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 اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان

 1357پس از کودتای ثور 

 قسمت اول

 

کن ین نوشتار مختصر نمی گنجد؛ لیافغانستان جنگزده در ا یو اجتماع یاوضاع اقتصاد یابیهرچند مطالعه و ارز

گسترش موضوع، بحث را  یت نخواهد بود. برایدیاز لطف و مف یده خالیچین اوضاع بغرنج و پیا کوتاه بر ینگرش

 کنم:  یم یریگیپ یآت ۀدر سه دور

 ترکی و امین،  ۀدور 

 ببرک کارمل )که با تجاوز نظامی روسها به میهن ما آغاز شد(  ۀدور 

 با اصالحات بنیادین در روسیه  رباچف شروع گشت و همراهور نجیب )که با رویکار آمدن گکتاد ۀو دور

 هایی را پیمود.( شوروی فراز و نشیب

 

 (1358جدی 6-1357ثور 7دورۀ ترکی و امین )

)که  یشورو یۀروس یکیدئولوژیو ا ی، اقتصادیاسیگسترش نفوذ س یثور آغاز شد و راه برا یباال با کودتا ۀدور

نورمحمد  یکودتا توسط احزاب خلق و پرچم به رهبرد. یده شده بود( هموار گردیش چیپ یدهه ها یمقدمات آن ط

 دی داشت.ین در صدور فرمان کودتا نقش کلیظ هللا امیوست. حفیوقوع پبه و ببرک کارمل  یترک

  :آغاز کرد ییها صدور فرمان دولت کودتا کار خود را با یانقالب یشورا

 در فرمان اول، ترکی به حیث رئیس شورای انقالبی تعیین شد.  

 در فرمان دوم ببرک کارمل به عنوان معاون این شورا معرفی گردید.  

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء ولیتؤمس  
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و تشکیل محاکم ملکی و  1977میالدی الغای قانون اساسی  1978در فرمان شماره سوم به تاریخ می  

  اعالن شد. نظامی جدید

 جون تغییر نشان و بیرق دولتی سابق،  12در فرمان شماره چهارم به تاریخ  

 جون سلب حق تابعیت از اعضای خانوادۀ شاهی،  14جم به سنۀ در فرمان شماره پن 

 جوالی لغو سود و سلم،  12در فرمان شماره ششم  

 اکتوبر برطرف نمودن پیش کشها و طویانه  17در فرمان شماره هفتم  

 میالدی اصالحات ارضی اعالن شد. 1978نوامبر  28و در فرمان شماره هشتم  

آشکار شد و معلوم بود که  یحدود د تایدولت جد یکیدئولوژیو ا یاسیت سیهما یدولت یها پس از صدور فرمان

 سارامان ویپ ی، اتکا به کشورهایه داریسرما ری)راه رشد غ یشورو یالگو یحکومت تازه قصد آن دارد تا در راستا

 ( حرکت کند.یک نوع روسیموکراتید ۀو ساختن جامع

 

 اصالحات ارضی

 ۀفقانؤاز تحقق م یاعالن شد. هرچند دولت پس از مدت یفرمان یط 1978نوامبر  28خ یبه تار یفورم ارضیانجام ر

 ینخست جمهور ۀد. ما در دوریبه مرور زمان شکست آن به اثبات رس یعمل ۀکن در پروسیان آورد؛ لیمه آن سخن ب

ها صورت گرفته  تیمالک یرا که به منظور خرد ساز یارض یا تصاعدیو  یات مترقیت مالیخان، عدم موفق داوود

 م.یمشاهده کرد یخوبه بود ب

داشت. مطالعه و پژوهش الزم در  ینواقص بارز یکیو تخن ی، فرهنگیث اقتصادیباال از ح یروند اصالحات ارض

 یروسد. دولت یمتوقف گرد یقبل یو انکشاف یاقتصاد یها جامعه نشده بود. پالن یو اجتماع یمورد ساختار اقتصاد

 ۀن، امکان توسعیزان آب، فرهنگ کشت و کار و استفاده از زمیر، میبا یکشت، اراض ریز یها نیجامع از سطح زم

ن یها نظر به قوان تیانجام نداده بود. از شکل مالک یاریآب ۀشبک یدر صورت اصالح و بازساز یمزروع یها نیزم

 ۀده در زراعت )به اضافمردم، از تعداد نفوس جذب ش یمورد قبول جامعه، از سطح ذهنی و اعتقاد یو عرف یشرع

 یدهات ۀت جامعیشهری و ظرف ۀدولت و جامع بالفعل( اطالع الزم نداشت. سران حکومت به امکانات یمخف یکاریب

ح آب اصال یپالن درازمدت )برا ین طینو ی، استفاده از تکنولوژیفورم ارضید بعد از ریساختار جد ینیگزیدر جا

ل و یها توجه نکرده بودند. خالصه، تحل تیم و تبدل مالکیو تجارتی قبل از تقس ین(، رشد و انکشاف صنعتیو زم

 نداشتند. یفورم ارضین ریا یمثبت و منف یهمه جانبه از جنبه ها یبررس

و  یاسی، سیث اقتصادیبا اسالم و عنعنات جامعه تضاد داشت. از ح یو عرف یفوق از نگاه اعتقاد یم ارضیتقس

