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E DIEL
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TAKIM QE MBAROI PER PESE MINUTA
Ambasadori ynë në Pekin na njoftoi se, pasi kishte
kërkuar takim, si reciprocitet, me Li Hsien Nienin për
dorëzimin e letërpërgjigjes së Komitetit tonë Qendror
ndaj protestës së tyre, sipas së cilës gjoja ne kishim
sulmuar strategjinë e Maos, pas dy ditësh atë e priti Gën
Biaoja, në vend të Liut.
Ambasadori i tha: «Dëshironi t'jua lexoj letrën, siç
proceduat ju, apo e doni ta lexoni vetë?».
«Ma jep», i tha revizionisti Gën Biao.
E tërë kjo punë mbaroi për pesë minuta.
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E HENE
3 JANAR 1977*

DUKET

Qr

FRAKSIONI PROAMERIKAN NE KINE
DO TË FITOJE

Muret e rrugëve të qyteteve kineze, sidomos të Pekinit, janë mbushur me dacibao, të cilat bëjnë presion
mbi grupin e Hua Kuo Fenit që të rehabilitohet plotësisht Ten Hsiao Pini dhe të marrë funksionet e kryeministrit, nënkryetarit të partisë dhe të shefit të shtatmadhorisë. Asgjë më shumë, veçse gjithë çelësat kryesorë të
Kinës! Me fjalë të tjera të gjitha fuqitë e padronit të tij,
Çu En Lait, që e rehabilitoi dhe e përgatiti t'i zinte vendin. Në rast se Maoja do të vdiste më parë se Çuja, ky,
si i dyti, do të zinte vendin e të parit dhe i treti, Teni.
vendin e të dytit. Në këtë rast çdo gjë do të shkonte si
në gjalpë, rezistenca e kundërshtarëve të tyre do të shtypej. Për këtë Çuja, Teni dhe Hua Kuo Feni përgatitnin
me kohë komplotin dhe goditjen. Për këtë ndryshim -garde» nuk viheshin në llogari as partia, as Komiteti Qendror, as kongresi. Këto organe për kinezët kanë qenë
dhe janë organe fasadë.
Mirëpo ngjarjet u zhvilluan ndryshe: dy vdiqën,
treti u eliminua, ndërsa Hua Kuo Feni, pjesëtar i komplotit dhe ministër i Punëve të Brendshme, veproi me
shpejtësi, arrestoi kundërshtarët, u vetemërua në krye
dhe vuri në lëvizje les rouages të komplotit. Por kjo
punë nuk mund të vazhdonte gjatë, pse «u ftohën kokat.
dhe nuk vepronin më në unitet. Kështu fraksionet fi6

Iluan të veprojnë të përçarë dhe të rivendikojnë. Kjo
grindje në mes tyre nxjerr dhe do të nxjerrë edhe shumë
të palara. Fraksionet pajtohen që të përdoret çdo shpifje
kundër «katërshes», por nuk pranojnë të ndajnë fuqinë,
ashtu siç do Hua Kuo Feni, që ishte i fundit në hierarkinë e komplotit. Duhet të ngrihet i treti në hierarki dhe
ky është Teni, për të cilin, kur u rrëzua, edhe Maoja tha
se «Teni nuk është marksist-leninist»; edhe vetë Hua Kuo
Feni, kur mori fuqinë, e sulmoi dhe e kritikoi rëndë këtë.
Tash udhëheqja kineze ndodhet në krizë të madhe.
Vendi digjet zjarr (ambasadorë të huaj në vende të ndryshme u kanë thënë ambasadorëve tanë se «në Kinë ka
filluar lufta civile. Nga 27 provinca, 17 janë në revolucion». Kinezët vetë zyrtarisht e pranojnë, por e minimizojnë këtë gjendje). Në gjirin e udhëheqjes së sotme të
Kinës duhet të ketë shumë grindje, duhet të ketë njerëz
pro Maos, bile pro edhe nga ata që e kritikojnë, sepse
Maoja foli ashtu për Tenin dhe toleroi kaq gjatë «katërshen»; duhet të ketë të tjerë pro Çu En Lait, dhe në këtë
grup është shumica, sepse këta e kanë tash fuqinë në dorë.
Në grupin e Çusë duhet të ketë dy rryma: një pro
Tenit dhe një pro Hua Kuo Fenit. Midis këtyre dy rrymave është përqendruar tash lufta fraksioniste. Në opozicion të fortë janë të dyja këto vija: vija e Tenit dhe
vija e Huasë, që të dyja të djathta, njëra ekstreme dhe
kundër Maos në disa gjëra, tjetra më e moderuar, gjoja
pro Maos në disa të tjera. Një vijë kërkon rehabilitimin
e plotë të Tenit, kurse vija tjetër e pranon, por pasi ky
«më parë të bëjë autokritikë dhe të mos bëhet kryetar
i Këshiflit të Shtetit».
Po mori fuqinë Teni, Hua Kuo Feni do të lihet në
një vend .honorifik» 1 dhe do të vihet në qoshe, ashtu
siç e kishte vënë Maon grupi i Çu En Lait e i këndonte
1 Nga frëngjishtja — vend «nderi» (pa fuqi efektive).
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hosanara, ndërsa ky, Maoja, fliste nga një fjalë ose bënte
ndonjë vjershë nga «qielli i nëntë», ku ishte ngjitur.

Aktualisht, pra, në Kinë, dhe jo vetëm tash, por
vazhdimisht, është bërë dhe bëhet luftë joparimore për
pushtet. Liu Shao Çia luftoi për pushtet, Maoja po kështu
luftoi për pushtet; gjithashtu Lin Biaoja, Çu En Lai, Ten
Hsiao Pini, e më së fundi edhe Hua Kuo Feni, të gjithë
për pushtet kanë luftuar. Parimet dhe ideologjia në këtë
mes s'janë gjë tjetër, veçse maska. Partia atje është e
përçarë dhe jo në binarë, ajo tërhiqet zvarrë nga propaganda dhe nga pushka. Në gjithë këtë periudhë turbuIlirash, intrigash e komplotesh, pushka ka sunduar mbi
partinë dhe jo partia mbi pushkën. «Zotërinjtë e luftës»,
të veshur me petka të reja dhe me një lustër ideologjike
të rreme, bëjnë ligjin në Kinë.
Por, në këtë kaos të madh rivalitetesh, luan rol dhe
politika e dy superfuqive. Secila mbron partizanët e saj
në Kinë dhe u krijon mirazhini e daljes nga kaosi ekonomik dhe të forcimit ushtarakisht. Unë gjykoj se fraksioni proamerikan do të fitojë, sepse Shtetet e Bashkuara
të Amerikës janë në gjendje ta furnizojnë Kinën ekonomikisht dhe ushtarakisht. Propaganda kineze se «Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dobësuar» është false
dhe shërben si mbulesë për të fshehur tratativat e mëdha
që Kina bën me imperializmin.
Po ata që bënë Revolucionin Kulturor në Kinë, ç'po
bëjnë? Mendoj se këta janë miliona. Tash këta po persekutohen, po ndiqen, por sa dhe deri ku?! Ato që dëgjojmë, por që s'mund t'i verifikojmë dot, tregojnë se
ata lëvizin, rezistojnë. Po shpërtheu në Kinë revolucioni,
atëherë ai do të përhapet si barut, nuk do të shuhet dot
kollaj, dhe të djathtët do të jenë në rrezik, sepse ky
revolucion do të jetë me gjak dhe jo si ai që predikonte
Mao Ce Duni.
1 Nga frëngjishtja — këtu: iluzionin.
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E MARTE
4 JANAR 1977*

KONTRATAT T'I REALIZOJME ME MIREKUPTIM,
POR PA BERE LESHIME IDEOPOLITIKE
Më njoftuan për vështirësitë që nxjerrin kinezët për
qymyrin e koksifikuar, të cilin, sipas kontratës, ata duhej
të na e kishin livruar deri në fund të vitit 1976. Tash
rezerva për furrnaltën kemi vetëm deri në fund të shkurtit të këtij viti. Shkëmbeva men.dime me shokët për këtë
prob]em. Nxorëm përfundimin se alarmi nuk na shërben, prandaj të ruajmë gjakftohtësinë dhe të marrim
masa me kohë. Ne duhet të jemi të qartë se kinezët do
të na shkaktojnë shumë vështirësi, në mos na bllokofshin fare. Natyrisht, ne nuk jemi nga ata që ngrenë
duart; revizionizmin, kudo që të shfaqet, do ta luftojmë
pa mëshirë e pa u përkulur asnjë grimë.
Pjesën më të madhe të qymyrit të vitit 1976 kinezët
do të na e japin se s'bën. Për pjesën që do të mbetet, do
të caktojmë me ta kohën e livrimit, dhe për sa i përket
sasisë së qymyrit që është parashikuar në marrëveshje
për vitin 1977, duhet të luftojmë që të sigurojmë sa të
sigurojmë, sepse është me klering. Punët tona me kinezët nuk mund të shkojnë si në gjalpë, prandaj njerëzit
tanë duhet të bisedojnë shtruar e me durim me ta, që
të kuptojnë se veprojnë gabim; njëkohësisht duke shmangur sa të jetë e mundur fërkimet për çështjet për të
cilat jemi në kundërshtim me ta. Ne duhet t'ua lëmë
të hapur perspektivën kinezëve se një pjesë të disa
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prodhimeve të rëndësishme do t'ia japim edhe Kinës me
klering. Një gjë të tillë duhet ta bëjmë me qëllim që
edhe ata të mos mund të na pengojnë në ndërtimin e
objekteve që na japin. Tregtia me kinezët duhet të bëhet
e shkathët dhe jo e ngurtë. Ne të marrim ç'na japin dhe,
për sasitë që do të mbeten, të ngulim këmbë më vonë.
Të mos themi »kemi kontrata», por të luftojmë për zbatimin e tyre. Praktika vërteton se edhe vendet kapitaliste kontratat i shkelin, kur u leverdis t'i shkelin; bile
pranojnë dhe të paguajnë gjoba. Ato shkelin arbitrarisht
jo vetëm kontratat në marrëdhëniet ekonomike, por edhe
traktatet për probleme shumë më të rëndësishme. Kështu do të veprojë edhe Kina në të ardhmen për kontratat
e marrëveshjet që kemi. Prandaj të tregohemi të kujdesshëm, të kemi durim, të jemi vigjilentë e në gatishmëri
për të manovruar.
Tregtia jonë, importi dhe eksporti, është një problem
i madh dhe i koklavitur. Tash që qielli i Kinës u vesh
me re, ky problem u bë shumë më i ndërlikuar, prandaj nuk
mund të zgjidhet «në këmbë», sepse është një çështje
komplekse'. Duhet ta studiojmë në kompleks këtë problem.
Është urgjente dhe shumë e nevojshme zgjidhja e
çështjes së lëndëve të para, që duhet të sjellim nga jashtë
dhe me prioritet. Nga do t'i sjellim këto? Ato që do të
na japë Kina mirë, por edhe këto tash duhet t'i marrim
me rezervë. Domethënë, t'i bëjmë mirë llogaritë, të kursejmë nga ndonjë anë dhe të sigurojmë edhe nga ndonjë
anë tjetër. Kjo të konsiderohet rezervë edhe në qoftë se
do të na e furnizojë Kina këtë ose atë mall.
Ato mallra që nuk do të na i japë Kina, të bëjmë
përpjekje që t'i kërkojmë në tregje të tjera, qoftë të
vendeve revizioniste, e kam fjalën të vendeve të ashtuquajtura të demokracisë popullore, me të cilat i kemi ruajtur marrëdhëniet tregtare. Kërkesat e reja duhet të
10

jenë plus atyre që luftojmë t'i sigurojmë zakonisht. Natyrisht, duhet të luftojmë, se me këto shtete bëjmë tregti
me klering, dhe njëkohësisht të kemi parasysh faktin se
me këto shtete jemi në armiqësi e mund edhe të na
bllokojnë. Prandaj duhet manevruar mirë me mallrat tonD klering.
Mbetet për ne edhe tregu kapitalist, që zakonisht bëhet me devizë. Por ne devizë kemi pak, prandaj atë që
kemi të mos e përdorim pa mend, por shumë shtrënguar
dhe për ato mallra që na vihet litari në grykë.
Si konkluzion, u thashë shokëve që ta studiojnë këtë
problem, të marrin vendime në Qeveri, dhe të merren
masa në mënyrë që plani të realizohet. Që sivjet duhet
të studiohen edhe problemet e gjithë pesëvjeçarit, sidomos lidhur m veprat për të cilat Kina na ka akorduar
kredi. Kjo mund të na i lërë në mes ndërtimet, prandaj
ne duhet të marrim me kohë masa dhe vendime për t'i
vazhduar e për t'i mbaruar këto objekte me forcat tona.
Këto detyra, në lidhje me kinezët, duhet të ndiqen
me kujdes, me gjakftohtësi, sepse protestat nuk kanë
zgjidhur asgjë. Vija e Partisë nuk duhet të shkelet, por
manovrime tregtare duhet të bëhen. Për kundërshtimet
ideologjike, sa të ketë mundësi, të mënjanohet përplasja
e drejtpërdrejtë me ta, derisa ata të veprojnë hapur kundër nesh. Favore tregtare etj., më nuk duhen kërkuar
nga ata; kontratat duhet të luftojmë, them të luftojmë,
që t'i realizojmë dhe kjo, duhet kuptuar, me mirëkuptim,
pa asnjë koncesion politiko-ideologjik.
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E 1111MKURE
5 JANAR 1977*

UDHEHEQJA KINEZE PO RRESTIQET DITA-DITES
NE HUMNERE
Kinezët, dy-tri ditë më parë, me siguri për të sulmuar tezën tonë të drejtë ideologjike dhe politike kundër «botës së tretë», që u shtrua në Kongresin e 7-të,
shkruan një artikull gjoja teorik, të gjatë e të ndarë në
kapituj. Artikulli në fjalë jo vetëm nuk ishte aspak teorik, por, ashtu siç qe shtruar problemi atje, ishte edhe
i gabuar.
Qëllimi i këtij shkrimi dukej qartë: «të vërtetonte»
se ndarja në «tri botë» është një «shpikje gjeniale e Mao
Ce Dunit»..Ata duan që t'i njihet Mao Ce Dunit atësia e
kësaj shpikjeje absurde dhe antimarksiste e ndarjes së
botës, në kundërshtim me ndarjen e bërë nga Marksi dhe
Lenini. Borgjezia dhe Hrushovi e kanë pjellë më parë
këtë «dobiç», por megjithëkëtë duan ta adoptojnë edhe
maoistët. U mbeti në derë.
Me këtë artikull kinezët duan «të vërtetojnë» se
«bota e tretë», kjo pjellë e tyre, ka korrur «suksese të
mëdha» dhe gjendja atje «është e shkëlqyer».
Por kinezët nuk marrin mundimin ta shpjegojnë
këtë «botë të tretë», se s'kanë si e arsyetojnë teorikisht
nga ana marksiste-leniniste. Në pamundësi ta bëjnë këtë
gjë, kanë vënë disa «teoricienë» të tyre, regjistrues të
ngjarjeve që ndodhin në botë, dhe këta i numërojnë këto
në një mënyrë aq banale, një e nga një, siç mund t'i nu-

mëronte një agjenci shtypi nën rubrikën «ngjarjet e
Kjo, nga revizionistët «e zgjuar» kinezë, bëhet për
t'i thënë «botës së tretë»: «Shihni ç'suksese!, shihni
ç'ndihmë të madhe ju jep Kina» (!) (duke ua numëruar
këto). Ky numërim do të thotë që «Kina është me ju, bën
pjesë në botën e tretë, prandaj dë.gjojeni atë dhe udhëhiquni prej saj, se bashkë me të jeni forca lëvizëse e
botës, jeni marksizëm-leninizmi i vërtetë».

Por kjo «botë e tretë» e papërcaktuar, ose e përcaktuar nga kinezët, mbi kë po i korr këto «suksese të
shkëlqyera»? «S'ka asnjë dyshim, — thonë kinezët, —
mbi socialimperializmin sovjetik». Pra, në çdo paragraf
të këtij farë artikulli nuk flitet veçse kundër Bashkimit
Sovjetik, se, sipas tyre, vetëm ai i shkakton gjithë të
këqijat! Po për imperializmin amerikan ç'thuhet në të?
Jo shumë gjëra: flitet vetëm që Bashkimi Sovjetik ka
kontradikta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po
përse i ka dhe ku konsistojnë këto kontradikta? Artikulli
nuk flet, se nuk do që të shprehet kundër Shteteve të
Bashkuara të Amerikës! Pra Kina i mbron Shtetet e Ba-

shkuara të Amerikës. Kjo është e qartë, sepse, po të
lexosh statistikat e investimeve në «botën e tretë», del
se 80 për qind bëhen nga amerikanët, 10 për qind nga
Bashkimi Sovjetik dhe 10 për qind nga fuqitë e tjera
imperialiste. S'do koment për të kuptuar falsitetin e
luftës së kinezëve, kur shprehen «kundër imperializmit,
kundër socialimperializmit, kundër hegjemonizmit». As
në teori, as në praktikë nuk i shpjegojnë kinezët këto
çështje themelore, se bien brenda, prandaj thonë formula për të qenë brenda dhe veprojnë ndryshe nga
ç'thonë.
Mirë, këto nuk i shpjegojnë, po problemin e klasave

e të luftës së klasave brenda këtyre shteteve të së ashtuquajturës botë e tretë, a e prekin, a e shpjegojnë, a e
zënë një çikë në gojë? Aspak, kjo është zhdukur krejt,
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për hir të luftës kundër Bashkimit Sovjetik dhe të
mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e të
klikave të tyre, që janë në fuqi në shumicën e shteteve
të «botës së tretë». Po ç'janë këto klika për kinezët?
Këto janë «demokrate, nacionaliste dhe të lira e sovrane»,
kur mbajnë anën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 1
Ç'ndodh me popullin në këto vende dhe ç'duhet të bëjnë
atje njerëzit që vuajnë, që shtypen, që s'kanë punë? Ç'u
këshillojnë kinezët? Për kinezët këta popuj janë turma
bagëtish, pa personalitet, janë vetëm popuj të «botës së
tretë», që duhet vetëm të durojnë zgjedhën e brendshme
dhe të jashtme të imperializmit amerikan dhe të luftojnë
kundër socialimperializmit sovjetik! •Mund të bëjmë dhe
mbledhje, — thonë kinezët, — nën këtë bajrak të botës
së tretë». «Le ta fillojmë me arsimin», — thotë Zylfikar
Ali Butoja. «Dakord, — thonë kinezët, — nesër bëjmë dhe
një tjetër për pastrim të ambienteve».
Udhëheqësit revizionistë kinezë po rrëshqasin dhe
do të rrëshqasin dita-ditës në humnerë. Me këto teori
gjoja marksiste-leniniste nuk gënjehen as marksistët, as
revolucionarët, as njerëzit përparimtarë. Me pallavra të
tilla, duke thënë se brenda në Kinë «gjendja është e
shkëlqyer», kur atje është rrëmujë, ose duke thënë se
«gjendja në botë është e shkëlqyer», kur botës i kanoset
rreziku i luftës imperialiste dhe i robërisë për popujt,
kredia e kinezëve do të bjerë përtokë. Por më mirë kështu, sesa të fitojnë gënjeshtra .dhe revizionizmi.
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E ENJTE
6 JANAR 1977

KINEZET SIIPIFIN PRAPA KRAHEVE TANE
Mësojmë se kinezët në Paris shpifin me shokët kilianë prapa krahëve tanë. Ata janë hipokritë e trockistë.
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me ne» për çka u kemi shtruar, prandaj nuk na janë
përgjigjur. Mirëpo ata vetë vepronin sipas strategjisë së
tyre dhe kjo ishte «e drejta» e tyre, por edhe ne vepronim sipas strategjisë dhe taktikës sonë. Por, siç po duket,
E SHTUNE

Partia Komuniste e Kinës ka hapur një polemikë të
ndyrë prapa krahëve të Partisë sonë, pa i shtruar më parë
mosmarrëveshjet dhe kontradiktat që ka me të. Ajo ka
përgatitur një material standard, thërret në Pekin përfaqësuesit e të gjitha partive marksiste-leniniste që mundet dhe ua punon atë. Ky material, në përgjithësi, është
përgatitur kundër vijës marksiste-leniniste të Partisë
sonë dhe, në veçanti, kundër Kongresit të 7-të të saj.
Një veprim të tillë revizionist, trockist, as Hrushovi
nuk e ki:shte bërë, as kundër nesh, por, me sa dimë, as
kundër kinezëve. Renegati Hrushov na ka sulmuar, na ka
atakuar e na ka kundërshtuar ne, ose haptazi ose me
letër, kurse kinezët asnjëherë nuk e kanë berë një gjë
të tillë.
Ne, për çdo çështje me rëndësi parimore, ku kemi
pasur divergjenca me ta, ose u kemi shkruar letra, ose
ua kemi bërë të njohura pikëpamjet tona me anë delegacionesh. Nga ana jonë qëndrimet kane qenë korrekte si
në mes dy partive motra. Kur nuk kemi qenë dakord me
ta, çdo gjë ua kemi thënë hapur, kemi mbrojtur mendimet tona dhe nuk kemi ndërruar mendim. Kinezët nuk
u jarA përgjigjur letrave tona dhe për një varg problemesh secila parti ka vepruar sipas pikëpamjes së vet.
Ata pretendojnë se «nuk donin të bënin polemikë

ata strategjinë dhe taktikën tonë i kanë konsideruar si
sulme kundër Partisë Komuniste të Kinës; atëherë edhe
ne kemi të drejtë t'i konsiderojmë ato të tyret si sulme
kundër Partisë së Punës të Shqipërisë.
Del qartë se Partia Komuniste e Kinës, e cila në
mënyrë hipokrite pretendon se nuk duhet të ketë «parti
mëmë» dhe «parti bijë», ka dashur që Partia e Punës
e Shqipërisë të ndiqte qorrazi vijën e saj dhe jo vetëm
kaq. por të na impononte neve mendimet e veta. Them
kështu sepse ajo as ka pranuar të bisedonte me ne për
këto divergjenca që njiheshin nga dy partitë tona. Po
përse ndodhte kështu?
Së pari, ne mendojmë se ata e ndienin veten «një
shtet i madh», Partia e saj Komuniste «një parti e madhe. dhe Mao Ce Duni «një udhëheqës i pagabueshëm»,
prandaj ndjenja e «shtetit të madh», e «partisë së
dhe e «udhëheqësit të madh» vepronin në bllok.
Së dyti, Kina, megjithëse është «për marrëdhënie
dypalëshe dhe për bisedime të tilla•, ajo i trembet ballafaqimit të mendimeve me ne. Bashkëbisedime dypalëshe
Kina •prapon», por të tilla bisedime ajo i do për aq sa të
informohet, se pastaj, atje ku gjen, u jep direktiva të
tjerëve.
Së treti, Kina mendon se, meqë ajo na jep disa kredi,
ne duhet t'u bindemi pikëpamjeve të saj.
Dëshiroj t'i thelloj pak më shumë mendimet tona, se
•
për ç'arsye Mao Ce Duni dhe Komiteti Qendror i Partisë
Komuniste të Kinës nuk kanë dashur të bisedojnë me
ne për problemet që u kemi shtruar dhe për të cilat kemi
pasur divergjenca me ta. Ne mendojmë se çështja qëndron në pikëpamjet socialdemokrate dhe oportuniste që
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kanë ekzistuar te Mao Ce Duni. Për këtë problem atij
nuk i bëhej vonë ekzistonin mendime të kundërta.
Por përveç kësaj ka ekzistuar edhe një arsye tjetër: problemet në fjalë do të hapnin të tjera probleme në lidhje
me vijën e përgjithshme të Partisë sonë, të partisë së
tyre dhe të Partisë Komuniste (bolshevike) të Bashkimit
Sovjetik.
Ata na bëjnë neve disa akuza pa baza, për shembull,
se gjoja ne ishim me tezat e «bashkekzistencës paqësore»
hrushoviane, se gjoja ne atakuam kultin e Stalinit, por
më vonë e fshimë këtë kritikë, se gjoja ne «ishim
vetëm për mundësinë e evitimit të luftës» e të tjera thënie
të tilla që nuk i vërtetojnë as veprimet e Partisë sonë,
as dokumentet e saj të shkruara. Por, me këto akuza
pa baza që bëjnë ata, vërtetohet diçka tjetër shumë kritike dhe me rëndësi të madhe për Kinën dhe për lëvizjen
komuniste ndërkombëtare. Ne mendojmë se, pas vdekjes

së Stalinit dhe gjatë peripecive hrushoviane, derisa u
arrit në Kongresin e 20-të, vërtetohet që Mao Ce Duni
dhe Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës
ndien, si të thuash, njëfarë kënaqësie në këtë drejtim që
«tash e tutje ne (kinezët) do të veprojmë më lirisht në
punët tona të brendshme dhe në arenën ndërkombëtare».
Kjo është përshtypja jonë, të cilën e nxjerrim si nga
bisedimet, ashtu edhe nga tezat e mëvonshme të Mao Ce
Dunit, sipas të cilit gjoja Stalini u impononte kinezëve
dhe të gjitha partive të tjera marksiste-leniniste pikëpamjet e Partisë 13olshevike. Pra, sipas Maos, të gjitha
partitë komuniste marksiste-leniniste të botës, në kohën
e Stalinit, detyroheshin të mbështetnin Bashkimin Sovjetik dhe vijën e tij, ato ishin në shërbim të Partisë
Bolshevike dhe nuk e ndienin veten si parti të pavarura
marksiste-leniniste. Këtë e pohoi vetë Mao Ce Duni
në Mbledhjen e Moskës të vitit 1957. Përveç kësaj, Mao
Ce Duni në këtë mbledhje ngriti çështjen se «Të gjithë
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ne, partitë komuniste dhe punëtore të botës, domethënë
kampi i socializmit, duhet të ketë një krye, dhe ky krye
duhet të jetë Bashkimi Sovjetik». Këtë tezë Mao Ce Duni
e paraqiti në Mbledhjen e Moskës, dhe e mbrojti, kurse
Hrushovi bëri sikur nuk e dëshironte një gjë të tillë.
Duhet të pohojmë se këtë tezë e mbrojt€.;rn edhe ne, edhe
të tjerët. Por Mao Ce Duni, me gjithë autoritetin e tij
të madh, tha edhe një gjë tjetër, se «Hrushovi është një

marksist-leninist i shquar, udhëheqës i madh i Bashkimit Sovjetik», se «me Hrushovin mund të bisedohet e
mund të ecet përpara», kurse me Stalinin duhej të rrije
gatitu, donte të thoshte ai.
Po ashtu Mao Ce Duni. siç e kemi dëgjuar me veshët tanë, mbështeti me plot gojën Hrushovin, kur
kuidoi të ashtuquajturin grup antiparti të Molotovit me
shokë. Pra të gjitha këto fakte-tregojnë se Mao Ce Duni

ka qenë plotësisht me vijën revizioniste dhe me veprimet puçiste, denigruese e komplotuese kundër Partisë
Komuniste (bolshevike), kundër Stalinit, kundër Bashkimit Sovjetik.
Partia jonë nuk ka qenë në këto pozita të Mao Ce
Dunit, as të Partisë Komuniste të Kinës. Pas vdekjes së
Stalinit, ne mendonim se dikush tjetër do të vinte në
krye të partisë, dhe në parantezë mund të themi se ne
mendonim për Molotovin. Pikërisht pas vdekjes së Stalinit ne hymë në konflikt me udhëheqjen e re të Bashkimit Sovjetik, me Malenkovin, me Bulganinin, me
Hrushovin, me Mikojanin e të tjerë. Këta, tre-katër muaj
pas vdekjes së Stalinit, na sulmuan paturpësisht dhe ashpërsisht, duke na akuzuar si njerëz që nuk dinim të përdornim ato pak kredi që na kishin dhënë e të ndërtonim
ato pak objekte industriale, të cilat në realitet ne i
ndërtuam në kohën e duhur, sepse punonim që socializrni të ecte përpara në vendin tonë.
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Ne morëm pjesë në mbledhjet e partive komuniste
dhe punëtore në Moskë, por nuk shkuam atje me pikëpamjet e Mao Ce Dunit. Ne nuk folëm kundër Bashkimit Sovjetik deri në një kohë sa nuk ishin pjekur
kushtet, por brenda vetes sonë kishim brenga të mëdha
dhe dyshime ndaj udhëheqjes së tij. Ajo nuk tregohej
e vendosur, kishte konfuzion. Ne nuhatnim, por nuk
ishim në dijeni të kontradiktave që ekzistonin brendapërbrenda saj, në mes të udhëheqësve, dhe sidomos për
sa i përket vijës së Stalinit.
Mendimi ynë është se Mao Ce Duni ishte në dijeni
të kësaj gjendjeje dhe se ai duhet të ketë qenë dakord
me vijën dhe me veprimet e Hrushovit kundër Stalinit
dhe vijës së Partisë Bolshevike. Gjithashtu, Mao Ce Duni

duhet të ketë marrë nga Hrushovi premtime për ndihmë ekonomike dhe për ndihmë politike në arenën ndërkombëtare, si dhe premtime për ndihma ushtarake, ndërmjet të cilave edhe për sekretin e bombës atomike. Hrushovi i ka bërë këto premtime, mendojmë ne, dhe për
një kohë çështjet duket se ecnin mirë, por ai ishte një
mashtrues. Edhe Maoja, mendojmë ne, kishte qëllimet
e tij. Maoja (këto natyrisht janë supozime), pas vdekjes
së Stalinit, pavarësisht nga ato që thoshte se «Hrushovi
është njeri i madh», e vinte veten mbi Hrushovin dhe
Mendonte se ai duhej ta kishte vendin pas Leninit si
«kokë e madhe filozofi» dhe udhëheqës i një vendi me
popullsinë më të madhe në botë. Megjithëse thoshte
që «në krye të kampit duhej të ishte Bashkimi Sovjetik»,
ai në të vërtetë mendonte se duhej të ishin të paktën dy:
Kina dhe Bashkimi Sovjetik, një de jure, po dy de facto,
që të bënin ligjin në botë.
Ne bëmë Kongresin e 7-të dhe Partia e Punës e

Shqipërisë i shprehu pikëpamjet e veta ashtu siç i mendonte, kurse udhëheqja kineze u thartua dhe bëri gabimin
tragjik që sulmoi Kongresin tonë në mënyrë të dënuesh20

me, në kundërshtim me normat që ekzistojnë për marrëdhëniet në mes partive marksiste-leniniste. Sa ishin
gjallë Maoja dhe Çuja, ne kemi pasur kontradikta të
brendshme, por ata nuk pranuan t'i diskutonin, ose qëndruan në mendimet e tyre dhe ne, duke mos pasur mundësi tjetër, qëndruam në tonat. Kjo nga ana e tyre ishte
një taktikë oportuniste, por këtë gabim antimarksist që
bënë tani udhëheqësit kinezë, ata nuk e bënë atëherë,
sepse, së pari, e dinin që pikëpamjet tona ishin të palëkUndura, dhe së dyti, sepse Partia e Punës e Shqipërisë,
me vijën e drejtë të saj, e ka mbrojtur Partinë Komuniste të Kinës dhe Kinën në momentet më të vështira
për të, si në Mbledhjen e Bukureshtit e në atë të 81
partive në Moskë, ashtu edhe më vonë gjatë Revolucionit
Kulturor Proletar.
• Pse e bënë Hua Kuo Feni me shokë këtë gabim?

E bënë se politika e tyre pësoi disfatë dhe krijoi konfuziOn të madh brenda dhe jashtë Kinës. Ne nuk mund të
mbronim veprimet e tij të brendshme, se kishim shumë
arsye të mos e mbështetnim, dhe sepse akoma nuk jemi
të qartë mbi çka po ngjet në Kinë. Qëndrimet e Kinës
në* politikën e jashtme i dobësuan pozitat e saj. Me veprimet që bënë udhëheqësit e sotëm, Maoja u godit tërthorazi; kurse Teni, i cili ishte rehabilituar një herë dhe
prapë u rrëzua, po del përsëri në skenë për të rimarrë
postet e humbura.
• Kohët e fundit doli edhe çështja e «katërshes», e cila
u demaskua në një platformë të ndyrë personale dhe jo
në platformë politike e ideologjike. Revolucioni Kulturor
tash vetëm sa përmendet, ai u errësua dhe në fakt u likUidua. Nga të gjitha këto ngjarje marksistë-leninistëve
të botës filluan t'u lindnin dyshime të mëdha ndaj Partisë
Komuniste të Kinës. Mao Ce Duni dhe Çu En Lai, që
dinin të manovronin, vdiqën dhe Kina hyri në kaos.

Po përse? Sepse vija e saj nuk ka qenë një vijë e drejtë
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marksiste-leniniste. Në parti sundonin dy ose më shumë
vija, ekzistonin fraksione në luftë njëri me tjetrin etj.
Në këto situata u mblodh Kongresi i 7-të i Partisë
sonë, në të cilin morën pjesë mbi 40 parti, duke dërguar
delegacione dhe duke dërguar telegrame përkrahjeje.
Kinezët, me siguri, këtë solidaritet internacionalist e konsideruan si një sfidë e disfatë për ta, sepse shumë gjëra
shkonin kundër tezave të tyre. Qëndrimi ynë parimor
bëri që të ngrihej autoriteti i Partisë së Punës të Shqipërisë në lëvizjen komuniste ndërkombëtare dhe në botë.

Prandaj, duke e gjykuar situatën të vështirë për ta, udhëheqësit e tanishëm të Kinës filluan prapa krahëve sulmin armiqësor trockist kundër Partisë sonë. Ata thirrën
në Pekin një nga një përfaqësues të partive komuniste
marksiste-leniniste, duke filluar që nga ajo e Hillit të
Australisë, e Zhyrkesë së Francës dhe deri tek ato të
Amerikës Latine. Kurse neve, me një notë pa adresë, pa
kokë dhe lakonike, na thanë se «Në Kongresin e 7-të
është sulmuar vija dhe strategjia e Mao Ce Dunit»! Natyrisht, kinezëve ne iu përgjigjëm më gjatë se ç'na
shkruanin ata dhe u kërkuam të na shpjegonin se ku e
përse e paskemi sulmuar ne strategjinë e Mao Ce Dunit.
Në materialin standard në fjalë, revizionistët kinezë
shtrembërojnë të vërtetën që ekziston në materialet,
në dokumentet tona, si në letrën që u kemi dërguar
atyre për çështjet kufitare me Bashkimin Sovjetik, për
propozimin e tyre për të vajtur në Moskë pas rrëzimit
të Hrushovit, për vajtjen e Niksonit në Pekin, për takimin
e Kosiginit me Çu En Lain etj. Kopjet e letrave tona
dërguar kinezëve ekzistojnë. Për fatin e tyre të keq
Verba vo/ant, scripta manent. Këto letra demaskojnë
shpifjet, mashtrimet, shtrembërimet dhe qëllimet e tyre,
tregojnë pse ata i kanë bërë ato veprime armiqësore,
antimarksiste dhe kundërrevolucionare. Me mashtrime
nuk fshihen dot qëllimet e tyre. Mendimet dhe veprimet
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e Partisë sonë lidhur me problemet që përmenda më
sipër, jo vetëm që ishin të drejta në atë kohë, por jeta
vërtetoi se ato janë të drejta edhe sot, dhe ne mendojmë
se do të jenë të drejta edhe nesër. Faktet janë kryeneçe,
dhe ato vërtetojnë tezat tona marksiste-leniniste. Demagogjia që përdorin revizionistët kinezë, dhe bazat
gjoja teorike leniniste mbi të cilat ata mbështeten për
këto veprime të tyre kundër Shqipërisë socialiste, janë
të kota, nuk janë në gjendje që të mbulojnë fytyrën e
tyre prej revizionisti dhe oportunisti. Kontradiktat tona
me revizionistët kinezë janë parimore; më kot ata
pretendojnë se analizat tona janë «të dobëta•, «të pabazuara» dhe se vetëm ata i bëkan një analizë «objektive»
situatës politike ndërkombëtare.
Çështja kryesore për kinezët është që të bindin njerëzit vesh më vesh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
janë dobësuar ekonomikisht dhe ushtarakisht, se borxhi
i tyre i brendshëm dhe i jashtëm është shtuar shumë, se
gjendja e tyre ka arritur deri atje sa vendet e tjera kapitaliste të investojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se këto nuk janë më të forta si më parë. Kjo
është një analizë false, pa baza dhe paraqitet për të vërtetuar diçka që nuk mund të vërtetohet. Ata duan të
vërtetojnë se gjoja Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk
janë më agresive; se ato, sipas kinezëve, përpiqen të
ruajnë vetëm ato çka kanë fituar; se ato duan të mbajnë
statukuonë; prandaj për botën «armiku kryesor është
revizionizmi sovjetik që do ekspansion». Kjo është një

nga tezat e kinezëve dhe nga më kryesoret. Ata na akuzojnë se gjoja ne nuk bëjmë një analizë marksiste-leniniste të gjendjes ndërkombëtare dhe të kontradiktave në
mes dy superfuqive, dhe prandaj nuk ndjekim rrugën e
kinezëve, që t'i bëjmë thirrje «Evropës së Bashkuar»,
Tregut të Përbashkët Evropian dhe proletariatit. botëror
që të bashkohen të gjithë kundër sovjetikëve. Ata kanë
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nxjerrë si «konkluzion» të tyre se ne gjoja favorizojmë
sociaIimperializmin sovjetik! Kjo jo vetëm që është një
tezë revizioniste e veshur me petkun e antirevizionizmit,
por është armiqësore dhe shpifëse ndaj nesh.
Imperializmi amerikan është agresor, luftëdashës e
luftënxitës, dhe përpara fakteve nuk qëndron dot një
tezë e kundërt me këtë. Bazat e amerikanëve, kreditë
e amerikanëve, shtimi i madh i armatimeve të tyre, klikat
proamerikane që janë vendosur kudo, vërtetojnë se
imperialistët amerikanë nuk duan vetëm statukuonë, por
ata duan edhe ekspansionin, ndryshe nuk ka përse të
ketë kontradikta kaq të thella në mes tyre dhe Bashkimit Sovjetik, siç pretendojnë kinezët. «Bashkimi Sovjetik do luftë, — thonë kinezët, — kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo», dhe lënë të kuptohet që këtë
tregon citati i Maos se: «Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë si një mi dhe gjithë bota thërret në
rrugë: vriteni, vriteni miun». Kjo, gjithashtu, tregon
butësinë nga ana e kinezëve dhe tërthorazi bën thirrje
të mos e godasim një shtet si Shtetet e Bashkuara të
Amerikë4, që tash qenka katandisur si një mi.
Strategji marksiste është kjo e Maos?
Strategjia e Mao Ce Dunit «e mbështetur në
zën marksiste-leniniste• ka përcaktuar përfundimisht se
«Rivaliteti në mes dy superfuqive qëndron në Evropë».
Çudi! Pse nuk qëndron edhe në ndonjë pikë më të dobët të
botës, ku Bashkimi Sovjetlk kërkon ekspansion, si në
Azi, në Afrikë, në Australi ose në Amerikën Latine?!
Tradita e kolonizatorëve ka qenë ecja drejt pikave të
dobëta. Edhe luftërat grabitqare imperialistët i shpërthejnë për hegjemoni, për tregje të reja, për ndarje të
reja të botës. A nuk është vallë rivaliteti kryesor ai midis
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik revizionist? Atëherë, sipas kinezëve, këto dy su- .
perfuqi,njëagtcldosuknëhetjra24

pansionin, do të arrijnë të shpërthejnë luftën në Evropë,
si në kohën e Hitlerit, sepse ky donte ekspansion. Por,
që ta arrinte Hitleri këtë, atij i duhej të mposhtte Francën, Anglinë dhe Bashkimin Sovjetik. Për këto arsye • ai
e filloi luftën në Evropë dhe jo gjetkë. Stalini hyri në

aleancë me Anglinë dhe me Shtetet e Bashkuara mbasi
Gjermania e kishte sulmuar Bashkimin Sovjetik e jo
më parë. Por kinezët, taktikën që Stalini qe i detyruar
të përdorte në ato kushte e marrin për argument, • për
të thënë: pse të • mos mbështeten edhe ata te Shtetet
e Bashkuara të Amerikës në këtë luftë të ardhshme?
Të gjitha këto nuk vërtetojnë tezën e kinezëve në
aleancat që predikojnë; ato vërtetojnë të kundërtën. Kur
Gjermania e Vilhelmit të Dytë sulmoi Francën dhe Anglinë, Internacionalja e Dytë predikoi --mbrojtjen e atdheut- borgjez si nga ana e socialistëve gjermanë, edhe
e atyre francezë, megjithëse lufta kishte nga të dyja
palët karakter irnperia]ist. Dihet se si u .dënua kjo nga
Lenini dhe çfarë tha ai kundër luftërave imperialiste dhe
për kthimin e tyre në luftë civile. Kinezët sot, kur prononcohen për mbrojtjen e «Evropës së Bashkuar», bëjnë
ashtu siç bëri Internacionalja e Dytë. Ata nxitin luftën e
ardhshme bërthamore që kërkojnë të shpërthejnë të dyja
superfuqitë, dhe, megjithëse kjo luftë midis dy superfuqive nuk mund të jetë veçse imperialiste, u bëjnë
thirrje «patriotike» popujve të Evropës Perëndimoref
proletariatit të saj, që të lënë mënjanë «gjërat e vogla»
me borgjezinë (dhe këto «gjëra të vogla» janë shtypja,
uria, grevat, vrasjet, papunësia, mosprekja e pushtetit
të borgjezisë) dhe të bashkohen me NATO-n, me «Evtopën e Bashkuar», me Tregun e Përbashkët Evropian të
borgjezisë së madhe të koncerneve dhe të luftojnë kundër
Bashkimit Sovjetik, të bëhen mish për top për borgjezinë.
Më mirë se kaq nuk mund ta bënte propaga:ndën
Internacionalja e Dytë!
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Por popujve të Bashkimit Sovjetik, atyre të vendeve
të tjera revizioniste që bëjnë pjesë në Traktatin e Varshavës dhe në KNER ç'u këshillon Kina të bëjnë? Asgjë!
Me heshtjen e saj ajo u thotë: «Qëndroni, luftoni e
derdhni gjak për klikën gjakatare të Kremlinit»! Qëndrim leninist është ky?! Jo! Kjo vijë e Partisë Komuniste të Kinës është antiproletare, luftënxitëse.
• Kinezët nuk janë për atë që të bëhet luftë në të
dy krahët, kundër dy superfuqive imperialiste, për t'u
prishur planet e tyre të luftës grabitqare; ata nuk duan
të punohet në mënyrë që, po të pëlcasë lufta, të kthehet
kjo në një luftë civile, në një luftë të drejtë. Ne ndjekim
pikërisht këtë mësim leninist, prandaj kinezët na akuzoinë se gjoja ne paskemi iluzione për paqen dhe çojmë
ujë në mullirin e sovjetikëve!!
Kinezët shpifin për ne se gjoja mbivlerësojmë bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me
Bashkimin Sovjetik dhe nënvleftësojmë kontradiktat midis tyre. Ata thonë, po ashtu, që «Shqiptarët theksojnë se
të dyja superfuqitë, sa njëra edhe tjetra, janë njëlloj
të rrezikshme». E para nuk është e vërtetë, kurse e dyta
është plotësisht e vërtetë. Ne jo vetëm që i njohim dhe
i vterësojmë drejt kontradiktat që kanë në mes tyre të
dyja superfuqitë, por luftojmë që ato të thellohen më
tej. Në të gjitha dokumentet tona këto probleme përcaktohen si duhet.
Kinezët nuk zënë shumë në gojë faktin se dy superfuqitë janë në akord të plotë kundër socializmit, komunizmit dhe çlirimit të popujve. Shpifjet e kinezëve e sofizmat e tyre nuk mund as fshehin revizionimin e
marksizëm-leninizmit nga ana e tyre, dhe as të atakojnë
vijën dhe qëndrimet e drejta të Partisë sonë. Kinezët
deklarojnë haptazi se amerikanët u thonë atyre: •Kini
men,djen, se Bashkimi Sovjetik do t'ju sulmojë». Kjo do
të thotë: «Ju, kinezë, mos kini frikë nga ne amerikanët,
•
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se aleanca juaj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
është në rrugë të mirë». Dhe, në bazë të kësaj porosie,
kinezët bëjnë një politikë «gjeniale»: «T'i themi Bashkimit Sovjetik të sulmojë Evropën, dhe tërthorazi të dobësojmë edhe Shtetet e Bashkuara, edhe aleatët e tyre,
kështu ne fitojmë»! Kinezërira!
Edhe një çështje tjetër me rëndësi: Kinezët, për të
kamufluar nxitjen e luftës së ardhshme imperialiste dhe
për të mbrojtur tezën e tyre të «Evropës së Bashkuar»,
përpiqen ta rrëzojnë mendimin e qartë të Leninit, që
ne e kemi cituar në Kongresin e 7-të të Partisë sonë
lidhje me <<Evropën e Bashkuar». Ata pretendojnë
se shqiptarët, duke u mbështetur te Lenini për të hedhur
poshtë tezën mbi «Evropën e Bashkuar», «qëllojnë në
erë, për arsye se Lenini e ka shprehur këtë kundërshtim
për një federatë evropiane në mes Rusisë, Austrisë,
Anglisë që ishin imperialiste». Dhe shtojnë se «Ne (kinezët) i referohemi bashkimit të vendeve të Evropës Perëndimore». Kjo, për kinezët, do të thotë se vendet kapitaliste të Evropës Perëndimore s'janë reaksionare! Mirëpo këto «shtete të bashkuara të Evropës» çdo ditë e
thonë edhe vetë që, në qoftë se bashkohen, nuk mund
të mos bëjnë një tërësi imperialiste. Dhe cilat janë këto
shtete? Janë pikërisht ato për të cilat kinezët thonë se
«Janë bërë aq të fuqishme, saqë investojnë edhe .në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës»!
Në marrëdhëniet e Partisë Komuniste të Kinës me
partitë komuniste marksiste-leniniste të botës, çdo gjë
është e gënjeshtërt, demagogjike. Asnjë marrëdhënie të
si.nqertë nuk mbajnë kinezët me këto parti. Ata mbajnë
marrëdhënie vetëm me lakenjtë e tyre, me ata që u binden parimeve të tyre antimarksiste. Partive komuniste
marksiste-leniniste të botës ata u lënë të.kuptojnë qartë
se nuk ekziston ndihma internacionaliste, as interna,
cionalizmi proletar. Pikërisht nga kjo ide bazë antimark27

siste rrjedhin të gjitha teoritë e tyre mbi «takimet
bilaterale» që duan» vetëm sa për t'u larë trutë partive
të tjera që kundërshtojnë. Kinezët u shmangen mbledhjeve të shumë partive sepse, sipas tyre, gjoja këto, në
vend që të forcojnë unitetin e lëvizjes marksiste-leniniste,
e përçajnë këtë unitet dhe shtojnë mosmarrëveshjet. Absurde! Antimarksiste! Ata, me këtë vijë, janë kundër
unitetit të lëvizjes ndërkombëtare të proletariatit.
Kinezët nuk thërresin dhe nuk dërgojnë delegacione
në kongreset e partive komuniste marksiste-leniniste.
Arsyet që nxjerrin edhe për këtë qëndrim të tyre, janë
gjithashtu absurde! E vërteta është se, me të gjitha këto,
ata duan të fshehin kalbëzimin e vijës së tyre, mungesën
e leninizmit në të gjitha aspektet e punës së partisë së
tyre, kështu që në këto mbledhjc nuk duan të ketë parti
të tjera që t'i gjykojnë. Mbledhjet dypalëshe u shërbejnë
atyre vetëm për të marrë informata dhe drejtoria e
Jashtme e Komitetit të tyre Qendror nuk është veçse një
ofiçinë sigurimi. Për kinezët çdo parti le të luftojë si di

vetë, dhe këtë ide nuk mungojnë «ta ilustrojnë» me
ndonjë citat «marksist», por s'mungojnë, gjithashtu, t'u
thonë partive të tjera: «Punoni kështu si ju themi ne».
Kinezët njohin çdo parti dhe grup që vetëquhet
«marksist-leninist», ose më mirë maoist. Kjo do të thotë
të përçash partitë e vërteta marksiste-leniniste, të krijosh
pështjellim, fraksion, të dobësosh unitetin marksist-leninist internacionalist dhe shtabet e revolucionit.
«Mbështetja diplomatike, — thonë kinezët, — mbështet revolucionin». Kjo kështu duhet të jetë, por për kinezët nuk ka cienë dhe nuk është e tillë. Ne u kemi thënë
atyre më përpara se «Duhet të keni marrëdhënie diplomatike me shtetet e botës dhe të mos qëndroni të izoluar», por ata na e kanë kundërshtuar pikëpamjen tonë
dhe na vinin përballë «çështjen e Tajvanit», si kusht që
më parë duhej njohur Kina Popullore nga shtetet e
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ndryshme, pastaj këto të vendosnin marrëdhënie ,diplomatike. Ne luftuam për Kinën në OKB, derisa kjo u pranua, por udhëheqësit kinezë nuk e dëshironin këtë pranim, sepse Çu En Lai shprehu botërisht dëshirën që të
formonte një tjetër OKB të tij. Ne ishim kundër kësaj
ideje, por këto veprime që ata kanë bërë dje, nuk i thonë
më sot. Ne u sugjeruam t'i prisnin marrëdhëniet diplo- që e posh- matikeqvrnëSuhosIdezië,
tëroi Kinën edhe si shtet. kurse ata nuk e bënë këtë.
Po as diplomacia e tyre me Pinoçetin dhe me Frankon
nuk arsyetohet! Atëherë, pse nuk lidhin marrëdhënie
edhe me Izraelin? Apo se ai është agresor? Po Pinoçeti
ç'është, kur shtyp e vret popullin, proletarët, komunistët
dhe njerëzit përparimtarë e liridashës kilianë?
«Partia e Punës e Shqipërisë nuk është dakord me
ne, kur përqendrojmë zjarrin kundër Bashkimit Sovjetilc», — thonë kinezët. Kjo është një shpifje. Ne jemi kundër qëndrimit të tyre, për arsye se ata nuk koncentrojnë
të njëjtin zjarr edhe kundër Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Ne jemi për atë që jo vetëm kundër Bashkimit Sovjetik, por edhe kundër Shteteve të Bashkuara të
Amerikës të përqendrohct një zjarr po aq i fortë. Pse

udhëheqësit kinezë nuk pohojnë kurrë me të madhe se
Bashkimi Sovjetik mund të sulmojë edhe Kinën, siç
pretendojnë për Evropën Perëndimore? Por kinezët thonë
vetëm këtë: «Bashkimi Sovjetik do të sulmojë Evropën».
Pse e ndiejnë veten ata kaq të sigurt nga kufijtë e tyre
të Lindjes? Ne kemi të drejtë ta bëjmë këtë pyetje dhe
ta shtrojmë për diskutim këtë problem.
Partitë marksiste-leniniste të Amerikës Latine, kur
përqendrojnë zjarrin kundër Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, këtë e bëjnë edhe kundër klikës së gjeneralëve
sundimtarë brenda vendeve të tyre, edhe kundër Bashkimit Sovjetik revizionist, kurse Kina jo! Një armik kjo
e vlerëson, dy i nënvleftëson! Pra strategjia e Kinës nuk
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bazohet as në realitetin, as në parimet marksiste-leniniste.
Kultin e individit te cilido qoftë, ne e kemi dënuar,
e dënojmë edhe tash. Ne ndjekim në këtë çështje pikëpamjen e Marksit, dhe për këtë arsye te ne, në udhëheqje, ka unitet marksist-leninist, dashuri, sinqeritet, respekt marksist-leninist ndaj shokëve, duke u bazuar në
punën e në besnikërinë e secilit ndaj parimeve të Partisë.
Idolatril te ne nuk ka, te ne mbi të gjitha flitet për Partinë, ndërsa për Enverin flitet aq sa e do interesi i Partisë dhe i vendit dhe kur nga baza e nga masat ndonjëherë teprohet, Komiteti Qendror, udhëheqja e Partisë
dhe unë vetë personalisht, me sa mundem e sa më
dëgjojnë në këtë drejtim, kemi marrë e do të marrim
kurdoherë masa që të ecet drejt.
As që mund të zgjatem për shpifjet dhe akuzat që
i bëhen Partisë sonë nga Partia Komuniste e Kinës se
gjoja ne u bashkuam me vijën e bashkekzistencës paqësore hrushoviane etj. E gjithë lufta e Partisë sonë, të
gjitha dokumentet e shkrimet e saj vërtetojnë të kundërtën e akuzave kineze, kurse vija e Partisë Komuniste
të Kinës' ka qenë e njëllojtë me atë të hrushovianëve.
Përse bëri zigzage në vijë kjo parti e kinezëve? Ka
edhe kjo arsyet e saj, që i kam shpjeguar në shkrime
të tjera.
Për sa i përket teorisë së «tri botëve», ne në Kongres
e kemi analizuar dhe e konsiderojmë, ashtu siç e kemi
thënë, një ndarje fiktive joklasore, jomarksiste. Teza e
Maos dhe përpjekjet e shokëve kinezë për të analizuar
këtë apelacion gjoja nga ana teorike, duke përmendur
një analizë pa adresë të Leninit, nuk mund t'ia arrijnë
qëllimit. Lenini ka bërë analiza të gjendjes ndërkombëtare, pas Luftës së Parë Botërore edhe më vonë, por
ai ka shkruar se ekzistojnë dy botë: .bota kapitaliste dhe
1 Nga frëngjishtja — adhurim i tepruar.
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bota jonë, socia]iste». Kinezët thonë: «Megenëse Bashkimi Sovjetik e disa vende ish-socialiste tradhtuan dhe
u kthyen në vende kapitaliste, u zhduk sistemi socialist•!
Jo, sistemi socialist nuk u zhduk, ai ekziston e shkon
përpara në vendet e vërteta socialiste, që i qëndrojnë
besnike marksizëm-leninizmit, siç është Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Por edhe sikur asnjë shtet
socialist të mos kishte ngdur, teza e Leninit qëndron e
patundur. Edhe në këtë rast dy botë do të krijoheshin
me luftë, me revolucion, pra do të ekzistonin.
Ne dhe të gjitha partitë komuniste marksiste-leniniste kemi bërë dhe bëjmë analiza të situatave ndërkombëtare në dritën e analizave të Leninit dhe të teorisë së
tij. Si gjatë kohës së luftës dhe pas luftës ne e kemi
studivar thellë situatën ndërkombëtare. Në çdo kongres
tonin ne kemi analizuar raportin e forcave në botë,
sepse kjo është e domosdoshme të bëhet, ndryshe ecet
në errësirë. Ajo parti ose ai shtet socialist apo josocialist
që nuk bën analizën e situatave ndërkombëtare, qorrolliset në greminë. Por ta ndash botën në disa botë, t'u

ngjitësh atyre shifra arabe ose romake, të integrohesh në
njërën prej tyre d!le të kërkosh t'ua imponosh edhe të
tjerëve këtë ndarje të imagjinuar, kjo është e papranueshme. Si mund të identifikohet një vend socialist me
.botën e tretë», domethënë me vendet ku sundojnë klasat shfrytëzuese dhe shtypja e të vihet në një radhë me
mbretërit dhe me shahët, siç pohojnë vetë kinezët, kur
ai mund të ndihmojë e të përkrahë popujt e këtyre
vendeve edhe pa e futur veten brenda, në këtë «botë»,
edhe pa e ndarë botën në tri? Pikëpamja jonë nuk është
as e njëanshme ose e dyanshme, siç na akuzojnë kinezët, por ajo është leniniste dhe i përgjigjet realitetit. Ne,
me analizën klasore të situatës dhe me qëndrimet e drejta
klasore, ndihmojmë në radhë të parë popujt, proletariatin, lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e vërtetë të po-
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pujve dhe nuk ndihmojmë në mënyrë të veçantë shtetet
ku sundojnë mbretërit, shahët dhe klikat reaksionare.
Ne ndihmojmë popujt dhe ato shtete demokratike që
duan të çlirohen me të vërtetë nga zgjedha e superfuqive.
Theksojmë se një detyrë e tillë nuk mund të realizohet si
duhet dhe në rrugë klasore, në rast se nuk luftohen edhe
shahët, edhe mbretërit, edhe koncernet ndërkombëtare.
Kinezët gabojnë duke e kuptuar kështu këtë luftë dhe
mendojnë se e zgjidhën këtë problem klasor të koklavitur, duke u shkrirë në këtë botë të imagjinuar, që s'ka as
kokë, as këmbë, por që mund të konsiderohet një grupim
shtetesh me regjime dhe me politika të ndryshme. Jo
të gjitha këto shtete janë, ashtu siç pretendojnë kinezët, pro luftës çlirimtare, kundër «botës së dytë», ose
«të parë», as pro luftës kundër imperializmit amerikan
ose kundër socialimperializmit sovjetik.
Rryma e popujve të botës ecën drejt luftës për çlirim, për revolucion, për socializëm, por në këtë rrugë
nuk mund të jenë klikat e atyre shteteve të •botës së
tretë» të futura të gjitha në një thes, ku bën pjesë edhe
KiTta vetg, ashtu siç bën pjesë edhe Titoja në botën e «të
paangazhuarve». Të dyja palët po mundohen kush e
kush të shesë më shumë «bileta hyrjeje» në botën e tyre.
Pikëpamja jonë, në analizën që bëjmë, bazohet në
ndarjen klasore që i bën botës Lenini. , Kjo analizë nuk
na pengon ne që të luftojmë kundër të dyja superfuqive dhe të ndihmojmë të gjithë popujt e shtetet që
kërkojnë çlirim dhe që kanë kontradikta me dy superfuqitë. Ne edhe ndonjë mbret apo princ mund ta ndihmojmë, po ta dojë situata dhe interesi i popullit të atij
vendi, por të fshehësh parimet e regjimit socialist, të
fshehësh natyrën klasore të tij, të fshehësh dhe të shtrembërosh marksizëm-leninizmin dhe normat ideologjike
e politike të partisë së proletariatit, kjo është antimarksiste, është mashtrim dhe hipokrizi. Partia e Punës e
32

Shqipërisë s'e ka bërë dhe s'do ta bëjë kurrë një gjë
të tillë, sepse do të ishte një krim i pafalshëm ndaj
popullit të saj, ndaj popujve të tjerë, proletariatit ndërkombëtar dhe revolucionit botëror.

Dëshiroj të theksoj se partitë komuniste marksiste-leniniste të vendeve të Amerikës Latine, si edhe delegatët e Partisë Komunistc të Brazilit e të Kolombisë që
vanë në Kinë u përpunuan me ditë të tëra nga kinezët,
për t'u imponuar këtyre vijën dhe pikëpamjet e strategjinë e tyre të gabuar, por nuk patën asnjë sukses. Shokët e këtyre partive i kundërshtuan të gjitha pikëpamjet
e gabuara të kinezëve. Këto parti mbrojtën me vendosmëri vijën e tyre, mbrojtën mbledhjen e tetë partive të
vendeve të Amerikës Latine, që u bë, si dhe deklaratën
që nxori kjo mbledhjc. Kinezët e konsideronin mbledhjen e tetë partive si antikineze, deklaratën e saj antikineze dhe i kërcënuan se, «Po u botua kjo deklaratë,
Partia Komuniste e Kinës do të presë marrëdhëniet me
to». Këto parti, që qëndrojnë fort në pozita të shëndosha, u indinjuan shumë. Ua hodhën poshtë pretendimet
kinezëve dhe më në fund u thanë se nga ata
nuk merr urdhra veçse nga partia e vet dhe nga Komiteti Qendror i saj». Partinë tonë ato e kanë mbrojtur
me zjarr dhe si parti komuniste e marksiste-leniniste na
i dhanë me shkrim dokumentet shpifarake të Partisë
Komuniste të Kinës. Mbi këto dokumente po e bazoj
1.:në këtë shkrim paraprak e të shpejtë; çdo gjë do të
plotësohet më vonë me të dhëna e me fakte të reja.

3 - 93
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E NIERKURt

E PRENITE

12 JANAR 1977

14 JANAR 19:7

SHOKU AMAZONAS APROVON TEZAT TONA
Sot në orën 10 të mëngjesit, në Komitetin Qendror,
tok me Ramizin, takova shokët brazilianë Amazonas dhe
Raul. Biseda me ta vazhdoi tri orë. U bëra konkluzionet
tona për «problemin kinez», pasi ata qenë në Kinë, ku
kinezët, prapa krahëve tanë denigruan dhe sulmuan
Partinë tonë. Një ditë më parë Ramizi i kishte njohur
shokët brazilianë me dokumentet autentike që kinezët
i kishin shtrembëruar për të shpifur. Amazonas aprovoi tezat tona dhe pohoi se «Raporti juaj në Kongresin
e 7-të është e vetmja armë e sigurt për të luftuar».
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CILAT JANE KONTRADIKTAT PARIMORE
ME KINEZET

Qr.

KEMI

Udhëzova shokun Ramiz të formulojë një material
të shkurtër e konciz, ku të vihet në dukje se cilat janë
kontradiktat parimore që kemi ne me udhëheqësit kinezë.
Ky material t'u dërgohet komiteteve të Partisë të rretheve dhe sekretarët e parë të udhëzohen që, kur të flasin
për zbërthimin e materialeve të Kongresit të 7-të, për
problemet ndërkombëtare dhe për lëvizjen marksiste-leniniste, çështjet që do të preken në këtë material të
inkuadrohen në çështjet përkatëse. Në materialin që do
të dërgohet poshtë, Kina nuk do të zihet në gojë.
Cilat janë çështjet për të cilat duhet t'u jepen rretheve shpjegime suplementare dhe që janë edhe në raportin e Kongresit të 7-të të Partisë:
1) Për teorinë e «tri botëve». Nuk mund të jetë
dakord Partia jonë me këtë ndarje fiktive, joreale, pa
baza, joklasore dhe jorevolucionare. Partia e Punës e
Shqipërisë është për ndarjen që kanë formuluar Marksi
dhe Lenini. Formulimi i kinezëve për «tri botët», siç e
trumbetojnë dhe e mbrojnë ata, si •forcë lëvizëse revolucionare e kohës», ku futin edhe veten dhe disa vende
socialiste është një koncept revizionist, një grumbullim
shtetesh pa personalitet. Për disa është gjoja një front
antiimperialist kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe antisocialimperialist, kundër Bashkimit Sovje35

lik për disa të tjerë, pra, është kundër hegjemonizmit të
disave dhe aspak kundër borgjezisë dhe reaksionit vendës që shtypin dhe skllavërojnë masat, që e kanë shitur
vendin te njëri ose te tjetri imperialist dhe pretendojnë
se janë të lirë dhe sovranë.
Ky grupim, kjo ndarje, kjo teori dhe këto veprime
të kësaj -bote» zhdukin luftën e klasave në planin kombëtar e ndërkombëtar dhe ndihmojnë imperializmin, socialimperializmin e të gjithë ata që hiqen si marksistë-leninistë. Partia jonë është kundër kësaj.
2) Pikëpamjet e kinezëve për Tregun e Përbashkët
Evropian dhe për «Evropën e Bashkuar», për bashkësinë
socialiste dhe KNER-in, janë reaksionare, kundërrevolucionare. Edhe ato për NATO-n, nga një anë, dhe për
Traktatin e Varshavës të tilla janë sepse të dy këto pakte
janë agresive. Të dy këto formacione ushtarake, organizma shtetërorë dhe ekonomikë janë në dobi të interesave
kapitalistë të të dyja palëve, janë në dëm të lirisë së
popujve, të proletariatit, të revolucionit. Ata që thonë se
duhet mbrojtur njëri ose tjetri nga këta organizma për
të thelluar kontradiktat midis tyre, gënjejnë, shuajnë
luftën kundër dy superfuqive, shuajnë luftën e klasave
në platformën kombëtare dhe ndërkombëtare; ata janë
për një luftë të tretë botërore dhe e nxitin atë, në vend
që të ndjekin parimin leninist për sabotimin e kësaj lufte
dhe, në pamundësi për t'ia arritur kësaj, ta kthejnë atë
në një luftë civile. Mbrojtja e NATO-s ose e Traktatit të
Varshavës është një parullë antimarksiste. Partia jonë
është kundër saj dhe lufton për ta demaskuar.
3) Diktaturën e proletariatit dhe luftën e klasave ne
e zbatojmë sipas tezave të marksizëm-leninizmit. Kjo
diktaturë shtyp armiqtë e klasës. Kontradiktat antagoniste dhe joantagoniste Partia jonë i ka shikuar dhe i shikon drejt. Kundërrevolucionarët, spiunët e tradhtarët e
atdheut ajo i dënon sipas fajeve e deri edhe me vdekje.

Partia jonë mendon se pikëpamjet dhe veprimet e
saj janë të drejta dhe revolucionare. Të tjerat që bien
në kundërshtim me normat marksiste-leniniste, ne i quajmë oportuniste dhe moszbatim të diktaturës së proletariatit e të luftës së klasave.
4) Çështja e luftës në të dy krahët është zhvilluar
qartë. Kush e ka mizën nën kësulë, mund të thotë se
Partia e Punës e Shqipërisë na sulmon tërthorazi.
5) Për kinezët mund të themi se pretendojnë sikur
ne i kemi sulmuar në Kongresin e 7-të të Partisë sonë
dhe për këtë na bënë një notë verbale, ku na akuzojnë
dhe thonë se nuk do të bëjnë polemikë me ne. Ne iu përgjigjëm se jeni ju, kinezët, që sulmoni Kongresin tonë
të 7-të, pa na thënë konkretisht se në ç'drejtim ju atakojmë, prandaj na e sqaroni këtë dhe atëherë do t'ju
japim përgjigje. Kinezët deklarojnë se s'duan të bëjnë
polemikë me ne, po ata shkelin çdo normë në marrëdhëniet midis partive dhe na sulmojnë prapa krahëve,
duke bërë presione, shantazhe dhe shpifje kundër nesh.
Kjo është një metodë trockiste.
6) Partia jonë ka qenë dhe është për hegjemoninë
e klasës punëtore, ajo kurrë nuk ka lejuar dhe nuk lejon
pluralizmin e partive borgjeze në vend dhe nuk e ka
ndarë e nuk do ta ndajë kurrë pushtetin me kërrkënd.
7) Në Partinë tonë nuk lejohet të zhvillohen dhe të
bashkëjetojnë dy vija. Te ne ka vetëm një vijë marksiste-leniniste.
8) Te ne janë likuiduar klasat shfrytëzuese. Mbeturinat e tyre luftohen dhe shtypen nga diktatura e proletariatit dhe lufta e klasave në vendin tonë zhvillohet si
brenda Partisë, ashtu edhe jashtë saj.
Këto çështje ne duhet të mos i bëjmë akoma fushatë, por t'ia themi Partisë, që ajo të jetë e armatosur,
të rnos gjendet asnjëherë në befasi, të zbatojë si duhet
vijën e Kongresit të 7-të dhe t'i kuptojë taktikat.
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E SIITUNE
15 JANAR 1971

TAKTIKA JONE NE BISEDIMET ME PARTITE MOTRA
LIDHUR ME DIVERGJENCAT ME PK TE KINES
Me Ramizin bisedova për taktikat që duhet të përdorim ne me partitë komuniste (marksiste-leniniste) në
lidhje me divergjencat që kemi me Partinë Komuniste të
Kinës.
Partia Komuniste e Kinës përdor një taktikë të
dënueshme: neve ajo na thotë se «keni sulmuar vijën e
Partisë Komuniste të Kinës dhe strategjinë e Mao Ce
Dunit» (për t'i dhënë më shumë rëndësi çështjes) dhe në
të njëjtën kohë, shton se «me ju nuk do të bëjmë polemikë»: Nga ana tjetër bën dy veprime të tjera armiqësore e trockiste: thërret në Pekin përfaqësues nga parti
komuniste (marksiste-leniniste) dhe i përpunon, duke
atakuar dhe duke denigruar, në bashkëbisedimet me ta,
Partinë tonë pa qenë ne të pranishëm. Disa parti komuniste (marksiste-leniniste) të tjera i thërret në ambasadat e saj në vende të ndryshme dhe, në qoftë se këto
parti bëjnë ndonjë artikull pro «ngjarjeve- të Kinës,
atëherë i fton të shkojnë në Pekin për një përpunim
të mëtejshëm «në drejtim të larjes së trurit të tyre».
Kjo është taktika e dënueshme e Partisë Komuniste të
Kinës ndaj nesh për të na denigruar dhe për të na
izoluar. Në bazë të këtij përpunimi dy parti komuniste
(marksiste-leniniste), ajo e Francës dhe ajo e Australisë
na sulmuan. E para me artikuj në organet e saj të shty-
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pit (me aluzione) dhe e dyta me letër, nëpërmjet
të cilit ne nuk iu përgjigjëm.
Partitë e tjera marksiste-leniniste të vendeve të
Amerikës Latine, i hodhën poshtë tezat kineze dhe mbrojtën vijën e Kongresit tonë të 7-të.
Tash ka parti komuniste (marksiste-leniniste) që
kërkojnë dhe do të kërkojnë të vijnë te ne për të marrë
shpjegime. Ne do t'i pranojmë.
Ne kemi si parim që të mos kritikojmë prapa krahëve një parti të tretë, në rast se përfaqësues të saj nuk
janë të pranishëm në bisedimet në mes dy palëve. Por
në rast se na pyesin: A ka kontradikta parimore në mes
të dy partive, Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Partisë
Komuniste të Kinës, ne do t'u përgjigjemi që ka dhe
këto janë për çështje të rëndësishme vije. Ato figurojnë
qartë në raportin e Kongresit tonë të 7-të dhe, megjithëse
të gjithë i dinë, ne t'ua numërojmë një nga një pikëpamjet tona dhe t'u vëmë përballë pikëpamjet kineze.
Shpjegimet e qëndrimeve tona bëhen të qarta në Kongres. Po të kërkojnë shpjegime më të plota politiko-teorike, t'ua japim.
Në rast se na pyesin: Pse nuk i kemi sheshuar me
Partinë Komuniste të Kinës këto kontradikta, t'u përgjigjemi se çdo pikëpamje tonën kontradiktore me ta,
ua kemi bërë me shkrim dhe me gojë shokëve kinezë,
kemi folur sy më sy me Maon, me Çu En Lain e të tjerë.
Kemi kërkuar të dërgonim edhe delegacione partie dhe
qeverie këta tre vjetët e fundit, po Partia Komuniste e
Kinës nuk i ka pranuar kërkesat tona.
Në qoftë se na tregojnë se «shokët kinezë» u kanë
folur në Pekin ose në ambasadën e tyre «kundër Partisë
së Punës të Shqipërisë për këtë apo për atë çështje»,
atëherë ne duhet t'u shpjegojmë si qëndron e vërteta dhe
t'u vërtetojmë shokëve me fakte se kinezët shpifin,
shtrembërojnë, mashtrojnë, t'u themi shokëve, gjithash-
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tu, që të gjykojnë vetë mbi faktet dhe të mbajnë qëndrime që ata do t'i gjejnë të drejta dhe të arsyeshme
për pikëpamjen e tyre.
Ne pranojmë nga ata që të shfaqin mendimin kritik
për pikëpamjet tona dhe ata të pranojnë që edhe ne të
mbrojmë mendimet tona dhe, po të ketë vend për të
kritikuar mendimet e tyre, edhe ne do t'ua bëjmë kritikën. Çdo gjë të zhvillohet me ta në miqësi, parimisht
dhe në mënyrë shoqërore, por në rrugën klasore dhe
marksiste-leniniste për forcimin e unitetit në mes partive
marksiste-leniniste.
Në qoftë se na pyesin: Si qëndrojnë marrëdhëniet
tona me Kinën, t'u përgjigjemi se s'ka ndryshim, ne ecim
të vendosur në vijën e Kongresit tonë të 7-të.
Në qoftë se na kërkojnë mendimin mbi të ashtuquajturën «katërshe», duhet t'u themi se ajo është një
çështje e brendshme e kinezëve, por për ne jo e qartë.
Ne nuk shohim arsye politiko-ideologjike për një luftë
të tillë, por shohim të zhvillohet një propagandë e shfrenuar personale, duke bërë përgjegjëse «katërshen» edhe
për tërmetin që ra në Kinë. Një gjë e tillë nuk na bind,
prandaj nuk është as e drejtë dhe as me vend që të
mbajmë qëndrim kundër saj. Ne mbajmë dhe mbrojmë
Kinën socialiste, ne mbrojmë miqësinë në rrugën marksiste-leniniste, por jemi në kundërshtim me ato pikëpamje të saj që i gjykojmë se nuk janë në rrugë marksiste-leniniste. Ideologjia jonë është marksizëm-leninizmi
dhe jo maocedunideja. Këtë as e kemi pranuar kurrë
dhe as do ta pranojmë.
Çdo kontradiktë të re, që do të dalë në rrugën e
dy partive tona, Partia e Punës e Shqipërisë do t'ua bëjë
të njohur shokëve kinezë dhe do të kërkojmë që të
sqarohet. Në rast se ata nuk duan të diskutojnë, ne, pa
marrë parasysh asgjë, do të veprojmë në rrugën tonë.
Polemikë të hapët me Kinën ne nuk do të bëjmë, në
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rast se ajo nuk na su]mon hapur e para. S'ka asnjë
dyshim se gjithë bota do t'i kuptojë ndryshimet në vijë,
por për këtë ne nuk kemi faj, bota dhe komunistët do
të gjykojnë si qëndron e vërteta dhe këtë e konsiderojmë
si një plus të madh për kalitjen dhe unitetin marksist-leninist të lëvizjes komuniste botërore.

Shoku Ramiz më foli edhe për takimin që pati me
shokun Ernst Aust, kryetar i KQ të Partisë Komuniste
të Gjermanisë (m-1), mbi divergjencat e kësaj partie me
Partinë Komuniste të Kinës, për shkak se flet prapa
krahëve të Partisë sonë, shtrembëron qëndrimin tonë
dhe bën plot shpifje që t'i shërbejnë vijës dhe strategjisë së saj antimarksiste.
Austi, që u njoh me dokumentet autentike për çështjet ku kemi divergjenca, ishte plotësisht dakord me vijën
tonë, me qëndrimet tona. Ata vetë kanë pasë kundërshtime të hapëta në vijë dhe kanë biseduar në Pekin me
Partinë Komuniste të Kinës për këto kundërshtime, Që
në atë kohë shokët kinezë nuk mbajnë lidhje me Partinë
Komuniste të Gjermanisë (m-1), por kanë nxitur dhe kanë
krijuar në Gjermani një fraksion pseudomarksist,. që
quhet «Rote Fahne», i ci]i i bën hosanara Hua Kuo Fenit, sulmon Partinë Komuniste të Gjermanisë (m-1) dhe
«katërshen».
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E DIEL
16 JANAR 1911*

PSE KETO VARIACIONE NE STRATEGJINE KINEZE?
Po hedh disa mendime në këto shënime lidhur me
disa nga kritikat e pathemelta dhe trockiste që bën Partia
Komuniste e Kinës në takime me shokë të disa partive
komuniste marksiste-leniniste të botës kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë, prapa krahëve të saj. Këta, kinezët
i thërresin në Pekin ose në ambasadat e tyre në vende të
ndryshme të botës dhe u trajtojnë probleme të politikës
ndërkombëtare e të lëvizjes komuniste ndërkombëtare sipas strategjisë dhe taktikës së tyre. Në disa nga këto probleme ata janë në kundërshtim flagrant me strategjinë
dhe me vijën e Partisë sonë.

Por sot unë do të trajtoj çështjen që shtrojnë udhëheqësit kinezë se gjoja qenka pikëpamje antikineze kur
ne themi se nuk duhet mbështetur në një imperializëm
për të luftuar një imperializëm tjetër.
Revizionistët kinezë pretendojnë se çdo parti tjetër
tnarksiste-leniniste duhet të ndjekë me besnikëri variantet e ndryshme të strategjisë së tyre. Në Kongresin e 8-të
të Partisë Komuniste të Kinës strategjia e saj synonte që
të grumbulloheshin të gjitha forcat që mund të grumbulloheshin, dhe, me Bashkimin Sovjetik në krye, të drejtoheshin në luftë të ashpër dhe të pandërprerë kundër
imperializmit amerikan.
Më vonë, në Kongresin e 9-të të Partisë Komuniste
të Kinës, strategjia e saj ndryshoi. Sipas kësaj strategjie
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duhej të luftohej me të gjitha forcat dhe në të njëjtën
kohë edhe kundër imperializmit amerikan, edhe kundër
socialimperializmit sovjetik, si armiq nga më të tërbuarit
të popujve. Në këtë kongres u tha, gjithashtu, se duhet të
luftojmë në mënyrë të tillë që t'i futim në varr si imperializmin amerikan, ashtu edhe socialimperializmin sovjetik.
Në Kongresin e 10-të kjo strategji ndryshoi përsëri,
dhe nga lufta në të dy krahët u kalua në luftën në një
krah. Socialimperializmi sovjetik u konsiderua armiku më
i madh i njerëzimit, kurse imperializmi amerikan zbriti
në radhë të dytë. Pra, siç shohim, në çdo kongres na del
nga një strategji, kurse strategjia e Partisë sonë nuk lëviz,
vija jonë është: armiqtë kryesorë të popujve, të socializmit dhe të komunizmit janë dy, imperializmi amerikan
dhe socialimperializmi sovjetik me gjithë aleatët e tyre,
borgjezinë e madhe reaksionare.
Pra konkluzioni ynë, se nuk mund të mbështetemi në
një imperializëm për të luftuar një imperializëm tjetër,
është pasojë e strategjisë së palëkundur të Partisë së Punës të Shqipërisë. Këtë palëkundshmëri dhe qëndrueshmëri në rrugën marksiste-leniniste të Partisë sonë kinezët
e quajnë strategji antikineze! Po pse e quajnë vallë strategji antikineze? Kjo ka një të vërtetë: kinezët mbështeten tek imperializmi amerikan kundër socialimperializmit
sovjetik.
Mbështetja e kinezëve tek imperializmi amerikan nuk
është diçka fiktive, mendoj unë. Që me takimin e Çu En
Lait e më vonë të Maos me Kisingerin, me Niksonin, me
Shlesingerin e me një mori grupesh të specializuara të
senatit, të financierëve të mëdhenj e të industrisë së rëndë amerikane, vërtetohet se kjo mbështetje është reale.
Natyrisht, të dyja palët, kur filluan bisedimet, i bënë
lëshime njëri-tjetrit. Imperializmi amerikan ka për qëIlim që Kinën ta ketë nga ana e tij, që kjo të mos shkojë
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nga ana e Bashkimit Sovjetik. Kina natyrisht ka edhe ajo
qëllimet e veta: dëshiron të bëhet një superfuqi dhe të
balancojë dy superfuqitë e tjera. Mirëpo për këtë asaj
duhet kohë, i duhen mjete, i duhen armë moderne, dhe
Partia Komuniste e Kinës, siç po duket, ka gjetur rrugën
e mbështetjes tek imperializmi amerikan.
Ka marrë vallë Kina ndihma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Fakte nuk kemi, por ne mendojmë se
ka marrë. Këtë ne e bazojmë në ato që shkruajnë gazetat
amerikane, në fjalimet e presidentit Ford, në aluzionet e
Kisingerit dhe në mbështetjen zyrtare që i bëri Kinës Kisingeri në një. fjalim, ku tha që në rast se Kina do të
sulmohet nga ndonjë fuqi tjetër, atëherë balanca në marrëdhëniet ndërkombëtare ka për të pësuar një ndryshim
të madh, që do të ketë rrjedhime me rëndësi. Këto fjalë
tha afërSisht Kisingeri. Sidoqoftë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës i akorduan Kinës 10 avionë «Boing- pa pasur
akoma inarrëdhënie diplomatike me të, vetëm duke pasur
r.jë zyrë amerikane në Kinë dhe Kina, nga ana e vet, një
të tillë në Uashington. Përmes këtyre zyrave të ndërlidhjes, domethënë nën këtë ombrellë, shkëmbeheshin e shkëmbehen delegacione të panumërta, të deklaruara dhe të
padeklaruara. Por nuk është vetëm çështja e .«Boingëve».;
sepse fundi i fundit aeroplani mund të konsiderohet si
një. plaçkë tregu që Shtetet e Bashkuara ia shesin gjithë
botës. Sipas fjalimeve të Fordit përpara senatit, duket se
Kina do të ketë blerë edhe ordinatorë nga Amerika. Këta
ordinatorë, komplekse aparaturash të rëndësishme, përveç
të tjerave, shërbejnë për të kontrolluar radarë të fuqishëna dhe drejtimet e raketave në avion. Për këtë ka
pasur një zhurmë dhe është bërë një polemikë në Shtetet
e Bashkuara, të .Amerikës, por, në fakt, marrim vesh se,
pas blerjes së këtij ordinatori ose të këtyre ordinatorëve,
Kina filloi të intensifikojë nxjerrjen e naftës, pse të tilla
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aparatura janë shumë të perfeksionuara dhe shërbejnë
si. për industrinë civile, ashtu dhe për. atë të'luftës. •
Natyrisht, ka ekzistuar edhe frika se• me këtë veprim mos prishej ekuilibri dhe për këtë arsye, siç kemi
lexuar në shtyp, Shtetet e Bashkuara të , Amerikës i ofruan edhe Bashkimit Sovjetik të tillë ordinatorë. Kinezët
mund të kenë marrë nga amerikanët .edhe patenta të
tjera të rëndësishme ushtarake dhe besoj se do të marrin
edhe në të ardhmen. Prandaj them se mbështetja e kinezëve te Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është, një
mbështetje fiktive, por reale.
Po pse ia japin Kinës Shtetet e Bashkuara të Amerikës këto? Sigurisht ato kanë qëllimet e tyre strategjike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Kina të
armatoset, por të armatoset për sulm kundër Bashkimit
Sovjetik dhe jo kundër tyre. Kjo do të thotë se armatimet

që ato do t'i japin Kinës do të dinë t'i matin. Armatimet,
patentat ose modelet e armatimeve që do t'i japin Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, do t'i shërbejnë. Kinës edhe për
t'u mbrojtur nga një sulm eventual sovjetik. Kështu
amerikanët nuk e përjashtojnë një përleshje midis Kinës
dhe Bashkimit Sovjetik, bile ata e dëshirojnë një gjë të
tillë; prandaj e ndihmojnë Kinën me armatime dhe nxitin
egërsinë e imperializmit sovjetik.
Çështja tjetër që synojnë amerikanët është që, në
rast se Kina armatoset dhe vë përballë socialimperializmit
sovjetik një fuqi relativisht të fortë, atëherë Bashkimit
Sovjetik, mendojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do
t'i duhet të tërheqë forca nga Evropa që t'i sjellë në kufijtë e gjatë me Kinën. Nga ana tjetër, duke vepruar në
këtë mënyrë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të
nxitin, siç kanë nxitur edhe në vendet e tjera, mënyrën
e tyre të jetesës dhe të të menduarit në gjirin e popullit
kinez, sepse një ndihmë e tillë substanciale e amerikanëve, natyrisht, do të fitojë simpati në udhëheqjen kine45

ze, por edhe në ushtrinë kineze do të ngjallet një miqësi
e vjetër. Edhe në popull nuk do të mbetet pa depërtuar
mënyra amerikane e jetesës dhe e të menduarit. Prandaj
Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjetën te Kina jo vetëm një treg të madh për evadimin e mallrave të tyre
dhe për thithjen e lëndëve të para kineze, por edhe se
në këto mallra që ato do të eksportojnë, figurojnë në
radhë të parë armatimet, sepse Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ashtu si dhe Bashkimi Sovjetik janë bërë shtetet më të mëdha që furnizojnë të tjerët me armë.
Amerikanët e njohin mirë mentalitetin e popullit
kineZ dhe të udhëheqësve kinezë. Në ndërgjegjen e popullit kinez pikëpamjet konfuciane, 2 000 vjet para erës
së re, kanë zënë rrënjë, kurse periudha e ndërtimit të socializmit (ashtu siç ndërtohet ky socializëm në Kinë) është
një periudhë kohe shumë e shkurtër. Pikëpamje konfuciane jo vetëm që ekzistojnë në popull, por edhe në udhëheqjen kineze, sepse ne shohim, dhe faktet e tregojnë
qartë këtë, që në udhëheqjen kineze ekzistojnë një varg
fraksionesh.; shohim se kombinohen, organizohen e çorganizohen komplote të ndryshme për rrëzimin e njërit
dhe të tjetrit; kombinohen vrasje e shumë veprime të
tjera që, për fat të keq, i përngjasin edhe mentalitetit të
vjetër kinez, i cili nuk është spastruar nga mbeturinat.
Deri në njëfarë shkalle këto mbeturina vazhdohet të ushqehen edhe tash, kur Kina është shpallur Republikë
Popullore.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i studiojnë me hollësi të gjitha këto çështje. Interesat e imperializmit amerikan kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha në zonën e
Paqësorit, në Japoni, Kore, Kinë, Vietnam, Indi e gjetkë.
Prandaj kinologët amerikanë kanë punuar, dhe në mënyrë sistematike kanë analizuar çdo situatë, pra kanë studivar prirjet politike, opinionet politike në popull dhe në
udhëheqje, -dhe problemet i kanë trajtuar në mënyrë që
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këto të zgjidhen ose të fillojnë të zgjidhen në interes të
amerikanëve.
Pra, Kongresi i 10-të i Partisë Komuniste të Kinës,
me raportin që mbajti atje Çu En Lai, e ktheu strategjinë
e Kinës drejt mbështetjes te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo në mënyrë fiktive, por në mënyrë reale,
konkrete. Kina ka interes të madh që brenda një periudhe kohe të forcohet, dhe këtë kohë Çu En Lai e përcaktoi në Kongresin e 10-të, duke deklaruar që Kina në vitin
2 000 duhet të arrijë të bëhet një -fuqi e madhe socialiste»Natyrisht, kjo -fuqi e madhe socialiste•, sipas pikëpamjeve të grupit të Çu En Lait, do të bëhej edhe me forcat e veta, të Kinës, por dhe me ndihmën e një superfuqie, dhe kjo superfuqi, sipas pikëpamjeve dhe prirjeve
të Mao Ce Dunit e të Çu En Lait, ishte imperializmi
amerikan. Këta të dy mund të zgjidhnin edhe Bashkimin
Sovjetik, por ky nuk kishte rëndësi për ta, sepse aleanca
me Bashkimin Sovjetik, Mao Ce Dunit dhe Çu En Lait
nuk u dha ato që shpresonin. Kështu që kthesa u bë drejt
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo kthesë u përcaktua në këtë drejtim edhe për arsye ushtarake, që kinezët nuk e thonë, por e mendojnë, dhe këtu qëndron
falsiteti i propagandës që shpjegon strategjinë e tyre: që
Bashkimi Sovjetik është. në radhë të parë, një forcë e
fugishme tokësore. Sulmi që mund të ketë njëfarë efekti
kundër Kinës, do të jetë në radhë të parë sulmi që kësaj
do t'i vijë nga kufijtë me Bashkimin Sovjetik, i cili ka
një armatim të madh konvencial, por është i armatosur
fort edhe me armë moderne, me bomba atomike, për të
mos folur për flotën luftarake detare, e cila është zmadhuar e është forcuar, saqë u ka futur frikën edhe imperializmit amerikan dhe aleatëve të tyre anglezë, japonezë
etj. Strategjia e revizionistëve sovjetikë është sundimi i
botës, sundimi i deteve dhe shtypja e popujve.
Kina, pra, tash ka gjykuar se një sulm eventual
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mund t'i vijë më parë nga Bashkimi Sovjetik sesa nga
imperializmi amerikan. Ky i fundit e kupton dhe e ka
kuptuar vazhdimisht këtë situatë, pse në dy luftërat e
para botërore, duke qenë i mbrojtur nga oqeanet, nga
flota, nga armët që posedonte dhe nga fuqia .e tij ekonomike, ka ndërsyer të tjerët të luftonin me njëri-tjetrin,
të vriteshin, të shkatërrOheshin, dhe vetë të përfitonte më
së fundi nga gjaku i huaj i derdhur. Pra, imperializmi
amerikan gjithmonë ka nxitur të tjerët të luftonin që
vetë të fitonte. Kështu bën edhe sot me Kinën; e ndihmon këtë që të forcohet dhe të luftojë kundër Bashkimit
Sovjetik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta ndihmojnë Kinën edhe gjatë luftës, por, prapëseprapë, gjaku
i popujve kinezë dhe sovjetikë do të derdhet, lufta mund
të kthehet në një luftë botërore, siç u kthyen edhe dy
luftërat e tjera të mëparshme, dhe në aksham, Shtetet e
Bashkuara te Amerikës mund të ndërhyjnë, pasi të tjerët
të kenë pësuar humbje shumë të mëdha dhe të kenë arritur fitore si ajo e Pirros.

Kina nga ana e saj ndjek strategjinë që të përfitojë
nga imperializmi amerikan, të mos i shpallë luftë Bashkimit Sovjetik, por të bëjë një politikë të atillë që të konsiderohet si arbitri botëror për të zgjidhur problemet.

tej, edhe andej, për ta zhvilluar më në qetësi fuqinë e saj
ekonomike dhe ushtarake. Është fakt që Kina aktualisht
gjendet në një kaos politik, ekonomik dhe organizativ, i
cili medoemos duhet rregulluar, ndryshe ajo do të jetë
kurdoherë e dobët dhe në mëshirën e fuqive të mëdha.
Kinës i duhet të forcojë ekonominë, sepse ekonomia
kineze aktualisht nuk duket të jetë e fortë. Ajo ka pasuri
të mëdha minerale, por këto pasuri duhet të nxirren, të
zhvillohen e të përpunohen. Edhe për sa u përket armatimeve Kina është e dobët, ajo ka me të vërtetë një numër bombash atomike, por, sikundër thonë specialistët
amerikanë dhe ata të Evropës Perëndimore, Kinës do t'i
duhen afro 20 vjet që të mund të arrijë armatimet ekzistuese të Bashkimit Sovjetik.
Prandaj, në këto situata, ka mundësi që ne të asistoj-

më në një kthesë të re të politikës së Partisë Komuniste
të Kinës, dua të them në një strategji të re, të ndryshme
nga të mëparshmet — nga strategjia e dikurshme: luftë,
me Bashkimin Sovjetik në krye, kundër imperializmit
amerikan; nga strategjia: luftë në të njëjtën kohë kundër
imperializmit amerikan e socialimperializmit sovjetik,
pastaj nga strategjia: të bashkuar edhe me imperializmin
amerikan luftë kundër Bashkimit Sovjetik. Ka mundësi
që kinezët të arrijnë në një strategji të re: paqe në të dy

Për këtë gjë pikëpamja kineze bazohet në idenë e shtetit
të madh, në madhësinë e kontinentit kinez dhe në popullsinë e madhe kineze. Natyrisht, kjo politikë bazohet edhe
në forcën ekonomike dhe ushtarake që Kina mendon të
krijojë gjatë kësaj periudhe; prandaj nuk është çudi që
edhe Hua Kuo Feni, në qoftë se qëndron në fuqi, ose
personi që do ta zëvendësojë më pas, të rekomandojë një
politikë «urtë e butë›- me të dyja superfuqitë. Domethënë
Kina të mos i ketë më të acaruara marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, ketë të mira ato edhe me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, t'i përmirësojë pastaj më tej me
Bashkimin Sovjetik, kështu që të marrë ndihma edhe kë-

tillë kërkon të ndjekë dhe mund të arrijë Kina.
Natyrisht, ne kurrë nuk kemi për ta ndjekur Kinën
në këtë rrugë, edhe sikur të mbetemi vetëm; por mendojmë se këto variacione të strategjisë kineze nuk do t'ia
ngrenë asaj prestigjin në botë. Popujt dhe njerëzit përparimtarë në botë do të kuptojnë se Partia e Punës e
Shqipërisë, Parti e vogël, ka një politikë konsekuente të
drejtë. të qëndrueshme, marksiste-leniniste, dhe se marksizëm-leninizmi është një teori e pagabueshme.
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krahët, miqësi me Bashkimin Sovjetik, miqësi me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Siç po duket një strategji të
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E MARTË
E HËNË
17 JANAR 1977

KAOS DHE RREMUJE E MADIIE
Informatat nga burime sekretarësh partie të Partisë
Komuniste të Kinës vërtetojnë parashikimet tona. Ç'thonë ato?
Kina është në një kaos dhe rrëmujë të madhe. Luftohet •katërshja» e parë. Tash është formuar -katërshja»
e dytë. U De, Çen Lin Sien, Van Tun Sin, U Kui Sien,
të katër anëtarë të Byrosë Politike. Kjo «katërshe» e dytë është kundër Hua Kuo Fenit, kundër Ten Hsiab Pinit
dhe kundër «katërshes» së parë. Hua Kuo Feni nuk
mhledh clot Byronë Politike, pale Komitetin Qendror, pse
është në pakicë dhe, po ta mbledhë, e rrëzojnë. Ai nuk
do që Ten Hsiao Pini të marrë fuqinë. Jeh Çien Jini s'ka
gjë në dorë në ushtri. Siç po duket, shumë komandojnë
në ushtri dhe kjo situatë, që të mos marrë ndonjë rrugë
të keqe, po disi më stabël, kërkon që të vijë sa më shpejt
në Pekin divizioni i parë për të arrestuar ata që komandanti i divizionit i ka kundërshtarë. Informatat thonë se
«Popul]i kinez është i dëshpëruar, kështu e ka pësuar
ngaherë. Ai do bukë dhe ndjek atë që merr fuqinë, vete
andej nga fryn era».
Fatkeqësi e madhe për këtë popull të madh, punëtor e të zgjuar. Fatkeqësi që Partia Komuniste e Kinës
nuk u udhëhoq nga teoria marksiste-leniniste, por nga
idetë ek]ektike të Maos, ku e kanë burimin edhe gjithë
këto gjëra të këqija që po ngjasin.
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25 JANAR 1977*

«TEORIA• MBI «BOTEN E TRETE» E INJORON
LUFTEN E KLASAVE
Tezat se «bota e tretë është forca më e madhe dhe
më e fuqishme që çon revolucionin përpara» etj., janë
teza antimarksiste, kundërrevolucionare, të paraqitura
prej Mao Cc Dunit dhe nxënësve të tij kinezë (të ashtuquajtur të gjithë marksistë). Këto teza të nxjerra «nga
një studim marksist-leninist i situatës botërore dhe i evolucionit të saj», frenojnë seriozisht revolucionin botëror
dhe revolucionet kombëtare. Kina dhe udhëheqësi i saj,
Mao, që u ka dalë nami për atë që në fakt nuk janë, e
quajnë veten pjesëtarë të «botës së tretë» dhe me këtë
synojnë ta dobësojnë edhe më shumë luftën e klasave
në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.
Po cilat janë këto shtete të «botës së tretë»? Asnjë
listë nuk është shpallur deri më sot, dhe sigurisht është
e pamundur të bëhej një gjë e tillë. Maoja dhe adeptët
e tij thonë vetëm se janë ato shtete që nuk bëjnë pjesë
as në «botën e parë•, as në «botën e dytë». •Bota e parë»
është lehtë të përcaktohet prej tij, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik; «bota e dytë»
janë «shtetet e zhvilluara», po se cilat janë këto shtete
dhe pse janë të tilla s'bëhet fjalë, dhe kusuri është «bota
e tretë». Duket qesharake kjo ndarje pa asnjë bazë teorike shkencore dhe klasore!! Dhe kështu është në fakt.
Gjithë argumentimi «teorik» i kësaj ndarjeje është se
«bota e tretë» ka aspirata për t'u çliruar nga socialimperializmi dhe imperializmi. Kjo tezë nuk është kurrsesi
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marksiste-leniniste. Atë mund ta pranojnë si të tillë vetëm ata që harrojnë se bota është ndarë në kapitalistë
dhe në proletarë, që nuk pranojnë se në mes këtyre dy
klasave zhvillohet dhe thellohet çdo ditë hendeku, ndarja,
nëpërmjet luftës së klasave, ata që nuk janë me të shtypurit kundër shtypësve, që nuk e zhvillojnë këtë luftë
klase në mes kapitalistëve dhe proletariatit.
«Kombet duan liri, popujt duan revolucion» etj.,
— thotë Maoja. Kjo është e vërtetë, por kundër kujt
duhet të luftojnë popujt? Këtë ai nuk e thotë të plotë.
«Kundër Bashkimit Sovjetik, që është armiku kryesor,
dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës në radhë
të dytë•, — thotë Maoja. Po kundër kapitalistëve shtypës të brendshëm nuk duhet të luftojnë këta popuj?
Këtë luftë Maoja nuk e përmend, sepse, sipas tij, duhet
të jetë e paqenë, derisa ai globalizon.
• Maoja formulon në mënyrë antimarksiste tezën e
«botës së tretë» dhe futet brenda në këtë botë për ta
sunduar. Ai i harron klikat e shahëve, të mbretërve, të
gjeneralëve fashistë, klikat e sheikëve, të emirëve dhe
të gjitha kastat e Indisë, të Afganistanit, të Pakistanit
etj., që sundojnë egërsisht mbi popujt e që janë të lidhur
aq ngushtë me fuqitë imperialiste dhe socialimperialiste!
Në qoftë se Kina injoron këto lidhje të ngushta, qëllirnin dhe zhvillimin e tyre, atëherë udhëheqësit e saj janë
antimarksistë. Dhe në fakt kështu janë.
Si është e mundur që marksistë-leninistët të konfon-

dojnë vendet dhe popujt, që aspirojnë për t'u çliruar
nga zgjedha e kapitalit kombëtar dhe ndërkombëtar, me
klikat kapitaliste sunduese dhe shtypëse të tyre?! Si
mund të shkohet në çlirim e në revolucion, në rast se nuk
bëhet dallimi dhe lufta në mes shtypësve dhe të shlypurve, në mes shfrytëzuesve dhe të shfrytëzuarve?! Pikërisht NIao Ce Duni me teorinë e «tri botëve» jo vetëm
nuk e bën këtë dallim, por lufton që të mos ekzistojë, që
52

të shuhet lufta e klasave në platformën kombëtare dhe
n dërkombëtare.
Kina e Mao Ce Dunit nga pozita antileniniste nxit
luftën kundër Bashkimit Sovjetik dhe zbut luftën kundër
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo politikë është
krejt antimarksiste, nxit luftën imperialiste botërore, në
vend që ta dobësojë dhe ta shpartallojë, sepse të gjitha
vuajtjet, gjaku i derdhur, mjerimet janë për popujt. Kina
nxit luftërat grabitqare dhe frenon luftërat e drejta revolucionare.
Udhëheqja kineze dhe Maoja as që duan të shikojnë
se. klikat në fuqi në shumicën e vendeve të «botës së tretë» janë të varura nga teknologjia, nga armatimet moderne dhe nga kreditë e imperializmit amerikan dhe të
socialimperializmit sovjetik. Këtë varësi, veçanërisht atë
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, revizionistët kinezë e quajnë «progres»!
Sipas këtyre Amerika imperialiste armatos dhe financon shahët, si dhe gjeneralët e Amerikës Latine, që
«këta t'i bëjnë vendet dhe popujt e tyre të pavarur»! Koncept «i bukur• është ky për pavarësinë, koncept «i bukur», «i drejtë» e «marksist-leninist» është ky mbi imperializmin!! Të tilla koncepte kanë përhapur dhe përkrahur
Mao Ce Duni dhe adeptët e
Maocedunideja është kundërrevolucionare, grevëthyese, ajo ka marrë përsipër dhe vepron të përçajë Iëvizjen
revolucionare marksiste-leniniste, që doli dhe u konsolidua në luftën kundër revizionizmit modern hrushovian
dhe partive të tjera revizioniste. Kundërshtimet e hrushovianëve me maoistët nuk janë parimore, të dyja këto
rryma janë antimarksiste, revizioniste. Kundërshtimet, që
rrjedhin nga këto pikëpamje, •kanë në bazë të tyre rivalitetet e dy fuqive të mëdha imperialiste, njëra e formuar,
tjctra në ngritje.
Siç demaskuam revizionistët hrushovianë, ne duhet
të demaskojmë edhe maoistët.
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E PREMTE

E HENE

28 JANAR 1977

31 JANAR 1977

SHOKU AMAZONAS I SEMURE RENDE

NJE LAKE I KINEZEVE

U hidhërova pa masë kur mësova lajmin shumë të
hidhur nga Parisi se shoku Zhoao Amazonas është shumë
i sëmurë.
I thashë Ramizit të lajmërojë shokët e ambasadës
sonë që të marrin kontakt me shokët brazilianë dhe të
japin çdo ndihmë, ta vizitojnë Amazonasin në doktorë të
shquar dhe të merren masa shërimi, në rast se ka mundësi shpëtimi. Të bëjmë të gjitha përpjekjet që ta shërojmë këtë shok të madh brazilian, njëkohësisht shok të
madh edbe të lëvizjes komuniste ndërkombëtare.
Po të pësojë gjë i dashuri shok Amazonas, do të jetë
një humbje shumë e madhe për Partinë Komuniste të
Brazilit dhe për lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Lë të
shpresojmë që të jetë diçka e shërueshme.

Francezi Zhak Zhyrke, sekretar i Partisë Komuniste
të Francës (marksiste-leniniste), është një lake i Gën
Biaos dhe i udhëheqjes revizioniste kineze. Ai është vënë
nga kinezët të sulmojë indirekt Partinë e Punës të Shqipërisë në të gjitha ato probleme të politikës ndërkombëtare dhe të lëvizjes komuniste ndërkombëtare që trajtoi
Kongresi ynë i 7-të. Artikujt e tij pseudoteorikë janë
bajatë e pa baza, të diktuar nga kinezët që mbrojnë një
vijë që e quajnë «marksiste», por që hapur është në
kundërshtim me teorinë dhe me praktikën revolucionare
marksiste-leniniste.
Kinezët nuk ia arrijnë dot qëllimit për ta përçarë dhe
për ta izoluar Partinë tonë me anën e një lakeu si Zhyrkeja. përkundrazi kjo që po bëjnë ata, çon në të kundërtën: në përçarjen e Partisë Komuniste të Francës (marksiste-leniniste). Është e vërtetë që Zhyrkesë i vijnë të
holla nga Kina, por anëtarët e partisë së tij po i lënë pendët. Po pak punë i prish këtij Zhak Gripe francez. Ky
fundit mbrojti Liu Shao Çinë, Zhyrkeja mbron Hua Kuo
Fenin dhe do të rrojë aq sa do të rrojë edhe Hua Kuo
Feni, pastaj do të zhduket si Gripa, në mos më parë, pse
marksistë-leninistët e vërtetë francezë do të grumbullohen dhe nuk do ta lënë këtë renegat lake që të vazhdojë
të dëmtojë lëvizjen komuniste në Francë.
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E MARTE

E MERKURE

1 SHKURT 1977

2 SHKURT 1977*

NE PROBLEMIN KINEZ TE QENDROJME
NE PLATFORMEN TEORIKE
Shokut Ramiz i thashë që ta shohë edhe një herë
artikullin që do të botojmë për të mbështetur deklaratën
e partive komuniste (marksiste-leniniste) të vendeve të
Arrierikës Latine. (Për këtë artikull i dhashë disa ide, por
artikullin nuk e lexova dot vetë, vetëm Ramizi më tha
disa gjëra në këmbë, se do të shkonte në një mbledhje).
Pra, i thashë ta lexojë edhe një herë me kujdes dhe të
mos ketë terma armiqësorë, qoftë edhe tërthorazi kundër
kinezëve, sidomos kur lidhen çështjet me qëndrimet dhe
me bisedimet që kanë bërë me miqtë tanë brazilianë,
pse këta të fundit mund ta marrin si provokacion nga ana
jonë dhe kinezët t'i acarojnë marrëdhëniet me Partinë
Komuniste të Brazilit.
Për të gjitha tezat që shtrohen nga ne, të qëndrojitë
në platformën teorike, por pa përdorur terma sulmues
dhe të ashpër. Çdo gjë duhet të vijë në kohën e saj.

«XFIEVAHIRE» TE SHTYPIT KINEZ
Gjëra të çuditshme shkruan shtypi kinez në rubrikën
e luftës së -katërshes» kundër Cu En Lait.
«Zhenminzhibaoja», më 27 janar, shkruante se «Kur
katërshja shtriu dorën e saj të zezë në qytetin Paotin
(provinca e Hopeit), për një kohë atje u prish qetësia, u
shkaktua përçarje dhe u bënë luftime të armatosura».
Gazeta e ushtrisë, më 23 janar, gjithashtu, e akuzon
«katërshen» se «Shkelte të drejtën e fjalës, shtypte me
forcë veprimet e masave revolucionare, i kishte hequr
popullit të drejtat dhe liritë demokratike, zhvillonte veprimtari spiunazhi nga qendra deri në bazë» etj., etj. Ajo
shkruan se -katërshja» sabotonte vijën e Maos «të
zojnë njëqind lulet, të konkurrojnë njëqind shkollat».
Po kjo gazetë, në artikullin e datës 24 janar 1977,
akuzon «katërshen» se «Ka sabotuar çlirimin e Tajvanit,
mbasi komunikata e Shangait Kinë-SHBA krijoi kushte
të favorshme për këtë çlirim» dhe thotë se «Çan Çun
Çiaoja nuk lejoi përgatitjen e kuadrove nga Tajvani». •

Në këtë artikull, midis të tjerash, shkruhet se .1klua
Kuo Feni kujdeset shumë për vëllezërit e Tajvanit, se ai
personalisht organizoi amnistinë e gjithë kriminelëve . të
luftës që ishin në burg, liroi gjithë spiunët amerikanë e
çankaishistë që ishin në burg, si dhe personelin e partisë
dhe të qeverisë së Guomindanit në rang distrikti e brigade». Kjo masë, sipas kësaj gazete, «Edukoi thellësisht
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popullin e Tajvanit, dhe ka pasur një ndikim të madh si
brenda, ashtu edhe jashtë vendit».
Të tilla «xhevahire» revizioniste pohojnë gazetat
kryesore kineze! Këto bën shtypi kinez. i cili, natyrisht,
mbron ata që tash kanë uzurpuar pushtetin dhe, padastuir, vë në dukje qartë se ç'pushtet reaksionar është vendosur tash në Kinë dhe nga këto <<fakte- mund të dilet
në konkluzionin se «katërshja» duhet të ketë qenë në
rrugë të drejtë.
Të luftoje idenë revizioniste të Mao Ce Dunit të «një-

blemin. Çuja punonte nën rrogoz dhe priste vdekjen e
«kryetarit». Të gjitha këto janë të vërteta dhe s'ka si
mbulohen. Në atë mes nuk kishte ideologji marksiste-leniniste, por, siç e kam vënë në dukje në shënime të
tjera të këtij Ditari. atje bëhej luftë për pushtet personal, kishte intriga. komplote, puçe njëri pas tjetrit.

qind luleve» dhe të «njëqind shkoltave- për Çu En Lain
dhe Hua Kuo Fenin me shokë, do të thoshte të ishe antimarksist. Po në të gjitha këto çështje dhe për të gjitha
këto akuza që ngrihen kundër «katërshes-, tani bëhet
pyetja e ligjshme: Po Maoja ç'bënte? Pse nuk ndërhynte
që t'u tregonte vendin këtyre «deviatorëve» të vijës së
tij .«të pagabuar e marksiste-leniniste»?! Nuk i shikonte
Maoja këta që vepronin? Nuk i lexonte në gazeta të gjitha këto «monstruozitete- që bënte «katërshja-? Nuk ia
raportonte atij të gjitha këto që bëheshin, më «i afërti»
i tij, siç del tash, Çu En Lai, i cili «luftonte dhëmb për
dhëmb• me •katërshen-?
Gjëra shumë misterioze, të çuditshme e kontradiktore dalin. Po të bësh pyetje, po t'u futesh thellë këtyre
problemeve, del se Mao Ce Duni ishte revizionist, liberal
dhë linte këdo që të livadhiste në kurriz të Kinës. Këtë e
vtgeteton motoja e «njëqind luleve» dhe e «njëqind shkoliave», «Vetëm mos u vritni. — orientonte ai, — pa mund
të rrëzoni njëri-tjetrin. Pastaj unë, «timonieri i madh>›,
jam me atë që do të fitojë». Kjo është ideja kryesore. Sa
për Çunë, ky edhe ishte me Maon, edhe .nuk ishte. Po të
ishte plotësisht me Maon, duhej që së bashku «të luftonin dhëmb për dhëmb» kundër «katërshes ,- dhe ta likuidonin këtë. Mirëpo Çuja nuk e kishte aprovimin e plotë
të - Maos, dhe kjo ndodhi jo se Maoja e shihte drejt pro58
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E PREMTE

E 11£NE
7 SIIKURT 1977*

4 SHKURT 1977

MBOLLEN EREN DHE TASH PO KORRIN FURTUNEN!
PERSERI MBI SEMUNDJEN E RENDE TE SHOKUT
AMAZONAS
Nga Parisi, nëpërmjet shokut brazilian Arruda, morëm një lajm që na ka pikëlluar pa masë. Shoku ynë i
madh dhe i dashur Zhoao Amazonas vuan, por nuk mund
të ndërhyhet. Sekretari i Parë i KQ të Partisë Komuniste të Brazilit, Amazonas, dyzet vjet anëtar partie, ka
luftuar dhe lufton me heroizëm në krye të partisë për
triumfin e komunizmit. Ai është një internacionalist i
shquar, marksist-leninist i vendosur, mik i shtrenjtë e
besnik i Partisë së. Punës të Shqipërisë.
U thashë shokëve që ta lajmërojnë Arrudën se ne
kërkojmë nga Partia Komuniste e Brazilit që Amazonas
të vijë në atdheun e tij të dytë, në Shqipërinë socialiste,
të rrojë në një vend e në mes të një populli dhe të komunistëve shqiptarë që e duan shumë.

60

Sipas informatave që na vijnë, kinezët jo vetëm në
Pekin, por edhe në ambasadën e tyre në Paris, kanë thirrur përfaqësuesit e partive komuniste (marksiste-leniniste) të Kolombisë dhe të Argjentinës, u kanë ofruar
këtyre edhe të holla për t'i korruptuar, me qëllim që këta
të tërhiqnin aderimin e partive të tyre në deklaratën e
përbashkët të tetë partive komuniste marksiste-leniniste
të vendeve të Amerikës Latine, që doli si rezultat i mbledhjes që bënë në nëntor të vitit 1976. Shokët e këtyre
dy partive cienë skandalizuar nga veprime të tilla pa
skrupull, armiqësore dhe kaq të ulëta të kinezëve. Ata i
kishin refuzuar kategorikisht ofertat dhe veprime të tilla
kaq të turpshme e armiqësore. Natyrisht, këto veprime të
kinezëve i kishin marrë vesh edhe shokë të tjerë të partive komuniste marksiste-leniniste të Evropës dhe qenë
skandalizuar.
Me të vërtetë është për të ardhur keq për popullin
vëlla kinez kur konstaton se në ç'moçale të infektuara,
në ç'llum e në ç'greminë po e çojnë Kinën revizionistët
kinezë që morën fuqinë. Por çibani duhet operuar me
bisturi, që qelbi të dalë jashtë, pra që populli kinez të
shohë ku është plaga dhe të mobilizojë forcat për ta shëruar trupin nga kjo murtajë që e ka kapur për gryke
dhe po i zë frymën.
Le të shohin, po kështu, gjithë mark'sistë-leninistët
61

e vërtetë në botë se çfarë «marksizëm-leninizmi» i rremë
shtjellohej në Kinë nga një varg udhëheqësish, që maskoheshin prapa teorisë marksiste për të fshehur oportunizmin e tyre të djathtë, revizionizmin dhe lidhjet e
tyre me borgjezinë e brendshme dhe të jashtme botërore.
Maos, që ishte aktori kryesor i kësaj tragjedie, me
vdekjen e tij iu çor maska. Ai hyri në histori si një
«marksist-leninist i madh» dhe, sa qe gjallë, mundi të
mashtronte popuj, parti e njerëz, por më në fund loja
e tij prej aktori -të merituar» në shtrembërimin e
marksizëm-leninizmit, u zbulua. Faktet e jetës së tij,

zhvillimi i strategjisë dhe i taktikave të Partisë Komuniste të Kinës, të përcaktuara personalisht prej Maos,
dhe gjendja aktuale në Kinë po vërtetojnë tezat e Partisë së Punës të Shqipërisë, e cila me kohë, që në vitet
gjashtëdhjetë, i kishte diktuar shenjat e para të këtij degjenerimi ideologjik, degjenerim që u zhvillua gradualisht, ashtu siç u zhvilluan gradualisht dhe u precizuan
edhe dyshimçt tona.
Kongresi ynë i 7-të u dogji shumë revizionistëve
kinezë, prandaj ata vepruan si të marrë. Revizionistët
kinezë, siç vepruan brenda në Kinë, nëpërmjet grushtit
të shtetit që bënë me Hua Kuo Fenin në krye, ashtu
vepruan edhe jashtë, e në radhë të parë kundër armikes
së pamposhtur të revizionizmit modern. Partisë së Punës
të Shqipërisë. Por ata i ranë murit me kokë dhe nga

koka u doli gjak! Mbollën erën dhe tash po korrin furtunën! Revizionistët kinezë kujtuan se do të na frikësonin, ata besuan se me trupin e tyre të madh do të na e
zinin frymën, ose do të na izolonin, besuan se «kulti i të
vdekurve» do të luante po atë rol që luajti kulti i tyre
kur ishin gjallë.
Por Mao Ce Duni dhe Çu En Lai ishin dinakë, që të
dy ata manovruan, dinin ta dridhnin. dinin të bënin
politikë, kurse titullari i Ministrisë së Punëve të Brend-
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shme të Kinës, Hua Kuo Feni, mendoi se ligjet e policisë
së tij të fshehtë do të mund të zëvendësonin teorinë
revolucionare të Marksit dhe të Lesinit. Po këtu ai theu
kokën.
Në shumë probleme kyç, si në vendimet antimarksiste mbi ndryshimin disa herë të strategjisë së Partisë
Komuniste të Kinës, në qëndrimet antimarksiste të mbajtura për të mos iu përgjigjur letrave të Partisë së Punës
të Shqipërisë, për të mos dërguar në kongreset e partive
të tjera komuniste marksiste-leniniste delegacione nga
Partia Komuniste e Kinës dhe për të mos u pritur nga
kjo parti delegacione të partive të tjera në kongreset e
saj, në kundërshtimin e mbledhjeve të përfaqësuesve të
shumë partive marksiste-]eniniste, në çështjen e ndarjes
së botës në -tri botë», në aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mjaft probleme të tjera, Maoja
dhe Çuja vepronin. por nuk i bënin çështje ato, s'ua
impononin dot hapur atyre që nuk i hanin. Ata përdornin

taktika të zhdërvjellëta, kurse «miqtë» që erdhën pas
tyre, duke mos pasur as kokën, as zotësinë e atyre që
vdiqën, zunë rrugën e «lopëve», rrugën e drurit, duke
thënë: «Çdo gjë që ka bërë dhe bën Kina, çdo gjë që ka
thënë dhe ka bërë Mao Ce Duni e Çu En Lai janë të
shenjta, prandaj para tyre të gjithë të bien në gjunjë»!
Dhe këtu ata nxorën sytë e tyre.
Lidhjet e Partisë Komuniste të Kinës me partitë e
tjera komuniste marksiste-leniniste të botës aktualisht
po i bën njëfarë Gën Biao, një antimarksist, që grin dhe
korr. Askush nuk i kërkon atij 1]ogari. Brendinë dhe
format e lidhjeve me partitë e tjera, edhe ideologjikisht
edhe organizativisht, ai i shtjellon nga pozitat antimarksiste, nga pozitat revizioniste të udhëheqjes kineze, nga
pozitat e shtetit të madh dhe të partisë së madhe. Ne,
nga ana jonë, as kemi mbajtur dhe as mbajmë ndonjë
lidhje me këtë person shumë të dyshimtë dhe me drej63

torinë e tij, që s'është gjë tjetër veçse një «fole grerëzash».
Gën Biaon ne e kemi njohur, ka kohë, kur ishte për
një periudhë të shkurtër ambasador i Kinës në Tiranë
dhe, sa u largua këtej, u bë drejtor i Drejtorisë së Jashtme të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës.
Pas Kongresit tonë të 7-të, letargjia në marrëdhëniet
Parti Komuniste e Kinës — Parti e Punës e Shqipërisë
u prish, dhe, ky farë agjenti, Gën Biaoja, e ngriti në
çështje parimore mospjesëmarrjen e partive komuniste
marksiste-leniniste në kongresin e një partie, e ngriti në
çështje parimore mosmbledhjen e përfaqësuesve të shumë
partive. Për të është «legal» vetëm <<takimi dypalësh»,
sepse në takime të tilla ai mund të intrigojë, mund të
shpifë, mund të korruptojë, mund të kërcënojë ata me të
cilët bisedon, mund t'ua shesë atyre «sapunin për djathë».
Ky farë drejtori kërkon që politikën shtetërore të
Kinës t'ua imponojë të gjithëve. Ky agjent i fshehtë u
paska mbajtur një fjalim kuadrove ushtarakë, në të cilin
u paska thënë se: «Duke parë rrezikun sovjetik, nevojitet prezenca amerikane në Lindjen e Largme, në Japoni dhe në Filipinet. e se çështja e Tajvanit është në
radhë të dytë, se disa «kokëfortë revolucionarë• nuk e
kuptojnë strategjinë e Kinës që duhen mbështetur NATO-ja, «Evropa e Bashkuar» dhe Tregu i Përbashkët Evropian, që kërcënohen nga Bashkimi Sovjetik». Ky farë
Gën Biao, që flet si një avokat në mbrojtje të imperializmit amerikan, përse të mos jetë edhe agjent i amerikanëvP?
Në çdo rast ky është një armik i betuar i marksizëm-leninizmit, i socializmit dhe i komunizmit, i Partisë së
Punës të Shqipërisë dhe i shtetit shqiptar, armik i partive
komuniste marksiste-leniniste të botës. Gën Biaoja me
Hua Kuo Fenin në krye po përpunojnë dhe po vënë në
zbatim me çdo mjet luftën kundër ideologjisë marksiste64

-leniniste, kudo në botë, luftën kundër parimit të internacionalizmit proletar dhe kundër unitetit të partive komuniste marksiste-leniniste e të proletariatit botëror, që
luftojnë kundër dy superfuqive, kundër oligarkive, kundër kapitalizmit botëror.
Partia Komuniste e Kinës, me këta njerëz në krye.
i ka hyrë rrugës së përçarjes dhe të krijimit të «partive»
e të -«grupeve» që udhëhiqen nga idetë oportuniste, revizioniste, eklektike maoceduniste. Çdo ditë e më shumë
këta revizionistë të rinj do të demaskohen, do të futen më
thellë në batak, nga i cili nuk do të dalin dot, veçse si një
fuqi e tretë socialimperialiste, dhe partia e Maos do të
niarrë ngjyrën, tiparet dhe brendinë ideologjike të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, të hrushovianëve
dhe do të ndjekë qëllimet strategjike të saj.
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E SHTUNr
12 SHKURT 1977*

ARGUMENTE «QIELLORE»!
Edhe këtë e kishim për të dëgjuar!! Gazeta kineze
«Zhenminzhibao», organ i Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Kinës, për të demaskuar «katërshen»,
shkruan, në mes të tjerash, se «edhe perënditë janë të
zemëruara nga tradhtitë e katërshes».
Si duket «Maoja ka shkuar dhe e kanë pritur në
audiencë perënditë» (ashtu siç i pati thënë Edgar Snout),
para të cilave është qarë për gruan e tij, Çian Çinin, dhe
shokët e saj!! As borgjezia më konservatore, më reaksionare nuk .përdor gomarllëqe të tilla për të demaskuar armiqtë e saj.
Udhëheqësit e sotëm kinezë jo vetëm që janë antimarksistë, por ata kanë humbur çdo masë të arsyes së
thjeshtë. Siç po duket, ata janë në hall të madh,, se
askush nuk i beson argumentet e tyre «materiale» kundër
«katërshes» dhe tash kanë f illuar të përdorin argumente
«qiellore»!

