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  ٢٠١۴ جون ١٢
  البانی مبارزۀ قھرمانانۀ خلق ه، سازماندالبانیحزب کمونيست  -٧

  ١٩۴۴ – ١٩۴٣   برای نابود کردن نقشه ھای دشمن در زمستان 

بخش  عليه ارتش رھائي به پيکاری پردامنهالبانیی ھا به ياری خيانت پيشگان المان ١٩۴۴ – ١٩۴٣در طی زمستان 

چھار لشکر ھيتلری و چند ھزار . بخش ملی را نابود گردانندپای در آورند و جنبش رھائيملی دست زدند تا آن را از 

 ً ً در اين عمليات شرکت جستند۴۵ژاندارم، باليست و ھوادار زوغو، مجموعا جنگجويان ارتش .  ھزار نفر، مستقيما

  . پراکنده بودندالبانیشدند که در سراسر   ھزار نفر بالغ می٢٠رھائی بخش ملی در آن موقع تقريباً بر 

  

  شکست عمليات زمستانی دشمن

  .اين عمليات بزرگ دشمن در دو مرحلۀ عمده به انجام رسيد

 البانینيرو ھای ھيتلری و ارتجاعی به يک سلسله عمليات در ) ١٩۴۴ نوریج – ١٩۴٣مبر نو(در طی مرحلۀ اول 

دادند متفقاً از چند   گذرگاه ھا را به آنھا نشان می کهالبانینازی ھا به کمک جنايتکاران . مرکزی و شمالی دست زدند

بخش ملی قرار ت واحد ھا و قسمت ھای ارتش رھائيجھت به حمله پرداختند و توانستند در مناطقی که تحت نظار

دشمن ضربات سختی . وجود آورنده داشت نفوذ کرده وضع بسيار نا ھنجاری ھم برای اھالی و ھم برای پارتيزان ھا ب

بسياری از جنگجويان در . ھای نواحی الباسان و دير، مناطق کروژا، مات و تيرانا و بر تيپ دوم و سوم زدبر گردان 

 البانیمعذلک پارتيزان ھای . نبرد ھای سھمگين کشته شدند و برخی از آنھا ارتباط خود را با واحد ھا از دست دادند

د به صورت واحد ھای کم شمارتری در نواحی مرکزی و شمالی از بين نرفتند و پس از اين تعرض مجبور شدن

ھنگ پزا با وجود تلفاتی که داد توانست نيروی عمدۀ خود، قدرت نبرد و . اشغالی و يا در محاصرۀ دشمن عمل کنند

  .چاالکی خود را حفظ کند
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مارتانش  – ِشنگ ِژرگ –رھبری کميتۀ مرکزی و ستاد کل که انور خوجه در رأس آن قرارداشت در ناحيۀ چرِمنيکا 

نازی ھا، باليست ھا و ھواداران زوغو ھرکاری که . به وسيلۀ دشمن محاصره شد و در وضع بسيار خطرناکی افتاد

چه بسيار . بخش ملی را بيابند و نابود گردانند ولی به مقصود نرسيدندکردند تا مگر رھبری مبارزۀ رھائيممکن بود 

يک از آنھا از تھديدات دشمن نھراسيد و به حزب  د ولی ھيچدانستن بودند دھقانانی که محل اين رھبری را می

رھبران حزب و خلق با دليری و خونسردی بر دشواری ھای گران فائق شدند و به . کمونيست و ستاد کل خيانت نکرد

  .ياری دھقانان از محاصره بدر آمدند

 دست زدند که مھمترين آنھا در نواحی  ھيتلری ھا به اقدامات تھاجمی به مقياس محلیالبانیدر ھمين ايام در جنوب 

  .ماالکاسترو و ِمزاپليک روی داد

کردند ميخکوب کنند و نگذارند  ی ھا از اين عمليات آن بودکه نيرو ھای پارتيزانی را که در جنوب عمل میالمانھدف 

ً .  مرکزی و شمالی بشتابندالبانیبه کمک پارتيزان ھا در  سيله، تعرض قطعی خواستند به اين و ی ھا میالمانضمنا

دشمن اميدوار بود که پارتيزان ھا را با نبرد ھای ھر روزه فرسوده . بخش ملی را تدارک بينندعليه ارتش رھائي

گرداند، کاری کند که مھمات آنھا ته بکشد، قدرت نبرد آزمائی آنھا را بيابد، ابتکار را از آنھا بگيرد، روحيۀ آنھا را 

گرد آمدن در نواحی ھرچه ه مجازات ھای شديد بترساند، و باالخره نيروھای پارتيزانی را بتنزل دھد، دھقانان را از 

