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 24/08/2017                          رسول پویان

 

 افغانستان اجتماعیو  اقتصادیاوضاع 

 1357ثور  کودتایپس از 

 قسمت دوم

 

 (1365-1358 یدورۀ ببرک کارمل )جد

به  خت اوب سرسیببرک کارمل رق ید و بعد از قتل ویان رسیقشون سرخ به پا یقوا یورش نظامین با یظ هللا امیدورۀ کوتاه حف

 انه ویشرق م یگرم و منابع انرژ یآبها یبه سو یشورو یاردو یشرویه زد. با پیکۀ قدرت تکیبر ار یشورو یت نظامیحما

ن حاکم در افغانستان، منطقه و جهان باز شد و موضوع افغانستان جنبه یقطب یها رقابت تأریخدر  یدیا، صفحۀ جدیجنوب آس

 بخود گرفت. ین المللیو ب یمل

ه دا کرد و بیپ یو مل یداشت، حالت عموم یو سمت یل محلیشتر جنبۀ خود جوش و پتانسیکه نخست ب یتنوع مردممبارزات م

 د ویل گردیتبد« مبارزۀ اسالم و کفر»و «  یستیجهاد ضد کمون» یمایدر شکل و س یت همه جانبۀ خارجیمرور زمان با حما

 ل شد.یتبد ین حاکم جهانیدان جنگ و کشاکش قطبیافغانستان به م

 یجامع جهت اصالح امور در دست نداشتند. حضور قوا یگفتن و طرح عمل یبرا یزیببرک کارمل چ یبه رهبر پرچمی ها

عرب از  یاسالم یت آشکار جهان غرب و کشورهایکطرف و ضدیمردم از  یو مذهب یآنان را در برابر احساسات مل یشورو

خطاب « غضب ریم»د با یپخش شد، تالش ورز یه از خاک اتحاد شوروۀ خود کیانیگر قرار داده بود. کارمل در بیجانب د

 ندازد.یات را به گردن او بین همه اشتباهات، نواقص و جنایکردن ام

، یسایان سیزندان یت مردم، مانند آزادیحصول حما یگونه برا و شعار یک سلسله اصالحات سطحیل دورۀ ببرک کارمل یدر اوا

شم ل اعدام شدگان خیست طویجۀ مطلوب نداد. ارائۀ لیمطبوعات و اجتماعات اعالن شد که نت یآزادش منازل و یب و تفتیمنع تعق

ده نتوانست.  با به گلوله بستن تظاهرات محصالن یبر آن آتش پاش یان آبیتعداد معدود زندان یخت و آزادیبرانگشتر یمردم را ب

ر به مرو ییو هوا ینظام ینماند.  فشارها یت و اجتماعات باقمطبوعا یآزاد یبرا ییگر جایاختناق، د یپوهنتون و حفظ فضا

 ل شد.یتبد یار عادیدۀ بسیش منازل به پدیافت که تفتیش یزمان چنان افزا

، یاسیق تر سیبعد از شکست اصالحات مرحلۀ نخست به فکر اصالحات عم ین روسیمشاور ییسران دولت کارمل به رهنما

و  یمردم یها امیش که قیخام خو یه و طرحهایاول یها فرمان یار منفیرات بسیبرآمدند. آنان به تأث یو اجتماع یاقتصاد
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ی طو افرا یکیدئولوژی، ایکن قصد نداشتند از اهداف انقالبیبرده بودند؛  ل یپ یمبارزات مسلحانه را دامن زده بود، تا حدود

ل اصالحات مطروحه که در ین دالیند. به ایافغانستان، منطقه و جهان عمل نما یت هایو مطابق به واقع خود دست بردارند

 متناقض با جامعۀ افغانستان بوجود آمد، موفق نشد. یهمان اهداف افراط یراستا

ع یگاه حزب و دولت را وسیپا یو عنعنو یاسیدراز کرد، تا از نگاه س« جبهۀ پدر وطن»ل یدولت دست به تشک 1361در حوت 

 مردم یدتیو خشم عق یاقدام شد. جهت کاهش احساسات مذهب« لیاقوام و قبا ۀیاول یهسته ها»جاد یدنبال آن به اه د و بتر ساز

ثات تشب یپرداخته شد و برا« یاصالحات ارض»ل یبه تعد یو اجتماع ید. در عرصۀ اقتصادیل گردیتشک« یشئون اسالم»