E HENE
SHKURT 197■ *

«AVOKATI» SHARLATAN I VIJES SE KRIMBUR
KINEZE
Vijës revizioniste të Partisë Komuniste të Kinës këtë
herë iu shtua edhe një ushtar i bindur. Ky është Kazhimiezh Mijali, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Polonisë. Pas Hillit të Australisë, pas francezit
Zhyrke, doli edhe një renegat tjetër i marksizëm-leninizpër të atakuar tezat marksiste-leniniste të Kongresit
të 7-të të Partisë së Punës të Shqipërisë. Këto kritika ai
na i dërgoi me shkrim, nëpërmjet një letre, gjoja si
vendime të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Polonisë, me të cilin ai ka 7-8 muaj që nuk ka asnjë
lidhje. Letra vjen gjoja nga Varshava, por edhe me këtë
Mijali nuk ka asnjë lidhje. I gjithë ky inskenim fals për
t'u dhënë rëndësi «tezave» të tij revizioniste, për t'u
treguar se gjoja është parimor dhe se drejton kolegjialisht, ka për qëllim të na tregojë neve se kritikat që i
drejtohen Partisë së Punës të Shqipërisë janë të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Polonisë dhe aspak të
kinezëve, të fryra në vesh në Pekin dhe më vonë, pas
Kongresit të 7-të, nga ambasadori kinez në Tiranë.

Revizionisti polak, Mijal, është bërë një shërbëtor i
kinezëve. Ai, për problemet që na atakon ne e për shumë
teza të tjera, ka qenë dhe është shprehur pro nesh dhe
kundër Partisë Komuniste të Kinës. Këto janë të dokumentuara në procesverbale. Tash ai ndërroi flamur. Pse
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vallë? Sepse jo vetëm që ka qenë një revizionist i
maskuar, por mund të jetë edhe një agjent i dërguar te
ne, në format dramatike që dimë. Ne e kemi pritur, kemi
sakrifikuar dhe kemi bërë çmos që, kur ndodhej këtu,
ta ndiente veten si në vendin e tij.
• Në mendimet politike dhe ideologjike nuk kishim
asnjë kontradiktë me të, vetëm për një gjë e këshillonim: Duhej të vendoseshin lidhje, jashtë Polonisë, me
ndonjë shok të dërguar nga KQ i Partisë Komuniste të
Polonisë.
Në fillim Mijali nuk fliste me simpati për Kinën por
edhe kundër jo. Javash-javash ai e thelloi kritikën dhe
për një varg tezash kineze ishte kundër dhe i dënonte.
Kur vajti një herë në Kinë, atje s'e përfillën fare, prandaj erdhi si bishë nga Pekini dhe foli kundër kinezëve.
Mirë, deri këtu çdo gjë ishte normale, asgjë s'na linte
shteg të dyshonim.
Por, pas disa veprimeve të dyshimta të tij, Mijali
filloi të kritikojë, nëpërmjet tezash revizioniste, vendimet dhe veprimet e Partisë sonë. Kjo na bëri të ishim
edhe më shumë vigjilentë. Ne iu përgjigjëm kritikave të
tij e ai sikur u turbullua. Në vazhdim shkoi edhe më
tej, derisa na dërgoi letrën në fjalë kundër Kongresit
tonë të 7-të dhe pro vijës revizioniste kineze. Domethënë
Mijali, kur pa se ne kishim kontradikta me kinezët,
ndërroi fletë.
. Mos vallë (dhe ky është një supozim) Mijali është
në shërbim të sovjetikëve, i dërguar në. Shqipëri me
qëllime të caktuara? Në situatat e krijuara në mes nesh
dhe udhëheqësve kinezë mos, për interesa të tjerë,
iu vu detyra të fitonte besimin e këtyre të fundit? Kjo
është një <<detyrë me rëndësi» që mund t'i kishin vënë
agjentura polake dhe ajo sovjetike Mijalit, i cili pas
Kongresit tonë filloi sulmin e hapët kundër nesh. Kine68

zët janë të kënaqur me këtë dhi të zgjebosur që u fut
në stanin e tyre.
Po le të vijmë tash te letra që i ka drejtuar Partisë
sonë, ky shërbëtor i revizionistëve kinezë.
Kazhimiezh Mijali na kritikon ne për dy çështje,
që •ai i quan «gabime politike dhe ideologjike», «gabime
fatkeqe, antileniniste dhe antistaliniane•, se nuk akordohen me maocedunidenë. Duke shtrembëruar idetë dhe
veprimet e Leninit e të Stalinit, ai i atakon këta të dy,
atakon Partinë e Punës të Shqipërisë, ngre Maon dhe
idetë e tij revizioniste me formula gjoja teorike, por që
në të vërtetë janë arsyetime banale të propagandës
kapitaliste dhe të propagandës së alambikuar, pra që
nuk kanë asnjë fije nga ideologjia marksiste-leniniste,
por që kinezët i kanë sajuar për t'u vënë «paterica»
ideve të tyre revizioniste.
• Cilat janë kundërshtimet e Kazhimiezh Mijalit me
ne? Këto janë dy:
1) Për «botën e tretë»:
2) për çështjen që mbron ai, se nuk ka dy armiq
kryesorë për popujt e botës, por vetëm një, kurdoherë
një.
Tezat e Kongresit tonë njihen, prandaj nuk do të
zgjatem për to, por do të komentoj pak «xhevahiret»
revizioniste të këtij renegati, «avokat• sharlatan i vijës
së., krimbur kineze.
1) «Botën e tretë» ai nuk ka si e fsheh që është «tezë
e Maos», pavarësisht se thotë që «është Ten Hsiao Pini
i cili e deklaroi hapur në OKB-. Por kjo tezë duhet argumentuar ideologjikisht. Asnjë arsyetim i tillë nuk ekziston, të paktën botërisht, as nga Maoja, as nga Teni.
Atëherë ndërhyn «avokat» Mijali ta mbrojë dhe këtë
mbrojtje ky e bën «duke u mbështetur te Lenini». Mirë-

po Lenini s'e ka ndarë botën as në tri, as në katër.
Lenini ka folur për grupe shtetesh dhe, kur flet për
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botë, ai përmend vetëm dy: botën kapitaliste dhe botën
tonë të socializmit. Këtë tezë marksiste ka mbrojtur
Partia jonë në kongreset e saj, këtë mbrojti edhe tash
së fundi në Kongresin e 7-të.
Po si ta mbrojë «avokat» Mijali tezën «e pagabuar»
të Maos për •tri botët»? Ai i bën interpretimin «marksist-leninist» teorisë së «tri botëve» të Maos, duke thënë
se, po të zbërthehet, kjo do të thotë «grupe, tipa shtetesh». Pra «botët» u bënë «tipa shtetesh»; «bota e tretë»
na qenka një «grup, tip shtetesh» dhe çdo gjë sipas
«avokatit» u shpjegua politikisht, ideologjikisht nga ana
klasore e nga çdo anë, •prandaj çdo gjë është klasore
në këtë ndarje». Kështu, sipas tij, «Partia e Punës e
Shqipërisë në Kongresin e saj ka gabuar».
«Avokati•, për të ilustruar tezën revizioniste dhe
kundërrevolucionare të Maos, thotë se «shkalla e zhviilimit të kapitalizmit në shtetet e ndryshme të botës, vartësia e tyre ekonomike etj., në shkallë botërore, është
kundër hegjemonisë së superfuqive» etj. Po kjo tezë nuk
provon tezën e «tri botëve».
Këto «grupe shtetesh» kapitaliste me zhvillime të
ndryshme mbeten shtete kapitaliste dhe re•erva të njërit ose të tjetrit imperializëm. Këto «grupe shtetesh»
kapitaliste kanë kontradikta me fuqitë imperialiste e në
mes tyre dhe, duhet punuar për t'i thelluar këto kontradikta, me qëllim që të përfitojë prej tyre revolucioni
dhe çështja e çlirimit të popujve nga kapitali i brendshëm dhe i jashtëm. Kjo është teza marksiste-leniniste
e Partisë sonë, dhe për tezat e Partisë së Punës të
Shqipërisë «avokat» Mijali përpiqet të shpjegojë tezën
maoiste të «tri botëve•. Pasi e bën këtë «fokus», që të
jetë brenda, «avokati» zë e flet se këta «tipa shtetesh»
që Maoja i quan «botë», kanë në krye mbretër, feudalë
etj. Ka në to elementë progresistë etj. dhe situata në këto
shtete është e ndërlikuar, thotë «avokati». Siç duket,
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për ta bërë më pak të komplikuar, ka mundësi që
«timonieri i madh» të ketë bërë «një botë të tretë», ku
është futur edhe vetë tok me Kinën. Pra Maoja, shahu i
Iranit, mbreti i Arabisë Saudite, fashisti Pinoçet në Kili,
junta fashiste e Brazilit etj., janë zënë dorë për dore
dhe hedhin vallen e «botës së tretë». Më poshtë në
letër «avokati» pohon se «këto shtete të botës së tretë
janë të lidhura me sistemin neokolonial» etj.
Për formulimin që i bëjmë ne tezës sonë, e oë
ra.porti i Kongresit e sqaron mirë, po kështu edhe për
problemet e shteteve, për kontradiktat etj., «avokati» do
që «të tregojë• se «ky formulim është një formulim
i përgjithshëm, kur thotë se këto janë shtete borgjeze,
kapitaliste». Por, kur s'janë të tilla, atëherë çfarë janë?
Këtë «avokati» s'na e thotë, vetëm kërkon të futë edhe
Shqipërinë në «botën e tretë» (se Kina, po se po, është
brenda). Pra, sipas tij, «duhet të futemi në «botën e
tretë». se jemi shtete në zhvillim». Ky është përcaktimi
«teorik» dhe «klasor» që i bëjnë -botës së tretë» «timonieri i madh» dhe «avokati» i tij polak! Kjo, sipas tyre,
na qenka klasore, e parë me syrin e klasës, nga prizmi
i interesave të klasës dhe të revolucionit proletar! Shikim ky prej renegatësh revizionistë, agjentë të borgjezisë
kapitaliste botërore dhe nacionale.
Kulmi është kur këta tradhtarë thonë se ndarja e
shteteve në «botë» nuk i shqetësoi as Kominternin, as
Stalinin. Po pse t'i shqetësonte? Si për Leninin dhe për
Kominternin, kishte shtete dhe grupe shtetesh, por për
ta kishte vetëm dy botë dhe jo tri.
«Avokati• thotë se Lenini i ka ndarë shtetet borgjezo-kapitaliste në pesë grupe. Analiza e Leninit është
e drejtë, por grupshtetet ai nuk i cilësonte «pesë botë»
dhe Bashkimin Sovjetik nuk e fuste në këto grupe; ai
vazhdonte të pohonte se ka dy botë, që janë bota kapitaliste dhe ajo socialiste.

71

Ky «avokat» do të ndërrojë kuptimin e formulimeve
të Kominternit: -qyteti botëror» dhe -fshati botëror»
dhe të -vërtetojë» me këto se gjoja «teza e tri botëve»
e Maos është leniniste. Por kur Kominterni thoshte «dy
kopshte», pse vallë Maoja i bëri «tri kopshte»? Sa shtrembërime të ndyra! Pasi i bën këto shtrembërime, -avokati», për t'i maskuar e për të qenë brenda, thotë se
«Lenini, duke folur për nevojën e mbështetjes nga lëvizja komuniste ndërkombëtare, të lëvizjes revolucionare
të vendeve të Azisë, të Afrikës dhe të Amerikës Latine,
që Maoja i quan -,bota e tretë» (ai vuri kështu edhe Maon
në krah të Leninit për të na bindur ne se Maoja mendon si Lenini!!), nuk e bëri këtë për të mbështetur
shtetet, por lëvizjet e brendshme revolucionare të këtyre
shteteve» etj. Ç'vërteton «avokati» me këtë? Të kundërtën e asaj që do të mbrojë, sepse kjo që thotë ky,
vërteton që Maoja as në teori, as në praktikë nuk mbron
lëvizjet revolucionare brenda në këto shtete, por mbron
shtetet që e shtypin proletariatin dhe revolucionin.
Kulmi tjetër revizionist arrin kur «akovati» i falimentuar Kazhimiezh Mijali thotë se «nuk duhet të ngatërrojmë marrëdhëniet e lëvizjes punëtore ndërkombëtare, duke përfshirë në të edhe ato të shteteve socialiste,
me lëvizjen revolucionare që zhvillohet në shtetet më
shumë ose më pak të zhvilluara kapitaliste» etj. Po
Maoja ç'bën?
Sipas tij, të dyja këto lëvizje nuk duhet të jenë
aleate, as të konfondohen dhe as të udhëheqin njëra --tjetrën. Me fjalë të tjera njëra t'i bjerë gozhdës, tjetra
potkoit, mjafton të konfondohen në «botën e tretë».
mjafton të mbrojnë tezat maoiste, aleancën me kapitalin
dhe me imperializmin amerikan, kundër Bashkimit Sovjetik socialimperialist.
Më në fund, «akovati» na i rrumbullakos për të qenë
brenda se «këto lëvizje të ndryshme nuk duhen konfon72

duar me marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve».
Për të na bindur se -bota e tretë» e Maos mbështetet në
«pikëpamje klasore», ai thotë se -bota e tretë» nuk
është abstraksion, sepse përbëhet nga njëqind shtete.
Caktoi kështu edhe numrin, por në fakt abstraksion ai
bëri për të gjitha kontradiktat klasore dhe për luftën që
po zhvillohet brenda në këto shtete të «botës së tretë»
kundër klasës kapitaliste të brendshme dhe kapitalit
monopolist botëror.
Koka e «avokat» Mijalit, që përpiqet të hiqet si
«teoricien leninist». është mbushur me botëkuptime kundërrevolucionare. Formulime dhe citate të Leninit, të
Stalinit dhe të Kominternit ai i shtrembëron dhe i përgjysmon pa iu referuar burimeve. Megjithatë, edhe
kështu si i shtrembëron, prapë ato nuk i vërtetojnë tezat
e tij dhe të 11.1aos, që janë revizioniste. Maoja është
konsekuent në pikëpamjet e tij revizioniste, kurse polaku
ngjan me një revizionist që ka mbetur «çipllak» në të
katër rrugët dhe përpiqet të gjejë një strehë ku të futë
kokën e tij plot plehra.
Nga mbrojtja që u bën tezave revizioniste të Maos
mbi ndarjen në -tri botë», ai ngurron, përpiqet të gjejë
versionin e -shteteve tipa», përpiqet të hedhë poshtë
tezat tona duke shtrembëruar formulimet e Leninit, i
cili, duke analizuar situatën ndërkombëtare në atë kohë,
i ndau shtetet borgjezo-kapitaliste në pesë grupe, por
Kazhimiezh Mijali e ka kot, sepse nuk del asgjëkundi
dhe as nuk është në gjendje të rrëzojë qoftë edhe një
grimë nga tezat ]eniniste të Kongresit tonë.
Ashtu si një akovat që, mbasi pyet fajtorin, të cilin
e ka marrë në mbrojtje, dhe formulon tezat e mbrojtjes
që do t'i parashtrojë gjyqit, «avokat» Mijali shkoi e pyeti
ambasadorin kinez në Tiranë, se cilat çështje donte Hua
Kuo Feni të mbronte përpara Partisë së Punës të Shqipërisë dhe lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Dhe këtë
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ai e bëri, mbrojti revizionizmin modern maoist, goditi
Partinë e Punës të Shqipërisë, lëvizjen komuniste ndërkornbëtare, mbrojti tezat e kapitalit, të imperializmit
amerikan dhe të Bashkimit revizionist Sovjetik. Renegatë
të tillë të mëdhenj si Titoja, Hrushovi, Maoja, pastaj
edhe të vegjël si Mijali. Hilli dhe Zhyrkeja do të dalin
patjetër në kthesa të lëvizjes revolucionare marksiste-leniniste, por të gjithë këta renegatë, të çdo kallëpi qofshin,
do të demaskohen, do të diskreditohen dhe do të mbarojnë siç kanë mbaruar gjithë paraardhësit e tyre, në
plehrat e historisë.
Ky është thelbi dhe arsyetimi i kritikës së parë që
polaku Mijal i bën njërës prej tezave të Kongresit të 7-të.
2) Kritika e tij e dytë është për tezën tonë: «Të dyja
superfuqitë përbëjnë të njëjtin rrezik•. Sipas tij, «kjo
është një e vërtetë me karakter abstrakt» dhe, për ta
bërë konkrete, ai nuk mungon të marrë tezat e Kongresit
tonë të 7-të, të citat shpjegojnë gjendjen ndërkombëtare
dhe forcat e ndryshme në luftë në një realitet të madh
dhe me konkfuzione teorike marksiste-leniniste.
«Avokati- i revizionistëve kinezë, revizionisti Mijal,
përdor po ato mënyra, po atë taktikë, po ato shtrembërime, po ato fokuse dhe po atë «siguri të një teoricieni»,
që përdori edhe për pikën e parë. Por këtu •copa është
e madhe» e me zor gëlltitet. Polaku do të gjejë arsye
për të vërtetuar atë tezë revizioniste së cilës edhe vetë
kinezët nuk i kanë hyrë ta mbrojnë hapur, siç bën ky,
se bien brenda.
Kinezët thonë se «armiku kryesor është Bashkimi
Sovjetik, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijnë
në radhë të dytë». Kjo tezë është antimarksiste. Ata të
gjithë ideologjinë dhe politikën e mbështetin në këtë përcaktim dhe çdo veprim i tyre në arenën ndërkombëtare
shkon në këtë rrjedhë. Por, për t'u maskuar, përpara vijës- sonë marksiste-leniniste, përpara lëvizjes komuniste
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ndërkombëtare dhe opinionit botëror, kinezët nuk mungojnë të thonë herë pas here se «kemi dy armiq kryesorë,
Bashkimin Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës».
Polaku Mijal po bëhet -më katolik se papa». Ai
përngjet asaj bretkosës së fabulës, që deshi të bëhej sa
një buall dhe për këtë u fry e u fry, gjersa plasi. Edhe
polaku Mijal, për të mbrojtur një tezë revizioniste reaksionare, u fry sa plasi dhe nxori në shesh edhe qelbësirat
e tij, por edhe ato të kinezëve njëkohësisht.
Si përpiqet ta rrëzojë Mijali tezën tonë? Fare thjesht:
«Një vend nuk mund të ketë dy armiq, por vetëm një,
një të jashtëm dhe një të brendshëm. Edhe në shkallë
kontinentesh ka një armik kryesor dhe jo dy»!
E vuri problemin polaku për të mbrojtur tezën kineze se «armiku kryesor është socialimperializmi sovjetik»,
sepse «është më i pasur ekonomikisht, më i armatosur,
më dinamik, më i pademaskuar»! (Të gjitha arsyetime
të përgatitura e të dërguara nga Gën Biaoja.)
Mirëpo Mijali e ka parasysh se strategjia kineze
ndërron në çdo kongres. Kongresi i 8-të i Partisë Komuniste të Kinës vinte në dukje se «armiku kryesor ishin
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të bashkohemi me
Bashkimin Sovjetik kundër amerikanëve», ndërsa tani
Shtetet e Bashkuara të Amerikës qenkan bërë më pak të
rrezikshme! S'është çudi, kur të bëhet Kongresi i 11-të i
Partisë Komuniste të Kinës, ai mund të vendosë që armiku kryesor nuk është Bashkimi Sovjetik, por janë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të deklarojë se të
dy këta janë të parrezikshëm!
Kështu këto volte face polaku i shpjegon me «argumentin» se «jeta nuk qëndron në vend», dometh.ënë, sipas tij, partitk komuniste në çdo 7 vjet duhet të ndërrojnë strategji, pse sot «Bashkimi Sovjetik është armiku . kryesor dhe të tjerët janë qen zinxhiri të tij», nesër
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«Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëhen armiku kryesor
dhe të tjerët. kthehen në qen zinxhiri të tyre». Për të
ilustruar idenë e tij, që është revizioniste, Mijali këtë
«argument» gjoja e merr nga Lenini.
. I nisur nga këto teza revizioniste, Mijali arsyeton
si nacionalist polak dhe aspak si internacionalist. Ai thotë: , «Për Partinë Komuniste të Polonisë është një armik
i jashtëm, Bashkimi Sovjetik, dhe një i brendshëm,
reku. Për t'i luftuar këta të dy Partia Komuniste e Polonisë duhet të'.bashkohet edhe me reaksionin më të zi».
(Tezë e dërguar nga Gën Biaoja.) Kështu që Mijali,
derisa mund të bashkohet me reaksionin më të zi
(Vatikanin), atëherë pse të mos bashkohet edhe me
rekun, se edhe ky nuk i do sovjetikët? Por edhe me Gierekun do të vijë koha që ai të bashkohet!
Po për Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksste-leniniste) kush është armiku kryesor, sipas Mijaht?
Ai këtë nuk e thotë, por e mendon: «Bashkimi Sovjetik».
Por se Gjermania Perëndimore vuan njëkohësisht nga revanshistët e "Bonit, shtypet nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, dhe Gjermania Lindore njëkohësisht nga banda
revizioniste e Honekerit dhe nga Bashkimi Sovjetik, aq
bën këtij «dialekticieni» maoist.
•Po Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste),
aë ka dy armiq të brendshëm dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, kundër kujt duhet të luftojë sipas Mijaht?
Edhe këtë ai nuk e thotë, por e mendon: «Kundër Bashkimit Sovjetik».
Ja, kështu, kaq qartë, kaq thjesht, kaq «teorikisht»
i rregullon këto çështje ky renegat!!
•Që këtej ai .do të dalë në një çështje tjetër: në atë
që ne, shqiptarët, gabojmë kur themi që «nuk duhet të
mbështetemi në një imperializëm për të luftuar një tje- .
tër»;Sipaskjhbotëmerianvud
mbështetemi te Shtetet e Bashkuara të Amerikës clhe
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te shërbëtorët e tyre për të luftuar armikun kryesor,
Bashkimin Sovjetik.
Mijali thotë se teza e Kongresit tonë -u mbyll derën
kompromiseve, aleancave, qoftë brenda, qoftë jashtë. Dhe,
për të demonstruar këtë absurditet, ai shtrembëron Leninin dhe Stalinin, deformon historinë! Ai merr si shembull
paqen e Brest-Litovskit dhe e quan këtë «një kompromis të Leninit me Gjermaninë». Paqja e •Brest-Litovskit
nuk ishte një kompromis i paprinciptë, siç e intërpreton
Mijali, por një paqe, që Leninit iu impOnua nga nevoja
e shpëtimit të Republikës Sovjetike. Me anën e saj
Lenini, që krijoi shtetin e parë të proletarëve, e nxori
këtë shtet nga një luftë grabitqare, imperialiste dhe
mbrojti revolucionin. Ky ishte një veprim i drejtë dhe
në kundërshtim me synimet e fisnikëve dhe të Kerenskëve, të cilët, krah për krah me imperialistët anglo-francezë,
donin të vazhdonin luftën e Rusisë cariste të përmbysult
dhe të mbytnin revolucionin. Ky renegat shkon edhe më
tej, duke përdorur «historinë e vagonit të plombuar» për
të demonstruar se deri ku shkonte kompromisi i Leninit
M2 Gjermaninë e Kaizerit. Me këtë ky renegat kërkon
t'u hedhë baltë Leninit dhe Revolucionit të Tetorit,. se
gjoja këta u ndihmuan nga perandoria gjermane.
Po ashtu, Mijali nuk lë pa përmendur as «traktatin
e mossulmimit sovjeto-gjerman» që bëri Stalini, ,dhe
aleancën e përfunduar midis Bashkimit Sovjetik dhe
Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Anglisë kundërnazizmit. Stalini veproi drejt dhe s'bëri asnjë kompromis as
me Hitlerin, as me imperializmin amerikano-anglez. Kur
lufta ishte në prag të derës së Bashkimit Sovjetik, kur
Hitleri kishte gllabëruar Austrinë dhe Çekosllovakinë, kur
Çamberleni nënshkruante traktatin e Munihut për ta
shtyrë Hitlerin drejt Bashkimit Sovjetik; Stalini u bëri
thirrje «demokracive» perëndimore për aleancë antifashiste, por këto e bënë veshin të shurdhër' Atëherë, për
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të fituar kohë, ai nënshkroi paktin e mossulmimit dhe
jo aleancë me Gjermaninë naziste.
Pasi jep këto -argumente», duke paraqitur «kompromiset», renegati polak vetë pyet dhe vetë përgjigjet:
«Mos vallë me këto Lenini dhe Stalini tradhtuan marksizëm-leninizmin dhe revolucionin? Në asnjë mënyrë jo».
Ky lloj «argumentimi» është një provokacion trockist.
Pra, renegati polak thotë se marksistë-leninistët në
çdo kohë, në çdo situatë, mund të bëjnë aleanca dhe
kompromise «edhe me djallin» për të mundur «shejtanin»! E gjithë kjo i shërben atij për të mbrojtur miqësinë e maoistëve me amerikanët, se «nuk mund të ketë
njëkohësisht dy armiq, por ka vetëm një kryesor, pra
mund të mbështetesh te njëri për të luftuar tjetrin». Në
qoftë se kjo tezë e këtij renegati revizionist është e drejtë, atëherë, për të qenë konsekuent me vetveten, ai duhet të pohojë se edhe uniteti i Gierekut me Bashkimin
Sovjetik është i rregullt, i drejtë. Ky «, teoricien i madh»
është kundër,shablioneve, por, në fakt, për të demonstruar tezat e tij revizioniste, nuk bën veç shtrembërime
të historisë dhe i trajton këto si shablIone për të nxjerrë
Maon dhe Kinën nga këneta.
Polaku Mijal, i mbyllur dhe i shkëputur krejtësisht
nga jeta revolucionare, botën dhe politikën i sheh me
sytë e një të hutuari nga dielli, që orientohet nga «Zëri i
Evropës së lirë», i Radio Varshavës dhe i asaj të Moskës.
Duke qenë i ngopur me silazhin e HSINHUA-së, ai po
tjerr gjoja mendime teorike marksiste-leniniste për të
rrëzuar këto dy teza të Kongresit tonë të 7-të, sepse ai
thotë që -me çdo tezë tjetër të Kongresit të 7-të të PPSH
është dakord». Demagogu mbetet demagog dhe këto kritika i mbulon me elozhe ditirambike për Partinë e Punës
të Shqipërisë, për mua etj.
Çfarë kredie mund të ketë thënia e tij se tezat e tje78

ra të Partisë së Punës të Shqipërisë janë të drejta, kur
edhe këto që kritikon, ai i ka mbrojtur deri dje si shumë
të drejta? Asgjë nuk kemi ndryshuar ne në strategjinë e
Partisë sonë, prandaj ajo ka korrur suksese. Maoistët e
futën Kinën në Ilumin e oportunizmit, prandaj atje po
ngjasin këto gjëra. Revizionisti Mijal dëshiron që edbe
ne të futemi si ai në këtë llum. Jo, askurrë nuk do të
ngjasë një gjë e tillë, në qoftë se ne zbatojmë me përpikëri marksizëm-leninizmin, normat marksiste-leniniste,
luftën c klasave, ashtu siç • i kemi zbatuar deri tash.
Partia e Punës e Shqipërisë nuk lëviz nga kjo rrugë.
Analizat që u ka bërë Partia jonë situatave të brendshme dhe të jashtme, janë marksiste-leniniste, prandaj
konkludohet drejt, prandaj luftohet si duhet që të thellohen kontradiktat midis armiqve të revolucionit dhe
çlirimit të popujve, prandaj Partia jonë i gjykon situatat dhe armiqtë jo vetëm ngushtë, nga pozita kombëtare, por edhe si një parti e udhëhequr nga interesi i
përgjithshëm i revolucionit proletar dhe nga internacionalizmi proletar. As Maoja, as Partia Komuniste e Kinës
dhe as avokatët e tyre, në su]met kundër nesh, nuk
bëjnë fjalë për revolucionin proletar, për internacionalizmin proletar, për luftën e partive komuniste marksiste-leniniste të botës. Po të futen në këto probleme jetike të revolucionit, atëherë me siguri ata i lënë edhe ato
pak pendë që u kanë mbetur.
Maoistët dhe avokatët e tyre revizionistë duan dhe
luftojnë që të mos ketë polemikë. Polemika marksiste-leniniste i ka trembur kurdoherë revizionistët, si hrushovianët, ashtu dhe maoistët. Pikërisht në letrën e fundit,
ku na sulmojnë, revizionistët maoistë thonë se «ne nuk
do t'ju përgjigjemi, se s'duam të bëjmë polemikë».
Polemikë ne nuk bëmë, veçse mendimet tona
thamë hapur. Kinezët dhe avokatët e tyre donin që ne
të mos i thoshim, kurse maoistët t'i thoshin mendimet e
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tyre dhe ne t'i njihnim ato në heshtje si të vërteta universale. Shumë të zgjuar!!
«Pse i shtruat hapur këto çështje?» — na qorton
«avokat» Mijali dhe bën sikur s'di gjë. Mirëpo ai e di
fare mirë se këto kundërshtime parimore ne ia kemi
vënë në dukje me letra Partisë Komuniste të Kinës,
kemi kërkuar tre vjet me radhë të dërgonim delegacion
partie për t'i diskutuar, po vetë Maoja dhe Çuja nuk
kanë pranuar. Tash, ky «avokat» i një çështjeje të krimbur, na propozon që «të bëjmë një mbledhje shumëpartish për t'i sheshuar këto kontradikta-, kur ai e di
fare mirë që Kina është kundër mbledhjeve të tilla, ajo
është edhe kundër mbledhjeve dypalëshe me ne, kurse
me partitë e tjera, si të Mijalit, të Zhyrkesë dhe të
Hillit, që i ka shërbëtore dhe u fryn në vesh lloj-lloj
absurditetesh, Kina bën mbledhje dypalëshe.
Me fjalë të tjera, Kina maoiste bën çmos të ruaj:_;
prestigjin e pamerituar në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, pa 4ërë gjë në interes të kësaj lëvizjeje, ose duke
bërë të kundërtën. Ajo kërkon dhe lufton të imponohet
si udhëheqëse e luftës çlirimtare të popujve, dhe pra
të «botës së tretë», përpiqet t'u mbushë mendjen të tjerëve se gjoja Maoja dhe pasardhësit e tij kanë bërë një
analizë reale të situatës së botës «në lëvizje, në revolucion- dhe kanë dhënë recetat më të përshtatshme që të
gjithë, popuj, revolucionarë, komunistë, parti komuniste
marksiste-leniniste, «shtete tipa» të të «dy botëve» tok
edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të «botës së
parë», duhet të ndjekin Kinën për të luftuar socialimperializmin sovjetik, «armikun kryesor të njerëzimit».
Të gjithë këta renegatë kanë marrë përsipër të
ripërçajnë revolucionin dhe lëvizjen marksiste-leniniste,
që është mëkëmbur dhe po fomohet. Mijalët, Zhyrketë
dhe shokët e Hillëve janë Gierekët, Zhivkovët, Gomulkët,
Sharkejtë, Marshetë e një varianti të ri revizionist, që
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duhen vënë nën predhat e artilerisë së rëndë, për t'i
demaskuar, për t'i shkatërruar dhe për t'i likuiduar.
Me të paqartët Partia e Punës e Shqipërisë duhet
dhe do të tregojë durim të madh për t'i sqaruar, se nuk
duhet të nënvleftësojmë mitin dhe kultin e Maos në
botë si «marksist-leninist i madh». Kurse të tillë avokatë
si Mijali nuk bëjnë pjesë në të paqartët, por janë renegatë të qartë dhe të rrezikshëm, prandaj zjarr kundër
tyre!
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çështja sovjetike, sepse ata nuk dëshirojnë që sovjetikët

VLORE, E SHTUNE
5 MARS 1977*

KINA SYNON TE BEHET SUPERFUQI
Që Kina është në aleancë me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, kjo për ne nuk ka asnjë dyshim. Duket se në
mes këtyre dy vendeve ekziston një marrëveshje e fshehtë për luftën e tyre të përbashkët kundër socialimperializmit sovjetik. Pra, Kina, që ka ndërtuar strategjinë

e saj, ose më mirë të themi që e ka ndryshuar strategjinë
e saj, nuk ka llogaritur interesat e revolucionit botëror,
të çlirirnit të popujve, por ka llogaritur forcimin e saj
si një shtet,i madh socialimperialist. Në këtë pirosti të dy
këto shtete synojnë të arrijnë në dobësimin e socialimperializmit sovjetik. Kjo politikë e Kinës shprehet edhe
në përpjekjet që bën ajo që të gjithë komunistët, partitë
marksiste-leniniste dhe lëvizjet nacionalçlirimtare në
botë ta konsiderojnë socialimperializmin sovjetik jo vetëm
nga ana strategjike, por edhe nga ana taktike si armikun
kryesor, ose si të vetmin armik që duhet luftuar me çdo
kusht.
Kina ka marrë dhe po merr ndihma nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e tjera kapitaliste
të botës, si nga ato të Evropës, ashtu edhe nga Japonia.
Këto ndihma, sidomos tash në fillim, janë ndihma ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në radhë të
parë i kanë dhënë Kinës ordinatorë të fuqishëm dhe do
t'i japin edhe të tjerë më vonë. Vetëm se në kursin
prokinez Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ngadalëson
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të acarojnë qëndrimet ndaj Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Kjo do të thotë se imperializmi amerikan kërkon të mbajë në dorë <<edhe shkopin, edhe karotën». Dhe
karotën ndaj Bashkimit Sovjetik ai nuk e ka ndalur, i ka
dhënë kredi të mëdha. Dihet se këto kredi të mëdha
Bashkimit Sovjetik nuk i jepen pa interes nga ana e
imperializmit amerikan. Me këto kredi ky synon disa
qëllime të caktuara dhe, në radhë të parë, që Bashkimi
Sovjetik të mos jetë agresiv kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk do të thotë se midis socialimperializmit sovjetik dhe imperializmit amerikan nuk
ka kontradikta. Jo, midis tyre ekzistojnë kontradikta, bile të mëdha, të cilat ne duhet t'i shfrytëzojmë. Por nuk
mund të themi se në mes këtyre dy superfuqive nuk
ekzistojnë marrëveshje dhe mirëkuptime. Kjo është faza
e ndarjes së botës, e ndarjes së tregjeve. Pra, ka ashpërsim në marrëdhëniet në mes tyre, por ka edhe ujdi;
ndryshe nuk kuptohet gjithë kjo ndihmë e madhe që
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha shtetet e
tjera kapitaliste, i japin Bashkimit Sovjetik, shtete që,
siç thotë Kina, po kërcënohen dita me ditë nga një sulm
i befasishëm dhe i rrufeshëm i ushtrisë sovjetike.
Bashkimi Sovjetik, siç thonë vetë kinezët, mban në
kufi me Kinën afër një milion ushtarë. Të mbash një
milion ushtarë sovjetikë në kufi me Kinën do të thotë
të dobësosh frontin evropian, të cilin Kina e konsideron
si frontin më të rrezikshëm në rast të ndonjë sulmi nga
ana e sovjetikëve.

Strategjinë e saj, autor i së cilës është Mao Ce Duni,
Partia Komuniste e Kinës kërkon ta adoptojnë të gjitha
partitë komuniste marksiste-leniniste dhe popujt e botës.
Kjo është njëlloj si ajo që bënë Hrushovi dhe hrushovianët,
të cilët kërkonin të na impononin neve tezat e tyre teorike, politike, ekonomike dhe ushtarake të Kongresit të
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20-të etj. për forcimin e socialimperializmit sovjetik. Të
njëjtën gjë po bën tash edhe Kina në mënyrë antimarksiste dhe për qëllime jorevolucionare, për interesat e
shtetit të madh kinez. Pikërisht për të tilla qëllime kërkon
ajo t'u imponojë marksistë-leninistëve në botë një strategji të re që, në mënyrë evidente, nuk mund të quhet
strategji revolucionare.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur vendosën t'i
japin Kinës kredi në armatime, në industri dhe në drejtime të tjera llogaritën jo vetëm leverdinë e madhe financiare, por edhe fitimet e mëdha politike, sepse Kina, me
peshën e saj, me influencën e saj, bën një propagandë
në favor të imperializmit amerikan, duke e paraqitur atë
si një fuqi joagresive. Me këtë Kina bën që popujt, të
cilët vuajnë nën thundrën ekonomike dhe ushtarake të
imperializmit amerikan, të mos e shohin këtë shtypje,
ose ta pranojnë atë përpara një rreziku tjetër të madh.
Mirëpo ky, rreziku tjetër i madh, nuk është më i vogël
nga ai rrezik që u ka hipur kaliboç në kurriz popujve të
kontinenteve të ndryshme. Është edhe për këtë arsye që
imperializmi amerikan e financon dhe do ta financojë
Kinën edhe në të ardhmen. Derisa kjo ecën në mbështetje të interesave imperialistë dhe hegjemonistë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, derisa Kina e acaron
konfliktin e vet me Bashkimin Sovjetik dhe në këtë
drejtim Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen që
kontradiktat e Kinës me Bashkimin Sovjetik t'i thellojnë,
pikërisht ndihma e imperializmit amerikan shërben si
benzinë për këto kontradikta. Është për këtë arsye që
ne themi se lufta, siç mund të zhvillohet në Evropë,
mund të zhvillohet edhe në Azi, pse ajo është pjellë e
imperializmit dhe e socialimperializmit. Socialimperializmi sovjetik është një fuqi që ndjell luftën, që përgatit
luftën, ashtu sikundër janë edhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës që njëlloj përgatitin luftën.
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Kina është pleksur në veprimet e këtyre dy superfuqive, për të arritur në caqet që ka vendosur për t'u
bërë edhe ajo një superfuqi. Natyrisht këtej rezultojnë
edhe përpjekjet e saj për të nxitur një luftë të tretë
botërore. Kjo luftë nuk dihet se ku do të pëlcasë me këtë
rrugë që ka marrë Kina, do të pëlcasë në Evropë apo në
Kinë. Sidoqoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të
nxjerrin gështenjat nga zjarri me duart e të tjerëve.
Në qoftë se Kina do të ishte një vend me të vërtetë
socialist i udhëhequr nga doktrina marksiste-leniniste,
dhe do të bënte një politikë revolucionare, atëherë ajo
do të luftonte në të dy krahët, kundër të dy shteteve imperialiste. Por në fakt ajo ecën në rrugën e kundërt. Me
aleancën që po bën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Kina nxit luftën në mes saj dhe Bashkimit Sovjetik,
midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Pse e them këtë? Se aktualisht ne mund të
gjykojmë se janë të dyja superfuqitë që luftojnë për
pozita hegjemoniste në botë, që luftojnë për tregje, për
të thithur pasuritë e popujve të tjerë, por në këtë rrugë
ku ka hyrë Kina, edhe ajo nuk do të mungojë të bëhet
një partner i tretë i këtyre qëllimeve dhe i kësaj politike.

Si marksistë-leninistë, ne nuk duhet të ndjekim
rrugën kundërrevolucionare dhe antimarksiste të Kinës,
por të ndjekim rrugën tonë revolucionare marksiste-leniniste. Duke luftuar për këtë rrugë, ne kemi mbrojtur
marksizëm-leninizmin, pastërtinë e tij, kemi mbrojtur
interesat e popullit tonë, interesat e popujve të tjerë,
çlirimin e tyre dhe jemi përpjekur të minojmë luftën
imperialiste atomike që mund të shpërthejë në mes këtyre
tre partnerëve, të cilët luftojnë për hegjemoni, duke u
mbështetur te njëri-tjetri. Mbështetja e këtyre shteteve
te njëri e te tjetri është kurdoherë në dëm të revolucionit botëror, të vendeve socialiste dhe të çlirimit të
popujve. •
85

Ne, si marksistë-leninistë, jemi kundër luftërave imperialiste, grabitqare, të shpërthyera qoftë nga socialimperialistët sovjetikë, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, qoftë nga Kina, e cila po transformohet në
një fuqi të madhe socialimperialiste. Prandaj, si marksistë-leninistë, ne do të luftojmë kundër këtyre luftërave
grabitqare, se të tilla luftëra janë kurdoherë në dëm. të
interesave të lartë të popujve, të çlirimit të tyre, të
pavarësisë dhe të vetëvendosjes së tyre; ato janë në dëm
të triumfit të revolucionit dhe të socializmit në botë.
Prandaj, duke qenë kundër luftërave grabitqare ne jemi
kundër fuqive agresive, jemi kundër atyre që aspirojnë
të bëhen superfuqi, jemi me popujt të cilët duhet t'i
nxitim që luftërat t'i pengojnë dhe, në qoftë se nuk
arrijnë dot këtë objektiv kryesor, atëherë t'i kthejnë
këto në luftëra çlirimtare. Aktualisht aleanca e marksistë-leninistëve dhe e patriotëve demokratë e përparimtarë
në çdo vend qëndron në unitetin e tyre kundër luftënxitësve imperialistë dhe socialimperialistë. Rrugë tjetër
nuk ka, strategji tjetër nuk ka.
Kina botën e ndan në tri dhe zhduk çdo diferencë
klasore të brendshme, por edhe të jashtme, për arsye se
ajo është larguar nga lufta e masave popullore kundër
shtypjes dhe shfrytëzimit, për arsye se strategjia aktuale
kineze konfondon qëllimet e shtetit me interesat e masave popullore të shtypura e të shfrytëzuara nga ky shtet
i borgjezisë reaksionare. Për Kinën ekzistojnë vetëm
shtete që mbështetin politikën dhe strategjinë e saj, të
cilat konsistojnë në luftën kundër një armiku të vetëm,
socialimperializmit sovjetik, dhe në pushimin e luftës
kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo do të
thotë që Kina predikon paqen shoqërore vetëm e vetëm
që kjo paqe shoqërore t'i shërbejë strategjisë së saj, që
synon të forcojë pozitat dominuese të Kinës në të ashtuquajturën botë të tretë dhe të ruajë Shtetet e Bash-
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kuara të Amerikës nga goditjet që mund t'i bëjnë popujt
ose drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke goditur grupet kapitaliste në fuqi në shtetet e së ashtuquajturës botë e
tretë, që janë të lidhura ngushtë me imperializmin amerikan. Kurse për shtetet që janë nën sundimin e Bashkimit Sovjetik, Kina është krejt e çinteresuar; ajo i ka
futur popujt e këtyre vendeve në një thes me grupet
revizioniste moderne dhe kapitaliste, që janë në unitet
të plotë në mes tyre dhe që i shtypin këta popuj. Kjo
do të thotë se Kina nuk bën diferencime, nuk shikon
interesat e këtyre popujve, qoftë të vendeve të ish-demokracisë popullore, qoftë të shteteve të tjera kapitaliste,
por që janë nën influencën sovjetike. Kina i identifikon
me pushtetin e borgjezisë këto vende dhe me vijën hegjemoniste të udhëheqjes së Bashkimit Sovjetik.
Pra, ndarja e botës në këtë mënyrë, siç po e bëjnë
kinezët, ka për qëllim të shuajë luftën e masave popullore për të shkundur zgjedhën e kapitalit vendës dhe të
kapitalit të huaj. Kjo nuk mund të jetë një vijë revo-

lucionare marksiste-leniniste, derisa injoron luftën revolucionare të masave punonjëse kundër kapitalit shtypës,
derisa Kina nuk mbron revolucionin dhe luftërat nacionalçlirimtare të popujve.
Të marrim një shembull, Birmaninë. Kina duhet të
ketë marrëdhënie diplomatike me Birmaninë e U Ne
Vinit, por jo në këto forma kaq të ngushta, siç po vepron.
Ajo i quan marrëdhëniet me Birmaninë të përjetshme,
jashtëzakonisht të afrueshme, kurse, nga ana tjetër, në
Birmani, siç dihet, ka një lëvizje të forcave nacionalçlirimtare popullore, të udhëhequr nga Partia Komuniste
e Birmanisë, e cila me forcat e saj lufton në xhungla dhe
nëpër male në kushte jashtëzakonisht të vështira kundër
forcave reaksionare shtypëse të Ne Vinit. Ky bën sulme
dhe vret komunistët e patriotët. Vetë Sekretari I Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Birmanisë ra në këto
87

luftime. Por a është e drejtë dhe marksiste-leniniste që
gjatë kësaj kohe Kina të ekzaltojë lidhjet e saj me Birmaninë e Ne Vinit dhe pikërisht te ky Ne Vin të dërgojë
për vizitë miqësore gruan e Çu En Lait, që i hedh ]u]e
këtij xhelati të popullit birman? Ja, kështu i kupton
Kina këto marrëdhënie me shtetet kapitaliste, kështu
i nënvleftëson ajo marrëdhëniet e saj dhe ndihmën
duhet t'u japë popujve që luftojnë kundër klikave
reaksionare që i shtypin e i shfrytëzojnë deri në palcë.

Prandaj «bota e tretë•- për Kinën është aleanca me
qeveritë e shteteve të kësaj së ashtuquajture botë e tretë
dhe jo aleancë e miqësi me popujt e këtyre vendeve. Kina
nuk mbështet aspak aspiratat e këtyre popujve, aspirata
që janë në kundërshtim të hapët dhe në luftë me udhëhegjet në këto vende, sepse këto udhëheqje janë kapitalizmi në fuqi.
Në shtypin dhe në radion kineze as nuk shikohet
një mbrojtje, qoftë e vogël, e lëvizjeve nacionalçlirimtare të popujve, nuk flitet e nuk shkruhet për demonstratat e fliciishme të proletariatit në të gjitha vendet
kapitaliste, nuk flitet për luftën që bëjnë partitë marksiste-leniniste në këto vende. Jo, një propagandë e tillë
është zhdukur nga faqet e shtypit kinez. Ky qëndrim

ideologjike e Partisë Komuniste të Kinës është e drejtë,
revolucionare dhe marksiste-leniniste. Ajo ka hyrë në
një rrugë pa krye. në një rrugë kundërrevolucionare.

Prandaj ne, me propagandën dhe me qëndrimet tona,
duhet të theksojmë vijën e vërtetë marksiste-leniniste që
konsiston në mbrojtjen e fuqishme të lëvizjeve nacionalçlirimtare të popujve, të partive të vërteta marksiste-leniniste dhe të të gjithë njerëzve demokratë përparimtarë që luftojnë kundër shtypjes së kapitalit vendës dhe
kapitalit kozmopolit.
Kina duket sikur i mbështet vendet e -Apotës së
tretë». Mbështetje u bëhet pozitave të qeveritarëve të

këtyre shteteve, duke përfshirë edhe ata qeveritarë që janë të lidhur me imperializmin amerikan, ose me të
gjitha shtetet borgjezo-kapitaliste që kundërshtojnë socialimperializmin sovjetik. Por nga pozitat revolucionare,
në interes të popujve, Kina nuk bën asnjë hap përpara,
përkundrazi po bën hapa prapa.

mbështet strategjinë e Kinës që t'u japë të kuptojnë
shteteve kapitaliste dhe imperializmit amerikan se Kina
e ka pushuar luftën revolucionare dhe ndihmën ndaj
popujve që luftojnë për çlirim. Nga ana tjetër, mashtrimi dhe demagogjia e Kinës konsistojnë në atë që ajo
hiqet pikërisht sikur është revolucionare, sikur ndihmon
revolucionarët dhe partitë marksiste-leniniste, gjë që
nuk është aspak e vërtetë. Në fakt, Kina ndihmon vetëm
ata elementë dhe ato grupe të ashtuquajtura marksiste-leniniste, që u këndojnë hosana politikës dhe strategjisë kundërrevolucionare të saj. Pra, në këto kushte, në
asnjë mënyrë nuk mund të thuhet se vija politike dhe
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VLORE, E SHTUNE
5 MARS 1977

PERSE U MBLODHEN NE MADRID KRERET E TRI
PARTIVE REVIZIONISTE TE EVROPES
PERENDIMORE
Ditët e para të këtij muaji u mblodhën në Madrid
tre sekretarë të përgjithshëm partish revizioniste: KarrlIjoja i Partisë Komuniste revizioniste Spanjolle të
Ibarrurit, Zhorzh Marsheja i Partisë Komuniste revizioniste Franceze dhe Berlingueri i Partisë Komuniste revizioniste Italiane. Të tre këta gjoja do të diskutonin
kërkesën për të mbështetur Partinë Komuniste Spanjolle që të legalizohet. Por çështja nuk qëndron vetëm «Në
mbështetjen e kërkesës për legalizim të partisë së Karriljos», çështja është që këto tri parti dhe parti të tjera
të ashtuquajtura komuniste në Perëndim, të tregohen
përpara borgjezisë së tyre se janë gati të bashkëpunojnë
sinqerisht «për të shkuar me to në socializëm•. Kjo është
teza që ka shtruar me kohë Berlingueri në të famshmin
«kompromis historik-. Ai i lutet borgjezisë italiane ta
pranojë edhe atë në qeveri. Të njëjtën vijë ka edhe
partia e Marshesë, parti që jo vetëm kërkon unitetin
► e partinë socialiste të. Miteranit, por e parashtroi haptazi pikëpamjen e vet revizioniste për në socializëm.
Partia Komuniste revizioniste Spanjolle deklaroi se edhe
në monarkinë aktuale spanjolle mund të zhvillohet
dhe po zhvillohet •demokracia» dhe mori si shembull
mbretërinë e Anglisë, mbretërinë e Holandës e nuk e di
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se kë tjetër për ta vërtetuar këtë «shpikje-. Pra e famshmja ish-komuniste, Dolores Ibarruri, jo vetëm që
është edhe ajo për një bashkëpunim të ngushtë me
partitë e tjera të borgjezisë dhe të reaksionit në Spanjë,
por i hedh lule edhe monarkisë spanjolle.
Përveç kësaj, në Madrid po realizohet, gjithashtu,
pikëpamja e Toliatit në lidhje me «policentrizmin" Ne
shohim se këto tri parti mundohen të duken se po formojnë një bllok, që borgjezia e quan eurokomunizëm,
pikërisht me tipare të njëjta të theksuara revizioniste,
oportuniste dhe në kompromis me kapitalizmin, me socialdemokracinë e gjoja në kundërshtim ideologjik e të
pavarur nga Moska. Kështu shohim nga njëra anë ekzistencën e grupit moskovit, i përbërë nga të gjitha partitë. e vendeve të ashtuquajtura të demokracisë popuItore të Evropës, me përjashtim të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë, nga ana tjetër grupin toliatist
të Marshesë, të Berlinguerit dhe të Karriljos, të cilit do
t'i bashkohen sigurisht më vonë edhe partia revizioniste
e Anglisë, ajo e Belgjikës dhe të tilla parti të tjera. Pra
këto dy qëllime ka mbledhja që po zhvillohet aktualisht
në Madrid.
Natyrisht, ne mund të bëjmë edhe një artikull për
ta demaskuar këtë formë të re organizimi të një grupimi
revizionist, që ideologjikisht është i njëjtë me grupimin
revizionist sovjetik, por me nuanca gjoja pavarësie njëri
nga tjetri.
Përveç kësaj, me këtë rast, ne duhet të demaskojmë
teorinë e pluralizmit për të arritur në socializëm, domethënë atë të bashkëpunimit të sinqertë të «partisë komuniste» ose të partisë revizioniste me partitë e tjera të
borgjezisë. Edhe Mao Ce Duni thotë se «Në Kinë partitë
e tjera jomarksiste-leniniste, domethënë partitë jokomuniste kineze, pra, borgjeze, janë parti historike dhe
si të. tilla kanë të gjitha të drejtat dhe detyrat që ka
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edhe. Partia Komuniste e Kinës». Për këtë arsye duhet,
sipas tij, të bashkëpunojnë që të dyja palët për fitoren
dhe për ndërtimin e socializmit. Me fjalë të tjera, teoria e Mao Ce Dunit mbi këtë çështje u përngjet si dy
pika uji pikëpamjeve të Marshesë, të Berlinguerit dhe të
Karriljos, i cili ka vajtur edhe në Kinë.
Siç po duket dhe siç e tregon edhe mbledhja e të
tria partive, franceze, spanjolle dhe italiane në Madrid,
platformat ideologjike, politike dhe organizative të këtyre
tri .partive përputhen plotësisht me pikëpamjet ideopolitike të Mao Ce Dunit të shprehura në dekalogun e tij
të vitit 1956. Këtu shohim se si punon armiku, se si Ki.n.a
rrëshqiti në pozita revizioniste dhe po ndërmerr veprime
antimarksiste kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
kundër partive të tjera motra marksiste-leniniste që i
qëndrojnë besnike teorisë shkencore të marksizëm-leninizmit.
Aleatët aktualë të Partisë Komuniste të Kinës janë
disa trockistë si Zhyrkeja i Francës, tre-katër agjentë të
njëfarë gazee. të Zvicrës «Oktobrë», disa pseudokomunistë belgë që nxjerrin gazetën «Clartë et l'Exploit& dhe
të tjerë njerëz të tillë ose elementë të rinj pa kurrfarë
eksperience të ndonjë partie, e cila sapo është formuar
dhe nuk shikon dot më larg nga hunda e vet. Kjo parti
shikon vetëm rrezikun sovjetik dhe ndjek vijën e Partisë
Komuniste të Kinës në të gjitha aspektet.
Por edhe teoria e Mao Ce Dunit dhe vija revizioniste e Partisë Komuniste të Kinës do të falimentojnë.
Koha punon kurdoherë për marksizëm-leninizmin dhe
për ato parti që i qëndrojnë besnike teorisë shkencore
të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit.

VLOR2, E HENË
7 MARS 1977*

UDHEHEQJA KINEZE KA HUMBUR
BUSULLEN POLITIKE
Gjendja ndërkombëtare është mbushur plot me ngjarje; në të katër anët e botës zhvillohet luftë ndërmjet
shteteve të ndryshme, ndërmjet dy superfuqive, imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik, kurse
në mes proletariatit dhe borgjezisë kapitaliste po thellohen kontradiktat klasore. Komunistët marrin pjesë aktivisht në këtë luftë klasore që bëjnë proletariati dhe
masat e tjera të shfrytëzuara për të fituar të drejtat
politike dhe ekonomike. Partitë marksiste-leniniste, kudo
që janë krijuar, luftojnë në të katër anët e botës kundër
dy superfuqive, kundër kapitalit shtypës në vendet e tyre
dhe kundër revizionizmit modern.
Në këtë situatë nuk po dëgjohet fare ç'po bën dhe
ç'veprime ndërmerr Kina për të forcuar pozitat e revolucionit, për të fuqizuar luftën klasore të proletariatit
botëror dhe luftën çlirimtare të popujve. Mund të themi

me plot gojën se ajo nuk po ndërmerr asnjë veprim. Po
përse? Për arsye se udhëheqja aktuale e Partisë Komuniste të Kinës nuk është në pozita të vërteta revolucionare, por në pozita shumë oportuniste dhe e ka humbur busullën politike. Oportunizmi që e ka prekur, e
bën atë të ketë një vijë të paqëndrueshme, të pasigurt,
e bën të mos hedhë as çapin më të vogël përpara, se
bie në kontradikta me vetveten, me klasën punëtore të
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se popullit rumun i ngjau një fatkeqësi e madhe, për
këtë ne jemi prekur thellësisht në ndjenjat tona njerëzore e komuniste, por politika e Partisë sonë ndaj shtetit revizionist rumun dhe udhëheqjes revizioniste rumune nuk lëviz aspak. Udhëheqja revizioniste rumune
në të katër anët e botës bën thirrje për ndihma dhe
shohim se, që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e
deri te Londra, i dërgojnë nga 50 mijë ose 100 mijë dollarë ndihmë, gjë që është qesharake. Një «ndihmë» e
tillë u bë aq qesharake, saqë udhëheqja rumune u detyrua t'i drejtojë Kryqit të Kuq Ndërkombëtar në Gjenevë një deklaratë se nuk pranon ndihma të tjera .nga
jashtë përveç atyre që i shkuan. E ç'të pranojë? Ato që
i dhanë Rumanisë janë lëmosha tallëse.
Në këtë gjendje është katandisur aktualisht politika
e Kinës. Por qëndrimet e udhëheqësve të sotëm kinezë
janë të çuditshme dhe kurdoherë kanë qenë të çuditshme.
Me rastin e ditës së 8 Marsit, ambasadori ynë në Pekin
na informon se përgjegjësja e organizatës kineze të gruas
(që unë nuk e di nëse ekziston ose jo si organizatë, por
si duket ekziston përgjegjësja si person), bashkë me të
shoqen e Çu En Lait, dhanë një pritje për gratë e ambasadorëve të akredituar në Pekin. Në këtë pritje, në më,
nyrë të dukshme, ato e morën të shoqen e ambasadorit
tonë, e vunë në tavolinën kryesore dhe e rrethuan të
dyja për t'u treguar grave të trupit diplomatik se marrëdhëniet e tyre me Republikën Popullore Socialiste të
Shqipërisë janë më se të mira.

vet dhe me aspiratat e mbarë popullit kinez. Veprimet që
ndërmori brenda vendit udhëheqja aktuale kineze, ishin
veprime kundërrevolucionare. Këto veprime nuk u morën në rrugë partie, prandaj i kanë shkaktuar asaj një
kokëçarje që nuk i gjendet kollaj ilaçi. Pra, udhëheqja
kineze gjendet në një paqëndrueshmëri politike të brendshme dhe këtej rrjedh edhe paqëndrueshmëria ose inaktiviteti politik i jashtëm i saj.
Brenda Kina ndodhet në një kaos: njerëzit nuk
i pranojnë kollaj as pikëpamjet, as veprimet e udhëheqjes së re, e cila nuk është në gjendje ta drejtojë Kinën
të ecë të paktën në rrugën ku e kishin vendosur Mao
Ce Duni dhe Çu En Lai. Sido që rruga e të dy këtyre
udhëheqësve nuk ishte marksiste-leniniste, por një rrugë pragmatiste, oportuniste, në arenën ndërkombëtare
autoriteti i madh i Kinës vazhdonte të luante një rol,
kuptohet jo të dorës së parë. Aktualisht Kina nuk po
luan rol aktiv në arenën e politikës ndërkombëtare dhe
nuk ka autoritetin që do t'i përkiste. Atë nuk e dëgjon
kush, për arsye se nuk ka ç'të thotë; nuk merr pjesë në
veprimet politike që po zhvillohen në botë, bile edhe
aktivitetet politike brenda vendit aktualisht janë të parëndësishme. Tash atje vete ndonjë delegacion tregtar
korean, ndonjë nënministër, ndonjë delegacion gazetarësh jugosllavë, që bredh nga të katër anët e Kinës.
Edhe në gazetat kryesore të Pekinit nuk do të shohësh
veçse një propagandë bajate kundër -katërshes- dhe
vëmendjen e madhe që u kushtohet delegacionit të gazetarëve jugosllavë e politikës jugosllave.

Kjo çfarë tregon? Kjo tregon paqëndrueshmëri dhe
qëndrim me dy faqe të udhëheqjes së sotme kineze, e
cila, nga një anë, bën demonstrime të tilla dhe nga ana
tjetër na fut thikën. Kjo do të thotë se ajo atje ku mund,

Politikën e Jugosllavisë titiste shtypi kinez e ndjek
me kujdesin më të madh, e propagandon, e vë në dukje.
Po ashtu ai vë në dukje edhe politikën e Rumanisë. Tashti që ndodhi tërmeti në Rumani, në gazetën «Zhenminzhibao» nuk gjen veçse terma të tillë si -populli heroik
rumun» andej, 44populli heroik» këtej etj. Është e vërtetë
94

përçan, përpiqet të përçajë udhëheqjet e partive komuniste marksiste-leniniste, të cilat ndodhen në pozita të
vështira, se nuk janë të bindura për ato që u thonë
1
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dër socialimperializmit sovjetik dhe pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pro unitetit të proletariatit me borgjezinë e lloj-lloj shteteve, në luftë kundër socialimperializmit
sovjetik.

kinezët, por ende ngurrojnë të mbajnë hapur qëndrim
kundër vijës revizioniste kineze. Atëherë një pjesë prej
tyre na drejtohet neve, duke kërkuar të sqarojnë disa
pikëpamje që ekzistojnë në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, që nuk puqen, sidomos në mes Partisë Komuniste të Kinës dhe Partisë së Punës të Shqipërisë. Ne u
themi atyre: Urdhëroni, jemi gati të diskutojmë, sido që
në Kongresin tonë të 7-të të gjitha problemet politike
dhe ideologjike janë shtruar në mënyrë të qartë për cilindo. Ne kemi një vijë, një pikëpamje, që e kemi shfaqur haptazi dhe jo vetëm në Kongresin e 7-të, por ky
Kongres, duke analizuar si duhet situatat që po zhvillohen në botë, është deduksioni i gjithë vijës së drejtë, i
strategjisë marksiste-leniniste dhe i taktikave marksiste-leniniste të Partisë sonë, që i shërbejnë kësaj strategjie.

Kjo do të thotë se Kina nuk ka një politikë të sajën.
Në gazetat kineze nuk shikon një kryeartikull ku të
shprehen pikëpamjet politike të qeverisë kineze, pale të
partisë, që nuk shikon. Në to do të shikosh vetëm lajme
të agjencive të huaja, të cilat të japin qartë idenë se
ç'politikë bën Kina. Kjo bëhet me qëllim që, kur të vijë
çështja t'i thuash se «Ti, Kinë, ke pasur një politikë të
tillë», ajo mund të thotë: «Unë s'kam pasur një politikë
të tillë, unë bëj një përsëritje të lajmeve që më duken
më të rëndësishme». Kështu formulime të politikës së saj
nuk do të gjesh në asnjë gazetë, në asnjë fjalim të udhëheqësve kryesorë të Kinës. Vetëm dy probleme do të

Qëndrimet e udhëheqësve të tanishëm kinezë, kështu sikurse po mbahen, neve na duket se përbëjnë bazën
e asaj politike të paqëndrueshme dhe antimarksiste të
udhëheqjes së re, me Hua Kuo Fenin në krye.

gjesh në këto gazeta: luftën kundër «katërshes» dhe luftën kundër socialimperializmit sovjetik.
Ne socialimperializmin sovjetik duhet ta demaskojmë vazhdimisht, siç e kemi demaskuar, por ne kemi demaskuar e do të demaskojmë njëkohësisht edhe imperializmin amerikan.

Kur shikon pasqyrën e shtypit kinez, për sa u përket
qëndrimeve politike të partisë dhe të shtetit në Kinë,
nuk do të gjesh veçse një temë: luftën kundër revizionizmit sovjetik, ose më mirë luftën kundër socialimperializmit sovjetik. domethënë ndjekjen vetëm të një politike shtetërore; çekani, pra, rreh në një vend. Kështu
gazetat kineze mbushen me lajme të agjencive të ndryshme, të cilat flasin për qëndrime politike dhe ideologjike
që pasqyrojnë kërkesat, luftën në mes shteteve, mbledhjet
e ndryshme që zhvillohen në botë etj. Kjo do të thotë se
politika e Kinës, shtypi kinez, ka një orientim të tillë që
të qëmtojë nga të katër anët e botës ato lajme të agjencive të ndryshme të cilat bëjnë fjalë për një gjendje të
atillë që u shkon sipas oreksit pikëpamjeve kineze dhe
që çojnë ujë në politikën e Kinës. Kjo politikë është kun-
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VLORË, E MËRKURË
9 MARS 1971

PARTITE REVIZIONISTE KUDO SULMOJNE
INTERNACIONALEN E TRETE
Partitë revizioniste, në një mënyrë ose në një tjetër,
kritikojnë, hedhin baltë ose luftojnë Internacionalen e
Tretë Komuniste. Në të gjitha rastet ato vënë në dukje
se Internacionalja Komuniste «ka bërë gabime». Këtë
tezë e mban dhe e mbron edhe Partia Komuniste e Kinës.
Partitë revizioniste moderne e bëjnë këtë për arsye
se kanë devijuar nga marksizëm-leninizmi, pra nuk udhëhicien më nga teoria e Marksit, Engelsit, Leninit dhe
Stalinit. AtO pretendojnë se kjo teori është vjetruar, siç
janë vjetruar edhe veprimet e Kominternit. Pra, sipas
tyre, «Në situatat aktuale duhet ecur në rrugë të tjera
për të ndërtuar socializmin». Këtë pikëpamje e hodhi Nikita Hrushovi me revizionistët modernë sovjetikë, duke
predikuar «Bashkekzistencën paqësore me shuarjen e divergjencave, unitetin në divergjenca, marrjen e pushtetit
jo me dhunë, por në rrugë demokratike dhe parlamentare». Këtë vijë partitë e ndryshme revizioniste po e zhvillojnë duke marrë si shkas «kushtet e veçanta të çdo
vendi» dhe, sipas «kushteve të veçanta të çdo vendi»,
ato gjoja kanë ndërtuar vijat e tyre për të shkuar në
socializëm.
E tillë është vija e Partisë Komuniste revizioniste
Franceze; tjetër vijë është ajo e Karriljos së Spanjës dhe
tjetër edhe ajo e Berlinguerit në Itali, por, në realitet, të
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gjitha këto vija janë në unitet kundër vijës së vërtetë
marksiste-leniniste. Të tërë këta dëshirojnë që të ndryshojë rrugë teoria marksiste-leniniste, ta futin këtë në
disa qorrsokaqe për të ruajtur të paprekur forcën shtypëse të kapitalit, për të manovruar në atë mënyrë që
edhe vetë këto parti revizioniste të marrin pjesë në qeverisjen e vendit të tyre dhe në ndarjen e mbivlerës që
krijon klasa punëtore. Prandaj, pavarësisht se këto parti
kanë divergjenca në mes tyre, ato janë në unitet të plotë
me njëra-tjetrën. Derisa janë në unitet për të shkuar «në
socializëm» edhe me partitë borgjeze, edhe me ushtritë
borgjeze, edhe me policitë borgjeze, përse të mos jenë në
unitet me njëra-tjetrën? Kjo u tha hapur në konferencën
e tri partive revizioniste, që u mbajt në Spanjë.
Marsheja, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste revizioniste Franceze, tha se «Ne jemi në unitet në
divergjenca, pse, në fakt, kemi divergjenca në mes nesh,
por kemi edhe gjëra të përbashkëta që na lidhin dhe
këto gjëra të përbashkëta duhet të na bëjnë që rruga jonë
të na çojë në ndërtimin e socializmit».
Karriljoja, i Partisë Komuniste revizioniste të Spanjës, e tha haptazi: «Rruga jonë për të ndërtuar socializmin është bashkëpunimi i sinqertë me partitë e tjera
demokratike të Spanjës». «Ne, — deklaroi pa pikë turpi
ai, — nuk jemi kundër bazave ushtarake amerikane në
Spanjë, në qoftë se parlamenti spanjoll e pranon një gjë
të tillë».
Vijën e Berlinguerit, Sekretarit të Përgjithshëm të
Partisë Komuniste revizioniste Italiane, e dimë dhe s'ka
pse të zgjatemi, por çështja qëndron në këtë që aktualisht
partitë revizioniste moderne përpiqen të konsolidojnë pozitat e tyre antimarksiste dhe njëkohësisht të përgatitin
terrenin për të luftuar marksistë-leninistët dhe partitë e
tyre që janë formuar e që do të formohen dhe do të konsolidohen. Ato do të përpiqen të mos i lënë partitë e reja
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marksiste-leniniste që të unifikohen në rrugën e drejtë
marksiste-leniniste, pse janë të sigurta, dhe këtë na e
mëson dialektika marksiste, se e reja, e vërteta marksiste-leniniste, do të çajë edhe në kohët e vështira dhe do të
arrijnë momente kur goditjet e saj do të jenë të ashpra,
vdekjeprurëse për partitë revizioniste, për të gjitha partitë e kapitalit dhe për kapitalin vetë. Prandaj këto parti
revizioniste, duke parashikuar vdekjen e tyre, flasin keq
për Kominternin. Me këtë ato duan të thonë se nuk mund
të ekzistojë një unitet marksist-leninist në rrugën e
Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Kaloi ajo kohë,
pretendojnë ata, kurse ne vërtetojmë të kundërtën. Ne
nuk themi se ky unitet do të konkretizohet në një Komintern ose në një formë tjetër. por ne jemi për unitetin
internacionalist të marksistë-leninistëve të vërtetë, të partive marksiste-leniniste të vërteta kundër imperializmit
amerikan, socialimperializmit sovjetik dhe kundër revizionizmit modern, kundër socialdemokracisë.
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VLORE, E MERKUR£
9 MARS 1971•

OPORTUNISTET KINEZE KERKOJNE QE BOTA
KOMUNISTE T'U KENDOJE LAVDI
Qëndrime që nuk na çuditin. Agjencitë e lajmeve
japin deklaratën e presidentit të Perusë dhe të atij të Argjentinës për integrimin latino-amerikan. Kuptohet se kjo
deklaratë është vija e diktatorëve të shteteve të Amerikës
Latine, që mbështetet tek imperializmi amerikan. Por
çështja nuk qëndron këtu. Fjalën e kemi se këtë deklaratë e propagandon me anë të shtypit edhe Kina. Kjo do
të thotë se Kina është gati të propagandojë dhe të vërë
në dijeni opinionin e brendshëm dhe atë botëror për çdo
veprim të reaksionit, kurse deklaratën e tetë partive komuniste marksiste-leniniste të vendeve të Amerikës Latine as që e përmendi fare.
Kjo ngjarje me rëndësi në lëvizjen komuniste ndërkombëtare nuk i bën përshtypje Kinës, ose më mirë të
themi nuk i leverdis, pse, kur i leverdis, ajo është gati të
botojë jo një lajm të thjeshtë, por edhe artikuj të tërë. Kështu veproi ajo për vendimet që mori Partia «Komuniste
marksiste-leniniste» e Australisë pas raportit dhe rezolutave të Komitetit Qendror të kësaj të ashtuquajture parti
marksiste-leniniste. Kryetari i kësaj partie, Hilli, i dërgoi
edhe një letër Partisë Komuniste të Kinës, ku mburr Hua
Kuo Fenin si një njeri të urtë dhe të zotin, mburr maocedunidenë, që, sipas tij, është njësoj si marksizëm-leninizmi,
dënon «katërshen», mbron «botën e tretë» sipas teorisë
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së Mao Ce Dunit. Këtë letër të Hillit Partia Komuniste e
Kinës e boton në faqen e parë të «Zhenminzhibaos».
Një qëndrim i tillë nuk do shpjegime. Për ne bëhet
e qartë se Partia Komuniste e Kinës flet vetëm për ato
parti e grupe që e ndjekin, që i bëjnë qejfin udhëheqjes
së saj, që e mburrin dhe as që përmend fare jo aktivitetin, por as ekzistencën e partive të tjera marksiste-leniniste dhe veprimet e tyre, si, për shembull, deklaratën e
tetë partive të vendeve të Amerikës Latine, ku flitet edhe
në mbështetje të Kinës e të Mao Ce Dunit. Por kjo deklaratë, kinezëve nuk u vjen pas qejfit.
«I famshmi» Gën Biao, që merret me çështjet ndërkombëtare në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të
Kinës, i tha dikur ambasadorit tonë në Pekin, se «Ne
nuk duam të na vijnë në Kinë përfaqësuesit e partive
komuniste marksiste-leniniste, por nuk kemi ç'bëjmë, se
nuk i dëbojmë dot; pra nuk dëshirojmë të na vijnë fare,
se na prishin punë». Kështu, ato parti që u ndreqin punë,
udhëheqësit aktualë kinezë i reklamojnë; të tjerat, që u
prishin purië, i denigrojnë. Mirëpo ky qëndrim nuk bën
gjë tjetër veçse demaskon qëllimet dhe qëndrimet e tyre.
Kinezët kanë zënë një rrugë antimarksiste dhe përpiqen ta justifikojnë atë. Prandaj përpjekjet e tyre konsistojnë në një propagandë të shfrenuar pa baza, pa logjikë marksiste-leniniste, pa lëre pastaj frymëzime marksiste-leniniste. Kinezët dëshirojnë që të gjitha partitë
marksiste-leniniste t'u mbajnë anën me pahir, pavarësisht
se tezat e tyre janë të gabuara.

Ata bënë një puç dhe rrëzuan katër anëtarë të Byrosë Politike. Kjo është një çështje e tyre e brendshme,
mirëpo ata, pa as më të voglën logjikë marksiste-leniniste,
dëshirojnë që të tjerët të mburrin tezat dhe veprimet e
tyre, t'i propagandojnë, t'i ekzaltojnë, t'i quajnë të drejta
dhe si të vërteta marksiste-leniniste.
Çështja tjetër është e paturpshme. Këtë puç e krye102

soi njëfarë Hua Kuo Feni, njeri jo shumë i njohur deri
tash. Kinezët kërkojnë që gjithë bota komuniste t'i kën-

dojë lavdi këtij farë njeriu dhe të mbështetë ngritjen e
kultit të tij, që propaganda kineze e bën në një mënyrë
skandaloze. Këto veprime nuk janë marksiste-leniniste,
prandaj rruga që ka zënë Partia Komuniste e Kinës me
këto veprime, qoftë për sa i përket politikës së jashtme,
qoftë për sa i përket politikës së brendshme, për ne, komunistët shqiptarë, natyrisht, nuk është një rrugë marksiste-leniniste. Kur gjykimi i çështjeve me të vërtetë të
çonte në atë që PK e Kinës duhej mbrojtur, ne e mbrojtëm. Kështu, Partia jonë ishte e para që e mbrojti Revolucionin Kulturor, mbrojti edhe Mao Ce Dunin, por kultin
e Mao Ce Dunit ne jo vetëm nuk e ekzaltuam ashtu sikundër e ekzaltoi Revolucioni Kulturor, por as e pranuam.
Ne bile çuditeshim me një veprimtari të tillë, megjithëse
Mao Ce Duni ishte një udhëheqës i njohur brenda dhe
jashtë vendit dhe nuk ishte Hua Kuo Feni. Në këto ngjar-

je Partia jonë mbajti atë qëndrim që duhej të mbante,
dhe këtë ajo e bazon në fakte. Revolucionin Kulturor ne
e mbështetëm jo pse donin kinezët që ta mbronim, por
se e gjetëm të arsyeshme që Kina duhej mbrojtur në ato
momente shumë të rrezikshme për të, kur vetë Mao Ce
Duni na tha se ishte në rrezik.
Por tash ne në asnjë mënyrë nuk mund t'i mbrojmë
tezat e gabuara teoriko-politike të udhëheqjes aktuale dhe
as ekzaltimin e personaliteteve të tilla, siç janë Hua Kuo
Feni, Gën Biaoja ose njëfarë Li Hsien Nieni, që gjithë
jetën e tij nuk ka lëvizur nga fuqia, është treguar një
kameleon i vërtetë dhe ka mbajtur kurdoherë qëndrime
jomarksiste e jomiqësore kundrejt Partisë sonë, kundrejt
shtetit tonë socialist. Ai ka mbajtur ndaj nesh një qëndrim arrogant dhe nga pozitat e njeriut të shtetit të
madh. Ai dëshironte që ne të përuleshim përpara mendimeve të tyre, sepse na jepnin një kredi, që kinezët du-
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hej t'ia jepnin si një ndihmë internacionaliste një shteti
socialist vëlla. Por ne kurrë nuk e përulëm kurrizin përpara këtyre njerëzve me pikëpamje e qëndrime antimarksiste. Ne mund të bënim edhe pa ndihmën e këtyre elementëve antimarksistë, por kurdoherë kemi pasë menduar
se ndihma që na jepte Kina, ishte një ndihmë e merituar
dhe në rrugën internacionaliste, që i jepej nga një shtet
socialist një shteti tjetër socialist, siç është vendi ynë, i
cili kishte luftuar dhe luftonte për revolucionin dhe për
komunizmin ndërkombëtar, që luftonte i rrethuar nga
shtete kapitaliste dhe revizioniste që kërcënonin lirinë
dhe pavarësinë e tij.
Megjithatë, edhe për këtë ndihmë ne kemi shumë për
të thënë, sepse, që kur erdhi në fuqi Ten Hsiao Pini,
domethënë kur ai u rehabilitua, jo vetëm na u zvogëlua,
por aktualisht, në ndërtimin e ndërmarrjeve që na janë
dhënë me kredi nga ana e Kinës, konstatojmë se kinezdt
po na nxjerrin vështirësi.

VLORË, E HENE
14 MARS 1917*

KINA MBRON TEZEN E VET OPORTUNISTE
TE «BOTES SE TRETE»
Teoria kineze e «botës së tretë», e cila nuk ka asnjë.
fije përmbajtjeje klasore dhe asnjë dallim specifik të shteteve, po i bën një mbrojtje të dëshpëruar këmbëngulëse
kësaj «bote». Në një material të HSINHUA-së transmetuar nga Pekini në datën 3 mars, thuhet se «rruga jokapitaliste» që predikon Bashkimi Sovjetik për vendet e
«botës së tretë» është një kurth. Kjo rrugë vërtet është
një kurth, por përse është kështu, dhe si duhet luftuar
kundër këtij kurthi, këtë propaganda kineze nuk e
shpjegon.
Bashkimi Sovjetik dhe jo vetëm ky, por edhe Shtetet .
eBashkurtëAmi,qKnaukzëgoj,prpiqen me të gjitha forcat dhe mjetet që disponojnë të.
infiltrojnë në shtetet e së ashtuquajturës botë e tretë, të.
vendosin në to influencën e tyre, neokolonializmin, dhe
t'i shfrytëzojnë ato vende dhe ata popuj në interesin e
11/Ioskës dhe të Uashingtonit. Bashkimi Sovjetik për këtë
ka gjetur këtë rrugë propagandistike, sipas së cilës vendet
e së ashtuquajturës botë e tretë duhet të shfrytëzojnë
ndërmarrjet shtetërore, të cilat të bëhen mbështetja që
do t'i çojë këto vende në rrugën e «socializmit». Për këtë.
gjë, sipas materialit të HSINHUA-së, Bashkimi Sovjetik
investon dhe ndërton duke dërguar atje fabrika të vjetruara, të lyera me bojë etj. Që veprohet kështu, s'ka
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asnjë dyshim, por bëhet pyetja: Këto ndërmarrje shtetërore nën drejtimin e kujt janë? Janë nën drejtimin e popullit apo të klikave borgjeze kapitaliste të këtyre vendeve? Sigurisht, ato janë nën drejtimin e klikave kapitaliste, pra Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës ndihmojnë pikërisht këto klika kapitaliste borgjeze, të cilat përfitojnë nga ndihmat e dy superfuqive
për ta ruajtur dhe për ta fuqizuar pushtetin e tyre mbi
kurrizin e popullit. Kjo është e qartë për të gjithë, vetëm
për kinezët nuk është e qartë.

ve që luftojnë për çlirim. Pikërisht këtë rrugë mbron
Partia jonë dhe mendojmë se kjo është rruga marksiste.
Kurse Kina nuk mbron këtë; ajo mbron një rrugë që nuk
është marksiste-leniniste, por një rrugë krejtësisht e gabuar, një rrugë që i shërben imperializmit amerikan dhe
që maskon veten me parulla gjoja marksiste-leniniste. Në
realitet Kina nuk vepron si një shtet revolucionar.

Për kinezët nuk është e qartë luf ta parimore dhe
klasore që duhet të bëjnë proletariati, fshatarësia, njerëzit e shtypur dhe elementët përparimtarë të këtyre vendeve. Kundër kujt duhet drejtuar lufta? Natyrisht kundër
imperializmit amerikan, kundër socialimperializmit sovjetik dhe kundër armikut të brendshëm, që është pikërisht borgjezia me aparatet e saj shtypëse, me pushtetin
e saj, me xhandarmërinë, me ushtrinë, me policinë e saj,
e cila prej shekujsh po i shtyp këta popuj.
Kina këtë anë të problemit (dhe kjo është kapitalja),
as që e prek, por ka marrë përsipër të bëjë vetëm një
politikë propagandistike pa brendi dhe pa baza kundër
socialimperializmit sovjetik. Por, që të luftohen socialimperializmi sovjetik dhe imperializmi amerikan, të cilët
kanë futur dhe po futin kthetrat në zemrën e këtyre popujve, natyrisht duhet ndihmuar lufta, duke e drejtuar
luftën klasore të popujve kundër forcave të errësirës dhe
të shtypjes. Por kjo nuk mund të bëhet sipas «klasifikimit» që ka shpikur Mao Ce Duni për «botën e tretë».

Kjo luftë nuk mund të bëhet, në rast se nuk likuidohet
kjo «teori», në rast se këto shtete nuk shikohen ashtu siç
janë dhe me atë përbërje që kanë, me ato kontradikta që
ekzistojnë në gjirin e tyre, kontradikta antagoniste dhe
joantagoniste, dhe në rast se nuk punohet për t'i thelluar
kontradiktat antagoniste dhe për të marrë anën e popuj106
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konsiderosh të gjitha vendet e pazhvilluara me sisteme
borgjezo-kapitaliste si vende socialiste. Pse e bën këtë
Kina? Mua më duket se ajo e bën këtë jo vetëm për të
mbrojtur një tezë ideologjike të gabuar, por për të realiVLORË, E MARTE
22 MARS 1977*

TEORIA E «TRI BOTEVE» ESHTE KUNDER
REVOLUCIONIT PROLETAR
Kinezët kanë vënë të gjitha forcat e tyre për të
mbrojtur teorinë e «tri botëve». Në këtë drejtim ata
kanë vënë në lëvizje disa parti «komuniste marksiste-leniniste», të cilat përpiqen të demonstrojnë se «bota e tretë», e formuluar nga Mao Ce Duni, është një botë që
gjoja qëndron teorikisht dhe që është forca kryesore
antiimperialiste dhe antisocialimperialiste në botë. Kjo
nuk është e vërtetë. E vërtetë është ajo që thotë Partia
jonë e Punës. , se forcën kryesore kundër borgjezisë reaksionare të brendshme dhe imperializmit e socialimperializmit e përbëjnë proletariati dhe popujt që luftojnë
për çlirimin e tyre.
Teoria e «tri botëve» është kundër revolucionit
proletar dhe e zëvendëson këtë me revolucionin demokratiko-borgjez. Kjo teori antimarksiste zhduk rolin vendimtar udhëheqës të proletariatit në revolucion, i rrumbullakos forcat dhe i fut nën një ombrellë ose në një thes,
duke i quajtur «bota e tretë», dhe u jep atë rol dhe ato
atribute që s'i kanë dhe me këtë «botë» mohon botën
socialiste. Kjo do të thotë se Kina mohon veten e saj si
një vend socialist, e quan veten vend të pazhvilluar
dhe jo vend socialist. Sipas kësaj teorie, po të jesh
një vend i pazhvilluar, je vend socialist. Kësaj teorie i
thonë thjesht antimarksiste reaksionare, kësaj i thonë t'i
1 08

zuar qëllimin e saj të fshehtë, që të udhëheqë të gjitha
ato shtete të Azisë, të Afrikës ose të Amerikës Latine,
që i fut në këtë «botë», të bëhet lidershipi i tyre, duke
u paraqitur si mbrojtësja kryesore për to. Por, në fakt,
Kina nuk mbron asgjë, sepse këtyre shteteve, të cilat janë
shtete borgjeze, kapitaliste, ajo nuk u jep asnjë lloj ndihme, qoftë edhe ckonomike; shumica e këtyre janë të lidhura ose me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me
kapitalin e imperialistëve të tjerë, ose me Bashkimin
Sovjetik. Kontradiktat që ekzistojnë në to, Kina nuk i
mohon; por, pa luftuar edhe shtypësit e tyre të brendshëm dhe pa luftuar revizionizmin modern, i cili është
një rrymë e kapitalit për të përjetësuar shtypjen e këtij
mbi popujt, nuk mund të fitohet as liria, as pavarësia,
pa lëre që të ndërtohet socializmi.

Pra, popujt që luftojnë për çlirim duhet të f orcojnë
unitetin me klasën punëtore dhe, nën udhëheqjen e klasës punëtore, të luftojnë për çlirimin e tyre nga borgjezia kapitaliste e brendshme dhe nga mbështetja e saj
kryesore, imperializmi amerikan dhe socialimperializmi
sovjetik.
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VLORE
MARS 1977

VLORE
MARS 1977

PPSH KA PASUR GJITHNJE PERSONALITETIN E VET

SEIVIUNDJET «DIPLOMATIKE» TE SPECIALISTEVE
KINEZE

Mendoj se duhet t'i botojmë dokumentet për bisedimet që kam pasur me Çu En Lain, me Uillkoksin dhe
me Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste të
Malezisë, për arsye se në këto bisedime shtjellohen strategjia dhe taktikat e Partisë sonë kundër revizionizmit
modern, veçanërisht kundërshtimi ynë ndaj revizionizmit
sovjetik e përpjekjeve që bëheshin, pas prishjes, për të
shuar polemikën.
Këto duhet të botohen edhe për një arsye tjetër: që
opinioni ndërkombëtar, komunist dhe jokomunist, të kuptojë se Partia e Punës e Shqipërisë ka pasur një personalitet të sajin, ka menduar me kokën e saj dhe në mënyrë marksiste-leniniste për çështjet parimore dhe për
të gjitha problemet që i shtroheshin përpara, prandaj as
shteti ynë socialist, as Partia e Punës e Shqipërisë nuk
kanë qenë kurrë zëdhënës të ndonjë shteti ose të ndonjë
partie tjetër. Përkundrazi, Partia jonë ka mbajtur kurdoherë një qëndrim parimor dhe të hapët, ajo ka mbështetur vazhdimisht të gjitha ato parti që kanë ecur në
rrugë të drejtë dhe janë treguar miqësore me Partinë dhe
me shtetin tonë. Kur partitë e tjera kanë tradhtuar, Partia jonë i ka kritikuar pa dorashka. Pra, mendoj se është
e domosdoshme që ne ta sqarojmë opinionin komunist
ndërkombëtar për këto qëndrime konsektiente parimore
të Partisë sonë.

Dëshiroja të bëja një takim me punëtorët e bllokut
të veprave industriale që janë ndërtuar pranë detit, si
Uzina e Sodës, Fabrika e Llambave dhe Uzina e Polivinilkloridit, por nuk shkova dot, për arsye se Uzina e Polivinilkloridit, e cila ka kohë që ka mbaruar krejtësisht
së ndërtuari dhe së montuari, nuk është vënë në shfrytëzim. Specialistët kinezë, tok me ambasadorin kinez në
vendin tonë, po na e sabotojnë. Ata nuk dëshirojnë ta
vënë në shfrytëzim këtë vepër dhe nxjerrin një sërë
arsyesh të kota, si për shembull, sëmundjen «diplomatike» të kryeinxhinierit. Pasi mbaroi edhe kjo sëmundje
«diplomatike», filloi një sëmundje «diplomatike» në
masë, 15 veta gjoja u sëmurën, kurse, në fakt, asnjë
specialist kinez nuk ishte i sëmurë, asnjë prej tyre
nuk shkoi te doktori, vetëm u bënë të sëmurë. Po
përse? Për të mos e vënë këtë vepër në lëvizje dhe
për të na penguar kështu jo vetëm prodhimin e polivinilkloridit, por njëkohësisht edhe funksionimin e Fabrikës
së Plastmasit në Lushnjë e të mos realizojë, gjithashtu,
planin e saj Fabrika e Telave të Bakrit në Shkodër. Sidoqof të, ky sabotim nuk mund të vazhdojë shumë kohë
dhe është aq më keq për kinezët, pse lënë një përshtypje
shumë të keqe te klasa jonë punëtore dhe vërtetojnë me
këto qëndrime armiqësinë e elementëve të rinj, që kanë
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ardhur në fuqi në Kinë, ndaj popullit shqiptar dhe Partisë së Punës të Shqipërisë.
Ne kemi qenë e jemi korrektë me ta dhe nuk bëjmë
veçse detyrën që duhet të bëjë një parti marksiste-leniniste për të mbrojtur pastërtinë e teorisë së saj, për të
mbrojtur ndërtimin e socializmit e të atdheut. U pëlqen
apo nuk u pëlqen kjo kinezëve, neve nuk na prish punë.
Vija jonë është një vijë e qartë, e hapët dhe nuk niset
nga qëllimet për të dëmtuar Partinë Komuniste të Kinës. Dëmtimi i Partisë Komuniste të Kinës vjen nga
vija e saj e gabuar dhe jo për shkak të vijës së drejtë
marksiste-leniniste të Partisë sonë.

E MARTE
5 PRILL 1977*

TRI TEIVIA TË POLITIKËS KINEZE

tel

Vazhdimisht po flitet dhe po pritet rehabilitimi i Ten
Hsiao Pinit. Kjo është dhe tema e parë e politikës kineze. Por, siç po duket, Hua Kuo Fenit me shokë u ka hasur
sharra në gozhdë. Gjithë përpjekjet e tyre të përditshme
janë përqendruar në demaskimin e «katërshes». Propaganda e tyre për këtë çështje u bë bajate, pa kripë, pse
thuhen gjëra aq skandaloze, të vogla e të paqena, sa asnjeri nuk mund t'i besojë. Akuzat që bëjnë kundër «katërshes» kthehen kundër tyre.
Tema e dytë e politikës së udhëheqësve kinezë në
fuqi është: të qëmtojnë dhe të riprodhojnë në shtypin e

vet çdo gjë që thuhet, nga kushdo qoftë, kundër Bashkimit Sovjetik. Ky është guri themeltar i politikës së tyre
dhe me këtë ata duan të vërtetojnë tezën që kanë adoptuar se «Bashkimi Sovjetik është armiku më i madh» dhe
lufta e të gjithëve duhet të drejtohet kundër tij, ndërsa
Shtetet e Bashkuara të Amerikës të konsiderohen si jo të
rrezikshme.
Tema e tretë e politikës së tyre është pritja dhe për-

cjellja e përfaqësuesve të të gjitha atyre partive «komuniste marksiste-leniniste» që janë në pozitat e revizionistëve kinezë, që janë në pozita oportuniste. Kinezët duan
që këta oportunistë të bëjnë dy gjëra: të mburrin Hua
Kuo Fenin dhe të shajnë «katërshen».
Çdo aktivitet tjetër diplomatik ka pushuar, dhe kjo
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duhet të ketë ndodhur, sepse udhëheqësit në Kinë janë
të përçarë brenda. Ata janë të përçarë, se, si duket, një
pjesë e tyre do të shkojë deri në fund në mbrojtjen e
Tenit, që do të thotë në mbrojtje të politikës së Çu En
Lait dhe në gërryerjen e themeleve të «prestigjib. të
lëkundur të Maos, ndërsa pjesa tjetër, ajo e Hua Kuo Fenit, do që të ruajë dhe përpiqet të konsolidojë pozitat
nën flamurin e njollosur të Maos.
Duhet ta mbajmë parasysh agjencinë Tanjug, që është bërë e besuara e kinezëve dhe zëdhënësja e tyre për
këto çështje. Tanjugu thotë se deklarimi i rehabilitimit
të Tenit është lënë për në qershor, sepse udhëheqësit kinezë më parë duhet të gjejnë mjetin që të bindin ata
tridhjetë milionë komunistë kinezë të cilët e dinë se
Maoja, ashtu sikurse edhe Hua Kuo Feni, e ka kritikuar
rëndë Tenin. Pra tash duhet të lëpijnë atë çka kanë pështyrë më parë.
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E MERKURË
13 PR1LL 1977

TË PERPIQEMI T'I SQAROJME ME DURIM SHOKET
NORVEGJEZE
Dy shokë norvegjezë do të vijnë për të biseduar, siç
kanë thënë, për disa çështje në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Ata janë anëtarë të Komitetit Qendror të
Partisë Komuniste të Punëtorëve (m-1) të Norvegjisë,
njëri nga të cilët, që ishte në Kongresin tonë të 7-të,
është nënkryetari i partisë. Më pas ai shkoi në Pekin,
ku bisedoi me shokët kinezë dhe publikisht, pa atakuar
vijën e Partisë sonë, mbajti qëndrimin pro tyre. Kështu
në fakt, dhe kjo është kryesorja, ata u vunë në kundërshtim me vijën e Kongresit tonë.
Duhet të kemi parasysh se shokët e kësaj partie janë
të lëkundshëm. Ata nuk i kanë të qarta parimet marksiste-leniniste dhe nuk do t'i kenë të qarta për shumë
kohë. Por Partia Komuniste e Punëtorëve (m-1) e Norvegjisë është një parti e re, e cila do të kalitet aq sa
mund të kalitet në një vend siç është Norvegjia. Prandaj
ata ne duhet t'i dëgjojmë me vëmendje e me kujdes. Të
shohim më parë çfarë problemesh kanë për të na ngritur dhe si mendojnë ata vetë për ato probleme. Kjo
është gjëja e parë që i thashë Ramizit të bëjë, pra t'i
dëgjojë më parë për problemet që dëshirojnë të sqarojnë
dhe cilat janë pikëpamjet e tyre, pastaj t'u japim ne
shpjegime në bazë të vijës së Partisë sonë, të përpiqemi
t'i bindim, sa të jetë e mundur t'i sqarojmë duke u
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shfaqur pikëpamjet tona, pavarësisht se janë në kundërshtim me pikëpamjet që kanë ata.
Për sa i përket çështjes kineze, këtë ne nuk duhet
ta zëmë në gojë, po të duan le ta zënë ata, ne jo. Ne t'u
shpjegojmë atyre vijën tonë dhe të përpiqemi që ata të
binden, por në qoftë se në disa pika nuk do të binden,
ne nuk duhet t'i prishim punët me ta, përkundrazi, të
vazhdojmë të mbajmë lidhje, të jemi miq me njëri-tjetrin, duke ngulur këmbë në pikëpamjet tona, të cilat
janë të drejta dhe koha do t'i vërtetojë se janë të
drejta, kurse pikëpamjet e tjera që mbrojnë ata, nuk
kanë baza marksiste-leniniste.

E SHTUNË
23 PRILL 1977

MBI DISA PROPOZIME TE QEVERISË GREKE
Shokët më pyetën në lidhje me propozimet që ka
bërë qeveria greke. U thashë se, për sa i përket linjës
ajrore Tiranë-Athinë, ne mund ta pranojmë propozimin,
pse ky është në interesin tonë, sido që kjo linjë mendoj
se nuk do të ketë shumë interes dhe nuk dihet se sa do
të vazhdojë.
Për sa u përket problemeve kufitare ne duhet t'u
kërkojmë grekëve, së pari, të rregullojmë piramidat dhe,
së dyti, që ata të abrogojnë ligjin e tyre mbi «gjendjen e
Iuftës me Shqipërinë». Një situatë e tillë është absurde,
për arsye se aktualisht ne kemi marrëdhënie diplomatike
me Greqinë. Edhe para këtyre marrëdhënieve ekzistenca
e këtij ligji ishte një absurditet i madh, për arsye se
Shqipëria kurrë nuk ka qenë në gjendje lufte me
Greqinë. Ishte Italia fashiste ajo që sulmoi Greqinë dhe
jo Shqipëria. Ne kurdoherë kemi qenë miq me popullin
grek.
Për sa i përket çështjes së Kakavisë, mendoj që kjo
mund të përdoret si një pikë tranziti, domethënë për
mallrat që ne do të eksportojmë në Greqi, të krijojmë
depo në Kakavi dhe atje të vijnë t'i marrin automobilat
grekë. Edhe grekët nga ana e tyre duhet të krijojnë depo
matanë kufirit, në tokën e tyre, dhe atje të venë të
ngarkohen automjetet tona. Kështu as automobilat tanë,
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as të tyret nuk kanë pse qarkullojnë brenda territorit
të secilit vend.
Sa për personalitetet greke, qoftë ambasadori, qofshin ministra ose shkencëtarë që dëshirojnë të kalojnë
me automobil nga vija e Kakavisë, mendoj se duhet të
lejohen të kalojnë, pse një gjë e tillë nuk sjell ndonjë
rrezik.

E SHTUNE
23 PRILL 1977

NUK DUHET TA LARGOJME AMBASADORIN TONE
NGA KAMBOXHIA
Shokëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme që më
kërkuan mendim, u thashë se ne nuk duhet ta largojmë
ambasadorin tonë nga Kamboxhia dhe se duhet t'i kuptojmë arsyet pse Kamboxhia e heq të ngarkuarin e vet
nga Shqipëria, i cili ka kaq kohë jashtë, dhe përkohësisht e mbyll ambasadën. Ne duhet të kërkojmë vazhdimisht që ambasadorit tonë në Pnom-Pen t'i krijohen
kushte më të mira pune edhe pse, siç e dimë, ato
kushte nuk janë diskriminuese vetëm për ambasadorin
tonë. Për të gjithë ambasadorët kamboxhianët mbajnë
një qëndrim.
Për sa u përket marrëdhënieve diplomatike me Portugalinë, jam dakord që mund t'i vendosim për arsye
se atje u krijuan tashti edhe Partia Komuniste Portugeze
(e Rindërtuar) dhe Shoqata e Miqësisë Portugali-Shqipëri.
Jam dakord që edhe me Bangladeshin të lidhim
marrëdhënie diplomatike, por pa dërguar atje ambasador,
mbasi nuk kemi ndonjë interes të madh për të pasur
përfaqësi diplomatike në këtë vend. Në Bangladesh mund
të akreditohet ambasadori ynë me qendër në Pekin që
të vejë të paraqesë letërkredencialet, të bëjë atje një
vizitë një herë në vit dhe mjafton me kaq.
118

119

E SHTUNE
23 PRILL 1977

ÇFARE KERKOJNE TE DINE E TE MESOJNE SHOKET
NORVEGJEZE
Shoku Ramiz më raportoi sot për ardhjen e dy shokëve komunistë nga Norvegjia dhe përmbajtjen e bisedës paraprake që ata kanë pasur me shokët e Drejtorisë
së Jashtme të Komitetit Qendror.
Në esencë ata u kanë bërë shokëve tanë një përmbledhje mbi gjendjen në partinë e tyre, pastaj shprehën
dëshirën të bisedojnë me shokun Ramiz për disa çështje
të lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Por, para se të
shtronin ç'ishin këto çështje, u bënë pyetje shokëve tanë
dhe u thanë:
Nga ana juaj ka ndonjë gjë të re p6r të na thënë
neve?
Shokët tanë u përgjigjën se ne nuk kemi ndonjë
gjë të re për t'ju thënë. Sikundër që e dini, ne bëmë
kongresin, ku përcaktuam vijën tonë dhe tash punojmë
për zbatimin e kësaj vije.
— Po nuk keni gjë fare për të na thënë? —
pyetën ata përsëri.
— Jo, jo, nuk kemi ndonjë gjë, — u përgjigjën tanët,
— ne nuk e dimë çfarë kërkoni ju?
Ata pastaj thanë: «Mos kini gjë në lidhje me disa
mosmarrëveshje që ekzistojnë në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare, pse duam të dimë edhe mendimin tuaj»
dhe përafërsisht thanë sa më poshtë:
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Ka disa parti marksiste-Ieniniste, si ajo e Vilarit në
Portugali, e cila pretendon se imperializmi amerikan është
dobësuar dhe, pra, nuk është aq i rrezikshëm, mbasi
më i rrezikshëm, sipas kësaj partie, është socialimperializmi sovjetik. (Kjo është një parti ose një grup i krijuar rishtas dhe që mbështet të ashtuquajturën vijë të
Partisë Komuniste të Kinës dhe është deklaruar haptazi
kundër Partisë sonë dhe kundër Partisë Komuniste të
Portugalisë (e Rindërtuar).)
Gjithashtu shokët norvegjezë thanë se ekziston edhe
në Suedi një parti ose grup, që pretendon se rreziku
kryesor vjen nga imperializmi amerikan, kurse socialimperializmi sovjetik nuk është aq i rrezikshëm.
Me fjalë të tjera shokët norvegjezë kërkojnë të
dinë se cili është mendimi ynë për të dyja këto parti.
Kuptohet që kjo është një dredhi nga ana e tyre, për
të marrë vesh se çfarë qëndrimi mbajmë ne ndaj Partisë
Komuniste të Kinës.
Shokët norvegjezë u thanë tanëve se ata janë dakord me mbledhjet që kanë bërë disa parti marksiste-leniniste të Evropës, si, për shembull, ajo që u zhvillua.
më 17 prill në Itali ose tjetra që u bë në Portugali. Për
sa i përket Partisë Komuniste të Gjermanisë (m-1) atathanë se i kanë prerë marrëdhëniet me këtë parti, për
arsye se në bisedimet që kanë pasur me ta, «kemi konstatuar se ata janë kundër Kinës, kundër diktaturës së
proletariatit në Kinë, prandaj me ta ne nuk mund të,
jemi dakord dhe nuk mund të merremi vesh».
Pasi shtruan këto pikëpamje nga ana e tyre, shokët
norvegjezë shprehën dëshirën të dinin çfarë mendimika Partia e Punës e Shqipërisë për të bërë një mbledhje
të përgjithshme të partive komuniste marksiste-leniniste
të botës.
Këto ishin mendimet e tyre kryesore. Shoku Ramiz
do të bëjë një takim me ta, meqenëse këtë ata e kanë‘
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kërkuar, dhe do t'i dëgjojë. Pasi t'i dëgjojë, ne do të
diskutojmë mbi çështjet që do të ngrenë dhe do t'u
japim përgjigje këtyre shokëve. Por, siç duket, ata kanë
ardhur apostafat të dërguar nga kinezët për të parë dhe
për të bërë sondazh mbi qëndrimet tona ose mund të
kenë marrë edhe vetë iniciativën për të konstatuar se
ç'qëndrime mbajmë ne ndaj Partisë Komuniste të Kinës,
pse e dimë që kryetari i Partisë Komuniste të Punëtorëve
(m-1) të Norvegjisë ka qenë në Kinë dhe atje ai ka
bërë deklarata të hapëta pro vijës së Hua Kuo Fenit,
kundër «katërshes», të cilët i konsideruan armiq etj., etj.
Ne e marrim me mend se kinezët duhet t'u kenë
folur këtyre kundër vijës së Partisë sonë, kundër pikëpamjeve që shtruam ne në Kongresin e 7-të të Partisë.
Pra, këta shokë i vret ndërgjegjja, jo se nuk janë dakord me vijën kineze, ata janë dakord me këtë vijë,
se kanë pikëpamje mjaft të theksuara oportuniste, por
shohin që Partia e Punës e Shqipërisë nga ana e vet
nuk hidhet kundër Partisë Komuniste të Kinës, ashtu
siç konstattian ata se vepron Partia Komuniste e Kinës
kundër Partisë sonë. Ne, natyrisht, nuk do t'u ngremë
atyre aspak marrëdhëniet tona me Partinë Komuniste
të Kinës, po do të theksojmë me ta vetëm vijën tonë,
e cila konsiston në ato drejtime që u shtruan në Kongres
për sa u përket anëve politike dhe ideologjike, ku u
theksua, gjithashtu, edhe miqësia midis dy popujve dhe
dy partive tona dhe kaq. Kështu që ata do të kenë një
deziluzion ndaj Partisë Komuniste të Kinës, e cila u ka
folur atyre kundër nesh, kurse ne nuk u kemi folur
kundër saj, pavarësisht nga mendimet që do t'u japim
për vijën e Partisë së Punës të Shqipërisë të shprehura
në Kongresin e 7-të, vijë, që ne do të vazhdojmë ta
mbrojmë me konsekuencë.
Po ashtu ne mund t'ua shpjegojmë mendimin tonë
për dy superfuqitë, dhe t'u themi: Siç e dini, edhe ky
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mendim është shtruar në Kongres. Për sa i përket partisë së Vilarit, t'u themi se ne jemi dakord me ju që ajo
është një parti revizioniste. Edhe për të ashtuquajturin
grup që ka dalë në Suedi, për të cilin nuk kemi dijeni,
jemi dakord me ju për sa thoni, sepse të nënvleftësosh
rrezikun e socialimperializmit sovjetik, do të thotë të
bësh një gabim të madh strategjik, ideologjik dhe politik,
pse për Partinë tonë realiteti nuk është ashtu, siç thuhet
nga ky grup.
Për sa i përket mendimit që kërkojnë nga ne shokët
e kësaj partie, lidhur me një mbledhje të përgjithshme
të partive komuniste, kjo sigurisht ka të bëjë me shpifjet e Gën Biaos me shokë në Partinë Komuniste të
Kinës, sikur gjoja ne dëshirojmë të bëjmë një mbledhje
të përgjithshme të partive komuniste marksiste-leniniste
për të demaskuar Partinë Komuniste të Kinës etj. Këtë
mendim na e ka shtruar, më duket, edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste të Polonisë, Mijali, i cili
është frymëzuar në këtë drejtim nga kinezët. Prandaj ne
do t'u japim përgjigje edhe për këtë çështje shokëve
norvegjezë, duke u thënë se në Kongresin tonë ne jemi
shprehur në favor të mbledhjeve të përfaqësuesve të
shumë partive marksiste-leniniste, si dhe të mbledhjeve
bilaterale. Për shembull, ne jemi dakord me mbledhjen
që bënë partitë komuniste marksiste-leniniste të vendeve
të Amerikës Latine apo partitë marksiste-leniniste të
Evropës Perëndimore, siç mund të jemi dakord edhe me
një mbledhje që mund të bënin partitë komuniste të
vendeve nordike.
Pra, në përgjithësi, këtyre kurioziteteve që kanë
shokët norvegjezë duhet t'u përgjigjemi kurdoherë në
bazë të direktivave të Kongresit tonë të 7-të dhe këta
shokë të nxjerrin konkluzionet e nevojshme pas bisedimeve që kanë bërë me Partinë Komuniste të Kinës dhe
që janë duke bërë aktualisht edhe me Partinë e Punës
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të Shqipërisë dhe ndërgjegjja e tyre marksiste-leniniste
ose oportuniste, apo socialdemokrate 1e të gjykojë vetë
se kush ka të drejtë e kush jo, kush sillet në mënyrë
marksiste e kush jo.
Ne duhet të tregohemi me shokët norvegjezë të durueshëm, të sillemi mirë me ta, Në qoftë se ata mbajnë
një qëndrim në kundërshtim me qëndrimet e Kongresit
tonë, haptazi do t'u themi që me këto pikëpamje e qëndrime të tyre ne nuk jemi dakord, por koha do të ecë
përpara dhe ajo do të vërtetojë tezat e drejta të Kongresit
të 7-të të Partisë së Punës të Shqipërisë. Ne nuk ndërhyjmë në punët e partive të tjera marksiste-leniniste,
po u themi atyre le të gjykojnë mbi vijën tonë dhe të
bëjnë analizat e nevojshme të punës së tyre, të gjendjes
ndërkombëtare dhe të dalin me ato mendime që i gjejnë
vetë të përshtatshme e të drejta për partitë e tyre.

E HENE
25 PRILL 1977

MANIFESTIME TE DOBISHME
Sonte në mbrëmje pashë manifestimin e Romës që
u zhvillua nën parullën «Në vazhdim të Gramshit, të
rezistencës dhe të luftës partizane, të luftojmë për
marksizëm-leninizmin, për internacionalizmin proletar,
për revolucionin proletar, për diktaturën e proletariatit,
për socializmin, për komunizmin.., të organizuar nga
Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste). Në këtë
manifestim foli sekretari i përgjithshëm i kësaj partie,
Fosko Dinuçii. Atje ne kishim dërguar edhe përfaqësuesin
tonë, shokun Foto Çami, anëtar i Komitetit Qendror, që
foli edhe ky në këtë manifestim.
Dëshiroj të theksoj këtu se ky ishte një manifestim
i zjarrtë. Salla me këtë rast u ngrit në këmbë me grushtin përpjetë, brohoriste për internacionalizmin proletar,
për komunizmin, për socializmin. Brohoriste me një dashuri të madhe për Partinë e Punës të Shqipërisë. Kjo
është me rëndësi të madhe.
Në fjalimin e Foskos dëgjova që ai të mbronte vijën
e partisë së tij.
Në këtë manifestim u prit me entuziazëm dalja në
tribunë e shokut Foto Çami. U pritën më pas me një
entuziazëm të madh gjithë përfaqësuesit e partive marksiste-leniniste: të Brazilit, të Spanjës, të Gjermanisë, të
Portugalisë, të Kilit etj., etj.
1 Në vitet 1978-1979 ra në kurthet e revizionistëve sovjetikë.
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Manifestime të tilla janë absolutisht të nevojshme.
Ne duhet t'u tregojmë klasës punëtore dhe popujve se
komunizmi nuk ka vdekur, se komunistë nuk janë revizionistët, por jemi ne që luftojmë pa u përkulur, mbajmë lart dhe pastër flamurin e Marksit, Engelsit, Leninit
dhe Stalinit. Ne nuk kemi frikë nga armiqtë e revolucionit dhe luftojmë edhe hapur, në diell, edhe në ilegalitet për triumfin e revolucionit, për triumfin e kauzës
së madhe të proletarëve.
Në këtë kuptim teoria kineze është një pikëpamje
jorevolucionare, krejtësisht e gabuar. Ajo kërkon që lëvizja marksiste-leniniste të qëndrojë vetëm në ilegalitet,
të mos manifestohet dhe Kina të mbetet kështu si një
fuqi e madhe me teoritë e saj të çoroditura, të bëjë ligjin për të gjithë ne, të quhet gjoja komuniste, që në
realitet nuk është e tillë, sepse ky epitet që i vë vetes
ajo, është plot oportunizëm dhe revizionizëm.
Prandaj këto kontakte, këto manifestime, këto mbledhje të shumanshme ne duhet t'i përdorim, t'i zhvillojmë dhe popujt të shohin se marksizëm-leninizmi nuk
ka vdekur dhe nuk do të vdesë kurrë! Janë kapitalizmi
dhe imperializmi ata që do të vdesin dhe do të zhduken
nga forca dhe nga lufta e proletariatit dhe e popujve.
Manifestime të tilla kanë lënë mbresa dhe bëjnë
efekt të madh në popullin tonë. Mua më kanë informuar se, kur panë në televizion mitingun e madh të
Partisë Komuniste të Gjermanisë (m-1), njerëzit tanë u
entuziazmuan. Po ashtu ata do të entuziazmohen edhe
me këtë manifestim të madh italian, do të entuziazmohen
edhe në rast se shokët e Partisë Komuniste të Portugalisë (e Rindërtuar) do ta kenë filmuar manifestimin e
madh që organizoi ajo me rastin e përfundimit të kongresit të saj në Lisbonë, ku morën pjesë rreth 20 000
komunistë dhe simpatizantë. Me këtë rast ne dërguam
në Portugali një delegacion të Partisë sonë.
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E HENE
25 PRILL 1977

REVIZIONISTET PERPIQEN TE ARGUMENTOJNE
TEORINE KINEZE TË «TRI BOTEVE»
Lexova sot gazetën 4'Ymanite ruzh» të revizionistit
Zhyrke. Në të është botuar një letër nga disa të ashtuquajtur komunistë të Zairesë. Kjo gazetë e kishte botuar këtë letër me një hyrje, në të cilën thuhet, në mes
së tjerash, që letra vërteton tezat maoiste rreth teorisë
së «tri botëve» dhe i shpjegon gjoja këto teza «shumë
qartë» edhe për ata që nuk kanë arritur dot t'i kuptojnë.
Në brendi çfarë thonë këta -komunistë». të Zairesë?
Këta flasin qartë, akuzojnë Mobutun se ai është përfaqësuesi i borgjezisë së madhe zairjane dhe agjent i imperializmit amerikan, që shtyp popullin e Zairesë, por
njëkohësisht ngrenë çështjen se xhandarët e Katangës
dhe elementë revizionistë, që kanë rrojtur në vilat e
Detit të Zi, kanë sulmuar një pjesë të Zairesë dhe këta
janë të armatosur nga Brezhnjevi, nga Kastroja e të tjerë.
Mirëpo kjo nuk vërteton aspak teorinë e «tri botëve•
të Mao Ce Dunit, po vërteton tezat e Kongresit të 7-të
të Partisë sonë, që thonë se të dyja superfuqitë janë
armike të popujve dhe kur borgjezia reaksionare kapitaliste e një vendi është e lidhur me një superfuqi,
bën ligjin për të mbajtur në skllavëri popullin.
Pra, populli i Zairesë, në fakt, ka dy armiq, një
armik të brendshëm e të jashtëm njëkohësisht, që është
1VIobutu me imperializmin amerikan, i cili e mbështet
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Mobutun dhe nga ana tjetër socialimperializmin sovjetik,
i cili ka grumbulluar xhandarët e Katangës edhe reaksionarë të tjerë, mundet edhe kubanë që janë brenda, dhe
kanë sulmuar Zairenë për interesat e tij. Pra, të dyja
superfuqitë kërkojnë të pushtojnë Zairenë. Çfarë vërteton kjo? Kjo nuk vërteton aspak tezat e teorisë së «tri
botëve» të Mao Ce Dunit, pavarësisht se në fund këta
elementë i hedhin disa lule Mao Ce Dunit.
Por ka edhe një gjë tjetër që del nga hyrja e
Zhyrkesë. Ai thotë: «Të na falin shokët e Zairesë që ne
nuk e botuam tekstualisht letrën e tyre. Kjo jo pse nuk
jemi dakord me pikëpamjet e tyre politike, por se nuk
na permetonte vendi i ngushtë i gazetës•. Ç'ka pasur
vallë në këto pjesë të letrës që revizionistët e Zhyrkesë
i kanë hequr? Sigurisht ata mund të kenë pasur diçka
që nuk binte dakord me vijën revizioniste të tij.

