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 تکامل دموکراسی مترقی

 در روند تحوالت اجتماعی

 قسمت دوازدهم

 بخش پنجم

 دموکراسی اقتصادی

(5) 

  :اوضاع اقتصادی درعرصۀ ملی

 ییموج آسای شوروی، یک کشور دارای مناسبات اقتصاد و تجاوز مداخله صد سال قبل از افغانستان در طی تقریباً دو

فیودالی و نیمه مستعمره پنداشته می شد، بدین معنی که از یک سوی دهقانان بی نیمه 

صرف حیات خویش،  زمین در پنجۀ مالکان ارضی، با ارائۀ تمام و کمال نیروی انسانی و

بروی اراضی مالکان بزرگ، صد در صد محصول را تولید می کردند، مگر سهم خود 

محصول بود و از کلیه حقوق « یک بر چهار»و « هیک بر س»ید شان در مجموع از تول

 حمایت کهولت، تأمینات اجتماعی چون بیمه های صحی، بی کاری،  سیاسی و بشری و

های معیشتی، تعلیمی، وحرفوی بی بهره بودند که تسلط چنین مناسبات بر بخش اساسی 

عد وضاع اقتصادی بنابر شرایط نا مسااقتصاد ملی، به جامعۀ افغانستان، هویت فیودالی می بخشید؛ اما از سوی دیگر ا

 ، دشت های بی آب،جغرافیائی، زیستی و علمی )موقعیت کوهستانی ، وجود دره های باریک ارضی، اقلیم نامساعد

(، سبب آن بود که افغانستان با وجود آنکه یک کشور زراعتی فقدان دانش فنی وتکنولوژیک و وجود دهقانان کم زمین

رخود کفای زراعتی نباشد، که  چنین اوضاع و مناسبات اقتصادی، باعث می گردید  که پنداشته می شد، یک کشو

 افغانستان نه یک کشور کامالً فیودالی باشد و نه یک کشور زراعتی. 

اینکه چگونه افغانستان یک هویت نیمه مستمره را احراز کرده بود، باید گفت که عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی 

ده بودند که ملت افغانستان را در پنجۀ مناسبات استعماری می فشرد. بدین معنی که از یکطرف دست به دست هم دا

انستان افغ به مردمعدم خود کفائی تولید داخلی و کمبود محصول زراعتی در سطح ملی و سطح نازل تجارت و تبادله ، 

فی را چون سیر معمول اقتصاد جهانی، به د، تا این ثروت اضاند به یک ثروت مازاد برسناین مجال را نداد که بتوان

کشور را از لحاظ اقتصادی به سوی انکشاف تکنولوژی ورشد صنایع و  تا دنسوی بارزگانی و صنعت رهنمائی کن
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د. از سوی دیگر وجود ملوک الطوایفی و ممثلین سیاسی اقتصاد فیودالی بر اریکه قدرت در افغانستان نازیاد ثروت ببر

ه رشد صنعت و انکشاف تولید ملی در جهت ایجاد   خود کفائی اقتصادی، و بی اعتنائی آنها به و عدم رغبت آنها ب

اعتالی دانش و تکنالوژی در پائین نگه داری کیفیت آموزش و پرورش در سطح کشور باعث گردید که مردم افغانستان 

ش استقالل اقتصادی کشور را مغشو که این امر صنعتی بیفتندازلحاظ تأمین حوایج حیاتی و معیشتی در گرو جهان 

میگردانید، و به آن هویت نیمه مستعمره می بخشید که نیات خصمانۀ قدرت مندان کشور در فقیر و دست نگرسازی 

 ملت ، ضربۀ کشندۀ دیگری بود که بر پیکر نحیف مردم افغانستان فرود می آمد 

( که این امرنیت حکمروایان روشن این پالیسی  بودز گو کنندۀ با محمد هاشم خان و فیل مرغ هایشحکایت سردار )

 . عیان می ساختیمه مستعمرۀ کشور را کامالً و قیافۀ ن

و هم  بر بازوی زمامداران عقب داشت که هم تائید نامرئی غرب را در حاکمیت در بازی دو پهلو تداوم یک  هم چنان 

که حتی همان تولیدات محدود زراعتی کشور فدای سیاست تجارتی بارتر با  می گردید باعث یده بوداتحاد شوروی لم

