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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۶ مارچ ١۶
  

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سی و ششم

  نبرد طبقاتی ادامه دارد

انستان را سياه کرده اند، توده ھای ستمکش افغانستان در اين حال که اشغالگران و طالبان مزدور روزگار مردم افغ

 تا آغاز اشغال جديد، فقط رعايای عدۀ معدودی از حاکمان فئودالی بوده و انواع ستم بر آنان روا ١٧۴٧که از  ھمچنان

و زندگی ، حال در بدترين لحظات سياه تاريخ )تاريخ فورماسيون ھای طبقاتی غير از اين بوده نمی تواند(شد  داشته می

نارضايتی عمومی توده ھا و ابراز آن به گونه . آنان بايد بار اصلی فقر، ستم و تجاوز را به شانه بکشند. خود قرار دارند

تحريم انتخابات، راه اندازی صدھا تظاھرات، اظھار نظر در رسانه ھا، پناه بردن به کشت مواد (ھا و شيوه ھای مختلف 

عدم ھمکاری با ھيچ پروژۀ دولتی، دشنام و ناسزا گوئی عليه دولت و اشغالگران در مخدر، فرار به بيرون از کشور، 

، تمام اينھا مبارزه ...)ھر کوی و کوچه، دادن مدال امتنان به پاس خدمات يک مرکب در باميان، سرک کاھگل کردن و

ر برابر امپرياليست ھای و مقاومت توده ھای دھقان، کارگر، روشنفکران انقالبی و اھل حرفه و کسبۀ کشور ما د

ای توقف نداشته و نشان می دھد که تاريخ چيزی غير از نبرد  اشغالگر و مزدوران دالل و مالک آنھاست که لحظه

برای روشن کردن بيشتر اين نبرد، در آخر اين تاريخ به ارزيابی موقف سياسی و زندگی اقتصادی توده . طبقانی نيست

را در يک طرف روند تاريخ عينيت می » نبرد طبقاتی«زيم که با ھر حرکت شان ھای ستمديدۀ افغانستان می پردا

 .بخشند

و )  درصد٧٢(ليون ده نشين ي م١٨.٨ليون نشان می دھد که ي م٢۶ نفوس افغانستان را ٢٠١٠آخرين آمار در اگست 

گيرد   سال را در بر می١٨ليون آن اطفال کمتر از ي م١٢ليون، ي م٢۶از جملۀ . اند)  درصد٢٨(ليون شھرنشين ي م٧.۵

ی تده نشينان و برخی از شھرنشينان به کار زراع. ًو نشان می دھد که جامعۀ افغانستان عمدتا يک جامعۀ جوان است

 ابتدائی نشان می دھد که جامعۀ ۀاين محاسب. کنند که زميندار و دھقان اند مصروف اند و از اين طريق امرار معاش می

بسياری شھرنشينان . عۀ دھقانی است که با رابطۀ ارباب ـ رعيتی زندگی و اداره می شودًافغانستان عمدتا يک جام

بند بوده، يافغانستان بنابر عدم رشد ابزار توليد و غالب نشدن مناسبات سرمايه داری تا حال به باورھا و سنتھای دھاتی پا

 .از افکار کھنۀ گذشته نبريده اند
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 شھرک وجود دارد، اما تمامی اين شھرھا که از درون مناسبات ملوک الطوايفی سر  شھر و۴۴٩که در افغانستان  با اين

اين شھرھا فاقد آب صحی، برق، جاده ھای حداقل . برآورده، با معيارھای سرمايه داری شھری ھمخوانی ندارند

ه؛ وقتی از طياره به معياری، سيستم فاضالب، پارکينگ، اشارۀ ترافيکی، ميدان ھوائی، ميترو، زباله دانی وغيره بود

ًجمعا اين شھرھا کمتر از يک درصد مساحت .  شھری به نظر می رسندطه ایزمين افغانستان نظر افکنده شود، کمتر نق

به اين خاطر تا ھنوز مناسبات سرمايه داری به صورت نيمه توسعه يافته درين شھرھا احياء .  اندفرا گرفتهکل کشور را 

.  شھر ديگر شباھتی به شھرھای امروز دنيا ندارند۴۴۴ات، قندھار، مزار و جالل آباد، نشده و جز شھرھای کابل، ھر