128

E MARTE
26 PRILL 1911

MBI QENDRIMIN E PAKUPTUESHEM TE
UDHEHEQESVE TE PARTISE KOMUNISTE
TE POLONISE NDAJ PARTISE SONE PAS
PROVOKACIONIT TË KAZHIMIEZH MIJALIT
Vetë ekzistenca e Partisë Komuniste të Polonisë
mund të vihet në dyshim, për arsye se, përveç çështjeve të tjera që kemi me Kazhimiezh Mijalin, .konstatojmë se ka afro një vit të tërë që marrëdhëniet me komunistët në Poloni janë prerë, për arsye të vështirësive
që janë krijuar dhe se policia është në dijeni të të
gjitha çështjeve që u janë transmetuar nga ana e
Mijalit shokëve polakë. Gjatë gjithë kësaj kohe asnjë
nga këta komunistë polakë në Varshavë, që nga Hellkovski, nuk ka pyetur çfarë ka Mijali, pse nuk na
shkruan. pse nuk marrim lajme nga ai etj. Një qëndrim
i tillë është shumë i çuditshëm kur Hellkovski dhe
shokë të tjerë më përpara janë treguar shumë të guximsh;.rn kundër policisë polake, kanë mbajtur lidhje të
rregullta dhe vetë Hellkovski është thirrur nga policia,
është thirrur në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste
revizioniste Polake dhe ka hedhur teserën, kështu të paktën siç ka thënë vetë ai.
Tash konstatohet që asnjë anëtar i kësaj partie nuk
po tregohet i gjallë e të pyesë se ç'po bëhet me sekretarin e përgjithshëm të partisë së tyre. Të gjithë udhëheciësit e Partisë Komuniste të Polonisë ndodhen në Var9 - 93
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shavë e në qytete të tjera dhe asnjë nga ata nuk është
arrestuar. Gruaja e Mijalit rri në mes të Varshavës
me djalin dhe me nusen, punojnë etj. Po ashtu, gjatë
kaq viteve, me gjithë këmbënguljen tonë pranë Mijalit,
prapëseprapë shokët e tij nuk mundën dhe nuk morën
guximin të dërgonin një njeri jashtë e të lidheshin me
të, por as Mijali s'e bëri një gjë të tillë. Vetëm një ish-udhëheqës i kësaj partie, në shërbim të policisë sekrete,
që Mijali e konsideronte shok besnik, siç e dimë, mori
kontakt me Mijalin, i tha të dorëzohet dhe të influencojë
që Partia e Punës e Shqipërisë të përmirësojë marrëdhëniet me Poloninë etj. Qëndrimi i Mijalit, pas të gjitha
këtyre veprimeve që ndërmori kundër Partisë sonë, është
i qartë për ne, por e çuditshme është edhe heshtja e
militantëve komunistë ose udhëheqës komunistë të Partisë Komuniste në Poloni.
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E MERKURF:
27 PRILL 1977

SI DUIIET TE JETE PROPAGANDA JONE
PER BOTEN E JASHTME
Mendime
Na është paraqitur në Sekretariat një material nga
Ministria e Punëve të Jashtme në lidhje me propagandën
dhe agjitacionin që duhet të zhvillojmë për botën e jashtme. Ky problem ka një rëndësi të jashtëzakonshme për
fatet e atdheut tonë, pse ndihmon të çahet rrethimi që
kanë pasë vendosur me kohë kundër vendit tonë imperialistët dhe aktualisht revizionistët modernë. Këtë rrethim ne duhet ta çajmë në shumë mënyra dhe me shumë masa. Natyrisht, unë kam folur edhe për shkëmbime tregtare, të cilat duhet të organizohen më mirë me
botën e jashtme, pse na sjellin fitime. Përveç fitimeve
materiale shkëmbimet tregtare propagandojnë, në fakt,
edhe zhvillimin e ekonomisë sonë, propagandojnë kulturën e vendit dhe vënë në dukje se socializmi është ai
sistem që krijon të mira për popullin dhe ngre kulturën,
moralin, mirëqenien e të gjithë punonjësve. Por socializmi zhvillon, gjithashtu, artin e kulturën e një vendi,
letërsinë, muzikën, folklorin, me një fjalë, zhvillon mendimin krijues të njerëzve, i cili është pasqyrim i botës
materiale të sistemit socialist në vendin tonë.
Propagandën dhe agjitacionin me botën e jashtme
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mund të themi se i kemi vënë në binarë të mirë, veçanërisht këto vitet e fundit. Edhe ngjarjet historike që
janë zhvilluar në vendin tonë, u kanë dhënë hov propagandës dhe agjitacionit për botën e jashtme, prandaj
marksistë-leninistët, njerëzit përparimtarë po tregojnë
çdo ditë e më tepër një interesim të veçantë për zhviIlimin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Këtë punë, që e kemi vënë në brazdë, duhet ta
perfeksionojmë dhe më duket se nuk duhet t'ia lëmë
spontaneitetit. Në çdo drejtim, që mund t'i shërbejë çarjes së rrethimit, ne duhet të mendojmë, në mënyrë
të veçantë të krijojmë organizmat e nevojshëm, por organizma krijues dhe jo burokratikë, që njerëzit që caktohen në ta, të mund ta marrin punën në dorë me kompetencë, të zhvillojnë orientimet e Komitetit Qendror
të Partisë, t'i zbërthejnë ato, të marrin masa për t'u Zbatuar dhe të kantrollojnë efektet e tyre.
Propaganda dhe agjitacioni bëhen dhe duhet të
bëhen në shumë forma: me shkrim, me anën e radios,
të filmave artistikë, dokumentarë e televizivë etj. Pra,
me zhvillimin e këtyre degëve, që shërbejnë për vendin
brenda, ne duhet të mendojmë që krijimet tona të shërbejnë edhe për propagandën jashtë. Për këtë propagandë të mendojmë edhe në mënyrë të veçantë. Duke
gjykuar opinionet e vendeve të ndryshme, ku ne synojmë ta bëjmë propagandën tonë, mund të dalim me
konkluzione për disa variante filmash, ku të përcaktohet vija jonë pas disa problemesh, por kjo të paraqitet në atë formë, në atë mënyrë që t'i pëlqejë opinionit që ne duam ta interesojmë. Çështja është që të
çajmë rrethimin. Ne duhet të ngjallim interesimin për
vendin tonë në masat e gjera të popujve që kanë opinione e mendime të ndryshme. Disa e pëlqejnë regjimin tonë, disa jo, disave u pëlqen një anë e një problemi,
disave një anë tjetër e kështu me radhë.
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Kjo çështje nuk ka të bëjë me një problem shumë
semplist. Për këtë qëllim duhen njerëz të pjekur e rhe
kulturë që të vihen në këto vende kyç dhe kur bëjnë
seleksionimin, ose kur japin mendime për krijimtari,
njerëzit tanë të propagandës duhet të kenë kurdoherë
parasysh kujt i drejtohet kjo ose ajo vepër dhe kë
duam ne të interesojmë nëpërmjet saj për çështjen
shqiptare.
•
• Ne kemi disa revista, të cilat kanë hyrë mirë jashtë,
por këto duhet t'i pasurojmë akoma si në brendi, ashth
edhe në paraqitje, veçanërisht kërkohet të përmirësojmë
cilësinë e përkthimit. Pastaj për këtë qëllim nuk duhet
të lejohet që revista të tilla si «Shqipëria sot» etj., të
dalin nga shtypi me një vonesë prej tre muajsh, kur
aktualisht ne kemi ngritur një shtypshkronjë të madhe,
prandaj çdo botim, veçanërisht për botën e jashtme,
duhet të dalë nga ne në kohë dhe në mënyrë të përsosur. Nga ana tjetër, ne nuk duhet të qahemi çdo
herë se nuk kemi përkthyes. Vërtet që nuk kemi shumë
përkthyes, por këta duhet t'i përgatitim, t'i mësojmë,
prandaj kemi hapur shkolla. Nuk lejohet të mos vihen
në punë për përkthime kuadrot që kanë mbaruar për
gjuhë të huaja, sidomos ata që e zotërojnë si duhet
gjuhën e huaj.
Ne duhet t'u bëjmë shumë propagandë vendimeve
të Partisë, direktivave të saj, mënyrës së zbatimit të
këtyre direktivave në realitetin tonë; t'ia bëjmë të njohur botës së jashtme gjallërinë revolucionare të masave
që po i zbatojnë këto direktiva dhe jetojnë të lumtura
e të gëzuara në vendin tonë. Kështu do të krijojmë dashuri për vendin tonë dhe për socializmin tek opinioni
i jashtëm.
Ne kemi sot shumë vepra letrare të realizmit socia]ist.
Shkrimtarët dhe poetët tanë kanë krijuar vepra të bukura, nga të cilat duhet të zgjedhim, t'i përkthejmë dhe
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të, përpiqemi që të na i botojnë shtëpi botuese jashtë.
Tash është hapur kjo rrugë, vetëm se ne duhet të bëjmë
nga ana jonë atë që na përket, mbasi botuesi i huaj
shikon vetëm interesin e tij financiar.
Kërkohet, gjithashtu, të bëjmë një propagandë të
zgjuar, prekëse e të qartë edhe me radio. Radioja ka
një rëndësi të madhe. Aktualisht Radio Tiranën e dëgjojnë në të katër anët e botës me kureshtje dhe me
simpati, prandaj nuk mund dhe as duhet të lejojmë
që lajmet që jep Radio Tirana të mos redaktohen me
kujdesin më të madh. Ata që do t'i redaktojnë këto
lajme, duhet të kenë parasysh kurdoherë format dhe
mënyrat që bëjnë efekt te dëgjuesit e jashtëm. Në emisionet radiofonike s'ka pse të bësh propagandë me një
stil, si i thonë francezët, bursuf/ël, pompoz, të zgjatur
e plot ujë. Natyrisht opinioni i dëgjuesve nuk do
kënaqej. Ne duhet ta interesojmë dëgjuesin e jashtëm
pikërisht nëpërmjet zgjedhjes së lajmeve që transmetojmë, nga mënyra e përgatitjes së tyre nga ana letrare
e politike, por edhe nga ana teknike, nga dëgjimi, zëri
etj. Pastaj jo çdo njeri duhet vënë t'i flasë këto lajme
në radio. Prandaj në çdo degë, në çdo qoshe të kësaj
pune ne duhet të përgatitim specialistë.
Për sa i përket propagandimit të muzikës sonë. Nc
kemi një muzikë popullore të bukur, e cila e ekzekutuar mirë në radio, e kënduar me ndjenjë, ose vallet popullore të kërcyera bukur u lënë mbresa të mëdha 4:1gjuesve ose shikuesve të shfaqjeve të ansambleve tona
që shkojnë jashtë dhe këtë na e provojnë letrat e shumta që na dërgojnë të huajt.
Jashtë janë shumë të interesuar për çështjet e artit
•
tonë arkitektonik, për zbulimet arkeologjike, për lashtësinë e popullit tonë e të kulturës së tij, për kështjellat,
1 Frëngjisht — të fryrë. •
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për etnografinë tonë. Ekspozitat që kemi hapur jashtë,
veçanërisht ajo që hapëm në Paris, kanë pasur sukses të madh. Por nga kjo eksperiencë e fituar ne duhet
të nxjerrim konkluzione dhe të marrim masa që të
bëjmë botime të bukura, të cilat do t'i presë shum -e:
mirë e me entuziazëm bota e përparuar.
Një çështje tjetër që ka rëndësi në propagandën
tonë, është pritja që u bëjmë ne këtu miqve të huaj. Ata
miq që kemi jashtë, duhet të dimë t'i zgjedhim dhe çfarë
t'u servirim. Ne duhet t'u japim materiale kulturore, politike, letrare me një cilësi të lartë dhe të ilustruara, t'i
tërheqim këta në diskutime, por edhe t'i ftojmë të vijnë
në vendin tonë, pasi t'i kemi përgatitur më parë politikisht, ideologjikisht dhe nga ana artistike me simpati,
dashuri dhe respekt për popullin tonë. Kur të vijnë
këtu, ato që ua kemi thënë nëpërmjet konferencave,
botimeve e filmave, t'ua tregojmë në realitet e t'i shohin me sytë e tyre, në mënyrë që të krijojnë një opinion të mirë për popullin tonë heroik dhe për ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Atëherë ata, kur të kthehen në vendet e tyre, do të propagandojnë pozitivisht
në miqtë dhe në rrethet që kanë, të gjitha ato që do të
shohin në vendin tonë.
Pritja e miqve është një punë që ne e kemi praktikuar dhe duhet të vazhdojmë ta praktikojmë, natyrisht
me kritere të drejta. Por të kemi parasysh që për këtë
çështje të mos kufizohemi të ftojmë vetëm shokët tanë
marksistë-leninistë. Këta, sigurisht, do të jenë nga kryesorët që do të ftojmë, pse janë nga shokët më të afërm
e më të dashur për ne. Këta do të na ndihmojnë në çdo
vend që ta zhvillojmë si duhet propagandën tonë, por
nëpërmjet tyre dhe nëpërmjet ambasadave tona në
shtete të ndryshme, ne duhet ta zgjerojmë më shumë
rrethin e miqve, dashamirë të vendit tonë, duke u futur
edhe në shtresa e në opinione të ndryshme, të lidhemi
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me njerëz përparimtarë e me autoritet në disa rrethe
të letërsisë, të artit, të muzikës, të kinematografisë etj.,
etj. Të tillë miq kanë shumë rëndësi për ne në vendet
ku i kemi, pse kur të botohet, fjala vjen, një roman yni
në një shtet dhe këtij romani t'i bëhet një parathëme
nga një njeri i tillë, me autoritet, vepra do të kërkohet
nga lexues të shumtë. Me një fjalë, një njeri i til]ë
paraqet një opinion të favorshëm. Jo kushdo është në
gjendje ta bëjë të njohur në vendin e tij një vepër
shqiptare. Që të arrihet të bëhet mirë kjo punë, ambasadorët tanë dhe të gjithë funksionarët e ambasadave,
kudo që kemi të tilla, duhet ta kenë parasysh këtë
çështje, pse nuk e kanë të gjithë parasysh. Disa ambasadorë kanë punuar mirë, por ka pasur dhe ka disa të
tjerë që nuk e bëjnë si duhet, nuk e vënë mirë e si duhet
ujët në zjarr për këtë problem kaq të madh. Por, që
ta vënë mirë e si duhet në vijë këtë problem, në radhë
të parë, ata duhet të dinë gjuhën e vendit ku kanë
shkuar.
Shumë nga përfaqësuesit tanë diplomatikë nuk kanë
ditur gjuhë dhe nuk kanë bërë përpjekje që t'i mësojnë ato dhe t'i perfeksionojnë. Mirëpo, pa ditur gjuhë,
nuk mund të futesh në rrethet e ndryshme shoqërore
t€ një vendi kapitalist. Në çdo vend të tillë, pavarësisht
se njerëzit me të cilët bisedojnë përfaqësuesit tanë nuk
janë dakord me mendimet e qëndrimet tona politike,
letrare, ekonomike, kur ambasadori ynë t'ua paraqesë
këto bashkëbiseduesve të huaj me një logjikë të shëndoshë, me një gjuhë të pastër e të kulluar dhe në një
debat shkencor, i huaji do të ketë shumë respekt dhe do
ta dëgjojë atë me vëmendje. Kësisoj, sido që të bëhet,
të huajit diçka do t'i mbetet në kokë, njëfarë përshtypjeje do t'ia krijojmë atij me një bisedë interesante për
ta tronditur në pozitat e tij dhe, në qoftë se nuk bëhet
qind për qind me ne, prapë, nëpërmjet përfaqësuesit
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tonë, ai do të krijojë një pikëpamje të mirë për njerëzit
e Shqipërisë së re.
Prandaj unë mendoj se Drejtoria e Agjitacionit dhe
e Propagandës e Komitetit Qendror dhe Drejtoria e
Jashtme, si dhe Ministria e Arsimit dhe e Kulturës duhet të bëjnë një mbledhje të përbashkët dhe të gjitha
çështjet që na propozohen në raportin e Ministrisë së
Punëve të Jashtme, si dhe mendimet që do të shfaqen në
mbledhje të Sekretariatit të KQ, të diskutohen dhe jo
sa për të diskutuar, por për të vendosur. Nuk duhet penguar, as nuk duhet zvarritur kjo punë në të gjithë
sektorët. Duhet, pra, t'i marrim në shqyrtim një nga një
problemet, të caktojmë afatet e kryerjes së tyre, kuadrot që do t'i ndjekin ato, si dhe programet për perfeksionimin e këtyre kuadrove, pastaj të ndjekim vazhdimisht
si duhet zbatimin e këtyre detyrave.
Duhet thënë se një punë e mirë deri tash është bërë,
qoftë nga Drejtoria e Agjitacionit dhe e Propagandës,
qoftë nga Drejtoria e Jashtme. Megjithatë kjo punë akoma lë shumë për të dëshiruar dhe duhet perfeksionuar,
pra të mos u lihet spontaneitetit ose elementëve pa përgjegjësi që të caktojnë këtë ose atë gjë. Për propagandën
për botën e jashtme duhet të veprohet në mënyrë të
centralizuar dhe të organizuar mirë, të dihet ç'duhet
dalë, pse duhet të dalë, kur duhet të dalë dhe kujt duhet
t'i drejtohet kjo ose ajo çështje. Vetëm në një mënyrë
të tillë ne do të bëjmë një propagandë e agjitacion të
zgjuar dhe shpenzimet (dhe ne e kemi parasysh se do të
ketë edhe shpenzime në këtë mes) do të jenë të frytshme për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë.
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E NIERKURE
27 PRILL 1977

ME FJALEN E BERLINGUERIT NE KALJARI
REVIZIONISTET ITALIANE POHOJNE EDHE
NJE HERE BASHKEPUNIMIN E TYRE DHE
NENSHTRIMIN NDAJ BORGJEZISE
Mbrëmë dëgjova Berlinguerin kur po fliste përpara
një turme populli në Kaljari në lidhje me 40-vjetorin
e vdekjes së Antonio Gramshit. Berlingueri shtjelloi politikën e partisë revizioniste italiane, që konsiston në
kërkesën drejtuar partive të borgjezisë për t'u pranuar
edhe ajo në koalicionin qeveritar. Domethënë ai përsëriti edhe rijë herë se socializmi në Itali, sipas partisë
revizioniste të këtij vendi, .do të ndërtohet në rrugën
e reformave, në rrugën e pluralizmit, në rrugën pacifiste dhe në asnjë mënyrë në rrugën ku ka ecur ndërtimi
i socializmit në Bashkimin Sovjetik edhe në vendet e
tjera të demokracisë popullore në kohën e Leninit e të
Stalinit.
Është e qartë që kjo parti i është .nënshtruar kapitalit .italian, përderisa sindikatat e ndryshme detyrohen
të marrin leje nga Ministria e Punëve të Brendshme
për manifestimin e 1 Majit. Kjo do të thotë se për çdo
demonstrim të klasës punëtore, qoftë për kërkesa ekonomike, qoftë për kërkesa politike, duhet të merret
pëlqimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ja deri
ku ka ardhur çështja me revizionistët italianë.
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E ENJTE
28 PRILL 1911•

MANIFESTIMET E PARTIVE MARKSISTE-LENINISTE
DHE QENDRIMI I KINES
Manifestimi i madh internacionalist që u zhvillua në
Romë, me rastin e 40-vjetorit të vdekjes së Antonio
Gramshit, manifestimi i madh i internacionalizmit proletar që u zhvillua në Lisbonë nga Partia Komuniste Portugeze (e Rindërtuar), si edhe dy manifestimet e mëparshme që u bënë njëri në Gjermaninë Perëndimore,
i organizuar pas Kongresit të 3-të të Partisë Komuniste
të Gjermanisë (marksiste-leniniste) dhe tjetri në Itali nga
Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), të gjitha
këto kanë një rëndësi të madhe për lëvizjen komuniste
në botë.
Këto manifestime të partive komuniste marksiste-leniniste, ku morën pjesë edhe përfaqësues të partive motra marksiste-leniniste. në mes të të cilëve dhe përfaqësues të Partisë së Punës të Shqipërisë, ndihmojnë jashtëzakonisht shumë lëvizjen komuniste në botë. Ne u
tregojmë popujve dhe komunistëve se, pavarësisht nga
tradhtia e revizionistëve modernë sovjetikë dhe të tjerë,
pavarësisht nga devijimi oportunist i Partisë Komuniste
të Kinës, marksizëm-Ieninizmi nuk vdes kurrë; përkundrazi ai çan, forcohet, kalitet në beteja klasore kundër
imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik, borgjezisë reaksionare dhe fashistëve, që kanë ngritur krye.
Manifestimet e zhvilluara nga partitë komuniste
139

marksiste-leniniste janë një inkurajim për revolucionarët,
që, në momentet e rrezikshme të krizës së madhe të.
kapitalizmit, shohin se ekziston ajo forcë, që u tregon
proletariatit të të gjitha vendeve dhe popujve të shtypur
nga superfuqitë dhe nga fuqitë e mëdha kapitaliste etj.,
se dtihet vepruar kurdoherë me guxim për të luftuar ashpërsisht deri edhe me armë këta armiq të egër të tyre.
Përveç kësaj, mund të themi se këto manifestime
pas* Kongresit të 7-të të Partisë sonë dhe kjo ishte e
natyrshme të ndodhte. Këto manifestime marrin një karakter të rëndësishëm, sidomos kur në shumë çështje kryesore parimore vija e Partisë së Punës të Shqipërisë është
në 'kUndërshtim me vijën e Partisë Komuniste të
Ideja e mbledhjeve të shumë partive, përveç mbledhjeve bilaterale, që u manifestua në Kongresin e 7-të
të Partisë sonë, ishte një nga orientimet e tij me rëndësi.
Partitë komuniste marksiste-leniniste, në rastet kur ato
do ta • gjykojnë të nevojshme, mund dhe duhet të bëjnë
edhe mbledhje shumëpalëshe, të konsultohen me njëra-tjetrën për veprime të përbashkëta kundër armiqve të
komunizmit dhe të revolucionit. Kurse Partia Komuniste
e Kinës, siç e dimë, mban qëndrim të kundërt për këtë
çështje të rëndësishme. Ajo është kundër mbledhjeve të
disa ose të shumë partive dhe pretendon se e vetmja
zgjidhje është praktika e mbledhjeve bilaterale.
Cila është vija e Partisë sonë lidhur me këtë
çështje? Ajo i përmbahet parimit që partitë komuniste
markSiste-leniniste duhet ta forcojnë unitetin e tyre, të
sqarojnë pikat e kundërta që mund të ekzistojnë në
strategjinë e në taktikat e tyre kundër armiqve të revolucionit dhe të koordinojnë veprimtarinë e tyre të përbashkët në arenën ndërkombëtare. Një veprimtari e
tiilë i kalit ato dhe i tregon armikut se komunizmi është
një• forcë e pamposhtur, se komunistët nuk janë të përçarë'dhe se revizionizmi modern nuk ka mundur ta rea140

lizojë dot qëllimin e tij. Qëllimi i revizionizmit modern,
siç e dimë, është që të sigurojë unitetin e tij në diversitet, për të likuiduar unitetin e marksistë-leninistëve. Kurse vija e Partisë Komuniste të Kinës për këtë çështje
ës.htë që partitë marksiste-leninçste të botës të qëndrojnë
në ilegalitet ose në gjysmilegalitet. Sipas Partisë Komu-

niste të Kinës, këto parti në botë mund të veprojnë
brenda vendit të tyre, dhe, në qoftë se dëshirojnë të manifestohen, le të shkojnë në Pekin, të marrin një kontakt
me Gën Biaon ose edhe me Hua Kuo Fenin, t'i bëjnë
elozhe Partisë Komuniste të Kinës, të jepet një komunikatë në shtyp për këto kontakte dhe kaq. Pastaj secili
të shkojë në shtëpi.
Kjo do të thotë që partitë komuniste marksiste-leniniste të botës të rrojnë nën ombrellën e Partisë,Komuniste të Kinës. Me fjalë të tjera, kush vete në Pekin
dhe i merr dorën Hua Kuo Fenit ose Gën Biaos, meriton
komunikatë të shkurtër në gazetën «Zhenminzhibao»,
dhe në këtë mënyrë i tregon botës se «rron dhe është në
unitet të plotë me Partinë e madhe Komuniste të Kinës
së Mao Ce Dunit»! Një veprim i tillë tregon qartë. -patriarkalizmin e Partisë Komuniste të Kinës, që kjo e zhvillon në praktikë. Domethënë asaj partie që është e lidhur me Partinë Komuniste të Kinës, mund t'i rezervohen disa radhë në shtypin dhe në radion kineze, dhe,
sipas kinezëve, ajo e ka të mjaftë këtë që të quhet
parti komuniste marksiste-leniniste.

Kina u trembet mbledhjeve të shumë partive, sepse
pjesëmarrja e saj në këto mbledhje do të kërkojë që
të diskutohen probleme me rëndësi për komunizmin
ndërkombëtar dhe për revolucionin. Por Partia Komuniste e Kinës nuk mund t'u rezistojë dot diskutimeve, për
arsye se do t'i gërryhen themelet prej karte që ka në një
varg problemesh të mëdha për çështjen e komunizmit.
Prandaj ajo u shmanget mbledhjeve të këtij lloji dhe
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kërkon që partitë komuniste marksiste-leniniste të bëjnë
vetëm mbledhje dypalëshe dhe, pa qenë në harmoni me
njëra-tjetrën, të jenë në harmoni me Partinë Komuniste
të Kinës...
Neve na vijnë lajme nga vendet e Afrikës, sipas
të cilave vendësit, komunistë dhe elementë përparimtarë,
të Tanzanisë etj., etj. çuditen shumë nga qëndrimi i kinezëve ndaj Zaires dhe Mobutus. Ata e dënojnë qëndrimin
reaksionar të Kinës, që shkon në ndihmë të imperializmit
amerikan kundër popullit të Zaires, për arsye se Mobutu
nuk është veçse një mercenar, një reaksionar kapitalist,
që shtyp popullin kongolez në bashkëpunim të ngushtë
me neokolonialistët, të cilët kanë futur kthetrat e tyre
në Kongo në radhë të parë. Imperializmi amerikan ka
interesa të mëdhenj në Katanga e në të gjithë Kongon
dhe imperializmi francez ka, gjithashtu, interesa në
Kongo.
Atëherë si është e mundur që, nën maskën e së
ashtuquajturës botë e tretë, të ndihmohen klika të tilla
si e Mobutus: që luftojnë ta mbajnë popullin e tyre nën
zgjedhë dhe, tok me imperialistët, ta shfrytëzojnë deri
në palcë? Këtë Kina gjoja e bën sepse lufton •armikun
kryesor», siç e quan ajo socialimperializmin sovjetik. Mirëpo kështu nuk luftohet socialimperializmi sovjetik. Socialimperializmi sovjetik mund të ndërhyjë, dhe me të
vërtetë ka ndërhyrë në Kongo dhe në Katanga, mund që
edhe i ka stërvitur ai xhandarët e Çombes ose të ndonjë
kreu tjetër të madh që ka influencë në Katanga. Por
kjo çfarë tregon? Kjo tregon se duhen luftuar njësoj
të dyja këto fuqi imperialiste, që përpiqen të krijojnë
kudo zonat e tyre të influencës, të ndajnë tregjet në
kurrizin e popujve të botës. Pra popujve të botës duhet t'u bëhet thirrje për revolucion, sepse aktualisht Kongoja nën Mobutun ose nën ndonjë Çombe ose Kasavubu tjetër thuhet sikur është «e lirë» dhe «e pavarur»,
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por, në fakt, nuk është as e lirë, as e pavarur, por është
një koloni e një imperializmi; dhe tregjet në Kongo kërkohet që të ndahen në mes dy ose tri fuqive imperialiste.
Një gjë të tillë Kina e kupton, por i leverdis që
veprojë në këtë rrugë jomarksiste-leniniste. Si mund të
qëndrohet pa e demaskuar këtë vijë të gabuar të Partisë
Komuniste të Kinës, që përçan ]ëvizjen revolucionare
dhe revolucionin botëror? Kjo vijë i dëmton partitë
marksiste-leniniste që ]uftojnë për revolucionin dhe për
çlirimin e plotë e të vërtetë të popujve nga zgjedha e
neokolonializmit dhe e reaksionit të tërbuar të brendshëm të lidhur me reaksionin e kapitalin e jashtëm.
Si mund të pajtohemi ne me qëndrimet e Kinës, që,
nga një anë, i shkon në ndihmë, bile dhe me armë,
Mobutus, këtij përfaqësuesi të kapitalit kongolez, dhe
është gati të vejë në një mbledhje që dëshiron të organizojë në Pakist,an djali i Butos, ky agjent i CIA-s, i cili
shtyp popullin e vendit të vet, për të ashtuquajturën
botë të tretë dhe, nga ana tjetër, me gjakftohtësinë më
të madhe shprehet kundër mbledhjeve të disa partive
komuniste marksiste-leniniste? Kina i lufton këto mbledhje, i përçan partitë komuniste marksiste-leniniste dhe
mban lidhje me një sërë grupe disidentësh dhe njerëzish
të infiltruar nga agjenturat e kapitalit e të borgjezisë së
vendeve të ndryshme. Jo, pajtim në këtë mes nuk mund
të ekzistojë, sepse vija kineze është një vijë oportuniste,
një vijë jomarksiste-leniniste, në shërbim të kapitalit botëror. Ne mendojmë se Kina e ka shumë gabim këtë
çështje dhe po shkon larg nga rruga e drejtë marksiste-leniniste.
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më pikëpamjet oportuniste që janë ngritur aktualisht prej

saj për shuarjen e revolucionit. Kina nuk pajtohet me
përcaktimin që i kanë bërë klasikët e marksizëm-leninizmit epokës sonë se, pas fitores së Revolucionit të Madh
E PREMTE
29 PRILL 1977•

KrSAJ I THONE: TË HARROHET UJKU
DHE TE LUFTOHET HIJA E TIJ
Me shokun Ramiz bisedova për një çështje që e qua;
opoctune dhe të rëndësishme. Duhet të shkruajmë një

artikull teorik, thelbi i të cilit të demaskojë në brendi
vijën oportuniste kineze në lidhje me të ashtuquajturën
teori e tri botëve.
Aktualisht shohim se kinezët dhe adeptët e tyre
kudo po e përdorin shumë tezën e «botës së tretë» për
ta nxjerrë atë si një «teori të drejtë të luftërave nacionalçlirimtare- dhe me këtë, pa e zënë shprehimisht
gojë, po denigrojnë e po atakojnë vijën e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë dhe të Kongresit të saj të
7-të, që e trajtoi posaçërisht këtë problem.
Duke u mbështetur në disa citate të Marksit dhe të
Engelsit, të Leninit e të Stalinit, të marra këto të shkëputura nga konteksti, ata përpiqen të shpjegojnë (po nuk
shpjegojnë asgjë) teorinë e tyre të «botës së tretë» (e cila
në fakt mohon revolucionin). Gjithashtu. kinezët na akuzojnë ne si dogmatikë, si . blankistë, që dëshirojmë të
kapërcejmë etapat. Sipas tyre, shqiptarët nuk luftojnë
që popujt e botës të zhvillojnë më parë luftën nacionalçlirimtare, por përpiqen të shkojnë drejt e në thela: që
popujt të luftojnë për revolucionin proletar.
Me fjalë të tjera, në këtë artikull ne, pa përmendur
emrin e Partisë Komuniste të Kinës, duhet të demask3j144

Socialist të Tetorit në Bashkimin Sovjetik, bota ka hyrë
në epokën e revolucioneve proletare. Për Kinën njerëzimi nuk rron në këtë epokë, ajo pretendon se jemi akoma në periudhën e revolucioneve demokratiko-borgjeze.
Pikërisht këtë çështje ne duhet ta shpjegojmë qartë
në artikull. Pavarësisht se që nga vitet njëzet e deri tash
bota ka pësuar transformime, se popujt e shumë vendeve
të Afrikës, të Azisë dhe të Amerikës Latine, që Lenini
i fuste në vende koloniale, tash kanë fituar njëfarë
pavarësie politike, që në fakt është formale, ashtu siç
janë formalë sovraniteti dhe liria e tyre, shtetet e krijuara në këto vende sot kanë hyrë nën zgjedhën e
imperializmit amerikan e të fuqive të tjera kapitaliste
të botës, në mes të tjerëve edhe të socialimperializmit
sovjetik, e këta popuj po shfrytëzohen në forma të tjera,
që i quajmë neokolonializëm. Pra, këto shtete, të ashtu-

quajtura të lira, sundohen nga klika borgjezo-kapitaliste,
të cilat shfrytëzojnë dhe shtypin popujt në ujdi dhe në
aleanca ekonomiko-politike me superfuqitë dhe me shtetet e tjera kapitaliste. Shumë nga këto shtete, që kanë
fituar pavarësinë dhe që thuhet se e kanë realizuar eta- pën e demokracisë borgjeze, nuk kanë bërë as reformat
më elementare të kësaj etape, si për shembull, ndarjen
e tokave, reformën agrare.
Ne duhet të shpjegojmë se, duke ekzistuar një situatë
e tillë, partive komuniste marksiste-leniniste dhe proletariatit nuk mund t'u lejohet të qëndrojnë në kuadrin e
statukuosë, domethënë që të mos luftojnë për revolucionin proletar. Por, kur flasim për revolucionin proletar, ky

më parë duhet të përgatitet dhe, që të përgatiten për
revolucion proletariati dhe partia e tij, duhet të organi10 — 93

145

zohen, të krijojnë aleancat me fshatarësinë dhe me borgjezinë e vogël e të mesme që kërkojnë çlirim (kjo e
fundit nga borgjezia e madhe kapitaliste) dhe, duke kaluar nga reforma të thella politiko-ekonomike, të dilet
në revolucionin proletar. Proletariati dhe partia e tij nuk
mund të bëjnë aleancë jo vetëm me partitë e borgjezisë
së madhe, që është në fuqi në shumë nga këto shtete
të së ashtuquajturës botë e tretë, por edhe me partitë e
borgjezisë së vogël që qëndrojnë në pozita reaksionare.

Partia komuniste marksiste-leniniste, partia e proletariatit, duhet ta ruajë kurdoherë pavarësinë. Kjo parti dhe
proletariati i udhëhequr prej saj duhet të jenë në aleancë vetëm me atë klasë dhe me ato shtresa që synojnë e
aspirojnë për revolucionin.
Kurse Kina, me vijën që ndjek dhe me qëndrimet që
mban, i thotë stop revolucionit. Ajo profetizon një revizionizëm të ri, që është një variant i revizionizmit modern, një formë oportuniste e theksuar e shtrembërimit
të ideologjisë sonë marksiste-leniniste. Në thelb, në teori
dhe në praktikë, ajo ka për qëllim ta pengojë e ta ndalojë
revolucionin, të ruajë statukuonë e shteteve të ashtuquajtura të lira dhe të pavarura, por në fakt të sunduara
nga klikat e mëdha kapitaliste vendase, që janë në aleaneë me imperializmin amerikan, dhe t'i ngrejë këto shtete
në luftë kundër socialimperializmit sovjetik. «Lufta» e
kësaj -«bote të tretë», ku është futur edhe vetë Kina,

bëhet, pra, në aleancë me imperializmin amerikan.
Kështu Kina, me ndihmën e imperializmit amerikan,
duke u mbështetur tek ai dhe duke e hequr veten si
anëtare e .botës së tretë», kërkon të ndalojë revolucionin
dhe të fitojë kohë për t'u bërë edhe ajo një superfuqi.
Shteteve të Bashkuara të Amerikës u intereson një gjë
e tillë, sepse Kina, duke ndjekur këtë vijë, jo vetëm që
pengon revolucionin, shtrembëron ideologjinë marksiste-leniniste, por njëkohësisht i shërben ruajtjes së statu146

kuosë, domethënë ruajtjes së tregjeve nga ana e imperializmit amerikan dhe nga borgjezia e madhe nacionale
e çdo shteti, derisa edhe vetë ajo, duke u zhytur në kët&
rrugë antimarksiste. antisocialiste, të arrijë të bëhet një
superfuqi tjetër, që të balancojë të dyja superfuqitë.
Neve marksistë-leninistëve shqiptarë, na bie detyrë
ta shpjegojmë këtë vijë të Kinës dhe këtë shpjegim ta
bëjmë duke u bazuar si kurdoherë te mësuesit tanë të
mëdhenj Marksi, Engelsi. Lenini dhe Stalini, të cilët këto
çështje i kanë bërë shumë të qarta. Partia jonë jo vetëm'
në Kongresin e 7-të, por qëkurse u themelua, ka ecur e
do të ecë sipas mësimeve të klasikëve tanë, i ka kuptuar
drejt ato në teori dhe i ka zbatuar drejt edhe në praktikë.
Partia jonë kurrë nuk është treguar dogmatike, në
asnjë mënyrë ajo nuk është treguar blankiste; përkundra-

zi kurdoherë ka ditur ta udhëheqë popullin në rrugën e
revolucionit demokratiko-borgjez, në rrugën e Luftës Nacionalçfirimtare për t'i thyer dhe për t'i hedhur jashtë kufijve të atdheut okupatorët riazifashistë. Këtë Luftë të
madhe Nacionalçlirimtare Partia jonë diti ta gërshetojë
me parimet marksiste-leniniste, domethënë me kalimin
nga etapa e revolucionit demokratiko-borgjez në ndërti-_
min e socializmit. Sa kohë vazhdoi etapa e revolucionit
:-.4.,emokratiko-borgjez, kjo nuk ka rëndësi, sepse në kushtet
tona u zgjidhën, në mënyrë të pleksur si kohë e si drejtime, si detyra të revolucionit demokratiko-borgjez, ashtu
edhe të revolucionit socialist. Në vendin tonë rrethanat
ishin të atilla që etapa e revolucionit demokratiko-borgjez
u kapërcye shurnë shpejt dhe Partia diti t'i shfrytëzojë
kushtet e krijuara. Kushtet ishin pjekur, mbasi elementë
borgjezë, të borgjezisë tregtare ose të feudalëve të vendit,'
te ne u lidhën me okupatorët, ata bënë kauzë të përbashkët me ta, u ngritën në luftë kundër popullit dhe.
lufta e popullit i përlau, kështu që revolucioni kaloi re147

lativisht me lehtësi e shpejt nga një etapë në tjetrën.
Nëpërmjet këtij artikulli që do të shkruajmë duhet
të sqarojmë opinionin botëror, dhe sidomos marksistë-leninistët, për këtë teori mashtruese që revizionistët kinezë po përhapin nën maskën e marksizëm-leninizmit.
Sipas tyre, meqë Kina është një vend gjoja socialist dhe
Mao Ce Duni një «marksist-leninist i madh», atëherë çfarëdo që ka thënë ai, marksistë-leninistët e gjithë botës
duhet ta ndjekin medoemos, pa fjalë. Këtë ne nuk e pranojmë.
Ne duhet t'ia bëjmë dhe ia kemi bërë analizën
llimit të socializmit në Kinë, për të parë çfarë socializmi
po zhvillohet dhe çfarë formash po përdoren atje në këtë
rrugë. Ne nuk kemi qenë dakord me pikëpamjet e Mao
Ce Dunit që shumë kohë përpara, sidomos për atë që
thoshte ai se «fshati duhet të rrethojë qytetin». Këtë pi-

këpamje të Mao Ce Dunit ne nuk e kemi pranuar kurrë
si marksiste-leniniste, sepse me këtë Mao Ce Duni e konsideron fshatarësinë si klasën më revolucionare. Kjo është
pikëpamje antimarksiste. Klasa më revolucionare e shoqërisë është proletariati, prandaj ky duhet ta udhëheqë
revolucionin në aleancë me fshatarësinë, e cila është
aleatja më besnike e proletariatit. Proletariati duhet ta

fitojë këtë aleate, të cilën borgjezia, nga ana e saj, përpiqet ta bëjë për vete. Teoria e Maos shtjellohet edhe më
tej. «Popujt e tri kontinenteve: të Azisë, të Afrikës dhe
të Amerikës Latine, — predikon Maoja, — duhet të bashkohen kundër dy kontinenteve të tjera, kontinentit të
vjetër dhe atij veriamerikan», domethënë kundër Evropës
dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra si
derivat i teorisë së tij, Maoja ka pikëpamjen që duhet të
mbështeten pa kushte të gjitha shtetet e këtyre tri kontinenteve, pa u bërë dallime klasore dhe diferencime regjimeve të ndryshme. Sipas tij, Evropa dhe Amerika e
Veriut janë qyteti, janë proletariati, kurse tri kontinentet
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e .tjera janë fshatarësia. Një teori e tillë është aberrantel,

ajo nuk mban parasysh realitetin objektiv. zhvillimin
materialist të historisë, nuk ka të qartë rolin e klasës
punëtore, të proletariatit dhe të partisë së tij marksiste-leniniste, nuk ka parasysh revolucionin. Eshtë pikërisht
teoria e Mao Ce Dunit që nuk mban parasysh etapat e
ndryshme nëpër të cilat duhet të kalojë zhvillimi i njerëzimit. Koncepti i Mao Ce Dunit, sipas të cilit «fshati

të rrethojë qytetin•, po nxjerr brirë aktualisht me teorinë e «botës së tretë». Fakt është se Mao Ce Duni derisa
aktualisht me këtë e quan «botën e tretë» forca kryesore
e' revolucionit, likuidon në teori forcën e madhe revolucionare që çon përpara historinë — proletariatin botëror.
Kjo është absurde.
Kjo «teori» ose «analizë» që i bëjnë aktualisht botës
revizionistët kinezë ndihmon pikëpamjet armiqësore sipas të cilave «revolucioni ka humbur», «ky është në
regres të madh» dhe ne tash nuk duhet të flasim më për
revolucionet proletare. por të qëndrojmë duarlidhur dhe
të duartrokasim e të ndihmojmë Mobutun e Zaires. Po
Mobutu me shokë janë përfaqësues të borgjezisë së madhe
të shitur, që është e lidhur me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, me Francën e me kapitalistë të vendeve të
tjera. Po Kina çfarë bën në këtë mes? Ajo mbron Mobutun me armë dhe me propagandë. Ja, këtë politikë bën.
ajo. Po është vallë i drejtë ky qëndrim? Jo, ky qëndrim
nuk mund të jetë i drejtë. Përkundrazi, Kina, duke vepruar kështu, ia rëndon akoma më tepër zgjedhën
kongolez. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për
vendet e tjera.
Prandaj artikulli që do të bëjmë, duhet të jetë
•
hartuar mirë, me përmbajtje shumë të lartë teorike e
1 Frëngjisht — jashtë arsyes, në kundërshtim me arsyen,
absurde.
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të zihen mirë të gjitha qoshet. Duke u bazuar në teorinë
tonë marksiste-leniniste, të.tregojmë se tezat e Kongresit
të 7-të të Partisë sonë janë të drejta, marksiste-leniniste,
ato janë të bazuara në mësimet e klasikëve tanë dhe i
përgjigjen realitetit objektiv të botës aktuale, të ndarjes
së saj, të luftërave, të kontradiktave që ekzistojnë sot.
Partia jonë i analizon thellë të gjitha këto situata dhe
kontradikta, ajo di të përcaktojë dhe të përdorë taktika
të drejta lufte, që kanë për objektiv të vetëm: kryerjen
e revolucioneve proletare dhe çlirimin e popujve. .
Kongresi ynë i fundit i ka shpjeguar shumë mirë
luftërat, si, fjala vjen, luftërat e popujve të Afrikës,. të
cilët kanë fituar njëfarë lirie ose pavarësie formale. Disa
prej tyre e kanë fituar pavarësinë me armë, si Algjeria
etj., kurse disa të tjerëve, këtë «liri- dhe «pavarësi» ua
«falën» imperializmi francez, imperializmi anglez etj. Këta, imperialistët, në fakt asgjë nuk u falin popujve, por
me këtë «dhuratë» i mbajnë kurdoherë lidhur me shumë
fije popujt e këtyre vendeve. Pra, në qoftë se pranojmë,
dhe duhet të pranojmë, , që popuj të tillë kanë arritur
një «liri» të tillë që lejon shtypjen nga borgjezia dhe nga
feudalizmi i egër vendas, atëherë ata duhet të ngrihen
në luftë për lirinë e vërtetë. Kundër kujt duhet të luftojnë dhe çfarë lufte duhet .të bëjnë këta popuj? Ata
duhet të bëjnë luftë kundër klikave kapitaliste vendase,
që janë në fuqi, që i shtypin, si dhe kundër kapitalistëve
të huaj, imperializmit amerikan, imperializmit francez,
imperializmit gjerman a portugez etj., e bashkë me ta
edhe socialimperializmit sovjetik. Domethënë, në qoftë se
flasim për luftë, ne duhet t'ua themi popujve që shfrytëzohen nga kapitali i brendshëm dhe i jashtëm, se u
duhet të luftojnë, kurse Kina nuk u thotë një gjë të
tillë. Partia jonë u shpjegon këtyre popujve që të luftoj-

luftojnë. Ajo u bën thirrje të luftojnë vetëm kundër socialimperializmit sovjetik, sepse ky synon hegjemoninë
botërore dhe vë, me një fjalë, në rrezik hegjemoninë
amerikane në botë. Ne u tregojmë popujve se si duhet ta
organizojnë luftën, kush duhet ta udhëheqë këtë luftë,
cilat janë parimet e kësaj lufte, cila duhet të jetë strategjia dhe taktika e luftës së këtyre popujve. Ndërsa
Kina asgjë nuk u thotë popujve nga këto; përkundrazi
ajo u rekomandon të ndjekin një strategji të kapitalit
dhe të përdorin taktika që i shërbejnë këtij kapitali, që ia
zgjatin atij jetën, me një fjalë u thotë popujve të harrojnë uikun dhe të luftojnë hijen e tij.

në dhe kundër kujt të luftojnë, kurse Kina nuk u thotë
gjë, as se duhet të luftojnë, as se kundër kujt duhet..të
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E SHTUNE
30 PRILL 1077

MENDIME DHE TEZA PER NJE ARTIKULL
ME TITULLIN «TEORIA DHE PRAKTIKA
E REVOLUCIONIT»
Kohët e fundit gazetat e partive revizioniste të Belgjikës e të Francës, kanë botuar artikuj që propagandojnë teorinë kineze të «tri botëve». Në këta artikuj, që
me siguri nuk janë botuar pa dijeninë dhe pa nxitjen e
revizionistëve kinezë, sulmohen si blankistë të gjithë ata
që flasin për revolucionin proletar. Vetë kinezët riprodhojnë në shtypin e tyre çdo gjë që shkruhet e thuhet
jashtë Kinës rreth kësaj teorie dhe e përhapin atë me
bujë me anë të agjencisë HSINHUA. Eshtë e qartë se
jemi përpara një fushate të madhe të organizuar për çoroditjen e opinionit publik. Kjo është e dëmshme për
marksizëm-leninizmin, prandaj e shoh të domosdoshrne
të përgatitim një artikull teorik, ku të shpjegojmë mirë
e me argumente se e ashtuquajtura teori e tri botëve
nuk është marksiste, përkundrazi, është antimarksiste, e
rrezikshme për revolucionin dhe synon ta sabotojë atë.
Për këtë gjë bisedova sot me Ramizin për mendimet
e mia dhe për tezat e zgjeruara që kam përgatitur për
një artikull të tillë.
Titulli i artikullit mendoj të jetë: «Teoria dhe graktika e revolucionit». Ai të synojë në:
— Hedhjen poshtë të teorisë së «botës së tretë».
— Të vërtetojmë se ajo është teori e gabuar.
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— Çdo gjë rreth «botës së tretë».
— Po deformohet Lenini e Stalini, deformohet Engelsi. Dhe kjo bëhet për të vërtetuar se vija e Partisë
sonë gjoja është blankiste, dogmatike, që djeg etapat e
revolucionit. Prandaj ne duhet ta mbështetim pikëpamjen
tonë në tezat e Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit.
— Duke ditur shtrembërimet e falsifikimet që revizionistët u bëjnë klasikëve, ne duhet të vëmë drejt të
gjitha momentet teorike e praktike të revolucionit për të
cilat flasin Marksi, Engelsi, Lenini e Stalini (oportunistët i shtrembërojnë, ne t'i vëmë drejt). Të gjejmë edhe
të tjera:
— Ç'donin 1VIarksi e Engelsi që të realizonte proletariati me Manifestin?
— Ç'mendonte Lenini, pse e kundër kujt duhej bërë
revolucioni dhe në ç'kushte mund të shpërthejë revolucioni (hallka më e dobët)?
— Marksi nuk e ka kritikuar si të parakohshëm revolucionin më 1848. Nuk e ka kritikuar Komunën. Marksi
dhe Engelsi kanë dënuar Blankin, pse me teoritë e veta
ai digjte etapat dhe ishte kundër nevojës së partisë e
kundër aleancave.
(Në qoftë se ndjekim logjikën kineze, Lenini ç'duhej
të bënte para paqes së Brestit? Sipas atyre Lenini duhej
të bënte aleancë me pushtetin më të dobët kundër më të
fortit (pra me Gjermaninë kundër Antantës). Por Lenini
nuk u bashkua me Gjermaninë, bëri paqen, por ai .ishte
kundër Antantës dhe Gjermanisë. Lenini luftoi edhe Kerenskin.)
— Klasifikimi i vendeve nga Lenini është bërë për
të përcaktuar revolucionin.
— Lenini luftërat e revolucionet nacionalçlirimtare
i ka konsideruar si rezervë e revolucionit proletar.
— Këtu duhet të theksohet ekzistenca e kontradiktave në shtetet kapitalisto-imperialiste.
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- Lenini flet për shtetet koloniale që nuk kishin
bërë revolucione demokratiko-borgjeze.
— Që nga ajo kohë kanë ndodhur ndryshime të mëdha. Por tezat leniniste nuk ndryshojnë;
— Ç'janë shtetet e «botës së tretë»? Janë shtete me
liri formale. Në fuqi atje janë lloj-lloj klikash, të lidhura
në forma të ndryshme me kolonialistët e neokolonialistët
(ç'janë neokolonializmi e kolonializmi?).
— A duhet të qëndrojmë në këtë statukuo? A duhet
të themi të mos kapërcehen etapat se ndryshe bëhemi
blankistë?
Lenini: Duhet të shkojë përpara revolucioni në këto
shtete. Të vemi në revolucionin proletar apo të ndalemi
në revolucionin demokratiko-borgjez?
Edhe në Zaire shtrohet çështja e revolucionit
proletar.
— Po në «botën e dytë» a nuk shtrohet çështja
e revolucionit proletar? A nuk duhet përgatitur ky
revolucion? •
.
Marksizëm-leninizmi u hap horizonte e perspektiva popujve. Kjo nuk do të thotë ta bësh revolucionin në
mënyrë joserioze.
— Rruga e mobilizimit revolucionar të popujve të
çon kundër imperializmit e revizionizmit, ndryshe nuk
luftohen imperializmi e revizionizmi.
..1'ë hedhim poshtë tentativat për të analizuar situa-

tat gjoja në mënyrë të re.
— Nëse jemi për luftë nacionalçlirimtare e për revolucion demokratiko-borgjez, kundër kujt do të zhviRohen kjo luftë e ky revolucion?
Pra edhe kundër Mobutut e të tjerëve.
Atëherë ku konsiston «bota e tretë», që paraqitet si
një gjë homogjene?
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NE VAZHDIM TE TEZAVE TE KONGRESIT
TE 7-TE TE PPS11 1
Lufta jonë në arenën ndërkombëtare duhet të vazhdojë e ashpër dhe në baza parimore marksiste-leniniste,
pa -u lëkundur në asnjë moment, qoftë.ky edhe i vështirë dhe nga asnjë rrethanë. Kundër, teorisë marksiste-leniniste janë ngritur sot forcat e mëdha .të errësirës-,,të
skIlavërimit, të shfrytëzimit të proletariatit dhe të popujve, imperialistët amerikanë dhe. agj•ntura e tyre,
është ngritur -socialimperializmi sovjetik dhe adeptët. e
tij në fuqi, janë ngritur dhe po vazhdojnë luftën shtete
të..tjera të mëdha, të mesme dhe të yogla kapitaliste,
janë ngritur ideologji të ndryshme, agjentura të .kapitalizmit botëror, që nga socialimperializmi, socialshovi 7
nizm,socaldekrviznm,odershuë
rryma të tjera me pikëpamje antipopullore.
. Në luftën kundër gjithë këtyre .armiqve ne duhet
të mbështetemi fort në teorinë tonë..rnarksiste-leniniste
dhe në proletariatin botëror. Në këtë hiftë ne duhet të
dimë të përdorim armën e teorisë sonë, dhe përdorimi i
saj korrekt, realizohet kur ne u bëjmë një analizë të
drejtë situatës ndërkombëtare, ngjarjeve që zhvillohen,
objektivave dhe qëllimeve të të gjitha .forcave në lëvizje,
në. kontradikta e në luftë me njëra-tjetrën. Pasi ta kemi
•

Pjesë të mëdha të këtij materiali autori i.,ka përfshir, oë
tibrat: «Imperializmi dhe revolucioni» dhe «EUrokomunizmi ëstitë
antikomunizëm».
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- Lenini flet për shtetet koloniale që nuk kishin
bërë revolucione demokratiko-borgjeze.
— Që nga ajo kohë kanë ndodhur ndryshime të mëdha. Por tezat leniniste nuk ndryshojnë;
— Ç'janë shtetet e «botës së tretë»? Janë shtete me
liri formale. Në fuqi atje janë lloj-lloj klikash, të lidhura
në forma të ndryshme me kolonialistët e neokolonialistët
(ç'janë neokolonializmi e kolonializmi?).
A duhet të qëndrojmë në këtë statukuo? A duhet
të themi të mos kapërcehen etapat se ndryshe bëhemi
biankistë?
Lenini: Duhet të shkojë përpara revolucioni në këto
shtete. Të vemi në revolucionin proletar apo të ndalemi
në revolucionin demokratiko-borgjez?
— Edhe në Zaire shtrohet çështja e revolucionit
proletar.
— Po në «botën e dytë» a nuk shtrohet çështja
e revolucionit proletar? A nuk duhet përgatitur ky
revolucion?
. — Marksizëm-leninizmi u hap horizonte e perspektiva popujve. Kjo nuk do të thotë ta bësh revolucionin në
mënyrë joserioze.
— Rruga e mobilizimit revolucionar të popujve të
çon kundër imperializmit e revizionizmit, ndryshe nuk
luftohen imperializmi e revizionizmi.

Të hedhim poshtë tentativat për të analizuar situatat gjoja në mënyrë të re.
— Nëse jemi për luftë nacionalçlirimtare e për revolucion demokratiko-borgjez, kundër kujt do të zhviRohen kjo luftë e ky revolucion?
Pra edhe kundër Mobutut e të tjerëve.
Atëherë ku konsiston «bota e tretë», që paraqitet si
një gjë homogjene?

PRILL 1917

NE VAZHDIM TË TEZAVE TE KONGRESIT
TE 7-TE TË PPS11 1
Lufta jonë në arenën ndërkombëtare duhet të vazhdojë e ashpër dhe në baza parimore marksiste-leniniste,
pa .0 lëkundur në asnjë moment, qoftë,ky edhe i vështirë dhe nga asnjë rrethanë. Kundër. teorisë marksiste-leniniste janë ngritur sot forcat e mëdha.,të errësirës i të
skIlavërimit, të. shfrytëzimit të proletariatit dhe të popUjve, imperialistët amerikanë dhe agjentura e tyre,
është ngritur , socialimperializmi sovjetik dhe adeptët. e
tij në fuqi, janë ngritur dhe po vazhdojnë luftën shtete
të..tjera të mëdha, të mesme dhe të yOgla kapitaliste,
janë ngritur ideologji të ndryshme, agjentura të
taLizmit botëror, që nga socialimperializmi, socialshovi 7
n,izmsocaldekrviznm,olershuë
rryma të tjera me pikëpamje antipopullore.
Në luftën kundër gjithë këtyre .armiqve ne duhet
të mbështetemi fort në teorinë tonë.rnarksiste-leniniste
dhe në proletariatin botëror. Në këtë luftë ne duhet të
dimë të përdorim armën e teorisë s.onë, dhe. përdorimi i
saj korrekt, realizohet kur ne u bëjmë një
drejtë situatës ndërkombëtare, ngjarjeve që zhvillohen,
objektivave dhe qëllimeve të të gjitha .forcaVe në lëvizje,
në_kontradikta e në luftë me njëra-tjetrën. Pasi ta ,kemi
1 Pjesë të mëdha të këtij materiali autori I;ka përfshir.oë
«Imperializmi dhe revolucioni» dhe «Enrokomunizmi është

antikomunizëm».
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bërë një gjë të tillë, duke qartësuar strategjinë tonë,
atëherë duhen përcaktuar edhe taktikat e drejta të luitës
për të fituar betejë pas beteje në rrethana të ndryshme.
Bota sOcialiste është në luftë me botën kapitahste,
proletariati botëror është në luftë të pamëshirshme dhe
të vazhdueshme deri në fitore me borgjezinë kapitaliste,
popujt e botës janë në luftë me shtypësit e tyre të jashtëm dhe të brendshëm. Për këtë arsye të gjitha këto
forca udhëhiqen në luftë nga ideologjia e tyre e veçantë,
ideologji që e shpjegon këtë luftë dhe mobilizon forcat
në betejë.
Kapitalizmi dhe imperializmi botëror, i çfarëdo ngjyre qoftë, në çfarëdo periudhe dhe stadi të tij, ka bërë
luftë të ashpër kundër marksizëm-leninizmit, teorisë së
Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Siç na i shpjegojnë mësuesit tanë të mëdhenj, kapitalizmi, rendi borgjez që bazohet në shfrytëzimin e njeriut nga njeriu,
shkon drej• degjenerimit. Zhvillimi i pandërprerë shfrytëzues i borgjezisë krijon edhe elementin që e lufton dhe
që do t'i bëjë asaj varrin. Ky element është proletariati
i çdo vendi dhe në kuadër të përgjithshëm i gjithë proletariati botëror. Dekadenca e kapitalizmit botëror dhe
imperializmi, që është stadi i tij më i lartë e në kalbëzim,
është shkaktuar pikërisht nga lufta e proletariatit botëror dhe e popujve që luftojnë për çlirimin e tyre kombëtar e shoqëror.
• Marksi ka zbuluar ligjet e transformimeve materialiste dialektike të shoqërisë, luftën e klasave, mbiv]erën
që krijon kapitalin. Ai ka demaskuar pronën private mbi
mjetet e prodhimit, mënyrën e shpërndarjes kapitalide
dhe ka treguar metodën e luftës që duhet të zhvi]lojë
proletariati kundër kapitalit për marrjen e pushtetit, për
vendosjen e diktaturës së tij, diktaturës së proletariatit,
për transformimin, ose më mirë të themi për shkatërri156

min e rendit shoqëror kapitalist dhe. për, ndërtimin e
shoqërisë socialiste.
Të gjitha këtyre tezave themelore të Marksit kapitalizmi dhe imperializmi u kanë kundërvënë teoritë e tyre.
Plejada të tëra teoricienësh antimarksistë në të gjitha
vendet e botës janë përpjekur me çdo mjet që teorinë e
Marksit ta shtrembërojnë, ta denigrojnë, ta luftojnë,
t'i hedhin baltë, por pa sukses. Kjo teori që është një
shkencë e vërtetë, ka mundur të dominojë mendimin
përparimtar njerëzor e të bëhet një armë e fuqishme e
proletariatit dhe e popujve në luftë kundër armiqve të
tyre.
Duke zbatuar teorinë marksiste në kushtet e imperializmit dhe të revolucioneve proletare, Lenini e zhvilloi atë më tej dhe jo vetëm në teori, por edhe në praktikë. Ai vuri në jetë teorinë e Marksit rtë kushtet e
Rusisë cariste që ishte hallka më e dobët e zinxhirit imperialist evropian dhe udhëhoqi revolucionin proletar,
shkatërroi pushtetin e vjetër kapitalist dhe ndërtoi pushtetin socialist. Kështu Lenini u dha një shembull të
shkëlqyer proletariatit botëror dhe pararojave të tij, partive komuniste e punëtore lidhur me zbatimin në praktikë të teorisë së pavdekshme të Marksit dhe të Engelsit
rreth revolucionit proletar.
Veprën e Leninit e zhvilloi më tej Stalini. Ndërtimi
i shtetit të parë socialist në botë ishte një fitore kolosale
që bindi proletariatin dhe popujt se armiku që kishin
përpara duhej luftuar, dhe me luftë ai. duhej mundur e
duhej shkatërruar dhe prova për këtë ishte e gjallë,
Bashkimi Sovjetik.
Me krijimin e Bashkimit Sovjetik koalicioni imperialisto-kapitalist botëror i përforcoi mjetet e luftës politike, ekonomike dhe ushtarake, kundër këtij shteti të
ri të proletarëve dhe kundër përhapjes në •botë të ideologjisë marksiste-leniniste. Socialimperialistët, .borgjezia
157

reaksionare, socialdemokracia evropiane dhe botërore, tok
me partitë e tjera të kapitalit, përgatitën luftën kundër
shtetit të ri soCialist, Bashkimit Sovjetik. Ato së bashku
me. hitlerianët dhe me fashistët italianë përgatitën, gjithaShtu, Luftën e Dytë Botërore.
• Pas fitores mbi hitlerianët bota pësoi ndryshime, u
krijuan shtete të reja socialiste në Evropë dhe në
Shtete të fuqishme kapitaliste, pavarësisht pse dolën fitimtare në luftë, u dobësuan. Imperializmi amerikan u bë
lidershipi i tyre, ai u fuqizua, u mah nga gjaku i derdhur prej popujve dhe politika e tij agresive u zhvillua
me një temp të fuqishëm për të robëruar njerëzimin,
për 'të vendosur hegjemoninë e tij kudo, për të nënshtruar të tjerët dhe për të hedhur në dorë pasuritë e popujve.
Me një fjalë kolonializmi i vjetër mori formën e kolonializmit të ri. Ai kishte për qëllim nënshtrimin e botës.
Natyrisht, imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror, që mëkëmbej pas Luftës së Dytë Botërore, iu vu
përballë një fuqi e madhe socialiste, kampi i socializmit,
me Bashkimin Sovjetik në krye. Në këto kushte imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror iu desh të bënin
mirë llogaritë me këtë forcë të madhe popullore c- j ë
udhëhiqej nga një politikë e drejtë dhe e qartë, nga një
ideologji fitimtare që do të fitonte zemrat e revolucionarëve, të klasës punëtore, varrmihëse të kapitalizmit
dhe të elementëve përparimtarë.
Ne u bëmë dëshmitarë të asaj situate kur imperializmi amerikan, për interesat e tij, bëri të gjitha përpjekjet që nga njëra anë të fuqizonte aleatët e tij të ardhshëm në luftën e ashpër kundër socializmit, dhe nga ana
tjetër, luftoi që popujt e kontinenteve të ndryshme të
braktisnin rrugën e luftës për pavarësi e të ecjes drejt
socializmit. Për t'ia arritur këtij objektivi, natyrisht, imperializmi amerikan duhej të armatosej, të forconte prapavijat e tij, të zhvillonte një propagandë të përshtatshme
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me kohët, me situatat e pasluftës. Për këtë gjë Shtetet
e Bashkuara të AmerikëS dhe kapitali botëror duhej të
mobilizonin dhe mobilizuan të gjitha forcat e tyre:
zofët, mendimtarët, shkrimtarët dhe mjetet e propagan
dës, në një luftë shurdhuese kundër marksizëm-leninizmit, në radhë të parë, kundër Bashkimit Sovjetik si
forcë e madhe e socializmit. kundër vendeve të demokracisë popullore të Evropës edhe të Azisë.
Kapitalizmi botëror dhe imperializmi amerikan, për
të mposhtur socializmin dhe për të luftuar influencën
e madhe të teorisë marksiste-leniniste, përdorën dy rrugë: përgatitjen për luftë dhe propagandën e mjetet e
subversionit për të infiltruar në shtetet socialiste, për të
inkurajuar atje rezistencën kundër socializmit, kundër
partive komuniste të Evropës dhe të Azisë, për t'i degjeneruar këto vende dhe këto parti, me një fjalë, për të
zhvilluar një propagandë të tillë që të nxiste shkatërrimin e pashmangshëm të socializmit. Në këtë drejtim ne
duhet të themi që imperializmi amerikan dhe kapitali botëror, duke përdorur mjetet e tyre të diversionit e të
propagandës, patën suksese dhe e dobësuan kampin e
socializmit. Këta armiq të socializmit menduan se do të
ishin më të efektshëm lufta fraksioniste brenda në partitë marksiste-leniniste, degjenerimi i këtyre partive, i
cili do të sillte degjenerimin e vetë shteteve socialiste.
Në këtë drejtim kapitali botëror punoi shumë dhe suksesi i tij i parë ishte tradhtia e Titos dhe lindja ë titizmit.
Titizmi ishte një agjenturë e kapitalit e përpunuar
me kohë në ilegalitet nga Intelixhens Servisi anglez. E
maskuar nën flamurin e partisë komuniste dhe me parulla pseudomarksiste kjo agjenturë mobilizoi popujt e
Jugosllavisë në luftën e tyre për çlirim nga nazizmi
gjerman. Ky është një fakt. Popujt e Jugosllavisë luftuan
për çlirimin e Jugosllavisë dhe për socializëm, për kri159

jimin e një shteti federativ socialist dhe kësaj ia arritën.
Por udhëheqja jugosllave, me Titon në krye, kishin pikëpamje e qëllime të tjera, në kundërshtim me marksizëm4eninizmin dhe me ndërtimin e një shoqërie socialiste në Jugosllavi.
Konflikti i Titos me Stalinin nuk ishte një konflikt
personash, siç dëshirojnë ta paraqesin teoricienët jugosllavë ose kapitalistët botërorë, nuk ishte çështja e Jaltës
që «ndante zonat e influencës». Ai kishte të bënte me
një çështje parimore marksiste-leniniste që lidhej me fatet e socializmit në Jugosllavi dhe në botë, që kishte
rëndësi edhe si strategji e komunizmit, por edhe si taktikë e luftës kundër imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror. Bashkimi Sovjetik, vendet tona socialiste,
u ndodhën në njërën anë, kurse Titoja dhe titizmi dolën
në anën tjetër të barrikadës në bashkëpunim me imperializmin.
Analizën e titizmit Partia jonë e ka bërë shumë herë
dhe historia e ngjarjet që kanë ndodhur kanë vërtetuar
drejtësinë e' kësaj analize dhe të përcaktimit që ne i kemi bërë titizmit. Prandaj nuk do të zgjatem me këtë
problem, por do të theksoj qëllimet e titizmit, në lidhje
me veprimtarinë e tij të shumanshme dhe në bashkëpunim tne kapitalin botëror. Titizmi është ideologji në fuqi
në Jugosllavi, është një ideologji antimarksiste, që e
ushtron klika e Titos. Kjo klikë e filloi pushtetin e vet
në formën e ndërtimit të socializmit. Në vitet e para të
çlirimit ajo mori si shembull ndërtimin e socializmit në
Bashkimin Sovjetik, por këtë formë organizimi të pushtetit popullor dhe të socializmit ajo e ndërpreu në mes të
rrugës, pse titizmi nuk ishte për socializmin, por për një
shtet borgjez demokratik ku të ishte në fuqi klika e tij
dhe jo më klika e Karagjorgjeviçëve. Titoja ishte për një
demokraci borgjeze, për një republikë federative jugosllave jo me një mbret në krye, por me një klikë të

udhëhequr nga një ideologji «specifike». Kështu ai ra në
kundërshtim me Bashkimin Sovjetik dhe hyri në ujdi të
plotë me imperializmin e me kapitalizmin botëror.
Ishte një fat i madh për kapitalizmin botëror që një
vend i demokracisë popullore hynte në konflikt të hapët
ideologjik, politik dhe shtetëror me Bashkimin Sovjetik.
Kjo bëri bujë të madhe në botë, ose më mirë të themi,
kapitalizmi botëror i dha bujë të madhe një çështjeje të
tillë, që ishte qëllimi i luftës së tij kundër kështjellës së
socializmit. Pra, brenda në gjirin e kampit të socializmit,
një pjesëtar i saj ngriti krye. Në fillim imperializmi anglez me Çërçillin në krye dhe më pas imperializmi amerikan e ndihmuan titizmin të shkëputej krejtësisht nga
Bashkimi Sovjetik. Jo vetëm kaq, por të ndërmerrte edhe
veprime sabotimi për të shkëputur vende të tjera të
demokracisë popullore nga Bashkimi Sovjetik, që të izolohej me një fjalë Bashkimi Sovjetik nga të gjitha vendet
e demokracisë popullore. Titizmi, tok me imperializmin
dhe me kapitalizmin botëror, u përpoq t'i shkëpuste këto
vende dhe t'i bashkonte me Perëndimin. E këtillë ishte
politika e kapitalizmit botëror dhe e agjenturës së tij,
titizmit.
Në këtë drejtim Titoja veproi me energji të madhe.
Që në atë kohë Partia jonë e demaskoi këtë strategji
dhe këto taktika të këtyre armiqve të socializmit dhe të
marksizëm-leninizmit. Aktualisht apologjetët e Titos,
duke folur me rastin e 85-vjetorit të tij, nuk mungojnë
të thonë se vajtja në Londër dhe pritja që Çërçilli i bëri
atëherë Titos ishin një triumf për Republikën Federative të JugosIlavisë dhe për presidentin e saj. Bile Tanjugu citon fjalët e ngrohta të Çërçillit, i cili, në mes
të tjerash, i ka thënë Titos se «Unë tash e kuptoj që ju
kishit të drejtë, prandaj jam me ju. Unë ju dua shumë
e më shumë nga ç'ju kam dashur më parë». Nuk ka se
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si të bëhen deklarata më të mira nga një dashnor për
dashnoren e tij. Titoja ishte, pra, dashnorja e kapitalizmit.
U duk qartë se Titoja, duke u hedhur në luftë kundër Bashkimit Sovjetik që ndërtonte socializmin dhe
duke mos u udhëhequr më nga ideologjia marksiste-leniniste, nuk mund ta kishte më ndihmën internacionaliste të Bashkimit Sovjetik. Në këto rrethana dhe për
t'u bërë ballë vështirësive e për të organizuar një ekonomi josocialiste, ai duhej të përkrahej fuqimisht në.
planin ekonomik, ushtarak dhe në atë politik nga imperializmi dhe kapitalizmi botëror. Dhe Titoja e pati këtë
përkrahje. Ai mori ndihma të mëdha e të shpeshta ekonomike, të cilat erdhën vazhdimisht duke u shtuar, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që morën
përsipër financimin e ekonomisë jugosllave. Por kuptohet ky financim i ekonomisë së këtij vendi duhej të
bëhej dhe u bë me kusht që sistemi i ekonomisë dhe i
shtetit jugosIlav të merrte forma krejtësisht të ndryshme nga ato të ndërtimit socialist të parashikuar nga
Lenini dhe Stalini. Në këtë drejtim, borgjezia reaksionare
jugosIlave dhe botërore krijuan një formë të re sistemi
ekonomik që u quajt vetadministrimi jugosllav. Këtij
sistemi titizmi nuk mungoi t'i vishte etiketën «marksiste-leniniste». Ky sistem, pra, do të bënte transformimin e
Jugosllavisë nga një vend i demokracisë popullore në
një vend borgjez kapitalist, duke ruajtur, në dukje, format socialiste e proletare.
Titoja adoptoi në Jugosllavi ato forma që u përpoqën
të adoptonin në kohën e Leninit në Bashkimin Sovjetik
trockistët dhe elementë të tjerë të nxitur nga borgjezia
kapitaliste për të sabotuar ndërtimin e socializmit. Duke
i adoptuar këto forma Titoja shkallmoi sistemin socialist, i dha një ngjyrë krejt të ndryshme ndërtimit të
ekonomisë, industrisë dhe bujqësisë jugosllave. Zadru162

gat u shkatërruan, u krijuan ferma shtetërore kapitalite
dhe u la e lirë shitja e tokës kulakëve, iu la fushë 'e lirë
krijimit të tregut privat në qytete e në fshatra. Me një
fjalë, republikat e Jugosllavisë morën një rrugë të atillë
administrimi dhe drejtimi organizativo-politik, sacië u
likuidua centralizmi demokratik, u fishk roli i Partisë
Komuniste të Jugosllavisë dhe ndërroi edhe emër. .Por .
nukështvemçjari.Nëteondysh
dyja faqet, u bë një front pa kolonë vertebrore -dhe
në luftë me teorinë marksiste-leniniste. Partia nuk1uante më rolin e pararojës së klasës punëtore, ajo nuk.drejtonte më Republikën Federative të Jugosllavisë, asaj iu'
përcaktua roli i një edukueseje të përgjithshme të punonjësve jugosllavë. Me fjalë të tjera, i gjithë ky sistem
që ndërtohej në Jugosllavi në rrugë antimarksiste dhe
që mbështetej e financohej nga imperializmi amerikan
dhe nga kapitalizmi botëror, do t'u shërbente këtyre si.
një pararojë për degjenerimin e vendeve të tjera • socialiste. Synimi dhe drejtimi i tyre kryesor ishte që - nëpërmjet Jugosllavisë të vepronin drejt Bashkimit Sovjetik,
pastaj me radhë në të gjitha vendet e tjera socialiste. Në një kohë relativisht të shkurtër Jugosllavia u bë,
pra, zëdhënësja «socialiste» e imperializmit amerikan;
ajo u bë një agjenturë diversioniste në ndihmë të kapitalit botëror. E gjithë kjo periudhë e titizmit në fuqi.
që nga viti 1948 e deri tash në vazhdim, karakterizohet'
nga një veprimtari e ethshme kundër marksizëm-leninizmit dhe nga një fushatë «e zgjuar» për të propagan- ,
duarkonëbtseizmjuglavëhtfore
një rendi «socialist të vërtetë», është ndërtimi i një «shoqërie të re» ndryshe nga ajo që kishte ndërtuar Stalini
në Bashkimin Sovjetik, një socializëm «me fytyrë njerëzore». Ky socializëm «me fytyrë njerëzore», para vitit
1948, për të marrë fuqinë, kishte mbushur burgjet me
komunistët e vërtetë jugosllavë; Ministria e Punëve të
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Brendshme në Jugosllavi, me Rankoviçin në krye, kishte
dalë mbi partinë, ajo bënte ligjin atje, ajo e kishte gjunjëzuar partinë komuniste. Elementët e shtresës së re
borgjezo-kapitaliste, që morën fuqinë në dorë në Jugosllavi, u lidhën ngushtë dhe fuqimisht me kapitalizmin
e jashtëm; Titoja, Rankoviçi dhe agjentura e tyre e likuiduan socializmin.
Një luftë e rreptë u bë nga ana e titizmit kundër orvatjeve të atyre elementëve të brendshëm që kërkonin
ta hidhnin në erë këtë agjenturë dhe këtë organizim kapitalisto-revizionist, si edhe kundër gjithë propagandës
marksiste-leniniste që zhvillohej jashtë dhe që demaskonte këtë regjim pseudosocialist.
Kreditë e mëdha dhe këshillat që kapitali botëror
i jepte Jugosllavisë synonin që ky vend të shkëputej
definitivisht nga Bashkimi Sovjetik, që Jugosllavia të
bënte transformimin e shtetit të demokracisë popullore
në një demokraci kapitaliste borgjeze dhe të bëhej si
shembull në botë për të treguar se si duhej të ndërtohej
një «shoqëri e re» me veshje socialiste, por me brendi
kapitaliste.
S'ka asnjë dyshim që ardhja e hrushovianëve në
krye të Bashkimit Sovjetik ishte një fitore tjetër edhe
më e madhe politike dhe ideologjike për kapitalizmin
botëror, për arsye se revizionizmi modern hrushovian që
po vendosej në Bashkimin Sovjetik, do të merrte përsipër, sikundër mori, shkatërrimin e socializmit në Bashkimin Sovjetik dhe ndërtimin, në vend të tij, të një.
shteti socialimperialist. Bashkimi Sovjetik do të shndërrohej kështu në një vend socialimperialist, për arsye se
jo vetëm ndërronte rrugën ideologjike dhe politike, pra
sistemin, per edhe pse do të bëhej një fuqi e madhe, e
cila do të ecte drejt një konkurrence të ashpër me
tuqinë tjetër imperialiste për ndarjen e tregjeve dhe
për shtypjen e popujve.
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Edhe ardhjes së hrushovianëve në Bashkimin Sovjetik Partia jonë ia ka bërë analizën. Në radhë të parë,
Hrushovi dhe banda e tij, mbasi konsoliduan pozitat
pas vdekjes së Stalinit, ndërmorën sulmet kundër ideologjisë marksiste-leniniste, domethënë shkurorëzimin e
leninizmit, duke atakuar Stalinin dhe duke i ngarkuar
atij të gjitha ato të këqija që kishte shpifur prej kohësh propaganda e ndyrë e borgjezisë kapitaliste botërore. Hrushovianët u bënë kështu zëdhënësit dhe ekzekutuesit e testamentit kapitalist kundër ideologjisë marksiste-leniniste dhe revoluci.pnit në Bashkimin Sovjetik. Ata në mënyrë sistematike ndërmorën likuidimin
e të gjithë strukturës socialiste të Bashkimit Sovjetik,
luftuan për liberalizimin e ideologjisë marksiste-leniniste,
për transformimin e shtetit të diktaturës së proletariatit,
për transformimin e industrisë e të bujqësisë socialiste.
Natyrisht, ky proces vazhdon. Por në rendin e ditës
ishte njëkohësisht edhe procesi i luftës kundër ideolo- .
gjisëmarkte-ln.Hushoviaëtrnjplitikë të atillë që të mund ta maskonin gjithë veprimtarinë e tyre me frazeologji leniniste, domethënë ideologjinë e tyre revizioniste ata e përpunuan në një mënyrë
të tillë që ta kalonin përpara proletariatit dhe popujve
si një «marksizëm-leninizëm të periudhës së re». Me
fjalë të tjera, me këtë ata kërkonin t'u thoshin popujve
dhe komunistëve në Bashkimin Sovjetik e në botë se
-Në Bashkimin Sovjetik po vazhdon revolucioni në kushtet e reja politike, ideologjike dhe ekonomike të zhviIlimit botëror dhe ky revolucion jo vetëm që po vazhdon, por është duke kaluar në fazën përfundimtare, në
ndërtimin e një shoqërie komuniste pa klasa».
Një orientim i tillë bëri që revizionistët sovjetikë ta
quanin partinë e proletariatit «parti të të gjithë popuIht». Këtë vijë të tyre antimarksiste hrushovianët u
përpoqën me të gjitha mënyrat që t'ua impononin gjithë
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marksistë-leninistëve në botë, me qëllim që të gjitha
partitë komuniste dhe punëtore të botës të inkuadroheshin në këtë vijë revizioniste. Por kjo nuk u arrit dot,
për , arsye se Partia e Punës e Shqipërisë, në radhë të
parë, qëndroi e patundur, zbatoi me konsekuencë marksizërnleninizmin dhe mbrojti pastërtinë e tij. Por në ato
momente u gjendën edhe parti të tjera që, për arsye të
tyre .jo të kulluara marksiste-leniniste, nuk i pranuan
plotësisht orientimet hrushoviane, u lëkundën, disa i
pranuan me gjysmëgoje ose me treçerek, po pastaj edhe
ato_u nënshtruan. Kishte në ato momente edhe parti të
tjera që i kundërshtuan hrushovianët, siç ishte Partia
KOmuniste e Kinës, por për qëllime dhe objektiva krejt
të .kundërt nga ata që e shtynë Partinë e Punës të Shqipërisë të hidhej në. luftë kundër revizionizmit hruShoyian,
Pra. një Bashkim Sovjetik revizionist duhej të përgatiste po ashtu edhe platformën politike të jashtme. Kjo
platformë kohsistonte në bashkekzistencën paqësore hrushoviane dhe në futjen e Bashkimit Sovjetik në garën
paqësore me imperializmin amerikan. Po ashtu Bashkimi Sovjetik revizionist shpalli se «Revolucioni proletar
kishte hyrë në një fazë të re» dhe «Ai mund të triumfonte .edhe në rrugë të tjera, ndryshe nga ajo e marrjes
së.pushtetit me dhunë nga ana e proletariatit». Kështu
pushteti mund të merrej -me rrugë parlamentare dhe
dernokratike nëpërmjet reformave•.
.Kjo kthesë e Bashkimit Sovjetik, ky orientim i tij
ideologjik dhe politik, u leverdisi shumë imperializmit
amerikan dhe fuqive të tjera kapitaliste. Kjo nuk donte
të thoshte se Bashkimi Sovjetik ishte futur në shërbimin e tyre të drejtpërdrejtë, siç qe futur klika e Titos.
Jo, por imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror në
këto kushte shihnin se po braktisej rruga marksiste-leni-,
niste .e, revolucionit proletar dhe duhej të ndërtonin ose
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të perfeksiononin strategjinë dhe taktikat e tyre, duke
pasur tash përballë një fuqi socialimperialiste me një
ideologji kapitaliste, e cila në rrethanat aktuale do të
bëhej konkurrente e fortë me ta në tregjet botërore, do
kishte ekzigjencat e saj dhe do të shkaktonte konflikte deri në përleshje të armatosura.
Nga ana tjetër imperializmi botëror në kalbëzim
kishte arritur të kuptonte se nuk mund të shfrytëzonte
më popujt e botës me metodat e mëparshme, në shumë
çështje ai duhej të lëshonte diçka pa zarar, t'u bënte
masave që shtypte dhe që shfr.ytëzonte, derisa nuk kërcërionin sistemin e tij, disa lëshime për t'i mbajtur nën
zgjedhë. Këtë gjë imperializmi dhe kapitalizmi botëror
do ta bënin me kreditë që u ndanin të gjitha shteteve
dhe klikave ku kishin vendosur influencën e vet me anën
e armëve, domethënë me luftëra të pjesshme që zhvillonin. qoftë duke marrë vetë pjesë drejtpërdrejt ose duke
hedhur në luftime një shtet kundër një tjetri. Këto
luftëra lokale shërbenin për t'ia nënshtruar më mirë
hegjemonisë së kapitalit botëror ato vende që binin në
grackën e tij.
Pra, si imperializmi amerikan, ashtu edhe socialimperLalizmi sovjetik. borgjezia kapitaliste botërore, revizionizmi modern dhe socialdemokracia, megjithëse ishin
në luftë me njëri-tjetrin, ishin edhe në kërkim të një
modus vivendi të ri për të mbajtur në këmbë sistemin
borgjezo-kapitalist, për të shpëtuar nga katastrofa, nga
krizat dhe nga revolucioni imperializmin që po shkonte
në kalbëzim, për të shpëtuar po ashtu shtetet revizioniste që kishin dalë në dritë duke marrë në dorë fuqinë
në vendet socialiste dhe punonin për t'i kthyer këto
vende në kapitaliste.
Pra, lufta ishte për të gjetur një modus vivendi të ri,
një «shoqë.ri të re» hibride, si të thuash, që të vazhdonte
t'i shfrytëzonte dhe t'i shtypte popujt, por me forma
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e me mënyra të ndryshme. Kjo do të thotë që elementët e kësaj klase të re, që kishin përqafuar revizionizmin modern në vendet ku kishin marrë fuqinë, dhe
socialdemokracia në vendet kapitaliste, që merrte pjesë
në drejtimin e një shteti kapitalist. duhej të hynin në
marrëveshje. Partitë revizioniste në botë konkurronin
aktualisht për atë modus vivendi ose për krijimin e atyre
situatave që, në bashkëpunim me socialdemokracinë, të
arrinin të krijonin një gjendje të re hibride për kapitalizmin dhe për revizionizmin modern, ose për të ashtuquajturin rend socialist me petka revizioniste dhe me
përmbajtje kapitaliste.
Pra, Bashkimi Sovjetik u shndërrua në një vend
revizionist modern, në një vend socialimperialist, dhe
ndërtoi një strategji e një taktikë të tij. Imperializmi
amerikan dhe shtetet e tjera kapitaliste po ashtu luftuan dhe po luftojnë për të ruajtur fuqinë hegjemone në
botë, për ruajtjen e sistemit neokolonialist botëror,
për të dalë riga kriza e madhe që i ka mbërthyer me
sa më pak humbje dhe, gjatë kësaj kohe, për të shtypur revolucionin. Me një fjalë, ata bëjnë përpjekje për të
shfrytëzuar sa më shumë popujt, proletariatin, për të
mos i lënë këta të realizojnë aspiratat e tyre çlirimtare dhe për të dhënë përshtypjen se u krijua një
atmosferë e re, krejt e ndryshme nga ajo e mëparshmja,
atmosferë që karakterizohet nga zhvillimi i ngjarjeve,
nga «transformimet rrënjësore» dhe nga •humbjet që
pësoi socializmi», në vend të të cilit u ngrit një fuqi
tjetër imperialiste, po aq e fuqishme dhe që kërcënon
pozitat e imperializmit perëndimor.
Në Manifestin e Partisë Komuniste, Marksi dhe
Engelsi kanë hedhur idenë se «Një fantazmë sillet nëpër
Evropë — fantazma e komunizmit. Të gjitha forcat e
Evropës plakë janë bashkuar për t'i bërë luftën e
shenjtë kësaj fantazme». Tash imperializmi dhe social168

imperializmi mendojnë se për ta ky rrezik përkohësisht
është eliminuar. Por ata e nënvleftësojnë forcën e
marksizëm-leninizmit dhe mbivlerësojnë forcat ushtarako-materiale shtypëse e forcën ekonomike që kanë në
dispozicionin e tyre, mendojnë se revolucioni ka pësuar një goditje të rëndë të pandreqshme. Ky është
vetëm një iluzion i tyre, një gjykim pa baza. Marksizëm-leninizmi është një ideologji që ka hyrë thellë në ndërgjegjen e proletariatit dhe po ushtron një ndikim të
fortë në masat e gjera të popul]it që kërkojnë çlirim,
bile deri atje, saqë edhe mendimtarët borgjezë nuk
mund të bëjnë dot pa llogaritur dhe pa u përpjekur
si dashi te kasapi për të gjetur forma dhe mënyra që
ta shtrembërojnë teorinë e Marksit, por kësaj nuk ia
arrijnë dot. Ata mund të arrijnë të gënjejnë për njëfarë
kohe, por jo përgjithnjë. Të dyja superfuqitë janë në
luftë me njëra-tjetrën, kanë kontradikta të mëdha e të
pazgjidhshme, të cilat sa kohë kalon, aq më shumë thellohen, por kurdoherë mbajnë parasysh që të mos shkojnë në një luftë botërore kundër njëra-tjetrës, pse e dinë
që lufta botërore që është në dëm të popujve, do t'i
bëjë këta më të ndërgjegjshëm. Kështu sistemi kapitalist dhe socialimperialist që shpërthen luftën botërore,.
do t'i sjellë njëkohësisht katastrofën vetes së tij. Superfuqitë e duan luftën sepse janë të etshme për hegjemoni,
por ato kanë edhe frikë nga një luftë e re botërore
sepse i çon drejt greminës.
Tok me kontradiktat që sa vijnë e thellohen, të dyja
superfuqitë përpiqen po ashtu të merren vesh. Marrëveshjet në mes tyre nuk do të thotë se bëhen për të
mirën e popujve, por bëhen pikërisht për atë qëllim
që thashë më parë, për të shmangur katastrofën që
do t'u vijë imperializmit botëror dhe socialimperializmit, pse popujt që do të gjakosen, do të shohin se
kasaphana e ardhshme atyre nuk do t'u sjellë. fitime,
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përkundrazi, do t'u shkaktojë dëme kolosale, prandaj ata
do të përpiqen me të gjitha forcat që luftën grabitqare ndërimperialiste ta sabotojnë dhe, në qoftë se s'do
t'ia arrijnë dot, ta kthejnë në luftë çlirimtare dhe të
fitojnë. Në këtë rrugë që ndjekin, të dyja superfuqitë
përpiqen, po ashtu, të bëjnë sa më shumë aleatë për
kauzën e tyre. Qëllimi është që tregjet dhe zonat e influencës që disponon secila, klikat borgjezo-kapitaliste
që qëndrojnë në krye të shteteve që superfuqitë kanë
nën influencën e vet, të radhiten në anën e tyre dhe
në momentin e një konflagracioni botëror popujt e këtyre shteteve të bëhen mish për top. Shkohet drejt
kësaj rruge, shkohet, gjithashtu, drejt një rruge gjoja
mesatare për të krijuar një «rend të një rend josocialist, gjoja të ndryshëm nga rendi i ndërtuar pas
Luftës së Parë Botërore, nga ai që ishte ndërtuar në Bashkimin Sovjetik dhe që u - ndërtua më pas edhe në
vendet e demokracisë popullore në bazë të mësimeve
të marksizërwleninizmit, për të krijuar, gjithashtu, një
rend që nuk do t'i përngjasë më asaj forme që ekzistonte para luftës botërore në veridet imperialiste dhe - kapitaliste të botës dhe t'u jepet, si të thuash, në këtë
drejtim një formë «më demokratike» regjimeve.
Në këto drejtime shohim të . bëhen përpjekje edhe
nga ana e teoricienëve të .kapitalit botëror, qofshin
këta të vendeve perëndimore, qofshin të vendeve revizioniste. Të gjithë përpigen të gjejnë formulimet e
këtij «rendi të ri- hibrid. Aktualisht.ata e kanë gjetur
këtë formë «të re- në shoqërinë kapitaliste të Bashkimit Sovjetik, e cila nuk është veçse një shoqëri e degjeneruar kapitaliste, e kanë gjetur • në sistemin e degjeneruar kapitalist të «vetadministrimit jugosIlav». Aktualisht partitë revizioniste të vendeve të tjera të Evropës po bëjnë përpjekje për të ngritur në këmbë një
«rend të ri» të ashtuquajtur socialist, i cili, sipas tyre,
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do të arrijë në socializëm me reforma strukturore dhe
nëpërmjet koalicionit të ngushtë të partive revizioniste
me partitë e tjera socialdemokrate, deri edhe me partitë
e djathta. I gjithë ky «rend i ri•, sipas këtyre teoricienëve, do të ndërtohet në baza të reja me reforma
sociale, me paqe sociale, me rrugë parlamentare.
• Titizmi, revizionizmi modern sovjetik dhe aktualisht
edhe maoizmi, pretendojnë se kampi i socializmit nuk
ekziston më dhe kanë krijuar nomenklatura të reja.
Natyrisht, këto nomenklatura kanë emra të ndryshëm
nga njëra-tjetra, por qëllimi është i njëjtë: Të luftojnë
që revolucioni dhe ndërtimi i socializmit të mos bëhen
në bazë të teorisë së Marksit edhe të Leninit.
Titizmi jugosllav, që kur hyri në rrugën kapitaliste,
nuk e ka ndaluar për asnjë çast propagandimin e sistemit të vet dhe përpiqet t'u tregojë popujve e shteteve
se ajo që titistët po ndërtojnë në Jugosllavi, është një
• rend i ri shoqëror», një «socializëm i ri» që provohet
për herë të parë në botë dhe që jep «rezultate të shkëlqyeshme».
.• Titizmi është përpjekur dhe po përpiqet t'u tregojë
popujve dhe përfaqësuesve të atyre shteteve që e dëgjojnë ose e besojnë, se Republika Federative e Jugosllavisë ndjek politikën e një bashkekzistence paqësore
me të vërtetë «leniniste», se kjo politikë e saj është
krejt «e pavarur» dhe sidomos «e paangazhuar». Të
gjithë e dimë dhe është plotësisht e vërtetë se Jugosilavia merr kredi nga të gjitha ato shtete që u kërkon dhe
që i japin, por kreditë, gërthasin titistët «Nuk pengojnë që Jugosllavia të ketë politikën e vet».
Me gjithë kreditë e shumta që marrin nga jashtë,
titistët po i shfrytëzojnë në palcë popujt e Jugosllavisë
për interesat e klasës në fuqi dhe për interesat e të
gjitha atyre fuqive imperialiste që kanë bërë investime
në këtë vend. Prandaj shohim që në Jugosllavi ka një
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kaos politik dhe ideologjik, shohim, gjithashtu, një sistem
anarkosindikalist që po e varfëron popullin, që krijon
papunësi të madhe brenda dhe emigrim të madh të
krahut të punës jashtë. Shtetit jugosllav nuk i bëhet vonë
që çdo ditë çmimet ngrihen, që varfëria e masave punonjëse shtohet vazhdimisht dhe që Jugosllavia titiste
është kredhur jo vetëm në borxhe, si rezultat është
krejtësisht e varur nga fuqitë imperialiste, por edhe
është zhytur thellë në krizën e madhe të përgjithshme
të liotës kapitaliste dhe ka një pavarësi formale e një
sovranitet fals. Jugosllavia, e cila nuk ka asnjë potencial
ekonomik veç atij të përbashkët me firma dhe me shtete
të ndryshme të kapitalit, nuk mund veçse të provojë në
kurrizin e saj efektet shkatërrimtare të kësaj krize.
Pra, i ashtuquajturi sistem i vetadministrimit jugosIlav mund të jetë një atu për imperializmin amerikan
dhe për shtetet e tjera kapitaliste në krizë, mund të
jetë një sistem rezervë në rrethana të ndryshme dhe
për vende të ndryshme, pse imperializmi dhe kapitalizmi
botëror nuk japin shpirt kollaj. Ata do të përpiqen të
gjejnë forma të ndryshme qeverisjeje që t'u lejojnë ta
zgjatin jetën e tyre në kurriz të popujve të botës. Prandaj titizmi po përdoret nga imperializmi amerikan si një
mjet grumbullimi rreth JugosIlavisë Federative, të një
sërë shtetesh që gjenden në të njëjtat pozita politike
si të Jugosllavisë, domethënë po orvatet të grumbullojë
rreth vetes një sërë shtetesh që vetëquhen të paangazhuara.
Termi «i paangazhuar» nuk ka asnjë kuptim, pse
të gjitha këto shtete që gjoja bëjnë pjesë në njëfarë
organizimi pa organizim, por që mblidhen herë pas here
për të bërë Ilafe edhe për të gënjyer opinionin botëror
dhe opinionin e tyre të brendshëm, nuk janë veçse shtete
kapitaliste, që kanë në krye grupe të fuqishme monopolesh të lidhura me monopolet e vendeve imperialiste
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dhe të shteteve të tjera kapitaliste. Këto klika që suudojnë në vende të ndryshme, shtypin politikisht dhe
ekonomikisht popujt e tyre. Shtetet «e paangazhuara»
kanë një pavarësi formale politike, ashtu si Jugosllavia,
por në fakt, të gjitha këto shtete, janë të angazhuara
krejtësisht me fuqitë imperialiste e me socialimperializmin sovjetik; ato veprojnë nën diktatin e këtyre dhe
janë nën mëshirën e këtyre në çdo moment. Fuqitë
imperialiste i kanë duart e tyre deri në bërryl brenda
në këto vende dhe mund të bëjnë në to diellin ose kohën
e keqe.
Imperializmi amerikan, shtetet e tjera kapitaliste
dhe socialimperializmi sovjetik i kanë lidhur me një
mijë fije pas qerres së tyre klikat që sundojnë në
vendet «e paangazhuara». Këto klika, natyrisht, duke
qenë të skllavëruara e të varura nga monopolet e huaja,
duke dashur të zgjatin sundimin e tyre mbi masat e
gjera të popujve të vet, përpiqen të japin përshtypjen
se gjoja formojnë një bllok demokratik të pavarur, që
«Ka për qëllim t'u bëjë presione imperializmit amerikan
dhe socialimperializmit sovjetik» dhe gjoja të mos lejojë
ndërhyrjen në punët e tyre të brendshme. Mirëpo gjendja
e këtyre shteteve të ashtuquajtura të paangazhuara dhe
ngjarjet e përditshme që vërtetohen brenda vendeve të
tyre dhe në mes tyre, ndërhyrjet e ndryshme të njërit
e të tjetrit në punët e tyre të brendshme dhe krijimi
i konflikteve vërtetojnë se gjithë kjo formë organizimi
nuk është përveçse një blof, një orvatje për t'i mbajtur
të lidhura këto shtete të ashtuquajtura të pavarura te
padroni i tyre më i fuqishëm. Nga ana tjetër, një grumbullim i tillë dhe propaganda që zhvillohet në favor të
tij shërbejnë për të krijuar atmosferën ose përshtypjen
se të gjitha këto vende janë dhe luftojnë gjoja për
çlirimin politik, ekonomik dhe ushtarak të tyre nga
neokolonializmi, nga fuqitë imperialiste e socialimperialiste.
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Një organizim i tillë nga ana e kapitalit botëror ka
për qëllim që të largojë popujt liridashës nga rruga e
çlirimit kombëtar dhe e revolucionit proletar. Titoja që
është një antimarksist, dhe titizmi — një rrymë antisocialiste, kanë marrë përsipër këtë detyrë për të çoroditur
proletariatin dhe popujt e gjithë vendeve «të paangazhuara» dhe për të shuar përpjekjet që ata duan të
bëjnë dhe bëjnë kundër shtypësve të brendshëm në
aleancë me shtypësit e jashtëm.
Një grupim tjetër përballë grupimit të shteteve «të
paangazhuara» është dhe ai i «botës së tretë», që e ka
marrë Kina në patronazh dhe ka deklaruar se bën pjesë edhe vetë në të. Ky grupim konfondohet me grupimin e parë, ku -dominon- ose «udhëheq» titizmi. Nuk
ka asnjë ndryshim politik, ideologjik dhe organizativ
në mes këtyre dy grupimeve. E njëjta politikë dhe ideologji i udhëheq që të dy. Përveç kësaj, njëri grup interferohet në grupin tjetër. Është e zorshme të dallosh
cilat shtete janë të «botës së tretë» dhe ç'i dallon këto
nga shtetet . e «botës së paangazhuar», cilat shtete bëjnë
pjesë në «të paangazhuarit» dhe ç'i dallon këto nga ato
të ..botës së tretë». Këto janë të njëjtat shtete që kanë
në krye grupe të fuqishme kapitalistësh, që janë të
varura nga superfuqitë, që marrin kredi prej tyre, që
ndjekin një politikë reaksionare. Çështja e pavarësisë
së tyre është krejt formale, është një blof.
Ajo që ndodh me shtetet e «bot:Es së tretë», ndodh
edhe me shtetet e «botës së paangazhuar». Edhe në
«botën e tretë» po ajo parullë hidhet prej kinezëve,
sipas të cilëve kjo «botë» është sot «Forca kryesore lëvizëse në btë që lufton imperializmin dhe socialimperializmin». Ky është një blof. Kjo forcë, këto shtete
nuk luftojnë as imperializmin, as socialimperializmin,
përkundrazi, janë në ujdi me këto superfuqi dhe nuk
mund e nuk duhet të konfondohen dëshirat, aspiratat e
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lufta e popujve dhe e proletariatit të këtyre vendeve që
luftojnë vërtet për t'u çliruar, me po]itikën e udhëheqësve borgjezo-kapitalistë të shteteve të tyre. Kina këto
çështje i konfondon. dhe konfondimi i tyre e fut atë në
një rrugë joparimore, kundërrevolucionare.
Që në mes shteteve të «botës së tretë» ose shteteve
«të paangazhuara» ka kontradikta me imperializmin amerikan, me socialimperializmin sovjetik dhe me shtetet e
mëdha kapitaliste të botës, ky është një fakt që nuk
mund të mohohet dhe jo vetëm nuk mohohet dot, por
këto kontradikta manifestohen, natyrisht për arsye të
shtypjes dhe të shfrytëzimit të egër që të dyja superfuqitë dhe kapitali botëror ushtrojnë mbi këto shtete.
Por çështja qëndron në atë që kjo shtypje, ky skllavërim, nuk mund të zhduken pa një luftë revolucionare të
udhëhequr nga proletariati botëror dhe nga aleatët e tij
të natyrshëm kundër, kapitalit të brendshëm dhe atij të
jashtëm. Këtu qëndron gabimi i madh parimor i Kinës,
e cila fut edhe veten në «botën e tretë» dhe e propagandon këtë botë gjoja si një fuqi të madhe në luftë •
kundër socialimperializmit dhe imperializmit, duke mbështetur pa asnjë rezervë borgjezinë shtypëse në këto
shtete.
Kina, duke u futur në «botën e tretë•, dëshiron të
ndjekë rrugët që ndjekin shtetet e -botës së tretë».
Rruga e këtyre shteteve nuk është rruga e revolucionit,
nuk është rruga e socializmit. Pra Kina, duke devijuar
nga rruga marksiste-leniniste, e errëson me këtë mënyrë qenien e vet si shtet socialist, dhe ashtu siç u bë më
parë në Jugosllavi dhe në Bashkimin Sovjetik, është
duke përgatitur një kthesë regresive, domethënë është
duke u futur në rrugën e shkatërrimit të socializmit dhe
të ndërtimit të një «shoqërie të re» anarkosindikaliste
ose të ndonjë forme tjetër kapital.iste. Për të realizuar
këtë transformim, Kinës do t'i duhet të zbatojë një
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politikë tjetër. Asaj i duhet ta sigurojë, në radhë të
parë aleatin e saj, imperializmin amerikan se ajo nuk
është më për revolucionin proletar, por për një bashkek.zistencë paqësore sa më të afrueshme me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kundër socialimperializmit sovjetik, të cilin e konsideron armikun kryesor. Me këto
pikëpamje Kina radhitet me ato shtete borgjezo-kapitaliste që qenien e tyre si shtet e mbështetin te një fuqi
imperialiste dhe konkretisht tek imperializmi amerikan.
Derisa tek udhëheqja kineze ekzistojnë pikëpamje të
tilla atëherë, në mos sot, nesër, Kina do të hyjë në menyrë konsekuente në varësinë ekonomike dhe në ujdi
politike me imperializmin amerikan. Kjo gjë ka filluar
të realizohet. Ajo, për të fuqizuar ekonominë dhe
mbrojtjen e saj, po merr kredi nga imperializmi amerikan edhe nga të gjitha shtetet e tjera :të fuqishme kapitaliste të Evropës dhe të Azisë. Të mendosh që imperializmi amerikan dhe fuqitë kapitaliste i japin Kinës
kredi pa interes, është një absurditet. Ato kanë interesa
të mëdhenj që Kina ta braktisë rrugën e revolucionit
dhe të futet në brazdën e atyre shteteve që nuk luftojnë më për revolucionin, por për të krijuar e për
të forcuar një pushtet demokratiko-borgjez.
Ekziston njëfarë dallimi midis pikëpamjeve kineze
dhe atyre titiste për sa u përket këtyre grupimeve, por
kjo diferencë është shumë e vogël. Titistët nuk zotohen
të deklarojnë se grupimi i «të paangazhuarve» është
kundër imperializmit amerikan ose kundër socialimperializmit sovjetik, por thonë se «Vendet e paangazhuara
duhet të forcojnë unitetin, për t'u bërë presion fuqive
imperialiste dhe hegjemoniste, për t'u rezistuar shtypjes
dhe shfrytëzimit nga ana e tyre-. Kinezët nuk thonë
kështu, ata kanë pikëpamjen që «bota e tretë- duhet të
forcohet dhe të organizohet për t'i bërë ballë rrezikut
kryesor që sot qenka vetëm socialimperializmi sovjetik.
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Pra, me «botën e tretë» Kina predikon një aleancë me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bën ujdi, kompromis
me këtë fuqi grabitqare imperialiste neokolonialiste.
Por po t'i shikojmë në thelb mendimet politike që
udhëheqin Kinën dhe ato ku bazohen titistët, del se
midis tyre nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Për këtë
arsye Kina aktualisht zhvillon marrëdhënie shumë miqësore me Jugosllavinë titiste, bile pikëpamjet aktuale
të kinezëve për Titon dhe për titizmin kanë qenë dashamirëse me kohë. Mao Ce Duni që më 1956 na ka thënë
neve se «Titoja në veprimet dhe në vijën e tij nuk ka
gabuar, po ka gabuar Stalini». Kjo do të thotë se që në
atë kohë, dhe më përpara, Mao Ce Duni ishte dakord
me shkëputjen e Jugosllavisë nga kampi i socializmit
dhe me luftën joparimore që ka pasë zhvilluar Titoja
kundër Bashkimit Sovjetik për shkurorëzimin e marksizëm-leninizmit, se ai ishte dakord, gjithashtu, me luftën e Titos kundër sistemit socialist, sistem i filluar nga
Lenini dhe i vazhduar nga Josif Stalini dhe Partia
Bolshevike e Bashkimit Sovjetik.
Pra, Mao Ce Duni, udhëheqësi i Partisë Komuniste
të Kinës, ka qenë pro vetadministrimit jugosllav. Në
qoftë se Partia Komuniste e Kinës në disa momente ka
mbajtur edhe qëndrime antititiste, kjo nuk është bërë
me bindje, por ka lidhje me situatat koniunkturale, kurse
thelbi i pikëpamjeve të udhëheqjes kineze ka qenë pro
devijimit titist nga marksizëm-leninizmi. Dhe në fakt
aktualisht ne shohim se Kina po ndjek të njëjtën rrugë.
Kina mbështet edhe Rumaninë. Se kush është kjo,
Partia jonë e ka thënë fjalën me kohë dhe ka analizuar
gjendjen e vijën e saj politike dhe ideologjike. Ajo ka
thënë se Rumania nuk është veçse një shtet i vënë
tërësisht në shërbim të socialimperializmit sovjetik, por
që lejohet, me aq sa lejohet, të zhvillojë edhe një politikë
botërore, gjoja të saj, që u shërben si socialimperializmit
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sovjetik ashtu edhe imperializmit amerikan. Rumania
merr kredi edhe nga imperializmi amerikan e nga shtetet e tjera kapitaliste të botës duke qenë njëkohësisht
anëtare e KNER-it edhe e Traktatit të Varshavës, domethënë nën influencën e socialimperializmit sovjetik.
Megjithatë kinezët mbajnë lidhje me këtë vend. Por
ata nuk do të mbanin lidhje me Rumaninë në qoftë se
kjo do të ndiqte një rrugë marksiste-leniniste dhe do
të qe një shtet i pavarur. Rumania nuk bën pjesë as
në grupimin e shteteve «të paangazhuara», as në atë
të «botës së tretë». Ajo kërkon të asistojë si dëgjuese në
këto grupime dhe ka shpallur një pikëpamje tjetër, është
për «shtetet në Ky është një grupim i ri, që
fut në një thes qoftë shtetet e -.botës së tretë», qoftë
«të paangazhuarit», pse që të gjitha këto janë shtete në
zhvillim, që do të thotë se kanë nevojë të zhvillohen
dhe zhvillimin e tyre e kondicionojnë me ndihmën e
imperializmit amerikan, të kapitalizmit botëror e të
socialimperMizmit sovjetik. Pra rumunët predikojnë një
grupim të shumanshëm të shteteve të pazhvilluara, që
është orientim revizionist sovjetik. Ata nuk predikojnë
luftën kundër sistemit të shfrytëzimit kapitalist, janë
për mbulimin e kontradiktave klasore, vetëm që kërkojnë ndihma, për të cilat nuk vënë kushte ndaj atyre që
do t'ua japin këto ndihma. Ky qëndrim i rumunëve do
të thotë të ruhet statukuoja ekzistuese, veçse, sipas
tyre, imperializmi, socialimperializmi dhe fuqitë e tjera kapitaliste duhet të kontribuojnë në ngritjen e vendeve
në zhvillim. Kjo, gjithnjë sipas rumunëve, duhet të
nënkuptohet me atë që fuqitë e mëdha lypset të bëjnë
disa sakrifica, të japin ca lëmosha për të uriturit, që
edhe këta të mund të rrojnë disi dhe të mos ngrenë krye
kundër kapitalit e kundër sistemeve të ndryshme kapitaliste dhe imperialiste, të gjejnë së bashku një rrugë
të mesme dhe, të tërë, të pasur e të varfër, shfrytëzues
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e të shfrytëzuar, të rrojnë në paqe, në një bashkekzistewcë paqësore ala hrushoviane, ala titiste, ala «botë
tretë», «pa luftëra», «pa armatime», «në unitet», «në
një paqe klasore». Kinezët janë plotësisht dakord me
këto pikëpamje rumune, vetëm ata tashmë janë angazhuar në «botën e tretë», e cila nuk ka parime të ndryshme nga ato të rumunëve. Në të njëjtën kohë Kina
çdo ditë predikon luftën imperialiste.
Nga ana e tyre revizionistët sovjetikë vazhdojnë të
mbrojnë ideologjinë, politikën, strukturën shtetërore dhe
ekonomike që krijuan dhe ndërtuan me ardhjen në fuqi
të hrushovianëve. Ata mbajnë në zgjedhë vendet e
ish-demokracisë popullore, domethënë të gjitha ato shtete që bëjnë pjesë në KNER dhe në Traktatin e Varshavës. Nëpërmjet këtyre organizmave socialimperializmi sovjetik i ka pushtuar këto shtete ushtarakisht
dhe ekonomikisht e bën ligjin në to. Kjo forcë e madhe,
nën parullën e «marksizëm-leninizmit dhe të revolucionit proletar» (se këtë parullë Bashkimi Sovjetik revizionist nuk e hedh poshtë), si dhe në «frymën e internacionalizmit proletar» (edhe këtë formulë Bashkimi
Sovjetik revizionist nuk e hedh poshtë), përpiqet të pushtojë tregje në kurriz të fuqive të tjera imperialiste e të
kapitalizmit botëror, si dhe të gënjejë e të shfrytëzojë
popujt e botës.
Këtu, pra, ekziston ideja e një sistemi tjetër qeverisjeje, i cili nuk ka tipare të ndryshme thelbësore nga
këto grupime dhe predikime të socialimperialistëve. Por
çështja qëndron në atë që socialimperializmi sovjetik
dhe imperializmi amerikan janë dy kuçedra ndaj të cilave popujt nuk kanë as më të voglin besim. Imperializmi amerikan, me një suplesë diplomatike dhe neokolonialiste, përpiqet t'i thellojë gjithnjë e më shumë
gan.xhat e tij në ekonominë e popujve të tjerë, kurse socialimperializmi sovjetik porsa i ka hapur thonjtë e vet
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dhe përpiqet t'i ngulë ata në vende të ndryshme për të
krijuar e për të forcuar edhe ai nga ana e vet pozitat
neokolonialiste socialimperialiste. Natyrisht, gjatë këtij
procesi do të thellohen kontradiktat ndërmjet imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik. Balanca
në mes tyre nuk tregon ekuilibrim dhe ne mendojmë
se imperializmi amerikan, qoftë për sa u përket armatimeve, qoftë nga ana ekonomike, është më i fuqishëm
nga socialimperializmi sovjetik.
Sipas të dhënave të sigurta amerikane të botuara
në shtyp, imperializmi amerikan u ka dhënë deri sot
vendeve të «botës së tretë» 180 miliardë dollarë kredi,
kurse vendeve të KNER-it u ka akorduar deri 30 miliardë. Ç'tregon kjo? Kjo tregon se forca ekonomike e
imperializmit amerikan është shumë më e madhe nga
ajo e socialimperializmit sovjetik. Imperializmi amerikan ka investuar, pra, shuma kolosale në vendet e «botës së tretë» e në vetë kampin revizionist dhe gjithë
këto investinie për imperializmin amerikan nuk janë pa
të ardhura, pa fitime ekonomike, ushtarake dhe politike.
Çështja që presidenti amerikan Karter ka ngritur
në lidhje me «të drejtat e njeriut» nuk është një çështje sporadike, një problem që ka të bëjë me disa disidentë, me njëfarë Bikovski e të tjerë. Jo. Imperializmi
amerikan po e kërcënon socialimperializmin sovjetik mu
në strofkën e tij dhe i bën këtij thirrje që t'i mbajë
premtimet që ka dhënë në Konferencën e Helsinkit apo
në kohët kur ka kërkuar dhe i është akorduar ndihmë
ekonomike, të cilën Bashkimi Sovjetik «duhet ta përdorë
drejt», ndryshe imperializmi amerikan ia pret. Me këtë
mënyrë imperializmi amerikan i bën presione dhe dëshiron ta vërë në kushte të vështira socialimperializmin
sovjetik.
Këto pikëpamje dhe veprime të amerikanëve Kina
i duartroket, pse mendon që këto «I shërbejnë revo180

lucionit», «I shërbejnë dobësimit të fuqisë së madhe më
të. rrezikshme në botë, socialimperializmit sovjetik».
Kina, pra, me këto pikëpamje të lëkundshme dhe oportuniste, në rast se do të shikojë që imperializmi amerikan
do t'ia arrijë qëllimit të vet, dobësimit të socialimperializmit sovjetik, pra kur të shohë sipas mënyrës së vet
se imperializmi amerikan po forcohet, atëherë, meqenëse
mbështetet në një imperializëm për të luftuar një imperializëm tjetër, do ta vazhdojë luftën në krahun tjetër.
Në këtë rast do të bëhet imperializmi amerikan më i
rrezikshëm dhe atëherë Kina automatikisht duhet të
kthehet në të kundërtën e qëndrimit të mëparshëm, të
mbështetë socialimperializmin sovjetik përderisa t'ia arrijë edhe ajo qëllimit të saj që të bëhet një fuqi kapitaliste e madhe botërore që, tok me të dyja superfuqitë
e tjera, të luajë një rol të dukshëm në botë. Ç'rol do të
luajë në këtë rast Kina në arenën ndërkombëtare? Roli
i Kinës nuk do të jetë revolucionar, por regresiv, kundërrevolucionar.
• Në këtë lojë të madhe kundërrevolucionare nuk
janë vetëm krerët revizionistë sovjetikë, Titoja dhe oportunistët e rinj kinezë, që luajnë rolin e zjarrfikësit për
të shuar luftën e proletariatit botëror dhe të popujve
që luftojnë për çlirim, por janë edhe partitë e tjera
revizioniste të shteteve të Evropës, në radhë të parë, si
dhe ato të vendeve të tjera në të gjitha kontinentet. Ne
shohim se partitë revizioniste të Evropës, si ajo e Italisë, e Francës dhe e Spanjës, e pas tyre edhe të gjitha
partitë e tjera revizioniste të Perëndimit, janë futur
të tëra në një rrugë, kanë rënë në kompromis me borgjezinë kapitaliste. Kjo rrymë e re antimarksiste
sohet nga kapitalizmi botëror me termin «eurokomuniz'em». Kjo është një rrymë e re pseudokomuniste. dhe
ka baza që të quhet eurokomunizëm. Ky eurokomunizëm edhe i kundërvihet bllokut revizionist sovjetik,•-pot
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edhe jo, pse ka për qëllim një bashkekzistencë idesh
me socialdemokracinë evropiane, me të gjitha pikëpamjet
e ndryshme që ziejnë në kazanin e Evropës, me përjashtim të atyre që luftojnë në rrugën e drejtë marksiste-leniniste dhe për pastërtinë e kësaj ideologjie, për triumfin e revolucionit.
Të tria këto parti revizioniste që përmenda, ajo e
Italisë, e Francës dhe e Spanjës. haptazi kanë shtruar
pikëpamjet e tyre të «paqes shoqërore», të «bashkëpunimit të sinqertë në kontradikta» jo vetëm në mes tyre,
por edhe të secilës nga këto parti me partitë e tjera të
në vendet e tyre.
Partia Komuniste revizioniste e Francës, siç e dimë,
deklaroi në kongresin e vet se e ka fshirë nga programi
dhe statuti i saj diktaturën e proletariatit dhe luftën e
klasave. Ajo është kështu për të shkuar në socializëm
nëpërmjet reformave dhe parlamentit borgjez. Natyrisht,
kjo teori revizioniste e Partisë Komuniste të Francës i
leverdis si kapitalit francez, ashtu edhe kapitalit nclërkombëtar, pse po të futet Partia revizioniste e Francës
në vallen e pushtetit borgjezo-kapitalist, ajo do të bashkëpunojë sinqerisht me kapitalin francez dhe do t'i
shërbejë atij ashtu siç bënë partitë e Internacionales së
Dytë, veçanërisht Partia Socialiste Franceze, e cila
gjatë gjithë jetës së saj ka marrë pjesë herë pas here
në pushtetin e kapitalit në Francë, bile e ka udhëhequr
atë. Pra edhe partia revizioniste e Francës dëshiron
të futet në radhët e shërbëtorëve të kapitalit dhe, së
bashku me ta, të shuajë revolucionin, të vihet kundër
proletariatit francez.
Pavarësisht nga disa ndryshime formale, të njëjtën
vijë ka edhe partia revizioniste e Italisë, e cila e ka
shpallur me kohë programin e vet.
. Këtë lojë po zhvillon aktualisht edhe partia pseudokomuniste e Dolores Ibarrurit tash që u legalizua në
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Spanjë. Në Spanjë konstatojmë se borgjezia kapitaliste
po zbaton një politikë të butë, të theksuar ndaj partisë
revizioniste të Spanjës. Qeveria aktuale spanjolle, një
qeveri e djathtë reaksionare e udhëhequr nga mbreti
Huan Karlos, nuk mori parasysh kundërshtimin e disa
ministrave ultra të djathtë për rehabilitimin e partisë
komuniste të Ibarrurit, bile e pranoi dorëheqjen e tyre.
Sigurisht, këtë lëshim qeveritarët borgjezë spanjollë e
bënë pse janë të bindur që partia e Ibarrurit ka hequr
dorë nga revolucioni dhe luftën civile të Spanjës e kaloi
në histori, siç deklaroi sekretari i saj i përgjithshëm,
Karriljo, në mbledhjen e parë të komitetit qendror të
kësaj partie që u zhvillua në Madrid. Pra edhe Partia
Komuniste revizioniste e Spanjës do të fillojë tash, si të
dyja motrat e saj gjitone, një lojë aleancash me partitë
e majta për t'u zgjedhur në parlament dhe do të përpiqet së toku me to për krijimin e një qeverie të koalicionit, që të bëjë disa reforma të mundshme, me të
cilat të shuajnë lëvizjen revolucionare të proletariatit
spanjoll dhe dëshirat separatiste të krahinave të ndryshme të Spanjës. Kështu do t'i vihet një kufi çlirimit
përgjithmonë të Spanjës nga reaksioni i brendshëm
dhe nga zgjedha e imperializmit amerikan që ka ndërtuar baza ushtarake dhe ka investuar shuma të mëdha
në ekonominë spanjolle.
Një ideologji e tillë antimarksiste shohim të zhvillohet edhe në Kore, në Vietnam, në Laos dhe në Kamboxhia. Në këto vende vëmë re dëshirën e madhe të
disave, si për shembull të Kim Ir Senit, që imperializmi
amerikan, Japonia dhe Bashkimi Sovjetik të ndihmojnë
me kredi për të financuar gjoja ndërtimin e socializmit
në Kore dhe të kontribuojnë kështu në unitetin e saj.
natyrisht nën një udhëheqje që nuk do të ketë më karakter revolucionar dhe socialist. Kurse në Vietnam
të bihet haptazi në ujdi me imperializmin ame183

rikan dhe, megjithëse ky e vrau dhe e dogji popullin
e këtij vendi, aktualisht që të dyja palët janë marrë
vesh për investime kapitalesh. Investime kapitalesh në
shoqëri të përbashkëta me vietnamezët po bëjnë, gjithashtu, edhe sovjetikët dhe mund të bëjë kushdo tjetër
nga shtetet kapitaliste që është i dispozuar të merret
vesh me udhëheqësit e këtij vendi për të investuar.
Nga sa e gjykojmë ne situatën, është e vërtetë se të
dyja superfuqitë po luftojnë tash për hegjemoni. Kjo
luftë po i thellon kontradiktat midis tyre, të cilat do
të shkojnë vazhdimisht duke u acaruar dhe do të çojnë
në një luftë botërore grabitqare imperialiste. Por, derisa
të arrihet në luftë botërore, sigurisht do të zhvillohen
më parë shumë luftëra të pjesshme që herë njëra, herë
tjetra superfuqi do të nxitin në mes shteteve të ndryshme të «botës së tretë», të «botës së paangazhuar» ose të
• botës në zhvillim». Të gjitha këto luftëra do të kenë
për qëllim që gjithsecila nga superfuqitë të mbrojë zonat e veta të influencës dhe mundësisht t'i shtojë këto
në favorin e vet jo vetëm për të thithur pasuritë e
popujve që jetojnë në to, po për të përgatitur terrenin
që këta popuj të bëhen mish për top në luftën që po
përgatitin. Në këtë drejtim punojnë e përpiqen të gjitha
rrymat revizioniste, oportuniste, socialdemokrate si e si
të ndihmojnë të dyja superfuqitë në këto veprime djaIlëzore grabitqare. Duke mbështetur këto gjoja organizime, ato kanë një qëllim të vetëm: të mbytin revolucionin, duke i nxjerrë këtij një mijë e një pengesa materiale, politike, ideologjike; të çoroditin dhe të përçajnë proletariatin dhe aleatët e tij, në mënyrë që të
gjithë këta, të ndarë e të përçarë në luftëra fraksioniste,
të mos mundin të krijojnë dot qoftë brenda një vendi,
qoftë në platformën ndërkombëtare atë unitet të nevojshëm ideologjik, politik dhe luftarak për të përtralluar sulmet e kapitalizmit botëror në kalbëzim.
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Pra të gjithë antikomunistët, nën çdo etiketë që
fshihen, janë tradhtarë;.ata janë futur në rrugën e komprornisit me kapitalistët kundër revolucionit. Ç'do të
dalë nga .kjo aleancë. e .tyte? Sigurisht kapitalizmi botëror përpiqet të gjejë një modus . vivendi të ri; në qoftë
se. nuk është e mundur për të gjitha vendet së bashku,
të paktën për çdo vend të veçantë, që t'u përshtatet
kushteve të krijuara. Natyrisht ky modus vivendi është,
si të thuash, jo një, por disa bashkime me karakteristika të njëllojta themelore, por edhe të veçanta, për t'u
hedhur hi syve revolucionarëve, me qëllim që t'i largojnë
ata • nga- lufta për revolucion.
•• Po •ashtu koalicioni i revizionizmit modern dhe i
oportunizmit të ri . bashkë met socialdemokracinë dhe
me kapitalizmin do të përpiqet të evitojë ardhjen e fashizmit në fuqi në disa vende që kërcënohen nga e
djathta ekstreme. Për t'ia arritur kësaj duhet të bëhen
patjetër përpjekje për zbutjen e kontradiktave që ekzistojnë midis masave të popullit dhe proletariatit, nga
njëra anë, dhe borgjezisë kapitaliste, nga ana tjetër.
Pra të dy këto subjekte të koalicionit duhet t'i bëjnë
lëshime njëri-tjetrit për të mundur që të përfitojnë, në
një -paqe shoqërore, mbi shfrytëzimin e masave punonjëse. Që të arrijnë këtë objektiv, natyrisht, të dyja
palët, borgjezia kapitaliste dhe partitë e saj nga njëra
anë, vazhdojnë luftën e tyre të hapët kundër komunizmit, kundër marksizëm-leninizmit, ndërsa partitë revizioniste, nga ana tjetër, përpiqen po ashtu të shtrembërojnë marksizëm-leninizmin, ideologjinë udhëheqëse të
revolueionit, duke bërë kompromis me borgjezinë kapitaliste, duke rënë në ujdi me të për njëfarë regjimi të
përshtatshëm për to. - Të dyja palët luftojnë dhe do
luftojnë kundër «fantazmës së komunizmit» që sillet
rreth e rrotull botës dhe që do të zhdukë nga themelet
regjimin kapitalist shfrytëzues.
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Gjithë kjo veprimtari e ethshme e armiqve, të shumëllojshëm e të ndryshëm nga fuqia e tyre ekonomike
dhe ushtarake, zhvillohet me tërbim. Por në mes tyre
ka dhe do të ketë kontradikta, sepse qoftë kapitalizmi,
qoftë revizionistët, që kanë prapa një ushtri të klasës
punëtore të gënjyer, do të luftojnë gjithsecili për sa më
shumë koncesione në interes të njëri-tjetrit. Kjo luftë
do të jetë e vazhdueshme, kontradiktat kurdoherë ekzistojnë dhe do të thellohen, qoftë brenda një vendi,
qoftë në arenën ndërkombëtare. Këto kontradikta do të
shtohen e do të acarohen dhe do të vijë me siguri
momenti që sasia të ngrihet në cilësi. Gënjeshtrat e
kapitalit botëror dhe të revizionizmit modern do të dalin në shesh dhe këtë do ta shkaktojë pikërisht lufta
revolucionare e masave punonjëse, lufta revolucionare e
proletariatit dhe e partive të tij marksiste-leniniste.
Partive marksiste-leniniste të proletariatit që janë
formuar dhe që do të formohen në të ardhmen, do t'u
kundërvihen armiq të tërbuar, të cilët do të bëjnë të
gjitha përpjekjet me forcë, me politikë dhe me ideologji
që t'i dobësojnë, t'i çoroditin dhe t'i shkatërrojnë këto
parti. Prandaj në këtë drejtim lufta e madhe e proletariatit dhe e marksistë-leninistëve duhet të bëhet «e
shtrënguar», domethënë të zbatohet me konsekuencë
dhe me për pikëri ideologjia jonë e pagabueshme, kurdoherë e re dhe dinamike, marksizëm-leninizmi. Kjo
ideologji duhet të zbatohet në situatat konkrete të çdo
vendi pa harruar situatën ndërkombëtare, pse nuk mund
të zhvillohet një luftë e gjerë dhe e ashpër pa pasur
parasysh se armiqtë e brendshëm kanë edhe mbështetjen
e armiqve të jashtëm. Revizionizmi modern, që është
përhapur dhe vazhdon të përhapet, është një rrymë e
fortë kundër komunizmit. Kjo rrymë regresive ka mbërthyer partitë e vjetra marksiste-leniniste dhe i ka devijuar ato nga rruga e tyre.
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Kësaj situate i duhet bërë ballë me një analizë
të shëndoshë të gjendjes ndërkombëtare dhe të gjendjes
së brendshme. Këtë analizë ne duhet ta thellojmë
ta shoshitim mirë, pa shtrembëruar parimet, duke pasur
kurdoherë parasysh që këto parime mbrojnë interesat e
lartë të popullit, të proletariatit dhe të revolucionit botëror.
Ne nuk duhet të na pengojë asnjë sentimentalizëm,
asnjë veprimtari në dukje e rregullt, por në brendi me
qëllime të mbrapshta. Titizmi, revizionizmi hrushovian,
aktualisht edhe oportunizmi i madh që po shfaqet në
Partinë Komuniste të Kinës, i kanë bërë, po i bëjnë dhe
do t'i bëjnë shumë dëm lëvizjes komuniste botërore.
Oportunizmi kinez do të përçajë partitë aktuale marksiste-leniniste që janë formuar, do ta bëjë këtë pse ato
akoma nuk e kanë formuar personalitetin e tyre të vërtetë, nuk janë kalitur në luftëra edhe në beteja, nuk e
kanë akoma mbështetjen që u nevojitet në proletariatin
dhe në masat e gjera të popujve të tyre. Natyrisht kjo
mbështetje do të sigurohet duke luftuar, duke bërë sakrifica, duke mbrojtur me konsekuencë e pa asnjë lëkundje marksizëm-leninizmin.
Neve, marksistë-leninistëve në të gjithë botën, na
nevojitet uniteti revolucionar. Partia jonë mendon se
duhet t'i forcojmë lidhjet në mes nesh, të frymëzohemi
nga internacionalizmi proletar, të ndihmojmë në veprimet tona njëri-tjetrin dhe që të ndihmohemi si duhet
reciprokisht, është e domosdoshme të organizojmë takime
të shpejta, të shpeshta dhe të shumanshme.
Partia Komuniste e Kinës ka devijuar, nuk zhvillon veprimtari revolucionare, është shmangur nga vija
marksiste-leniniste, është kundër dhe lufton me forcë
parimet bazë e universale të revolucionit, zbatimi i të
cilave në jetë çon në forcimin e unitetit marksist-leninist
të komunistëve në botë. Lufta që bën Partia Komuniste
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e Kinës kundër përpjekjeve tona të mëdha për forcimin
e unitetit, është një luftë në prapaskenë e prapa krahëve. Ajo synon të denigrojë ato parti marksiste-leniniste që u qëndrojnë besnike mësimeve të Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit dhe që kritikojnë veprimet e
gabuara antimarksiste të Partisë Komuniste të Kinës
edhe të vetë Mao Ce Dunit.
Kur ne filluam luftën kundër titizmit dhe kundër
revizionizmit modern hrushovian, kurrë nuk e ndiem
veten të izoluar. Ne pranuam se lëvizja komuniste ndërkombëtare pësoi një disfatë, por në të njëjtën kohë
menduam se duhej të punonim e të luftonim që ta kthenim në fitore këtë disfatë të përkohshme, të mobilizoheshim totalisht dhe t'i bënim ballë gjithë kësaj rryme
të tërbuar antimarksiste, në të gjitha ato rrethana që
shpjegova më lart. Aktualisht, krahas revizionizmit titist
e sovjetik, shohim të ngrihet një rrymë tjetër e re revizioniste e po atij karakteri, me të njëjtin potencial politiko-ideologjik dhe akoma më e rrezikshme, pse nuk
është demaskuar, dhe këtu e kam fjalën për revizionizmin kinez. Natyrisht, kundër këtij oportunizmi të ri të
rrezikshëm partitë marksiste-leniniste duhet të ecin‘ me
kujdes, për arsye se aktualisht fama e Kinës maoiste
është e madhe, pse Kina maoiste ka kaluar deri tash në
histori si «bastioni», si «themeli», si «luftëtari i vendosur» i marksizëm-leninizmit.
Kthesa regresive nga ana e oportunistëve kinezë
është bërë dhe po bëhet, kurse kthesa e partive marksiste-leniniste, kthesa në mendimet e proletariatit botëror ndaj Kinës, të formuara qysh më parë, kërkon kohë.
Ajo lyp një periudhë sqarimi, lyp një taktikë të zgjuar
për të hedhur poshtë njëra pas tjetrës kalbëzimet që po
shihen në veprimtarinë e Partisë Komuniste të
. Në asnjë mënyrë dhe për asnjë moment nuk duhet
të nënvleftësojmë këtë forcë të madhe armiqësore që
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është ngritur në botë kundër revolucionit dhe kundër
teorisë sonë marksiste-leniniste. Prandaj, ne duhet të
mobilizohemi totalisht dhe të marrim parasysh sakrifica
të panumërta për t'i bërë ballë dhe për ta mposhtur këtë
armik të egër me potencial ekonomik e ushtarak; por
edhe me potencial politik e ideologjik të shumanshëm,
që është bashkuar në një koalicion me imperializmin për
të goditur marksistë-leninistët, për të shtypur revolucionin dhe për të degjeneruar ideologjinë tonë marksiste-leniniste, e cila udhëheq e do të udhëheqë masat drejt
triumfit të revolucionit proletar.
Komunistët, kudo ku janë në botë dhe me ato forca
që kanë, nuk duhet të tremben nga personalitetet mitike
false që kanë predominuar në mendimin revolucionar për
një kohë, por që kanë degjeneruar nga rruga e vërtetë
revolucionare. Komunistët duhet të luftojnë për të fituar
ata që gabojnë, me qëllim që t'i ndreqin, duke bërë përpjekje të mëdha për këtë qëllim, natyrisht, pa rënë vetë
në oportunizëm. Oportunizmi nuk zgjidh asgjë drejt, përkundrazi, ai e kalbëzon luftën parimore. Sigurisht, në një
luftë të tillë parimore në fillim do të ketë disa lëkundje,
por lëkundja do të ngjasë në ata që janë të lëkundur,
kurse ata që janë të vendosur, që e kuptojnë dhe e zbatojnë drejt teorinë marksiste-leniniste, që i shohin drejt
interesat e proletariatit të vendeve të tyre, të proletariatit botëror dhe të revolucionit, do të forcojnë më tej
qëndrimet dhe luftën e tyre kur të shohin se shokët qëndrojnë të patundur në mendimet e veta revolucionare
marksiste-leniniste.
Teoria jonë marksiste-leniniste është një teori e pagabueshme dhe, në rast se ne e zbatojmë drejt atë, të
jemi të bindur se do të kapërcejmë të gjitha vështirësitë
që do të hasim në rrugën tonë, qofshin këto edhe shumë
të mëdha. Marksizëm-leninizmi dhe parimet e tij të pavdekshme të zbatuara si duhet, do të sjellin në mënyrë
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të pashmangshme shkatërrimin e kapitalizmit botëror, do
të sjellin në fuqi diktaturën e proletariatit, me anën e së
cilës klasa punëtore do të ndërtojë socializmin dhe do
të shkojë drejt komunizmit.
Në mënyrë përmbledhëse mund të konkludojmë:

