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  الله: بازتايپ و ارسال از
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

  البانیانستيتوی تحقيقات مارکسيستی لنينيستی در جنب کميتۀ مرکزی حزب کار 
  ١٩۶٩تيرانا » نعيم فراشری«چاپ 

   بخش چھل 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 سپتمبر ٠٨

  

  یئتحکيم پايه ھای دموکراسی توده 

بخش ملی به وجه يم يابد و فعاليت شورا ھای رھائيی بسط و تحکئظم کشور امکان داد که قدرت توده رھائی قسمت اع

 ضد اشغالگران بر عھده داشت هکميتۀ ضد فاشيست عالوه بر وظائفی که در مبارزۀ مسلح ب. بی سابقه ای گسترده شود

کشور را از ويرانی بيرون آورد، اقتصاد را . به فعاليت پردامنه ای دست زد تا نظام دولتی و اجتماعی را سازمان دھد

گروه ھا . در کليۀ نواحی و شھر ھای آزاد شده، زندگی اقتصادی از سر گرفته شد. خشداحياء کند و به بازرگانی توسعه ب

 و مدارس باز شد. و گردان ھای کار به نوسازی جاده ھا و پل ھای خراب شده، مدارس و خانه ھای آتش گرفته پرداختند

اھميت اقتصادی داشت و نظارت بر سساتی را که ؤت ھای رئيسۀ شورا ھا ادارۀ کليۀ مأھي. خدمات بھداشتی آغاز گرديد

  .مصالح ساختمانی را بر عھده گرفتند

رھنمود داد که وضع اراضی . کميتۀ ضد فاشيست تصميم گرفت که اموال منقول و غير منقول خيانتکاران را ضبط کند

انان بی زمين تھيه روشن شود و آماری از زمين ھای کشتمند و دام ھا، از مالکان زمين و مالکان احشام، و از تعداد دھق

  .اين اقدام نخستين تدارک رفرم ارضی بود که پس از رھائی کشور انجام گرفت. گردد

 از اقدامات کميتۀ ضد فاشيست و شورا ھای رھائی ملی پشتيبانی کردند و نظر به عالقه ای ءتوده ھای مردم با تمام قوا

 نامی را که در خور وظائف اوست يعنی نام دولت که به کميتۀ ضد فاشيست داشتند خواستار آن بودند که بيدرنگ

 البانیلزوم اين امر از آنجا بود که اعتبار کميتۀ ضد فاشيست به مثابۀ يگانه دولت خلق .  را اختيار کندالبانیدموکراتيک 

  .رسيد  مسلم به نظر میالبانیافزايش يافته بود و رھائی کامل 

 در شھر آزاد شدۀ ١٩۴۴ اکتوبر ٢٣ تا ٢٠ که از البانیرھائی ملی له در دومين جلسۀ شورای ضد فاشيست أاين مس

شورای ضد فاشيست رھائی ملی به اتفاق آراء تصميم گرفت که کميتۀ ضد . برات تشکيل شد مورد بررسی قرار گرفت

سيد دولت دموکراتيک در برنامۀ خويش که به تصويب جلسۀ شورا ر.  بدل کندالبانیفاشيست را به دولت دموکراتيک 
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دانست که  شد که تصميمات کنگرۀ پرمت را دقيقاً به عمل در آورد، وظيفۀ خود می  متعھد میالبانیدر برابر خلق 

 را محفوظ البانی را بيش از پيش توسعه و تقويت بخشد، استقالل ملی کشور البانی رھائی سريع و کامل ۀمبارز

  .مين حقوق افراد و دفاع از آن بپردازدأنگھدارد، قدرت شورا ھای رھائی ملی را تحکيم کند، به ت

 با کشور ھای خارجی منعقد شده  زوغووسيلۀ رژيمه بايست در قرارداد ھای سياسی، نظامی و اقتصادی که ب دولت می

برنامۀ دولت . رساند ملغی گرداند  زيان میالبانیبود تجديد نظر کند و کليۀ آنھائی را که به مصالح خلق و حکومت 

.  اتحاديۀ ضد فاشيستی رابطه و ھمکاری نزديک برقرار شودیداشت که با اتحاد شوروی و اعضا  میھمچنين مقرر

سسان بپردازد تا مجلس ؤشد که پس از رھائی کشور به سازمان دادن انتخابات دموکراتيک مجلس م دولت متعھد می

  .کند را تدوين البانین و قانون اساسی کشور ييمذکور شکل رژيم را به طور قطع تع

تا آن موقع شورا ھای رھائی ملی، ھم .  قانون شورا ھای رھائی ملی و قانون انتخابات آنھا را تصوب کردبراتجلسۀ 

