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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 جون ٠٢

  

  .بخش ملی مجاز نيست رھائيۀ خارجی در امور مبارزۀھيچ مداخل

 و رو شد که از جانب متفقين انگليسه بخش خويش با خطر جديدی روب رھائيۀ در مبارزالبانی خلق ١٩۴٣در پائيز 

  .  متوجه او بودئیامريکا

که دعوت شده  بدون آن( آمده بودند البانیه به  و انگلستان در مديترانامريکا نمايندگان فرماندھی ١٩۴٣ یاز ماه م

عده ای .  پيوست بدانئیامريکات نظامی أستاد کل مستقر شد که بعداً يک ھي در جنب ت نظامی انگليسأيک ھي). باشد

آنھا چنين جلوه دادند که ورود شان به .  نيز در برخی از فرماندھی ھای پارتيزانی منصوب شدنداز افسران انگليس

ان، متعھد شدند که به ارتش عليه ھيتلری ھا بوده است و به زب مشترک ۀ به مقتضای مصالح نظامی مبارزالبانی

ولی در واقع ورود آنھا فقط به منظور ھای . بخش ملی از لحاظ اسلحه و ساير مھمات جنگی ياری برسانندرھائي

عليه اشغالگران و  دست زدند و بر سر راه مبارزه آنھا در دنبال ھدف ھای خودشان به فعاليت خرابکارانه. سياسی بود

بخش ملی، به نيرو  ھا به دشمنان جنبش رھائيئیامريکا ھا و مھمترين کمک انگليس. نگ انداختندايادی نازی ھا س

ت ھای نظامی خاص گماشتند و اسلحه، مھمات، پوشاک و ھمچنين أدر جنب اين نيرو ھا ھي. رسيد ھای ارتجاعی می

بخش ملی عليه جنبش رھائي ھا المانبا » لگاليتتی«و » کمبتار  بالی«که  ھنگامی. ی اين نيرو ھا تدارک ديدندطال برا

 تماس مستقيم خويش را با آنھا نگھداشتند و کمک خود را به آنھا قطع امريکات ھای نظامی انگليس و أمتحد شدند ھي

نه به اعمال فشار شديد بر ستاد کل دست زد تا وی را از  در مديتراامريکافرماندھی سپاھيان انگليس و . نکردند

 نقش البانی در امور داخلی خلق ئیامريکا و طلب کرد که افسران انگليس.  داردسرکوب نيرو ھای ارتجاعی باز

  .حکميت بازی کنند
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بخش تند که واقعاً به جنبش ھای رھائيگاه قصد آن نداش  ھيچامريکاھمانطور که واقعيات نشان داد دولت ھای انگليس و 

ی انقالبی جلوگيرند، اعتبار و نفوذ ئپيروزی نيرو ھای توده از منظور آنھا فقط اين بود که . ملی بالکان ياری برسانند

  . را بر کشور ھای بالکان برقرار سازندامريکاستان و د و نظارت انگلناحزاب کمونيست را بر انداز

 را خطری برای پيروزی انقالب و استقالل ملی تشخيص داد و بيدرنگ امريکا انگلستان و ۀحزب کمونيست مداخل

ت ھای نظامی متفقين قوياً اخطار شد که بايد از أ ستاد کل به ھيۀبه وسيل. روش بسيار روشنی در برابر آنھا اتخاذ کرد

 عليه اشغالگران البانی خلق ۀ دست بردارند و مانع رشد مبارزالبانیھرگونه مداخله در امور سياسی و نظامی داخلی 

 که وابسته به نيروھای ارتجاعی باقی بمانند ھمانند ئیامريکا و کليه افسران انگليس.  آنھا نشوندھيتلری و خادمان

ت ھای أشد که ھي  گفته می،ی فرستادئمرکزی به کميته ھای منطقه  ۀدر رھنمودی که کميت. دشمن تلقی خواھند شد

اگر . نبايد در امور داخلی ما مداخله کنند، ھرگز نبايد بين ما و ارتجاع به مثابۀ َحکَم به شمار آيند« نظامی متفقين

  ١»توانند سر خود گيرند و بروند  عليه ارتجاع خوشايند آنھاست چه بھتر، وگرنه می ماۀمبارز

بايست با اسکورت به  کرد می  را مراعات نمیالبانی از متفقين که اصل عدم مداخله در امور داخلی  ایه نمايندھر

  . گرديد  تبعيد میالبانیشد و سپس از خاک  ستاد کل برده می

 شده در گسترش بعدی مبارزۀ  اتخاذئیامريکا و و درست که نسبت به متفقين انگليساين روش انقالبی، روشن 

  .ی اھميتی عظيم داشتئ ملی و سرنوشت انقالب توده بخشرھائي

  ...ادامه دارد
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