1) Sistemi aktual revizionist sovjetik dhe ideologjia që e
drejton atë, në përmbajtje dhe në formë janë antimarksistë.
Marksizmi atje u revizionua, por për të maskuar pengimin e plotë të zhvillimit të socializmit dhe për ta
kthyer në një vend me sistem borgjez kapitalist të parin
vend ku ka pasë qenë vendosur sistemi socialist, u ruajtën disa shprehje të tij të deformuara apo të cunguara.
Partia, si pararojë e klasës punëtore në këtë vend, u
zhvesh nga atributet e saj drejtuese, organizuese dhe edukuese, ajo u bë «parti e të gjithë popullit». Kjo solli si
rrjedhim zhdukjen formale të klasave dhe të luftës së
klasave, duke pasur këto si objektiv zhdukjen e hegjemonisë së klasës punëtore dhe vënien e saj në një platformë të barabartë me kooperativistët, me shtresat e
inteligjencies etj. Pra «u niveluan» klasat, u zhduk, natyrisht, diktatura e proletariatit, e cila u shndërrua në
4€htetin e të gjithë popullit». Tërë ky revizionim i
marksizëm-leninizmit si teori dhe si praktikë revolucionare, u karakterizua si një «kalim nga etapa e ndërtimit të shoqërisë socialiste në etapën e ndërtimit të
komunizmit».
Pra, sipas antimarksistëve sovjetikë, në Bashkimin
Sovjetik gjoja është kaluar në komunizëm, në një shoqëri pa klasa, në një shoqëri ku partia dhe shteti po
shuhen. Por realiteti atje qëndron krejt ndryshe. Me
ardhjen në fuqi të revizionistëve modernë në Bashkimin
Sovjetik u ndërmor likuidimi i fitoreve të revolucionit
bolshevik dhe i shoqërisë socialiste që po ndërtohej, por
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që ishte akoma larg ndërtimit. të saj të plotë. Ky ndryshim nuk mund të bëhej veçse në rrugën kapitaliste dhe
duke vendosur një diktaturë fashiste.
Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik nuk u bë
parti e të gjithë popullit dhe as që u lejua pluralizmi i
partive si në vendet borgjeze, por ajo u shndërrua në
një mjet kundërrevolucionar të organizuar për t'i shërbyer kauzës së restaurimit të kapitalizmit. Revizionistët
ngritën një ideologji të re antimarksiste, ata ruajtën disa
forma, disa norma, disa tradita të partisë së vjetër komuniste për demagogji kontinuiteti, por të gjitha këto
kishin ndryshuar tiparet, dhe ajo çka është më me rëndësi, kishin ndryshuar brendinë revolucionare dhe ishin
kthyer në norma kundërrevo]ucionare. Gjithë kjo parti revizioniste është kthyer tash në një vegël qorre
të diktaturës borgjezo-kapitaliste që i ka zënë vendin
diktaturës së proletariatit dhe që për opinion është quajtur «shtet i të gjithë popullit». Partia Komuniste (revizioniste) e Bashkimit Sovjetik është bërë vegla e kësaj
diktature borgjezo-kapitaliste. Ky devijim nga marksizëm-leninizmi, ky maskim, objektivat dhe qëllimet e
këtij shteti të egër kapitalist, që mbulohet me parulla
socialiste, nuk janë veçse socialimperializëm.
Kthesa e Bashkimit Sovjetik nuk gënjen njeri. Kjo
është një kthesë regresive që po i pëlqen kapitalizmit
botëror dhe, në radhë të parë, imperializmit amerikan.
Me këtë kthesë iu shkaktua një dëm dhe një pengesë e
madhe revolucionit botëror. Lufta kundër marksizëm-leninizmit si teori dhe praktikë e revolucionit proletar
botëror, ka hyrë tash në një fazë të re. Kjo është një
fitore e madhe e përkohshme, për kapitalizmin botëror
dhe për ideologët e saj, në të cilët bëjnë pjesë dhe revizionistët modernë.
Kjo fitore solli «të mira» për kapitalizmin botëror,
pse largoi për një kohë revolucionin, por në asnjë mënyrë
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nuk zhduku dot as perspektivën e tij, as realitetin e
përditshëm. Ajo nuk zhduku luftën e klasave-si motorin
lëvizës të historisë dhe as krizën e përgjithshme të kapitalizmit botëror, përkundrazi, e acaroi atë më shumë; nuk
zhduku kontradiktat antagoniste në mes shteteve kapitaliste, në mes borgjezisë dhe proletariatit, në mes të
shtypurve dhe shtypësve, përkundrazi, i acaroi edhe më
shumë këto kontradikta. Bashkimi . Sovjetik u bë me të
vërtetë një armik i revolucionit botëror, por njëkohësisht
u bë një superfuqi imperialiste botërore, një konkurrent
1 fuqishëm i imperializmit amerikan.
Në platformën kombëtare dhe ndërkombëtare •-po
acarohen dhe po thellohen kontradiktat, për arsye se
kriza e regjimeve kapitaliste dhe revizioniste është e
madhe, pse qoftë imperializmi amerikan, qoftë .socialimperializmi sovjetik janë në krizë 'e në kalbëzim, në luftë
-rne socializmin si sistem dhe ndeshen me njëri-tjetrin
në kërkimin e një rrugëdaljeje nga kjo krizë e thellë e
vdekjeprurëse që i ka 'mbërthyer.• Imperializmi amerikan
dhe shtetet e tjera kapitaliste përdorin çdo mjet për
ta dobësuar Bashkimin Sovjetik. Ata i japin atij kredi
për ta minuar nga brenda, i• bëjnë presione politike për
një liberalizim të mëtejshëm, për ta sjellë në sistemin
borgjez perëndimor dhe në dislokimin e bashkimit të
kombësive. Nga ana e vet Bashkimi Sovjetik shtrëngon
zinxhirët brenda dhe, duke përdorur ideologjinë revizioniste, bashkë me partitë që preferojnë këtë ideologji, përpiqet të dobësojë rivalin ose rivalët e tij në ndarjen e botës.
2) Titizmi, ose tradhtia revizioniste jugosllave, nuk

filloi më 1948 dhe as që mund të quhet, siç kauë dashur ta
përcaktonin titistët, një «konflikt midis Stalinit dhe Titos».
Në Luftën e Dytë Botërore popujt e Jugosllavisë u
hodhën në luftë nën udhëheqjen e Partisë Komuniste të
JugosIlavisë, parti ilegale që kishte seksionin e vet në

Komintern, por në aktivin e saj kishte edhe gabime
deviacioniste. Titoja mori udhëheqjen e kësaj partie dhe,
gjatë gjithë kohës së luftës, kurdoherë gjoja ruajti tiparet kryesore të një partie të Internacionales së Tretë.
Pas Luftës së Dytë Botërore kjo parti, që erdhi në
fuqi, filloi të shfaqte tipare të theksuara nacionalshoviniste dhe pavarësie jo vetëm nga Bashkimi Sovjetik ose
nga Stalini, siç u pëlqente të shpreheshin titistët, por
kundër vetë ideologjisë marksiste-leniniste. Sistemi i
demokracisë popullore, që u vendos në Jugosllavi, ishte
një sistem i përkohshëm për të, që nuk i përshtatej klikës në fuqi, e cila vazhdonte kurdoherë të quhej «marksiste». Titistët nuk kanë qenë dakord me •këtë zgjidhje,
pse në fakt nuk ishin dakord me ndërtimin e socializmit,
nuk ishin dakord që Partia Komuniste e Jugosllavisë të
udhëhiqej nga teoria marksiste-leniniste dhe nuk pranonin diktaturën e proletariatit. Këtu e kishte burimin
konflikti me Bashkimin Sovjetik dhe ky ishte një konflikt ideologjik në mes marksizëm-leninizmit e revizionizmit dhe jo konflikt personash ose «dominimesh».
Stalini mbronte pastërtinë e teorisë marksiste-leniniste,
Titoja mbronte rrymën deviacioniste revizioniste, antimarksiste.
Titizmi, pas çlirimit, mbajti fshehtësinë e partisë ose
gjysmëlegalitetin e saj dhe kjo u bë jo pa qëllim. Titoja
konfondoi rolin e partisë me atë të organeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme e, në fakt, partinë e vuri
nën drejtimin e kësaj ministrie (të Rankoviçit) dhe këtë
e bëri, gjithashtu, jo pa qëllim. Ai braktisi shpejt kolektivizimin e bujqësisë, nxiti pronën private në fshat,
rehabilitoi kulakët, bëri reformat e para të një kapitalizmi fillestar në drejtimin e ekonomisë në përgjithësi dhe
ishte në kërkim të një forme .<-<të re» maskimi për të kaluar në rrugën kapitaliste.
Përçarja që erdhi më 1948 në mes titizmit, kësaj
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rryme revizioniste, dhe marksizëm-leninizmit ishte kulmi
i thellimit të kontradiktave. Pas vitit 1948 titizmi kaloi
hapët dhe në mënyrë galopante në revizionizëm. Partia
Komuniste e Jugosllavisë u shndërrua në Lidhje e Komunistëve të Jugosllavisë, term ky marksist në dukje,
por antimarksist në formë e në përmbajtje, në norma,
në kompetenca dhe në qëllime. Ajo u zhvesh nga tiparet
dalluese të një partie marksiste-leniniste dhe ruajti formën e vjetër vetëm në funksione «edukuese», sa për të
thënë. Në Jugosllavi u forcua diktatura fashiste dhe u
vendos forma anarkosindikaliste e vetadministrimit. Kjo
ishte një formë, një rrugë prove, e transformimit të një
fillimi të ndërtimit të socializmit në sistemin kapitalist
në një vend ku në fuqi është një klikë renegatësh që
maskohen si marksistë-leninistë.
Vetadministrimi titist vërtetoi rrugën pa pengesa serioze të vendosjes së një kapitalizmi kaotik që duhet të
ndiqet sidomos nga vende që ecin në këtë rrugë, si Bashkimi Sovjetik revizionist dhe vendet e tjera ku në fuqi
kanë ardhur klika revizioniste, si dhe nga ato vende
kapitaliste që gjenden në udhëkryq nga presioni i revolucionit dhe klikat borgjeze kapitaliste të të cilave kërkojnë një modus vivendi për të gënjyer masat dhe për
të vazhduar shtypjen dhe shfrytëzimin kapitalist. Kapitalizmi botëror dhe agjentura e tij, titizmi, e propagandojnë vetadministrimin jugosllav jo vetëm si një «sistem
të ri», si një «formë të re të ndërtimit të socializmit•,
por edhe si një sistem që po depërton në vendet «e paangazhuara», të cilat, pavarësisht nga forma kapitaliste
e shteteve të tyre, vetëquhen socialiste ose pretendojnë
se ndërtojnë socializmin. Këtë propagandojnë Libia,
Egjipti, Pakistani, India etj.
Titizmi nuk favorizon ekspansionin socialimperialist
sovjetik, por ekspansionin imperialist amerikan. Ai ndihmon kapitalizmin perëndimor në shuarjen e revolucionit
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botëror dhe në zgjatjen e jetës së tij. Titizmi është zjarrfikësi i revolucionit, armik i socializmit dhe i teorisë
marksiste-leniniste. Në këtë funksion ai qëndron në një
radhë e në unitet ideologjik dhe në qëllime, me revizionizmin modern në përgjithësi dhe me variantet e tij të
ndryshme: revizionizmin sovjetik, kinez, italian, francez,
spanjoll, kuban, korean, vietnamez etj. Rrugët, format,
taktikat mund të jenë të ndryshme, por strategjia e tyre
është e njëjtë.

3) Partitë revizioniste të Evropës Perëndimore ndjekin haptazi rrugën e partive të Internacionales së Dytë.
Në programin themelor të këtyre partive qëndron
kompromisi me partitë e borgjezisë kapitaliste, pjesëmarrja e tyre në pushtetin e kapitalit. Këto parti revizioniste, siç është Partia Komuniste e Francës si dhe
Partia Komuniste e Italisë, Partia Komuniste e Spanjës
etj., predikojnë pajtimin social dhe hiqen sikur nuk kanë
hequr dorë nga ndërtimi i socializmit, por, në fakt, ato
janë për një socializëm surrogat, një socializëm hibrid
në pluralizëm partish të çdo ngjyre dhe që së toku, •në
harmoni». të shkojnë në «socializëm» nëpërmjet «reformave të strukturës», nëpërmjet «reformave politiko-ekonomike». Këto parti janë për statukuonë e regjimeve
të vendosura nga kapitali, për republikën demokratike
borgjeze, siç kanë deklaruar Partia Komuniste e Francës
dhe Partia Komuniste e Italisë, apo për monarkinë, me
të cilën është dakord Partia Komuniste e Spanjës. Krerët
e kësaj partie revizioniste, Karriljo-Ibarruri, kanë deklaruar publikisht se kanë hequr dorë nga republika dhe
e pranojnë monarkinë.
Partitë revizioniste të Evropës Perëndimore, për t'i
zgjatur jetën kapitalit dhe për të luftuar revolucionin,
janë në kërkim të një kompromisi, të një sistemi të shar-
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tuar kapitalisto-tredunionist. Mbështetja e këtyre partive
revizioniste janë sindikatat reformiste të edukuara dhe
të stërvitura apostafat në kompromise me patronatin
dhe vetëm për reklamime lëmoshash ekonomike e jo për
greva politike dhe për marrjen e fuqisë nga proletariati.
Natyrisht, pazarllëku bëhet në balancimin e kërkesave
dhe të ofertës. Një pjesë kërkon lëmoshë dhe tjetra e mat
sa duhet të jetë ajo. Të dyja palët, sindikatat reformiste
e partitë revizioniste, nga njëra anë, dhe patronati me
pushtetin e tij, me partitë dhe me sindikatat e tyre, nga
ana tjetër, kërcënohen nga revolucioni, nga proletariati,
nga partitë e vërteta marksiste-leniniste dhe nga ideologjia e tyre. Për këtë arsye janë në kërkim të një zgjidhjeje kompromisi reaksionar, zgjidhje që nuk mund të
jetë e njëllojtë në të gjitha vendet kapitaliste për arsye
të forcës së kapitalit, të thellimit të krizës dhe të kontradiktave që i brejnë nga brenda.
Kapitali botëror dhe pushteti i tij e ndien dobësimin e vet dhe është përpara alternativës ose të vendosë
diktaturën e ‘tij më të egër, fashizmin, ose t'u bëjë disa
lëshime oportunistëve revizionistë. Forcat e djathta fashiste veprojnë për të mos u arritur ky kompromis dhe,
siç e shohim në Itali, në Spanjë e gjetkë, ato përpiqen
të infiltrojnë partitë e kapitalit për të vendosur këtë diktaturë fashiste të kamufluar.

4) Qëndrimet ideologjike dhe politike të Partisë Ko-

muniste të Kinës janë revizioniste dhe ndihmojnë në dobësimin e revolucionit, ose veprojnë që revolucioni të
shtyhet në kalendat greke.
Përpjekjet kineze puqen me pikëpamjet titiste. Synimi kryesor i këtyre përpjekjeve është të mbështeten
me të gjitha mjetet e mundshme dhe pa rezerva të tëra
ato vende kapitaliste që për arsye koniunkturale mbajnë
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qëndrim kundër Bashkimit Sovjetik. Në krah të Kinës
ndodhen Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për Partinë Komuniste të Kinës aktualisht ka rënë
teoria e Leninit, sipas së cilës epoka e sotme është epoka
e shembjes së imperializmit dhe e revolucioneve proletare. Për kinezët nuk është aktual as revolucioni demokratiko-borgjez, por lufta për të ruajtur statukuonë. Kina
ka deklaruar se «socialimperializmi sovjetik është agresiv dhe në sulm, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
janë në mbrojtje dhe luftojnë për statukuonë». Kina, pra,
është solidare me këtë «tigër prej letre» që, sipas saj,
kërkon të ruajë tregjet dhe perandorinë e tij. Ajo i
ndihmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i ruajnë
këto privilegje.
«Bota e tretë» kineze dhe «bota e paangazhuar» titiste ngjasin si dy pika uji, që rrjedhin në vijën e një
mulliri: që revolucioni të pengohet e të mbrohet kapitalizmi botëror, dhe ky të ushtrojë hegjemoninë e tij në
disa forma pak më të pranueshme nga proletariati botëror dhe nga popujt. Kjo i përshtatet pozicionit tjetër
oportunisto-revizionist rumun, «botës në zhvillim», e cila
kërkon kredi nga superfuqitë dhe për këtë nuk do të
dijë nga ç'anë vijnë; «paraja nuk bie erë».
Si për çudi lidershipët e «botës së tretë», të «botës
së paangazhuar» dhe të «botës në zhvillim» janë në harmoni të plotë ndërmjet tyre dhe veprojnë me mënyrat
dhe me format e veta specifike për t'i gënjyer masat,
proletariatin dhe partitë e vërteta marksiste-leniniste.

5) Partisë sonë i bie barra e rëndë dhe e domosdosh-

me të luftojë për pastërtinë e teorisë marksiste-leniniste
dhe për mbrojtjen e parimeve.
Lufta jonë zhvillohet dhe do të zhvillohet e ashpër
kundër këtyre rrymave të fuqishme oportuniste revi-
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zioniste, trockiste e socialdemokrate. Arsenali i armiqve
të marksizëm-leninizmit është i madh, por forcat e revolucionit janë kolosale. Këto forca ziejnë, luftojnë dhe
janë pikërisht këto që ua kanë prishur gjumin dhe ua
bëjnë të pamundur jetën botës kapitaliste dhe reaksionit
botëror.
Për Partinë tonë ka rëndësi që, me qëndrimet e saj
të patundura dhe parimore marksiste-leniniste, të ndihmojë ngritjen e këtij hovi të madh revolucionar, të ndihmojë mëkëmbjen dhe kalitjen e partive komuniste (marksiste-leniniste) që janë formuar dhe që do të formohen
në të ardhmen kudo. Partia jonë, duke qëndruar e palëkundur në parimet, duhet të kuptojë vështirësitë e
rritjes së partive motra, duhet të kuptojë ekzistencën
brenda në to të ngurrimeve në demaskimin e oportunizmit të ri të rrezikshëm që shfaqet në shumë forma,
duhet të kuptojë zigzaget e tyre taktike për të bindur
dhe për të fituar të lëkundurit, për të formuar aleancat
me elementët demokratë e përparimtarë kundër superfuqive e borgjezisë reaksionare dhe të gjitha këto t'i
kanalizojë në ngritjen dhe në fuqizimin e revolucionit
botëror e në shkatërrimin nga themelet të kapitalizmit
e të imperializmit si sistem dhe si praktikë.
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E MARTE
3 MAJ 1977

VAJTJA E SHOKEVE TE PARTISE KOMUNISTE

TE BRAZILIT NE NORVEGJI DHE NE GJERMANI
DO T'I SHERBEJE ÇESHTJES SE
MARKSIZEM-LENINIZMIT
Një radiogram nga Parisi na njoftonte se shokët
komunistë brazilianë do të shkojnë në Norvegji dhe në
Gjermaninë Perëndimore, ku janë të ftuar nga shokët
komunistë norvegjezë dhe nga Partia Komuniste e Gjermanisë (marksiste-leniniste). Kjo më gëzoi shumë, pse,
sikundër bëmë ne, që i sqaruam shokët norvegjezë për
pikëpamjet politiko-ideologjike të Partisë sonë, po kështu edhe shokët brazilianë, që qëndrojnë në pozita të
forta marksiste-leniniste, do të ndihmojnë që shokët
norvegjezë të mos vazhdojnë me pikëpamjet teorike të
gabuara që u kanë imponuar, më duket mua, shokët
kinezë, kur vajti kryetari i kësaj partie në Pekin dhe
doli me deklarata.
Patëm përshtypjen se shokët norvegjezë që erdhën
këtu, nuk e bënë kot këtë udhëtim. Ata erdhën disi të
shfajësoheshin, por edhe tatuan pulsin. Në Gjermani përsëri shokët brazilianë do të ndihmojnë për arsye se shokët gjermanë qëndrojnë në pozita të forta, të shëndosha,
por kanë tendenca t'i djegin një çikë etapat dhe të
dalin haptazi kundër Partisë Komuniste të Kinës.
Ne jemi të një mendjeje me shokët brazilianë dhe
me shokët portugezë se nuk ka ardhur akoma koha që
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të dalim haptazi kundër Partisë Komuniste të Kinës,
por të mbrojmë fort pikëpamjet tona të drejta mbi
çështjen e teorisë së «tri botëve», mbi luftën kundër dy
superfuqive, mbi luftën kundër imperializmit dhe kapitalizmit të brendshëm të çdo vendi. Këtë e them se në
mbledhjen që kanë bërë shokët gjermanë, spanjollë.
italianë, grekë edhe portugezë nuk ranë fort dakord dhe
e shtynë botimin e një komunikate për dy muaj dhe
bënë mirë, për arsye se shokët portugezë mbështetnin
një pikëpamje të tillë që është e njëjtë me atë të shokëve të Partisë Komuniste të Brazilit dhe të Partisë
sonë. Prandaj më gëzoi vajtja e shokëve brazilianë në
të dy këto vende dhe e konsideroj se ky takim do të
ndihmojë.

233

E MARTE
3 MAJ 1917*

NJE AGJENT AMERIKAN — MIK I NGUSHTE
I MAO CE DUNIT
Kam lexuar librin e gazetarit amerikan, Edgar Snou,
«gazetar i shekullit», siç e quajnë, që ka shkruar për
Kinën përpara dhe pas revolucionit. Por libri i fundit i
tij, që në italisht ka titullin •La mia vita di giornalista»
(«Jeta ime si gazetar»), të jep akoma më mirë të kuptosh
se kush është ky personalitet.
Këtij gazetari i ka dalë nam i madh si njohës i thellë
i çështjes kineze dhe kjo nuk është pa baza. Ky person
ka një jetë shumë aventureske. Duket qartë nga të gjitha shkrimet e tij se Snou nuk mund të mos jetë një
agjent i CIA-s, në qoftë se sigurimi amerikan quhej që
në atë kohë kështu, ose një gazetar në shërbim të policisë sekrete amerikane dhe të Departamentit të Shtetit.
Siç e pohon dhe vetë, Rusvelti e kishte thirrur disa
herë atë për t'u informuar mbi Kinën. Natyrisht presidenti i SHBA-së nuk kishte nevojë të informohej nga
Snou për klimën e Kinës, as për armatat e për administratën e Çan Kai Shisë. Rshtë fare e qartë se çfarë
interesonte Rusveltit të dinte nga Snou: ai donte të dinte
për njerëzit e guvave të Jenanit, për mendimet dhe
objektivat e tyre.
Edgar Snou në këtë libër tregon për pelegrinazhin
e tij, se si para luftës kino-japoneze, që nga Filipinet, në
Indi e në Indonezi, ai u fut më së fundi në Kinë, ku
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•qëndroi me vite të tëra. Ai ishte i lidhur me koncesionarët e huaj dhe punonte veçanërisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës; ishte i lidhur me Çan Kai Shinë,
me kapitalistët kryesorë kinezë dhe, më në fund, nëpërmjet gruas së Sun Jat Senit, kaloi edhe në zonat e
çliruara nga komunistët kinezë. Domethënë ai u fut deri

me të. për arsye se lufta nacionalçlirimtare e Kinës,
revolucioni kinez në atë kohë nuk ishte njohur në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botën perëndimore. Snou thotë se Mao Ce Duni ishte i etshëm që të
shkruhej për revolucionin kinez dhe për të, që bota të
kuptonte se ç'ishte ky revolucion dhe udhëheqja kineze.

në shtabin e Mao Ce Dunit, në guvat ku ishte selia e
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës pas

Familjariteti i Edgar Snout me Mao Ce Dunin kishte
arritur deri atje saqë përmend edhe ngjarje skandaloze
nga jeta e përditshme e Maos, derisa shkruan në këtë

Marshimit të Madh.
Edgar Snou, në këtë libër, para se të flasë për Maon.
para se të tregojë për aktivitetin e gjerë që zhvilloi me
udhëheqësit kinezë, flet për një varg çështjesh, për një
-sërë faktesh: se si organizohej me Çan Kai Shinë, me
Guomindanin, me Çu En Lain dhe me komunistë të tjerë
kinezë kooperimi industrial; si merrej ndihma nga vjehrri
i Çan Kai Shisë dhe i Sun Jat Senit; si u bë që të interesohen kapitalistët e përtej Kinës, qoftë në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, në Hong-Kong e gjetkë dhe si
filluan të organizoheshin që atëherë format e zhvillimit
të bujqësisë., format e zhvillimit të industrisë, të cilat
më vonë, pasi Kina u çlirua, do të merrnin, si të thuash,
forma më definitive, sepse në fakt asgjë s'është definitive
në Kinë.
Edgar Snou flet pastaj për jetën e tij në guvat e
Jenanit. Siç e kam thënë edhe më lart, ai thotë se hyri
deri në qendrën e komunistëve kinezë, u bë mik e dasha-

mirës i anëtarëve të Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, që nga mëngjesi e
deri në mëngjesin tjetër rrinte tok me ta dhe me gratë
e tyre, bënte muhabete e u mësonte atyre pokerin. Ai
tregon se si fitoi edhe besimin e Mao Ce Dunit. Këtë të
fundit e tregon në fillim si një ëndërrues pa baza, por
pastaj, në mënyrë shumë të rafinuar, vjen atje ku
dëshiron të dalë: në krijimin e personalitetit të madh të
Mao Ce Dunit. Autori tregon se Mao Ce Duni u afrua
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libër, me të zezë mbi të bardhë, se Mao Ce Duni rrinte
ditë kaps dhe, kur dilte jashtë, kjo ishte një ngjarje e
madhe për gjithë rrethin e tij.
Me fjalë të tjera, besimi i Mao Ce Dunit dhe i udhëheqësve të tjerë kinezë tek Edgar Snou ishte i plotë. Ky
i ka shërbyer Kinës, e ka ndihmuar, se e bëri të njohur
Kinën e Mao Ce Dunit jashtë, por edhe Kina e ndihmoi
shumë Snoun. Sipas tij, besimi i udhëheqësve kinezë tek
ai arriti deri atje saqë Mao Ce Duni e vinte në dijeni

këtë amerikan për të gjitha planet e tij politike, për të
gjitha pikëpamjet e tij ideologjike, deri edhe për planet
e tij ushtarake. Edgar Snou, gjithashtu, thotë se, kurdoherë që Mao Ce Duni përgatiste një sulm kundër japonezëve ose kundër Çan Kai Shisë, ai vihej në dijeni në
një mënyrë të atillë sa Maoja i thoshte që <<Në rast se
japonezët do të përdorin këtë taktikë, ne do të përdorim
një taktikë tjetër»; «Në qoftë se Çan Kai Shia do të na
sulmojë nga kjo anë, ne do të kundërsulmojmë nga ana
tjetër, ose do të tërhiqemi në këtë ose në atë krah».
Pra, Edgar Snou ishte si një anëtar i Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Kinës, që, edhe në mos ishte
brenda në udhëheqje, nga jashtë ai dinte çdo gjë, sepse
besimi ndaj tij ishte i plotë.

Ky njeri hiqet dhe propagandohet si një kinolog me
rëndësi të madhe dhe për perëndimorët është një autoritet, dhe s'ka asnjë dyshim për këtë gjë. Edgar Snou
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paraqitet në këtë libër si një antisovjetik i tërbuar, por
jo antisovjetik për Bashkimin Sovjetik të kohëve të fundit, por antisovjetik me një mëri, me një urrejtje viscëra/el, siç thotë francezi, kundër diktaturës së prolëtariatit,
kundër Stalinit, Bashkimit Sovjetik. Dhe kur flet kështu?
Gjatë luftës së madhe antifashiste të Bashkimit Sovjetik kundër hitlerianëve. Është e çuditshme se si një
personalitet i tillë i dyshimtë, bile shumë i dyshimtë,
një antisovjetik i tillë, që nuk e fshihte antisovjetizmin
e tij, të kishte një kredi kaq të madhe te Mao Ce Duni
dhe tek anëtarët e tjerë të Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Kinës. Ai deri në fund të jetës së tij
mbeti i tillë për Kinën, bile, edhe para se të vdiste, shkoi
në Kinë, ku u prit me nderime të mëdha nga Mao Ce
Duni.
Duke lexuar të gjitha këto, nuk mund të mos mendosh se pikëpamjet e Mao Ce Dunit dhe të shokëve të
tij ishin proamerikane, se ata kishin simpati të madhe
për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. dhe se .gazetari»
Edgar Snou arriti të luajë një rol të rëndësishëm në afrimin e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në
përgatitjet për vajtjen në Kinë të Kisingerit, më pas.
të Niksonit e më vonë edhe të Fordit.

E ENJTE
5 MAJ 1977•

LOJA PROAMERIKANE E KINrS ESHTE SHUME
E RREZIKSHME
Prapë disa mendime mbi librin e Edgar Snout me
titull «Jeta ime si gazetar».
Në kapitullin e fundit të librit të tij autori tregon
se, duke bërë një bisedë me indianin Nehru, hodhi
sytë nga sahati dhe pa se i kishte mbetur, prandaj e
pyeti Nehrunë sa ishte ora. Nehruja iu përgjigj, por
duke shtuar: «Duhet të ndërroni sahatët».
Edgar Snou e tregon këtë episod për të kritikuar
politikën amerikane ndaj Kinës. Këtë politikë, të zhvilluar për një kohë të gjatë dhe të frymëzuar nga Makarti, Trumani e të tjerë, të cilët mbështetnin Çan Kai
Shinë, ai e quan pa perspektivë dhe të gabuar. Ai thotë
se në Amerikë nuk e kuptonin revolucionin kinez të
udhëhequr nga Mao Ce Duni, prandaj kërkonin që
Kina të qëndronte në pozitat e vjetra kapitaliste dhe t'i
bënte njëfarë koncesioni kapitalizmit amerikan.
Edgar Snou, si mbrojtës i imperializmit amerikan,
tregohet dashamirës me Kinën. Analizat konkluzive të
tij janë këto: kur Kina fitoi pavarësinë në vitin 1949,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gabuar duke menduar se këtë pavarësi ajo do t'ia varte në qafë Kremlinit. — Jo, kjo nuk do . të ndodhë, — thotë ai, — dhe
jep një varg argumentesh përse Kina nuk mund të bëhet
koloni e Kremlinit. I tillë është argumenti që, edhe ideo-

1 Frëngjisht — këtu: të thellë.
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logjikisht, Kina, për ta kryer revolucionin e vet, nuk
u mbështet te proletariati i qytetit, po te fshatarësia.
Kina ideologjikisht nuk pajtohet me Kremlinin në këtë
çështje e në shumë çështje të tjera. Prandaj, — thotë Edgar Snou, — interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
është që ta kenë Kinën mike dhe si treg të madh për
të cilin ato kanë nevojë, kështu që duhet absolutisht të
ndërrohen qëndrimet ndaj saj.
Dhe, natyrisht, Edgar Snou, për ta mbështetur këtë
mendim të tij në mënyrë që të ndikojë në politikën amerikane, e paraqet Kinën dhe regjimin e ri kinez të Mao
Ce Dunit si një regjim jo shumë radikal. Sipas tij, në
qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë
kthesë në politikën e tyre ndaj Kinës, ky regjim fare
lehtë mund të zhvillojë një politikë miqësore me to.
Kjo politikë, sipas Edgar Snout, ka një rëndësi të madhe për gjerësinë e territorit të Kinës, për popullsinë e
saj të madhe, për pasuritë e mëdha që ka nëntoka
kineze dhe për ndikimin që ky vend do të ketë në Azi
dhe në botë.
Si përfundim, ai thotë se ky ndikim nuk do t'i
shkaktojë një dëm të madh sistemit aktual kapitalist, i
cili, sipas mendimit të tij, nuk është e mundur të vazhdojë më me tiparet, me organizimin dhe me politikën
e periudhës para Luftës së Parë ose edhe para Luftës
së Dytë Botërore, prandaj sistemi kapitalist duhet t'u
përshtatet disi këtyre situatave.
Edgar Snou, njeriu i Departamentit të Shtetit Amerikan, që kishte kontakte me presidentët amerikanë (ai
tri-katër herë është pritur në audiencë te Rusvelti), dhe
thirrej për konsultime në lidhje me problemet kineze,
paraqitet mik i Kinës maoiste. Po të lexosh librin e tij,
mund të themi se shumë nga këto mendime e qëllime të
amerikanëve ai ka mundur t'i futë dhe t'i shtrijë në
udhëheqjen kineze deri në njëfarë shkalle, sepse aktua206

lisht shohim që politika kineze ka marrë një kthesë të
madhe drejt miqësisë me imperializmin amerikan, i cili
nuk ka ndërruar as natyrën, as qëllimet e tij. Them se
Edgar Snou ka mundur t'i futë mendimet e tij në udhëheqjen kineze deri në njëfarë shkalle, sepse Mao Ce
Duni, pas çlirimit të Kinës, për disa vjet me radhë ka
predikuar «luftë të pamëshirshme e pa kompromis» kundër imperializmit amerikan, kurse në fund të jetës së
tij (dhe jo kur kishte humbur ndjenjat, por kur këto
i kishte në rregull dhe ishte krejt normal) gjeti rrugët
e miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bile
këtë miqësi Maoja e filloi me Niksonin dhe me Kisingerin, me këta njerëz që Edgar Snou në librin e vet i paraqit si persona politikë ndaj të cilëve personalisht vetë
• ushqen një urrejtje të madhe. Mirëpo pikërisht me
Niksonin i lidhi fijet Mao Ce Duni dhe, kur ky farë
presidenti u detyrua ta linte Shtëpinë e Bardhë për skandalet e tij politike, Maoja e thirri përsëri në Pekin dhe
e takua përzemërsisht me të për t'i dhënë botës të
kuptojë se ai e mbështet atë ish-president, të cilin e
«kishte urryer» edhe vetë «demokracia» amerikane.
Është, pra, e kuptueshme që Partia Komuniste e
Kinës dhe shteti kinez tërë këtë strategji dhe taktikat që
po përdorin për të maskuar kthesën 180 gradëshe drejt
imperializmit amerikan, përpiqen t'i mbështetin me teza
gjoja marksiste-leniniste, me citate të Leninit, të Marksit
e të Engelsit, duke pretenduar se edhe ata kanë predikuar kompromise me imperializmin; se bota është në
ndryshim e sipër; se duhet parë ku është armiku kryesor
kundër të cilit mund të bashkohesh me armiqtë e tjerë,
e të tjera e të tjera qëndrime në kundërshtim me marksizëm-leninizmin. Të gjitha këto teza të Partisë Komuniste të Kinës janë false. Citatet e klasikëve ajo i shtrembëron, i merr të shkëputura nga kontekstet, kështu që
një gjë e tillë ilustron vetëm tradhtinë e saj.
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Është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
do t'i përgjigjen kësaj avance kineze, ato do ta ndihmojnë Kinën dhe do ta bëjnë të varur deri në njëfarë
shkalle nga vetja e tyre nëpërmjet kredive dhe teknologjisë së re. Por njëkohësisht imperializmi amerikan nuk
do t'i acarojë deri në luftë marrëdhëniet e veta me
Bashkimin Sovjetik për hatrin e Kinës. Jo! Amerikanët

do të luajnë politikën e balancës në interesin e tyre dhe
vetëm kur kontradiktat të acarohen deri në shkallën e
fundit, qoftë me Bashkimin Sovjetik, qoftë me Kinën,
atëherë ata mund dhe do të shkojnë në luftë, e cila
është e pandarë nga imperializmi dhe nga socialimperializmi. Në fund të fundit, për dominimin e botës, ata

do ta hedhin këtë botë në një kasaphanë të tmerrshme.
Pra, loja e Kinës, politika e saj antimarksiste është
shumë e rrezikshme për njerëzimin.
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E SHTUNE
7 MAJ 1.77

MBI KULTIN E SHFRENUAR TE KIM IR SENIT
Sot më dërguan dy albume luksoze të mëdha me
të dhëna nga muzeu i revolucionit korean. E shfletova.
E tmerrshme! Në çdo faqe fotografi të Kim Ir Senit,
në çdo faqe piktura për «trimëritë» e Kim Ir Senit, në
çdo faqe citate të Kim Ir Senit, çdo shpjegim aty është
i pandarë nga kjo figurë e hyjnizuar me shprehje pompoze si «lideri i madh i revolucionit», «lideri i shumëdashur e i shurnëvlefshëm», «udhëheqësi i lavdishëm»,
«strategu i madh botëror» e të tjera absurditete të një
megalomani të sëmurë, që e heq veten marksist-leninist.
Mjerisht për fatin e keq të popullit korean ai nuk është
një marksist-leninist, ai mund të jetë çfarë të duash,
por jo marksist-leninist.
Këtë propagandë të shfrenuar të kultit të Kim Ir
Senit ia kanë imponuar popullit luftëtar, punëtor dhe të
talentuar korean.
Në Kore nuk ekziston as diktaturë e proletariatit, as
diktaturë e borgjezisë, por ekziston diktatura burokratike
e një personi dhe e një rrethi lajkatarësh, të cilët rrojnë në kurrizin e popullit për t'i kënduar himne, për
t'i bërë tablora, për t'i ngritur monumente shumë të
mëdha këtij njeriu pa vlerë, që pësoi disfatë nga forcat
e Mak Arturit dhe e shpëtoi ushtria e vullnetarëve kinezë, e cila theu ushtritë e komanduara nga Mak Arturi
dhe i hodhi përtej paralelit 38. Ky është Kim Ir Seni.
14 - 93
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Administrata e Kim Ir Senit është korruptuar nga
batakçinjtë. Skandal u bë në botë, pse u zbulua që në
rijë sërë shtetesh të Evropës ambasadat e këtij
ri të lavdishëm dhe të shumëdashur» të popullit korean
ishin bërë qendra ku shitej kokaina, prandaj i mbyIlën ambasadat e tyre për turp. Ky «lider» i madh ka
marrë borxhe nga të gjitha shtetet. Kim Ir Seni ka
marrë kredi jo vetëm nga Bashkimi Sovjetik dhe nga
Kina, por edhe nga vendet kapitaliste të Evropës. Ai dëshiron me gjithë qejf të marrë edhe nga imperialistët
amerikanë, por këta nuk i japin. Nuk i japin kredi jo
pse nuk e pëlqejnë, por se nuk ia kanë frikën dhe ata
mund të rrojnë edhe me mijëra vjet akoma në Korenë
e Jugut, mbasi s'ka ç'u bën ky mburravec që po turpëron marksizëm-leninizmin duke e hequr veten marksist-leninist.
Koreja jo vetëm që është futur në borxhe te të
huajt, por edhe nuk po i paguan dot këto, ajo ndodhet
nën një regjim mufliz.

E ERNE
9 MAJ 1917

MBI KONTRADIKTAT DHE KOMPROMISET
Revizionistët modernë dhe oportunistët e të gjitha
ngjyrave, me qëllime të caktuara dhe për të sabotuar
revolucionin proletar, luftërat çlirimtare të popujve të
shtypur, çështjen e ndërtimit të socializmit e të komunizmit, kanë hedhur në tryezë, për diskutim, çështjen
e rëndësishme të kontradiktave dhe të kompromiseve
dhe përpiqen të tregojnë se si duhen «kuptuar».: kon
tradiktat dhe nëse duhen apo nuk duhen bërë kompro-.
mise.
Ka edhe disa shokë, të disa partive të tjera, që
teorizojnë shumë, që interpretojnë dhe parafrazojnë te
zat e qarta të klasikëve tanë të mëdhenj Marks,

Lenin e Stalin për këto çështje parimore. Mjaft herë
ata flasin drejt, por në praktikë veprojnë ndryshe. •Të
tjerë akoma i kuptojnë e i interpretojnë ndryshe ato
dhe bëjnë kompromise që nuk janë në favor • të revolucionit dhe të klasës punëtore etj.
Prej disa ditësh po hedh në letër mendimet e mia
lidhur me kuptimin dhe zbatimin marksist-leninist të
kontradiktave dhe të çështjes së kompromiseve, kurdoherë në favor të revolucionit, të socializmit e të komunizmit, të proletariatit. Sot i përfundova ato. Le të jenë
aty. Të shoh ku mund t'i përdorimt.
1 Këto mendime janë përdorur nga autori në veprën e tij
«Imperializmi dhe revolucioni-.
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E MARTE

E ENJTE

10 MAJ 1977

12 MAJ 1977

TE NDIHMOJME ATA QE DUAN TE BOTOJNE
TE
PERHAPIN MATERIALET E PARTISE SONE
E
DHE TE PARTIVE TE TJERA MARKSISTE-LENINISTE
Shoku Ramiz na tha neve, sekretarëve të Komitetit
Qendror, se ka ardhur këtu botuesi francez Kesel, i cili
ka një shtypshkronjë të tij dhe boton jo vetëm libra
e materiale të Partisë sonë, por dëshiron të botojë e
duhet të botojë edhe materiale të partive marksiste-leniniste motra, që qëndrojnë në pozita të shëndosha. Për këtë qëllim ai kërkon një ndihmë nga Partia
jonë, të zërë me qira një librari dhe premton që nga
kjo librari të organizojë më mirë shitjen dhe lidhjet
për shpërndarje të materialeve tona e të materialeve të
tjera të partive marksiste-leniniste në shumë vende
Evropës, të Amerikës Latine etj. Ne mund ta ndihmojmë
duke i blerë një pjesë të librave që do të botojë, gjithashtu, nuk i kërkojmë atij të ardhura nga librat që boton
me materialet e Partisë sonë.
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MENDIME MBI OPORTUNIZMIN E RI
(REVIZIONIZMIN KINEZ)
Ramizi më tha sot se kishte marrë projektdeklaratën
e partive motra komuniste (marksiste-leniniste), të Italisë;
të Gjermanisë, të Spanjës, të Greqisë dhe të Portugalisë.
Ai vetë akoma nuk e kishte lexuar, por shokët e Drejtorisë së Jashtme i kishin thënë se shokët portugezë kishin
të drejtë që e shtynë vendimin përfundimtar për botimin
e kësaj deklarate. Arsyeja, sipas shokut Ramiz, ka qenë
se gjermanët, italianët dhe spanjollët e karakterizonin
haptazi oportunizmin e ri në problemet e sotme kyç
siç është edhe teoria e «botëa së tretë» etj.
Për këtë çështje i dhashë Ramizit mendimin tim,
dhe i thashë që ta shikojmë këtë projektdeklaratë. • Unë
mendoj se oportunizmi i ri ose lloji i revizionizmit kinez
lidhet pikërisht me këto probleme kapitale të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, të cilat, në atë formë, tashmë
dihet, i shtroi Kongresi i 7-të i Partisë sonë. Sipas pikëpamjes së Partisë sonë dhe të shumë partive marksiste-Ieniniste të vërteta të Evropës dhe të Amerikës Latine,
tezat tona janë të drejta. Ato kritikojnë, sulmojnë e demaskojnë teoritë oportuniste revizioniste, veçanërisht të
Partisë Komuniste të Kinës.
Mbrojtjen që i bëri marksizëm-leninizmit Partia jonë, në radhë të parë, dhe të gjitha partitë e tjera niarksiste-leniniste, e kemi për detyrë ta çojmë më përpara.

Këtë punë, natyrisht, duhet ta mbështetim si kurdoherë
në marksizëm-leninizmin dhe në situatat konkrete që
zhvillohen në botë. Në asnjë mënyrë nuk duhet të humbasim perspektivën e revolucionit, por ta bëjmë të qartë
domosdoshmërinë e hegjemonisë së proletariatit botëror,
me pararojat e tij, partitë komuniste (marksiste-leniniste) në luftën kundër imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik, kapitalizmit ndërkombëtar dhe
kapitalizmit të brendshëm të çdo vendi në kontinente të
ndryshme.
Përderisa akoma nuk kam lexuar projektdeklaratën,
unë nuk mund ta them mendimin se si i kanë paraqitur
këto çështje shokët e partive motra. Sidoqoftë në artikullin që do të botojmë, për të cilin i kam dhënë tezat,
vijën e Kongresit tonë ne duhet ta shtjellojmë pikërisht
në një mënyrë të atillë që të ndihmojmë edhe Partinë dhe
popuRin tonë, por edhe shokët marksistë-leninistë në botë,
partitë e tyre, si dhe gjithë popujt që kanë mundësi ose
t'u bjerë në, dorë artikulli ynë, ose ta dëgjojnë atë në
radio.
Për Partinë tonë ka rëndësi që, me modestinë e saj,
të thotë të vërtetën dhe këtë ta mbështetë në një analizë
reale dialektike materialiste të gjendjes në botë, në mësimet e Marksit, Engelsit, Leninit e Stalinit dhe të çarmatosë të gjithë armiqtë e marksizëm-leninizmit që nga
imperialistët e deri te revizionistët kinezë apo të çdo
ngjyre. qofshin ata.
Shtruarja drejt e këtyre çështjeve të mëdha parimore
nga , Kongresi ynë i 7-të vërtetoi në teori dhe në praktikë
drejtësinë e tezave të marksizëm-leninizmit mbi këto çështje. Një shtruarje e tillë e detyroi Partinë Komuniste
të Kinës të bëjë përpjekje për të justifikuar e për të mbrojtur tezat e saj të gabuara antimarksiste mbi strategjinë
dhe mbi taktikat, të cilat deri në këtë kohë i paraqiste si
marksizëm-leninizmi më i kulluar i epokës sonë.
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Në të njëjtën kohë, shtruarja drejt e këtyre çështjeve nga Kongresi ynë e bëri Kinën të sulmojë, por të
sulmojë duke shkelur normat. Siç e kam thënë edhe herë
tjetër, në këtë drejtim ajo veproi në dy rrugë, prapa krahëve të Partisë sonë, për të denigruar tezat e Kongresit
të 7-të, dhe haptazi, për të përçarë lëvizjen marksiste-leniniste revolucionare në botë, duke përkrahur grupimet
antimarksiste, të ashtuquajtura maoiste, të cilat mbronin
tezat e kinezëve.
Partia Komuniste e Kinës, pra, ndërmori veprime për
të mbrojtur tezën e vet ose strategjinë e saj rreth «botës
së tretë si forca kryesore lëvizëse kundër socialimperializmit sovjetik». Kjo tezë antimarksiste kineze la në heshtje
epokën e revolucioneve, për të cilën ka folur Lenini që në
kohën e vet. Pra, teza e strategjisë kineze rreth «botës së
tretë» mohon rolin revolucionar të proletariatit botëror,
të partive marksiste-leniniste si pararoja të proletariatit
botëror e të revolucionit proletar. Në vend të këtyre ajo
ngre njëfarë bote të tretë pa kurrfarë përcaktimi, vetëm
duke thënë se «Shtetet e botës së tretë janë në luftë kundër socialimperializmit sovjetik». Pra, strategjia kineze ka
për bazë vetëm luftën kundër socialimperializmit sovjetik.
Për ta kryer si duhet këtë luftë, ajo predikon një unitet
joklasor të proletariatit me borgjezinë, të partive të proletariatit me partitë e borgjezisë kapitaliste, predikon unitetin me imperializmin amerikan, i cili ka kontradikta të
thella me socialimperializmin sovjetik. Këtë strategji, sidomos tash, pas Kongresit të 7-të të Partisë sonë, Partia
Komuniste e Kinës ka dashur dhe është përpjekur t'ua
imponojë gjithë marksistë-leninistëve, revolucionarëve
dhe popujve të botës.
Kongresi ynë e trajtoi këtë çështje. Por neve përsëri
na bie detyra që t'i shtjellojmë akoma më gjerë dhe më
thellë tezat e drejta të Partisë sonë për këtë çështje. Me
artikujt dhe me shkrimet tona teorike, ne duhet të sqa-
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rojmë lëvizjen komuniste ndërkombëtare se lufta kundër
çdo deviacioni, kundër çdo armiku të marksizëm-leninizmit, pa i cilësuar me emër se cilët janë këta, bëhet e
pamëshirshme. Do të vijë koha që kontradiktat për këto
çështje të mëdha e parimore me ta do të ashpërsohen,
dhe atëherë do të jemi të detyruar të përdorim edhe
emra.
Aktualisht neve na duhet ta shtrojmë çështjen gjerë,
gjatë dhe thellë për të vërtetuar drejtësinë e strategjisë
së Partisë sonë dhe të taktikave të saj të ndryshme dhe të
mos biem atje ku kërkojnë kinezët, domethënë të mos
e shtrojmë çështjen se kush ka të drejtë, kinezët apo
shqiptarët. Çështjen ne duhet ta shtrojmë kush ka të drejtë, ata që mbrojnë marksizëm-leninizmin, apo ata që nuk
e mbrojnë, por e luftojnë atë. Kinezët me sa duket duhet
të kenë, dhe në fakt kanë, tendencën që çështjen ta
shtrojnë kush ka të drejtë, kinezët apo shqiptarët, pse kjo
u leverdis atyre. Kjo do të thotë se ata mendojnë që pikëpamjet e tyre t'ua imponojnë të tjerëve duke u mbështetur në forcën «kolosale» të Kinës, me një fjalë në pikëpamjet «marksiste-leniniste» të Mao Ce Dunit, për të
cilat do të flas përsëri edhe më poshtë.
Mund të ketë dhe ka marksistë që, po t'ua shtrojnë
kinezët çështjen kështu, do të mendojnë se arsyetimet e
drejta e të shëndosha janë nga ana e shqiptarëve, por
«Kina është Kinë, është një vend socialist me një potencial të madh ekonomik, njerëzor dhe ushtarak, si dhe
me një influencë të madhe në botë, prandaj nuk duhet të
dalim kundër Kinës», e të tjera arsyetime të kësaj natyre. Partia jonë, me qëndrimet e saj të drejta, Partinë
Komimiste të Kinës duhet ta sjellë në debate ideologjike
dhe në këtë fushë të demaskojë pikëpamjet e saj të gabuara. Vetëm nëpërmjet një lufte të tillë ideologjike, në
rast se ka një shpresë, ne do të mund të ndihmojmë që
Partia Komuniste e Kinës të shohë gabimet e saj. Në as216

një mënyrë nuk mund ta ndihmojmë Partinë Komuniste
të Kinës ose ndonjë parti tjetër dhe as këto parti s'na
ndihmojnë dot ne, në rast se nuk e hedhim debatin në
platformën ideopolitike. .
Kinezët do të përpiqen t'i ruhen një debati të tillë.
Në fakt ata, edhe kur filluan luftën kundër revizionizmit
hrushovian, ishin për shuarjen e polemikës. Kjo tendencë
e tyre, për shuarjen e polemikës, tregonte se që në atë
kohë kinezët nuk ishin të vendosur të luftonin devijimet
që bëheshin nga teoria marksiste-leniniste dhe nga lufta
për socializmin dhe komunizmin. Edhe aktualisht, kinezët,
që janë autorë dhe udhëheqës të një rryme të re revizioniste në kushtet speciale të kësaj periudhe që shkaktoi
tradhtia e revizionistëve hrushovianë, duan që të mos
ketë polemikë. Pse? Sepse kjo i dëmton. Polemika zbulon para të gjithëve absurditetet e tyre ideopolitike, prandaj ne duhet ta vazhdojmë polemikën parimore, e cila do
të na çojë në kohën e duhur, të përshtatshme e dialektike
edhe në goditje më të hapëta.
Koha që ka kaluar nga Kongresi i 7-të, sido që është
e shkurtër, vërtetoi drejtësinë e tezave të Partisë sonë
për çështjen e -botës së tretë», vërtetoi, gjithashtu, edhe
taktikat e gabuara antimarksiste të Partisë Komuniste
të Kinës, të cilat synonin t'u impononin lëvizjes komuniste ndërkombëtare dhe popujve që luftojnë për çlirimin
e tyre kombëtar, strategjinë e tyre të •tri botëve».
Partia jonë ka qenë e pikëpamfes për mbledhje shumëpartish dhe jo vetëm për mbledhje bilaterale. Këtë
e ritheksoi edhe në Kongresin e saj të 7-të. Partia Komuniste e Kinës është kundër mbledhjeve të shumë partive. Kjo ishte dhe është një taktikë antimarksiste e Partisë Komuniste të Kinës, për arsye se po të arrihet në
një mbledhje të tillë ka rrezik që strategjia e saj të atakohet. Prandaj, për të evituar këto mbledhje kaq të domosdoshme dhe interesante, Partia Komuniste e Kinës
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këtë taktikë e ngriti në teori. Sipas saj mbledhjet shumëpalëshe nuk japin fryte, për arsye se ka divergjenca midis partive. Kjo do të thotë se Kina është për vënien e
tyre në gjumë nën hegjemoninë e Partisë Komuniste të
Kinës. Qëndrimi i Partisë sonë u vërtetua se ishte shumë
i drejtë dhe shumë i dobishëm.
Mitingjet e organizuara nga disa prej partive marksiste-leniniste, qoftë në Gjermaninë Perëndimore, në Itali ose në Portugali e gjetkë, kanë bërë një efekt të madh
në elementët revolucionarë. Ato u kanë dhënë komunistëve zemër e besim në forcën e partive të tyre, në forcën e marksizëm-leninizmit dhe kartë krijuar në mes ty -re një unitet luftarak aq shumë të nevojshëm për lëvizjen komuniste ndërkombëtare në këto kohë të vështira,
kur kundër marksizëm-leninizmit, kundër socializmit dhe
proletariatit janë ngritur forcat e egra të errësirës, ..të
kapitalizmit dhe të reaksionit. Pra, teza e Kongresit tonë
është e drejtë, teza e Partisë Komuniste të Kinës është
e gabuar. .
Marksistë-leninistët duhet të ruhen po ashtu nga taktika djallëzore e stërholluar që përdorin e mund të përdorin kinezët dhe adeptët e tyre, sipas së cilës partitë
marksiste-leniniste të futen në një luftë shterpë në mes
tyre dhe të harrojnë luftën që duhet të bëjnë në krye të
proletariatit e të popujve për përgatitjen e revolucionit
dhe për çlirimin e popujve. Objektivat dhe përpjekjet e
partive marksiste-leniniste duhet të synojnë në përgatitjen e revolucionit dhe në çlirimin e popujve, gjë që do
të thotë se lufta e tyre duhet të jetë luftë kundër luftënxitësve imperialistë: imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik dhe gjithë kapitalistëve të tjerë që
janë të inkuadruar me njërën ose me tjetrën superfuqi.
Lufta e partive tona, si dhe polemika kundër deviatorëve të marksizëm-leninizmit, kundër ideolOgëve të borgjezisë, në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment nuk du218

het të shkëputet nga lufta kundër dy superfuqive dhe
borgjezisë kapitaliste botërore. Kinezët, të cilët predikojnë unitetin e proletariatit me borgjezinë kapitaliste
dhe me imperializmin amerikan kundër socialimperializmit sovjetik, në një kohë të favorshme për ta, fare lehtë
do të kërkojnë ta devijojnë luftën tonë në një luftë
shterpë.
Le të marrim shembullin e luftës së grupazheve para
formimit të Partisë sonë. Këto bënin gjoja një luftë ideologjike me njëri-tjetrin, por kjo ishte një luftë shterpë
që nuk i shërbente as luftës kundër Zogut, as krijimit të
Partisë Komuniste të Shqipërisë. Kur filloi lufta jonë për
të formuar Partinë, elementët grupashë dolën me tezën
se nuk duhej formuar Partia, domethënë nuk duhej krijuar uniteti i komunistëve, pse në Shqipëri gjoja nuk
ekzistonte proletariati dhe, meqenëse nuk ekzistonte proletariati, ne duhej ta pranonim pushtimin italian, i cili,
sipas këtyre elementëve, do të bënte investime, do të
ndërtonte fabrika, do t'i zhvillonte minierat dhe atëherë
ne do të kishim një proletariat. Vetëm atëherë, sipas tyre,
shtrohej detyra e krijimit të Partisë Komuniste të Shqipërisë, pararoja e proletariatit. Pra, për analogji, metoda
trockiste e kinezëve për të luf tuar, nëpërmjet teorisë së
«tri botëve», luftën revolucionare dhe unitetin e partive
marksiste-leniniste, ka për qëllim t'i lërë në harresë, për
një kohë, divergjencat e papajtueshme në mes proletariatit dhe borgjezisë, në mes shteteve të «botës së tretë»
kundër atyre të «botës së dytë» dhe, të gjithë së toku,
të luftojnë imperializmin sovjetik si «armikun kryesor»,
pastaj të mendojnë për revolucionin.
• . Revolucioni, sipas oportunistëve kinezë, do të bjerë si
fiku i pjekur që bie nga dega. Edhe kësaj taktike djallëzore ne duhet t'i ruhemi dhe ruajtja nga kjo taktikë konsiston në shtruarjen dhe në thellimin e tezave të drejta
të Kongresit të 7-të të Partisë sonë.
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Aktualisht kinezët në platformën ndërkombëtare bëjnë një luftë që disa herë të jep përshtypjen sikur ata nuk
janë të zotë. Kjo nuk duhet menduar kështu. Është e
vërtetë se ata janë në vështirësi të mëdha, por budallenj
nuk janë. Për rrugën revizioniste që kanë nisur, kinezët
përpiqen të gjejnë ose të ndërtojnë strategjinë dhe taktikat e tyre. Për sa i përket strategjisë, kjo është përcaktuar nga ata, por në taktika akoma kanë ngurrime dhe
pikërisht këto hezitime të tyre të lënë të mendosh se nuk
janë të zotët. Por jo, ne nuk duhet të mendojmë kështu,
përkundrazi, të mendojmë se ata janë në kërkim të taktikave të ndryshme për këtë ose për atë problem. Është
pikërisht kjo, që mund të të bëjë të krijosh një përshtypje të gabuar, e cila të vë në gjumë, prandaj po e
theksoj këtë gjë.
Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë se udhëheqësit aktualë kinezë që kanë marrë fuqinë në dorë, kanë nëpër
këmbë probleme të vështira për të zgjidhur dhe për të
kuiduar, gjë që nuk është aq e lehtë të bëhet brenda një
kohe shumë të shkurtër. Nuk është aq e lehtë për ta që
të përcaktojnë masat e përshtatshme për strategjinë që kanë vendosur, por që akoma nuk e kanë konkretizuar. Kjo
nuk përjashton atë që kinezët nuk bëjnë atë që thonë.
Në fakt ata ndryshe mendojnë dhe ndryshe veprojnë. Në
një moment një çështje e shpjegojnë kështu, në një moment tjetër e shpjegojnë ndryshe. Nuk gjen në ta një
logjikë e një analizë të shëndoshë të gjërave, të ideve, të
problemeve, të zgjidhjeve të tyre, por shikon një eklektizëm të theksuar.
Ky eklektizëm i theksuar përfaqësohet nga Maoja,
për të cilin nuk mund të themi se nuk ishte një teoricien
e se nuk ka qenë një mendimtar. Ai ka qenë një mendimtar dhe filozof, por jo filozof marksist-leninist. Gjatë
gjithë jetës së tij Mao Ce Duni ka mundur të ndërtojë
një teori e cila huazonte nga marksizmi, dhe një prakti220

kë që u përshtatej qëllimeve të tij. Ai thellonte disa
mendime të mendimtarëve të mëdhenj, por u shtonte ose
u adoptonte këtyre mendimeve edhe veprimet e mendimet e tij të veçanta jomarksiste-leniniste dhe kështu
arriti të krijonte një hibrid, që u quajt marksist-leninist, autori i së cilës, Mao Ce Duni, ishte një «marksist-leninist i shquar» që e «zhvillonte marksizëm-leninizmin
në kushtet e Kinës». Mirëpo nuk është ashtu. Teoria e
Maos është një amalgamë e mendimeve marksiste dhe
idealiste borgjeze, të cilën rrethanat e nxorën si një variant të marksizëm-leninizmit purist, por që në fakt nuk
ishte purist. Purist nuk do të thotë dogmatik, as sektar;
maoizmi ishte një amalgamë oportuniste, një djathtizëm i
teorisë marksiste-leniniste. Kina si një vend i madh, Lufta e Dytë Botërore, lufta nacionalçlirimtare dhe revolucioni kinez, i udhëhequr nga Partia Komuniste e Kinës
dhe nga Maoja, ia ngritën këtij emrin si një teoricien
marksist-leninist.
Tash udhëheqja aktuale kineze është në dilemë: Ta
mbajë ngritur flamurin e Maos apo ta rrëzojë këtë flamur dhe të ngrejë në vend të tij një flamur të ri.
Në këtë çështje në udhëheqjen aktuale kineze duhet të
ketë debate, përleshje e kontradikta të mëdha. Një nga
ata që mendojnë se duhet mbajtur flamuri i Maos, është
Hua Kuo Feni me gjithë grupin e tij, kurse Ten Hsiao
Pini mendoj se është për rrëzimin deri në njëfarë shkalie të flamurit të Mao Ce Dunit, pse ky flamur ka goditur
shokët e miqtë e Tenit dhe këtë vetë. Për këtë arsye
Ten Hsiao Pini nuk do të ecë plotësisht në rrugën dhe në
mendimet e Mao Ce Dunit, teorinë e të cilit asnjë nga
të dyja palët nuk e do, jo pse është një teori marksiste-leniniste, por se në atë grumbullim idesh që thashë
më parë ka çështje që nuk u leverdisin. Por teoria e
Maos ka edhe çështje që i leverdisin udhëheqjes së re.
Kësaj i leverdis sidomos ajo që «idetë» e Mao Ce Dunit
221

kanë një influencë botërore. Këtë ata duan ta ruajnë, me
qëllim që të ruajnë dhe të shtojnë influencën e tyre për
interesin e një shteti të madh kinez.
Në praktikë s'ka asnjë dyshim se udhëheqësit aktuaIë
kinezë do të bëjnë devijime nga maocedunideja. Pikërisht
këto devijime ata janë duke i studivar dhe duke i zhviiluar. Për këtë arsye edhe ne duhet të ndjekim me vigjilencën dhe me kujdesin më të madh taktikat e kinezëve
në luftën kundër marksizëm-leninizmit, në përpjekjet cjë
bëjnë për të zbatuar vijën e tyre të gabuar, por që orvaten ta kalojnë si një teori marksiste-leniniste. Ne duhet të ndjekim me kujdes, gjithashtu, format e tyre dhe
luftën për grumbullimin e njerëzve e të shteteve sipas
orientimeve të tyre specifike dhe të mbajmë qëndrimet
tona të drejta për çdo çështje.
Eshtë detyra jonë t'u japim të kuptojnë partive marksiste-leniniste dhe atyre që kanë mundësi të na dëgjojnë
se kjo është një luftë e madhe, për fitoren e së cilës Partia e Punës .e Shqipërisë jep në mënyrë modeste kontributin e vet. Por duhet të jenë të qartë të gjithë revoiucionarët, të gjitha partitë e vërteta marksiste-leniniste për
rrezikun që kërcënon revolucionin dhe mbarë botën ng ,a,
një luftë bërthamore dhe nga një shtyrje në kalendat greke
të revolucionit dhe të luftërave nacionalçlirimtare të
popujve.
I thashë Ramizit se këto mendime, natyrisht, të koncentruara në formë teorike, duhet të përmblidhen fië
artikullin që kam rekomanduar të bëhet. Po ashtu ne duhet ta demaskojmë me artikujt tanë vijën kineze si një
vijë revizioniste, oportuniste, që i përngjet asaj të revizionizmit hrushovian, pjesë përbërëse e strategjisë së revizionizmit modern. Ne duhet t'i zbulojmë pikat kryesore
të çështjeve ku përpiqen të mbështeten këta lloj revizionistësh për të shtjelluar strategjinë e tyre kundërrevolucionare.
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Hrushovianët u mbështetën në çështjen e epokës së
ashtuquajtur atomike, të rrezikut të madh të një lufte
bërthamore. Natyrisht për këtë ata u përgatitën dhe po
përgatiten çdo vit e më shumë, por për demagogji ata
nuk mohuan se ekziston epoka e revolucioneve, megjithëse teoria e tyre konsistonte pikërisht në shuarjen e
revolucionit. Kjo është një pikë e tyre e përbashkët me
maoistët. Për ta shuar revolucionin hrushovianët predikuan bashkekzistencën paqësore, paqen sociale, unitetin
në mes proletariatit dhe elementëve gjoja të majtë të
borgjezisë për të marrë pushtetin në rrugët evolutive,
demokratike, parlamentare etj. Nga ana tjetër, e gjithë
kjo shërbente për forcimin akoma më shumë të Bashkimit
Sovjetik si një fuqi socialimperialiste, për mbajtjen nën
drejtimin e tij dhe nën maskën e Traktatit të Varshavës
të të gjitha vendeve të ish-demokracisë popullore. Hrushovianët u përpoqën t'ia impononin këtë vijë gjithë lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Tashmë ne i dimë të
tëra peripecitë e kësaj pune.
Të vijmë tash te revizionistët kinezë. Edhe këta e
mohojnë epokën e revolucioneve, bile nuk flasin as për
revolucionet demokratiko-borgjeze dhe as për reformat
që duhet të bëjnë demokracitë borgjeze. Përkundrazi, për
t'u bërë superfuqi, revizionistët kinezë janë inkuadruar
në të ashtuquajturën botë e tretë, të cilën e konsiderojnë
.forcën më të madhe lëvizëse të historisë së epokës
sonë». Me një fjalë, ata i heqin vijë revolucionit, i heqin
vijë proletariatit si hegjemon në revolucion, u heqin vijë
partive marksiste-leniniste dhe luftojnë që pikëpamjet
dhe strategjia e tyre të adoptohen nga të gjithë marksistë-leninistët në botë dhe, të tërë së toku, marksistë,
reaksionarë, borgjezë, kapitalistë e revolucionarë, të bashkohen në një front me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të luftojnë socialimperializmin sovjetik.
Unë nuk do të zgjatem në këtë çështje, por dua të
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theksoj se ka shumë pika të tjera të përbashkëta midis
revizionizmit sovjetik edhe revizionizmit kinez. Duhet të
kemi parasysh që revizionizmi kinez po zhvillohet në një
periudhë kur para tij revizionizmi modern sovjetik goditi rëndë në një pjesë të madhe të botës, në Bashkimin
Sovjetik, pastërtinë e marksizëm-leninizmit, rendin socialist dhe e zëvendësoi me një rend fashist kapitalist. Megjithatë revizionizmi modern sovjetik vazhdon të maskohet me parullat leniniste. Kjo nuk do të thotë se
revizionizmi sovjetik nuk është demaskuar plotësisht.
Bota, popujt, revolucionarët dhe marksistët e vërtetë shikojnë se Bashkimi Sovjetik është kthyer në një superfuqi
që po ecën drejt hegjemonisë botërore në luftë me imperializmin amerikan, i cili, gjithashtu, lufton për hegjemoninë botërore.
Në këto situata po nxjerr krye revizionizmi kinez.
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E PREMTE
13 MAJ 1977

TE PERGATITET MIRE ANSAMBLI YNË
QE DO TË SHKOJE NE GREQI
Rekomandova që Ansambli Shtetëror i Këngëve dhe
i Valleve Popullore që do të shkojë në Greqi duhet të
përgatitet mirë si nga ana tekniko-profesionale, domethënë nga ana artistike, ashtu edhe nga ana politike.
Vajtja në Greqi e ansamblit tonë duhet të bëjë dhe do
të bëjë sensacion, sepse opinioni grek do të shikojë
përparimet e mëdha të kulturës shqiptare. Për këtë gjë
duhet të tregohet kujdes për përbërjen e ansamblit me
valltarë dhe me këngëtarë të shquar, me koristë të talentuar, midis të cilëve duhet të ketë edhe disa vajza
minoritare. Kjo është politike. Gjithë pjesëtarëve të
ansamblit t'u rekomandohet që të sillen në mënyrë
shembullore, sepse kjo ka rëndësi politike, të ruhen nga
çdo provokacion, të jenë gjakftohtë dhe t'i shërbejnë
k.auzës së madhe të atdheut tonë. Edhe kjo. gjithashtu,
ka rëndësi politike.
Për sa i përket çështjes së vajtjes së këtij ansambli
në Janinë, në parim ne nuk duhet të jemi kundër. Të
shkojnë edhe në Janinë, pse atje do të demaskohet edhe
Silogu i «Vorio-Epirit», vetëm se ne duhet të kërkojmë sigurime nga qeveria greke që atje në asnjë mënyrë të mos na ngjasin provokacione dhe incidente.
Për sa i përket ansamblit grek që mund të vijë
në Shqipëri, për reciprocitet duhet ta lejojmë që të japë
15 — s3
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një shlaqje në Gjirokastër, s'na prish punë. Për këtë
duhet të interesohen Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, por edhe sektori i
propagandës i Komitetit Qendror të ketë kujdes për këtë
çështje.

E PREMTE
13 MAJ 1977

SH EN M
Suzanë Marti, që vajti në ambasadën tonë në Paris
si mike e Partisë dhe e popullit tonë, i tha ambasadorit
se Zhyrkeja është element i influencueshëm dhe ngriti
ato probleme të ditës që preokupojnë Partinë Komuniste (marksiste-leniniste) të Francës. Ajo u shpreh se
ka disa gjëra që nuk i kuptojnë. Shokët e ambasadës i
dhanë shpjegime dhe kur e përcollën, i thanë se kurdoherë do të jetë e mirëpritur te ne, pse e konsideroimë si një mike të Partisë.
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E SHTUNE

E DIEL

14 MAJ 1977*

15 MAJ 1977*

SAJFUDINI NE JUGOSLLAVI

SERVILIZ1VII KINEZ NDAJ AMERIKES

Delegacioni parlamentar kinez, i kryesuar nga njëfarë Sajfudin, kandidat i Byrosë Politike të Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, po bën nj
udhëtim miqësor në Jugosllavi. Ai u prit nga kryetari
i Skupshtinës, i cili me dashamirësi të madhe i tregoi
për luftën «heroike» të Partisë Komuniste të JugosIlavisë, që tash quhet Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë
dhe për rolin e «marksistit të madh» Tito.

Pas mbledhjes së Londrës të fuqive të mëdha ekonomike imperialiste, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gazeta «Pravda- shkroi një artikull kundër vendimeve që u morën në këtë mbledhje. Synimi i këtij
artikulli është i kuptueshëm: Moska nuk është dakord
me vendimet që u morën në Londër, prandaj në artikull ajo i lufton, i kritikon dhe i demaskon sipas mënyrës së saj dhe sipas interesave të saj. Është me të vërtetë skandaloze që përnjëherë, artikullit të Moskës iu
dha përgjigjja nga «Zhenminzhibaoja• e Pekinit, e cila,
me paturpësinë më të madhe, merr në mbrojtje «sukseset e mëdha», •avantazhet e unitetit» të këtyre shteteve
kapitaliste, merr në mbrojtje «unitetin» dhe përparimet
e «Evropës së Bashkuar» dhe këto i konsideron si një
«sukses i madh• që u vihet përpara synimeve hegjemoniste të revizionistëve sovjetikë.
As vetë shtypi i imperializmit amerikan, anglez,
francez, japonez etj., nuk e merr mundimin që të hyjë,
hëpërhë, përnjëherë, zjarr për zjarr, në polemikë me
artikujt e «Pravdës». Imperialistët shikojnë punën e
tyre, ata bëjnë mbledhje, marrin masa, propagandojnë
e sigurisht do të shkruajnë edhe artikuj, por skandaloze
është që akoma pa dalë «nga furra petulla» që bëri
Karteri në Londër, kinezi ia futi dhëmbët.
Kinezët po futen çdo ditë e më shumë në baltë, në
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llumin e oportunizmit dhe as që kanë turp fare nga
opinioni botëror, nga marksistë-leninistët dhe nga revolucionarët. Si lakenjtë më të ndyrë, ata mbrojnë çdo veprim të imperializmit amerikan e të shteteve borgjeze
kapitaliste dhe çdo gjë që bëjnë këto fuqi të mëdha
agresive imperialiste, të cilat po shtypin popujt, Kina
e duartroket. Më duket se s'ka ku të vejë më tej ndjenja e servilizmit ndaj imperializmit amerikan, atij imperializmi, i cili i jep Kinës kredi për forcimin e saj.
Njëkohësisht Hua Kuo Feni dhe Jeh Çien Jini, nëpër
mbledhjet në stadiume, ku marrin pjesë me dhjetëra
mijë veta, proklamojnë sikur lufta botërore do të shpallet nesër; prandaj thonë se duhet të organizohen për
luftë të armatosur, të zhvillojnë industrinë luftarake dhe
ekonominë dhe të ndërtojnë fusha të reja nafte, ose
një industri të re në brendësinë e Kinës. Por duhet
thënë se ata i fshehin qëllimet e vërteta të kësaj fushate. Sipas kinezëve luftën do ta bëjë Bashkimi Sovjetik kundër imperializmit amerikan dhe thonë se duhet absolutisht të përgatitemi për luftë. Deri dje ata
nuk e thoshin një gjë të tillë. Lind pyetja: Në qoftë
se përgatiten për luftë, kundër kujt po përgatiten? Kush
do ta sulmojë Kinën, imperializmi amerikan apo socialimperializmi sovjetik? Nuk përjashtohet që Kinën ta
sulmojë socialimperializmi sovjetik; prandaj kinezët nuk
duhet të arrijnë në konkluzionin e gabuar se Beshkimi Sovjetik do të sulmojë Evropën e jo Kinën. E tërë

kjo politikë e sotme e Kinës ka një qëllim të qartë: të
fitojë kohë për t'u armatosur dhe për t'u bërë një fuqi e
madhe kapitaliste, domethënë të zërë edhe ajo pozitat e
dy superfuqive të tjera dhe të radhitet krahas këtyre
dy superfuqive.
Sa për revolucionin, ai është lënë për në kalendat
greke.
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E HENE
16 MAJ 1917*

DELEGACIONI KINEZ SHPREHET ME SHUME
ENTUZIAZËM PËR REGJIMIN TITIST
Tanjugu, «Zhenminzhibaoja» dhe HSINHUA-ja së
bashku po i bëjnë reklamë çdo ditë udhëtimit në Jugosllavi të delegacionit të Asamblesë Popullore Kombëtare
të Kinës, të kryesuar nga Sajfudini. Ky flet me një

dashamirësi të veçantë dhe me admirim për luftën e popujve të Jugosllavisë, për organizimin dhe ndërtimin e
«socializmit» në Jugosllavi, viziton fabrika, ferma etj. Në
fjalime e në dolli ai nuk mungon të shprehë kënaqësinë,
të shprehë «Ndjenjat e miqësisë së ngushtë e të sinqertë të popullit kinez ndaj popullit heroik jugosllav».
Sajfudini u prit me nderime dhe nga Titoja në Pallatin
e Bardhë (Shtëpia e Bardhë amerikane në Beograd).
Komunikatën që dha Tanjugu e mbështeti edhe komunikata e HSINHUA-së.
Titoja i foli Sajfudinit me simpati dhe me admirim
për Kinën e madhe, për sukseset e saj, për rolin e madh
që ajo luan në botë; gjithashtu iu lut t'i transmetojë
«shokut» Hua Kuo Fen nderimet e tij më të shquara.
Nga ana e vet Sajfudini i transmetoi Titos përshëndetjet

e Hua Kuo Fenit, i bëri urime të përzemërta për ditëlindjen e tij, dhe i dorëzoi si peshqesh një qilim muri.
Një qilim të tillë kinezët i falën edhe Kim Ir Senit,
mikut të tyre të ngushtë, me rastin e ditëlindjes.
Sajfudinin e çuan në Vojvodinë, ku kryetari i Asa231

mblesë së Vojvodinës i tregoi se si në këtë vend të
gjithë popujt e ndryshëm të Jugosllavisë «rrojnë në
harmoni të plotë», për t'i thënë Sajfudinit, me fjalë të
tjera, se çështja nacionale në Jugosllavi është zgjidhur
drejt. Prej andej Sajfudini shkoi edhe në Mal të Zi,
pra afër kufirit tonë, për të parë edhe «këtë vend malor
dhe popullin e tij heroik e për t'u miqësuar me të». Në
këtë pelegrinazh Sajfudini shoqërohej nga Peko Dapçeviçi, gjeneral i vjetër, partizan i ushtrisë jugosllave, nga
Mali i Zi. Pastaj e çuan në Dubrovnik, për të parë portin
e këtij qyteti dhe anijet sovjetike të luftës, që janë
ankoruar atje, si dhe në porte të tjera të Jugosllavisë.

Sajfudini, në bisedimet me jugosllavët dhe me Titon, për t'u bërë qejfin jugosllavëve, nuk mungoi të
Hasë për «botën e paangazhuar». Por është e qartë që
Sajfudini nuk ka vajtur vetëm për të forcuar miqësinë
në mes të dy shteteve, por edhe për të lidhur, gjithashtu,
të dyja partitë, sepse Partia Komuniste e Kinës aktualisht po lidhet me të gjitha partitë revizioniste ala perëndimore.
Këshilltari i një ambasade në Pekin i tha një shokut tonë se aktualisht ndodhet në Pekin një delegacion
i nivelit të lartë i partisë revizioniste italiane që po
zhvillon bisedime me Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, «por, — shtoi këshilltari, — vajtja
e tij në Pekin nuk do të publikohet në shtyp», domethënë kjo vizitë nuk do të deklarohet zyrtarisht.
Pra, Partia Komuniste e Kinës zyrtarisht ka bërë
takim me Karriljon, i cili ka pasë vajtur në Pekin para
disa kohësh, dhe tashti po organizon takime edhe me
partinë revizioniste italiane.

232

E MERKURE
18 MAJ 1977*

ULET NJE KULT DHE NGRIHET NJE TJETER
Që prej 7 muajsh po lexojmë çdo ditë artikuj të
gjatë dhe komunikata të vazhdueshme që drejtohen
kundër «bandës së të katërve». E ç'nuk i vënë në kurriz
kësaj «bande»! Çdo gjë e keqe dhe armiqësore që
mund të përfytyrohet e ka bërë «banda e të katërve».
Kjo «bandë», sipas udhëheqësve të sotëm kinezë, përbëhet nga katër udhëheqësit që dolën nga Revolucioni
Kulturor.
Ky Revolucion Kulturor u udhëhoq nga Mao Ce
Duni, çka do të thotë se këta elementë në veprimet e tyre
patën përkrahjen e plotë të Mao Ce Dunit. Tash bëhet
pyetja: Kjo përkrahje dhe ky besim ishin të bazuar apo
nuk ishin? Unë mendoj se duhet të ishin të bazuar, përndryshe u bie një faj i rëndë Mao Ce Dunit dhe shokëve të tjerë të tij, që udhëhiqnin Revolucionin Kulturor. Me këtë dua të them që, në rast se këta ishin
agjentë, në qoftë se Çan Çun Çiaoja ishte agjent i Guomindanit, ose Çian Çini një kurvë, siç e akuzojnë, që e
mbante në gjunjë Çan Kai Shia etj., etj., atëherë duhet
bërë pyetja: Ku ishte vigjilenca e Mao Ce Dunit dhe
e udhëheqësve të tjerë si Kan Sheni, të cilët, edhe kur
u dënua Çen Po Taja, edhe kur u dënua Lin Biaoja,
edhe kur u zhvillua kritika kundër Konfucit dhe Mencit,
i lanë këta njerëz të qëndronin në Komitetin Qendror
dhe, sipas Hua Kuo Fenit me shokë, të bënin ligjin?
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Kjo, natyrisht, është e çuditshme, por njëkohësisht edhe
e papranueshme.

Ne mendojmë se udhëheqja aktuale antimarksiste
dhe antirevolucionare, që ndjek një kurs reaksionar pro
imperializmit amerikan dhe në unitet me të kundër superfuqisë tjetër, socialimperializmit sovjetik, i mposhti
këta elementë, që s'duhet të jenë katër, por duhet të
jenë me miliona, dhe vazhdon t'i demaskojë. Kjo tregon
se këta «të katër» nuk ishin vetëm, dhe bëhet pyetja:
Gjithë kjo mori njerëzish ishin të gabuar, ishin qorra,
nuk nuhatnin, nuk shikonin ku po e çonin vendin?
Është e papranueshme një situatë e tillë, por fakt është
që ushtria kineze, e komanduar nga «gjeneralë» me tendenca të çuditshme, ka bërë ligjin gjatë gjithë kohës,
edhe gjatë Revolucionit Kulturor. Duke u mbështetur në
ushtrinë, veproi edhe Lin Biaoja. Kështu po bën edhe
Hua Kuo Feni, që u mbështet tek ushtria, edhe Jeh Çien
Jini, për ta bërë këtë goditje, siç thonë ata, të menjëhershme, «për të likuiduar katërshen me një të goditur».

Tash në Kinë po bëhet një propagandë e madhe për
të ngritur në qiell kultin e Hua Kuo Fenit. Ky po ndjek
taktikën e mbledhjeve lumë që zgjatin nga 20 ditë, ku
marrin pjesë deri në 7 mijë veta. Pjesëmarrja deri në
7 mijë veta në mbledhje kaq të gjera për një problem,
i shërben këtij qëllimi: të ngrejë yllin e Hua Kuo Fenit.
Kështu një kult ulet, një tjetër kult ngrihet. Balanca
aktualisht peshon më lehtë për Maon dhe më rëndë
për Hua Kuo Fenin, po se deri kur, këtë do ta shikojmë.
Mao Ce Duni ka thënë se «Çdo 7 vjet do të bëhet nga një
revolucion, do të vijnë të djathtët, pastaj do të vijnë të
majtët e kështu me radhë gjatë dhjetë mijë vjetëve».
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E PREMTE
20 MAJ 1977*

POPULLI KINEZ E RUAN DASHURINE PER POPULLIN
SHQIPTAR DHE PER PARTINE E PUNES
TE SHQIPERISE
Nga raporti që na dërgoi ambasadori ynë në Pekin,
në lidhje me turneun që bëri në disa provinca të Kinës,
del se, në përgjithësi, nga zyrtarët ai u prit me korrektesë, por ftohtë. Në këtë turne ambasadori ynë shoqërohej nga Liu Xhen Huaja, që ishte ambasador i parafundit në vendin tonë, element jo i mirë, i cili, sidomos
në fund, e tregoi çfarë fshihej pas buzëqeshjeve të tij
si prej budallai.
Shumë nga personat, që ambasadori ynë kishte njohur në Pekin, i jepnin dorën ftohtë dhe largoheshin,
mbasi nuk dëshironin të shikoheshin nga ata që i vëzhgonin se qëndronin afër tij. Siç duket, ishte dhënë
urdhër nga lart që të mbahej një qëndrim i tillë. Megjithatë, kishte ndonjë nga udhëheqësit e rajoneve që
vizituan, që nuk donin të dinin për këtë urdhër dhe
shprehën dashuri e simpati për vendin dhe për Partinë tonë.
Në bazë, gjendja ishte më ndryshe. Si duket, urdhri nuk kishte vajtur deri atje, sido që prapëseprapë
nuk ishte më ajo ngrohtësi, ajo dashuri dhe ai singeritet i mëparshëm. Ndihej se diçka kishte ndërruar dhe
ky ndryshim ishte shkaktuar përsëri nga propaganda e
udhëheqjes kineze kundër Partisë dhe vendit tonë. Me-
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gjithatë, kjo propagandë nuk kishte arritur të zinte
vend sa duhej dhe, sipas ambasadorit, edhe atje ku
kishte zënë vend, ishte sa për formë, se në realitet njerëzit e bazës, populli, e ruajnë dashurinë dhe miqësinë
për popullin shqiptar dhe për Partinë e Punës të Shqipërisë.
Ka njerëz të mirë që kritikojnë ashpër veçanërisht
politikën e Hua Kuo Fenit ndaj Jugosllavisë e Rumanisë dhe thonë: «Ç'është kjo poshtërsi që po bëhet? Ne
miqësohemi me armiqtë tanë dhe armiqësohemi me
miqtë tanë, siç janë Shqipëria socialiste dhe Partia e
Punës e Shqipërisë, që kurdoherë kanë qenë në pararojë të mbrojtjes së pastërtisë së marksizëm-leninizmit
dhe veçanërisht të Kinës».
S'ka dyshim se në Kinë aktualisht ekziston një kaos
në politikë, në ideologji dhe në ekonomi. Ky kaos
është shkaktuar nga vija revizioniste oportuniste e
grupit të Hua Kuo Fenit, i cili bën përpjekje që këtë
vijë ta zhvillojë e ta rrënjosë edhe në parti, edhe në
masa.
Ambasadori na informon se kudo ku ka shkuar,
nuk e ka ndeshur më askund termin «kryetari Mao Ce
Dun», por «shoku Mao Ce Dun». Tash -kryetar» atie
cilësohet vetëm Hua Kuo Feni.
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E SHTUNE
21 MAJ 1977

PIKEPAMJET E SHOKEVE SPANJOLLE
Shoku Ramiz më raportoi për bisedën që pati me
shokët e delegacionit të KQ të Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste). Mendoj se pikëpamjet e tyre
janë të drejta dhe plotësisht në akord me pikëpamjet e
Partisë sonë. U gëzova që Partia Komuniste e Spanjës,
marksiste-leniniste, zhvillon një veprimtari të gjerë revolucionare brenda në Spanjë. Ajo është dhe do të qëndrojë në ilegalitet, në kundërshtim me qëndrimin e
partisë së Karriljos dhe të njëqind të tjerave, që janë
legalizuar me lejën e policisë. Ky qëndrim i shokëve
spanjollë është shumë i drejtë.
Çështje tjetër që më pëlqeu, është taktika e kësaj
partie për mobilizimin e masave për revolucion. Përveç
organizatës së gjerë të FRAP-it ajo ka nën drejtimin
e saj edhe një organizatë tjetër, që quhet -Konventa e
Republikës». Në këtë të fundit bëjnë pjesë njerëz me
bindje të ndryshme politike, por që janë për republikën.
Pra, «Konventa e Republikës» ka, si të thuash, një
hapje më të gjerë, kurse FRAP-i më të ngushtë, pse
në këtë organizatë bëjnë pjesë aktivistë më të vendosur,
më revolucionarë, të armatosur dhe të vendosur për
luftë guerriljesh në qytete. Përveç këtyre, shokët spanjollë kanë krijuar edhe bërthama të sindikatave që i
drejtojnë nëpërmjet këshillave të zgjedhur, të cilët, siç
thonë. mund të bëjnë për së shpejti edhe një kongres.
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Partia Komuniste e Spanjës (m-1) ka në plan që të
zhvillojë disa konferenca gjatë këtij gjashtëmujori: një
konferencë të gruas spanjolle, një konferencë të rinisë,
një konferencë të intelektualëve antiimperialistë dhe pas
këtyre mendojnë të bëjnë kongresin e partisë, aty nga
gushti i këtij viti.
Në kongres do të trajtojnë problemet e politikës së
jashtme të partisë, duke mbrojtur tezat e luftës kundër
të dyja superfuqive, pra edhe kundër imperializmit
amerikan. Do të flasin haptazi se janë në kundërshtim
me tezën që thotë se imperializmi amerikan është dobësuar, prandaj duhet mbështetur tek ai për të luftuar
socialimperializmin sovjetik. Do të flasin, gjithashtu,
hapur kundër tezës së «tri botëve» dhe do të shpjegojnë
se ajo është një teori false që pengon luftën nacionalçlirimtare, revolucionin etj. Shokët spanjollë kanë thënë
se do të mbrojnë Partinë e Punës të Shqipërisë dhe do
të bëjnë konsiderata të mira për Kongresin e saj të 7-të.
Pastaj në kongres do të f]itet edhe për çështjet e
brendshme. Do të dilet kundër monarkisë dhe për republikën, do të trajtohet çështja se pushteti merret me
luftë të armatosur dhe do të argumentohet se është e
pamundur që pushteti të merret me evolucion edhe me
metodat demokratiko-borgjeze parlamentare.
Një gjë tjetër më kënaq, pikërisht ajo që shoku
spanjoll i ka thënë Ramizit se kanë konsideratë shumë
të mirë për Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), një parti që punon, që ka një organizim
të shëndoshë, me kuadro të bazës shumë të ngritur dhe
që studiojnë; se kanë konsideratë edhe për Partinë Komuniste Portugeze (të Rindërtuar), e cila ka një influencë
të madhe në klasën punëtore portugeze. Për Partinë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) gjithashtu foli
mirë. Ky shok është shprehur dakord dhe me entuziazëm
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për mbledhjet e për mitingjet që u organizuan nga
këto parti, në të cilat morën pjesë edhe përfaqësues nga
partitë tona marksiste-leniniste.
Me këtë rast i thashë shokut Ramiz se konstatoj që
Partia Komuniste e Zelandës së Re nuk po ndjek të
njëjtën vijë që ndjekin Hilli Zhyrkeja dhe të tjerë si
këta. Që me ardhjen e Hua Kuo Fenit në fuqi nuk
shohim manifestime për të dhe për «bandën e të katërve» nga Partia Komuniste e Zelandës së Re. Ka
mundësi që kjo parti dhe udhëheqësi i saj Uillkoks të
mos jenë dakord me vijën e udhëheqjes aktuale kineze.
Këtë e them, sidomos, se në disa numra të gazetës së saj
«Pipëlls Vojs» është botuar artikulli i gazetës sonë «Zëri
i popullit» që flet kundër dy superfuqive, imperializmit
dhe socialimperializmit, i shoqëruar me një fotografi
të afrikanëve që kanë ngritur kokën dhe shikojnë sipër
tyre dy avionë që fluturojnë: një me shkronjat «USA»
edhe një tjetër «URSS».
Është fakt se ne kemi humbur lidhjet me Uillkoksin,
prandaj me Partinë Komuniste të Zelandës së Re duhet
të rilidhemi, po se si, duhet të mendojmë për këtë
çështje...
Duhet, po ashtu, të thirret shoku nga Zelanda e
Re që punon në radion tonë, Tejlori, dhe shokët e Drejtorisë së Jashtme të Komitetit Qendror të bisedojnë me
të për të parë nëse ka lidhje ai (ne e dimë se nuk ka)
ose për të na dhënë ndonjë informacion se ç'po bëhet
në partinë ose në vendin e tij dhe, me këtë rast, sikur
të na sqarojë një çikë më mirë çfarë ngjau në kohën
kur ai u largua nga partia dhe u kthye në Shqipëri,
çfarë kontradiktash u krijuan që ky si «Chairman»,
kryetar i partisë, la vendin e punës dhe erdhi në Shqipëri, të rrojë me vajzat dhe me djemtë e tij, të cilët
janë rritur e janë martuar këtu dhe janë bërë shtetas
,
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të vendit tonë. Shpjegimet e tij mund të: na ndihmojnë
për të ndërmarrë disa përçapje të mëtejshme për ripërtëritjen e lidhjeve me Partinë Komuniste të Zelandës së
Re dhe për thirrjen e Uillkoksit eventualisht për
vizitë në Shqipëri.

E SHTUNE
21 MAJ 1977*

ME THUAJ ME KE RRI, TE TP, THEM SE CILI JE
Shëtitja e Sajfudinit në Jugosllavi mbaroi «me suksesin më të madh». Sipas fjalëve të kryetarit të delegacionit parlamentar kinez, «rezultatet ishin të shkëlqyeshme». Ai, sipas agjencive të lajmeve, falënderoi në emër
të delegacionit «për pritjen kaq të përzemërt që iu bë»
dhe veçanërisht falënderoi presidentin Tito, i cili, sipas
tij, «bisedoi në mënyrë të hollësishme dhe me përzemërsi
të madhe me delegacionin».
Sajfudini pohoi se pjesëtarët e delegacionit kanë
krijuar përshtypje shumë pozitive mbi zhvillimin e Jugosllavisë. Ai tha se «kombet dhe kombësitë në Jugo-

sllavi, me luftën e tyre nën udhëheqjen e presidentit
Tito, fituan lirinë dhe pavarësinë, ndërsa pas çlirimit,
duke u mbështetur në forcat e veta (dhe zoti Sajfudin
këtë e ka theksuar vazhdimisht në fjalimet e tij), po
ndërtojnë vendin e vet dhe kanë përvojë të çmueshme»,
gjë që, sigurisht, do shërbejë shumë kinezëve!
Të deklarosh botërisht se ekonomia e Jugosllavisë
qenka zhvilluar duke u mbështetur në forcat e veta,
kjo do të thotë, veç të tjerave, të marrësh në mbrojtje
të ashtuquajturin socializëm vetadministrues dhe të bësh
përpjekje për të fshehur faktin që ky farë socializmi e ka
kushtëzuar zhvillimin e ekonomisë jugosllave jo me
mbështetjen në forcat e veta, por me kreditë dhe me
lëmoshat e imperializmit dhe të kapitalizmit. Një de-
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klaratë të tillë se Jugosllavia titiste «mbështetet në
forcat e veta», s'ka guxuar ta bëjë deri më sot as vete
Titoja. Ky qëndrim e vë udhëheqjen kineze në pozitën
qesharake të një avokati sharlatan, i cili, pa pasur asnjë
argument, mohon atë faj që vetë i akuzuari e ka pranuar.
Ky delegacion, me këtë farë Sajfudini në krye, gjykoi dhe shprehu edhe kënaqësinë e tij të veçantë që
konstatoi se «kombet e Jugosllavisë kanë gjetur atë drej-

tim të përshtatshëm dhe se këtu, në Jugosllavi, problemet kombëtare janë zgjidhur në përputhje me parimet
marksiste...». Sipas Sajfudinit, Jugosllavia titiste, me
presidentin e saj, na qenka pra marksiste-leniniste dhe
ndërtoka socializmin!
Dihet botërisht se vetadministrimi titist, përveç shumë të këqijave të tjera, i solli Jugosllavisë edhe thellimin e grindjeve e të përçarjeve serioze midis kombeve.
Borgjezia e re jugosllave, me Titon në krye, ka ndjekur
kurdoherë politikën e shtypjes kundrejt pakicave komb: -.L
tare. Kjo politikë ka çuar popujt e Jugosllavisë në mosbesim dhe armiqësi midis kombeve dhe ka përhapur
ideologjinë e nacionalizmit borgjez.
Rrezikun e politikës së thellimit të grindjeve midis
kombeve që bëjnë pjesë në shtetin federativ jugosllav,
e ka njohur edhe vetë Titoja, i cili, me gjithë masat e
shtrëngimit shtetëror që ka marrë për ta parandaluar
shpërbërjen e Federatës së tij, dhe me disa të drejta të
cunguara që u ka njohur kombësive për të qetësuar
trazirat, qoftë edhe përkohësisht, është jashtëzakonisht
i shqetësuar se ç'do të ndodhë me këto kombe pas vdekjes së tij.
Mao Ce Duni dhe Partia Komuniste e Kinës, kur
është çështja për rektifikimin e kufijve të vendosur që
në kohën e carëve midis Kinës dhe Bashkimit Sovjetik,
këtë e reklamojnë, bile me zë të fortë. Por, ndërsa ngrenë çështjen që të prishen marrëveshjet e Luftës së Dytë
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Botërore, për arsye se «kufijtë e shteteve janë caktuar
gabim», kuptohet, natyrisht nga Stalini, ata e gjejnë «të
drejtë» dhe «marksiste-leniniste» zgjidhjen që i paska
dhënë Titoja problemit të kombësive në gjirin e Federatës Jugosllave.
Më shumë se kaq kinezët s'kanë si e mbajnë Titon
nën sqetull, dhe Sajfudini s'kishte ç'thoshte më tepër
për të kënaqur ata që e dërguan në Jugosllavi për t'i
puthur dorën Titos. Sido që të dëshmojnë në të rremë
kinezët, sado të përpiqen ata për zbukurimin e titizmit,
llafet e tyre nuk mund ta shërojnë Federatën Jugosllave
nga kjo sëmundje kronike që po i zë frymën.
Sajfudini vlerësoi lart, gjithashtu, «politikën e mosangazhimit të Jugosllavisë, bashkëpunimin dhe solidaritetin me vendet e tjera të paangazhuara dhe me vendet
në zhvillim», vetëm se nuk tha «me vendet e botës së
tretë». Të tillë servilë dhe hipokritë janë këta njerëz.
Titoja dhe të gjithë ata që e pritën dhe biseduan me
Sajfudinin, pohuan haptazi vijën dhe pikëpamjet e tyre,
kurse kinezi i fshehu. Po përse e bëri ai këtë? Për t'u
bërë qejfin titistëve.
Në fakt kinezët më parë e kanë konsideruar .«lëvizjen për mosangazhimin» si një mjet në duart e shteteve kapitaliste për sundimin e popujve. Tani, duke
kthyer pllakën, ata e vlerësojnë atë si një lëvizje që
drejtohet gjoja kundër imperializmit e kolonializmit,
ndërsa Titon, këtë rçnegat të lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare, e prezantojnë si themelues të <mosangazhimit», dhe, duke shprehur ndryshimin e kursit
kinez edhe ndaj kësaj së ashtuquajture lëvizje të mos-

angazhimit, Sajfudini theksoi: «Jemi të gëzuar, gjithashtu, që mund të konstatojmë se Jugosllavia, si një nga
themelueset e lëvizjes së mosangazhimit, i përmbahet fort
politikës së mosangazhimit, mbron me vendosmëri sovranitetin dhe pavarësinë e vet, bën përpjekje të palodh243

shme për forcimin e unitetit të vendeve të paangazhuara dhe të vendeve të tjera në zhvillim, në luftë
kundër imperializmit, kolonializmit dhe hegjemonizmit»•
etj. Këto deklarata s'kanë nevojë për koment dhe provojnë se kinezët përpiqen të fshehin faktin që titizmi,
kjo rrymë oportuniste ideologjike dhe politike, kryen
një punë sabotuese midis forcave përparimtare të vendeve që luftojnë për liri e pavarësi, dhe çorienton përpjekjet e tyre për të zhdukur mbeturinat koloniale etj.
Është fare e qartë që delegacioni parlamentar kinez
nuk është një delegacion i rastit, por ka pasur disa
objektiva të caktuar që ka shkuar në Jugosllavi, dhe
kryesorja është jo vetëm për të mbrojtur Titon dhe titizmin, për të vërtetuar se zhvillimi i Jugosllavisë «mbështetet» në forcat e veta dhe se politika e -«mosangazhimit» drejtohet gjoja kundër imperializmit e kolonializmit, por edhe për të forcuar lidhjet shtetërore dhe të
partive, për të trashur miqësinë, për të bashkëpunuar
si shokë idealesh të përbashkëta, duke hequr maskat.
Këtë qëllim nuk e fshehu aspak kryetari i delegacionit
parlamentar kinez në Jugosllavi. Ai u shpreh kështu
në fjalimin që mbajti në banketin e dhënë për nder të
tij kur arriti në Beograd: dhe Jugosllavia
ndahen nga mijëra male e lumenj, por... janë të lidhura
së bashku nga përvoja e përbashkët historike dhe nga
lufta e përbashkët që na pret sot. Ne simpatizojmë, përkrahim dhe inkurajojmë njëri-tjetrin... Ju urojmë të
arrini suksese të reja edhe më të mëdha nën udhëheqjen
e presidentit Tito...». Merret vesh fare qartë se kinezët
duan të luftojnë së bashku me titistët. Po çfarë luf te
do të jetë kjo dhe kundër kujt do të drejtohet? S'ka
asnjë dyShim se kjo «luftë» do të jetë si ajo e Titos, që
është përkrahur nga imperializmi, dhe do të drejtohet
kundër marksizëm-leninizmit, socializmit dhe lëvizjeve
çlirimtare. Udhëheqja aktuale kineze do të ecë në këtë
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rrugë, se, po të ishte ndryshe, ajo nuk do të kërkOnte
shokë, miq e bashkëpunëtorë si Titoja, dhe nuk do ta
vinte veten në një front me të. Logjikë tjetër në vlerësimin e këtyre fatkeve nuk mund të ketë.
Të gjitha këto pikëpamje që përmenda më lart, i
re]aton gjerë e gjatë Tanjugu. Duhet të themi që kjo
agjenci flet tamam për këto çështje, nuk zbukuron gjë,
është e saktë, për arsye se interesat e revizionizmit modern që përfaqëson Titoja, janë të mëdhenj, interesat e
shtetit jugosllav janë të mëdhenj, prandaj qëllimet e

tyre janë që Kinën e Hua Kuo Fenit ta futin mirë në
brazdën revizioniste dhe shtetin kinez ta bëjnë aleatin
e tyre, domethënë të forcojnë pozitat e tij proamerikane.
Tradhtia e vijës marksiste-leniniste nga ana e kinezëve shikohet edhe në komunikatat që jepen për këtë
udhëtim të Sajfudinit. HSINHUA-ja jep komunikata të
shkurtra bajate; në to problemet që përmenda më lart,
pra, pikëpamjet që ka shprehur delegacioni kinez në
Jugosllavi, fshihen, nuk thuhen. Kjo ndodh për arsye
se ekziston frika nga opinioni i brendshëm kinez, që
është kundër një rruge të tillë të përbashkët me tradhtarin Tito; ekziston gjithashtu frika edhe nga opinioni
ndërkombëtar, i cili do që ta klasifikojë Kinën atje ku
kjo e meriton të qëndrojë. Për këto arsye HSINHUA-ja
fsheh të vërtetën për të mos treguar qëllimet përse vajti
Sajfudini në Jugosllavi, ç'bëri dhe ç'tha ai atje. Kështu
që populli kinez ta konsiclerojë këtë si një udhëtim pa
rëndësi, kurse për udhëheqjen kineze ky udhëtim, në
realitet, ka një rëndësi të madhe.
Pavarësisht se Kina për shumë çështje ka marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund
të merret vesh vetë drejtpërsëdrejti, në praktikë mund
të ketë edhe disa gjëra, për të cilat ndihet nevoja e ndërhyrjes së këtij batakçiu jugosllav, për të shpejtuar procesin e miqësisë në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara
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të Amerikës. Këtë punë e ka bërë kurdoherë me zell Josip Broz Titoja dhe, pas një veprimi të këtij lloji, ai nuk
ka munguar të marrë çekun nga Uashingtoni.
Pikërisht, porsa u largua Sajfudini, arriti në Jugosllavi nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
i cili do të ketë bisedime, gjithashtu, të përzemërta me
Titon dhe ky do ta vërë në dijeni për çka i paraqiti Sajfudini, do t'i japë edhe rekomandime nënpresidentit amerikan dhe për këtë punë që kreu, natyrisht, do të marrë
edhe shpërblimin, sigurisht një çek të majmë.
Neve, komunistëve shqiptarë na vjen shumë keq për
popullin kinez, të cilin kjo udhëheqje po e fut në rrugën
e tradhtisë, por s'kemi ç'bëjmë, kjo është një luftë që i
përket atij vetë ta bëjë, luftë që duhet më parë ta kuptojë dhe pastaj ta zhvillojë me ashpërsinë më të madhe.
Por kjo gjendje e krijuar ka edhe të mirën e saj: klika
renegate, revizioniste e antimarksiste, që ka marrë fuqinë në Kinë, me këto veprime do të demaskohet.
Kina e sotme ka zënë një vend përkrah Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, përkrah titizmit, përkrah gjithë
partive revizioniste të ashtuquajtura komuniste. Populli
ynë ka një shprehje të urtë që thotë: «Më thuaj me kë
rri, të të them se cili je"
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E PREMTE
27 MAJ 1977

E KEMI PER DETYFtE T'UA SQAROJME MIQVE
VIJEN TONE
Shoku Ramiz më raportoi për bisedimet e reja që
pati me shokët e Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste) dhe me shokët e Partisë Komuniste Portugeze
(e Rindërtuar). Bisedimet e zhvilluara kanë shkuar shumë mirë. Të dyja këto parti janë plotësisht dakord me
vijën politike, ideologjike dhe organizative të Partisë sonë. Nuk ka midis nesh asnjë mosmarrëveshje dhe ky
është një sukses i mirë. Në këtë rrugë janë edhe partitë
e tjera marksiste-leniniste kryesore, si ajo e Gjermanisë
(marksiste-leniniste), Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste), deri në njëfarë shkalle është edhe Partia
Komuniste e Greqisë (marksiste-leniniste), të cilën, siç e
kam thënë dhe herë të tjera, ne nuk e njohim, por duhet
të mbajmë lidhje, pa i ftuar këtu derisa të shohim veprimtarinë e tyre, mbasi tash në Greqi ekzistojnë katër
parti të ashtuquajtura komuniste. Duhet të shohim clli
është qëndrimi i kësaj partie ndaj problemeve të mëdha
politiko-ideologjike që shtrohen përpara revolucionit botëror.
Në mes këtyre katër a pesë partive komuniste marksiste-leniniste të Evropës, dhe konkretisht të Gjermanisë, të Spanjës, të Italisë, të Portugalisë dhe të Greqisë
janë bërë mbledhje dhe janë përgatitur edhe dy deklarata. Deklarata e parë u aprovua nga të gjithë. Pastaj
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Partia Komuniste Portugeze (e Rindërtuar) pati disa vërejtje, prandaj doli me një deklaratë të sajën. Edhe Partia
Komuniste e Greqisë (marksiste-leniniste) mbajti anën e
Partisë Komuniste Portugeze (e Rindërtuar).
Të dyja këto deklarata unë i lexova dhe konstatoj se
e para është e drejtë, parimore, marksiste-leniniste dhe
militante. Kjo deklaratë i shtron të gjitha problemet qartë, hapur, pa dorashka, duke mbrojtur drejt teorinë
marksiste-leniniste e duke përcaktuar vijën që duhet
ndjekur në revolucion e në luftën nacionalçlirimtare kundër dy superfuqive dhe reaksionit botëror.
Kjo deklaratë, natyrisht, e atakon Partinë Komuniste të Kinës, vijën e saj oportuniste, bile e quan «brauderiste», jo drejtpërdrejt, por pasi flet për vijën e drejtë
dhe mbështetjen e Partisë së Punës të Shqipërisë.
Me të gjithë shokët, Hy%niun, Ramizin, Hekuranin e
Prokopin, gjykuam se kjo deklaratë është e drejtë e revolucionare, kurse ajo që kishin paraqitur portugezët
ishte shumë e butë, nuk ishte militante, prandaj e porositëm shokun Ramiz që të gjente mënyrën dhe format e
ta bisedonte këtë gjë me ta dhe haptazi t'u jepte shokëve portugezë pikëpamjen tonë, të cilën ata e kërkonin.
Por ndodhi që më parë se Ramizi t'u jepte pikëpamjen
e Partisë sonë, shokët portugezë, që janë shokë të mirë,
që e duan Partinë e Punës të Shqipërisë dhe Republikën
tonë Popullore Socialiste, i thanë Ramizit se kanë reflektuar mbi projektdeklaratën e tyre dhe mendojnë se ajo
duhet korrigjuar, i thanë, gjithashtu, se «Ne jemi dakord
me pikëpamjet tuaja». Në mes të tjerash ata thanë se
kishin parë fjalimet e Sajfudinit që kishte mbajtur në
Beograd, të cilat ishin provokuese, antimarksiste dhe
kundër Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë etj.,
etj.
Ramizi na tha se kishte biseduar edhe me spanjollët
dhe ua tha pikëpamjet tona. Të dyja palët, portugezët me
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spanjollët, do të kenë një takim dhe sigurisht që do të
diskutojnë.
Ramizi u tha atyre në mënyrë shoqërore që sa të
jetë e mundur të ruhet uniteti, për arsye se në vija të
përgjithshme dhe në çështjet e mëdha të gjithë jemi dakord. Çështja për të cilën diskutohet është një çështje e
vogël taktike, domethënë si e me çfarë force të thuhet
ajo. Prandaj çështja është që unitetin që ekziston, ta forcojmë. T'u tregojmë, gjithashtu, të gjithë atyre që dëshirojnë të përfitojnë nga taktikat tona se ne u bëjmë thirrje të reflektojnë në pikëpamjet tona të drejta, por
përpjekjet tona dhe durimi që tregojmë ne nuk do të
thotë që ata t'i shfrytëzojnë këto taktika, siç bëjnë kinezët, në dëm të marksizëm-leninizmit dhe të vijës sonë
revolucionare.
Me këtë rast u thashë shokëve që në partinë e tyre,
bile edhe në popull, kinezët kanë folur haptazi kundër
Partisë sonë dhe këtë na e kanë raportuar shokët e ambasadës sonë në Pekin, të cilët në takimet që bëjnë me
kuadro dhe me masat shohin tashti një ftohtësi ndaj
nesh, pa lëre pastaj në çështjet formale, të pritjeve zyrtare etj., etj. Prandaj ne, duke iu përmbajtur me vendosmëri vijës së Kongresit, në Parti dhe në popull, pa
zënë në gojë akoma drejtpërdrejt me emër Partinë
muniste të Kinës, çështjet duhet t'i shtrojmë teorikisht
dhe politikisht, t'i zgjerojmë, t'i zbërthejmë si duhet e pa
druajtje orientimet e Kongresit dhe t'i armatosim Partinë
dhe masat e gjera të popullit. Gishtin ne nuk do ta vëmë,
por të gjithë do të kuptojnë për kë po bëhet fjalë dhe pikërisht njerëzit tanë duhet të kuptojnë, pse, sipas mendimit
tim dhe të shokëve, çështja është shumë serioze, Kina po
ngrihet si një fuqi e re revizioniste proamerikane, kundër
revolucionit, kundër socializmit, nën maskën socialiste dhe
komuniste. Kjo orvatje nuk mund të mbetet pa u demaskuar, edhe pse për oportunitet ne akoma nuk i vëmë
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me tërë kuptimin e fjalës pikat mbi i. Kuptohet qartë
se, po nuk i demaskuam, ne do të bëjmë gabim dhe revizionistët kinezë do t'i lëmë të livadhisin nën maskën e
miqësisë dhe të marksizëm-leninizmit.
Siç më tha Ramizi, që ka asistuar dy herë vetë në
koncertet e dekadës së majit, që jepen në sallën e Teatrit
të Operës dhe të Baletit, të dyja herët ka vënë re nga
katër a pesë kinezë që rrinë në një radhë dhe, kur këndohet për Kongresin e 7-të dhe për Partinë e Punës të
Shqipërisë, në mënyrë sfacciatol dhe provokuese nuk duartrokasin, por lidhin duart. Kjo bëhet me qëllim, për
t'u thënë njerëzve rreth e rrotull tyre, se ja, ne kinezët
jemi kundër Kongresit të 7-të të Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe udhëheqjes së saj. Por në të vërtetë me
një qëndrim të tillë ata i forcojnë më tepër ndjenjat politike dhe dashurinë e masave të popullit tonë ndaj Partisë dhe udhëheqjes së saj dhe krijojnë ndaj kinezëve një
urrejtje të madhe. Populli ynë të tilla manifestime armiqësore ka . vite që i ka parë. Ai ka parë si kanë bërë
titistët jugosllavë, pastaj revizionistët sovjetikë, çekët,
bullgarët, polakët e të tjerë, të cilët jo vetëm që s'kanë
duartrokitur, por janë ngritur dhe kanë ikur nga salla,
kanë prerë deri edhe marrëdhëniet diplomatike dhe na
kanë sulmuar hapur. Por me të tilla veprime ata s'na
kanë bërë asgjë, përkundrazi më tepër jemi forcuar. Mua
më duket se rrugën që ka zënë Partia jonë në këtë drejtim, flas për sa i përket taktikës që ndjek, e ka drejt.
Këtë taktikë ne duhet ta zhvillojmë më tej.

