1970) از اين موضع حمايت ميكرد كه چراگاه ها و علفچرها دارايى هاى عامه اند، باين معنى كه على الرغم المالك 
بودن و غير قابل ملكيت بودن ميتواند مورد استفاده قرار گيرند303. در عين حال، دولت خودرا در عمل بحيث كنترول كننده و واگذار كننده، مالك اين منابع دانسته 
و فروش اين زمينها را حق خود ميدانست كه با وضعيت غير قابل تملك بودن چراگاه ها در تناقض بود.304 ابهام بيشتر در اين امرنهفته است كه قانون نيزواگذارى 
هاى زمين در گذشته را قابل رعايت ميداند. بنابراين، كوچى هاى زيادى وجود داشته كه داليل منطقى(و اسناد) بخاطر ادعاى مالكيت علفچرها داشتند و تصاديق 

مربوطه را ارايه مينمودند. عين علفچر ها را اجتماعات محلى براساس عنعنه اجدادى از آن خود ميدانستند.

تجديد نظر طالبان بر قانون چراگاه در سال 2000، راه را براى اجتماعات و نخبگان محلى باز كرد كه حقوق انحصارى باالى چراگاه هائى را كه مسقيمًا در جوار 
مناطق مسكونى آنها قرار داشت، تأمين نمود. اين موضوع ترتيبات عنعنوى پيچيده براى ملكيت جمعى محلى را انعكاس داد كه براساس آن تنها يك زميندار قوى 

ميتوانست چراگاه را به نمايندگى از اعضاى اجتماع « تصاحب» نمايد. 305 

بعد از بن، بسيارى از مامورين خواستند تا اين امتياز را لغو نموده و قانون 1970 را تجديد نمايند. تا آنوقت، بسيارى از اجتماعات كنترول بر چراگاه ها را كه بخصوص 
در ارتفاعات مركزى (هزاره جات) و در شمال كشور به كوچى ها واگذار يا فروش شده بود، دوباره ادعا نمودند. زارعين و مالداران پشتون كه در شمال يا ولسوالى 
هاى هزاره جات مسكون گرديده بودند در سال هاى 1980-1979 ازين ساحات فرار، در زمان طالبان دوباره عودت كردند، و بارديگر در 2001 كه اتحاد  شمال 
پيشروى كردند، فرارى شدند. در اوايل 2002، ساكنين پشتون نامبرده بخش بزرگ نفوس بيجا شده را تشكيل ميداد. انكار غير پشتونهاى بومى ازاجازه دادن به 
بازگشت آنها به ارتفاعات مركزى و شمال باعث نگرانى عميق UNHCR گرديده بود306. مردمان محلى ادعا ميكردند كه اجازه دادن به بازگشت كوچى ها بمعنى 
انكار دوباره حقوق خود آنها بر زمين خواهد بود. بطوريكه در پائين توضيح خواهد شد هزاره ها در ارتفاعات مركزى بخصوص با بازگشت آنها به ولسوالى هاى شان، 
پس ازدوباره پس گرفتن زمين هاى متذكره در سالهاى 1980، مخالف بودند. در جريان جنگ (1979-2000) چراگاه هاى عمده در شمال نيز ظاهراً توسط نفوس 
محلى ولى در واقع از جانب جنگساالران ازبيك و تركمن دوباره اشغال گرديد كه آنرا براى مقاصد شخصى و يا توزيع به حاميان خود مورد استفاده قرار دادند. در 

اكثر موارد چراگاه هاى متذكره در شمال به زمينهاى زراعتى للمى و زراعت توسط تراكتور، مبدل گرديدند.307

در نقاط دور شمال شرق، براساس مطالعه يى كه توسط پيترسن براى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در 2004 صورت گرفته، و دسترسى پشتونها به بعضى از 
چراگاه ها در جريان جنگ نيز، باوصف مقاومت  رو به افزايش زارعين – مالداران غير پشتون و اجتماعات زراعتى بومى، ادامه داشت.308

واكنش

در پاسخ، كوچى ها بعد از بن تالش ورزيدند ثابت سازند كه اميران از سالهاى 1890 براى آنها حقوق زياد تا سرحد مالكيت چراگاه هاى كوهستانى، اعطا نموده اند. 
بسيارى از اين علفچرها طى سالها يا براساس ميراث به وارثين تقسيم گرديده و يا باالى ساير قبايل فروخته شده اند. وزارت اقوام و امور سرحدات در آنوقت مسئوول 
امور كوچى ها بود، و بعدها اداره مستقل امور كوچى ها مربوط دفترصدراعظم در 2004  وسيعًا از ادعاهاى آنها حمايت نمود. وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى  بخاطر 
حل معضله، صنف بندى دوباره چراگاه هاى عمده را بحيث زمين هاى حكومت ترجيح داد، باين اميد (تا حدودى عبث و بيهوده) كه حكومت بتواند كنترول دوباره 

بر چراگاه ها در سراسر كشور را تامين نمايد. در نتيجه، صدور مجدد قانون چراگاه 1970، با وضع دشوار در 2003-2006 مواجه شد.

وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى استراتيژى ملى جديد را براى سكتور جنگالت و چراگاه كه در سال 2005 توسط مشاور بخش حفظ منابع طبيعى، كه در مورد 
افغانستان تجارب كمترى داشت، تسويد گرديده بود، صادر نمود. سند متذكره مالكيت دولت براين منابع را تائيد كرده ولى مديريت مبتنى براجتماع را ارايه كرد. 
حقوق اداره چراگاه ها و جنگالت بايد از طريق قراردادها با اجتماعات تامين ميگرديد،  و «تا حد ممكن، اشكال مورد توافق عنعنوى دسترسى به استفاده از زمين را ، 
تائيد ميكرد»309 اين موضوع در جاهاييكه اشكال عنعنوى دسترسى به مالكيت مبدل شد، به تناقض انجاميد. قابل تعجب است كه در مورد كوچيان نيز در استراتيژى 

وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى تذكر داده نشده بود.310 شوراى وزيران پاليسى متذكره را در 2006 تصويب كرد. 

302 فوسچينى « غصب زمين در افغانستان»
303  اولين قانون مديريت زمين بنام قانون سروى و احصائيه ( 1965) ياد ميگرديد.

304  تحليل مفصل حقوقى در باره ملكيت چراگاه در كتاب «جستجوى صلح در چراگاه ها» الدن ويلى، ارائه شده است.
305  متون مختلف موضوع در تحقيق قريه «مالكيت زمين» مك ايوان و ويتى، بخوبى منعكس ميباشد.

 (IDPs) يادداشت مختصر درباره مهاجرين و بيجا شدگان داخلى » UNHCR ،(  2002 UNHCR ).306 دانيل تايلر «راپور هيأت: فارياب 26 نومبر تا 3 دسمبر 2002» كميسيون بازگشت شمال
در واليت باميان» ( اپريل 2003)

307 الدن ويلى « مناسبات زمين در واليت فارياب»
308 پيترسن،«چراگاه هاى شيوا ،2003-1978»

(MAIL /2005 كابل: جنورى )«309 پاليسى  وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى4,1 ، «پاليسى و استراتيژى براى بخش فرعى جنگل و چراگاه
310 بنظرميرسد كه اين مسأله نتيجه پاليسى و استراتيژى ميباشد كه توسط متخصصين بانك انكشاف آسيايى و سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد در باره جنگالت و علفزارها، كه در زمينه معلومات 

كافى نداشتند، ترتيب ميشود.
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وزات زراعت، آبيارى و مالدارى در تعديل  قانون جنگل با استفاده از عين نمونه پيشرفت خوبى نموده، و تعديالت در 2012 توسط پارلمان تصويب شد311.  چندين 
متن قانون نامبرده باتوجه باينكه برخى از جنگالت در واليات شرقى در امتداد سرحد با پاكستان بصورت عنعنوى مالكيت اجتماعات بوده و نبايد مالكيت دولت 
دانسته شود، رد گرديد. مسوده نهائى (2012) حاكيست كه جنگالت عامه ، اجتماع، وسكتور خصوصى وجود دارد، ولى در مورد تعريف آنها  و حدود كه در آن حقوق 
مالكيت قابل تعميل است، توضيحى ارائه ننموده است. قانون مديريت محيط زيست جديد (2007) كه به همكارى UNEP ترتيب گرديد، نيز مسجل ميسازد كه 
منابع طبيعى بايد «مطابق اصول و تجارب عنعنوى كه اداره متداوم مبتنى براجتماع منابع طبيعى را تشويق مينمايد» مورد استفاده قرار گيرد( ماده 7 (1)312. درين 
قانون معيارهاى ملكيت عنعنوى محدود به حقوق استفاده از زمين هاى ال مالك عامه و دولتى، ميباشد. بصورت خالصه، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى  و  وزارت 
آب و انرژى تجديد نظر بر قانون آب، مصوب سال 2009، را بخاطر شامل ساختن مواد مربوط به تشكيل اتحاديه استفاده كننده محلى آب كه منابع محلى را اداره 

(نه تصاحب) كند، آغاز نمود313.

اختالف عمده ميان مالكيت و حقوق استفاده

وزارتها،  مامورين  با  سيمينار  چندين  و 2007  درسالهاى 2006  يافت.  آغاز   UNEP حقوقى  مشاورين  بكمك  سال 2006  اوايل  در  چراگاه  قانون  مجدد  تسويد 
INGOs (موسسات بين المللى غير حكومتى) و NGO (موسسات غير حكومتى) كه در اداره (مديريت) چراگاه ها دخيل بودند، داير گرديد314. تا ماه مى 2008 
مسوده متذكره هفت مرتبه مورد تجديد قرار گرفت315. برنامه هاى RLAP و SALEH برمحتويات اين قانون تأثير بسيار قوى داشتند. در آن زمان، مسوده حاوى 
مواد در مورد صنف بندى علفزارها و علفچرها به خصوصى، اجتماع، يا عامه بود. اين صنف بندى با تعهد مبنى بر ترويج و معرفى اداره مبتنى بر اجتماع چراگاه، 

شامل پاليسى ملى زمين نيز گرديده است.316

براساس مسوده جديد، علفچرهاى خصوصى بحيث ملكيت هاى خصوصى شناخته شده كه معموًال كوچك و متصل به خانه هاى روستايى محلى بوده و بنابراين 
مشكلى درباره آنها وجود ندارد. چراگاه هاى عامه كه ساحات وسيعى را در  كشور دربر ميگيرد و در اصل بخشى از ملكيت هاى قريه جات، قبايل و اقوام بومى را 
ميسازد، بحيث ملكيت و دارايى دولت باقى خواهد ماند. از اين چراگاه گروه هاى متعددى از مردم بشمول كوچى هاى مناطق مختلف كشور استفاده مينمود و بنابراين 

حفظ و نگهدارى آن خالى از مشكالت نمى باشند. در بسيارى از ولسوالى ها يكى دو  ساحه ازين قبيل وجود دارد كه بنام دشت ياد ميگردد.

مسوده جديد درعين حال مى پذيرد كه اجتماعات همجوار ميتوانند حتى بزرگترين چراگاه هاى عامه را براساس اداره روزانه تنظيم نمايند.SALEH اين موضوع را 
موفقانه درچراگاه خم نيل كه 50 كيلومتر مربع ساحه را در برميگيرد، در واليت باميان مورد مطالعه قرار داده است. چراگاه هاى متذكره بين سالهاى 1900و 1980 
بحيث ساحه ترانزيتى توسط كوچيهايى استفاده ميشد كه به ساير ولسوالى هاى واليت باميان و سرپل عبور مينمودند. عده يى از كوچيان در تمام ايام تابستان در 
چراگاه متذكره اقامت مينمودند. نفوس محلى كناره هاى برونى چراگاه هاى وسيع را در توافق با كوچى هاى پرقدرت و شبانان مسلح، استفاده ميكردند. زمانيكه 
گروپ هاى مسلح هزاره از سال 1980 مانع ورود كوچى ها گرديد، چراگاه خم نيل مانند ساير چراگاه هاى عمده در ارتفاعات مركزى، براى استفاده مجدد اجتماعات 
محلى، براى نخستين بار از سال 1893، مستردگرديد. در سال 2001 مالداران بزرگ بشمول مامورين شهر باميان رمه هاى خودرا به چراگاه خم نيل بردند. آنها 
نميخواستند اجتماعات محلى مانع ورود آنها گردد، بنابرين تالش نمودند تا چراگاه ها به دارايى عامه واليت مبدل شود. بدينترتيب  وضع را بنا بر اين واقعيت كه 
چراگاه ها مرز ميان دو ولسوالى را نمايندگى ميكرد و هر دو ولسوالى ادعاى مالكيت آنرا داشتند، بغرنج تر و مغلقتر گرديد. بنابر همين عوامل، البته نه براساس اختالف 
ميان كوچى ها و هزاره ها باالى مالكيت آن بين سالهاى 1893 و 1980، بود كه فيصله گرديد تا چراگاه خم نيل بجاى چراگاه اجتماع، همچنان در مالكيت عامه باقى 
بماند317. بدينترتيب، مامورين واليت رضايت داشتند تا اجتماعات محلى را بحيث اداره كننده چراگاه توظيف نموده از استفاده غلط و تهاجمات جلوگيرى بعمل آورند.

توضيحات ارائه شده راجع به چراگاه هاى اجتماع در مسوده 2008 قانون چراگاه ها پيشنهاد نمود تا چراگاه ها و علفزارهاى موافقه شده توسط اجتماعات محلى 
و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى بحيث مالكيت عنعنوى اجتماع، شامل قانون متذكره گردد. براساس ترتيبات عنعنوى اين موضوع بمعنى آنست كه بسيارى از 

چراگاه ها، باستثناى درحدود 100 چراگاه بسيار بزرگ كه در مالكيت دولت قرار دارد، بايد به چراگاه عامه مبدل گردد.

مالكين چراگاه هاى عامه كيها اند ؟

در جريان تسويد مجدد بحث هاى داغ برسر مالكيت چراگاه هاى پيشنهادى اجتماع، صورت گرفت. پروژه FAO/SALEH عقيده داشت كه اجتماع بايد قادر 
باشد ملكيت هاى جمعى را در شكل بخشهاى غير قابل تقسيم ، بدون حق فروش و يا انتقال ثبت نمايد. الزم و ضرورى به نظر رسيد كه اجتماع صالحيت كافى 
وضع مقررات استفاده و ممانعت بيگانه ها را داشته باشد. در عين حال حكومت بايد داراى صالحيت واگذارى مجدد اين زمين ها به ساير اجتماعات يا استفاده 
كنندگان نباشد. در شرايطى كه چراگاه هاى متذكره براى مقاصد عامه ضرورت باشد دولت بايد جبران عادالنه در مقابل ملكيت هاى جمعى نامبرده پرداخت نمايد.

SALEH نيز استدالل ميكرد كه مشكل خواهد بود كه حقوق گروه هاى ده نشين و كوچى را در عين سطح قرار داد، مگر آنكه حقوق ترجيحاتى اصلى و متداوم 
ملكيت محلى باالى قسمتهايى، از چراگاه تأئيد گردد. بدون اين مناطق امن براى اجتماعات محلى، معضالت دسترسى آزاد دوباره ايجاد خواهد شد. كوچى ها نيز 

ضرورت دارند بدانند كه مواشى خودرا در بهار و تابستان با چه شرايطى به كجا ببرند.

311 قانون تنظيم امور جنگالت تاكنون نافذ نگرديده و از زمان  تسويد آن در 2005 مكرراً چندين مرحله را طى نموده است.
312 جريده رسمى شماره 912، 2007 (1386ش).
313 جريده رسمى شماره 980، 2009 (1388ش).

314 بشمول وركشاپ راجع به مديريت علفچرها مبتنى بر اجتماع/ وزارت زراعت، كابل،25-26 اپريل 2007
315 قانون چراگاه ،متن 7,1 2008 (1387ش)

316    پاليسى شماره 2,2,1، پاليسى ملى زمين 2007
317 براى موضوع چراگاه خم نيل ، نوشته الدين ويلى « داستان چراگاه» ديده شود
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 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

SALEH وساير موسسات غير حكومتى بين المللى دخيل در تطبيق اداره چراگاه ها نيز نگرانى داشتند كه اقدامات امتحانى نشان داده است كه تنها اعطاى حقوق 
استفاده و مديريت، براى قادر ساختن اجتماعات جهت ايجاد اقدامات جدى مورد نياز بخاطر بازسازى محيط چراگاه هاى تخريب شده، كافى نيست. بخاطر آنكه وقت، 
سرمايه و فعاليت هاى مربوطه داراى ارزش باشد، اداره كنندگان اجتماع به اطمينان قانونى  و پاليسى ضرورت دارند تا ملكيت هاى عنعنوى تأئيد و حمايت گردند. 
پروژه هاى امتحانى نشان داد كه مأمورين يا صاحبان قدرت  كه در حمايت خود از موضوع نامنظم و نامرتب عمل ميكردند، مساعى اجتماعات را، بخصوص در وقتى 
كه منافع و عالقه منديهاى شخصى آنها توسط تصاميم اجتماع صدمه ميديد، ضعيف و بى اثر ميساخت318.چنين روش توسط مأمورين، بخصوص  مساعى محلى 
در جهت جلوگيرى از جمع آورى هيزم از چراگاه ها بمقصد فروش را، بى نتيجه ميسازد. وضع محدوديت ها باالى مواشى خارج از ساحه نيز در چندين مورد بى اثر 
گرديده اند. خالصه، SALEH معتقد بود در صورتيكه به اجتماعات حقوق كامل داده نشود، مديريت مبتنى براجتماع چراگاه، در دراز مدت نميتواند اثرگذار باشد.319

اعضاى پروژه RALP و مأمورين كليدى وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى با SALEH توافق نداشت. آنها خواستار آن بودند كه چراگاه  هاى اجتماع و عامه بايد 
ملكيت دولت باشد، و به اجتماعات صرف حق استفاده داده شود.320 آنها استدالل مينمايند كه اين مسايل بايد مطابق قانون موجود حل گردد، و تغيرات در مقررات و 
ترتيبات باعث خرابى بيش از حد خواهد شد. آنها درعين حال باين باور بودند كه حكومت براى باالبردن اختيارات و صالحيت هاى خود بايد مالكيت تمام علفچرها 
را بدست گيرد. در اين مودل (نمونه)، اجتماعات به نمايندگى از حكومت چراگاه ها را تنظيم و اداره خواهد كرد. در باره اينكه آيا به تصاحب منابع طبيعى مبتنى بر 
اجتماع اجازه داده شود، و يا اين موضوع صرف به حقوق استفاده محدود گردد، تالش در راه ايجاد اختالف درين سكتور محسوب ميگردد. تجارب در نيپال و هند 
جائيكه محدوديت هاى مكرر دولتى باالى حقوق اجتماع بخاطر كنترول باالى جنگالت محلى وضع گرديد، نشان ميدهد كه چنين برخوردى باعث منازعات ميشود. 
معهذا، مامورين عاليرتبه وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در هنگام تسويد استراتيژى ملى در باره بخش جنگالت و چراگاهها ( 2005) مودل متذكره را تعقيب نموده 

و از استفاده مالكيت بهيچ وجه ياد آورى نكرده اند321.

عده يى از مامورين و مشاورين نيز نگران آن بودند كه شايد اجتماعات بصورت جبرى يا دلخواه به فروش چراگاه هاى شان وادار گردند، با وصف آنكه حاميان 
مالكيت روشن ساخته اند كه برسميت شناختن مالكيت بمعنى حق فروش چراگاه نمى باشد. عدة ديگر باين عقيده بودند كه شريعت تصاحب و مالكيت زمين هاى 
خارج از ساحه زراعت را اجازه نمى دهد واينكه مالكيت مشترك در قانون مدنى تنها تعميرات و فارمهاى ملكيت چندين شخص را بمثابه دارايى مشترك دربرميگيرد 

و دربارة ملكيت هاى مشترك مبتنى براجتماع وضاحتى وجود ندارد.

كوچيها، و گروپ هاى مدافع كه با كوچيان كارميكنند، در تبليغ خود ترديد دارند. آنها در برخى از انجمن ها استدالل مينمايند كه براى كوچيها علفچرها داده شده 
و يا آنها خريدارى نموده اند كه اجتماعات محلى اكنون آنرا ملكيت خود ميدانند. بعضى اوقات آنها معتقد اند كه چراگاه ها بايد ملكيت دولت باشد و تنها حقوق 
استفاده از يك چراگاه خاص و عبور از راه هاى مشخص بايد به متقاضيان واگذار گردد.322 در اواسط 2008 در مسوده هاى قانون چراگاه ها مفهوم متصدى يا متولى 
شامل گرديد. اجتماعات محلى بمثابه صاحبان چراگاه هاى شناخته نميشوند، بلكه آنها متوليان يا متصديان اين دارايى اند كه صالحيت شان شامل جلوگيرى از 
بهره بردارى توسط اجانب در صورتى ميباشد كه چراگاه ها براى استفاده بيشتر از نيازمندى محلى كافى نباشد. قابل ذكر است كه نه اجتماعات محلى و نه كوچيها 
از چنين مصالحه و توافق راضى نبودند. مامورين وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى  بر سراين موضوع باهم اختالف داشتند. افزايش سريع منازعات ميان هزاره ها و 

كوچيهاى پشتون در هزاره جات نشان داد كه براى حل اين مسايل بجاى قانون، مذاكرات و گفتگوهاى جداگانه در هر مورد بيشتر مؤثر ميباشد.

عالقه به تصويب طرح قانون دو باره برخاست، و تغيرات زيادى در پيش نويس وارد شد. در يك مرحله يى علفچرهاى اجتماعى كامال از اين پيش نويس نا پديد 
شد بود. مسوده قانون دو باره در سال 2011 به عنوان بخشى از آمادگى هاى پالن ملى براى مديريت پايدار علفچر ها طرح گرديد. كه از تازه ترين نسخه هاى 

فعلى به شمار ميرود.

حقوق ملكيت مشترك قابل قبول نيست

 هرگونه ترديد در بارة ملكيت چراگاه از مسوده «2011 پالن ملى براى مديريت پايدار چراگاه ها» برون كشيده شد. احكام پاليسى ملى زمين در باره دسته بندى 
زمين بحيث مالكيت عامه، دولتى، خصوصى و مربوط اجتماع ناديده گرفته شد.323 چراگاه هاى اجتماع بمثابه چراگاه ملكيت دولت، در موازات با چراگاه هاى عامه، 
بجاى خود باقى ماند (متن 8,0، 2011). چراگاه هاى محلى بعنوان ساحات متصل به مناطق مسكونى و ساحاتى كه آواز به آن برسد تعريف شد و بدين ترتيب 
تعريف طالبان اهميت دوباره كسب كرد. براى چراگاه هاى خصوصى نيز شرايطى وضع گرديد كه براساس آن چراگاه هاى مذكور بمثابه بخشى از ملكيت خصوصى 

داراى اسناد قانونى، شناخته شد. 

چراگاه هاى اجتماع، بمثابه چراگاه هاى تعريف گرديد كه دورتر از چراگاه هاى محلى واقع بوده و ميتواند براى يك اجتماع خاص جهت استفاده بدون اشاره به مالكيت، 
واگذار گردد. اين ساحات مورد استفاده تنها پس از تشكيل اتحاديه چراگاه ها و عالمه گذارى حدود با اجتماعات همسايه، برسميت شناخته خواهند شد. وقتى تمام 
شرايط تكميل گردد، حق اداره چراگاه بحيث متولى به اتحاديه داده خواهد شد. بصورت عمومى، پالن، رهنمودهاى امتحانى و ابداعى توسط SALEH در سال هاى 
2006-2008  با استثناآت جدى تأئيد خواهد شد. اوًال، اتحاديه يك كميته قريه نيست بلكه مرجع رسمى و قانونى ثبت شده بوده كه قرار است از طرف گروپهاى استفاده 
كننده از آب تحت قانون جديد آب تشكيل گردد. اينها مستلزم پرداخت حق العضويت بوده و از همين اكنون اشاره هاى مبنى برآن وجود دارد كه اعضاى تهى دست 

318 آلدن ويلى، « داستان علفچرها»
319 تفصيالت اين موقف در نوشته ادلن ويلى « زمين از كيست؟» موجود است، ليزالدن ويلى، « استراتيژى پيشنهادى براى حل منازعه ميان ساكنين و اجتماعات كوچى ها باالى چراگاه ها در 

.(2006) «SALEH يادداشت نخستين در مورد پاليسى و مفاهيم چراگاه توسط پروژه » SALEH(2009 ،كابل: پروگرام محيط زيست ملل متحد )«افغانستان
320 مدير RLAP، 24 جنورى 2007

321 ك. ر كانل و ب. ر كاندل،«جنگالت اجتماع در نيپال: دستاورد ها و مشكالت» ژورنال جنگل و معيشت (كتمندو: وضع جنگل، 2004)؛ اشوينى چهاترى«جنگالت اجتماع در هند: ارزيابى نقش 
دولت واجتماع در مديريت منابع طبيعى» (هاروارد يونيورسيتى، مكتب حكومتى كنيدى، بوستون: مركز انكشاف بين المللى، 2003)

322 يادداشتهاى جلسه چهارم غير رسمى، هماهنگى پروگرام محيط زيست ملل متحد در مورد مديريت چراگاه ها، اول مى 2008، دفترپروگرام محيط زيست ملل متحد، اداره ملى حفاظت محيط 
زيست؛ الدن ويلى، «استراتژى پيشنهادى براى حل اختالفات»

323  پاليسى 1,2,2، پاليسى ملى زمين، 2007.
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را از اجتماع نامبرده اخراج مينمايند.324 بنابرين اتحاديه هاى چراگاه پيشنهادى كنونى خطر محروم ساختن مالداران فقير، دهاقين بى زمين و كم زمين را در بردارد 
كه مالك مواشى نميباشند. بايد خاطرنشان ساخت كه اين موضوع برعالوه آنكه عادالنه نيست، باعث اختالف در اجتماع گرديده، منازعاتى را ايجاد خواهد نمود 
كه توقع ميرود ادارة مبتنى براجتماع آنرا حل نمايد. اين مسئله درعين حال پيشرفت در راه استحكام هبستگى الزم در ميان اجتماعات را كه براى  تداوم حفظ 
منابع طبيعى ضرورى ميباشد با موانع مواجه خواهد نمود. مودل اتحاديه گروپ استفاده كنندگان نيز هر امكان تأمين مديريت قوى حقوق را بجاى استفاده صرف 

از امتيازات، سد خواهد كرد.

