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 بـبرک کارمــــل

 مالکین 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

بارزه ، برای تعیین جھت صحیح و اصلی م»مبارزۀ طبقاتی سرچشمھ تکامل جامعھ است«از آنجا کھ 

طبقات اصلی . باید در نظر داشت کھ در ھر جامعھ طبقاتی طبقات اصلی و طبقات فرعی وجود دارند

در کشور ما کھ با شیوه مسلط تولید در ارتباط اند عبارتند از طبقات متخاصم دھقانان و مالکین ارضی 

  ).فئودال ھا( 

فئودالی بر وسایل تولید و قبل از ھر  در افغانستان اساس مناسبات تولید فئودالی را مناسبات مالکیت

  .چیز بر زمین و ھمچنین تسلط کامل بر دھقانان تشکیل میدھد
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. مناسبات مسلط تولید در کشور، استثمار دھقانان از جانب مالکین فئودال است: بھ عبارت ساده تر

طائی درست است کھ از یک سو شکل فئودالیزم در کشور ما با اشکال خاص فئودالیزم قرون وس

اروپای باختری و دیگر کشورھا متفاوت است و ھمچنان در چند دھھ اخیر فئودالیزم بنا بھ تغییرات 

و ظھور مناسبات سرمایھ ) و غیره. . . جاده ھا، بندھا، کانال ھا، فابریکات (نسبی در وسایل تولید 

. . . ات فئودالی و داری در شھر ھا، رو بھ زوال است، معھذا تا کنون در نقاط مختلف کشور مناسب

تسلط دارد و تضاد عمدۀ داخلی در جامعۀ ما میان توده ھای عظیم ) و ھمچنان مناسبات قبیلھ وی(آن 

  .پا بر جاست) با ارتباط تضاد اساسی خلق ما بھ امپریالیزم(دھقانان و مالکان ارضی 

بسیار کسب باید خاطرنشان ساخت کھ در زندگی اجتماعی تشخیص تضاد عمده یا اصلی اھمیت 

یافتن تضاد اصلی بھ طبقات و بھ نیروھای ترقّیخواه امکان میدھد کھ سیاست درستی در مبارزه . میکند

  .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 

لی کشور بشمار میروند و مبارزه طبقاتی روز تا روز در بین دھقانان و مالک زمین دموکراتیک و م

در افغانستان دھقانان و فئودال ھا بھ مثابھ طبقات متخاصم اصلی وارد . اشکال جدی تر بخود میگیرد

بھ حیث پیشرو ترین نیروی (صحنھ مبارزه اند و زحمتکشان شھر بھ خصوص کارگران ماشین 

  .شھ وران و دیگر نیروھای دموکراتیک در اتحاد با دھقانان قرار میگیرندو پی) مبارزه

در افغانستان طبقھ مالکین فئودال باتحاد تجار بزرگ دالل و بیروکراتھا بھ حیث طبقھ حاکمھ از لحاظ 

ماھوی با امپریالیزم وابستھ اند کھ نماینده عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین مناسبات تولیدی در 

طبقھ مالکین بزرگ ارضی و متحدین . ستان میباشند و از رشد نیروھای مولده جلوگیری میکنندافغان

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 

نمایندگان سیاسی این طبقات حاکمھ در دولت و محافل حاکمھ سیاسی کشور . ور تشکیل میدھنددر کش

فراوان اند و ھم اکنون این گروھھا برای حفظ منافع طبقاتی خود شعوری متشکل میشوند و در تالش 

 .بھ خصوص خود میباشند) احزاب(ایجاد سازمان ھای سیاسی 
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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 

مالکین متوسط ) ٢. (فیصد زمین را مالک اند ۴٠مالکین بزرگ فئودال دو فیصد کھ ) ١: (آن جملھ

ھ فیصد نفوس ک ٢٠مالکین کوچک ) ٣. (فیصد زمین را در دست دارند ٣٠فیصد کھ  ٨مرفھ الحال 

  .فیصد زمین اند ٢٠مالک 

مالکیت فئودالھای اصلی و استیالء : در کشور ما مالکیت فئودال ھا بر زمین بھ اشکال ذیل دیده میشود

گر، مالکیت روحانیون بزرگ، مالکیت اشراف و صاحبان حسب و نصب، مالکیت ماموران رشوه 

، )اخذ سورسات(ستقیم خوار فوق العاده قرون وسطایی کشت کنند و عوارض غیر مستقیم و م

  .بپردازند و انواع کار ھای بیگاری را برای مالک انجام بدھند. . . عوارض اربابی و غیره 

در حقیقت دھقانان فقیر و اجاره دار و کشتمند و کارگران مزدور زراعتی با تمام اعضای خانواده 

