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  ٢٠١۴ می ١۶

  

  ايجاد ستاد کل

 فراکسيون صديق پرمت مبارزه می کرد، پارتيزان ھا و داوطلبان در سراسر ی که حزب برای امحایئدر ھمان اثنا

نيرومندترين اين حمالت بر سپاھيان ايتاليائی در نزديک معادن . زدند کشور ضربات پياپی بر اشغالگران فاشيست می

 گريکارا –کوکار  –، در پرمت )ونج( ديبر – استروگا ۀ، در جاد)یم(يک ، لسکو و)١٩۴٣ پريلا(سلنيسا 

 ۵٠٠که در پرمت روی داد دشمن بيش از  فقط در نبردھائی. صورت گرفت) والیجاوايل ( کيچوکوت - مزگورانيترا

ی در المانعليه سپاھيان  به نخستين عمليات خويش البانی، پارتيزان ھای والیجروز شش . کشته بر جای گذاشت

  . ژانينا است، دست زدند– کورچا ۀبارماش، محلی که مشرف بر جاد

 حال، واحد ھای پارتيزانی به کمک اھالی روستا، در برابر فاشيست ھای ايتاليائی که در کورولش و ِمزاپليک ندر عي

اشغالگران چند . ل بودندکردند به مقاومت مشغو عمل می) ونج(، در پزا، در ماالکاسترو، در تِپلنِاو اشپيراگ )پريلا(

 ضد پارتيزان ھا و مردم به کار انداختند، ھزاران نفر از زنان، پيران و کودکان را هلشکر کامل در اين عمليات ب

 هب. دست نياوردنده کشتار، صدھا دھکده را آتش زدند، گله ھائی را تماماً با خود بردند ولی ھيچ سود سياسی و نظامی ب

  .ين و خشم خلق بيش از پيش فروزان شودعکس باعث شدند که آتش ک

 مرکزی حزب کمونيست ۀ انقالبی در سراسر کشور بود کميتۀ خارق العادیدر وضعی که صفت مشخصه اش اعتال

عليه فاشيسم که حل فوری الزم دارد مورد  به شورای عمومی رھائی ملی پيشنھاد کرد که آن مسائلی از مبارزه البانی

  .البانیبخش ملی ارت بود از سازماندھی ارتش رھائي مقدم عبلۀأمس. بررسی قرار گيرد

صميم گرفت که ستاد کل ارتش  در البينوت تشکيل شد و به اتفاق آراء ت١٩۴٣ والیج ۴ شورای عمومی در ۀجلس

. ، انور خوجه به عنوان کميسر ستاد کل انتخاب گرديدالبانیدبير کل حزب کمونيست . بخش ملی را تشکيل دھدرھائي

  .  مھم را به اطالع خلق رساندندۀ خاصی اين حادثۀ شورای عمومی و ستاد کل در طی اعالميوالیج ١٠روز 
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 عليه اشغالگران و  مسلحانهۀستراتيژيک و رزمِی مبارزبخش ملی پرداخت و رھبری ستاد به سازماندھی ارتش رھائي

ی و ستاد ئستاد ھای منطقه . ن مبارزه را تنظيم کردکتيک ايدر عين حال ت. ت خود متمرکز ساختخائنان را در دس

گروه ھای . که فرماندھی واحد ھای پارتيزانی را در منطقه ھا متمرکز گرداند ی عمليات نيز ايجاد شد تا آنئمنطقه 

 تشکيل »تتيپ ضرب« نخستين ١٩۴٣ ستگ ا١۵روز . وجود آمدنده پارتيزانی تابع اين ستاد ھا در برخی از مناطق ب

  . شيخو به فرماندھی آن منصوب گرديدشد و محمد

 داشت که در قسمت ھای جنگجو در حدود ده ھزار نفر البانیبخش ملی  که ستاد کل ايجاد شد ارتش رھائيدر موقعی

 و دسته ھای پارتيزانی در به عالوه تعداد واحد ھای دفاع از خود در دھات آزاد شده. پارتيزانی ثابت متشکل بودند

  . بودجنگجويانشغالی دو برابر تعداد شھرھا و مناطق ا

. تصميم بسيار مھم ديگری که ستاد کل اتخاذ کرد عبارت بود از سازماندھی قدرت نظامی پارتيزانی در مناطق آزاد شده

اين فرماندھی ھا . به عنوان ارگان ھای اين قدرت به وجود آمدند» فرماندھی ھای محلی«و » یئفرماندھی ھای منطقه «