جانبی همان چند قلم محدود تولید صنعتی ملی، از  نیابد. ار یابی در مارکیت های جهانیشوروی گردد و مجال باز

حهای کهنۀ در بدل سال و بهبود حیات ملت کشیده شداز دسترس مردم و خدمت به  چون گاز و سمنت و روغن  وغیره

شوروی را در عقب خویش حمایت سیاسی  حکومت طرف ، تا از یک به شوروی تحویل گردید جنگ  دوم جهانی،

مفتخر  و  خوف از آن سالح ها، ملت افغانستان را به سکوت و سکون وا دارد حفظ کند و از طرف دیگر با بیم و

تدبیر سیاسی اوست، اما ملت خوش باور نپرسید  و این «تش می زندسگرت امریکائی را با گوگرد روسی آ» باشد که

برای تخدیر اعصاب مشوش خود آتش نمی  ،را با گوگرد فابریکۀ گوگرد سازی کابل« پل متک»که چرا  تنباکوی 

 .زند تا هم او آرام شود و هم ملت آباد گردد

شوروی از مسیر تولیدی منحرف رژیم مورد نظر  و اهدافپالن های اقتصادی کشور بر اساس نیات شخصی اقتدار 

می  ریگی اقتصادی هیزم دیگبر این آتش بی موازن ،و به خط یک نمایش تعمیری افتاد، که چنین وابستگی استعماری

 پاشید و ملت را هرچه بیشتر مجبور استبداد و مقهور استعمار حفظ کرد.

مستقیم آن به افغانستان، شیرازۀ مناسبات مسلط  با مداخلۀ اتحاد شوروری در پیکر رژیم های کودتائی و باالخره تجاوز

اقتصادی در کشور کامالً از هم گسست، رژیم  کودتا در شهر ها با ایجاد سازمانهای نظارت، به غرض پیگرد و 

بازداشت و باالخره اعدام و سر به نیست سازی منورین   ، ناراضیان و عناصر مذهبی،  باعث گشت که ده ها هزار 

یافتگان، زندانی و یا بصورت دسته جمعی اعدام شوند و عدۀ کثیر دیگر یا به جنبش مقاومت بپیوندند  نفر از تحصیل

و یا با ترک کشور به ماورای سرحدات مهاجرت نمایند، که این امر افغانستان را از وجود یک کتلۀ عظیم تحصیل 

 یافتگان و عناصر مطلع و تکنوکرات خالی ساخت.

دهات و قصبات، چه توسط نیرو های نظامی رژیم های کودتا و  می خشن و ویرانگر براز سوی دیگر حمالت نظا

چه مستقیماً توسط قشون سرخ شوروی، بیش از یکنیم ملیون کشته در افغانستان بر جای گذاشت. ملیونها نفوس کشور 

دیگر در جبهات  و عدۀ داز زمین و صحنۀ تولید در کشور رانده شدند و در ماورای سرحدات متواری و فراری گردیدن

اراضی کشور یا المزروع ماند و یا  که مقاومت بر ضد شوروی و عمالش از وظایف اقتصادی شان باز ماندند

 بگورستان شهدای آزادی بدل شد. 

بعد از شکست و خروج قوای شوروی از افغانستان، وقتی نفوس مهاجر به کشور برگشت ، آنانیکه در سنین متوسط 

 کشور شده بودند، بعد از دو دهه ، به یک نفوس کهن سال مبدل شده بودند که حوصلۀ شان برای مجبور به ترک
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به پایان رسیده بود و فرزندان شان که در کمپ های مهاجرین هم از تحصیل و هم از  اعمار مجدد حیات  اقتصادی

 مکار بروی مزرعه داشتند و نه تجربه الزتجربۀ پدران باز مانده بودند، وقتی به کشور وارد شدند، دیگر نه تمایلی به 

 ، برای کسب و کار.را

با ورود جنگ ساالران به کشور که بنابر پالیسی های سیاسی مطروحۀ بیگانگان، بر گرده جهاد ملت افغانستان تحمیل 

ستوری دشده بودند، فضای افغانستان به یک ظلمتکده خونبار و شرمسار دیگر مبدل گشت و جنگ های قدرت طلبانه و 

اجانب، یکبار دیگر این سرزمین را به خون رنگین کرد و کلیه آرزومندی های مردم افغانستان را برای اعاده آزادی 