استفاده از سيستم بانکی که يکی از نمودھای مھم سرمايه . مناسبات در شھر کابل با شھرھای ديگر مقداری متفاوت است

و در تمام واليات ديگر  فقط  درصد ٣ درصد و در مزار ۶ درصد، در ھرات ٨۶ در کابل ٢٠٠٩داری است، در سال 

 . درصد بود۵

که برخی از شھرھا با ورشکستگی دھقانان در دھات و برگشت برخی از دھقانان از آوارگی و متمکن شدن شان  با اين

در شھرھا تا حدی وارد مناسبات جديد شده و در تغيير فکر و فرھنگ شان اندک تأثيری داشته است، اما بيشتر آنان 

و سنتھای فئودالی را با خود به شھرھا آورده و جنگ جدی ميان اين دو فرھنگ در بسياری خانواده ھا در افکار دھاتی 

 ميل دارند با ھمان فرھنگ قديمی زندگی کنند و ھميشه با مظاھر جديد ،شھرھا جريان دارد و دھاتی ھای تازه وارد

ًا ھميشه تشويش دارند که مبادا پسران و مخصوصا اين دھاتيان آمده به شھرھ. سرمايه داری به مخالفت بر می خيزند

غبطه می خورند؛ از » قديم«ريش سفيدان دھاتی ھميشه برای خوبی ھای . شوند » آلوده«دختران شان با اين فرھنگ 

را پخته می » قديم«که به نظر شان جوانمرد و راستکار بوده، با ھزار افسوس حکايت می کنند؛ مال » قديم«مردم 

اند؛ سواری اسب، مرکب و شمشير و سپر را با لذت خاصی قصه می کنند؛ سنت » قديم« دھل و سرنای ۀبستگويند؛ دل

می نامند؛ فضای دودآلود و پر مشغلۀ شھرھا را نمی پسندند و بر ھر » فرھنگ اصيل افغانی«ھا و روابط دھاتی را 

» ھمين اکنون«ته ناممکن باشد، حداقل شرايط پيشرفتی مھر کفر می کوبند و آرزو می کنند که اگر احيای دوبارۀ گذش

اين تفکر را برخی از نمايندگان روشنفکر ايدئولوژی فئودالی با ده ھا تعريف و تمجيد در رسانه ھا تبليغ می . حفظ گردد

داری با خاک يکسان می گردند؛ مساجد روز تا  اما در عمل بسياری اين اميدھا در گردباد تھاجم فرھنگ سرمايه. کنند

روز خالی می شوند؛ رسانه ھای جمعی، جوانان را با فرھنگ پيشرفتۀ سرمايه داری آشنا می سازند؛ کمپيوتر و 

ھای پيشرفتۀ مخابراتی و تماس آسان با  انترنت، رفت و آمد به خارج، تجارت لجام گسيخته با منطقه و جھان؛ سيستم

چنان يورش می برند که برای شان » قديم«ر دوستداران تمام جھان؛ آموزش زبانھای غربی و ده ھا مورد ديگر بر سنگ

که طالبان در برابر اين فرھنگ يورشی جديد با گلوله بايستند و به آتش   فشردن نمی دھند و راھی جز اينیمجال پا

 بايد از اين زاويه ھم زدن مکتب و گلو بريدن معلم بپردازند و زن را در زير ھفت نقاب پنھان سازند، باقی نمی

 نيمه فئودالی ناميد که در آن روياروئی فرھنگ فئودالی و بورژوازی با چشمان برھنه ديده ه ایفغانستان را جامعا

ًکه درين مرحلۀ گذار، کی بر کی پيروز می شود، کامال روشن است، چون بخت با بورژوازی خواھد بود،  اين. شود می

 .ود رسانيده است که در کشورھای ديگر به سر منزل مقصیاما نه به آساني

با اشغال کشور به وسيلۀ نيروھای امريکائی و توأم با آن اعالن بازار آزاد و ھجوم کمپنی ھای امپرياليستی به داخل 

 بلکه به صورت ميکانيکی به یيير زيربنای کشور به شکل ديناميککشور، پروسۀ احيای سرمايه داری نه از طريق تغ

پذيرش چنين دورانی و نه روان عمومی با اين روند ھمگامی نشان داد، لذا تالش به اين خاطر نه فرھنگ . راه افتاد

