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  الله: و ارسال ازازتايپ ب
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

  بخش بيست و ششم

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ١۴

  
  ی و گسترش مبارزۀ مسلحانهئپيدايش قدرت توده  .بخش ملی تشکيل جبھۀ رھائي-٣

کنفرانس مشورتی و کنفرانس فوق العاده به کار کمونيست ھا در ميان توده ھای وسيع به منظور توضيح مشی حزب، 

  . تازه ای دادندیافشاء تاکتيک جديد دشمن و تجھيز خلق در مبارزه، اعتال

دسته ھای . ستين شوراھای رھائی ملی به ابتکار حزب و تحت رھبری وی در بسياری از دھات بر پا گرديدنخ

ميھن پرستان ضد فاشيست غير حزبی در . پارتيزانی که قبالً در شھر ھا تشکيل شده بود در چندين منطقه نيز تشکيل شد

 واحد ھای پارتيزانی رو به تشکيل شدن نھادند، در .رزميدند صفوف اين دسته ھای پارتيزانی در کنار کمونيست ھا می

لِش، گورا، اسکراپار، موکرا، اشکودرا، ِدُول، ديبرا و مات عمل سته ھای پارتيزانی در پزا، کورو ھمين سال دوالیج

آنھا برای نخستين بار منطقه ھائی از کشور را از مقامات لشکری و کشوری اشغالگران فاشيست و از . کردند می

 قطع شد و البانیلگراف در سراسر ين و تولفي خطوط توالیج ٢۴ مرکزی، روز ۀبنابر دستور کميت. ن آزاد ساختندخائنا

ليس ھای ومد، پست ھای سربازان و پآ عليه حمل و نقل نظامی به عمل میھر روز عمليات مسلحانه ای . منھدم گرديد

، ادارات فاشيستی و ساختمان ھای دشمن شد گرفت، انبار ھای مھمات تخريب می فاشيست مورد حمله قرار می

گرفت، پيوسته تظاھرات، اعتصابات و  در عين حال که اين عمليات انجام می. دستخوش حريق می گرديد، وغيره

  .شد خرابکاری سازمان داده می

 ھا و اعالميه. ياران را پريشان ساخت اين عمليات متوالی در صفوف دشمن سراسيمگی افکند و مقامات اشغالی و دشمن

، »وضع بن بست«، »البانیوضع نگرانی آور در  «ۀگزارش ھای فراوانی از ارگان ھای لشکری و کشوری در بار

دشمن ميھن پرستان جديدی را دستگير و زندانی . رسيد م و تيرانا میوبه ر» نفوذ افکار کمونيستی در روحيۀ مردم«

ه بودند، به تبعيد فرستاد، دستور ھای تازه ای مبنی بر  را که مخفی شدیگردانيد، خانواده ھای پارتيزان ھا و اشخاص

باز ھم کمونيست ھای ديگری در .  صادر کرد،که به فعاليت ھای ضد فاشيستی بپردازد مجازات اعدام برای کليۀ کسانی
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ھايت برخورد مسلحانه با دشمن، در زندان ھا، در زير شکنجه، در برابر جوخۀ اعدام و يا در پای چوبۀ دار با ابراز ن

  .قھرمانی شھيد شدند

مد به خلق کمک کرد که مشی سياسی حزب را روز به آ عليه اشغالگران و خائنان به عمل میعملياتی که پشت سر ھم 

  .روز بھتر درک کند و به ياری و پشتيبانی او بيايد

  

  زری ای پوپوليت

 انتشار ١٩۴٢ ستگ ا٢۵ شماره اش در ، که نخستينالبانی، ارگان حزب کمونيست )صدای مردم(» زری ای پوپوليت«

اين روزنامه که بنابر تصميم کميتۀ مرکزی موقت تأسيس گرديد . يافت سالح نيرومند سياسی در دست کمونيست ھا بود

  .شد به وسيلۀ انور خوجه رھبری می

  :کرد ن میيي در سرمقالۀ نخستين شماره اش ھدف خويش را چنين تعالبانیارگان حزب کمونيست 

 به دور اين ارگان، جمع کردن کليۀ افراد شرافتمند و ضد فاشيستی که در کشور يافت می البانیدن قاطبۀ خلق گرد آور«

