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ﺑـﺑرک ﮐﺎرﻣــــل

ﻣﻼﮐﯿﻦ ﻓﺌﻮدال دﺷﻤﻦ ﻋﻤﺪﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﺧﻠق ﻣﻧﺣرف ﻧﮕردد و در ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳوی
ھدف ﻏﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ھﺎی ﺷﮕوﻓﺎن دﺳت ﯾﺎﺑﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت دﺷﻣن ﻋﻣده ﺧﻠق
ﻣﻌطوف ﺳﺎزﯾم.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ »ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت« ،ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭت ﺻﺣﯾﺢ و اﺻﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ و طﺑﻘﺎت ﻓرﻋﯽ وﺟود دارﻧد .طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ
در ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﻣﺳﻠط ﺗوﻟﯾد در ارﺗﺑﺎط اﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯾن ارﺿﯽ
) ﻓﺋودال ھﺎ(.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾد ﻓﺋوداﻟﯽ را ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد و ﻗﺑل از ھر
ﭼﯾز ﺑر زﻣﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﺑر دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
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ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺳﺎده ﺗر :ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺳﻠط ﺗوﻟﯾد در ﮐﺷور ،اﺳﺗﺛﻣﺎر دھﻘﺎﻧﺎن از ﺟﺎﻧب ﻣﻼﮐﯾن ﻓﺋودال اﺳت.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﺷﮑل ﻓﺋوداﻟﯾزم در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺧﺎص ﻓﺋوداﻟﯾزم ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ
اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺗری و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر ﻓﺋوداﻟﯾزم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
ﻧﺳﺑﯽ در وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد )ﺟﺎده ھﺎ ،ﺑﻧدھﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ،ﻓﺎﺑرﯾﮑﺎت  . . .و ﻏﯾره( و ظﮭور ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﺷﮭر ھﺎ ،رو ﺑﮫ زوال اﺳت ،ﻣﻌﮭذا ﺗﺎ ﮐﻧون در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ و . . .
آن )و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗﺑﯾﻠﮫ وی( ﺗﺳﻠط دارد و ﺗﺿﺎد ﻋﻣدۀ داﺧﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم
دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﻼﮐﺎن ارﺿﯽ )ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم( ﭘﺎ ﺑر ﺟﺎﺳت.
ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﺿﺎد ﻋﻣده ﯾﺎ اﺻﻠﯽ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺳب
ﻣﯾﮑﻧد .ﯾﺎﻓﺗن ﺗﺿﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗّﯾﺧواه اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت درﺳﺗﯽ در ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ ﺟﮭت ﭘﯾروزی رھﺑری ﮐﻧﻧد.
در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرک ﻋﻣده ﻧﺎﺑودی ﻓﺋوداﻟﯾزم در ﺟﻧﺑش
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ روز ﺗﺎ روز در ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن
اﺷﮑﺎل ﺟدی ﺗر ﺑﺧود ﻣﯾﮕﯾرد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دھﻘﺎﻧﺎن و ﻓﺋودال ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم اﺻﻠﯽ وارد
ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه اﻧد و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﺎرﮔران ﻣﺎﺷﯾن )ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘﯾﺷرو ﺗرﯾن ﻧﯾروی
ﻣﺑﺎرزه( و ﭘﯾﺷﮫ وران و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺑﻘﮫ ﻣﻼﮐﯾن ﻓﺋودال ﺑﺎﺗﺣﺎد ﺗﺟﺎر ﺑزرگ دﻻل و ﺑﯾروﮐراﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ از ﻟﺣﺎظ
ﻣﺎھوی ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم واﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و از رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧﻧد .طﺑﻘﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺑزرگ ارﺿﯽ و ﻣﺗﺣدﯾن
وی دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻣده ﺧﻠق اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ھدف ھﺎی ﺟﻧﺑش و ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﯾﻊ ﮐﯾﻔﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻓق ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد و ﮔروه ﺿد ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ،و ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﺳت راﺳﺗﯽ اﻓراطﯽ را
در ﮐﺷور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ در دوﻟت و ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻓراوان اﻧد و ھم اﮐﻧون اﯾن ﮔروھﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺷﻌوری ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯾﺷوﻧد و در ﺗﻼش
اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ )اﺣزاب( ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
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وﺿﻊ ﻣﺎﻟﮑﯾت ارﺿﯽ در دھﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
طﺑق اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ھﺎی ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ در دھﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺳﯽ ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس دھﺎت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ از
آن ﺟﻣﻠﮫ (١) :ﻣﻼﮐﯾن ﺑزرگ ﻓﺋودال دو ﻓﯾﺻد ﮐﮫ  ۴٠ﻓﯾﺻد زﻣﯾن را ﻣﺎﻟﮏ اﻧد (٢) .ﻣﺎﻟﮑﯾن ﻣﺗوﺳط
ﻣرﻓﮫ اﻟﺣﺎل  ٨ﻓﯾﺻد ﮐﮫ  ٣٠ﻓﯾﺻد زﻣﯾن را در دﺳت دارﻧد (٣) .ﻣﺎﻟﮑﯾن ﮐوﭼﮏ  ٢٠ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﮐﮫ
ﻣﺎﻟﮏ  ٢٠ﻓﯾﺻد زﻣﯾن اﻧد.
در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﺋودال ھﺎ ﺑر زﻣﯾن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ذﯾل دﯾده ﻣﯾﺷود :ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻓﺋوداﻟﮭﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺗﯾﻼء
ﮔر ،ﻣﺎﻟﮑﯾت روﺣﺎﻧﯾون ﺑزرگ ،ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺷراف و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺣﺳب و ﻧﺻب ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﺎﻣوران رﺷوه
ﺧوار ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﮐﺷت ﮐﻧﻧد و ﻋوارض ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻣﺳﺗﻘﯾم )اﺧذ ﺳورﺳﺎت(،
ﻋوارض ارﺑﺎﺑﯽ و ﻏﯾره  . . .ﺑﭘردازﻧد و اﻧواع ﮐﺎر ھﺎی ﺑﯾﮕﺎری را ﺑرای ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد.
در ﺣﻘﯾﻘت دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر و اﺟﺎره دار و ﮐﺷﺗﻣﻧد و ﮐﺎرﮔران ﻣزدور زراﻋﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده
ﺧوﯾش ظﺎھراً آزاد وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﺳرف« ﻋﻣﻼً واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن اﺳﺗﻧد.
-