Shokët spanjollë kanë pyetur nëse kemi lidhje me
•grupet marksiste-leniniste në Francë. Ramizi u tha që ne
e dimë se ekzistojnë të tilla grupe, të cilave u dërgojmë
1 Italisht — të pafytyrë.
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edhe materiale, por lidhje kemi pasur, i ruajmë dhe i
mbajmë akoma me Zhyrkenë, sido që ky qëndron në
pozita armiqësore kundër Partisë sonë. Lidhje me grupet
e tjera ne nuk kemi.
Kemi ne lidhje me ta, janë përgjigjur spanjollët,
dhe konstatojmë se janë njerëz të mirë. Së shpejti ata do
të organizohen në një parti marksiste-leniniste të vërtetë.
Ramizi u tha: «U lumtë, le ta organizojnë partinë
dhe ne do ta duartrokasim. Punoni ju me ta se kjo është
një detyrë e madhe internacionaliste»-.
Po ashtu ne duhet të kemi kujdes me partitë që
qëndrojnë në dy karrige. Ne nuk duhet t'i presim marrëdhëniet, për shembull, me partitë nordike (norvegjeze,
suedeze, finlandeze, daneze) dhe me atë holandeze, por
të bëjmë përpjekje që këtyre partive t'u shpjegojmë vijën e drejtë të Partisë sonë, të flasim me to dhe t'i bindim në mos përnjëherë, por gradualisht me fakte, me
dokumente, për zhvillimin e ngjarjeve, t'i bindim që edhe
këto të ecin në rrugë të drejtë. Natyrisht këto përpjekje
duhet të kenë një kufi, për arsye se shohim që Partia
Komuniste (marksiste-leniniste) Norvegjeze, kryetari i së
cilës shkoi në Kinë, ku e priti edhe Hua Kuo Feni, po
sulmon haptazi Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste) dhe këtë nuk e bën pa qëllim, por sepse
kjo tregohet me të vërtetë një parti e fortë revolucionare.
Partia Komuniste (marksiste-leniniste) Norvegjeze e akuzon atë të Gjermanisë pse lufton Partinë Komuniste të
Kinës. Partia Komuniste Suedeze mban një qëndrim tjetër. Ajo mundohet të rrijë në dy karrige dhe deklaron
që «Ne jemi me Partinë e Punës të Shqipërisë dhe me
Partinë Komuniste të Kinës dhe kush prek këto dy parti,
ka prekur partinë tonë», por në realitet, suedezët mbështetin pikëpamjet revizioniste kineze në çështjet kryesore
të politikës ndërkombëtare dhe ideologjike.
251

Pra, natyrisht, ne do të përpiqemi t'i sqarojmë, por
duhet t'u lëmë po ashtu të kuptojnë se për sa u përket
pikëpamjeve të tyre për këto probleme ne nuk jemi dakord me ta, pse kemi pikëpamje të tjera dhe dëshirojmë
që pikëpamjet tona t'i studiojnë një çikë më thellë, të
reflektojnë mbi to, të reflektojnë, gjithashtu, edhe mbi
ato të kinezëve dhe të vendosin vetë, në mos sot, nesër.
Sidoqoftë ata të jenë të bindur se ne dëshirojmë ta ruajmë miqësinë, por brenda vijës marksiste-leniniste dhe
jo në kundërshtim me të, jo në rrugën e mosruajtjes së
pastërtisë së marksizëm-leninizmit dhe të moszbatimit
konsekuent në jetë të parimeve bazë të kësaj teorie të
madhe. Këtë qëndrim tonin duhet ta kuptojnë si partitë
nordike, ashtu edhe Partia Holandeze, një përfaqësues i
së cilës shkoi në ambasadën tonë në Paris dhe tha se
«Ne jemi kundër Bashkimit Sovjetik, vetëm nuk mund
të deklarohemi kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, meqenëse nuk na kupton populli». Atëherë, në
qoftë se nuk i kupton populli dhe duhet që të ndjekin
politikën e Mbretëreshës Vilhelminë, do të thotë që këta
nuk janë marksistë. Sidoqoftë ne do t'u shpjegojmë vijën
tonë. Këtë e kemi për detyrë, por pikëpamjet e tyre të
gabuara ne nuk mund t'ua aprovojmë.
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E SHTUNE

28 MAJ 1977

Tr BrJME PERPJEKJE PËR T'U LIDHUR ME PARTITE
MARKSISTE-LENINISTE KUDO QE JANË
Shoku Ramiz më raportoi se takimi midis përfaqësuesve të Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste) dhe të Partisë Komuniste Portugeze (të Rindërtuar),
kaloi shumë mirë. Ata me entuziazëm ranë dakord për
të gjitha problemet e për të gjitha çështjet që shtroheshin
në deklaratën e përbashkët dhe vendosën që nga muaji
korrik të mblidhen përfaqësuesit e partive komuniste
(marksiste-leniniste) të Gjermanisë, të Spanjës, të Italisë.,
të Portugalisë e të Greqisë dhe ta nënshkruajnë atë. Kjo
më gëzoi shumë.
Po ashtu shokët spanjollë kanë thënë se do të punojnë që të konkretizohet grumbullimi i marksistë-leninistëve të vërtetë në Francë dhe të krijohet atje partia
e vërtetë marksiste-leniniste, në kundërshtim me grupin
revizionist të Zhak Zhyrkesë. Shokët spanjollë kanë thënë
se këtë mund ta bëjnë edhe në Belgjikë me grupin
Klartë. Në fakt, ky grup pikërisht për çështjet kardinale
që janë ngritur aktualisht, është në kundërshtim me grupin që udhëhiqet nga Lë Fevri, i cili mbron tezat e «botës
së tretë», pra është me pikëpamjet kineze në të gjitha
çështjet, por nuk i ka prerë marrëdhëniet me Partinë
tonë dhe as ka folur kundër saj, siç ka bërë Zhyrkeja
brenda partisë së tij. Një gjë të tillë duhet të bëjnë edhe
shokët gjermanë, për shembull, në Holandë, ku ata mund
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të kenë influencë, por edhe në vendet nordike, megjithëse
me norvegjezët i kanë prerë marrëdhëniet. Norvegjezët
si anëtarë të një partie të lëkundshme ka mundësi që
edhe të binden dhe të vijnë në rrugë të drejtë.
Lexova po ashtu relacionin për Partinë Komuniste
të Zelandës së Re dhe konstatoj se kjo parti qëndron
afër nesh. Ajo flet e shkruan për ne dhe ka botuar pjesë
nga raporti i Kongresit të 7-të të Partisë sonë. Natyrisht,
organi i kësaj partie, «Pipëlls Vojs», shkruan edhe për
Kinën, boton artikuj kinezë, por nuk ka shumë artikuj
të përgatitur apostafat prej saj për Kinën. Kjo parti e
ka uruar Hua Kuo Fenin, ka dënuar edhe «bandën e
të katërve», por këto qëndrime të saj kuptohen.
Sidoqoftë, në muajin qershor dhe në korrik do të
vijnë te ne disa shokë të dërguar nga Uillkoksi si turistë, me të cilët njerëzit tanë do të takohen dhe do
shpjegojnë çdo gjë. Edhe ata do të na shpjegojnë si
është gjendja në partinë e tyre. Në përgjithësi, unë
rnendoj se rffl duhet t'i aktivizojmë lidhjet me shokët
neozelandezë.
Me Partinë Komuniste të Birmanisë, e cila lufton
kundër Ne Vinit dhe që me siguri nuk mund të jetë
dakord me politikën kineze ndaj këtij të fundit, ne
i kemi humbur lidhjet. Lidhje kemi me përfaqësuesen
e kësaj partie, një grua, e cila jeton në Pekin, por kjo
është prokineze dhe takimet i bën në zyrën e saj, që
ndodhet në selinë e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, domethënë se ajo është nën vëzhgimin
dhe kontrollin e vazhdueshëm të aparateve të dëgjimit.
Kështu që edhe po të takohesh me të, do të flasësh për
shiun dhe për diellin, për kohën e mirë ose të keqe që
bën në Pekin, me një fjalë, për gjëra të përgjithshme.
Me luftëtarët e vërtetë komunistë brenda në Birmani
ne, pra, nuk kemi lidhje, këto i kemi humbur.
Po ashtu kemi humbur lidhjet edhe me shokët
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komunistë marksistë-leninistë indianë. Në Indi duhet
të ketë një parti marksiste-leniniste indiane. Ajo mund
të jetë e vogël, por sidoqoftë ekziston.
E njëjta gjendje është edhe me Partinë Komuniste të Malajës. Ne kemi lidhje me këtë parti, po ashtu
në Pekin, ku ajo ka një përfaqësues të vetin, por ky
përfaqësues i saj në Pekin, natyrisht, është nën kontrollin e kinezëve, ashtu siç është nën një kontroll të
tillë edhe Axhitoropi, përfaqësuesi i Partisë Komuniste të Indonezisë.
Sidoqoftë, me të gjithë këta persona, me të cilët ne
kemi lidhje, duhet të vazhdojmë t'i mbajmë lidhjet, të
vazhdojmë t'u japim edhe materiale ose t'ua dërgojmë me
postë.
Edhe në Bangladesh, në Pakistan e në vendet e Afrikës, ku ka elementë përparimtarë e revolucionarë, mundet edhe grupe marksiste-leniniste që akoma nuk janë
kristalizuar, por që luftojnë në mënyrën e tyre, ne duhet të bëjmë përpjekje që të lidhemi me to. Do të jetë
një ndihmë për revolucionin, do të jetë, gjithashtu, një
ndihmë edhe për Partinë e Punës të Shqipërisë një bashkëpunim me të tilla grupime, të cilat daIngadalë do të
forcohen dhe do të kaliten në luftë e në përpjekje politike, ideologjike dhe ushtarake me revizionistët, me
imperialistët dhe me klikat e borgjezisë në vendet e
tyre. Kjo është një detyrë, që na takon ta kryejmë sa
të jetë e mundur më mirë.
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E MEILKURE

E ENJTE

1 QERSHOR 1977

2 QERSHOR 1977*

KINA MBRON ATO PARTI QE I BIEN
DAULLES SE SAJ

SHENIM
Sot lexova një intervistë, ose si me thënë një artikull, të Rexh Bërçit, kryetar i Partisë Komuniste të
Britanisë (marksiste-leniniste). Ai sulmon pa emër të gjithë ata që mbrojnë tezën e «botës së tretë», sulmon
pikëpamjen që revolucioni duhet të sjellë luftën, në
qoftë se nuk gabohem, por ai thotë se duhet të bëjmë
revolucionin që ta shkatërrojmë luftën e një sërë problemesh të tjera, të cilat i vë drejt si shigjeta kundër vijës
antimarksiste të udhëheqjes kineze. Bile në çdo çështje
Bërçi thotë të mos na mësojnë të mendojmë kështu për
Tregun e Përbashkët Evropian kur të këqijat e tij dhe
plagët që kjo organizatë na ka shkaktuar i kemi në kurriz; të mos na tregojnë ata se duhet të bashkohemi me
borgjezinë reaksionare dhe me ushtrinë e borgjezisë gjoja
për të luftuar socialimperializmin etj., etj.
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Partia Komuniste e Kinës vepron sistematikisht për
të përçarë lëvizjen komuniste botërore. Ajo ka vënë në
dijeni bazën e saj për kontradiktat parimore që ka me
Partinë e Punës të Shqipërisë. Ky informacion është dhënë
sipas pikëpamjeve të tyre, pra duke mashtruar partinë
dhe bazën, duke vënë në dukje se fajet dhe pikëpamjet
e shtrembra janë nga ana jonë, kurse ajo vetë qenka në
rrugën marksiste-leniniste.
Për sa u përket partive të tjera komuniste marksiste-leniniste, që janë formuar në vende të ndryshme
të botës, Partia Komuniste e Kinës mban këtë qëndrim:
ato parti komuniste marksiste-leniniste që zbatojnë me
vendosmëri marksizëm-leninizmin, që i analizojnë problemet në prizmin e marksizëm-leninizmit dhe që luftojnë për pastërtinë e marksizëm-leninizmit, që janë revolucionare në mendime dhe në veprime, ajo i lufton; kurse
ato parti e grupe «marksiste-leniniste», të cilat mbajnë
qorrazi anën e Partisë Komuniste të Kinës dhe mbrojnë,
shpallin e trumbetojnë vijat e gabuara të «botës së tretë», të luftës vetëm kundër socialimperializmit sovjetik,
të unitetit me borgjezinë, të mbrojtjes së Tregut të Për- .
bashkëtEvropinej.,akdrëygupe:
ato që janë plotësisht me të, i ka thirrur në Pekin, ku i
ka pritur vetë Hua Kuo Feni; të tjerat, që janë përsërt
17 - 93
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me vijën revizioniste të Partisë Komuniste të Kinës, por
që nuk e mbrojnë këtë me aq zjarr, por vetëm sa e përmendin, nuk priten nga Hua Kuo Feni, por nga Gën
Biaoja ose nga Li Hsien Nieni. Për këto nuk ka banket
nga Hua Kuo Feni, kurse për të parat ka.
Në ato vende ku nuk ka të tilla parti kinezët nëpërmjet elementëve që i bien trumbulekut të Partisë Komuniste të Kinës e që janë agjentura të saj, nëpërmjet
shoqërive të miqësisë të atij vendi me Kinën, të përpunuar nga korrespondentët e HSINHUA-së në vende të
ndryshme, që janë agjentë të sigurimit kinez (dhe këtë
e themi me bindje, se është vërtetuar në mjaft raste),
krijojnë grupe të ashtuquajtura parti marksiste-leniniste
me ideologjinë e maocedunidesë. Këto -«parti» kinezët i
udhëzojnë drejt luftës kundër partive komuniste marksiste-leniniste të vërteta, që janë formuar me kohë në
vende të ndryshme dhe që luftojnë me konsekuencë për
revolucionin, në rrugën e marksizëm-leninizmit.

Kjo më duket mua ka dy qëllime. Nga njëra anë,
është mbrojtja e vijës kineze, domethënë mbrojtja e imperializmit amerikan dhe e borgjezisë kapitaliste, ruajtja
e kësaj bote të keqe dhe shtyrja e revolucionit. Pikërisht
për këtë luftohen partitë e vërteta komuniste marksiste-leniniste, që e pengojnë këtë vijë kineze. Nga ana

tjetër, nëpërmjet këtyre partive e grupeve të ashtuquajtura marksiste-leniniste, por që i bien daulles kineze,
Kina po planifikon, po futet e po adopton unitetin me
partitë e vjetra revizioniste të Evropës Perëndimore, por
edhe të kontinenteve të tjera, si të Australisë etj. Zaten
Partia Komuniste e Kinës ka marrë kontakt me partinë
revizioniste spanjolle të Karriljos. Thuhet se ajo ka marrë
kontakt edhe me partinë revizioniste italiane e me siguri
që do të marrë edhe me partinë revizioniste franceze.

U duk, gjithashtu, hapur se, me dërgimin e delegacionit
parlamentar kinez në Beograd, lidhjet e Partisë Komu258

niste të Kinës me revizionistët titistë dhe me Lidhjen e
Komunistëve të Jugosllavisë, në mos zyrtarisht, ato janë
vendosur, de facto, por nuk janë deklaruar akoma.
Të dyja këto parti, kinezja dhe jugosllavja, janë dakord
për vijën e njëra-tjetrës, sepse nuk kanë shumë diferenca.
Nga ana shtetërore, marrëdhëniet me Jugosllavinë
Kina po i zhvillon me bujë. Në Kinë po venë me dhjetëra delegacione jugosllave. Kjo tregon për afrimin e Kinës me Jugosllavinë. Bëhet pyetja: Po pse nuk i deklaron Kina edhe lidhjet në rrugë partie me Jugosllavinë?
Këto hëpërhë nuk i deklaron, sepse do të demaskohet
keqas dhe ajo nuk dëshiron të demaskohet, prandaj ia
fsheh të vërtetën si popullit të vet, ashtu edhe opinionit
ndërkombëtar. Por edhe këtë çështje Partia Komuniste
e Kinës e zhvillon në forma të ndryshme ala kineze, për
ta bërë një fait accompli, me qëllim që edhe opinionit të
brendshëm, edhe opinionit ndërkombëtar t'i duket si një
gjë e natyrshme që Partia Komuniste e Kinës ka marrëdhënie me Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, ashtu
siç ka marrëdhënie dhe lidhje edhe me Partinë Komuniste të Rumanisë.

Me Partinë e Punës të Shqipërisë, në të vërtetë, ajo
nuk mban lidhje. Ne kemi dashur të kemi lidhje me Partinë Komuniste të Kinës, por këto lidhje nuk kanë ekzistuar. Në mes nesh kanë ekzistuar vetëm lidhje diplomatike, miqësore dhe tregtare, por jo lidhje partie. Edhe
kur kanë shkuar delegacione partie nga ana jonë, ato
kanë bërë shëtitje dhe jo punë e bisedime që donim të
bënim.
Kurse me revizionistët Partia Komuniste e Kinës ka
pasë hyrë dhe po hyn gjithnjë thellë e më thellë në
lidhje pune, në lidhje ideologjike e organizative. Kështu
është situata, kjo është taktika e re e Partisë Komuniste
të Kinës në rrugën e saj të degjenerimit revizionist.
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E PREMTE
3 QERSHOR 1977

SHOKU AMAZONAS DESHIRON TE VIJE
NE VENDIN TONE
Kërkoj vazhdimisht lajme nga Parisi për shëndetin
e shokut tonë të shtrenjtë dhe heroik brazilian, Amazonas. Shoku i tij Arruda, anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Brazilit, e informoi shokun tonë të ambasadës se gjendja e tij, herë bëhet
mirë, herë keqësohet, por i kanë dhënë mjekime të vazhdueshme...
Arruda ka thënë se Amazonas kujton me mall Sho s ipërinë, Partinë e Punës, ne, shokët e tij, bisedat e ngrohta, të hapëta, të sinqerta revolucionare që kemi zhvilluar
me të dhe, sido që është i sëmurë, ai e vë në dijeni të
plotë për çdo gjë. Amazonas për asnjë minutë nuk e
humbet kurajën, nuk njeh dëshpërim, ai është njeri heroik dhe në atë gjendje të rëndë shëndetësore që është,
vazhdon punën revolucionare me shokët brenda dhe jashtë Brazilit, jep direktiva, merr informata dhe nxjerr
konkluzione.
Sa keq më vjen për këtë shok të madh tonin. E
njoftova ambasadorin që t'i thotë Arrudës se ne e kemi
për nder të jemi shokë e bashkëluftëtarë të Amazonasit...
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E PREMTE
3 QERSHOR 1977

T'U JAPIM SHOKEVE EKSPERIENCEN TONE
Me shokun Ramiz bisedova lidhur me takimin që
pati ai me shokët portugezë. Ai më tha se miqtë kanë
mbetur shumë të gëzuar, të kënaqur dhe entuziastë për
vendin tonë, për punën e Partisë, për transformimet e
mëdha që kanë parë në vendin tonë. Mbi të gjitha ata
po bëjnë një kurs prej 8 orësh në ditë, punojnë te ne
me shokët tanë të kategorive e të sektorëve të ndryshëm. Shokët portugezë duan të mësojnë çdo gjë, nga
gjërat më të thjeshta, në ato më të komplikuarat për
organizimin e punës sonë, për organizimin e propagandës, për organizimin e ekonomisë sonë, për politikën e
jashtme, për qëndrimet e fuqive të mëdha imperialiste
në kontinente të ndryshme, për krizat botërore, për
shkaqet e tyre etj., etj. Ata tregohen të vullnetshëm,
entuziastë, janë të rinj, por u mungon një eksperiencë
më e gjerë e më e thellë. Pikërisht këtë kërkojnë ata
nga ne, të mësojnë, prandaj i thashë Ramizit t'ua
japin këtyre shokëve eksperiencën tonë, me të mirat
dhe me të metat e saj. E them me të mirat dhe me
të metat e saj, pse çdo gjë s'ka qenë dhe nuk është
shesh me lule edhe te ne. Vendi ynë akoma edhe sot nuk
është shesh me lule, t'u thuhet atyre. Ca më tepër në
Portugali që nuk është kështu, por i siguroni dhe i
inkurajoni ata se, kur të marrin pushtetin në duart e
tyre, dhe pushteti do të merret me luftë e me revolu261

cion, vendi i tyre i prapambetur, siç thonë, do të bëhet
një vend i lulëzuar, do të bëhet një vend socialist dhe
brenda një kohe relativisht të shkurtër, siç ka ngjarë
edhe te ne, do të arrihen suksese të mira për të mirën
e proletariatit dhe për mbarë popullin punonjës portugez.

E PREBITE
3 QERSHOR 1977•

KOREJA DHE KINA PERGATITEN
PER TE PRITUR TITON
Ambasadat tona në Phenian dhe në Pekin na njoftojnë se shtypi dhe agjencitë e lajmeve të Koresë dhe të
Kinës dita-ditës po i bëjnë një propagandë ekzaltuese
JugosIlavisë revizioniste dhe presidentit të saj, renegatit
Tito. Këto agjenci kanë për qëllim të propagandojnë
haptazi se Jugosllavia qenka një vend që ndërtoka «me
sukses» e «me forcat e veta» socializmin, se ajo qenka
një vend përparimtar etj. Kjo është një gënjeshtër e
madhe në shkallë botërore dhe mendojmë se, nga njëra
anë, është mirë që ndodh kështu, sepse marksistë-leninistët e vërtetë, njerëzit e ndershëm që e kanë ndjekur
gjithë zhvillimin e shumanshëm të shtetit jugosllav, do
të kuptojnë se ç'ideologji është ajo që udhëheq Partinë
e Punës të Koresë dhe Partinë Komuniste të Kinës dhe
do të arrijnë vetë në përfundimin se kjo ideologji që
i udhëheq këto dy vende, është ideologji revizioniste.
Siç po duket, këto dy vende po përgatitin opinionin
e tyre të brendshëm për një vizitë eventuale të Titos
në Kore dhe në Pekin. Titoja, sipas ambasadorëve jugosllavë, ka premtuar se do të shkojë në Kore, por
duhet të përgatitë më parë vajtjen e tij në Pekin. Siç
duket, me vajtjen e delegacionit parlamentar kinez, i cili
u shpreh me aq entuziazëm për regjimin titist, kinezët
dhe titistët ranë në ujdi që Titoja të vizitojë Pekinin,
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po, se kur do ta bëjë këtë vizitë, kjo nuk është deklaruar akoma. Sidoqoftë, përgatitjet në këtë drejtim po bëhen dhe kjo do të jetë shumë mirë për ne, për arsye se
ne kemi bërë çdo gjë që t'u vërtetojmë si Kinës dhe
Koresë, ashtu edhe gjithë botës, siç e kemi treguar
vazhdimisht edhe më parë, që Jugosllavia titiste është
një vend kapitalist.

E MARTE
7 QERSHOR 1977*

PSE SHKON TITOJA NE KINE?
Agjencitë e ndryshme të lajmeve shkruajnë se presidenti i Jugosllavisë, Josip Broz Tito, nga muaji gusht do
të shkojë në Moskë e në Phenian, pastaj në Pekin.
Këtë lajm e deklaroi nëpërmjet shtypit në Beograd ministri italian i Punëve të Jashtme, Forlani, i cili u prit
prej Titos. Po ashtu, e dha këtë lajm sot edhe agjencia
jugosllave Tanjug. Vizita e këtij renegati në Pekin do
të bëhet pikërisht në momentet e kthesës së madhe që
ka marrë Kina drejt miqësisë së ngushtë me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë botën tjetër kapitaliste kundër socialimperializmit sovjetik, për të cilin,
udhëheqja kineze trumbeton se është armiku kryesor
dhe i vetëm i socializmit dhe i lirisë së popujve.

Titoja, pra, ky renegat i marksizëm-leninizmit, agjent
i imperializmit amerikan dhe shërbëtor i borgjezisë kapitaliste botërore, do të pritet me entuziazëm të madh
e me pompë nga një tjetër renegat i marksizëm-leninizmit, Hua Kuo Feni. Hua Kuo Feni ka nën sundim sot,
deri kur nuk dihet, një popull prej 800 milionësh, një
kontinent të tërë, dhe renegati Tito, i cili është një dhelpër e vjetër, që di të manovrojë për të zhvatur kapitale dhe për të likuiduar socializmin, në Phenian dhe
në Pekin do ta ndiejë veten si në shtëpinë e tij. Në
Phenian, besoj, edhe Titoja do të çuditet me përmasat
e kultit të mikpritësit të tij, kult që s'është parë e dë-
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gjithë kapitalistëve botërorë, imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik» etj. Këto kërkon t'u thotë
atyre Titoja.

gjuar gjëkundi as në kohë të kaluara as në kohë të sotme, pale në një vend që quhet socialist.
Po edhe Hua Kuo Feni, i cili i zuri vendin Mao Ce
Dunit, qëkurse fitoi puçi ushtarak që organizoi, ka filluar, gjithashtu, të bëjë një propagandë shurdhuese për
të ngritur kultin e tij. Përveç të tjerave, dita me ditë
jo një, po me dhjetëra delegacione të ndryshme vënë në
Kinë, disa për t'i bërë hosana këtij njeriu, disa të tjera
për t'i bërë hosana pushtetit që ai vendosi, ose luftës
që Hua Kuo Feni po zhvillon prej 8 a 9 muajsh kundër
«katërshes», duke i quajtur «banditë», «kusarë», «kurvarë» e çfarë të duash. Në Kinë shkojnë grupe afaristësh
të imperializmit amerikan dhe të shteteve të tjera kapitaliste për të bërë investime dhe për të siguruar tregje
për mallrat e tyre.
Pra, në mes këtyre të dyve, Hua Kuo Fenit dhe
Kim Ir Senit, do të jetë edhe Titoja. Titos, Kina dhe
Koreja i kishin mbetur pa vajtur, kështu ai po e realizon
edhe këtë dëshirë. Në koleksionin e tij mungonin pikërisht pulla e Kinës dhe e Koresë, kurse pullat e Frankos
dhe të Pinoçetit nuk i vuri dot, po edhe këto mund t'i
vërë nesër në albumin e tij të udhëtimeve për të zhvilluar intriga nën maskën e një politike të madhe botërore. Në fakt Titos s'duhet t'i hahet haka. Pavarësisht
se është tradhtar i urryer, ai është një element i zgjuar
për intriga, për dallavere, për kombinacione dhe për
shkombinacione. Prandaj vajtja e tij në Pekin nuk

Titoja shkon në Kinë sigurisht për të zhvilluar bisedime politike dhe ekonomike. Për sa u përket çështjeve
ekonomike, Titoja ka shpresa të zgjidhë disa probleme
të krizës që ka mbërthyer Jugosllavinë. Ky synim do të
jetë në harkun e tij të shigjetave, por shigjeta tjetër e tij
synon në forcimin e mëtejshëm të lidhjeve të grupit të
Hua Kuo Fenit me imperializmin amerikan, jo se grupi
i Hua Kuo Fenit nuk ka hyrë e nuk po zhvillon marrëdhënie të ngushta dhe miqësore që shkojnë duke u trashur me kapitalistët amerikanë, me koncernet dhe me
trustet e mëdha amerikane, por një ndihmë e këtij
agjenti amerikan mund t'u shërbejë edhe Uashingtonit,
edhe Kinës.
Në Kinë Titoja do të japë e do të marrë premtime.
Ai nuk shkon bosh as nga ana e sovjetikëve, as nga ana
e imperializmit amerikan. Propozimet që do të bëjë,
para se të vejë në Pekin, ai sigurisht do t'i ketë balancuar me të dyja superfuqitë, të cilat, natyrisht, përpigen të ndikojnë veç e veç dhe drejtpërdrejt në zhvillimin e ngjarjeve në Kinë, por edhe Titoja do të bëjë
punën nga ana e vet.

është një vizitë e thjeshtë, ajo është një vajtje për t'i
treguar Kinës «madhështinë» e tij, për t'u treguar popullit kinez dhe Partisë Komuniste të Kinës: «Ja, unë
jam ai që jam dhe udhëheqja juaj, kineze, u përul përpara meje. Meqenëse udhëheqja juaj është marksiste-leniniste dhe po përulet me ardhjen time në Pekin, kjo
do të thotë se po përulet përpara një marksist-leninisti
të madh, që i pari i bëri ballë Stalinit, po u bën ballë

në mënyrë të stërholluar, që do t'u vijë për hosh kinezëve, dhe këta do ta pranojnë me gjithë qejf. Në qoftë
se Titoja do të çojë edhe nga ana e Brezhnjevit propozime për një detantë me Kinën, pra për njëfarë ujdie,
ose për fillimin e një ujdie midis Kinës dhe Bashkimit
Sovjetik, këtë Titoja do ta bëjë dhe i leverdis ta bëjë,
se dëshiron me të madhe që të vazhdojë të luajë me
tradhtinë e tij politikën e balancës në mes imperializmit
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Mendoj se puna e Titos në Kinë do të jetë në favor
të imperializmit amerikan dhe në disfavor të socialimperializmit sovjetik. Këtë punë ai do ta bëjë, me siguri,
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amerikan dhe socialimperializmit sovjetik, natyrisht duke
vënë ca kile më shumë nga ana amerikane.
Titoja do të marrë kapar nga të tria anët, nga dy

superfuqitë e vjetra dhe nga superfuqia e re, që po
ngrihet, që po «Iyen me ar» shenjat e Republikës «socialiste» të Kinës. Pretendohet se Titoja do të vejë në Kinë
si president i Republikës Federative të Jugosllavisë dhe
jo si sekretar i përgjithshëm i Lidhjes së Komunistëve
të Jugosllavisë. Kjo është një profkë, që shërben për të
fshehur tradhtinë e udhëheqjes kineze, e cila nuk dëshiron ta zbulojë përnjëherë fytyrën e vet revizioniste.
Ajo dëshiron të fshihet pas maskës së të ashtuquajturit
marksizëm maoist, por realiteti është ndryshe. Vetë
Maoja ka qenë pro Titos dhe kundër Stalinit, pavarësisht
se ai ka deklaruar edhe të kundërtën, se Titoja është
bërë i pandreqshëm, dhe e vuri në një rang me Hitlerin
dhe me Hirohiton. Zëvendësit e tij, ose Hua Kuo Feni,
të cilit Mao Ce Duni i paska thënë «tash që i more ti
punët në dorë, po vdes i qetë dhe i sigurt», «e ndreqën»
këtë renegat.
Eshtë fakt se, me vajtjen në Kinë dhe në Kore,

Titoja e ngre në arenën ndërkombëtare autoritetin e tij
prej renegati. Kuptohet, ai e ngre këtë autoritet në botën
e intrigave kapitaliste, në botën e skllavërimit të popujve, dhe ky titull atij do t'i mbetet.
Kurse Kim Ir Seni mendon që vajtja në Kore e Titos, të cilin e konsideron si njeri të madh, do t'i krijojë kredi edhe më shumë përpara popullit për të
forcuar kultin e vet. Kim Ir Seni ka shumë shpresa
te Titoja dhe do ta presë atë me përzemërsi e me pompë të madhe, se e di që Titoja është i dërguari i Karterit,
i amerikanëve. Kim Ir Seni dëshiron që të ketë lidhje
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të vendosë marrëdhënie diplomatike me këtë vend, që ky ta zbutë qëndrimin e tij ndaj Koresë.
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Sa për çështjen e unitetit ose të bashkimit të shteteve
koreane, ky është një problem që nuk zgjidhet tani.
Por në qoftë se ky bashkim nuk do të bëhet në rrugën
marksiste-leniniste, kuptohet se nuk do të jetë në favorin e socializmit.
Kryesorja për Kim Ir Senin është që imperializmi
amerikan të denjojë të lidhë marrëdhënie diplomatike
me Korenë e Veriut dhe të fillojë edhe në këtë vend
investimet e kapitaleve të veta. Këtë gjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me siguri do të vijë koha që ta
bëjnë, dhe me anën e kapitaleve që kanë, do të bëjnë
investime në Korenë e Veriut që ta degjenerojnë atë
dhe ta sjellin në të njëjtat kushte nënshtrimi si edhe
Korenë e Jugut. Kështu në qoftë se bashkimi i Koresë
do të bëhet në këtë rrugë, atëherë Koreja e bashkuar
nuk do të jetë veçse një Kore kapitaliste.
Prandaj në Kore Titoja shkon për të bërë tratativa në mes imperializmit amerikan dhe Kim Ir Senit, se
që të marrë kredi nga Koreja, në këtë vend nuk ekzistojnë kasaforta për Titon. Koreja është e krimbur për
vete në borxhe, aq sa nuk është në gjendje t'i shlyejë.
Për sa i përket «botës së tretë», Kim Ir Seni pretendon të jetë jo vetëm pjesëtar, por, mundësisht, edhe
lideri i saj. Gjithashtu pretendon që në gjithë botën të
përhapen me shpejtësi të madhe idetë «çuçe», domethënë idetë kimirseniste. Të gjitha këto pretendime nuk
i prishin ndonjë punë Titos, i cili, siç e dimë, hiqet si
lideri i «botës së paangazhuar», i «shteteve të paangazhuara». Në Phenian do të puthen të dy «liderët»,
siç janë të puthura edhe të dyja botët e tyre. Të dyja
palët do të kenë bekimin kryesisht të imperializmit
amerikan, por, në disa drejtime, edhe të socialimperializmit sovjetik dhe të atij kinez.

Udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës tradhtoi.
Edhe në Kore udhëheqja e Partisë së Punës të Koresë
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mund të themi se në ato ujëra është. Titoja po, dihet se
është një tradhtar i vjetër. Kjo, natyrisht, është një e
keqe e madhe që po i bëhet revolucionit, është një regres
dhe një humbje e rëndë për marksizëm-leninizmin. Por
kjo e keqe që po ndodh e që nuk varet nga ne, derisa
po ndodh, ka edhe të mirën e saj dhe kjo e mirë është
se këta njerëz, këto grupe, këto klika po demaskohen
dhe marksistë-leninistët e vërtetë, revolucionarët, proletariati botëror që po vuan, që lufton e vritet nëpër
demonstrata, nëpër greva, shikon se si shtypësit e tyre,
kapitalistët, imperialistët dhe agjentët e vënë nga këta,
që hiqen sikur janë komunistë, sikur janë marksistë-leninistë, po komplotojnë në kurrizin e revolucionit, në
kurrizin e popujve. Kjo tradhti e madhe, pra, do t'u
hapë sytë njerëzve dhe lufta kundër këtyre tradhtarëve
nga ana e popujve dhe e marksistë-leninistëve do të
zhvillohet në sasi dhe në cilësi. Do të vijë koha që në
vende të ndryshme proletariati i çdo vendi, me partinë
e vet të vërtetë marksiste-leniniste, do të godasë pushtetin e kapitalit.
Marksizëm-leninizmi nuk ka vdekur, as nuk është
plakur, ai është kurdoherë revolucionar, është i ri, ai
është forca lëvizëse e botës aktuale. Është revolucioni
i udhëhequr nga proletariati ajo forcë e madhe që do të
transformojë botën, dhe jo ajo lloj «botë e tretë» që
e trumbetojnë Maoja dhe maoistët. Dje, në darkën që
udhëheqësit kinezë dhanë për Nimeirin e Sudanit, Li
Hsien Nieni tha, në mes të tjerash, se «imperializmi dhe
socialimperializmi nuk janë një forcë e madhe, por sot
jemi ne, bota e tretë, forca më e madhe në botë•. Çfarë
do të bëjë kjo «forca më e madhe në botë»? Li Hsien
Nieni, ky farë politikani i madh, nuk e shpjegoi, por
me këtë «forcë të madhe» ai donte të thoshte se «në këtë
botë të tretë jemi edhe ne, kinezët, prej 800 milionë njerëzish, prandaj ne po ngrihemi në një forcë të madhe,
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dhe ju, sudanezët, e popuj të tjerë gjysmëkolonialë
bashkohuni me ne, sepse ne do t'ju drejtojmë». Ky ishte
kuptimi, me fjalë të tjera, i kësaj thënieje.
Pra, në këto kushte dhe situata të vështira për
kapitalizmin dhe për imperializmin po lëvrijnë gjarpërinjtë antikomunistë e antimarksistë, si në Uashington,
ashtu edhe në Moskë e në Pekin, ku ekzistojnë situata
të vështira për klikat në fuqi. Ndryshime po bëhen kudo,
lëkundje të mëdha po konstatohen dhe të gjitha këto
ndryshime nuk flasin për forcën, por për kalbëzimin
e imperializmit dhe për zëvendësimin e tij me socializmin.
Disfata që ka pësuar lëvizja komuniste ndërkombëtare, është e përkohshme. Duhet ngjitur mali, por malin
do ta ngjitë proletariati me flamurin e Marksit, Engelsit,
Leninit dhe Stalinit.
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E ENJTE
9 QERSHOR 1977

GENJESHTRAT E NJE REVISTE SHOVINISTE
MAQEDONASE
Mbrëmë lexova in extensot artikullin e revistës ma-qedonase «Kulturën Zhivot•, në të cilën flitej gjerë
e gjatë për «pakicat» maqedonase në Shqipëri. Sipas
artikullit të kësaj reviste, numri i tyre në Shqipëri na
qenka 60 000 veta, shifër kjo plotësisht e gënjeshtërt. Ku
bazohet kjo revistë për ta nxjerrë këtë pakicë prej
60 000 vetash?
E para ,e punës, ajo ngatërron maqedonasit e vërtetë me vllehët (arumunët), sarakaçanët, të cilët kjo revistë shoviniste i bën maqedonas, gjë që është një mashtrim historik.
Revista në fjalë e bazon studimin e saj në detaje,
bile në •të dhëna» të autorëve të panjohur që kanë
shkruar nga fundi i shekullit të 19-të e në fillim të
shekullit të 20-të në nclonjë qoshe libri të tyre. se në ato
kohë, 100-120 vjet më parë apo 60 vjet më parë, në
Shqipëri, bile në krahinën si në atë të Bilishtit, në
lagjet e qytetit të Korçës, apo në fshatrat e saj, si në
Boboshticë, në Drenovë, pa folur për zonën e Pustecit
buzë liqenit të Ohrit, jetokan maqedonas dhe këndej i
nxjerr kjo revistë këta 60 000 njerëz.
Natyrisht, ne kemi statistika të qarta, të pashtre1 Latinisht — në tërësi, në mënyrë të plotë.
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mbëxuara kurrë, bile as në regjimin e vjetër, por sidomos
në regjimin tonë, se sa maqedonas ka në fakt në Shqipëri dhe ku janë grumbulluar këta. Statistikat tona në
lidhje me numrin e tyre janë fare të sakta. Mund të ketë
edhe ndonjë numër të vogël maqedonasish, që llogariten
me gisht, të shpërndarë andej-këtej në të gjithë Shqipërinë, por këta janë të përzier me shqiptarët, pse janë
martuar me ta.
Përgjithësisht shqiptarët, gjatë gjithë historisë, kanë
mbajtur në çdo kohë ndaj minoriteteve një qëndrim
dashamir e kurrë nuk kanë vepruar ashtu sikurse serbët
kundër shqiptarëve në Jugosllavi. Gjenocidi në shqiptarët ka qenë i panjohur, sepse ata nuk kanë ushqyer
ndonjëherë ndjenja raciste apo shoviniste. Prandaj i
thashë Ramizit se hëpërhë ne duhet t'i përgjigjemi
kësaj reviste, duke ia hedhur poshtë me fakte shifrat
që jep ajo për minoritetin maqedonas në Shqipëri dhe
qëllimet ose insinuatat për të cilat kjo revistë ka
shkruar artikullin. Duhet t'ua bëjmë të qartë e t'u themi:
Meqenëse ju vini në dukje këtë numër maqedonasish
ekzistojnë dhe jetojnë në Shqipëri, ne do t'ju përgjigjemi më vonë me një studim të imët dhe të vërtetë,
jo vetëm për numrin e shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, në qytete e në fshatra, por edhe me një statistikë
të plotë e të vërtetë të të gjithë shqiptarëve që jetojnë
në trojet e tyre në Jugosllavi.
I thashë Ramizit se, për të hedhur dritë mbi këtë
çështjen e fundit, duhen kohë e studime. Unë nuk e di
nëse ekziston një sektor i veçantë në Institutin e Historisë që të ketë në studim popullsitë shqiptare në
vendet e huaja, e në ato që traktatet imperialiste që
e kanë copëtuar Shqipërinë i kanë lënë jashtë territorit të atdheut. Ky është një studim i domosdoshëm,
që ne duhet ta bëjmë. Ky studim nuk ka karakter shovinist, por ka karakter nacional dhe marksist-leninist.
18 — 93
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Ne duam të dimë sa shqiptarë ka në Kosovë, sa ka në
Maqedoni, sa në Mal të Zi, sa në Dalmaci, sa në Greqi,
sa në Turqi, sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
në Australi e gjetkë; prandaj ky do të jetë një studim
historik i thellë, serioz, që do të lypë njerëz, kërkime,
ballafaqime, njohuri dhe llogaritje. Në qoftë se nuk e
kemi, duhet ta krijojmë një sektor të tillë në Institutin
e Historisë, prandaj t'i përvishemi punës për këtë
qëllim.
Ramizi ishte dakord për këtë çështje.

E SHTUNIR
11 QERSHOR 1977

VAZHDOJNE SABOTIMET KINEZE KUNDER
EKONOMISE SE VENDIT TONË
Nga atasheu ynë tregtar në Pekin, na erdhi një
radiogram me të cilin na vë në dijeni se njerëzit e Ministrisë së Industrisë në Kinë i thanë se një sërë makinerish të domosdoshme për metalurgjinë e zezë dhe
për Ballshin, nuk i kanë gati, nuk i kanë eksperimentuar dhe mjaftohen duke thënë «do t'i shohim»,
t'i bëjmë» etj. Me një fjalë, kinezët po na sabotojnë
dhe po na e shtyjnë dërgimin e këtyre makinerive.
Natyrisht, atasheu ynë tregtar protestoi zyrtarisht dhe
deklaroi se ne përsëri do të kërkojmë që të shikohen
këto gjëra. Për këtë qëllim i bëra shokut Ramiz këto
propozime:
Së pari, në Kongresin e 8-të të Bashkimeve Profesionale, për sa i përket miqësisë me Kinën shoku Rita
të flasë vetëm me një frazë të natyrës si kjo: që
ne do të forcojmë miqësinë në rrugën marksiste-leniniste
me popullin kinez dhe kaq, të mos flasë as për ndihmën, as për gjë tjetër.
Së dyti, në diskutimet që do të mbahen në këtë
Kongres, nuk duhet të flitet fare për ndihmën kineze.
Së treti, një punëtor nga kombinati metalurgjik
dhe ndonjë tjetër nga rafineria e naftës të ngrihen e të
thonë, në mes të tjerash në diskutimet e tyre, pasi të
kenë folur edhe për sukseset e të kenë bërë edhe kriti-
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kat, pa folur fare gjë për Kinën, as për ndihmën e
saj, as për specialistët kinezë, të thonë: I lutemi Qeverisë të marrë masa ndaj Ministrisë sonë të Tregtisë,
sektorit të import-eksportit, që të vijnë sa më parë makineritë dhe pajisjet e kësaj apo të asaj vepre. Të theksojnë se këto duhej të ishin mbaruar në këtë kohë e
në këto afate, kurse ato s'po vijnë dhe kështu na pengojnë punën seriozisht, na pengojnë prodhimin. Prandaj
i lutemi Qeverisë, që t'i bëjë përgjegjës përpara. klasës
punëtore këta funksionarë, që nuk janë kujdesur dhe
mbajnë përgjegjësi për mossjelljen e këtyre makinerive
të. parashikuara kohë më parë në kontratat shtetërore
për të ardhur nga jashtë.
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E PREMTE
17 QERSHOR 1977

NJE MBLEDHJE QE RREH UJE NE HAVAN
Ka dy ditë që është hapur faza e parë e famëkeqes
konferencë e Beogradit për sigurimin dhe për bashkëpunimin evropian, bishti i Konferencës së Helsinkit.
Natyrisht, atje janë dërguar përfaqësues të rangjeve të
ulëta nga të gjitha vendet që bëjnë pjesë në të. Zaten
kjo konferencë, që s'ka as kokë, as bisht, ka dy ndarje:
Lindje, Perëndim. Që të dyja anët, nëpërmjet llafeve,
duan t'i zhvatin koncesione njëra-tjetrës, por asnjëra
nuk lëshon në çështjet që i prishin punë.
Tash po bisedohet për çështjet proceduriale, sidomos sa kohë do të zgjatë kjo e famshme konferencë.
Perëndimorët thonë tre muaj, sovjetikët duan që të mbarojë sa më shpejt, pse kështu mund të thuhen disa
fjalë, paçka se lihen me mijëra çështje në errësirë. Perëndimorët përpiqen t'i zgjatin fjalët për t'i futur lindorët në ingranazhin e tyre, për t'u zhvatur sa të mundin, për t'i komprometuar akoma më shumë që të
bëjnë lëshime, për të bërë shantazhe, kërcënime e diversion në radhët e tyre. Perëndimin, natyrisht, e kryesojnë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Lindjen — Bashkimi Sovjetik. Titoja luan rolin e këndesit dhe s'i bëhet
vonë që mbledhja të mos mbarojë kurrë, pse televizioni
italian njoftoi se mund të kalojë edhe Noëlin, festën
e krishtlindjeve.
Por diçka se ç'po bëhet në Beograd e marrim vesh,
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atë që s'po bëhet hiçgjë veç përpjekjeve për të ruajtur
pozitat ekzistuese nga çdo anë. Përveç kësaj, brenda
tyre ka edhe gërryerje. Brenda kampit të Bashkimit
Sovjetik ekzistojnë kontradikta, të cilat konsistojnë në
përpjekjet e vendeve vasale për afrim me shtetet perëndimore, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
nga të cilat kanë marrë dhe dëshirojnë të marrin akoma
kredi, pse janë në hall të madh. Por edhe perëndimorët
kanë mosmarrëveshje në mes tyre. Natyrisht, ata nuk
e pranojnë me gjithë zemër diktatin amerikan, por tash
për tash ky diktat u leverdis, se, po të mos u leverdiste,
nuk u jepnin kredi as Bashkimit Sovjetik, as vendeve
të tjera revizioniste satelite të Bashkimit Sovjetik. Prandaj zgjatin edhe kohën e konferencës. Pallatin që u
ndërtua në Beograd, për këtë konferencë e ngritën.
16 a , 20 milionë dollarë amerikanë kushtoi ky i famshëm pallat.
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E SHTUNE
18 QERSHOR 1977*

KINEZET PO ZHVILLOJNE NJE PUNË AGJENTURORE
Ambasadori ynë në Kinë na lajmëron se kinezët
kanë filluar të atakojnë studentët tanë me qëllim që këta
të bëhen agjentë të tyre. Kjo ngjau me një studentin
tonë në Universitetin e Pekinit, të cilit një pedagog i
hodhi fjalë për një gjë të tillë. Studenti ynë iu përgjigj
përnjëherë me indinjatë të madhe dhe u paraqit shpejt
në ambasadë dhe raportoi për këtë që ndodhi. Kjo është
një punë e poshtër, armiqësore. Këtë gjë ne e kishim
parashikuar, .prandaj kishim lajmëruar shokët e ambasadës që të merrnin kontakt me gjithë studentët, t'i
këshillonin ata të ishin korrektë në mësime, në sjellje
dhe në punë, por të ishin njëkohësisht edhe vigjilentë, të
mbronin vijën e Partisë dhe atdheun e tyre socialist
kundër çdo orvatjeje, të çdo natyre qoftë, kundër çdo
provokacioni dhe kundër çdo përpjekjeje rekrutimi nga
ana e kinezëve.
E tillë është miqësia «e ngushtë», «e pavdekshme»
e të tjera dëngla që thonë kinezët në lidhje me ne. Ata
janë jo vetëm hipokritë, por edhe armiq, derisa kalojnë
në këtë shkallë në veprime kundër vendit tonë. Por ata
bëjnë edhe diçka tjetër. Në muhabet e sipër arrijnë sa
të kërkojnë të mësojnë nga studentët tanë se ku u punojnë prindërit, sa veta ka secili në shtëpi, ç'punë
bëjnë. Siç duket, ata formulojnë kartela për çdo shqiptar që vete në Kinë, me studime ose me punë. Po përse?
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Natyrisht, për të bërë një punë armiqësore sabotuese
të vazhdueshme edhe në të ardhmen kundër vendit
tonë. Këtë gjë kinezët e bëjnë edhe këtu, në vendin tonë.
Në krye të agjenturës së tyre është korrespondenti i
HSINHUA-së. Ne kemi formuar bindje se punonjësit e
ambasadës, deri te përkthyesit, nuk janë diplomatë të
karrierës ose kuadro partie, por agjentë të sigurimit
kinez. Këta, natyrisht, mbajnë lidhje me specialistët e
tyre që punojnë në fabrikat dhe në objektet e tjera që
po ndërtojmë, dhe këta inxhinierë për ambasadën kineze
bëjnë, njëkohësisht, me siguri, edhe punën e informatorit.
Për sa i përket çështjes së ndërtimit të fabrikave
e të uzinave që po ngremë me ndihmën kineze, ata paraqesin pengesa të mëdha, veçanërisht për kombinatin
metalurgjik dhe uzinën e Ballshit. Uzina e Ballshit duhej
të kishte mbaruar vite përpara, por ajo vazhdon të mos
vihet në shfrytëzim për arsye të disa pjesëve jashtëzakonisht të vogla, për disa pompa, të cilat një herë i dërgojnë, pastaj i tërheqin, i dërgojnë prapë, i montojnë
dhe i çmontojnë, duke thënë se «Nuk jemi të sigurt,
duhet të jemi të sigurt, pa t'i vendosim, jemi në prova
për to» etj. Kurse për ndërtimin e kombinatit metalurgjik na nxjerrin një varg pengesash. Një listë të .tërë
i paraqiti të deleguarit tonë Ministria e Minierave e
Kinës, duke i thënë se ky objekt nuk mund të livrohet
në filan kohë, se nuk është vënë akoma në provë, se ky
tash po vihet . në provë, mirëpo prova nuk ka dhënë
rezultate, se duhet provuar akoma etj., etj. Kështu
këta revizionistë të rinj duan të na i sabotojnë të dyja
këto vepra kryesore, Edhe në Fierzë ngjet e njëjta gjë.
Ne kemi durim, por jemi të qartë se uzinat dhe
fabrikat që na janë dhënë nga Kina, do të vihen rne
vonesë të madhe në shfrytëzim, në mos u ndalshin fare
në mes të punës. Ndalja e tyre në mes do të jetë një
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skandal i madh për ta. Sidoqoftë ata do t'i paguajnë
këto dëme që po i sjellin ekonomisë së vendit tonë me
vijën e tyre tradhtare dhe me sabotimet. Llogaritë e
fundit ata do t'i paguajnë të gjitha.
! Në Kinë zyrtarët: drejtorë, zëvendësministra, shefa
të:sektorëve, u qëndrojnë ftohtë si akulli njerëzve tanë.
Kjo do të thotë se udhëheqja e Hua Kuo Fenit e ka vënë
në dijeni gjithë aparatin kinez për qëndrimin që duhet
mbajtur ndaj Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Kurse në popull ka njerëz pro nesh, që na duan me gjithë shpirt, që
flasin në favorin tonë, ka edhe të tjerë që kanë frikë,
po . nuk flasin kundër. Ka ambasadorë kinezë jashtë, që
paraqiten aq të pacipë, aq të paturpshëm, sa të vjen
ndot. Ata u thonë ambasadorëve tanë se «S'ka si miqësia
midis Kinës dhe Shqipërisë; kjo do të rrojë përjetë, s'ka
forcë që ta përçajë këtë miqësi; ne e duam Shqipërinë
me gjithë shpirt» e të tjera dokrra të tilla. Por ata
shkojnë edhe më tej në sjelljet e tyre hipokrite. Nga
njëra anë me Titon kanë lidhur një miqësi kaq të ngushtë; ideologjike, politike, ekonomike e çfarë të duash;
nga ana tjetër, për shembull, ambasadori kinez në Bukuresht bën demagogji përpara ambasadorit jugosllav, duke
i hedhur dorën ambasadorit tonë dhe duke i thënë se
«Me Shqipërinë ne jemi të lidhur ngushtë, se jemi
marksistë-leninistë, ne e duam njëri-tjetrin me një dashuri të sinqertë dhe s'ka forcë në botë që të na ndajë».
POr edhe ambasadori jugosllav e luan mirë rolin. Kur
kitezi• fliste për këto gjëra, ambasadori jugosllav linte
të. •dukej se po i dridhej dora dhe mjekra, duke u hequr
khtu se gjoja ishte shumë i prekur nga fjalët e kinezit,
të cilat gjoja drejtoheshin kundër Jugosllavisë! Komedira!
Me rastin e largimit të ambasadorit kinez nga Italia, sikurse njoftojnë lajmet nga Roma, ishin ftuar një
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mori e madhe funksionarësh të lartë italianë. Ambasadori kinez qëndroi në një dhomë të veçantë me gjithë
drejtorët dhe kryetarët e firmave të mëdha të koncerneve
italiane si «Siderurgica», «FIAT», «ENI», «Montedison» etj.
Nga sa po duket, Kina është shndërruar dhe po
shndërrohet në një vend kapitalist; ajo pranon bashkëpunimin me koncernet e botës kapitaliste, ose të «botës
së dytë», siç e quan ajo. Nesër Kina do të pranojë të
bëjë të njëjtën gjë edhe me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, kurse në platformën e luftës kundër Partisë sonë dhe kundër partive të vërteta komuniste marksiste-leniniste- ajo ka zhveshur pallën. Kudo financon
dhe grumbullon qelbësira, duke u vënë nga një titull
«parti komuniste», «parti punëtore», «parti e çlirimit»,
«parti marksiste-leniniste». Të gjitha këto «parti» mbajnë avazin e Kinës për «botën e tretë», për bashkimin
me imperializmin amerikan dhe me monopolet e këtij
vendi në «luftë të përbashkët frontale kundër socialimperializmit .sovjetik-. E gjithë kjo nuk është gjë
tjetër veçse luftë kundër marksizëm-leninizmit, kundër
revolucionit, kundër socializmit për të arritur që Kina
të bëhet një fuqi e madhe kapitaliste botërore.
Shpenzime të mëdha po bëhert në Kinë për pritje
e përcjellje. Me qindra, për të mos thënë me mijëra,
delegacione po vërshojnë atje nga të gjitha anët e botës
kapitaliste. Me ta nënshkruhen kontrata të hapëta, por
sigurisht nuk mungojnë të nënshkruhen edhe kontrata
të fshehta, manipulohen qëndrime armiqësore politike
dhe ushtarake kundër popujve të botës dhe këto Kina
kërkon t'i maskojë me një frazeologji gjoja marksiste,
por në fakt është qesharake. Këto veprime të qelbura
ajo kërkon t'i spërkatë me gjylap, ose me l'eau de rose
siç thotë francezi.
Depërtimi i Kinës në Afrikë po bëhet dita-ditës më
i hapët dhe kurdoherë ajo është një partner «i singertë »,
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por jo i barabartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Shtetet e Bashkuara kanë aq siguri në veprimet e Kinës,
saqë e lënë të veprojë, sepse veprimi i kinezëve, siç
ngjau, për shembull, në Zaire, ose siç ngjet tash në
Etiopi e gjetkë, u shërben shumë amerikanëve.
Pra, bota thotë se Kina ka devijuar nga marksizëm-leninizmi, ajo është bërë mikja e ngushtë e Jugosllavisë titiste dhe Titoja do të shkojë në Kinë që të
miqësohet nga ana shtetërore e në vijë partie dhe po
bëhet një me grupin e Hua Kuo Fenit.
Tash Kina po merr masa për të pritur Titon. Për
këtë qëllim botohen kryeartikuj, por jo pa hilera kineze.
Lihet të kuptohet: «Titon vërtet do ta pres, do t'i bëj
edhe nderime të mëdha shtetërore etj., por do të flas
mirë për Stalinin, që ky ka bërë ashtu dhe ka bërë
kështu, prandaj, edhe pse unë e pres Titon, i them
këtij se kam admirim për Stalinin». E tërë kjo është
një grusht tjetër me cukunidha (hithra) që i futet sallatës kineze. Po a do ta hajë Titoja këtë sallatë kineze?
Me siguri që ai nuk i ha të tilla sallata.
Vajtja e Titos në Pekin nuk do të jetë një shëtitje
turistike. Duke vajtur atje, Titoja ka për qëllim, në
radhë të parë, të ngrejë prestigjin e tij, për t'i thënë
botës se «Ja, edhe Kina ra-në këmbët e mia, më njohu
mua si liderin kryesor të lëvizjes komuniste ndërkombëtare; se Kina e Hua Kuo Fenit e hodhi poshtë vijën e
Mao Ce Dunit, i cili dikur vërtet ka lëshuar disa shigjeta kundër meje, por ka thënë edhe fjalë të mira. Tash,
me vajtjen time në Kinë, të gjitha ato që janë thënë
kundër meje, rrëzohen».
Titoja, sigurisht, vete në Kinë edhe për dallavere
të tjera, për ta futur Kinën akoma më thellë në rrugën
e tradhtisë dhe të demaskimit, që të mos marrë dot
frymë më tej. Titoja do të vërë shumë kushte për këtë
vizitë, kushte politike, ideologjike, do të bëjë kërkesa
283

ekoriomike e do të flasë për çështje ushtarake. Ai do të
bëhet interpret i imperializmit amerikan, do të bëhet
ndërmjetës i sovjetikëve, për probleme të ndryshme që
kanë . të bëjnë me Kinën, dhe, për shumë nga këto pro-.
bleme, ai do të marrë më parë mendimin dhe pëlqimin
e «kryetarit të ri të madh» të Kinës, Hua Kuo Fenit,
pastaj do të vejë në Kinë.
Titoja e bëri punën e vet, duke deklaruar se u
thirr nga udhëheqja kineze që të bëjë një vizitë në Kinë,.
dhe ai do ta bëjë këtë, po, se kur do ta bëjë, kjo.
akoma nuk dihet. Ai do ta bëjë vizitën, pasi të marrë
miratimin nga kinezët për shumë pikëpamje të tij. Ne,
mendojmë se Titoja nuk do ta pranojë kurrë teorinë
kineze të «botës së tretë», ai ngul këmbë në formulën e
tij të «vendeve të paangazhuara» dhe është i bindur
në megalomaninë e tij, sepse këtë «botë të paangazhuar»
po e dredh si atë unazën e famshme me xheVahirë që .
mbanëgishtev.«PodjëHuaKFeni,m
të ashtuquajturën botë e tretë, që nuk ekziston,
thotë Titoja, — le të futet në këtë botën tonë».
Një ambasador jugosllav i ka thënë një ambasadori
tonë: - «Është e qartë për ne përse pretendon Kina për
ekzistencën e një «bote të tretë», që në fakt nuk ekziston.
Me këtë ajo kërkon të bëhet lidershipi i të gjitha vendeve,
të paangazhuara. Por udhëheqësit e vendeve të pa-.
angazhuara jemi ne. Jo vetëm kaq, por Kina është
diskredituar në «botën e tretë». Të tilla pikëpamje kanë
edhe koreanët, që kërkojnë të bëjnë pjesë edhe ata
në botën e paangazhuar, sepse duan të luajnë një rol
udhëheqës me teorinë e tyre «çuçe», por këto përpjekje:
s'pranohen nga ne jugosllavët».
Pra, ne shohim të zhvillohet një tragjikomedi në
kurriz të popujve, në kurriz të proletariatit, nga një.
bandë tradhtarësh e revizionistësh kundërrevolucionarë•
që kanë ardhur në fuqi me komplote e me diversione
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dhe që maskohen si përfaqësues të popujve dhe të proletariatit, që bëjnë punë. diversioniste kundër çlirimit
të popujve dhe revolucionit.
Karakteristikë e përbashkët e të gjithë revizionistëve modernë që janë në fuqi, është puna diversioniste.
.E gjithë politika e tyre e jashtme është nën kontrollin e organeve të sigurimit të shtetit të tyre. Të.
gfithë të ashtuquajturit diplomatë të vendeve revizioniste janë agjentë dhe spiunë, të cilët vërshojnë ndër
vende të botës, në gjirin e popujve të ndryshëm, atje
ku kanë mundësi të infiltrojnë, dhe derdhin • rubla,
dollarë, juanë, dinarë, sterlina, që si e si të krijojnë situata të koklavitura për njerëzit që përpiqen, të mobilizohen, të organizohen dhe të luftojnë. Diplomatët e
vendeve revizioniste orvaten me çdo mjet që të dobësOjnë rezistencën e popujve kundër shtypësve të brendshëm dhe kundër koncerneve e trusteve kapitallste të
shumë shteteve së bashku, për të krijuar atë monopol
që skllavëron e shtyp proletariatin. Ashtu si sovjetikët,
edhe kinezët po zhvillojnë në gjithë botën, në të gjitha
shtetet ku kanë përfaqësi diplomatike, një punë agjenturore.
Mendoj se si sovjetikët edhe kinezët këtë organizim
pune diversioniste e kanë bile më të zhvilluar se shumë
shtete kapitaliste. Revizionizmi modern është një rrymë
dekadente në mes rrymave borgjeze kapitaliste i që. nuk
ka as më të voglën forcë bindëse. Partitë revizioniste, si
dhe partitë e tjera të kapitalit, nuk lidhen me masat. Revizionizmi modern, që është pjellë e tradhtisë ndaj marksizmit e që lufton të realizojë revizionimin e marksizmit, nuk mund të ketë kurrfarë influence politike, sepse
nuk është aspak i sinqertë me masat e gjera të popujve. Masat e gjera të popujve, që kanë aspiruar
dhe kanë luftuar për socializmin nën parullat e marksizëm-leninizmit, e kanë ndier dhe e kanë kuptuar drej285

tësinë e kësaj teorie dhe shohin se tradhtarët e saj
flasin ndryshe e veprojnë ndryshe. Prandaj atyre u ka
humbur e po u humbet plotësisht besimi ndaj krerëve
revizionistë dhe s'ka asnjë dyshim që agjitacioni e propaganda e tyre nuk zënë vend.
Deri tashti njihej njëfarë sallate, që quhet sallata
ruse. Tash kemi edhe një sallatë tjetër, sallatën kineze.
Kjo sallatë është aq e qelbur saqë bie erë mijëra mi]je
larg. «Zhenminzhibaoja» po shkruan artikuj redaksionalë, ku «mbron» Stalinin, por «mbrojtja» e Stalinit barazohet me mbrojtjen e Hua Kuo Fenit. Hua Kuo Feni
hiqet si «Stalini i Kinës». Aktualisht flitet boll se Stalini
ishte një marksist-leninist i madh që luftoi kundër
trockistëve e kundër buharinistëve, kundër Zinovievit,
Kamenievit, iksit e ipsilonit. Këtë Stalin gjoja e ka
dashur dhe e ka mburrur aq shumë Maoja etj., etj.,
dhe që këtej dilet në konkluzion që «shoku Hua Kuo
Fen lufton kundër katërshes», e cila, thonë ata, është
ashtu e është kështu si trockistët, buharinistët e të tjerë.
Kjo është një tufë e barërave të sallatës kineze. Tjetër bar i keq i saj është miqësia me Titon. Te popujt e
revolucionarët ka bërë një përshtypje shumë të keqe
për Kinën lajmi për vizitën që do të bëjë Titoja në
Pekin, ose më mirë të themi vajtja e Kinës te Titoja.
Gjithë këta thonë se Kina u bë mike me Titon, me revi 7.
zionizmin, pra ajo ka devijuar nga rruga marksiste-lenirziste, që në fakt s'ka qenë kurrë si duhet në këtë
rrugë.
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E SHTUNE
18 QERSHOR 1977

TË PUNOJMË PA U LODHUR PER TE BINDUR ATA
QË DUHEN BINDUR, POR PA LESHUAR NE VIJË
DHE NË PARIME
Shoku Ramiz më raportoi për bisedën që pati me
shokun brazilian, Decio. Ai vinte nga Brazili. Decio i
kishte folur Ramizit për vrasjen dhe për kapjen e shokëve që dimë, me shokun Pomar në krye, i cili ra
duke luftuar. Dihet si u kapën ata, sidoqoftë, fakt është
se tradhti nuk duhet të ketë pasur, mbasi policia duhej
t'i kishte gjurmuar ditën që vajtën në shtëpi, por i kapi
njëri pas tjetrit duke dalë, në momente të ndryshme të
ditës dhe të natës, kurSe Pomari me një shok tjetër
luftuan dhe u vranë. Shoku brazilian kishte folur
edhe në lidhje me shëndetin e Amazonasit, që aktualisht
është më mirë.
Por çështja kryesore që shtroi ai, sigurisht me
takt, është se donte të dinte opinionin tonë në lidhje
me deklaratën që do të publikojnë shokët e partive
komuniste marksiste-leniniste të Evropës. Shokët brazilianë duan të dinë nga ne nëse është momenti që të
f]itet siç po flasin shokët në deklaratën që kanë ndër
mend të publikojnë. Sipas tyre, duhet dhe ka ardhur
momenti i fillimit të polemikës me grupet e ashtuquajtura maoiste ose me elementët e lëkundur që ekzistojnë brenda në partitë marksiste-leniniste e disa gjëra
të tjera në këtë drejtim. Unë e bisedova gjerë e gjatë
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me shokun Ramiz këtë çështje, i shpjegova si ta shprehë mendimin tonë, t'u lërë të kuptojnë shokëve brazilianë se lufta që po zhvillon Partia Komuniste e Kinës
është një luftë jashtëzakonisht e rrezikshme që u bëhet
revolucionit : dhe partive tona marksiste-leniniste. Kjo
parti•.pcy organizon përçarjen dhe luftën kundër marksizëm-leninizmit, prandaj ne duhet të kundërsulmojmë.
Ne duhet të kemi kurdoherë parasysh se partitë marksiste-leniniste janë akoma të reja, se brenda tyre ekzistojnë .elementë të lëkundshëro, ka elementë. të tjerë me
pikëpamje oportuniste. Duke i njohur këto nuanca në
radhët e këtyre partive, duhet të punojmë me durim
për të. bindur ata që duhen bindur, por pa lëshuar në
vijën dhe në parimet tona marksiste-leniniste. Kjo
është kryesorja e absolutisht e nevojshme dhe e dornos 7
Bile ka ardhur koha që daingadalë t'i vëmë edhe
gishtin plagës në Partinë Komuniste të Kinës për ta
bërë të qa;•të se kush është autori i këtij deviaçioni
tjetër të madh revizionist. Nuk ,mund dhe nuk duhet
të evitohet polemika. Këtë neve na e dikton situata.
Polemikë do të thotë të luftojmë dhe të luftojmë do
të thotë të hidhemi në luftë për të mbrojtur tezat e
drejta marksiste-leniniste kundër atyre që i shtrembërojnë dhe të mos kemi frikë pse disa njerëz ose grupe
do të na luftojnë. Zaten këto grupe janë ngritur dhe
vazhdojnë të ngrihen nga kinezët kundër nesh për të
na luftuar, në mënyrë të veçantë ne, dhe për të mbrojtur tezat e kinezëve, tezat, .e amerikan,
tezat e Karterit. Kjo është e qartë, atëherë, natyrisht,
ne duhet të kemi para.vsh sqarimin e tyre, por. pa
rënë në oportunizëm. Domethënë ne duhet t'ua themi
hapur të gjithëve. mendimin tonë për çështjet ideologjike dhe Partisë sonë i duket se .deklarata që kanë
përgatitur disa parti komuniste marksiste-leniniste të

Evropës nuk ka ndonjë gjë të gabuar. Sidoqoftë, kjo
është një punë që vetëm ata mund të vendosin për
mënyrën dhe për formën si do t'i thonë gjërat. Me sa di
unë, i thashë Ramizit, dhe ky kishte të njëjtin mendim,
deklarata nuk shprehet ashtu siç e ngrenë shokët brazilianë. Megjithëkëtë, mua më duket se ata janë të
sinqertë kur thonë se «E pyesim Partinë e Punës të Shqipërisë për arsye se mundet që objektivin tonë ta kemi
një çikë të ngushtë, evenimentet t'i shohim ngushtë». Natyrisht, këtë ne nuk duhet ta marrim si një
mburrje që na bëhet, jo. As ne s'duhet të mburremi
për këtë çështje, por mendojmë se ata e shikojnë pak
ngushtë, e shikojnë në prizmin e partive marksiste-leniniste të vendeve të Amerikës Latine dhe harrojnë se në
Evropë në mes partive marksiste-leniniste dhe grupeve
prokineze lufta është shpallur, polemika ka filluar.
Kështu që qederi se a do të pranohet. a do të botohet, a do të krijojë ndonjë diskutim a ndonjë përçarje
kjo deklaratë e shokëve të partive marksiste-leniniste
të Evropës në vendet e Amerikës Latine, është i drejtë.
Mund të ngjasë, dhe kështu do të ngjasë, që të shkaktojë lëkundje, disa parti do ta botojnë atë, disa nuk
do ta botojnë. Ne dëshirojmë që ta botojnë dhe. kur
të binden, mendojmë se do ta botojnë.
Duhet të jemi të bindur se shokët brazilianë janë
marksistë-leninistë të vendosur, revolucionarë dhe partia e tyre është në binarë të drejtë marksistë-leninistë,
por këtë problem, si me thënë, e shohin një çikë si të
shpejtuar dhe çështjen e kanë më shumë për të fituar
sa më shumë kohë që të arrijnë të bindin të pabindurit.
Natyrisht, ne duhet të jemi prudentë, por prudenca ka
një kufi, dhe ky është kufiri që të ndan nga oportunizmi.
Ashtu si revizionistët sovjetikë që nuk donin polemikë, aktualisht edhe kinezët nuk duan polemikë, por
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ata e kanë lëshuar brezin, prandaj ne nuk mund të
lidhim duart. Kinezët të veprojnë kundër marksizmilt,
kundër revolucionit, kundër partive tona dhe ne të mos
bëjmë polemikë, kjo nuk na lejohet! Ne jemi dhe duhet
të jemi leninistë. S'iu bë vonë kurrë Leninit që të sulmonte të gjithë tradhtarët me radhë: Kautskin, Bernshtajnin, Plehanovin, Danin e të gjithë Ceretelët, tërë
Internacionalen e Dytë, pa marrë parasysh se do të
përçaheshin. Kishte ardhur momenti i përçarjes, duhej
të ndahej shapi nga sheqeri, ndryshe kalbëzoheshin marksizëm-leninizmi dhe revolucioni. Kështu mund të ndodhë edhe sot, në qoftë se nuk qëndrojmë në mënyrë
revolucionare përpara këtij armiku të madh që po ngrihet, imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik,
kapitalizmit kinez, kapitalizmit botëror dhe gjithë këtij
grupimi të madh ideologjik që ka për qëllim të vetërn
të luftojë marksizëm-leninizmin.
Porosita Ramizin që këto ide e të tjera që i kam
thënë, t'i përpunojë një çikë në mënyrë shumë të matur, por shumë konkrete e shumë dashamirëse, me besim të plotë ndaj Partisë Komuniste të Brazilit, e cila
është plotësisht në një mendje e në të njëjtat pozita rne
Partinë tonë.
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E DIEL
19 QERSHOR 1977

MBI VAJTJEN E ANSAMBLIT TONË NË GREQI
U gëzova shumë që ambasadori ynë në Athinë mundi
të sigurojë lejen nga autoritetet greke për të dërguar
në Greqi Ansamblin tonë Shtetëror të Këngëve dhe të
Valleve, të përbërë prej 80 vetash. Gjithashtu, grekët
do të dërgojnë te ne një ansambël të tyre prej 60
vetash. Kjo, sipas mendimit tim, është një gjë shumë
e mirë, pse do të ndikojë në miqësinë midis të dy popujve tanë, pavarësisht nga ndryshimi i regjimeve.
S'ka asnjë dyshim që nga ana jonë nuk mund të
krijohet asnjë iluzion dhe nuk mund të shuhet vigjilenca
revolucionare, pse e dimë se ansambli ynë shkon në
Greqi me qëllime shumë të mira, me qëllime të pastra
për t'i treguar popullit vëlla grek përparimet e vendit
dhe të popullit tonë që ndërton socializmin dhe që këtë
nuk ia imponon kurrkujt. Le të shohë populli grek,
aktualisht, se ç'forcë të madhe kanë krijuar Partia
dhe regjimi ynë socialist, si janë zhvilluar kultura dhe
arti popullor i vendit tonë me një larmi aq të madhe,
me një shije aq të hollë, me një burrëri shembullore, me
një ndershmëri që spikat në çdo fjalë, në çdo këngë e
në çdo valle. Le të shohë ai aftësinë e njerëzve tanë,
shkathtësinë e patriotizmin e tyre, le të shohë ndjenjat
tona internacionaliste, miqësinë e veçantë që ushqejmë
ne për popullin vëlla grek dhe dëshirën tonë që të
rrojmë në miqësi me njëri-tjetrin.
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Pra, qëllimi i vajtjes së Ansamblit tonë të Këngëve e të Valleve në Greqi ka një kuptim shumë të madh
për ne. Edhe ansambli grek që do të vijë në Shqipëri
e dimë se ka edhe ai për qëllim t'i tregojë popullit tonë
zhvillimin e artit dhe të kulturës moderne greke, veçse
te ky ansambël ose te njerëzit që e kryesojnë atë, për
arsye të ndryshimit politik, nuk ekzistojnë të njëjtat
qëllime, ndjenja dhe sentimente që ka ansambli ynë.
Të mos harrohet se në ansamblin grek mund të predominojë, në mos në dukje, ndjenja shoviniste e megaliidesë. Kur ata të japin shfaqje, sidomos në Gjirokastër e në
Dropull, ku duan të venë dhe ne do t'i çojmë edhe atje,
mendoj që ata do të duan të tregojnë se ja, «Greqia është
me ju, por mjerisht nuk mund ta marrim dot «Vorio-Epirin». Dëshira ekziston, zemra na djeg për këtë, por
kjo është një gjë e pamundur,..
Ata që kanë të tilla qëllime, le të mendojnë çfarë
të duan. Forca e regjimit dhe e popullit tonë, mençuria e tij, ngritja politike e ideologjike jo vetëm e shqiptarëve, por në të njëjtin nivel edhe e njerëzve të minoritetit grek, do t'i çarmatosë ata dhe minoritarët grekë do të dinë të bëjnë krahasimin e zhvillimit të dy
kulturave: të kulturës së tyre socialiste dhe të kulturës
kapitaliste matanë kufirit.
Sidoqoftë, kjo do të jetë një punë e mirë, pse politika që ka caktuar Partia është: miqësi me popullin
grek, duke qëndruar kurdoherë me sy hapur, vigjilentë, pse atje ka njerëz të mirë, por ka edhe njerëz të
këqij, ka njerëz që duan të rrojnë në miqësi - me ne, por
ka edhe njerëz që kanë pretendime ndaj vendit tonë
dhe udhëhiqen nga ndikime absurde e të poshtra territoriale.
Siç po konstatojmë, ka një kohë që po zhvillohet
një propagandë shumë pozitive në Greqi për vendin
tonë, bile edhe për Partinë tonë. Kjo bëhet jo vetëm

nga grupet që quhen komuniste, nga partia komuniste
marksiste-leniniste, me përjashtim të partisë revizioniste
greke, por, duhet theksuar, edhe nga elementë progresistë. Këta organizojnë konferenca, mbrëmje, shfaqje
të filmave tanë, i blejnë dhe i pëlqejnë shumë këta
filma, pse, pavarësisht se në Greqi ekziston rendi kapitalist, deri dhe elementët e borgjezisë konservatore

shohin se fëmijët e tyre po degjenerohen, prandaj kur
shohin filmat tanë aq të bukur, që tregojnë jetën e
ndërgjegjen e pastër, zhvillimin e vrullshëm revolucionar të rinisë sonë, thonë: «Këta janë filma për edukimin e rinisë». Prandaj filmat tanë kanë bërë një përshtypje jashtëzakonisht të madhe në radhët e elementëve
përparimtarë grekë.
Vajtja e Ansamblit tonë Shtetëror të Këngëve dhe
të Valleve Popullore në Greqi do të krijojë pa asnjë
diskutim një simpati dhe një entuziazëm njëqind herë
më të madh nga ç'kanë krijuar javët e filmave tanë
atje, për arsye se qoftë në Athinë, qoftë në Selanik,
në Pire dhe kudo që grekët do të bien dakord me ne
për të shkuar ansambli ynë, ata do të shohin me sy
njerëzit tanë që këndojnë, që kërcejnë, do të kuptojnë
fjalët e këngëve, përmbajtjen e tyre dhe kjo do të bëjë
me të vërtetë një përshtypje të madhe. Prandaj të
përgatitemi që këtë ndërmarrje ta realizojmë sa më
mirë.
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Le ta kuptojnë akoma më mirë jugosllavët, dhe këtë
ata e kanë kuptuar, që me shqiptarët të mos i mbrehin
qetë, siç thotë populli ynë, pse pastaj nuk do të jetë
mirë për ta.
E HENE
20 QERSHOR 1977

MANOVRA TE DJALLEZUARA TE UDHEHEQESVE
TITISTE
Artikulli kundër gazetës shoviniste maqedonase «Kulturën Zhivot» që donte «të vërtetonte» me statistika false
se që prej vitit 1880 e deri sot në Shqipëri jetojnë
gjoja 60 mijë maqedonas, u botua në gazetën «Drita».
Siç duket, ky artikull u vajti si një shiringë me serum
kali deri në fund, deri në palcë, pse dje papritur e pakujtuar agjencia Tanjug transmetoi intervistën e një
personaliteti •jugosllav, Kiro Gligorovit, që i kishte dhënë
një të dërguari të AFP-së për «minoritetin» shqiptar në
Jugosllavi. E ç'nuk i thoshte Gligorovi francezit se
minoriteti shqiptar në Jugosllavi rron mirë, rron i lumtur; në Kosovë, ku përbën shumicën e popullsisë, ai ka
në dorë pushtetin. Edhe në vende të tjera të Jugosllavisë, po ashtu, shqiptarët rrojnë kështu e rrojnë ashtu,
se marrëdhëniet e Jugosllavisë me Shqipërinë shkojnë
duke u përmirësuar, marrëdhëniet tregtare po ashtu po
përmirësohen, se ne jemi të lidhur nga lufta që kemi
bërë së toku me të njëjtët armiq, se na lidhin shumë
fije me njëri-tjetrin etj., etj. Me një fjalë, Beogradi iu
përgjigj budallallëkut maqedonas dhe sigurisht nga qendra do t'u kenë thënë maqedonasve: hapni plagët?
Po i hapët ato, s'dihet ç'sëmundje e madhe do t'i shkaktohet trupit të kalbur të Federatës Jugosllave•.
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E HENË
20 QERSHOR 1977*

KINA PO AFROHET GJITHNJE E ME SHUME
ME SHTETE KAPITALISTE
Vizita e ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë,
Forlanit, në Pekin, mbaroi -me sukses». Në deklaratat që
ai bëri, foli natyrisht ngrohtë për Kinën e Hua Kuo
Fenit, me të cilën italianët po afrohen, për marrëdhëniet
e mira që po përmirësohen çdo ditë, për perspektivat e
mëdha që i hapen Italisë në tregun kinez për të eksportuar makineri të ndryshme të teknologjisë së lartë. Ai
nuk tha gjë nëse do të investojnë italianët në Kinë, por
nuk është çueli që ta bëjnë edhe këtë, pavarësisht se Italia është një nga vendet e zhvilluara më të varfra. Megjithëkëtë, kapitalistët italianë janë më të dispozuar të
lënë pa punë e të lënë të vuajnë punonjësit italianë dhe
vetë të nxjerrin fitime të mëdha nga ato vende ku ata
mund të shfrytëzojnë më mirë kapitalet e tyre.
Bisedimet e Forlanit me Huan Huanë ishin -shumë
të përzemërta» dhe ky i fundit paraqitej i qeshur e i gëzuar, për arsye se Italia është skllavja më e bindur e
besnike nga «aleatët». e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në «çizmen italiane» është futur e tërë këmba

amerikane; prandaj për Kinën Italia është, nga çdo pikëpamje, një aleate e mirë, kurse kinezët e dinë që Franca
lëviz, hedh disa herë «vicka» kundër sundimit të bezdisshëm e arrogant të monopoleve kapitaliste amerikane.
Kina dëshiron që Franca të rikthehet nën diktatin
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amerikan dhe të mos bëjë një politikë të pavarur, sidomos të mos shkojë në një rrugë pajtimi me Bashkimin
Sovjetik. Por ç'të bëjë se nuk e dëgjon Zhiskar d'Estëni,
i cili sot po pret me pompë Leonid Brezhnjevin si president të Sovjetit Suprem. Sigurisht kapedan Leonidha

vete në Francë «për ta thelluar» miqësinë me Zhiskarin
dhe kjo nuk u leverdis as Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as Gjermanisë Perëndimore, as Kinës. Zhiskar d'Estëni përpiqet, në këtë mënyrë, të forcojë disi pozitat
edhe në drejtim të Amerikës, por edhe në drejtim të
partnerit të tyre më të rrezikshëm, Tregut të Përbashkët
Evropian, treg për të cilin Kina po çahet duke e propaganduar , si një çështje të rëndësishme për paqen, për
të mirën e popujve të Evropës Perëndimore, dhe bën
thirrje që në këtë Treg të Përbashkët Evropian të bashkohen të gjithë. Ajo propagandon edhe që në •Evropën e
Bashkuar» të bashkohen të tërë, proletarë e pasanikë.
Zhiskar d'Estëni po manovron, se vitin e ardhshëm
do të bëhen zgjedhjet në Francë dhe ai kërkon të çajë të
ashtuquajturin koalicion komunisto-socialist në mes Marshesë dhe Miteranit. Zaten ky koalicion është një utopi,
sepse Miterani nuk dëshiron në asnjë mënyrë që .komunistët» të bëjnë pjesë në barazi të plotë, siç thonë francezët, në një qeveri të ardhshme «të majtë•. Prandaj
Zhiskar d'Estëni me kohë po manovron për ta përçarë më
tej këtë unitet të çarë, që ekziston në letër, që ekziston
për disa gjëra të parëndësishme dhe që quhet «bashkimi
i së majtës».
Në këtë mënyrë Kina po afrohet me partinë revizioniste franceze, me Marshenë, dhe, duke mos e pëlqyer
politikën e Zhiskarit, ajo, natyrisht, pëlqen politikën e
Marshesë. Por Kinës nuk i pëlqen po ashtu .politika e
re» e Karterit, pse imagjinonte që Shtetet e Bashkuara
të Amerikës do të bënin një politikë sipas qejfit dhe
oreksit të Mao Ce Dunit, të Çu En Lait ose të Hua Kuo
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Fenit. «Të zgjuar shumë» u treguan gjithë udhëheqësit
kinezë, duke menduar se pesha e tyre në balancën ndërkombëtare do të ishte shumë e rëndë dhe se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës do t'u binin në gjunjë dhe do të
ecnin duke acaruar politikën e tyre me Bashkimin Sovjetik! Me Bashkimin Sovjetik Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, natyrisht, si imperialiste që janë, kanë kontradikta të mëdha, por edhe ato bëjnë llogaritë e tyre, që
Kinën ta mbajnë në armiqësi me Bashkimin Sovjetik, ta
nxitin, bile mundësisht të goditen edhe në kufi, në mos
në një luftë të madhe, të paktën të bëjnë disa skaramushe.
Megjithëse «politika e re» e Karterit nuk i pëlqen
Kinës, ajo është edhe në vijën e Kinës, sepse i lejon të
vazhdojë propagandën që ka filluar pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se këto «janë pacifiste»,
«nuk janë agresive», ato «dëshirojnë statukuonë», «kërkojnë ujdi- etj., etj. Fjalimi i Karterit, i mbajtur pasi
erdhi në Londër, tregon pikërisht këtë vijë të rreme, pra,
sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për një detantë në shkallë të gjerë, sikur janë gjoja për një ndihmë
ndaj vendeve në zhvillim, sikur janë gjoja për një bashkëpunim akoma më të ngushtë me Bashkimin Sovjetik,
për një miqësi të ngushtë me Kinën etj., etj.

Urën që filluan të ndërtonin Niksoni me Mao Ce Dunin e me Çu En Lain, po e vazhdojnë Hua Kuo Feni me
Karterin, pavarësisht nga nuancat që ekzistojnë. Nuanca
mund të ekzistojnë vazhdimisht, por vija dhe kursi kinez që po ndiqet nuk do të ndryshojnë, në qoftë se nuk
ndryshon udhëheqja aktuale kineze dhe në qoftë se Partia Komuniste e Kinës nuk vihet në rrugë të drejtë
marksiste-leniniste.

Kinezët kjo politikë e Karterit i bën të adhurojnë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçse ata do të donin
që k4t0 të shpreheshin ndryshe për Bashkimin Sovjetik.
Kinezët u dashuruan shumë me banditin Nikson, sepse
ai tha që do të punonte për të ndërtuar një urë të madhe,
e cila do të fillonte nga San-Franciskoja e do të mbërrinte në Pekin, dhe kjo do të ishte ura e miqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kinën e kryetarit Mao
Ce Dun. Në ato kohë Kina e duartrokiti këtë mendim
«gjenial» dhe këto dëshira të zjarrta të këtij banditi
amerikan.
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E MARTE
21 QERSHOR 19:7

KRYETARI I PK TE SUEDISE (M-L) KERKON TE
PER BISEDIME
Ambasadori ynë në Stokholm na lajmëron se ka pasur një takim prej dy orësh me kryetarin e Partisë Komuniste të Suedisë (marksiste-leniniste), i cili muaj më
parë ka qenë në Pekin dhe, natyrisht, i është nënshtruar
përpunimit nga ana e Gën Biaos. Në qoftë se nuk gabohem, këtë shok nuk e priti Hua Kuo Feni, por vetëm
Li Hsien Nieni. Ai bëri deklarata për «botën e tretë•dhe
kundër «katërshes», por biseda që zhvilloi me ambasadorin tonë linte të kuptohej se nuk ishte shumë i bindur
për çka iu shtrua në Kinë, për çka iu tha dhe u shpreh
jo haptazi, por duke thënë se shkuam edhe mirë edhe
disi, dhe i foli për Gën Biaon. Tekstualisht ai tha që
«Gën Biaoja është një njeri i rëndë dhe zor të bisedosh
shtruar e miqësisht me të, pse i pëlqejnë mendimet e
pikëpamjet e veta. Është më ndryshe të bisedosh me
Hua Kuo Fenin». Këtë, Gën Biaon, ne e njohim me kohë,
sepse ka qenë ambasador i Kinës në Suedi dhe këtë karakter kishte edhe atëherë, njeri i rëndë, nuk jepte mendime etj.
Shoku suedez i tha ambasadorit tonë se ka dëshirë
të madhe të vijë përsëri në Shqipëri, ta shohë atë, të bisedojë me shokët shqiptarë për shumë probleme që ka
mundësi të sqarohen. Ai shprehu kënaqësinë që ne ftuam
një delegacion të bashkimeve profesionale të Suedisë dhe
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tha se do ta dërgojnë e kjo do të jetë një gjë shumë e
mirë. I foli pastaj për partinë e tij, që ka pasur disa
elementë revizionistë, oportunistë, të cilët u pastruan dhe
tani partia është e shëndoshë.
Me fjalë të tjera, thotë ambasadori, kuptova se kryetari i Partisë Komuniste të Suedisë nuk është shumë
i bindur në pikëpamjet ideopolitike të kinezëve dhe u
tregua shumë i afërt me mua, më foli për raportin e
shokut Enver, që e kanë botuar në gjuhën suedeze dhe
që po shitet me shpejtësi dhe tha se dëshira e tij është
që të vijë në Tiranë për t'u takuar.
Kjo, mendoj unë, është një shenjë e mirë për ne.
Ne do ta mirëpresim atë dhe do të bisedojmë shtruar,
qartë, duke ia arsyetuar dhe duke mbrojtur vijën tonë.
Në qoftë se ai hap çështjen kineze, ne, natyrisht, do t'i
themi se me pikëpamjet e kinezëve nuk mund të jemi
dakord, por polemikë të hapët me ta akoma nuk po
bëjmë, kurse nga ana e tyre ata bëjnë polemikë kundër
nesh, të hapët jo, por këtë e bëjnë prapa krahëve me
ndërmjetësinë e disa partive marksiste-leniniste maoiste
që kanë qenë formuar dhe që po formohen çdo ditë, si
kërpudhat pas shiut, nga ana e kinezëve.
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E MERKURE
22 QERSHOR 1977

pullore Socialiste të Shqipërisë dhe ato të klasës punëtore shqiptare. Prandaj ata i kërkuan Qeverisë që të
marrë masat e nevojshme dhe të porositë edhe një herë
organet kompetente të shpejtojnë sjelljen e këtyre pajisjeve dhe të makinerive të parashikuara kohë më parë
në kontratat shtetërore për të ardhur nga jashtë. Të gjithë e kuptuan që këto kritika i drejtoheshin udhëheqjes
kineze. Kësaj i thonë: ,<Bjeri pragut të dëgjojë dera».

KRITIKA DHE KËRKESA TE DREJTA TE KLASES
SONË PUNËTORE
Në Korçë po zhvillon punimet Kongresi i 8-të i BPSH.
Shoku Rita Marko, në bazë të orientimeve që kishim
dhënë më parël, në raportin e tij e përmendi vetëm me
një frazë miqësinë me popullin kinez dhe nuk e zuri fare
në gojë ndihmën ekonomike. Kurse delegatët jo vetëm
s'po flasin për ndihmën kineze, se u ka ardhur në majë
të hundës me zvarritjet e me sabotimet e tyre, por përdorën forma indirekte për të shprehur pakënaqësinë e
tyre. Kështu, delegati i punonjësve të Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit dhe ai i Uzinës së Përpunimit të
Naftës në Ballsh, në diskutimet e tyre, pasi folën për
sukseset e arritura, pa folur fare për Kinën, as për ndihmën e saj, as për specialistët kinezë, hodhën disa thumba
duke kritikuar Ministrinë e Tregtisë, organet që merren
me tregtinë e jashtme dhe importin, si dhe Ministrinë
e Industrisë e të Minierave si investitorë, për mossjelljen
në kohë e në afatet e caktuara të pajisjeve e të makinerive të nevojshme. Ata vunë në dukje se mossjellja e
këtyre pajisjeve dhe e makinerive po shkakton vonesa
në përfundimin, sipas planit, të këtyre dy veprave të
rëndësishme të industrisë së vendit tonë dhe, si pasojë,
dëmtohen rëndë interesat ekonomikë të Republikës Po1 Shih në këtë vëllim f. 275.
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E ENJTE
23 QERSHOR 1971•

KINA KERKON TE LUAJE ROLIN E «PLAKUT
TE MALEVE»
Të dërguarit e agjencisë kineze të lajmeve në Evropë
dhe lakenjtë kinezë, veçanërisht trockisti Zhyrke i Francës, si edhe elementët e «Rote Fahne» në Gjermani janë
më aktivët në vijën tradhtare të Hua Kuo Fenit. Ata aktivizojnë njerëz jo vetëm brenda në vendet e tyre, por
kudo që mundin.
Kina i financon gjithë këta agjentë, të cilët kanë krijuar një shtyp, bëjnë njëfarë propagande, por propaganda
kryesore bëhet me të holla. Kina u jep këtyre agjentëve
para për të blerë të lëkundurit që bëjnë pjesë në partitë
komuniste marksiste-leniniste të Evropës. Shokë të partive motra na kanë thënë se nëpunës të ambasadave kineze drejtpërdrejt marrin kontakt, nëpër rrugë, me shokët e partive, pa i njohur më përpara, hapin muhabet,
dhe pastaj, pas dy-tri takimesh, gjoja diskutimesh ideologjike, u propozojnë të holla. Disa refuzojnë kategorikisht me përbuzje që t'i marrin, por ndonjë edhe i pranon.
Të tillë punë po zhvillon agjentura e Gën Biaos, i cili
merret me marrëdhëniet në mes Partisë Komuniste të
Kinës dhe partive komuniste të botës.
Partitë motra komuniste marksiste-leniniste aktualisht janë në gjendje të gjykojnë e të veprojnë, dhe ne
mendojmë se ato nuk duhet të ngurrojnë në veprimet e
tyre të drejta kundër gjithë këtyre orvatjeve armiqësore
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që po zhvillohen nga revizionistët modernë, nga revizionistët kinezë, sovjetikë, nga trockistët dhe nga gjithë
lumpeni tjetër, që është në shërbim të tyre.
Eshtë punë e vetë partive marksiste-leniniste të mendojnë, në qoftë se situata ua do, që edhe haptazi të flasin. Ato nuk duhet të shikojnë në mënyrë strikte taktikën
tonë, sepse e dinë fare mirë cilat janë qëndrimet dhe
pikëpamjet tona ndaj kësaj vije revizioniste të Partisë
Komuniste të Kinës. Ne flasim hapur kundër kësaj vije,
strategjisë dhe taktikave të saj, por pa vënë emrin e
Kinës, pa vënë gishtin mbi Partinë Komuniste të Kinës.
Megjithatë, tashti këtë të gjithë e kuptojnë. Mundet që,
për partitë komuniste marksiste-leniniste të reja, të ketë
ardhur koha të flasin edhe më hapur dhe, po të jenë pjekur situatat, ato nuk duhet të ngurrojnë, sepse vetë grupet e partitë që po formon Kina me Hua Kuo Fenin e saj
ngrihen posaçërisht për të denigruar dhe për të luftuar
këto parti.
Qëllimi i taktikës kineze, siç e kam thënë edhe më
parë, është që të nxitet polemika, por kjo polemikë të
zhvillohet në mes partive marksiste-leniniste dhe grupimeve fashiste me etiketë maoiste, kurse Kina të mbetet
jashtë kësaj polemike, të mos përmendet, kjo të luajë
rolin e -Perëndisë së Olimpit», rolin e «Plakut të maleve». Kështu është quajtur në histori kryetari i sektit
ashashen, që rronte në malet e Sirisë. i cili në strofkën
e tij grumbullonte njerëz, i dehte me hashash, i nxirrte
në kopsht me lule e me hyri dhe pastaj i lëshonte në
të katër anët e botës për të propaganduar sektin e tij dhe
për të vrarë armiqtë e «Plakut të maleve». Këtë punë
mesjetare bën edhe Pekini. Prandaj, për t'i demaskuar
e për t'i shpartalluar atë dhe agjentët e tij, u duhet vënë
përpara forca e çeliktë e ideologjisë marksiste-leniniste.
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BREZHNJEVI E PËRFUNDOI VIZITËN E TIJ
NE FRANCE

dhe të sheshojnë, sadopak, mosmarrëveshjet që ekzistojnë
në mes tyre.
Për sa i përket idesë kineze se do të shpërthejë së
shpejti një luftë në mes Bashkimit Sovjetik dhe vendeve
perëndimore, kjo, francezët, anglezët e të tjerë i bën të
qeshin. Këta u kanë thënë diplomatëve tanë se një pikëpamje e tillë është foshnjarake. Situata nuk është aspak
e tillë që të shpërthejë një luftë në Evropë, siç pretendojnë kinezët.

Sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP, vizita e
Brezhnjevit në Francë shkoi «shumë mirë», u zhvilluan
bisedime «të përzemërta», u diskutuan «çështje parimore», «çështje të mbrojtjes», të «së drejtës së njeriut», të
«zhvillimit të miqësisë në mes dy vendeve» etj., etj. Sidoqoftë, kësaj vizite të kapedan Leonidhës nuk po i bëhet
ndonjë reklamë shumë e madhe në Francë, megjithëse
për Bashkimin Sovjetik kjo është një plus, pse do t'i
tregojë botë's se ja, po përpiqet të lidhë miqësi me vendet
e Tregut të Përbashkët Evropian, siç bëjnë, natyrisht,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vendet që ka nën
sqetull Bashkimi Sovjetik revizionist.
Por Kina nuk shohim që të botojë ndonjë artikull,
siç e ka zakon, kundër vajtjes së Brezhnjevit në Francë.
Edhe në qoftë se do të shkruajë ndonjë artikull, me këtë punë do të përpiqet të nxjerrë patjetër atë që nga këto
bisedime nuk dolën veçse mosmarrëveshje në mes Bashkimit Sovjetik dhe Francës. Ajo do të rrijë të kërkojë në
gazetat e djathta, si «Figaro» etj., ato thënie, ato komente
të atyre gazetarëve, që i shërbejnë vijës së saj dhe që
konsistojnë në unitetin e gjithë vendeve perëndimore të
«Evropës së Bashkuar» kundër socialimperializmit sovjetik,
sepse ky qenka rreziku kryesor, kurse vendet perëndimore
përpiqen si e si të lidhin miqësi me Bashkimin Sovjetik
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«PRAVDA» PERPIQET T'I IMPONOHET PK
REVIZIONISTE SPANJOLLE
«Pravda» sulmoi me një artikull Partinë Komuniste
revizioniste Spanjolle, të cilën e akuzon për eurokomunizëm. Eurokomunizmin «Pravda» e cilëson si një rrymë
antimarksiste dhe «që përçan lëvizjen komuniste ndërkombëtare». Natyrisht, Partia Komuniste revizioniste Spanjolle bëri mbledhjen e saj nën kryesinë e Ibarrurit
e të Karriljos dhe iu përgjigj «Pravdës» me një artikull.
Artikulli spanjoll sulmon artikullin e <<Pravdës» dhe akuzat
e saj i quan shpifje. Ajo thotë se partia spanjolle e të gjitha partitë e tjera perëndimore nuk kanë më një qendër
të përbashkët, siç kanë pasur përpara, dhe të gjitha mënyrat e vjetra të drejtimit të kohës së Stalinit nuk veproinë
më. Këtë mbrojtje të eurokomunizmit e të Partisë Komuniste Spanjolle e filloi edhe revista jugosllave <<Komunist», e cila sulmoi, natyrisht pa emër, «Të gjithë ata që
atakojnë lirinë dhe pavarësinë e çdo partie që nuk duron
të rrojë e varur nga ndonjë qendër e njëjtë, siç praktikohej në kohën e Josif Stalinit».
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KONFERENCA E BEOGRADIT PRET «PAPA NOELIN»
Në Beograd vazhdon konferenca famëkeqe gjoja për
sigurimin dhe për bashkëpunimin evropian. Natyrisht kjo
konferencë nuk është e një niveli as të lartë, as të ministrave të punëve të jashtme, por në rang zëvendësministrash, të cilët, me sa duket, janë mbledhur vetëm për të
bërë llafe, me tërë kuptimin e fjalës për të bërë llafe, për
të mbajtur diskure dhe për të komentuar fjalët e njërit
dhe të tjetrit, për të prerë një qime floku në një mijë
copë dhe mbi këto copa të bëjnë përsëri diskutime pa
fund.
Nganjëherë trash zërin përfaqësuesi sovjetik dhe në
konferencë hapet gjoja një frymë pesimizmi. Pasdreke
flet polaku, flet edhe çekosllovaku, të cilët, të përgatitur
më përpara nga sovjetikët, gjoja bëjnë disa amendamente
mbi thëniet e njëfarë Voroncovi a Voronovi apo si e quajnë kryetarin e delegacionit sovjetik. Kështu mbledhja,
që në mëngjes është pesimiste, pasdreke kthehet në optimiste.
Të gjitha këto janë për të qeshur, pse vendet perëndimore kanë vajtur atje, e para, për t'u zbavitur, e
dyta, për të tatuar pulsin dhe, e treta, për të bërë ndonjë sondazh ose për të akaparuar disa spiunë. Këtë gjë
bëjnë edhe sovjetikët, por agjenturat amerikane dhe të
vendeve të tjera perëndimore janë të infiltruara mirë
në vendet e Lindjes, bile edhe në republikat sovjetike.
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Mundet që në këto mbledhje sovjetikët të mos kenë
sukses, por përfaqësuesit e vendeve të tjera, që nga Polonia e deri te Rumania, kanë atje një fushë të gjerë
veprimi për delegacionet e tyre, të cilat përbëhen prej
një numri të madh njerëzish, dhe amerikanët e perëndimorët dinë t'i luajnë telat me ata elementë që janë të
gatshëm të shesin atdheun e tyre çdo mëngjes për dollarë e sterlina. Kjo komedi, natyrisht, do të zgjatë nja
12 a 15 javë, do të presë kështu edhe •papa Noëlin»,
cili do të vijë nga Vatikani për të sjellë peshqeshe për
delegatët, që patjetër do ta festojnë këtë në pishat e
stisura nga Titoja me pambuk mbi to, me llambushka
shumëngjyrëshe dhe me flamurët e shteteve që marrin
pjesë e që valëviten lirshëm në erën e Beogradit, si në
shtëpinë e tyre.
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NJE INFORMACION I SHKURTER PER GJENDJEN
NE KINE
Sot në mëngjes erdhi këtu ambasadori ynë në Kinë,
i cili u kthye dje nga Pekini. Ai më raportoi gjerë e gjatë
për gjendjen në Kinë, e cila është ajo që dimë. Në fuqi
atje janë ushtria dhe sigurimi, në krye të të cilëve qëndrojnë Hua Kuo Feni, Jeh Çien Jini dhe Li Hsien Nieni.
Politikën e jashtme e bën Gën Biaoja.
Lufta zhvillohet jo vetëm kundër «katërshes», por
kuptohet, edhe kundër të gjithë kundërshtarëve që ekzistojnë në Kinë. Në çdo rrugë të Pekinit, ka nga një
kazermë ushtarake. S'është parë kurrë një dyndje e tillë
ushtarësh, policësh dhe agjentësh të sigurimit në kryeqytetin kinez. Jeta, veçanërisht e ambasadës së vendit
tonë, është bërë e vështirë. Nga ana diplomatike ajo neglizhohet krejtësisht. Natyrisht, rumunët, jugosllavët e
gjithë të tjerët janë në ballë të përfaqësive diplomatike.
Kursi zhvillohet drejt afrimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve kapitaliste perëndimore.
Kinezët vazhdojnë të marrin kredi, në forma të ndryshme, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Japonia dhe nga vendet e tjera kapitaliste të Evropës.
Ambasadori, i cili ka 4 vjet që jeton atje, na tha se
është e çuditshme se sa shumë ka rënë ekonomia kineze,
kurse më parë, prodhime, sidomos bujqësore, kishte me
bollëk, sa i vinin dhe në trotuare. Ai na foli për dobë-
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sitë e mëdha dhe mungesat që vihen re në tregun dhe
në ekonominë kineze.
Titon e presin me padurim të vejë në Kinë, megjithëse në trupin diplomatik gati nuk flitet fare për vizitën
e tij, ose, siç ka thënë një ambasador: «Ta themi në mes
nesh, është Kina që vete te Titoja dhe jo Titoja që shkon
në Kinë». Pse kjo heshtje në trupin diplomatik në Kinë
për vajtjen e Titos? Kjo mund të shpjegohet me atë se
perëndimorët nuk duan të propagandohet një vizitë e
tillë që tashti, sepse nuk është në favorin e Kinës. Ata
duan që Kina të mos demaskohet plotësisht, mbasi vajtja e Titos, natyrisht, i heq maskën Kinës si një vend
gjoja socialist. Edhe vendet kapitaliste duan t'ia ruajnë
maskën, kurse vetë kinezët maskën e kanë hedhur tej,
prandaj ata e presin me padurim Titon dhe, siç thonë, do
ta presin me madhështi.
Por zaten Titoja nuk shkon pa vënë kushtet që më
parë, dhe ai vajtjen e tij në Kinë do ta kurorëzojë në
fund të jetës me një sukses të tillë që të lërë përshtypjen
se atij edhe kina i ra në gjunjë.

atë edhe jashtë Kinës, ta bllokojë, gjithashtu, edhe ekonomikisht. Kundër nesh po ndiqet e njëjta politikë armiqësore revizioniste, bile akoma edhe më e egër se
politika e ndjekur nga ana e revizionistëve sovjetikë.
Sigurimi kinez tani ndjek këmba-këmbës punonjësit
e ambasadës. S'ka kinez që të takohet rrugës ose në punë
me ndonjë shqiptar në Kinë dhe të mos thirret e t'i thuhet: «Çfarë bisedove me shqiptarin, çfarë të tha shqiptari?». Kundër njerëzve tanë janë vënë njerëz të sigurimit
dhe bile kemi të dhëna se kërkojnë edhe t'i bëjnë
agjentë.

Për sa u përket marrëdhënieve tona ekonomike, për
furnizimin me makineritë dhe me pajisjet e veprave që
po ndërtojmë, kinezët ndjekin atë taktikë që dimë: «hiq
e mos këput», zvarriti, shtyji, jep «arsye» sa të duash dhe
mos i realizo afatet e kontratave të firmuara. Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti tregtia jonë me Kinën është
realizuar 30 për qind dhe nga këto vetëm 70 për qind
janë për mallra të kontraktuara. Për sa u përket vonesave gjenden plot arsye, 90 për qind e të cilave janë pa
baza, vetëm rreth 10 për qind e tyre mund të jenë me

baza.
Pra, vija e përgjithshme e Kinës është ta bllokojë
Shqipërinë, ta bllokojë brenda në Kinë, por ta bllokojë
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DEKLARATA OPTIMISTE MBI QENDRIMIN E PK
REVOLUCIONARE TE KILIT
Shoku Ramiz më raportoi shkurtimisht për bisedat që
pati me shokun brazilian, me shokun italian dhe për f
llimin e bisedës që pati me shokët e delegacionit të Partisë Komuniste Revolucionare të Kilit. Në përgjithësi ai
tha se të tria këto parti janë në rrugë marksiste-leniniste,
në unitet të plotë me pikëpamjet teorike dhe politike të
Partisë sonë. Ato janë plotësisht të gatshme të polemizojnë kunde'r revizionizmit të ri kinez, pa harruar revizionizmin hrushovian dhe gjithë revizionistët e tjerë. Këto parti luftojnë dhëmb për dhëmb me imperializmin
amerikan dhe me socialimperializmin sovjetik. Që të tria
hedhin poshtë tezën antimarksiste të «botës së tretë», të
aleancës me borgjezinë, të mbështetjes te një imperializëm për të luftuar një imperializëm tjetër.
Veçanërisht shokët kilianë, të cilët vijnë pas konferencës së partisë së tyre që u zhvillua në Kili, i thonë
Partisë sonë se kjo konferencë, që u zhvillua në ilegalitet,
pati sukses të madh. Gjithë pjesëmarrësit aprovuan dhe
mbështetën njëzëri e fuqimisht tezat e Kongresit të 7-të
të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe janë plotësisht dakord me to. Konferenca e tyre aprovoi deklaratën e partive komuniste marksiste-leniniste të vendeve të Amerikës Latine, vijën e luftës kundër oportunizmit të ri kinez
dhe tezave të tij, siç është ajo e «tri botëve», teza sipas
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së cilës imperializmi amerikan është dobësuar, si dhe
teza që proletariati duhet të bashkohet me borgjezinë për
të luftuar socialimperializmin sovjetik. Të tëra këto teza
i quajtën antimarksiste. Në vendimin e konferencës u
theksua që revolucionin do ta bëjë proletariati i udhëhequr nga partia e tij marksiste-leniniste dhe aleatë të
proletariatit do të jenë fshatarësia dhe ato shtresa të varfra që vuajnë nga zgjedha e sundimi i kapitalit të brendshëm. Konferenca jonë, tha shoku kilian, mbron tezën se duhen luftuar kapitalizmi i brendshëm, borgjezia
reaksionare kompradore, e cila është e lidhur me imperializmin ose me socialimperializmin. Këto janë teza që
i ka aprovuar Kongresi juaj, janë shumë të drejta dhe në
bazë të tyre ne zhvillojmë luftën tonë, pohoi ai.
Partia jonë, tha shoku kilian, do të bëjë bisedime
bilaterale edhe me shumë parti motra, ajo do të përpiqet
deri në fund të bindë të gjithë ata që janë të lëkundshëm,
natyrisht, pa rënë në oportunizëm dhe pa zbutur luftën
kundër trockizmit, kundër anarkizmit, kundër revizionistëve modernë në përgjithësi dhe atyre kinezë në veçanti.
Kinezët, tregoi shoku i ardhur nga Kili, përveç tezave
të tyre që po i zhvillojnë, po përdorin në masë edhe para,
për të korruptuar shokët tanë, për të infiltruar në partitë tona dhe për të krijuar fraksione në to. Ata përpiqen
të krijojnë në vendet e Amerikës Latine grupime të reja,
të cilat marrin emrin «parti marksiste-leniniste» dhe
mbrojnë tezat antimarksiste të Partisë Komuniste të Kinës. Të gjitha këto, tha kiliani, ne do t'i luftojmë dhe
kjo ka rëndësi të madhe.
Fakt është se në botë ekzistojnë parti marksiste-leniniste të vendosura për të mbrojtur pastërtinë e marksizëm-leninizmit, për të luftuar drejt e deri në fund kundër
revizionizmit modern, rrymë e imperializmit amerikan
dhe e socialimperializmit sovjetik. Kjo na gëzon pa masë
dhe forcon pozitat e lëvizjes komuniste ndërkombëtare
e të revolucionit proletar.
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SHENIM
Dje dhe sot vazhduan punimet e Plenumit të 2-të të
KQ të Partisë. U diskutua rreth raportit të Byrosë Politike -Mbi plotësimin e pritshëm të planit të gjashtëmujorit të parë dhe mbi masat për plotësimin e planit vjetor».
Sot, në mbyllje të punimeve, fola edhe unë për situatën e përgjithshme politike në botë, për zhvillimet në
lëvizjen komuniste ndërkombëtare, për situatën e rëndë
që po zhvillohet në PK të Kinës dhe për fushatën e egër,
tinzare e të hapët që bëhet atje, veçanërisht kundër Partisë dhe vendit tonë.

316

E PREMTE
1 KORRIK 1977

RRETH ARTIKULLIT PER DEMASKIMIN E TEORISE
KINEZE TE «TRI BOTEVE»
Sot lexova përsëri projektartikullin për demaskimin
e teorisë kineze të «tri botëve» që do ta titullojmë: «Teoria
dhe praktika e revolucionit». Duke pasur parasysh rëndësinë e problemit që trajtojmë, mendoj që t'i forcojmë
konkluzionet e artikullit, në mënyrë që të dalë më qartë
rrezikshmëria e tezave të teorisë së «tri botëve». Bëra
edhe disa vërejtje të tjera të veçanta për përmirësimin e
mëtejshëm të përmbajtjes së artikullit.
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MATERIALET TONA JANE SHIGJETA PER TEORINE
DHE PER POLITIKËN AKTUALE KINEZE
Sot pasdreke diskutova përsëri me shokun Ramiz për
artikullin që përgatitëm kundër teorisë antimarksiste të
kinezëve, të «tri botëve» 1 . Këtë artikull, tezat e të cilit i
kisha dhënë kohë më parë, e pashë tri-katër herë me radhë dhe çdo herë kam bërë vërejtje e shënime të reja.
Në versionin e fundit, të cilin e diskutuam sot, këto vërejtje janë pasqyruar. Prandaj me Ramizin ramë dakord
që artikulli 'të botohet sa më parë dhe të shpërndahet jo
vetëm brenda vendit, por edhe jashtë.
Përveç kësaj, i rekomandova Ramizit që edhe referati që mbajti kohët e fundit Nexhmija ku është shtjeIluar mirë lufta e klasave si brenda vendit ashtu edhe
arenën ndërkombëtare, të botohet në «Zërin e popullitdhe të dërgohet, gjithashtu, jashtë, t'u shpërndahet partive motra dhe miqve tanë. Besoj se edhe ky do t'i ndihmojë mjaft shokët tanë marksistë-leninistë jashtë.
I rekomandova, gjithashtu, shokut Ramiz që, bashkë
me këto materiale, të shkojë edhe libri i fundit me fjalimet e mia, që ka dalë në gjuhë të huaja, se atje trajtohet sidomos çështja e toliatizmit, vajtja e Hrushovit në
Beograd dhe takimi i tij me Titon, që janë çështje shu-

më aktuale. Botimet e këtyre materialeve tash, tërthorazi
janë shigjeta për teorinë dhe për politikën aktuale të
kinezëve. Prandaj edhe këto materiale të dërgohen jashtë
për t'iu shpërndarë miqve, ambasadave, gjithë shokëve.
Mund të dërgojmë edhe një ose dy materiale të tjera që
kanë lidhje me bisedimet që kam bërë unë me Çu En
Lain dhe me Uillkoksin, më duket edhe me një personalitet tjetër, të cilat do të përmblidhen në një vëllim tjetër që mund të dalë nga vjeshta. Mirëpo deri atëherë, më
duket është një kohë e gjatë, prandaj, aktualisht, na duhet që ta forcojmë e ta aktivizojmë më shumë propagandën tonë në luftën kundër revizionizmit, që tërthorazi
godit edhe vijën revizioniste kineze.

1 «Teoria dhe praktika e revolucionit"
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PK E KINËS PO ORGANIZON SATELITET E SAJ
Partia Komuniste e Kinës po organizon satelitët e
saj, që të bëjnë mbledhje dhe deklarata. Mbledhja e fundit u bë midis partive komuniste, gjoja marksiste-leniniste, belge dhe holandeze. Këto parti afirmuan «unitetin
luftarak dhe unanimitetin e pikëpamjeve me njëra-tjetrën», Duke nderuar kujtimin e Mao Ce Dunit, të dyja
këto parti shpallën se ky e «ka pasuruar shkencën e
revolucionit në një shkallë të madhe dhe aq të lidhur ngushtë me të•tri elementet e epokës, që janë: marksizmi,
leninizmi dhe idetë e Mao Ce Dunit». Tash nuk thonë më
«marksizëm-leninizëm-maocedunide», por i vënë të tre në
një radhë. Ato theksojnë se, për të analizuar gjendjen
ndërkombëtare, duhet nisur nga teza •e famshme» e «tri
botëve• e Mao Ce Dunit, sepse, sipas tyre, «kjo është
forca lëvizëse e fuqishme që i çon botën, proletariatin,
vendet dhe popujt përpara», duke mos harruar të thonë
se dy superfuqitë, socialimperializmi sovjetik dhe imperializmi amerikan, përbëjnë «botën e parë» dhe se që të
dyja janë armike të betuara të popujve. Pastaj theksojnë
se socialimperializmi sovjetik po bëhet një egërsirë, me
një fjalë, ai armatoset gjithnjë e më shumë dhe vë në
rrezik veçanërisht Evropën.
Këto dy farë partish flasin, gjithashtu, se janë kundër hegjemonizmit, por njëkohësisht janë edhe për mbrojtjen nacionale nga rreziqet që e kërcënojnë pavarësinë
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kombëtare. Prandaj, për ta mbrojtur këtë pavarësi, sipas
tyre, duhet që kombet e pavarura të Evropës dhe të kontinenteve të tjera të bashkohen me «botën e tretk» dhe
kështu të zhvillojnë një taktikë, të përdorin edhe të njkjtin veprim kundër rrezikut të superfuqisë, socialimperializmit sovjetik, dhe në fund vjen dadaja: mburrja e Hua
Kuo Fenit, i cili na qenka vazhduesi i denjë i kryetarit
Mao dhe «shpartalloi bandën fashiste të të katërve, çliroi
Kinën»; kjo «bandë e të katërve» paska qenë «një rrezik
i madh për Kinën, për botën dhe për të gjithë». Të tilla
janë deklaratat që u përgatit Kina këtyre fundërrinave
të çoroditura ose të degjeneruara, që deri në njëfarë
shkalle dhe për një kohë u quajtën •parti komuniste
rnarksiste-leniniste-.
Tash, që deviacioni revizionist është duke u zhvilluar në Kinë, këto parti po gjejnë vendin, gjejnë edhe
ombrellën që t'i mbrojë, dhe nga këto pozita luftojnë
Partinë tonë, partitë e tjera komuniste marksiste-leniniste
që qëndrojnë fuqimisht në vijën e teorisë marksiste-leniniste, luftojnë, pra, kundër revolucionit proletar dhe
çlirimit të popujve njëkohësisht.
F.shtë interesante të konstatohet (dhe këtë gjë nuk e
konstatojmë tash) që Partia Komuniste e Kinës nuk i
hyn punës për të arsyetuar dhe për të mbështetur këto
formulime të ideve të saj që po shpërndan në botë. Ajo
nuk përpiqet t'u japë këtyre formulimeve të «botës së
tretë» dhe atyre mbi imperializmin më të fuqishëm apo
më pak të fuqishëm shpjegime teorike dhe të vërtetojë se
imperializmi amerikan qenka dobësuar, «është bërë një
mi, kurse socialimperializmi sovjetik është bërë një ari
dhe një tigër që nuk duhet të ushqehet».
Pra, Partia Komuniste e Kinës lan duart në këtë polemikë, tërheq vithet e saj, qëndron larg, sepse ka frikë
nga shigjetat që do t'i vërsulen e që do të jenë vdekje21 - 93
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prurëse për revizionistët kinezë. Dhe këto shigjeta nuk
kanë munguar e nuk do të mungojnë t'u hidhen.
Taktika e Partisë Komuniste të Kinës aktualisht
është që t'i shtyjë partitë gjoja marksiste-leniniste, të
cilat i ka futur nën sundimin e Huasë, të flasin për këto
teori antimarksiste. Natyrisht, duke parë reagimin marksist-leninist në botë kundër tyre, atëherë, sipas rastit dhe
sipas nevojës, këto parti, të ashtuquajtura marksiste-leniniste, që i bien tamtamit kinez, bëjnë fraza, fraza me
dy-tri kuptime. Këto janë fraza që ua ka dërguar atyre
Gën Biaoja nga një qendër që e ka vendin në Pekin. Domethënë këta ndjekin po atë taktikë që kanë ndjekur
kurdoherë Mao Ce Duni dhe pasardhësit e tij, që të mos
flasin për çështjet delikate, të flasin me rezerva të mëdha, të flasin në mënyrë të dyanshme, edhe po, edhe jo,
edhe në mes, edhe në krye, edhe në fund, kështu që në
çdo situatë të nxjerrin diçka nga torba, ku i kanë grumbulluar të gjitha këto «xhevahire» dhe të thonë: «Ja, ne
kemi thënë .këtë gjë, dhe jo këtë».
Prandaj polemikën nga ana jonë kundër këtij devijimi të djathtë, kundër këtij varianti të rrezikshëm të
revizionizmit modern, kundër kësaj tradhtie që po i bëhet përsëri marksizëm-leninizmit, këtë herë nga udhëheqja kineze, ne duhet të vazhdojmë ta zhvillojmë.
Polemikën ta zhvillojmë duke e theksuar vazhdimisht
ashpërsinë e saj, duke vënë mirë në dukje çështjet, në
mënyrë që asgjë të mos mbetet në errësirë dhe që shokët
e Partisë sonë dhe mbarë populli ynë të kuptojnë se për
ç'probleme bëhet fjalë dhe kundër kujt drejtohet kjo
polemikë. Kështu edhe shokët tanë revolucionarë marksistë-leninistë jashtë dhe partitë e tyre të vërteta do të
mundin të kuptojnë nga polemika jonë më qartë situatën,
do t'i dinë më mirë mendimet e Partisë sonë kundër këtij devijimi të djathtë tradhtar.
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mir vizITE Qr PERFUNDOI ME FIASKO
Vajtja e delegacionit të partisë revizioniste italiane
në Moskë me Pajetën në krye, përfundoi me fiasko. Kjo
vizitë as që u mor vesh dhe ishte e qartë që kështu do
të ndodhte pse italianët mbajtën qëndrimet e tyre pro
spanjollëve dhe pro francezëve, pra pro eurokomunizmit. Ky është një grupim i ri pro revizionistëve, por që
jep shenja se nuk është i varur nga Moska. Komunikata
që doli, e cila përbëhet nga disa radhë, i tregon haptazi
këto mosmarrëveshje të të dyja partive revizioniste, por,
sigurisht, në mes këtyre dy partive do të mbeten lidhjet
ideologjike e politike, e sidomos ato ekonomike.
Bashkimi Sovjetik e përdor Partinë Komuniste revizioniste Italiane si mesit për mallrat që eksporton ai në
Itali ose që eksporton kapitali italian në Bashkimin Sovjetik. Partia Komuniste Italiane merr në këtë mes përqindje të mëdha dhe këto në forma legale, përveç atyre
që merr nën dorë. Pra, që të dyja palët kanë interes t'i

ruajnë lidhjet. Kështu, nën këto kontradikta, nën këto
divergjenca, ekziston edhe uniteti i përbashkët i integrimit të socializmit në kapitalizëm, si nga ana e partive
revizioniste të Evropës Perëndimore, ashtu edhe e partisë sovjetike dhe e satelitëve të saj në Evropën Lindore.
Natyrisht, ky integrim i Bashkimit Sovjetik dhe i aleatëve të tij është bërë dhe pasqyrohet në ndryshimin rrë-
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njësor të strukturës dhe të superstrukturës në këto vende, kurse në vendet e Evropës Perëndimore integrimi
po bëhet duke u futur në kapitalizëm dhe në shërbim
të këtij të fundit partitë pseudomarksiste revizioniste,
si ajo italiane, franceze, spanjolle, belge, angleze etj.

