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 اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان

 1357پس از کودتای ثور 

دومقسمت   

 داری و سود و سلم القای گرو

ون دهقان یمل 12 یال 11پخش کردند، که  یحکومت یبعد رسانه ها یفرمان مزبور اعالن شد. مدت 1978 یجوال 12خ یبه تار 

نشان داده  یخیکردند. تجارب تار دایزم نجات پیودالیو کهنه ف ینداران و نظام عنعنویخواران، بزرگ زم ن سودیربار سنگیاز ز

تن ، شکسیشه ایجامعه در پروسه رشد و انکشاف ر یو اجتماع یدر ساختار اقتصاد یاست که بدون اصالحات و تحوالت اساس

 ر شده نمی تواند. یغالب در جامعه امکان پذ یسنتهای ساختار 

انستان در افغ یه داریاز سرما ار متنوع قبلیبر مناسبات بس یمتک یو سنت یثور تا هنوز نظام مختلط عرف یدر هنگام کودتا

ی، ، مضاربت، کشتمندیدار در عرصه معامالت، داد و ستد، گرو یو اجتماع یاقتصاد یمسلط بود. مناسبات و قراردادها

، یارعرف ج یشتر بر مبنایره بیها و غ تیر و انتقال مالکییها، سود و سلم، اسناد تغ ، شراکتیده قرضی و ، قرضداردهقانی

د یجد یو نهادها ی، مالیستم بانکیافت. تا هنوز سی یتحقق م یو سنت ین نظام عرفیدر ا یو مناسبات اعتبار یعت اسالمیشر

 نکرده بود. دایپ یراه چندان ییروستا ۀدر جامع

ماره و فرمان ش یبر اصالحات ارض یبا فرمان شماره هشتم مبن یف عملیقات الزم و الترناتیبدون مطالعه و تحق ییکودتا نظام

را به بحران  ینظام دهقان یو مال یاقتصاد ۀ، هرج مرج در عرصیو سنت یاعتبار اعالم نمودن مناسبات حاکم عرف یشش، ب

نورمال  یان اقتصادیها و جر یه گذاری، سرمایها، کار و کاسب تیان معامالت، اعتبارات، مالکیل کرد و به جریق تبدیعم

 و جنگ درازمدت بود. ی، اعتراضات عمومیع مردمیوس یها امیآن همان ق ۀجی، که نتوارد ساخت یجامعه ضربات کار

آن  یشه کن می شود که ساختار و بافت عمومیک جامعه محو و ریدر  یزمان ، ظالمانه و مناسبات نا عادالنه یها قرارداد

 یازو نوس ی، بازسازیو فرهنگ یاجتماع، یهمآهنگ با اصالحات و تحوالت اقتصاد یو مدن یاسیت سیظرف اجتماع در قالب پر

ه ب یو سنت یباشد. نظام عرف یق و درازمدت میعم یها ن مهم ضرورت به برنامه ها و پالنیبه ا یابیدست  یگردد. برا

جامعه به آن معتاد شده است. وجود ندارد،  یگریدانتخاب مردم به آن اعتماد دارند و چون ت دارد که یجاذبه و حاکم یخاطر

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء ولیتؤمس  
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انک ق بیرا گسترش دهد. از طر یو قرضو ی، تعاونیستم بانکیتوانست س یمزبور، دولت م یصدا و رس ض فرمان پردر عو

ا الزم ر یگر نهاد هایآشنا سازد و د یاجتماع یمه هایستم بیاد کند. آنان را به سیرا به دهقانان ز یانکشاف یها کمک یزراعت

 وجود آورد.ه ب

د و آنرا در سطح یدر دهات مبادرت ورز یتعاون یها قوجاد صندیفرمان شماره هشتم و ششم به ا یگرماگرم اجرا دولت در

از  یکیحاصل کرده نتوانست. در  یتیامتحان گذاشت که موفق ۀبه بوت یدهات ۀجامع یدر بستر پر هرج و مرج و بحران ییابتدا

 ن مورد آمده است:یا در یرسم یروزنامه ها

( 1) «دیهزار دهقان متشکل گرد 200س شد که در آن یتأس یف دهقانیکوپرات 1211.6به تعداد  60و  1359 یها سال در»

 قودن صنیدر دست نداشت. ا یو دانش کاف هربۀ آن تجس و اداریاعتماد نداشتند. دولت در تأس یتعاون یها قون صندیمردم به ا

 ل و ضرورتیمذکور به م یها قوخود را رفع کنند. صند یها یازمندیستند ننتوا یر نمیها بودجه الزم نداشتند و دهقانان فق

ن صورت با یاده می کرد، به ایخود را پ یدئولوژیو ا یاسیامده بود؛ بلکه دولت توسط آن اهداف سیوجود نبه خود دهقانان 

سست بافته  ین رشته هایاعیار و جنگ تمام  یمردم یها امیگسترش ق نداشت. با یو همآهنگ یفرهنگ و عنعنات حاکم دمساز