ﻗروض داﯾﻣﯽ و ﺳود ﻓﺎﺣش و ﺳﻠم ﮐﻣر ﺷﮑن ،اﮐﺛرﯾت دھﻘﺎﻧﺎن را در ﻗﯾد اﺳﺎرت ﻣﻼﮐﺎن و ﺳود
ﺧوران درآورده اﺳت .وﺟود ﺳود ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ در دھﺎت ﮐﺷور ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز دھﻘﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت آن
ﻧﻣﯾﺷود و ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن اﻓزود ﻣﯾﮕردد ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی دھﺎﻗﯾن را ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﺳوق ﻣﯾدھد.

-

ﺷﯾوه اﺳﺗﺑداد ﺳﯾﺎه ﺷرﻗﯽ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور و دﺳﺗﮕﺎه اداری ﻓﺎﺳد دوﻟت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳﺗوار ﻣﯾﺑﺎﺷد ،طوری ﺳﺗم ﮔراﻧﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن را دﺳﺗﺧوش ھوی و ھوس ﻣﺎﻣوران و اﻓﺳران ﻣﺣﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﻗﺿﺎت ،ﭘﻠﯾس و ژاﻧدارم ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻً در ﺧدﻣت ﻣﻼﮐﯾن ﺑزرگ و ﻣﺗﻧﻔذان ﻣﺣﻠﯽ )ﺳردار ھﺎ ،ﺧواﻧﯾن ،ارﺑﺎب ھﺎ ،روﺣﺎﻧﯾون ﺑزرگ،
ﺑﺎﯾﮭﺎ ،ﻣﻠﮏ ھﺎ ،ﻣﯾر ھﺎ ،ﺑﯾﮓ ھﺎ ،آﻗﺳﻘﺎﻟﮭﺎ  . . .و ﻏﯾره( اﺳﺗﻧد ،ﻗرار ﻣﯾدھد.

-

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﺷﮑﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺋوداﻟﯽ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺑﺎرت از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺎﺟران ﺑزرگ دﻻل واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت ﮐﮫ از راه ﺧرﯾد و ﻓروش و ﺻدور ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ ﮐﺷور ﺳود ھﺎی ﻓراوان
ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد.

