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  الله: و ارسال ازبازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  
  البانیات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار انستيتوی تحقيق

  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

   بخش چھل و ششم

  
 

  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 سپتمبر ٠۴

   و بر ھم خوردن نقشه ھای ارتجاع داخلی و خارجیالبانیبخش ملی تعرض عمومی ارتش رھائي

دشمن که غافلگير شده بود نتوانست در برابر .  گذشت و به تعرض پرداختاشکومبينی لشکر يکم از ١٩۴۴ ونج ٢۶

 البانیی دفاع از خود تطبيق داده عميقاً در نيرو ھای لشکر يکم عمليات خود را با واحد ھا. اين ضربه تاب بياورد

 کليۀ مناطقی که در فرمان فرماندھی کل والیجتا نيمۀ .  پرداختندديبرمرکزی نفوذ کردند و به ادامۀ پيشروی به سوی 

زه  از لشکر يکم قوياً پشتيبانی کردند و در کنار وی به مبارديبر مرکزی و منطقۀ البانیاھالی .  آزاد گشت،ذکر شده بود

ھزاران تن از جواناِن داوطلِب مناطقی که تازه آزاد شده بود به . ی و خيانت پيشگان برخاستندالمانعليه اشغالگران 

قسمت ھای کوچک پارتيزانی که در مناطق تحت نظارت . گردان ھای لشکر يکم ضربه پيوستند و آن را تقويت کردند

د و کمی بعد لشکر ھای  بيدرنگ به صورت گردان ھائی درآمدن مرکزی و شمالی مشغول عمل بودندالبانیدشمن در 

  . را تشکيل دادندالبانیبخش ملی ارتش رھائي

تعرض لشکر يکم برای اشغالگران و خيانت پيشگان به قدری دور از انتظار بود که در آغاز پنداشتند سر و کار شان با 

. و برای نجات خويش به اين مناطق روی آورده اندنيرو ھای پارتيزانی است که در جنوب شکست خورده » بقايای«

ولی به زودی به واقعيت پی بردند و سراسيمگی و شتابزدگی بسيار سپاھيان جنوب را به سوی شمال حرکت دادند تا 

  .لشکر يکم ضربه را از پای در آورند

 ھر دو با شکست کامل  ضد لشکر يکم دست زد کهه دشمن پشت سر ھم دو بار به عمليات ب١٩۴۴ت گس و اوالیجدر 

 را با ديبربخش ملی، نيرو ھای ھيتلری و ارتجاعيون را شکست داده تمامی منطقۀ جنگجويان ارتش رھائي. رو شده روب

  . به طور قطع آزاد کردندميرديتا و بخشی از پشکوپی ديبرشھر ھای 

 و رماندھی نيرو ھای انگليس در اثر فشار ھای فالبانیبخش ندانۀ تعرض لشکر يکِم ارتش رھائيگسترش پيروزم

 ضد هد آميز طلب کرد که عمليات جنگی بفرماندھی مذکور چندين بار با لحن تھدي. ئی در مديترانه نيز قطع نشدامريکا

 و ی، مطالبه و ارعاب متفقين انگليسبخش ملفرماندھی عالی ارتش رھائي.  گردد خائن متوقفعباس کوپینيرو ھای 
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 در برابر وی کنگرۀ پرمتخير به اجرای وظيفه ای پرداخت که کميتۀ مرکزی حزب و أبدون ت را رد کرد و ئیامريکا

  .نھاده بود

عليه سپاھيان  شمالی به تعرض البانیت لشکر دوم ضربه تشکيل شد و فوراً در انطباق با لشکر يکم در گسدر ماه ا

ی ئجموعۀ نيرو ھای پارتيزانِی ستاد ھای منطقه اين دو لشکر و م.  و دار و دسته ھای خائنان دست زدالماناشغالگر 

کميتۀ مرکزی حزب، .  در آمدندالبانیبخش ، در جزو سپاه اول ارتش آزاديپزا مرکزی و شمالی، به استثنای ھنگ البانی

  . را به مقام کميساريای سياسی سپاه يکم منصوب کردالبانی، عضو کميتۀ مرکزی حزب کمونيست حسنی کاپورفيق 

  . جنوبی نيز به تعرض عمومی پرداخته بودندالبانی در البانیبخش ملی اثناء ساير واحد ھای ارتش رھائيدر اين 

 البانیحزب کمونيست .  شدالبانیت نظامی شوروی وارد أت ھيگس به عمل آورد در ماه اپرمتدر اثر اقدامی که کنگرۀ 

 و به رسميت شناختن البانیبخش خلق ارزۀ رھائيت نمايندگی مذکور را به منزلۀ کمک اتحاد شوروی به مبأورود ھي

 و خلق شوروی را به ھم البانیاين اقدام ھمچنين گواه آن دوستی و اتحاد انقالبی بود که خلق . حاکميت وی ارزيابی کرد

