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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ دسمبر ٢۵

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش دھم

  

  نخستين جمھوری

 به جای مناسبات فئودالی در اروپا به ميان اساساً رژيم ھای جمھوری بعد از انقالب کبير فرانسه و تسلط سرمايه داری

بسياری از ملت ھا کوشش کردند تا بساط رژيم ھای . آمدند، به اين خاطر نمادی از اين شرايط و مناسبات شناخته شدند

اما در افغانستان اين تغيير . ميراثی فئودالی را از کشورھای شان برچينند و جمھوری رأی و انتخاب را به وجود آورند

ه توسط طبقات مختلف مردم بلکه در درون خود حاکميت صورت گرفت، چنانچه اولين بار مشروطه خواھان از دربار ن

 .سر بلند کردند و ريفورم ھای شاه امان هللا بعد از تصفيۀ دربار به ميان آمد

افغانستان را با ايران او تالش کرد تا روابط .  موسی شفيق صدراعظم شد١٩٧٢بعد از استعفای داکتر ظاھر در اکتوبر 

لۀ آب ھلمند ھمراه گشت و تالش داشت تا جنجال ھای ديرينۀ أاين تالش ھا که با حل مس. و پاکستان بھبود بخشد

کرملين فکر می کرد که تالش ھای چند ساله اش در . افغانستان را با پاکستان حل نمايد، شوروی ھا را وارخطا ساخت

خان که فرد جاه طلب و به دنبال کسب زمام امور بود، از سوی کرملين  لذا داوود. استافغانستان در حال از ميان رفتن 

برای رھبری کودتا و سرنگونی رژيم شاھی مناسب ترين فرد تشخيص داده شد، مخصوصاً که در نزديکی با جناح 

و، رابطه ميان دولت در دوران صدارت ا. شوروی ھا از زمان صدارت داوود با او در تماس بودند. پرچم قرار داشت

افغانستان و دولت شوروی به باالترين سطح رسيد؛ خريد تسليحات روسی و ورود مستشاران و تخنيکران نظامی 

. شوروی به افغانستان از زمان صدارت داوود آغاز گرديد، مخصوصاً که او از امريکائی ھا رنجش سختی به دل داشت

 . و ھم برای داوود منطبق بر خواست دو طرف بودلذا کودتا عليه رژيم شاھی ھم برای شوروی 

فعاليت داوودخان و پرچمی ھا برای پيروزی اين کودتا از چند ماه آغاز گرديده بود و نظاميان دو طرف باالخره به 

ز  فعاليت ھای داوود و عده ای اهشد که سردار ولی از مدتی به اين سو متوج گفته می. آسانی اين کودتا را کامياب کردند

افسران پرچمی و طرفدار او شده، به اين خاطر صاحب جان و دو افسر نظامی ديگر را وظيفه داده بود تا اين حرکت را 

که شواھدی به دست آمد، سردار ولی مدارکش را به ظاھرشاه نشان داد، اما شاه قبول نکرد و  کشف کنند و بعد از آن

 !!دھمچو کاری  نمی کن» آغه الله«دليلش اين بود که 

. که شاه در ايتاليا به سر می بُرد، کودتای بدون خونريزی داوود به پيروزی رسيد ، حينی١٩٧٣ جوالی ١۴باالخره در 

وقتی (افسران پائين رتبۀ اردو که يا به داوود و يا به جناح پرچم وفادار بودند، خان محمد خان وزير دفاع را دستگير 

که سخت ترسيده و ی ری او به وزير اکبر خان رفتند، ستر جنرال در حال شب برای دستگيۀچند تن افسر و عسکر نيم
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و سردار ولی که قومندان قوای مرکز و ) می لرزيد با پاھای برھنه در تھکوی و در بين بوری ھای پخته دستگير شد

سی شفيق خود را حاکم نظامی و بدمعاش رژيم می دانست، در خانه اش محاصره و با چند فير تانک تسليم شد؛ مو

جنراالن ديگر چون گلبھارخان . صدراعظم، احمد شاه نائب سلطنت و ملکه حميرا نيز بدون مقاومتی گرفتار شدند

قومندان ھوائی، غالم محمد خان قومندان گارد، قمرالدين خان قومندان قوای توپچی، رحمت هللا خان قومندان قوای 