DURRËS, E MERKURE
6 KORRIK 1977

MARRËVESHJE OPORTUNISTE NË DËM
TË PROLETARIATIT ITALIAN
Dje në Romë u shpall teksti i marrëveshjes ose i
«unitetit» të gjashtë partive të kapitalit: asaj demokristiane, socialiste, partisë revizioniste të Berlinguerit etj. Këto parti, sipas këtij dokumenti, kanë rënë dakord që
të merren vesh me njëra-tjetrën për problemet që do të
shtrohen në parlament dhe të bien dakord për to.

Çështje tjetër me rëndësi të madhe në këtë njoftim
është edhe ajo që t'i jepet fuqi ligjore akoma më e
madhe, nga sa e ka aktualisht, forcës shtypëse të kapitalit. Me fjalë të tjera, atje thuhet se duhet të lejohen
policia dhe karabinieria të bëjnë perkuizicione në vende
të dyshimta pa lejen e organeve të drejtësisë, të kontrollohen më gjerësisht bisedat telefonike dhe lokalet
dyshimta» të grupimeve ilegale. Natyrisht, partia revizioniste italiane, me aprovimin e kësaj marrëveshjeje,
firmosi mbështetjen pa rezerva të reaksionit më të zi kapitalist dhe i dha mundësi forcës së ushtrisë, policisë,
karabinierisë dhe kuesturës italiane të shtypë gjoja kriminalitetin, por njëkohësisht edhe elementët e shëndoshë
revolucionarë që luftojnë për çlirimin e punonjësve t'i
zbulojë e t'i dërrmojë këta për t'i zgjatur jetën kapitalit.
Kjo marrëveshje, siç deklaroi Berlingueri, është fiIlimi dhe «do të ketë konsekuenca më të mira për të
ardhmen e popullit italian». Kuptohet se në këto trata-
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tiva të përditshme, me të cilat do të merren bosët e
klasës punëtore, si Berlingueri me shokë, se s'kanë
punë tjetër, do të arrijnë në ujdi; njëra do të ndjekë
tjetrën, derisa të bëhet integrimi i plotë i pseudomarksistëve në kapitalizëm, derisa partia revizioniste italiane jo
nga brenda. pse ajo kështu është bërë, por edhe nga ana
e jashtme, të bëhet një parti e kapitalit.

DURR£S, E ENJTE
7 KORRIK 1977*

ARTIKULL QE DEMASKON NJE INTRIGE
TE MADHE NE KURRIZ TE POPUJVE
Artikulli ynë «Teoria dhe praktika e revolucionit»,
që u botua sot në gazetën «Zëri i popullit», besoj se do të
bëjë efekt të madh te marksistë-leninistët jashtë, por
edhe te mendimtarët e tjerë borgjezë përparimtarë, kurse
kinezët dhe bishtrat e tyre, kundër të cilëve, në fakt,
drejtohet artikulli, patjetër do t'i tërbojë. Ishte i nevojshëm, bile shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm,
që ta përgatitnim dhe ta botonim këtë artikull, sepse,
revizionistët kinezë po e shtonin zullumin, po e shtonin
luftën kundër marksizëm-leninizmit dhe veçanërisht kundër Partisë së Punës të Shqipërisë.
Siç e kam thënë edhe herë tjetër, kjo luftë bëhej
në mënyrë tinzare, dinake, hipokrite dhe nuk kishte
asgjë parimore. Nuk merrej as mundimi më i vogël nga
ana e kinezëve për t'u mbrojtur, se, në fakt, s'kishin se
si të mbroheshin tezat e tyre famëkeqe mbi revolucionin, mbasi ndarja në tri botë dhe inkuadrimi i Kinës
në «botën e tretë» nuk është veçse një orvatje për
shuarjen e revolucionit proletar dhe për nënshtrimin e
proletariatit ndaj zgjedhës së borgjezisë kapitaliste të
vendeve të industrializuara dhe të imperializmit amerikan. Në këtë teori absurde dhe antimarksiste gjoja

luf tohej socialimperializmi sovjetik, i cili po rrezikonte
edhe imperializmin amerikan, edhe socialimperializmin ki326
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nez, edhe vendet e zhvilluara kapitaliste. Popujt dhe
revolucionin teoritë e kinezëve, që e kanë burimin në
pikëpamjet borgjezo-revizioniste të Mao Ce Dunit, të
Çu En Lait, të Ten Hsiao Pinit e të kryetarit Hua, nuk
i llogaritin aspak.
Mbrojtja nga ana e kinezëve e imperializmit amerikan
dhe e imperialistëve të tjerë të Evropës e të Azisë,
ka një synim të madh, të cilin kinezët po e vënë në
zbatim. Ata tash flasin hapur për marrjen e ndihmave
dhe të kredive nga këto shtete e firma kapitaliste për të
fuqizuar ekonominë dhe ushtrinë e tyre, me fjalë të
tjera, për t'u bërë edhe Kina një superfuqi, natyrisht,
e ndihmuar nga këto për ta ndërsyer atë kundër socialimperializmit sovjetik.

Në këtë intrigë të madhe që luhet në kurrizin e
popujve dhe që maskohet me një pseudoteori marksiste-leniniste, udhëheqësit revizionistë kinezë llogaritin që
imperializmi amerikan, tok me socialimperializmin kinez
që po ngrihet, të shkojnë në një luftë të tretë botërore
për të likuiduar superfuqinë tjetër, Bashkimin Sovjetik.
Këtë, natyrisht, kinezët e bëjnë nga një platformë gjoja
marksiste-leniniste, sepse luftohet një socialimperializëm

nga ana e një vendi -socialist» e «marksist-leninist»,
kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëjnë nga pozita e një imperializmi të fuqishëm për të shkatërruar një
imperializëm tjetër që kërkon t'i zërë vendin.
Ndihma që Kina do të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e tjera kapitaliste të
zhvilluara, do të jetë e atillë që nuk do të përbëjë rrezik
as për imperializmin amerikan, as dhe për vendet e
tjera kapitaliste të zhvilluara, por, në aleancë me këto
fuqi, balanca do të anojë nga ana e imperializmit ame-

rore. Kina antisocialiste, pra, lufton për shpërthimin e
një lufte të tretë botërore, që është një krim i madh
kundër njerëzimit.
Kina, po të ishte socialiste, duhej t'i luftonte të dyja
fuqitë e mëdha imperialiste, të shfrytëzonte kontradiktat
midis tyre dhe t'i thellonte ato, të luftonte për të neutralizuar përpjekjet që bëjnë të dyja superfuqitë për një
]uftë botërore dhe të përgatiste miqtë dhe shokët në
gjithë botën që t'i bënin ballë rrebeshit të një lufte
tjetër shfarosëse. Këtë gjë Kina nuk e bën, prandaj artikulli ynë «Teoria dhe praktika e revolucionit• duhej
të dilte medoemos në dritë në këto momente.

Ky artikull do të shoqërohet edhe me studime të
tjera teorike, me artikuj të tjerë, natyrisht pa zënë në
gojë Kinën. Por, në qoftë se e kërkojnë situatat, edhe
kjo do të bëhet. Aktualisht të gjithë e kuptojnë se qëndrimi i Partisë së Punës të Shqipërisë është kundër teorisë antimarksiste të Mao Ce Dunit dhe të Hua Kuo
Fenit. Këtë artikull ka mundësi që shtypi dhe radiot
borgjeze ta vënë mirë në dukje, por ka mundësi edhe të
heshtin rreth tij. Të dyja mundësitë ekzistojnë. Ata që
dëshirojnë ta mbrojnë Kinën, që kjo t'i vazhdojë gënjeshtrat dhe të futet thellë nën varësinë e tyre, natyrisht
do të heshtin, kurse të tjerët, më realistët dhe që nuk
e pëlqejnë këtë rrugë të Kinës, do të flasin.

Sidoqoftë, jehona e vijës së Partisë së Punës të
Shqipërisë do të ndihet fort në botë dhe kjo do të jetë
në favor të Partisë sonë, në favor të vijës së saj të drejtë
marksiste-leniniste.

rikan, gjë që do të ndihmojë në dobësimin e socialimperializznit sovjetik. Kjo do të thotë se do të thellohen
akoma kontradiktat për t'i çuar popujt në një luftë botë328
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parashikuar, duke i shkaktuar kësisoj një dëm të madh
industrisë sonë nxjerrëse dhe përpunuese.
Partia duhet t'i kuptojë mirë këto situata, t'i studiojë thellë materialet e Kongresit të saj të 7-të e të
Plenumit të kohëve të fundit të Komitetit Qendror dhe
ta ndërtojë punën në një mënyrë të atillë që çdo gjë që
po ndërmerr, të dalë me sukses.

NDIHMA E KINËS KA QENE KURDOHERË E DORES
SE DYTE
Punimet e Plenumit të 2-të të KQ të Partisë dhe
fjalimet që u mbajtën atje, artikulli i «Zërit të popullit», studimi për luftën e klasave që do të botohet më
vonë në broshurë dhe në «Rrugën e Partisë», me siguri
që do t'i mobilizojnë të gjitha masat e Partisë, të qytetit
dhe të fshatit, që të kryejnë si duhet, me vetëmohim e
me heroizëm, detyrat e mëdha që na vihen përpara. Njerëzit tanë duhet të kuptojnë se vështirësitë që po hasim
e do të hasim akoma në rrugën tonë, janë të mëdha, por
të kapërcyeshme, ndaj të zhdukin nga mendja e tyre
ndjenjën e vetëkënaqësisë ose ato se gjoja ne kemi ndihmën e Kinës. Ndihma e Kinës, edhe kur ka qenë e sinqertë, ishte e dorës së dytë, kurse puna e kryer duke
u mbështetur në forcat tona, ka qenë dhe është faktori
kryesor e vendimtar, i cili bëhet edhe më vendimtar në
.situatat aktuale, pse Kina ka filluar me kohë të na
sabotojë. Ajo po na saboton sidomos në ndërtimin e objekteve industriale, për të cilat ka nënshkruar kontrata dhe ka marrë mbi vete angazhime ligjore. Por këto
angazhime ligjore Kina po i shkel, jo në kuptimin që
t'i prishë kontratat, por pengon ardhjen në kohë të
pajisjeve e të makinerive të ndryshme dhe vënien e tyre
në funksionim për shfrytëzimin e veprave në afatin e
•330
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JASER ARAFATI KERKON TE VIJE NE SHQIPERI
Në një telegram nga Bukureshti ambasadori ynë na
lajmëron se kryetari i OÇP-së (Organizata e Çlirimit të
Palestinës), Jaser Arafati, kërkon të vijë, me gjithë një
shokun e tij, për vizitë në vendin tonë. Deri nga data
15-16 korrik ai do të jetë në Bukuresht, por dëshiron
të vijë disa ditë më parë në Shqipëri, pa kaluar në asnjë
vend tjetër dhe të rrijë vetëm dy ditë.
Unë mendoj se s'ka ndonjë gjë po ta presim këtë
njeri, megjithëse e domosdoshme nuk është, për arsye
se ky ka bredhur nga të katër anët e botës. Jugosllavinë
e ka vizituar kushedi sa herë, Bashkimin Sovjetik po
ashtu, por asnjëherë nuk është kujtuar të vijë në Shqipëri, në një vend që e ka ndihmuar sinqerisht luftën e
popullit të Palestinës.
Pak vjet më parë ne kemi pritur një delegacion
palestinez, Unë atëherë isha me pushime në Vlorë, megjithatë i prita dhe i takova anëtarët e këtij delegacionii. Me këtë rast u kam thënë se populli shqiptar do ta
ndihmojë dhe në fakt ne e ndihmuam politikisht luftën
e popullit palestinez; u kam thënë, gjithashtu, se është
i domosdoshëm uniteti i popujve arabë në luftën kundër
Izraelit. U thashë se mbreti Hysein i Jordanisë, i dinastisë
hashemite, shërbëtor i anglezëve, është armik i lirisë
së popullit palestinez.
1 Më 8 gusht 1970
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Ata, palestinezët, natyrisht, s'kishin pse të merrnin
parasysh pikëpamjet tona, por unë u shtrova pjesëtarëve
të këtij delegacioni se në luftën e tyre do të gjenin
vështirësi të mëdha nga vetë udhëheqësit e disa vendeve
arabe, vëllezër të tyre, të cilët, u theksova, në dukje
do t'ju mbrojnë si vend dhe si një popull që kërkon
tokën e vet dhe lirinë e atdheut të tij, por mos mendoni se ata do të jenë kurdoherë solidarë me ju. Ne,
u thashë, mendojmë se, kur njëri do t'ju mbështetë,
tjetri do t'ju luftojë, kështu që do të jeni tërë jetën muhaxhirë në mëshirën e njërit ose të tjetrit. Theksova
pastaj se duhej bërë një politikë e qartë ndaj Izraelit,
pse, në fakt, ky vend është një kobure e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Lindjen e Mesme dhe këto
e përdorin atë për mbrojtjen e puseve dhe të koncesioneve të mëdha të monopoleve amerikane të naftës,
se Shtetet e Bashkuara luajnë me udhëheqjet reaksionare dhe feudale të shteteve të Lindjes së Mesme. Lindja e Mesme, u kam thënë atyre, është shndërruar dhe
do të shndërrohet në një Ballkan, ashtu siç ishte Ballkani para Luftës së Parë Botërore dhe gjatë kohës së
Luftës së Parë Botërore, prandaj këtë ua kam theksuar
atyre që ta kishin parasysh.
Ne, mund t'u përgjigjemi palestinezëve, e kemi
parasysh kërkesën tuaj për ardhjen e Arafatit, po aktualisht jemi shumë të zënë, megjithatë në momente
më të përshtatshme ne do ta presim atë miqësisht.
Mbase mund ta presim edhe tashti, por më parë duhet
të bisedoj me shokët për këtë çështje. Të them të drejtën, personalisht nuk kam qejf të kemi takime me këtë
njeri, që vërtet është në krye të një organizate që
drejton luftën e palestinezëve, por më jep përshtypjen
se është njeri i borgjezisë po e po, por përfaqësues i një
borgjezie të atillë që kërkon të luajë një mijë karta dhe
që nuk di si t'i luajë ato.
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E SHTUNE
9 KORRIK 1971•

SHPORTE KARAVIDHESH
Në mes Koresë së Kim Ir Senit, Jugosilavisë së Titos
dhe Kinës së Hua Kuo Fenit ka shpërthyer, natyrisht
në heshtje, në surdinë, një konflikt gjoja ideologjik, që
s'ka aspak pamjen e një konflikti të kësaj natyre, por
që synon kush të rrëmbejë flamurin e ideologjive false.
Që të tre këta kokoshë kërkojnë të kenë epërsinë në
grupimet e «botëve» që kanë shpikur tok me imperialistët, pra në «botën e të paangazhuarve», në «botën e
tretë», në «botën në zhvillim». Secili përpiqet të ruajë
sinoret e botës së tij, sinore që në fakt nuk ekzistojnë
dhe që s'ka se si të ekzistojnë, sepse këta «miq» të kapitalit botëror, në fakt predikojnë të qëndruarit urtë e nën
zgjedhë të popujve të shtypur që kërkojnë çlirim.
Këta tre pretendues të froneve të këtyre «botëve•
kërkojnë që nga imperializmi amerikan ose socialimperializmi sovjetik dhe nga vendet e tjera kapitaliste të
zhvilluara të përfitojnë disa thërrime, nga të cilat të
marrin për vete pjesën më të madhe dhe të hiqen sikur
këta janë lidershipët e këtyre grupimeve, që bëjnë kohën
e mirë dhe kohën e keqe në vendet e varfra të kontinenteve të ndryshme.
...Koreja, meqenëse është një nga ato shtete që
nuk mund të rrojë dot pa ndihmat e huaja, tash është
gjendur në një rrugëkryq, sepse kreditorët nuk i japin
më ndihma hua, për arsye se ajo nuk i paguan borxhet.
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Kapitali botëror nuk ka interesa të investojë më në Kore.
Megjithëkëtë, shtypi korean kërkon që bota t'i përulet Kim Ir Senit dhe me paturpësi deklaron për këtë
se është «udhëheqësi më i madh që ka parë bota deri
tani»! Prandaj ky jo vetëm kërkon ndihma e lëmosha për
vete, por do, gjithashtu, që Shtetet e Bashkuara të
Amerikës të heqin dorë nga çfarëdo ndihme për Korenë e Jugut, ku ato kanë një bazë të rëndësishme, të
cilën, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë e mbron edhe Kina.
Kështu Kim Ir Seni dëshiron e përpiqet që të dyja Koretë të bashkohen nën flamurin e tij.
Këtë ëndërr me sy hapur shikon ky «udhëheqës i
madh» denbabaden dhe, për t'i dhënë autoritet vetes, ka
planifikuar pritje e përcjellje personalitetesh të mëdha
në Phenian si dhe lloj-lloj seminaresh e mbledhjesh ndërkombëtare. Kështu, për shembull, është planifikuar që
të bëhet një mbledhje e madhe e rinisë së «botës së
tretë», por ku të marrë pjesë edhe rinia e -botës së
paangazhuar», edhe rinia e «botës në zhvillim», edhe
djalli me të birin. Natyrisht, merret me mend ç'mund të
jetë një mbledhje e tillë, që vetëm emrin do të ketë
«mbledhje e rinisë», kurse në atë «rrjetë» të shtrirë do
të ketë lloj-lloj peshqish e karavidhesh, njerëz të çfarëdo lloj tendencash e të çfarëdo kallëpi, që nga agjentë
të shitur e deri te sehirxhinjtë vagabondë, që janë gati
për të shëtitur nëpër botë, natyrisht jo për të mësuar, por
për të bërë qejf gratis.
Por, një gjë e tillë nuk u pëlqen titistëve, prandaj
ata përpiqen ta sabotojnë. Revizionistët jugosllavë nuk
duan që Kim Ir Seni të mbajë udhëheqjen e rinisë botërore. Por kjo nuk u pëlqen, gjithashtu, as vendeve
të tjera revizioniste si Bashkimi Sovjetik, pse as ky
nuk ka ndonjë interes që ky njeri, pra Kim Ir Seni, të
hiqet për atë që nuk është. Edhe kinezëve nuk u pëlqen
kjo gjë dhe e njëjta histori ndodh me të gjithë ata që
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janë pjesëtarë të «botës së tretë• Asnjërit nuk i pëlqen
që «bota e tretë», gjoja bota e tyre të dërgojë rininë në
Phenian dhe atje koreanët të llomotitin si të duan.
Kështu, shumë ambasadorë të vendeve të ndryshme u
thonë ambasadorëve tanë që «ne s'jemi dakord me ata,
ne s'jemi dakord me këta, ne s'jemi dakord të vijnë ata,
ne s'jemi dakord të vijnë këta, s'jemi dakord të mblidhen
në Kore• e të tjera gjëra të tilla. Natyrisht, nuk ka si
të jenë dakord, sepse e gjithë kjo është një shportë karavidhesh, ku secili punon për interesat e vet, dhe në stanin
e tyre sundojnë turli ideologjish, veç jo ideologjia marksiste. Këtu kemi të bëjmë me një pazar ku të tërë përpiqen kush e kush të tregohet se është dyqanxhiu më
i pasur në njerëz ose në vende dhe të mund të shesë
mallrat që ia jep njëri apo tjetri imperializëm. E tërë
kjo i përngjet një panairi komiko-tragjik.
Njerëzit tanë, natyrisht, u shpjegojnë të gjithëve
qëndrimin e Partisë sonë për këtë çështje dhe u thonë që
ne jo vetëm e kundërshtojmë një veprim të tillë, jo vetëm e kundërshtojmë thelbin e kësaj mbledhjeje, jo
vetëm kundërshtojmë emërtimet e këtij grupimi, por
në asnjë mënyrë nuk mund të marrim pjesë në këtë
maskaradë që do të bëhet në Phenian, sepse Partia jonë
është një parti serioze që u ka qëndruar dhe u qëndron
kurdoherë besnike parimeve të marksizëm-leninizmit.

Në gjithë këtë situatë Titoja ka vendosur të shkojë
për vizitë në Lindjen e Largme dhe tashti po flitet për
këtë vizitë, por, kur do të shkojë e si do të shkojë, akoma
nuk është përcaktuar gjë. Flitet se do të shkojë në
fund të korrikut, flitet në gusht ose në fund të gushtit.
Thuhet se ai do të kalojë nga Bashkimi Sovjetik, ndërsa
disa të tjerë thonë se Bashkimi Sovjetik nuk pranon që
Titoja të kalojë nëpër territorin e tij për në Kinë.
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Ka edhe nga ata që thonë se as Kina nuk dëshiron që ai
të kalojë nga Bashkimi Sovjetik, sepse do të interpretohet
sikur është një ndërlidhës, dhe në fakt Titoja është një
ndërlidhës midis Bashkimit Sovjetik dhe Kinës. Kina
dëshiron që këtë farë njeriu ta akaparojë për vete të
saj. Ajo përpiqet t'i tregojë Titos se po e pret me një
bujari të madhe, me gonge dhe me miliona njerëz që
do të shprehin simpatinë për të në Tien An Men, në
bulevarde dhe deri në aeroport. Kinezët do të radhiten
rrugës për të pritur në vendin e tyre «triumfatorin» e
antimarksizmit, renegatin e marksizëm-leninizmit, agjentin e imperializmit amerikan dhe të borgjezisë reaksionare botërore.
Po në Kore do të vejë Titoja me këtë rast? Natyrisht,
në plan është që të vejë, por që të realizohet kjo, duhet
të rregullohen disa gjëra, sepse Titoja nuk vete atje
vetëm për të marrë ndonjë dekoratë të madhe, por edhe
për disa punëra që duhen rregulluar. Po çfarë punësh?
Punë për veten e tij, punë lidhur me imperializmin amerikan, i cili kërkon që këto vende të varen prej tij, dhe
nga ky pazarllëk ose mesitllëk Titoja të arrijë të marrë
një kredi të majme nga padroni i tij, sepse kështu ka
ngjarë kurdoherë pas vizitave që ka bërë ai në vendet
e ndryshme. Këto vizita i kanë sjellë atij gjithnjë fitime.
Në këto momente disfate dhe humbjeje për Kinën
e Hua Kuo Fenit do të shkojë Titoja në Pekin. Në një
kohë që Titoja vete të vizitojë Kinën, nga ana tjetër i
ngrihen këmbët Zylfikar Ali Butos, i cili hiqej si miku
i Kinës dhe, në fakt, ishte miku i saj. Ky është një pasanik i madh pakistanez, i cili kishte hedhur parullën
dhe predikonte të realizonte mbledhjen e përfaqësuesve
të arsimit të vendeve të «botës së tretë». Mirëpo kjo,
natyrisht, ishte një vërë në ujë, sepse asnjeri nuk i vente
pas për këtë çështje, pastaj as që e lanë ta bënte këtë
orvatje, sepse grushti i shtetit që u organizua ditët e
22 - 93
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fundit nga reaksioni pakistanez, sigurisht edhe nga imperializmi anglez, amerikan ose edhe ai sovjetik, e qëroi Ali Buton nga skena, e futi në burg tok me gjithë
pjesëtarët e qeverisë së tij dhe, me siguri, në Pakistan
do të vijë në fuqi opozita, e cila miqësinë me Kinën do
ta ketë patjetër si vrimën e fundit të kavallit.
Pra, kjo qeveri e reaksionit në Pakistan do të lidhet
me një miqësi të ngushtë me Indinë antikineze dhe
proamerikane ose prosovjetike. Këtë do ta shohim gjatë
zhvillimit të ngjarjeve, por ne një gjë mund të themi:
që një nga miqtë e Kinës pësoi një disfatë të madhe.
Kjo është njëkohësisht një disfatë edhe e politikës «së
zgjuar» të Hua Kuo Fenit.
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DURIMS, E SHTUN Ë
9 KORRIK 1977

PIKEPAMJE TE REXH BERÇIT
Sot pasdreke erdhën më vizituan shokët Hysni e
Ramiz. Shoku Ramiz na foli për vizitën e kryetarit të
Partisë Komuniste të Britanisë (marksiste-leniniste), Rexh
Bërç me të cilin pati një takim. Në përgjithësi Rexh
Bërçi mendon mirë, është dakord me pikëpamjet e
Partisë sonë, ai e shikon gënjeshtrën e Partisë Komuniste
të Kinës dhe dëmin e madh që po i sjell ajo revolucionit. Ai shikon se pikëpamjet kineze ndihmojnë kapitalizmin, ndihmojnë borgjezinë, shikon se këto pikëpamje
nxitin luftën imperialiste dhe bëjnë thirrje për grumbullimin e proletariatit dhe të borgjezisë nga njëra anë
për t'u vënë kundër socialimperializmit sovjetik, që
është nga ana tjetër.
Bërçi u tregua pak sentimental, si me thënë edhe
një çikë i frikshëm, gjë që nuk e shprehu haptazi, po
e la të kuptohet, kur tha se Shqipëria është kurdoherë
në ballë të luftës dhe mos i shkaktohet ndonjë dëm. Këtë
ai e kishte në kuptimin e ndonjë sabotimi nga ana
kineze. Ramizi e siguroi për këtë dhe i tha se Partia
jonë i ka marrë parasysh të gjitha këto për të cilat
dyshon edhe ai. Ajo ka marrë, gjithashtu, masa për të
përballuar gjëra të tilla dhe për këtë bazohet në forcën
e popullit të vet dhe në opinionin e shëndoshë ndërkombëtar, veçanërisht të marksistë-leninistëve të të gjithë
botës. Me këtë sqarim Bërçi u duk se u bind.

339

E ngarkuam Ramizin të bisedojë me Bërçin që të
jetë më i afruar me partitë e vërteta marksiste-leniniste
të Evropës, të Azisë, të Amerikës Latine, të Kanadasë
dhe të tërë të bashkojnë përpjekjet në mjaft probleme
të përbashkëta për t'u treguar borgjezisë, reaksionit dhe
revizionizmit modern, se ekziston një forcë e shëndoshë
revolucionare në botë, partitë marksiste-leniniste, që po
udhëheqin proletariatin në vendet e tyre. Këto parti po
forcohen dita-ditës, ato rritin influencën e tyre në gjirin
e proletariatit dhe të të gjitha masave të popullit. T'i
bëjë të qartë se bisedimet e marrëveshjet në mes partive
tona marksiste-leniniste duhet kurdoherë të kenë karakter të ngrohtë shoqëror. Ne nuk mund dhe nuk duhet
në asnjë mënyrë t'i japim njëri-tjetrit urdhra se si
duhet të veprojmë, se si duhet të punojmë etj.

DURRES, E DIEL
10 KORRIK 1977

POETET GREKE TE PRITEN MIRE
Fola me shokët në telefon që poetët grekë që kanë
ardhur te ne me rastin e «Javës së poezisë greke» duhet
të priten mirë, t'i çojnë të vizitojnë disa qytete, koope-:
rativa, shkolla, spitale etj., të takohen me njerëz e • të
bisedojnë edhe me qytetarë që flasin greqisht. • Gjith
ashtu të mos hezitojnë që t'i çojnë edhe në Gjirokastër;
ku të shohin qytetin dhe kuriozitetet e tij, dyqanet;
të bisedojnë me njerëzit etj. Të mos hezitojnë t'i çojnë
pastaj në Dropull, t'i ndajnë më dysh po të duan, disa
t'i shpien në Dropullin e Sipërm, disa të tjerë në Dropullin e Poshtëm. Natyrisht, atje të bëhen edhe përgatitje
dhe vendësit të flasin me miqtë greqisht, të dalin pionierët kur të mbërrijnë ata e t'u japin lule, të recitojnë
vjersha për miqësinë me popullin grek, për lidhjet e
minoritarëve me popullin shqiptar, për të mirat që kanë
parë nga socializmi etj. Të gjitha këto të bëhen në
mënyrë të natyrshme dhe miqtë të bisedojnë lirisht me
njerëzit tanë. Poetët grekë do të pyesin dhe njerëzit tanë
të minoritetit të përgjigjen haptazi dhe në mënyrë

qësore. Kështu të lënë tek ata përshtypjen më të mirë
që, kur të kthehen në Greqi, të flasin pozitivisht për
regjimin socialist në Shqipëri dhe për trajtimin e mirë që
i bëhet te ne minoritetit grek etj.
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DURRES, E HENE
11 KORRIK 1977

SHTYPI BOTER,OR I BEN JEHONE ARTIKULLIT
«TEORIA DHE PRAKTIKA E REVOLUCIONIT»
Artikullit tonë «Teoria dhe praktika e revolucionit»
shtypi i huaj dhe gjithë agjencitë e lajmeve në botë po
i bëjnë një jehonë të dukshme. P.shtë mirë që nuk
bëjnë shtrembërime, qoftë agjencitë e lajmeve, qoftë gazetat e para që kanë botuar pjesë të tij. Natyrisht, ato
bëjnë një përmbledhje të ideve kryesore, domethënë kundërshtimin tonë mbi teorinë e «tri botëve» dhe këtë
e cilësojnë drejt, duke thënë se artikulli që botuam
ne kundërshton pikëpamjen kineze që mbron teorinë
e «tri botëve». Pra shtypi botëror thotë se Shqipëria,
pa e zënë në gojë drejtpërdrejt Kinën, atakon vijën e
politikës së saj të jashtme.
Po ashtu agjencitë -e lajmeve vënë në dukje se
Partia e Punës e Shqipërisë është në kundërshtim me
politikën e jashtme kineze, që konsiston në afrimin e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet
e tjera kapitaliste të zhvilluara për të krijuar një front
të • përbashkët kundër socialimperializmit sovjetik. Të
gjitha këto agjenci theksojnë se Shqipëria është kundër një politike të tillë. Ato vënë në dukje, gjithashtu, se Shqipëria cilëson se dy armiqtë kryesorë të
popujve janë imperializmi amerikan dhe
lizmi sovjetik dhe specifikon se kundër
mit sovjetik Partia e Punës e Shqipërisë nuk e ka ulur
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dhe as po e ul për asnjë çast luftën e saj, ashtu siç
nuk ka ulur për asnjë çast edhe luftën kundër imperializmit amerikan. Thonë, njëkohësisht, po ashtu, se
Partia e Punës e Shqipërisë sulmon edhe «botën e paangazhuar» që mbrohet nga jugosllavët.
Kjo do të thotë se shtypi botëror nuk e shtrembëron
thelbin kryesor të temës së artikullit. Nga ana tjetër ka
agjenci që e cilësojnë artikullin tonë të rëndësishëm, ka
të tjera që thonë se është shumë i rëndësishëm, ka edhe
nga ato që thonë se është një artikull doktrinal e të
tjera gjëra të tilla.
Ky ishte reaksioni i parë i shtypit dhe i agjencive
të lajmeve të të gjithë botës. Por midis këtyre ne nuk
kemi parë që shtypi francez ose agjencia franceze e
lajmeve «France Presse» ta zinin në gojë artikullin tonë,
në një kohë që të gjitha gazetat dhe agjencitë e vendeve
të tjera, natyrisht, me përjashtim të Bashkimit Sovjetik
dhe të vendeve të ish-demokracisë popullore, kanë
shkruar për të. Kjo mund të jetë ose për arsye të marrjes me vonesë të materialit, por mund të jetë edhe
një arsye oportuniteti nga ana e qeverisë franceze, e
cila dëshiron që ta ketë mirë edhe me Bashkimin Sovjetik, edhe me Kinën, edhe me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, kundër të cilëve është shkruar artikulli ynë.
Por duhet të mendojmë se shtypi francez nuk mund të
përfaqësojë, pikërisht në këtë shkallë, opinionin zyrtar
francez. Në Francë ka njëfarë demokracie dhe lirie
shtypi dhe s'ka dyshim që artikulli ynë edhe atje, sikundër në vendet nordike, në Belgjikë e në Holandë, do
të ketë jehonën e vet.

Ç'do të bëjnë kinezët? Kjo për ne akoma është një
e panjohur, për arsye se çdo qëndrim nga ana e tyre
kurdoherë ka qenë një enigmë. Kjo është një karakteristikë e tyre, '«la chinoiserie». Ata mund të protestojnë
me një letër • ->të shkurtër pa adresë, siç vepruan pas
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Kongresit tonë të 7-të, ku të na thonë..që tashti ju po
sulmoni më hapur vijën e Mao Ce Dunit.:dhe Kinën.
Ose mund të botojnë edhe ata kryeartikuj. që. të mos.na
atakojnë ne drejtpërdrejt, por të mbrojn,ë.. pikëpamjet
e tyre politike, veçse duhet të kenë parasysh.,se.artikulli i tyre do të sjellë kundërartikullin ,tonë dne atëherë
.polemika do të vejë natyrisht, deri. në fur4. thikw do
t'u vejë deri në palcë. Ose ata mund të..për.dorin.taktikë,n
e tyre dhelparake, dinake, tinzare, të vënë,për.t.ë na, snirmuar, qolet e tyre, Zhyrkenë në Francë..!Lë Fevrin në
Belgjikë, ose ndonjë nga lakenjtë që :kanë: në vendet e
Amerikës Latine, që të botojnë nga një .artikull..gjoja
teorik kundër pikëpamjeve tona,: .në mos na .atakofshin
vetë drejtpërdrejt. Pra të tilla rrugë e. mj,ete mund të
përdoren nga ana e Kinës.
.••,,
Ne do të shohim, por mundësi: ka : 4110. kjo duhet. të
vërtetohet. Ata me siguri janë të egërsuar më. shumë nga

sa ishin dhe do të përpiqen të na bëjn. pres,ione ekopomike. Presioni ekonomik nga. ana, e,, tyre. konsiston në
këtë që të përpiqen të na vonojnë dërginnu. e makine
rive dhe të pajisjeve të veprave. Në qgtë, Se .deri ta.sh
kishin vendosur të na i vononin 10 herë,. këtej. e:.tutje
do të na i vonojnë 100 herë detyrimet q,ë, kanë ndaj
nesh për ndërtimin e disa objekteve industriale. Këtë
gjë ata do ta bëjnë, mund të fillojnë të heqin tek-tuk
edhe disa specialistë të nevojshëm, më .shumë nga ato
ndërmarrje që po ndërtojmë, sikundër. që në. përgjithësi
mund -t'u jepet atyre edhe urdhri që të ngadalësojnë
nën, që të fillojnë të bëjnë propagandë pk.teoritë e tyr.e
në njerëzit tanë dhe këta, natyrisht, do .t'u i)rgj.gjen etj.
Të gjitha këto me qëllim që në vendin tonë të krijohet
acarimi në mes specialistëve kinezë dhe specialistëve
.shqiptarë dhe si rrjedhim, të .dobësohet..e ,të ulet .temp.i
i punës në ndërtimin e objekteve. Tashti do .të shohnn
ç'mund të ndodhë dhe ne do të marrim masa.
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Edhe televizioni italian, që të nesërmen në mbrëmje
të daljes së artikullit tonë, njoftoi për të mjaft drejt.
Por më karakteristik ka qenë emisioni i Radio Londrës,
ku kishin organizuar një bisedë me tre specialistë për
çështjet kineze dhe ballkanike. Të tre këta diskutuan
mbi •ëtë material me karakter doktrinal të Partisë së
Punës të Shqipërisë. Njëri prej tyre mbronte tezën se
ky artikull drejtohet kundër Kinës dhe është mjaft i
argumentuar teorikisht, tjetri thoshte se është e vërtetë
që ky drejtohet kundër Kinës, por .mos vallë shqiptarët
janë të shtyrë nga sovjetikët? Por i pari iu përgjigj
menjëherë, duke i thënë se sa për këtë unë jam i sigurt
se 15artia e Punës e Shqipërisë nuk mund të pajtohet
kurrë me Bashkimin Sovjetik, nuk mundet kurrë që
shqiptarët të jenë shtyrë nga sovjetikët, mbasi ata
kanë,..treguar kurdoherë një pavarësi të .plotë kundër
kundër sovjetikëve dhe tash kundër kinezëve.
Shqiptarët nuk janë nga ata që pranojnë të marrin
dhra të diktuar nga të tjerët. Ky ishte, më duket mua,
një -diskutim pozitiv, pa dredhi, gjykohej drejt dhe në
lartësinë e duhur për karakterin ideologjik të vendosur
të Partisë së Punës të Shqipërisë.
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DURRES, E RENE
11 KORRIK 191I•

KUR DHE PËRSE DO TË MBLIDHET KONGRESI
I PARTISË NË KINE
Ambasada jonë në Pekin, duke u bazuar në ato që
fliten në rrethet e miqve e në trupin diplomatik, na njofton se në radhët e udhëheqjes kineze ekzistojnë kontridikta të mëdha. Duken kontradikta në mes Hua Kuo
Fenit dhe Jeh Çien Jinit. Jeh Çien Jini është për rehabilitimin sa më parë të Ten Hsiao Pinit, kurse Hua Kuo
Feni nuk është për një gjë të tillë. Ky bën çmos që
ta shtyjë këtë situatë dhe dëshiron të mbledhë sa më
parë Komitetin Qendror ose kongresin. Thuhet që kanë
caktuar nga lart se cilët elementë do të marrin pjesë në
kongres, dhe se kongresi duhet të caktojë funksionet e
detyrat që duhet të marrë Ten Hsiao Pini.
Natyrisht, flitet se ky kongres do të mbahet me
sot me nesër, por me sot me nesër po bëhet gati një vit
që po flitet dhe kongresi nuk po mblidhet, kurse kundërshtimet vazhdojnë. Ndërkaq, sipas informatave që
kemi, mësojmë se kundërshtimet po vazhdojnë jo vetëm
në adhëheqje, por edhe në masat e gjera të partisë dhe
të popullit. Pra, situata në Kinë s'ka si të mos jetë e
turbullt, s'ka si të mos jetë e paqëndrueshme.
Për sa u përket marrëdhënieve me ne, udhëheqësit
kinezë kanë përhapur një ftohtësirë jo vetëm në kuadrot
e partisë, por edhe në popull, kudo ku njerëzit tanë
kanë rast të kenë kontakt me punëtorë kinezë, me
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studentë etj. Punonjësit kinezë rrinë të druajtur, kanë
frikë të takohen e të bisedojnë me njerëzit tanë. Me të
tjerët zyrtarët kinezë bëjnë krejt të kundërtën, e ekzagjerojnë, bile ca më shumë, për të dhënë të kuptojnë që
me shqiptarët punët janë shkrehur, domethënë janë keqësuar, kurse me jugosliavët dhe me rumunët janë në
rregull.
Mbrëmë lexova një artikull të gazetës «Zhenminzhibao» mbi përshtypjet e delegacionit të veteranëve kinezë
që vizituan Jugosllavinë. E çfarë s'thuhet në këtë artikull! Vihet në dukje pritja aq e ngrohtë e aq madhështore që u kanë bërë kinezëve jugosllavët! Tregohet se
na paska dalë një hero i popullit të Jugosllavisë, i cili
ka pasë qenë futur në burg, sepse kishte bërë një poemë në kohën e car Aleksandrit për marshimin e gjatë
të Mao Ce Dunit! Pastaj tregohet se si janë pritur kinezët në shtëpinë e veteranëve jugosllavë dhe se si këta u
kanë thënë që e kanë ndjekur me kujdesin më të madh
luftën e popullit kinez. Por edhe kinezët nga ana e tyre,
vazhdon artikulli i «Zhenminzhibaos», paskan pasë ndjekur me kujdesin më të madh e çap pas çapi luftën
heroike të popujve të Jugosllavisë! Për këtë luftë të
popujve të Jugosllavisë, edhe ne që i kishim këtu afër
dhe që kishim marrëdhënie me ta, nuk dinim konkretisht
se si zhvillohej, kurse kinezët nga fundi i Taishanit ose
i Hunanit paskëshin ndjekur «me kujdesin më të madh»
luftën nacionalçlirimtare jugosllave «të udhëhequr nga
heroi Tito»! Por, natyrisht, të gjitha këto janë për të
treguar «unitetin e madh• që ekziston në mes të dy
këtyre vendeve revizioniste. Kinezët tash janë duke i
përgatitur një pritje triumfale renegatit revizionist Tito,
i cili deklaroi se do të vejë më parë në Moskë dhe pastaj
nga Moska do të shkojë në Pekin.
Pra, të gjitha këto si dhe veprimtaria e titistëve,
që dinë si të manovrojnë, dinë si t'i gënjejnë dhe si t'ua
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këqija mikroborgjeze kinezëve, kanë
mburrin veset
për qëllim t'i futin këta brenda, për t'i kredhur mirë
në rrugën e tradhtisë . revizioniste dhe t'i lidhin pas qerres së imperializmit .amerikan. Këto veprime janë krejt
të qarta nuk .gabohemi aspak duke filluar një
luftë të tillë 4deologjike , kundër udhëheqjes revizioniste
kineze, e cila po zbaton, po praktikon dhe po zhvil]on
teoritë e rev,izionizmit :mckdern,

DURRES, E IIENE
11 KORRIK 1917

NJE TERHEQJE STRATEGJIKE E REVIZIONISTEVE
SOVJETIKE
Gazeta e djeshme «Pravda» në një kryeartikull
shkruan se «Partitë komuniste të Italisë dhe të Francës
janë parti me të vërtetë marksiste-leniniste, me një të
kaluar të lavdishme, që dinë e zbatojnë si duhet teorinë marksiste-leniniste në kushtet e vendeve të tyre»
etj., etj. Kjo do të thotë që sovjetikët janë gjendur përpara presioneve të mëdha dhe kërcënimit të shkëputjes
një herë e mirë të partive revizioniste italiane dhe franceze, sepse me partinë spanjolle ata i acaruan shumë
situatat. Patjetër që revizionistët sovjetikë do t'i zbutin
qëndrimet edhe me Karriljon. Kësaj i thonë tërheqje, një
tërheqje strategjike nga pala sovjetike, për arsye se nuk
ka se çfarë t'u bëjë këtyre partive.
Por shembulli i qëndrimit të këtyre partive mund
të jetë si një sëmundje epidemike edhe për parti të
tjera revizioniste të Evropës Lindore. Disa nga këto parti
kanë filluar drejtpërdrejt në shtyp ose tërthorazi të flasin se çdo parti është e pavarur dhe ka të drejtë të
marrë vendime sipas interesave të saj, duke zbatuar
gjoja marksizëm-leninizmin. E tillë thuhet se është partia revizioniste hungareze, partia revizioniste gjermane,
partia revizioniste polake me përjashtim të partisë revizioniste çekosllovake dhe asaj bullgare. Për sa i përket
partisë revizioniste rumune kjo, natyrisht, e vënë mirë
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nga sovjetikët në binarë, flet çfarë duan ata, flet «për
lirinë dhe për pavarësinë» jo vetëm të partive gjoja
marksiste-leniniste, por edhe të shteteve revizioniste që
duhet të kenë «liri e pavarësi në veprime», duke qenë
kurdoherë brenda në Traktatin e Varshavës.

DURRES, E HENE
11 KORRIK 1977

JA CILET JANE MIQTE E KINEZEVE
Në njoftimet e agjencive të lajmeve shikojmë se
pas grushtit ushtarak të shtetit në Pakistan, që rrëzoi
Zylfikar Ali Buton, u vendos një kod i ri penal, që sjell
në mes të tjerave në fuqi ligjet e vjetra islamike mesjetare: -Kush vjedh, atij i pritet një dorë» dhe kjo
dorë i pritet nga një kirurg me anestezi lokale etj., etj.
Kështu një vend i . 4<botës së tretë», mik i ngushtë i
Kinës së Mao Ce Dunit, që, sipas kinezëve lufton për revolucionin botëror, kthehet në ligjet islamike të prerjes
së duarve, natyrisht për ata që vjedhin. Por Zylfikar
Ali Butos dhe hanëve të tjerë që grabitin shuma kolosale,
Agahanërit, Jahjahanërit, paraardhësve të Butos, nuk u
pritet dora. Ajo u pritet vetëm vjedhësve të ndonjë copë
buke.
I tillë është kodi penal i këtij farë vendi të «botës
së tretë» që, sipas kinezëve, është një nga vendet «që
çojnë përpara popujt drejt revolucionit». Hajde pastaj
dhe mos fol!
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JEHONE E MADHE DHE E FAVORSHME
PER ARTIKULLIN TONE «TEORIA DHE PRAKTIKA
E REVOLUCIONIT»
Mbrëmë lexova një vandak me materiale të agjencive
të ndryshme të lajmeve dhe artikuj të gazetave të shumë
vendeve, që kishin botuar artikullin tonë «Teoria dhe
praktika e revolucionit». Jo vetëm agjencitë e lajmeve,
që kishin dhënë pjesë të mëdha të këtij artikulli, .por
edhe gazeta të çfarëdo ngjyre, kishin botuar pjesë të
rnëdha me pikëpamjet më kryesore, më karakteristike
dhe pa i shtrembëruar, të këtij materiali tonë të rëndë7
sishëm.
Gazetat greke flitnin në favor të artikullit tonë. Po
kështu edhe gazetat e Argjentinës kishin botuar pjesë të
raëdha të këtij artikulli. Gazeta franceze «Lë Mond»
kishte botuar në faqen e parë një kryeartikull me rreth
pesë faqe të daktilografuara. Edhe gazetat italiane, në
shumicën e tyre, gazetat zvicerane, angleze, amerikane
etj., flitnin, gjithashtu, për këtë artikull. Një gazetë amerikane bile thoshte se «Enver Hoxha ka ngritur shkopin
kundër të gjithëve në një kohë kur Karteri flet fjalë të
ëmbla për Kinën» etj., etj.
Kjo do të thotë se artikulli ishte me vend, ai u botua në një kohë të përshtatshme dhe i dha Partisë së
Punës të Shqipërisë një autoritet akoma më të madh në
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opinionin botëror. Autoriteti i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë
u ngrit për arsye të kurajës së tyre, për arsye se ne i
flasim gjërat ashtu siç janë, pa pasur frikë nga kurrkush,
duke marrë parasysh të gjitha konsekuencat, edhe më të
këqijat. Kjo, natyrisht, i habit të gjithë në botë dhe, nj&
kohësisht, krijon një ndjenjë respekti të madh, prandaj
të gjithë thonë se një vend i vogël sulmoi mikun e tij më
të madh për të mbrojtur parimet e marksizëm-leninizmit.
Të gjitha gazetat dhe agjencitë e lajmeve vinin në dukje
se, pa zënë në gojë Kinën dhe as Mao Ce Dunin, artikulli
i «Zërit të popullit», organ i KQ të PPSH, sulmon politikën e jashtme kineze, sulmon edhe teorinë e Mao Ce
Dunit për «tri botët». Në fakt autorët e këtyre lajmeve
dhe komenteve i bien në kokë çështjes. Të gjithë vënë
në dukje se Shqipëria me këtë artikull sulmon Kinën
për arsye të politikës së saj drejt afrimit me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, dhe përdorin shumë shprehjen:
«Armiku i armikut tim është miku im». Kjo është një
shprehje që e ka thënë Mao Ce Duni dhe që ne e dënojmë kuptimin e përmbajtjes së saj kur është fjala për dy
superfuqitë.
Jehona e këtij artikulli është shpejt që të mbarojë.
Ajo do të jetë akoma edhe më e madhe në botë. Ne i
marrim një çikë me vonesë lajmet dhe gazetat e huaja,
por është fakt që brenda dy ditëve ky artikull është shtypur e shpërndarë kudo në botë.
Ç'do të bëjë Kina tash? Le të bëjë ç'të dojë. Ne jemi

përgatitur për çdo eventualitet. Do të na sulmojnë kinezët? Gjerdanin ne e kemi plot me fishekë, bile me fishekë shumë të rëndë kundër tyre. Do të heshtin dhe do të
bëjnë sikur na dekonsiderojnë? Kjo është puna e tyre,
por ata gabohen se artikujt tanë teorikë bëjnë punën e
vet, përhapen, i sqarojnë njerëzit. Kina mund të qëndrojë
në «malin e Olimpit», në idetë e shtetit të madh, dhe kjo
23 - 93
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është puna e saj, neve aq na bën. Do ta zbutë qëndrimin
saj? Le ta zbutë, ne nuk kemi çfarë të zbutim, atë me
emër nuk e përmendim, por atakojmë dhe do të atakojmë
pa hezitim të gjitha veprirnet e saj të gabuara, veprime
të cilat ne i quajmë antimarksiste. Kjo është e qartë.
Kinezët e dinë se si vepruam e vazhdojmë ne me titistët,
e dinë, gjithashtu, si vepruam me sovjetikët dhe ç'qëndrim vazhdojmë të mbajmë me ta. E njëjta gjë do të
ngjasë edhe me kinezët, në qoftë se këta nuk do të ndryshojnë vijën e tyre, por është një gjë e parealizueshme,
të paktën për një periudhë relativisht të gjatë, që kinezët
të ndryshojnë vijën e tyre.

Ne dimë një gjë me siguri: që marksizëm-leninizmi
do të mbrohet jo vetëm nga ne, por nga miliona komunistë, demokratë, njerëz përparimtarë dhe popuj të shtypur në të gjithë botën. Këta do të shohin tek idetë e
Partisë sonë një të vërtetë të madhe, e cila, kë më shumë
e kë më pak, i tërheq në luftën dhe në qëllimet e tyre
të shenjta për lirinë dhe për demokracinë. Ne jemi të
bindur se politika që po ndjek Kina e në të cilën po ecën
revan, është antimarksiste, si e tillë ajo në të vërtetë do
të na ndihmojë ne, do të ndihmojë marksizëm-leninizmin
dhe do të diskreditojë udhëheqjen kineze, që po e çon
popullin heroik kinez në një rrugë shkatërrimtare, në
rrugën kapitaliste.

Rëndësia e artikullit tonë të bazuar në idetë e marksizëm-leninizmit qëndron në atë se bie në veshin e të
gjithëve. Çdo njeri, qoftë ky komunist, qoftë demokrat
përparimtar, qoftë njeri i thjeshtë, gjen tek ai diçka që
i pëlqen, për arsye se të gjithë këta njerëz rrojnë në
një botë të çoroditur, në një botë plot intriga dhe dallavere, në një botë të shtypjes, të kusarëve, të vrasësve, ku
mashtron njeriu njeriun. Prandaj të gjithë njerëzit e
ndershëm kanë etje për një fjalë të vërtetë, për një
gjykim të drejtë, për një rrugë revolucionare, për një
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dritë që t'i sqarojë. Dhe këtë ata e shohin në artikujt dhe
në materialet e tjera të Partisë sonë.
Të marrim shtetet borgjeze kapitaliste. Ato kanë kontradikta në mes tyre dhe këto kontradikta figurojnë dhe
analizohen pa dorashka në artikujt e Partisë sonë. Natyrisht, njërit i vjen hidhur, tjetrit i vjen mirë, por edhe
ai, të cilit i vjen hidhur, gjen diçka për të cilën i vjen
mirë, pse atakohet më shumë armiku i tij. Pra, duke i
atakuar të gjithë të ligjtë, mbrohet i miri, mbrohet, me
një fjalë, njerëzimi përparimtar, mbrohen fjala e drejtë,
qëndrimet e drejta dhe goditen të gjitha shfaqjet e këqija, të gjitha intrigat, të gjitha shpifjet nga kushdo që
bëhen dhe nga çdo anë që të vijnë.
Këtu e kanë rëndësinë e madhe artikujt tanë që
frymëzohen nga marksizëm-leninizmi. Këtu qëndron ç'ështja e analizës së drejtë që i bën Partia jonë gjendjes
ndërkombëtare, në përgjithësi, dhe që nxjerr konkluzione të drejta nga koniunkturat e ndryshme që lidhen
e zgjidhen në botë. Partia jonë nuk tërhiqet zvarrë nga
këto koniunktura politike, nga këta interesa të kundërt.
Përkundrazi ajo në analizat e drejta e marksiste-leniniste
që bën, kurdoherë mban parasysh interesin e socializmit,
interesin e proletariatit, interesin e revolucionit proletar.
Nën këtë prizëm të shikimit klasor, analizon Partia jonë
çdo veprim, në veçanti d'he në përgjithësi, prandaj kanë
sukses, dëgjohen dhe lexohen artikujt dhe fjala e saj.
Këtë gjë duhet ta forcojmë kurdoherë, ta kalitim, ta
zgjerojmë ndikimin e mendimit të thellë marksist-leninist të Partisë sonë, të mos shpejtohemi dhe të mos bëjmë gabime në qëndrimet tona. Kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme. Asgjë nuk duhet të na tërheqë ose të na
shmangë nga kjo rrugë e drejtë që ka zënë Partia jonë.
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DURRES, E MARTE
12 KORRIK 1977

SOCIALDEMOKRACIA KURDOHERE E KA GENJYER
KLASEN PUNETORE
Socialdemokracia në çdo kohë e ka gënjyer klasën
punëtore, e ka shtyrë atë në prehrin e borgjezisë dhe e
ka çuar në luftë kundër një populli tjetër. Kjo ka ngjarë
pas formimit të Internacionales së Parë. Edhe Internacionalja e Dytë ka bërë të njëjtën gjë dhe aktualisht në
rrugën e saj po ecin edhe revizionistët modernë.
Shembull tipik në kohën e Internacionales së Parë
ishte lufta . franko-prusiane. midis Napoleonit të Tretë
dhe Bismarkut. Kjo luftë u shpall pasi Bismarku kurdisi «la dëpëche d'Emes» (telegrami i Emsit), dhe e bindi Gijomin e Parë të hynte në luftë me Napoleonin e
Tretë. Ky, nga ana e tij, ishte gjoja i përgatitur për luftë
kundër Prusisë, luftë kjo që kishte për qëllim grabitjen
si nga njëra anë, ashtu edhe nga ana tjetër. Ishte, pra,
një luftë grabitqare.
Socialdemokracia ka luajtur rolin e saj të vazhdueshëm tradhtar. Në fillim u duk sikur ajo e kundërshtonte
Bismarkun, i cili ishte përfaqësuesi i junkerëve, i aristokracisë dhe i borgjezisë më reaksionare prusiane, kurse
Napoleoni ishte elementi i borgjezisë reaksionare franceze
me aspirata imperialiste.
Në Francë, pas kryengritjes së korrikut të vitit 1848,
kur proletariati luftoi në barrikada dhe u mund, edhe
borgjezia franceze u trondit e u dobësua shumë dhe, për
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të mos pësuar një disfatë tjetër përfundimtare, që do
t'ia sillte proletariati, ajo ia kaloi fuqinë Napoleonit të
Tretë, i cili e mori atë me puç më 1851 dhe e shpalli
veten kryetar të republikës e pastaj u bë perandor. Atëherë socialdemokracia pretendonte se duhej të bashkohej
me Bismarkun që t'u pritej hovi aspiratave perandorake
të Napoleonit të Tretë. Socialdemokracia gjermane u
gjunjëzua kështu përpara Bismarkut dhe tërhoqi me vete
proletariatin gjerman. Karl Marksi e dënoi këtë tradhti
të socialdemokracisë gjermane dhe afrim ose bashkim të
proletariatit me borgjezinë gjermane e me Bismarkun.
Socialdemokracia gjermane predikonte se duhej bërë
kjo luftë, por nuk duhej çuar deri në fund, duhej ndalur
në mes të rrugës dhe duheshin krijuar kushtet që të
bëhej një paqe, e cila t'i priste hovin ambicies së perandorit të Francës, por, njëkohësisht, të mos ofendonte
proletariatin e këtij vendi.
Këto ishin, natyrisht, gënjeshtra, sepse kur deklarohet lufta, kësaj duhet t'i shkohet deri në fund. Por proletariati duhet të luftojë që këtë luftë ta sabotojë ose, kur
kjo nuk është e mundur, ta kthejë në një luftë civile. Kjo
nuk ngjau, kështu Bismarku u fut në Versajë, ku kurorëzoi Gijomin e Parë si perandor të Prusisë. Pikërisht në
këtë kohë u ngrit në këmbë proletariati francez me popuIlin e Parisit dhe krijuan Komunën që «sulmoi qiejt».
Pra, në këtë situatë, socialdemokracia u bashkua me
luftënxitësit dhe tërhoqi me vete edhe klasën punëtore.
Po ashtu Internacionalja e Dytë tradhtoi, ajo u bashkua
me borgjezinë për të mbrojtur atdheun borgjez kapitalist.
Socialdemokracia, qoftë ajo gjermane, qoftë ajo franceze,
i hodhi popullin e proletariatin në luftë kundër njëri-tjetrit dhe rezultatet katastrofale të Luftës së Parë
Botërore dihen.
Aktualisht revizionistët modernë predikojnë një luftë
të tretë botërore më të tmerrshme se dy të parat, një
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luftë bërthamore, e cila do t'u shkaktojë gjakderdhje dhe
tmerre të papara popujve dhe proletariatit. Këtë gjë po
bën Bashkimi Sovjetik, i cili është agresiv dhe kërkon
hegjemoni. Këtë gjë po bëjnë edhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, që janë një imperializëm i egër, që edhe
këta kërkojnë hegjemoni e njëkohësisht përpiqen të
ruajnë pozitat e tyre të fituara në kurriz të popujve.

Kina tash ka dalë në mbrojtje të imperializmit amerikan dhe u bën thirrje proletariatit botëror e gjithë
popujve të bashkohen në një aleancë me borgjezinë kapitaliste të zhvilluar dhe me imperializmin amerikan, që
qenka «në rënie» dhe «nuk është më agresiv», për të sulmuar socialimperializmin sovjetik që «është në ngjitje
dhe agresiv». Domethënë Kina luan aktualisht rolin e
partive të Internacionales së Dytë, nxit një luftë të tretë
botërore, bën kështu një krim të madh në shkallë botërore.
Ky veprim i tmerrshëm antimarksist i kinezëve duhet luftuar e duhet demaskuar dhe, këtë punë po bën
Partia jonë me artikujt e saj, me qëndrimin që mban,
me ndihmën që u jep popujve që luftojnë për çlirim,
për demokraci, për sovranitet. Këtë gjë bën Partia jonë
në bashkëpunim të ngushtë internacionalist me të gjitha
partitë e vërteta marksiste-leniniste, që janë krijuar aktualisht në zjarrin e luftës kundër revizionizmit modern
dhe që do të krijohen edhe në ato vende ku akoma nuk
janë krijuar.
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DURR1S, E ENJTE
14 HORRIR 1977

SHENIM
Jehona e artikullit tonë «Teoria dhe praktika e revolucionit» vazhdon të përhapet gjerësisht në të katër anët.
Çdo mbrëmje na vijnë vandakë lajmesh, kopyra që tregojnë se pjesë të mëdha të artikullit janë botuar në faqet
kryesore të gazetave. Disa gazeta kanë botuar edhe kryeartikuj me komente për artikullin tonë.
Partitë marksiste-leniniste e kanë marrë artikullin
dhe po bëjnë përgatitje për punimin e tij në masa.
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DURRËS, E ENJTE
14 KORRIK 1977

SI TE DEMASKOJME VAJTJEN E RENEGATIT TITO
NE KINE
Vajtjen në Pekin të renegatit Tito, ne duhet ta demaskojmë, por jam duke menduar se si ta demaskojmë.
Të botojmë një artikull kundër Titos, më duket se nuk
është akoma oportune ta bëjmë drejtpërdrejt. Po ashtu
më duket se nuk duhet të flasim akoma drejtpërdrejt për
Kinën. Por fakti është fakt. Kina dhe Jugosllavia titiste
po afrohen, po puqen e po puthen Me njëra-tjetrën jo
vetëm në rrugë shtetërore, por me siguri edhe në rrugë
partie, pra jo vetëm politikisht, por edhe ideologjikisht.
Politika dhe ideologjia e të dy këtyre shteteve dhe partive revizioniste 6htë e njëjtë: të mbështeten tek imperializmi amerikan, të bëjnë kompromis e të bien në
ujdi me të; të drejtojnë «botën e tretë» dhe «botën e
paangazhuar» që janë e njëjta gjë; të krijojnë së toku
aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të forcojnë NATO-n dhe Tregun e Përbashkët Evropian kundër
socialimperializmit sovjetik.
Pra, vizita që do të bëjë Titoja në Pekin duhet demaskuar. Unë kam menduar se për këtë qëllim ekzistojnë
dy mundësi: të përgatiten për ribotim dy materiale tonat,
një artikuill që është botuar në «Zërin e popullit» pa
firmën time dhe një bisedë që kam pasur me Çu En
Lain2. Artikulli ynë është shkruar kur Nikita Hrushovi
1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 25. f. 280.
2 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 29, f. 254.
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shkoi për herë të dytë apo për herë të tretë në Jugosllavi,
gjoja për pushime. Në atë kohë, me rastin e asaj vajtjeje
të Hrushovit në Jugosllavi, kam shkruar një artikull të
gjatë, me të cilin demaskohet pikë për pikë identiteti i
piotë ideologjik dhe politik i të dy renegatëve, zbulohen
qëllimet e vajtjes së Hrushovit në Jugosllavi, rënia e tij
në gjunjë përpara Titos dhe se si ky i fundit i shprehte
mendimet e tij nga lart këtij shërbëtori të ri, dhe ky
revizionist i ri, Nikita Hrushovi, mburrte ndërtimin e socializmit në Jugosllavi, mburrte vetadministrimin jugosliav e të tjera e të tjera.
Në qoftë se ne e ribotojmë këtë artikull të asaj kohe,
atëherë mendoj se tërthorazi në të njëjtën kohë sulmohet
edhe Jugosllavia, edhe Kina revizioniste, natyrisht pa e
zënë këtë në gojë, por çdo njeri në botë do ta kuptojë se
këtu bëhet fjalë për Titon dhe Hua Kuo Fenin. Kështu
që njerëzit do të shohin se si historia e unitetit revizionist po përsëritet gati-gati në të njëjtat forma dhe për
të njëjtat qëllime. Ky është një artikull që, në qoftë se
nuk gabohem, është shkruar e botuar përpara 14 vjetëve,
kështu që është koha të ribotohet. Prandaj nuk ka se ç'të
thotë Kina, në radhë të parë, por as edhe Jugosllavia,
sepse ka kohë që ne po i ribotojmë materialet e Partisë
sonë në vëllime të ndryshme. Ky është njëri material.
Materiali i dytë është një bisedë që kam bërë unë
me Çu En • Lain, kur ky ka ardhur në Tiranë, nuk e
mbaj mend mirë në ç'vit, rribase rreth vitit 1965. Këtë
bisedë e kam rilexuar edhe një herë një vit më parë në
Pogradec, sepse përgatitej që të botohej në një nga vëllimet e veprave të zgjedhura në gjuhë të huaja. Më duket
se kjo bisedë e bërë me Çu En Lain në atë kohë është
shumë e përshtatshme, sepse ishte pikërisht në ato momente kur Kina dhe Partia Komuniste e Kinës lëkundeshin në luftën kundër revizionizmit sovjetik, lëkundeshin
për luftën që ne duhej t'u bënim hrushovianëve dhe pa361

suesve të tyre. Po ashtu në këtë bisedë trajtohet edhe
problemi i Titos, këtij renegati tjetër revizionist. Gjithashtu, në mënyrë shoqërore jo të drejtpërdrejtë shtrohet
edhe çështja se Kina nuk duhej të izolohej, se ajo nuk
duhej të bënte një politikë izolimi dhe ta injoronte
krejtësisht Evropën, të merrej vetëm me çështjen e Azisë.
Për Kinën si një fuqi e madhe socialiste, një politikë e
tillë nuk ishte e përshtatshme dhe nuk ndihmonte revolucionin.
Por ne mund të ribotojmë edhe vetëm fjalën time në
këtë takim me Çu En Lain, duke thënë në fillim që edhe
Çu En Lai foli në krye dhe në fund të takimit dhe ramë
dakord për problemet që i shtruam, se në fakt kështu ka
ndodhur, ne ramë dakord. Përveç kësaj, në këtë bisedë

duket edhe politika e pavarur dhe e vendosur e Partisë
sonë. Edhe kjo, më duket mua, është, si të thuash, një
dokument me rëndësi që godet drejtpërdrejt Hua Kuo
Fenin me shokë, duke u vënë në dukje atyre se mendimet
tona nuk i kemi shpallur haptazi vetëm tashti, por gjithmonë, edhe që në kohën e Çu En Lait, para 12-13 vjetësh,
se Partia jonë nuk ka qenë kurrë e varur dhe e prirë që
t'u thoshte amin pikëpamjeve politike ose ideologjike të
Kinës. Përkundrazi, ajo e ka thënë kurdoherë hapur mendimin e vet për çdo problem, bile, shumë herë duke
përcaktuar edhe format e rrugët se si duhet vepruar, se
e mira është që të veprohet kështu dhe jo ndryshe etj.
Edhe kjo mënyrë për të demaskuar vajtjen e Titos
në Pekin. mua më duket se është e përshtatshme, është
një material që i vlen kohës. Por para se të vendosim, i
thashë Nexhmijes që këto dy tekste të m'i sjellë, t'u
hedhim përsëri një sy me kujdes, dhe pastaj me shokët
të vendosim se cilin do të botojmë nga këta dhe pikërisht
kur. Unë mendoj që të dalë në shtypin tonë kur Titoja
do të jetë në Pekin. Pritjes së tij me triumf ne do t'i
përgjigjemi me bateri predhash.
362

DURRES, E PREMTE
15 KORRIK 1971

NJE TAKIM I FRYTSHEM
Dje pasdite erdhi në Durrës dhe u takua me mua
shoku Ramiz. Ai më tha se bisedimet me Bërçin, kryetarin e Partisë Komuniste të Britanisë (marksiste-leniniste)
mbaruan mirë e në unitet të plotë. Rexh Bërçi mbeti
shumë i kënaqur nga pritja dhe nga bisedimet që pati
me shokët tanë. Ai shprehu më parë mendimet e partisë

së tij, të cilat koincidonin plotësisht me pikëpamjen e
Partisë sonë. Konkluzioni i tij në këto bisedime ishte se
rruga e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe qëndrimet që
kjo po mban aktualisht ndaj deviacionit revizionist të
Kinës ishin plotësisht të drejta, me vend dhe në kohën e
duhur. Bërçi pasnesër shkon në Londër dhe, siç tha ai,
në mbledhjen e Komitetit Qendror të Partisë do t'i shtrojë të gjitha mendimet që u shkëmbyen në mes tij dhe
nesh dhe bisedën me shokun Ramiz, të cilën e quajti
shumë të frytshme për të dhe për partinë e tij. Ai tha
se kjo bisedë do t'i ndihmojë shumë.
Në lidhje me pyetjen që i bëri Ramizi për sindikatat
që ai kryeson, në të cilat bëjnë pjesë shumë kuadro të
Partisë Komuniste revizioniste të Britanisë, ai tha se «Ne

jemi kolona e pestë në tredunionet dhe përpiqemi që në
vendet kyç të futim shokët tanë dhe t'i shkatërrojmë
këto sindikata, se tredunionet janë borgjezuar dhe ato
i kanë lidhur punëtorët me zinxhirë. Kjo është puna jonë
në sindikatat, këtu përpiqemi të arrijmë, shtoi ai. Naty363

risht, duhet një luftë e madhe, po ne po përpiqemi të
krijojmë sindikata të reja atje ku do të mundemi».
Gjatë bisedës me Ramizin Bërçi kishte pyetur se
cilat parti komuniste marksiste-leniniste të Evropës dhe
të kontinenteve të tjera qëndrojnë në pozita të shëndosha
dhe me cilat duhet të ketë lidhje Partia Komuniste e
Britanisë (marksiste-leniniste). Ramizi iu përgjigj drejt
që ju gjykojeni vetë se me cilat duhet të bashkëpunoni
ngushtë.
Për sa u përket partive komuniste marksiste-leniniste
të vendeve skandinave, Ramizi i tha se ato janë në pozita
të lëkundura. Për disa probleme këto parti kanë mendime
të kundërta me Partinë tonë, megjithatë ato mbajnë qëndrime miqësore me ne. Ne i kemi pritur shokët e këtyre partive dhe ua kemi thënë hapur mendimin tonë
se nuk jemi dakord me këtë ose me atë pikëpamje me ju
etj. Megjithatë ata prapë do të vijnë dhe përsëri të njëjtën gjë do t'u themi. Ne do të jemi një çikë të vëmendshëm me ta, .për arsye se janë parti të reja.
Bërçi nuk foli mirë për kryetarin e Partisë Komuniste të Punëtorëve (marksiste-leniniste) të... , kurse për
të gjitha partitë e tjera është dakord me mendimin tonë:
Ai theksoi se partia e tyre do të zhvillojë një miqësi e
bashkëpunim të ngushtë me to, sepse bashkëpunimi i
ngushtë i matksistë-leninistëve është i domosdoshëm.

botojmë kaq shpejt një material tjetër të gjatë si referati
i Nexhmijes, që është edhe ky shumë i mirë, por të
mos kuptohet sikur ne, meqë patëm sukses me artikullin
e parë, do të japim çdo javë nga një material të tillë
teorik. Kështu që ky referat të mos botohet në «Zërin e
popullit», por të botohet, siç kemi vendosur, në revistën
teorike të Komitetit Qendror «Rruga e Partisë», se atje e

ka vendin. Përveç kësaj, këtë referat ta botojmë edhe në
broshurë, në dy-tri gjuhë, dhe ta çojmë jashtë.
Rarnizi ishte dakord me këto propozime të miat dhe
do të marrë masat përkatëse.

Ramizit i thashë sot se referatin që mbajti Nexhmija
në sesionin shkencor «Mbi luftën e klasave brenda vendit
dhe në arenën ndërkombëtare» dhe që kishim vendosur
ta botonim në gazetën «Zëri i popullit», -e mira është të
mos botohet në këtë gazetë. Mendoj kështu për arsye se
artikulli «Teoria dhe praktika e revolucionit» që përgatitëm dhe botuam më 7 korrik, bëri një bujë të madhe në
të gjithë botën, ai bëri efektin e duhur, prandaj të mos
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POGRADEC, E HENE
18 KORRIK 1977

KTHESË HISTORIKE. TE KUPTOHET MIRE
KU KONSISTON DEVIJIMI I KINES
Sot pasdreke, në orën
vizituan sekretari i
parë i Komitetit të Partisë dhe kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Pogradecit. Ata
më raportuan për gjendjen e punëve në këtë rreth, për
punimet që po bëhen në Gurin e Kuq, si edhe në tunelin e Qafës së Thanës.
I pyeta se si kanë vepruar për punimin e dokumenteve të Komitetit Qendror të Partisë dhe më thanë se
ato u punuan, u pritën me entuziazëm, me diskutime, me
duartrokitje dhe u aprovuan nga të gjithë.
I këshillova shokët se me këto dokumente duhet të
punojnë më seriozisht, t'i punojnë e t'i ripunojnë, për arsye se tani që po kritikojmë Kinën për devijimin nga
marksizëm-leninizmi, jemi në një kthesë historike, prandaj duhet të kuptohet mirë se ku konsiston ky devijim
i Kinës dhe sa i thellë e i rrezikshëm është. Këtë problem
duhet ta kuptojë gjithë Partia, por edhe populli ta marrë
vesh se një ftohtësi e tillë në marrëdhëniet aktuale Shqipëri-Kinë i ka arsyet të thella.
Aktualisht popullit ne nuk do t'i flasim haptazi për
Kinën, por tërthorazi, disa herë do t'i flasim edhe drejtpërdrejt, pse njerëzit do t'ju pyesin: Për kë bëhet fjalë
kur flasim kundër teorisë së «tri botëve»? Në një rast të
tillë ne s'kemi si të mos u themi që këtu është fjala për
Kinën dhe për këtë problem kapital nuk jemi dakord me të.
U shpjegova shokëve të Pogradecit se teoria e «tri
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botëve» nuk duhet marrë aq thjesht, se kjo ka të bëjë me
strategjinë aktuale kineze. Strategjia jonë është për revolucionin, për luftën kundër imperializmit, socialimperializmit dhe kapitalizmit botëror nga ana e popujve të shtypur,
nga ana e proletariatit, prandaj kjo është në kundërshtim
me strategjinë e tyre, sepse Kina nuk është për një luftë
të tillë, ajo ka devijuar, ka hyrë në aleancë me botën
që e quan «të tretë», me «botën e dytë», në të cilën fut
«demokracitë» borgjeze kapitaliste të zhvilluara dhe bën
thirrje që të gjitha këto, në aleancë me imperializmin
amerikan, të luftojnë socialimperializmin sovjetik, të cilin
Kina e cilëson si rrezikun kryesor. Kjo strategji është
antimarksiste, pse ata e kanë pleksur me këtë ndarje të
botës, që nuk është mbi baza marksiste-leniniste. Nuk
mund të lihen komunistët që ta kuptojnë vetë falsitetin
e kësaj ndarjeje ose kjo t'u shpjegohet atyre përciptas
pa zhvilluar tema të vazhdueshme politiko-ideologjike
për aspekte të ndryshme të kësaj strategjie, kjo e lidhur
edhe me ngjarjet e botës.
Nuk duhet të mendohet se vetëm tash Partia jonë
ndjek një vijë të tillë. Gjithë strategjia e Partisë sonë,
që prej lindjes së saj, ka qenë një strategji e drejtë,
marksiste-leniniste. Ajo ka parë kurdoherë drejt cili ka
qenë armiku kryesor i revolucionit, i popujve, i vendeve
socialiste. Në fillim ky armik ka qenë imperializmi amerikan dhe borgjezia botërore, pse në ato kohë Bashkimi
Sovjetik nuk ishte kthyer në një vend revizionisto-kapitalist, as në një shtet socialimperialist. Pas marrjes së
fuqisë nga ana e revizionizmit hrushovian, edhe Bashkimi revizionist Sovjetik u bë armik i revolucionit, i vendeve socialiste dhe u shndërrua në një superfuqi që, tok
me imperializmin amerikan, në rivalitet dhe në aleancë
me njëri-tjetrin, dëshirojnë të rindajnë botën në mes tyre,
domethënë të skllavërojnë popujt, t'i shtypin e t'i shfrytëzojnë ata në format neokolonialiste. Pra strategjia e Parti367

së sonë ka qenë kurdoherë. e drejtë, marksiste-leniniste
dhe këtë strategji duhet ta kenë të qartë shokët e Partisë.
Materialet e Partisë, në vazhdimësi, përshkohen nga .
vijaeskuqdhplënsmearkitdhe, në rast se cilido nga këto materiale studiohet në thellësi, lidhur me kohën e vet, komentohet, punohet e bëhet
mish, gjak e kockë e komunistëve dhe e popullit, atëherë
asnjeriu nuk duhet t'i duket e çuditshme dhe nuk do t'i vijë e papritur lufta që bën Partia jonë kundër armiqve në
aspekte të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Duke
studivar dokumentet e Partisë komunistët dhe masat punonjëse kanë parë dhe kanë kuptuar se vija e Partisë sonë, si çështjet e brendshme, ashtu edhe ato të jashtme, i
shikon nën prizmin e luftës së klasave, nën prizmin e
marksizëm-leninizmit. Në bazë të analizës klasote të
ngjarjeve e të fenomeneve Partia përcakton vijën e taktikat e veta për një periudhë të caktuar, ose për një moment të veçantë. Kjo vijë e këto taktika kurdoherë janë
parë e përgatitur me kujdes sipas strategjisë marksiste-leniniste të Partisë.
U rekomandova shokëve të Pogradecit, që të veprojnë
kështu me të gjitha materialet e Partisë, veçanërisht me
këto dy materialet e kohëve të fundit, pse kanë një rëndësi të madhe. E përsëris se ky është një moment kthese
historike për vendin tonë, por edhe për komunizmin
ndërkombëtar, pse kështu i çirret maska një qëndrimi
fals, gjoja marksist-leninist, që mbante Kina, e cila synon të dëmtojë revolucionin. Kuptimi i thellë politik dhe
ideologjik i këtyre çështjeve duhet të manifestohet në jetë.
Komunistët dhe populli, në unitet të plotë rreth Partisë,
duhet të bëhen të ndërgjegjshëm për momentet, të cilat
janë të vështira, por në asnjë mënyrë të pakapërcyeshme.
Këto situata ne nuk na mërzitin aspak, përkundrazi,
ato na japin forcë e kurajë, por kjo forcë e kurajë nuk
duhen shprehur vetëm me fjalë, por edhe me punë.
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POGRADEC, F. NIRRKURË
20 KORRIK 1977

JEHONA E ARTIKULLIT «TEORIA DHE PRAKTIKA
E REVOLUCIONIT»
Lajmet që na vijnë nga të gjitha vendet ku kemi ambasada dhe përfaqësi diplomatike, në të cilat kemi shpërndarë artikullin tonë «Teoria dhe praktika e revolucionit»,
janë të gëzueshme. Në të gjitha kancelaritë, gjithë diplomatët që kanë biseduar me ambasadorët tanë, kanë folur
për rëndësinë e madhe historike të këtij artikulli. Ata e
kanë pëlqyer artikullin tonë, pavarësisht se disa prej tyre
kanë thënë se «Ne nuk jemi komunistë dhe nuk jemi
dakord me idetë që shprehen aty, porse artikulli është
shumë i rëndësishëm, shumë i qartë dhe tregon se Shqipëria është një vend krejtësisht i pavarur dhe fjala e saj
ka peshë në të gjithë botën .
Përveç kësaj, edhe armiqtë tanë më të mëdhenj, siç
janë jugosllavët, thonë se artikulli ka bërë një jehonë të
madhe kudo në botë.
Nga Pekini po ashtu na vijnë lajme të njëllojta. Gjithë trupi diplomatik është jashtëzakonisht i interesuar
në mënyrë të veçantë për këtë artikull redaksional të
«Zërit të popullit». Ata e kanë pëlqyer, e kanë mburrur
dhe kanë thënë se është një artikull me rëndësi të madhe,
një artikull që kritikon kinezët për teorinë e tyre të «tri
botëve» dhe për mbështetjen tek imperializmi amerikan.
Artikulli është pëlqyer veçanërisht nga ambasadorët
e vendeve të «botës së tretë». Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se diplomatët e këtyre vendeve nuk janë dakord me
►
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politikën që. bën Kina me vendet e së ashtuquajturës botë e tretë, nuk janë dakord me qëndrimet e saj politike
ndaj vendeve të tyre. Kjo do të thotë se qëndrimet e Kinës nuk janë të sinqerta me ta dhe, nga ana tjetër, ata e
kuptojnë që ajo mbështet një imperializëm për të luftuar
tjetrin, gjithashtu kuptojnë se Kina kërkon të përfitojë
nga gjendja dhe nga situatat e krijuara.
Ambasadori i Pakistanit, në qoftë se nuk gabohem,
që ka lidhje me kinezët, i ka thënë të ngarkuarit tonë
me punë në Pekin se artikulli i «Zërit të popullit•
dhe praktika e revolucionit» u ka nxjerrë kinezëve shumë
telashe.
Ne kemi informata se në buletinin për kuadrot kinezë,
natyrisht me tendencë, kanë vënë pjesë nga artikujt tanë
dhe nga artikulli ynë i 7 korrikut, të cilat bëjnë fjalë për
ato çështje ku ne atakojmë vijën kineze. Kritika jonë konsiderohet si sulm kundër vijës së Mao Ce Dunit. Pra,
këtë vijë, ,këtë strategji të mbështetjes e të miqësisë me
imperializmin amerikan dhe të ndarjes së botës në trish,
predikimin që «bota e tretë» në aleancë me «botën e dytë»
dhe me imperializmin amerikan të bashkohet kundër socialimperializmit sovjetik, ia veshin Mao Ce Dunit. Kjo
është punë e tyre, mund të jetë kështu dhe kështu është,
mendojmë ne, por për ne nuk ka rëndësi kjo, rëndësi parimore ka çështja e strategjisë dhe e taktikës antimarksiste
të Partisë Komuniste të Kinës dhe të udhëheqjes së saj.
Jehona, pra, e artikullit tonë është shumë pozitive në
botë. Miqtë tanë marksistë-leninistë dhe demokratët përparimtarë e shikojnë artikullin si një dokument me rëndësi të madhe historike, që sqaron problemet për të cilat
kishte një konfuzion të madh. Për sa u përket rretheve
borgjeze, veçanërisht ato të vendeve që vuajnë nën sundimin e kapitalit e të neokolonializmit, e aprovojnë qartësinë e artikullit, vendosmërinë e Partisë së Punës të Shqipërisë, pavarësinë e saj.

POGRADEC, E SHTUNE
23 KORRIK 1977

KËTO NDODHIN VETEM NE PK TE KINES
Agjencia HSINHUA njoftoi sot se nga 16 deri më 21
korrik, është mbajtur Plenumi i 3-të i KQ të PK të Kinës, i cili ka aprovuar tri rezoluta:
1. — Rezolutën për konfirmimin e Hua Kuo Fenit
në funksionin që kishte (kryetar i KQ të PKK dhe kryetar i Komisionit Ushtarak të KQ të PKK).
2. — Rezolutën për rivendosjen e Ten Hsiao Pinit
në të gjitha funksionet që kishte para shkarkimit në
prill të vitit 1976 (anëtar i KQ të Partisë, anëtar i Byrosë Politike dhe i Komitetit të saj të Përhershëm, nënkryetar i KQ të Partisë, nënkryetar i Komisionit Ushtarak
të KQ të Partisë, zëvendëskryetar i Këshillit të Shtetit
dhe shef i Shtatmadhorisë së Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës), pra rehabilitim i plotë i tij.
3. — Rezolutën për përjashtimin nga partia dhe
shkarkimin nga të gjitha postet në parti dhe jashtë partisë
të Van Hun Venit, Çan Çun Çiaos, Çian Çinit dhe Jao Ven
Juanit.
Thuaj pastaj se këto s'janë punë kinezësh! Vetëm në
gjirin e një partie revizioniste, të çoroditur nga idetë akrobatike të Mao Ce Dunit, mund të ndodhin gjëra të këtilla.
Sidoqoftë, gjithçka tregon se lufta për pushtet midis
klaneve në udhëheqjen e lartë të partisë e të shtetit kinez, vazhdon e ashpër.
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POGRADEC, E DIEL
24 KORRIK 1977

UDHEHEQJA AKTUALE NE KINE NUK ESHTE
MARKSISTE-LENINISTE
Sot lexova komunikatën e Plenumit të 3-të të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, e cila njofton se Hua Kuo Feni u konfirmua si kryetar i Partisë Komuniste të Kinës. Kështu për herë të parë Komiteti Qendror i Partisë e zgjodhi Huanë kryetar, pse, në fakt ai ka
një vit që hiqet si kryetar i Komitetit Qendror, si kryetar i partisë, zëvendës i Mao Ce Dunit. Siç dihet kanë
qarkulluar zëra se gjoja vetë Mao Ce Duni e kishte caktuar atë si zëvendësin e vet dhe ky mendim ose ky caktim
i tij kaloi për aprovim në njëfarë mbledhjeje të Byrosë
Politike.
Pika e dytë e vendimit të Plenumit të 3-të flet për
rehabilitimin e Ten Hsiao Pinit në të gjitha funksionet që
kishte para se të rrëzohej pas vdekjes së Çu En Lait.
Pika e tretë, flet për përjashtimin përgjithmonë nga
partia të «katërshes» dhe pika e katërt dhe e fundit bën
fjalë për thirrjen, brenda këtij viti e në një kohë sa më
të përshtatshme, të Kongresit të 11-të të partisë.
Në këtë komunikatë të gjatë, 10 faqe të daktilografuara, thuhet e ç'nuk thuhet, sidomos kundër «katërshes».
Pra u vendos ajo që kishte pjellë koka antimarksiste e
Mao Ce Dunit.
Dihet se Mao Ce Duni në sy të shokëve tanë dhe
të të huajve të tjerë, e kishte cilësuar Ten Hsiao Pinin
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si «floriri i vogël», «njeriu më inteligjent». Por, kur personaliteti i Mao Ce Dunit u vu në dyshim dhe, sipas tyre,
do të rrëzohej nga klika e Liu Shao Çisë, Ten Hsiao Pinit,
Pen Çenit e të tjerëve, «floriri i vogël» u rrëzua nga Revolucioni Kulturor tok me gjithë kryetarin e republikës,
Liu Shao Çinë.
Mao Ce Duni, Liu Shao Çinë e quajti «Hrushovi i
Kinës» dhe Ten Hsiao Pinin e pagëzoi «Hrushovi numër dy i Kinës». Kështu, që nga rrëzimi i kësaj klike e
deri më 1973, kur u rehabilitua, Ten Hsiao Pini ishte
«Hrushovi numër dy i Kinës». Pastaj ky njeri u rehabilitua dhe kjo u bë nga Mao Ce Duni me një shpejtësi të madhe, u bë zëvendës i parë i Kryetarit të Këshillit të Shtetit, gjë që do të thoshte se do të zëvendësonte Çu En
Lain, njëkohësisht u zgjodh nënkryetar i KQ të Partisë
dhe shef i Shtatmadhorisë së Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës. Në këtë mënyrë Ten Hsiao Pini u bë përsëri, që kur rronin Çu En Lai dhe Mao Ce Duni, njeriu i
tretë i Kinës, më i fuqishmi nga gjithë të tjerët, përveç
dy të parëve.
Mirëpo kur Çu En Lai vdiq, në vend që t'i zinte
vendin, Teni u rrëzua gjoja prej •katërshes». Kjo s'është
e vërtetë. Teni u rrëzua nga Mao Ce Duni dhe u akuzua prej
!ij djathtist dhe borgjez. Kështu Teni prapë ra poshtë.
Tash ky «djathtist e borgjez», që u quajt i tillë edhe nga
Hua Kuo Feni dhe nga Li Hsien Nieni, që u përsërit shumë
herë se ai «ishte një djathtist dhe kishte bërë gabime të
mëdha», tash u rehabilitua përsëri me gonge, me flamurë,
me klithma, me demonstrata dhe përsëri u bë zëvendës
i parë i Kryetarit të Këshillit të Shtetit, nënkryetar i KQ
të Partisë dhe shef i Shtatmadhorisë së Ushtrisë. Marksiste-leniniste janë këto qëndrime?! Jo! Këta nuk janë
marksistë-leninistë, këta janë të tillë politikanë borgjezë, që në shpirtin e tyre kanë për qëllim individin, të
sundojnë personalisht dhe aspak të ndërtojnë socializmin
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dhe të vendosin diktaturën e proletariatit. Të tillë janë
këta njerëz dhe këtë e tregojnë faktet.
Fakte të shumta tregojnë se Mao Ce Duni nuk ka
qenë dhe nuk ishte deri në fund, një marksist-leninist.
Në shkrimet e tij po shohim se, kur Hrushovi hodhi baltë
mbi Stalinin dhe «e demaskoi- atë, Mao Ce Duni, në një
mbledhje të kuadrove në Pekin, ka thënë se u gëzua shumë që u demaskua Stalini, «u çliruam, morëm frymë» etj.
Mao Ce Duni, gjithashtu, në një mbledhje me kuadro
ka thënë se Stalini ishte si një budë, ishte si ata aktorët në skenë, të cilët kërkojnë të tregohen të mëdhenj.
Fryrja e tij ishte e atillë saqë edhe në portretet që bënin
kinezët për Stalinin, këtë e paraqitnin më të madh, ndërsa
Maon e bënin më të vogël. Kurse marksizëm-leninizmi,
thotë Maoja, na mëson të jemi të gjithë njësoj. P...shtë po
ky Mao që ka thënë se «Stalini ishte kundër fitores së
revolucionit kinez». Ky është një monstruozitet i madh.
Stalini nuk mund të ketë qenë kurrë kundër revolueionit kinez. Një monstruozitet të tillë as Edgar Snou nuk
ka arritur ta thotë.
Por Maoja ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i amerikanëve që në kohën e luftës nacionalçlirimtare. Maoja nuk
e kuptonte aspak revolucionin proletar, ai nënvleftësonte
rolin kryesor dhe vendimtar të proletariatit në revolucion. Maoja nuk ishte për diktaturën e proletariatit dhe
Stalini, ky marksist-leninist i madh, që në atë kohë e paskësh njohur çfarë brumi ishte ky person, brumë që erdhi
duke u fermentuar keq e më keq.
Gjatë gjithë jetës së tij, Maoja tha shumë fjalë, serviri shumë formula gjoja marksiste, gjoja leniniste. Histori, përralla, ëndërrime, vjersha, anekdota e çfarë të
duash gjen në shkrimet e tij, por në praktikë asnjëherë
ai nuk ka zbatuar si duhet teorinë marksiste-leniniste.
Pra, ai ishte me fjalë, me slogane, gjoja marksist, kurse
në praktikë ishte antimarksist, ishte një filozof eklektik,
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ëndërrues, që predikonte lloj-lloj sistemesh organizimi.
Në shkrimet e tij ai e thotë vetë se ra në kundërshtim me
Komitetin Qendror, për arsye se kundërshtarët e tij gjoja
ishin dogmatikë, se ata gjoja nuk e kuptonin situatën e
Kinës.
Natyrisht, kundërshtarët e Mao Ce Dunit nuk mund
t'i kuptonin mendimet e tij, sipas të cilave nuk duheshin
goditur kulakët, fshatarët e pasur. Në fakt Maoja e ka
shkruar një gjë të tillë, se ata nuk duheshin goditur, por
duheshin mbajtur afër. Pra, sipas tij, duhet të krijohej
aleanca në mes Maos dhe njerëzve të tij, që nuk ishin për
proletariatin, por me shtresat e borgjezisë nacionale. Në realitet mund të merret me mend se ç'forcë ekonomike, politike dhe ideologjike ishte kjo borgjezi nacionale. Këtë
borgjezi nacionale pra, Mao Ce Duni donte ta bënte me
vete dhe ta asimilonte në socializëm. Dhe faktet tregojnë
se një politikë e tillë antimarksiste, bëri që në Partinë
Komuniste të Kinës të mos mbaheshin parasysh dhe të
mos mbroheshin asnjëherë parimet marksiste-leniniste të
vendosura nga Marksi, Engelsi dhe Lenini, pse sa për
Stalinin, Maoja, nuk kishte asnjë respekt. Partia që ai formoi ishte një parti socialdemokrate që nanurisej me parulla dhe me slogane gjoja marksiste-leniniste, por që ecte
në rrugën e një partie socialdemokrate dhe Kina e Mao
Ce Dunit e realizoi këtë në situatën aktuale. Do të shohim se deri ku do të shkojë rrokullisma drejt një shteti
borgjez kapitalist, shteti socialimperialist.
Kina e Mao Ce Dunit ka hyrë thellë në këtë rrugë,
amerikanët e kanë lidhur Kinën ngushtë pas qerres së
tyre dhe kanë filluar armatimin e saj.
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PER LIBRIN ME TITULL «MAOJA I FLET
POPULLIT»
Jam duke lexuar një libër të një autori anglez me
titull «Maoja i flet popullit». Ai përmban tekste fjalimesh
e bisedash që nga viti 1966 e gjer më 1969 të mbledhura
e të paraqitura nga një zotëri që quhet Shram Stjuart,
profesor i shkencave politike të njërit nga universitetet
e Londrës dhe drejtor i institutit të Kinës së sotme. Fjalimet dhe bisedat konfidenciale të Mao Ce Dunit që përmban libri, janë botuar edhe në gazeta, ose janë vënë
në qarkullim nga «Garda e kuqe».
Këto janë dokumente interesante e të çuditshme. Unë
besoj se ato që shkruhen këtu janë ide krejt autentike të
Mao Ce Dunit, të një Mao Ce Duni, të cilin edhe unë,
megjithëse kaq afër dhe në këtë mënyrë nuk i kam ditur
idetë e çoroditura të tij, e kam karakterizuar shumë herë
si një filozof që rron në diell. Duhet të lexosh edhe këto
shkrime që të arrish të bindesh se ky njeri nuk ka qenë
filozof marksist-leninist, por ka trajtuar disa nga pikëpamjet filozofike borgjeze, duke i ilustruar ato me disa
formula dhe slogane teorike marksiste-leniniste.
Ndër materialet që ka ky libër, ka gjëra me të vërtetë të çuditshme që të habitin. Nëpër to Mao Ce Duni
mbron borgjezinë nacionale dhe i quan dogmatikë ata
udhëheqës, të cilët thonë se duhet të luftojmë kundër
kësaj borgjezie nacionale. Maoja i mbron këta jo në kohën kur bëhej lufta nacionalçlirimtare në Kinë, por pas
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marrjes së pushtetit. Maoja, për shembull, nga njëra anë
mbron Liu Shao Çinë dhe pohon se gabimet që ka bërë
ky i fundit s'janë vetëm të tijat e të Ten Hsiao Pinit, pra
s'janë vetëm gabimet e tyre, por janë edhe gabimet e tij,
domethënë të vetë Maos. Nga ana tjetër Maoja e atakon Liu Shao Çinë dhe thotë se ky ka bërë gabime,
për të cilat duhet kritikuar, i duhen vënë në dukje, por,
duhet inkurajuar, ashtu siç duhet inkurajuar e tërë borgjezia. Ka borgjezë, thotë Maoja, që ne mund t'i lëmë
në krye të punëve, por ka dhe borgjezë që mund t'i
zbresim nga shkalla; ka borgjezë që mund të na sulmojnë,
por ne duhet të punojmë politikisht që t'i bindim dhe t'i
ndreqim ata etj., etj. Të tilla mendime të çuditshme, pra,
ka shprehur Mao Ce Duni, si ato të Krishtit, që po të qëIlojë njeri në faqe, jepi dhe tjetrën.
Në shkrimet që po lexoj duket qartë antisovjetizmi
i Maos, qëndrimi armiqësor i tij ndaj Stalinit në tërë kuptimin e fjalës, në tërë egërsinë e tij. Në to duket megalomania e Maos, sido që hiqet si njeri i thjeshtë, që bën
shaka me humor, që u bën kritika të tjerëve, por që
gjoja bën edhe autokritikë. Nuk përjashtohet, pra, që në
ndonjë rast, për të vënë në dukje «thjeshtësinë e tij»,
ai bën edhe ndonjë farë autokritike, por në mendimet, pa
lëre në qëndrimet e në veprimet e tij nuk gjen lidhje organike. Në të njëjtin diskutim, në të njëjtin fjalim, nga
një çështje ai hidhet në një tjetër. Këtë qëndrim të tij
e pigmenton me shaka, me citate e me histori të perandorëve, me filozofinë e Konfucit e ku ta di unë, me një
mijë e njëqind gjëra e sidomos me dialektikën. Nëpërmjet shembujve «karakteristikë» që sjell ai, dialektikën
e Maos e gjen kudo. «Po të flesh, duhet të zgjohesh»;
«Po të lash duart, do të të ngjishen»; «Po të rrish ulur
në dhe, edhe do të ngrihesh»; «Po të bëhet revolucion,
do të bëhet dhe kundërrevolucion»; «Po të bëhet kundërrevolucion, do të bëhet dhe revolucion». Ja, e këtillë
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është dialektika e tij, teoria e dy të kundërtave dhe kështu, siç thotë vetë ai, kjo gjë do të bëhet vazhdimisht
prish e ndreq. Në teorinë e tij asgjë nuk është e saktë,
asgjë nuk qëndron në vendin e saj, asgjë nuk qëndron në
këmbë. Janë pikërisht këto mendime që e bëjnë të ashtuquajturën teori të Mao Ce Dunit jo vetëm eklektike,
por katastrofale për ata që e ndjekin dhe, mjerisht, për
ata që nuk e kanë njohur, e kanë mbrojtur dhe vazhdojnë ta mbrojnë.
Këtë libër akoma nuk e kam lexuar të tërë, por vetëm disa pjesë. Do të përpiqem ta lexoj të tërë, nga fillimi
e deri në fund me kujdes, për të kapur të gjitha ato mendime të Mao Ce Dunit, që vërtetojnë se ai nuk është
marksist-leninist, që vërtetojnë ato që kam shkrojtur për
të vite me radhë e sidomos që nga fillimi i Revolucionit
Kulturor. Është e çuditshme çfarë flet ai për këtë Revolucion Kulturor. Ja ç'thotë ai: «Unë e shpërtheva, por
tashti, nuk po e frenoj dot më, se studentët po shkatërrojnë çdo gjë, .nuk kanë disiplinë, nuk zbatojnë urdhrat,
prandaj të përpiqemi që edhe të mos i zemërojmë, por
edhe të mos i lëmë të bëjnë kështu siç po bëjnë. Kur
unë, duke shkruar dacibaon, u thashë të sulmojnë shtabet,
ata i përlanë të gjitha. Unë thashë të bëhet Revolucioni
Kulturor, sepse njerëzit merreshin më tepër me industrinë e me hekurudhat, dhe nuk merreshin me kulturën,
me politikën, me ideologjinë». «Teoricien i madh»! ky
që, duke u bërë thirrje studentëve të dalin në rrugë, bën
.Revolucionin e madh Kulturor», e pastaj nuk mund ta
drejtojë më atë. Maoja e thotë haptazi se nuk e drejton
dot «Revolucionin Kulturor» që thotë se e shpërtheu vetë.
Në të gjitha këto shkrime Maoja nuk flet aspak për
partinë, nuk thotë se çfarë po bën partia, bile në një
vend, ai thotë se qendra nuk pyetet fare. Këtë gjë Maoja
e ka deklaruar jo në kohën e Revolucionit Kulturor, por
përpara tij. Ai pohon se për .«Tetë a nëntë vjet, Ten Hsiao
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Pini, ish-sekretar i përgjithshëm i partisë dhe zëvendëskryetar i Këshillit të Shtetit, nuk ka vajtur ta takojë atë
një herë; se në Kinë janë krijuar disa mbretëri, që s'pyesin njeri. Por fajin për këtë gjendje e kam unë, se unë
ua lashë atyre pushtetin në duar dhe tani ata bëjnë çfarë të
duan». «Në një moment, — vazhdon Maoja në një vend
tjetër, — unë nuk bëja hiçgjë, u largova nga Pekini dhe
vajta nga Shangai, ku bëra disa mbledhje. Kërkova të
bëja mbledhje edhe në Pekin, por atje s'më lanë». Kur
flet për këtë situatë, ai thotë: -«Duhet forcuar qendra».
Merret me mend çfarë është ky «udhëheqës i madh proletar», çfarë është ky «flamur» i Mao Ce Dunit që tundin
në Kinë!
Në një fjalim ai thotë se -<‹Disa nuk janë dakord që
të ketë dy vija ose fraksione në parti, nuk janë dakord që
jashtë partisë të ekzistojnë parti të tjera» dhe shton se
«Ne jemi dakord që të ketë edhe dy, edhe tri vija në
parti, që të ketë edhe parti të tjera jashtë partisë, sepse
kjo gjendje stimulon kritikën dhe autokritikën». Megjithëse pranon se «Në parti ka korrente të ndryshme dhe
një numër të madh partish brenda vendit, të cilat do të
jetojnë, se kanë grupimet e tyre, kanë mbretëritë e tyre
që drejtojnë provinca», Mao Ce Duni nuk pohon se Kina
është një vend demokratiko-borgjez.
Do të shkruaj më në detaje për këtë libër ose për
shkrimet e Mao Ce Dunit që përmban ai, të cilat, më të
shumtat, janë të pabotuara.
Unë mendoj se ato që thuhen në librin e Stjuartit
janë tekstuale, ashtu siç i ka thënë Mao Ce Duni. Autori
që i ka përmbledhur shkrimet e Maos shkruan se udhëheqësve kinezë nuk do t'u pëlqejnë që shumë prej tyre
po i botoj ashtu siç janë. Por ato, — nënvizon ai, — unë
nuk i kam mbledhur rrugëve, përkundrazi i kam marrë
nga gazetat kineze, nga të dhënat e ndryshme e nga dacibaot, nga shkrimet e «gardistëve të kuq» dhe të «kryengritësve revolucionarë» kinezë.
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tË:n, bile ka mbuluar edhe çështjen greko-turke, edhe problemin e eurokomunizmit, kudo flitet vetëm për artikullin e <<Zërit të popullit» «Teoria dhe praktika e revolucionit»».
POGRADEC, E MËRKURË
27 KORRIK 1977

PERSERI MBI JEHONEN E MADHE TE ARTIKULLIT
«TEORIA DHE PRAKTIKA E REVOLUCIONIT»
Sot mbushen plot 20 ditë që është botuar artikulli
i <<Zërit të «Teoria dhe praktika e revolucionit».
Efekti që ka bërë ai në botë është i shkëlqyeshëm. Jehona e deritashme, jashtëzakonisht e madhe dhe në favorin
tonë, nuk ka pushuar asnjë ditë. Puna për propagandimin, komentimin dhe shpërndarjen e tij vazhdon të bëhet
me një intensitet aq të madh sa edhe në ditët e para.
Artikulli .ynë, në përgjithësi, vlerësohet si një dokument i rëndësishëm doktrinal, që i shpjegon qartë dhe
thellësisht situatat aktuale që zhvillohen sot në botë, në
mënyrë teorike dhe të kuptueshme për të gjithë, për miqtë
e për armiqtë. Dhe fakt është se armiqtë nuk kanë mundur deri tash të luftojnë idetë e thella marksiste-leniniste
të këtij artikulli.
Artikulli, nëpërmjet shtypit të partive komuniste
marksiste-leniniste, të vetë shtypit borgjez demokratik e
përparimtar dhe të shtypit borgjez kapitalist, ka hyrë thellë në masat e gjera të popujve, në masat e proletariatit,
të fshatarësisë dhe të intelektualëve. Përmbajtja e tij
është dhënë në shtyp në përgjithësi me pjesë të gjera, nëfillim pa komente, por duke vënë mirë në dukje thelbin
kryesor të çështjeve. Kjo gjë ka ngjallur kudo debate të
mëdha, të cilat vazhdojnë me intensitet, saqë një diplomat turk tha se «Artikulli juaj po zien në të gjithë bo380

Nëpër qendra punëtorësh, në universitete, nëpër
shkolla dhe në gjirin e intelektualëve e të diplomatëve
po rrihen tezat e mrekullueshme të Partisë sonë të shprehura në artikull dhe armiqtë nuk kanë gjetur dot të çara ose argumentime për t'iu kundërvënë atyre. Tash
shkurtimisht mund të them përshtypjet e ndryshme për
artikullin, të ndara sipas shtresave, natyrës së tyre etj.
Pa përjashtim të gjithë e kanë kuptuar se artikulli drejtohet kundër politikës dhe ideologjisë së Partisë Komuniste të Kinës. Natyrisht Kinës nuk i ka ardhur aspak
mirë dhe botimi i artikullit ka qenë i papritur për të.
Ajo nuk ka mundur dhe është e pamundur të reagojë,
duke iu përgjigjur qoftë edhe tërthorazi tezave të artikullit tonë, për arsye se, në qoftë se ajo i kundërshton
këto teza, atëherë do të dalë açik vija e saj djathtiste,
domethënë braktisja prej saj e tezave marksiste-leniniste
për revolucionin. Për këtë arsye Kina hesht dhe qëndron
e zemëruar me ne, pse gjoja ne paskemi atakuar vijën
e Mao Ce Dunit. Në fakt ne e kemi atakuar këtë vijë
pse është antimarksiste, pavarësisht se këtë nuk e kemi
thënë me emër.
Pakënaqësinë Kina e tregon në kontaktet që mban
me njerëzit tanë, qoftë me ata të ambasadës sonë në
Pekin, qoftë me specialistët e ndryshëm dhe me studentët
shqiptarë që ndodhen në Kinë. Qëndrimet e kinezëve janë aq të ulëta e të poshtra, saqë nuk mund të imagjinohen, bile ata nuk u japin as dorën njerëzve tanë. Por
shokët tanë, si kurdoherë, qëndrojnë stoikë dhe në lartësinë e duhur. Ky qëndrim i bën kinezët dhe gjestet e
tyre akoma më të papëlqyeshme.
Për sa i përket shtypit korean, ky hesht krejtësisht,
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sikur të mos jetë shkruar gjëkafshë dhe sikur të mos
flitet gjëkundi për artikullin që ka botuar Partia e Punës
e Shqipërisë. Është fare i kuptueshëm ky qëndrim revizionist i udhëheqjes koreane. Ka në mes tyre që edhe
u pëlqen artikulli, por edhe s'mund të flasin dot, sepse
i kanë duart të lidhura. Koreja mban këtë qëndrim të
heshtur, sepse artikulli ynë atakon Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, me të cilat ajo bën tratativa për njëfarë
marrëveshjeje. Nga ana tjetër, s'mund të flasë edhe për
arsye se atakohet Bashkimi Sovjetik, nga i cili merr
disa ndihma, por arsyeja kryesore për të cilën hesht, është
se Kim Ir Seni dhe Koreja janë në pozita antimarksiste.
Diplomatët e Vietnamit e zënë në gojë artikullin
tonë dhe thonë se është interesant, disa nuk mungojnë të
thonë se ky është një artikull i mirë që u ka dhënë bile
një shuplakë të fortë kinezëve, pse këta bëjnë një politikë
të gabuar. Ky qëndrim i vietnamezëve, natyrisht, shpjegohet me kontradiktat që kanë me kinezët...
Edhe Kamboxhia nuk flet, për arsye se situatën brenda e ka të vështirë, po ashtu edhe politika e saj nuk
është një politikë e qartë. Kjo pretendon se ndjek rrugën
marksiste-leniniste, por mbështetet nga Kina dhe vetë
e mbështet këtë. Natyrisht Kamboxhia nuk flet hapur
kundër nesh.
Për sa i përket Jugosllavisë gazetat e këtij vendi
nuk e lavdërojnë artikullin tonë, vetëm agjencia e lajmeVe Tanjug e vuri në dukje atë. Megjithatë, qeveria
jugosllave është e kënaqur me artikullin tonë, për arsye
se mendon që Shqipëria do të izolohet dhe këtë e shikon
nga prizmi revizionisto-kapitalist. Ajo mendon që ne do
të anojmë nga afrimi drejt Jugosllavisë, ose Perëndimit.
Me këto iluzione revizionistët e Beogradit nxjerrin sytë
me gishtërinjtë e tyre. Duket që ata nuk na kanë njohur akoma si duhet. Përveç kësaj, aktualisht, Titoja përgatitet të vejë në Kinë. Natyrisht, kjo vizitë e tij atje
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ka disa objektiva të caktuar dhe të rëndësishëm, prandaj, për t'i arritur këta, si kurdoherë, Titoja qëndron përkrah të gjithë atyre antimarksistëve që bëjnë transformimin e vendit të tyre nga një vend socialist në një vend
kapitalist. Titoja dhe titizmi janë pro Hua Kuo Fenit,
Ten Hsiao Pinit dhe Kinës, që po ecën në rrugën kapitaliste. Kjo është arsyeja që e shpjegon këtë qëndrim të
jugosilavëve.
Për qëndrimin amerikan, ndaj artikullit tonë, kemi
vetëm një të dhënë. sipas së cilës një zevendëssekretar
i Departamentit të Shtetit Amerikan ka deklaruar, ditën
e parë që u njoh me artikullin, se «Enver Hoxha ka ngritur shkopin dhe godet të gjithë ata që shtrembërojnë
marksizëm-leninizmin». Për sa i përket shtypit amerikan
nuk ka qëndruar pas shtypit tjetër në botë dhe e ka
vënë në dukje artikullin tonë, bile ka bërë edhe komente
për të, disa herë në favorin tonë, por, në më të shumtat
e rasteve, ka folur kundër nesh. Natyrisht, në qëndrimet
e shtypit amerikan merret në konsideratë politika koniunkturale amerikane dhe synimet që ndjek imperializmi
janki për afrimin me Kinën dhe për gllabërimin e saj me
një politikë mbuluese.
Për sa i përket shtypit tjetër botëror, siç e thashë
edhe në fillim, të tëra gazetat kryesore pa përjashtim
kanë dhënë pjesë të mëdha të artikullit tonë, i kanë bërë
atij një propagandë të madhe, jo pse janë pro nesh, por
këtu kanë luajtur rol kontradiktat e mëdha që ekzistojnë
në botë në mes vetë shteteve kapitaliste, në mes borgjezisë dhe proletariatit të çdo vendi, me një fjalë, të katër
kontradiktat e mëdha që përcakton Lenini.
Një çështje tjetër është edhe ajo që, pavarësisht se
borgjezisë dhe shteteve kapitaliste të çdo vendi nuk u
pëlqen sistemi ynë socialist, nuk u pëlqen marksizëm-leninizmi dhe tezat që zhvillohen në këtë artikull, ata kanë një admirim të madh për guximin e lartë heroik të
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popullit shqiptar dhe të Partisë së Punës të Shqipërisë,
guxim, që është treguar jo një herë, por shumë herë: në
Luftën Nacionalçlirimtare, në luftën kundër revizionizmit
titist, kundër revizionizmit sovjetik dhe aktualisht kundër
revizionizmit kinez. Pra, bota kapitaliste, shtetet kapitaliste, të mëdha e të vogla, e admirojnë këtë guxim politik
të një vendi të vogël, i cili mbron parimet e marksizëm- leninizmit kundër kujtdo qoftë, kundër edhe një ish- miku të tij të madh, pse ata e gjykojnë çështjen që Shqipëria e vogël, si çdo shtet tjetër, nuk mund të rrojë dot
pa pasur si mbrojtës një shtet të madh. Edhe kjo çështje
ka një rëndësi të madhe dhe ka bërë që emri i Shqipërisë
të përmendet kudo me respekt të madh, pavarësisht se
nuk janë dakord me pikëpamjet tona. Në qëndrimin pozitiv të shteteve të ndryshme të botës ndaj artikullit tonë
të 7 korrikut rol ka luajtur, gjithashtu, edhe çështja e
qëndrimit ekuivok kinez, e qëllimeve socialimperialiste
të Kinës, e cila, në pamundësi që të realizojë synimet e
saj, po përdor metoda gjoja teorike, si teorinë e «botës së
tretë», për të grumbulluar rreth vetes të gjitha shtetet e
tjera, që nuk bëjnë pjesë në «botën e parë» e në
e dytë», dhe, tok me to e duke u konfonduar me to, të jetë
në gjendje t'u bëjë ballë të dyja suPerfuqive dhe të bëhet
edhe vetë një superfuqi e tretë imperialiste.
Natyrisht, kjo orvatje e kinezëve jo vetëm që nuk u
intereson imperializmit amerikan dhe Bashkimit Sovjetik,
por nuk u intereson as fuqive të tjera imperialiste të së ashtuquajturës botë e dytë, si për shembull Anglisë, Francës,
Italisë, Gjermanisë Perëndimore dhe Japonisë, me një
fjalë, të gjitha shteteve kapitaliste të zhvilluara. Edhe
këto shtete kanë zonat e tyre të influencës, kanë interesat
e tyre të mëdhenj. Kina, duke u bërë gjoja me to, duke
predikuar gjoja aleancën e kësaj «bote të tretë» me «botën e dytë» dhe me imperializmin amerikan, synon të

infiltrohet dhe t'u marrë nga duart pasuritë që shfrytëzojnë me kohë këto shtete të zhvilluara kapitaliste në
dëm të popujve të vendeve të ndryshme.
Pra, këtu ka ekzistuar kjo kontradiktë e madhe, të
cilën e ka vënë në dukje mirë artikulli ynë, duke shpjeguar teorinë e «botës së tretë» dhe kontradiktat që ekzistojnë në të. Shtypi borgjezo-kapitalist e ka pritur pozitivisht artikullin tonë, sepse i ka ardhur mirë që ne themi
të vërtetën, të cilën e mbrojmë në interesin e socializmit,
të marksizëm-leninizmit dhe të çlirimit të popujve. Këtu
qëndron efekti i madh që ka bërë artikulli. Ky efekt ndihet, sidomos, në masat e gjera të popullit, sepse borgjezia
kapitaliste dhe shtypi i saj nuk mund të mos i vënë në
dukje tezat e artikullit tonë parimor. Mirëpo përmbajtja
e këtij artikulli parimor ra në duart e popujve kudo, në
shtresat e ndryshme të tij, në duart e proletariatit, të
fshatarësisë së varfër e të mesme, të inteligjencies e të
të gjithë punonjësve të tjerë dhe, ku më shumë e ku më pak,
e ka bërë efektin e tij.
Ne shohim se ky artikull ka bërë një efekt të madh,
gjithashtu, edhe në kancelaritë, gjë që tregohet nga interesimi i madh i diplomatëve të të gjitha vendeve të botës,
ku kemi përfaqësi diplomatike. Në çdo mbledhje, në çdo
pritje, ambasadorë të të gjitha vendeve me radhë, me përjashtim të atyre që thashë në fillim, venë dhe i përgëzojnë ambasadorët tanë, u thonë atyre se •Artikulli i «Zërit të popullit» është një dokument i madh historik, dhe
pavarësisht se disa prej nesh nuk janë dakord me tezat e
tij, mendimet që shprehen në të janë të thella, bindëse
e të qarta. Ne kemi simpati të madhe për popullin shqiptar, për Partinë e Punës të Shqipërisë, për idetë e saj të
qarta, për guximin e saj. Partia e Punës e Shqipërisë,
për të mbrojtur politikën dhe ideologjinë e saj, nuk merr
parasysh interesat ekonomikë». Kjo është karakteristike
për të gjithë përfaqësuesit e shteteve të ndryshme të bo25 - 93
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tës lidhur me përshtypjen që ka bërë artikulli në ministritë e jashtme dhe në rrethet diplomatike të vendeve
të ndryshme të çdo sistemi qofshin, bile edhe në Bashkimin Sovjetik dhe në vendet e ish-demokracisë popullore,
të cilat me vonesë po, megjithatë, vunë në dukje, në shtypin e tyre, pjesë nga ky artikull, pse natyrisht edhe atyre
u intereson kjo gjë, pa harruar që artikulli e sulmon
Bashkimin Sovjetik. Dhe interesi qëndron në faktin se
Shqipëria me guxim goditi Kinën, ashtu si dikur Bashkimin Sovjetik.
Shtypi i partive marksiste-leniniste të vërteta në
të gjithë botën ka shkruar me një entuziazëm të madh
për artikullin, gjë që ka rëndësi të jashtëzakonshme për
Partinë tonë, për mbrojtjen e pastërtisë së marksizëm-leninizmit. Të gjitha lajmet që na vijnë, për këtë çështje,
nga partitë marksiste-leniniste, tregojnë se të tëra e kanë
aprovuar me unanimitet artikullin tonë dhe, në shtypin
e tyre, e kanë botuar atë të plotë në numra të veçantë,
bile Partia Komuniste e Gjermanisë (marksiste-leniniste)
e ka shtypur në broshura në shumë gjuhë dhe, papritur
që t'ia dërgonim ne, e ka shtypur vetë edhe në gjuhën
shqipe dhe e ka shpërndarë midis kosovarëve të shumtë
emigrantë, që punojnë dhe jetojnë atje. Këto gazeta jo
vetëm e kanë botuar tekstualisht artikullin tonë, por kanë shkruar me entuziazëm edhe kryeartikuj. Deri tani ne
kemi atë të Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste), e cila ka botuar edhe një artikull me titull
të madh «Poshtë teoria e «tri botëve»!».
Partitë centriste, të ashtuquajtura marksiste-leniniste, bishtra të Partisë Komuniste të Kinës, sa morën në
dorë artikullin u hutuan dhe nuk dinin ç'të bënin. Kanë
kaluar plot 20 ditë dhe ato nuk kanë thënë një fjalë, pse
sigurisht pritnin udhëzime nga Gën Biaoja, nga Pekini.
Dhe ja, më në fund udhëzimet u vajtën dhe një lëvere
e së ashtuquajturës parti komuniste marksiste-leniniste
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greke, prokineze, botoi një artikull në të cilin thotë se
•artikulli i «Zërit të popullit» është revizionist, është një
artikull oportunist dhe joideologjik». Këto janë «argumentet» e artikullit të së famshmes gazetë, të cilën e botoi
pa vonesë «Zhenminzhibaoja».
Edhe një gazetë venezueliane afirmon se është për
«botën e tretë•, teori «e famshme» kjo që e ka përcaktuar
kryetari Mao Ce Dun. Kjo gazetë kaq shkruan, megjitha=
të gazeta «Zhenminzhibao- e ribotoi. Deri tash nuk kemi
parë akoma të botohet ndonjë artikull nga ana e Partisë
Komuniste të Francës (marksiste-leniniste), të asaj belge,
apo holandeze. Sigurisht edhe ato do të kurdisin ndonjë
shkrim kundër artikullit tonë, por çdo gjë do të jetë pa
kripë.
Një çështje interesante kemi vënë re. Me partitë
marksiste-leniniste nordike nuk u gabuam në vlerësimin
që u bëmë. Ato janë parti centriste, pjellë e demokra
cisë socialdemokrate skandinave. Këto parti, megjithëse
quhen marksiste-leniniste, heshtin plotësisht, asgjë s'po
bëjnë, as artikullin tonë s'e kanë botuar, as ndonjë arti7
kull nga ana e tyre nuk kanë shkruar. Se çfarë do..të
bëjnë më pas, nuk e dimë, por besoj se qëndrimi i tyre
do të jetë kurdoherë centrist, revizionist. Ato do të përpiqen të gjejnë një formulë që të mos e atakojnë artiku 7
. «trilintoë,msakjphtuezëni
botëve». Kjo do të thotë se ato janë në përpëlitje për të
gjetur njëfarë formulimi për përcaktimin e qëndrimeve
të tyre. Ka nga këto parti, si ajo e Suedisë, që e dërgoi
në Kinë kryeredaktorin e gazetës, të cilin e priti Li Hsien
Nieni. Këtë lajm e lexova dje në buletinin e lajmeve të
ATSH-së. Po ashtu ndodhet tani në Kinë një delegacion
i Partisë Komuniste të Danimarkës (marksiste-leniniste).
Natyrisht, për këto ne nuk kemi ndonjë iluzion të madh,
megjithatë do të përpiqemi që të bindim ata që mund
të binden për të ecur në rrugën e drejtë marksiste-le ,niniste.
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Këtë qëndrim mund të themi se mbajnë edhe gazetat borgjeze të vendeve të tjera skandinave. Ato e kanë
botuar pjesërisht artikullin tonë të 7 korrikut, por me
nuanca. Kanë botuar, gjithashtu, komente jo të gjata,
duke anuar në përkrahje të Kinës, jo fare hapur, por me
një nuancë kritike ndaj qëndrimit tonë.
Ky është në përgjithësi qëndrimi i shtypit botëror,
i kancelarive, i masave të gjera të popullit, i proletariatit dhe i intelektualëve në të gjithë botën.
Por ka edhe organe të tjera që nuk kanë munguar
ta shtrojnë çështjen sikur Shqipëria u izolua krejtësisht.
Ky izolim, mendojnë ata, do të bëjë që Shqipëria t'i nderë
dorën Perëndimit. Natyrisht ata gabohen katërcipërisht,
megjithëse ka kohë që e njohin qëndrimin burrëror të
patundur të popullit shqiptar, megjithëse e dinë që ekonomia shqiptare tanimë është në zhvillim dhe në gjendje
të ecë me këmbët e veta. Ajo që mendojnë ata, është
vetëm një shfaqje e dëshirës së tyre. Ka njerëz të tjerë
që mendojnë realisht, thonë se jemi të gabuar, mbasi
Shqipëria nuk është e izoluar, përkundrazi, ajo ka fituar
çdo ditë e më shumë, e sidomos aktualisht, një simpati të
madhe në masat e gjera të popujve dhe kjo ia ka forcuar
asaj jo vetëm pozitat politike dhe ideologjike, por edhe
ato ekonomike, pse Shqipëria ka zhvilluar dhe do të vazhdojë të zhvillojë tregti reciproke me të gjitha vendet që
dëshirojnë.
Disa të tjerë, si për shembull grekët e italianët, i ha
ineraku se mos Shqipëria kthehet nga ana e Bashkimit
Sovjetik, por me revizionistët sovjetikë ne vetëm lufta e
ashpër na pret. Kurrën e kurrës nuk do të mbajmë asnjëfarë marrëdhënie me ta, por do të jemi kurdoherë në
luftë të ashpër, pse ideologjikisht ata janë armiqtë tanë
kryesorë, ata janë shkaktarët kryesorë të degjenerimit
të Bashkimit Sovjetik, të vendeve të ish-demokracisë po•pullore të Evropës, bile edhe të Kinës e të vendeve të
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tjera ish-socialiste. Prandaj për Shqipërinë lidhjet me
Bashkimin Sovjetik kanë mbaruar. Hamendjet e të tjerëve kanë të bëjnë vetëm me frikën që i ka hyrë në
cë borgjezisë së disa vendeve, që rron kurdoherë duke
spekuluar sipas koniunkturave që krijohen në botë. Kështu ata na sugjerojnë neve të botojmë një artikull kundër Bashkimit Sovjetik. Po pse ata do të dëgjojmë ne se
kur duhet të shkruajmë apo të mos shkruajmë artikuj
kundër Bashkimit Sovjetik?!! Ne çdo ditë flasim dhe
shkruajmë kundër Bashkimit Sovjetik dhe nuk marrim
asnjëherë urdhra ose sugjerime nga kurrkush për politikën tonë të drejtë kundër dy superfuqive dhe kundër
të gjithë armiqve që luftojnë marksizëm-leninizmin e revolucionin. Ne nuk biem në pozitat e ndonjë gazetari
ose politikani grek, italian, apo i çfarëdo kombësie tjetër
qoftë, që i ka hyrë frika në palcë. Ne e dimë vetë kur
dhe qysh të shkruajmë dhe si të veprojmë për këtë
çështje.
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E ENJTE
28 KORRIK 1977•

ARDHJA NE FUQI E HUA KUO FENIT DHE
REHABILITIMI I TEN HSIAO PINIT
JANE PUNE SKANDALOZE
Duke këqyrur ardhjen e Hua Kuo Fenit dhe
timin e plotë të Ten Hsiao Pinit në të gjitha funksionet që
ka pasur më parë, ne shohim një punë skandaloze për sa i
përket zbatimit të parimeve bazë marksiste-leniniste mbi
organizimin e partisë. Duket qartë që Hua Kuo Feni erdhi në fuqi nëpërmjet një puçi ushtarak, në krye të të
cilit ishin ai dhe Jeh Çien Jini. Ata arrestuan të katër
personat që i quajnë radikalë të djathtë dhe morën fuqinë.
Klika që bëri puçin, e quajti Hua Kuo Fenin kryetar të
Këshillit të Shtetit, kryetar të partisë, se gjoja këtë caktoi Mao Ce Duni para se të vdiste. Mirëpo një gjë e tillë
duhej të konfirmohej nga Byroja Politike dhe nga Komiteti Qendror. Kjo nuk u bë, por u veprua kundër Statutit
të Partisë Komuniste të Kinës dhe kundër çdo norme të
një partie të vërtetë marksiste-leniniste. As mbledhja e
Byrosë Politike nuk u bë, as Komiteti Qendror i Partisë
nuk e zgjodhi Hua Kuo Fenin. Ky u vetëquajt kryetar
i Partisë Komuniste të Kinës. shkatërroi me një të goditur
«Icatërshen•, u vetemërua kryeministër etj., etj. Pra,
mënyra e ardhjes së Hua Kuo Fenit në fuqi ka plotësisht
tiparet e një puçi ushtarak, ashtu siç ndodh në vendet
e Amerikës Latine.
Byroja Politike e Partisë Komuniste të Kinës ishte

- 890

e cunguar, për arsye se një numër i madh i anëtarëve
të saj ishte eliminuar me kohë, prandaj s'kishte si të
mblidhej. Si është e mundur të përjashtohen katër anëtarë të Byrosë Politike pa u mbledhur ajo më parë dhe pastaj vendimi i saj të shtrohej përpara Komitetit Qendror të
Partisë? Asgjë nuk u bë nga këto. Pra, Hua Kuo Feni
nuk u zgjodh nga organet që përcakton Statuti i Partisë Komuniste të Kinës dhe «katërshja» nuk u përjashtua nga organet e partisë në bazë të rregullave të
përcaktuara po në këtë statut. I gjithë ky veprim që u
krye, ishte ilegal, antimarksist.
Për sa i përket Ten Hsiao Pinit, ky është një antimarksist me damkë, që ka qenë mbështetësi kryesor i
Liu Shao Çisë. Ky i fundit u akuzua nga Mao Ce Duni
si revizionist dhe si «Hrushovi numër një i Kinës», kurse Ten Hsiao Pini u cilësua «Hrushovi numër dy» dhe së
bashku me Pen Çenin e shumë pasues të tjerë të tyre u
eliminuan në të njëjtat forma. Vetëm pas kësaj u bënë
mbledhjet për demaskimin e këtyre personave. Në fakt
Ten Hsiao Pini ishte një revizionist dhe u kthye përsëri
në fuqi jo nëpërmjet rrugës së drejtë marksiste-leniniste,
por me vullnetin e vetë Mao Ce Dunit. Pra, Mao Ce Duni
e kishte dënuar, pastaj e rehabilitoi, dhe e rehabilitoi
mirë, duke e emëruar zëvendës të parë të kryeministrit
Çu En Lai, nënkryetar të Partisë Komuniste të Kinës,
njëkohësisht edhe shef të Shtabit të Përgjithshëm të
Ushtrisë. Ky ishte një vendim antimarksist i pëlqyer
vetëm nga klika e Mao Ce Dunit dhe e Çu En Lait.
Çu En Lai rehabilitonte shokët e tij të vjetër, me të
cilët kishte qenë dakord, por atëherë ai nuk e pësoi si
Liu e Teni, sepse Mao Ce Duni e ndjeu që ishte krejt i
izoluar dhe Çunë e ruajti. Këtë gjë e ka pohuar edhe
vetë dhe bëri thirrje për Revolucionin Kulturor.
Pra Ten Hsiao Pini u dënua, sepse e dënoi Revolucioni Kulturor i frymëzuar nga .Mao Ce Duni. Ishte ky
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Mao Ce Dun që i bëri thirrje .Gardës së kuqe» të ngrihej e të sulmonte shtabet dhe «Garda e kuqe» i sulmoi
shtabet. Mirëpo Maoja, duke bërë thirrje që të sulmoheshin shtabet, vërtetoi se partia e tij ishte krejtësisht
e likuiduar. Gjithashtu u likuiduan bashkimet profesionale dhe të gjitha organizatat e tjera të masave. Kjo
ndodhi sepse të gjitha këto organizata të masave, me
partinë në krye, ishin nën ndikimin e Ten Hsiao Pinit,
të Liu Shao Çisë, të Pen Çenit e të të tjerëve. Prandaj
Revolucioni Kulturor, i shpërthyer nga Mao Ce Duni,
nuk kishte në bazë dhe në udhëheqje partinë dhe klasën
punëtore, por vetëm intelektualët, studentët dhe sidomos
nxënësit e shkollave të mesme, të cilët, të ekzaltuar nga
thirrjet e Maos, krijonin teoritë e tyre, bënin ç'u vinte
ndër mend; ata kishin në radhët e tyre një sërë provokatorësh, promaoistë, antisocialistë, prosocialistë e çfarë
të duash. Mao Ce Duni më vonë e rehabilitoi Ten Hsiao
Pinin, me qëllim që të merrte rrugën djathtiste drejt
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, drejt një aleance
me imperializmin amerikan kundër socialimperializmit
sovjetik. Më pas e denoncoi përsëri këtë element, duke
e shkarkuar nga funksionet e mëdha që i kishte ngarkuar
dhe e hodhi në mes të rrugës, duke i lënë vetëm teserën
e partisë në xhep. Kjo ngjau pas vdekjes së Çu En Lait,
kur çdo gjë parashikohej të shkonte si në gjalpë: Ten
Hsiao Pini do të zinte vendin e Çu En Lait dhe do të
vazhdonte rrugën e tij nën flamurin e Mao Ce Dunit.
Mirëpo nuk ngjau kështu. Maoja e demaskoi Tenin për
të dytën herë dhe gjoja la porosi që të vinte në fuqi
Hua Kuo Feni, duke shkelur kështu çdo normë partie.
Me fjalë të tjera, edhe Hua Kuo Feni nga sheshi Tien An
Men e akuzoi Ten Hsiao Pinin si djathtist e si revizionist; atë bëri edhe U De, anëtar i Byrosë Politike dhe
kryetar i Bashkisë së Pekinit. Pra, për një kohë prej 10
a 12 muajsh Ten Hsiao Pini u fut përsëri në errësirë për
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t'u rikthyer pas grushtit të shtetit që realizuan Hua Kuo
Feni me Jeh Çien Jinë.
Tash Ten Hsiao Pini është shtruar këmbëkryq në
pushtet dhe në parti. Kongresi i 11-të, që thuhet se do të
mbahet në fund të vitit, ka mundësi që ta bëjë atë kryeministër, për të pritur rrëzimin e Hua Kuo Fenit dhe për
ta emëruar pastaj Ten Hsiao Pinin edhe kryetar të partisë. Me ardhjen e Tenit, natyrisht, politika e Kinës do
të vazhdojë rrugën drejt revizionizmit, drejt një uniteti
dhe një miqësie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
kështu në Kinë do të restaurohet kapitalizmi nën parullat socialiste dhe marksiste-leniniste.