 د. یفراهم گرد یشتریدان بیم یخصوص

به طور خواست دست بردارد.  یخود نم یو دولت هنوز از اهداف افراطمرحله هم از عمق الزم برخوردار نبود ن یاصالحات ا

ت امر حلقۀ یو آب در واقع یتحقق اصالحات ارض»ت هرات گفت: یدر وال 1361ۀ برج عقرب سال یانیمثال کارمل در ب

وجود ه ب یکه در برنامۀ اصالحات ارض یالتیهمچنان تعد (1« )دهد یل میموکراتیک ما را تشکو د یو عمدۀ انقالب مل یمرکز

ار ک هکتار به دو هکتین از یزم ت بریانقالب ملک ین و تکاملیبعد از مرحلۀ نو»آمد:  یز به نظر میر و ناچیار دیآمده بود بس

 (2« )باال برده شد

 یکشور به شورو یدولت و وابسته ساز یکن در اهداف اساسیدست گرفته شد؛ ل یرو یدر دورۀ ببرک کارمل هرچند اصالحات

ش را اصالح یخو یهمان اهداف اساس یاده سازیوۀ پیک ها و شیشد. دولت در واقع تاکت یده نمید یو موثر چندان یتفاوت عمل

اسد سال  5 تأریخق کند. چنانکه به یش را تطبیط و اوضاع جامعه، برنامه هاید با شناخت بهتر شرایوز یمیکرد  و تالش م

 حزب آمده است:  یته مرکزینوم نهم کمیدر پل 1361

د یکشور با یکیدئولوژیو موسسات ا ی، اجتماعیحزب یها با توده ها سازمان یاسیان کار سیدر جر» 

رند و با آنها برخورد متنوع داشته باشند و به یمردم را مدنظر بگ یاجتماع یها ت اقشار و گروپیخصوص

 دیموکراتیک یحزب دیموکراتیک خلق افغانستان و حکومت جمهورد اصول اعالم شده یر بایگیصورت پ

ل یاقوام و قبا یو فرهنگ تأریخی یها ن مقدس اسالم، سنن و عنعنات مردم، ارزشیده افغانستان نسبت ب

 (3) «افغانستان مراعات گردد

 د: ینما یر مین طور تقدیا یشورو یها از کمک 1361خود در برج عقرب  یکارمل در سخن ران

را  یرینظ یبرادر و دوست مطمئن ما نقش پر ارزش و ب یبه و سخاوتمندانۀ اتحاد شورویشا یب یکمکها»

 ( 4) «دینما یفا میما ا یموجود اقتصاد یها یدر رفع دشوار

 ش داده شود. هدفیدولت افزا یه توان اقتصادین ناحیق شده و از ایتشو ین خصوصیتالش شد تا متشبثن دوره همچنان یا در

 م:یخوان ین باره در روزنامه اتفاق اسالم میدر ارشد کند.  یسکتور دولت یتحت رهبر ین بود تا بخش خصوصیدولت ا

                                                           

 1361عقرب  2اتفاق اسالم،  - 1

 1361جوزای  18اتفاق اسالم،  - 2

 1361اسد  7اتفاق اسالم،  - 3

 1361عقرب  2اتفاق اسالم،  - 4



  
 

 

 5از 3

 یدیموکراتیک افغانستان که دولت تشبثات خصوص یجمهور یاصول اساس 22و  18از احکام  یتأسه ب» 

ون یمل 498 یه مجموعیو شش پروژۀ متوسط و کوچک به سرما یت و کنترول می کند، سیق، حمایرا تشو

ره ید نخ و غی، تولی، صابون سازی، مرغداری، نساجیمختلف چون: کشمش پاک یکه شامل بخشها یافغان

 (5« )ده استیباشد، منظور گرد یم

 

 جداول صادرات و واردات کشور

ر یو واردات از آن س یو صادرات به شوروبود  توسعهدر حال  سارابا حوزۀ پکت و یو اقتصاد یاسیان روابط سین سالیدر ا

 انگر آن است:ینما یداشت که جداول آت یصعود

 

 (1361-1357)سال  یجدول صادرات به شورو

 به هزار دالر

 

135 سال

7 

135

9 

1360 1361 

مجموع صادرات 

 کشور
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705
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7076