 ۴ ور، نوازخان قومندان فرقۀ قرغه، شيرمحمدخان قومندان قوایکماندو، عبدالحکيم خان کتوازی قومندان فرقۀ ريشخ

 و ھمچنان قومندان ھای غندھای ميدان ھای ھوائی کابل، بگرام، شيندند و ١۵دار، محمد حسين خان قومندان قوای زرھ

خان مزار بدون يک فير توسط گروپ ھای کوچک افسران پائين رتبه دستگير و زندانی شدند و در فردای آن، داوود

 . ناميد» انقالب سفيد«نظام شاھی را به جمھوری تغيير داد و خود در رأس حاکميت قرار گرفت و کودتايش را 

داوودخان که با ھمکاری مستقيم پرچمی ھا قدرت را به دست گرفت و چون اين گروه ھيچ اقدامی بدون ھدايت شوروی 

که از نظر  اين. د به حمايت شوروی ھا به پيروزی رسيدانجام نمی داد، پس بی ھيچ مکثی بايد گفت که کودتای داوو

ين کودتا سھم داشتند و عده ای تالش می کنند تا آن را به اثبات برسانند و يا رد کنند، اھميتی اعملی شوروی ھا چقدر در

طالع داشتند ندارد، چون داوودخان و ياران او از وضعيت سران اردوی افغانستان و پوسيدگی گردانندگان رژيم کامالً ا

آنھم تانک (او با شليک چند گلوله و قتل يک افسر به نام حبيب هللا زرمتی و چند سرباز » انقالب سفيد«و به اين خاطر 

 مرکزی را تشکيل داد که در آن داوودخان رئيس، ۀداوودخان بعد از کودتا، کميت. به پيروزی رسيد) شان به دريا افتاد

 ولی، دگروال سرور نورستانی، دگرمن قدير نورستانی، دگرمن يوسف فراھی،حسن شرق منشی و جنرال حيدر رس

ن پاچا گل وفادار، جکتورن  محمد، جگړن فيضړ غوث الدين فايق، جگنړجگن خليل هللا،  جگړن موالداد فراھی،جگړ

حمد پرچمی، پاچا در ميان اين کميته، فيض م. ی بريدمن عبدالحميد محتاط و سيد عبداالله اعضای آن بودند لومړضياء،

فيض . و محتاط ستمی بودند) ضياءمجيد از محمد زائی ھای خانواده قومندان گارد پرچمی بود(گل وفادار خلقی، ضياء

که چگونه اين  اين. بود» اکبر«بی و نام اجنتوری آن .جی.محمد که بعد در کابينۀ داوود وزير داخله شد، عضو کی

که چگونه مرجع استخباراتی خود را  ی جناح پرچم وارد کودتا شده باشد و اينپرچمی  بدون در جريان قرار دادن رھبر

حسن شرق که بعد از . بی از ماه ھا قبل در جريان قرار نداده باشد، ھيچ منطقی قبول کرده نمی تواند.جی.در کی

 ولسوال ۴٠ز فيض محمد بيش ا. بی قرار داشت.جی.داوودخان ھمه کارۀ نظام جديد بود، در رابطۀ نزديک با کی

که کابينۀ داوود ساخته شد، جيالنی باختری که از فعاالن پرچم بود،  بعد از آن. پرچمی را در سرتاسر کشور مقرر کرد

محمدخان . جا نموده  پرچمی را در گروپ ھای اصالحات ارضی داوود جاب۶٠وزير زراعت مقرر گرديد که بيش از 

خر با داوود ماند و تمام ديدارھای او را با سران کشورھا برای شوروی بی بود که تا آ.جی.جاللر از اعضای ديگر کی

که داوودخان را گول زده باشد، در يکی از نشرات چاپ مسکو،  بی به خاطری.جی.در آن زمان کی. داد ھا گزارش می

 تافته و به دنبال جاللر را تلويحاً جاسوس سيا خواند و به اين صورت موقف او را نزد داوود که تازه از شوروی رو بر

 .رابطه با امريکا بود، تثبيت تر کرد

صدراعظم، وزير (جناح داوود که شامل خود داوود . که کابينه ساخته شد، در آن دو جناح کامالً آشکار بود بعد از آن