 ارگان ھای قدرت بايست وظائف از اين به بعد آنھا فقط می. بخش ملیگان جبھۀ رھائيارگان دولت بودند و ھم ار

  .وجود آورده بايست ارگان ھای جداگانۀ خود را ب جبھه می. ی را انجام دھندئدموکراتيک توده 

 کليۀ اظھاريۀ مذکور تساوی. »اظھاريه حقوق افراد« عبارت بود از تصويب براتيکی از مھمترين تصميمات جلسۀ 

آزادی اجتماعات، آزادی کالم، آزادی جمعيت ھا، آزادی مطبوعات، آزادی : کرد مين میأافراد را در برابر قانون ت

اظھاريۀ حقوق «. ، حق اقامۀ دعوا وغيره١٨دان، تساوی حقوق برای زنان، حق انتخاب شدن از سن مذھب و وج

  .ی بودئاسی توده يکی از اسناد اساسی حکومت نوين دموکر» افراد

 بود و پرمتتصميمات دومين جلسۀ شورای ضد فاشيست رھائی ملی، مکمل و دقيق کنندۀ تصميمات تاريخی کنگرۀ 

بر تصميمات مذکور ضربۀ جديدی .  بر فاشيسم و ارتجاع داخلی به شمار می آمدالبانیزۀ خلق پيروزی سياسی تا

  .  بر قرار سازندالبانیخواستند نظارت خويش را بر   وارد آورد که میامريکائی و تشبثات امپرياليست ھای انگليس

ی و بورژوازی را ريشه کن مبارزۀ انقالبی تحت رھبری حزب کمونيست، قدرت دشمنياران، مالکان بزرگ ارض

  .ساخته بود

 در البانیبخش ملی کامالً به صورت ارتش منظم خلق و حکومت نوين  برپا بود ارتش رھائيبراتدر ھنگامی که جلسۀ 

زن ھا قريب .  ھزار جنگجو داشت که در گردان ھا، لشکر ھا و سپاه ھا متشکل بودند٧٠اينک ارتش مذکور . آمده بود

  .دادند  درصد اين ارتش را تشکيل می٩٠ درصد و دھقانان قريب ٨٠ قريب  در صد، جوان ھا٩

 و در مناطق البانیی در المانبخش ملی در آن موقع به آخرين عمليات خويش عليه سپاھيان واحد ھای ارتش رھائي

گرفت و بر   انجام میتيرانابايست برای رھائی  مھمترين عمليات مذکور عملياتی بود که می.  مشغول بودندکوسووا

اين نقشه بر اساس عمليات ھماھنگ لشکر يکم و ساير واحد ھای ارتش رھائی . طبق نقشۀ فرماندھی کل به عمل در آمد

. شد  و راه ھای اصلی عقب نشينی سپاھيان ھيتلری متمرکز میتيرانابخش ملی تنظيم گرديده بود که مستقيماً در جھت 

 به تيرانا را غارت و نابود کنند، آزاد ساختن تيرانا ھا المانکه  گيری از اين دشمن، جلویھدف نقشه عبارت بود از امحا

رھبری نبرد ھای پايتخت و منطقۀ اطراف . رھبری عمليات به فرماندھی سپاه يکم واگذار شد. ھر قيمت که تمام شود

  . بودمحمد شيخو لشکر يکم، ه بر عھدۀ فرماندتيرانا

.  ملی پس از تدارک عمومِی دقيق به يورش برای رھائی پايتخت دست زدبخش ارتش رھائي١٩۴۴ اکتوبر ٢٩روز 

عملياتی که .  به اھتزاز در آمدتيرانامبر پرچم پيروزی بر فراز  نو١٧ روز به طول انجاميد و روز ١٩تعرض مدت 

اھالی . دبخش ملی بوو انضباط و روحيۀ قوی ارتش رھائي صورت گرفت نشانۀ سطح عالی سازمان تيرانابرای رھائی 

  . شرکت جستندتيراناپايتخت در کنار گردان ھای ضربه، فعاالنه در نبرد برای رھائی 
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کردند به ھمراھی   که در آن طرف مرز عمل میالبانیبخش رتش رھائيمبر نيرو ھای ا نو١٨از سوی ديگر در روز 

 و پريِزرن، گژاکووا، ِدسان، ک ژوني را از سپاھيان ھيتلری زدوده وکوسووا بخش اعظم مناطق کوسوواگردان ھای 

  . را پس از نبرد ھای سخت آزاد کرده بودپژا

  

  ...ادامه دارد

  


