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  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 اپريل ٠٣

  فصل دوم

   سازمانده– البانیحزب کمونيست 

   و رھبر مبارزه به خاطر رھائی کشور

  ی ئو برقراری قدرت توده 

)١٩۴١٩ - ١۴۴(  

  .  بر پا داشتن سازمان حزب-١

  توده ھا در مبارزۀ رھائی بخش ملی کوشش در راه متحد ساختن و بسيج کردن

  .بايست بر مشکالت و موانع فراوانی فائق آيد م دھد میکه وظائف تاريخی خود را انجا حزب برای آن

  .برد حزب که از ميان گروه ھای کمونيست بر خاسته بود ارتباطات بسيار ضعيف آنھا را با توده ھا به ارث می

ترور وحشيانه ای بر کشور حکم روائی داشت، تعداد نيرو ھای مسلح ايتاليائی که به منظور حفظ رژيم اشغالی در 

جديدی به رياست » کيسلينگ« مقامات اشغالی، دولت ١٩۴١مبر در دس. رسيد می) ١٠٠٠٠٠(مستقر بودند به  البانی

تواند  مد که میآ ئی به شمار می»دست توانا«مصطفی کروژا سرکار آوردند که چاکر و عامل ديرينۀ فاشيسم بود و 

از طرف ديگر، فعاليت حزب به وسيلۀ ستون . رد را به تسليم واداالبانیسازمان ھای کمونيستی را منھدم گرداند و خلق 

تمام . شد  و ھمچنين به وسيلۀ دشمنان ديگر، فلج میپنجم و سران گروه زژاری که به خدمت اشغالگران در آمده بودند

  .توانست صورت گيرد فعاليت حزب فقط به طور مخفی می

  .ی نداشتحزب برای مبارزۀ مسلح، اسلحه نداشت، وسائل مالی نداشت، کادر نظام

 وی ھنوز از ی نقش رھبری سياسی نداشت و اعضایچون حزب به تازگی تأسيس شده بود تجربۀ کافی برای ايفا

  .آمادگی تئوريک وسيع و عميق بر خوردار نبودند
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 بود مانع نشد که حزب البانیاما موانع و مشکالت مذکور که کامالً مورد وقوف کميتۀ مرکزی و کليۀ کمونيست ھای 

 دليرانه به پيشروی ادامه دھد، حزب به اين راه خطا نرفت که منتظر شود تا کادر ھايش را آماده کند، البانیت کمونيس

ندوزد، به ارتقاء سطح تئوريک خويش نائل آيد و آنگاه به عمل دست بزند و  پول الزم به دست آورد، تجربه بياسلحه و

طی مبارزه، با تکيه بر وضع انقالبی که در کشور پديد آمده بود، با  اينھا را در ۀبايست ھم او می. مبارزه را آغاز کند

 لنينيسم و آرمان کمونيسم به دست – به مارکسيسم البانیتکيه بر ميھن پرستی واالی خلق، بر وفاداری کمونيست ھای 

وروی بر  اول به پيروزی اتحاد شۀاعتقاد راسخ حزب به پيروزی نيروھای ضد فاشيستی جھانی و در درج. آورد

  .گردانيد  خويش را پيروزمندانه انجام خواھد داد باز ھم استوارتر میکه وظائف يسم، ايمان وی را در اينفاش

  

  نخستين اقدامات تشکيالتی

 مرکزی موقت در مناطق مختلف پخش ۀ کميتیاعضا.  حزب اين بود که به سازمان خود بپردازدۀعاجل ترين وظيف

. ی را بنياد گذارندئورند، سازمان ھای حزبی را سازمان دھند و کميته ھای منطقه وجود آه شدند تا حوزه ھای جديد ب

ه ی بئھشت کميتۀ منطقه .  گروه ھای کمونيست سابق در حوزه ھا پذيرفته شدندیقريب دوصد کمونيست از ميان اعضا

س ھا ھواداری قاطع کمونيست ھا در حوزه ھا و در طی کنفران. وجود آمد که اکثراً منتخب کنفرانس ھای حزب بود