 سيد ، داکتر عبدالمجيد، فايق، پوھاند وردک، داکتر نوين و داکتر سکندر و جناح پرچم شامل)دفاع و وزير خارجه

شرق، نعمت هللا پژواک و جاللر غير . عبداالله، فيض محمد، عبدالحميد محتاط، جيالنی باختری و پاچاگل وفادار بود

اما بعدھا . بی در ارتباط نزديکی قرار داشت.جی.نعمت هللا پژواک نيز با کی. مستقيم به اين گروه کمک می کردند

 . ثور کشته شد٧که در کودتای  وفادار ماند تا اينھا پشت کرد و به سردار  سيدعبداالله به پرچمی

 رسماً از مقام سلطنت استعفاء داد، داوود اعضای خانوادۀ او را به ايتاليا ١٩٧٣ اگست ١٢که در  ظاھرشاه بعد از آن

ت آمده  ثور زمين، ملک و جايداد خانوادۀ شاه را که از خون مردم و چپاول دارائی توده ھا به دس٧فرستاد و تا کودتای 
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وی ھر سال سود ملک و جايداد او را به ايتاليا می فرستاد و با تمام تأکيدی که از سوی شاه ايران . بود، مصادره نکرد

داوودخان . برای ھمکاری با ظاھرشاه جھت اعادۀ تاج و تخت از طريق ايران صورت گرفت، ظاھرشاه آن را نپذيرفت

ولی به تنگ آمده بود، اينک او را اسير خود داشت و محاکمۀ نظامی را که قبالً از بدمعاشی ھای پسر کاکايش سردار

ندۀ کشتار سوم عقرب اعدام شود، اما ماو ابتداء طوری وانمود کرد که پسر عمش بايد به جرم قو. برايش در نظر گرفت

ری او را بخشيد و به زودی فکرش را تغيير داد و نخواست در خاندان راه برای اعدام اعضای آن باز شود و طبق دستو

بعد از آن داوودخان و نعيم خان قدرت اصلی را در ادارۀ جديد جمھوری در دست خود . با پدرش روانۀ ايتاليا کرد

داوود که در » خطاب به مردم«بيانيۀ . گرفتند و افغانستان يک گام ديگر به سوی وابستگی به اتحاد شوروی کشانده شد

ت حزب دموکراتيک خلق تھيه شده و رويزيونيست ھا افتخار می کردند که اين  منتشر شد، بر طبق نظرا١٩٧٣اگست 

 . بيانيه چيزی جز برنامۀ حزب شان نيست

اين کودتا که در درون خاندان صورت گرفت، نه تنھا مردم در آن کوچکترين نقشی نداشتند و چون با نام و خصوصيات 

 دو پسر کاکا دانستند و کوچکترين واکنشی حتی در لفظ از سوی داوود آشنا بودند، آن را دست به دست شدن قدرت ميان

اردوی شاھی که مدتی داوود بر آن به عنوان وزير دفاع حکم رانده بود، کودتا را . خوانين و اربابان به ظھور نرسيد

دردانی کرد و داوود در صدد محاکمۀ ھيچ جنرالی برنيامد و بر منوال گذشته از اربابان و بزرگان قبيله ق. قبول کرد

، سران و خوانين مليت پشتون، شاخۀ )طبقۀ فئودال(مسؤوليت طبقاتی خود را در قبال طبقه ای که به آن وابسته بود 

 . درانی، قبيلۀ محمدزائی و باالخره خاندان نادری به وجه احسنی انجام داد

ت کامل در افغانستان قرار داده شوروی ھا که جمھوری داوود را چون سکو و جاده صافکنی برای دستيابی به قدر

، مشاوران ملکی و نظامی بيشتری به افغانستان فرستادند، با امکانات جديد تالش نمودند ) ثور( با کودتای اپريل ،بودند

تا حريفان اصلی قدرت و متمايالن به غرب را از افغانستان پاک سازی نمايند و برای رسيدن به اين ھدف، داوودخان را 

داوودخان، موسی شفيق را به جرم فروش آب ھلمند زندانی کرد که . شيست و جاه طلبی بود، ابزار قرار دادندکه فرد فا

