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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  ٢٠١۴ اپريل ٣٠

  شورا ھای رھائی ملی

شوراھای رھائی ملی به مثابۀ ارگان ھای وحدت «کنفرانس پزا احکامی را که انورخوجه در گزارش خود تحت عنوان 

  .آورده بود نيز به منزله بنياد ساختمان شورا ھای رھائی ملی پذيرفت» البانیو مبارزه خلق 

آوردند، توده ھا را  ی ضد فاشيستی را گرد میئبودند که کليه نيرو ھای توده شورا ھا در مناطق آزاد نشده، ارگان نبرد 

ساختند، کمک ھای مادی ضروری برای  کردند و بر می انگيختند و برای قيام مسلح آماده می برای مبارزه رھبری می

آوردند،  دست میه  ب اھميت آنھا راۀکردند، اطالعات در بارۀ حرکات نيرو ھای مسلح دشمن و انداز مبارزه را جمع می

دادند و در کار فاشيست ھا در انبار کردن  عليه شرکت ھای سرمايه داری ايتاليائی سازمان می اقتصادی را ۀمبارز

  .پرداختند محصوالت کشاورزی به خرابکاری می

کردند، به  ینظم عمومی را تأمين م. ی را انجام می دادندئشورا ھا در مناطق آزاد شده، وظائف ارگان ھای قدرت توده 

پرداختند، آموزش و مطبوعات و کار فرھنگی در  توسعۀ اقتصادی، تأمين خواربار، تجارت، کشت و برداشت غالت می

  خونی داشتند آشتی مییکردند، کسانی را که با ھم دشمن بخشيدند، در منازعات حکميت می توده ھا را سازمان می

  :کنفرانس پزا خاطر نشان ساخت که... دند وغيرهکر دادند، آمادگی اھالی را برای نبرد حفظ و تقويت می

گردد و خلق برای مبارزه و قيام تجھيز  که دولت تشکيل می به وسيله آنھائی. اھميت شورا ھای رھائی ملی بسيار است«

  ١».شود می

يھی ولی بد.  شورا ھای اتحاد شوروی را در اختيار داشتۀ در مورد سازمان دادن شورا ھا تجربالبانیحزب کمونيست 

 البانیی ضد فاشيستی را در ئاست که به الگو سازی از آنھا نپرداخت و قبل از ھر چيز شرايط مشخص رشد قيام توده 
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يکی از رھنمود ھای . ارگان ھای اين قيام ذاتاً با خصلت آن که رھائی بخش ملی بود انطباق داده شدند. اساس قرار داد

 شوراھا بايد مشتمل باشند بر نمايندگان مبارز کليه نيرو ھای ضد کرد که  تأکيد می١٩۴٢رخ جون ؤ مرکزی مۀکميت

 قابل البانیفکر تشکيل شوراھا برای توده ھای خلق . فاشيستی، کليه جريان ھای سياسی، صرفنظر از تعلق طبقاتی آنھا

 نبرد برخيزند و  ضد مھاجمان خارجی بههبايست ب  ھا از قديم ترين زمان آن بود که ھر وقت میالبانیسنت . قبول بود

  .دادند ترتيب می» شورا ھا«و يا » مجالس«. يا مسائل داخلی خود را حل کنند

روزگار گذشته از لحاظ ترکيب و سازمان تفاوت داشتند و » شورا ھای«و يا » مجالس«معذلک شوراھای رھائی ملی با 

تيک انقالبی، مولود مستقيم توده ھای خلق  ارگان ھای دمکراۀشوراھای رھائی ملی به مثاب. سسات کامالً نوينی بودندمؤ

وجود آنھا نفی کنندۀ کليه ارگان ھا و سازمان ھای . گذاشتندو تحت رھبری حزب کمونيست، قدم به عرصه و رشد 

. شوراھای رھائی ملی به اين عنوان به محبوبيت بزرگی در بين توده ھا نائل آمدند. دولتی ضد خلقی و استثمارگر بود

س از کنفرانس پزا، در مناطق آزاد شده و ھمچنين در مناطقی که ھنوز آزاد نشده بودند به سرعت افزايش تعداد آنھا پ

شوراھا نخست در روستا ھا به مثابه ارگان ھای قدرت . شناختند مردم آنھا را مدافع منافع خويش و منافع ميھن می. يافت

بردند و فقط  سر میه  در اشغال فاشيست ھای ايتاليائی ب شھر ھا ھنوز١٩۴٢زيرا که در . ی شروع به عمل کردندئتوده 