 پشتيبانی و دستيار ارزشمند شورا ھای رھائی ۀدادند و به مثاب ی را انجام میئليس توده و پوظايفزاد شده، در مناطق آ

  .کردند ملی و قسمت ھای پارتيزانی عمل می

 قيام ۀ سازماندھی کاملتر و گسترش توفانی، مرحلۀمرحل:  جديدی شدۀ مسلحانه با ايجاد ستاد کل وارد مرحلۀمبارز

بخش ملی و واحد ھای دفاع از خود به ھمراھی توده ھای مردم، در سراسر حد ھای ارتش رھائيوا. یئھمگانی توده 

 و عمليات خود را البانیی که نفوذ در خاک المان اشغالگران ايتاليائی و نيرو ھای حعليه نيرو ھای مسل به مبارزه کشور

تا آنگاه که ارتش ھای اشغالی ايتاليائی  ،شد گفته میدر يکی از حکم ھای ستاد کل .  دست زدند،در آنجا آغاز کرده بودند

 تسليم نشده اند، و تا آنگاه که حتی يک نفر فاشيست مسلح در ميھن عزيز ما اقامت دارد طبدون قيد و شر« یالمانو 

  ١». ما به شديدترين وجھی ادامه خواھد يافتۀمبارز

ی که در المان ضد لشکر ھای ايتاليائی و هسترو، تپلنا، ب در ماالکاوالیجنبرد ھای پارتيزان ھا و مردم محل در ماه 

. بخش ملی در اين مناطق بودند برای دشمن به قيمت تقريباً ھزار کشته تمام شد رھائيۀصدد تخريب پايگاه ھای مبارز

فات  پوگرادس بر آنھا وارد آمد تل– کافارا تانش ۀفاشيست ھا ھمچنين در طی ضربه ای که در پژسکا در کنار جاد

جمله در بورل کافارا اشتاس و کافارا بوئليت که  عليه  سپاھيان ايتاليائی در گرفت، مننبردھای خونينی . سنگينی دادند

 مات در کنار پارتيزان ھا به حمالت ھماھنگ دست زدند، در زِرکان و ۀ تن از اھالی ناحي٣٠٠٠در آنجا قريب 

، در رچ گستادر ماه ) کورچا(، در ويتکوک )ژيروکاسترو (زفراچان در منطقه ديبر، در کارديک ماشکولورا

در ھمين دوره، پارتيزان .  کشته بر جای گذاشت١۵٠٠در اين برخورد ھا دشمن قريب . مبر و سپتستگدر ا) اشکودرا(

  .مبر ضربه زدند تيرانا در آغاز سپت– الباسان ۀدت و در جاسگی نيز در کنيس پل در ماه االمانھا بر سپاھيان 

 البانی سراسر خاک والیج که در سراسر کشور بر پا شده بود به وحشت افتادند و در ماه یغالگران فاشيست از قياماش

 در اکثريت عظيم خود البانیخلق « ايتاليائی مجبور به اعتراف شد که هسر فرماند.  عمليات اعالم کردندۀرا منطق

 و برای مقابله با چنين ٢»ته استاسخپا ه  بالبانیحضور سپاھيان ما در عليه  عليه ايتاليا و صرف نظر از تعلقات طبقاتی

  .وضعی از ُرم کمک خواست

  

  ی انقالبیئ به مثابه ارتش توده البانیبخش ارتش رھائي

وجه ه ی مسلحانه بئ قيام توده ۀ لنينيسم را در بار–ايجاد ستاد کل به حزب کمونيست امکان داد که تعاليم مارکسيسم 

  .بخش ملی را حل کندامی، سياسی و سازمانی ارتش رھائي انطباق دھد و مسائل اساسی نظالبانیرايط کاملتر بر ش
                                                 

  ٣٢، صفحۀ ١٩۶۵جلد اول تيرانا . البانیبخش ملی  ستاد کل سر فرماندھی ارتش رھائياسناد. ١٩۴٣ والیج ٣٠ حکم، -  1
  گزارش ماھانه. الف ارتش / ٩ کماندوی -  2
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 نبرد با دشمن بشناسد، ۀبخش حتی پس از تشکيل ستاد کل مجبور بود جنگ پارتيزانی را به مثابه شکل عمدارتش رھائي

ليحات، مھمات، وسائل باربری و ارتباط، خوار و و اين امر معلول برتری نيرو ھای مسلح اشغالی به ويژه از لحاظ تس