 تن به جرم کودتا عليه رژيم ۴۵بعد از کودتای ثور اعدام شد و ھنوز چند روزی از کودتا نگذشته بود که ميوندوال را با 

و بعد اعالن شد که او در توقيف با ) يل به غرب شناخته می شدميوندوال از افراد با نفوذ متما(جمھوری دستگير کرد 

فيض محمد وزير (بی به وسيلۀ مستنطقان پرچمی .جی.که ميوندوال طبق نقشۀ کی در حالی. نکتائی خودکشی کرده است

 محکمۀ بعد در يک. به قتل رسيد و داوودخان در برابر عمل انجام شده قرار گرفت) داخله و صمد ازھر قومندان پوليس

با اين سياست، موازنۀ دوران . اعدام و ديگران از پنج سال تا حبس ابد به زندان افتادند» مجرمان«فرمايشی پنج تن از 

 .دموکراسی به سود شوروی ھا تغيير خورد

خلقی ھا با . مشکل زمين و دھقان، قانون اصالحات ارضی و قانون ماليات مترقی را وضع کرد» حل«داوودخان برای 

ن دو قانون مسخره که ھرگز يوغ استثمار را از شانۀ دھقانان بر نمی داشت، مباھات کرده، تصميم حزب خود وانمود اي

در قانون ماليات مترقی سطح ماليه فی جريب باال برده شده بود که طبق آن مالکان بزرگ بايد از زمين ھای . می کردند

موران أ ولسوالی ھا و عالقه داری ھا را در دست داشتند، ممازاد شان صرفنظر می کردند، اما چون مالکان قدرت

زمين ھای اجدادی در ميان . اين مالکان را نداشته، حدود زمين ھيچ يک آنان در قباله مشخص نبودامالک قدرت جلب 

صدھا خانواده تقسيم شده که جدا کردن و مشخص نمودن زمين ھر وارث کار آسانی نبود و به اين صورت مشکالت 

 . جدی را در برابر عملی نمودن اين قانون به وجود آورد

 جريب زمين للمی در نظر ٢۴٠ جريب زمين درجه اول آبی و ١٢٠رضی، برای ھر مالک طبق قانون اصالحات ا

 سال قسط به وسيلۀ دولت خريداری و با ھمين مدت به طور قسط به دھقانان داده می ٢٠گرفته شده بود و زمين مازاد با 

ين ا آب را چگونه حل می کردند، دراين که دھقانان بی زمين اين پول را از کجا می کردند، تخم، قلبه، کود و مشکل. شد
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دولت داوود که با امراض اشرافيت فئودالی و شئوونيزم مليتی، کودتا گرائی و وابستگی به . قانون روشن نشده بود

 ثور ٧با کودتای . شوروی مصاب بود، ادعای خدمت به دھقانان و نابودی فئوداليزم از سوی آن ترفندی بيش نبود

 .ده شد و فرمان شماره ھشت جانشين آنھا شدطومار اين قوانين برچي

 داوود در ھمگامی با پرچمی ھا، بعد از بسته شدن دوسيۀ ميوندوال، گرفتاری رھبران اخوانی را آغاز کرد، چون اين 

بعد از دستگيری وسيع رھبران و اعضای اين جريان، سه تن به شمول غالم محمد . جريان را عامل غرب می پنداشت

 نفر زندانی و عده ای چون ربانی، گلبدين، خالص، مسعود، دين محمد، سيد نورهللا، ٧۴الرحمن اعدام، نيازی و سيف 

داوودخان که يکی از مدعيان پروپاقرص آزادی . قاضی امين، مولوی منصور و جالل الدين حقانی به پاکستان گريختند

ر روياروئی بيشتر با دولت افغانستان احساس کرد پشتونستان و بلوچستان بود، وقتی به قدرت رسيد، پاکستان خود را د

کودتای داوود مصادف با حکومت حزب مردم به رھبری ذوالفقارعلی . و به وارد نمودن فشار بر دولت داوود برآمد

بوتو رھبر حزب مردم و صدراعظم وقت پاکستان، فراريان اخوانی را زير حمايت قرار داد و . بوتو در پاکستان بود

که فراريان توسط آی اس آی مسلح  بعد از آن. ک بايسکلی خريد و ميجری را مسؤول روابط آنان تعيين کردبرای ھر ي