 ر شد.ی، جنگ مسلحانه و بحران فراگیرید و جامعه گرفتار خشونت، درگیگرد

 

 تغییر نشان و بیرق

 آن توسط دولت یو مل یتی، مدنیخیرأیت تهو یمغشوش ساز یخاصه قرن جار یمتماد یاز مشکالت افغانستان در سده ها یکی

 رات در نشانییسر اقتدار تغ حاکم بر ۀقیل و سلیجامعه به م یو فرهنگ یخیرأیت تها بدون توجه به هو ها بوده است. دولت

 آورده اند. یرق ملیو ب یرسم

ک جامعه است که در اثر یت ی، تمدن، فرهنگ و موجودیخیرأیت تل هووقت سنبیک کشور در حقی یرق ملیو ب ینشان رسم

ید بدون در شود. دولت جد یآن جامعه م یملت یل هوومرور زمان سنبه د و بیآ یوجود مه ن آن بیت ساکنیاکثر یتوافق عموم

جامعه را درست  یو مل یخیرأیت تروزه هو کیآن شد تا  یپ در یکیدئولوژیاحساسات ا یاز رو عمیقی ن معانیداشت انظر

 د.یبه ضد آن عوض نما

اعالن جنگ با تمام اعتقادات، سنن، عنعنات  ین به معنید داد و ایرق سرخ جامعه را تکان شدیو ب« حرب خلق»نشان  انتخاب

و  افتاد یشورو یۀآن روس ید و حامیبان دولت جدین حربه به دست مخالفان و رقین اقدام بهتریبا ا و عرف و عادات مردم بود. 

 شروع شد.« یستیرق سرخ کمونیب»بر ضد  یو اسالم ینیغات دیتبل

 

 اتباع تابعیت ولغو قانون اساسی 

ی یی و اجرای، قانونگذاری، قضایستم حقوقیبه خصوص افغانستان نبود س ماندهجوامع عقب  ین کمبودهایاز عمده تر یکی

ن گذشته را منسوخ کرده ید قوانیحکام جد ۀقیل و سلیها همواره به م دولت مردم است.  دار، مستحکم و مورد اعتماد جامعه ویپا

نادرشاه، ظاهرشاه و  ۀاند که ما آنرا بعد از سقوط دولت امان هللا خان در دور وجود آوردهه به نفع خود ب یدین جدیو قوان

 م.یداوود خان مشاهده نمود یجمهور
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را اعالن  شمسی 1356ی مطابق الدیم 1977 یفرمان شماره سوم لغو قانون اساس یط 1978 یم 14خ یدولت کودتا به تار

ت ین سال سلب تابعیجون هم 14خ یت. در فرمان شماره پنجم به تارد را مطرح ساخیجد یو نظام یل محاکم ملکیکرد و تشک

اتباع را در جامعه به خطر  یو قانون یحقوق یها تیونین دو فرمان در واقع مصاعالن شد. ا یخانواده شاه یتن اعضا 23

 نۀتیوانوع پش مردم هرد آمده بود، یکه با فرمان شماره ششم و هشتم پد یو سنت یق نظام عرفیبحران عم یانداخت و در پهلو

روز به روز ابعاد  یو قانون ین خالء حقوقیاز دست دادند. ا یو مدن یو رسم یو سنت یخود را در ابعاد عرف یو قانون یحقوق

و  یفرد یها تیونیت و مصنظم و قانون و امن ۀی و بحران مسلحانه، فاتحزم جنگیکانیخود گرفت. تا آنکه مه ب یتروسیع

 را خواند. یاجتماع

ا نه تنها ه باشد. حکومت یسه گانه م یک و استحکام قوایضرورت به ثبات، تفک یو نظام قانون یستم حقوقیاستقرار س یبرا

و  ر آلوده به فسادیعادل و غ یۀقضائ ۀیشگاه قوول و جوابگو اند؛ بلکه در پؤیندگان مردم( مسا نمایدر برابر قانون و مردم )و 

 ۀقو ی خود برکیدئولوژیو ا یاسیل سینکه به مید از خود دفاع کنند؛ نه ایگران بایحقوق درشوه، در صورت جرم و تجاوز به 

ل یمحاکمه کنند و به م ینظام محاکمی خود را در کیدئولوژیو ا یاسین سیابند. مخالفیطره یاعمال نفوذ و سهم ه و مقننه یقضائ

 ت را از اتباع کشور سلب سازند.یخود حق تابع

 

 خصوصيجانبه و تخریب سکتور  های یک قرارداد

 تیک، مالیب سکتور خصوصید با تخریتالش ورز یشورو ۀیکجانبه با روسی یها عجوالنه و قرارداد یها د با فرمانیدولت جد

راه رشد » ینه را برایغرب زم یه داریاز جهان سرما یریغالب و فاصله گ یو سنت ی، نظام عرفیمتوسط و بزرگ ارض یها

آماده سازد. در همان سال نخست « یافراط یبرنامه ها یاده سازیپ»و « یو شورو سارانفوذ بالک و» ،«یه داریسرما ریغ