  .عليه فاشيسم آبديده شده بودداد، دوستی و اتحادی که در مبارزۀ مشترک  پيوند می

، دار و دسته ھای ارتجاعی و راه ھای ارتباط دشمن المانپادگان ھای . شان در آمده بود به صورت آتشفالبانیسراسر 

دشمن که نمی توانست با تعرض . گرفتند  قرار میالبانیبخش ملی معرض حمالت ويران ساز ارتش رھائيھر روز در 

 اکتوبر ھيتلری ٢۴در . گفت و شھر ھای اشغال شده را يکی پس از ديگری ترک میعمومی به مقابله بر خيزد مناطق 

 و کوِکس، دورس، تيرانا، الباسان فقط شھر ھای اشکومبينی زدوده شده بودند و در شمال انیالبھا از سراسر جنوب 

  . را ھنوز در دست داشتنداشکودرا

) ۵ و ٣گردان  (البانیبخش ملی ی دو گردان از ارتش رھائيبخش ملی يوگسالوه تقاضای فرماندھی کل ارتش آزاديبنا ب

  . از مرز گذشته بود،عليه نازی ھا عمل کند کوسوواکه در مناطق   اکتوبر به منظور آن۵از روز 

، يکی از مھمترين نتايج تعرض المانعالوه بر رھائی قسمت اعظم سر زمين کشور و ايراد تلفات عظيم بر سپاھيان 

و دار و دسته » بالی کمبتار«.  عبارت بود از متالشی کردن کامل ارتجاع داخلیالبانیبخش ملی ائيعمومی ارتش رھ

. ھای مسلح اين سازمان ھا، و واحد ھای ژاندارمری در زير ضربات گردان ھا و لشکر ھای ضربه از پای در آمدند

  . به کلی از کار افتادندکيسلينگشورای سلطنتی و دولت 

سای ارتجاع، به منزلۀ واکنشی در ؤ با شرکت رالبانیخواستند يک دولت پوشالی   که مین انگليستشبث مجدد افسرا

  .برابر دولت موقت انقالبی، به وجود آورند باز ھم موفقيتی نيافت

سای خود گرد آمده بودند ھمۀ اميد شان در نجات ؤ به دور رالمانبقايای نيرو ھای ارتجاعی که تحت حمايت ارتش ھای 

  . پياده شوند و به آنھا ياری برسانندالبانی در ئیامريکا و  بدان بود که مگر سپاھيان انگليسخويش

، در اجرای دقيق رھنمود ھای البانیبخش فرماندھی کل ارتش رھائي. رده نشدولی اين آخرين اميد خيانت پيشگان بر آو

خواست سپاھيان چتر باز و  مديترانه که می را در امريکاکميتۀ مرکزی حزب، مطالبات مکرر فرماندھی انگليس و 

 رد ،جنگند ھا بالمان عليه بخش ملیادعای او در کنار نيرو ھای رھائي بفرستد که بنابر البانیدسته  ھای مخصوص به 

 قادر بود که تمام کشور را با نيروی خود و بدون کمک نيرو ھای مسلح خارجی آزاد البانیبخش ملی ارتش رھائي. کرد

بخش لری به دست گردان ھای ارتش رھائي پس از درھم شکسته شدن پادگان ھيتوقتی که کماندو ھای انگليس. داندگر

 ستاد انگلستان را مجبور ساخت که سپاھيان خود را البانیبخش ملی اده شدند فرماندھی کل ارتش رھائي پيساندراملی در 

  . فرا خواندالبانیبيدرنگ از ساحل 

 متوجه پيروزی انقالب البانی در امريکابزرگی که ممکن بود در اثر پياده شدن سپاھيان انگليس و بدين طريق خطر 

، در البانیبخش ملی  کل ارتش رھائيهکميتۀ مرکزی حزب و دبير کل آن انور خوجه، فرماند.  مرتفع شد،ی گرددئتوده 
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 وارد می آمد پختگی، خردمندی و تھور انقالبی ئیامريکا و  مداومی که از طرف متفقين انگليسبرابر فشار ھای شديد و

اين روش اصولی پيگير و اعتالء .  مداخله کنندالبانینشان دادند و در ھيچ حالی نگذاشتند که آنھا در امور داخلی خلق 

بری خواستند رھ  که میالبانیت ھای نظامی آنھا در أ و ھيامريکاانقالبی مبارزه، بر کليۀ تشبثات دولت ھای انگليس و 

بخش ملی و حزب کمونيست را از ميان بردارند و با پياده  را در دست بگيرند، جبھۀ رھائيالبانیملی  بخشجنبش رھائي

  . پشت پا زد،کردن ارتش به اشغال کشور بپردازند

  

  ...ادامه دارد

  