 بر چند نقطه در پنجشير، لغمان و جالل آباد حمله کردند و چون مردم، آنان را مزدوران ١٩٧۵شدند، در اگست 

 دستگيری شان با دولت ھمکاری نموده، دوباره پاکستان می شناختند، نه تنھا از آنان حمايت نکردند بلکه در شکست و

 .به پاکستان گريختند و در آنجا دچار اختالف و انشعاب شدند

 ضد دولت داوود به شدت باال گرفت و ه ضد دولت پاکستان و تبليغات دولت پاکستان بهبعد از کودتای داوود، تبليغ ب

بعد از .  ضد دولت پاکستان قيام کردهدر بلوچستان، قبيلۀ مری بسران برخی از قبايل پشتون و بلوچ به کابل پناه بردند و 

انجام گرفت، خيل عظيمی از مری ھا با » مری«حمالت خونينی که از سوی ارتش پاکستان بر مناطق زيست قوم 

به اين صورت کشمکش ميان . خانواده ھای شان به ھلمند پناھنده شدند و مورد حمايت دولت افغانستان قرار گرفتند

افغانستان و پاکستان باال گرفت، چيزی که ھم پرچمی ھا و ھم شوروی ھا سخت خواھان آن بودند، اما گروه فراری 

اخوانی که بار قبل نفوذ و افکار خود را ميان مردم به محک بستند، تا بعد از کودتای ثور و قيام خودجوش توده ھای 

 .مردم، جرأت گذشتن از سرحد را نکردند

به تصويب می رساند، » اصول دموکراسی«ولين بياناتش وعده داد که قانون اساسی جديدی را بر مبنای داوودخان در ا

در آن زمان سه جناح در حاکميت .  ھيچ اقدامی نکرد چون زير فشار جناح طرفدار شوروی قرار داشت١٩٧۶اما تا 

. احی که  درين روياروئی شرکت نداشتجناح طرفداران شوروی، جناح طرفدار داوود و جن: داوود به وجود آمده بود

 نفر می رسيدند، موظف به تسويد ۴١ کميسيونی را مرکب از افراد کابينه و غير کابينه که به ١٩٧٧داوود در سال 

خود داوود » حزب انقالبی ملی«يا » ملی غورځنگ«قانون اساسی نمود و حزبی که بر اساس اين قانون رسميت يافت 

بعد از ترتيب مسودۀ قانون اساسی، لويه جرگه آن . جديد قدرت تک حزبی داوود به تصويب رسيددر قانون اساسی . بود

 روز به رياست عزيزهللا واصفی در کابل جلسه ١٣ نفر برای ٣۵٩شرکت کنندگان لويه جرگه . را به تصويب رساند

گه در يک نمايش مسخره به وسيلۀ اعضای لويه جر. کردند و مسودۀ قانون اساسی با چند قيام و قعود به تصويب رسيد

بعد از تصويب . موران استخباراتی تعيين شدند که در تأئيد و يا رد مواد قانون اساسی کوچکترين صالحيتی نداشتندأم

» انتخاب« سال به صفت رئيس جمھور افغانستان ٧قانون اساسی، انتخاب رئيس جمھور مطرح شد و داوودخان  برای 

 . گرديد

پرورش يافته و پابند اشرافيت ) مخصوصاً زير نظر ھاشم خان(ر دامان خاندان خونريز نادرخانی داوودخان که د

ش را در تضاد با يکه تازی ھای شت و چون نفوذ پرچمی ھا در دولتفئودالی بود، اعتقادی به رويزيونيزم شوروی ندا

بعد از برکناری چند وزير پرچمی، . برانددانست، بعد از تثبيت قدرت، تصميم گرفت تا پرچمی ھا را از قدرت  خود می
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به مسکو سفر کرد تا به رھبران شوروی توضيح دھد که برکناری پرچمی ھا به معنی سرد شدن روابط ميان دو کشور 

وی در کاخ کرملين با برژنف ديدار نمود، اما وقتی برژنف تأکيد کرد که افغانستان بايد در استخدام کارشناسان . نيست

وی به احدی اجازه نمی دھد که به او بگويد کشورش «روی مشوره کند، داوود با عصبيت خاصی گفت که غربی با شو

