نيازعاجل مبارزاتی کمونيست ھای افغانستان
تاسيس حزب کمونيست افغانستان است
استراتيژی جديدامپرياليست ھای ناتودرافغانستان ،بارديگردرحلقات چپ ومحافل کمونيستی کشورسواالت مھمی
رامطرح ميکند .پاسخ به اين سواالت ازنظرسياسی دارای اھميت تاريخی بوده وازنظرايدئولوژيک تفاوت وتقارن
ايدئولوژی ھرنيروی سياسی رابا ايئولوژی پرولتاريا)مارکسيزم – لنينيزم – مائويزم(درمقام مقايسه ميگذارد.
اعزام نيروی بيشتربه افغانستان به ايجادصلح وثبات درمنطقه کمک نکرده وبالعکس دامنه تشنج واغتشاش را
بيشترگسترش ميدھد .اھانتی که به اين قسم به استقالل ملی کشورھای منطقه رواداشته می شود ،احساسات
انتقام جوئی بيشترخلقھا راشعله ورساخته و دسته ھای ارتجاعی اسالمی رادرسايه حمايه مردم قرارميدھد.
اھداف اصلی امپرياليستھا که به بھانه مبارزه باتروريزم به افغانستان لشکرکشيده بودند ،اکنون بيشترازپيش
افشاميشود .درھمان روزھای ماه اکتبرسال 2001معلوم بودکه ھدف اين لشکرکشی تصرف افغانستان است که
ازنظراستراتيژی جھانی برای امپرياليست ھااھميت حياتی دارد .تسلط برافغانستان به معنی تسلط برگذرگاه آسيای
وسطی -آسيای جنوبی ومنابع سرشارطبيعی وبازاروسيع توليدومبادله آنھااست.ازنظرسياسی ،تصرف افغانستان
تصرف بااھميت ترين نقطه استراتيژيک درمبارزه برای تقسيم مجددجھان بين امپرياليستھای غربی ازيکطرف
وچين وروسيه از طرف ديگرميباشد .آنھانه قصدخروج ازافغانستان راداشتندونه پرورانيدن چنين توھمی بجا
است .اکنون مقامات عالی لشکری امريکا ورھبران ناتوبه صراحت اظھارميدارند که به اين زودی ازافغانستان
بيرون نخواھندرفت .اين اظھارات چھره دوستان افغانستانی استعمارچيان امپرياليست راکه درھرجاموعظه

ميکردند "چندضربه محکم ،وبعدراه شان را گرفته ميروند .چندضربه که ديگرنتواندبه غرب حمله کنندوسپس
خارج ميشوند" دوالسياه ميکند .آنھابالشک بدون خارج ساختن قھری ،درافغانستان باقی خواھندماند .ضرب
االجلی راکه آنھابرای توقف فعاليت مستقيم نيروھای نظامی شان تعين کرده اند ،آمادگی اردوی 400ھزارنفری
رژيم مزدورافغانستان است .ھنگامی که اين نيروبراساس برآورد امپرياليستھا بقدر کافی درکشتار وسرکوب
مردم افغانستان ودفاع از منافع امپرياليست ھا مھارت وتجربه پيدا کنند  ،آنھا نيروھای رزمی خودشان رابه
بارک ھای نظامی ايکه در نقاط مختلف کشور ساخته اند؛ بازميخوانند .مستقرساختن نيروھای رزمی آنھا
دربارک ھا به معنی توقف حمالت طيارات بدون سرنشين  ،بمباردمان ھای سنگين وموشک باری بر ده
وديارمردم افغانستان نيست.
نيروھای ارتجاعی اسالمی به ھيچصورتی قادربه بسيج مردم وبرپائی قيام عليه استعمارگران امپرياليست نيستند.