و یک زندگی شرافتمند که برای آن بیش از یکنیم ملیون از بهترین فرزندان اقتصادی و زیست صلح آمیز و رشد  

 را قربانی داده بود، با خاک یکسان کرد. خود

هرج ومرج مسلحانه که ترکیبی از قدرت طلبی، منفعت جوئی، فساد اخالق، خشونت و تبعیض طلبی را به نمایش این 

می گذاشت، از سوی دیگر یک طرح و سناریوی مشخص را دنبال می کرد. چنانچه تحریکات اجانب در طرح و 

ع افغانستان آبستن مرحلۀ دیگری تمویل حمالت ویرانگرانۀ خونین بخصوص در شهر کابل حاکی از آن بود که اوضا

است، که با گسیل طالبان مرحلۀ مقدماتی این طرح کامل گردید. این رژیم بی رحم و سخت گیر به ظاهر مذهبی، با 

اقدامات بی باکانۀ خود، کشور را از لحاظ فرهنگی به قهقرا برد، درب مکاتب را بست و با لت و کوب مردم را از 

انهدام آثار باستانی، ملت افغانستان را از ارزش های تاریخی تهی نمود. از  و آثار تاریخی دین بیزار کرد، با یغمای

لحاظ سیاسی نخواست یک پیکره و یا مرجع حاکمیت سیاسی را در کشور ایجاد کند تا کشور افغانستان را منحیث یک 

ی تصادی به تشویق و ترغیب ضد دینواحد ارضی بدون حاکمیت، وابستۀ تصامیم رژیم پاکستان نگه دارد. از لحاظ اق

ترین و ضد انسانی ترین محصول ارضی، یعنی کشت تریاک پرداخت و اراضی کشور را به زیر کشت زهر برد که 

ر کشو باالخره آن میراث شوم امروز نتایج خود را تمام کمال به میان آورده است. چه امروز افغانستان را نه تنها یک

بلکه تعداد عظیمی ازجوانان و حتی کودکان کشور را با اعتیاد، به مرگ تدریجی رهسپار ، تریاک فروش جهانی ساخته

نموده است. که عروج کشت مواد مخدر در افغانستان بعد از سقوط طالبان، خود بیانگر آنست که این طرح های 

 .ویرانگر اقتصادی، بر اساس یک پالن منظم مطروحه قدرت های منطقه و جهان شکل گرفته است

این امر را رژیم افغانستان در فردای سقوط طالبان به نمایش گذاشت. کارفرمایان این رژیم که جز مشهود اقتصاد 

مسلط فرا ملتی بودند، نه تنها کشت این محصول فاسد را یک ضرورت ملی، در تأمین عواید مالی برای مردم 

آن اکثراً در این معامالت ضد ملی و ضد انسانی دست  افغانستان قلمداد کردند، بلکه خود رژیم و وابستگان و اراکین

داشتند و دارند که نتیجۀ این پالیسی نفرت انگیز، امروز کشوریست بنام افغانستان که نام آن با تولید تریاک در جهان 

 دعجین شده است، و آگاههان مسایل اقتصادی به روشنی می دانند که کشت تریاک هیچ کمکی به عواید ملی و اقتصا

کشور نمی کند، بخصوص امروز دانسته شده است که کشت تریاک در افغانستان در دست یک عده از زمینداران 

زورگوی خاص است که نه تنها عواید آن به ملت نمی رسد بلکه حتی قیمتی که به مؤلدین آن در افغانستان پرداخته 

ی توان از کشت سایر محصوالت رزاعتی به می شود به تناسب فروش آن در سطح جهانی، آنقدر ناچیز است که م

مراتب بیشتر عواید حاصل کرد. اینکه چرا چنین تعدیل محصول صورت نمی گیرد، خود بخشی از سناریوی دستوری 

اقتصادی است، و آن اینست که از یکسو تسلط او ضاع سیاسی و ترکیب حاکمیت در افغانستان در پیوند تنگ آتنگ 

بر تولید محصالت زراعتی مورد ضرورت ملی می بندد، به عبارۀ دیگر تولید این محصول  با مؤلدین تریاک، راه را

فاسد، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، و از سوی دیگرعواید آن نیز یا راهی بانک های بیرونی می گردد که هیچ 
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امالت حاصل می شود، صدها خدمتی را به تراکم ثروت در کشور انجام نمی دهد و گر نه باید با پولی که از این مع

فابریکه و دستگاه تولیدی در کشور تأسیس می گردید که نگردیده است. این پول ها یا در بانک های بیرونی برای 

ایجاد انکشاف و رشد اقتصادی سایر ملل کمک می کند و یا آنکه در داخل کشور، با خرید زمین و اعمار بلند منازل 

ک هر و ده  برای یشی رسد که در نتیجه، صعود غیر قابل تصور قیمت زمین در غیر تولیدی در کشور به مصرف م

 سر پناه، حاکی ازاین مصیبت است. 