  .عمالً وابستھ بھ زمین استند» سرف«خویش ظاھراً آزاد ولی مانند 

قروض دایمی و سود فاحش و سلم کمر شکن، اکثریت دھقانان را در قید اسارت مالکان و سود            -

وجود سود ظالمانھ در دھات کشور کھ سالیان دراز دھقان قادر بھ پرداخت آن . خوران درآورده است

  .نمیشود و بھ مرور زمان افزود میگردد حتی خانواده ھای دھاقین را عمالً 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 

کھ  دھقانان را دستخوش ھوی و ھوس ماموران و افسران محلی حکومت، قضات، پلیس و ژاندارم

سردار ھا، خوانین، ارباب ھا، روحانیون بزرگ، (معموالً در خدمت مالکین بزرگ و متنفذان محلی 

  .استند، قرار میدھد) و غیره. . . بایھا، ملک ھا، میر ھا، بیگ ھا، آقسقالھا 

ھ یکی دیگر از اشکال استثمار فئودالی ھمانا عبارت از استثمار تاجران بزرگ دالل وابستھ ب           -

امپریالیزم است کھ از راه خرید و فروش و صدور محصوالت زراعتی کشور سود ھای فراوان 

  .بدست می آورند
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در ھمین شیوه استثمار است کھ استثمار امپریالیستی از طریق کمپرادور ھای داخلی مطرح بحث قرار 

  .میگیرد

یم دھقانان افغانستان در فقر و موجز اینکھ در اثر این ھمھ استثمار شدید و بی رحمانھ، توده ھای عظ

  .فاقھ بیکران بسر میبرند

کسر مزمن تولیدات زراعتی و قلّت غلھ، : نتایج تسلط مناسبات فئودالی در افغانستان عبارت است از

عدم رشد سریع نیروھای تولیدی کھ محرک ترین و انقالبی ترین جزو تولید است، عدم رشد صنایع 

ی، فقر، آوارگی جھل و بیماری اکثریت عظیم دھقانان کشور، سیر ملی، عقب ماندگی تخنیک زراعت

  .و غیره. . . صعودی سرسام آور قیمت ھا، عدم استقرار بازار مواد زراعتی 

مسلم است کھ تا مناسبات و روابط فئودالی در کشور مسلط باشد و ھرچھ زودتر اصالحات عمیق 

ھ نفع دھقانان اجرا نگردد و تجارت خارجی بھ شرکت ھمھ دھقانان و ب) اساسی و دموکراتیک خلق

زمینۀ رشد سریع : نا ممکن است کھ. . .) در پھلوی دیگر تحوالت بنیادی اجتماعی (ملی نشود 

اقتصادی و تامین استقالل اقتصادی را تھیھ دید کشور را صنعتی ساختھ، نفوذ استعمار نوین و 

د کرد و دموکراسی را در کشور تحقق بخشید، امپریالیزم و تسلط ھواداران ارتجاعی داخلی آنرا طر

  .ترقی اجتماعی را تامین کرد و بھ فقر مردم خاتمھ داد

فقط اصالحات . پایھ ھای فئودالی میتواند فقط تحت فشار جنبش دموکراتیک تمام خلق منھدم شود«

نیروھای عمیق ارضی و جنبش وسیع دھقانی میتواند بقایای رژیم قرون وسطائی را کھ سد راه ترقی 

  »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 

زمین کار میکنند صاحب زمین گرداند و تغییرات کیفی و دھقانانی را کھ باالی . سیاسی آنرا بر اندازد

  .و بنیادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را در جامعھ بوجود آورد

از آنچھ در باال بصورت مقدماتی توضیح شد نتیجھ گرفتھ میشود کھ مالکین فئودال بھ اتحاد تاجران 

کھ شعوری یا غیر ) مدافع این طبقات اند و ھمچنان آن قشر روشنفکران کھ(بزرگ دالل و بیروکراتھا 

شعوری با امپریالیزم وابستھ اند، دشمنان عمده خلق و مانع عمده استحکام استقالل ملی، تعمیم 
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دموکراسی در حیات اجتماعی، ترقی اجتماعی و پیشرفت جامعھ افغانستان در این مرحلھ تاریخی 

  .جنبش دموکراتیک و ملی اند

  :یادداشت  

ن در زمینۀ مناسبات و روابط و سایر خصوصیات نظام فیودالی در جامعۀ نامنکشف ما تحقیقات و چون تا کنو

و احصائیھ ھا و ارقام دقیق و مطمئن وجود ندارد، لذا تحقیقات ما   مطالعات علمی و عمیقی صورت نگرفتھ

  .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(

  

  

www.esalat.org 
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