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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانینب کميتۀ مرکزی حزب کار انستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در ج
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

   بخش سی و ھفتم

  
 

  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 ٢٧

  ی ھا، و برای درھم شکستن ارتجاعالمان ضد مھاجمان جديد، ه کوشش برای تشديد مبارزه ب-۶

 و ايتاليا در المان شکست ھای سخت ارتش ھای ۀاين امر نتيج.  اعالم شد١٩۴٣مبر  سپت٨تسليم ايتاليای فاشيست در 

 ی اعتالۀاين امر نتيج. سپاھيان متفقين در جنوب ايتاليا بود پياده شدن ۀ و در افريقای شمالی، نتيجالمان – شوروی ۀجبھ

  .عليه جنگ و فاشيسم نيز بودسريع مقاومت توده ھای خلق ايتاليا 

 که مدت چھار سال و نيم برای بر انداختن يوغ اشغالگران ايتاليائی به مبارزه ای بی امان مبادرت جسته بود البانیخلق 

  .می داشتمستقيماً در اين امر سھم مھ

  

  یالمان نازی ھای ۀوضع جديد پس از تسليم ايتاليا و اشغال کشور به وسيل

، با توجه به موافقتنامۀ تسليم ايتاليای فاشيست بيدرنگ اخطاری به ارتش اشغالگران البانیبخش ستاد کل ارتش رھائي

سر .  ھيتلری متحد شودالمانعليه  البانیش بخر زمين گذارد و يا با ارتش رھائيايتاليائی فرستاد و خواست که يا اسلحه ب

اما .  ھا تسليم شوندالمان دستور داد که به البانیفرماندھی ايتاليائی به اين اخطار پاسخ نگفت و به سپاھيان ايتاليائی در 

 کمونيست حزب. بخش ملی تسليم شدند از اين فرمان پيروی نکردندافسر ايتاليائی که به ارتش رھائي ھزار سرباز و ١۵

 مرتکب شده بود از اين البانیرغم اقدامات وحشيانه ای که ارتش فاشيست ايتاليا در   مراقبت ورزيد که علیالبانی

بايست جوابگوی  والن عمدۀ اين اعماِل سفاکانه میؤاما مس. جا برادرانه استقبال شودسربازان و افسران در ھمه 

دن، در ھر کجا که باشند در روزگار جنگ يا پس از آن، به سختی تبھکاری ھای خود باشند و بيدرنگ پس از اسير ش

  .مجازات ببينند

  تن پذيرفتند که اسلحه به ١۵٠٠بخش ملی تسليم شدند قريب ليائی که به نيرو ھای ارتش رھائياز ميان سربازان ايتا

تشکيل شد و در » آنتونيوگرامشی«گردان . ی بجنگندالمانعليه نازی ھای  البانیدست در صفوف واحد ھای پارتيزانی 

خواستند بجنگند در مناطق آزاد شدۀ  ساير سربازان که نمی. بخش ملی در آمدجزو نخستين تيپ ضربتی ارتش رھائي
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رغم دشواری ھای اقتصادی خارق العادۀ خويش با دست و دل باز از آنھا پذيرائی  کشور پناه يافتند و دھقانان علی

  .کردند

رو ه در ھمه جا با نبرد ھای سخت روب.  بر جای اشغالگران ايتاليائی نشستندالبانیمان جديد، در  ھا، اين مھاجالمان

 ليبراش در اشوويسا نزديک ولورا، بر سر پل کارديک نزديک ژيروکاسترو، در طول جادۀ –در جاده استروژا . شدند

  لسکوويک و در–يليشت، در طول جادۀ کورچا  تيرانا، در کروژا، در کنيسپول، در دلوينا و در ساراندا، در ب–الباسان 

بخش ملی ضربات سخت بر اين مھاجمان نو رسيده وارد آوردند و مانع شدند که آنھا ساير نقاط، واحد ھای ارتش رھائي

  .قسمت اعظم مناطق کشور و برخی از شھر ھای آزاد شده، آزاد ماندند.  را فراگيرندالبانیسراسر 

ر شدند به خاموش کردن  مستقالبانیاين نيرو ھا ھمين که در .  فرستادندالبانی ھزار نفر به ٧٠ی قريب المانتجاوزکاران 

نيل نازی ھا برای .  بسازندالماناری برای گ خدمتالبانیکه از خلق  بخش ملی پرداختند و در صدد بر آمدندجنبش رھائي

لی را پرده پوشی کنند و مردم را با طرح تسخير کتيک را به کار بردند که رژيم اشغابه منظور خويش در آغاز اين ت

به «آنان جنجال کنان اعالم داشتند که به عنوان دوست و ھمانا . بفريبند» البانیتشکيل دولت مستقل «و » استقالل ملی«

کمونيسم ياری  در مبارزه با المان به ارتش البانی خلق اگر« و  قدم گذاشتندالبانی به»  از يوغ ايتالياالبانیمنظور رھائی 

که به کوھستان زده بودند دعوت کردند که  آنان از کليۀ کسانی«! استقالل وی را تضمين خواھد کرد» الماندھد، ارتش 