شوراھا به صورت حلقه ھای مھم ارتباط نزديک حزب کمونيست با دھقانان . تعدادی از مناطق روستائی آزاده شده بودند

  .در آمدند

  

  واحد ھای پارتيزانی

 پارتيزانی ۀ مسلحانۀ مبارزگرديدند شد و شوراھا بر پا می  رھائيبخش ملی متحد میۀکه خلق در جبھ در ضمن اين

  .افت يوسعت و شدت می

 و ساير کشور ھا شناخته شده بوده و آزمايش شده البانیجنگ پارتيزانی، شکلی از نبرد است که در طی قرن ھا در 

کنفرانس .  ضد مھاجمان خارجی را زنده نگھداشته بوده سنت ھای ديرين و استوار جنگ پارتيزانی بالبانیخلق . است

  . با دليری و سر بلندی دنبال خواھد شدالبانیار اطمينان کرد که راه افتخار آميز پيشينيان پزا اظھ

 در گذشته البانی مسلحانۀ پارتيزانی ميھن پرستان ۀ در عين حال که از تجارب متمادی مبارزالبانیحزب کمونيست 

  .ی و انقالبی بخشيدئونی عميقاً توده  عليه اشغالگران فاشيست و خائنان مضمهاستفاده کرد، به نبرد پارتيزانی ب

که واحد ھای پارتيزانی در روستا ھا تشکيل  پس از آن. اولين مکتب جنگ پارتيزانی، دسته ھای پارتيزانی شھری بودند

  .شدند و به عمل پرداختند، نبرد پارتيزانی در سراسر کشور توسعه و شدت يافت

 حزب، یی حزب، عده ای از اعضائکميته ھای منطقه :  کلی چنين بودراه ايجاد واحد ھای پارتيزانی در روستا به طور

از جوانان کمونيست و سمپاتيزان ھائی را که در دسته ھای پارتيزانی شھری رزم ديده شده بودند از شھر ھا به روستا 

ھا در گرد اين ھسته روستا .  آنھا اين بود که دستۀ پارتيزانی روستائی را تشکيل دھندۀفرستاند و وظيف می) به کوه(ھا 

گونه محدوديتی  ترکيب طبقاتی واحد پارتيزانی، ھيچ.  نيروی پارتيزانی در آمدندۀ عمدۀھا به صورت پايگاه و ذخير

 تاريک داشتند، جنايتکاران و ۀکه گذشت شد فقط کسانی برد با دشمن بود پذيرفته مینداشت و ھرکس که خواستار ن

 پارتيزان ھا ۀھم. افتند ينگريست در واحد ھای پارتيزانی راه نمی راھزنان که خلق به چشم تنفر و تحقير در آنھا می

احد يک فرمانده و يک کميسر در رأس ھر و. شد  رزمجو تشکيل می۶٠ تا ۵٠واحد پارتيزانی تقريباً از . داوطلب بودند

در . ول آمادگی سياسی و رزمی پارتيزان ھا بودندؤکردند و مس سياسی قرار داشتند که فعاليت آن را مشترکاً رھبری می

  . حزب در واحد پارتيزانی بودۀبسياری از موارد، فرمانده عضو حزب نبود ولی کميسر نمايند

  .آمد ب وی به شمار می حزبی داشت که قلۀھر واحد پارتيزانی يک حوز
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در عين حال فعاليت . زدند عليه اشغالگران فاشيست و خائنان دست میواحد ھای پارتيزانی به فعاليت پر توان رزمی 

مداوم سياسی داشتند، نه فقط در بين پارتيزان ھا بلکه ھمچنين در بين اھالی منطقه ھای پارتيزانی به کار فرھنگی و 

اه واحد ھای پارتيزانی در مناطق آزاد شده بود که در آنجا قبالً دستگاه ستمگر سابق را بر پايگ. پرداختند آموزشی می

واحد ھای پارتيزانی به دھقانان در کار ھای . انداخته و به خلق در ايجاد شوراھای رھائی ملی ياری داده بودند

  .ندآمد کردند و پشتيبان مسلح شوراھا در حفظ نظم به شمار می کشاورزی مساعدت می

 توده ھای مردم برای نخستين بار در وجود واحد ھای پارتيزانی، ارتش خويش و مدافع منافع خويش را مشاھده می

بردند و دھقانان به آنھا  واحد ھای پارتيزانی به دھقانان پناه می. رسانيدند کردند و از ھمه لحاظ به اين ارتش ياری می