ختار سا یحاکم، قبل از رشد و انکشاف عناصر واقع یش از وقت نظام عرفی و سنتیپ ز شکستنین یجامعه شناس

 شد. یو اجتماع ید، منجر به هرج و مرج و بحران اقتصادیجد

آورده  دیجامعه افغانستان پد یو اجتماع یاقتصاد یدر ساختار اصل یر اساسین و تأثیادیت بنیاصالحات مذکور ماه

د. امده بویان نیمه ب یو اجتماع ی، فرهنگی، صنعتیزراعت ۀدر عرص یانکشاف یها پالنرا همراه با ینتوانست؛ ز

 یم هماره دنبال یانقالب یها داشت و با مارش یحزب یکیدئولوژیو ا یاسیاحساسات س ۀشتر شکل ارضاء کنندیاقدام مزبور ب
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توانست،  ینم یمیستم کهنه و کم تحرک قدیح همان سها در سط تیم مالکیت بود. تقسیم و انتقال مالکیکنوع تقسین در واقع یشد. ا

 یارکیکوچک، ب یها تیکالن و متوسط به مالک یها تیم مالکیع کند. عالوه برآن تقسیرا تسر یآهنگ رشد اقتصاد زراعت

 یریلوگج یادید تا حدود زیت تولیفیک یرو د و باالیجد یتکنولوژ ۀد را کند ساخت. از توسعیش داد و روند تولیرا افزا یمخف

 ن آمد.ییمملکت پا د و درآمد سرانه دریب سطح تولین ترتی. بدکرد

( یدهات ۀدر افغانستان )با در نظرداشت اعتقادات، سنن و عنعنات جامع یستم زراعت عنعنویها و اصالح س تیم مالکیتنظ یبرا

 یولوژتکن یریکارگه ن، بیاز زم یبرداره بهر ۀویش ید سازی، جدیاریآب ۀ، بهبود شبکیمیالزم است در راه اصالح ساختار قد

 یاساس یها ع مرتبط با آن گامیکار در زراعت و صنا یروین یم اقتصادیع مرتبط با زراعت و تنظید رشد و توسعه صنایجد

 برداشته شود.

ه ، بلکیاهال ۀدارد، نه تنها درآمد سران یپ را در یدات ملیش عایع مرتبط با آن که افزایرشد و انکشاف زراعت و صنا در اثر

ده استفا یگسترش عدالت اجتماع ین درآمدها برایا رود. دولت می تواند از یات باال میق کسب مالیدولت هم از طر ساالنۀدرآمد 

 کند. یاریکمک به مردم،  یق شبکه هایازمندان جامعه از طرید و به نینما

)داخلی و خارجی(، رشد  دیجد یها یه گذاریسرما د در اثریمف یها جاد شغلیجامعه، ا یو اجتماع ین رشد و انکشاف اقتصادیا

معادن  و یاقتصاد یها ، ثروتیعیاز منابع طب یکاف ی، بهره برداریع آهنگ رشد اقتصادیت در کشور، تسریتجارت و ترانز

نمی  یاصالحات ارضر نام یدر ز یو عقب ماندگ یر، بدبختم فقیشه کن می سازد. تقسیه ررا از جامع یر و تنگدستاست که فق

 تواند به مردم کمک کند.

در  یفو متخصص کا یداشت. پرسونل فن یمتذکره نواقص متبارز یز اصالحات ارضین یاتیو عمل یکیاز نگاه تخن

نعنات مردم د و عی)که متناقض با عقا یکیدئولوژیغات ایشتر به تبلیب یان اصالحات ارضیار نبود؛ دولت در جریاخت

، ه جاتیون قرین، صاحب رسوخان و روحانی، اربابان دهات، متنفذین سابق ارضیبه مالک د. یورز یبود( مبادرت م

 ختند.یتی مردم را بر می انگین صورت احساسات و نارضایشد و به ا یم یاحترام یب

ن یو تعداد نفوس زمیق رادیدا شد. دولت از طرینخست هو یها دولت کودتا در همان ماه یم ارضرفویشکست ر

 12تا  11ن یگر تعداد دهقانان کشور را بید یکه در جایون نفر اعالن کرد؛ در حالیمل 2 یال 1.5ن یرندگان را بیگ

 ن باره آمده است: یا در یدولت یاز روزنامه ها یکیون نفر آمار داده بود. در یمل

 (1«)شد هزار خانوار دهقانی توزیع 297هزار هکتار زمین به  297در مرحلۀ اول اصالحات ارضی »

ون یمل 17ت افغانستان را یم و جمعین کنیتخم %85ثور  یبعد از کودتا 1357سال  هرگاه نفوس دهات کشور را در

ده بود و در ین نرسیت آنان زمیشک که به اکثریرود. بیباال م 14450000ن تا یم، تعداد نفوس ده نشیبدار شسنج

 ضد دولتی و یها امیدست داده بودند. سپس در اثر گسترش قز از یخود را ن یاقتصاد پشتوانهعوض کار و بار و 

 ت هم از آنان گرفته شد.یجنگ امن

قسمت اول پایان   

 ادامه دارد
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