آنھا که با جھالت قرون اوسطائی درصدداند خلق رابه شيوه زندگی درھزارسال قبل مجبورسازند ،نتنھا نقش
مثبتی درمبارزه برای حصول استقالل افغانستان ندارند ،بلکه خودبھانه ای رابرای حضور نيروھای امپرياليستی
فراھم کرده وميکنند .جنجال آنھا باامپرياليست ھا  ،خلق افغانستان را دربين آتش "بد"و"بدتر"قرارداده است.
چون انتخاب انقالبی مسلح توده ای بمثابه آلترناتيف اين دونيروی ضدمردمی وتا استخوان ستمگرومرتجع
درکشوروجودندارد ،توده ھا باالجبار داغ بر جگرنھاده به صبروتحمل پناه ميبرند .فقر ،تورم وبحران ،بيکاری
واقتصادمصنوعی که مانندبرگ بيد در مسيربادتند ميلرزد -درموازات خشکسالی ،خرابی محيط زيست ،ناامنی ،
فساد ،ارتشا ،اوجگيری جنايت ،رھزنی وباندھای فعال آدم ربائی ،زندگی مردم کشوررابه زنده بودن موجودات
سرگردان درصحرای سوزانی که کرانه ھای آن ناپيداست ،مبدل ساخته اند.

درکناراين واقعيت ھا ،واقعي ت ديگری نيزوجودداردکه کمترازاين ھاوخيم ودردناک نيست .بخشی ازنيروھای
جنبش چپ افغانستان به امپرياليزم ومرتجعين تسليم شده است .آنھادرخدمت استعمارامپرياليستی ومزدوران
بومی آنھا قلمفرسائی وباتئوری ھای من درآوردی ،ترجمه ھای مقاالت گمراه کننده وتحليل ھای ذھنی شان
پيدايش ورشدانگيزه ھاواحساسات استقالل طلبی وآزادی خواھی رادربين مردم شديداضربه ميزنند .عده زيادی
ازآنھا از طريق فعاليت در ngoھای امپرياليستی ،تسليم طلبی وخيانت به خلق رادرذھن نسل جوان پرورش می
دھند .متخصصين اطالعات امپرياليست ھا مانندمسيونرھای مذھبی به شستشوی ذھن جوانان کشوردردانشگاه
ھاومکاتب مشغولند .برخی ازآنھا اين شستشوی مغزی به مقياس بزرگ را ،بابی شرمی"پروسه متمدن سازی
افغان ھا"نام ميکنند .ھدف کارزاروسيعی که تحت نام"بدست آوردن دل ودماغ مردم"بواسطه امپرياليزم
امريکاروی دست گرفته شده ،جز"پرورش وعادت دادن مردم کشوربه اطاعت پذيری وخوگرفتن به اسارت" چيز
ديگری نيست .آنھا برای اداره استعماری شان ھزاران دختروپسرجوان رابه خارج اعزام ميدارندتا"بابو""،ده
باشی""،گدام دار"و"خاله بی بی"ھای تعليم ديده وساخت خودشان راداشته باشند.