 .برای دستيابی به اين شرايط، نوعی اقتصاد مافيائی سرمايه داری را بر افغانستان حاکم ساخت
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 درصد آن جنگل، ٣ درصد آن قابل کشت بوده، ١٢ ھزار کيلومتر مربع مساحت کل کشور، ۶۵٠در شرايط کنونی از 

 مساحت کل زمين ھای قابل زرع در ٢٠٠٧آمار سال . دھد  درصد آن را کوه ھا تشکيل می٣٩ درصد آن چراگاه و ۴۶

 .داد که طی چھار سال گذشته تغيير جدی در آن رونما نشده است  ھکتار نشان می۵٧۴٣٨۵٨افغانستان را 

 ھکتار زير کشت گندم آبی، ٢٢۵٢٠٠٠ درصد عايد ناخالص ملی ازين طريق به دست می آيد و اين زمين ھا، ۵٠

 ١٢٠٠٠ ھکتار زير کشت جو، ٢٣۶٠٠٠ ھکتار زير کشت برنج، ١٧٠٠٠٠ ھکتار زير کشت گندم للمی، ١٣٩۵٠٠٠

 ھکتار زير کشت ٣٧٠٠ ھکتار زير کشت کچالو، ٢٠٠٠٠ ھکتار زير کشت زيره، ١٨١۵٨ھکتار زير کشت جواری، 

 ھکتار کشت متباقی که جمله ٢٢٠٢٠٠ زير کشت زيتون،  ھکتار٢٣٠٠، لبلبو ھکتار زير کشت ٢۵٠٠نيشکر، 

 . ھکتار زمين می شود، را در بر می گيرد۴٣٣١٨۵٨

 ١٢٠٠(، ستروس ) ھکتار٢٣٠٠(، چار مغز ) ھکتار١٢٠٠٠(بادام : زمين ھائی که به باغداری اختصاص يافته اند

 ۵۵٠٠(، آلوبخارا ) ھکتار١٩٢٠(تالو ، شف) ھکتار٨٠٠٠(، زردآلو ) ھکتار٣۵٠(، ناک ) ھکتار٧٠٠٠(، سيب )ھکتار

، انجير ) ھکتار٢۵٠٠٠(، خربوزه ) ھکتار٢٠٠٠٠(، ھندوانه ) ھکتار۵٧۶٠٠(، انگور ) ھکتار۵۵٨٠(، توت )ھکتار

 ھکتار زمين را در بر می ١۶٠٠٠٠که در مجموع )  ھکتار٢٨۶٢(و متباقی )  ھکتار٨٠٠٠(، انار ) ھکتار٢٧٠٠(

 .گيرد

 ھکتار و ١۶٨٠٠٠ ھکتار، جمله زمين ھای زير کشت سبزی ٨٩١٠٠٠نباتات دانه دار جمله زمين ھای زير کشت 

باشد و به اين صورت مجموعۀ زمين ھای زير کشت غله، باغ،   ھکتار می١٩٣٠٠٠جمله زمين ھای زير کشت ترياک 

پس جمله زمين باشد،   ھکتار است و چون ھر ھکتار معادل پنج جريب می۵٧۴٣٨۵٨نباتات دانه دار، سبزی و ترياک 

 .ليون جريب مي شودي م٢٩ جريب يا نزديك به ٢٨٧١٩٢٩٠ھای زير کشت 

در برخی نقاط که زمين در . شوند دھقانان در نقاط مختلف کشور نسبت به مساحت و نوعيت و عايد زمين استخدام می

در جاھائی که زمين به کند و  ًدھد، عموما بر روی پنج جريب يک دھقان کار می يک سال دو و يا سه بار حاصل می

.  جريب زمين يک دھقان کار می کند١۵علت کمبود آب و مشکالت ديگر در سالی يک بار حاصل می دھد، بر روی 

ًبا محاسبه ای که بعدا در مورد دھقانان، باغبانان و چوپانان خواھيم داشت، واضح خواھد شد که در حدود ھشتاد درصد 

ً کنند و عمدتا مردم ما زندگی دھقانی دارند، لذا نيروی اصلی انقالب در دھات جامعۀ ما ازين طريق امرار معاش می

متمکن بوده و تا سال ھا ستراتيژی محاصرۀ شھرھا از طريق دھات به عنوان اساس مبارزۀ مسلحانۀ خلق جھت رھائی 