   ١» مستقل، آزاد و دمکراتيکالبانیبه خاطر ... شوند، بدون توجه به اختالفات مذھبی، گروھی و جريانات سياسی

کرد، راھی را   و ساير خلق ھا را ترويج میالبانی ضد فاشيستی خلق ۀمشی سياسی حزب، مبارز» زری ای پوپوليت«

 البانیداد و از سياست و فعاليت اشغالگران فاشيست و خائنان  بايست پيمود توضيح می که برای نيل به رھائی ملی می

 وضع داخلی و بين المللی، ۀمقاالت و اعالميه ھای حزب، تفسير ھائی در بار»  پوپوليت اییرز«. گرفت پرده بر می

  .کرد ث مھم و مکاتبات مناطق مختلف کشور را درج میاخبار حواد

اين زبان حزب، به » زری ای پوپوليت«. رو شده ، با استقبال شايان توده ھای خلق روب»زری ای پوپوليت«انتشار 

. گرديد وسيلۀ اعضای حزب، کمونيست ھای جوان و مبارزان ميھن پرست غير حزبی در سراسر کشور پخش می

  . در آمدالبانی خلق ۀشد و به زودی به صورت گرامی ترين روزنام عالقه تمام خوانده میبا » زری ای پوپوليت«

  

  کنفرانس پزا

 هکاری که حزب در نخستين ماه ھای موجوديت خود در زمينۀ روشنگری و تجھيز و سازمان دادن توده ھا در مبارزه ب

کميتۀ مرکزی .  را طرح کندلبانیاار جويانۀ خلق ضد اشغالگران به انجام رسانيد به وی امکان داد که مبانی وحدت پيک

که مبانی مذکور را استوار گرداند و وحدت خلق در مقياس ملی بر پايه ھای محکم   برای آنالبانیحزب کمونيست 

  . را سازمان داد و دعوت کردالبانیسياسی و سازمانی تکيه کند کنفرانس رھائی ملی 

عالوه بر کمونيست ھا، ناسيوناليست ھائی از جريانات مختلف در آن . کيل شد در پزا تش١٩۴٢مبر  سپت١۶کنفرانس در 

عليه بعضی از آنھا خيلی به حزب کمونيست نزديک بودند و مشی سياسی او را پذيرفته فعاالنه . شرکت داشتند

 و وحدت خلق در مبارزه با اسارتگران خارجی سخن میبعضی ديگر اگرچه از رھائی کشور . رزميدند اشغالگران می

 از ئیھواداران زوغو و نمايندۀ مھم آنھا عباس کو. گفتند دست به کار نزده بودند و در حالت نظارگی به سر می بردند

  .آن جمله بودند

 موضع نگرفته حزب کمونيست از دسته ای ديگر از ناسيوناليست ھا و از آن جمله از مدحت فراشری که ھنوز آشکارا

  .بودند نيز دعوت کرد ولی آنھا دعوت را نپذيرفتند و در صدد بايکوت کردن کنفرانس بر آمدند

شرکت .  در مبارزه با اشغالگران فاشيست بحث کردالبانیلۀ وحدت و سازماندھی خلق أکنفرانس رھائی ملی در بارۀ مس

 ۀت پرتوان و نقش مھم سازماندھی حزب کمونيست را در مبارزکنندگان و از آن جمله تقريباً تمام ناسيوناليست ھا فعالي

                                                 
  ١٩۴٢، اوت ١شمارۀ » زری ای پوپوليت «-  1
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ا نتوانسته اند ژاشيست ھای ايتاليائی و مصطفی کرواين نکته نمايان شد که ف. بخش ملی خاطر نشان ساختندرھائي

ند ناسيوناليست ھای ميھن پرست را از حزب کمونيست جدا کنند، کمونيست ھا محبت و اعتماد خلق را به دست آورده ا

 در نظر بخش شرافتمند خلق ما، البانیديگر کمونيسم در «افشاء شده است و » در بارۀ خطر کمونيسم«و تبليغات دشمن 

خواھد   نيست، کمونيست ھا آن طور که فاشيسم می»لولو«در نظر دھقان، در نظر مالک متوسط، در نظر روشنفکر 

