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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

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

   بخش سی و پنجم

  
 

  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 می ٢٠

   موافقتنامۀ موکژهیافشا

کرد که برای جلوگيری از جنگ برادرکشی که اشغالگران فاشيست به وسائل  وجود آمده بود اقتضاء میه وضعی که ب

 در البانی مرکزی حزب کمونيست ۀله بنابر پيشنھاد کميتأاين مس.  حداکثر کوشش به کار رودزدند مختلف دامن می

 شورا تصميم گرفت که بايد آخرين کوشش برای اين.  بررسی شدوالیج ماه ۀر طی جلسشورای عمومی رھائی ملی د

به اين .  به عمل آيدبخش ملی کشانده شودخيانت بازگردد و به مبارزه رھائي سازمان از راه ۀبه مثاب» بالی کمبتار«که 

پيوستن فوری : ذاکره بپردازدبه م» بالی«موريت يافت که در مسائل زيرين با سران أت نمايندگی مأمنظور يک ھي

 صفوف ۀبخش ملی و حزب کمونيست، تصفي عليه جنبش رھائيعليه اشغالگران و قطع مبارزهبه مبارزه » بالی کمبتار«

، تشکيل يک کنفرانس ملی، در بحبوحۀ او از فاشيست ھا، راھزنان و جنايتکاران، به رسميت شناختن شورا ھائی ملی 

نيز در آن کنفرانس شرکت جويد و کليۀ مسائل مربوط به » بالی کمبتار« ضد فاشيست ھا، که هنبرد بمبارزه و در آتش 

  .وحدت در آنجا حل شود

ست گدر تاپيزا، در نزديکی تيرانا و دومين در موکژه در حوالی کروژا در يکم و دوم ا» بالی«نخستين مالقات با سران 

  .روی داد

ت نمايندگی شورای عمومی رھائی ملی را پذيرفتند که مواضع خودشان را که أبا ھيباليست ھا فقط به آن منظور تماس 

 خيانت آنان سخت متزلزل شده بود تحکيم کنند و پس از تسليم شدن ايتاليا که در اثر سقوط موسولينی در یدر اثر افشا

  .رسيد قدرت سياسی را برای خويش تأمين کنند  حتمی به نظر میوالیج ٢۵

ت نمايندگی بود در برابر فشار و أ مرکزی که رھبر ھيۀت سياسی کميتأاکرات، ايمر ديشنيکا، عضو ھيدر طی اين مذ

که از مشی حزب  او به جای اين. عوام فريبی بورژوازی ارتجاعی و مالکان بزرگ ارضی سر تسليم فرود آورد

در موکژه در پای موافقتنامه ای با سرسختی دفاع کند » بالی کمبتار«کمونيست و روش صحيح شورای عمومی در قبال 

ت نمايندگی، أعضو ديگر ھي.  در تضاد بودالبانیبخش ملی و خلق  رھائيۀامضاء گذاشت که مستقيماً با منافع مبارز
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مصطفی گژينيشی که با حرارت به دفاع از مطالبات بورژوازی ارتجاعی برخاست نقش بسيار منفی در اين امر ايفاء 

  .کرد

بخش ملی خرابکاری کرده و به انواع مختلف به اشغالگران  رھائيۀرا که در مبارز» بالی کمبتار«،  موکژهۀموافقتنام

ايمرديشنيکا و . بخش ملی با فاشيسم جنگيده است جبھه رھائيۀداد که به انداز ياری رسانده بود چنان سازمانی نشان می

 ۀد اشغالگران بپردازد به تقاضای عوام فريبان ضهبخواھند که به جنگ ب» بالی«که از  مصطفی گژينيشی به جای آن

رضايت دادند، و اين ھمان مجلسی بود که » پريلا ١٢مجلس فاشيستی «و انفصال » اعالم استقالل«مبنی بر » بالی«

 البانی البانی«آنھا شعار دروغين . در آن شرکت جسته بودند و خلق ھرگز آن را نپذيرفته بود» بالی« سران ۀتقريباً ھم

 آن لحظه غافل ساخته در ۀ را بفريبند و او را از دشمن عمدالبانی را که فاشيسم و ارتجاع علم کرده بودند تا خلق »ھا

» البانیکميته برای نجات «آنھا به پيشنھاد ارتجاع تن در دادند که يک .  قبول کردند،تضاد با ھمسايگان قرار دھند

بخش ملی به تعداد مساوی، تشکيل گردد و اختيارات دولت موقت را و جبھۀ رھائي» بالی کمبتار«مرکب از نمايندگان 