ی برای پيروزی حزب  و ھرگونه قيام ھای شھراعتبار داشتهميھن و پيروزی انقالب دموکراتيک نوين در کشور ما  

 طرق مختلف بهپرولتاريا، جز آوانتوريزم خرده بورژوائی چيز ديگری نخواھد بود، و اين را ھم نشان خواھيم داد که 

زمينۀ اتحاد ميان کارگر و دھقان در افغانستان وجود دارد، بنابرين پرولتاريای کشور ما روزی با بيرق ظفرنمون بر 

 .ژوازی در وحدت با دھقانان و زحمتکشان ديگر خواھند تاخت و پيروز خواھند شدکاخ استبداد فئوداليزم و بور

اين پيمايش بيشتر از روی . پيمايش زمين در افغانستان تا ھنوز واحد متريک خاص و يکدستی چون ھکتار و ايکر ندارد

ً با قوت عموما تخم بيشتر در زمين ھائی. ريز نيز نسبت به نوع زمين فرق می کند اين تخم. ريز صورت می گيرد تخم

ًمثال در . پاش داده می شود و در زمين ھای کم زور و کم آب تخم کمتر پاش داده می شود که حاصل آن نيز کمتر است

که در ھرات، شمال و  تخم پاشيده می شود، در حالی)  کيلوگرام٢١(ًفراه و نيمروز در ھر جريب عموما تا سه سير 

ر و گاه بيشتر از آن نيز تخم می ريزند و در ھر واليت، منطقه و حتی قريه اين پيمايش شمالی در ھر جريب تا شش سي

دانگ، سير، من، شاھی، قلبه، پای گاو، چنگل، قران، قدم، پتی، پايکال، رصد بسواسه، جريب، بسوه، . فرق می کند

ش زمين که از روی آن ماليه اخذ می اما معيار رسمی و دولتی پيماي. باشند معيارھای پيمايش زمين در وطن ما می... و
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اين نشان می دھد که تا رسيدن دھات به سيستم .  متر مربع می باشد١٩٣۶ متر يا ۴۴در متر  ۴۴گردد، جريب است که 

 .راه درازی در پيش است) يکی از نشانه ھای سرمايه داری(عصری پيمايش 

ر، کابل، ھلمند، مرغاب، ھريرود، فراھرود، خاشرود، آمو، کن(در درياھای وطن ما که گاه خروشان و گاه می خشکند 

ليارد ي م٣٠ليارد متر مکعب آب جريان می يابد که ي م٨١ساالنه ) ھاروت رود، معاونين آنھا و ده ھا شيله و آبريز ديگر

دور ليارد متر مکعب ديگر به علت ناتوانی دولت ھای مزي م۵١متر مکعب آن در داخل مورد استفاده قرار می گيرد و 

قيمت بين المللی ھر متر مکعب آب يک و نيم دالر (ريزد  و فاسد افغانستان به ايران، پاکستان و آسيای ميانه می

). ليارد دالر آب افغانستان را ھمسايگان می مکنديامريکائی و در منطقه يک دالر است، بنابرين ساالنه پنجاه و يک م

 خان آباد، سروبی، نغلو، چک وردک، داله، کجکی، پلخمری، نھر السراج، پلخمری، بندھای درونته، ماھيپر، جبل

سراج و سلما که بر اين درياھا اعمار شده و بعضی تا حال به بھره برداری نرسيده، قدرت مھار آب بسيار کمی را 

يا » از استسقاءنم«کنند تا ابری ببارد و گاھی ھم سالی چند بار  دارند، لذا در اينجا ھر ساله دھقانان دست دعا بلند می

عالوه از آب . گردند خوانند و به اين صورت در ھنگام کم بارشی، دھقانان از زرع للمی ھم محروم می طلب باران می

دريا در افغانستان از کاريز و واترپمپ نيز استفاده می شود و با توجه به مصرف تيل و پرزۀ واتر پمپ، حاصل به 

 .به صرفه نيستين زمين ھا چندان قرين ادست آمده از

که چنين انرژی بزرگی در سينۀ اين آب ھا   ھزار ميگاوات برق را داشته و با اين٣٠آب ھای افغانستان قدرت توليد 

نھفته است، دولت پوشالی و حاميان امپرياليستی آن به خاطر تنوير شھر کابل و شھرھای ديگر اين انرژی را از 

