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 ٢٠١۴ می ٢۵

  شورا ھای رھائی ملی، يگانه قدرت خلق

 ضد ۀ را در مبارزالبانی دومين کنفرانس رھائی ملی در البينوت تشکيل شد تا وحدت خلق ١٩۴٣مبر  سپت٩ تا ۴از 

  .فاشيستی بيش از پيش تحکيم کند

له، ھرچه جريان أين مسا.  پرداخت،شمرد  کليدی میلۀأی که آن را مسئکنفرانس به بررسی قدرت دمکراتيک توده 

 ءو به طور کلی ارتجاع با تمام قوا» بالی کمبتار«افت، به ويژه که  يشد اھميت بيشتر می انقالبی مبارزه عميق تر می

  . دست گيرده کوشيد که قدرت سياسی را ب می

  :کنفرانس در شرايط مذکور شعار زيرين را اعالم داشت

  ١». شناخته شوندالبانیخلق در  يگانه قدرت ۀبايد شورا ھای رھائی ملی به مثاب«

 دمکراتيک خود به ۀی به توسعه و تحکيم پايئ گرفت تا قدرت توده دومين کنفرانس رھائی ملی يک سلسله تصميمات

 شورای عمومی رھائی ملی را که از لحاظ اھميت با قانون اساسی برابر بودند تنظيم و یتعداد اعضا. تمرکز نائل آيد

  .تصويب کرد

 شد که ارگان ھای اجرائی با دستگاه اداری و اقتصادی خويش در جنب شورای عمومی و شوراھای منطقه تصميم گرفته

  .ی بر پای گردندئ

 دانشگاھيان ضد فاشيست را ۀ زنان ضد فاشيست، اتحاديۀ جوانان ضد فاشيست، اتحاديۀکنفرانس، سازمان ھای اتحادي

بخش ملی  رھائيۀ الينفک جبھی اجزاۀبه مثاب)  بودندوجود آمدهه که چندی قبل تحت سرپرستی حزب کمونيست ب(

اين سازمان ھا مانند خود جبھه، خصلت . شناخت و سفارش کرد که مورد بيشترين مساعدت و پشتيبانی قرار گيرند

  آنھاۀگرفتند و يگانه برنام طبقاتی نداشتند بلکه توده ھای جوانان و زنان را از طبقات و اقشار مختلف کشور در بر می
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 سندی ناقض اصول اساسی ۀ را صريحاً به مثابموکژه ۀ موافقتنامالبينوتکنفرانس . بخش ملی بود جبھۀ رھائيۀبرنام

  . افشاء کردالبانی و مخالف مصالح مبارزه و وحدت خلق پزاکنفرانس 

داد  يتاليائی ادامه میبخش ملی و به ھمکاری با فاشيست ھای اعليه جنبش رھائيبه فعاليت خصمانه » بالی کمبتار«چون 

ی او، تبليغات عوام ئسياست ضد ملی و ضد توده :  او اتخاذ شودۀرفته شد که روش کامالً روشنی در بارتصميم گ

در عين .  او در مورد وحدت ادعائی، نيات او در تفرقه افکنی و بر انگيختن جنگ برادر کشی، کامالً افشاء گرددۀفريبان

ات سياسی خارج از جنبش و ساير جريان» بالی«کاری با حال رھنمود داده شد که مانند گذشته از کوچکترين امکان ھم

 و قبل از ھمه بر اساس پزاتواند بر اساس پالتفرم کنفرانس  ملی استفاده به عمل آيد ولی اين ھمکاری فقط میرھائی بخش

 يگانه ۀ ضد اشغالگران و بر اساس قبول شورا ھای رھائی ملی به مثابهشرکت در مبارزه ای بی امان و وقفه ناپذير ب

  .قدرت خلق صورت گيرد

  .بايست چشم فريب خوردگان را بگشايد و آنان را از سران مرتجع جدا گرداند چنين روشی می

کنفرانس به خلق نشان داد که سران . از راه خيانت باز گردد» بالی کمبتار« ھيچ اميدی نداشت که البينوتکنفرانس 

  . روند بخش ملی به پيش می آشکار با جنبش رھائيۀ و مبارزباليست روز به روز در راه ھمکاری با اشغالگران

ی چنين دستور ئ به کميته ھای منطقه البينوت در پشتيبانی از تصميمات کنفرانس البانی مرکزی حزب کمونيست ۀکميت

  :داد

دريابد که را به طور صريح، باعث تفرقه و جنگ برادرکشی به خلق معرفی کنيم، چنان کنيم که خلق به خوبی » بالی««

س بر خيزد و به اين يعليه اين دساکشاند، چنان کنيم که خلق به تمامی  ما را به برخورد مسلحانه می» بالی«سياست 

 کليه کسانی را آماده شويم و» بالی«برای برخورد با . فتدبي» بالی کمبتار«به حق بر دوش . ..وليت تاريخیؤطريق مس

در تدارک اين برخورد است و نبايد که » بالی«.  خلق را آماده گردانيمۀرند و ھمبخش ملی شرکت داکه در جنبش رھائي

  ٢»...ما را دست بسته بگيرد

 البانیاين حادثه وضع موجود در . کرد خبر تسليم ايتاليای فاشيست رسيد ھمان روزی که کنفرانس کار خود را تمام می

  .گرفت  قرار میالبانی حزب کمونيست داد و در شرايط جديد وظائف جديدی در برابر ر میييرا تغ

  

  ...ادامه دارد
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