  .محدودتر وادارد، تا بتواند آنھا را آسان تر محاصره و نابود کند

مله بر نيرو ھای عمدۀ ارتش  در ح١٩۴۴ بروریف و نوریجمرحلۀ دوم پيکاِر بزرِگ زمستانِی دشمن در ماه 

در اين مرحله، اشغالگران و خيانت پيشگان به سه تعرض پياپی دست زدند .  جنوبی طی شدالبانیبخش ملی در رھائي

رو گرديد و ضربات شديدی که به ويژه در اُپار، ِتنداِاکيپيت ه که در ھمه جا با مقاومت قھرمانانۀ پارتيزان ھا روب

بر دشمن زده شد تلفات سنگين ) ولورا(، واژزا و ِترباخ )ژيروکاسترو(در نزديکی پرمت، در کارديک، ) ِاسکراپار(

موقعی که ھيتلری ھا می پنداشتند که پارتيزان ھا را کامالً در . جانی بر او وارد آورد و نقشه ھايش را باطل ساخت

بخش ملی، با ی واحد ھا و قسمت ھای ارتش رھائيمحاصره انداخته اند و منتظر تسليم شدن آنھا بودند، فرماندھی ھا

 بکانه و ماھرانۀ خويش، نيرو ھای خود را ميگستردند، محاصره را می شکافتند، دشمن را غافلگير میمانور ھای چا

  .کردند و ناگھان از دو پھلو يا از عقب به او حمله می آوردند

 جنوبی عمل می کردند، به استثنای چند گروھان محلی، از ھم نپاشيدند و با وجود البانیتيپ ھا و ھنگ ھائی که در 

 طاقت فرسای جنگ و در برابر دشمنی با برتری تعداد و تکنيک، قدرت و آمادگی خويش را برای نبرد از شرايط

  .دست ندادند

 مرکزی و شمالی و به ويژه در پزا، منطقۀ مونت داژت، البانیدر عين حال ھيتلری ھا به عمليات در برخی از نواحی 

  .دادند و در تروپوزا، ادامه می

رض بزرگ خود را بر ارتش رھائی بخش ملی با چنان موجی از ترور ھمراه ساختند که نظير آن ی تعالماناشغالگران 

ھزاران مرد، زن، . چه دھکده ھا که يک سره به باد غارت رفتند و با خاک يکسان گرديدند.  ھرگز نديده بودالبانیرا 

 شدند و يا به اردوگاه ھای اعدام اعزام پير و کودک تيرباران شدند، کشتار شدند، زنده زنده سوزانده شدند، زندانی

ً به صورت اردوگاه ھای اسيران در آمدالبانیکليۀ شھرھای . شدند ی، ژاندارم ھا، باليست ھا، الماننازی ھای .  واقعا

زدند، دختران  کردند، دست به تاراج می ريختند، ھمه چيز را زير و رو می در ھر لحظۀ روز و شب، به خانه ھا می

کشتند و نعش آنھا را در  زدند، بدون ھيچ شکلی از محاکمه می ن، پيران و کودکان را می ربودند، میو پسران، زنا

جنازۀ پارتيزان ھائی را که کشته و يا اسير شده بودند و يا جنازه ھائی را . وسط خيابان و يا در گودال ھا می انداختند

گرداندند و يا در بازار ھا در  ھای شھرھا میگذاشتند و در کوچه  کشيدند روی دام ھا می که از گور بيرون می
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خون «:  در تيرانا در مطبوعات دشمن می نوشتند١٩۴۴ روریب ف۴روز کشتار بزرگ . دادند معرض نمايش قرار می

يک . خواھيم آرامش بر قرار گردد بايد جوی خون در تيرانا روان شود اگر ما می. داروی اصلی فاسد شدگان است

راه انداختند حتی يک دقيقه آرامش ه  بالبانیعليه خلق اما تروری که آنان » .مين ميکندأتروز ترور ده سال امنيت 

  .برای دژخميان ھيتلری و مرتجعان خيانت پيشه تأمين نکرد

 را دچار قحطی البانیکه به ترور و غارت متوسل شدند کوشيدند که خلق  ی و مرتجعان عالوه بر اينالماننازی ھای 

شھرھا و روستاھائی را که توليد کنندۀ غالت بودند محاصره کردند تا يک . اچار اسلحه به زمين گذاردگردانند تا شايد ن

دانه گندم و ذرت به نواحی کوھستانی، به پايگاه ھای پارتيزانی نرسد، ولی اين تشبث آنھا ھم مانند تشبثات ديگر بی 