مسوده نامبرده حاكيست كه علفچرهاى عامه ( ياچراگاه هاى عامه) بامشوره محل توسط ولسواالن در ولسوالى هاى مربوطه تعريف خواهد شد. بهتر از همه مسوده 
پيشنهاد مينمايد كه اين جريان ميتواند با موافقه و رضايت اجتماعات همجوار براى استفاده عامه قابل دسترسى گردد.

پيشنهاد عمده جديد در مسوده قانون چراگاه اينست كه كوچيان بمثابه اجتماعات تعريف گرديده و بنابراين ميتواند بحيث ، متوليان چراگاه هايى شناخته شوند كه 
براساس عنعنه، قانون و يا موافقتنامه در مورد آن ادعا دارند. چنين حقوقى بايد براى آنها حتى در شرايطى نيز داده شود كه در ساحة متذكره اقامت نداشته باشند. 
بنظر ميرسد كه چنين ترتيبات قابل تطبيق نبوده و ميتواند بجاى حل منازعات، اختالف ميان مردم مسكون و كوچيان را بدتر و شديد تر سازد درعين حال مسوده 
قانون ،پيشنهاد شامل در متن 2008 را در باره اينكه كوچيان ميتوانند استفاده از چراگاه ها را از طريق مراجع صالحيت دار ولسوالى و واليت در مشوره با اجتماعات 
محلى متأثر شده تنظيم نمايد، حفظ كرده است. درموارديكه موافقه صورت گرفته نتواند، دفتر رئيس جمهور كميسيونى را متشكل از تعداد مساوى نمايندگان جانبين 

جهت فيصله نهائى تشكيل خواهد نمود. فيصله كميسيون متذكره براى يك دهه مدار اعتبار خواهد بود

بدتر ساختن مسأله كوچيان – هزاره ها 6,2

منازعه كوچى – هزاره در زمين هاى مرتفع مركزى (« هزاره جات») باالى چراگاه هاى كوهستانى طى دهه بعد از بن بصورت متداوم داغ و متشنج گرديده است. 
اين منازعه داراى ريشه هاى تاريخى قوى و ابعاد استفاده از زمين و معيثت، ميباشد. چنين اختالفات در ساير ساحات با خشونت كمتر در مقايسه با هزاره جات 

وجود دارد. 325

كاكر ارتفاعات مركزى را داراى «زمين زراعتى كم، زمستان طوالنى شش ماهه و چراگاه هاى وسيع» توصيف مينمايد. فقدان و كميابى ملكيت و استفاده از چراگاه 
ها را منبع جدى خشونت ها ميان اقوام مختلف هزاره ميداند كه بصورت عنعنوى در آنجا زندگى ميكنند. مفاهيم هزاره و هزاره جات حتى بعد از چندين قرن 
اصطالك و اسكان در حوالى توسط اقوام پشتون، به قوت خود باقى مانده است. هزاره جات كنونى از سرزمين مركزى خود واليت باميان به وردك، غور، دايكندى، 

ارزگان، غزنى، سرپل، و زابل توسعه يافته است.

 مبدأ تاريخى معضالت ميان كوچى ها و هزاره ها به واگذارى چراگاه هاى كوهستانى هزاره جات به قبايل مشخص كوچيان توسط امير عبدالرحمن در سال1890 
پس از غلبه بر هزاره جات بعنوان بخشى از توسعه كنترول بر آنچه  امروز بنام افغانستان معاصر ياد ميشود، برميگردد. مناطق شمال نيز ازين ناحيه با سلب مالكيت 
كمتر، متأثر گرديده است326. با وصف تسخير و واگذارى مجدد زمينهاى آنها به اجانب، اقوام محلى هزاره باين عقيده خود ادامه دادند كه چراگاه ها ملكيت آنها بوده 
و در تصاحب اجتماع قرار داشت. محروم شدن از حق استفاده از منابع برون از محدوده هاى كوچك محل اقامت شان زندگى و معيشت زراعتى و مواشى آن بشدت 

متأثرو حيات اقتصادى و سياسى شان منكوب گرديد. 327

اقدام مشترك مهمى كه توسط اجتماعات مسكون در ساحات مركزى و شمال بعد از انقالب 1978- 1979 صورت گرفت، تصاحب دوباره چراگاه ها از كوچى ها 
و ساير مردمان غير محلى بود كه باالى زمينهاى شان اقامت گزيده بودند. اين موضوع از واليات فارياب، بدخشان، غزنى و باميان، در جمله ساير واليات گزارش 
گرديده است328. در زمان حاكميت طالبان (1996-2001)، بسيارى از چراگاه هاى عمده توسط زارعين – مالداران پشتون و كوچيها كه به خانه هاى سابقه شان 
برگشتند، گرفته شد ولى هنگاميكه اتحاد شمال در اواخر 2001 قدرت يافتند، دوباره آنرا تخليه نمودند. وقايع مشابه در واليات همجوار ارتفاعات مركزى و تپه هاى 

وردك، غزنى و ارزگان بوقوع پيوست.329

اين مسأله ابعاد سياسى نيز داشت. جريان متذكره وضعيت در حال تغير مردمان هزاره در جريان 50 سال اخيررا، كه بعنوان نيروى مهم در جريان جنگ داخلى 
ظهور كردند، انعكاس ميدهد. امروز، هزاره ها داراى تاريخچه سياسى اند كه برخى آنرا بسيار بيشتر از اندازه نفوس آنها ميدانند كه به 20 فيصد ميرسد.330 كوچيها 
نيز از طريق برنامه هاى كمكى خاص بحيث خانه كوچيان حمايت ميشوند. تفسير (تعبير) حقوق نيز توسط نيروهاى سياسى و ثروتمندان هردو جانب كه باوقاحت 
اختالفات متذكره را براى غصب زمينها بنفع خود مورد استفاده قرار داده اند، فرق ميكند.331بصورت عمده در نتيجة سوء مديريت  اختالفات متذكره، كه در ذيل 

توضيح خواهدشد، اكنون موضوع به مشكل بزرگ امنيتى مبدل گرديده كه صلح را تهديد مينمايد.

324 (پرسونل پروژه سواحل درياى آمو، ساليداريتى) مى 2012
325 تاريخ استيالى امير عبدالرحمن باالى شمال و مناسبات چراگاه ها، ناشى از آن در ميان بومى هاى ازبيك، تركمن، عرب و دسته هاى ديگر در شمال در نوشته هاى تاپر« ظهور مالداران پشتون» 
55-79؛ لى(lee)،استيال جويى قديمى؛ پيترسن، « چراگاه هاى شيوا، 1978- 2003» و بيورلى ميل،« افغانستان انقالبى: يك ارزيابى جديد» ( لندن و كانبيرا: گروم هيلم، 1982) به تفصيل توضيح گرديده است.

326 منابع كليدى انكشافات اواخر قرن 19 ميتواند در آثار اساسى راجع به افغانستان مطالعه گردد: كاكر، تاريخ سياسى و دپلوماتيك؛ موسوى، هزاره هاى افغانستان؛ لى، « تاريخ ميمنه»؛ لى، استيال 
جويى قديمى؛ كالوس فردناند، كوچيان افغان: كاروانها، منازعات و تجارت در افغانستان و هند برتانوى 1800- 1980. كوپنهاگن: كارلزبرگ فونديشن،2006. تمام آرشيفهاى بريتانيا يا تشريحات محلى 

بعنوان منبع، بشمول آنچه از جانب وقايع نويس عبدالرحمن ثبت تاريخ گرديده است.
327 مارى گاويسكى« دهقانان هزاره افغانستان مركزى: بعضى معضالت تاريخى و معاصر»اينتولوجيا پولونا، 6(1980):163-175؛ موسوى، هزاره هاى افغانستان

328 ميل، « افغانستان انقالبى»؛ الدن ويلى، « مناسبات ارضى در واليت فارياب»؛ الدن ويلى، « مناسبات زمين در باميان؛ پيترسن، چراگاه هاى شيوا، 1978 – 2003»
329 براى موضوع چراگاه هاى ناور و بهسود اثر« استراتيژى پيشنهادى براى حل منازعات»ديده شود.

330 موسوى، هزاره هاى افغانستان؛ مانسوتى« تأثير جنگ» 195- 209.
331 ليونارد ميليچ، « تحليل و ارزيابى منازعات بهسود، 2005- 2008 (1384-1387) و برنامة كار بخاطر جلوگيرى از برخوردهاى بيشتر در 2009 ( 1388) و بعد ازان»، ( كابل: AREU,2009)؛ الدن 
 Guerraet terre en Afghanistan, fariba Adel kah, Revuedes «ويلى « استراتژى پيشنهادى براى حل منازعات»؛ ليزالدن ويلى« جنگ برسر چراگاه ها: جنگ پنهانى در افغانستان

133 mandes musalmens et de al Mediterranee (forthcommin)رينارد سكستون، « منابع طبيعى و منازعات در افغانستان،» 28-36؛
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 2013        واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان    

در جستجوى اعاده زمين هاى آبائى 

در مورد موضوع اسناد، هزاره ها از اين حقيقت انكار نمى كنند كه كوچى ها زمين هاى خودرا براساس اسناد (فرمان) بدست آورده اند. از نظر آنها قانونيت اسناد 
اعطاء شده قابل انكار نيست، بلكه آنچه را آنها قابل انكار و رد ميدانند مشروعيت اعطاى اين ملكيت ها ميباشد. بعباره ديگر آنها با اين موضوع كه دولت چراگاه 
ها را ملكيت خود دانسته و آنرا به خواست خود واگذار نموده، مخالفت مينمايند. از زمان بن هزاره ها در عين حال گروپ هاى جديد كوچيها را، كه سابقه يى 

در مورد اعطاى زمين در ساحات آنها ندارند و به چراگاه هاى آنها چشم دوخته اند، مايه نگرانى ميدانند. 332

تجربه ناور:خشم افزاينده در باره منازعه، بعد از بن

نااميدى كوچيها در رابطه با ممانعت آنها از رفتن به چراگاه هائيكه به محل عنعنوى بهارى و تابستانى چراندن مواشى شان بين سالهاى 1900- 1978 مبدل 
گرديده بود، بيشتر شده رفت. در سال 2004، خشونت در اطراف چراگاه ناور در شرق ارتفاعات هزاره جات بوجود آمد كه منتج به مرگ تعدادى از هزاره ها و 
تخريب چندين قريه گرديد. اين وضع باعث آن گرديد كه برنامه يى در چارچوب پروژه تمويل شده توسط ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده در وزارت 
زراعت، آبيارى و مالدارى بخاطر آزمايش راه حل محلى منازعه، ايجاد شود.333 در كنفرانسى كه در نومبر 2005 داير گرديد، رهبران كوچى ها اطالع دادند كه 
آنها از روى ناگزيرى حاضر اند استفاده دو باره از ارتفاعات مركزى را  با صرف نظر كردن از ادعاى مالكيت و بدست آوردن حق دسترسى از طريق مذاكره با 
اجتماعات هزاره هاى محلى، قبول نمايند.334 زارعين – مالداران پشتون مقيم در شمال بصورت عنعنوى چنين راه حلى را، در حاليكه در تابستان بسوى جنوب 
در واليت باميان حركت مينمايند، متقبل گرديده اند. در مورد ناور، كوچيهاى كه از شرق و جنوب كشور ميايند كمتر عالقه مند چنين مصالحه بنظر ميرسند.

نگرانيهاى امنيتى ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده چنين نو آورى را قبل از آنكه موافقة نامبرده صورت گيرد، متوقف ساخت. در آن زمان روشن بود كه 
پا در ميانى و نظريات مأمورين در سطح ملى و واليتى حل معضله را محدود ميساخت.

با افزايش خشونت و كشتارها در هر فصل بهار در ولسوالى هاى شرقى و جنوب شرقى ارتفاعات مركزى، نيروى كوهى متشكل از آيساف، اردوى افغانى و 
واحدهاى پوليس ملى جهت حفظ صلح به منطقه اعزام گرديد. بهار سال 2008 در حالى آغاز گرديد كه هزاره ها كرزى را متهم ساختند كه از كوچى ها براى 
بدست آوردن آراء در انتخابات آينده، حمايت مينمايد. اظهارات يك كوچى عضو پارلمان كه ادعا نمود تنها پشتونها افغانان واقعى بوده و كوچيان صاحبان واقعى 
تمام چراگاه هاى مرتفع ميباشند، وضع را خرابتر ساخت335. كرزى بعنوان شخص اول دستور صادر كرد تا كوچيان به ساحات زمستانى شان در شرق و جنوب 
كشور، بازگشت نمايند ( البته آنها بهرحال در خزان چنين اقداماتى را ميكردند) او درعين حال كميسيون عالى رياست جمهورى را براى حل منازعات زمين 

ميان كوچيها و مردم مسكون، ايجاد نمود. و اين درحالى بود كه تأثير سياسى ملى باالى هر دو جانب وارد شده بود.336

راه پيمايى هاى عامه در كابل، بخصوص توسط هزاره ها، عموميت يافته است. پشتيبانى طالبان از كوچى ها موضوع را بيشتر حاد ميسازد337. كميسيون در حل 
منازعه ناكام گرديده است. پولى را كه كميسيون ساالنه به رهبران كوچى ها ميپردازد تامانع آنها از داخل شدن به هزاره جات گردد، تأثير محدود دارد. معهذا، 
پرداخت پول كوچى ها را ترغيب مينمايد تا سال ديگر براى بدست آوردن عين منافع داخل زمين هاى نامبرده گردند. نقاط مركزى منازعه ولسواليهاى مركز 

بهسود، حصه اول بهسود و داى ميرداد بحال خود باقيمانده اند.

PEACEتمركز مساعى جارى كميسيون تعيين سفراى صلح جهت حل منازعات است كه كوچى ها در آن دخيل اند. چنين برخوردى با موضوع توسط پروژه
كه با كوچى ها در موارد مختلف كار ميكند و ادارة انكشاف بين المللى اياالت متحده آنرا تمويل مينمايد، طرح گرديده است. 338در حدود 60 سفير صلح در 18 
واليت با اجتماعات كوچيها و مطابق ضرورت با روستائيان غير كوچى كار ميكند. بيشتر از نصف منازعاتى كه تاكنون حل شده (57 فيصد) مربوط به مسائل 
زمين، ولى تنها 23 فيصد مربوط به دسترسى به علفزارها و صرف 6 فيصد متعلق به راه هاى  مهاجرت ميباشد339. سفيران (صلح) مسائل اساسى مربوط به 
ملكيت و دسترسى به چراگاه هاى مرتفع را به كميسيون محول ميسازد. برعالوه، نه پروژه و نه كميسيون، سفراى صلح را به ولسوالى هاى بحرانى واليات 

وردك و غزنى، جائيكه خشونت ها در هر سال به ظهور ميرسند، ميفرستند340. 

حل محلى منازعات بحيث استراتيژى رسمى

شيوه حل مورد به مورد منازعات نيز باعث عالقه مندى وزارت زراعت، آبيارى ومالدارى ميگردد. در سال 2009، اين وزارت خواستار كمك پروگرام محيط زيست 
ملل متحد در جهت تدوين يك استراتيژى عملى گرديد.341 اين اقدام با يك بخشش كوچك وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى بخاطر تطبيق استراتيژى در 2010 
تعقيب شد. مأمورين وزارت متذكره چندان عالقه مندى به موضوع نشان نداده و با عدم حمايه الزم براى تطبيق موفقانه جريان نامبرده مواجه بودند. فعاليت هاى 

332 الدن ويلى، « استراتيژى پيشنهادى براى حل منازعات»؛ سكستون، « منابع طبيعى و منازعات در افغانستان»
333 ليز الدن ويلى، « رهنمود هاى گام به گام براى سهولت مذاكرات ميان استفاده كنندگان كوچى و مسكون جهت دسترسى به چراگاه» (RAMP/USAID,2005)؛ فراوكى دى ويجر، « گزارش 

.(2006 RAMP/USAID ) «راجع به چگونگى مذاكرات در باره دستيابى به چراگاه در ولسوالى ناور
334 فراوكى دى ويجر، راپور درباره جريان كنفرانس كوچى ها در 15 نومبر 2005، ( كابل: RAMP/USAID جنورى 2006).

335 براى تفصيالت بيشتر اثر الدن ويلى « استراتيژى پيشنهادى براى حل معضالت» ديده شود.
336 هزاره ها احساس كردند كه ميتوانند باالى حمايت محمد محقق رهبر حزب وحدت هزاره ، و كريم خليلى معاون دوم رياست جمهورى كه او نيز هزاره است، حساب نمايند. كوچى ها بر نخبگان 
بسيار ثروتمند خويش بشمول مأمورين عاليرتبه و سياسيون مختلف و نعيم كوچى پر نفوذ كه فعاالنه از طالبان حمايت كرد و مليشه ها را در پشتبانى از آنها و مخالفت با هزاره ها، تشكيل داد، چشم دوخته 

بودند.نعيم كوچى از حمايت جدى رئيس جمهور كرزى كه اورا در سال 2004 از گوانتانامو آزاد ساخت، برخوردار ميباشد
337 « يك تحليل و ارزيابى از منازعات بهسود»

USAID 338 افغانستان، « مشغوليت هاى چوپانى، تطبيق و باال بردن ظرفيت پروژه (PEACE) در افغانستان، گزارش ساالنه» جوالى 2010- جون 2011
339 ميخائيل ژاكوب ( پروژه PEACE)، نظريات شخصى، 20 مى 2012

340 كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، « گزارش در باره منازعه كوچى ها با مردم قريه در دشت ناور، ولسوالى ناور واليت غزنى » ( كابل: 2011)
341 الدن ويلى « استراتيژى پيشنهادى براى حل منازعه»
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پروژه بزودى پس از آنكه حمايت طالبان مسلح از كوچى ها يمناطق تحت كاروزارت زراعت، آبيارى و مالدارى را مانند سال 2006 در ناور براى اين وزارت بى امنيت 
ساخت، فروكش كرد.342 بصورت عمومى، حكومت نميداند با اين وضع چگونه برخورد نمايد.

سياسيون عمده هزاره و كوچى و نخبگان نيز نميتوانند بر استراتيژيها توافق نمايند. سكستون مثال  خوب از دو رهبر سياسى عمده هزاره ها را كه اكنون دو حزب 
مختلف را رهبرى و باهم رقابت مينمايند، ارائه مينمايد.343 راى كوچى ها نيز به قطعات متالشى در ميان بخش هاى جداگانه حمايه كننده از رهبران، تقسيم گرديده 

است. نظامى سازى رشد يابنده، در حاليكه هر دو جانب ظاهراً سالح ثقيله را ذخيره مينمايند تهديدات را بدتر ميسازد.

قابل تذكر است هزاره ها و كوچى ها بعضى اوقات در باره ارتفاعات شرقى خارج از مناطق مورد نزاع جدى، ميان خود به توافق ميرسند. اينها به صورت عمده 
متشكل از كوچيهائيست كه (خودرا بجاى كوچيهاى رمه داران( مالداران) ميدانند) و برخى از آنها مانند هزاره ها پيروان  مذهب شيعه اند. مكانيزم واقعى چنين 
توافقات اينست  كه كوچيان چراگاه هاى مرتفع را از لحاظ تاريخى متعلق به هزاره ها دانسته و دسترسى فصلى به آنها را براى گوسفندان و مواشى خويش در بدل 
قيمت مناسب خريدارى مينمايند.344 در ساحات تحت سلطه مليشه ها، مانند واليت كندز در شمال، كوچيها بخاطر دسترسى و استفاده از چراگاه ها قبل از رفتن به 
ساحات نامبرده، براساس توافق شفاهى پرداخت يك گوسفند از هر 2،000مواشى را متقبل ميگردند.345 از آنجائيكه رسيدن به چراگاه هاى مرتفع چندين هفته را در 

بر ميگرد، اجتماعات مقيم بر سر راه، مانند فالت شيوا در بدخشان نيز در مقابل علف و آب براى مواشى آنها قيمت ترانزيت (عبور) را اخذ مينمايند.346

معهذا، در شرايط كنونى كه صالحيت حل اختالفات از دست اجتماعات محلى توسط سياسيون گرفته شده، بنظر نميرسد كه منازعات مورد بحث بدون رهنمودهاى 
روشن حقوقى و مورد به مورد، در آينده نزديكى حل گردند.

دوباره بسوى اسكان 6,3

از سال 2008 شوراى وزيران باين نتيجه رسيده است كه راه حل معضله كوچيان ( آنچه اكنون بهمين نام شناخته شده است) مسكون ساختن كوچيان و حمايت از 
ايجاد محالت مورد نياز براى مواشى و توليد علوفه ميباشد.347 در سال 2011 كابينه فرامين بيشترى صادر و وزارت داخله را موظف به تطبيق آنها ساخت. 348 اقدامات 
متذكره شامل پرداخت غرامت  به هر دو جانب بود كه خساره مند گرديده و يا نتوانسته اند بنابر منازعات به چراگاه ها دسترسى پيدا كنند.349 به وزارت زراعت، آبيارى 
و مالدارى وظيفه سپرده شد كه در جريان سه ماه توزيع زمين براى خانواده هاى كوچى را آغاز نمايد.350 در فرمان برماده 14 قانون اساسى (2004) كه دولت را 

موظف به « اسكان» و « بهبود وضع زندگى كوچيها» ميسازد، استناد شده بود.

طوريكه در فصل دوم اشاره شد، اسكان كوچيان استراتيژى جديد در افغانستان نيست. تقريبًا تمام اميران و روساى جمهور از اسكان كوچيها طرفدارى  نموده، و 
در مواقع مختلف كوچيان را وادار به اسكان ساخته اند. اسكان آنها در سالهاى 1890 در شمال كشور بخاطر حائل شدن در مقابل تهاجم احتمالى روس ها نمونه 
آن بشمار ميرود. در بين سالهاى 1952 و 1979 نيز گروپ مورد هدف بخاطر واگذارى زمين در پروژه هاى آبيارى وادى هلمند و ارغنداب در جنوب افغانستان 
بودند. در جريان اصالحات ارضى سالهاى 1970 و 1980 ، كوچيان در جمله گروپهاى شمرده ميشد كه براساس قانون حق اوليت توزيع زمين بآنها تعلق ميگرفت.

نساختن  مسكون  يا  ساختن  مسكون 

شمار زيادى از آثار و نوشته ها و حاميان بين المللى كوچيان از سالهاى 1930 اظهار عقيده نموده اند كه اسكان جبرى كوچيان از لحاظ استراتيژيك نادرست  بوده 
و حل دايمى و دير پا نميباشد. مطالعات درميان كوچيان افغانستان اين مسئله را مورد تأئيد قرار ميدهد. معهذا، اين موضوع نيز حقيقت دارد كه بسيارى از كوچيان 
موفقانه مسكن گزين گرديده و با رضايت خود و تغير شرايط به اقامت شان ادامه داده اند.351بطوريكه خانم دى ويجر در تحقيق خود در باره كوچيان در سال 2003 
تذكر داده اند، در ميان كوچيانى كه طى تمام زندگى شان در حال مهاجرت اند و كوچيانى كه تنها در تابستان مهاجرت نموده و بقيه سال را مقيم اند، تفاوت كوچكى 
وجود دارد.352 برعالوه، عده زيادى از كوچيهائيكه يكجا با مواشى خود مهاجرت مينمايند به خانواده هاى تهى دست تعلق دارند. بسيارى از كوچيها اعضاى قبايل 
كالنى اند كه در آنها اقشار اجتماعى- اقتصادى مختلفى وجود دارد. در اين قبايل اعضاى وجود دارد كه براى يك قرن يكجا با مواشى خود مهاجرت نكرده و يا 
زندگى خودرا از راه كار در شهر ها تأمين مينمايند. بخشى از كوچيهاى ثروتمند به كار ترانسپورت رو آورده، بشمول انتقال مواشى كوچيهاى داراى زندگى بهتر به 

چراگاه هاى مورد نظر، به شغل ترانسپورت مصروف گرديده اند.