Ten Hsiao Pini është kundër Revolucionit Kulturor
dhe të gjitha ato çka thuhen për këtë revolucion, se ka
pasur 7 të mira dhe 3 të këqija, do t'i marrë lumi Jance.
Revolucioni Kulturor për Ten Hsiao Pinin është një revolucion armik që duhet likuiduar fund e krye. Pra, Ten
Hsiao Pini do të likuidojë gjithashtu autoritetin e Mao
Ce Dunit. Zaten autoriteti i Maos, po të shikohet mirë
nga ana teorike dhe nga ana politike, nuk ka qenë i
bazuar dhe nuk është e vërtetë se ai ka qenë një autoritet marksist-leninist konsekuent. Ten Hsiao Pini dhe
shokët e tij që tash kanë ardhur në fuqi, duan që Mao
Ce Duni të lihet në errësirë, të mos përmendet më. Dhe
kjo kohë do të vijë, nuk do të ketë më mit të Mao Ce
Dunit kundër rrymës, por atë do ta marrë rryma e
Jancesë dhe do ta çojë në oqean. Kjo do të ngjasë me
vijën që do të zbatojë aktualisht Ten Hsiao Pini.
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E ENJTE
28 KORRIK 1917

QELLIMI I VIZITES SE TITOS NE KINE
DHE STRATEGJIA KINEZE
Gazeta jugosllave «Borba- ka filluar ta mburrë Kinën, të përgatitë terrenin për vajtjen atje të Titos dhe të
inkurajojë futjen e Kinës në llumin revizionist. Ajo flet
për «politikën e drejtë botërore të Kinës», një politikë
që i përshtatet madhësisë dhe ideologjisë së saj, që i përshtatet influencës së saj të madhe që ka në popull. Kjo
gazetë shkruan se nuk mund të lejohet të kritikohet një
politikë e tillë e drejtë nga ekstremistë, dhe ekstremistët
në këtë rast jemi ne. Sigurisht për revizionistët e Beogradit, marksistë-leninistët nuk janë revolucionarë por
janë ekstremistë. Për titistët rruga e drejtë është të bëhesh shërbëtor i imperialistëve amerikanë, i kapitalit botëror dhe t'u shërbesh këtyre me besnikëri, ashtu siç
bën vetë Titoja dhe shteti titist jugosllav.
Aktualisht Titoja shkon në Pekin me qëllime të
caktuara, me detyra të ngarkuara nga imperializmi amerikan dhe nga socialimperializmi sovjetik. Më parë se të
mbërrijë në Pekin Titoja, atje do të shkojë Vensi, ministri
i Jashtëm amerikan, i cili do të diskutojë shumë probleme ekonomike dhe politike me Kinën, sidomos çështjen
e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve. Dhe Kina do t'i pranojë lidhjet diplomatike me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht nga tamtami që i bën çështjes së Tajvanit.
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Çështjes së Tajvanit, me siguri kinezët do t'i gjejnë
njëfarë zgjidhjeje, njëfarë modus vivendi, e cila do të
pranohet edhe nga amerikanët. Kinezët kanë bërë vazhdimisht lëshime për çështjen e Tajvanit, saqë kjo punë
është bërë një çështje skandali, që tregon paqëndrueshmërinë politike të Kinës, kalimin e saj nga njëri ekstrem,
në ekstremin tjetër. Interesat e Kinës në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e duan që çështja e Tajvanit të zgjidhet ashtu siç do Karteri, për arsye se Kina
ka interesa të mëdhenj të afrohet me Shtetet e Bashkuara, për të marrë prej tyre kredi dhe ndihma të mëdha
për të mëkëmbur dhe për të modernizuar ekonominë dhe
ushtrinë e saj.
Kjo është primordiale për politikën aktuale kineze,
kjo është politika pragmatiste, antimarksiste e Mao Ce
Dunit, e Çu En Lait, e Ten Hsiao Pinit dhe e Hua Kuo
Fenit. Të gjithë këta bonzë kinezë antimarksistë, luftojnë
për t'ia arritur këtij qëllimi. Strategjia e tyre qëndron
në atë që për një kohë prej dy-tre dhjetëvjeçarësh të
mund të përfitojnë sa më shumë nga ndihmat dhe teknologjia amerikane dhe e vendeve të tjera imperialiste,
natyrisht duke u dhënë këtyre koncesione të mëdha. Kuptohet, këtu fjala është për koncesione ekonomike, t'u
shesë atyre lëndë të parë të çdo natyre që Kina ka
shumë, që nga vajguri e deri te të gjitha mineralet e
ndryshme strategjike e për të cilat ata kanë nevojë. Me
krijimin e bankave, me krijimin e koncerneve dhe të
shoqërive të përbashkëta kino-amerikane, kino-japoneze,
kino-franceze, kino-angleze, kino-gjermanoperëndimore
etj., kinezët mendojnë që brenda një kohe relativisht të
shkurtër të bëhen një superfuqi socialimperialiste. Kjo
do të thotë të bëhen një shtet i atillë kapitalist që të
ketë votën e vet në skakierën ndërkombëtare, domethënë
që bota të mos sundohet nga dy superfuqi, por nga tri.
Kina mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta
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lejojnë të zhvillohet e të kalojë si në gjalpë një situatë
e tillë, domethënë që Kina të zbatojë strategjinë e vet
me taktikat dredharake kineze dhe imperializmi amerikan
të tregohet aq budalla saqë të bëjë lodrën e saj. Por
imperializmi amerikan është dinak, është një imperializëm i fuqishëm dhe me eksperiencë.
Kina mendon të acarojë marrëdhëniet e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik dhe t'i
futë këta në luftë për të nxjerrë gështenjat nga zjarri.
Ky është vetëm një iluzion, sepse Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kanë kaluar dy luftëra të mëdha botërore dhe
në të dyja këto luftëra aleatët e tyre i kanë ndihmuar siç
i thonë fjalës në «aksham», janë përpjekur të përfitojnë
deri në fund nga sakrificat e tyre dhe pastaj kanë dërguar disa divizione për të korrur fitoren për vete dhe
për aleatët, por për aleatët e rraskapitur. Këtë taktikë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndjekin edhe aktualisht
në skakierën ndërkombëtare. Ato do ta ndihmojnë Kinën
derisa kjo të nxitet kundër Bashkimit Sovjetik, t'i acarojë kontradiktat dhe mundësisht të futet në luftë me të.
Ky është qëllimi i strategjisë amerikane. Nga ana e tij
Bashkimi Sovjetik përpiqet të mos i acarojë marrëdhëniet
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, acarimi që ka me
Kinën e bën Bashkimin Sovjetik që të lëshojë nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk dëshiron që të
luftojë në të dy krahët, edhe kundër Kinës, edhe kundër
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Sovjetik ka
strategjinë globale për dominimin e botës. Natyrisht edhe
ai di, punon dhe dëshiron e përpiqet që armiqtë e kundërshtarët e vet, të parin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të dytin atë që po ngrihet e po rritet, Kinën,
t'i luftojë njërin pas tjetrit dhe jo të dy përnjëherë.
Në këtë skakierë strategjia kineze është në kundërshtim me strategjinë amerikane, është, gjithashtu, në
kundërshtim edhe me strategjinë e Bashkimit Sovjetik,
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pse që të tria këto fuqi të mëdha, dy superfuqitë dhe e
treta që aspiron të bëhet e tillë kanë kontradikta të
thella me njëra-tjetrën, të cilat do të thellohen dhe thellimi i tyre i mëtejshëm do të çojë më shpejt në një
luftë botërore.
Lufta botërore, sipas mendimit tim, ka mundësi të
shpërthejë më shpejt në mes Kinës dhe Bashkimit Sovjetik, sesa në mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Përse? Sepse në rast se Bashkimi Sovjetik do t'i acarojë marrëdhëniet me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, në atë mënyrë dhe në ato forma
që kërkon Kina, është e qartë se këto dy superfuqi do të
ndeshen. Kush do të fitojë? Kina llogarit se do të fitojë
ajo, duke menduar që në momentin kulminant të krizës
ta sulmojë Bashkimin Sovjetik që të realizojë kështu aspiratat e saj territoriale, të pushtojë Siberinë dhe pjesë të
tjera të Bashkimit Sovjetik, gjë që do të thotë të shpërthejë lufta midis Kinës e Bashkimit Sovjetik.
Pra, të gjithë, kinezët, amerikanët apo sovjetikët, në
strategjinë e tyre i kanë kurdoherë parasysh këto mundësi e kthesa dhe, derisa strategjia e tyre bazohet në
luftëra grabitqare, në gënjeshtra, në intriga, në komplote,
në traktate të fshehta etj., etj., në këtë strategji nuk ka
asgjë marksiste-leniniste. Të gjitha këto janë kundër revolucionit dhe çojnë në një luftë grabitqare, në një luftë
kriminale, të cilën do ta paguajnë popujt me gjakun e
tyre. Prandaj popujt duhet të ngrenë krye kundër atyre
politikave imperialiste grabitqare dhe kundër të gjitha
atyre partive dhe atyre shteteve që e praktikojnë me zell
të madh dhe me nxitje të madhe këtë politikë imperialiste luftënxitëse.
Siç thashë, qëllimi i vajtjes së Vensit në Kinë është
për të rregulluar marrëdhëniet e mëtejshme në mes të dy
vendeve. Në qoftë se do të mbetet diçka pa u vendosur
në favorin e imperialistëve amerikanë, atëherë pas Vensit
,
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atje do të shkojë Titoja, agjenti i imperializmit amerikan.
Ky, para vajtjes në Kinë, sigurisht do të vihet në dijeni
nga amerikanët për rezultatet e bisedimeve të Vensit me
Hua Kuo Fenin dhe me Ten Hsiao Pinin, si edhe për
synimet e mosarritjet e tyre në këto bisedime, prandaj
ai do të këshillohet që të ngulë këmbë te kinezët që të
pranojnë kushtet amerikane. Dhe Titoja nuk do të mungojë ta kryejë këtë detyrë të padronit me diplomacinë
e tij të njohur, diplomaci që do ta zhvillojë në gjerësinë
dhe në thellësinë e saj në formë mashtruese, revizioniste,
tradhtare. Ai do të përdorë çdo gjë, edhe përkëdhelitë,
edhe dredhitë, edhe «madhështinë» e tij, por edhe do t'u
bëjë elozhe udhëheqësve kinezë, do të përmendë me aprovim «politikën e drejtë» që bënë Kina dhe, në mes të
tjerave, do t'u thotë kinezëve se duhet fituar kohë, duhet
përfituar nga imperializmi amerikan, i cili ka një potencial të madh ekonomik e ushtarak modern, që Kinës,
si një shtet i fuqishëm socialist, i nevojitet. Dhe më tej
Titoja do të vazhdojë: shqiptarët janë ekstremistë, ata
gabojnë, prandaj nuk është e vërtetë kur thonë se ne
(jugosllavët e kinezët) u shitëm tek imperializmi amerikan. Ne, Jugosllavia dhe Kina, marrim nga amerikanët
kredi dhe teknologjinë moderne amerikane. Kinën, një
vend socialist kaq të madh e kaq të pasur, si mund të
guxojnë ta quajnë shqiptarët, të shitur tek amerikanët?
Ne nuk jemi të shitur te Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
do t'u thotë Titoja kinezëve, përkundrazi, ne po përfitojmë nga teknologjia moderne amerikane, e cila disponon
edhe për ne.
Natyrisht, Titoja do t'u flasë kinezëve për qëllimet
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne dhe ju, do t'u
thotë ai, i njohim cilët janë amerikanët, prandaj që
të dyja palët do të kemi kujdes dhe në këtë çështje duhet
të jemi në akord të plotë, domethënë të dimë t'u rezistojmë orvatjeve keqbërëse të tyre. Përveç kësaj ne398

jemi dy lidershipë të dy botëve, ju të «botës së tretë»
dhe ne të «botës së paangazhuar». Pavarësisht se kemi
emërtime të ndryshme dhe disa forma të ndryshme bashkëpunimi, qëllimi ynë është i njëjtë. Titoja do të pranojë tezën se të dyja palët, si Kina, edhe Jugosllavia, si
«bota e tretë», ashtu edhe «bota e paangazhuar» janë
forca kryesore e revolucionit kundër imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik.
Pra, Titoja do të punojë në drejtim të shtytjes së
Kinës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por kjo
nuk do ta pengojë atë që Ten Hsiao Pinit dhe Hua Kuo
Fenit t'u sugjerojë, sa të jetë e mundur, që t'i zbutin
disi marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, natyrisht, jo
përnjëherë, por gradua]isht, pse kjo «do të jetë në interesin e Kinës». Shihni, do t'u thotë Titoja kinezëve, edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë politikë me socialimperializmin sovjetik dhe herë-herë i acarojnë kontradiktat, por edhe përpiqen të mos shkojnë në ekstrem.
Po kështu bëj edhe unë. Titoja do t'u flasë kinezëve edhe
për rreziqet që kërcënojnë Jugosllavinë nga socialimperializmi sovjetik dhe këtu patjetër ai do ta forcojë dozën, për të treguar heroizmin dhe qëndresën e tij të
vazhdueshme kundër Stalinit, armikut të përbashkët jugosIlavo-kinez dhe do t'u sugjerojë kinezëve që ta këqyrin
më me kujdes politikën e tyre dhe të shohin se si manovron JugosIlavia përpara hegjemonisë sovjetike. Titoja
me kinezët do të flasë për hegjemonizmin sovjetik, natyrisht me terma të matur, pse është dinak dhe ka frikë
se edhe të tjerët, siç bën vetë, marrin dhe shpien lajme.
Prandaj në këtë drejtim ai do të jetë mjaft i kujdesshëm
dhe do të dijë t'u gjejë zemrën kinezëve, t'u flasë në
bazë të aspiratave të tyre, të cilat do të përpiqet t'i
kanalizojë në interesin e imperializmit amerikan dhe të
JugosIlavisë. Dihet se këto vizita që bën Titoja nuk
ndërmerr vetëm për interesin e të dyja superfuqive. Në
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radhë të parë ai shikon interesin e tij, kërkon të marrë
çeqe të veçanta nga të dyja palët, por në rastin konkret
ai do të përpiqet që edhe nga Kina të përfitojë diçka,
kredi, ndihma, sidomos në industri dhe në sektorë të
tjerë. Fakt është se gjatë kësaj vizite Jugosllavia do të
përpiqet t'i zhvillojë marrëdhëniet ekonomike, kulturore,
politike e ideologjike me Kinën.
Por Titoja, medoemos, do të vendosë edhe marrëdhënie partie me kinezët, të cilët, me siguri do ta njohin
regjimin «socialist» të Jugosllavisë dhe nuk ka asnjë
arsye përse të mos e njohin. Me fjalë këtë mund të mos
e deklarojnë akoma, por në mes të tyre ata do të bien
dakord që «Jugosllavia ndërton socializmin». Megjithatë
interesat e duan që edhe këtë ta pohojnë me ndonjë
shprehje të tërthortë, pse të tjerët, mendojnë ata, armiqtë
e tyre dhe veçanërisht shqiptarët, veshët i kanë të ngritur në këtë drejtim. Prandaj me vajtjen e Titos në Kinë,
ne mund të themi se udhëheqësit kinezë kanë hyrë plotësisht në rrugën e tradhtisë së marksizëm-leninizmit, Kina
është bërë një vend revizionist dhe po bën një kthesë
180 gradëshe drejt vendosjes së rendit kapitalist dhe të
diktaturës borgjeze fashiste.
Kina aspiron dhe lufton për t'u bërë një superfuqi
e tretë, për ta ndarë botën me dy superfuqitë e tjera
dhe natyrisht për të shkuar në luftë, për të çuar popujt
në një luftë grabitqare. Synimet e Kinës janë të njëllojta
me ato të imperializmit amerikan dhe të atij sovjetik.
Këtë e tregon fare qartë ndarja e botës dhe e tregjeve.
Tash Kina me ndarjen e botës, dhe duke u futur edhe
vetë në «botën e tretë», kërkon që këtë botë ta bëjë
të sajën, ta ketë nën ndikimin e vet dhe të kundërbalancojë, kështu, fuqinë e imperializmit amerikan dhe të
socialimperializmit sovjetik. Por kjo është një ëndërr me
sy .hapur, pse «bota e tretë» nuk e do Kinën. Vendet e
«botës së tretë» janë të lidhura ngushtë kush me impe400

rializmin amerikan, kush me imperialistët e tjerë të vjetër anglezë, francezë, japonezë, gjermanoperëndimorë,
italianë e të tjerë, dhe kush me socialimperializmin sovjetik. Prandaj Kina vetëm emrin ka si lidership i «botës
së tret&,' 'ëshië njëlloj siç thotë populli ynë «Dhentë e
dhitë e Setë'S, nami i Hasan Qeres». Pra, vetëm namin
mban Kina që është në «botën e tretë», që si fuqi e
madhe përpiqet të dominojë në to, por në fakt në këtë
«botë të'iretë» dominojnë të tjerët, jo ajo. Me këto plkëpamje dhe qëndrime Kina do të demaskohet më tej
dhe do të humbasë.
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POGRADEC, IR PREMTE
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MBI PARTINE KOMUNISTE TE KAMBOXHIAS DHE
KSENOFOBIZMIN NE VENDET E QUAJTURA
SOCIALISTE TE AZISE
Ne u gëzuam shumë për fitoren e popullit kamboxhian kundër imperializmit amerikan dhe kukullës së tij
Lon Nolit, fitore e cila çoi në çlirimin e vendit. Lufta u
udhëhoq nga Partia Komuniste e Kamboxhias dhe pas
fitores u duk se vendi u fut në rrugën e ndërtimit socialist në përputhje me kushtet konkrete të vendit.
Për sa përket marrëdhënieve tona me Kamboxhian
është fakt se, përveç vizitave që na kanë bërë shokët
kamboxhianë, me Sihanukun në krye (dhe këto ishin dy-tri vizita shumë miqësore, gjatë të cilave na u shpjegua
gjendja e këtij vendi dhe si po zhvillohej atje lufta kundër imperializmit amerikan dhe klikës kukull në fuqi,
probleme për të cilat sipas mendimit tonë, Sihanuku
mbante qëndrime të drejta), më vonë, pas fitores së popullit kamboxhian, ne nuk patëm kontakte e marrëdhënie
të vazhdueshme me shokët kamboxhianë. Lidhje kishim
vetëm me ambasadorin kamboxhian në Tiranë, si dhe
me atë në Pekin, të cilët na informonin shkurtimisht për
zhvillimin e ngjarjeve në Kamboxhia.
Më pas ne kërkuam agrementin, domethënë pëlqimin
e shtetit të tyre për dërgimin e ambasadorit tonë në
Pnom-Pen, pëlqim që na erdhi pas një kohe.
Sidoqoftë ne kishim një kuptim pak a shumë të
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qartë për kushtet e krijuara në këtë vend. Fakt është se
ambasadori ynë dhe ambasadorët e vendeve të tjera që u
akredituan në Pnom-Pen nuk ishin shumë, pse kamboxhianët nuk pranuan të lidhin marrëdhënie diplomatike
me shumë vende, me përjashtim të atyre që ata vetë i
quanin vende mike. Në këto kushte trupi diplomatik u
izolua nga jeta e vendit, bile, siç na informon ambasadori ynë, nuk kishin kontakt me njeri tjetër, përveçse me
një person të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kam-.
boxhias. Ambasadorët atje nuk lejohen të dalin as nga:
dera e ambasadës, pa lëre që të shëtitin në rrugë, të.
bëjnë takime me njëri-tjetrin, të bëjnë vizita në fshatra
apo në qytete të tjera të këtij vendi. Kuptohet se 'të•
gjitha këto ndodhnin se situata atje ishte e turbullt.
Mirëpo nga lajmet e mëvonshme mësuam se, me urdhër të qeverisë dhe të Partisë Komuniste të Kamboxhias,•
u zbrazën të gjitha qytetet, duke filluar nga vetë kryeqyteti e deri te qytetet më të vogla të këtij vendi. Dhe
për ç'zbrazje të qyteteve bëhej fjalë? Për një zbrazje në
masë, pa lënë asnjë njeri në qytete. Gjithë qytetarët, në
bllok dhe me nga një torbë në krahë, u vunë përpara për
në fshatra, duke lënë çdo gjë në shtëpitë e tyre. I tillë
ishte urdhri. Pra, tërë populli, çdo njeri, pa bërë kurrfarë
dallimi, i mirë apo i keq, i pasur, i mesëm apo i varfër,
borgjez, kapitalist, proletar, tradhtar apo patriot, të tërë
urdhëroheshin të shkonin nëpër fshatra, në të katër anët,
e Kamboxhias.
Një masë e tillë e padiferencuar neve na duket jo e
drejtë, jo marksiste-leniniste. Mendoj se ky veprim nuk
është marksist-leninist, nuk mban parasysh faktin se
revolucionin e bën populli, se në gjirin e tij ekzistojnë
shtresa të ndryshme, të varfër e të pasur, se në vend
ziston fshatarësia e varfër dhe proletariati i fabrikave, se
ekziston borgjezia e vogël dhe e mesme e qyteteve, fabrikantët e tradhtarët e popullit.

403

Ne: mendojmë se Partia Komuniste e Kamboxhias
duhej kishte mbajtur parasysh këto probleme të rëndësishme përpara se të merrte një masë të tillë. Ne mendojmë se kjo ishte një masë jashtëzakonisht e dënueshme,
antimarksiste, antileniniste.
Sipas kamboxhianëve, një masë të tillë ata e morën
se qytetet ishin mbushur me njerëz, ishin fryrë shumë,
gjë që diktonte nevojën e zbrazjes së qyteteve. Mirëpo
një veprim i tillë u bë në .mënyrë të shtrembër dhe duke
lënë pas dore problemet .e rëndësishme të revolucionit.
Njerëzit duheshin hequr gradualisht nga qytetet për t'u
dërguar që të punonin në fshatra dhe kryesisht ata që
nuk ishin të nevojshëm, kurse të tjerët duhet të qëndronin në qytete. Në radhë të parë, ata që kishin bashkëpunuar me armikun duhet t'i kalonin nëpër gjyqe, të
futeshin në burg, të bënin punë të detyruar dhe të ecej
më fej, po jo të zbrazeshin qytetet në mënyrën si u
veprua. Kjo, natyrisht, do t'u krijonte shumë shqetësime
e vëShtirësi, ashtu sikundër ka ndodhur në të vërtetë.
Udhëheqësit kamboxhianë thonë, gjithashtu, se këtë
masë e morën për arsye se situata ekonomike e vendit
ishte shumë e vështirë, nuk kishte mundësi që gjithë kjo
popullatë e madhe, që ishte larguar nga fshati në kohën
e luftës, të ushqehej në qytete. Në kushte të tilla, pra,
nuk mund të sigurohej furnizimi i qyteteve. Kjo është
një arsye, dhe një arsye e madhe.
Së pari, banorët e qyteteve nuk mund të furnizoheshin me prodhimet e nevojshme nga fshati dhe, së dyti,
të gjithë këta njerëz duhet të venin në fshat dhe të
nxirrnin bukën për veten e tyre, për gjithë popullin dhe,
në radhë të parë, për ushtrinë që kishte luftuar, po mëkëmbej dhe ishte, si të thuash, arma në duart e partisë
për të shtypur mbeturinat e reaksionit dhe agjenturën e
fshehtë dhe të hapët të amerikanëve që ka ekzistuar në
shkallë të gjerë në Kamboxhia.
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Mirëpo ç'ndodh tani në këtë vend? Shtëpitë e kryeqytetit, ndërtesat e tij të mëdha dhe të qyteteve të tjera
të zbrazura janë mbushur me minj e zvarranikë, plehrat
kudo kanë mbuluar çdo gjë, shtëpitë po shkatërrohen,
mobiljet, orenditë e ndryshme dhe sendet e tjera me
vlerë të popullit, që kishin mbetur në këto shtëpi, po
prishen dhe nuk ka mbetur njeri që të interesohet për
mirëmbajtjen e tyre. Po e braktise shtëpinë, në qoftë se
nuk ia bën shërbimet, kjo do të bjerë; në qoftë se tokën
nuk e punon, nuk të jep prodhim; në qoftë se fabrikat
nuk kanë punëtorë, këto, gjithashtu, nuk prodhojnë.
Prandaj aktualisht qeveria dhe partia e Kamboxhias
gjenden përpara vështirësive .kolosale. Nesër atje partia
do të pendohet që veproi në këtë mënyrë, pa menduar
thellë, gjë që po i kushton shumë popullit. Po të kishte
vepruar ajo me mend në kokë, situata nuk do të arrinte
deri në shkallën që ka arritur.
Edhe nga pikëpamja politike një masë e tillë është
një humbje e madhe si për partinë edhe për qeverinë e
re të Kamboxhias, e cila akoma nuk është konsoliduar,
sipas mendimit tonë, ajo nuk ka marrë akoma formën e
vërtetë të një pushteti popullor. Në Kamboxhia ekziston
një pushtet ushtarak. Rrugët e Pnom-Penit janë të mbushura me ushtarë, domethënë: situata atje është si në
shtetrrethim.
Në kryeqytet është bërë shumë i vështirë furnizimi i
punonjësve të ambasadave. Këta nuk gjejnë gjë për të
ngrënë, nuk gjejnë mjek, deri edhe një kokërr aspirinë
në rast nevoje. Kur ndodh që sëmuren punonjësit e
ambasadave, gratë apo fëmijët e tyre, më parë duhet të
njoftojnë «çfarë sëmundje kanë», që të mundin t'u vijnë
në ndihmë me anën e ndonjë mjeku ose të pesë mjekëve
që ekzistojnë gjithsej në këtë qytet të madh, siç është
Pnom-Peni. Ky është me të vërtetë një absurditet i
madh. Këto që përmenda më sipër nuk janë shpifje e
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fjalë të dëgjuara poshtë e lart, po na i ka bërë të ditur
ambasadori ynë atje. Pra, kur sëmuren njerëzit në ambasada, u thonë: «Ç'sëmundje keni?».
— Po të dinim ç'kemi, — u përgjigjen këta, — shëroheshim vetë, po ne kemi nevojë për mjek.
Dhe përgjigjja e vendësve është se nuk ka mjekë,
të gjithë janë dërguar në fshatra. Kjo, për mendimin
tonë, nuk është një politikë marksiste-leniniste.
Ne shohim se masa të tilla skandaloze vazhdojnë të
merren akoma. Janë mbyllur shkollat, duke përfshirë të
gjitha kategoritë e tyre, filloret, të mesmet dhe të lartat.
Të gjithë nxënësit e studentët, duke përfshirë mësuesit
e pedagogët, janë dërguar, gjithashtu, nëpër fshatra të
shpërndarë në të gjithë Kamboxhian. Janë zhdukur po
kështu të gjitha tekstet e vjetra, kanë lënë hapur vetëm
disa shkolla, në të cilat japin mësime ca të rinj që nuk
janë mësues, po elementë të marrë nga radhët e ushtrisë.
Veç këtyre është zhdukur çdo gjë e vjetër, çdo gjë që
përfaqëson kulturën e vjetër e të madhe kmere. Teatrot
e kinematë janë mbyllur, filma nuk ka.
Një ksenofobi e madhe e papërshkruar ndonjëherë
po përhapet në gjithë Kamboxhian, na njofton ambasadori ynë.
Të tilla gjëra nuk i kishim dëgjuar ndonjëherë dhe
as që mund t'i merrnim me mend. Edhe një njeri fare
pa arsye, që nuk arrin të gjykojë qoftë edhe një grimë
përpara se të veprojë, nuk mund të imagjinojë që një
parti, e cila hiqet si marksiste-leniniste dhe një qeveri
që e heq veten «demokratike popullore» të arrijnë të
marrin të tilla masa drakoniane pa kurrfarë kuptimi kundër popullsisë, pa bërë asnjë dallim.
Pra, në Kamboxhia janë marrë e po merren masa
politike dhe ekonomike të pastudivara e të pamenduara
sadopak.
Akoma më e çuditshme bëhet kjo çështje, kur sheh
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se jo vetëm në Kamboxhia, po edhe në Kinën e maahe
e në Kore, deri diku edhe në Vietnam, flas për këto
vende që ne i njohim në Azi, pse vendet e tjera të këtij
kontinenti të madh, në jug dhe në juglindje, sikurse janë
për shembull Laosi, Tajlanda, Birmania etj., nuk i njohim, zakonet e tyre janë të pakuptueshme për ne. Në
përgjithësi në këto vende ekziston një ksenofobi e trashëguar nga e kaluara koloniale, por kjo ksenofobi, në
vend që të shkojë duke u luftuar, duke u zbutur, derisa
të arrihet në zhdukjen e saj, qëndron në vend, për të
mo,s thënë që po zgjerohet. Në këto vende ekziston, si
të thuash, një urrejtje raciale latente, e mbuluar, që
herë pas here shfaqet në forma të ndryshme.
Nga partitë e këtyre vendeve që quhen marksiste-leniniste dhe nga shtetet që pretendojnë se në vendet e
tyre është vendosur rendi i demokracisë popullore, po
merren, gjithashtu, masa politike dhe organizative që nuk
kanë hiç, ose kanë fare pak ngjyrë proletare, bile kanë
më shumë ngjyrën e një borgjezie të vogël, të një borgjezie gjysmë të prapambetur, që ka hyrë në njëfarë
rruge përparimi dhe që përpëlitet në këtë rrugë, por që
prapanizmi i vjetër atje po ngre krye.
Në masat e gjera të popujve të këtyre vendeve shihet
njëfarë stanjacioni, pavarësisht se këta kanë luftuar të
gjithë dhe në të vërtetë kanë luftuar kundër shtypësve
të huaj, po këto luftëra që ata kanë bërë, mendoj se
nuk kanë pasur karakterin e revolucionit proletar, domethënë që pas fitores të ndiqej atje rruga e proletariatit,
të luftohej me konsekuencë nga partitë komuniste për të

ngulitur në masat e gjera të popullit, për të mos folur
për të gjithë popullin, idetë përparimtare të proletariatit,
të kristalizohej vija e proletariatit në të gjitha çështjet, si
në atë të ndërtimit të pushtetit, në çështjet politike dhe
ideologjike, në arsim, në kulturë dhe në çdo drejtim
tjetër.
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Ne shohim se në të gjitha këto vende .ekziston misticizmi, natyrisht jo si në kohët e përparshme, po. ky proces ekziston. Mbeturinat e misticizmit . fetar • shekullor,
mijëravjeçar shprehen në mënyrën .e jetesës i nëmënyrën
e mendimit e të diskutimit,. në. mënyrën •e pranimit me
një përulësi të madhe të urdhrave.,e të direktivave.të autoriteteve, pavarësisht nga fjalët. e mëdha q.ë thonë këto
autoritete, qofshin këto autoritete partie -apo edhe shtetërore. Pra, në të gjitha këto .vende, që. quhen socialiste
dhe që partitë e tyre e quajnë veten marksiste-leniniste,
marksizëm-leninizmi i tyre mendoj se-është larg.!që , të
jetë afirmuar si ideologji sunduese, përçuese, udhëheqëse
dhe organizuese, të paktën në . pjesën .e shëndoshë:. të
partive të tyre.
.
•
Të gjitha këto gjëra që . ndodhin, për shembull.-në
Kore, ku ekziston akoma sistemi. i.triskëtimit, ku populli
nuk gjen të blejë në treg mallra ushqimore .për; të ngrënë
ose gjëra për t'u veshur, . po gjithçka duhet.,të .vejë. ta
marrë në dyqan me racion,. në këtë vend ku ekziston
kulti i shfrenuar i një personi .pa ,kapacitet,..1 cili ka
ngritur nga varri prindë•it dhe stërgjyshërit. e . tij, 1:4.ka
bërë ata si perëndi dhe vetëquhet • «udhëheqësi kryesor
i gjithë njerëzimit" e detyron edhe popullin .e vet ta
quajë kështu, nuk mund të sbpjegohen .ndryshe përveçse
me pikëpamjet që përmenda më sipër. Populli korean
është një popull punëtor, një popull i mirë dhe kurajoz,
por aktualisht, në realitet, nën regjimin që quhet socialist
dhe që udhëhiqet nga Kim Ir Seni, ai po tregohet lake
jo vetëm përpara udhëheqësve kryesorë e të mesëm, por
deri edhe te nëpunësit e vegjël. Ky popull nuk ka liri
votimi, nuk ka liri fjale, ai udhëhiqet si delet. •
Një gjë e tillë ngjet edhe në Kinë,• ku njerëzit rr&
zohen si ushtarët prej karte dhe natyrisht , për arsye
pikëpamjesh të ndryshme revizioniste, borgjeze i; kapita
liste, liberale, por pas këtyre as që shikohet të kristalize
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het një grupim i shëndoshë i partisë me një ideologji me
të vërtetë marksiste-leniniste që të bëjë pastrimin e haw.
reve. Ky pastrim. në Kinë nuk po bëhet në rrugën e
revolucionit proletar, por në prizmin individual. Atje,
grupime të ndryshme, luftojnë midis tyre për pushtet
personal dhe jo për socializmin, jo për drejtësinë proletare, jo për diktaturën e •proletariatit. Të gjitha këto
veprime atje, natyrisht mbulohen me fraza proletare, komuniste, marksiste-leniniste,. me organizime që gjoja i
përshtaten socializmit të fjalës së fundit, po në realitet
çdo.gjë është e kalbur. Prandaj, në masat e gjera të popullit kinez nuk shikon atë gëzim e kënaqësi që duhet të
ndiejë njeriu në një vend ku fuqinë e ka marrë vetë dhe
drejton fatet e tij dhe të vendit drejt socializmit.
Mua më duket se, në përgjithësi, në të gjitha vendet
e Azisë zhvillimi i një pune të gjerë e të vazhdueshme
ideologjike me themel, në bazë të teorisë marksiste-leniniste, është shumë i nevojshëm, i domosdoshëm. Marksist&leninistët e vërtetë duhet të punojnë atje intensivisht e
pa u Iodhur, bile, në më të shumtat e rasteve, ata duhet
të ecin përpara kundër korrenteve të fuqishme prapanike
borgjeze e revizioniste të maskuara me frazeologji marksiste-leniniste.
Të vjen shumë keq kur popuj të tillë të mëdhenj, të
zgjuar, punëtorë, luftarakë e trima, sikurse janë populli
i madh i Kinës, i Koresë, i Kamboxhias, i Laosit dhe i
Vietnamit, të ecin në një rrugë të tillë pas kaq luftërash
të gjata, të vështira e të përgjakshme. Ata kanë bërë sakrifica të mëdha dhe këto i kanë bërë për të vendosur
diktaturën e proletariatit, e cila të udhëhiqet nga një
parti e vërtetë marksiste-leniniste. Për fat të keq kjo nuk
ka ngjarë dhe nuk po ngjet.
A ka influencë Kina në Kamboxhia? Po, ka, bile
ka shumë influencë dhe Kamboxhia e re mbështetet kryesisht te kinezët. Atëherë mund të arrihet lehtë në kon409

kluzionin se janë kinezët ata që e mbështetin gjithë këtë
ksenofobi të kamboxhianëve. Por ne mendojmë se nuk
mund të mbrohet Kamboxhia socialiste, duke marrë masa
të tilla, nuk mund të vendoset miqësia në mes Kamboxhias socialiste dhe Vietnamit, kur ekziston një shovinizëm i theksuar në marrëdhëniet në mes tyre. Edhe me
Vietnamin lidhjet e Kamboxhias nuk janë miqësore. Në
kufijtë në mes këtyre dy vendeve po ngjasin luftirne,
pse këta kufij nuk janë caktuar mirë. Sipas kamboxhianëve, vietnamezët duan të marrin një territor të tyre
prej dhjetë kilometrash thellësi dhe, flitet se në këto
luftime, sipas vietnamezëve, kanë pasur me qindra të
vrarë.
E njëjta gjendje është edhe për sa u përket lidhjeVe
të Kinës me Vietnamin për çështjen e ishujve. •
Atëherë ç'i thonë kësaj? Internacionalizëm proletar?
Miqësi dhe dashuri për njëri-tjetrin? Bashkëpunim i
ngushtë vëllazëror?
Jo! Kësaj i thonë shovinizëm borgjez me brirë.
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30 KORRIK 1971
POGRADEC, E SHTLINE

ARTIKULLI «TEORIA DHE PRAKTIKA
E REVOLUCIONIT» DHE QENDRIMI I SHTYPIT
REVIZIONIST JUGOSLLAV
Ambasada jonë në Paris lajmëron se artikulli i «Zërit
të popullit» «Teoria dhe praktika e revolucionit» ka
ngjallur debate të mëdha në grupet e majta dhe në marksistë-leninistët. Shumica dërrmuese e mendimeve të shfaqura është në favorin e tezave tona dhe kundër tezave
të Partisë Komuniste të Kinës dhe të Partisë së Zhyrkesë. Zhyrkeja po hesht, nuk flet dhe nuk po shkruan
gjë, zaten ai nuk di çfarë të shkruajë e çfarë të flasë.
Nga ana tjetër ambasada jonë na lajmëron se dy
librari — shtëpi botuese në Francë, «Norman Betyn» dhe
«Kesel» e kanë botuar artikullin e 7 korrikut në mijëra
kopje dhe me mijëra kopje janë shitur jo vetëm në
Francë, por edhe në vende të tjera të botës, veçanërisht
në vendet frankofone të Afrikës. Ato kanë lajmëruar
ambasadën tonë se shumë njerëz janë abonuar dhe librat
dërgohen me grupe nga 100, 200 copë, në vendet e Afrikës. Kjo do të thotë se jehona e artikullit tonë në botë
vazhdon të jetë e madhe.
Vetëm shtypi jugosllav, gazeta «Borba» dhe revista
«Nin» i bëjnë kritikë «me lezet» artikullit tonë, pse ato
anojnë në mbrojtje të Kinës. Kritika kundër nesh është
ironike, sikur ne jemi i vetmi vend në botë ku ndërtohet
socializmi i vërtetë dhe që mbron marksizëm-leninizrnin e
vërtetë, të tjerët nuk e ndërtojnë.
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Teorinë e «tri botëve» gazeta «Borba» dhe revista
«Nin» nuk e mbrojnë drejtpërdrejt, sepse titistët janë
për tezën e «botës së paangazhuar». Megjithatë, për t'i
bërë qejfin Kinës, thonë se kinezët kanë pikëpamjet e
tyre për disa gjëra dhe e kanë të drejtën e tyre që t'i
thonë. Mirëpo të drejtë kemi edhe ne që të themi pikëpamjen tonë; u pëlqeka a s'u pëlqeka kjo kinezëve, ose
jugosllavëve, për këtë s'na prishet puna aspak. Ne themi
vetëm atë që, ndërtojmë socializmin e vërtetë, mbrojmë
pastërtinë e marksizëm-leninizmit dhe i luftojmë 'të gjithë
ata që e shkelin teorinë marksiste-leniniste. Të tjerët,
siç janë revizionistët modernë, devijojnë dhe gënjejnë,
kur me fjalë thonë se ndërtojnë socializmin. Në realitet
ata po punojnë me të gjitha mënyrat që ta stabilizojnë
kapitalizmin në ato vende ku më parë kishte fituar
volucioni. shtë e drejta jonë për .ta thënë këtë të
vërtetë.

E SHTIIN£
30 KORRIK 1977

KINA EcEN NE RRUGE PA KRYE
Shënimel
Kina me strategjinë e saj aktuale përgatit katastrofën për veten e saj dhe për revolucionin botëror. Këtë
strategji e kam shpjeguar në mbledhje të ndryshme të
Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe në
biseda të veçanta me shokët. Tash ne mund të themi se
strategjia aktuale e Kinës, një strategji antimarksiste botërore, antirevolucionare, ka për qëllim afrimin e saj me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet e zhvilluara
kapitaliste të botës, me vendet imperialiste ish-koloniale.
Kina, duke u quajtur vetë pjesëtare e «botës së tretë»,
kërkon të bashkohet në këtë aleancë të madhe gjoja antiimperialiste. Por në realitet një aleancë e tillë nuk është
antiimperialiste dhe kinezët e shpjegojnë se është një
aleancë kundër socialimperializmit sovjetik, i cili, sipas
tyre, është bërë agresiv, nxitës i luftërave botërore dhe
armiku kryesor i njerëzimit.
Në këtë rrugë ecën Kina, e cila bën të gjitha përpjekjet që nga një anë t'u shesë mend «këtyre aleatëve
të rinj imperialistë», duke u thënë që të forcohen ushta.rakisht dhe ekonomikisht, të lidhen ngushtë njëri me
tjetrin, se ajo është me ta dhe do të mbajë kurdoherë anën
• 1 Këto shënime janë përdorur nga autori në librin e tij
perializmi dhe revolucioni».
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e tyre; nga ana tjetër synon t'i drejtojë këta aleatë kundër
Bashkimit Sovjetik, me fjalë të tjera kërkon ta izolojë
Bashkimin Sovjetik sipas strategjisë së saj dhe mbasandaj të përfitojë nga ky izolim.
Natyrisht kjo strategji kineze «ka ngjallur interesim
të madh në botë» dhe ekzistojnë tendenca të theksuara
për t'i kushtuar vëmendje të veçantë këtij problemi kaq
të madh. Në radhë të parë, në këtë çështje janë të interesuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti i
tyre, Karter. Një politikë e tillë kineze u hapi rrugë të
gjerë e shumë të frytshme Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, rrugë, të cilën e çeli në fillim Mao Ce Duni,
Çu En Lai dhe Niksoni. U hodhën shumë ura në mes
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, ura të
maskuara, ura me efekte dhe me rezultate. Niksoni predikoi se «duhet të ndërtojmë një urë aq të madhe sa
të lidhë San Franciskon me Pekinin». Ftesa që Mao Ce
Duni dhe Çu En Lai i bënë Niksonit, pas skandalit të
Uotergejtit, dhe pritja nga Maoja nuk ishin pa arsye dhe
nuk bëheshin pa qëllim. Kjo donte të thoshte se miqësia.
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që nuk
ishte një miqësi koniunkturale në mes personash, por
është miqësi në mes vendesh, në mes Kinës dhe Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se presidenti që e
hapi këtë rrugë u rrëzua nga posti i tij për batakçillëqet
që kishte bërë.
Tani që Karteri erdhi në fuqi, marrëdhëniet e
miqësisë në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës po trashen, shkëmbimet tregtare u shtuan,
nga ana e Kinës u theksua akoma më shumë politika
proamerikane dhe antisocialimperialiste sovjetike. Karteri,
pra, e kishte rrugën të hapët për një strategji të re, e cila
nuk është gjë tjetër veçse shtrati i strategjisë së vjetër të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës: mbajtja në këmbë
e imperializmit dhe forcimi i neokolonializmit. Nga ana
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tjetër kjo strategji synon të dobësojë e të shkatërrojë
Bashkimin Sovjetik si fuqi imperialiste, që kundërshton
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dominimin e botës,
synon t'i presë hovin revolucionit që do të shkatërrojë
imperializmin dhe kapitalizmin botëror. Ky ka qenë kurdoherë objektivi i politikës amerikane dhe e tillë mbetet
politika re» e Karterit.
Pra, kjo politikë zhvillohet sipas interesave të drejtpërdrejtë të Kinës, domethënë kjo e mbështet për qëllimet që i ka caktuar vetes. Por mbështetja e kësaj politike amerikane do t'i shkaktojë katastrofa vetë Kinës
dhe botës. Në Kinë në radhë të parë do të zhduket dhe
ai «socializëm» që kanë ndërtuar dhe Kina do të bëhet
një vend kapitalist imperialist në antagonizëm me dy
superfuqitë e tjera, veçanërisht me socialimperializmin
sovjetik, pse aktualisht i gjithë tehu i politikës së Kinës
drejtohet kundër Bashkimit Sovjetik. Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ana e tyre u intereson shumë
qëndrimi aktual i Kinës dhe këtë strategji të saj Karteri
e përkëdhel në shumë mënyra e në radhë të parë duke
u përpjekur të forcojë marrëdhëniet politike, ekonomike
e ushtarake, bile këto marrëdhënie kanë filluar të forcohen. Aktualisht vajtja e Vensit do t'i riforcojë këto.
(Çështjen e Tajvanit Kina sot do ta përdorë si monedhë
tregu e mjet presioni në tratativat politike etj. me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.) Përpara kësaj tragjedie të
madhe, ku Kina luan rolin e të humburit, rolin e një
shteti fantosh, që ka rënë në kthetrat e një politike
shkatërruese, vajtja e Vensit do të përgatitë për të ardhmen edhe vizitën e Karterit.
Siç e kam shpjeguar edhe në mbledhjen e fundit të
Plenumit të Komitetit Qendror të Partisël, politika e
1 Është fjala për Plenumin e 2-të të KQ të PPSH, 28-29
qershor 1977.
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Karterit shkon në drejtimin e dëshirave të Kinës. Në
ç'mënyrë? Karteri është dakord, deri në atë shkallë që. i
intereson imperializmit amerikan, që t'i jepet Kinës ndihmë për forcimin e ekonomisë dhe të ushtrisë kineze;
prandaj i buzëqesh Kinës dhe pranon propagandën e saj
të shfrenuar kundër socialimperializmit sovjetik, sepse•
kjo propagandë u shërben në mënyrë të shkëlqyer -që111-.
meve, strategjisë dhe propagandës amerikane. Kësaj i
thonë një shtet i madh si Kina, që quhet socialist;
sulmon socialimperializmin sovjetik, që edhe ai hiqet si-kur është një shtet socialist. Pra qëllimi i Karterit është
ta përkëdhelë këtë politikë të Kinës, ta nxitë atë, sepse
është në fitimin e tij, si rrjedhim, kjo politikë e Kinës
meriton plotësisht ndihmën amerikane.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrahin të gjitha
.ato shtete që e ndihmojnë atë të dominojë botën. Stra=
tegjia e Kinës i ndilunon Shtetet e Bashkuara të bëhen
hegjemone dhe të dobësojnë tendencat hegjemoniste të
socialimperializmit sovjetik. Këtë shërbim po ua bën Kina
.Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kina predikon me të madhe forcimin e «unitetit
evropian», të «unitetit të vendeve të zhvilluara kapita liste të Evropës». Ajo në të gjitha çështjet e mbështet
këtë unitet dhe, duke u shitur mendje ujqve dhe
prave të vjetra, u -«mëson» me të madhe se si të forcojnë
unitetin ushtarak dhe ekonomik, me një fjalë të forcojnë
unitetin e tyre ushtarak dhe ekonomik, unitetin organizativ shtetëror etj., përballë rrezikut të madh të socia1=
imperializmit sovjetik. Por këta nuk kanë nevojë Për .
shumë mirë se nga u vjen rreziku. Rreziku atyre u .vjen,
në radhë të parë, nga revolucioni e në radhë të dytë nga
socialimperializmi sovjetik, por edhe nga imperializmi
amerikan. Imperializmi amerikan i rrezikon këta nën
petkun e «mikut» e të «aleatit», prandaj këta ujq janë•

kurdoherë në gatishmëri dhe përpiqen të mos bien në
asnjërin nga të dy kurthet.
Vendet e zhvilluara të Perëndimit politikën e Kinës
e pëlqejnë, por nuk janë aq naivë sa të zbatojnë a la
lettre, këshillat e dëshirat kineze. Ato forcohen për të
përballuar një rrezik eventual nga Bashkimi Sovjetik, por
njëkohësisht bëjnë edhe përpjekje të shumta, që të mos
acarohen me të, të mos shkojnë shumë larg e të zemërojnë ariun rus. Kjo, natyrisht, bie në kundërshtim me
dëshirën e Kinës, por është një politikë që u shërben
vendeve imperialiste, të cilat kanë si strategji shmangien
e luftës me Bashkimin Sovjetik dhe hedhjen e këtij në
luftë kundër Kinës. Pra, shtetet e Evropës armatosen dhe
përpiqen të forcojnë unitetin me njëri-tjetrin brenda
kontradiktave, por edhe me Bashkimin Sovjetik nuk i
acarojnë punët në atë shkallë që kërkon Kina, e cila nga
ana e saj e nxit këtë kontradiktë. Shteteve kapitaliste të
Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u pëlqen
nxitja që Kina i bën kontradiktës së tyre me sovjetikët
për arsye se tërthorazi u thonë këtyre që «armiku juaj
kryesor është Kina, ndërsa ne, së bashku me ju, kërkojmë
të krijojmë një detantë, një bashkekzistencë paqësore.
pavarësisht se ç'thotë ajo». Nga ana tjetër këto shtete,
ndërsa hiqen sikur duan paqen, armatosen për të forcuar
hegjemoninë dhe unitetin e tyre ushtarak kundër revolucionit, armikut kryesor të tyre. Këtu e kanë qëllimin të
gjitha mbledhjet, si ajo e Helsinkit dhe e Beogradit, që
zgjaten e zgjaten e bëhen tërkuzë dhe i përngjasin Kongresit të Vjenës pas thyerjes së Napoleonit, që njihet si
kongresi i valleve dhe i suareve, ku përfaqësuesit e
fuqive fituese kundër Francës bënin mbledhje të pareshtura. ndërsa Napoleoni përgatiste nga ishulli i Elbës hyrjen në Francë për luftë kundër aleancës së shenjtë, që
rezultoi me humbjen e tij në Vaterlo.
Strategjia e udhëheqjes revizioniste të Kinës për nxit-
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jen e imperializmit amerikan, të Evropës Perëndimore
etj. për luftë kundër socialimperializmit sovjetik rrezikon
më shumë një luftë në mes saj dhe Bashkimit Sovjetik,
sesa një luftë në mes Bashkimit Sovjetik ' dhe Shteteve
të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre në
NATO etj.
Aktualisht Kina, për t'i dhënë peshë kësaj strategjie
të saj, jo vetëm që nxori teorinë antimarksiste të «tri
botëve», por edhe e propagandon këtë me të madhe, sikur
është ajo vetë që e ka shpikur këtë ndarje të globit në
tri botë (e thënë nga Maoja më 1974, kurse në të vërtetë
është Rusvelti ai që e ka përmendur këtë ndarje më 1945)
dhe në fakt ajo e ka ndarë për interesat e saj e të imperializmit amerikan. Me teorinë e -botës së tretë» Kina
kërkon «të forcojë potencialin e saj botëror», domethënë
të infiltrohet në vende të ndryshme të së ashtuquajturës
botë e tretë, duke u vetëquajtur si pjesëtare e saj dhe
atje të dominojë, të krijojë edhe ajo hegjemoninë e vet
në këtë grupim shtetesh, që të mund t'u imponohet me
strategjinë e saj të dyja superfuqive.
Pra teoria e «botës së tretë», që propagandon dhe
mbron Kina, është një falsitet i madh dhe mashtrim.
Këtë e kuptojnë të gjithë marksistë-leninistët e revolucionarët, por edhe imperialistët dhe vendet e zhvilluara
kapitaliste, e kuptojnë po ashtu edhe vendet e së ashtuquajturës botë e tretë. Kjo teori e «botës së tretë»,
idealiste, metafizike, joreale ka filluar si një flirt i Kinës
me shtetet borgjeze kapitaliste, me vendet e së ashtuquajturës botë e tretë, që luftojnë për çlirim dhe për
pavarësi kundër borgjezisë kapitali.ste të vendit, kundër
imperialistëve amerikanë dhe socialimperialistëve sovjetikë, që luftojnë kundër imperialistëve të vjetër, të cilët
kanë influenca të mëdha në këto vende dhe kanë akoma
interesa të mëdhenj ekonomikë, politikë, ideologjikë dhe
kulturorë. Kina me 5 grosh në xhep kërkon të futet
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në këto vende gjoja me ideologjinë e saj, por me polit'ikën
që ndjek nuk bën gjë tjetër veçse humbet kohën - kot;
humbet prestigjin e vet dhe ndihmon imperializmin, 'për
arsye se udhëheqjet në shtetet borgjeze kapitaliste që
sundojnë në kurrizin e popujve të vendeve të së 'qu*
turës botë e tretë janë tashmë të lidhura ngushtë që
më parë me imperializmin amerikan dhe me fuqitë kapitaliste të zhvilluara, si: Anglia, Franca, Gjermania,
Portugalia, Japonia etj.
Derisa ky flirt nuk u shkakton kokëçarje të mëdha
gjithë këtyre fuqive botërore imperialiste dhe nuk i dëmton, ato e lënë Kinën të flirtojë me vendet e kësaj të
ashtuquajture botë e tretë. Ndihma e Kinës për vendet e
tjera është simbolike, ajo kufizohet vetëm në ndërtimin e
ndonjë spitali, hekurudhe apo të ndonjë fabrike çimentoje. Këto janë gjëra fare të vogla, janë disa para xhepi që
Kina u jep Mobutus me shokë, kurse ndihma të fuqishme,
potenciale, skllavëruese ata marrin nga imperialistët ë
tjerë. Të gjitha vendet imperialiste dhe kapitallste të
zhvilluara, që kanë influencë në vendet e së ashtuquajturës botë e tretë, nuk e lejojnë Kinën të pushtojë kollaj
tregjet e tyre, të cilat i kanë fituar me kohë, me luftëra
e me gjak dhe tash po i mbajnë duke thithur djërsën dhë
gjakun e popujve të këtyre vendeve. Shtetet, si Anglia,
Franca, Gjermania që aktualisht janë fuqi të mëdha eko -nomike dhe ushtarake, po kështu edhe shumë vende të
tjera të zhvilluara, i ruajnë pozitat e tyre të vjetra me
të gjitha mënyrat dhe përpiqen të zënë pozita të rëja në
të gjitha vendet e së ashtuquajturës botë e tretë.
Ne aktualisht shohim Francën e Zhiskar d'Estënit, e
cila mori një pozicion jo plotësisht proamerikan. Në
llim të ardhjes së tij në fuqi, D'Estëni deri në njëfarë
shkalle ndoqi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës një
politikë që u përkiste disa orientimeve goliste. Por sot
konstatojmë se Franca po afrohet me Shtetet e Bashkuara
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të Amerikës, domethënë politika e hapjes e Karterit
gjoja paqësore e ndihmëtare po zë vend edhe në Francën
«rebele» të NATO-s. Nga lajmet e ndryshme vëmë re që
politika e Zhiskar d'Estënit aktualisht është një politikë
e lëkundslune, nuk ruan pozitat e saj të plota të pavarura, por anon disi nga politika amerikane.
• Lidhur me çështjen e Mesdheut Franca është shprehur që ky «të spastrohet» nga flotat e dy superfuqive,
por ajo e di fare mirë se një gjë e tillë nuk mund të
ngjasë, prandaj ka deklaruar se po forcon flotën e saj
luftarake në Mesdhe. Kjo tregon se edhe ajo ka tendenca
që në këto situata të rifitojë supremaci dhe hegjemoni,
natyrisht jobotërore, por sa ia lejojnë forcat e saj dhe
atje ku të ketë mundësi.
Po ashtu Zhiskar d'Estëni po zhvillon një politikë
«miqësore• dhe përpiqet të ripërtërijë miqësinë me të
gjitha vendet frankofone të botës, veçanërisht me ish-kolonitë dhe aktualisht neokolonitë e saj, në Afrikë sidomos. Sot në këto neokoloni franceze kapitali botëror
është ndërlikuar pse në to ekziston edhe kapitali amerikan, edhe ai anglez. Sidoqoftë Franca në këto vende ka
interesat dhe influencat e saj të veçanta ekonomike, politike e kulturore, të cilat ka filluar t'i zhvillojë më me
forcë. Ajo nuk është vetëm për ndihmën materiale, duke
u, dhënë armë këtyre vendeve, por vepron edhe me
ndërhyrje ushtarake, siç bëri tok me mbretin e Marokut,
kur i shkuan në ndihmë Mobutus të Zairesë.
Pra imperializmi amerikan dhe shtetet kapitaliste të
zhvilluara, si Franca dhe Anglia, nuk lejojnë të realizohen dëshirat e Kinës për futjen e saj në vendet e Afrikës,
sidomos atje ku pjesën më të madhe e bëjnë vendet e së
ashtuquajturës botë e tretë. Nga ana tjetër, udhëheqësit
borgjezë kapitalistë të këtyre shteteve nuk e pëlqejnë politikën e Kinës, ata janë të kënaqur me të ardhurat që marrin nga këto fuqi kapitaliste. Kinën ata e dinë se është
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një fuqi e dobët ekonomike, prandaj ajo nuk ka
sjell përveç të këqijave, sepse në mes qeverive të It'ëtyr
vendeve dhe udhëheqësve kapitalistë të shteteve të
lluara ka edhe kontradikta, ka presione njëri te tjetri për
të fituar më shumë nga padronët e tyre. Kina, duke
mbrojtur imperializmin amerikan, gjen kundërshtim në
ato qeveri e shtete të Afrikës që kanë, për shembn11;
kontradikta me imperializmin amerikan, natyrisht, jo deri
në shkëputje, por që ekzistojnë kontradikta, prandaj ata
nuit e pëlqejnë këtë qëndrim të Kinës në miqësi me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po kështu vendet e tjera, si Franca, Anglia dhe Gjermania Perëndimore nuk janë aspak të disponuara të
mbështetin politikën e Kinës, për t'u infiltruar e për të
zënë vende të favorshme në tregjet e Afrikës. Këto tregje
ato i ruajnë dhe i forcojnë për veten e tyre. «Ti, i thonë
ato Kinës, bëj propagandë politike e ideologjike sa të
duash për «botën e tretë», por kufirin e ke te thana».
Me një fjalë Kinës nuk i lejojnë të shtrijë as dorën në
këto vende, por i lënë vetëm disa vrima të vogla, për të
futur nga një gisht.
Me politikën e saj të jashtme Kina ndjek një kurs
gjoja pro popujve arabë. Por kjo politikë konsiston vetëm
në çështjen që popujt arabë të bashkohen kundër • socialimperializmit sovjetik. Vetëkuptohet pra që Kina
ndihmon çdo afrim të popujve arabë, në radhë të parë, me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj me Francën;
Anglinë etj. Kina Sadatin e bëri «hero» vetëm pse• ai
prishi marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik dhe tash lavdëiimet në adresë të tij janë të tilla, saqë në gazetat e
saj shkruan se «aleanca në mes Kinës, Egjiptit dhe Sudanit për mbrojtjen e lirisë dhe të pavarësisë kundër lakmive të socialimperializmit sovjetik është një fakt i
madh e i pamohueshëm». Të gjitha këto janë përralla,
janë për imperializmin amerikan, për të fsliehur
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infillrimin dhe influencën e madhe që po përhap
në .Egjipt. Sadati është në ujdi të plotë
me imperializmin amerikan, i cili po i jep armë për t'u
mbrojtur kundër sovjetikëve. Sadati provokon luftën në
kuii‘ më Libinë dhe këtë e nxit imperializmi amerikan, i
cili kërkon të likuidohet nga Libia edhe ajo pak influencë
sporadike e përkohshme e sovjetikëve.
. POr, sa i përket Izraelit, Kina flet shumë kundër
Por . në fakt me strategjinë e saj ajo është pro Izraelit
në atë platformë dhe në atë madhësi siç është edhe Sadati. • Sadati, derisa po futet në kthetrat e plota të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, natyrisht, manovron aktualisht
për, të gjetur një politikë kompromisi, një ujdi me Izraelin.dhe kjo do të jetë një ujdi edhe e Kinës me Izraelin.
.Për sa u përket vendeve të tjera të Azisë mund të
themi se Kina nuk ka ndonjë influencë të dukshme
dhe të,qëndrueshme. Kina nuk ka asnjë influencë edhe në
Indi, e cila ka një regjim kapitalist reaksionar, që sundon
në Mënyrë, gjakatare mbi popullin indian. India është
e iidhur me imperializmin amerikan, kurse më parë ishte
e lidhur me Bashkimin Sovjetik. Qeveria aktuale e Indisë
është po aq reaksionare, në mos më shumë, sa edhe ajo
e Indira Gandit. Futja e Kinës në Indi për interesat e
saj hegjemonistë është jashtëzakonisht e zorshme, gati e
pamundur, për arsye se ajo nuk ka atë potencial ekonomik të lartë që i intereson Indisë, gjithashtu nuk ka
tradita .miqësore në mes të dy popujve (Tibeti, provokaionet kufitare etj.). Nga ana tjetër politika aktuale kineze
ndihmon imperializmin amerikan, kështu që qeveria reaks.ionare indiane nuk ka asnjë nevojë për ndihmën e
Kinës. Natyrisht, një modus vivendi mund ta stabilizojë
gjendjen në mes tyre, por jo sa për të arritur Kina
gëllimet e saj.
Të marrim çështjen e Pakistanit. Kina pretendonte
dhe ishte e sigurt se Pakistani ishte «një aleat besnik i
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Kinës së Mao Ce Dunit-. Pakistani pati nevojë për Kinën
derisa konflikti pakistano-indian ishte i acaruar. Me ardhjen e Butos udhëheqja kineze pati iluzione të mëdha,
mendonte se Butoja ishte një demokrat (kurse ai është
një nga pasanikët më të mëdhenj të Pakistanit). Por
politika e Butos në formë demokratike nuk ishte gjë tjetër
veçse një politikë reaksionare, një politikë që do të
kundej nga një anë në anën tjetër. Dhe. kështu ngjau.
Është politika kapitaliste e Butos që e bëri atë të rrëzohej dhe të vinin në fuqi reaksionarë të tjerë pakistanezë. A janë këta me Kinën? Ata mund të jenë me Kinën, përderisa u leverdis koniunktura, por që të mendosh
se mund të jenë me Kinën me gjithë shpirt në një
aleancë të shëndoshë politike, ideologjike dhe ekonomike,
kjo as që mund të mendohet.
Kina nuk është në miqësi të sinqertë e të ngushtë
me vendet e saj fqinje pa lëre pastaj po të mendohet
për vendet e tjera që janë më larg. Politika e Kinës nuk
është dhe nuk mund të jetë e drejtë, derisa nuk është
marksiste-leniniste. Mbi bazën e një politike të tillë
ajo nuk mund të jetë në miqësi të sinqertë me Vietnamin,
me Korenë, me Kamboxhian, me Laosin, me Tajlandën
etj. Kina hiqet sikur do miqësi me këto vende, por, në
fakt, midis saj dhe këtyre ekzistojnë kundërshtime për
çështje politike, territoriale dhe ekonomike, nuk kanë asnjë leverdi prej saj, se nuk i ndihmon dhe nuk do që t'i
ndihmojë. Kina nuk i ndihmon këto vende edhe në kuptimin që të influencojë te Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zbutur një çikë politikën e tyre, për shembull me Korenë e Kim Ir Senit, i cili pret lëmosha nga
të tëra anët, pse shteti i tij është një shtet i falimentuar.
Po të flasim për influencën e Kinës në vendet e Amerikës Latine, do të humbisnim kohë. Ajo nuk ka këtu
asnjë influencë, as politike, as ideologjike, as ekonomike.
E gjithë influenca e Kinës qëndron në miqësinë me një423

farë Pinoçeti, që është një fashist e gjakatar i tërbuar. Ky
qëndrim i Kinës ka zemëruar jo vetëm popujt e Amerikës Latine, por edhe opinionin botëror. Në këto shtete
mbretëron influenca e madhe e imperializmit amerikaw,
kështu që Kina me strategjinë dhe me politikën e saj e
përforcon këtë politikë hegjemoniste amerikane në Amerikën e Jugut, por njëkohësisht egërson popujt e vendeve
të këtij kontinenti kundër saj, pse këta shohin se udhëheqja kineze është pro qeveritarëve shtypës, pro diktatorëve dhe gjeneralëve që sundojnë mbi popujt, është pro
imperializmit amerikan, që u ka hedhur kthetrat në grykë popujve të këtij kontinenti. Pra, influenca e Kinës në
këto vende mund të themi se është e parëndësishme, pa
forcë e brendi.
Ne vëmë re se, në përgjithësi, këtë strategji antimarksiste, antirevolucionare, antisocialiste të Kinës e
mbështetin të gjitha vendet kapitaliste, duke filluar në
mënyrë të mbuluar që nga Norvegjia, Suedia, Finlanda
në veri të Evropës dhe deri te Pinoçeti i Kilit në Amerikën e Jugut: Të tërë e mbështetin për ato pikëpamje që
thamë, pse është një politikë pro imperializmit amerikan,
pro kapitalizmit botëror, pse është kundër revolucionit,
kundër proletariatit, kundër masave të shtypura, pse kjo
politikë çon haptazi në kontradikta të thella në mes Kinës dhe Bashkimit Sovjetik, të cilat i dëshirojnë shumë
imperializmi amerikan, vendet kapitaliste të zhvilluara
dhe të gjitha vendet ku në fuqi janë klikat borgjeze kapitaliste. Të gjitha këto shtete socialimperializmin sovjetik
e konsiderojnë armikun e tyre kryesor, pra, janë dakord
me Kinën dhe e nxitin atë që të drejtohet kundër këtij
armiku kryesor të përbashkët. Me politikën që ndjek Kina
shkon drejt kësaj bote, drejt luftës në mes Kinës dhe
Bashkimit Sovjetik. Ato që thotë Kina se kërcënohen
Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë pallavra, janë fjalë pa baza. Çdo gjë mund të ngjasë, por
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në kOniunkturat aktuale, në zhvillimin e politikës botërore
aktuale, nuk dukets-ajo situatë që predikon Kina për një
luftë. - iminente në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës së bashkuar kapitaliste nga njëra anë
me Bashkimin Sovjetik nga ana tjetër. Politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe strategjia e Kinës do
ta shtyjnë Bashkimin Sovjetik që të forcohet akoma më
shUrrië ushtarakisht dhe si fuqi imperialiste që është, të
godasë Kinën, pse kjo është hallka më e dobët në zinxhirin'imperialist botëror (them .hallkë» në zinxhirin imperialist, sepse Mao Ce Duni me vazhduesit e tij po e kthejnë•:Kinën në një vend kapitalist). Duke e parë veten në
rrezik asgjësimi ose dobësimi, Bashkimi Sovjetik do të
kërkojë një dalje dhe kjo do të jetë më e lehtë drejt Kinës dhe jo drejt Evropës Perëndimore, siç propagandojnë
udhëheqësit kinezë, sepse kjo do të ishte një katastrofë
për Bashkimin Sovjetik.
Në këto situata populli kinez, natyrisht, do të ngrihet
të luftojë kundër këtij agresori, por në të njëjtën kohë
do .të luftojë edhe strategjinë aktuale të vendosur nga
krerët tradhtarë në Kinë, kështu do të ribëhet një revolucion i vërtetë për të shpëtuar vendin nga zgjedha
aktuale.
• Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara
Kinës ndihmë të gjithanshme politike, ushtarake
dhe ekonomike, për ta nxitur atë kundër Bashkimit Sovjetik.
Kina nga ana .e saj ka tendenca të theksuara të godasë Bashkimin Sovjetik kur ta ndiejë veten më të fuqishme, sepse, ka ambicie të mëdha territoriale për Siberinë dhe për vendet e tjera të Lindjes së Largme. Këto
rivendikime ajo i ka ngritur me.kohë, por ca më shumë
do të pretendojë kur të jetë e përgatitur, kur të ketë ngtitur-në këmbë një ushtri të'armatosur me të gjitha llojet
e''rmë've. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë
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Kinës sekrete atomike. Tashmë kjo është e qartë. Ato i
kanë dhënë, gjithashtu, ordinatorë nga më modernët që
shërbejnë për luftën bërthamore. Kina ka marrë, gjithashtu, të dhëna të plota që të ndërtojë vetë nëndetëse
atomike. Tani në Uashington po flitet hapur e zyrtarisht
për të furnizuar Kinën me armë moderne. Të gjitha këto
«të mira» që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofrojaë
Kinës, natyrisht, nuk i jepen me qëllim që kjo të bëhet
një fuqi e atillë e madhe tokësore dhe detare sa të rrezikojë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës siç bëri
Japonia në Luftën e Dytë Botërore. Jo, imperializmi amerikan i mat mirë të ashtuquajturat ndihma që i jep gjithë botës dhe veçanërisht Kinës. Kjo po ëmbëlsohet tani
nga këto «ndihma-. Kina do të shkaktojë katastrofa, pse
politika e saj është një politikë imperialiste.
Gjithë bota imperialisto-kapitaliste nuk e mbështet Kinën në teorinë e saj të kalbur të «botës së tretë»,
për arsyet që thashë më lart, përkundrazi është vetëm
ajo që flet për këtë •botë të tretë» «idilike, të fuqishrne,
si forcë e .madhe kryesore e revolucionit dhe e luftës
kundër imperializmit».
Për «botën e tretë» flasin, gjithashtu, edhe disa bishtra, që quhen parti marksiste-leniniste, që janë të organizuara e të krijuara nga kinezët dhe herë pas here përsëritin disa fraza bajate që ua fryn në vesh Gën Biaoja
nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës. Ato
mbrojnë teorinë e «tri botsëve-, pa asnjë argument, duke

përdorur vetëm formulë. Tash së fundi kanë gjetur dy-tri formula dhe po i bëjnë gjoja kritikë artikullit tonë
të «Zërit të popullit.Teoria dhe praktika e revolucionit».
Pra, duke bërë një analizë të përmbledhur të gjendjes
ndërkombëtare dhe të politikës e të strategjisë botërore
kineze, mund të dalim pa frikë me konkluzionin se Kina
ecën në një rrugë pa krye, se ajo po i shërben imperiabiz426

mit e kapitalizmit botëror. Duke u shërbyer këtyre, ajo
mendon të nxjerrë për vete të saj disa fitime, por këto
fitime janë imagjinare dhe do t'i kushtojnë shtrenjtë, do
t'i kushtojnë një katastrofë për vendin e saj dhe për gjithë botën.
Prandaj, përpara kësaj situate Partia jonë e Punës
duhet të mbajë me çdo mënyrë qëndrime të qarta, të vendosura, të guximshme si kurdoherë dhe në vijën e drejtë
marksiste-leniniste. Kjo vijë e Partisë sonë të ketë disa
qëllime të caktuara: demaskimin dhe luftën pa mëshirë
ndaj imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik, dy armiq kryesorë të popujve, që luftojnë për
hegjemoninë botërore dhe që janë shkaktarët e luftërave,
duhet të luftojë idetë e gabuara antimarksiste dhe antirevolucionare të udhëheqjes kineze. Partia jonë do të
vazhdojë të ecë në rrugën e vërtetë revolucionare, do të
ndihmojë, brenda mundësive të saj, që populli kinez të
shohë cila është rruga e vërtetë marksiste-leniniste, do
te: ndihmojë partitë marksiste-leniniste të formuara dhe
ato që do të formohen për t'u ngritur në luftë të vazhdueshme e të përhershme kundër armiqve të tyre kryesorë. Kjo luftë që po akumulohet në sasi, në momente të
caktuara do të arrijë në një shpërthim cilësor, që është
revolucioni, për të cilin ne jemi të bindur se do të pëlcasë një ditë patjetër, megjithëse jo njëkohësisht .në të
gjitha vendet. Më parë ai do të shpërthejë në ato vende
ku janë pjekur kushtet, ku populli është në kulmin e pakënaqësisë, ku klasa punëtore është e organizuar dhe në
krye të saj gjendet një parti e vërtetë marksiste-leniniste
që e udhëheq dhe kur udhëheqja reaksionare nuk do të
jetë më në gjendje të gjejë mjetet dhe format për të shtypur këtë masë që po ngrihet si vullkan.
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KENGETAR I RI PORTUGEZ, KENGET E TE CILIT
ME PELQYEN SHUME

TEORIA E 4,130TES SE PAANGAZHUAR», MOTOJA
AKTUALE TITISTE E KALIMIT NE SOCIALIZEM

Mbrëmë dëgjova dhe pashë në televizor këngëtarin e
ri portugez Tino Flores. Më pëlqyen jashtëzakonisht këngët
e tij melodioze. Ky këngëtar i ri, por i pjekur në artin e
kantos, këndonte me pasion. Brendia e këtyre këngëve
ishte e mrekullueshme, revolucionare; ato flitnin për luftën, për revolucionin, për ngritjen e popullit, për shokët
që vuajnë nëpër burgje si dhe për Shqipërinë socialiste.
Me këngët e tij Floresi u bënte thirrje proletarëve të
shikojnë Shqipërinë proletare se si lufton, si ndërton
në bllokadë socializmin, të marrin shembullin e Shqipërisë së vogël se si u reziston armiqve të tërbuar dhe
si fiton kundër tyre etj., etj. Me fjalë të tjera, shfaqja e
mbrëmshme në televizor me këngëtarin portugez më pëlqeu shumë.

Të gjithë renegatët e marksizëm-leninizmit, revizionistët modernë, që nga sovjetikët, titistët dhe kinezët,
bëjnë çmos që të luftojnë tezat e drejta të Partisë sonë
për problemet aktuale botërore, për revolucionin. Çështja e teorisë së «tri botëve- dhe demaskimi që ne i bëjmë
kësaj teorie, i ka preokupuar shumë dhe i ka shqetësuar
jashtëzakonisht kinezët, të cilët nuk janë në gjendje t'l
përgjigjen teorikisht kundërshtimit dhe demaskimit që
u bëmë ne pozitave të tyre, jo se tremben nga ne, por
sepse nuk kanë argumente, ato nuk ekzistojnë. Kurse revizionistët jugosllavë po ndërmarrin aktualisht një fushatë gjoja politiko-teorike për të kundërshtuar Partinë
e Punës të Shqipërisë, marksizëm-leninizmin elhe revolucionin. Këtë jugosllavët e kanë bërë qëkurse dolën
haptazi kundër marksizëm-leninizmit, por aktualisht ata
po e ndërtojnë kritikën dhe sulmet kundër Partisë sonë
nën parullën e «botës së paangazhuar», që tërthorazi është
në mbrojtje të teorisë kineze.
Natyrisht kjo «botë e paangazhuar» jugosllave duhet,
sipas tyre, të jetë motoja aktuale kontemporane e kalimit në socializëm, e shembjes së imperializmit dhe e fitores së revolucionit. Pra, teorinë e «botës së paangazhuar» jugosllavët e ngrenë në një teori universale, që duhet
të zëvendësojë teorinë marksiste-leniniste, e cila për ta
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«është vjetruar», nuk është më -aktuale», pse popujt dhe
bota gjoja kanë ndryshuar. Këtë ata nuk e thonë hapur si
Karriljoja, por, me mbrojtjen që i bëjnë teorisë së tyre
të «botës së paangazhuar», marksizëm-leninizmin ata e
luftojnë, e quajnë diçka të vjetruar dhe ata që e mbrojnë
marksizëm-leninizmin, sipas revizionistëve jugosllavë, përsëritin gjithmonë të njëjtin <•faj», nuk pranojnë të korrigjohen parimet, normat e kësaj doktrine revolucionare,
prandaj janë «recidivistë». Sipas tyre, Partia e Punës e
Shqipërisë (këtu e kanë qëllimin e sulmit) është një parti
«recidiviste», sepse kërkon të zbatohen parimet, metodat,
doktrina shkencore e Marksit, Engelsit, Leninit dhe e Stalinit në «një botë krejt të ndryshme nga ajo e kohës së
tyre».
Me këtë rast strategjia e imperializmit amerikan dhe
pra, strategjia e agjentit të tij, Titos, është që Kinën ta
futin brenda, thellë e më thellë në moçalin revizionist,
ta bëjnë një shtojcë të imperializmit amerikan për të luftuar revolucionin. Shtypi jugosllav me propagandën e tij
pseudoteorike Kinën e merr në mbrojtje, megjithatë nuk
harron të vërë në dukje që teza e teorisë së «tri botëve»,
që mbron Kina, nuk është e drejtë. Me një fjalë, Kina
ka të njëjtën pikëpamje për sa u përket ndryshimeve
«rrënjësore» të botës, por apelacioni që ajo u bën -«shteteve në zhvillim» dhe «tri botëve» nuk është i drejtë,
prandaj propaganda ideologjike jugosllave rekomandon
që të lihen mënjanë ndarjet e tjera dhe të adaptohet vetëm teoria e botës së paangazhuar».
Ku qëndron baza pseudomarksiste e jugosllavëve?
Qëndron në analizën që ata i bëjnë zhvillimit botëror.
Revizionizmi modern dhe veçanërisht revizionizmi jugosllav e ai kinez janë kundër revolucionit, ata e konsiderojnë imperializmin amerikan si një forcë të fuqishme që
mund të hyjë në një rrugë më të logjikshme, «të ndihmojë» botën e sotme, e cila, sipas tyre, është në zhvillim
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dhe nuk dëshiron të jetë e angazhuar. Por vetë termit
«të paangazhuar» teoria jugosllave nuk arrin dot t'i japë
përkufizimin e duhur, se vendet që ajo i fut në këtë botë
të saj, në ç'pikëpamje janë të paangazhuara, politikisht,
ideologjikisht, ekonomikisht apo ushtarakisht? Këtë çështje teoria pseudomarksiste jugosllave nuk e prek, nuk e
përmend, për arsye se të gjitha këto vende, që ajo kërkon
t'i udhëheqë gjoja si një botë e re, nuk mund të shkëpu
ten nga varësia e shumëllojshme që kanë me imperializmin amerikan ose me socialimperializmin sovjetik.
«Teoria» jugos]lave spekulon me faktin që aktualisht
është zhdukur në përgjithësi kolonializmi i tipit të vjetër,
por ajo nuk thotë se shumë popuj kanë rënë në kthetrat e
kolonializmit të ri. Ne, marksistë-leninistët, nuk e mohoj
më faktin që kolonializmi i formave të vjetra është zhdu=
kur, por theksojmë se ai është zëvendësuar me neokoloniJanë po ata kolonizatorë të djeshëm, që vazhdojnë të shtypin edhe tani popujt nëpërmjet fuqisë së
tyre ekonomike e ushtarake, që i çoroditin politikisht e
ideologjikisht, duke futur edhe mënyrën e jetesës së tyre.
Një situatë të tillë titistët -e quajnë një transformim të
madh të botës dhe shtojnë se këtë nuk e ka njohur as
Marksi, as Lenini, pale Stalini të cilin ata nuk e pranojnë fare. Sipas tyre tani popujt janë të lirë, të pavarur,
ata aspirojnë vetëm të bëhen të paangazhuar, kurse pasuritë e botës të gjejnë një ndarje më racionale, më të
drejtë.
Teoricienët jugosllavë kërkojnë që, për realizimin e
kësaj «aspirate», imperialistët amerikanë, socialimperialistët sovjetikë, si dhe shtetet kapitaliste të zhvilluara duhet
të vënë dorën në zemër dhe në mënyrë dashamirëse, nëpërmjet konferencave të shumta ndërkombëtare, nëpërmjet
debateve, lëshimeve e koncesioneve që do t'i bëjnë njëri-tjetrit, të kontribuojnë në ndryshimin e botës së sotme, e
cila, siç thonë ata «është e ndërgjegjshme për të shkuar
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në socializëm» (me format absurde- e profkat e tyrk).
Këtë «socializëm» e predikojnë reviziontstët titistë,
predikim që e nxitin për të larguar popujt sa më, shumë
nga realiteti. Duke mos qenë për revolucionin ata, janë
për ruajtjen e paqes shoqërore, që borgjezia dhe proletariati të merren vesh për «përmirësimin e jetës së . klasave të ulëta». Domethënë ata kërkojnë me përulësi .nga
klasat e larta që këto të vënë dorën në zemër, të .b.ëhen
-(bujare» dhe të lëshojnë diçka nga fitimet e tyre «për të
mjeruarit e botës».
Ky është objektivi i titistëve në propagandën që bëjnë kundër marksizëm-leninizmit e veçanërisht kundër
.Partisë sonë, qëndrimet e së cilës ndiqen me simpati në
gjithë botën, sidomos në vendet e të ashtuquajturave.botë
e tretë, botë e paangazhuar ose botë në zhvillim. Popujt
e këtyre vendeve që teoritë revizioniste kineze, titiste,
sovjetike e teoritë e imperializmit amerikan etj., kërkojnë
t'i gënjejnë, shohin në pikëpamjet tona marksiste-Jeniniste, në qëndrimin ideologjiko-politik të Partisë .sonë,
një qëndrim korrekt që i përgjigjet rrugës së drejtë
rimit të tyre përgjithmonë nga shtypja dhe shfrytëzimi.
Pikërisht për këtë armiqtë e marksizëm-leninmit
e të Partisë sonë përpiqen të na akuzojnë se jemi. sektarë, se jemi ultramajtistë, jemi blankistë, se nuk i bëjmë
një analizë të drejtë gjendjes ndërkombëtare, por qëndrojmë në disa skema të vjetra etj. Kuptohet që këtu ata
e kanë fjalën për doktrinën tonë revolucionare, të cilën
quajnë «skematizëm marksist-leninist», «skematizëm
stalinian» etj. Pra ata na akuzojnë ne se u bëjmë thirrje
vendeve, që kanë shpëtuar nga forma e shfrytëzimit të
kolonializmit të vjetër dhe që kanë hyrë në formën e
shfrytëzimit të kolonializmit të ri, për të kaluar përnjëherë në socializëm, për të.,bërë'përnjëherë një revolucion
proletar. Me këtë ata .Tnendoit*se na.godasin duke na paraqitur si aventurieë; por Partia jonë i qëndron besnike
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teorisë marksiste-leniniste, asaj teorie që e ka përcaktuar
drejt rrugën e revolucionit, etapat nëpër të cilat duhet
të kalojë ky revolucion dhe kushtet që duhet të plotësohen në mënyrë që revolucioni, qoftë ai nacional-demokratik, qoftë revolucioni socialist, të realizohen me sukses.
Kësaj teorie ne i kemi qëndruar besnikë në Luftën tonë
Antifashiste Nacionalçlirimtare, i qëndrojmë aktualisht
besnikë në ndërtimin e socializmit, i qëndrojmë po ashtu
besnikë në luftën tonë ideologjike dhe në politikën tonë
të jashtme. Analiza jonë është e drejtë. Atë nuk mund
ta lëkundë asnjë shpifje.
Ne, duke folur për popujt që janë çliruar nga
forma kolonialiste e vjetër, kuptojmë se forma aktuale
e neokolonializmit ose regjimi aktual në shumë vende të botës nuk është një regjim demokratiko-borgjez me tërë kuptimin e fjalës. Shumë shtete të botëve
të ndryshme, siç i quajnë revizionistët, janë shtete feudale, ku sundojnë mbretër dhe feudalë mesjetarë. Në
shumë vende të tjera sundon një klasë e egër borgjeze
në kulm, e cila nuk ka lejuar dhe nuk lejon të bëhet
asnjë reformë në vendin e vet dhe për popullin e vet.
Ka po kështu vende që quhen demokratiko-borgjeze, ku
në krye kanë ardhur klika fashiste me anë puçesh dhe
aspak me të ashtuquajturën rrugë parlamentare. Por, edhe
kur është luajtur lodra parlamentare demokratiko-borgjeze, popujt e këtyre vendeve nuk kanë gëzuar as liri të
vërtetë, as sovranitet të vërtetë. Në këto vende nuk ka
demokraci për popullin, për masat e gjera punonjëse,
për proletariatin, atje ka vetëm demokraci për të pasurit,
të cilët bëjnë si të duan, shfrytëzojnë masat, i vrasin, i
burgosin, shpërthejnë edhe luftëra lokale ose botërore.
Pra, duke e përcaktuar kështu situatën e të gjitha
këtyre shteteve dhe popujve të botës, ne dalim në një
konkluzion të drejtë, që populli punonjës me proletariatin
në krye dhe i udhëhequr nga një parti e vërtetë marksi28 - 93
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ste-leniniste duhet ta ndryshojë këtë botë, e cila është
bota e vjetër e shtypjes dhe duhet të vendosë një botë
të re. Pra, popujt duhet të ngrihen në revolucion. Këta
popuj që po shtypen, që nuk kanë asnjë liri demokratike
dhe për të cilët nuk bëhet as reforma më e vogël ekonomike dhe politike, është e pamundur të marrin fuqinë, të
kryejnë revolucionin nacional-demokratik dhe të vazhdojnë pastaj revolucionin socialist pa luftë të armatosur.
sepse aktualisht shohim që borgjezia në fuqi e këtyre
vendeve ka krijuar një ingranazh të tillë për t'ua lidhur
duart me zinxhirë të hekurt shtresave të ulëta të popullit, proletariatit, për t'i demoralizuar ata, për t'i bërë të
vuajnë nga uria dhe për t'i shtypur kur të ngrenë krye.
Atëherë përpara masave punonjëse të popullit, të udhëhequra nga klasa punëtore dhe nga pararoja e saj, mbetet
detyrë e dorës së parë të lultojnë kundër udhëheqësve
shtypës të tyre, që janë borgjezia e madhe kapitaliste
vendëse, janë mbretërit feudalë dhe feudalizmi që ekziston në shdmë vende, janë format e ndryshme të skllavërisë që përdorin këta kundër popujve të tyre.
Duke i bërë kësaj çështjeje një analizë marksiste,
del se popujt e botës duhet të ndihmohen për të realizuar revolucionin nacional-demokratik dhe pas kësaj fitoreje të kalojnë në revolucionin socialist, duke vendosur diktaturën e klasës, diktaturën e proletariatit nën
udhëheqjen e partisë komuniste marksiste-leniniste. Sa
kohë do të vazhdojë etapa nga kalimi i fitores së revolucionit nacional-demokratik në etapën e revolucionit socialist, kjo varet nga vetë forca revolucionare e proletariatit dhe e popujve, varet nga kushtet që krijohen brenda
secilit vend, varet edhe nga situata ndërkombëtare.
Mundet që në disa vende kushtet e brendshme të
kenë arritur në atë stad që na mëson Lenini, që masat e
shfrytëzuara të kalojnë më shpejt nga etapat e revolucionit nacional-demokratik, në atë të revolucionit socialist.
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Kjo nuk do të thotë aspak se ne jemi blankistë. Ata që na
akuzojnë ne për blankizëm. nuk e dinë dhe nuk e kanë
kuptuar ç'është blankizmi. Ne kemi qenë dhe jemi kundër blankizmit, ne jemi me teorinë e Marksit e të Leninit,
e cila na mëson se revolucionin e bën populli i udhëhequr nga klasa punëtore dhe nga pararoja e saj që e përgatit situatën. Kështu, kur piqen kushtet dhe në momentin kthesë, kur masat janë në kulmin e përgatitjes politike dhe të kundërshtimit të udhëheqjes së urryer, e cila
nuk gjen stabilitet qeverisjeje, atëherë pëlcet revolucioni.
Pra, duke e parë situatën ideologjikisht në prizmin e
marksizëm-leninizmit dhe duke e zbatuar atë në kushtet
aktuale, nëpër të cilat po kalojnë popujt e botës, teoria
e marksizëm-leninizmit qëndron kurdoherë e re dhe ne
bashkë me partitë e tjera marksiste-leniniste në të gjithë
botën jemi dakord dhe e mbështetim këtë teori. Prandaj
nga ana e Partisë sonë mbështetja e luftërave nacionalçlirimtare të vendeve të botës është e plotë dhe në rrugën
marksiste-leniniste.
Partia jonë, Shqipëria socialiste, mbron revolucionin
dhe çlirimin popullor të të gjitha vendeve të shtypura të
botës. Këto vende të shtypura kanë dy armiq: kanë imperializmin dhe, kur themi imperializmin, kemi parasysh
të dyja superfuqitë dhe gjithë imperialistët e tjerë, pra,
të gjitha ato shtete imperialiste të së kaluarës, që tash
quhen vende kapitaliste të zhvilluara kundër të cilave
popujt duhet të luftojnë që të çlirohen. Por popujt duhet të çlirohen njëkohësisht, bile sa më parë edhe nga
shtypja e kapitalit të brendshëm. Pa shtypur kapitalin
e brendshëm, i cili është i lidhur ngushtë me kapitalin
e madh të jashtëm, domethënë me imperializmin amerikan, socialimperializmin sovjetik dhe me shtetet e tjera të
mëdha kapitaliste, nuk është e mundur të realizohet lufta
çlirimtare popullore, nuk mund të realizohet as revolucioni
demokratiko-borgjez, as revolucioni proletar dhe të ven435

doset diktatura e proletariatit për të ndërtuar socializmin.
Prandaj titizmi jugosllav ka marrë flamurin dhe
përpiqet që me të tilla teori, si ajo e «botës së paangazhuar», të krijojë pikëpamjen se në botën aktuale shkohet në socializëm me rrugën paqësore të bashkekzistencës, me rrugën e bisedimeve dhe të shkëmbimit të ideve, me rrugën e marrjes së ndihmave nga fuqitë e mëdha
imperialiste, me rrugën e zbutjes së pikëpamjeve revolucionare. Me fjalë të tjera, duke kaluar në rrugë evolucioniste, titizmi përpiqet të bëhet lidershipi i kësaj teorie
gjoja të re, gjoja marksiste-leniniste, të një bote që është
në «evolucion» dhe që nuk i përngjet më asaj bote, në
të cilën kanë jetuar dhe kanë shkruar Marksi, Engelsi
dhe Lenini.
Teoria titiste jugosllave lufton njëkohësisht Stalinin, nxënësin besnik të Leninit, i cili i mësonte komunistët e Bashkimit Sovjetik dhe komunistët e gjithë botës
se duhej të mposhtej imperializmi dhe kapitalizmi botëror
dhe të kaldhej në marrjen e pushtetit nga punonjësit,
nga klasa punëtore në aleancë me aleatët e saj të natyrshëm dhe në radhë të parë me fshatarësinë e varfër.
Për sa i përket Kinës, politika aktuale jugosllave po
i bën asaj shumë elozhe, po përgatit terrenin me lajka
dinake, që i përshtaten fare mirë karakterit të revizionistëve kinezë, për t'i ndjellë ata në disa pozita shumë
të favorshme, me qëllim që, kur Titoja të shkojë në Kinë, teoria e «vendeve të paangazhuara» të gjejë jo vetëm
një mirëkuptim, por edhe një pranim të plotë nga ana
e Pekinit. Unë mendoj se udhëheqësit kinezë revizionistë me Hua Kuo Fenin dhe Ten Hsiao Pinin në krye,
megjithëse nuk heqin dorë nga teoria e «botës së tretë»,
do të shprehen hapur në përkrahje të teorisë titiste të
«botës së paangazhuar», se duhet dhe se janë duke punuar ngushtësisht në një vijë, në dy binarë paralel, me
një qëllim të përbashkët antimarksist për të gënjyer po436

pujt e «botës së tretë» që vuajnë në robëri. Gazetat «Politika» dhe «Borba» po i zhvillojnë tash këto pikëpamje
në mbrojtje të Kinës dhe, bile duke e mbrojtur atë, kanë
ngritur disa «argumente», të cilat janë ofenduese për
Kinën, si një shtet megaloman që është. Titistët i dalin
përkrah Kinës, e marrin nën sqetull dhe e mbrojnë atë
nga demaskimi që i bën Partia jonë udhëheqjes kineze,
duke thënë se politika aktuale e Kinës qenka realiste.
Kina, thonë jugosllavët, është një vend i madh, i
cili, për natyrën e tij, duhet të zhvillohet, pse është akoma i prapambetur, është një vend në zhvillim, është një
vend që mundet fare lehtë të inkuadrohet në një «vend
të paangazhuar». Është gabim, pretendojnë titistët, që
Kina për aspiratat e saj të drejta të zhvillimit dhe të mosangazhimit, të ndihmës që ajo u jep luftërave nacionalçlirimtare etj., etj. të atakohet nga partitë marksiste-leniniste, si jemi ne, nga parti «sektare», «ultrasektare»,
«të majta», nga parti që përpiqen të jenë recidiviste, domethënë që nuk korrigjojnë «fajin» dhe mbrojnë kurdoherë marksizëm-leninizmin. Në fund konkludohet se
këto parti, domethënë partitë tona marksiste-leniniste të
vërteta, nuk e kuptojnë këtë situatë dhe i bëjnë gjoja një
dëm të madh revolucionit. Me fjalë të tjera, sipas teorisë
titiste, ne duhet ta lejojmë Jugosllavinë, këtë Jugosllavi të
mbytur në tradhti, këtë Jugosllavi që klika e Titos e ka
shitur tek imperializmi amerikan, të hiqet në opinionin
publik ndërkombëtar sikur ajo na mbajtka në duar flamurin e zhvillimit botëror! Për këtë gjë Jugosllavia e
Titos me paturpësinë më të madhe kërkon që Kina të
vijë rrotull si një satelit i saj, qoftë duke u futur në «botën e të paangazhuarve», qoftë edhe në «botën e tretë»,
por për revizionistët jugosllavë rëndësi ka që Kina të
adoptojë pa asnjë hetizim këto pikëpamje antimarksiste.
Revizionistët jugosllavë janë të bindur se Kina është në rrugën revizioniste antimarksiste, por ata shtojnë
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përpjekjet që Kina t'i konsolidojë këto pozita të saj
antimarksiste. Pra, nën teorinë e «botës së paangazhuar»,
Jugosllavia titiste me Titon në krye, këtë renegat të madh
të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, kërkon t'i shërbejë
me besnikëri imperializmit amerikan, i cili e ndihmon
fuqimisht që ta realizojë këtë qëllim. Këtë lloj pune në
ndihmë të imperializmit amerikan ajo e ka bërë kudo,
por titizmi dhe Titoja, veçanërisht tash, përpiqen që Kinën ta forcojnë sa më shumë në aleancën dhe në varësinë
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është qëllimi aktual kryesor i vajtjes së Titos në Pekin dhe i bisedimeve
të tij, të cilat do të rezultojnë në një miqësi të ngushtë,
që do të zhvillohet në forma të gjera ushtarake, ekonomike, politike, ideologjike, domethënë partie. Kina, në mos
sot, nesër, do të pohojë haptazi se Partia Komuniste ose
Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë është një parti marksiste-leniniste dhe se në Jugosllavi ndërtohet socializmi
i vërtetë.
Me fjAlë të tjera maoistët do të bëjnë atë punë që
bënë në kohën e tyre Mikojani dhe Hrushovi, që njohën
me plot gojën se Titoja është «marksist», se «Në JugosIlavi ndërtohet se «Partia Komuniste e JugosIlavisë është një parti marksiste-leniniste».
Prandaj ne duhet ta ripohojmë edhe një herë tjetër
mendimin tonë të drejtë, marksist-leninist, me ribotimin
e artikullit që kemi botuar në kohën kur Hrushovi shkoi
në Jugosllavi dhe pohoi gjithë ato lavdërime me gojën e
vet për renegatin Tito. Mendoj se artikullin e atëhershëm
duhet ta ribotojmë me një titull të ri «Hrushovi në gjunjë
përpara Titos». Më vonë kohët do të tregojnë e situatat
do ta sjellin që lufta në mes Partisë sonë dhe Partisë Komuniste të Kinës do të ashpërsohet, sepse revizionistët e
rinj kinezë janë të vendosur të ecin me revan drejt transformimit të Kinës në një vend kapitalist dhe të Partisë
Komuniste të Kinës në një parti revizioniste.
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POGRADEC, E HENE
1 GUSHT 1977

PER TE MBROJTUR VIJEN, TE JEMI KURDOHERE
TE MATUR, VIGJILENTE E TE HAPET
Në një radiogram që mora nga ambasadori ynë në
Argjentinë mësoj se, në takimet që ka pasur në Ekuador
me shokun Eçeveria, Desio, anëtar i Komitetit Qendror
dhe i Byrosë Politike të Partisë Komuniste të Brazilit,
që, tok me Amazonasin e me Arrudën, ishte në takimin që
bënë me mua, si dhe nga raportet e sekretariatit të partisë së tyre, ka krijuar bindjen e plotë se shokët ekuadorianë ndodhen plotësisht në pozita revolucionare në të
gjitha problemet ndërkombëtare të kohës. Gjatë bisedave
ata kanë ngritur nevojën e mbrojtjes së vendosur të Deklaratës së përbashkët, të cilën e kanë botuar me një koment shumë të mirë.
Desio ka thënë se ekuadorianët kanë botuar gjithashtu në shtatë numra të gazetës pjesët më të rëndësishme
të raportit të mbajtur në Kongresin e 7-të të Partisë
sonë, përfshirë edhe pjesët ku flitet për teorinë e «tri
botëve». Kanë vendosur që në shtypin e tyre dhe në përgjithësi në propagandë të mos përdoren në asnjë rast
fjalët «tri botët».
Në lidhje me gjendjen ndërkombëtare, Desio vazhdon se shokët ekuadorianë nuk janë dakord me politikën
e jashtme kineze. Eçeveria ka bërë një vizitë në ambasadën kineze në Peru, thotë Desio, ka protestuar dhe është
larguar andej i zemëruar kur ambasadori kinez i ka thënë
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përpjekjet që Kina t'i konsolidojë këto pozita të saj
antimarksiste. Pra, nën teorinë e «botës së paangazhuar»,
Jugosllavia titiste me Titon në krye, këtë renegat të madh
të lëvizjes komuniste ndërkombëtare, kërkon t'i shërbejë
me besnikëri imperializmit amerikan, i cili e ndihmon
fuqimisht që ta realizojë këtë qëllim. Këtë lloj pune në
ndihmë të imperializmit amerikan ajo e ka bërë kudo,
por titizmi dhe Titoja, veçanërisht tash, përpiqen që Kinën ta forcojnë sa më shumë në aleancën dhe në varësinë
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është qëllimi aktual kryesor i vajtjes së Titos në Pekin dhe i bisedimeve
të tij, të cilat do të rezultojnë në një miqësi të ngushtë,
që do të zhvillohet në forma të gjera ushtarake, ekonomike, politike, ideologjike, domethënë partie. Kina, në mos
sot, nesër, do të pohojë haptazi se Partia Komuniste ose
Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë është një parti marksiste-leniniste dhe se në Jugosllavi ndërtohet socializmi
i vërtetë.
Me fjaIë të tjera maoistët do të bëjnë atë punë që
bënë në kohën e tyre Mikojani dhe Hrushovi, që njohën
me plot gojën se Titoja është «marksist», se «Në Jugosnavi ndërtohet socializmi», se «Partia Komuniste e Jugosllavisë është një parti marksiste-leniniste».
Prandaj ne duhet ta ripohojmë edhe një herë tjetër
mendimin tonë të drejtë, marksist-leninist, me ribotimin
e artikullit që kemi botuar në kohën kur Hrushovi shkoi
në Jugosllavi dhe pohoi gjithë ato lavdërime me gojën e
vet për renegatin Tito. Mendoj se artikullin e atëhershëm
duhet ta ribotojmë me një titull të ri «Hrushovi në gjunjë
përpara Titos». Më vonë kohët do të tregojnë e situatat
do ta sjellin që lufta në mes Partisë sonë dhe Partisë Komuniste të Kinës do të ashpërsohet, sepse revizionistët e
rinj kinezë janë të vendosur të ecin me revan drejt transformimit të Kinës në një vend kapitalist dhe të Partisë
Komuniste të Kinës në një parti revizioniste.
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POGRADEC, E HENE
1 GIISHT 1911

PER TE MBROJTUR VIJEN, TE JEMI KURDOHERE
TE MATUR, VIGJILENTE E TE HAPET
Në një radiogram që mora nga ambasadori ynë në
Argjentinë mësoj se, në takimet që ka pasur në Ekuador
me shokun Eçeveria, Desio, anëtar i Komitetit Qendror
dhe i Byrosë Politike të Partisë Komuniste të Brazilit,
që, tok me Amazonasin e me Arrudën, ishte në takimin që
bënë me mua, si dhe nga raportet e sekretariatit të partisë së tyre, ka krijuar bindjen e plotë se shokët ekuadorianë ndodhen plotësisht në pozita revolucionare në të
gjitha problemet ndërkombëtare të kohës. Gjatë bisedave
ata kanë ngritur nevojën e mbrojtjes së vendosur të Deklaratës së përbashkët, të cilën e kanë botuar me një koment shumë të mirë.
Desio ka thënë se ekuadorianët kanë botuar gjithashtu në shtatë numra të gazetës pjesët më të rëndësishme
të raportit të mbajtur në Kongresin e 7-të të Partisë
sonë, përfshirë edhe pjesët ku flitet për teorinë e «tri
botëve». Kanë vendosur që në shtypin e tyre dhe në përgjithësi në propagandë të mos përdoren në asnjë rast
fjalët «tri botët».
Në lidhje me gjendjen ndërkombëtare, Desio vazhdon se shokët ekuadorianë nuk janë dakord me politikën
e jashtme kineze. Eçeveria ka bërë një vizitë në ambasadën kineze në Peru, thotë Desio, ka protestuar dhe është
larguar andej i zemëruar kur ambasadori kinez i ka thënë
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se «Deklarata e firmosur në Tiranë është redaktuar nga
shqiptarët».
Të gjitha këto janë lajme të mira dhe partia e Eçeverisë duhet t'i vërë në jetë, jo vetëm duke mos folur për
«tri botët», por ai, mendojmë ne, duhet ta demaskojë
atë, se është një nga strategjitë më skandaloze e më armiqësore të Partisë Komuniste të Kinës.
Por e papranueshme nga ana jonë është ajo që Desioja i raportoi më poshtë shokut tonë ambasador. «Ai, si-

pas ambasadorit tonë, tha se shokët ekuadorianë u kanë
propozuar partive marksiste-leniniste të kontinentit që
të firmosin një letër drejtuar Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Partisë Komuniste të Kinës, në të cilën të kërkojnë që të dyja partitë të takohen dhe të zhvillojnë bisedime për zgjidhjen e divergjencave. Në rast
se këto parti janë dakord, atëherë në këtë takim të marrin pjesë edhe përfaqësues të partive të tjera dhe mbledhja të marrë një karakter më të gjerë. Në letër nuk
do të shtrohet asnjë problem e nuk do të mbahet asnjë qëndrim». Këtë propozim Desio ia kishte transmetuar edhe argjentinasit, i cili sipas tij, kishte mbajtur qëndrim shumë të keq, «duke nënvizuar se partia e tij ka

pasur prej kohësh dhe ka një qëndrim të tillë të njohur». Problemin, Desio, sipas ambasadorit tonë, do t'ua

transmetojë edhe shokëve të Uruguait. Ai do të përpiqet
që të lidhet edhe me kilianët, bolivianët dhe kolumbianët, me të cilët do të takohen shokët e Ekuadorit.
Më poshtë Desio ka vazhduar duke thënë se me ekuadorianët kishte rënë dakord që të fillojnë nga puna për
mbajtjen e një mbledhjeje të partive nga fundi i vitit në
Kito dhe ka shprehur mendimin se partitë marksiste-leniniste të Amerikës Latine mbajnë qëndrim të mirë ndaj
problemeve të kohës.
I gjithë mendimi i dytë i Desios për dërgimin e një
]etre nga ana e partive komuniste marksiste-leniniste të
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Amerikës Latine Partisë sonë dhe partisë kineze, që të
mblidhen tok edhe me disa parti të tjera për të diskutuar divergjencat, është i papranueshëm për ne, jo se
jemi në parim kundër të tilla mbledhjeve. Ne jemi për
këto mbledhje dhe për diskutimin e pikëpamjeve tona,
por Desio gabohet, po të jetë se edhe ai mendon si ekuadorianët. Kështu del se ai nuk është i bindur në strategjinë që biseduam dhe ka taktika të gabuara. Këto taktika mund të mos jenë të udhëheqjes së Partisë Komuniste të Brazilit. Kjo udhëheqje mund të mendojë më
tepër brenda rrethit të Amerikës Latine dhe jo shumë
jashtë saj, domethënë nuk e shikon çështjen më shumë
në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, të kontradiktave
në mes Partisë sonë dhe asaj të Kinës në platformën e
madhe ndërkombëtare.
Desio ka marrë pjesë nga fillimi e deri në fund në
bisedimet që unë personalisht dhe shokë të tjerë udhëheqës shqiptarë kemi bërë me Amazonasin e me Arrudën
dhe u kemi thënë se me Partinë Komuniste të Kinës ne
kemi tre-katër vjet me radhë që po kërkojmë të bëjmë
një takim, që të merremi vesh dhe të diskutojmë për
divergjencat që ekzistojnë në mes dy partive tona. Kinezët nuk kanë pranuar takim, megjithëse këtë ne e kemi kërkuar edhe me letër zyrtare dhe kemi caktuar edhe
përbërjen e delegacionit të Partisë e të Qeverisë që do
të shkonte atje. Pra Desio e di fare mirë që Partia Komuniste e Kinës dhe qeveria kineze nuk na e kanë pranuar delegacionin, në një kohë kur kanë pranuar për
vizitë e për bisedime «derrin dhe dosën», deri fashistët më të qelbur, vagabondët dhe kusarët si Niksonin
dhe jo një herë, por shumë herë. Këtë Desio e di fare
mirë. Ai di, gjithashtu, se në parim Partia Komuniste e
Kinës hiqet sikur është për «bisedime bilaterale», por në
fakt ajo bën bisedime të tilla me ato parti që kërkon ose
mendon t'u imponojë pikëpamjet e veta. Edhe Partisë
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Komuniste të Brazilit ajo kërkonte t'ia impononte pikëpamjet e veta, por ato u ndanë të zemëruar dhe brazilianët u bindën për devijimin revizionist të Partisë Komuniste të Kinës. Këtë na e thanë ata vetë.
Për sa i përket çështjes tjetër që të bëhet një mbledhje, ku të marrin pjesë Partia jonë, partia kineze dhe
parti të tjera, Desio e di që Partia Komuniste e Kinës
është kundër mbledhjeve me shumë parti dhe këtë ajo e
ka deklaruar zyrtarisht dhe e arsyeton nga ana «teorike».
Bile thotë se «një mbledhje e tillë është e pafrytshme, për

arsye se kur një parti do të ketë pikëpamje të kundërta
me partitë e tjera, në një mbledhje të gjerë në vend që
të rregullojmë çështjet, do t'i prishim, sepse do të grindemi». Pra Kina dëshiron që çështjet të zgjidhen në f avorin e saj dhe jo në favorin e komunizmit ndërkombëtar.
Këtë parim të Partisë Komuniste të Kinës, që nuk
pranon mbledhjen e shumë partive, Desio e ka të qartë.
Atëherë përse e ngre këtë çështje?
Partia Komuniste e Brazilit, më duket mua, e ka mirë të qartë ç'është revizionizmi sovjetik ose aktualisht
revizionizmi kinez, se sa të ligj janë ata dhe çfarë taktikash dredharake përdorin. Ajo e di se Hrushovi dhe
hrushovianët kanë bërë një mijë e një orvatje që ne të diskutonim gjoja për të shuar kontradiktat, për të shuar polemikën. Në këtë luftë për shuarjen e polemikës kanë
qenë në ballë kinezët, ka qenë në ballë Mao Ce Duni, ka
qenë në ballë Çu En Lai, me të cilët ne kemi hyrë vazhdimisht në kontradikta dhe jemi zënë. Atëherë, tash që
kontradiktat janë thelluar, që revizionistët kinezë kanë
marrë një kurs të ri, kanë ndërtuar një strategji të re
antimarksiste, si është e mundur që ne të bëjmë një
mbledhje me ta dhe me partitë e tjera, mbledhje që ata as
e duan, as e pranojnë? Nuk përjashtohet mundësia që,
duke u gjendur në pozita shumë të vështira nga kjo polemikë që i ther, revizionistët kinezë të pranojnë edhe një
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gjë të tillë, siç bënte edhe Hrushovi. Por ne duhet të mos
shuajmë kurrë polemikën, ajo duhet të vazhdojë, se ndihmon forcimin e luftës revolucionare, mbrojtjen e pastërtisë së marksizmit, demaskimin e revizionizmit modern,
demaskimin e renegatëve që tradhtojnë marksizëm-leninizmin. Këtë duhet ta kuptojë thellë dhe mirë shoku brazilian. Kështu Desio gabon kur pranon mendimin e ekuadorianëve që kjo mbledhje të bëhet pa rend dite, pa komunikatë, domethënë të organizohet një mbledhje muhabeti që të gjendemi në fjalë, të palapastritemi (siç thonë
gjirokastritët kur zihen dy-tri gra në rrugë) dhe «Ku
ishe? Hiçgjëkundi». Jo, ne marksistë-leninistët në mbledhjet tona të dyanshme ose të shumanshme kemi disa
qëllime të caktuara, kemi disa objektiva që duhet t'i arrijmë dhe këto janë lufta kundër tradhtisë, lufta kundër
revizionimit të marksizëm-leninizmit, lufta kundër revizionizmit modern, kundër imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik dhe kapitalizmit botëror.
Këto çështje duhet të na udhëheqin ne në çdo mbledhje që bëjmë. Natyrisht me partitë motra marksiste-leniniste që kanë disa paqartësi ne duhet të bisedojmë
shtruar, të bindim shoqi-shoqin, të arsyetojmë kush ka të
drejtë për një çështje, ose për një çështje tjetër dhe të
arrijmë në konkluzione të përbashkëta. Në mos ia arrifshim qëllimit në një mbledhje, të bëjmë mbledhje të tjera,
në qoftë se nuk bindemi në dokumentet që sjellin partitë
motra, duhen sjellë dokumente të tjera, në mënyrë që të
bindim njëri-tjetrin. Por ne nuk mund të shkojmë në një
mbledhje me qëllim që një parti ose dy parti t'u imponojnë
partive të tjera mendimet e tyre të gabuara antimarksiste,
t'u imponojnë të tjerëve teza që i shërbejnë një strategjie
kundërrevolucionare. Ne nuk mund të vemi në këto mbledhje me duar në xhep për të bërë llogje, për të mbajtur fjalime. Është më mirë dhe duhet që ne të mos vemi në mbledhje të tilla, të mos vemi në mbledhje me Partinë Komuni443

ste të Kinës, pse ajo tash është futur në binarët e revizionizmit modern, është futur në binarët e aleancës me imperializmin amerikan dhe me kapitalizmin botëror. Aktualisht nuk na lidh gjëkafshë me Partinë Komuniste të Kinës, përveçse polemika, të cilën ne duhet ta vazhdojmë të
patundur. Përkohësisht mund të përdorim jo goditjen e
drejtpërdrejtë të Partisë Komuniste të Kinës dhe këtë do
ta bëjmë për arsye taktike, që populli kinez të shikojë se
në botë ka parti që mendojnë ndryshe nga ajo e tij dhe
ta paralajmërojnë atë të ndryshojë dhe të korrigjojë vijën politike dhe ideologjike të saj. Por kur Partia Komuniste e Kinës do ta mbushë kupën, dhe ajo ecën duke e
mbushur këtë kupë, atëherë do të vijnë momentet që da
të flasim edhe hapur kundër saj.
Megjithatë, ne do të gjejmë rastin dhe do t'ua vëmë,
pra, në dukje shokëve brazilianë këto mendime. Në qoftë
se Desio e realizon këtë pikëpamje të Eçeverisë, atëherë
ne nuk do t'i përgjigjemi pozitivisht kërkesës së tyre, por
do t'ua shpjegojmë atyre pikërisht këtë gjendje dhe këtë
situatë dhe, në qoftë se ata janë komunistë revolucionarë
të vendosur, do t'i kuptojnë pozitat tona. Ne nuk mund
dhe nuk duhet të veprojmë në këtë çështje kaq të madhe
formalisht, për të qenë gjoja në rregull, për të mbajtur
gjoja rregullat dhe normat; ne jemi të vendosur që t'i
mbajmë dhe t'i respektojmë normat në marrëdhëniet midis partive marksiste-leniniste revolucionare. Një nga këto.
norma janë bashkëbisedimet në mes partive, shkëmbimi
i eksperiencës dhe i mendimeve dhe sheshimi i pikëpamjeve. Për këtë ne i kemi thënë jo një herë, por katër-pesë herë Partisë Komuniste të Kinës, i kemi bërë letra
zyrtare e memorandume, kurse Partia Komuniste e Kinës, me arrogancën e një shteti të madh dhe të një partie të madhe, as nuk ka denjuar t'i përgjigjet Partisë sonë. Pas zhvillimit të punimeve të Kongresit të 7-të të Par-tisë sonë, kinezët na dërguan një palo letër, ku na thoshin
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se në Kongres ne atakonim idetë e Mao Ce Dunit. Ne
i kthyem përgjigje Partisë Komuniste të Kinës dhe e
pyetëm: «Cilat ide të Mao Ce Dunit ka atakuar konkre-

tisht Kongresi ynë i 7-të? Jeni ju ata që po na atakoni
ne, që po atakoni Kongresin tonë. Prandaj kërkojmë nga
ana juaj të na dërgoni sa më parë në cilat çështje i paskemi atakuar ne idetë e Mao Ce Dunit dhe Partinë Komuniste të Kinës, në mënyrë që t'ju përgjigjemi». Por
kësaj çështjeje për tetë muaj me radhë ata po vazhdojnë
të mos i japin asnjë përgjigje dhe të mbajnë të njëjtin
qëndrim antimarksist si dhe më parë. Atëherë përse duhet Partia jonë të ruajë normat me një parti, e cila është
pikërisht ajo që ka devijuar nga normat internacionaliste
të partive marksiste-leniniste të vërteta? Këtë, më duket,
duhet ta kuptojnë drejt shokët brazilianë.
Ne e kuptojmë shokun Desio. Mendimi im dhe i shokëve të tjerë të udhëheqjes së Partisë sonë është se Partia Komuniste e Brazilit është në pozita të shëndosha
marksiste-leniniste. Ka mundësi që mendimi që na transmeton ambasadori ynë në Argjentinë të jetë një mendim
personal i Desios. Ai mund të mendojë se mund të arrihet
në njëfarë modus vivendi me Kinën, gjë që neve nuk
na pëlqen. Neve na pëlqejnë qëndrimet e hapëta, të qarta
e revolucionare ose lufta, polemika, në mes nesh. Ne,
gjithashtu, e kuptojmë që Partia Komuniste e Brazilit
pati një humbje të madhe në udhëheqje këto kohët e
fundit. Reaksioni atë e goditi rëndë, sido që partia në
vetvete nuk pësoi asnjë lëkundje dhe organizatat e saj
gjenden në pozitat luftarake të mëparshme. Sidoqoftë
pjesa kryesore e udhëheqjes aktualisht është jashtë, prandaj Partisë Komuniste të Brazilit i duhet të forcojë pozitat e saj akoma më shumë. Gjithashtu, kuptojmë preokupacionin e Partisë Komuniste të Brazilit që të mund të
krijojë me partitë komuniste të kontinentit të Amerikës
së Jugut lidhje të ngushta miqësore marksiste-leniniste,
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lidhje parimore me njëra-tjetrën për të përballuar si duhet luftën kundër imperializmit, kundër kapitalizmit, kundër socialimperializmit dhe kundër revizionizmit modern
sovjetik, kinez e çfarëdo revizionizmi tjetër. Ne e kuptojmë këtë dhe jemi plotësisht dakord me këtë çështje dhe
atje ka mundësi që në mes tyre ato të bien dakord për
t'ia arritur qëllimit. Ne e kemi të qartë që në Amerikën
Latine ka, natyrisht, pikëpamje jo të qarta. Atje punojnë
kinezët, punojnë, gjithashtu, sovjetikët, punon edhe reaksioni. Pastaj në këto parti marksiste-leniniste të Amerikës Latine ekzistojnë edhe elementë të paqartë, ekzistojnë
korrente të ndryshme dhe parti të tëra marksiste-leniniste flasin që janë në pozita pro kineze dhe që akoma nuk
e kanë kuptuar se ç'rrugë po ndjek Kina.
Në këtë detyrë që i ka vënë vetes Partia Komuniste
e Brazilit ne kuptojmë se duhet të përdorë edhe disa
taktika që u përshtaten partive të ndryshme të vendeve
të Amerikës Latine. Këto taktika ata i dinë më mirë se ne
dhe jemi dakord që t'i përdorin. Por, kur vjen fjala për
një problem me rëndësi të madhe, siç janë pikëpamjet e
kundërta ideologjike në mes Partisë Komuniste të Kinës
dhe partive tona marksiste-leniniste, atëherë shokët brazilianë sidomos, sigurisht në qoftë se kanë dijeni për çështjen që ka ngritur Desio, duhet të konsultohen me
Partinë tonë për një gjë të tillë që pretendojnë Eçeveria
dhe Desio dhe që në pamje duket e mirë. E them këtë
pse shokët brazilianë, siç e thashë në fillim, janë plotësisht në dijeni të qëndrimeve të Partisë sonë ndaj Partisë
Komuniste të Kinës, janë plotësisht në dijeni të përpjekjeve që ka bërë Partia jonë për të marrë kontakt me
Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, me
Mao Ce Dunin personalisht dhe me shokët e tjerë të tij.
Për këto çështje ideologjike me rëndësi të madhe, siç
janë polemika me sovjetikët, çështja e kufijve, vizita e
Niksonit, hapja e Kinës me Shtetet e Bashkuara të
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Amerikës edhe me të gjitha vendet kapitaliste, për të
mos folur pastaj për teorinë e «tri botëve» dhe për një
sërë problemesh e teorish të tjera, kinezët, duke u larguar nga rruga jonë, nuk kanë dashur të bisedojnë. Prandaj lidhur me këtë çështje edhe mendimi dhe propozimi
i Eçeverisë janë të papranueshëm nga ne, po ashtu edhe
mendimi i Desios.

