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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ٢٠١۴ می ١٨

  

  »بالی کمبتار« ميھن پرستی کاذب یافشا

عليه ارتجاع  سياسی سخت ۀعليه اشغالگران و خائنان بلکه ھمچنين در طی مبارزاين پيروزی نه فقط در آتش مبارزه 

  .دست آمده ب» بالی کمبتار«عليه داخلی، 

که دشمنان خلق و انقالب   کليه وسائل و شيوه ھائی مسلح ضد اشغالگران، ازۀبرای خرابکاری در مبارز» بالی کمبتار«

، تھديد، تحريک، »لولوی کمونيسم«افتراء، عوام فريبی، ارعاب از طريق علم کردِن : کرد  استفاده می،بردند به کار می

دروغ، وعده ھای دروغين، کشتار ناجوانمردانۀ کمونيست ھا، پارتيزان ھا و اعضای شورا ھای رھائی ملی، عقد 

  .عليه نيرو ھای انقالبی، وغيره ھای محرمانه با اشغالگران به منظور عمليات ھماھنگ قرارداد

» بالی«شدند که به اغوای  دھقانانی پيدا می. باليست ھا در برخی از موارد موفق شدند عده ای از دھات را تماماً بفريبند

تيراندازی به سپاھيان ايتاليائی در طی عمليات، امتناع و در اثر تھديدات او از پناه دادن به پارتيزان ھا در ده خويش، از 

  .ورزيدند و شورا ھای رھائی ملی را قبول نداشتند می

 بخش ملی می رھائيۀ مبارزۀاگر چنين مواردی منفرد نبود به خنثی شدن دھقانان يعنی بزرگترين پايگاه نيروی ذخير

از اين خطر در اثر موضع گيری ھا و اقدامات قاطع . اختاند انجاميد و بالنتيجه فرجام پيروزمند جنگ را به خطر می

 حزب که بر شناسائی عميق شرايط عينی و اوضاع مشخص داخلی کشور مبتنی بود جلوگيری ۀو در عين حال سنجيد

  .شد

 ۀ رھائی ميھن عليه اشغالگران بجنگند و فقط حزب کمونيست با کردار روزانیخواستند برا اکثريت عظيم دھقانان می

 عليه فاشيست ھا مخالف بود و اين روش با تمايالت و با مبارزه» بالی کمبتار«. کرد  آرزوی آنھا را اجابت میخود

  .افتاد مطالبات دھقانان، و به طور کلی، مردم در تضاد می
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 و در شدند، به فريب سران باليست  عده ای از دھقانان، موقعی که سپاھيان ايتاليائی وارد دھات آنھا می١٩۴٣در بھار

پنداشتند که فاشيست ھا به  که اسلحه بر دست گيرند، و واقعاً می آنان در دھات خويش ماندند بدون آن» شوراھای«دنبال 

ولی عمالً فاشيست ھا دھکده ھا را بدون ھيچ فرقی آتش زدند و زنان، مردان و کودکانی را که . آنھا دست نخواھند زد

  . کسانی بود که به فريب ارتجاع راه داده بودندۀن درس بزرگی برای ھماي. مانده بودند درنده وار کشتار کردند

ن نزديک شد و در کنار بخش ملی را درھم شکند روز به روز بيشتر به اشغالگرا رھائيۀکه جبھ برای آن» بالی کمبتار«

دار و دسته ھای باليست از ارتش . ضد شوراھای رھائی ملی و واحد ھای پارتيزانی شرکت جست هآنھا در عمليات ب

 ضد پارتيزان ھا و مردم محلی در کورولش، پزا، ماالکاسترو، و تپلنا، در کورچا، رچ هايتاليا در عمليات تنبيھی ب

  . کردند و اين روش باليست ھا نفرت خلق را بر انگيختو ساير نقاط پشتيبانی) اشکودرا(

کرد که نگذارند فاشيست ھا غالت، لبنيات و پشم را به غارت ببرند و موفقيت بزرگ در اين  حزب به دھقانان ياری می

و ورده ھای کشاورزی را با اشغالگران آدادند که فر ولی باليست ھا نه فقط به دھقانان اندرز می. دست آورده زمينه ب

شد  باعث می» بالی«اين رفتار . کردند دولت خيانت پيشه تحويل دھند بلکه به دشمن در غارت روستائيان مساعدت می

  .که توده ھا روز به روز بيشتر از او روی بگردانند

داد،  بخش ملی را در ميان مردم رواج می رھائي جبهۀ سياسی خويش مشی خود و برنامۀحزب کمونيست با کار پردامن

کرد، از مضمون و ھدف واقعی ھر اقدام و يا ھر روش ضد ملی و  ور ھای ستمگران فاشيست و خائنان را افشاء میمان

  .گرفت ی سران و دار و دسته ھای باليست پرده بر میئضد توده 

ان جز به اين طريق دھقانان به تدريج در اثر تجربۀ خويش ايمان يافتند که پيروزی واقعی بر اشغالگران فاشيست و خائن

 ۀدھقانان روز به روز عميقتر دريافتند که آرزو ھای ديرينۀ آنان در بار. با رھبری حزب کمونيست ميسر نخواھد شد

  . ستم و استثمار نيستیخواستار الغا» بالی«آزادی و زمين فقط با دست حزب تحقق پذير است و 

 ان و ساير قشر ھای خلق به حزب نزديکتر میشد دھقان شديدتر افشاء می» بالی کمبتار«ھرچه عوام فريبی و خيانت 

، اين »بزک نمير بھار مياد«: گفتند کردند و به طنز می را مسخره می» بالی «البانیتوده ھای مردم در سراسر . شدند

  ).ُدم ملی: يعنی(، و او را بيشت کمبتار ناميدند »بالی کمبتار«است صالحديد 

  

  ...ادامه دارد

 