ھر وقتی افغانستان از خدمت کارشناسان خارجی بی نياز شد ھمه را بال استثناء رخصت خواھد . را چگونه اداره کند

. ند که با زمامداران شوروی خداحافظی کندو با ھمان عصبيت ميز مذاکره را ترک کرد و بعد او را متوجه کرد» کرد

که به افغانستان آمد به ليبيا، يوگوسالويا، ھند، پاکستان، کويت، عربستان سعودی و مصر سفر کرد و برای  بعد از آن

ايران که در آن زمان ژاندارم منطقه و يکی از کشورھای . ين کشورھا کمک خواستاپيشبرد پالن ھفت ساله اش از

اما جواسيس شوروی . ين حرکت داوود استقبال کرد و وعدۀ کمک دو مليارد دالری به داوود داداا بود، ازثروتمند آسي

چون حسن شرق و جاللر که تا مغز استخوان داوود و ھمراھانش نفوذ کرده بودند، تمام جزئيات برنامه ھا و مالقات 

 .ينۀ کودتای ثور مساعد گشتگزارش می کردند و به اين صورت زم. بی. جی. ھای داوود را به کی

مرور گذرا بر سياست اقتصادی خاندان در سه مرحله ای که ھاشم خان، داوودخان و ظاھرخان زمام امور را در دست 

داشتند، نشان می دھد که اساس توليد در ھر سه دوره بر توليد زراعی استوار بوده و مالکان ارضی به عنوان 

اشرافيت فئودالی خانواده و دربار حامی . الکانه دھقانان را استثمار می کردنداستثمارگران اصلی از طريق بھرۀ م

. اصلی مالکان ارضی دھات بود، شھرھا توسعه نيافته، بناھا و قلعه ھای فئودالی شاخص اصلی زندگی اين دوره بود

تکشی مجال دم زدن استبداد و خفقان مخصوصاً در دورۀ صدارت ھاشم خان چنان شدت داشت که ھيچ روشنفکر و زحم

 گرديد که به زودی آن را پس ءصرف در دورۀ کوتاه صدارت شاه محمودخان آزادی بيان محدودی اعطا(پيدا نکرد 

اعدام، زندان، تبعيد و کوتوال ابزار اصلی ادامه و ). گرفت و در بدل آن روشنفکران منتقد بھای سنگينی پرداختند

 . ين سه دوره بودااستحکام قدرت خاندان در

ھاشم خان که يکی از مستبدان نامدار تاريخ به حساب می آيد، تمايل زياد به سياست اقتصاد مختلط داشت و در زمان او 

شرکت ھای تجاری خصوصی بسياری ايجاد گشت و در کار مشترک با زابلی به توسعۀ سرمايه داری در کشور 

ح ھای سياسی و چه در زمينۀ سياست ھای اقتصادی ين دوره نقش بورژوازی کمپرادور چه در زمينۀ طرادر. پرداخت

از تالش ھای ھاشم خان و زابلی برای احيای بيشتر مناسبت » د افغانستان بانک«تأسيس بانک ملی و . اثرگذار شد

ھماھنگی واقعی اشرافيت و سرمايه داری که ھر يک می خواست سھمی از توليد و . سرمايه داری در افغانستان بود

اما با برکناری ھاشم خان و به قدرت رسيدن داوودخان اين روال از ھم .  در اين دوره خوب نمايان گشتتجارت ببرد،

 .گسيخت و بار ديگر اقتصاد پالنيزه شدۀ دولتی شاخص اصلی سياست اقتصادی قرار داده شد

 اقتصاد بروکراتيک که داوود به اقتصاد مختلط و کمک به بخش خصوصی تظاھر می کرد، اما در عمل باور به با اين

و پالنيزه شده داشت، و به اين صورت زمينۀ نفس کشيدن را از بورژوازی خودی و کمپرادور گرفت و خود چون 

داوودخان در پالن . کمپرادوری در جلب سرمايه ھای سوسيال امپرياليزم شوروی و امپرياليست ھای غربی عمل کرد

 درصد به خدمات ٧ درصد به مواصالت، ١۴ درصد به زراعت، ۵٠ی، ليارد افغانيگي م٨.۵پنج سالۀ اولش از بودجۀ 