342 غالم دستگير سرورى( متصدى چراگاه ها، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى) 14 مى 2012
343 لينارد سكستون، «منابع طبيعى و منازعات»

344 كريوتزمن و سچوتى، « منازعات عامه»
345 محمد داود شيرزاد ( پروژه peace) 16 مى 2012
346 محمد داود شيرزاد (پروژه peace) 16 مى 2012

347  فرامين شماره 366، 2008 ( 1387 ش)، شماره 24، 2009 ( 1388 ش) و 1287، 2010 (1389 ش)
348  فرمان شماره 1278، 2010 (1389 ش)
349 فرمان شماره 1293، 2010 ( 1389 ش)

350  فرمان شماره 10، 2010 (1389 ش)
351 ديده شود: فروكى دى ويجر، «طرفداران چوپانان در افغانستان: تغيير و انطباق» مردمان كوچى 11، شماره 1 (2007) ، 9- 37؛ توماس بارفيلد «مالداران كوچى در افغانستان، بازسازى اقتصاد 
امريكا:  متحده  اياالت  سالزمن(وليامزبرگ،  پ.س.  شمال،  آسيا و  امروزى:  رمه دار  افغانستان» مردم كوچى و  غرب  در  پروسه كوچيگرى  بوستون، 2004)؛ برنت گالتزر،«  (بوستون: پوهنتون  چوپانى» 
ديپارتمنت مردم شناسى، دانشكده وليام و ميرى، 1982)؛ فردنياند، كوچيان افغان؛ گارم پيدرسن، كوچيان افغان در تغير: يك قرن تغير درميان زاالخان خيل ( كوپنهاگن: كارلزبرگ فونديشن، 1994)؛ 

ريچارد تيپر،« كوچيها كيها اند؟»
352 در سال 2005 باين موضوع پى برده شد كه 15 فيصد كوچيان ساكن گرديده، و 33 فيصد آنها براى زمان محدودى به محالت نزديك مهاجرت نموده اند.52 فيصد متباقى كوچيان كه به محالت 

دور و از آنجمله بسوى ارتفاعات مركزى مهاجرت نموده و بخشى زيادى از اعضاى خانواده را در خانه گذاشته بودند. فراوكى دى ويجر، ارزيابى ملى چندين سكتورى.
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براساس احكام رياست جمهورى، اداره سروى سرانجام شش ساحه را در واليت لوگر و سه ساحه را در واليات ننگرهار و لغمان جهت اختصاص زمين براى كوچيها، سروى 
نمودند. مساحت زمين اختصاصى براى هر خانواده 10 جريب (2هكتار) در نظر گرفته شده و قرار است به (3،000) خانواده كوچى كه توسط اداره مستقل امور كوچيها تشخيص 
ميگردند، زمين توزيع گردد.353 اجتماعات محلى با شدت اعتراض نمودند كه دولت به كوچيان زمين ميدهد در حاليكه تهى دستان كم زمين محل قادر به تأمين معيشت خود 
نيستند آنها در عين حال ادعا ميكردند كه ساحات مورد نظر زمين هاى المالك عامه يا حكومتى نبوده بلكه براساس عنعنه زمين هاى اجتماعات مربوط به خود آنها ميباشد. در 
عين حال عده يى از كوچيان نيز به وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى شكايت كردند كه كوچيهاى واقعى و محتاج محروم گرديده و بجاى آنها كوچيهاى داراى روابط سياسى 
و قدرت و حتى كسانيكه قبًال مالك زمين هاى زيادى بودند، مستحق شناخته شده اند.354 ميتوان خالصه كرد كه اين ناقلين (آنهاييكه برايشان زمين توزيع گرديده) زمين هارا 
يا باجاره ميدهند و يا آنرا ميفروشند. در عين حال معلوم نيست كه آيا كوچيهاى تهى دست و بى زمين  كه زمين دريافت ميكنند، درينجا اقامت خواهند كرد ويا به محالت 

مسكونى غير رسمى در نواحى شهرها بازگشت خواهند كرد تا بحيث مزدبگيران موقت كار كنند و اطفال شانرا بمكتب بفرستند. 355

باتوجه بآنچه گفته آمد، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى برنامه اسكان كوچيها را در 2012 معطل قرار داد. مامورين عاليرتبه در وزارت چندان قانع نيستند كه اسكان 
و مقيم ساختن، پاسخ به معضله باشد. آنها ميخواهند از طريق ترتيبات الزم جهت مالكيت و دسترسى كه بتواند ادعاهاى جانبين عينى اجتماعات مسكون و كوچيها را 
بخاطر دسترسى به الاقل بعضى از بزرگترين چراگاه هاى مرتفع كوهستانى بر آورده سازد، بصورت مستقيم در حل منازعات اقدام نمايند. خالصه، كارهاى وزارت زراعت، 

آبيارى و مالدارى و ساير وزارتها نيم دهه را در برگرفت كه براى معضله يى كه در 2004 باآن مواجه گرديده بودند، راه حل پيدا نمايد.

زمين براى عودت كنندگان و بيجا شدگان داخلى  6,4

برنامه هاى اسكان بعنوان استراتيژى عمده براى برآورده ساختن نيازمنديهاى تهى دستان روستائى و بخصوص عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى كه نميتوانند به 
ساحات اصلى زندگى قبلى خود برگردند، دوباره ظهور نموده است. در مباحثات باال در مورد مسئله كوچيها يك وجه مشترك درين مورد وجود داشت كه شمار زياد بيجا 

شدگان داخلى كوچيها اند.

در روز هاى اول بعد از بن، استراتيژى اصلى بر تأمين مردم از لحاظ  سرپناه متمركزبود. قبًال توضيح گرديد يك محكمه خاص منازعات زمين براى كمك به عودت 
كنندگان در حصه بدست آوردن دوباره زمين و منازل شان، تشكيل گرديده بود. معهذا، از جنورى 2005، محكمه متذكره صرف (5) فيصد دعاوى رسيده به آن را بررسى 
نموده و رقم تعجب انگيز(80) فيصد فيصله هاى آن به استيناف رفته است356. رشوه ستانى وسيع از جانب قاضيان و مامورين مشهود بوده، اسناد تقلبى پذيرفته ميشد، 

نفوذ و فشار سياسى وجود داشته، و قاضيان از تهديدات توسط حاميان مسلح و با نفوذ شكايت داشتند357 و سرانجام محكمه اختصاصى در اخير سال 2005 بسته شد.

هيآت ناروى براى مهاجرين به اداره عمده يى مبدل شد كه عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى را در راه حل بسيارى موارد ازين قبيل كمك مينمود. NRC مورد عالقه 
قراردادن بخش بسيار زيادى از موضوعات زمين را آغاز نموده و بر 81 فيصد آنها در بين سالهاى 2004 و 2007 غور نمود. منازعات ميان افراد بر موضوع ميراث و مشاجرات 
ناشى از غصب زمين و منازل توسط اشخاص پرقدرت، قوماندانان و حكومت مشخصه عمده موارد نامبرده بود358. در 74 فيصد موارد نامبرده در سال 2004 فساد از جانب مامورين 
يا قاضيان، يا غصب زمين توسط قوماندانان دخيل بود359. مردمان تهى دست و فقير ميل داشتند شكايات در مورد مظالم را بشكل جمعى ارائه كنند كه NRC حل آنهارا خارج 
از محاكم توسط شوراهاى محلى بهتر دانست360. دلچسپتر، و بدون آنكه NRC بتواند داليلى ارائه نمايد، اينست كه دعاوى زمين و ملكيت در سال 2008 به 69 فيصد و در 

سال 2011 به 45 فيصد، كاهش يافت. دعوا هائيكه با اساس همكارى NRC  از طريق سيستم محاكم رسمى حل گرديده نيز دو چند شده و به 5 .32 فيصد رسيده است 361

معهذا، هيآت ناروى براى مهاجرين وساير ادارات به گزارشهاى خود در باره منازعات زمين و ملكيت كه مسئله عمده عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى ميباشد، 
ادامه دادند.362 آنها از ضعف در قوانين كه عليه مردمان تهى دست تبعيض مينمايند، ناكامى اداره، فساد در محاكم، ناكامى دولت در جلوگيرى از اشغال غير قانونى 
زمين توسط اشخاص جداگانه و حكومت، و منازعات متداوم باالى مالكيت چراگاه ها، ياد آورى مينمايند. عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى موضوع عمده 
است زيرا آنها بخش بزرگ مردم و نفوس را تشكيل ميدهد. بين سالهاى 2002و 2011، ( 7. 5 مليون) مهاجر بخصوص از پاكستان و ايران به افغانستان بازگشت 
نمودند كه نفوس افغانستان را طى يك دهه 25 فيصد افزايش داد. منازعات مجدد مسلحانه طى سال 2007، به تعداد بيجاشدگان داخلى افزود. بيش از يك مليون 
بيجاشدگان در حال حاضر خانه، زمين، وسايل معيشت و دسترسى به خدمات عامه و آب ندارند. 363از آنجائيكه ساحات امن در حال كاهش و مناطق تحت كنترول 

مليشه ها در سال 2012 دو چند گرديده، بنابرين تعداد بيجاشدگان رو به افزايش خواهد بود. 364

353 يك پالن قبلى كه براساس آن (150000) جريب زمين جهت اسكان كوچيها عملى نگرديد، زيرا نگرانى موجود بود كه ساحه نزديك ايران واقع بوده و ايران طبق برخى از عقايد بيشتر به مردمان 
غير كوچى و بخصوص هزاره هاى شيعه عالقه دارد در عين حال مردمان محلى زمين هاى نامبرده را چراگاه هاى خود ميداند غالم دستگير سرورى. وزارت زراعت، آبيارى ومالدارى،14 مى 2012

354 غالم دستگير سرورى (وزارت زراعت، آبيارى ومالدارى) 14مى 2012
355 اسكان كامل و قسمى ساالنه افزايش مى يابد، هرچند معلوم نيست اين موضوع تا چه حد بدليل تغييرات در توقعات و تقاضا و تاچه حدود بنابر محدود شدن دسترسى به چراگاه هاى تابستانى و 

قطب بندى در مالكيت مواشى بنابر خشكسالى متناوب، بوقوع مى پيوندد.
356 باوصف توظيف 18 قاضى در محكمه متذكره، كار در محكمه با ثبت عرايض كه در هر ربع دو چند ميگرديد، بسيار زياد بود؛ ليز الدن ويلى، « حل منازعات مربوط حقوق مالكيت در مناطق شهرى: 

غورسى مجدد بر معيارهاى قبول شده»( كابل: بانك جهانى، مارچ2005)
357 بانك جهانى « منابع منازعه در مالكيت زمين هاى شهرى كدام ها اند؟» ياداشتهاى پاليسى شهرى كابل شماره 4 (2005)؛ NRC « گزارش در باره حل منازعات خاص ملكيت در افغانستان»

358 كولين دسچمپس و الن رو، « منازعات زمين در افغانستان: ارتقاى ظرفيت براى حل آسيب پذيرى» ( كابل:واحد تحقيق وارزيابى افغانستان اپريل 2009)
359 جوبيال و دانيل ايسر، « شكل دهى آينده شهرى: مشكالت اداره و مديريت شهرهاى افغانستان»( كابل: واحد تحقيق وارزيابى افغانستان، مارچ 2005).

360 8 . 15 فيصد در محاكم حل گرديد. شورا/ جرگه ها مرجع عمده حل بود (47 فيصد) و ميانجگيرى ( 5. 24 فيصد) ريكاردهاى احصائيوى هيآت ناروى براى مهاجرين در سال 2008 (NRC، كابل)
361 ريكاردهاى احصائيوى هيآت ناروى براى مهاجرين براى سال 2011 (هيآت ناروى براى مهاجرين، كابل)

362 ريد و فولى، « زمين و ملكيت»
363 سروى UNHCR به تعداد 402،484 بيجاشدگان را در اپريل 2012 تشخيص داد، البته سروى هاى متذكره تنها نيم مملكت را تحت پوشش قرار داد. افزايش در تعداد آنهائيكه در خارج كشور 
در جستجوى پناهندگى بودند و كاهش در بازگشت داوطلبانه مهاجرين در پاكستان، ايران و ساير كشورها محسوس بود؛UNHCR ،« شرح فعاليت كشورى – افغانستان» (UNHCR، دسمبر 2011) 
؛UNHCR،«خالصه احصائيه بيجاشدن داخلى ناشى از منازعات مسلحانه در افغانستان، 30 اپريل 2012» (UNHCR، كابل)؛ IRC« افغانستان: براه مخاطره آميز در پيش» ( كابل: IRC، جون 2012)

364 تا 2009 براساس تخمين ملل متحد 37 فيصد كشور قابل دسترسى و داراى خطر كمتر بود، و اين رقم اكنون كاهش يافته است. يازده واليت در آن زمان شاهد تالش جابجا شدن مليشه ها بوده 
كه نقش اداره بشمول جمع آورى ماليات را بدست گرفته بودند. محاسبات جديد عدم امنيت و مليشه ها در اسناد ذيل شامل اند:IRC،«افغانستان: راه خطرناك در پيش»؛ رايان ايوانس،« جنگ داخلى سابق 



60 زمين، مردم ودولت در افغانستان2012-2002    
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شماره نا معلوم مردم نيز به خانه هاى روستائى خود بازگشت نموده ولى تعدادى از اعضاى خانواده را جهت بدست آوردن پول و دسترسى به فرصتهاى تعليمى و 
آموزشى به شهرها فرستاده اند365. خشكسالى نيز يكى از عوامل گسترش مهاجرت در داخل كشور گرديده است. حاصل دهى ناكافى در جريان 8 سال از جمله 11 
سال اخير باضافه خشكسالى 2011 سه مليون افغان را با مشكل بى غذائى و بيكارى مواجه ساخت366 بنابراين تعداد زياد عودت كنندگان و بيجاشدگان در واقع نه 

خانه و نه زمين دارند كه به آن بازگشت نمايند. 367

از سال UNHCR ،2005  و مؤسسات مربوطه  اصرار ميورزيدند تا حكومت براى عودت كنندگان و بيجاشدگان زمين تهيه نمايد. منبع اساسى اين زمينها، 
زمينهاى دولتى بود كه حكومت طى سالهاى 1960 و 1970 بنام خود ثبت نموده اند، كه علفزارهاى برون از زمين هاى زراعتى، زمين هاى ال مزروع و باير كه 
دولت آنرا از خود ميداند، شامل آن ميباشد. حكومت بصورت مكرر درك نموده كه ادعاى آن باالى زمين از جانب نفوس محلى حمايت نگرديده، و خواسته هاى آنرا 

با مخاطره و منازعات مواجه ميسازد. اين وضع در واقع تجربه عمده در مورد تمام واگذارى رسمى است كه از زمان بن طرح گرديده است.

طرحهاى توزيع زمين

به اساس فرمان شماره 104 سال 2005 (1384ش) كميسيون هاى واليتى كه توسط وزارت مهاجرين و عودت كنندگان رياست ميشوند، تأسيس گرديد تا عودت كنندگان 
و بيجاشدگان داخلى (IDP) را در پروژه هاى نامبرده ساكن سازد368.وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى موظف گرديد در «سطوح مرتفع و ساحات زرع ناشده » زمين پيدا 

كند(ماده 8). 14 پروژه در سال 2005و پنج ديگر در 2006 آغاز شده در مجموع 48،320 قطعه زمين داراى مساحت 15- 30 جريب، يا 3- 10 هكتار مشخص گرديد. 

به نظر ميرسد عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى در خواست كنندگان عالقه مند نيستند. از جمله مليونها درخواست كننده مستحق تنها 266،276 درخواست 
كننده فورمه هاى درخواستى را خانه پرى نموده اند. از ميان آنها نيز صرف 63،101 درخواست در جريان 8 سال از زمانيكه اولين محل اسكان براى بيجاشدگان 
ايجاد شد، قبول گرديده اند. در اوايل سال 2012 تنها 12030 خانواده كه واقعًا در محالت توزيع شده زندگى ميكنند، ثبت شده اند. بصورت عمومى ميتوان گفت 

كه صرف يك سوم آنهائيكه درخواست داده بودند، قطعه زمين بدست آورده اند369.

يكى از علل ناكامى طرح اسكان اينست كه براساس معيارهاى انتخاب، مردمان تهى دست كه بهرحال شايد نتوانسته اند شرايط بدست آوردن اسناد و مخارج مربوطه 
را تكميل كنند، مستحق شناخته نشده اند. و سرانجام، بطوريكه همواره در افغانستان چنين بوده، واگذارى و بخشش زمين از طرف دولت مستلزم پرداختها ميباشد. 
مطابق گزارشها جريان بطى بوده ضمن آنكه مسائل قومى در آن دخيل بود، در طى مراحل درخواستى ها فساد وجود داشت و زمين به خانواده هائى نيز توزيع 
گرديده كه اصًال عودت كننده، بيجاشده داخلى، ويا بى زمين نبوده اند370. تأخير در يافتن و مشخص كردن زمين معضله كليدى بوده و عامل آن هم درين نهفته بود 

كه زمين هاى تشخيص شده، به مراتب از جانب وزارت معادن رد گرديده ويا اجتماعات محلى مالكيت دولت بر آن ساحات را قبول نداشتند.371

ساحاتى كه باالخره باين منظور تعيين گرديده اند، مناسب نبوده اغلباً از شهرها بسيار دور واقع و دسترسى به فرصت هاى كارو معيشت، مكاتب وخدمات صحى در آن اندك 
بود. در برخى ساحات اصًال آب پاك وجود نداشت. كمك در اعمار پناه گاه ها غير منظم و توام با خطاكاريهاى بوده است. مليونها دالر از جانب كمك دهندگان با نتايج بسيار 
ناچيز، سرمايه گذارى گرديد. يكى از موارد مشهور درينباره شهر (Aliceghan)  الياس خان(بگمان غالب الياس خان است و مولف آنرا اشتباهاً و بنابر نا آشنائى با زبان محلى 
(Aliceghan) االسيغان نوشته است- م) در 50 كيلو مترى شمال كابل ميباشد كه توسط آستراليائى ها تمويل گرديده است. تقريباً 9 مليون دالر باالى اين پروژه كه در 2007 
آغاز يافت، مصرف شده است. امروز، در شهر متذكره نه عرضه دايمى آب (آب جارى) وجود دارد و نه كلنيك كه خدمات صحى تأمين نمايد. مكتب شهر بدون تشناب اعمار شده 
و خانه ها در جامعة مانند افغانستان كه در آن محرميت زندگى خصوصى اهميت فوق العاده دارد، بدون ديوارهاى احاطه ميباشند. ضمناً، اجتماعات محلى بر ملكيت ساحه دعوى 
كرده اند.372 تعدادى كه براى آنها زمين توزيع گرديده بود، عودت كنندگان و بيجاشدگان تقلبى و دروغى بودند كه در نظرداشتند آنرا با مفاد بفروش برسانند. پوليس متهم است 
كه از قراردادى ها در هنگام اعمار خانه ها رشوه اخذ مينمود. تعدادى از مأمورين حكومت متهم به تقلب گرديده و عده يى از آنها زندانى شده اند. كمتر از 200 خانواده در ساحه 
نامبرده كه داراى 1025 خانه بود، باقى مانده و منازل تخليه شده محكوم به تخريب اند. اكثريت آنهائيكه اسكان گزيده بودند در جستجوى نان و كار به شهر كابل رو آوردند.

مسئله ملكيت زمين همواره در جريان بحران بازگشت مصون، ايجاد طرحهاى اسكان در ساحات خارج از زمين زراعتى، و منازعات در ميان اجتماعات محلى و ادارات 
دولتى، اهميت كسب نموده است. اين موارد بنوبه خود به وضع حل ناشده زمين هاى خارج ازساحه زراعت، اهميت مى بخشد. برعالوه، مشكالت زياد هنگامى بميان 

آمده كه ساكنين باقى مانده در ساحه براى بدست آوردن مالكيت قانونى مراجعه مينمايند.373

نمونه هاى بالنسبه مؤفقيت آميز محدودى نيز درين عرصه وجود دارند. در جمله آنها از پروژه هائى ميتوان ياد آورى كرد كه نزديك به شهرها باالى زمينهائيكه نه به 
افراد و نه به اجتماعات محلى تعلق داشته، واقع بوده و پروژه هاى تمويل شده از جانب كمك دهندگان بصورت مستقيم در حصول اسناد رسمى قطعات زمين با ساكنين 

و آينده در افغانستان» پاليسى خارجى ، 26 جوالى 2012؛ دكسترفيلكن،«بعد از امريكا: آيا جنگ داخلى پس از خروج اياالت متحده در افغانستان مشتعل خواهد شد؟».( دى نيوياركر، 9 جوالى 2012)
365 انگريد مكدوالند،« بى زمينى و عدم امنيت: موانع در راه ادغام مجدد در افغانستان» ( انستيتوت شرق ميانه – نهاد تحقيقات استراتيژيك، 2011)

IRC 366، « راه خطرناك در پيش»
367 در سال UNHCR 2003 تشخيص نموده بود:« بى زمينى مانع جدى در راه بازگشت» ( ريم ال- سليم، 2003) در سال 2008، 90 فيصد عودت كنندگان جديد از پاكستان ادعاى ملكيت 

نداشتند(درخواست UNHCR براى وجوه مالى، 2008- 2009)
368 فرمان در مورد توزيع زمين براى اسكان عودت كنندگان و بيجا شدگان داخلى، شماره 104، 2005 (1384 ش)

369 وزارت مهاجرين و عودت كنندگان « ارقام در مورد پروژه هاى توزيع زمين»(كابل:MoRR، جنورى 2012)
370 ريد وفولى،« زمين و ملكيت»؛ مكدونالد،« بى زمينى و بى امنيتى» 

371 نمونه يى درينباره در باميان وجود دارد كه از جمله 227 خانواده مغاره نشين در حوالى بت باميان، تنها و تنها 27 خانواده سرپناه يافتند، و اين در حاليست كه تعداد مغاره نشينان سال بسال ازدياد 
مى يابد. براى معلومات بيشتر به نوشته ضيا فيض، گزارش كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، مراجعه شود. (2012)

372 جى فيليچر، « مهاجرين افغان اخراج شده جائى براى رفتن ندارند» گرين ليفت، 2 فبرورى 2012؛ جاك هيلى،« در افغانستان، قريه نمونة اميدهاى ناكام است» نيويارك تايمز، 8 اگست 2011
373 مامور ارتباط مواردى را توضيح مينمايد كه مثًال اسكان يافتگان قانونيت اسناد خودرا مورد منازعه مى يابند، اجتماعات محلى در مقابل توزيع «زمين شان» براى تازه واردين مقاومت ميكنند، و يا 
فساد ادارى در جريان طى مراحل باعث محدود شدن وپامال شدن حقوق ميگردد؛ پروژه بروكينگ برن در مورد بيجاشدن داخلى و دفتر ارتباط؛ « در پشت پرده: بسوى حمايت بيشتر از اشخاص بيجاشده 

داخلى در جنوب افغانستان» (مى 2010)
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كمك نمايد.374 برنامه USAID، LARA  كه با عودت كنندگان و بيجاشدگان در حصول اجازه مالكيت موقت، در دو پروژه خود نزديك جالل آباد كمك ميكند، 
نمونة قابل ياد آورى در اين عرصه است. پروژه نامبرده در 2013 قبل از اينكه اين اجازه نامه ها واقعاً صادر گردد، خاتمه مى يابد.

وقتى به دهه گذشته نگاه كنيم، هردو استراتيژى يعنى كمك به عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى- تأسيس محاكم خاص براى كمك به آنها بخاطر بدست آوردن دو 
بارة زمين و پروژه هاى اسكان – باناكامى مواجه گرديده اند. بيجاشدن جمعى با ختم دهه بعد از بن همچنان بعنوان يك معضله باقى ميماند و خطر آن وجود دارد كه با 
اقدام احتمالى پاكستان در اخراج چندين مليون مهاجر كه در قلمرو آن زندگى ميكنند، بدتر شود. در مركز اين ناكامى و شكستها فساد ادارى، برنامه ريزى بد، و حمايت 

و ادعاهاى ميان خالى حكومت در مورد مالكيت زمينها قرار دارد، كه هر بار از جانب شهروندان خودش رد گرديده و دولت را مالك ساحات زمين مورد نظر نميدانند.

عطش براى ريفورم ملكيت  6,5

مسائل زمين مورد بحث در اين فصل بارها باين سوال عمده پرداخته است كه: « كيها مالك منابع خارج از ساحه زراعت اند؟» حل رضايت بخش مالكيت عنعنوى چراگاه 
ها براى حدود 30،000 اجتماعات مسكون، رسيدگى به نيازمنديهاى شبانان كوچى جهت دسترسى به چراگاه ها، ايجاد معيارهاى كار آمد براى مديريت منابع طبيعى، و 
تدارك قناعت بخش زمين براى تهى دستان بشمول عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى، همه آينها وابسته به پاسخ به سوال باال ميباشد. اين مطالب درعين حال به 
مواضع بعد از بن دربارة اينكه صالحيت كنترول باالى چراگاه ها و منابع خارج از ساحات زراعتى به كدام مراجع محول ميگردد، ارتباط مستقيم دارد. شكست يا ناكامى 
در تمام ساحات متذكره نيز سواالتى در مورد پديده متداوم و مهلك غصب زمين ايجاد مينمايد، چون اين موضوع اغلباً با صطالح زمين هاى دولتى را بشمول زمين 

هائيكه ملكيت عامه ناميده ميشوند، شامل ميگردد.