 خريداری می کنند و به اين صورت درجه مصرفی و وابستگی کشور را به تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ايران

 در. اين استفاده زمانی ميسر خواھد شد که دولت دموکراتيک انقالبی قدرت را به دست گيرد. سازند بيرونيان بيشتر می

آن صورت مردم ما نه تنھا از انرژی برق بی نياز خواھند شد بلکه توان صدور آن را به ھمسايگان  ھم پيدا خواھند کرد 

 ١٠که کشور ما توان توليد بيش از  بگذريم از اين. و بخشی از مصارف دولت انقالبی ازين طريق تأمين خواھد گشت

 ميگاوات از انرژی زغال، تيل و گاز را نيز داشته و به اين  ھزار١٠ھزار ميگاوات برق از انرژی بادی و حدود 

 . ھزار ميگاوات برق وجود دارد۶٠ تا ۵٠صورت در سينۀ کشور ما توان توليد 

 درصد غذای مردم افغانستان را نان گندم ٨٣(ی در کشور ماست تًتوليد غله، مخصوصا گندم که اصلی ترين توليد زراع

اين توليد در سالھائی که بارندگی زياد ). ر سه وقت غذا در افغانستان نان ناميده می شودتشکيل می دھد، به اين خاطر ھ

نامند، اما چون  ًباشد، ظاھرا مصرف عمومی مردم را برآورده می سازد و مقامات ارتجاعی دولت آن را خودکفائی می

 ٨٠ درصد به اکثريت ۴٠کمتر از  درصدی خان ھا و دھقانان زميندار و ٢٠ درصد اين توليد به اقليت ۶٠بيش از 

درصدی دھقانان و زحمتکشان ديگر تعلق می گيرد، بنابرين اين خودکفائی محاسبۀ کاذبانه ای است که در آن اکثريت 

فروش دختران، کار (اين گرسنگان بايد از طرق مختلف . مردم گرسنۀ افغانستان سير و خودکفاء نشان داده می شوند

 درصد خانواده ۶٣.٩ نشان می دھد که ١٣٨٧ان و پاکستان، قرض گرفتن از مالکان ـ آمار سال شاقۀ زنان، فرار به اير

زندگی بخور نمير ) ھای افغانستان تا دو ھزار دالر قرضدار می باشندـ گاه توسل به دزدی و رھزنی و فرار به بيرون

گ می باشند، با اعالن خودکفائی می دولت ھای مزدوری که مدافع خوانين و زمينداران بزر. شان را به پيش ببرند

که بيش   با اين٢٠٠٨ی افغانستان در تتوليدات زراع. خواھند، اصل فقر توده ھا و استثمار خان ھا و اربابان را بپوشانند

غله را اعالن کردند، اما » خودکفائی«ليون تن بود و مقامات دولت پوشالی و انجوھای مزدور، در ھمين سال ياز پنج م

يم که برخی از دھقانان نان شب را نداشته، در مناطقی چون بادغيس و غور دھقانان برگ درخت و علف می می بين
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 ١۴ليون تن زير خط فقر به سر می برند و مردم ي م٩ نشان می دھد که ٢٠١١مبر تازه ترين آمار در ماه نو. خورند

 .رو انده واليت کشور به خاطر خشکسالی با بحران گرسنگی روب

ھائی که دھھا و حتی ينھرھا و جو.  کاری با بيل صورت می گيردیً افغانستان عموما شکل بدوی داشته، جوزراعت

حقابه و تقسيمات آب به شکل بسيار ابتدائی و بدوی . گيرند صدھا سال قبل حفر شده، ھمچنان مورد استفاده قرار می

بار کشت  ل و در بعضی جاھا ھر چھار سال يکی ھر سه ساتدر بعضی مناطق به علت نبود آب، زمينھای زراع. است

ی به ندرت صورت می گيرد تکشتکاران تا ھنوز به وسايل پيشرفتۀ زراعی دست نيافته، تداوی امراض زراع. می شود

 سال گذشته تا حدی در ابزار ٣٠ين سال ھا نسبت به اکه در با اين. و از کود، تخم ھای پيشرفته و البراتوار محروم اند

زراعت در . ی را اختيار نکرده اندتغييراتی رونما شده، اما باز ھم ابزار جديد شکل مسلط بر توليد زراعتوليد ت