بدون چنين . شد  جانب اھالی شھر ھا به پارتيزان ھا رسانيده میکمک ھای مادی متنوعی نيز از. دادند خواربار می

داشت سازمان دادن نبرد پارتيزانی و ايجاد  مساعدتی، بدون چنين پشتيبانی بی دريغی که خلق به اشکال مختلف روا می

  ی انقالبی غير ممکن بودئارتش توده 

 بزرگ و يا برای دو يا سه دھکدۀ کوچک يک واحد ۀپس از کنفرانس پزا عالوه بر واحد ھای پارتيزانی، برای ھر دھکد

اين ھا واحد ھای نامنظم دفاع از خود بودند که ھر بار که واحد ھای . وجود آمده ب) از سربازان خلق(رزمندۀ محلی 

 خواستند اسلحه بر می  مھم و يا برای مقابله با عمليات دشمن در مناطق آزاد شده از آنھا کمک میۀپارتيزانی برای حمل

  .آمدند اين واحد ھای دفاع از خود در عين حال ذخيره ای برای تکميل واحد ھای پارتيزانی منظم به شمار می. رفتندگ

در اثر کنفرانس پزا تعداد دسته ھای پارتيزانی شھری، واحد ھای پارتيزانی و واحد ھای دفاع از خود به سرعت افزايش 

رسيد و اين رقم غير از آن چند ھزار نفری   می٢٠٠٠يزانی تقريباً به  تعداد نفرات واحد ھای پارت١٩۴٢در پايان . يافت

  .بود که در دسته ھای پارتيزانی شھری و واحد ھای دفاع از خود شرکت داشتند

که واحد ھای پارتيزانی را در ھم شکنند، نيرو ھای نسبتاً بزرگی به کار انداختند و از  اشغالگران ايتاليائی برای آن

 ۀ جنوبی، مرکزی و شمالی به عمليات تنبيھی دست زدند، صد ھا خانالبانی ۀ منطق٢٧ در ١٩۴٢ سپتمبر تا دسمبر

که بتوانند به ھدف خويش که اختناق  دھقانان را سوزاندند، زنان، سالخوردگان و خردساالن را کشتار کردند، بدون آن

در پزا، .  مبارزه جوئی خلق سرکش تر شودۀ عکس، ترور فاشيستی باعث شد که ارادهب. جنبش پارتيزانی بود نائل آيند

خاستند تا با دار و  به پايزان ھا اسکراپار، ديبر، مات، کورچا، کورلش، ولورا وغيره ھزار ھا مرد و زن در کنار پارت

در نبرد ھای سھمگينی که دشمن در آنجا از لحاظ نفرات و مھمات برتری داشت صد ھا . دسته ھای فاشيست بجنگند

  .س و افسر فاشيست به قتل رسيدندليوسرباز، پ

 پوسيدگی اشغالگران فاشيست و نيروی ١٩۴٢کاميابی نبرد پارتيزانی و شکست کامل عمليات نظامی فاشيست ھا در 

ی واقعی ئ انقالب توده البانیدر . د کردئي را عيان ساخت و صحت سياست حزب کمونيست را تأالبانیغلبه ناپذير خلق 

  .شروع شده بود

عليه فاشيسم پيکار ن نبرد قھرمانانه از مرز ھای کشور درگذشت و تحسين و تقدير خلق ھا و کشور ھائی را که طنين اي

 ۀ ھواداری خود را از مبارزالبانی رسمی خاص ۀ دولت شوروی در اظھاري١٩۴٢در دسمبر . کردند بر انگيخت می

 دانسته اظھار د مردوالبانیيتاليا را در مورد سرزمين  بيان داشت و ھرگونه ادعای امپرياليسم االبانیرھائی بخش خلق 

 و انگلستان نيز در اظھاريه ھای رسمی امريکادر عين حال دولت ھای .  آزاد و مستقل گرددالبانیاميد و آرزو کرد که 

 نگفتند و در البانیعليه ادعا ھای امپرياليستی در مورد ئيد کردند ولی سخنی أ را تالبانیخويش نبرد ضد فاشيستی خلق 

 بود، اعتماد البانی دولت شوروی، پشتيبانی برای خلق ۀاين اعالميه ھا و به ويژه اعالمي. اين کار منظور خاص داشتند

  .عليه ستمگران فاشيست گرديدوی را به پيروزی تقويت کرد و موجب گسترش جديد مبارزه مسلحانه 

  ...ادامه دارد


