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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانی مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار انستيتوی تحقيقات
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

  فتمھبخش پنجاه و 

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠١۴ نومبر ٠۴

  

  برای بر انداختن مناسبات ارضی کشور

له به معنای حل أحل اين مس.  مناسبات ارضی کھنیله در کشاورزی عبارت بود از الغاأحادترين و مبرم ترين مس

 و به عبارت ديگر بزرگترين تحول  قطعی تضاد ھای آنتاگونيستی بين دھقانان زحمتکش و مالکان بزرگ ارضی

 و  در اين عرصه بود که اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان می بايست تحکيم شود. که می بايست انجام گيرددموکراتيک بود 

  .حزب در سياست خويش در مورد روستا توجه خاص به اجرای اين وظيفه معطوف داشت

 – ١٩۴۴ کليۀ اجاره ھای پرداخت نشدۀ ارضی دھات را ملغی کرد و برای سال ھای ١٩۴۵ نوریجقانون مصوب 

اما اين تصميم نيم بندی بيش نبود و .  درصد باال برود٧۵ تقليلی در منال مالکانه مقرر داشت که ممکن بود تا حد ١٩۴۵

  . کامالً اجراء نشد١٩۴۵ نوریج و بالنتيجه قانون  ئيد متفق دھقانان فقير قرار نگرفتأمورد ت

. رای بھره برداری در اختيار دھقانان قرار گرفت ملی شد و ب،در ھمين دوره بود که مجموعۀ سيستم آبياری خصوصی

 با البانیکه وضع دھقانان و توده ھای زحمتکشان شھر اندکی بھبود يابد کليۀ وام ھائی که پيش از رھائی  به منظور آن

  . ملغی گرديد،نرخ ھای ربا خوارانه داده شد بود

لۀ اساسی يعنی أمات بينابينی است که نميتواند مساگذاشت که اينھا ھمه اقد  از ديده فرو نمیالبانیاما حزب کمونيست 

 ارضی مسألۀبخش ملی به دھقانان وعده داده بود که در حل وی ھمچنان در دوران مبارزۀ رھائي.  زمين را حل کندمسألۀ

زمين به « شعار داد که البانیوی در فردای رھائی . خواھد کوشيد و به اقدامات ابتدائی ضروری مبادرت جسته بود

طلبيدند که رفرم ارضی عميق  دھقانان با الھام از اين شعار، مصرانه می» .کنند کسانی داده شود که بر روی آن کار می

  .و انقالبی به موقع اجراء در آيد

سسات مذھبی و ؤبه موجب اين قانون امالک دولتی، امالک م.  قانون رفرم ارضی به تصويب رسيد١٩۴۵ ستگدر ا

حداکثر زمينی که برای مالکان سابق باقی . بيش از حد نصاب معين بود، مصادره شدساير زمين ھای خصوصی که 
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 ھکتار ٢٠ ھکتار در مورد بھره بردارِی نمونه ای که به وسيلۀ خود مالک اداره شود، ۴٠گذاشته شد عبارت بود از 

ھد می شود که در ظرف دو  ھکتار اگر خود او نمی کارد ولی متع٧کند،  کارد و يا اداره می اگر خود او زمين را می

  .سال به کشت آن بپردازد

 ھکتار زمين که برای مالکان ۴٠ تا ٢٠، با کمِی مجموعۀ اراضی قابل کشت، ميزان البانیدر اوضاع مشخص 

عده ای از مالکان بزرگ ارضِی سابق با نگھداری امالکی با اين مساحت، .  زياد بود،خصوصی باقی گذاشته می شد

ھم به ھيچ وجه صدمه ) کوالک ھا(وستا ھمچنان حفظ می کردند، قدرت اقتصادی دھقانان مرفه مواضع خود را در ر

اين عيب قانون رفرم ارضی مستقيماً . که تعداد  کثيری از دھقانان تھيدست بدون زمين می ماندند ديد و حال آن نمی

  .و نظريات اپورتونيستی او و نمايندگان حزب کمونيست يوگوسالوی بودماليشوا سيف هللا معلول اِعمال نفوذ 

زمين ھای بيش از حد نصاب، بدون غرامت مصادره شد و به رايگان به عنوان مالکيت خصوصی به دھقانان کم زمين 

  . زمين قدغن بودۀفروش و اجار.  ھکتار زمين داده شد۵به ھر رئيس خانواده تا حدود . يا بی زمين واگذار گرديد

بر روی اين زمين ھا بنگاه ھای . بخشی از اراضی مصادره شده تقسيم نشد و به صورت مالکيت دولت در آمد

به عالوه، آبھا، جنگل ھا و . کشاورزی ايجاد شد، بنگاه ھائی که نشانۀ ظھور بخش سوسياليستی دولتی در کشاورزی بود

  .خلق در آمدثروت ھای زير زمينی به صورت مالکيت مشترک 

حزب، قبل و بعد از تصويب قانون رفرم ارضی به کار توضيحی عظيمی به ويژه در بين کمونيست ھای روستا ھا و 

  .دھقانان زحمتکش در مورد ھدف ھای اين رفرم دست زد

 شور و حزب به توده ھا ھشدار داد که ارتجاع از کليۀ وسايل استفاده خواھد کرد تا مانع اجرای رفرم ارضی شود، تا

کميتۀ مرکزی حزب مقرر داشت . ی را نا قابل جلوه گر سازدئشوق دھقانان را فرو نشاند و حکومت دموکراتيک توده 

که رفرم ارضی به مثابۀ آنچنان اقدام بزرگ سياسی در نظر گرفته شود که نه فقط بايد زمين به دھقانان بدھد بلکه بايد 

  .دور حزب گرد آورده يرينۀ فئودالی برھاند و ھر چه بيشتر بآنھا را به طور قطع از ستم و بھره کشی د

. مين کند به ايجاد کميته ھای دھقانان تھيدست مبادرت جستأکه اجرای صحيح و سريع رفرم ارضی را ت حزب برای آن

 و در تنظيم فھرست خانواده  ن دقيق اراضی دولت، اراضی مالکان بزرگ ارضی و دشمنان خلقيياين کميته ھا در تع

کمک اين کميته ھا در تقسيم صحيح زمين ھای مصادر شده . ھای دھقانان کم زمين و بی زمين نقشی مھمی ايفاء کردند

و به ويژه در تجھيز دھقانان زحمتکش به منظور افشاء و کوبيدن فعاليت دشمنانۀ مالکان بزرگ ارضی و ساير نيرو 

تشکيل کميته ھای دھقانان تھيدست و .  بسيار بود،ه بودند ضد رفرم ارضی برخاستهھای ارتجاعی که از نخستين روز ب

  . آگاھی سياسی طبقاتی دھقانان فقير خيلی کمک کردیکار عظيمی که آنھا در اجرای رفرم از پيش بردند به ارتقا
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