  .ثمر ماند

م بر سر کوچه و بازار اعالم کردند که پارتيزان ھا در ھم شکسته اشغالگران و ايادی آنھا به منظور گمراه ساختن مرد

بخش ملی ابتکار عمليات را درست در موقعی بود که ارتش رھائيولی اين . شده اند و حزب کمونيست نابود شده است

 تقريباً چ و مارروریبھا و قسمت ھای پارتيزانی در طی ماه فواحد . نھاد گرفت و رو به تعرض می در دست می

. دست آورده بودند پاک کرده  بالبانیی و ارتجاعی در تعرض خويش در جنوب المانھمۀ مناطقی را که نيرو ھای 

 مرکزی و شمالی که باز ھم يک چند تحت نظارت اشغالگران ھيتلری و خيانتکاران باقی ماند نھضت البانیحتی در 

که از طريق ) چ مار– روریبف(راه پيمائی قھرمانانۀ بخشی از نيرو ھای تيپ اول . يزانی در ھم شکسته نشدپارت

ً در پشت جبھۀ دشمن نفوذ ک رد اعتماد مردم را به ارتش چرمينکا، گولوُبردا، مات، شنگ ژرگ، پزا و دُومرا عميقا

  . شمال نيرو بخشيدبخش در استوار گردانيد و به جنبش رھائيالبانیبخش ملی رھائي

 ١٠٠٠بيش از .  ھا و خيانت پيشگان انجام دادند به ناکامی منجر شدالمان که ١٩۴۴ – ١٩۴٣عمليات وسيع زمستانی 

بخش ملی نه  گران مردند ولی صفوف ارتش رھائيپارتيزان در ميدان نبرد جان باختند يا از سرما و بيماری زخم ھای

. نقشۀ ستاد کل مبنی بر ايجاد تيپ ھای جديد بدون اجراء نماند. يافت و نيرو گرفتفقط کم و ناتوان نشد بلکه افزايش 

بخش ملی با دشمن و دشواری ھا و نبرد ھای ارتش رھائي. وجود آمدنده  ب٧ و ۶، ۵، ۴در طی زمستان، تيپ ھای 

سر ھا و جنگجويان فرماندھان، کمي. رنج ھائی که اين ارتش از سر گذرانيد وی را بيش از ھر زمان آبديده ساخت

ی که در جنگ ھابه الماناز طرف ديگر در اثر سالح ھای فراوان . دست آوردنده تجارب گرانبھای نظامی و سياسی ب

  .غنيمت گرفته شد تسليحات واحد ھا و قسمت ھای پارتيزانی بھبود يافت

ولی زيان آنھا . ات جانی دادنداشغالگران و خيانت پيشگان اگرچه در تعرض بودند بيش از سه برابر پارتيزان ھا تلف

ً ب. در درجۀ اول سياسی بود درک عميق تر و روشن تر اين امر آغاز نھادند که ه به ويژه نيرو ھای ارتجاعی غالبا

  .بخش ملی بيفايده است و ايمان به پيروزی اين مبارزه را از دست دادند ضد جبھۀ رھائيهمبارزۀ آنھا ب

اين شوراھا به ارتش .  آنھاشوراھای رھائی نائل آمدند ونه بر تعطيل فعاليتدشمنان نه بر امحاء اکثريت عظيم 

بخش ملی ياری بسيار دادند، از اين طريق که به او خواربار، پوشاک، وسائل نقليه رساندند و به ويژه از اين رھائي

 تا روحيۀ خلق و پيکار شوراھا به فعاليت عظيمی دست زدند. طريق که صفوف او را با داوطلبان جديد تقويت کردند

جوئی وی را در سطح عالی نگھدارند، به آسيب ديدگان جنگ کمک برسانند و نگذارند توده ھای دھقانان از گرسنگی 

  .بميرند

 – ١٩۴٣ با ايستادگی در برابر عمليات زمستانی دشمن در البانیبخش ملی و ھمۀ خلق حزب کمونيست، ارتش رھائي

  .بخش ملی را از سر گذرانيدين آزمايش تمام دوران جنگ رھائي، بزرگترين و سنگين تر١٩۴۴

بخش ملی با شيوۀ خود در برخورد با اين آزمايش، نشان داد که ارتشی است متشکل، با انضباط، ارتش رھائي

 که روز و بخش ملی با آنجنگجويان ارتش رھائي. ميھن و خلقعالی، و پيوسته فداکارنسبت به برخوردار از روحيۀ 
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که لباسشان بد بود، کفش شان بد بود، گرسنه بودند، با ھوای نامساعد  بردند، با آن سر میه  بئیشب در نبرد و راھپيما