 منقسم می گردد که ھر سه در ارتباط ناگسستنی با يک) کشتکاری، مالداری و باغداری(ًافغانستان عموما به سه بخش 

کشتکاری شامل گندم، جو، جواری، شالی، .  داردديگر قرار داشته، رشد و عدم رشد ھر يکی بر ديگری تأثير جدی

ماش، رشقه، شبدر، خربوزه، تربوز، بادرنگ، کنجد، زغر، گندنه، پالک، پياز، سير، ترياک و کچالو نخود، پنبه، لوبيا، 

بوده؛ باغداری به توليد ميوه ھای خشک و تازه چون انگور، انار، سيب، زردآلو، توت، چھارمغز، بادام، پسته، 

ه، مالته، عناب و انجير، و مالداری بر تربيۀ گاو، بز، گوسفند، شتر، اسب، خر، قاطر، مرغ، فيلمرغ و مرغابی جلغوز

دھقانان، باغبانان و چوپانان در شرايط مشابه طبقاتی زندگی دارند و با استثمار مشابه بھره کشی می . استوار می باشد

 .شوند

 بيل، کلنگ، پلکش، کتمن يا کج بيل، کرن يا چبچور، شاخی، چپر، چغنه، ُی افغانستان شامل قلبه، ماله،تابزار زراع

ًاين ابزار عموما در اختيار صاحبان زمين . باشد چج، چغل، شالی پاک، جواز يا گينی، تراکتور، واترپمپ و تريشر می

ھقانان بوده که با استعمال در بعضی از مناطق ابزار توليد متعلق به د. قرار دارند) کوالکھا(و دھقانان مرفه ) مالکان(

 اگر دھقان ابزار کار نداشته باشد به ندرت برايش دھقانی پيدا می. سازد آن، سھم دھقان از توليد را با ارباب نصفه می

ً سال به اينسو، مخصوصا بعد از خروج روسھا از افغانستان که بسياری از دھقانان و مالکان زمين يا از ٢٠از . شود

شھرھا دوباره بر سر زمين ھای شان برگشتند؛ تراکتور، دوپال، سه پال، نه پال، جويچه کش، تريشر و مھاجرت و يا از 

در دوران اشغال روسھا، تراکتور يکی از وسايل مھم نقليه به حساب می آمد که به انتقال . بلدوزر را نيز با خود آوردند

اکنون در نقاط مختلف . رخی از مناطق از آن استفاده می شداموال تجاری از ايران و پاکستان و ھم انتقال مھاجران در ب

در شمال و . پردازند ُکشور تراکتورھای انگليسی، روسی، رومانيائی، ايتالوی و بيالروسی به قلبه و ميده کردن غله می

نوبی کمتر از غرب حدود نيمی از مردم با تراکتور و نيمی از گاوآھن استفاده می کنند، اما در نقاط مرکزی، شرقی و ج

افغانستان که تيل را از خارج وارد می .  درصد مردم از تراکتور استفاده کرده، بيشتر گاوآھن را به کار می گيرند٣٠

که )  افغانی۵٠٠اوسط يک ساعت کار تراکتور (کند و قيمت آن بسيار باالست، قيمت کار تراکتور را نيز باال می برد 

ارزيابی ھا نشان می دھند که در تمام افغانستان تا . دۀ دھقانان از گاو آھن می باشداين مشکل يکی از عوامل مھم استفا

آخرين آمار نشان می دھد که .  درصد با گاوآھن کشت می کنند۵٠ درصد مردم با تراکتور و کمتر از ۵٠ھنوز بيش از 

زمينداران کوچک تا .  می بردراده تراکتور کار شخم زنی، ميده کردن و بارکشی را به پيشع ٢٧٢٠٠در افغانستان 

و مرتبه دار در نشيب کوھھا » پتی«مناطق کوھستانی که زمينھا به شکل در. ُحال تمايل دارند که با گاوآھن قلبه کنند

 .قرار دارند، زمينۀ کار تراکتور را کم ساخته، مردم با گاوآھن به شخم زنی و ميده نمودن خرمن می پردازند

طالبان اکثر ( ايران و پاکستان در اثر کار نشدن کاريزھا و خشکسالی و عوامل جنگ مھاجران بعد از برگشت از