به تعويق انداختن اكثريت حقوق زمين در دقايق اخير

اين اثر تاكنون در اطراف وضع زمين هاى حكومت و عامه بحث نموده است. در اواسط دهه پيشرفتهاى مهمى درينباره صورت گرفت. پاليسى زمين در سال 2007 طبقه 
بندى زمين را حل نمود و بين زمينهاى حكومت و عامه براساس حكم قبلى كرزى (بخصوص فرمان شماره 83 سال 2003 (1382 ش) فرق قائل شد. پاليسى نامبرده 
پيشنهاد نمود كه مالكيت حكومت بايد به ساحات خدمات عامه محدود گردد، و زمين هاى عامه بايد منابع طبيعى  خارج از كشتزارهاى زراعتى بشمول زمين هاى باير، 
بكر و علفزارها را در بر گيرد. قانون جديد بايد صريحاً مسجل سازد كه دولت مالك اين زمينها نيست بلكه صرف اداره آنرا بدوش دارد. مساله بسيار مهم اين بود كه 

زمينهاى اجتماعات بحيث يك صنف جداگانه شناخته شد. بسيارى از چراگاه ها كه اجتماعات آنرا بصورت عنعنوى ملكيت خود ميدانست شامل صنف متذكره ميباشد.

با افتادن موضوع از توجه، فرصت استفاده از پاليسى ملى زمين بخاطر پيشرفت در جهت حل قانونى به تأخير افتاد. از طريق فرامين، رئيس جمهور و واليان واليات و 
قوماندانان هاى پرقدرت محلى ادعاهاى اجتماعات محلى را در بارة زمين هاى ال مزروع و علفزارها بحيث مالكيت شان، رد و انكار نمودند. استفاده كنندگان پرقدرت، 

تجار انفرادى، سياسيون و قدرتمندان بوده اند.

مقاومت در برابر تغييرات كه ميتوانست غصب اداره زمين هاى خارج از ساحة كشتزارها را محدود سازد، در تمام دهه محسوس بود و اينك كه دهه بعد از بن پايان مى يابد، 
فرصتهاى جديدى، بعنوان مثال، در تعديالت قانون مديريت زمين وجود دارد. در روشنى توضيحات باال و مسوده تعديالت است كه طبقه بندى زمين مسجل در پاليسى ملى 
زمين سرانجام، ادامه يافت؛ مسوده جديد قانون چهار صنف را در بردارد: زمين دولتى، زمين خصوصى، زمين عامه و « زمين خاص قريه» (و در حقيقت كته گورى پنجم كه 
بنام« زمين هاى وقفى» يادميگردد). زمين هاى خاص قريه را ميتوان بنام زمين اجتماع ياد كرد. زمين مرعى (Mar’aa) را ميتوان كتگورى عمده زمين هاى عامه دانست.

چوكات 2 صنف بندى را احتوا مينمايد كه در ترجمة انگليسى تعديالت ،در ماه دسمبر 2012 توسط اراضى (ARAZI) به مؤلف داده شد.

هرگاه محتويات اين پالن در قانون پذيرفته شود، در آنصورت ساحات و سيعى از زمين كه در حال حاضر تحت طبقه بندى زمين دولتى شمرده ميشود، با صراحت بحيث زمين 
عامه و زمين مورد استفاده اجتماعات مارا( Mar’aa) شناخته خواهد شد كه اساساً بحيث چراگاه از آن استفاده ميگردد. برعالوه، اجتماعات قادر خواهند بود تا زمين هاى ملكيت 

عنعنوى خودرا بحيث ملكيت جمعى و مشترك خود بشناسند(كه در فوق بنام زمين هاى خاص قريه تشريح گرديد) كه با زمين عامه/ زمين مرعى (Mar’aa) فرق دارد.

حتى اگر پيشنهادات نامبرده در قانون شامل گردند، تطبيق آن مشكل خواهد بود. صنف بندى يك قطعه زمين بحيث زمين خاص قريه ( يا زمين خاص مرعى) مستلزم 
تصديق مورد به مورد توسط اراضى (ARAZI) ميباشد. اراضى جريان تصديق را بدون حمايت اساسى مرجع كمك دهنده انجام نمى دهد. در غياب چنين حمايت، اداره 
تصديق مؤقت را تنها در صورتى اجراء مينمايد كه دولت  بخواهد زمين را به سرمايه گذاران و يا اشخاص خصوصى توزيع نمايد. بدون انتشار معلومات همگانى، اجتماعات 

نيز از فرصتهاى تأمين حقوق مالكيت جمعى خويش آگاه نخواهند گرديد. حاكميت ضعيف قانون نيز ساير موانع در تطبيق علمى اين فرصت قانونى را بوجود ميآورد.

محدوديت هاى دورنماى زمين هاى خاص قريه را نيز نبايد ناديده گرفت. ساحات زيادى از علفزارها كه اجتماعات مدعى ملكيت آنند، در زمره زمين هاى مربوط 
به دولت باقى مانده و اين موضوع تمام زمين هاى خارج از ساحه زراعت را كه در سروى سال هاى 1390 راجستر گرديده اند بحيث زمين هاى حكومت ميشناسد.

درعين حال محدوديتها درباره زمينهاى خاص قريه بعنوان ملكيت واقعى موجود ميباشد. اجتماعات اجازه ندارند زمينهاى متذكره را به سرمايه گذاران، بگونه مثال، بدون 
تصويب رئيس جمهور، باجاره بدهند. محدوديت باالى فروش زمين الزاماً كدام كاستى نيست. بسيارى از اجتماعات بصورت عنعنوى عقيده دارند كه حق اجتماع در رابطه 
با زمينهاى متعلق به آنها صرف براى نسل كنونى، دايمى و جاودانه نيست. محدوديت غير عادالنه و نامناسب بيشتر در اين مطلب نهفته است كه اجتماعات در صورت 

از دست دادن زمين هاى متذكره براى استخراج معادن و ساير مقاصد عامه، حق جبران خساره را ندارند.

374 ريد و فولى « زمين و ملكيت»؛ نيگل تامپسن( LARA/USAID) نظريه شخصى24مى 2012
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چوكات 2: تعاريف پيشنهادى طبقه بندى ملكيت زمين
5,1 زمين هاى دولتى

تمام زمينهاى زراعتى و غير زراعتى ثبت شده در كتاب اساس زمين هاى ملكيت دولت.  .1
زمينهائيكه ملكيت شخصى بودن آن در جريان  شناسائى حقوق زمين براساس شريعت يا مواد قانون به ثبوت نرسيده است.  .2

زمينهائيكه قبل از دسمبر 1979 ( 6 جدى 1358 ش) براى بيش از 15 سال در تصاحب دولت قرار داشت.  .3
زمينهاى مصادره ناشده كه در اسناد دولت و ادارات دولتى قبل از 6 آگست 1975 ثبت و تشخيص گرديده اند.  .4

5,2 ز›مينهاى خصوصى

      قطعات زمينى كه براساس مواد قانون، ملكيت اشخاص حقيقى و حكمى غير دولتى، شناخته ميشوند.
5,3 زمين خاص قريه

زمينهائيكه توسط اداره زمين  افغانستان بحث زمينهاى واقع و يا وابسته به قريه يا قريه جات تصديق گرديده، مالكيت دولت نبوده و ميتواند براى 
مقاصد مشخص ملكيت ساكنين قريه بعنوان شخصيت هاى حكمى، دانسته شود.

زمين هاى خاص قريه هيچگاه نميتواند بدون موافقه خاص وزير زراعت، مالدارى و آبيارى و تصويب ( تأئيد) رئيس جمهور خريدارى، فروش، اعانه،   .1
تبديل، گروى، كرايه و تصاحب براساس ميراث، گردد.

حفظ و مراقبت زمينهاى خاص قريه مسؤوليت جمعى ساكنين قريه يا قريه جات مربوطه و بخصوص كميسيون انتخابى زمين قريه، ميباشد.  .2
دولت مسئوول تنظيم و نظارت بر زمينهاى خاص قريه است.  3

دولت صالحيت دارد كه زمينهاى خاص قريه را بمنظور مقاصد و منافع عامه بدون مصادره آن مورد استفاده قرار دهد.  .4
در صورتيكه  موجوديت منابع مانند، معادن ،آثارتاريخى و دريا يا تونل زير زمينى در زمينهاى خاص قريه كشف گردد، زمين با تمام ارزشهاى مادى   .5

و معنوى آن، مالكيت دولت شناخته ميشود.
زمين هاى خاص قريه از طريق پروسه وارسى توسط اداره زمين افغانستان تشخيص و ايجاد ميگردد.   6

جريان وارسى از طريق مقررات خاص انجام مى يابد  .7
زمين عامه  5,4

زمينهائيكه عامه مردم براى مقاصد خاص و منافع خود بشمول مرعى  (Mar’aa) (استفاده مشترك)، قبرستان، خرمن از آن استفاده مينمايند، نميتواند 
مالكيت دولت و اشخاص خصوصى باشد.

Mar’aa (1) زمين هاى مرعى  .6

تمام دشتها، تپه ها، كوه ها و دامنه هاى آن، با تالقها در تمام اطراف آب، و ساحات جنگل پوشيده از تپه هاى تغذيه( تغذيه مواشى)، نيزار و گياه هاى 
داروئى بنام زمين مارا (Mar’aa) ناميده ميشوند.

زمين هاى مرعى  عمومى  .7

زمين هائيكه تمام شهروندان مطابق با احكام قانون حق استفاده از آنرا دارند.  .1
زمين هاى خاص مرعى  .2

زمين هاى محدود به حدود خاص داراى موقعيت و وابستگى به قريه يا قريه جات كه تنها ساكنين براساس احكام قانون حق استفاده از آن را دارند. 
زمينهاى نامبرده بحيث زمين هاى خاص قريه پس از تصديق اداره زمين افغانستان (ALA/ARAZI) مربوط وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، 

ثبت و تشخيص ميگردند.
 (Mar’aa) تصرف و تصاحب زمين مرعى  .8

در صورتى كه يك شخص زمين مرعى را حتى براى يك زمان طوالنى در تصرف داشته باشد، حق تصرف آن بزودى پس از آنكه براساس شريعت 
بحيث زمين مرعى تثبيت گردد، از بين ميرود.

زمين هاى وقفى   .9

زمينيكه وقف ميگردد از ملكيت صاحب آن خارج شده و مالكيت گيرنده آن نيز بحساب نمى آيد.  .1
فروش، اعانه، تصاحب، و ميراث زمين وقفى مجاز نمى باشد.  .2

هر منفعت ناشى از زمين وقفى بايد براى مقاصدى مورد استفاده قرار گيرد كه زمين بمنظور آن وقف گرديده بود.  .3
اداره اوقاف واليت مربوطه جائيكه زمين در آن موقعيت دارد، مكلف است تمام اسناد معتبر قانونى را از وقف كننده  بدست آورده آنرا آرشيف  نموده   .4

و زمين نامبرده را از مالكيت اعانه دهنده برون نمايد.

زمين مرعى كتگورى فرعى زمين عامه ميباشد  (1)

مأخذ: مسوده پيشنهادى وزارت زراعت و وزارت عدليه، دسمبر2012
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تشابهات حل ناشدنى زمين هاى بكر، باير و علفچرها

تعديالت پيشنهادى در عين حال تشابهات ميان زمين هاى بكر، باير و علفزارها را از بين نمى برد. زمين هاى بكر هنوزهم بعنوان زمينهايى تعريف ميگردند كه 
هرگز كشت و زرع نگرديده اند375. زمين هاى باير و خشك بزمين هاى گفته ميشود كه «تحت شرايط عادى، براى مدت بيش از پنج سال متواتر كشت نگرديده و 
اين زمين ها ميتواند پس از بهبود يا اعمار سيستم آبيارى تحت زرع آورده شوند»376. اينها تعاريف تخنيكى بوده و صنف بندى ملكيت زمين نميباشد و بنابراين از 
لحاظ تيورى مانعى در راه حقوق زمين شناخته نميشود. حقيقت اينست كه زمين هاى بكر و باير معموًال بخشى از امالك قريه ها براى تغذيه مواشى شمرده ميشوند. 
قانون موجود اجاره زمين هاى بكر و باير را به اشخاص و مؤسسات ملى و بين المللى الى 90 سال اجازه ميدهد (ماده 64 قانون مديريت زمين، 2008 (1388 ش) 
و متن جديد پيشنهادى قانون نيز آنرا حفظ نموده است377. برعالوه، چنين اجاره ها براى ساير مقاصد غير از زراعت مانند اعمار منازل و اسكان نيز جواز دارد378. 
باوصف آنكه يك كميسيون برنامه ريزى تخنيكى توضيف است تا ساحات مناسب را براى سرمايه گذاران مشخص سازد، ولى اين بمعنى تشخيص و داورى كامل 
حقوق محلى نميباشد379. از آنجائيكه زمينهاى خاص قريه تنها بعد از تشخيص ميتواند ايجاد گردد، توزيع آن به سرمايه گذاران قبل از تشخيص عين زمين بحيث 

زمينهاى خاص قريه نيز دور از امكان نيست.

امكانات روشن ولى نامطئمن

تغير موضع بنفع اكثريت كه از پيشنهادات كنونى نمايندگى مينمايد تشويق كننده است. معلوم نيست كه پيشنهادات جديد از جانب وزارت عدليه، شوراى وزيران يا 
پارلمان مورد تأئيد و تصويب قرار گيرد. تصاميم سال 2013 باالخره نشان خواهد داد كه پاليسى هاى مربوط زمين و قوانين آن  طى دهه اخير تاچه اندازه دگرگون 

گرديده اند.

در صورتيكه تعديالت قانونى نافذ گردند، تغييرات بيشترى در قانون و عمل بوقوع خواهد پيوست. يكى از نتايج درين عرصه آن خواهد بود كه مسوده قانون چراگاه 
و قانون جديد در بارة جنگالت بايد طورى تعديل گردد كه اجتماعات بعنوان مالكان قانونى چراگاه ها و جنگالت شناخته شوند. طوريكه قبًال تذكر رفت، تاكنون 

اين موضوع با مخالفت مواجه گرديده است.

375  ماده 3 (11) قانون جديد پيشنهادى مديريت زمين، دسمبر2012(1391 ش)
376  ماده 3 (12) قانون جديد پيشنهادى مديريت زمين، دسمبر 2012 (1391ش)
377  ماده 69 (1) قانون پيشنهادى جديد مديريت زمين، دسمبر2012 (1391 ش)

378  ماده 63 قانون مديريت زمين فعلى، 2008 (1388 ش)، و ماده 69 (2) قانون مديريت زمين جديد پيشنهادى، دسمبر 2012 (1391 ش).
379  ماده 69 قانون مديريت زمين 2008 (1388 ش) و ماده 74 قانون جديد پيشنهادى مديريت زمين، دسمبر 2012 (1391 ش)
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دولت، غصب زمين، و منازعات زمين. 7

استفاده و سوء استفاده از قدرت 7,1

بخش اعظم اين نوشته باالى وضع زمين هاى بدون اسناد، اجتماع و بخصوص منابع خارج از ساحه زمينهاى زراعتى تمركز دارد. دليل آن اينست كه حداكثر 
بالتكليفى قانونى و منازعات باالى اين منابع تمركز دارد. مخالفين عمده درينمورد مردم و دولت اند. 

در فصل گذشته توضيح گرديد كه چگونه دهه بعد از بن درينباره با نتايج مثبت پايان يافت؛ مسوده تعديالت در قانون مديريت زمين دريچه جديدى را بسوى اين 
احتمال واقعى كه اجتماعات قادر خواهند گرديد تا بصورت قانونى منابع مشترك خارج از زمين هاى زراعتى را مالكيت خود، نه مالكيت دولت، ثابت سازد.

يكى از موانع ضمنى استرداد منابع برون از  ساحة زمين هاى زراعتى به اجتماعات در افغانستان اينست كه پروسه تشخيص چنين زمينها به خواست دولت، يا دقيقتر، 
اراضى (ARAZI) ارتباط دارد. شناخت قانونى حقوق زمين بخودى خود به ندرت جهت تأمين منافع زمين بسنده ميباشد. ايجاد ادارات در سطوح قابل دسترسى 

جهت تشخيص و تأئيد حقوق متذكره ضرورى است.

درين مورد، دهه بن بدون برنامه عمل كرد، ولى عدم تمركز الزم اداره زمين رادر سطوح محلى بخاطر تطبيق و حمايت مواد قانون انجام نداد. و اينها على الرغم 
تعهدات بزرگى در استراتيژى انكشاف ملى افغانستان و اسناد برنامه يى حكومت محلى، طوريكه قبًال به آن اشاره شد، بوقوع پيوست. درعوض دهه بعد از بن، با 
تمركز ادارة زمين در دست قدرت مركزى، توام بوده است. اين موضوع بعنوان يك ضرورت در جهت محدود ساختن غصب زمين قابل توجيه دانسته شده، در حاليكه 

عامه مردم بخوبى ميدانند كه قدرتمندان دست هاى خودرا در غصب زمين بعنوان شركا و استفاده كنندگان غير فعال و يا فعال كثيف ساخته اند.

منافع شخصى و غصب زمين 7,2

در حاليكه هيچ حكومت( يا رئيس جمهور) نميخواهد در غصب زمين متهم باشد، با تعجب اين موضوع بصورت مكرر و بارها در مطبوعات محلى افغانستان گزارش 
داده شده است. در همين تازگيها اعضاى پارلمان اتهام وارد كردند كه مامورين عاليرتبه قصر رياست جمهورى در جمله غاصبن زمين شامل اند380.محمد كريم خليلى 
معاون رئيس جمهور كه خود متهم به غصب زمين ميباشد، ميپرسد كه چرا در مقابله با اين« سرطان» (منظور او غصب زمين است)، تا اين حد كار كم انجام گرديده 
است. او دخيل بودن دولت افغانستان را در اين پديده اذعان مينمايند. راه حل) مدنظر عليه غصب زمين اين بود كه قدرت دولتى در كابل بخصوص صالحيت رئيس 
جمهور در قوانين غير عادالنه 2002 و 2003 تقويه گردد. بطوريكه در جريان دهه آشكار گرديد، سودمندى اين جريان مورد سوال قرار گرفت و تصرف قدرت توسط 
رئيس جمهور كرزى خود به بخشى از معضله تبديل گرديد. اين جريان بخصوص در نتيجه آگاهى از مواردى مانند دخيل بودن رهبران سياسى بشمول خود رئيس 
جمهور و اعضاى فاميل و همكاران وى كه صالحيت توزيع زمين را راه ارزان يا رايگان براى تصاحب زمين هاى دولتى و عامه ميدانند، تشديد شده است. عامه 

مردم نيز به عدم اراده يا ناتوانى مأمورين و محاكم در مبارزه با اين پديده باور كامل داشته و با دلسردى توام با واهمه و ترس با اين موضوع برخورد مينمايند381.

مشكل است  از روى ريكاردهاى رسمى درك كرد كه چه مقدار زمين در نتيجة تبانى و ساخت و بافت در مقامات عالى و استفاده غير قانونى از احكام رياست 
جمهورى توزيع گرديده است. يك راه درين رابطه بازرسى فرامين است كه در آن رياست كادستر اداره عمومى جيوديزى و كارتو گرافى  براى سروى يك ساحه 
جهت بخشش، فروش يا توزيع قانونى آن، مؤظف شده است. به اداره نامبرده حداقل (220) حكم بين سالهاى 2008 و 2011 در مورد (124،000) هكتار زمين صادر 
گرديده است382. تعداد زيادى از اين احكام بخاطر سروى ها جهت مقاصد واقعى عامه مانند روشن شدن ملكيت زمين هاى اطراف ميدان هاى هوائى خوست و كابل 
و زمين هاى معدن مس عينك، و يا بخاطر ايجاد پروژه هاى اسكان كوچيها و عودت كنندگان/ بيجاشدگان، كه قبًال از آن تذكر بعمل آمد، صادر گرديده اند383. 
بنظر ميرسد تعداد زياد ديگر اين فرامين منتج به ايجاد شهركها توسط نخبگان قدرتمند براى منافع خصوصى تجارتى، و يا فروش زمين هاى حاصله گرديده اند. 
مأمورين ملكى اظهار ميدارند كه احكام« بالنسبه كم» در نشريه رسمى چاپ شده اند. 220 حكمى كه در فوق از آن ياد آورى گرديد تنها 12 واليت را در برگرفته 

و واليت كابل جائيكه پرمنفعت ترين غصب زمين درآن بوقوع پيوسته، شامل آن نميباشد.

اسناد ثبت زمينهائيكه بصورت رسمى به سرمايه گذاران بخشيده يا فروش شده، قابل تحير و تعجب اند. اسناد متذكره حاكى است كه درواقع تنها 46،253 هكتار زمين 
دولتى و عامه از سال 2002 به سرمايه گذاران به اجاره داده شده است384. با توجه به عمق وعده هائى كه در مورد واگذارى زمين هاى داراى مساحت بزرگ به سرمايه 

داران داده شده و با در نظرداشت تجديد نظر هائيكه در قانون مديريت زمين جهت آسان ساختن اجاره زمين درسال 2008 بعمل آمده، رقم فوق كم به نظر ميرسد.

روكش گذاشتن برقانونيت غالبان فساد را پنهان ميسازد. يك مامورعاليرتبه ومتقاعد خدمات ملكى اظهار داشت كه براى همكاران وى يا سياسيون بسيار آسان است 
ساحة زمينى را كه ميخواهند مشخص ساخته، خواهان كمك از رئيس جمهور گرديده و حكم مربوطه را به كادستر جهت سروى زمين مورد نظر راجع سازد. سروى 
تكميل شده جهت اخذ قباله به اراضى (ARAZI) راجع گرديده و سپس به وزارت امور شهر سازى بخاطر ترتيب نقشه قابل قبول شهر جديد يا شهرك سپرده شده 

380 حسيب مودودى، « اعضاى پارلمان خواهان افشاى نامهاى غاصبين زمين اند»، افغانستان امروز، 17 نوامبر 2012
381 براساس اظهارات يك مأمور عاليرتبه كه نميخواهد نامش افشا گردد، برادر معاون رئيس جمهور خليلى گهگاهى بطوريكه در باال تذكر داده شد عليه غصب زمين صحبت مينمايد، خواهان بدست 
آوردن ساحه يى از زمين در غرب كابل جهت اعمار شهر ستاليت ( ماهواره اى)، بوده است. او ساكنين موجود را در نتيجه سروى مجدد ساحه بعنوان زمين حكومت، از ساحه اخراج نمود. در يك مورد ديگر 
شايع است كه رئيس جمهور كرزى در شهر عينومينه 1 و 2 در كندهار(درمتن انگليسى AUOMINA نگاشته شده) شريك ميباشد كه (10) كيلومتر مربع زمين ملكيت عامه را احتوأ نموده و توسط 

برادر كرزى براساس فرامين رياست جمهورى براى انكشاف، شكل« قانونى» گرفته است
382   احكام رياست جمهورى در باره سروى زمين، تصفيه و حل منازعات زمين، رياست كادستر، اداره عمومى جيوديزى و كارتو گرافى، مى 2012

383  احكام رئيس جمهور، شماره هاى 6142، 2061، 2473 و 142.
384  « اجاره زمين ها توسط حكومت افغانستان بين سالهاى 2002-2012» ( كابل: اداره زمين درافغانستان، جون 2012).
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ميشود. نقشه طرح و امضأ ميگردد و شهرك اعمار ميشود. حتى در صورتيكه شخص سرشناس متذكره زمين بدست آمده را به قطعات 300 مترمربع تقسيم نمايد، از 
فروش آن هزاران دالر بدست مياورد. قيمت زمين بدست آمده از حكومت حداقل و يا بسيار كمتر از قيمت بازار ميباشد. بسيارى از مصارف و مخارج «فيس» است كه 
در هر مرحله براى هموار كردن جريان موضوع پرداخته ميشود. بهر اندازه يى كه پول بيشتر براى شهرك مانند اعمار سركها يا تهيه منابع آب سرمايه گذارى گردد، 

ماحصل فروش به مليونها باالتر ميرود.

جريان ديگرى كه توضيح گرديده مربوط به يك شخص – بازهم شخص داراى ارتباطات و ثروت- است كه ادعا داشت يك ساحة زمين ، ملكيت موصوف يا پدر او 
بوده ولى اسناد آن در جريان جنگ مفقود گرديده اند. او فورمه ها را در محكمه تكميل ميكند. «فيس» براى هر يكى از دفاتر كه فورمه به آن راجع و امضاء ميگردد، 
پرداخته ميشود. هر امضاء مشروعيت دعوى اورا تقويه ميكند. وقتى فورمه تكميل شده به محكمه ميرسد و ريكارد اصلى در آرشيف پيدا نمى گردد، پول بيشتر براى تأمين 
(پيداشدن) سند جاگزين مطالبه و پرداخته ميشود. باينترتيب شخص موصوف زمين را از آن خود ساخته، و آنرا بفروش رسانيده و يا آنرا تاهنگام باال رفتن كافى قيمت آن، 
احتكار مينمايد. چنين جريانات ظاهراً از لحاظ تخنيكى قانونى بنظر ميرسد ولى در عمل فساد بوده كه براى مأمورين و قاضيان راستكار و صادق مشكل و دشوار ميباشد.