  .بخش ملی بودی به معنای مرگ قيام مسلح رھائيئدر چنين شرايطی تن در دادن به نبرد جبھه . بار و پوشاک بود

. گرفت عمليات رزمی واحد ھا و قسمت ھای پارتيزانی، خصلت تعرضی داشت و به وطور پياپی صورت می

 مبادرت ماھرانه به مانور ھای سريع و عمليات غافلگيرانه، ابتکار فراوان فرماندھی خصوصيت آنھا عبارت بود از

  . زيرکانه از سرزمينۀھای گردان، ھنگ، تيپ، استفاد

اصی را نيز ستراتيژيک نوع خائف ظپرداخت و  در عين حال که به جنگ پارتيزانی میالبانیبخش ملی ارتش رھائي

حزب به او رسالت داده بود که سراسر کشور را با نيروی خود آزاد گرداند و ضمناً استقرار قدرت توده . داد انجام می

  .ی را تأمين کند و پشتيبان مسلح اين قدرت باشدئ

کار برد تا  مساعی بسيار به البانیاز اين جھت حزب کمونيست . تواند چنين وظائفی را انجام دھد فقط ارتش منظم می

  . تبديل کندالبانیوجود آورد و آن را به ارتش منظم خلق ه بخش ملی را بارتش رھائي

ستاد کل برنامه ای تنظيم کرد به منظور ايجاد تدريجی يک . در آغاز، مھمترين واحد ارتش منظم عبارت بود از تيپ

  .ھا را در مناطق مختلف گرد آورند واحد ھای پارتيزانی و گردان ھا و ھنگ ۀعده تيپ که کم کم بخش ھای عمد

شد که نياز به کادر ھای سياسی و نظامی ورزيده افزايش  بخش ملی و رشد مداوم آن موجب میسازماندھی ارتش رھائي

بخش ملی امکان نداشتند که مدارسی برای آموزش  رھائيۀستاد کل و شورای عمومی رھائی ملی در شرايط مبارز. يابد

افتند و از صفوف  ي ضد دشمن پرورش میهندھان و کميسر ھا در آتش نبرد ھای پرخشم و کين بفرما. افسری بگشايند

که از ھمه دليرتر و نسبت به خلق و حزب از  کارگران، دھقانان، روشنفکران ميھن پرست، از صفوف پارتيزان ھائی

  .خاستند  بر می،ھمه فداکارتر بودند

 مھمات، حتی پس از تشکيل ستاد کل و تا پايان جنگ، ھمچنان خود  تدارکات پارتيزان ھا از حيث اسلحه وۀمنبع عمد

  .آمد دشمن بود، ارتش اشغالگر و انبار ھای وی بود که اسلحه و مھمات در طی نبرد ھای سخت از آنھا به دست می

 و  به طور عمده از طريق کمک ھای اھالی شھر و دهالبانیبخش ک قسمت ھا و واحد ھای ارتش رھائيپوشاک و خورا

پارتيزان ھا از طرف دھقانان و شھريان نواحی . شد تأمين می گرديد بعضاً از طريق غنيمتی که از دشمن گرفته می

  .شدند آزاد شده پذيرائی می

ھر پارتيزانی حاضر بود .  ارتش در سطح عالی نگھداری شودۀکه روحي گذاشت به اين حزب اھميت درجه اول می

 اين نيروی معنوی در آگاھی عميق ۀ و سرچشمن، برای حزب کمونيست فدا کندزندگی خود را برای آزادی، برای ميھ

کردند،  جنگند، صحت مشی سياسی حزب را کامالً درک می دانستند که برای چه می آنھا خوب می. جنگجويان بود

ن تزلزل  و از اطمينا کند  مید، محروميت ھا و فداکاريھائی ايجاکه جنگ چه دشواری ھا کامالً واقف بودند بر اين

  .گرفتند  نيرو می،کردند ناپذير به پيروزی آرمانی که از آن دفاع می

سيمای معنوی پارتيزان ھا در اثر انضباط آگاھانه، مھر ورزی وی به خلق، مھر ورزی وی بر رفقايش، راستی و 

ور باز ھم درستی صديقانه اش، رفتار نمونه وارش با مردم، مراقبت فراوانش در مراعات عادات و سنن نيکوی کش

  .روشنی بيشتری يافت

شد که خصوصيات مذکور  اينچنين استحکام خصوصيات عالی اخالقی، سياسی و نظامی پارتيزان ھا از آنجا ناشی می