 و ۴، ٣، ٢، مجبور شدند که از آب ھای زيرزمينی با واترپمپ ھای )کاريزھای شمالی را با  سنگ و سمنت خشکاندند
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ل و پرزه ھای واتر پمپ که برای با وارد شدن دستگاه ھای برمه و ضرورت استفاده از تيل، موبالي.  انچ استفاده کنند۶

 آوردند و یکشيد، به باغداری و زرع ترياک رو زارعان بسيار گران تمام می شد و حاصل گندم، پول مصرف را نمی

. امروز در فراه، ھلمند، قندھار و ارزگان کشت ترياک در کنار استفاده از آب دريا، توسط واترپمپ صورت می گيرد

شمالی، جنوب و شرق کشور نيز با واترپمپ ھای چينی، چکوسلواکی، ھندی و روسی در در برخی از مناطق شمال، 

تعداد . در سطح کل کشور نسبت بود و يا نبود آب، تعداد واترپمپ فرق می کند. مواقع کم آبی به آبياری می پردازند

 . ليون پايه بيشتر می باشديمجموعی واترپمپ در افغانستان از يک م

ًخت بھرۀ مالکانه سھم کمی از توليد می برند، عالوتا دھقانان ميانه و مرفه در کنار مالکان ساالنه بايد دھقانان با پردا

دولت ( سال به اينسو که در افغانستان جنگ و درگيری جريان داشته ٣٠اما از . برای دولت نيز ماليه بپردازند

به شکل ملوک الطوايف حکومت می کردند، وطنفروش خلقی بر دھات به زودی تسلطش را از دست داد، جھاديھا 

در دوران اشغال جديد که بيشتر مالکان قديم و . ، ماليۀ زمين و ماليۀ مواشی گرفته نشده است)طالبان درگير جنگ بودند

که مشکالت تخنيکی بسياری وجود داشته، آنان ھم تالش نموده  نو به دوران رسيده بر تخت اقتدار نشسته، در کنار اين

ا ماليۀ زمين و مواشی درين سال ھا عفو گردد، اما بسياری از زورداران در مناطق تحت تسلط شان از مردم ماليه اند ت

درين چند سال که اشغال، ناامنی، غصب برخی از زمينھای مردم و دولت به وسيلۀ جنگساالران، مشخص . می گيرند

سه ھا و نواده ھا، رفتن برخی از زمين ھا در زير نبودن حدود زمين در قباله، تقسيم زمين ميان فرزندان و نوا

بسياری از نقشه ھای (ساختمانھای شھرھا و قريه ھا، لذا ماليۀ جديد ضرورت به ارزيابی جديد و نقشه و کادستر جديد 

 به اخذ ماليه. دارد) ھای جعلی ساخته شده يت اين نقشهؤقديم دست خورده و تغيير کرده و قباله ھای جعلی بسياری به ر

شيوۀ سال ھای قديم ممکن نيست و به اين صورت مالکان زمين درين ھشت سال نيز از پرداخت ماليه معاف بوده و به 

 .نظر نمی رسد که بنابر عوامل باال در سال ھای نزديک بار ديگر ماليه اخذ گردد

زند، دھقانان نسبت به در کشورھای نيمه فئودالی که دو طبقۀ دھقان و زميندار سيمای اصلی جامعه را می سا

زحمتکشان ديگر بيشتر به توليد نعمات مادی پرداخته و زندگی اکثر مردم در گرو کار دھقانان و توليد آنان قرار دارد و 

يدۀ دو روند طبقاتی و مليتی اند، ئاين دھقانان در افغانستان زا. زير رھبری پرولتاريا، نيروی اصلی انقالب را می سازند

که دھقانان  نخست اين. ا ھنوز جريان دارد و اين روند تا حدی برای وطن ما منحصر به فرد می باشدپروسه ای که ت

 برده داری سر برآورده و اين برده ھا بودند که با تبديل به سرف و يا دھقان وابسته ۀمثل ساير کشورھا از درون جامع

که برخی از باشندگان دھات در اثر  مبدل گشتند و دوم اين» آزاد«به زمين، باالخره از قيد زمين آزاد شده و به دھقانان 

 . درگيری ھای قبايل و تجاوزھای مليتی با از دست دادن زمين و ملک شان نيز به دھقان مبدل شدند

ً از کوه ھای سليمان پائين آمدند، مستقيما از دوران کمون وارد دورۀ فئودالی شده و در در قرون گذشتهوقتی پشتون ھا 