16 

صادرات به 

 یشورو
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417

872 
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35 

3551

80 

ه، کابل یاحصائ ی، اداره مرکزیو اجتماع یاقتصاد یمنبع: شاخصها
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 (1361-1357)سال  یجدول واردات از شورو       

 به هزار دالر       

 

 1361 1360 1359 1357 سال

مجموع واردات 

 کشور

419925 551748 622416 695200 

 411010 365000 265000 89512 یواردات از شورو

 1362ه، کابل یاحصائ ی، اداره مرکزیو اجتماع یاقتصاد یمنبع: شاخصها
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و دولت  یمشترک شورو یقوا یشتر مبارزات مسلحانه فشارهایدولت و توسعۀ ب یاصالح یها م ماندن طرحیپس از عق

روستاها مجبور به ترک خانه و  یشتر اهالیب دا کرد. یدهات و قشالق ها شدت افزون پن در یمناطق مجاهد یافغانستان باال

 کاشانۀ شان شدند.

ن( در سطح کشور یمجاهد یو اجتماع یاقتصاد یر بنایمثابۀ زبه در دهات ) یمناطق مسکون یران سازیو یر انسانیاست غیس

ن یسنگ ین فشارهایر ایم. در زیتوان یده مید 64و  63، 1362ان یگرانه را در سال بین حرکت تخریافت که ما اوج ایتوسعه 

 خراب و پاشان شد. یان صحرا گرد بکلینان و کوچینان، قشالق گزیده نش یوضع اقتصاد ییو هوا ینیزم

ته ق برداشیعم یها انۀ دولت شکافیناش یفورم هاینان در اثر ریده نش یو اجتماع یثور که ساخت اقتصاد یکودتا یدر ابتدا

 یون نفر مجبور به مهاجرت به کشورهایش از پنج ملیل از هم گسست.  بیثق یر سالح هاین و فیآتش یر بمب هایود،  در زب

ساختار نورمال و مختلط سابق را گرفت  و جامعه دچار بحران و  یجا یزم جنگیکانیران شدند. میخاصه پاکستان و ا یخارج

 سوز گشت. یجنگ هست

 1363ر آن در حوت یرهبران پ یاپیدنبال مرگ پبه د آمد.  یپد یدر شورو یدیتحوالت جد یسخت نظام یدر گرماگرم فشارها

 یدولت یفورم هایان ریز جری، در افغانستان نیه شوروید اصالحات در روسیتشد ید.  در راستایرس فگورباچخائل ینوبت به م

زب ح یدا کرد.  پراودا ارگان رسمیش پیافغانستان افزاه در قبال یسابق روس یها استیموج انتقادات از س سرعت گرفت. 

 ه در افغانستان اذهان نمود:یبه اشتباهات دولت روس یریتفس یط 1364دلو  30در  یست شورویکمون

یفورم ر یاجرا یانقالب یپشت سر گذاشتن دوره ها یرا برایۀ انقالب )افغانستان( صورت گرفته، زیدر مراحل اول یاشتباهات»

 تیرفته و در نهایانجام پذ یو اجتماع یات ملیموجود و خصوص یت هایبدون در نظر گرفتن واقع یو اقتصاد یاعاجتم یها

 (6« )داشته است یر منفیتأث

ان شتر در افغانستیاصالحات ب یبرا ید مهرۀ خوبیکرد، در مرحلۀ جد ر میین سیشیال پیببرک کارمل که هنوز در خواب و خ

  میکرد: یسابق گرفتار بود و با مقوالت باز یالیه های خود هنوز در جهان خیانیاز ب یکیدر  یقبل از برکنار یو نبود. 

گرانه خود  است تجاوزین مداخالت خود را، سیچ یست هایست ها و هژمونیالیهرگاه ارتجاع منطقه، امپر»

 حزب، حزب دیموکراتیکگانه یند. . . در افغانستان یو تام قطع نماکشور ما به صورت عام  یرا در امور داخل

حزب، خلق افغانستان انقالب کرد . . . دولت افغانستان به ارادۀ خلق  یش آهنگیخلق افغانستان بود. . .  به پ

 «باشد یدن انقالب دیموکراتیک میرس یروزیخود خواهان به پ

ا ببرک کارمل ر یب جایانجام اصالحات افزونتر در افغانستان دکتور نج یبرا یه شورویر تحوالت در روسیش سیبا افزا

 هجری شمسی 1370زمستان  –رسول پویان  گرفت.

 

 پایان
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