اما در عمل بيشتر به کارھائی چون .  درصد را به صنايع و معادن اختصاص داد٢و فقط ) معارف و صحت(عامه 

ين راستا به سرک ھائی بين کابل ـ قندھار، قندھار ـ سپين بولدک، کابل ـ تورخم، اسرک سازی و برق پرداخت و در

ليارد ي م٣٣.٣اما در پالن پنج سالۀ دوم از بودجۀ . ابل ـ قزل قلعه، تونل سالنگ، قندھار ـ ھرات و تورغندی اقدام نمودک

 درصد، ٢۵.۵ درصد، حمل و نقل ٢٣.۵ درصد، بخش زراعت و آبياری ٣٣.۵افغانيگی به بخش صنايع و معادن 

زيرا .  يافت که توجه بيشتر به صنايع شده بود درصد اختصاص۶.٣ درصد و ساير بخش ھا ١١.٢خدمات اجتماعی 

خاندان بار ديگر به اين نتيجه رسيد که بايد سرمايه گذاری دولت بيشتر بر صنايع و استخراج معادن که نسبت به 
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ين دوره ماليۀ جنسی و مبادله در دورترين دھات کشور از ميان رفت و بازار ادر.  متمرکز شود،زراعت پول آورتر اند

 فروش کشور تا نقاط دور دست توسعه يافت و جھت فراھم آوری اعتبارات جديد، بانک ھای تجارتی، زراعتی خريد و

و رھنی با سرمايۀ دولت تأسيس شدند که زمينۀ بيشتر سرمايه گذاری ھای متوسط بر صنايع کوچک مساعد گرديد، اما 

 مشکل شد و اين ھم می توانست به رشد اين به علت خراب شدن مناسبات ميان افغانستان و پاکستان، تجارت دچار

اختالف ميان افغانستان و پاکستان، امريکا را بيشتر به حمايت از پاکستان وا . صنايع و ازدياد توليد داخلی کمک کند

 اولين معاھدۀ خريد تسليحات ١٩۵۶داشت و موازی با آن داوودخان بيشتر به شوروی متمايل گشت و ھمان بود که در 

 سال صدراعظمی اش با تقويت سکتور دولتی، بورژوازی ١٠داوودخان در . غانستان و شوروی به امضاء رسيدميان اف

ين بخش گسترده تر شد لذا تمام حرکت ھای اخودی و کمپرادور را زير فشار گلوگيری قرار داد، اما طبقۀ کارگر در

 . ضد دولت به راه افتادهين دوره باانقالبی طبقۀ کارگر در

ين دوره در عمل نقش اقتصاد ادر. اقتصاد مختلط رھبری شدۀ دوران صدارت داوود، ادامه يافت» دموکراسی «در دھۀ

خصوصی درحِد ھيچ بود و چون بانک ملی که بر بخش اعظم توليد و تجارت خصوصی تسلط داشت، بنابر اختالف با 

 نساجی گلبھار، ديگر ۀ با اکمال کار فابريکسياست ھای اقتصادی دولت و نبود امنيت مالی از فعاليت دست کشيد، لذا

سرمايه داران بزرگ و ميانه نيز سرمايه ھای شان را به . ھيچ کارخانه ای از سوی بخش خصوصی تأسيس نشد

کارھای کوچک و زودثمر در بخش ھای خانه سازی و حمل و نقل به کار انداختند و سرمايه ھای دولتی در سرک 

 . ف رسيد، به اين خاطر پول کافی جھت ايجاد صنايع بزرگ در خزانه نماندسازی، آبياری و برق به مصر

 مليون دالر رسيد که نسبت ١٠٠ دالر و کمک آن به ونلييم ١. ۵٧٢ين دوره ميزان قرض شوروی به افغانستان به ادر

داد کارشناسان تع.  مليون دالری، رقم فوق العاده باالتری بود٣١٣.۵ليون دالر قرض و کمک ي م٩٩به امريکا با 

 نفر رسيدند، و به اين شکل افغانستان به سوی ٢١٠ نفر و تعداد کارشناسان امريکائی به ١٠۵٠شوروی در افغانستان به 

 .وابستگی کامل به شوروی کشانده شد

  

 