 کامالً انجام الماناسلحه بر زمين بگذارند و به خانه ھای خويش باز گردند زيرا که اکنون رسالت آنھا با مساعدت ارتش 

را اعالم کنند و ارگان ھای »  از ايتالياالبانیجدائی «را بر انگيخته و ياری دادند که ھيتلری ھا خائنان ! گرفته است

ژاندارمری «، »البانیارتش «، »البانیدولت «، »شورای سلطنتی«، » اجرائيهۀکميت«را نظير » البانیکشور مستقل «

  .ر سر و صدائی از طرف مرتجعان ھمراه بودو اين مانور با تبليغات پ! وجود آوردنده وغيره ب» البانی

حزب .  پوشيده بدارندالبانیتوانستند تجاوز خويش را بر  بردند ھرگز نمی کتيکی که به کار میاما ھيتلری ھا ھر ت

. ی چه دشمنان درنده ای برای او خواھد بودالمان توضيح داده بود که نازی ھای البانیکمونيست از مدت ھا پيش به خلق 

 شدند، بورووا را به خاک يکسان کردند و البانی که برای نخستين بار وارد ١٩۴٣ والیجا ھمان روزی که ماه نازی ھ

  . مردم ده را، و حتی نوزادان را نابود ساختندۀھم

 ضد ه تحت رھبری حزب کمونيست به فريب عوام فريبی ھای نازيان دچار نشد و با شوری بيشتر به نبرد بالبانیخلق 

 با ھر البانیری ھا بر خصومت تسکين ناپذير خلق لتو رسيده ادامه داد ھنوز يک ماه نگذشته بود که ھيمھاجمان ن

  .دشمنيار اطمينان حاصل کردند» البانیدولت «و با ھر » شورای سلطنتی«

و بخش ملی به حمالت سخت بر سپاھيان ھيتلری ر واحد ھا و قسمت ھای ارتش رھائي در سراسر کشو١٩۴٣در پائيز 

 ارتش ۀ اکتوبر توپخان١٨در روز . نيرو ھای ارتجاعی دست زدند و چند ھزار تن از دشمنان را بر خاک افکندند

ی گرد آمده بودند بمباران کرد و ھمان روز المان مجلس کيسيلينگ ھا را که به ابتکار فرماندھی البانیبخش ملی رھائي

گويد؟ با  خلق با چه زبان به مجلس گشتاپو سخن می«با اين عنوان  تراکتی در تيرانا انتشار داد البانیحزب کمونيست 

  ١»زبان توپ

گرفت پارتيزان ھا در مناطق و شھر ھای اشغال  بخش ملی صورت می ارتش رھائيۀکه به وسيل موازات نبردھائیه ب

  .دش زدند و سازماندھی عمليات مذکور روز به روز بھتر می شده به عمليات اغفال گرانۀ گوناگونی دست می

عليه اشغالگران نو رسيده با حدت و بدون وقفه در اطراف و اکناف  مرکزی حزب دقيقاً مراقبت داشت که مبارزه ۀکميت

 ۀکه ستاد منطق  مرکزی پس از اطالع از اينۀداد، کميت  و به اين منظور فعاليت شديدی انجام می صورت گيردالبانی
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 شوند اين ،ی اجازه داده است که آزادانه وارد براِت آزاد شدهالمانبازان برات، به فرماندھی گزين مارکو، موقتاً به سر

  :ی چنين نوشتئدر آن موقع انور خوجه به ستاد منطقه . عمل را جنايت خواند و قوياً محکوم کرد

ا و که او حتی، يک لحظه، با شرور ترين دشمن خلق م خيلی چيز ھا از يک فرماندھی پارتيزان انتظار داشتيم ولی اين«

 اگرچه ھمۀ سپاھيان خود را از دست می...کرديم بشريت راه سازگاری در پيش گيرد، چنين چيزی را ھرگز تصور نمی

بايست در ھيچ حالتی با نازی ھای درنده کنار  انداختيد نمی دست آمده را در خطر میه داديد، اگرچه تمام موفقيت ھای ب

  ٢»بيائيد

خصوصيت وضع جديد آن بود که کليه . وجود آورده  بالبانیديدی در  وضع جالمان سپاھيان ۀاشغال کشور به وسيل

 ۀ مسلحانۀگرد تجاوزکاران نو رسيده جمع شدند و در ھمه جا به مبارزه گروه ھا، جريانات و نيرو ھای ارتجاعی ب

  .بخش ملی دست زدندعليه جنبش رھائيآشکار 

. تواند با وضع موجود به مقابله برخيزد روی خود نمیکرد که تنھا با ني ارتجاع داخلی روز به روز بيشتر احساس می

، آشکارا البانیی باعث شد که خيانت کاران الماناين ناتوانی ارتجاع و تطبيق ھدف ھای وی با ھدف ھای تجاوزکاران 

  .کمک و حمايت نازی ھا را طلب کنند و کليه نيرو ھای خويش را در زير فرماندھی آنان بگذارند

  

  ...ادامه دارد
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