درکنارتمام اينھا وازتمام اينھا بدتر يک مصيبت ديگر وجود دارد که عبارت ازعدم وجود ستادپيشآھنگ طبقه
کارگرياحزب کمونيست افغانستان ميباشد.عدم وجودحزب کمونيست مارکسيستی – لنينستی – مائويستی در
افغانستان آرمان خلق رابه يک رويای دردوردست مبدل ميسازد .به اين دليل ،کمونيست ھای افغانستان نبايديک
لحظه ھم اصول رادرآتش احساسات ضدامپرياليستی وضدارتجاعی شان بسوزانندواولويت مبارزه کمونيستی
شان رافراموش کنند .افزايش نيروی امپرياليست ھانبايدمارابه اجرای کارھائی وادارسازدکه درنھايت امربرای ما
اولويت ندارند .استراتيژی افزايش نيروی رزمی امپرياليستھا ،برمشکالت قشرپائينی وبخشی ازقشرمتوسط
بورژوازی ملی وخرده بورژوازی افزوده اس ت .آنھاپيکرخونين "افغانستان عزي ز"راپيراھن پرخون عثمان
ساخته وبرنعش برزمين افتاده آن ماتم وزاری سرداده اندتا خلق را به دنبال خودبکشانند .نمايندگان بورژوازی
در افغانستان بعد از انشعاب سازمان جوانان مترقی ھميشه با"برنيزه آويختن پيراھن خونين ميھن" وبھانه
"شرايط عينی"توده ھارابه بيراھه کشانيده اند .آنھا با سردادن ندبه وزاری"واميھنا!"مبارزه طبقاتی را
ماستمالی کرده و از اکونوميزم گرفته تاچريک بازی واسالم گرائی را بجای آن نشانده اند .روشنست که بدون
اخراج امپرياليست ھا از کشور نميتوان ازآزادی توده ھای حرف زد .ام ا اگربه راستی برای آزادی توده ھا
مبارزه ميکنيم بايد برای رسيدن به آن اساسی ترين ابزارآنرا ساخت وآن ھماناحزب کمونيست افغانستان است.
روشنست که مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع درحال حاضرشکل عمده مبارزه است ولی مضمون عمده مبارزه
کمونيست ھا،مبارزه عليه جھانی است که درآن امپرياليزم وارتجاع ميتوانندوجودداشته باشند .ممکن نيست چنين
جھانی رابدون ھژمونی پرولتاريا ساخت .مبارزه توده ھابرضدامپرياليزم ومزدوران آن زمانی درجھت صحيح
درحرکت است که تحت رھبری پرولتاريا قرارداشته باشد .وقتی حزب کمونيست وجود نداشته باشد ،نتائيج
مبارزات خلق به نفع بورژوازی تمام ميشود.
بررسی تاريخ معاصرافغانستان نشان ميدھدکه خلق اين کشور را از سوراخ "نفی ھژمونی پرولتاريادرجنبش
توده ای"يک بارافعی بورژوازی گزيده است .درسالھای  1358-1357نيزچنين فضای فريب دھنده بوجود
آمده بود .زمانيکه خلق وپرچم برای کشتاروقتل عام انقالبيون چوب ھای دارشان راميخکوبی ميکردند،
نمايندگان بورژوازی باسردادن گريه وماتم برنعش خونين افغانستان دراسارت ميھنفروشان خلقی -پرچمی توجه
قشروسيعی ازروشنفکران ،افرادملی -دموکرات وحتی کمونيست ھا را جلب کردند .آنھارسماھژمونی پرولتاريا
ومبارزه طبقاتی رادربرنامه واعالم مواضع شان نفی کرده وراه سازش طبقاتی رادرپيش گرفتند .برای جلب توده
ھا به اطراف شعارمبارزه عليه سوسيال -امپرياليزم ،آنھا به خدمت امپرياليزم وارتجاع درآمده وبه دنباله روان

ارتجاع اسالمی مبدل شدند .اکثريت عظيم کمونيست ھای آنروزی افغانستان که به دليل ضعف ھای سياسی-
ايدئولوژيک درحال تشتت و پراگندگی بسر ميبردند  ،نيز فريب اين نيروھای خادم به بورژوازی راخوردندوبه آن
ھا پيوستند .آنھا درجنگ شرکت کردند ،کشتند و کشته شدند بدون آنکه يک لحظه مکث کنندوبيانديشندکه جنگ
