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  ٢٠١۴ می ١٣

  

  باز ھم تقويت وحدت حزب

لۀ اصلی که در برابر وی قرار داشت، أتباط نزديک با مشی سياسی وی و مسکنفرانس مسائل سازمانی حزب را در ار

  .يعنی قيام ھمگانی، بررسی کرد

ت مين وحدأوحدت مذکور در ت. تقويت وحدت حزب به مثابۀ بزرگترين پيروزی در زندگی درونی وی شناخته شد

کنفرانس . بخش ملی، ضرورت مطلق به شمار می آمدمين رھبری حزب در مبارزۀ رھائيأپيکارجويانۀ خلق و ت

 جريان فراکسيونيستی و ی و تدابير کميتۀ مرکزی موقت را در امحا١٩۴٢ ونجتصميمات کنفرانس فوق العادۀ ماه 

  .صحيح دانست» زژاری«با گروه  لنينيستی وی را –سازمان بر افکن، و ھمچنين بر خورد مارکسيستی 

بخش ملی دست بر  و جنبش رھائيالبانی ضد حزب کمونيست هآناستاس لوال و صديق پرمت نه تنھا از فعاليت خصمانه ب

شود ھمان باشد که نسبت به ھمۀ  بايست روشی که نسبت به آنان اتخاذ می ديگر می. نداشتند بلکه آن را شديدتر کردند

کرد که پيوسته چشم باز داشته باشند،   میشکنفرانس به ھمۀ کمونيست ھا سفار.  خلق کمونيسمخائنان و دشمنان حزب و

بارزه، در صفوف حزب و پای از م با ھر فکر بيگانه و ضد مارکسيستی، با ھر ترتسکيست و منحرف، با ھر گريز

کوشد تا عوامل  مچنان میوجھی بی امان به مبارزه بر خيزند و فراموش نکنند که دشمن ھه بخش ملی بجنبش رھائي

  .خويش را در حزب رخنه دھد

در عين حال . کنفرانس، انضباط آھنين را در درون حزب به منزلۀ نخستين شرط حفظ و تقويت بعدی وحدت آن دانست

لۀ رشد دموکراسی درونی حزب غافل نشد و وظيفه معين کرد که با أشرايط زائيدۀ جنگ، کنفرانس از مسو علی رغم 

کمونيست ھا، حوزه ھا و ارگان ھای .  در حزب مبارزه شود و انتقاد و انتقاد از خود گسترش يابدئید راھر روش خو

تقويت دموکراسی و رشد ابتکار بر کاردانی کمونيست ھا و سازمان . پائينی حزب نبايد در ھمه چيز منتظر باال باشند
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وليت را در نزد کادر ھا بيش از پيش ؤس مسھای حزب خواھد افزود، نقش رھبری آنھا را تحکيم خواھد کرد، ح

  .پرورش خواھد داد و موجب پيوند ھای نزديک تری با توده ھا خواھد شد

ه بدون اينھا حزب زيرا ک« وسيع برپا کنند، سحزب به ويژه وظيفه داشت که سازمان ھای خود را در روستا ھا به مقيا

  ١».تواند قرين موفقيت گردد بخش ملی نمیو مبارزۀ رھائي

کنفرانس رھنمود داد که ترکيب کادر ھا بھبود يابد و به اين منظور کمونيست ھای جوانی که گذشت ھای کم نظير نشان 

  .محابا به مقامات رھبری ارتقاء داده شوند داده و از دل و جان فدائی آرمان خلق و کمونيسم اند بی

کيد کرد که کمونيست ھای جوان أکنفرانس اھميت زيادی برای آمادگی ايدئولوژيک و سياسی کمونيست ھا قائل شد و ت

که  توانند وظائف سنگينی را که در شرايط بغرنج کنونی در برابر آنھاست با سربلندی انجام دھند مگر آن  نمیالبانی

گفتند در روزگار جنگ آنچه مھم است   از کمونيست ھا که مینظريات برخی.  لنينيسم را فراگيرند–تعاليم مارکسيسم 

و » کتاب به ھمان اندازۀ تفنگ الزم است«کيد کرد که أکنفرانس ت. فقط تفنگ است نه کتاب، مورد انتقاد قرار گرفت

  . لنينيسم برداشت–وظيفه داد که بايد ھر مشکل و ھر مانعی را از سر راه آموزش مارکسيسم 

.  نامزد انتخاب کرد۵ عضو و ١۵ را از البانیر پايان کار ھای خود کميتۀ مرکزی حزب کمونيست نخستين کنفرانس د

انور خوجه، ناکو اسپيرو، حسنی کاپو، گوگونوشی، محمد شيخو، وازيل شانتو، رمضان چيتاکو، : از آنجمله بودند

رکزی را انتخاب کرد و انور خوجه  متۀت سياسی کميأ کنفرانس ھمچنين ھي.کريستو تملکو، پيترو پاپی، صديق بخشی

  .کليۀ تصميمات کنفرانس به اتفاق آراء اتخاذ شد.  برگزيدالبانیرا به عنوان دبير کل حزب کمونيست 

 با گام ھای راسخ در البانینخستين کنفرانس سراسری در پايان کار ھای خود اظھار اطمينان کرد که حزب کمونيست 

پيش خواھد رفت و از عھدۀ وظائف سنگينی که دارد به شايستگی بر خواھد آمد و  لنينيسم به –زير درفش مارکسيسم 

  :نمايندگان کنفرانس به کميتۀ اجرائيۀ کمينترن چنين نوشتند. مين خواھد کردأ را تالبانیپيروزی کامل خلق 

ستالين، از آرمان ھای ی اجازه نخواھيم داد حزب ما را از آرمان ھای واالی مارکس، انگلس، لنين و ئما به ھيچ نيرو«

  ٢».انترناسيونال کمونيستی منحرف گرداند

 به مثابۀ حزب انقالبی البانیتصميمات نخستين کنفرانس نقش تاريخی بزرگی در تقويت کلی حزب کمونيست 

کنفرانس بر اساس تجارب حاصله به تدوين عميق تر و وسيع تر مشی عمومی حزب .  لنينيستی ايفاء کرد–مارکسيستی 

  .اختپرد

  

  ...ادامه دارد
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