از دست دهنده زمين يا غاصب زمين ؟

مايه  تحير و تعجب است كه دولت بصورت عمومى خود را قربانى عمده پديده غصب زمين دانسته و فعاالنه اصرار ميورزد تا «زمين هاى سرقت شده» را دوباره 
بدست آورد. ارقام رسمى در بارة زمين هاى متذكره به 4.45  مليون جريب (890،000 هكتار) ميرسد385. با وصف آنكه فهرست غاصبين به طور علنى، افشأ نگرديده 
ولى اراضى (ARAZI) آنها را در حدود (18،871) نفر ميداند. اراضى گزارش ميدهد كه تاكنون توانسته است 5 فيصد از جملة اين زمينهاى دزديده شده را دوباره 

بدست آورد(228،517 جريب يا 45،700 هكتار).

رئيس جمهور در مواقع مختلف اعتراف نموده كه اوضاع از كنترول خارج است. درين تازگيها، فرمان وى در باره عملى كردن بيانيه تاريخى  شان در 21 جون 2012 
در جلسه خاص شوراى ملى گواه مطلب فوق ميباشد. سخنرانى متذكره بمنظور اطمينان دادن به كمك دهندگان( donors) در رابطه با پيشرفت بسوى كنفرانس 

توكيو در جوالى 2012 بود كه 16 مليارد دالر را درسال 2015 براى افغانستان تعهد نمود386.

 در ميان 140 رهنمود عنوانى وزارتها مهاركردن «غصب زمين» شامل ميباشد. وزارت امور شهرى سازى موظف گرديده بود تا مسأله شهرك ها را بررسى نمايد387.موارد 
متذكره بواسطه حكم رئيس جمهور در مورد ارزيابى اعمار شهرك ها و غصب زمين در مركز و واليات كشور بايد تعقيب ميگرديد. (27 جون 2012)388 براساس حكم 
متذكره كميسيونى ايجاد گرديد كه در مدت سه ماه «قانونيت اسناد تمام شهركها را در شهر هاى بزرگ و كوچك كشور مورد مطالعه قرار دهد». سه ماه متذكره بدون 

نتيجه سپرى گرديده است. بهرحال، نواقص وراه هاى گريز در اليحه وظايف كميسيون متذكره مالكين شهركها را قادر ساخت تا پروژه هاى خودرا نظم و قاعده ببخشد.

رئيس جمهور كرزى در بيانيه 21 جون 2012 به وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى هدايت داد تا:

... معلومات دقيق راجع به غصب زمين هاى حكومت و اشخاص را دركشور جمع آورى نمايد...
... گزارش دستآوردهاى عملى را براى كابينه در باره استفاده از زمين هاى المزروع و قابل كشت در مدت شش ماه برطبق رهنمود ها و هدايات قبلى دفتر رئيس 

جمهور و فيصله كابينه ترتيب و تقديم نمايد389.
اين وظيفه نيز يا انجام نگرديده (و يا حد اقل با طالع عامه نرسيده است). در عين حال اوراق و اسناد بيشترى در باره موضوع تهيه گرديد كه بصورت عمده در شكل 
يك فصل جديد در تعديالت قانون مديريت زمين اضافه شد(دسمبر2012). دراين اضافات هشت ماده موجود است كه تشخيص «غاصبين» را وظيفه حكومت مركزى، 
واليان، و ادارات ولسوالى دانسته و اقداماتى را پيشكش مينمايد كه از غصب بيشتر زمين جلوگيرى شود. آنهائيكه بحيث غاصبين شناخته شوند محكوم به جزا بشمول تا 
هشت سال زندان ميباشند. تا وقتى مأمورين ملكى و سياسيون در غصب زمين دخيل باشند، تطبيق مواد متذكره مشكل بنظر رسيده و توقع تغير واقعى بسيار اندك ميباشد.

موج فزاينده شكايات و منازعات 7,3

منازعات عادى برسر زمين

زمين حتى در اقتصادهاى زراعتى بسيار پيشرفته و صلح آميز منبع عادى منازعه بشمار ميرود. اختالفات و تشنج نامبرده معموًال بر سر حقوق ميراث، حدود ميان خانه ها و زمين، 
و داد و ستد مربوط زمين بصورت عمده ميان افراد و خانواده ها  بميان ميآيد. معلومات و ارقام محاكم بعد از بن نشان ميدهد كه 26 فيصد دعاوى بين مارچ 2003 و مارچ 2004 
مربوط ميراث و 20 فيصد ديگر مربوط فروش زمين هاى مورد اختالف و منازعه بوده اند42.390 فيصد دعاوى ميراث مربوط زمين بود كه عودت كنندگان آنرا به NRC بين 

سالهاى 2002و 2007 راجع ساخته بودند391. رقم متذكره به 28 فيصد در 2009 و 23 فيصد در 2010 كاهش يافت ولى در سال 2011 دوباره به 38 فيصد افزايش نمود392.

385 لست زمينهاى غصب شده و دوباره بدست آمده در 34 واليت براساس جريب ( كابل: اداره زمين در افغانستان، بدون تاريخ)
386 وزارت خارجه جاپان « اعالميه همكارى جاپان براى كمك در عرصه خود كفائى افغانستان. از تغيير تا انتقال» 8 جوالى، 2012

387 آخرين چار حكم به وزارت، تحت رهنمود 26. 
388 حكم رئيس جمهور شماره 2232، 2012( 1391ش)

389 فقره چارم 27 رهنمود براى وزارت زراعت و آبيارى. برعالوه حكم شماره 6 مامورين عاليرتبه حكومت را مؤظف ميسازد تا « خودرا از قانون شكنان، مجرمين، افراد مفسد و مقصر جداسازد. ادارات 
قضائى و تطبيق كننده قانون مكلف اند عليه آنهائيكه بدون توجه به موقف ادارى خويش مانع تطبيق قانون ميگردند، اقدامات جدى قانونى را مرعى نمايند» حكم شماره 12 رياست جمهورى «ضبط غير 

قانونى زمين» را يكى از نتايج نگهدارى غير قانونى سالح ميداند.
390 الدن ويلى « در جستجوى صلح در چراگاه ها» 40

(2007 ،NRC و AREU ،كابل ) «391 ربيكاگنگ،« گزارش آغاز كار وركشاپ، مطالعه منازعات زمين توسط واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان-هيأت ناروى براى مهاجرين
392 معلومات از گزارشهاى ساالنه احصائيوى شعبه تقنين اطالعات، مشوره و كمك حقوقى (ICLA) NRC، 2008 ،2009، 2010 و 2011. در سالهاى 2010و 2011 اين ارقام موارد مربوط به پروژه 
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منابع جديد منازعات

بصورت طبيعى، مسائل استرداد بخش بزرگى در دعاوى رسمى توسط محاكم و ادارات مربوطه بعد از ختم جنگ داخلى در 2002 را تشكيل ميداد. 86 فيصد دعاوى 
در محاكم كابل طى سال 2004 مربوط زمين و مالكيت بود393. در سطح ملى، دعاوى ملكيت بين سالهاى 2002 و 2004 چار چند گرديد و 63.4 فيصد تمام دعاوى 
را تشكيل ميداد394. اشغال غير قانونى، 24 فيصد دعاوى زمين متذكره را ميساخت395. قبًال ديديم كه افزايش ناگهانى در دعاوى باعث ايجاد دو محكمه خاص گرديد، 
از جملة 1،711 دعاوى كه در محكمه شنيده شد، 69 فيصد مربوط به اشغال غيرقانونى و 24 فيصد ديگر «تقلب در اسناد و يا اشكال ديگر فريبكارى و نيرنگ» بود. 
طى سال 2002، هيآت ناروى براى مهاجرين به عودت كنندگان در مورد موضوعات مربوط به طرحهاى توزيع زمين كمك ميكرد، 60 فيصد كارمؤسسه متذكره 

را مسائل ياد شده تشكيل ميداد. 

در عدم موجوديت معلومات محكمه از سال 2005، مشكل است معلوم نمائيم كه آيا منازعات زمين و ملكيت بحيث بخش اعظم دعاوى رسمى هنوز هم ادامه دارد يا 
خير. حتى بيشتر مشكل است تعيين گردد كه آيا موضوعات مربوط به اختالفات زمين و ملكيت برحل غير رسمى اختالفات و منازعات از طريق اجتماع، و شوراهاى 
قومى و محلى تفوق دارد؟ براساس سروى هائيكه صورت گرفته سه نوع گرايش وجود دارد. سروى توسط AIHRC در 2006 و توسط اكسفام(OXFAM) در 
2008 نشان ميدهد كه مناصفه يا بيشتر تمام منازعات، وابسته به مسائل زمين و ملكيت بود396.مطالعات جامع با اين نتيجه گيرى كمتر توافق دارد397. بگونه مثال، در 
تخار و كندز نيم اختالفات و دعاوى حل شده توسط شورا هاى صلح كه از جانبموسسه همكارى براى صلح و همبستگى آموزش ديده اند، در جريان نيمه اخير دهه 
بن مربوط به زمين و ملكيت بود47.398 فيصد دعاوى حل شده توسط شوراى عدلى در ننگرهار مربوط به زمين بود399.پنجا فيصد اختالفات راجع شده به شوراهاى 
عدلى رسمى - غير رسمى كه در واليت نميروز ايجاد گرديده اند، مربوط به حقوق زمين ميان مالكيت زمين و اجاره داران بوده است400.در واقع تمام منازعات تحت 
ارزيابى توسط كميسيونهاى واليتى در بارة ميانجگيرى، اختالفات (CCM) كه توسط دفتر ارتباط با تمويل انستيتوت صلح اياالت متحده امريكا بمنظور حل اختالفات 

بين اقوام و بين دولت و اقوام ايجاد گرديده اند، راجع به حقوق مربوط به زمين ميباشد401. هدف اساسى محدود ساختن منازعاتى است كه به خونريزى ميانجامد402.

پروژه ها و ادارات مانند موسسه همكارى براى صلح و همبستگى و PEACE كه باكوچى ها كار ميكنند، نيز باين نتيجه رسيده اند كه دسترسى به زمين هاى 
مورد منازعه مشخصه ، منازعاتى است كه آنها در حل آن ميان خود كوچيها و ميان كوچيها و اجتماعات مسكون كمك كرده اند403.خشونتها، منازعات مسلحانه ميان 

كوچيها و هزاره ها در دامنه تپه هاى غزنى و وردك كه قبًال توضيح گردىد در هر تابستان بشمول سال 2012 در سطح بسيار باال باقى ميماند.

از آنجائيكه معلومات درباره منازعات يا دعاوى رسمى و غير رسمى در سال 2012 ناكافى است، نميتوان بطور يقين گفت كه دعاوى و منازعات مسلحانه باالى 
زمين در حال افزايش ميباشد.404 توسعه همه جانبه ميكانيزم هاى غير رسمى وابسته به حل منازعات زمين اين موضوع را تأئيد مينمايد. اين شوراها و جرگه ها در 
سطح قريه ها، قبايل، گروه ها، منطقه، قوم، ولسوالى و حتى واليت وجود دارد.405 مراجع متذكره با محاكم از جهت اينكه كدام اشخاص اين دعاوى را ميشنوند و 
حل ميكنند و شيوة كار مبتنى بر اتفاق آراء بعوض اعالم برنده و بازنده ، فرق دارد. فيصله هاى شورا مربوط به وفاق اجتماعى و استفاده مختلط از احكام شريعت، 
نشريات مبتنى بر اجتماع و معيارهاى عنعنوى ميباشد. در سال 2006 آيشيا فونديشن  گزارش داد كه تا حدود (90) فيصد منازعات، جزائى و مدنى، خارج از سيستم 

رسمى حل گرديده اند406. اكثريت افغانها به محاكم مراجعه نكرده اند.

انجمن هاى غير رسمى محلى مانند شوراهاى اجتماع(3. 32فيصد)  منازعات،  كه در عمل مراجع ترجيحاتى براى حل  مينمايد  سروى 2008 آكسفام تأئيد 
8 فيصد پاسخ  و شوراهاى قومى (6. 13 فيصد) باقى ميماند407. پوليس نيز بر اساس سروى نهاد كليدى براى حل منازعات زمين(24 فيصد) ميباشد. تنها 

هاى توزيع زمين را در بر نمى گرفت، چون اينها دعاوى جديدى بود كه NRC با آن سروكار داشت، و بنابرين با معلومات آن در سالهاى قبلى مقايسه شده نميتوانست.
393 بانك جهانى « منابع منازعات كدام ها اند؟»؛ بانك جهانى، « منازعات باالى حقوق مالكيت و حل منازعات در كابل» سلسله ياد داشتهاى پاليسى شهرى كابل شماره 6( مى 2005)

394 الدن ويلى، « در جستجوى صلح در چراگاه ها».

395  الدن ويلى، « در جستجوى صلح در چراگاه ها».
396 «حقوق اقتصادى و اجتماعى در افغانستان» ( كابل: كميسيون مستقل حقوق بشر، 2006)؛ مت ولدمن،«صلح ميان اجتماعات در افغانستان، موضوع استراتيژى ملى» (كابل: اكسفام انتر نيشنل، 

فبرورى 2008)
397 كريسچن دنيس، و ادريس زمان،« گرايشات در منازعات محلى افغانستان، يك مقاله پژوهشى» (كابل: همكارى بخاطر صلح و وحدت، جون 2009)؛ رنى ال سمن، «ارتباط مكانيزمهاى رسمى و 

غير رسمى حل منازعات در افغانستان: سروى در باره افكار مردم» ( كابل: مؤسسه انكشافى سنائى، آگست 2008)
398 « فرصتها و مشكالت در راه پيوند مطالعات موردى از كندز و تخار» ( كابل: CPAU، 2012). با دقت بيشتر، سروى آكسفام در 2008 دريافت نمود كه اختالفات باالى حقوق زمين و آب تهديد 
بزرگ براى صلح توسط 53 فيصد مصاحبه شونده ها شناخته شده است. در عين حال، تحليلهاى اكسفام صراحت دارد كه بيكارى و مشكالت در راه تأمين معيشت مناسب در ساحات روستائى، باهم آميخته 

و يكديگررا تشديد مينمايد.
399 دفتر ارتباط،« ايجاد مؤسسات حل منازعات در شرق افغانستان، درس هائى از اداره ارتباط شوراهاى عدلى در پكتيا و ننگرهار» ( كابل: دفتر ارتباط، دسمبر 2011).

400 دفتر ارتباط،« ايجاد مؤسسات حل منازعات در جنوب افغانستان. اداره اتباط شوراهاى عدلى در هلمند، ارزگان و نيمروز» ( كابل: دفتر ارتباط. دسمبر2009)
401 دفتر ارتباط « منازعات زمين در افغانستان: نمونه پكتيا» ( كابل: اداره ارتباط، دسمبر2008)« موافقتنامه هاى قومى دادرسى: كليد اداره فرعى ملى در جنوب شرق افغانستان» (كابل: اداره ارتباط 

قومى،دفتر ارتباط  ، دسمبر 2009)
402 دفتر ارتباط « منازعات زمين در افغانستان»

403 خيبررسول، « مناسبات از هم گسيخته: درك منازعات ميان اجتماعات كوچى ها و مسكون در چراگاه هاى وردك» (كابل: CPAU، اكتبر2010)؛ گزارش ساالنه 1 جوالى 2010 تا 30 جون 
2011»( تكزاس: پروژه PEACE، 30 جون 2011) انكشاف بين المللى Coffey،«HMEP،مسوده مطالعه: ارزيابى مناقشات واليتى در هلمند» «پروگرام ارزيابى و تفتيش در هلمند» (4 جون 2012)
404 طور مثال، قبًال اشاره شد كه هيآت ناروى براى مهاجرين يك كاهش واقعى در موارد زمين از 90 فيصد در 2007 به 7. 44 فيصد در سال 2011  گزارش داد. معهذا در بارة كاهش متذكره توضيحى 

ارايه نگرديده و شايد ناشى از مشكالتى باشد كه هيآت ناروى براى مهاجرين در حل چنين موارد با آن مواجه گرديده است.
405 فرق ميان شورا و جرگه اينست كه جرگه بشكل عنعنوى براى موضوعات مشخص داير ميگردد در حاليكه شورا گردهمائى نهادى شمرده ميشوند. جرگه ها در عين حال از لحاظ خصوصيت جلسات 
بزرگ اند. بهرحال در هر دو حالت، همه اشتراك كنندگان ميتوانند صحبت نمايند ولى بزرگساالن و برجستگان تفوق دارند. فيصله ها باتفاق آراء و وفاق همگانى صورت ميگيرد. شورا اصطالح پشتو نيست 
و بمعنى « مشوره كردن» ميباشد، در حاليكه « جرگه » از پشتونولى سرچشمه گرفته و معنى آن «دايره» (حلقه) است كه انجمن عمومى و آزاد را افاده ميكند و در آن اكثراً يك « قاضى» (داور) يا حكم 

(مركه چى) براى رهبرى مباحثات تعين ميگردد.
406 ايشيا فونديشن (2006). مأخذ اين رقم گزارش انكشاف بشرى افغانستانبرنامه انكشافى ملل متحد است كه در سال 2007 چاپ گرديد، « وصل كردن تجدد و عنعنه»

407 والدمن، « ايجاد صلح مبتنى بر اجتماع در افغانستان»
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دهندگان تذكر دادند كه براى حل دعاوى و منازعات زمين به محاكم مراجعه خواهند نمود. كمترين مرجع مورد قبول براى حل چنين منازعات سياسيون 
زمين  منازعات  حل  براى  عامه  تأئيد  مورد  مرجع  ترين  عمده  محلى  شوراى  كه   ميدهد  نشان  نيز  سنائى  انكشافى  موسسه   سروى  0 فيصد)  ميباشند(8 . 
بحساب ميرود( 77 فيصد)، مالها(35 فيصد) و ولسواالن(22 فيصد) در موقعيتهاى بعدى قرار ميگيرند.408 صرف (2 فيصد) منازعات به محاكم راجع گرديده 
راجع  محاكم  به  را  موضوع  آنصورت  در  نباشد،  شان  قناعت  مورد  محلى  هاى  فيصله  صورتيكه  در  نمودند،  اظهار  دهندگان  پاسخ  نصف  از  بيش  معهذا  اند. 

ساخت. خواهند 

عوامل ترجيح دادن به سيستم حل منازعات محلى و غير رسمى دور بودن محاكم و ادارات دولتى از قريه ها، بطى بودن جريان حل در محاكم، مصارف 
تذكر  حال  عين  در  منازعات  جوانب  ميباشد.409  عاليتر،  محاكم  توسط  شان  هاى  فيصله  بد  امكانات  و  عادالنه،  حل  يا  شفافيت  عدم  قانونى،  غير  و  قانونى 
موضوع  اين  باشد.  نداشته  وفق  المللى  بين  قوانين  يا  شريعت  با  شايد  كه  مينمايند،  راحتى  و  ارامش  احساس  بيشتر  عنعنوى  اصول  و  قواعد  با  كه  ميدهند 

بخصوص در موارد حقوق زنان و مسايل زمين عموميت دارد.410

راه  نيز  منازعات  حل  عنعنوى  هاى  انجمن  و  عرفى  يا  عنعنوى  قانون  امروز،  هم  و  تاريخ  هاى  گذشته  در  هم  كه  مينمايد  اشاره  نكته  باين  ال  ات  فيلد  بار 
هايى است كه از طريق آن شهروندان خودرا از كنترول دولت، بهره كشى، و فيصله هايى جدا ميسازند كه از اراده آنها خارج است411. محاكم و پوليس هيچ 
وقت در ساحات روستائى قابل دسترسى نبوده، و محاكم، پوليس و ادارات حكومتى جنگ داخلى ديده وقتى جنگساالران محاكم و شوراهاى خودرا ايجاد 
ساحات  تمام  در  طوريكه  را  خالها  ها  قريه  سطح  در  بزرگساالن  عنعنوى  شوراهاى  كرد.  سقوط  مشروعيت»  نا  و  ورشكستى   كامل،  نظمى  كردند،به «بى 

زندگى طى قرن 20 انجام داده اند، پر نمودند.412

معهذا پيوند ميان سيستم هاى رسمى و غير رسمى با مراجعه هميشگى قاضيان به فعالين قريه جات جهت معلومات و بعضى اوقات مراجعه دادن عارضين 
براى  ولسواالن  و  قانونى)  حقوق  حقوق(ادارات  اراضى،  امالك/   AMLAK/ARAZE ادارات  به  مراجعه  است  يافته  ادامه  اجتماع،  ميانجيگرى  جهت 
تصديق فيصله هاى مربوط به مسائل زمين، جاييكه پاى دو قريه، قريه جات يا قبايل در ميان باشد صورت ميگيرد. مولف در سال 2008 خود شاهد اين 
تأئيد  جهت  يكاولنگ  ولسوال  نزد  بود،  گرديده  حل  ها  قريه  ميان  مشترك  موافقتنامه  طريق  از  كه  ها  چراگاه  درباره  عمده  اختالف  چندين  كه  بود.  مطلب 

آورده شد.413

اراضى جديد در حال حاضر دفترى را بنام حل منازعات زمين ايجاد نموده و پيشنهاد غير عادى مبنى براين مطلب نموده كه تمام شكايات مربوط به زمين 
از سراسر كشور جهت حل منازعات زمين باين اداره تقديم گردد414. اين موضوع نه براى محاكم و نه براى اجتماعات قابل قبول است. پيشنهاد نامبرده در 
عين حال باين مطالبه استراتيژى انكشاف ملى افغانستان (2008) كه شوراهاى محلى ولسواليها ها و ساير فعالين غير دولتى به عنوان مراجع حل منازعات 
تصميم  به  نيز  فوق  پاليسى  پاليسى؛  ديگر  اسناد  چندين  مانند  گرديد.  تهيه   2009 سال  در  ملى  پاليسى  مسوده  آن  براى  است415،كه  متناقض  شوند  شناخته 

نشد. تطبيق  و  نگرديده  تبديل  رسمى 

در اين ميان، كميسيون هاى دو جانبه به وجوه مالى كمك دهنده گان براى حل منازعات ميان  قبيله يى و ميان دولت – مردم در رابطه با زمين، ظهور 
نمود416. اين جرگه هاى واليتى متشكل از ميانجيگران و نمايندگان اقوام محلى است كه با ولسواالن  يكجا كار ميكردند. در مدت زمان 18 ماه در خوست، 
18 مورد مربوط به زمين حل شدند، 10 ديگر طى مراحل گرديده و سه مورد به محكمه واليتى راجع گرديد417. شوراهاى صلح سطح ولسوالى ها نيز دست 
آوردهاى داشتند كه اگر به ميانجگران فيس (حق الزحمه) اشتراك داده نميشد، ميتوانست دايمى و دراز مدت باشد. اين ميانجيگران ميل دارند جهت كم 

توان كردن نهاد هاى مربوط از محاكم بيرون برآيند.

كه  مينمايند  شكايت  ادارات  و  جات  قريه  محلى،  سطوح  در  حتى  ميگذارد.  اثر  زمين  منازعات  رسمى  غير  و  رسمى  حل  از  شكلى  برهر  ادارى  فساد  معهذا، 
شورا تمايل دارد به نفع شخصى فيصله نمايد كه بيشترين پول را پرداخته است.

408 ال سمن« ارتباط حل  منازعات رسمى و غير رسمى در افغانستان»
409 نوحا كوبرن« اصول سياسى حل منازعات و بى ثباتى متداوم در افغانستان » راپور خاص ( انستيتوت صلح اياالت متحده، آگست 2011)؛ ستيفانى نجسن، « از منازعه تاحل اداره زمين در افغانستان» 
( مركز تركيب ملكى نظامى، اكتبر 2011)؛ريد وفولى، « زمين و ملكيت»؛ ديس چمپس و روى،« منازعه زمين در افغانستان». « افغانستان در 2006: سروى در مورد مردم افغان» (سانفرانسيسكو: ايشيا 
فونديشن، 2006) ؛«افغانستان در 2007: سروى مردم افغان» ( ايشيا فونديشن،2007)؛ توماس بارفيلد، نعمت موجومى و ج. الكساندر تيير«امكانات براى همزيستى سيستم هاى رسمى و غير رسمى» حل 
منازعات دولتى و غير دولتى در افغانستان (انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا, 2006)؛ « مرتبط ساختن تجدد و عنعنه»(كابل: گزارش انكشاف بشرى در افغانستان، 2007)؛ دبورا سميت و جى لمى،  « 
سيستم فراگير عدلى براى افغانستان» ( كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، دسمبر2008)؛ ديبورا سميت و شلى منالن، «حل منازعات مبتنى بر اجتماع در واليت باميان» ( كابل: واحد تحقيق و ارزيابى 

افغانستان، دسمبر2009)؛ «جريان بحث ميزمدور در باره حل منازعات مبتنى بر اجتماع» ( كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 14 فبرورى 2011)
410 يكى از نمونه هاى بسيار عام فيصله هاى عنعنوى در مورد زنان بد دادن در افغانستان است كه بر طبق آن دختران براى خانواده مقتول در بدل قتل داده ميشود.