  .داشته باشد

وجود آمده بودند کامالً به ه  انقالبی خلق بۀشورای عمومی و به طور کلی قدرت شورا ھای رھائی ملی که از مبارز

 شورای عمومی که چنين اختياری از طرف ايمرديشنيکا و مصطفی گژينيشی بدون اين. شدند دست فراموشی سپرده می

 پخش شود و تصميمات البانی کميته برای نجات ۀ مرکزی حزب داشته باشند رضايت داده بودند که اعالميۀو کميت

  .به اين طريق آنھا يکباره در دام ارتجاع افتادند. موکژه را به اطالع خلق برساند

عليه مساعی بسيار به کار برده بود که وی را به مبارزه . مخالف نبود» بالی کمبتار«حزب کمونيست با ھر پيمانی با 

با وی مذاکراتی به عمل آورد و پذيرفت که . بخش ملی ملحق گردانداند و بر اين اساس به جبھۀ رھائياشغالگران بکش

 مبنی ١٩۴٣ والیجتصميم شورای عمومی در ماه . تشکيل شود وغيرهکميسيون ھماھنگی به منظور مبارزه با فاشيسم 

 مبارزه با ۀاز راه خيانت و انداختن وی در جاد» بالی«بر مذاکره با سران باليست آخرين تشبث بود برای بازگرداندن 

 به مصالح خلق  ولی پيمانی که در موکژه منعقد شد. بخش ملی بود رھائيۀاين کوشش به سود کشور و مبارز. اشغالگران

گردانيد و فکِر  ساخت، توجه آنھا را از مبارزه با اشغالگران منعطف می مردم را گمراه می. رسانيد و ميھن زيان می

 موکژه پيروزی ۀموافقتنام. آمد وجود میه ديگر ب کرد که بر اساس سوداگری رؤسا با يک وحدت دروغينی را تلقين می

برد و از آنھم بدتر،  دست آمده بود از بين میه  رھبری حزب کمونيست ب ضد فاشيستی بهۀھای بزرگی را که در مبارز

عليه ستمگران برای انتقال قدرت سياسی به بوژوازی ارتجاعی که يک گلوله ھم شليک نکرده بود و حاضر نبود 

انت به گشود پس چنين موافقت نامه ای خي کرد راه می عکس، با آنھا ھمکاری کرده بود و می هخارجی برزمد بلکه، ب

  .خلق و به انقالب بود

  . حزب، به ابتکار انورخوجه، موافقتنامۀ موکژه را بيدرنگ و تزلزل رد کرداز اين جھت شورای عمومی و سراسر

که نخستين اطالعات در بارۀ موافقتنامه موکژه با عبارات مبھم به دبير کل حزب واصل شد وی دريافت که در  ھمين

  :شياری فراخواندووی با نگرانی بسيار، ايمرديشنيکا را به ھ.  است»کار در دست بالی«جلسۀ موکژه 

بخش نی سازمانده و رھبر مبارزه رھائييع: حزب ما بايد ھمان باقی بماند که بود. مصالح حزب را فراموش نکن...«

  ١».که به فراکسيونی در اين مبارزه مبدل شود بايد به اين صورت باقی بماند و نه اين. ملی

خواند و به ايمرديشنيکا » بالی«تسليم کامل در برابر «يانت مذکور به وضوح ظاھر شد دبير کل حزب آن را وقتی که خ

کند از  مشی سياسی ما را پامال می«اين موافقتنامه که » ...پيوسته ای» بالی«تو به کلی به مواضع «: چنين نوشت

  ٢».طرف کميته مرکزی ملغی تلقی می شود
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حش تصميمات شورای عمومی و مشی سياسی حزب را به اطالع کمونيست ھا رسانيد و عزم  مرکزی اين نقض فاۀکميت

 و البانیبخش خلق و ساير مخالفان مبارزه رھائي» اربالی کمبت«راسخ خود را اعالم داشت که به ھيچ وجه حاضر نيست 

  .ی ھای اين مبارزه شرکت دھدزقدرت دمکراتيک توده ای را در پيرو

 موکژه را در مبارزه با حزب ۀبه وی کمک کرد که موافقتنام» بالی کمبتار«ا و مصطفی گزينيشی از تبعيت ايمرديشينک

بايست به کار  سازمان ھای حزب می.  سرگشتگی در ميان توده ھای خلق مورد استفاده قرار دھدۀکمونيست و در اشاع

خواست پيروزی  را که می»  کمبتاربالی«توضيحی بزرگی دست بزنند تا مضمون ارتجاعی اين موافقتنامه و ھدف 

  . فاش سازند،بخش خلق را به کمک اشغالگران از وی بربايد رھائيۀھای مبارز

  

  ...ادامه دارد
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