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
در ھﻣﯾن ﺷﯾوه اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از طرﯾق ﮐﻣﭘرادور ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣطرح ﺑﺣث ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد.
ﻣوﺟز اﯾﻧﮑﮫ در اﺛر اﯾن ھﻣﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﯾد و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ،ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻓﻘر و
ﻓﺎﻗﮫ ﺑﯾﮑران ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳﻠط ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرت اﺳت از :ﮐﺳر ﻣزﻣن ﺗوﻟﯾدات زراﻋﺗﯽ و ﻗﻠّت ﻏﻠﮫ،
ﻋدم رﺷد ﺳرﯾﻊ ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ﻣﺣرک ﺗرﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﺟزو ﺗوﻟﯾد اﺳت ،ﻋدم رﺷد ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﻣﻠﯽ ،ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺗﺧﻧﯾﮏ زراﻋﺗﯽ ،ﻓﻘر ،آوارﮔﯽ ﺟﮭل و ﺑﯾﻣﺎری اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﺷور ،ﺳﯾر
ﺻﻌودی ﺳرﺳﺎم آور ﻗﯾﻣت ھﺎ ،ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺑﺎزار ﻣواد زراﻋﺗﯽ  . . .و ﻏﯾره.
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﻓﺋوداﻟﯽ در ﮐﺷور ﻣﺳﻠط ﺑﺎﺷد و ھرﭼﮫ زودﺗر اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾق
اﺳﺎﺳﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق( ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﻣﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دھﻘﺎﻧﺎن اﺟرا ﻧﮕردد و ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻠﯽ ﻧﺷود )در ﭘﮭﻠوی دﯾﮕر ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﯾﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  (. . .ﻧﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ :زﻣﯾﻧﮥ رﺷد ﺳرﯾﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی را ﺗﮭﯾﮫ دﯾد ﮐﺷور را ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻧﻔوذ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺗﺳﻠط ھواداران ارﺗﺟﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ آﻧرا طرد ﮐرد و دﻣوﮐراﺳﯽ را در ﮐﺷور ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾد،
ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد و ﺑﮫ ﻓﻘر ﻣردم ﺧﺎﺗﻣﮫ داد.
»ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﻘط ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ﻣﻧﮭدم ﺷود .ﻓﻘط اﺻﻼﺣﺎت
ﻋﻣﯾق ارﺿﯽ و ﺟﻧﺑش وﺳﯾﻊ دھﻘﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻘﺎﯾﺎی رژﯾم ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺳد راه ﺗرﻗﯽ ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده اﺳﺗﻧد در ھم ﻧوردد«
ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروی ﺧﻠق ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی و
رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾش آھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﻔوذ
ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧرا ﺑر اﻧدازد .و دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﮔرداﻧد و ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ
و ﺑﻧﯾﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوﺟود آورد.
از آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺻورت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﻼﮐﯾن ﻓﺋودال ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺗﺎﺟران
ﺑزرگ دﻻل و ﺑﯾروﮐراﺗﮭﺎ )و ھﻣﭼﻧﺎن آن ﻗﺷر روﺷﻧﻔﮑران ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ اﯾن طﺑﻘﺎت اﻧد( ﮐﮫ ﺷﻌوری ﯾﺎ ﻏﯾر
ﺷﻌوری ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم واﺑﺳﺗﮫ اﻧد ،دﺷﻣﻧﺎن ﻋﻣده ﺧﻠق و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده اﺳﺗﺣﮑﺎم اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺗﻌﻣﯾم
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ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﻧد.
ﯾﺎدداﺷت:
ﭼون ﺗﺎ ﮐﻧون در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط و ﺳﺎﯾر ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧظﺎم ﻓﯾوداﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺎﻣﻧﮑﺷف ﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ھﺎ و ارﻗﺎم دﻗﯾق و ﻣطﻣﺋن وﺟود ﻧدارد ،ﻟذا ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺎ
درﺑﺎرۀ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﯾوداﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی ﮐﻠﯾﺎت و اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ ھﺎی ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ اﺳﺗوار اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑر آن از ﺗﻣﺎم رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺗﺎن ،و ھﻣوطﻧﺎن ارﺟﻣﻧد ﺧواھش ﻣﯾﮑﻧﯾم در ھر ﮐﺟﺎی ﮐﺷور ﮐﮫ اﺳﺗﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت،
اﻧﺗﻘﺎدات ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻧظرﯾﺎت ﺧوﯾش را درﺑﺎرۀ ﺧﺻوﺻﯾﺎت و اﺷﮑﺎل اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻧظﺎم ﻓﯾوداﻟﯽ ،ﻣﺎ ﻗﺑل
ﻓﯾوداﻟﯽ و ﻗﺑﯾﻠوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ارﺳﺎل دارﻧد.

)ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل(
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