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  ٢٠١۴ مارچ ١٩

  

  انورخوجه

 دوران بسيار سختی را البانی کشور ، در ژيروکاسترو متولد شد در دوران کودکی او١٩٠٨ اکتوبر ١۶انور خوجه در 

 زدند و منھدم می رسيدند مناطقی از کشور را سر به سر آتش می ديگر فرامی که از پس يک اشغالگرانی. گذرانيد می

 دشمنان ازندگی به انور خوجه آموخت که ب. مه جا مصيبت به بار می آوردندکردند و ھ ساختند، مردم را کشتار می

  . به جنبش دموکراتيک پيوست١٩٢۴ميھن کينه توز باشد و او در ھمان جوانی در 

که با ھمکاری   به پايان رسانيد برای نخستين بار به مناسبت اين١٩٣٠انور خوجه در دبيرستان کورچا که آن را در 

 عليه اجحاف نسبت به دانش آموزان سازمان داده بود با زورگوئی مقامات دولت زوغو و با زندان  رارفقايش اعتراضی

  .آشنا شد

 ھواداران ۀگرايش ھای عميق دموکراتيک وی باعث شد که در زمر.  تحصيالت عالی به فرانسه رفتۀسپس برای ادام

ارگان مرکزی حزب کمونيست فرانسه تماس » ھومانيه«ت تحريرأوی در پاريس به ھي. رانسه در آيدحزب کمونيست ف

  . بود با آن روزنامه ھمکاری کردالبانیگر رژيم زوغو در ءکه افشا گرفت و با تنظيم نوشته ھائی

 تحصيل چندی کارمند ۀ رفت و در آنجا در حين اداميمجناچار به بله ش قطع شد ب اانورخوجه چون بورس تحصيلی

 ضد ه از فعاليت انور خوجه ب از کشور چون عمال زوغو در خارج١٩٣۶در . د در بروکسل بوالبانیکنسولگری 

  . مجبور گرديدالبانیزوغو آگاھی يافتند وی از کار منفصل و به بازگشت به 

. انور خوجه ديگر کمونيست بود و به اين عنوان تمام ھِم خويش را به مبارزه برای رھائی خلق مصروف داشت

در « جوانان ۀ ميھن پرست معروف باژوتوپولی در ژيروکاسترو ياد کرد و گفت با قاطب بر گور١٩٣۶سوگندی که در 
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مبارزه خواھد کرد برای او در واقع » در راه وحدت حقيقی ملت«، »در راه شکفتگی و عمران ميھن«، » بھترالبانیراه 

  . پيکار بودۀبرنام

انور خوجه پس از بازگشت به کشور فعاليت انقالبی خويش را به عنوان دبير دبيرستان تيرانا و سپس دبيرستان کورچا 

از تربيونی که دبيرستان در اختيار .  شدنيوست و يکی از فعال ترين اعضاء آبه گروه کمونيست کورچا پ. آغاز کرد

وی ھمچنين به صورت يکی . راتيک و کمونيستی در شاگردان بدمدوی گذاشته بود استادانه استفاده کرد تا افکار دموک

 در البانیو مبارز خستگی ناپذير وحدت نھضت کمونيستی » کورچا) غير دانشجوی(جوانان « سازمان ۀاز مربيان عمد

  . آمد

ی از ئده پيش از اشغال فاشيستی کشور انورخوجه با رفقای گروه کمونيست کورچا به منظور سازمان دادن مقاومت تو

اشغالگران فاشيست متوجه فعاليت انقالبی او شدند . جان و دل به کار پرداخت و مساعی خود را پس از اشغال ادامه داد

بنابر تصميم رھبری گروه کمونيست کورچا انور خوجه به . منفصل ساختند» عنصر مخالف رژيم«و او را به عنوان 

يه ھای استوار توسعه دھد و جنبش ضد فاشيستی را در پايتخت و در ساير تيرانا فرستاده شد تا فعاليت گروه را بر پا

  .شھر ھا سازمان بخشد

 تيرانا که انور خوجه در رأس آن قرار داشت به زودی به صورت مرکز مھم نھضت کمونيستی و ضد فاشيستی ۀشعب

  .در آمد

اشيسم مشاھده کرد و ديد که چه آرزوی انور خوجه چون عزم راسخ مبارزان سادۀ گروه کمونيست را در مبارزه با ف

سوزانی در تحقق وحدت نھضت کمونيستی و تأسيس حزب کمونيست دارند در ميان آنھا با شکيبائی و خردمندی و با 

در عين حال با ناسيوناليست ھای ميھن پرست که از . ھمتی خستگی ناپذير به کار توضيحی و سازماندھی پرداخت

  .شتند و حاضر به نبرد با آنھا بودند، ارتباط گرفتاشغالگران فاشيست نفرت دا

  

  ...ادامه دارد

 