خالف رسوم ارتش ھای سابق که مدافع منافع طبقات ارتجاعی بودند . بر ايمان سياسی و بر دموکراسی تکيه داشت

بخش ملی به ھمان اندازه از تساوی حقوق و آزادی کامل در شرکت در زندگی سياسی سربازان ساده در ارتش رھائي

کشور و حل و فصل مسائل نظامی، سياسی و سازمانی ارتش بر خوردار بودند که فرماندھان و کميسر ھای کليه 
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که اين فرمان  رای آنعمليات نظامی واحد ھا، کار سياسی، فعاليت فرماندھی ھا مبين مطالبات رزمندگان و خلق بود و ب

 ھا و ھمچنين تصميمات و رھنمود ھای حزب به بھترين وجه به عمل در آيد تبادل نظر و بحث ھای وسيع صورت می

  .گرفت

گرفت که توده ھا  ی وی بود و از اين اصل سرچشمه میئبخش ملی تجلی خصلت توده دموکراسی در ارتش رھائي

  .کنند  تاريخ اند و نقش قطعی ايفاء میۀسازند

به . گردانيد کرد، آن را آگاھانه تر می کرد بلکه تقويت می اين دموکراسی به ھيچ وجه انضباط نظامی را تضعيف نمی

  . داد  نمی رسانيد بلکه به تحقق آن ياری میزيان متمرکزرھبری 

ری عددی و داد که برت بخش ملی، امکان می بسيار عالی ارتش رھائيۀ و روحيیکتيکی پارتيزان اصول تۀاجرای استادان

  .فنی دشمن خنثی گردد و حتی بر آن غلبه شود

  .، کار حزب کمونيست بودالبانیبخش ملی  نظامی جنگجويان در ارتش رھائي و سياسی صفات عالی اخالق،آبديدگی

کميسر . شد رھبری می) واحد پارتيزانی سابق( کميسر ھای تيپ، ھنگ، گردان و گروھان ۀکار سياسی حزب به وسيل

که کار  برای اين. کردند معاونان کميسر ھا وظائف دبير حزب را ايفاء می. ن حال عضو فرماندھی بودندھا در عي

  . زيادی از بھترين کادر ھای خود را به آنجا فرستادۀسياسی در ارتش بسط يابد حزب عد

 حزبی، در ارتش  دستيار ارگان ھا و حوزه ھایۀبه موازات سازمان ھای حزب سازمان جوانان کمونيست نيز به مثاب

  .ايجاد شد

کميسر ھا و معاونان آنھا، سازمان ھای حزب و جوانان کمونيست کار عظيمی در زمينه آموزش سياسی در واحد ھای 

  میءدادند و نقش پيشاھنگ کمونيست ھا و جوانان کمونيست را در اجرای وظائف رزمی ايفا پارتيزانی انجام می

 ھن پرستی و فداکاری در راه کشور، در راه خلق، در راه حزب کمونيست بار میآنھا جنگجويان را با روحيۀ مي. کردند

 لنينيستی، بر حسب –، بر حسب افکار مارکسيستی البانیوردند، جنگجويان را بر حسب سنن پيکارجويانه انقالبی خلق آ

دادند و  ند، پرورش میجنگيد عليه فاشيسم میکه   ھمکاری با خلق ھائیۀاصول انترناسيوناليسم پرلتری و با روحي

کاشتند و اجرای فرمان ھای ستاد کل و فرماندھی ھای پارتيزانی را  ايمان به پيروزی را در دل پارتيزانھا و اھالی می

  .کردند تأمين می

 و از اعتبار بسيار در نزد آنھا البانیبخش ملی  جنگجويان و کادر ھای ارتش رھائيحزب کمونيست از اعتماد کامل

دست آمد که کمونيست ھا در نبرد و در رفتار خود سرمشق ديگران ه  و اين اعتماد و اعتبار از آنجا بدندبرخوردار بو

  .بودند

 ۀکتيک و عمليات نظامی آن بر طبق رھنمود ھا و تعاليم کميتستراتيژی، تکليه مسائل مربوط به ساختمان ارتش، 

  . شد مرکزی حل و فصل می

 موفق شد البانیبه اين طريق حزب کمونيست . ی بزرگ سياسی و نظامی حزب بودبخش ملی، پيروزايجاد ارتش رھائي

  .يکی از قطعی ترين و دشوار ترين وظائف خود را انجام دھد

  ...ادامه دارد

 