411 بارفيلد ات ال، « امكانات همزيستى»183
412 بارفيلد ات ال ،« امكانات همزيستى»، مبداء سيستم عدلى افغانستان را كه با « اصول براى قضات» امير عبدالرحمن آغاز گرديد كه در آن قاضيان به اساس مذهب حنفى شريعت رهنمائى گرديده 
و اين مذهب  اساس فيصله هاى عدلى را تشكيل ميداد، امير عبدالرحمان مشخصًا رهبرى آن را به دوش.. داشت او قاضيان را از طريق بررسى دقيق و تعيين كردن آنها  كنترول مينمود تا به او خدمت 
كنند. « عبدالرحمان شعبه يى را در سيستم محاكم افغان كه براى يك قرن دوام آورد، تاسيس نمود. محاكم مذهبى به رهبرى قاضى مسؤول تطبيق قانون مدنى و محاكم دولتى در عرصه هاى خاص 

مانند جرايم، تجارت و ماليات، بودند».
413 الدن ويلى،«داستان چراگاه»

414 ماده 4 (1) قانون پيشنهادى جديد مديريت زمين
415 استراتيژى انكشاف ملى افغانستان، 2008: 126-125

416 دفتر ارتباط، « در ميان جرگه و قاضى،حل منازعه بديل در جنوب افغانستان» ( كابل: مختصرى درمورد دفتر ارتباط /1 مارچ 2009)، شاه محمود مياخيل و نوحا كوبرن، « رشد دادن به ثبات و 
حل منازعات واليتى »؛دفتر ارتباط،« ايجاد نهاد هاى حل منازعات در جنوب افغانستان، درسهاى از دفتر ارتباط ، شوراى عدلى در پكتيا و ننگرهار»، دفتر ارتباط « ايجاد نهادهاى حل منازعات در جنوب 

افغانستان، درسهاى از دفتر ارتباط عدلى شوراى هلمند، ارزگان، نيمروز» 
417 نوحا كوبرن، « سياستهاى حل منازعات» بازابل ناصرى و كريمه توفيق،« محاكمه كابل و ميانجگران: موارد ميانجيگرى در ساحات شهرى افغانستان،» خالصه گزارش صلح انستيتيوت صلح اياالت 
متحده امريكا (101) (انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكاP,2011)؛ نوحا كوبرن و جان ديمپسى،« حل منازعات غير رسمى در افغانستان» گزارش خاص USIP)،انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا، 2010)
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 باالخره طى دهه چه چيز تغيير كرد؟. 8

نگاه به جوانب اميدوار كننده موضوع 8,1

زمين  اداره  در  بهبود  است  نداده  رخ  اواخر 2012  تا  افتيده  تأخير  به  قوانين  تسويد  پيشنهادات  جز  عمده  تغييرات  گونه  هيچ  ميكنيم،  نگاه  دهه  جريان  به  وقتى 
قسمى و مقطعى بوده است. تغييرات كوچك شامل كاهش در مدت زمان طى مراحل  پروسه ثبت زمين در بعضى مناطق است كه به نفع آنهائى تمام ميشود كه 
ميتوانند فيس (مصارف) پرداخته و طى مراحل را تعقيب نمايد. اكنون فورمه ها طورى در زبان درى و پشتو، نه صرف عربى، ترتيب گرديده اند كه خواندن  آن 
اسان بوده و باينترتيب اساس ارشيف محاكم پاك گرديده است. سروى كادستر يكبار ديگر الاقل با نظم بهتر و شمار در حال افزايش سروى كنندگان آموزش 

ديده در حال عملى شدن ميباشد.

سرمايه گذاران محلى و بين المللى اكنون از سهولت هاى دسترسى به زمين با شرايط بسيار مساعد برخوردار آند. آنها ميتوانند زمين هارا براى 50 تا 90 سال 
اجاره نمايند. تعدادى از قوانين پشتبانى و حمايت بزرگى را براى سرمايه گذاران مسجل ساخته اند. اهداف قانونى انكشاف فضاى مساعد براى سرمايه گزاران، 
بدون شك بر آورده گرديده است. اين احتماًال دستاورد بزرگ دهه ميباشد. در طرزالعمل هاى اكتشاف و استخراج معادن و هايدرو كاربن كه هدف آن شفاف 
ساختن بيشتر است نيز بهبود به نظر ميرسد. در جاهاييكه كمك دهندگان خود دخيل بودند، افراديكه از پروسه اخراج متضرر گرديده اند در مقابل زمين هاى كه 
ملكيت خود را بر آن ثابت ساختند، غرامت ها و وجوه جبرانى خوبى به دست آوردند. در عين حال قابل تذكر دانسته ميشود كه  شواهد فراوان مبنى بر حمايت از 

ميكانيزم هاى محلى و عنعنوى براى حل منازعات زمين و مالكيت نيز وجود داشت.

يكى از دست آوردهاى روشن ترويج مديريت و حفظ منابع  زمين هاى عامه ميباشد. پارك هاى ملى ايجاد ميگردد. مديريت هماهنگ زمين و منابع باقوت در 
پاليسى، اجراآت و برنامه هاى پيشرفت منعكس شده اند.418

براى افغانان عادى، درك اين مطلب كه بازسازى جنگالت، علفچرها و منابع آب تنها با شيوه هاى مبتنى بر اجتماع ميسر است، در واقع بمعنى تغير جدى در 
پاليسى ميباشد. عناصر زياد در افغانستان بعد از بن، نقش NGO هاى محلى و بين المللى در ترويج مفاهيم مديريت مبتنى بر اجتماع چراگاه  ها مهم بوده است. 
خوشبختانه چندين  INGO (موسسات غير حكومتى بين المللى) طى دهه هاى هيجان انگيز كار كرده و در مقايسه به ديگران احتمال كمتر موجود است كه 
در شرايط افزايش بى امنيتى فعاليت خودرا متوقف سازند. تحرك و پويائى اجتماع در راه تطبيق استراتيژى نيز راه را براى تشخيص ساحات همجوار جنگالت و 

چراگاه ها براى اسكان بمثابه مالكيت واقعى اجتماعات مربوطه هموار ميسازد.

با وصف آنكه بخش زياد دهه بن در مقاومت عليه اين تغيير گذشت، قانون پيشنهادى جديد زمين، فرصت دقايق اخير را بدست ميدهد كه درشكل زمين هاى 
خاص قريه انكشاف بيشتر نمايد.

ميتوان نتيجه گرفت كه دهه بن در حالى پايان مى يابد كه در رابطه با اسكان غير رسمى ايجاد شده توسط اشخاص تهى دست در مقايسه با ساحات مسكونى 
تأسيس شده ذريعه متشبثين خصوصى، برخورد توام با اغماض كمتر صورت ميگيرد. همه اتفاق نظردارند كه مورد اولى بايد رشد داده شود و محل اقامت آنها 
بجاى تخريب، قانونى و منظم ساخته شود. ميتوان گفت كه نوعى از مصلحت بين رد ملكيت هاى مسكونى غير قانونى و مجازات قشر تهى دست كه از روى 
مجبوريت به اشغال زمينهاى عامه جهت داشتن سرپناه دست زده اند، درحال جريان است. نهاد هاى كم ولى بسيار مهم براى تغيير تدريجى اداره مبتنى بر 
اجتماع هم در مناطق شهرى و هم درساحات روستائى على الرغم مقاومت سكتور زمين، ايجاد گرديده اند. شوراهاى محلى ولسواليها هاى برنامة همبستگى ملى 
(NSP) گام هاى نخستين در اين راه بود. گرچه اين نهادها به اجتماع رسمى حاكميت تبديل نگرديده اند، ولى ميتواند بصورت بالقوه داراى خصوصيت مساعد 
جهت رفتن دراين مسير باشند. الاقل بروى كاغذ وظايف اداره محلى زمين و مالكيت، طوريكه در پالن مورد بحث براى انكشاف  حكومت محلى جاگرفته، تسويد 
ولى تعقيب نگرديده است. اينجا نيز تصميم دقايق اخير بخاطر شمول كميسيون هاى زمين در قريه در تعديالت پيشنهادى قانون مديريت زمين، ميتوانست راه 

را براى بدست آوردن نقش  بزرگتر در اداره مناسبات زمين هاى محلى، بشمول توزيع زمين در مجاورت شان، هموار سازد.

باتصور اينكه  پارلمان اين نهاد جديد را تصويب نمايد، اين انكشاف همراه با امكانات اجتماع كه نه تنها استفاده از چراگاه هاى محلى و جنگالت در اختيار شان 
باشد، مسأله مناسبات زمين در افغانستان را به كنار خواهد كشيد. 

حقايق در باره خشونت هاى بيشتر 8,2

هر يكى از موارد باال با ضعف هاى جديد ترى مواجه است. به گونه مثال، باكنار گذاشتن اختالفات روزانه، منازعات زمين بر تاثير باالى مناسبات ادامه ميدهد و 
تقاضاى توجه خاص را مطالبه مينمايد چون عوامل آن از ميان برداشته نشده اند. ضرورت براى ايجاد انجمن هاى بيشتر حل منازعات انعكاس دهنده بيشتر شدن 
اختالفات و منازعات است. انجمن ها نيز در حل منازعات زمين بنفع آنهاييكه وسايل سفروسفارش به ميانجيگران، قاضيان و مامورين را در اختيار داشته، گرايش 

دارند. اين نيز حقيقت است حتى عده يى از شورا هاى عنعنوى و محلى در جستجوى اجاره، مناسبات سالم زمين و ملكيت را خوبتر پيشبينى كرده نميتوانند. 

شهروندان نقش بزرگترى را در مديريت منابع طبيعى خواهند داشت، ولى باكنار گذاشتن مواد مربوط به زمين هاى خاص قريه، هنوز هم سند قانونى يا پاليسى 
وجود ندارد كه بسيارى از مالكيت هاى خارج از ساحه زراعت در افغانستان همين اكنون در مالكيت نفوذ محلى قرار داشته و اينكه ادعاهاى دولت در مورد زمين 

هاى خارج از ساحه زراعت بايد مطابق آن تجديد نظر گردد.

418 جمهورى اسالمى افغانستان، كلستر انكشاف زراعتى و روستائى « پروگرام اولويت ملى1. برنامه ملى انكشاف منابع آب و منابع طبيعى» (كابل، مسوده براى مشوره، 7سپتمبر 2012)
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زمين هاى خاص قريه، در صورتيكه حمايت قانونى از آنها صورت گيرد، احتماال محدود ، پراگنده و از لحاظ مساحت كوچك خواهد بود. جبران خساره به آنهائيكه 
در نتيجه  توسعه سريع پروژه هاى معدن محل را تخليه نمودند پرداخت خواهد شد. البته اين پرداخت ها در مقابل دارايى هاى متعلق به خانه و زمين زراعتى، و 
نه در مقابل زمين ها كه به صورت عنعنوى درتصاحب آنها بود، انجام خواهد گرفت. بدون تعريف روشن از آنچه شامل حقوق ميگردد، امكانات تخليه غير قانونى 
تهى دستان بدون پرداخت جبران خساره به عوض آنكه كاهش يابد در تناسب مستقيم با توسعه پيشبنى شده سكتور سرمايه گذارى خصوصى، افزايش يافته است. 
با اجاره زمين براى90 سال نخبگان و سرمايه گذاران ميتوانند با عامل عمده سلب مالكيت جمعى نه تنها يك بلكه پنج نسل روستا نشينان محلى، مبدل گردند. 
ترتيب اسناد  قانونى هم صرف براى اقليت كوچك كه وسايل تعقيب اين موضوع را دارند، اسانتر گرديده است. ترجيح دادن به اداره دولتى باالى سروى خصوصى 

نيت خوب ميباشد، ولى تا وقتى رئيس جمهور وظايف و نگرانيها دربارة شفافيت را كنترول مينمايد منافع يا مفاد از دست رفته است.

عدم موجوديت اصالحات واقعى طى دهه انكار ناپذير اند. و اين وضع با توجه به سرمايه گذارى مليون ها دالر و صرف ساعت كار مامورين، حاميان، كمك دهندگان، 
محققين، پالن گذاران، و تطبيق كنندگان پروژه ها، در عرصه مالكيت زمين و ريفورم ادارى، و وعده هاى صريح و روشن و تعهدات برنامه ريزى شده مثًال در 
استراتيژاى انكشاف ملى افغانستان ، ماية تأسف بيشتر شمرده ميشود. دولت بارها به تغييرات در پاليسى، قوانين و زيرساختها توجه نموده و حتى آنرا اعالم كرده ، كه 
با تاسف آنرا تعقيب ننموده است. در هنگام تسويد پاليسى ملى 5 ساله در مورد زمين (2007)، بسيارى ها از محتويات آن اگاه نبوده و صرف توسط عده يى انگشت 
شمار تصميم گيرندگان تصويب  گرديده بود. پاليسى نوع تنظيم شهرى (2006) ناپديد گرديد و پاليسى اداره محلى (2009) درشكل مسوده باقى ماند. تعهدات دولت 
افغانستان در راه عدم تمركز كامًال نامطمئن اند. صدور همواره احكام بخصوص جديدترين آن در باره مطالبه تشخيص شهرك، هيچ گونه جنبه عملى نداشته است.

 على الرغم حد اقل صد مليون دالر سرمايه گذارى شده توسط تنها يك مرجع كمك دهنده بخاطر معيارى سازى اداره زمين و معيار هاى بيشتر كارآمد، كمتر 
كارى درين عرصه انجام گرديده است. ميتوان تذكر داد كه اداره نو زمين بخاطر نام جديد آن اراضىARAZI ، تعمير جديد مقبول و تمركز باالى اجاره با سرمايه 
گذاران، نه در جهت انتقال اداره زمين از طرقى كه براى اكثريت مفيد يا الاقل در بيرون از كابل قابل تطبيق باشد، قابل مالحظه گرديده است. شفافيت در اين 
عرصه بهتر نگرديدهاست. «غصب زمين» بار اول توسط اداره(حكومت) در سال 2002 تقبيح گرديده و طى دهه تكرار شد و بنظر ميرسد از ساخت و بافت هاى 
عمدى و يا غير عمدى در اين زمينه ادارات به شمول محاكم و فعالين سياسى استفاده مينمايد. جزا هاى شامل در فصل پيشنهادى جديد قانون زمين در باره غصب  

زمين به سادگى كنار گذاشته شدند.

در حاليكه ادغام ساختارى محكمه، كادستر، و طرزالملهاى ادارى در آجنداى روزهاى اول دهه بن قرار داشت، بزودى به باد فراموشى سپرده شد. در اواخر سال 2012، 
محاكم در موضع دفاع از نقش خود بحيث مرجع صدور و نگهدارى قباله جات و بحيث قاضى در حل اين دعاوى و حقوق، باقى ماند. فرصت ها براى آنهائيكه در 

جستجوى اجاره زمين هستند مساعد ميباشد.

افغانان عادى به حقوق موجوده خود در باره زمين كه آنرا از راه هاى مطمئن بدست آرند نسبت به سال 2002 نزديكتر نيستند. باوصف لفاظى ها پيشرفت در تغيير 
ميكانيزمها براى تشخيص و ثبت حقوق ملكيت در فعاليت هاى موقت ولى پر خرچ، به وجود نيامده است. مسوده قانون جديد وعده ميدهد كه پروسه را پاكتر و 
روشنتر ميسازد ولى ارزان ساختن يا بيشتر قابل دسترسى بودن آنرانميتواند انجام دهد. و اين در حالى است كه براى سيستم حتى از جانب نخبگان كه اسناد را 
از طريق حمايتى و بشكل امتيازى بدست مياورند، تهديدات اشكار موجود ميباشد. قبول ازمايشى حقوق موقت براى آنهاييكه اسناد ندارند، ميتواند بنفع عده يى 

محدودى تمام گردد چون سيستم نميتواند بدون پروژه هاى تمويل شده از جانب كمك دهندگان و پروژه هاى داراز مدت كارى را انجام دهد.

 در واقع اداره در تعهدات خويش راجع به تغييرات در اداره زمين با اختالفات داخلى روبرو بوده، و مساعى و ابتكارات مامورين عالقمند و سياسيون منفرد را اسيب 
ميرساند. اين موضوع در عين حال پيشگوئى نمى نمايد كه بسيارى از ولسوالى ها تحت كنترول قواى دولت نيست كه به رهنمود هاى كابل حتى در صورتيكه 
اصول آن درست باشد، توجه كافى معطوف نمايد. متأسفانه اين موضوع دربكار انداختن غلط مساعى در جهت كمك به عودت كنندگان دربازگردانيدن زمينهاى از 
دست رفته شان در گذشته، و تخصيص زمين هاى جديد از طريق پروژه هاى مسكونى براى آنها، مشهود است. ناكامى در پالنگذارى و توزيع، و اسيب پذيرى در 

مقابل فساد ادارى درسطوح تعجب انگيزى محسوس ميباشد. 

تغييرات قانونى در اين عرصه نيز رضايت بخش نيست. مساعى در راه تقويه حقوق زمين از طريق حمايت قانون اساسى حتى در اوايل 2004 باشكست مواجه شد. 
تغييرات بميان آمده در قوانين كليدى مديريت و سلب مالكيت زمين تااكنون بى نتيجه بوده و يا به نفع اقليت سرمايه گذاران تحريف گرديده اند. از جانب ديگر، 
پيشنهاد بسيار تازه، ترتيب شده توسط ARAZI با پشتبانى ميان وزارتى ميتواند اشاره يى در رابطه به آغاز تغيير در دهه آينده باشد. متأسفانه، به ارزيابى انتقادى، 
حتى اين اشاره ها در مورد ريفورم اگر تصويب هم گردد، جزئيات ساختارى الزمى را كه آنرا قابل تطبيق سازد، دربر ندارد.برعالوه كه همه جزء وابسته تعهدات 
متداوم توسط رهبرى جديد اراضى است كه تغييرات را به مفهوم مثبت درك نمايد. البته اين درك مثبت مربوط به پرسونل داراى ظرفيت خوب در اداره ميباشد. 
يك نتيجه بسياراحتمالى اينست كه تعدادمحدودى ازمامورين جدا گانه كه رهنمائى  ميمنايند توام با ادامه مقاومت ومصالحه مانندگذشته،خسته خواهندشد .فاصله 

ميان آنچه درقوانين نگاشته شده، وحقايق عملى موجودبراى بسيارى ازافغانها،توسعه خواهد يافت .

حقيقت اينست كه تغيرات بسياركمى به سوى بهبودى از نظر اكثريت مردم، به وجود آمده است. عدة محدودى خارج از پايتخت از محتويات شكننده ريفورم و اراده 
در اداره جديد زمين يا مديريت مستقل براى حكومت هاى محلى، آگاهى دارند. در عمل اسناد زمين هنوزهم توسط سيستم اسناد – مركزى بشكلى كه در آن 
اكثريت، اسناد بدست ندارند، به پيشبرده ميشود. اخراج يا تخليه اختيارى براى باشندگان غير رسمى و آنهاييكه زمينهاى شان براى استخراج معادن، نفت، يا پروژه 
هاى خصوصى مناطق مسكونى ضرورت مى شود طى دهه آينده خطر بزرگى به شمار ميرود. پاليسى حقوق مساوى زمين بدون هر گونه تبعيض براساس نژاد، قوم، 

جنس، مذهب و موقعيت اجتماعى را ميپذيرد، كه از تحقق فاصله زيادى دارد .

تعهد پاليسى در مورد حقوق مساوى زمين بدون هر نوع تبعيض براساس قوميت،جنسيت، دين و موقعيت اجتماعى مانند مطالبه قانون اساسى در مورد «حمايت 
قانونى از بهره بردن صلح آميز از حقوق استفاده و ملكيت» ازعملى شدن فاصله زيادى دارد. فرصتها براى توزيع زمينهاى حكومت وعامه همچنان دست نخورده 

باقى مانده برعالوه اينكه در دسترسى عامه قرار نگرفت، بصورت برابر و مساوى قابل دستيابى نبود.
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ناكاميهاى ساختارى بسيارى از موارد فوق مشهود بوده اند. عاليم آن قرار ذيل اند:

پروسه مغلق غير قابل شمار و غير قابل دسترسى و بنابرين شيوه نا برابر براى تشخيص حقوق زمين در يك سيستم كه مربوط به شواهد تصديق . 1
شده محكمه در مورد ملكيت ميباشد.

انكار تبعيض آميز حقوق عنعنوى منابع خارج از ساحة زراعت كه در حدود 30,000 اجتماع محلى را متأثر ميسازد.. 2
تمركز بيش از حد و متداوم كنترول باالى ملكيت هاى زمين، در سطح استثنائى اختيارات رياست جمهورى، يكجا با ضبط ساحه اعظم . 3

كشور بحيث ملكيت دولت، كه منتج به تضاد منابع در نقش حكومت بحيث تنظيم كننده و حامى حقوق شهروندان، ميگردد.

يك گام كوچك بسوى ريفورم ممكن در ملكيت

يكى از مشخصات دهه، مقاومت در مقابل ريفورمهاى مالكيت زمين بنفع تهى دستان جامعه بود. جاى خشنودى است كه اين دهه با اعطاى امتياز فورى به 
بازسازى و تجديد و تقسيم بندى ملكيت به دولتى، خصوصى، عامه / مارا و اجتماع، بپايان رسيد (در شكل زمينهاى خاص قريه). در اثر حاضر بصورت مكرر ياد 
آورى گرديد كه اين در واقع يگانه عالمه روشنى در رابطه به مناسبات زمين در دهه پر از چالشها بوده كه بايد به رسميت شناخته شود. باوصف آنكه امتياز قانونى 
پيشنهادى به شكلى ترتيب نگرديده كه زمين خاص قريه را به امر عادى مبدل كند، ولى ميتواند بعنوان گامى در راه شناخت و تشخيص كاملتر حقوق عنعنوى 
زمين، احترام به منافع ملكيت، براساس قانون اساسى مورد حمايت قرار گيرد. اين در واقع به امكان ضعيف استرداد چراگاه ها و جنگالت نزديك به اجتماع در 

آينده،  گرچه مليونها هكتار زمين خارج از ساحة زراعت كه دولت آنرا متعلق بخود ميداند،اشاره مينمايد.

وعدة تغيرات ساختارى ارتباط نزديك به وضع حقوق عنعنوى زمين، و سيستم مبتنى بر اجتماع دارد كه بسيارى از افغانها تا هنوز مناسبات زمين را براساس آن 
تعريف و تشخيص مينمايند، ولى تااكنون با مداخله دولت يا همكاران نخبه آن مواجه ميباشد. تصادفى نيست كه اين افغانها از جمله اقشار تهى دست و نزديك 
به تهى دست هستند. حمايت قانونى حقوق عنعنوى در جريان دهه بهبود نيافته و تاكنون با صراحت پيشنهاد نيز نگرديده است. بنابرين، طرفداران رفورم توقع 
تغييرات مشابه را از آنچه دارند كه تعداد فزاينده كشورها با عين مسايل مواجه بوده اند، در حاليكه در افغانستان تمام زمين هاى روستائى بمثابه ملكيت عنعنوى 
مورد حمايت قرار خواهد گرفت، مگرآنكه طورديگرى از طريق قضاوت اجتماع – دولت ثابت گردد. معهذا، حتى آگاهى ابتدائى كه اجتماعات ميتواند منابع بيشتر 

از زمين زراعتى خانواده خود را داشته باشند گامى بسوى شناخت جامع حقوق تعريف شده از جانب اجتماع ميباشد.

محدود ساختن تضادها

ريفورم قانونى حتى در بهترين شرايط بخودى خود كافى نبوده است. در افغانستان، جائيكه تسلط قانون تا اين حد ضعيف ميباشد، موضوع دوچندان دشوار ميباشد. 
در عين حال مواد گمشده مربوط حمايت، مانند نيازمندى قانونى مبنى براينكه هيچ زمين دولتى براى اشخاص خصوصى بدون موافقه ساحه متأثرشده، بخصوص 

در هنگامى كه استفاده مورد نظر از زمين براى مقاصد خصوصى و نه مقاصد عامه باشد، بدون رضايت اجتماعات مربوطه صورت گرفته نميتواند.

برعالوه، در حاليكه مواد قانون در مورد زمينهاى خاص قريه باالخره عملى ميگردد، موضوع با تشخيص مليونها هكتار زمين كه شايد بصورت نادرست و غير 
عامل هرچه باشد، تصميم دولت در مورد استرداد و  ميماند.  باقى  باشند، از طرف دولت الينحل  عامه تصنيف گرديده  قابل توجيه بحيث زمينهاى حكومت يا 
تصاحب زمين هاى نامبرده در دهه اخير، تقويه گرديده است. در عين حال، هيچگونه اقدامى در مورد قبول اين كه بخش اعظم زمينهاى بكر و باىر اعطاء شده 
به سرمايه گذاران در واقع از لحاظ تاريخى متعلق باين يا آن اجتماع بوده صورت نگرفته است. نتيجه آنكه، على الرغم وعده ها در مورد اعطاى امتيازات، تمايل 

بيشتر معطوف آنست كه مواضع دولت بحيث بزرگترين زميندار مستحكم، و توسعه زمين هاى بخش خصوصى محدود گردد.

 ادعاهاى زيادى در رابطه با سرمايه گذارى، و طرح پاليسى براى تنظيم بهتر اسكان در شهر موجود بوده، كه تأثير بسيار كوچك عملى داشته اند. در سال 2102 
هنوزهم طرزالعمل رسمى قانونى وجود ندارد كه براساس آن بتوان آنهائى را كه واقعًا هيچ جاى ديگرى براى زندگى نداشته و  قطعات زمين را از طرق قانونى 
بدست آورده اند و غاصبين زمين كه از راه زور، واسطه و تقلب در اسناد زمين را غصب كرده اند، فرقى قائل شد. معهذا ميتوان پيش بينى كرد كه شمار ساكنين 

تهى دست در محالت غير رسمى افزايش يافته و دوچندان خواهد شد.