، حزبی که از مدت ھا پيش مورد مطالبۀ آنان بود، البانیحد خويش را از ادغام گروه ھا و وحدت در حزب کمونيست وا

ن شده بود پيوستند ييکمونيست ھا به مشی سياسی حزب که از طرف کنفرانس گروه ھای کمونيست تع. داشتند اعالم می

  . بيان کردند،که بدون قيد و شرط تحت رھبری کميتۀ مرکزی موقت به مبارزه بپردازند و عزم خويش را در اين

 حزب علی االصول از کارگران، پيشه وران و ینخستين اعضا. ين حوزه ھا تقريباً ھمگی در شھر ھا بودنخست

که  ینوجود آمد مرکب از مبارزاه  گروه ھای آموزش تئوريک و ايدئولوژيک بدر جنب ھر حوزه. شنفکران بودندرو

گروه ھائی . شدند شخيص داده میدر راه آرمان خلق و کمونيسم حاضر به فداکاری بودند و شايستۀ عضويت حزب ت

  .مرکب از سمپاتيزان ھا نيز سازمان داده شد

  . به پايان رسيد١٩۴٢ نوریجسازمان دادن حزب عمالً در 

مل آورد و سازمان  به عالبانیدر ھمين اثناء، کميتۀ مرکزی موقت اقداماتی برای ايجاد سازمان جوانان کمونيست 

ب از کادر ھای فعال جواناِن کمونيست که وابسته به گروه ھای مختلف کمونيست مبر در جلسه ای مرک نو٢٣مذکور در 

کمال استافا، عضو کميتۀ مرکزی حزب، به عنوان دبير سياسی سازمان جوانان کمونيست انتخاب .  تشکيل شد،بودند

ر مبانی کميتۀ مرکزی و شخص انور خوجه مستقيماً مراقبت می کردند که سازمان جوانان کمونيست ب. گرديد

وظيفۀ سازمان جوانان کمونيست آن بود که که در پرورش توده ھای جوان .  لنينيستی بنياد گذاری شود–مارکسيستی 

بخش ضد ھيز اين توده ھا در مبارزۀ رھائي با روح ميھن پرستی و بر طبق انديشه ھای کمونيستی و در تجالبانی

 نھفته بود و البانینيرو ھای انقالبی زوال ناپذيری در جوانان .  باشدفاشيستی، وفادار ترين و نيرومند ترين دستيار حزب

انور خوجه در جواب درود . ديد حزب در وجود جوانان ذخيره ای عظيم از فعالترين نيرو ھای انقالبی ضد فاشيستی می

 فرستاده بود، البانینامه ای که سازمان جوانان کمونيست به مناسبت تشکيل خويش به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 

  :چنين نوشت

 خود را شايستۀ اعتمادی که حزب جوان ما به او ابراز داشته البانیحزب اميد واثق دارد که سازمان جوانان کمونيست «

خواھد ... است نشان خواھد داد و خواھد توانست وظيفۀ واالئی را که به او محول شده است به شيوۀ انقالبی انجام دھد

 را درعين يگانگی و ھمرائی و وحدت خلل ناپذيری با حزب، به شيوه انقالبی متشکل نیالبارت زدۀ توانست جوانان اسا
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سازد و آنھا را به سوی آيندۀ روشن، به سوی رھائی از زنجير ھای قرون وسطائی رقيت فاشيستی و به سوی زندگی 

  ١».نوينِی مقرون با پيشرفت فرھنگ و سعادت رھبری کند

) بلشويک( حزب و جوانان کمونيست ارتقاء يابد مطالعۀ تاريخ حزب کمونيست یولوژيک اعضاکه سطح ايدئ برای آن

 لنينيسم در حوزه ھای حزب، در گروه ھای آموزش –اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و مسائل اساسی مارکسيسم 

  .مونيست سازمان داده شدايدئولوژيک و سياسی، در گروه ھای سمپاتيزان ھا و در جلسات کادر ھای فعال جوانان ک

  

  ...ادامه دارد
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