  ٢»نيستند» بی وطن«ا را نشان بدھد ھآن

ه تدريج در مبارزه به  بالبانی عليه نقش رھبری که حزب کمونيست ت نکردندأ ناسيوناليست ديگر جر و چندئیعباس کو

آنان در صدد بر آمدند با مخالفت نسبت به برخی از تظاھرات خارجی که . ورد آشکارا به مخالفت برخيزندآ دست می

 سرخ که جنگجويان به عنوان ۀ بود و ستاردسته ھای رزمنده داده شدهه که ب» پارتيزان«نشانی از حزب داشت مانند نام 

نمايندگان حزب کمونيست توانستند با توجيه . کردند از افزايش اعتبار حزب جلوگيرند عالمت بر کاله خويش نصب می

که به مخالفت با شرکت وسيع جوانان در   مواضع خويش بر اين ُخرده گيری ھا و بر بعضی از نظرياتیۀصبوران

  . غلبه کنند،شد ون برخی از قسمت ھای قطعنامه ابراز میعليه مضممبارزه و 

بخش ملی را به آن صورت که حزب برگزيد و پالتفرم مبارزۀ رھائي) موقت(کنفرانس يک شورای عمومی رھائی ملی 

  :مواد اساسی پالتفرم مذکور چنين بود. کمونيست تنظيم کرده بود به تصويب رسانيد

  . ضد اشغالگران فاشيست و خائنان دست زدهو دمکراتيک به نبردی بی امان ب آزاد، مستقل البانیبايد به خاطر 

 ضد اشغالگران ريخته شده است و فقط در ه فقط در مبارزه بالبانینبايد ھرگز از ياد برد که پايه ھای حقيقی وحدت خلق 

  .اين مبارزه تحکيم خواھد شد

مشترک  ۀ عقايد سياسی، معتقدات مذھبی و زادگاه آنھا در جبھ ھای واقعی را صرفنظر از تعلق طبقاتی،البانیبايد کليه 

  .رھائيبخش ملی به شيوه ای استوار سازمان داد

بايد در ھمه جا شورا ھای رھائی عمومی را به مثابه ارگان ھای توحيد و تجھيز خلق در مبارزه و به مثابه ارگان ھای 

  .ی برپای کردئقدرت توده 

 پارتيزانی ترويج کرد و اين ۀ منطقی مبارزۀ آخر، به عنوان نتيجۀخلق را به عنوان مرحلبايد فکر قيام مسلح ھمگانی 

  .قيام را تدارک ديد

عليه بانک کشاورزی، شرکت ھای سھامی ايتاليائی و کليه استثمارگرانی که به کمک اشغالگران سود ھای کالنی به بايد 

  .آورند به مبارزه ای متشکل دست زد دست میه زبان خلق ب

 را البانیکنفرانس نقش رھبری حزب کمونيست . ی را پی ريزی کردئ رھائيبخش ملی و قدرت توده ۀکنفرانس پزا جبھ

  . رھائيبخش ملی خاطر نشان ساخت و به اين طريق نخستين پيروزی بزرگ سياسی حزب را تثبيت کردۀدر مبارز

 کنفرانس نيز بود به مثابۀ حزب ۀازمان دھندفقط حزب کمونيست که س. کنفرانس پزا کنفرانس احزاب سياسی نبود

  .جست، حزب سياسی ضد فاشيستی ديگری وجود نداشت سياسی در آن شرکت می

 توده ھای وسيع ۀکنفرانس پزا وحدت داوطلبان. وجود نيامده  ائتالف احزاب سياسی بۀ رھائيبخش ملی به منزلۀپس جبھ

 اين وحدت و رھبر ۀسازند.  تسھيل کرد،لگران ريخته شده بود ضد اشغاهخلق را که پايه ھايش در پائين در مبارزه ب

که   کارگر با دھقانان، اتحادیۀساس جبھه عبارت بود از اتحاد طبقا. مستقيم و يگانۀ جبھه، حزب کمونيست بود

ورد ناسيوناليست ھای ميھن پرست چون عاجل ترين خواست ھای ملی خود آ وجود میه وسيعترين پايه را برای جبھه ب

 . حزب يافتند و منفرداً و يا به صورت جرياناتی به جبھه پيوستندۀر برنامرا د

  ...ادامه دارد
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