كنارگذاشتن مسؤوليت اجتماعى 8,4

توقع نميرفت كه اداره جديد بعد ازين ريفورم توزيع مجدد زمين هاى زراعتى را كه در سال 1990 بسيارى از افغانها آنرا عامل جنگ داخلى ميدانند و آگاهانه 
درسال 1990 لغوگرديد، از سرآغاز نمايد، چون از بسيارى جهات يك اقدام بسيار ناكام بود. برعكس، استرداد زمين ها به مالكين اصلى آن در سال 2002 مانند 
سالهاى 1990 در راس برنامه و آجندا قرار داشت. دادن امتياز اجتماعى دوباره به حالت قبلى برگشت كه طى آن دولت مكلف بود از جملة زمين هاى وسيع ملكيت 
خود به شهروندان نيازمند قطعاتى را در پروژه هاى دولتى در مقابل پرداخت بشكل اقساط توزيع نمايد. ترتيبات قانونى درينمورد از طريق اصالحات پيشنهادى 
در قانون مديريت زمين ( دسمبر 2012) حاكى از آنست كه اين جريان براى خانواده هاى نيازمند كار ساده و آسان نيست. برعالوه به آنهاپييكه در گذشته طبق 

قانون در سال هاى 1980 زمين توزيع گرديده و هنوز قادر به پرداخت آن نشده اند، زمين هاى متذكره را از دست ميدهند.



 آلدن ويلى71

 2013         واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان   

طرحهاى بعد از بن از تطبيق چنين پروژه ها در گذشته، درس نگرفته اند. اعطاى زمين بدون آب كافى، ابزار، تخم بذرى و ساير سهولتها حل دايمى را مشكل 
ميسازد. موقعيت ساحات در محالت مناسب قرار ندارد. درعين حال اجتماعات موجوده محلى پروژه ها و طرحها باالى زمين هائيرا كه آنها بصورت عنعنوى مالكيت 

خود ميدانند، باعالقه مندى نمى پذيرند. نتيجه ظهور منازعات شديد بوده و طرحها و پروژه هاى نامبرده با ناكامى كامل مواجه گرديد.

تعهدات اداره بعد از بن كه با جديت زمينها را به مستحقين تهيدست روستائى توزيع خواهد كرد، تحت سوال قرار ميگيرد. در حقيقت، اگر شرايط پيشنهادى در قانون 
ادارة زمين پابرجا باشد، مكلفيت هاى قانونى بصورت كامل از ميان ميرود، و اين وظيفه دولت كه مبتنى بر قانون اساسى ميباشد، به وظيفه اختيارى و داوطلبانه آن 
مبدل ميگردد. 419 برعالوه، آنهائيكه زمين بدست آورده ولى در ساحات همجوار زندگى ميكنند، نيز ميتوانند در صورت كسب حمايت رهبران محلى، به اين قطعات 

زمين دسترسى داشته باشند. چنين وضعى پروژه ها و طرحهاى مسكونى را كمتر به نفع تهيدستان مستحق و نيازمند، ميسازد.

بطوريكه قبًال گفته شد، عودت كنندگان و بيجاشدگان داخلى (IDPs) ترجيح ميدهند درساحات شهرى، جائى كه فرصتهاى اقتصادى، مكاتب، كلنيك هاى صحى 
و دكاكين وجود دارد، مالك زمين باشند. عين موضوع در بارة ساير مردم بى زمين، بى خانه  و بيكار، بشمول كوچى هاى بدون مواشى، و آنهائيكه بخاطر دسترسى 
به كار هاى شهرى و مكاتب براى اطفال شان، خواهان اسكان در داخل و يا اطراف شهرها اند، نيز صادق ميباشد. باوصف شواهد فراوان شهرى شدن خانواده هاى 
فقير و نيمه فقير در شرايط بعد از جنگ، نه دولت افغانستان و نه كمك دهندگان اقدامات عملى در راه رشد پروژه هاى عامه اسكان در شهرهاى بزرگ و كوچك 
را انجام داده اند. در بهترين حالت، دولت چنين پروژه ها را براى بخش خصوصى در اعمار شهركها، رها نموده است. معهذا، استفاده كنندگان واقعى از شهرك ها، 

اقليت هاى داراى زندگى بهتراند، نه خانواده هاى واقعًا تهى دست.

بصورت عمومى، طى دهه بن، برنامه اجتماعى زمين درسالهاى 1960- 1990 راه را براى قبول بى زمينى، بيخانگى، زميندارى بزرگ، اجاره غير منظم و بى قاعده 
در شرايط نامناسب ساحات روستائى و شهرى، مالكين غايب از ملكيت، احتكار زمين و زمين ها و قطعات زمين بى حاصل، هموار نموده است. شرايط عادالنه كار و 
امنيت ملكيت براى كارگران زراعتى، اجاره داران و دهقانان سهم كار، پيشرفتى نكرده است.  زنان، خانواده هاييكه معيشت آن بدوش زنان است، معلولين و معيوبين، 
و خانواده هاى بسيار فقير، بخصوص وقتى تأمين اقامت كنونى و حقوق جديد زمين مطرح باشد، مانند گذشته از امتيازات واقعى برخوردارنيستند. منازعات تاريخى 

زمين ميان اجتماعات مسكون و كوچى، بجاى حل از طرق تصاميم روشن و كارا، بيشتر رشد نموده اند.

شكست دموكراسى سازى 8,5

در اثر حاضر راجع به مساعى بدون ثمر مامورين جداگانه، فعالين غير دولتى، بشمول كمك دهندگان در جهت اصالح مديريت زمين، نكات زيادى نگاشته شده اند. 
سه راه تغيير طى دهه تشويق گرديده است:

تغير نهادى بخاطر هماهنگى و مؤثريت خدمات زمين ( ماند نقشه كشى و حفظ ريكاردها) و مراحل حقوق ملكيت از طريق طرز العمل . 1
مدنى بجاى قضائى.

تغيرات در طرزالعمل در رابطه با تشخيص و راجستر ملكيت بشمول ساده ساختن حمايت از ملكيت هاى ثبت ناشده از طرقى كه براى . 2
تمام مردم قابل دسترسى باشد.

تغيرات ساختارى جهت غير مركزى شدن صالحيت بخاطر كم هزينه ساختن، بيشتر قابل دسترسى بودن و شفافيت، بخصوص از طريق . 3
يك سيستم تدريجى و رهبرى شده مبتنى براجتماع در شهرها و روستاها.

قبول ساحات زمين اجتماع بحيث واحد عمده اداره زمين

يكى از مهمترين اقدامات درين عرصه آزمايش و حمايت از تغيير تدريجى در شيوه اداره زمين، و دادن صالحيت به هر قريه و منطقه همجوار شهرى است كه توزيع و 
اختصاص زمين را در منطقه مربوطه  تنظيم نمايد. ولى باوصف تعهدات سپرده شده در استراتيژى انكشاف ملى افغانستان و پالن حكومت محلى درين باره اقدامى صورت 
نگرفت ، باآنهم موضوع بعنوان هدف منطقى بحيث راه بسوى ريفورم اداره زمين در افغانستان باقى مانده كه ميتواند براى هر اجتماع محلى در جهت ايجاد  كميسيون زمين 

قريه مورد استفاده قرار گيرد.

هرگاه اين جريان در دهه آينده تعقيب گردد، منتج به ايجاد ساحات جداگانه زمينهاى اجتماع در شهرها و ساحات روستائى شده و رسيدگى توسط اجتماع در ساحات 
نامبرده عملى خواهد گرديد. اين جريان مستلزم ايجاد شوراهاى قريه و گذر ميباشد كه به آن مسؤوليت ها و صالحيت ها داده خواهد شد. بدينترتيب نقش دولت 
و بطور عمده خدمات امالك / اراضى (AMLAK/ARAZI) از اداره كننده شماره اول در امور زمين به تنظيم كننده، تسهيل كننده، آموزش دهنده و مشاور 

براى تصميم گيرندگان در سطح محلى، تغيير خواهد نمود.

وظيفه اصلى و اولى اجتماعات فيصله در مورد توافق با تعيين حدود زمين متعلق به اجتماع با قريه هاى همسايه و مناطق همجوار خواهد بود. گروپ هاى تعيين 
حدود و مرز بصورت مشترك تصاميم را ثبت نموده و در ترتيب نقشه هاى هر ساحه جداگانه همكارى الزم را بدست آورده و تصديق داورى باالى ساحه مورد نظر 
را براساس شرايط خاص بشمول ادارة عادالنه  زمين حاصل خواهد كرد. جريان نامبرده توسط تشخيص و تعيين قطعه زمين هر فرد/ خانواده در ساحه زمين مربوط 
به اجتماع تعقيب خواهد گرديد. تفصيالت موضوع در دفتر ثبت زمين اجتماع، راجستر ميگردد. اين معلومات بشكل ساالنه به ريكاردهاى امالك/ اراضى محلى و 
ملى انتقال مى يابد. معامالت مربوط به ملكيت هاى نامبرده در ريكارد اجتماع درج خواهد شد. آنچه بعنوان يك قانون تعريف گرديده بود نيز تغيير نموده و اشخاص 
مستحق را قادر خواهد ساخت بدون مخارج و سفر، اسناد و قباله را در محاكم بدست آورند. تمام اين پروسه توسط رهنمودهاى توزيع شده به هر قريه و گذر همراه 

با دادن صالحيت براى انجام اين وظائف، تسريع و رهنمائى ميگردد.

419 براى مالحظه و بحث باالى پيشنهادات جديد در قانون اداره زمين كه در دسمبر2011 ترتيب گرديده، و ماده 14 قانون اساسى به اثر الدن ويلى « مديريت زمين در بالتكليفى» مراجعه شود.
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طوريكه قبًال توضيح گرديد، چنين سيستم ها بصورت فزاينده در جهان بحيث وسايلى ترويج ميگردد كه ادارة زمين  را بيشتر قابل عمل و تطبيق ميسازد. درعين 
حال اين مسأله نيز در باال تشريح گرديده كه چگونه مراحل اولى اين شيوه بصورت مثبت در ساحات روستائى و شهرى افغانستان طى دهه آزمايش گرديد و نظريات 
وابسته به پاليسى هاى زمين در استراتيژى انكشاف ملى افغانستان و پاليسى حكومت محلى جا داده شد. يكى از بزرگترين آزمايشات در دهه آينده مشاهده و وارسى 

اين موضوع خواهد بود كه سيستم پيشگفته چگونه تعقيب و عملى ميگردد.

از گذشته ها براى آينده استفاده كردن  8,6

اثر حاضر توجه خودرا به ناكامى هاى اداره در داخل كشور، بخاطر تأمين حقوق زمين و حاكميت خوب طى دهه بعد از بن متمركز ساخته و به حقايق وسيعتر توجه 
الزم معطوف نشد. بنابراين الزم است در بارة دسترسى محدود به ادارة كشور، بخصوص پس از ظهور شورشها و  قبضه شدن و كنترول قدرت از جانب جنگساالران 
محلى از سال 2007، اظهاراتى صورت گيرد. گسترش مواد مخدر در پهلوى تقلب و دغلكارى سياسى در ميان احزاب عنعنوى و داراى مشى مركزى، نيز اثرات 

سوء خودرا برجاى گذاشته است.

نگرانى آشكار و محسوسى درين  باره كه كشور پس از خروج نيروهاى ISAF در 2014، ميتواند بى درنگ درگير جنگ داخلى شود، وجود دارد. تصور صحنه هاى 
چند پارچگى كه منجر به تسلط فيوداليسم شود، زياد و فراوان است420 مشخصات رقابتى قومى در تمام موسسات بشمول وزارتخانه ها، پوليس، اردوى افغان، و 
ظهور دوباره احزاب سياسى داراى خصوصيات قومى و سوابق جنگساالرى نگرانى هاى نامبرده را تقويه مينمايد. گروپهاى منشعب افقى – نيز وجود دارند. بعنوان 
مثال طالبان كه بصورت عنعنوى تنها از حمايت پشتونها برخوردار بودند، اكنون حمايت ازبكها و تركمن هاى محافظه كار را كه از اداره كرزى ناراضى اند، نيز 
بدست ميآورند.421حمايت مالهاى تمام اقوام از طالبان مشهود بوده است كه ياد آور خاطره هاى مخالفت آنها عليه رژيم هاى كمونيستى در چند دهه اخير ميباشد.

اينكه رئيس جمهور كرزى و جامعه بين المللى بشمول « كمك دهندگان ناآگاه» تا كدام حدودى درين مورد مقصراند، بصورت مكرر مورد تحليل قرار گرفته 
است.422 ميتوان استدالل كرد كه وضع امنيتى ضعيف و رو بخرابى مانع مساعى در جهت تطبيق اصالحات ارضى بوده است. از جانب ديگر نقش مهم غصب زمين 
از جانب زورمندان(و نيز برجستگان) نيز ضرورت از بين بردن اين وضع و بى عدالتى وابسته به زمين را توضيح مينمايد. در عمل، وسيله برگزيده و مورد پذيرش 
اداره كرزى براى حل اين مسأله و ساير مشكالت بصورت ساده تأكيد بر تقويه قدرت كابل ميباشد. موضوع متذكره در حال با تجديد نظر طلبى طبيعى كشورى كه 
از جنگ طوالنى، خشن و تلخ برون ميآيد، يكجا گرديده كه جامعه محافظه كار افغانى درعين حال نه تنها در مقابل حضور خارجيان مداخله گر بلكه دربرابرعقايد 

آنها نيز مقاومت مينمايند.

استراتژيهاى تحت رهبرى كمك دهندگان در بعد از بن

شكى وجود ندارد كه برنامه زمين در دهه بن اساسًا تحت رهبرى مراجع كمك دهندگان قرار داشت. از نخستين مباحثات درباره ريفورم زمين برهبرى ADB در 
2002، اقدامات امتحانى در اوسط دهه، تا تقاضاهاى كنونى توسط بانك جهانى درباره قوانين ريفورم زمين كه از لحاظ اجتماعى مناسب باشد، بمثابه پيش شرطهاى 
بالقوه حمايت از حكومت بعد از 2014، مراجع كمك دهنده بازيگران كليدى بوده اند. بدون خواست خارجيان، حتى صحبت كردن در مورد اصالحات نيم توانست 

وجود داشته باشد.

با همه اينها، تصميم گيرندگان افغان نيز خاموشانه پاليسى ها و پالنهائى راكه آنها را دخيل نميساخت در تاق نسيان سپردند. اين مسئله بمعنى آن نيست كه 
مامورين خدمات ملكى يا سياسيون مواضع كمك دهندگان را مهر تأئيد نگذاشته اند، بلكه مساعى مدافعين اصالحات درين جريان بى اثر و بى نتيجه گرديده و يا 
كنار گذاشته شده اند. بعباره ديگر آنها از تالش در جهت پيشبرد تغييرات كه براى تطبيق آن اراده محدود سياسى وجود داشته و ظرفيت حكومت براى آن ناكافى 

بود، خسته شده اند.

ظاهراً، مناسبات زمين و مالكيت در افغانستان در سال 2012، توأم با هرج و مرج و آشفتگى است. باين ترتيب هم نمونه هاى كهنه و هم الگوهاى جديد قابل 
مشاهده است كه تضادهاى ويژه و خاص را در زمان تغييرات سريع اجتماعى، جائيكه «همه چيز تغيير يافته و هيچ چيزى تغير نكرده است»، انعكاس ميدهد.

نخبگان تحصيل يافته در كابل شكايت مينمايند كه  كه رابطه متقابل ميان زمينداران و اجاره كنندگان تغيير نكرده، و زندگى براى مردم فقير و وابسته بزمين، 
بدترشده است. ولى آنها درعين حال اين حقيقت را هم مشاهده مينمايند كه اين خانواده هاى فقير اكنون تا چه حد متحرك گرديده و چگونه از قريه و زندگى 
رقتبار دهقانى« فرارى» گرديده، يا اعضاى خانواده را به شهر ميفرستند. البته آنها از اين آزادى كه نبودن عوايد نقدى بدون داشتن كار و وظيفه، زندگى در شهر را 

با مشكالت فراوان توام ميسازد، نيز آگاهى دارند.

آنها در عين حال از كاهش چشمگير در نظم و قانون مينالند، گرچه آنها در جمله اولين اشخاصى اند كه عقيده دارند قبل از جنگ داخلى نيز سلطه قانون ضعيف 
بود. باين ترتيب آنان مانند خارجيان، ازاين تضادها در تعجب اند در يك جامعه درگير انارشى جائيكه قانونيت و اصول قانونى توسط عين اشخاص فعاالنه تعقيب 
ميگردد كه اين جريانات را از طريق فساد (ادارى) غير قانونى ميسازند. بنظر ميرسد با همه اينها، افغانها اميدوار هستند كه روزى نظم در مناسبات زمين، ملكيت و 
ساير موارد، بتدريج دوباره احياء خواهد شد و تمام منابع بدست آمده از راه هاى غير قانونى ضبط و مصادره خواهد گرديد. روابط ميان مردم و دولت نيز در جريان 

دهه دگرگون گرديده است؛ درجامعه در مقابل قدرت و صالحيت ادارات، احترام و يا اطاعت كمترشده ميرود.

420 يكى از آگاهان به ژورناليست نيوياركر، دكسترفيلكينس، معلومات داد كه اينها ميتواند بين 5 تا 30 باشد: « ميرعلم كندز را خواهد گرفت، عطا مزارشريف، و دوستم شبرغان را قبضه خواهد كرد، 
كرزى كندهار را خواهد گرفت و جالل الدين حقانى پكتيكا را اشغال خواهد نمود.» براى معلومات بيشتر درين باره اثر « بعد از امريكا: آيا جنگ داخلى در افغانستان مشتعل خواهد شد؟»را مطالعه نمائيد.

421 جيوستوزى و رويتر،« جبهه شمال». 
422 پاول فيشتين و اندريو وايلدر، « تسخير قلوب و افكار؟ مطالعه روابط ميان كمك و امنيت در افغانستان »( بوستون: يوينورسيتى تفتس، فيستين انترنيشنل سنتر، جوزاى 2012) ؛ سوهرگى، وقتى 

زياد كم است.
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انشعاب و جدائى ميان مردم و حكومت در مقايسه با سال 2001  وسيعرشده چون مردم اعتماد باالى دولت افغانستان را كه ميتواند و ميخواهد از حقوق آنها حمايت 
نمايد، از دست داده اند و بهيچ وجه اطمينان ندارند كه دولت قادر به جلوگيرى از فساد و غصب زمين بوده، و براى مردم مستحق زمين و خانه را در محالت مناسب 
با شرايط مساعد تهيه نمايد، و يا زمين و منابعى را به آنها دوباره واگذار نمايد كه براساس حقوق عنعنوى آنرا از آن خود ميدانند. مردم عقيده ندارند كه دولت بتواند 
منازعات مهلك ميان اجتماعات ده نشين و كوچيان را در رابطه با حقوق چراگاه ها حل نموده و يا از حق اسكان غير رسمى و عنعنوى ساكنين حمايت نموده و 

مانع اخراج آنها از سرپناه شان شود.

الزم است گفته شود كه در سال 2012 بمقايسه سال 2001، آگاهى وسيعتر در باره وظايف و مكلفيت هاى دولت در ميان عامه مردم وجود دارد و از كاستى ها و 
ناكامى هاى آن برخورد انتقادى بيشتر مينمايند.

درعين حال الزم به تذكر است كه گرايش قديمى براى ايجاد اتحادها و بالكها عليه دولت يا ساير مقامات نسبت به هروقت ديگر با توجه بيشتر و آگاهانه به مفاهيم 
به منازعات زمين توأم با خصوصيت و ابعاد قومى و محلى، تبديل ميگردد كه بنوبه خود ابعاد  حقوق مردم، تقويه گرديده است. اختالفات برموضوع زمين مكرراً 
سياسى مبتنى به اتحادهاى قومى ولى در واقع منافع شخصى را  كسب مينمايد. مجموعه يى از عوامل رقابت كننده كه با منافع در تجارت مواد مخدر، امتيازات 
اقتصادى، و همچشمى ها آميخته بوده و بنظر ميرسد بجاى مشخصات قومى و قبيلوى ناشى از منافع طبقاتى و اقتصادى ميباشد، اين پروسه را شدت ميبخشد. 
اينها از بسيارى جهات صرف انواع جديد رقابت هاى كهنه فيودالى بوده كه بصورت فزاينده در اشكال معاصر رقابت طبقاتى برسر امتيازات و منابع ادامه دارد. 423 
بعباره ديگر، وقتىمناسبات اجتماعى زمين در اشكال Ĕ¤õvºÝĔz قبل از جنگ جاسازى ميشود، درعين حال رقابت بيشتر معاصر در شرايط قطب بندى افزايش يابنده 

ثروت و دارائى بشمول زمين، را در خود منعكس ميسازد.

تمركز در مالكيت زمين

شاخصه بسيار عنعنوى تغيير اجتماعى در جوامع زراعتى، گستردگى و وسعت در تمركز مالكيت زمين زراعتى است كه براساس آن زمين هاى وسيع زراعتى و 
بار آور در مالكيت يك اقليت كوچك در آمده و بى زمينى ( محروميت از مالكيت زمين) توسعه بى سابقه كسب ميكند. تعيين و تشخيص اين مسأله كه از زمان 
بن ملكيت زمين  تاچه حد قطب بندى  گرديده مستلزم سروى اجتماعى بسيار عميق ميباشد، كه درين اثر امكان آن وجود ندارد. ارزيابى ملى آسيب پذيرى در 
روستاها (NRVA) در سالهاى 2003، 2005، 2007 و 2008 برخالف توقع درينباره بسنده وكافى نيست. سروى متذكره بين مالكيت و دسترسى به زمين زراعتى 
بحيث اجاره دار/ دهقان سهم كار، تفاوت روشنى بدست نداده و محدود به بخش زراعت مبتنى برقريه ميباشد. برخى از بزرگترين تغىيرات در مالكيت احتماًال در 
ساحات بسيار وسيع باصطالح زمين هاى دولتى صورت ميگيرد كه در آن افراد جداگانه ساحات زمين بسيار بزرگ را يا باجاره گرفته ويا آنرا تصاحب نموده اند كه 

در ريكاردهاى قريه بنظر نميرسند.

بامالحظه اين محدوديت ها، مايه تعجب است كه تمركز زمين در بخش زراعت قريه از زمان بن مشاهده نميشود. درواقع، مقايسه دسترسى به زمين افزايش 8 
فيصدى را بين سالهاى 2005 و 2007/ 2008 نشان ميدهد. پنجاه وهشت (58) فيصد و شصت ونه (69) فيصد روستائيانى كه با آنها مصاحبه صورت گرفته طى 
سالهاى2005 و 2008/2007، بزمين دسترسى پيدا كرده اند. دسترسى به زمين شهرى طى سالهاى متذكره دو چند گرديده و دستيابى كوچيان به زمين از 12 

فيصد به 19 فيصد ازدياد يافته است.424

از آنجائيكه اصطالح دسترسى درينباره معلومات ارائه نمى نمايد كه آيا مردم مالك، يامحض قرضه گيرنده، اجاره كننده، ويا دهقان سهمكار باالى زمينهاى ديگران 
اند، رقم بسيار دقيق و مفيد درينمورد مربوط به اقشار دهقانانى است كه هيچ زمين ندارند. معهذا فيصدى بى زمينى براساس سروى NRVA از 42 فيصد درسال 

2005 به 31 فيصد در 2008/2007 كاهش يافته است.

نميتوان اطمينان داشت كه اين موضوع نتيجه بهبود در دسترسى به زمين است ويا نتيجه مهاجرتها به ساحات شهرى425. بطوريكه قبًال ديديم مساحت فارم ها 
بصورت متداوم كوچكتر گرديده و اين نشان دهنده كمبود واقعى در زمين هاى قابل زرع ميباشد. در سالهاى 2007/ 2008 در بين 52 فيصد خانواده هاى روستائى 
كه بزمين هاى آبى دسترسى داشتند، 70 فيصد آنها كمتر از 6 جريب زمين داشتند. حتى دوسال قبل از آن در سال 2005، (74) فيصد آنهائيكه بزمين آبى دسترسى 

داشتند بصورت اوسط هر كدام مالك 5 . 7 جريب زمين بودند. اكثريت خانواده هاى روستائى زمين كافى براى تغذيه خود در اختيار نداشتند.

معلومات و ارقام دسترسى بزمين و خانه در سال 2012 موجود نيست. اداره مركزى احصائيه بيش ازاين فعاليت هاى NRVA به سطح ملى نداشته و بعوض آن 
سروى هاى نمونه اى واليتى را انجام ميدهند. اولين سروى ازاين قبيل براى واليت باميان در اواسط  سال 2012 چاپ گرديد. 76 فيصد مجموع خانواده ها بزمين 
دسترسى داشتند. مساحت فارم ها براى بيش از 50 فيصد خانواده ها بسيار كوچك و بطور متوسط كمتر از يك هكتار ( پنج جريب) زمين بود.426 تعريف «دسترسى» 

درينجا نيز مبهم است و تصوير روشنى در مورد فرق ميان مالكين و اجاره داران / دهاقين سهمدار بدست نمى دهد.