گاه از دشواری ھا و محروميت ھا نناليدند و ھرگز ايمان به  کوھستان ھای پوشيده از برف سروکار داشتند ھيچ

پارتيزان ھای منفرد و يا گروه ھای پارتيزانی . ندادندکردند از دست  پيروزی و صحت آرمانی را که از آن دفاع می

که از ھر سو در محاصره می افتادند مرگ از سرما و گرسنگی و کشته شدن در ميدان نبرد را ھزار بار بر تسليم 

ھيچ چيز در دل آنھا گرامی تر از آن نبود که نام و افتخار خويش را به مثابۀ . دادند شدن به دشمن ترجيح می

کار بردن ه دادند که در ب فرماندھان و کميسر ھا نشان می. بخش ملی بلند و منزه نگاه دارندان ارتش رھائيجنگجوي

کتيک پارتيزانی تسلط بسيار دارند، در ارزيابی وضعيت و اتخاذ تصميمات از بصارت و پختگی سياسی بر ت

  .خورداراند، و در مبادرت به اقدام دارای ابتکار اند

 خودش که به نواحی مختلف کشور فرستاده بود اجرای رھنمود ھا و فرمان ھای خود را ی اعضاستاد کل به وسيلۀ

با وجود . داد کرد، و رھنمود ھای الزم و تازه می کرد، وضعيت را از لحاظ نظامی و سياسی تراز بندی می دنبال می

در آن موقع، . رتش قطع نشدپراکندگی عظيم نيرو ھا در ھيچ حالی نظارت، پشتيبانی و رھنمود ستاد کل برای ا

بزرگترين خطر عبارت بود از تنزل روحيۀ پيکار جويانه و تعرض جويانۀ واحد ھا و قسمت ھای پارتيزانی، ظھور 

که بيدرنگ به تعرض  بخش ملی به اينستاد کل با دعوت از ارتش رھائي. تمايل به استراحت پس از کار زار سخت

دارد، موجب  می داد که حمله، روحيۀ ارتش را باال نگه وی آموزش می. ختمتقابل بپردازد اين خطر را مرتفع سا

. کند کند، برتری عددی و تکنيکی او را خنثی می شود، روحيۀ دشمن را خراب می  نيرو و وقت میئیصرفه جو

 روحيۀ تعرض جويانۀ افراد از اين طريق تقويت می. حمله يگانه شکل نبرد است که برای ارتش انقالبی مناسب است

که به انتظار  جوی کارزار باشند نه اين و ود که به نبرد مداوم با اشغالگران و مرتجعان بپردازند و در جستش

  .درگيری با دشمن بنشينند

ھای  دارای وجدان بلند پايه ای است و از فداکاری البانی نشان داد که خلق ٩١۴۴ – ١٩۴٣دورۀ سخت زمستان 

بخش  توده ھای خلق بود که ارتش رھائيکمک و پشتيبانی. کند قبال میبخش است استکثيری که الزمۀ مبارزۀ رھائي

ملی را از نابودی نجات داد، به او دل داد، نيرو ھای او را چند برابر ساخت و او را از نبرد نابرابر پيروز بيرون 

رفت نبستند و  ل میگاه در ھای خانه ھای خود را بر روی پارتيزان ھای که قوايشان در نبرد تحلي دھقانان ھيچ. آورد

در شھر ھا دختران و پسران . کردند  با آنھا تقسيم می،آخرين تکه نانی را که برای فرزندان خويش نگھداشته بودند

يان پرداختند و به حفظ رابطه م جوان، زنان و کودکان بدون ھراس از خطر ھا به توزيع اوراق تبليغاتی حزب می

بسياری از جوانان، زنان و کودکان جان خود را بر سر . رساندند ری میبخش ملی ياارگان ھای حزبی و ارتش رھائي

  .اين کار نھادند و زندانی و تبعيد شدند ولی ترور دشمن نتوانست آنھا را به زانو در آورد

خيانت پيشگان و نازی ھا به ويژه کوشيدند که جوانان را از حزب کمونيست جدا گردانند و آنھا را مجبور کنند که 

  :به زمين گذارند، اينست جوابی که جوانان به دعوت ھا و تھديد ھای دشمن دادنداسلحه 
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، از يورش دشمنان و دھند  که به سوی آنھا بلند می شود بيمی به دل راه نمییاز لوله ھای تفنگ. بازند رنگ نمی

 البانیجوانان .  به پيروزی آرمان خويش و آرمان خلق ايمان دارندالبانیجوانان .  سست نمی گردندخيانت پيشگان

  ١»مصمم اند که به ھر قيمتی باشد پيروز شوند، و پيروز خواھند شد

  ...ادامه دارد
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