 ر است:یشرح زه د که فشرده آن بیبه امضاء رس یدیجد یها د و قراردادیتمد یسابق با شورو یها تمام قرارداد

 

 9  متخصصین امضاء شد.قرارداد بهره برداری از گاز و آماده سازی انجینران و  : 1357ثور 

 11  رسید. ءو اطالعات و همکاری بین دولت افغانستان و دولت شوروی به امضا: قرارداد مبادلۀ اخبار 1357ثور 

 21  قرارداد خریداری سامان آالت مورد نیاز پروژه های معادن عقد گردید.1357ثور : 

 26  سازی ذوب مس عقد شد.سسۀ غنی ؤم : موافقتنامۀ مطالعۀ تخنیکی و اقتصادی1357ثور 

 27  قرارداد سروی و پروژه سازی بهره برداری از آب دریای کوکچه، اسناد تکمیل خریداری 1357ثور :

 رسید. ءسامان آالت برای پروژۀ وادی ننگرهار به امضا

 4  موافقتنامه مجادله علیه ملخ منعقد گردید.1357جوزای : 

 8  ادی و تخنیکی یک عده از فابریکه های نساجی بین تصقا های ل راپور: قرارداد تکمی1357جوزای

 عقد شد.شوروی نمایندگان وزارت معادن و صنایع و کمپنی تخنواکسپورت 

 26  (2رسید ) ء: موافقتنامه تعدیل سه فابریکه جن و پرس به امضا1357جوزا 

ر ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دولت جدید با شتاب و شدت مبارزۀ همه جانبه را علیه نظام حاکم اقتصادی و اجتماعی د

ارجی: خ محققینیکی از  "فرد هالیدی"ایدئولوژیکی توسعه بخشید و عمالً در مقابل اکثریت جامعه و مردم قرارگرفت. به قول 
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ا( برنامۀ انقالبی است و هدف آن دگرگونی سوسیالیستی جامعۀ افغانستان  خ. د. برنامۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان )ح.»

 طبقۀ حاکمۀ فعلی است، که در سیاست داخلی مستلزم سه اقدام اساسی است: دستو خلع 

 اصالحات ارضی،  ** 

 ملی کردن صنایع  **

 (3«)و برکناری عناصر ضد دیموکراتیک از دستگاه دولتی **

ه کشور را تحت کنترول گرفت ۀع عمدید تا صنایدولت همچنان تالش ورز ل بحث شد. یبه تفص یارضاصالحات  ۀدر مورد برنام

از داشت. دولت ین یو اصالحات اساس ین هدف به وقت کافیدن به ایدولت آورد. رس یر رهبریرا کامالً ز یو بخش خصوص

ز اعمال ین یخود را بر بخش خصوص یزد، خواست رهبر یالزم دست به اصالحات ارض یهمانطور که بدون مطالعه و بررس

 ن گفت: ین مورد چنیا در یانقالب یرهبر شورا "یکه تر"کند. 

 (4«)فیصد صنایع اصلی را در دست خود خواهد گرفت 51اقل  دولت کنترول حد»

و  یو قوم ی، مذهبیاسین حلقات سیو در ب یو شهر ییروستا ۀدولت هرج و مرج و بحران را در جامع یۀد اولیاقدامات شد

 ین حزب خلق به رهبریب یدیهای شد رقابت ید. از نگاه درون حزبیبخش توسعهی ه داران خصوصیو سرما یمالکان ارض

گان حزب پرچم شد. هنوز یبلند پا یافت که منجر به برکناریببرک کارمل شدت  یو حزب پرچم به رهبر یکه محمد تر نور

در حزب حاکم در اثر اختالف  یگرید یرون نشده بود که انشعاب قویامتحان ب ۀد از کوریدولت جد ۀزانابلند پرو یبرنامه ها

 د. یگرد "یکه تر"ان آمد و منجر به قتل یمه اعظم دولت بصدر "نیظ هللا امیحف"و  یانقالب یرهبر شورا "یکه تر"ن یب

و جنگ  یمردم یها امیق ۀستگاه حکومت و توسعن درون دیدولت، اختالفات حاد و خون یافراط یها و برنامه ها فرمان

 6خ یرأی از سقوط دولت کودتا به تریجلوگ یبرا یرو کرد. دولت شوروه ب رو ید را به خطر جدیدولت جد یمسلحانه، بقا

 کرد. یبه افغانستان تجاوز نظام 1358 یجد

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 

آتی مطالعه فرمائید: مک لینکتوانید به ک یماین مطلب مهم را  اولقسمت   

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/rasool_poyan_afghanistan_baz_az_coupdetaye_saor_1.pdf 

 

                                                           

 .76انقالب افغانستان، ص  - 3
 .66انقالب افغانستان، ص  - 4

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/rasool_poyan_afghanistan_baz_az_coupdetaye_saor_1.pdf


  
 

 

 5از 5

 

 

 