را در  از سوی دیگر کشت مواد مخدر یک قسمت اعظم اراضی قابل زرع محصوالت مورد احتیاج اولیۀ معیشتی

کشور از دسترس خارج کرده است، چنانچه امروز مردم افغانستان مجبور اند ابتدائی  ترین محصوالت غذائی خود 

 را از محصوالت وارداتی ماورای سرحدات تأمین کنند .

 بنابرآن اقتصاد کنونی افغانستان در  منجالب مشغوشی افتاده است که تعین یک مشخصه برای آن ساده نیست، چه از

یکطرف اقتصاد فیودالی و مناسبات ملوک الطوایفی ناشی از آن در اثر تجاوز شوروی برهم خورد و حاکمیت سیاسی 

نظام فیودالی در کشور فرو پاشید، از سوی دیگر مناسبات جانشین شوندۀ فیودالی یعنی یک سرمایه داری نو پا 

کنالوژی نوین هدایت کند؛ بر عکس جای ملوک نتوانست جاگزین آن گردد تا سیر اقتصاد کشور را به صنعت و ت

 الطوایف را که ممثل مناسبات نیمه فیودالی بود ، یک کتلۀ قوماندان الطوایفی که قدرت و سلطۀ خود را نه ازمالکیت

قدرت خود را از سالحهای دست داشتۀ خود که در جریان جهاد آزادیبخش بدست آورده  بر زمین می گرفتند بلکه 

م با ثروت های از کجراه بدست آمده بود، حاکمیت جدیدی را بر ساحات توأکردند و این قدرت که  بودند کسب می

ارضی کشور در همدستی با یک رژیم وابسته بیرونی تحمیل می کرد، که نه نمایندۀ تولید فیودالی بودند، ونه طالیه 

ارتباطات با بیورکراسی گماشته در  داران نظام سرمایه داری؛ بلکه یک قیافۀ نا همگون، از غضب اراضی ملی،

ون چ  بر کودکان بی پناه را کشور، قاچاق مواد مخدر و تشکیل یک مافیای چند بعدی در کشور بود که لوطی گری

 آخرین مدال فساد اخالق بر سینه آویخته دارد.

نکشاف اقتصاد بازار آزاد، ا اندیشۀ مسلط اقتصادی در افغانستان با آنکه اقتباساتی از اصطالحات بی جا و بیمورد چون

اقتصادی ورشد تولید ناخالص ملی و غیره بر سر زبان کار گذاران اقتصادی گذاشته است، اما کشور فاقد کوچکترین 

طرح و یا پالن رشد اقتصادی در کوتاه و یا دراز مدت است، این ناشی از آن نیست که هیچ آرمان رشد اقتصادی در 

ی از آن است که همه آرمانهای انکشاف اقتصاد ملی در تحت تاثیر فشار پالیسی های کشور وجود ندارد؛ بلکه ناش

اقتصادی و سیاسی مداخله گرانۀ جهانی بنگاههای فرا ملیتی از یکسو، و اغراض سؤ رژیم های مداخله گر اجانب در 

 عناصر و وجود ، و چنین اوضاعی باموجودیت یک رژیم دست نگرصدیان اقتصادی اجیر، خنثی می شودقالب مت

استفاده جو و وابسته در ارگانهای تمثیلی و اداری باعث آن است که کشور در یک سردرگمی اقتصادی و سیاسی، در 

 یک نوسان بی توازن سرگردان باشد. 