خصوص تاجيک ھا که در آن زمان زمين ھای ھموار و ه  ھموار به غصب زمينھای مليت ھای ديگر پرداختند، بمناطق

در مناطقی چون . حاصلخيز را در اختيار داشتند، بعد از تصرف اين زمين ھا، مردان ده را تسليم و به دھقانی گماشتند

 پارسيھا و ۀقلع(امند و حتی قلعه ھای خاصی به اين نام می ن» فارسی« و » بی زمين«فراه و نيمروز، اين دھقانان را 

در برخی دره ھای ھلمند که اکنون زبان دری در آنھا گوينده ای ندارد، بسياری از دھات به زبان . معروف اند) تاجيکی

 زبان دری ًدری نامگذاری شده و تا حال به ھمان اسماء ياد می گردند، مثال در ولسوالی واشير واليت ھلمند که امروز

نامگذاری شده اند که ... گوينده ای ندارد، قريه ھا به نام گرازان، کوشک سفيد، کشور، خراسان، پای آبک، سياه پشته و

در نورستان، بخش خاصی از ساکنان غيرنورستانی را . نشان می دھد اين مناطق زمانی به دری زبانان تعلق داشته اند

ر دھقانی، کارھائی چون کندن کاری بر روی چوب و خانه سازی چوبی را برعھده يا غالم می نامند و عالوه ب» باری«
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ُدر بخش ھائی از کنر عموما از گجرھا که اکثر بی زمين اند، به عنوان دھقان و چوپان استفاده می کنند که بايد . دارند ً

ک و تاجيک از دوران تأسيس اتحاد در شمال کشور آوارگان ازب. از مناطقی در پاکستان به افغانستان آواره شده باشند

شوروی اکنون به کارھای دھقانی و صنايع دستی اشتغال دارند و به اين خاطر در افغانستان نسبت به ھر جای ديگر 

 عميق مليتی نيز می باشد و بيشتر از ھر طبقه ای، دو ستم مليتی و طبقاتی را به شانه می ألۀ دھقانان يک مسسألۀم

 . کشور نيز دھقانان با ھمين دو پروسه شکل گرفته و شامل اين طبقه شده انددر نقاط ديگر. کشند

 جريب زمين زير کشت ٨۴٠٠٠٠  جريب زمين زير کشت غله و دانه؛ ٢۶٩١۴٢٩٠در شرايط کنونی که در کشور ما  

ی  جريب برای کشت غله و دانه، يک دھقان و برا١٠رود و بر ھر   جريب زير کشت ترياک می٩۶۵٠٠٠سبزی و 

ھر پنج جريب برای کشت سبزی و کشت ترياک، يک دھقان در سال استخدام می گردد، لذا تعداد مجموعی دھقانان در 

برخی از اين نيرو عالوه بر کشتکاری به باغداری و چوپانی نيز . می باشد) ليونيحدود سه م( نفر٣٠۵٢۴٢٩افغانستان 

زنان . قانان زندگی بھتر داشته و چوپانان زندگی بدتری دارندمصروف می باشد که در ميان آنان باغبانان نسبت به دھ

دھقانان نيز با شرايط طبقاتی دھقانی زندگی دارند که عالوه بر ستم طبقاتی و مليتی، ستم مرد را نيز به شانه می کشند و 

بنابرين به درستی . دبه اين خاطر با بيداری زنان در نبرد خلق و انقالب دموکراتيک نوين اين نيرو دو چندان می گرد

چون زنان در کار دھقانی و توليد (می توان گفت که نيروی اصلی انقالب دموکراتيک نوين در کشور ما دھقانان اند 

دھقانان به سه بخش تھيدست، ميانه ). بيرون از خانه سھمی ندارند، پس نيروی کار در افغانستان يعنی نيروی کار مردان

 درصد در اختيار ٢٠ درصد در اختيار اربابان، ۵٠از مجموع زمين ھای افغانستان . وندش تقسيم می) کوالک(و مرفه 

از جمع دھقانان پنج درصد دھقانان مربوط به قشر مرفه اند .  درصد در اختيار دھقانان ميانه قرار دارند٣٠کوالک ھا و 

  . نفر می رسد١۴٠٣۵٠که تھيدستان را استثمار می کنند و تعداد شان به 

 ه داردادام

 

  

 

 

 

 
 