عالی ترين شکل حل تضادبين طبقات وملتھا واحزاب است ،آنھابرای کدام طبقه ،کدام ملت وکدام حزب ميجنگند؟
آيا کمونيست ھا ملت دارند که برای آزادی ملی بجنگند؟ آنھاحتی درمقابل قيام ھای شھری بورژوايی که عمال
نقش جنگ خلق را بطور خيانت آميزی تحت سوال ميبرد  ،مھرسکوت برلب زدند .وقتی آنھامتوجه شدند که
بورژوازی ميھنپرست به بورژوازی خاين به ميھن مبدل شده وسالح اش رادرمقابل دشمن برزمين گذاشته وبه
جاسوسی برای آن مشغول بود .اما برخی آن زمان نيزمتوجه نشده بودند ،حتی سوارھلی کپترشدن ھابا "سازائی
ھا" وبمباردمان خانه ھای مردم نيزتوجه آنھا راجلب نکرده بودچه رسدبه خبرچينی برای"داکتربھا"و"خاد
نجيب" .برخی ازآنھا زمانی متوجه شدند که "قھرمانان توده ھا"دروازه تينگ ھای چينی"راميکوفتند .سرانجام
اين سازمان ھا به ھمان سرنوشتی رسيدند که سرشت طبقاتی شان رقم زده بود .تاروپود نيم بند وخام تشکيالتی
شان درمدت زمان کوتاھی مانند سدھای ريگی فرو ريختند .آنچه امروز از آنھاباقيمانده مشتی تسليم طلب
پارلمان باز ودسته ھای جاسوس و کاله بردارصاحب ngoميباشدکه بطورسيستماتيک سياست ھای
استراتيژيک خيانت به خلق وکشورراعملی ميسازند.
برای کمونيست ھا نه اشغال استعماری افغانستان دليل مبارزه آنھاباامپرياليزم است ونه افزايش نيروی آنھا.
مشکل اصلی واساسی کمونيست ھاوجودامپرياليزم درجھان است .لشکرکشی واشغال استعماری افغانستان محض
راه ماراطوالنی ترساخته وکوتلی رادرراه رسيدن به ھدف ايجادنموده است .کمونيست ھای افغانستان بخشی از
گردان جھانی طبقه کارگراست که وجود امپرياليزم وباالترازآن مالکيت خصوصی وطبقات گلوی آنھارا فشرده
وتنفس رابرآنھا مشکل ساخته است .برای آنھا ،مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع درافغانستان ھميشه وھميشه
تابع مبارزه با امپرياليزم در کل وامحای کامل مالکيت خصوصی وطبقات است .به اين دليل اولويت مارا فراز
وفرود لشکرکشی استعماری امپرياليزم تعين نميکند ،بلکه اولويت ھای مارا مبارزه طبقاتی کمونيستی تعين
ميکند .اين اولويت قبل ازھمه وھرچيزديگرتاسيس حزب پيشآھنگ طبقه کارگرافغانستان ،يعنی حزب کمونيست
افغانستان ميباشد .بدون حزب کمونيست انقالبی  ،خلق افغانستان ھميشه برسر دو راھی انتخاب بدو بدتر باقی
ميمانند .فقط حزب کمونيست افغانستان که برمعيارايدئولوژی مارکسيزم -لنينيزم -مائويزم بوجود آمده باشد ،قادر
است که الترناتيف اصولی ودرست را برای خلق تھيه وآنھارا در شاھراه درخشان آزادی رھنمون شودو بر
سرگردانی تاريخی آنھا پايان بخشد .اولين گام در راه تشکيل چنين حزبی با محکوم کردن کمونيستی محفل گرائی
انتقادوانتقادازخود وطرح يک ساختارعملی جدال سياسی -ايدئولوژيک آغازميشود  .مائويست ھای افغانستان ،با
جديت کمونيستی تمام کمونيست ھای کشور را به اين مبارزه سازنده وحياتی فراميخوانند .ماازتمام کمونيست
ھای انقالبی افغانستان رفيقانه خواھش می کنيم که فرھنگ نفرت انگيز فحاشی وھتک حرمت مخالفين راکه
ديگر برای برخی از سازمان ھا واحزاب به اسلوب کارسياسی -ايدئولوژيک شان مبدل شده است ،به دوراندازند.
زيرا با حفظ اين"اسلوب کار"ھيچگونه مبارزه سياسی -ايدئولوژيک کمونيستی امکان پذيرنيست.
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