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  ٢٠١۴ اگست ٢١
  
  یئپيروزی انقالب توده . البانی رھائی کامل -٩

 از البانیبخش ملی فرمان داد که به منظور رھائی کامل  کل، انور خوجه به ارتش رھائيه فرماند١٩۴۴ ی م٢٨

و کميتۀ نيرو ھای ارتجاعی به » لگاليتتی«و » بالی کمبتار«ی و به منظور درھم شکستن کامل الماناشغالگران 

ژيک که جزئياتش در ستاد کل طرح شده بود لشکر يکم يطبق نقشۀ رزمی و سترات. تعرض عمومی دست بزند

بايست با يک سلسله  تعرض مذکور می. عليه دشمن بپردازدبايست در شمال اشکومبينی به تعرض  ضربه می

ی دشمن و خطوط ارتباطی  بر پادگان ھاالبانیبخش ملی ر قسمت ھا و واحد ھای ارتش رھائيحمالت از طرف ساي

د شد سيس خواھنأپس از تعرض لشکر يکم، لشکر ھای جديدی که به زودی ت. او در سراسر کشور، پشتيبانی شود

  .بخش ملی به تعرض و حمله دست خواھند زدئيو کليۀ گردان ھای ارتش رھا

که بر تشبثات فرماندھی نقشۀ فرماندھی کل عالوه بر رھائی کامل کشور ھدف ديگری ھم داشت و آن اين بود 

 را از تعرض عمومی باز دارد و البانیبخش ملی  ارتش رھائيندخواست  در مديترانه که میئیامريکا و انگليس

کرد که سپاھيان  نقشۀ مذکور ھمچنين پيش بينی می.  شکست وارد آورد، شودیمانع نابودی نيرو ھای ارتجاع

  .ھيتلری در خارج از مرز ھای کشور تعقيب شوند

  

  ونجست عمليات دشمن در ماه شک
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 به عمليات پر دامنۀ المانبخش ملی داده شد سپاھيان ان تعرض عمومی به نيرو ھای رھائيدر ھمان روزی که فرم

ً چھار لشکر و نيم از سپاه . جديدی دست زدند  و چندين ھزار ژاندارم، باليست، الماندشمن در اين حمله مستقيما

  .ار نفر به کار انداخت ھز۵٠ھوادار زوغو و مجموعاً 

ھيتلری ھا و .  بودپرمت – برات، الباسان – کورچامنطقۀ ) ونج ١٠ – ی م٢٨( اول عمليات دشمن ۀصحنۀ مرحل

 البانیبخش ملی د ھا و ساير قسمت ھای ارتش رھائيارتجاعيون به مقاومِت پر خشم و کيِن لشکر يکم و واح

  .برخوردند

گان را به  ھا و خيانت پيشالمانفانی متقابل پرداخته، اکثراً ستون ھا و واحد ھای پارتيزان ھا از دفاع به حمالت تو

در بعضی از نواحی، ستون ھای دشمن نتوانستند به ھدف خود . کلی نابود ساختند و يا به ھزيمت بی نظم واداشتند

 افتاده بود المان در محاصرۀ قوای ثوموريچايکِم ضربه که در لشکر . نائل آيند و مجبور شدند عقب بنشينند

  .محاصره را در ھم شکست و در عرض چند روز توانست کليۀ مواضع از دست رفته را بازيابد

.  به وقوع پيوستژيروکاسترو – ولورا ١در منطقۀ عملياتی شمارۀ ) ونج ٣٠ – ١٠(مرحلۀ دوم عمليات دشمن 

کردند و از ھر سو در محاصرۀ سپاھيان ھيتلری افتادند دچار  ر اين منطقه عمل میواحد ھای پارتيزانی که د

ولی در اثر شجاعت خويش و روش متھورانۀ فرماندھان و کميسر ھا استادانه . وضع وخيم و خطرناکی شدند

ختند و تلفات سپس از جناحين و از عقب به حمالت ناگھانی بر دشمن پردا. مانور کردند و توانستند خود را برھانند

  .عظيم بر او وارد ساخته او را به عقب نشينی واداشتند

عمليات .  مانند عمليات زمستان پيشين با شکست نازی ھا و ارتجاعيون پايان يافتونجعمليات دشمن در ماه 

از اين ی ئارتش توده . البانیبخش ملی و خلق بر نيروی غلبه ناپذير ارتش رھائيمذکور گواه جديد و بزرگی بود 

عمليات، بزرگتر و نيرومندتر بيرون آمد و خلق با اعتماد عميق تر به رھبری حزب کمونيست به ادامۀ مبارزه تا 

  . پيروزی مصمم تر شد

بخش ملی محفوظ بمانند، و طوری ات، وحدت و قدرت نبرد ارتش رھائيعمده در چنين شرايطی آن بود که نفر

فرمانی که به لشکر يک . تيژيک ستاد کل به ھيچ ممانعتی بر نخوردستراعمل شود که اجرای نقشۀ رزمی و 

فرماندھی کل در آن .  بگذرد و به حمله بپردازد به قوت خود باقی بوداشکومبينیضربه داده شده بود که از 

 مرکزی آنچنان عملی است که شکست تعرض البانیشرايط مشخص عقيده داشت که ورود لشکر مذکور به 

  به عمليات نظامی در جنوب وژوزا ادامه میالمانو چون سپاھيان . مسلم و قطعی خواھد ساختھيتلری ھا را 

  .دانست که فرمان او از طرف لشکر يکم اجراء گردد، کامالً مناسب می دادند فرماندھی کل موقع را برای آن

  

  ...ادامه دارد

 