همین اکنون در کشور، رژیم از ترکیب سیاسی منافع کشور های متعدد منطقه و جهانی در رکود و ضعف شدید به 

سر می برد. چه بر خالف کیله پرنسیپ های حقوقی و دموکراتیک، رژیم کنونی کشور که از اختالط ناهمگون منافع 

د یک هزار و سه ص» هه کودتائی در انتخابات بیرونی بوجود آمده است، در حقیقت ملت افغانستان را یک شیوۀ شب

 .، به تمکین واداشته است «و نود سه 

رژیم کنونی که  با یک طرزالعمل کامالً ضد دموکراتیک و در یک وحدت افتراق انگیز به میان آمده است، و با آنکه 

د ؛ اما در عمل دیده شد که کار ه کرسی فلک را زیر پای دانش اقتصادی حاكم جدید نهادنمراجع بلند آوازۀ جهانی، ن  
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روائیی اقتصادی این رژیم بیشتر از بستن کچکول و تگدی بین المللی چیز دیگری نیست و قادر به کوچکترین اقدام 

اساسی اقتصادی در کشور نمی باشد  و وعده هایش را در تعقیب ومجازات اختالس گران سرمایه های ملی نه تنها 

را از زندان کشید و کلید شهر را بدست شان سپرد، و با وجود فریاد های متخصصین  فراموش کرد بلکه دزان مالی

کشور که ادعا داشتند  تورید برق در کشوری که ده ها دریای خروشان قابل استفاده دارد، یک امر غلط است، این 

 .ه دیدم و شنیدیمهم غیر اقتصادی نیست که نتایج شومش راواداتیی  رژیم حتی قادر به تقسیم عادالنۀ این برق

در افغانستان هر طرح انکشاف اقتصاد ملی و هر حسن نیتی برای بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد امکانات رشد تولید 

 داخلی، در تحت تاثیر مداخالت غرض آلود یک شیوۀ مافیائی به سقوط و سکون کشانده می شود.

شعار بازار آزاد در حقیقت چراغ سبزی است که راه را برای هرگونه فساد مالی و پولی بی دریغ گشوده است، زیرا 

ه ک و فلسفه ای با وجود آنکه اصطالح بازار آزاد هر روز بیشتر از پیشتر جایش را در منطق اقتصادی می بازد 

دیگر نه تنها همان جذابیت سطحی خود را « هد رفت بگذارید بروند و بگذارید بکنند دنیا خود به خود پیش خوا»

ه است؛ بلکه این فلسفۀ اقتصادی دارد روز به روز فرو می ریزد و رشد تضاد های اقتصادی در سطح دازدست دا

در  یملی و بین المللی و ایجاد دو جهان بیشترین غنی، و بدترین فقیر، نتیجۀ ناگوار این شیوۀ اقتصادی است که حت

، دیگر از ذکر بی محابای چنین اصطالحی خود داری می کنند، زیرا میدانند که ع متکی بر این پالیسیخود جوام

 اوضاع اجتماعی و اکثریت آرای عامه، به شدت با این سیستم به ستیزه برخاسته است.

صاد های اقتاین شیوه ایست که توسط منادیان استفاده جوی اقتصادی که با این شعارها داخل کشور شدند و تصدی 

ملی را در دست گرفتند فریاد زده می شود، اینها برای کتمان عدم کفایت شان در هدایت یک طرح اقتصادی مؤثر 

برای پایه گذاری یک استراتژی ملی و مفید برای افغانستان، ادعا می کردند که آنها مجریان اقتصاد بازار آزاد اند و 

ن عنوان که  اقتصادی پالن گذاری، شیوۀ اقتصاد سوسیالیستی است، رد هر نوع طرح و پالن اقتصادی را در زیر ای

می کردند، که نتیجۀ آن ایجاد کشوری، از لحاظ اقتصادی بی سقف و در و پنجره بود که برای همه اجانب و مافیای 

رهائی  مۀ ملت دریک دام بود تا ه حلقۀ اقتصادی، یک بازار منافع سرشار بی بند بار بود؛ مگر برای مردم افغانستان،

از خفقان ناشی از آن فراموش کنند که این دام چرا و توسط کی بر سر راه زندگی آنان گذاشته شده است، و امروز 

 رشیدهت   مردم افغانستان مجبورهستند برای ابتدائی ترین حوایج معیشتی خویش از آب آشامیدنی تا پیاز و کچالو و شیر

 .بپردازند و تخم  گندیدۀ وارداتی، پول گزاف
 

 ادامه دارد
 

 

 

 

 
 