 معهذا، در حاليكه افغانستان هنوز هم در جمله فقير ترين كشورها بشمار ميرود( بيش از نيم اطفال رشد كافى نداشته و از سوء تغذى رنج ميبرند)  ارقام و معلومات 
فوق بى زمينى فزاينده جمعى را تصوير نه نموده و ظهور مجدد تعداد محدودى از امالك بزرگ خصوصى را تصوير نمى نمايد. شايد دليل اين موضوع آن باشد كه 
ثروتمندان داراى وسيله و واسطه باالى زمين ها در مناطق روستائى سرمايه گذارى ننموده و عالقه مند سرمايه گذارى در امالك مسكونى شهرى اند، كه گرچه 
مساحت و اندازه آن محدود ولى ارزش آن باال ميباشد. سروى هاى مفصل تر ملكيت هاى شهرى، تصوير روشنترى از تمركز ملكيت بدست خواهد داد. بخاطر آنكه 

423 در اثر ايوانس، « جنگ داخلى قبلى و آينده» توضيح خوبى در مورد اينكه چگونه قوتهاى پوليس در نهر سراج هلمند توسط تبهكاران مواد مخدر، جنگجويان سابق حزب اسالمى، كمونيستهاى سابقه 
و اوالده شان « كه همه در دشمنى هاى گذشته، قتل، جنگ و خصومت چند سال اخير دخيل بودند» رانده شدند، ارايه گرديده است. بسيارى از مطالعات و تحقيقات مربوط به حل منازعات، درباره پيچيدگى 
مناسبات اجتماعى در قريه ها، حتى در ساحات همگون مانند واليت باميان، صحبت مينمايند. براى تفصيل بيشتر به گزارش عمده سميت و مناالن،« جريان حل منازعات مبتنى بر اجتماع» مراجعه نمائيد

424 انستيتوتICON، «ارزيابى ملى خطرات و آسيب پذيرى 2008/2007، تصويرى از افغانستان» (كابل: اتحاديه اروپا، 2009)
425 ارقام ارائه شده سالهاى 2008/2007 توسط NRVA درباره مهاجرت، نشاندهنده سطح بلند مهاجرت به خارج نميباشد؛ انستيتوتICON « ارزيابى ملى خطرات و آسيب پذيرى 2008/2007»

426 اداره مركزى احصائيه. « سروى اجتماع – دموكراتيك و اقتصادى باميان»
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سروى مفيد باشد، الزم است تا معلومات را نه تنها در مورد ساحات ملكيت ها بلكه درباره سرمايه و ارزش عايداتى امالك متذكره فراهم نمايد. اين حقيقت 
آمده  بوجود  بن  دهه  جريان  در  مالكيت  و  زمين  مناسبات  در  چشمگيرى  تغير  كه  ميدهد  نشان  ميباشد،  افغانستان 2012  به  مربوط  بحث  مورد  معلومات  كه 

اندازه زمين ميباشد.  مقايسه به سايز و  كه نمايانگر اهميت بيشتر شاخص عايد در 

آرزوها و تقاضا ها در حال تغيير اند

 در تمام كشورهاى بعد از جنگ اولين اقدام داراى اولويت سهولت در استرداد ملكيت ميباشد. در افغانستان، در حاليكه دولت ملكيت مليونها هكتار زمين را 
در اختيار داشت، اقدام نامبرده بصورت چشمگير صورت نگرفت. اكنون چندين مليون مهاجر در حال بازگشت از پاكستان و ايران ميباشند. مصيبت بزرگ 
دراين امر نهفته است كه اداره بعد از بن قابليت آنرا نداشت تا طرحهاى را ترتيب نمايد كه براساس آن زمين و خانه مناسب براى مليونها شهروندى كه 

نمايد. تهيه  آورند،  بدست  دوباره  خودرا  زمينهاى  اند  نتوانسته 

ساير  و  كوچيها  ها،   IDP كنندگان،  عودت  به  محلى  زمينهاى  تخصيص  برابر  در  محلى  مقاومت  اساسى  عوامل  فساد،  و  زمين  ساحات  نامناسب  انتخاب 
نيازمندان ميباشد و اين موضوع نشان ميدهد كه مردم عادى به قبول ادعاهاى ملكيت دولت باالى زمين هاى خارج از ساحات زراعتى در مقايسه به گذشته 
ها عالقه كمترى دارند. اجتماعات معاصر عالقه دارند ادعاها در مورد ملكيت هاى عنعنوى شان را توام با زور مطرح سازند. اجتماعات شايد نتوانند از زمين 

هاى محلى خويش در مقابل بيگانگان مسلح دفاع و حمايت نمايند، ولى اين بمعنى تن دادن و رضايت درباره از دست دادن ملكيت هاى شان نيست.

درعين حال، اداره بعد از بن شايد تاكنون نيز اين حقيقت را درك نكرده باشد كه جامعه و خواسته هاى آن تغيير نموده است. تصادفى نيست كه طرحهاى 
اسكان نزديك به شهرها از جمله پروژه هاى بسيار موفق بوده اند. زراعت كار دشوار است و تغييرات زمان جنگ فرصتهاى جديد معيشيت وشيوه زندگى 
معيارهاى  ايجاد  باعث  منازعات،  خاتمه  از  پس  اجتماعى،  ناگهانى  تغييرات  است.  آورده  بوجود  بودند،  وطن  جالى  به  مجبور  آنهائيكه  و  مهاجرين  براى  را 
جديد اسكان و معيشت ميگردد كه عامل تحرك و عالقه به مهاجرت بسوى شهرها، شمرده ميشود. روابط جديد اجتماعى و اقتصادى ميان هر دو واقعى 
بنظر نميرسد. جوانان ميتوانند به كارهاى كوتاه مدت يا ميان مدت در شهرها مشغول گردند بدون آنكه ارتباط و مناسبات با خانواده هاى شان در روستا را 
قطع نمايند. ابعاد اجتماعى – زمانى زندگى بيشتر مشكل گرديده و خصلت تقاضاى زمين تعجب انگيز خواهد شد. افزايش خاص شهرى شدن در شرايط 
تهيه  در  ميتوان  را  معضله  باين  پاسخ  نمايد.  كتمان  را  موضوع  اين  ميتواند  جنوبى  سودان  يا  انگوال،  كولمبيا،  گواتيماال،  ليون،  سرى  ليبريا،  در  جنگ  از  بعد 

پروژه هاى اسكان شهرى با وسعت بزرگ براى نفوس نيازمند، بشمول عودت كنندگان و بيجاشدگان، جستجو نمود.

بخش  عامه- خصوصى در  شراكت  ميباشد.  مشكل  سكتور خصوصى  از جانب  بدون كمك  حكومات  براى  كار  اين  انجام  كه  گرديده  در سطح جهانى ثابت 
غير  اسكان  توسعه  عرصه  در  فعاليت  عدم  و  (شهرك)  مسكونى  امالك  از  پوشى  چشم  با  معهذا  است.  نيافته  انكشاف  افغانستان  در  رسمى  بصورت  اسكان 
رسمى تهى دستان، حكومت سهمى در اسكان و تهيه منازل نداشته است. بى عالقگى حكومت درين مورد باتوجه به لفاظى ميان تهى آن عليه شهركهاى 
خارج از كنترول و مقررات، قصدى و آگاهانه بنظر ميرسد. در آينده، حكومت افغانستان مجبور خواهد شد تا موضع پيشگيرانه و قبل ازوقوع، درباره تنظيم 
وباقاعده ساختن ساحات مسكونى غير رسمى در حال افزايش را اتخاذ نموده و به سكتور خصوصى حق قانونى در انكشاف مناطق مسكونى داراى قيمت 

متوسط و بلند اعطا نمايد و خودرا در تنظيم و ترتيب مكانيزمهاى مقرراتى متمركز سازد.

براه  و  ميشد)  داده  ملكى  خدمات  مامورين  به  آنزمان  در  (كه  متوسط  قيمت  داراى  مسكونى  منازل  باره  در  كمونيستها  دوران  امتيازات  احياى  ديگر  بديل 
انداختن پروژه هاى وسيع ارزان قيمت ميباشد. بنظر نميرسد اين اقدام صورت بگيرد.

درعين حال، محروميت اقشار فقيرو آنهائيكه بصورت نادرست و غير عادالنه از ملكيت زمين در كناره هاى شهر بى بهره ساخته شده اند، باعث انزجار و 
خشم آنها گرديده و زمينه راندن آنها به صفوف مليشه ها و نيروهاى شبه نظامى را مساعد ميسازد. يكى از ميراثهاى شوم جنگ فراهم شدن سهولتهاى 
ميتواند  خود  كه  باشد  مى  تظاهرات  آن  معتدل  اشكال  يا  و  ها،  مليشه  به  پيوستن  يا  و  تشكيل  آميز،  خشونت  اشكال  به  نارضايتى  شدن  تبديل  براى  بيشتر 

گردد.  خشونت  به  منجر 

را  روستاها  در  زمين  حقوق  باره  در  تقاضا  يا  نارضايتى  جوانان  بخصوص  كه  نيست  آن  معنى  به  اين  ولى  اند،  نموده  مكان  نقل  شهرها  به  بسيارى  گرچه 
فراموش مينمايند. برعكس، مفاهيم «وطن يا خانه آبايى» يا زمين اجدادى بيشتر اهميت كسب نموده و گرايش بسوى دفاع از آن ، حتى درميان آنهائيكه 
عمًال در خانه ها و زمين هاى روستائى زندگى ننموده و وابسته بزمينهاى قريه نميباشند، رشد مينمايد . اين موضوع ميتواند در ساير اقتصادهاى تغير يابنده 
و بعد از جنگ بخوبى احساس گردد. برخالف توقع، نارضايتى هاى سابقه وابسته بزمين ميتواند تجديد گردد و در اوقات مختلف شكل خشونت آميز قومى را 
بخود بگيرد.427 حرف آخر اينكه، شهرى شدن الزامًا بمعنى از بين رفتن نارضايتى محروميت از مالكيت زمين روستائى و تقاضا براى داشتن آن، نميباشد.428

در افغانستان، نارضايتى ميتواند مانند گذشته در خطوط قومى تحكيم يابد. رقابت خشونت آميز، مانند اختالف ميان هزاره ها و كوچى هاى پشتون، ميتواند 
جاه  براساس  آنها  اتحاد  و  جداگانه  زورمندان  به  مربوط  و  گردد  ايجاد  قومى  غير  خطوط  براساس  سادگى  به  ميتواند  زمين  سر  بر  رقابت  معهذا  گردد.  بيشتر 
طلبى هاى غصب زمين باشد. تشبثات ملكيت خصوصى دوستم، عطا، ميرعلم و فهيم در ميان ديگران در روشنى همين موضوع تذكر داده شده، و امكان 
جمعيت  وحدت،  حزب  مانند  احزاب  شدن  مسلح  دوباره  آورند.  رو  طالبان  بسوى  خودشان  مقاصد  و  منافع  پيشبرد  براى  اكنون  ها  مال  و  تركمن  ازبك،  دارد 

اسالمى، حزب اسالمى، و جنبش ميتواند با مفاهيم حقوق ملكيت و قلمرو و نيز جاه طلبى هاى اقتصادى مربوط باشد.

427 براى تحليل در مورد كشور خاص، به اثر ليزالدن ويلى، « حقوق زمين درگابون. مواجه شدن با گذشته و حال» ( بروسلز: فرن، اپريل 2012)؛ الدن ويلى«رفورم زمين در سطح جهانى»؛ الدن ويلى؛ 
« كى مالك جنگل است؟ تحقيقى در باره مالكيت جنگل و حقوق عنعنوى زمين در اليبريا» (مونرويا: انستيتوت انكشاف متداوم / فرن، نومبر 2007)

428 اى پى تامسن يكى از مورخين مشهور طبقه كارگر بريتانيا اين موضوع را در جريان ختم قرن 19 مورد توجه قرار داد. او مينويسد: ريشه نا رضايتى همواره بزمين برميگردد و كارگر شهرى كه خود 
هيچگاه در قريه پدر كالن خود زندگى ننموده، هميشه نفرت خودرا نسبت به ارستوكرات زمين نشان ميدهد. براى معلومات بيشتر به اثر اى پى تامسون « ظهور طبقه كارگرانگلستان» مراجعه نمايند( 

لندن: پنگوين بوكس،1980)253- 254



 آلدن ويلى75

 2013         واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان   

بنابرين اشتباه است اگر نارضايتى هاى ناشى از موضوعات زمين را در افغانستان امروز، بحيث ظهور دوره يى رقابت هاى ميان- قومى باالى منابع، خاتمه 
يا  اقوام  ميان  منازعات  باندازه  زمين  باالى  دولت  و  مردم  بين  جدال  و  جنگ  بالفعل  و  بالقوه  عامل  كه  مينمايد  تأكيد  بخصوص  حاضر  تحقيق  شمرد.  يافته 

ميباشد. آميز  مخاطره  اقتصادى،  طبقات  حتى 

مالكيت دولت باالى زمين ميتواند شكاف عميق را در مناسبات اجتماعى زمين توسعه داده و آنرا به نفع خويش تجديد شكل و دستكارى نمايد. اين موضوع 
ميتواند از جهات مختلف تاريخ مناسبات پر از منازعات زمين در افغاستان را كه دولت بعد از بن هنوزهم از آن رنج ميبرد، در خود خالصه نمايد. از لحاظ 
در  زمين  ملكيت  معيارهاى  ميدهد.  تشكيل  زراعت،  ساحة  از  خارج  هاى  زمين  حقوقى  وضعيت  را  متذكره  رقابتهاى  و  منازعات  در  مركزى  مهرة  تاريخى 
قوانين ملى جديد تجديد گرديده كه در آن معيارهاى عنعنوى و ملكيت واقعى طورى تعريف گرديده كه مقاصد دولت را بخوبى بر آورده ميسازد. محاكم 
و طرزالعملهاى ملى ملكيت خصوصى را بشكلى تعين مينمايد كه در نتيجه آن صالحيت و قدرت در محالت و بنابرين تأمين امنيت ملكيت ضعيف گردد. 
از لحاظ تيوريك ملكيت هاى انفرادى در نتيجه تعريفات مجدد در قوانين ملى رسميت قوى تريافته، و زمينهاى ملكيت جمعى كه بحيث زمينهاى المالك 
شناخته شده اند مورد حمايت قرار نگرفته، و بنابرين مالكيت حكومت شمرده شده اند. باينترتيب ميتوان نتيجه گرفت  كه اينها مطمئن ترين راه براى بى 

اعتبار ساختن ادارات و صالحيت هاى محلى شمرده ميشود.

معهذا، اين در واقع خاتمه داستان نيست. چنين تصاميم در مورد زمين كه بمعنى سلب مالكيت وسيعتر از لحاظ اجتماعى و سياسى ميباشد به ندرت قابل 
قبول است . در مورد اين مسأله جنگهاى زيادى مشتعل گرديده است بعنوان مثال در قارة افريقا، دعاوى و نارضايتى هاى دوران بعد از استعمار اكنون بطور 
واضح شكل مقابله ميان دولت و مالكيت مبتنى بر اجتماع ويا بعباره ديگر ميان قوانين و حقوق مدون ( ملى) و قانون عنعنوى را اختيار نموده است. عين 
نميرسد  بنظر  و  مطرح،  آجنداء  يك  بحيث  بن  دهه  طى  زراعت  ساحه  از  خارج  منابع  باالى  عنعنوى  حقوق  شناسائى  ميشود.  ديده  نيز  افغانستان  در  موضوع 
طى دهه آينده فروكش نمايد. دوراز تصورنيست كه تا سال 2020 حقوق عنعنوى بصورت عمومى در افغانستان مورد حمايت كامل قرار گيرد. البته معلوم 
نيست كه آيا اين حقوق شكل رسمى را بخود گرفته و در اسناد رسمى ثبت خواهد شد يا خير. در صورتيكه اين موضوع تكامل و يا تغيير نمايد، يكجا با 

واگذارى اداره زمين صورت خواهد گرفت كه براى حمايت از قواعد مبتنى بر اجتماع و منافع عنعنوى زمين الزمى ميباشد.

درباره  را  مقاومت  كاهش  از  يى  نشانه  بن  دهه  واقعى،  ريفورم  از  محدود  درك  الرغم  على  كه  گرفت  نتيجه  خوشبينى  با  ميتوان  شد،  گفته  آنچه  روشنى  در 
اينكه بخش كثيرى از نفوس افغانستان همين اكنون زمين ها را از  راه هاى قانونى در اختيار داشته و اينكه مالكيت نامبرده شامل منابع ارزشمند خارج از 
ساحه زراعت در مناطق مربوطه شان نيز ميباشد ، بشارت خواهد داد. بديل چنين انتقال رفتن بسوى تمركز جنگ و منازعات باالى زمين است، چون كه 
افغانستان  در  زمين  مناسبات  كه  درينمورد  داورى  هنوزهم   ،2012 در  ميزنند.  دست  مبارزه  به  فعاالنه  بصورت  منابع  و  حقوق  اعاده  براى  عادى  شهروندان 

به كدام سو خواهد رفت، مشكل بنظر ميرسد.
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ضميمه الف : مطالعات عمده واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در مورد زمين

الدن ويلى ليز. «حقوق زمين در بحران» تأمين استرداد ملكيت در افغانستان ( كابل: AREU، مارچ 2003)
الدنويلى، ليز.« زمين و ساختارمسائل جارى زمين در افغانستان»(كابل: AREU، آگست 2003)

الدن ويلى، ليز« مناسبات زمين در واليت باميان: دريافت ها از مورد – پژوهى 15قريه» AREU فبرورى 2004
الدن ويلى، ليز« منازعات زمين و صلح در افغانستان» ياداشت ارائه شده به نمايندگى از AREU به گروپ مربوط به زمينESSO، هفتة جلسات زمين در واشنگتن دى سى، 

اپريل 2004.
الدن ويلى، ليز.«  مناسبات زمين در واليت فارياب.» ( دريافت هائى از مطالعات مورد پژوهى در 11قريه ( كابل AREU، جون 2004)

الدن ويلى، ليز.« مناسبات زمين روستاها در منازعه: راهى بسوى پيش» (كابل: AREU، آگست 2004)
الدن ويلى، ليز« در جستجوى صلح در چراگاه ها: مناسبات زمين روستائى در افغانستان»(كابل: AREU، دسمبر2004)

دسچمپس،كولن و آلن رو.« منازعات زمين در افغانستان: ايجاد ظرفيت براى حل آسيب پذيرى» ( كابل:AREU، اپريل 2009)
(2005 ،AREU :كابل )«گريس، جو.« مالك فارم كيست؟: دسترسى زنان به زمين و مالدارى

(2007، AREU :كابل ) «مك ايوين، اليس و براندا ويتى.« مديريت آب، مواشى و اقتصاد مواد مخدر: مالكيت زمين
(2007 ،AREU :كابل ) «مك ايوين، اليس وشارنانوالن.« مديريت آب، مواشى، و اقتصاد مواد مخدر: بديلهاى ثبت زمين

(2004 ،AREU :كابل )«پيترسون، مروين« چراگاه هاى شيوا 1978- 2003 تغييرات ملكيت زمين و منازعات درشمال شرق بدخشان
 (2007 ،AREU :كابل) «رو، آلن.« حق ظرفيت براى حل منازعات مربوط زمين و آسيب پذيرى در افغانستان، گزارش اولى

(2008،AREU :كابل) «رو آلن،« مديريت زمين، مالدارى و اقتصاد مواد مخدر: مديريت منابع طبيعى، سيستم هاى زراعت و مالدارى در روستا

ضميمه ب: مجموعه آثارى كه در مورد كوچى ها از آن بيشتر نقل قول ميگردد.

پروژه تحقيقات نهاد كارلسبرگ درباره مطالعات در مورد كوچى ها مجموعه يى از تحقيقات را بشمول آثار ذيل ارائه نموده است:
گارم پيدرسن. كوچيان افغان در حال تغير: يك قرن تغير ميان زاالخان خيل ( كوپنهاگن، نهاد كارلسبرگ، 1994)

فريدركسن، بيرتى. كاروانها و تجارت در افغانستان: زندگى درحال تغيير كوچيان هزار بز( كوپنهاگن: نهاد كارلسبرگ، 1996)
فرديناند، كالوس. كاروانهاى كوچيان افغان، منازعات و تجارت در افغانستان و هند برتانوى 1980-1800 (كوپنهاگن: كارلسبرگ فونديشن،2006)

باستان شناسان آلمانى و امريكائى آثار زيادى را در سال 1980 بشمول نوشته هاى ذيل نگاشته اند:
گالتزر، برنت. « جريان كوچيگرى در غرب افغانستان» مردمان كوچى و مالدار معاصر( امروزى): آسيا و شمال، پى سى سالزمن( ويليامزبرگ: ديپارتمنت باستان شناسى، كاليج 
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پيشنهادات شما
 اداره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان مشتقانه مى خواهد تا از پيشنهادات شما بعنوان استفاده كننده گان منابع تحقيقاتى  اين اداره مستفيد شود. نظريات شما چى 
اگر بطور مداوم از تحقيقات اين اداره استفاده ميكنيد و يا به يكى از دوره هاى آموزشى/وركشاپ هاى علمى اين اداره اشتراك كرده ايد و يا از كتابخانه استفاده 
نموده ايد و يا جديداً به اين اداره و كار هاى تحقيقاتى آن آشنا شده ايد، براى ما بى نهايت با ارزش مى باشد.اين نظر هاى شما به ما كمك ميكند تا هدف خود را  
به بهترين شكل آن تعقيب نموده و يافته هاى كارى خود را به شكل بهتر با خواننده گان نشريات ما به اشتراك بگذاريم. آسانترين راه براى ارايه پيشنهادات شما 

areu@areu.org.af .استفاده ازين ايميل آدرس ميباشد

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد

 548 608 799 (0) 93+ شما آزادانه ميتوانيد هر آنچه ميخواهيد نظر بدهيد، اما پاسخ و معلومات شما درين زمينه ها نهايت مفيد خواهند بود: 

با اين اداره و كار هاى تحقيقاتى آن چيگونه آشنا شديد  ؛ از طريق نشريات و يا اشتراك در جلسات اين اداره• 
از نشريات اين اداره براى چى منظورى استفاده مى كنيد• 
اين نشريات را چيگونه به دست مى آوريد• 
آيا از نشريات الكترونى و يا مجلد اين اداره استفاده مى كنيد• 
شما دوست داريد معلومات اين نشريات براى تان به كدام شكل بهتر ارايه گردند• 
نظريات شما راجع به يافته هاى تحقيقاتى و يا فرايند تحقيق اين اداره چى است• 
كدام مطالب / ساحه ديگرى را پيشنهاد مى نمائيد تا اين اداره روى آن تحقيق نمايد• 
نشريات و يا فعاليت هاى ديگر اين اداره كه مورد عالقه شما است، كدام ها مى باشد• 
به نظر شما در كدام زمينه ها اين اداره كارا تر و موثر تر بوده مى تواند• 
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است• 
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نشريات اخيرواحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

تمامى نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را مى توانيد از وبسايت www.areu.org.af بدست آورديد. همچنان نسخه هاى 
چاپى بعضى از نشريات  ازدفتر اين نهاد  قابل دريافت است. 

تمام شرط بندى هامنع اند! چشم اندازهادرموردتخلف ازموافقتنامه هاوكنترول موادمخدردرهلمند  وننگرهاردردوره انتقال، ديويد منسفيلد     • 
از الف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان ترجمه نسخه يازدهم ، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان #  • 
در انحصار يك گروه: اقتصاد سياسى شمال اففانستان، از  2001 به بعد،  انتونيو جيستوزى • 
مديريت زمين در بال تكليفى: نگاهى به قانون جديد پيشنهاد شده براى مديريت اراضى افغانستان، ليز آلدن ويلى # • 
اصالح سيستم انتخاباتى افغانستان: مباحثات و گزينه هاى اصالحات، اندرو رونالدز و جان كيرى # • 
تاتيرات برنامه هاى قرضه هاى كوچك بر زندگى زنان: مطالعه موضوعى در واليت بلخ، چونا اچاويز• 
خالء هاى مخرب: فعاليت هاى جوامع محلى و اصالح نهاد هاى تخصيص آب در حوزه دريايى پنج - آمو افغانستان، توماس ونسان• 
آيا مشاركت  زنان در برنامه هاى همبستگى ملى باعث تغيير در زندگى آنها ميگردد؟ مطالعه موضوعى از واليت كابل، چونا اچاوز• 
جنسيت و گزينه هاى اقتصادى: چه ها كهنه و عادى و چه ها تازه است براى زنان در افغانستان؟، چونا اچاويز• 
حقوق مساوى و فرصتهاى نا برابر: مشاركت زنان در انتخابات پارلمانى و شورا هاى واليتى، اوليور لو با فرخ لقا امينى، فريد احمد • 

بيات، ضيا حسينى، ريحانه گلثوم حسينى، مسعوده كوهستانى و چونا اچاويز #                                                                         
آيا مشاركت  زنان در برنامه هاى همبستگى ملى باعث تغيير در زندگى آنها ميگردد؟ • 

مطالعه موضوعى از واليت بلخ، چونا اچاوز و جنيفر باكاپورو
سى سال منازعه: محركين بسيچ هاى ضد دولتى در افغانستان از سال 1978 الى 2011 انتونيو جيوستوزى و نعمت اهللا ابراهيمى• 

 
(# اين عالمت نشان ميدهد كه نشريه و يا خالصه آن به زبان درى موجود است)
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