Do të porosis shokët tanë që, me shokët e partive të
tjera, me të cilët marrin kontakt, bisedojnë e diskutojnë
për vijën dhe për pikëpamjet e Partisë sonë, të bëjnë
kurdoherë kujdes, të jenë kurdoherë prudentë, t'i rnatin
mirë fjalët dhe mendimet që japin. Ne kurdoherë kemi
qenë të qartë dhe të sinqertë me ta dhe kështu duhet të
vazhdojmë të jemi, t'ua themi pikëpamjet tona hapur, t'i
arsyetojmë ato, gjithashtu, të dëgjojmë me vëmendje edhe
pikëpamjet e tyre, të jemi dakord me ato për të cilat
jemi të një mendimi dhe të diskutojmë shoqërisht me
argumente, me fakte, për ato që nuk jemi plotësisht në
një vijë.
Çështja qëndron këtu që, në bisedime dhe në diskutime me shokët e partive marksiste-leniniste, shokët tanë
nuk duhet të jenë «të ekzaltuar», domethënë të mos
arrijnë të krijojnë përnjëherë pikëpamje që mund të
mos jenë plotësisht të drejta. Ja, për shembull, shokët
brazilianë, janë shokë të mirë dhe këtë unë s'e vë në
dyshim, por, siç shihet, një nga këta shokë nuk është i
qartë. Po ashtu shokët italianë janë të mirë, por ka tek
ata një dozë fanfaronate, një dozë për t'u dukur, duan
të marrin flamurin, apo të jenë edhe më të hedhur kur
nuk duhet etj.
Të gjitha këto situata shokët tanë duhet kurdoherë
t'i kenë parasysh, se... Partia jonë ka një eksperiencë të
madhe me partitë e tjera komuniste, edhe me dredhitë e
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mëdha të ish-partive marksiste-leniniste të vjetra, të cilat
ne i mësuam, jemi regjur me to dhe kjo na ka dhënë
mësime të mira. Duhet të mbajmë parasysh se edhe në
partitë e reja marksiste-leniniste ka mbeturina të theksuara të pikëpamjeve akoma jo të qarta, siç ka edhe në
komunistët dhe në njerëzit e vendit tonë mbeturina të së
kaluarës. Prandaj, kur vjen çështja për të mbrojtur vijën,
ne duhet të jemi kurdoherë të matur, vigjilentë e të
hapët me shokët dhe të themi qartë mendimin tonë.

POGRADEC, E IIRN£
1 GUSHT 1977*

PARTIA «.111EIVIË» DHE «BIJAT» E SAJ BASTARDE
Drejtoria e Jashtme e Komitetit Qendror të PK të
Kinës, e cila gjoja mban Iidhjet me jashtë dhe me lëvizjen komuniste ndërkombëtare, është bërë në fakt qendër ku fabrikohen planet për përçarjen e partive të
vërteta•MarksisteAeniniSte dhe për krijimin e partive e
grupeve të reja që ndjekin vijën e re revizioniste kineze.
Kuptohet . se këto të fundit nuk janë parti komuniste

markSistleniniste, 'POr revizioniste, prokineze. Kjo drejtori drejtohet nga njëfarë Gën Biao, ish-ambasador në
Suedi, në Shqipëri dhe ku di unë se ku gjetkë. Është
fakt : se•me këtë drejtori lidhen të gjithë «të dërguarit»
e HSINHUA-së në vende të • ndryshme të botës dhe që
janë eletnentë të spiunazhit kinez. Këta që gjoja punojnë
për kryejnë shumë punëra, informohen për
çdo gjë, për institucionet shtetërore, ekonomike, shoqërore, organizimin e mjetet ushtarake, për partitë politike,
për personalitetet e përgjithësisht për jetën e vendit ku
janë dërguar. Me pak fjalë, ata kryejnë detyra spiunazhi,
pa ynarrë. parasysh se në • ç.'yende punojnë, në vende
mike.apo në vende ku.janë në fuqi armiqtë. Këta njerëz
janë të ngarkuar me detyra politike, në radhë të parë,
ata. mbajnë lidhje të ngushta me partitë borgjeze të çdo
e marrin me to, krijojnë lidhje midis këtyre
partive dhe Partisë Komuniste të Kinës. Sigurisht kjo
,
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punë kundërrevolucionare, kryhet në mënyrë të fshehtë.
Ky është realiteti.
Mision tjetër i kësaj drejtorie të Jashtme të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, sikurse e
përmenda, është q,ë të fabrikojë parti prokineze të vetëquajtura markaiste-leniniste. Këto parti krijohen për të
dhënë përshtypjen e rreme sikur Partia Komuniste e
Kinës gjoja ka një mbështetje të gjerë në proletariatin
botëror. Këto parti 4<marksiste-Ieniniste• hadin si kërpudhat, natyrisht, me juanët e Kinës të kthyera në dollarë cihe s'janë gjë tjetër veçse disa gruphue të vetëquajtura marksiste-leniniste, të pagëzuara nga udhëb.eqja
revizioniste kineze, dhe që mbështeten në parikue të njëLlojta.
Së pari, këto parime që quhen. «marksiste4eninistew
janë baras me maocedunizmin.
Së dyti, pasqyrojnë teorinë e <4ri botëve-, të. eliën,
e ka formuluar Mao Ce Duni,. dhe shprehen kundër ktegiemonizmit. ,
Së treti, shprehen kundër socialimperializmit sovjetik, se, sipas tyre, ky është rreziku kryesor,. prandaj, kërkojnë unitetin e të gjitha forcave rea.ksionare, që janë
pro imperializmit amerikan dhe kundër
mit sovjetik. Me pak fjalë,. kjo është aleauca e shenjtë
në mes proletariatit dhe borgjezisë, në mes popullit dhe
imperializmit, shtypësit të tij, kapitalizmit botëror.
Të tilla grupe ose parti në vende të ndryshme po
krijohen çdo ditë në botë. Në Itali, me sa dimë, ka tri
parti prokineze, në Francë ka dy, në Belgjikë një, në
Luksemburg një, në Greqi nuk mund të them saktë nëse
janë krijuar dy apo tri parti të tilla, në Shtetet Bashkuara të Amerikës u krijua një, në Portugali, një, por
mund- të ketë edhe dy, në Spaajë. po ashtu po: krijohen
grupe të tilla maoiste. Edhe në- Amerikën Latine ngjet e
njëjta gjë.
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Në vendet ku ka parti marksiste-leniniste të vërtetë,
Kina fabrikon të ashtuquajturat parti komuniste marksiste-leniniste për të propaganduar tezat revizioniste,
antimarksiste, proimperialiste të Kinës së Mao Ce Dunit,
kundër marksizëm-leninizmit, kundër Partisë sonë dhe të
gjitha partive të tjera të vërteta marksiste-leniniste.
Kjo rrymë e egër revizioniste kineze i ngjitet rrymës
tjetër të egër revizioniste, asaj sovjetike. Të dyja këto
rryma, në thelb, s'kanë ndryshime dhe përbëjnë një fuqi
të madhe, kolosale kundër revolucionit. Ne, marksistë-leninistët, që militojmë në partitë e vërteta komuniste
marksiste-leniniste, duhet ta përballojmë dhe ta demaskojmë këtë rrymë të tërbuar antimarksiste, që përdor
të gjitha mjetet për të gënjyer proletariatin botëror me
qëllim që ky të mos luftojë, të futet në një «paqe klasore•
me armikun e tij të tërbuar, kapitalizmin e madh botëror, i cili e shtyp. Të tilla janë dy shtetet socialimperialiste, ai sovjetik dhe ai kinez, njëri i krijuar dhe tjetri në
formim e sipër, por që nuk do të ndalet në rrugën e vet.
Ne duhet të kemi parasysh faktin që, në këto kushte,
lufta me revizionistët kinezë është e paevitueshme dhe
sot ose nesër do të bëhet më e hapët. Strategjisë kapitulluese kapitaliste e socialimperialiste të revizionizmit
kinez, ne duhet t'i kundërvëmë strategjinë tonë revolucionare marksiste-leniniste. Asnjë shpresë nuk duhet të
kemi se revizionistët kinezë mund të ndreqen dhe asnjë
ngurrim nuk duhet të kemi, gjithashtu, për sa i përket
qëndrimit tonë ndaj tyre.
Natyrisht ne duhet të grumbullojmë forcat tona për
këtë luftë, të gjejmë momentet më të përshtatshme për të
hedhur predhat dhe gjylet tona, që ato të bëjnë efektin e
tyre të nevojshëm e të domosdoshëm, se kemi përballë dy
shtete të fuqishme nga çdo pikëpamje, veçse të dobëta
ideologjikisht dhe politikisht. Këto dy fuqi të mëdha
ekonomike dhe ushtarake, por të dobëta politikisht e
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ideologjikisht, neve s'kanë ç'na bëjnë, për arsye se ideologjia jonë marksiste-leniniste është një ideologji e pagabueshme, prandaj do t'i demaskojmë dhe do t'i mundim
armiqtë. Në rast se ne do të dimë, si deri tashti, ta përdorim si duhet dhe me vend luftën tonë kundër armiqve
të revolucionit, të proletariatit dhe të socializmit, me
siguri do të fitojmë.
Është e qartë që strategjia aktuale e Kinës është kundërrevolucionare dhe ecën krah për krah dhe në aleancë
me strategjinë e imperializMit amerikan. Pra, Partia e
Punës e Shqipërisë dhe të gjitha partitë e tjera komuniste
marksiste-leniniste, përballë këtyre dy strategjive të njëjta,. duhet të vënë strategjinë e tyre revolucionare marksiste-leniniste. Metodat dhe format e luftës do të na i
tregojnë koha dhe momentet. Ne duhet dhe do të gjejmë
taktikat më të përshtatshme, duke njohur që këto taktika
sa më shumë kalon koha e sa më tepër ashpërsohet lufta
në mes nesh dhe armiqve, do të humbasin edhe atë prudencë që mbajnë aktualisht.. Kjo prudencë në disa nga
taktikat tona'është logjike dhe e nevojshme, për arsye se
me luftën tonë ne ndjekim dy qëllime: së pari, të demaskojmë imperializmin amerikan, socialimperializmin
sovjetik, revizionistët modernë kinezë dhe të gjithë përkrahësit e tyre dhe, së dyti, të sqarojmë sa të jetë e
mundur, popujt, proletariatin, komunistët, edhe komunistët
e mirë të partive të cilat kanë tradhtuar, me qëllim që
këta të ndjekin rrugën revolu?ionare, marksiste-leniniste.
Këtë gjë ne nuk duhet ta harrojmë.
Natyrisht, mendimet dhe pikëpamjet tona revolucionare nuk do të gjejnë atë përhapje që dëshirojmë ne, në
të gjitha këto vende, sepse kryesisht në shtetet revizioniste do të vendoset censura e rreptë dhe e poshtër fashiste kundër ideve tona, por idetë fitimtare të marksizëm-leninizmit nuk mund të mbyllen brenda katër
mureve. Me gjithë censurën e rreptë, ato do të depërtojnë,
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jo vetëm sepse mbrohen nga ne, por për arsye të kontradiktave të brendshme në këto vende në mes proletariatit, në unitet me popullin liridashës, nga njëra anë, dhe
bandës udhëheqëse revizioniste, fashiste që ka marrë
fuqinë e që përpiqet të rivendosë kapitalizmin dhe të
zhdukë diktaturën e proletariatit, nga ana tjetër. Në të
gjitha këto vende ekzistojnë forca revolucionare, marksiste-leniniste, popuj që kuptojnë ç'po ngjet dhe që rezistojnë në mënyrë pasive, por kjo mënyrë pasive e të
kundërshtuarit do të shndërrohet në aktive, do të shumëzohet dhe do të vijnë momentet vendimtare kur proletariati dhe popujt do të ngrenë krye. Popujt do t'i kundërshtojnë edhe imperializmin amerikan, edhe kapitalizmin botëror.
Prandaj është detyra jonë, e partive të vërteta komuniste marksiste-leniniste, të bashkërendojmë veprimet, sidomos për vijat e përgjithshme të politikës dhe të ideologjisë sonë; duhet të përpiqemi që të mos ketë lëkundje në
radhët tona. Çdo parti e tipit leninist duhet të veprojë në
përputhje me kushtet e saj të brendshme, por këto kushte
duhet t'i gjykojë me shumë kujdes, t'u bëjë një analizë
marksiste-leniniste dhe, në bazë të kësaj analize reale e
konkrete, ajo të caktojë taktikat e drejta që do ta çojnë
nga fitorja në fitore.
Asnjë nga partitë kornuniste marksiste-leniniste nuk
duhet të mendojë se duhen marrë direktiva diku. Secila
të mësojë nga direktivat e Marksit, të Engelsit, të Leninit
dhe të Stalinit. Orientuesi kryesor për të gjithë ne është
marksizëm-leninizmi. Është absolutisht e domosdoshme
që, të mbështetur në këtë ideologji, të kryhen veprime të
përbashkëta pa qenë ndonjë parti e varur nga tjetra. Ne
jemi kundër tezës që të ketë - parti mëmë e parti bijë. Ne
jemi për parti me të drejta të barabarta, siç na mëson
Marksi, por kjo barazi presupozon që këto parti të kenë
një ideologji të qartë, nga e cila të udhëhiqen, • dhe kjo
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ideologji e qartë nuk mund të jetë përveçse marksizëm-leninizmi. Prandaj duhet ta zotërojmë mirë marksizëm-leninizmin që të mund të luftojmë kundër armiqve, të
kuptojmë dredhitë, gënjeshtrat dhe orvatjet e tyre për të
na përçarë e për të na lultuar.
Ka rëndësi të madhe zotërimi i marksizëm-leninizmit,
i cili nuk përjashton në asnjë mënyrë, por kërkon doemos, bashkëpunimin e ngushtë dhe shkëmbimin e eksperiencës në mes nesh. Ne duhet të marrim eksperiencën e
partive motra dhe këto duhet të marrin gjithashtu eksperiencën tonë. Ky bashkëpunim i domosdoshëm nuk do
të thotë në asnjë mënyrë se ne jemi të varur nga njëri-tjetzi. Ne zbatojmë platformën e marksizëm-leninizmit,
jemi të lidhur ngushtë me këtë platformë dhe flasim për
sukseset e njëri-tjetrit, se na gëzojnë. Rshtë e domosdoshme dhe shumë e nevojshme që të flasim e jo të heshtim për njëri-tjetrin nën pretekstin se do të na quajnë të
varur e do të thuhet se kjo parti është e varur nga ajo parti
etj. Jo, kjo akuzë e armiqve, të cilët e kanë zili bashkëpunhnin tonë, në asnjë mënyrë nuk duhet të na pengojë
ne në rrugën e bashkëveprimit dhe të bashkëluftimit tonë
kundër armikut kryesor. Ne jemi në aleancë, por jo në
një aleancë formale dhe borgjeze. Aleanca jonë është e
shëndoshë, internacionaliste, ajo ka një udhëheqje të vetme, të shquar, të pagabueshrne: marksizëm-leninizmin,
teorinë e Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit.
Këtë teori duhet të dimë ta zbatojmë dhe, që ta zbatojmë
si duhet, kërkohet ta përvetësojmë sa më mirë. Nën
prizmin e kësaj teorie është e nevojshme të përcaktojmë
detyrat në kohë të caktuara, për momente të caktuara
dhe për probleme të caktuara.
Kina po bën në praktikë atë që në teori gjoja e ka
luftuar. Partitë që ajo po organizon, e që kanë dalë si
kërpudhat pas shiut, i mban të lidhura dhe i drejton
vetë. Këto parti presin direktivat e Gën Biaos për të
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mbajtur qëndrimin që u pëlqen revizionistëve kinezë.
Ndodh kështu në radhë të parë për arsye se ato nuk janë
parti të klasës punëtore, por grupe njerëzish, të cilët paguhen për shërbimet që kryejnë. Këta njerëz të vetëquajtur «marksistë» janë rrogëtarë dhe jo komunistë. Atyre
u janë dhënë mjetet dhe fondet të nxjerrin nga një gazetë. Në këto gazeta ata botojnë disa lajme ndërkombëtare, por qëllimi i tyre është sidomos që të mbështetin
teoritë revizioniste të kinezëve.
Partia revizioniste kineze në praktikë është kthyer
në një parti «mëmë» dhe këto të tjerat janë «bijat»,
pjellat bastarde të saj. E tillë është «nëna», të tilla janë
«bijat», prandaj edhe ajo, edhe ato duhen demaskuar, duhen shkatërruar, se të gjftha janë të bashkuara me borgjezinë kapitaliste të çdo vendi dhe me borgjezinë ndërkombëtare dhe së toku kurdisin plane të urryera kundër
popujve, kundër revolucionit, duke shkaktuar kështu
dëme të mëdha.
Partia jonë vepron e do të veprojë sipas shembullit
të mësuesit të madh, Leninit, i cili kurrë nuk ka ngurruar
të godasë jo vetëm partitë e borgjezisë të çdo kallëpi në
vende të ndryshme, por edhe të sulmojë renegatët, ata
që në fillim mbajtën qëndrime marksiste-leniniste e
pastaj tradhtuan. Partfa jonë mban kurdoherë parasysh
shembullin e veprimtarinë e Leninit të madh, i cili nuk
ka qenë kurrë oportunist, por shikonte kurdoherë interesin e madh të revolucionit në botë.
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POGRADEC, E NIERHURE
3 GUSHT 1977 ►

JEHONA E ARTIKULLIT TONE
«TEORIA DHE PRAKTIKA E REVOLUCIONIT»

,një koment të gjatë në një artikuIl, po me këto «argumente» pa baza. Artikulli i saj mbron Kinën, mbron Hua
Kuo Fenin, mbron Ten Hsiao Pinin etj., dhe tërthorazi
atakon artikullin tonë, Një gjë të tillë ka bërë, në qoftë
se nuk gabohem, edhe një «kërpudhë» amerikane që doli
tash së fundi, e organizuar nga kinezët. Këtë qëndrim
kanë mbajtur edhe një ose dy parti të tjera.
Partia prokineze e Belgjikës •dhe partitë e tjera të
kësaj natyre i kanë dërguar telegrame urimi Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Kinës për «kryeveprën
e madhe», për mbledhjen e Plenumit të Komitetit Qe-

Ka kaluar gati një muaj nga dita e botimit të artikuIlit tonë «Teoria dhe praktika e revolucionit». dhe jehona
e tij vazhdon të jetë shumë e madhe. Tash jo yetëm që
jepet nga të gjitha agjencitë e lajmeve e komentohet nga
rrethe të ndryshme, por po trajtohet mjaft edhe nga gozetat e mëdha botërore, dhe komentet janë. në favorin
tonë. Kina hesht, ose më mirë të themi se Jeh Çien Jini,
në fjalimin që mbajti me rastin e përvjetorit të ushtrisë
kineze. tha Vetëm se do të mbështetim «botën e tretë».
Këtë Tanjugu përnjëherë e konsideroi si një «përg,jigje

të fuqishme» që i jepet artikullit tonë. Pse? Se e tha
Jeh Çien Jini.
Në të ashtuquajturat parti komuniste marksiste-leniniste, bishtra të Kinës, vazhdohet të mbahen qëndrime
të ndryshme ndaj artikullit tonë të 7 korrikut. Disa nga
këto parti në shtyp heshtin krejtësisht. Artikullin, natyrisht, ato nuk e kanë botuar, por as komente nuk bëjnë,
veçse anëtarët e këtyre partive flasin andej-këtej me disa
argumente pa baza, të marra hua nga kinezët. Në këtë
mënyrë ato, në vend që të mbrohen, demaskohen. Ky
është qëndrimi i një pjese të këtyre partive.
Pjesa tjetër mbron haptazi tezat e kinezëve. Kështu,
për shembull, një parti maoiste greke, për të cilën kam
theksuar edhe herë tjetër se është revizioniste, ka bërë
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ndror të Partisë, që afirmoi Hua Kuo Fenin si kryetar
dhe Ten Hsiao Pinin si nënkryetar etj. Në këto telegrame
ato zënë në gojë dhe ngrenë lart politikën e brendshme
dhe të jashtme të Kinës dhe «botën e tretë». Disa parti

.

të tjera, të cilat janë shumë të lëkundslune dhe oportuniste, qëndrojnë në dy karrige: heshtin, nuk flasin as
kundër as pro artikullit tonë dhe në të njëjtën kohë kanë
p.ushuar hëpërhë së mbajturi qëndrim të hapët prokinez.
Tash së fundi gazeta e një partie të tillë botoi një
artikull të nënshkruar nga kryeredaktori i saj, i cili sapo
qe kthyer nga Kina. Çfarë përmban ky artikull? Gjepura!
Ai .mbron gjoja tezën që, kur flitet për «botën e tretë»,

nuk.thuhet se kjo botë udhëheq, por se është forcë lëviZëSe. Por ne bëjmë pyetjen: Meqenëse kjo «botë e tretë»
qenka forcë lëvizëse, si ecën kjo kundër imperializmit
dhe pro revolucionit? Në spontaneitet? Në qoftë se mendohet kështu, nuk gjykohet në mënyrë marksiste. Po të
pranojnë se kjo e ashtuquajtur botë e tretë nuk udhëhiqet nga disa parime, atëherë këta njerëz nuk mund ta
quajnë veten marksistë dhe të bëjnë një analizë të drejtë
.marksiste të situatave, për arsye se në udhëheqjet e këtyre shteteve të «botës së tretë» janë elementë borgjezë,
feudalë e kapitalistë. Megjithëse thonë që këta njerëz, të
cllët udhëheqin këto shtete, luftojnë kundër imperializmit,
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në fakt dihet se ata nuk luftojnë kundër këtij dhe kjo
do të thotë se duhet të ketë një forcë tjetër të madhe
që ta udhëheqë, ta udhëzojë, ta çojë këtë «botë të tretë»,
këtë «fuqi të madhe» drejt luftës kundër imperializmit
dhe atëherë le të thuhet haput që «kjo fuqi e madhe
është Kina», se kjo ka hyrë në -«botën e tretë». Pra si
shtet «i madh e i fuqishëm socialist» Kina e udhëheq
këtë «botë të tretë». Por këto gjëra ata nuk i thonë dhe
nuk i analizojnë dot, sepse bien brenda. Edhe sikur Kina
t'i udhëheqë këto vende dhe gjoja t'i frymëzojë me
idetë e revolucionit, atë nuk e dëgjon njeri në këtë
«botë të tretë». Prandaj janë pa baza këto teorizime.
«Teori» tjetër është ajo që predikon se në këtë kohë

nuk duhet të hapim polemikë, se kjo dëmton lëvizjen 'komuniste ndërkombëtare. I bukur argument! Tamam si në
kohën e Hrushovit. Kjo, do të thotë se ne duhej ta kishim
pushuar polemikën kundër revizionizmit sovjetik dhe
revizionizmit modern, sepse me këtë përçanim lëvizjen
komuniste nd,ërkombëtare; pra ta linim Hrushovin të qetë
të bënte punën e vet. Për analogji, tashti, kur shohim
një deviacion të tillë të kinezëve, sipas këtyre agjetwtëve këtë ne nuk duhet ta bëjmë çështje botërore,
nuk duhet të bëjmë polemikë të hapët. Ne polemikën
nuk e bëjmë të hapët, por është e kuptueshme se, duke
goditur teoritë revizioniste, demaskojmë ata q:ë i zhvillojnë.
Ka disa shokë të partive të tjera marksiste-leniniste
që janë të mirë, por të paqartë. Për shembull, tash në Shqipëri ka ardhur një shok i Partisë Komuniste të Bolivisë
marksiste-leniniste. i cili u shpreh plotësisht dakord me
pikëpamjet tona. por vetëm tha se ka disa gjëra që duhen
shpjeguar, se për to ata nuk janë aq të qartë. Shokëve
të tillë, së pari, ne duhet t'u shpjegojmë qëndrimet tona
për çështjet ndërkombëtare dhe vijën tonë politike dhe
ideologjike për të gjitha problemet e mprehta. Pastaj, 11:15
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qoftë se shtrohet çështja pse Partia jonë nuk i ka vënë
ato në dijeni, atëherë ne duhet t'u shpjegojmë korrektesën e Partisë sonë dhe t'i bindim se, kur ka qenë e
domosdoshme, ajo i ka vënë në dijeni partitë motra, për
të cilat ka shumë respekt.
Në radhë të parë, ne nuk mund të vinim në dijeni
partitë motra që Mao Ce Duni më 1956 mbrojti Hrusho-

vin haptazi, për arsye se këto u deklaruan në shtypin
kinez, pas Kongresit të 8-të të PK të Kinës dhe çdo
parti komuniste marksiste-leniniste mund të gjykonte
vetë.
As më vonë Partia Komuniste e Kinës, Mao Ce Duni
dhe Çu En Lai nuk ishin të bindur se duhej të vazhdohej
polemika kundër revizionizmit hrushovian, kurse ne për
këtë çështje ishim në kundërshtim me ta dhe vepruam
ashtu siç duhej për demaskimin e tij. Ata pretendonin
që të futeshin në bisedime për pajtim me hrushovianët,
kurse ne thoshim se bisedime nuk bëjmë, duke ngulur
këmbë që hrushovianët duhet të njohin haptazi gabimet e
tyre, të tërheqin akuzat false që kanë bërë botërisht
kundër nesh. Më vonë kinezët e kuptuan se ne kishim

të drejtë dhe, duke parë që taktika e tyre e bisedimeve
me hrushovianët nuk pati sukses, filluan tok me nc t'i
sulmonin edhe ata hrushovianët (bile Mao Ce Duni, në
një bisedë me Kosiginin ka thënë se kjo polemikë do të
vazhdojë dhjetë mijii vjet). Ne bëmë të gjitha përpjekjet
që Kina të dilte hapur në polemikë me revizionizmin
hrushovian; por kjo ishte një çështje e brendshme midis
dy partive, ne nuk mund të vinim në dijeni të gjitha
partitë për këto përpjekje e debate.

Kinezët deklaruan haptazi rivendikimet e kufijve me
Bashkimin Sovjetik. Lidhur me këtë çështje, ne i bëmë
shoqërisht një letër të mbyllur Partisë Komuniste të Kinës, ku i thoshim se nuk ishte oportunc të ngrihej një

çështje e tillë për arsye se dobësontc luftën kundër revi459

zionistëve sovjetikë dhe nxiste shovinizmin rusomadh.
As këtë ne nuk mund t'ua bënim të njohur partive te
tjera marksiste-leniniste.

Kur ra Hrushovi, Çu En Lai kërkoi të na impononte
neve mendimin që të venim në Moskë, t'i harronim të
gjitha ç'kishin ndodhur dhe të bisedonim me udhëheqësit
e rinj, se këta gjoja ishin pozitivë. Ne i thamë Çu
En Lait se «as këta nuk janë pozitivë, po janë armiq,
janë hrushovianë dhe më keq se Hrushovi; prandaj
në Moskë ne nuk vijmë». Çu En Lai vajti vetë. Atje hëngri e piu, bisedoi, edhe më në fund Malinovski i tha: «Ç'e
mbani atë galloshen e vjetër akoma në fuqi?». Me këtë
ai e kishte fjalën për Mao Ce Dunin dhe Çu En Lai
e hëngri këtë sharje të tmerrshme, bile vazhdoi të qëndronte në Moskë si pa gjë të keq. Sidoqoftë, edhe kjo vizitë dështoi. Edhe atëherë nuk ishte e rrugës që një gjë
të tillë ne t'ua bënim të njohur të gjitha partive komuniste marksiste-leniniste motra.
Për sa i përket imperializmit amerikan, kushdo e di
se Partia jonë e ka vazhduar luftën kundër tij që nga
fillimi e deri tani, e do ta vazhdojë derisa të fitojë komunizmi. Për sa i përket vajtjes së Niksonit në Kinë në
ato kushte që u bë, Partia jonë i shkroi një letër të
brendshme Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të
Kinës ku e dënonte këtë akt. Edhe këtë hap tonin ne nuk
mund t'ua bënim të njohur të gjitha partive motra, por
ne qëndrim mbajtëm.
Çështja e vajtjes së Niksonit në Pekin është një
ngjarje 'e njohur botërisht dhe të gjithë duhej të mbanin qëndrim në atë kohë, siç mbajti Partia jonë. Vajtja
e Niksonit në Kinë na i forcoi akoma më shumë dyshi-

met se Partia Komuniste e Kinës po rrëshqiste në llumin
e oportunizmit, në llumin e bashkëpunimit me imperializmin amerikan.
Mjaft gjëra të tjera, të dukshme, vërenim ne te Partia
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Komuniste e Kinës dhe te shteti kinez, sepse kemi
pasur marrëdhënie me ta dhe kemi bërë kurdoherë përpjekje që çdo çështje për të cilën kemi pasur kontradikta, ta shtronim me ta qoftë me shkrim, siç thamë,
qoftë gojarisht, në bisedime. Kinezët nuk u janë për-

gjigjur mendimeve e propozimeve tona.
Më në fund kërkuam që të shkonte në Pekin një
delegacion i Partisë dhe i Qeverisë i nivelit të lartë, për të biseduar për të gjitha këto probleme që kishin ndodhur në botë dhe në mes dy partive tona.
Këtë kërkesë kemi gati katër vjet që e kemi bërë, e
kemi përsëritur katër herë dhe asnjëherë nuk kemi
marrë përgjigje pozitive. Kërkesa jonë është shtyrë. Du-

het t'u theksojmë shokëve se Mao Ce Duni në këtë kohë
ishte gjallë, ishte me shëndet të plotë dhe kërkesat tona
bëheshin kur në Kinë priteshin mbretër e mbretëresha,
princër e princesha, fashistë e borgjezë kapitalistë, përfaqësues të senatit amerikan, Niksonë e çfarë të duash.
Vetëm ne nuk priteshim. Edhe për çështjen që kishim
kërkuar të dërgonim delegacionin në Kinë dhe të shpjegoheshim me kinezët, ne nuk mund të vinim në dijeni gjithë lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Si parti
marksiste-leniniste, neve na binte për detyrë që të
shpjegoheshim gojarisht vetëm në mes nesh, në mes të
dy palëve, por kinezët nuk kanë dashur bisedime dypalëshe, megjithëse në teori gjoja janë për bisedime të
tilla.

Të gjithë shokët komunistë e dinë se, duke filluar
nga Kongresi i 6-të i Partisë sonë, kinezët kanë refuzuar
të dërgojnë delegacione të tyre, për arsye, thoshin, se
nuk marrin pjesë në kongreset e partive të tjera motra.
Kjo praktikë është vazhduar edhe për kongreset e të
gjitha organizatave të masave.
Pra, kjo' .tregon se Partia Komuniste e Kinës nuk
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dëshiron, të diskutojë shoqërisht qëndrimet dhe mendimet e veta me partitë motra dhe veçanërisht nuk
dëshiron të diskutojë me Partinë e Punës të Shqipërisë,
kurse disa parti të tjera, që e di se nuk do t'ia kundërshtojnë pikëpamjet, ajo i pret. Bile kjo çështje u theksua më shumë kohët e fundit, kur kinezët mbanin kontakt jo vetëm me parti të vërteta komuniste marksiste-leniniste të botës, por edhe me çdo grup tjetër që quhej
«marksist-leninist», që quhej maoist, pav-arësisht se mund'
të ishte edhe fashist. Me këta mbanin lidhje kinezët.
Kurse ne kishim qëndrim tjetër. Partitë motra shikonin.

Partia jonë ka mbajtur kurdoherë një qëndrim konsekuent marksist-leninist, të çiltër veçanërisht me të gjitha
partitë komuniste marksiste-leniniste. Gjithashtu edhe
me Partinë Komuniste të Kinës Partia jonë ka mbajtur
qëndrim marksist-leninist.

se lidhjet tona ishin vetëm me partitë e tyre marksiste-leniniste.
Teoria e«tri botëve», që ne e kritikuam. në Kongresin e. 7-të, nuk ishte një gjë e re. Kinezët, duke
ndërtuar një «strategji të re» proamerikane, kishin nevojë të adoptonin krijesën e të tjerëve, 4.(tri botët». Këtë
teori nuk e ka krijuar Mao Ce Duni, siç pretendojnë
kinezët dhe as Ten Hsiao Pini, kur foli në OKB më
1974„ i cili brenda kësaj «bote» futi edhe Kinën. Ky është
një term i vjetër i sajuar nga ana e inwerializmit
amerikan, e socialimperializmit sovjetik dhe nga. hrushovianët. Këtë tezë me kohë Partia jonë e ka kundërshtuar.

botërisht dhe për këtë ekzistojnë dokumente të hapëta.
Në qoftë se ndokush nuk i ka lexuar, kjo nuk është për
fajin tonë, por fakt është se teorinë e «tri botëve» ne e
kemi kundërshtuar. Mirëpo, duke parë dhe duke gjykuar se qëllimi, veprimet e njëpasnjëshme dhe strategjia
e Kinës kishin marrë një rrugë antimarksiste, atëherë
në Kongresin tonë të 7-të ne mbajtëm qëndrim më të hapët për këto pikëpamje politiko-ideologjike që preokuponin botën dhe komunistët.

Tani të gjitha këto duhet t'ua shpjegojmë. shokëve
të partive motra marksiste-leniniste dhe t'i bindim se
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1 Një pjesë të këtyre shënimeve autori i ka përdorur në librin
e tij «Imperializmi dhe revolucioni».

orvatjet për t'u përfshirë në garat dhe në kalkulimet e
blloqeve», thotë radioja jugosllave duke folur me gjuhën e Titos, i cili hiqet sikur mban rrugën e mesme,
rrugën kundër dy blloqeve dhe gjoja lufton kundër
lidhjeve e vartësisë nga imperialistët dhe socialimperialistët!!
Radio Beogradi, që është një kasnece e imperializmit amerikan, tha, gjithashtu, se mosmarrëveshjet e
kohëpaskohshme dhe problemet që shfaqen në marrëdhëniet - reciproke të «shteteve të paangazhuara» janë të
trashëguara riga e kaluara koloniale, prandaj duhet të
zgjidhen në interes të përbashkët, në mënyrë paqësore,
mbi bazat e respektit dhe të mirëkuptimit reciprok, të
respektimit konsekuent të parimeve të barazisë, të integritetit territorial etj., etj. Radioja e Beogradit vazhdon
të dërdëllisë se •«orvatjet për zgjidhjen me armë të mosmarrëveshjeve midis vendeve të paangazhuara, dëshmitarë të të cilaVe jemi këto ditë, i shkaktojnë një dëm
të madh unitetit të vendeve të paangazhuara» etj. Po
çuditet titizmi, pse po ngjet ajo që, sipas tij, s'duhet të
ngjasë!
Thelbi filozofik i kësaj teze jugosllave të «vendeve të
paangazhuara», duke e cituar fjalë për fjalë radion, është
ky: «Esenca e mosangazhimit (protagonistja më aktive
është Jugosllavia socialiste), është lufta për një demokraci më të madhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, për
pavarësinë e pOPujve dhe për shndërrimin e botës në
një rend të ri politik dhe ekonomik ndërkombëtar të
mbështetur mbi bashkekzistencën paqësore. Mosangazhimi
është një sintezë e synimeve antiimperialiste e çlirimtare
të popujve, një formë e re hiStorike e ndërlidhjes me
sukses të procesit të emancipimit social e nacional të
krijuar në periudhën e pasluftës së Dytë Botërore. Prandaj nuk ështëi •rastit mosangazhimi në një nga vendet
më të rëndësihme në skenën politike ndërkombëtare».
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PANORAMË MBI TEORINË TITISTE TE «BOTES
SË PAANGAZHUAR» DHE ATE MAOCEDUNISTE
TE «TRI BOTEVE»
Shënimet
Radio Beogradi bëri një koment për unitetin dhe
solidaritetin e «vendeve të paangazhuara», duke e paraqitur këtë të ashtuquajtur unitet si «bazë të ndikimit
të tyre ndërkombëtar». Sipas radios kjo bazë e vërtetë
e lidhjeve të.kësaj «bote të paangazhuar» po rrezikohet
për arsye të konflikteve që kanë shpërthyer sidomos në
Afrikë midis Etiopisë e Somalisë, midis Egjiptit dhe Libisë, midis Kongos e Zaires. Të gjitha këto konflikte, sipas Radio Beogradit, kanë për qëllim që ta shkatërrojnë
«lëvizjen e mosangazhimit». Ky shkatërrim udhëhiqet
nga forcat imperialiste, të cilat nuk kanë interes që
«vendet e paangazhuara» të rrojnë të lira, sovrane, të pavarura e të tjera e të tjera profka si këto, që përmenden
për të vlerësuar teorinë titiste.
Kjo «krijimtari» elastike, ky «solidaritet reciprok»,
ky «unitet në aksion», thotë Radio Beogradi, përmban frymën e mbledhjes së Kolombos (ku nuk pati frymë uniteti). «Këto shtete duhet të kundërshtojnë patjetër gjithë
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Dhe pastaj vazhdon: «Politika e mosangazhimit ka kontribuar në kuptimin se e ardhmja e botës nuk mund të
gjendet në garat e blloqeve, në ndarje apo në konfrontime, në imponimin e modeleve dhe të sistemeve shoqërore të huaja, por në bashkëpunimin e barabartë dhe
në kundërshtimin e vazhdueshëm të të gjitha marrëdhënieve të vartësisë. Një platformë e tillë ka qenë në
gjendje t'u përgjigjet nevojave dhe interesave të pjesës
më të madhe të njerëzimit e kjo është bërë për kuptimin e ngritjes së kësaj lëvizjeje, që ka bashkuar vende
me pikëpamje dhe shkallë të zhvillimit nga më të ndryshmet, e cila, me gjithë presionet e ndryshme, u -shndërrua në një forcë reale të botës».
Duke dëgjuar këto që citova më lart, duket falsiteti
i gjithë kësaj «teorie» të kurdisur mbi «botën e paangazhuar», e cila, sipas titistëve «është bërë një faktor i madh
ndërkombëtar». Ëndërruesit idealistë, me fjalë dhe me
fraza bombastike, por në fakt agjentë të imperializmit
amerikan, predikojnë se të gjithë popujt e botës «do të
duhet të rrojnë të lirë e të pavarur, të vendosin si të duan
për çdo gjë dhe të shkëputen e të mos varen kurrë nga
blloqet» etj., etj. dhe kështu vetvetiu këto blloqe do të

zhduken, do të zhduket kështu edhe shtypja nga kapitalizmi i huaj dhe nga kapitalizmi vendës. Ky është vullneti i Titos për transformimin e kësaj bote, kjo është
teoria e tij papiste!

Për sa i përket kapitalizmit dhe shtypjes kapitaliste
që u bëhet popujve, teza e famshme jugosllave e «vendeve të paangazhuara» nuk bën fjalë fare. Në këtë
koment të radios jugosllave, që shpreh vijën e Lidhjes së
Komunistëve të Jugosllavisë, nuk thuhet asnjë fjalë për
socializmin, nuk thuhet as fjala më e vogël për
luftën e proletariatit botëror dhe të proletariatit të çdo
vendi kundër borgjezisë dhe kapitalizmit, nuk thuhet
asnjë fjalë për divergjencat që ekzistojnë në mes imperi466

alistëve, në mes vendeve më pak të zhvilluara me vendet
e zhvilluara, në mes proletariatit dhe borgjezisë, në mes
sistemit socialist dhe atij kapitalist. Asnjë nga këto
kontradikta themelore të epokës sonë, që i njeh marksizëni-leninizmi, nuk përmenden në këtë koment! Çdo gjë
do të bëhet vetvetiu?!
Pra kjo e ashtuquajtur teori e «vendeve të paangazhuara» jo vetëm është antimarksiste, por është edhe një
teori boshe. Është antimarksiste se i shërben kapitalit në
dëm të proletariatit, është boshe se s'ka asnjë bazë konkrete, logjike dhe shkencore ku të mbështetet. Edhe imperialistët e socialimperialistët, edhe amerikanët, edhe sovjetikët, edhe kinezët, edhe djalli me të birin, që janë
në rrugën kapitaliste, flasin për «shtete të pavarura»,
për «vende të lira e të paangazhuara», për vende me «sovranitet të plotë» etj., etj., por nuk thonë asgjë se si do
të bëhen të tilla këto vende «me të drejta dhe liri demokratike», cilat janë ato forca që do t'i krijojnë ose do t'i
transformojnë këto shtete në shtete idealiste siç dëshiron
titizmi dhe Hua Kuo Feni me Ten Hsiao Pinin? Si do t'i
formojnë këto shtete, duke luftuar? Jo, se këta janë kundërshtarë të luftës së popujve, e cila drejtohet kundër
borgjezisë kapitaliste të vendit të tyre dhe kundër imperializmit. Ata, gjoja për të thyer socialimperializmin
sovjetik, predikojnë një aleancë me të gjitha shtetet imperialisto-kapitaliste.

Jugosllavia, sikurse kam shkruar edhe herë të tjera,
me anë të teorisë së «vendeve të paangazhuara», dëshiron të krijojë për vete të saj njëfarë të ardhure drejtpërdrejt nga imperializmi amerikan, të cilit i leverdis
një teori e tillë që s'ka as kokë, as këmbë, as palcë kurrizore. Nga ana tjetër revizionistët jugosllavë me këtë teori
synojnë të shpërndajnë në botë një mjegull të madhe,
një përrallë, një ëndërr me sy hapur, filozofinë e një
shërbëtori idealist, antimarksist dhe agjenti të imperializmit, siç është Titoja.
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Titoja është shndërruar me kohë në një agjent shëtitës, duke bredhur nga një vend në tjetrin si komisionarët e fabrikave të sapunit dhe të kolinosit të dhëmbëve, që
shkojnë qytet më qytet për të shitur «kamëlotën», siç
thotë francezi. Edhe Titoja po i bie anekënd botës të
shitur teorinë e tij antimarksiste dhe proamerikane. Aq
shumë shëtitje ka bërë Titoja nëpër botë, saqë edhe barcaleta janë ngritur për të. Nuk e di nëse e kam përmendur edhe një herë tjetër një barcaletë që kam
dëgjuar tash së fundi: «Njëri kishte pyetur nëse ka njerëz

në Mars?» Dikush i përgjigjet: «Jo, se do të kishin vajtur,
patjetër, edhe sovjetikët». Një i tretë e mbylli bisedën,
duke .thënë: «Derisa nuk ka vajtur Titoja është e kuptueshme që atje nuk ka njerëz». Përveç Shqipërisë, kudo
ka vajtur ky agjent i imperializmit për të shitur teorinë
e tij «të mosangazhimit». Tash do të vejë edhe në Kinë,
ku udhëtimit të tij do t'i rezervojnë një tufë me luie, një
«tubëzim», siç i quan radioja e Beogradit «vendet e paangazhuara», .të cilat janë tubëzuar me frymën e shenjtë
të këtij tradhtari.
Por çfarë uniteti kanë këto «vende të paangazhuara»?
Kush beson në botë një teorie të tillë të kalbët? Nuk
ka shtet e nuk ka udhëheqës në botë që të mos mendojë, se kjo «teori» që predikon Titoja është absurditet
i madh, se kombet e popujt e vendeve të ndryshme në

botë do të çlirohen nga shtypja e shfrytëzimi i egër
kapitalist jo me kompromis midis shtypësve e të shtypurve, midis proletariatit botëror dhe aleatëve të tij, nga
njëra anë, dhe borgjezisë kapitaliste, imperializmit amerikan, socialimperializmit sovjetik e socialimperializmit kinez dhe çfarëdo djalli tjetër, që do të ngrihet kundër proletariatit e kundër popujve, nga ana tjetër, por me luftë
të përgjakshme. Vetëm kjo luftë e kurorëzuar me sukses,
vetëm socializmi i vërtetë do të krijojnë unitetin internacionalist midis proletarëve dhe popujve të botës, të cilin
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nuk e zë fare me gojë komenti «teorik» i Radio Beogradit.
Për Radio Beogradin nuk ekziston internacionalizmi
proletar, prandaj ajo nuk flet as për socializmin, as për
proletariatin, as për luftën e proletariatit kundër borgjezisë, por vetëm hedh fjalë në hava «për unitetin e .popuIlit». Teoria e «botës së paangazhuar» është njësoj me
atë të «tri botëve», që i fut të tëra vendet në një thes
dhe predikon paqen në tokë dhe në qiell. Pra, sipas kë-

tyre teorive, «mbi tokë le të sundojë kapitalizmi dhe ky
t'u shpërndajë popujve mirëqenien, lirinë dhe sovranitetin,
t'u japë ndihmat që kërkojnë dhe t'i bëjë të zhvilluar,
kurse imperializmi e socialimperializmi, Perandoria Franceze, Perandoria Angleze dhe Gjermania Perëndimore të
dobësojnë veten e tyre që të rrojnë të barabartë në këtë
botë». Për sa i përket paqes rië qiell, atë e ka merak vetë
Vatikani, që ia ka lënë në dorë papa Pavlit VI, i cili çdo
ditë i takon, i pret e i përcjell udhëheqësit e kësaj «bote
të tretë», të këtyre «vendeve të paangazhuara» dhe i bekon me dy gishtat lart e me një gisht të përkulur për
diku gjetkë...
Teori të tilla antimarksiste natyrisht janë sajuar .për
t'i zgjatur jetën kapitalizmit,. por realiteti i kohëve tona
s'është ai që predikon Titoja, Ten Hsiao Pini e të.tjerët.
Renegatët e partive marksiste-leniniste, këta revizionistë modernë dhe agjentë të të dyja superfuqive dhe të
kinezëve vazhdojnë të bredhin nga një vend në tjetrin.
Titoja do të vejë në Bashkimin Sovjetik, në Kore, në
Kinë e që andej në Paris, në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës e ku nuk do të vejë. Përse? Për të lidhur ë për
të zgjidhur marrëveshje, për të marrë udhëzime nga padroni që e paguan më shumë.
Një situatë e tillë do ta stabilizojë gjendjen e turbullt, apo do ta acarojë më shumë? Ne mendojraë që
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do ta acarojë më shumë. Me këto shëtitje Titoja jo vetëm demaskon veten, por demaskon edhe të gjithë ata, të
cilët po e presin, demaskon kinezët, që kanë deklaruar se
do ta presin nga fundi i gushtit, do të demaskojë koreanët që edhe ata do ta presin në muajin gusht.
Ne shohim në aktivitet edhe të tjerë renegatë si Karriljoja, i cili, në emër të partive revizioniste të Italisë
dhe të Francës, gjoja kundër hegjemonisë sovjetike, hodhi
teorinë e «eurokomunizmit». Sovjetikët në fillim shkruan
një artikull kundër Karriljos, por shpejt i ulën pendët,
pse, siç po duket, jo vetëm nuk patën shumë sukses, por
edhe . për arsye se nuk duan që të pohohet një përçarje
midis tyre. Nga ana tjetër ata dëshirojnë që partive revizioniste perëndimore t'u japin mundësinë të futen në
pushtetin e borgjezisë, që të bëhen parti të regjimit dhc
jo të opozitës. Nga ky qëndrim Karriljoja ka marrë krahë
takuar me mikun e tij
dhe ka shkuar në Rumani për
Çausheskun, i cili është po aq renegat sa edhe Karriljoja,
por ka edhe një cilësi të dyfishtë, se i bindet edhe Brezhnjevit, edhe Karterit, pra bën punën edhe të socialimperializmit sovjetik, edhe të imperializmit amerikan.
bisedimet që po bëjnë këta dy renegatë, kinezët thonë se
po bien në ujdi gjoja për të kundërshtuar Partinë Komuniste revizioniste të Bashkimit • Sovjetik, kurse të tjerët
thonë se Karriljoja ka vajtur në Rumani, i thirrur
nga Çaushesku, «për t'u njoftuar se Moska do ta ulë kritikën kundër tij, por edhe ai duhet ta ulë kritikën ndaj
Bashkimit Sovjetik». Kështu ata do të bien në njëfarë
ujdie që edhe Bashkimi Sovjetik të mos lëndohet, edhe
Karriljoja të mund të infiltrohet më mirë në gjirin e kapitalizmit spanjoll.

«Bota e tretë», për të cilën kinezët kanë marrë atësinë dhe «bota e paangazhuar» për të cilën Titoja hiqet
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si ati i saj, e kam thënë se i përngjasin njëra-tjetrës si
dy pika uji. Që të dyja këto ndarje të vendeve të globit

kanë për qëllim, siç e kam theksuar, shuarjen e luftës së
klasave në mes proletariatit dhe borgjezisë dhe u shërbejnë fuqive të mëdha imperialiste e kapitaliste në drejtime të caktuara. «Bota e tretë» e kinezëve ka një qëliim
strategjik të caktuar, ajo është pjesë e një strategjie, që
konsiston në grumbullimin e shumë shteteve të botës
rreth Kinës. Ky grumbullim gjoja realizohet nën parullën se Kina është për çlirimin e popujve nga neokolonializmi dhe për kalimin e tyre në socializëm, nëpërmjet
luftës kundër imperializmit, pa e përcaktuar se cili është
ky imperializëm, por thekson se imperializmi më i rrezikshëm është ai sovjetik.
Pra, ky grupim kinez është diçka krejtësisht pa bazë
ideologjike dhe kjo është e kuptueshme, sepse ideologjia kryesore, vendimtare që mbretëron e sundon në këto
vende të së ashtuquajturës botë të tretë është një ideologji borgjeze kapitaliste. Kina me strategjinë e saj, për
grumbullimin e shteteve në këto botë, bën një aleancë
të hapët me borgjezinë kapitaliste për të luftuar gjoja
me imperializmin, socialimperializmin sovjetik.
E parë në këtë prizëm, siç e kemi thënë, kjo zhduk
antagonizmat që ekzistojnë dhe që përplasen me furi në
të gjitha këto shtete dhe në gjithë botën. Kina e Mao
Ce Dunit ka hedhur një parullë të tillë demagogjike pa
përmbajtje teorike, me shpresë që ta përdorë si një mjet
për të grumbulluar rreth vetes këto shtete dhe kjo t'i
shërbejë për qëllimet e saj hegjemoniste. Këtu është çështja e krijimit të dominimit kinez në të ashtuquajturën
botë e tretë dhe pastaj manovrimin e kësaj bote në interesat e saj imperialistë. Këtë gjë Kina e fsheh me namin që ka marrë se është një vend socialist dhe si
një vend i tillë nuk mund të ketë pikëpamje skIlavëruese ose që të synojë t'i heqë të tjerët nga hunda,
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t'u bëjë shantazhe të ndryshme, t'i luftojë, t'i shtypë dhe
t'i shfrytëzojë. Ajo e përdor. dhe e mbështet këtë pikë-,
pamje, po ashtu te pikëpamja se Partia Komuniste
Kinës, e krijuar nga Mao Ce Duni «i madh», gjoja është një parti me të vërtetë marksiste-leniniste, që ndjek .
mebsnikërtoMaeLnit,orqësh
kundër të gjitha të këqijave, që përmenda më lart.

Kina e maskuar nën këtë qenie të paqenë, me një.
frazë të «botës së tretë» dhe me futjen e saj pa asnjë.
kriter dhe pa asnjë përcaktim në këtë «botë të tretë»,.
mendon se do t'ia arrijë qëllimit të saj strategjik. Të njëjtin mashtrim kemi parë të përdorin Bashkimi Sovjetik•
dhe vendet e tjera, që u bënë revizioniste. Ata predikoj- .
në ditë e natë «se janë socialistë dhe partitë e tyre janë
parti marksiste-leniniste të vërteta», dhe nën këtë maskë
përpiqen të vendosin hegjemoninë në botë. Si rrjedhim, .

mund të themi se nuk ekziston asnjë ndryshim në mes •
strategjisë kineze dhe asaj të socialimperializmit sovjetik.
Kjo teori. sempliste, e rreme, antimarksiste, pa asnjë
bazë ideologjike dhe pa asnjë orientim të caktuar, miti
i <<botës së tretë» kineze, nuk ka asnjë efekt në vendet
e së ashtuquajturës botë e tretë, jo vetëm. në masat e.
gjera të proletariatit dhe të popullit që vuan në këto vende, por as edhe në udhëheqësit e tyre. Udhëheqësit bor-

gjezo-kapitalistë të këtyre vendeve, që Kina kërkon t'i ,
futë nën gunën e vet, kanë pikëpamjet e tyre të rrënjosura e të zhvilluara në kokë, kanë ideologjinë e tyre
dhe orientimet politike të përcaktuara, kështu që të tilla
dokrra kineze ata nuk i hanë. Kina mendon se me ma- .
dhësinë e saj territoriale do t'u imponohet këtyre vendeve,
por edhe më parë e kam theksuar se deri në njëfarë
shkalle, derisa nuk i prish punë, imperializmit ameri-• •

Nga kanilevrdstzhoakine«trbëv».
ana tjetër një teori e tillë Kinës nuk i jep asnjë copë
bukë, ajo ushqen gjendjen kaotike, krijimin e situatave
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kaotike në botë, të cilat i shërbejnë njëkohësisht
lizmit amerikan e socialimperializmit sovjetik për të vendosur hegjemoninë e tyre, për të ndërlikuar e për të
thurur akoma më shumë e më fort aleancat dhe marrëveshjet e tyre me krerët borgjezo-kapitalistë të kësaj
bote të ashtuquajtur të tretë.
Të marrim çështjen tjetër, «botën e paangazhuar»,
të cilën Titoja kërkon ta kthejë e ta bëjë «një doktrinë
universale», që gjoja i përshtatet, siç e përmenda edhe
më lart, gjendjes aktuale botërore. Sipas tij gjendja e
sotme «është revolucionare pse popujt e botës janë zgjuar
dhe duan të rojnë të lirë», por kjo «liri» sipas teorisë
së Titos, aktualisht nuk është •e plotë, për arsye se ekzistojnë dy blloqe, blloku i NATO-s dhe ai i Traktatit të
Varshavës. Titoja hiqet si personaliteti dhe teoricieni që
është kundër dy blloqeve, po kjo edhe në aparencë është
e gabuar. Pavarësisht se Titoja nuk bën pjesë në këto

formacione ushtarake, ai e ka shitur pavarësinë dhe lirinë e Jugosllavisë, ka shitur interesat ekonomikë dhe
politikë të saj. Blerës më të mirë për këta ka gjetur imperializmin amerikan, prandaj Titoja mbështetet më tePër te ky imperializëm, mbështetet po ashtu edhe tek
imperializmi sovjetik dhe te të gjitha vendet kapitaliste.
Pra Titoja, që biget si i paangazhuar, është plotësisht i
angazhuar, është plotësisht i angazhuar de facto në mos
de jure, në këto dy traktate agresive të superfuqive.
Pikërisht si Titoja, si titizmi, si Jugosllavia ekzistojn:ë në botë dhe shumë udhëheqës e vende të tjera, që
edhe ata kanë personalitetin dhe ideologjinë e tyre. Të

gjithë këta që Titoja kërkon t'i grumbullojë në të ashtuquajturën botë të paangazhuar, janë borgjezë, kapitalistë,
antimarksistë dhe luftojnë kundër revolucionit, pavarësisht se quhen «socialistë», «demokratë», «socialdemokratë», «republikanë», «republikanë indipendentë» e një
mijë apelacione të tjera. Të gjitha këto apelacione par473

më e preferuar për imperializmin amerikan dhe për kapitalizmin botëror sesa «bota e tretë» e kinezëve.

tish shërbejnë për të gënjyer proletariatin dhe popullin
e shtypur, për ta mbajtur atë nën zgjedhën e tyre dhe
për të luajtur në kurrizin e tij me kapitalin e madh.

Bota kapitaliste dhe imperializmi amerikan, sido që
e mbështetin teorinë kineze të «tri botëve», prapëseprapë
kanë njëfarë druajtjeje dhe njëfarë frike, pse forcimi i
Kinës mund të sjellë situata të tilla të papëlqyes' - me dhe
të bëhen. pastaj të rrezikshme për amerikanët. Kurse

Prandaj në bazën e ideologjisë së këtyre «shteteve të paangazhuara» qëndron ideologjia kapitaliste, antimarksiste,
antirevolucionare. Të gjitha këto «shtete të paangazhuara», janë në po ato forma, në po ato lidhje e ndërlikime
që Jugosllavia titiste është lidhur me superfuqitë dhe
me të gjitha vendet kapitaliste të zhvilluara të botës.

Ky grupim që predikon Titoja për të gjitha vendet e
botës nën drejtimin ideologjik të tij, që është një renegat
i marksizëm-leninizmit, nuk ka asnjë bazë teorike. Baza
e vetme është që të shuajë revolucionin, të luftojë ideo- logjinëmarkste- ,dformjëatny
që kjo të mos i shërbejë çështjes së proletariatit botëror
dhe popujve të shtypur të botës që të ngrenë krye e të
rrëzojnë shoqëritë e vjetra borgjezo-kapitaliste dhe të
vendosin shoqërinë e re, socializmin dhe më vonë ko 7
muniz.
Kjo është ideja dhe parimi kryesor i Titos në grumbullimin e këtyre vendeve, ai predikon sikur e ka arritur
grumbullimin dhe drejtimin ideologjik të tyre, por në
fakt një gjë e tillë nuk ekziston, pse kësaj teorie titiste,
ashtu si dhe asaj kineze, askush nuk i vë rëndësi, gjithkush shkon sipas mënyrës së tij, në rrugën që ka caktuar.
Edhe kjo rrugë është një rrugë kapitaliste që duhet luftuar. E ashtuquajtura ideologji e «botës së paangazhuar»
titiste nuk ka asnjë bazë ideologjike, pale marksiste-leniniste. Ajo, siç e thekson vetë gazeta jugosllave «Borba»,

bazohet në një politikë të përbashkët dhe në një përmirësim të ekonomisë. Pra janë këto dy rrugë kryesore që
gjoja udhëheqin këtë «botë të paangazhuar». Natyrisht
kjo s'ka asgjë revolucionare, është antirevolucionare dhe .
paangazhuar» e Titos, sipas mendimit tim, është «botae
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«bota e paangazhuar» e Titos nuk u shkakton Shteteve të
Bashkuara të Amerikës asnjë rrezik, përkundrazi, këto
vazhdojnë punën e tyre pa ndërprerje dhe pa kundërshtime, natyrisht pa kundërshtime serioze, sepse kontradikta ekzistojnë dhe do të ekzistojnë në mes të të ashtuquajturave vende të paangazhuara dhe imperializmit
arnerikan, do .të ekzistojë frika e luftës. Por zaret janë
hedhur, «alea jacta est» 1 dhe këto «vende të paanga-

zhuara», që janë vende borgjeze kapitaliste, i kanë r edhur
zaret e tyre, ato janë me ato fuqi imperialiste kapitaliste që u japin më shumë ndihma dhe që dinë të manovrojnë politikisht. Që të bësh politikë, sipas pikëpamjes
borgjeze e kapitaliste, do të thotë të gënjesh, të dredhosh,
kush të mundet t'ia hedhë tjetrit më shumë e më shpejt.
Pra, politika e kuptuar nga Titoja, që predikon «botën
paangazhuar» dhe nga të ashtuquajturit pjesëtarë të «botës së paangazhuar», është një politikë kurvë, e cila,
shqip, ka për qëllim që, në momente të caktuara dhe sipas koniunkturave, çdo shtet të mund të përfitojë të pak- tën një diçka nga një shtet më i fuqishëm për interesat
e klasës së vet, për interesat e bosëve të klasës së vet.
Titizmi me teorinë e «botës së paangazhuar» ka vendosur këtë politikë, e cila nuk ka një orientim të njëjtë,
siç mendon Titoja dhe titizmi, përkundrazi çdo shtet nuk
pyet kërrkënd se ç'duhet të bëjë dhe si duhet të veprojë.

Gjithë politika e tyre bazohet në atë që të forcojnë pu7
1 Latinisht — zari u hodh.
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shtetin e tyre borgjezo-kapitalist, të shfrytëzojnë popuIlin, të kenë miqësi me një vend të madh imperialist
kapitalist dhe të bëjnë një jetë të rehatshme në kurrizin
e popujve, të shuajnë çfarëdo revolte, çfarëdo kryengritje,
çfarëdo revolucioni. Kjo është gjithë politika e «botës së
paangazhuar» titiste. Pra Titoja kërkon që të ruhet statukuoja. Çështja e blloqeve natyrisht i intereson Titos,
pse një konflagracion i mundshëm botëror do t'i acaronte shumë kontradiktat dhe do të çonte në luftë
mes të dyja superfuqive, ku do të përziheshin të gjitha
vendet, në mes tyre edhe Jugosllavia, e cila mund të sulmohet më parë nga socialimperializmi sovjetik. Prandaj
teoria e «botës së paangazhuar» i shërben më shumë
imperializmit amerikan, por nuk mbetet pa i shërbyer,
gjithashtu, edhe socialimperializmit sovjetik, i cili kërkon
të ketë akoma më shumë nga ç'ka aktualisht.

«Bota e paangazhuar» titiste është për statukuonë,
siç është për statukuonë edhe «bota e tretë» e kinezëve.
«Bota e paangazhuar» titiste nuk ka në bazë ideologjinë
marksiste, por ideologjinë kapitaliste, ashtu si dhe «bota
e tretë» kineze që nuk ka në bazë ideologjinë marksiste-leniniste, por atë kapitaliste. «Bota e paangazhuar» titiste
ka për qëllim të Iypë nga imperializmi amerikan dhe
nga vendet e tjera kapitaliste kredi për të pasuruar klasën e re ose klasën borgjezo-kapitaliste. Edhe Kina me
«botën e tretë» kërkon të pasurohet vetë, të forcohet
ekonomikisht e ushtarakisht për të dominuar botën. QëIlimet e të dyja këtyre botëve janë antimarksiste, janë
pro kapitalit, pro imperializmit amerikan dhe dëshirojnë
t'i vënë fre ose ta shkatërrojnë socialimperializmin sovjetik që është një konkurrent i tyre.
Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës ]uajnë këtu,
sipas dëshirave të tyre, si me fijen Tito, ashtu dhe me
fijen Hua Kuo Fen dhe Ten Hsiao Pin. Këta dy të fundit
janë marioneta të imperializmit amerikan, marioneta që
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nuk dalin hapur si në skenat e teatrove për kalamanët,
por janë nga ato që maskohen dhe, kur atakohen në teoritë e tyre, nuk gjejnë fakte dhe dokumente të shëndosha
për të polemizuar, por përdorin shprehjen «nuk bëjmë
polemikë». Për shembull, me Shqipërinë socialiste pse
nuk bëjnë polemikë, kur kjo dhe Partia e Punës e Shqipërisë, marksiste-leniniste, i demaskon keqas në sytë e
opinionit botëror? Çfarë presin? Ata nuk bëjnë polemikë
për arsye se do të demaskohej loja e tyre tradhtare e
renegate ndaj marksizëm-leninizmit dhe revolucionit. Këtu qëndron qëllimi dhe fshehja e së vërtetës kur kinezët
nëpërmjet jugosllavëve flasin dhe këtë e mësojmë nga
burime të sigurta të Pekinit se Kina nuk do t'i përgjigjet
hëpërhë polemikës shqiptare.
Me fjalë të tjera, teoria e «të paangazhuarve» e
Titos u shërben shumë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto dhe vendet kapitaliste vazhdimisht, dhe këtë
ne e shohim gjatë gjithë vitit, bëjnë mbledhje të ndryshme dypalëshe, shumëpalëshe, mbajnë konferenca të
çdollojta, mbajnë • kongrese, marrin rezoluta, mbajnë diskure dhe japin konferenca shtypi për gazetarët, thonë
plot fjalë të rreme, japim shpresa, bëjnë kërcënime e
shantazhe. Të gjitha këto bëhen për të kaluar krizën që
u ka zënë këmbët, për të shuar ndjenjën e hakmarrjes
së popujve të shtypur që vuajnë, për të gënjyer masat e
gjera punonjëse dhe proletariatin, për të gënjyer demokratët përparimtarë. Në gjithë këtë lojë, në këtë labirint
të ndytë, luajnë kartën e tyre marionetat jugosllave, kineze, rumune, sovjetike, amerikane, angleze e gjithë të
tjerat pa përjashtim.
Edhe teoria e «botës në zhvillim» është një tjetër
teori, që nuk u kundërvihet të parave, por që ka të njëjtin qëllim antimarksist për të ngatërruar mendjen e
njerëzve. Kjo «botë në zhvillim» nuk zë në gojë çështjet

politike, pse është e kotë që t'i zërë, për të ekziston ve477

tëm çështja ekonomike dhe çështja e zhviUimit në përgjithësi. Se çfarë zhvillimi kërkon kjo botë, nuk përcaktohet nga kurrkush. Vendet e ndryshme të botës
dëshirojnë të zhvillohen në të gjitha fushat e jetës ekonomike, politike, kulturore etj., sidomos popujt e botës
me proletariatin në krye duan ta rrëzojnë botën e vjetër, të
kalbët, borgjeze kapitaliste dhe të vendosin në vend të saj
botën e re, socializmin. Po për këtë botë nuk flitet në teorinë e «botës së paangazhuar», apo të «botës në zhvillim».
Duke folur për vendet e ndryshme; ne japim dhe
konsideratat tona për to, bëjmë vlerësimet për shkallën
e zhvillimit të një vendi apo të një tjetri dhe ky zhviIlim është i pabarabartë, pra, mundësitë e çdo shteti janë
të ndryshme në këtë drejtim. Ne themi se çdo shtet
duhet të bëjë revolucionin e të ndërtojë shoqërinë e re
me forcat e veta, çdo shtet i lirë, i pavarur e sovran
duhet të ndërtojë një shoqëri të re, të luftojë shtypësit e
tij, të luftojë çfarëdo imperializëm që e skllavëron, të fitojë të drejtat politike, ekonomike, kulturore dhe të ketë
një atdhe të lirë, ku të sundojë klasa punëtore në aleancë
me të gjitha masat punonjëse. Këtë themi ne dhe jemi
partizanë të vendosur se ka vetëm dy botë: bota socialiste dhe bota kapitaliste. Ne për vete jemi pjesëtarë të
botës së re, socialiste, dhe luftojmë për vdekje botën
kapitaliste.
Pra, të gjitha këto teori mbi ndarjen e botës: «bota
e parë», «bota e dytë», «bota e tretë-, «bota e paangazhuar», «bota në zhvillim» ose ndonjë botë tjetër që
mund të shpiket nesër, i shërbejnë stabilitetit të kapitalizmit, i shërbejnë hegjemonisë së fuqive të mëdha, i
shërbejnë qëllimeve të këtyre fuqive për të mbajtur në
skllavëri popujt e botës. Prandaj duhet t'i luftojmë këto
teori reaksionare e antimarksiste-leniniste me të gjitha
forcat e mjetet që disponojmë.
Me vajtjen e Titos në Kinë atje do të ketë patjetër
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diskutime në mes «botës së tretë» dhe «botës së paangazhuar». JugosIlavët haptazi, por jo me zë të fortë, e
kritikojnë «botën e tretë» të Kinës dhe kërkojnë që kjo
të inkludohet në «botën e të paangazhuarve». Po kinezët
do ta pranojnë një situatë të tillë? Do ta pranojnë ata
diktatin e Titos, që është diktati amerikan, natyrisht i
maskuar? Megjithatë Titoja do të bëjë përpjekje edhe
për çështjen e prestigjit, por sidomos për çështjen e interesit të madh, për ata interesa që unë përmenda se
bëjnë pjesë në strategjinë e Kinës për t'u bërë një fuqi
e madhe botërore. Pra, do ta pranojë vallë Ten Hsiao
Pini tezën e Titos, apo do të ngulë këmbë në «botën e
tretë», Titoja në «botën e paangazhuar» dhe të dalin më
në fund miq. pse në fakt të dyja «botët» e tyre janë si
dy binarët e hekurudhave që çojnë trenat në Uashington.
Unë besoj se Ten Hsiao Pini do të bjerë dakord për
shunië gjëra me Titon, sidomos për qëllimin e madh të
aleancës me imperializmin amerikan dhe për pranimin e
ndihmave të shumanshme amerikane, për luftën që duhet t'i bëjnë së bashku socialimperializmit sovjetik, si
armiku kryesor që kërcënon këta të dy, në radhë të parë, pastaj ata do të bien dakord edhe për pikëpamjet e
tyre proimperialiste.
Çështja tjetër, për të cilën do të bien dakord, natyrisht pa e shfaqur, është pengesa që do t'u bëjnë luftërave çlirimtare të popujve, ruajtja e statukuosë aktuale
e sidomos pengimi me çdo mjet i udhëheqjes së luftërave
çlirimtare të popujve në revolucion nga proletariati dhe
nga ideologjia e marksizëm-leninizmit. Kjo do të jetë ideja
dominuese, por pa e zënë në gojë, në të gjitha bisedimet
që do të zhvillojnë së bashku Titoja dhe kinezët. Të dyja
palët do të flasin sikur janë marksiste-leniniste, por në
fakt ato janë renegate të marksizëm-leninizmit.
Për sa i përket çështjes së «botës së tretë» dhe të
«botës së paangazhuar» ata do të qëndrojnë në pozitat
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është për Titon një pengesë e fortë në rrota. Do të flasë

e tyre, nuk do t'i bëjnë lëshime të hapëta njëri-tjetrit..
Ka mundësi që Kina deri në njëfarë shkalle ta përmendë
«botën e tretë- si parim strategjik të saj, por duke theksuar se Jugosllavia me politikën e saj të «botës së paangazhuar» ndihmon në luftën kundër imperializmit dhe
për çlirimin e popujve etj., etj. Këtë formulë për «botën e tretë» mund ta adaptojë Kina përballë ekzigjencave
të «botës së paangazhuar-, që përbën strategjinë titiste,
që është strategjia e imperializmit amerikan.

e do të zbukurojë mirë aleancën dhe miqësinë me Rumaninë e Çausheskut, me qëllim që t'u bëjë më shumë
qejfin kinezëve, pse Titoja i ka të caktuara mendimet e
tij për Çausheskun dhe për Rumaninë në çdo pikëpamje,
në rad ë të parë nga pikëpamja e qëndrueshmërisë së
tyre, e frikës së tyre në palcë dhe mbasandaj për qëndrimet e tyre politike, të cilat janë në shërbim kryesisht të
socialimpërializmit sovjetik dhe me lejen e këtij flirtojnë
herë me njërin .e herë me tjetrin ose me të tërë së bashku, me amerikanët e me kinezët, me Titon e me izraelitët, me Kim Ir Senin e me Karriljon, domethënë me çdo
lloj boje e llumi.

Në bisedimet lidhur me Evropën dhe Ballkanin ata
do të jenë dakord. Kinezët do të vazhdojnë haptazi të
predikojnë forcimin e NATO-s, të Tregut të Përbashkët
dhe të «Evropës së Bashkuar» kundër rrezikut të socialimperializmit sovjetik. Edhe Jugosllavia ka të njëjtin qëIlim, por mendimet e saj do t'i formulojë në një mënyrë
tjetër më pak kategorike, por duke u ngatërruar në të
gjitha gënjeshtrat politike që ka zhvilluar Titoja në konferencat e ndryshme, qoftë në atë të partive komuniste
revizioniste në Berlin, qoftë në Helsinki, qoftë në mbledhjen komike të Beogradit etj., etj. Domethënë ai nuk do
të theksojë se Evropa rrezikohet nga një sulm iminent
i socialimperializmit sovjetik, siç predikon Kina, por do
të predikojë atë që vendet e zhvilluara kapitaliste të Evropës gjoja duhet «të ndryshojnë» qëndrimet e këtyre,
«të zbutin» intensitetin e thithjes së gjakut të popujve të
«vendeve të paangazhuara» dhe «të lëshojnë» diçka për të
mjeruarit. Kjo do të jetë në përgjithësi esenca e bisedës
së Titos.

Për sa i përket çështjes ballkanike Titoja, natyrisht,
do të hiqet si lideri i pagabueshëm, udhëheqësi komunist
i shtetit socialist jugosllav, që ka luftuar për socializmin,
për komunizmin. Ai do të theksojë vetadministriMin
jugosllav, që është një shembull i shkëlqyer etj., etj., dhe .
qëJugoslavidhrntempoujBalknit,
por këtë unitet natyrisht e pengon Shqipëria, e cila
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AGJENCIA TANJUG MBI KONGRESIN E ARDHSHEM
TE 11-TË TE PARTISË KOMUNISTE TE KINES
Agjencia jugosllave e lajmeve Tanjug që është e
mirinformuar për ngjarjet në Kinë, për arsye se miqësia
në mes Kinës dhe Jugosllavisë po trashet dhe nga të
dyja anët po shkruhen artikuj mburrës për njëri-tjetrin,
njofton nga Pekini në lidhje me kongresin e ardhshëm
të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës. Tanjugu lë të
kuptohet sikur është në dijeni edhe për temat që do të
trajtohen në,kongres, për statutin e ri që do të aprovojë
kongresi dhe për programin e politikës së brendshme e
të jashtme të Partisë Komuniste të Kinës. Unë mendoj
se kjo agjenci i parashikon mirë çështjet, pse këto parashikime, sigurisht, ia kanë konfirmuar kinezë, me të
cilët Tanjugu është lidhur ngushtë, apo në formë agjenturore.
Në mes të tjerash Tanjugu thotë se në programin e
ri çështja e «botës së tretë» do të përcaktohet si një
«teori marksiste-leniniste», që udhëheq luftën kundër
imperializmit dhe hegjemonizmit. Teza që mbrojnë kinezët, thotë se «bota e tretë- është lëvizja kryesore botërore kundër imperializmit dhe sidomos kundër socialimperializmit. Këtë e konfirmoi edhe ministri i Punëve
të Jashtme të Kinës, i cili i tha Valdhajmit, Sekretarit të
Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara,
se OKB-ja është e dominuar nga dy superfuqitë dhe tash
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«bota e tretë» do t'i vërë, si me thënë, një kufi kësaj
ndërhyrjeje dhe dominimit të tyre në politikë.
Është plotësisht e mundshme që të shtrohet kjo
çështje në këtë mënyrë në programin e Partisë Komuniste të Kinës dhe duhet të shtrohet, sipas mendimit
tim, sepse kjo është strategjia kryesore e kinezëve.
Siç e kam thënë edhe herë të tjera, Kina dëshiron
të bëhet superfuqi socialimperialiste. Ajo ndarjen e botks në tri pjesë e kupton në këtë mënyrë: nga një anë
është «bota e tretë», me Kinën në krye, në anën tjetër
është «bota e dytë», ku bëjnë pjesë vendet e zhvilluara
ekonomikisht dhe teknikisht dhe, më së fundi, «bota
e parë» imperializmi amerikan dhe sidomos socialimperializmi sovjetik. Prandaj për Kinën ka gjoja tri botë,
kurse në fakt janë dy, pse përveç «botës së tretë» është
edhe «bota e dytë» në aleancë me imperializmin amerikan. Të dyja këto botë konfondohen në një botë, e cila
duhet të kundërshtojë me luftë botën tjetër, socialimperializmin sovjetik. Me fjalë të tjera, kështu reduktohet
teoria e -tri botëve» pse Kina po hapet me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, është hapur dhe po hapet me
të madhe me vendet e zhvilluara kapitaliste të Tregut
të Përbashkët Evropian. Sipas agjencive të lajmeve janë
riënshkruar marrëveshje në mes këtyre vendeve dhe
Kinës (gjë që duhet besuar), marrëveshje ku përcaktohet
se shtetet e Tregut të Përbashkët do t'i japin Kinës kredi
të mëdha dhe do të bëjnë investime, kuptohet në teknologji, që Kina t'i paguajë pas 5 ose 10 vjetësh. Edhe
këto janë me fjalë të tjera kredi, që Kina po merr nga
vendet e Tregut të Përbashkët. Por kredi dhe investime
me një vlerë më të madhe dhe në një shkallë më të
gjerë Kina po merr nga imperializmi amerikan.
Li Hsien Nieni dhe ndihmësi i tij, në një mbledhje
të madhe që u bë në Pekin, theksuan se Mao Ce Duni
ka thënë se vërtet duhet të mbështetemi në forcat tona,
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por kjo nuk do të thotë që të përbuzim teknikën dhe
teknologjinë e huaj. Pra, ishte vetëm «katërshja» sektare,
që këtë pjesë të dytë të thënieve të Mao Ce Dunit e
luftonte dhe nuk e vinte në zbatim. Kjo do të thotë se,
me marrjen e fuqisë nga Hua Kuo Feni, Jeh Çien Jini dhe
Ten Hsiao Pini, këtej e tutje tregtia me Perëndimin, në
radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si
.dhe me Japoninë e me vendet e Tregut të Përbashkët
Evropian, do të zgjerohet jashtëzakonisht shumë, për të
arritur, siç është theksuar në mbledhjen e Asamblesë
Kombëtare Popullore, realizimin e objektivit që deri në
fundin e shekullit të 20-të Kina të bëhet një fuqi e madhe «socialiste». Pra «bota e tretë», e cila është e lidhur
ngushtë me imperializmin amerikan dhe me vendet e
zhvilluara kapitaliste të Evropës dhe të Azisë, është në
uritet të plotë për të marrë të njëjtën ndihmë që merr
edhe Kina nga këto vende të pasura kapitaliste.
Vendet e «botës së tretë» këtë punë që po bën
aktualisht Kina, e kanë bërë më parë, pra, është mirë
që Kina e th6të me gojën e vet se bën pjesë në «botën
.e tretë», për arsye se nuk ka asnjë ndryshim nga vendet
e kësaj bote dhe udhëheqja kineze nuk ka asnjë ndryshim nga udhëheqjet e shteteve të «botës së tretë».
Çështja është se kinezët gënjejnë vendet e «botës
së tretë», duke pohuar se në të bëjnë pjesë edhe vendet
që janë socialiste, kurse «bota e tretë», në fakt, nuk
thotë që është socialiste, përkundrazi, është kundër socializmit dhe komunizmit. Disa nga vendet e kësaj bote
e thonë që janë kapitaliste, disa të tjera e quajnë veten
vende borgjeze, vende borgjeze të përparuara etj., por
kurrë nuk pohojnë që janë vende socialiste. Kështu identifikimi i Kinës me vendet e «botës së tretë» ideologjikisht
është i bazuar, kurse praktikisht nuk është i bazuar, sepse
këto vende të «botës së tretë», natyrisht, nuk lidhen
me Kinën dhe as që do të lidhen me të, ato janë të
-
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]idhura me vendet e tjera kapitaliste, me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e zhvilluara kapitaliste të Evropës dhe të Azisë. Ka, gjithashtu, në
Afrikë dhe në Azi vende që janë të lidhura me socialimperializmin sovjetik, por lidhjet e Kinës me «botën e
tretë», gjoja kanë për qëllim që, veç ndihmës për imperializmin amerikan, imperializmin francez, anglez dhe
gjermanoperëndimor, të bëjnë të mundur që edhe ajo
vetë të depërtojë në këto kontinente dhe në vendet e
tjera të botës, ku mund të gjejë ndonjë vrimë miu të
futet.
Mendimi im është se Kina hëpërhë nuk ka shumë
iluzione që të bëjë për vete popujt e vendeve të «botës
së tretë», siç i quan ajo, për arsye se shtetet e «botës
së tretë» janë ngushtësisht të lidhura me kreditorët e
tyre të vjetër, nëpërmjet bankave të ndryshme të f uqishme, nëpërmjet marrëveshjeve të hapëta e të fshehta
ushtarake, nëpërmjet transaksioneve të ndryshme politike dhe ekonomike që u sjellin të ardhura të mëdha
udhëheqjeve reaksionare të këtyre vendeve të së ashtuquajturës botë e tretë, kurse Kina nuk u sjell asgjë. Kjo
mund t'u japë diçka atyre, por më vonë.
Prandaj qëllimi i Kinës aktualisht është që, duke
u hequr si vend i «botës së tretë», të veprojë në ndihmë
të imperializmit amerikan, i cili synon të arrijë dy qëIlime: Kina të vazhdojë, së pari, luftën e ashpër dhe të
thellojë kontradiktat me socialimperializmin sovjetik, që
është konkurrenti kryesor dhe serioz i tij, dhe së dyti, Kina, me potencialin e saj pseudomarksist që ka,
të gënjejë popujt e vendeve të «botës së tretë» për të
]ikuiduar kryengritjet, rebelizmin, revolucionin në këto
vende, revolucion, që përbën rrezik për udhëheqjet e
brendshme të këtyre vendeve dhe për aleatin e madh
imperialist të këtyre udhëheqësve kapitalistë të vendeve
të «botës së tretë».
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Kjo është detyra që ka marrë përsipër Kina në platformën politike, të cilën, siç thotë Tanjugu, do ta përcaktojë. edhe në programin politik të kongresit dhe për
këtë do të marrë çeqet, ashtu siç ka marrë dhe siç po
merr vazhdimisht edhe Titoja. Në këtë mënyrë ajo do të
plotësojë programin që ka caktuar për zhvillimin e bujqësisë, të industrisë, të mbrojtjes etj. Pra, detyrën që i
është caktuar, Kina po e zbaton me zell. Për këtë do t'i
jepet edhe «rroga» dhe, pasi ta ketë marrë këtë rrogë,
atëherë mund të flitet që të fillojë t'u japë edhe ajo
kredi këtyre udhëheqësve të bukur «demokratë» që
sundojnë mbi popujt e vendeve të «botës së tretë», te të
cilët aktualisht ajo nuk ka influencën që pretendon
për të dominuar. Këtë ne e shohim në jetë. Vetëm nga
Kongresi ynë i 7-të dhe nga artikulli «Teoria dhe praktika e revolucionit», që zbërthen më tej tezat e këtij
Kongresi, vendet e popujt e Afrikës, revolucionarët e
Afrikës, bile deri edhe kancelaritë e shteteve afrikane
janë treguar,.si me thënë, në përgjithësi, entuziaste dhe
pranojnë tezat e Partisë sonë. Ata thonë që këto teza
janë të pamohueshme, janë të vërteta. Popujt dhe revolucionarët e këtyre vendeve thonë se këto dokumente
neve na hapin sytë, pse deri tash nuk shihnim. Këto teza
neve na sqarojnë rrugën dhe na ndihmojnë të shohim
se politika e kinezëve është një politikë me dy faqe,
nuk është një politikë e sinqertë. Ne shohim se kinezët
mbështetin imperializmin amerikan dhe, në qoftë se
mbështetin ndonjë krah të ashtuquajtur revolucionar në
vendet tona, sidomos në Afrikë, këto qarqe pseudorevolucionare prokineze janë edhe proamerikane. Prandaj
mund të dalim në konkluzionin që aktualisht situata
politike dhe ideologjike jashtë Kinës është shumë e rëndë,
është në demaskim.
Me mbrojtjen që i bëhet një politike të tillë kineze
nga disa grupime bishtra të saj, që ajo ka krijuar në
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Evropë ose në disa vende të tjera, duke shkruar disa
artikuj, jo vetëm që tallen të tjerët, por, sipas informatave që kemi, ata që aprovojnë raportin e Kongresit
tonë të 7-të dhe artikullin «Teoria dhe praktika e revolucionit», që bëjnë pjesë në këto grupime, i kërkojnë
me këmbëngulje këto materiale dhe i studiojnë. Ata kanë
shpallur dhe kanë kërkuar mbledhje të hapëta të grupimeve dhe të udhëheqjeve të tyre, bile kanë diskutuar
pikërisht mbi Kongresin tonë të 7-të, mbi idetë e tij dhe
mbi artikullin e 7 korrikut. Nga informatat që kemi,
shumë anëtarë kanë dezertuar nga këto grupime dhe
janë bashkuar me ato 'parti marksiste-leniniste që qëndrojnë në rrugë të drejtë : dhe që janë në unitet të plotë
me tezat •marksiste-leniniste të Partisë sonë. Një situatë
e tillë është kudO. N.ë të gjitha grupimet bishtra të
Kinës ka filluar përçarja, kurse në partitë e vërteta
marksiste-leniniste ka disa elementë, të cilët nuk janë
dakord ose janë të lëkundshëm dhe prapëseprapë ata nuk
shkëputen, të rrallë janë ata që shkëputen prej këtyre
partive.
• Ne shohim se në Norvegji, në Suedi, në Finlandë
ka një muaj e ca që po flitet për artikujt tanë dhe për
materialet e Kongresit tonë të 7-të. Në këto vende po
bëhen mbledhje pas mbledhjesh dhe gjatë gjithë kësaj
kohe janë shpërndarë me mijëra e me mijëra kopje të
artikullit të «Zërit të popullit» «Teoria dhe praktika e
revolucionit», përveç raportit të Kongresit të 7-të, i cili
ka kohë që është përkthyer në suedisht e në norvegjisht
dhe po studiohet jo vetkrn nga marksistët, por edhe nga
shumë njerëz të tjerë: Dokuinentet e Partisë sonë kanë
vënë në lëvizje dhe kanë ngjallur interesim jo vetëm te
marksistë-leninistët, por edhe tek elementë të tjerë revolucionarë të partive të tjera socialiste e socialdemokrate,
të cilët janë në kundërshtim r•e teoritë e vjetra kineze,
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sovjetike dhe amerikane, por edhe me pushtetin e tyre
demokratiko-borgj ezo-kapitalist.
Pra, materialet e Partisë sonë kanë krijuar një interesim të madh në sfera të ndryshme të popujve të
botës. Fakt është se ka një muaj që po zhvillohet dhe
po vazhdon një diskutim i gjerë rreth tezave të Kongresit
të 7-të e të artikullit tonë gjë që nuk është parë asnjëherë dhe këtë e thonë vetë të huajt. Diskutimet vazhdojnë, sepse artikulli prek problemet kyç më të rëndë-.
sishme të kohës së sotme, ai u jep atyre një zgjidhje dhe
u tregon popujve të vërtetën. Kjo i mobilizon edhe
i nxit ata për punën e tyre. Del qartë çështja që një
popull i vogël, një parti e vogël kanë guximin të rrojnë
të pavarur, të luftojnë nga të tërë krahët pa pasur frikë
nga kurrkush dhe të ndërtojnë socializmin me suks,
kjo del qartë, sepse shumë njerëz jashtë nuk janë
mjaftuar për t'i njohur këto teza vetëm nëpërmjet shkrimeve tona. Njerëz të dërguar si turistë ose me delegacione kanë parë me sytë e tyre jetën që zhvillohet TF2
ne, gjendjen 'ekonomike, veprimtarinë politike, ideolognke dhe përpjekjet për forcimin e mbrojtjes, guximin e
popullit shqiptar, kulturën socialiste dhe artin tonë Di- rparimtar dhe kanë përshtypje jashtëzakonisht të mira.
Prandai shkrimet tona i nxitin ata të mendoinë, të venrojnë dhe të revizionojnë mendimet e tyre të gabuara,
t'i hedhin mendimet e tyre mbi bankë dhe të mos i
oranoinë më ashtu siç u thonë udhëheaësit e tyre, aë
kërkoinë t'i tërheqin nga hunda në rrugët e errëta oër
interesin e aristokracisë punëtore dhe të shtetit kamtalist borgjez, që është i lidhur me imperializmin dhe me
superfuqitë.
Prandaj në një situatë të tillë Partia jonë dhe Shqipëria socialiste fiton zë të mirë dhe ka krijuar për
veten e saj një simpati jashtëzakonisht të madhe jashtë
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vendit, kursc Kina, e cila duhet të ishte një vend i fortë.
socialist dhe i rëndësishëm në balancën e revolucionit,
është kthyer në një vend që kritikohet dhe partia e saj
në një parti, së cilës gjithnjë e më shumë nuk po i dëgjohet fja]a.
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PIKEPAMJET SHOVINISTE TE NJE AMBASADORI
JUGOSLLAV
Në një bisedë që pati ambasadori jugosllav në Athinë me ambasadorin tonë i tha: «Kam marrë vesh që
grekët po përgatitin në Selanik një kongres të maqedonasve grekë. Neve nuk na pëlqeu një gjë e tillë, për
arsye se jemi shumë të ndjeshëm dhe nuk dëshirojmë që
grekët të bëjnë kongrese të tilla me maqedonasit-. Vi-

het pyetja: Përse u dashka që grekët të mos bëjnë kongrese të tilla, me shtetasit e tyre maqedonas, që janë në
Greqi, dhe shovinistët jugosHavë paskan të drejtë të
mbajnë nën zgjedhë një milion e tetëqind mijë shqiptarë, të cilëve u kanë krijuar gjithë ato situata të vështira,
i kanë pasë futur në kampe përqCndrimi, nuk i linin të
mësonin gjuhën amtare, i kanë ngritur dhe i kanë shpërngulur në Turqi etj., etj.? Përse shovinistët jugosllavë
paskan pasë të drejtë të kurdisnin propagandistë kundër
Republikës Popullore të Shqipërisë e të përgatitin edhe
tash të tillë? Ata mendojnë se vetë mund të bëjnë kongrese me pakicat kombëtare që jetojnë në Jugosllavi,
kurse të tjerët nuk duhet të bëjnë. Ky qëndrim, natyrisht,
tregon për pikëpamjet shoviniste të jugosllavëve.

Shovinistët jugosilavë kërkojnë të krijojnë JugosIlavinë e madhe, ata duan që grekët të njohin që edhe maqedonasit që banojnë në Greqi, janë pjesë e popullatës së
Republikës Maqedonase brenda në Federatën JugosHave.
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Po ashtu ata kërkojnë që edhe bullgarët të njohitatshme,
Pirinë kanë një minoritet maqedonas, kështu që nwetëkohë jugosllavët të mund t'i zgjerojnë kufijtë e tyre i. të
këta maqedonas, bile të marrin edhe Selanikun. Kur është•
çështja të mendohet që tokat tona në Jugosllavi të banuara nga shqiptarët t'i kthehen Shqipërisë, kjo nuk u
leverdis shovinistëve serbë e jugosllavë. Bile shovinistët
serbë e jugosllavë kanë vënë një censurë të rreptë që në
Jugosllavi të mos shikohet televizioni ynë dhe përpiqen
që marrëdhëniet kulturore që mban Shqipëria me Kosovën, t'i kufizojnë jashtëzakonisht shumë. Ansamblet tona
ata i çojnë të japin shfaqje në disa salla ku kanë mundësi të mbledhin vetëm njerëz që i kanë të tyret, që janë
të shitur tek ata, që janë jo vetëm kundër Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë, por edhe antishqiptarë
të Kosovës, me një fjalë elementë tradhtarë që janë vënë
në shërbim të shovinizmit serb. Në Strugë, për shembull,
shovinistët jugosllavë nuk kanë lejuar që ansambli ynë
«Çerçiz i ftuar në festivalin e Ohrit, të jepte
shfaqjet e tij. Ky qëndrim arbitrar përbënte një skandal
të madh, derisa u arrit që jugosllavët të kërkojnë ndjesë
për këtë paturpësi që bënë në Strugë.

Udhëheqësit maqedonas tregohen më katolikë se papa,
shovinistë se serbët. Ata aktualisht sillen ndaj shqiptarëve me një arrogancë të tmerrshme e të turpshme, në
një mënyrë aq poshtëruese dhe aq revoltuese, sa, natyrisht, shqiptarët e Maqedonisë nuk do t'ua harrojnë aq
kollaj.
Illë

Jam me pushimet e verës këtu, në Pogradec, dhe
herë pas here shoh në televizor disa filma të bërë në
Maqedoni, të cilët e paraqesin shqiptarin kurdoherë si
«ballist•, sikur ai ka luftuar kundër Maqedonisë. Sigurisht ky qëndrim është frymëzuar nga politika serbomadhe, që jugosllavët e kanë zbatuar edhe në Kosovë, ku
kanë bërë kërdinë kundër shqiptarëve që i quanin «ba-
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Ilistë». Ata akoma shqiptarët i quajnë -nacionalistë»,
«irredentistë» e çfarë të duash. •
Udhëheqja aktuale e Kosovës është e shitur kokë e
këmbë te serbët dhe këta të fundit ia paguajnë mirë
tradhtinë. Ajo rron si vojvodët, kurse pakënaqësia e popullit ndaj saj është jashtëzakonisht e madhe. Këta muaj
jeta në Kosovë është shtrenjtuar, çmimet janë ngritur
18 për qind, kurse në vende të tjera të Jugosllavisë janë
ngritur 5 për qind. Në popull ka edhe fjalë të tilla: «Trepçja prodhon, Beogradi ndërton», gjë që do të thotë se teoria e vetadministrimit jugosllav zbatohet .kudo, përveç
Kosovës. Të gjitha të ardhurat e Kosovës i thith Serbia,
i thith Federata, kurse Kosova rron në mjerim. Kosovarët,
për të siguruar mjetet e jetesës, emigrojnë në Turqi, ata
lënë tokat e vatrat e tyre dhe shkojnë të punojnë si
skllevër në vendet e zhvilluara kapitaliste për të siguruar
diku 5 marka e diku 5 grosh.
E tillë është situata. Kjo të bën të gjykosh se thënia
e ambasadorit shovinist jugosllav në Athinë bëhet për
qëllime shoviniste, por s'ka gjë, koha do të vërtetojë drejtësinë e vijës sonë në marrëdhëniet me fqinjët, do të
nxjerrë në shesh të drejtat e shqiptarëve që banojnë në
Jugosllavi. Do të vijë koha kur kosovarët do të luftojnë
akoma më mirë, më shumë e më fort për të fituar lirinë,
pavarësinë dhe sovranitetin. Shqiptarët që banojnë në
trojet e veta kombëtare në Jugosllavi, do të vendosin vetë
se me cilin shtet do të bashkohen, do të vijë koha që ata
ta thonë fjalën e tyre.
Zhvillimi materialist i historisë, në mos sot, nesër,
do ta sjellë ditën e dëshiruar të lirisë. Shqiptarët që banojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, duhet të punojnë
me mend në kokë; ata nuk duhet të kenë• kurrë besim te
njerëzit e shitur që i qeverisin, por të bashkojnë forcat e
tyre të shëndosha në një rezistencë që duhet të shkojë
kreshendo. Kur situatat të piqen, detyra e tyre është që,
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me mënyrat që do t'i gjejnë vetë më të përshtatshme,
të kërkojnë më shumë liri, më shumë demokraci, vetëqeverisje (jo vetadministrim revizionist, por autonomi të
plotë). Këto kërkesa duhet të rriten vazhdimisht, gjersa
të vijë koha që të piqen kushtet për të vendosur se me
cilin shtet do të dëshirojnë të bashkohen.
Ne nuk jemi për politikën e shpartallimit të Federatës Jugosllave, por, në rast se shovinistët jugosllavë
vazhdojnë të sillen me Shqipërinë dhe me shqiptarët, natyrisht ne jemi një popull i atillë që dimë edhe
të qëndrojmë, edhe t'u përgjigjemi, edhe të luftojmë. edhe
të fitojmë, kur është rasti për t'i bërë të gjitha këto punë.
Ne kemi dhënë, po japim e do të japim prova se jemi
kurdoherë të matur dhe veprojmë në prizmin e marksizëm-leninizmit.
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POGRADEC, E SFITUNE

6 GUSHT 1977

QENDRIM I VAKET I PK TE ITALISE (M-L)
Sot gazeta «Zëri i popullit>, riboton një artiku]1 të
gazetës «Nuova UniU» organ i PK të Italisë (m-1) në
lidhje me marrëveshjen që bëri Partia Komuniste revizioniste Italiane • me partinë demokristiane, socialdemokrate etj. Për këtë çështje unë kam shkruar edhe në një
shënim tjetër. Të them të drejtën, artikulli kishte dhe
ndonjë gabim. Mua më duket se për këtë ngjarje «Nuova
tiniU» duhej të atakonte akoma më fort partinë revizioniste italiane, ta demaskonte atë më ashpër, sepse demaskimi i saj konsistonte në një paralelizëm historik, domethënë se aleanca De Gasperi-Toliati është e njëllojtë si
ajo e Berlinguerit me Andreotin. Artikulli nuk zinte në
gojë që partia revizioniste italiane bashkëpunon me zell
me borgjezinë kapitaliste italiane dhe, në mos drejtpërdrejt, tërthorazi merr pjesë në qeveri. Partia revizioniste
italiane është në bashkëpunim me reaksionin në çështje
ekonomike, politike dhe ideologjike. Pikërisht këtu qëndron ujdia kryesore në mes këtyre partive për të mbështetur qeverinë e Andreotit.

Prandaj mendoj se shokët italianë duhej të vinin mirë në dukje që partia revizioniste italiane ka kapitulluar
përpara borgjezisë reaksionare italiane që është në fuqi,
përpara demokristianëve dhe Vatikanit. Ajo ka arritur
deri atje sa ka pranuar buxhete të mëdha për
domethënë ka vënë taksa të rënda dhe ka shkaktuar
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shtrenjtësi jetese për popullin, ka pranuar të shkelen
ligjet dhe të bëhen bastisje nëpër shtëpi nga ana e policisë; nga ana e karabinierisë, ka pranuar që policia
(megjithëse kjo gjë është bërë edhe para se me u
marrë vesh me Partinë Komuniste revizioniste Italiane),
të vërë akoma më shumë nën kontroll rrjetin telefonik
urban.
Këto kanë qenë disa fakte tmerrësisht demaskuese
për partinë revizioniste italiane, që duhej t'i përdorte
«Nuova Unita» për t'ua bërë të qartë punëtorëve dhe njerëzve përparimtarë se cilët janë dhe ç'po bëjnë revizionistët italianë. Gazeta nuk duhet të fliste vetëm gjëra të
përgjithshme, si «Partia Komuniste Italiane bashkëpunon
me kapita]izmin italian, i cili shtyp popujt» etj., etj. Këto
janë të vërteta dhe të tilla gjëra ekzistojnë, por janë teorike e, natyrisht, duhen shpjeguar dhe për këtë duhet të
tregohen fakte shumë konkrete, që bëjnë efekt në masat
e gjera të popullit, sidomos të proletariatit, për të demaskuar armiqtë e revolucionit e të marksizëm-leninizmit.
Këtë duhej ta kishte bërë «Nuova një artikull të
ti]]ë duhej të kishte botuar ajo dhe jo si ai që botoi, i
cili nuk ka ndonjë përmbajtje të gabuar, por, si me thënë,
është një artikull shumë i butë.
Para një situate të tillë revolucionarët nuk duhet të
tregohen të butë. Po u treguan të tillë, do të thotë se
janë afër, fare afër oportunizmit dhe se ka diçka që i
pengon të flasin në mënyrë të drejtë. Ata duhet të tre-

goben të fortë, ta tronditin armikun dhe të forcojnë besimin e miqve e të shokëve. Kështu duhet të veprojnë
revolucionarët, nuk ka vend në këto raste për të bërë zigzage, dredhi, ose, si me thënë, për të përdorur taktika
që të marrësh krahët. S'ka vend këtu për të marrë krahët.
Fashizmi e terrorizmi kanë mbuluar në të katër anët
Italinë. Grabitjet e vjedhjet, që nga senatorët, nga ministrat, kryeministra e të tjerë bëjnë kërdinë, partia revi-
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zioniste është kthyer uë një parti me shoqëri të mëdlia
.dhe me koncesione kapitaliste. Ajo tash bashkëpunon-fne
qeverinë reaksionare italiane për të ndarë superfitimet . që
dalin nga djersa e popullit italian, i cili vuan për bukë,
shtypet e burgoset e nuk guxon të dalë dot në rrugë, , pse
grabitin nga duart deri çantat e grave e të plakave të
mjeruara pensioniste. Prandaj shokët italianë më duket
se duhet të tregohen edhe më revolucionarë në këto çështje.
Më revolucionarë duhet të tregohen ata edhe në 'qëndrimet ndaj Kinës, mendoj unë. Natyrisht mundet që
ndaj Kinës ata të bëjnë edhe disa zigzage, por, siç
raportojnë, këta «do të nxjerrin shpatën e madhe nga
milli, do të godasin me emër, do të sulmojnë drejtpërdrejt». Bile një nga udhëheqësit e partisë, Risaliti, kishte
thënë: «Pse ua lamë shqiptarëve ta merrnin përsipër
këtë barrë të rëndë, pse nuk e morëm ne?». Italianët
ndalonte njeri ta merrnin përsipër këtë barrë, por nuk
duhet të kenë pretendime të tilla pas të vjelave. Është•
mira që Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leninIstë)
të forcojë pozitat e saj ideologjike, organizative dhe
litike duke luftuar me forcë e duke përdorur të gjitha
mjetet kundër armikut të brendshëm që është në fuqi,
kapitalizmit italian, si dhe kundër imperializmit amerikan,
që është futur thellë brenda vendit të tyre me baza të
shumanshme dhe që do ta përdorë Italinë si plasdarm dhe
italianët si mish për top. Ajo duhet të luftojë kundër
deviatorëve të .shitur te socialimperializmi, siç janë parha
revizioniste e Italisë e shumë grupime të tjera, të luftojë
kundër bishtrave dhe grupimeve kineze, të luftojë njëkohësisht edhe reaksionin e jashtëm, imperializmin amerikan e socialimperializmin sovjetik, por edhe oportuniz
min e revizionizmin kinez. Pretendimi i shokëve italianë
që «pse nuk e morëm vetë këtë barrë», është një fanfaronatë siç e thonë vetë italianët dhe ka për qëllim që ta

Ne kemi përpara armiq shumë të egër, shumë dinakë. Edhe ata dinë të luftojnë kundër nesh, siç dimë të
luftojmë ne kundër tyre. Prandaj me fanfaronata nuk
nxjerr gjëkafshë. Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) dhe shokët italianë nuk duhet të kënaqen me
njëfarë shtimi që kanë pasur në radhët e tyre, por ta
kalitin partinë që anëtarët e saj t'i kuptojnë mirë situatat, të kuptojnë thellë marksizëm-leninizmin dhe të dinë
ta zbatojnë atë si duhet në jetë. Kjo është një nga dety-
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marrin vetë,namin e një pune të tillë, sikur ne e bëmë
këtë gjë për të fituar famë. Ne e bëmë këtë hap, se ishim

dhe jemi në pozita revolucionare, sepse kemi luftuar për
pastërtinë e marksizëm-leninizmit tërë jetën tonë dhe kështu do të luftojmë absolutisht gjithmonë. Ne ishim të
përgatitur për këtë që bëmë, jo kur mblodhëm Kongresin
e 7-të të Partisë, por shumë kohë përpara tij, kur Partia
Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) akoma nuk ishte
krijuar. Prandaj, nga një anë shokët italianë duhet të
jenë më modestë dhe, nga ana tjetër, më të fortë. E tillë

duhet të jetë rruga e tyre, të jenë modestë, të mos bëjnë
shumë zhurmë, domethënë të punojnë pa bujë dhe të tregohen të fortë në veprime, si brenda edhe jashtë e çdo
gjë ta bëjnë për interesin e proletariatit italian dhe të atij
botëror, për interesin e revolucionit.
Prej shokëve italianë është më drejt të thuhet që «të
mos e lëmë vetërn» Partinë e Punës të Shqipërisë e jo të
thonë se Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste),
akoma e vogël dhe e paformuar mirë, «ta merrte ajo e
para këtë barrë të rëndë» e të mos na e linte neve. Të
thuash kështu është tamam megalomani, e cila nuk të
nxjerr kurrë në rrugë të mirë, por të fut në rrugë të gabuar. Ai që është megaloman, bën gabime, nuk i mat

mirë çështjet, nuk kupton drejt situatat, nuk i përshtatet
dot gjendjes dhe nuk gjen taktikat e nevojshme për të vepruar dhe për të luftuar.
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rat kryesore që duhet të kenë parasysh të ,gjitha partitë
tona marksiste-leniniste, sidomos partitë e reja marksiste-leniniste.
E kaluara e partive të vjetra, me të ,mirat dhe me
të këqijat e saj, duhet të jetë një mësim i madh për të
gjitha partitë tona. Të kaluarën ta shohirn •m.e sy kritik,
të marrim nga ajo përvojën e mirë, kurse të tashmen e
gabuar dhe tradhtinë t'i studiojmë e t'i demaSkojmë që të
mos biem në gabime.

POGRADEC, E DIEL
7 GUSHT 1977

NJE PROPOZIM I PAMENDUAR
Mehmet Shehu më mori dje në telefon dhe në mes
të tjerave më tha: «Sikur t'u thoshim shokëve të sektorit
të agjitacionit e të propagandës që të grumbullonin të
gjitha ç'kanë thënë kinezët kundër Titos, që nga Maoja,
Cu En Lai e të tjerët me radhë dhe këto t'i botojmë kur
të vejë Titoja në Pekin-.
Nuk isha dakord me këtë propozim, prandaj i thashë
se ne mund të japim urdhër që të grumbullohen këto
thënie të kinezëve, por për sa i përket botimit, nuk jam
i atij mendimi dhe duhet ta diskutojmë. Megjithatë mendoj se nga ana jonë nuk është e përshtatshme të nxjerrim
dhe të vëmë në dukje tash që Titoja vete në Kinë, ç'kanë
thënë kinezët kundër tij. Një gjë e tillë nga ana jonë nuk
do të bëjë efekt të mirë edhe jashtë, për arsye se opinioni
botëror e di fare mirë, siç e dimë edhe ne, se çfarë ft.t
shate kanë bërë edhe vetë kinezët kundër tradhtarit
Tito. Prandaj, më duket me këtë rast nuk është nevoja
hëpërhë ta bëjmë një gjë të tillë. Kinezëve, nat yrisht,
nuk do t'u vinte mirë në qoftë se ne do ta bënim këtë
dhe jo vetëm kaq, por ky nga ana jonë do të ishte një
sulm i drejtpërdrejtë ndaj tyre dhe kjo do të shkatërronte
edhe ato pak fije që na lidhin me ta.
Kinezët politikën e tyre e kanë kthyer 180 gradë
drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, drejt Titos dhe
revizionistëve. Kjo është e qartë dhe e di gjithë bota, por
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mua më duket se aktualisht ne duhet të vazhdojmë të
mbrojmë marksizëm-leninizmin, të mbrojmë Partinë tonë,
të mbrojmë partitë marksiste-Ieniniste dhe të demaskojmë
revizionizmin modern sovjetik, kinez, polak e gjithë të
tjerët me radhë. Ne kemi mundësi që të botojmë në gazetat tona artikuj të vjetër e të rinj, që ta bëjnë këtë punë
dhe gjithë bota të kuptojë se ata atakojnë në përgjithësi
vijën revizioniste moderne, imperializmin amerikan, socialimperializmin sovjetik dhe, në veçanti, revizionizmin
kinez. T'ua lëmë kinezëve radhën të na sulmojnë të parët me emër, pastaj dimë vetë ne, se kemi ç'të themi për
ta. Prandaj «të shpejtojmë ngadalë», se do t'u vijë koha
edhe thënieve të kinezëve kundër Titos, që të botohen e
të përdoren nga propaganda jonë. Aktualisht mendoj se
artikulli «Hrushovi në gjunjë përpara Titos» i ribotuar në
gazetën «Zëri i popullit» dhe i shpërndarë nga ATSH-ja
në të gjithë botën, do të bëjë efektin e duhur dhe bota
.do të bëjë analogjinë në mes Hrushovit të Bashkimit So.vjetik dhe nrushovit të Kinës. Në këtë mënyrë kemi goditur tre zogj me një të shtënë, kemi demaskuar socialimperializmin sovjetik, kemi demaskuar titizmin, kemi
demaskuar edhe Hrushovët e rinj kinezë. Ky artikull ribotohet në momentin e duhur, demaskon revizionistët kinezë që puthen me Titon dhe që i bien në gjunjë. Kështu
kinezët nuk kanë ç'të thonë. Po të duan, fundja le të
.thonë e le të flasin, por atëherë edhe neve na hapet rru,ga të flasim më shumë..
Kam biseduar me Hysniun që bisedën që kemi bërë
me Çu En Lain më 1965, ta botojmë pasi të vejë Vensi,
sekretari amerikan i shtetit, në Kinë dhe para vajtjes së
Titos. Kjo bisedë më duket se është shumë aktuale, për
arsye se atje përcaktohen strategjia dhe taktika e Partisë
sonë në lidhje me luftën e ashpër e të pandërprerë kundër imperializmit amerikan, si dhe kundër socialimperializmit sovjetik. Atje dalin gjendja dhe situatat siç ishin,
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përmenden kontradiktat në të dy kampet, qëllimet e njëi
rit kamp dhe cila duhet të jetë politika e dy partive dhe
e dy shteteve tona, Shqipërisë dhe Kinës. Njëkohësisht,
me këtë rast, ne përcaktojmë në vija të drejta ndihmën
që duhet t'i japim lëvizjes komuniste ndërkombëtare në
botë, luftës së popujve për çlirim etj. Me një fjalë, në
këtë bisedë që kam bërë me Çu En Lain, shtrohen të
gjitha problemet dhe mendoj që, megjithëse është një
analizë e bërë që më 1965, vërtetohet të jetë e drejtë edhe
aktualisht, me përjashtim që Kina ka kthyer fletën. Dhe
është pikërisht për këtë arsye që ne duhet ta botojmë;
për të vënë në dukje se Kina ka qenë në të tjera pozita,'
kishte tjetër strategji në atë kohë dhe aktualisht ka
rruar këmishën dhe strategjinë e saj drejt miqësisë me
amerikanët dhe me vendet kapitaliste.
Nga ana tjetër, mendoj se botimi i kësaj bisede me
Çu En Lain vë në dukje për botën jashtë se qoftë kampi
revizionist, qoftë kampi imperialist gaboheshin kur mendonin se ne ishim bishtrat e Kinës dhe bënim ç'na thoshte
ajo. Biseda me Çu En Lain tregon fare qartë se ne ishim
të pavarur dhe ia thoshim Çu En Lait haptazi mendimet
tona jo vetëm për çështjet tona të brendshme, por edhe
për çështjet ndërkombëtare dhe për qëndrimet e vetë Kinës. Bota e jashtme ka rastin të mendojë tash për Shqipërinë dhe për Partinë e Punës të Shqipërisë drejt dhe jo
siç mendonte përpara që na konsideronte si satelit të Kinës. Të dy këto materiale janë si thika për kinezët, tët
cilët nuk kanë se ç'të bëjnë, nuk kanë se ç'thonë as për
artikullin «Hrushovi në gjunjë përpara Titos», po kështu
nuk kanë ç'thonë edhe për bisedën që kam pasur unë
me Çu En Lain, për arsye se ata e dinë që kjo bisedë
ekziston, se ajo është e vërtetë, pse edhe vetë kanë procesverbalet, siç i kemi edhe ne. Kinezët kanë, gjithasi.tu,
edhe bisedën që ka bërë Çu En Lai pas bisedës sime,
dinë ç'ka thënë ai. Nga ana tjetër, konkluzionet e dy de-
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legacioneve i kemi edhe ne të stenografuara. Kështu ne
bëjmë punën tonë.
A do të mund të tërheqin vëmendjen e opinionit botëror këto dy materiale? Ta shikojmë. Qëllimi ynë është
që këto dy shkrime të kenë po atë jehonë që pati artikulli «Teoria dhe praktika e revolucionit». Po të arrihet ky sukses, atëherë është një gjë e madhe për Partinë e
Punës të Shqipërisë dhe për demaskimin e revizionizmit
modern.
Të dy këto materiale ua kemi shpërndarë shokëve të
Byrosë Politike dhe të tërë ishin plotësisht dakord për
botimin e tyre. Tash duhet të mendojmë dhe të vendosim se kur duhet t'i botojmë. Artikullin «Hrushovi në
gjunjë përpara Titos» mendoj ta botojmë pasi të jenë
bërë ceremonitë në Pekin dhe të jenë mbajtur fjalimet.
Për sa i përket bisedës me Çu En Lain mendoj se duhet
botuar pak më përpara se të vejë Vensi në Pekin, për
arsye se koha në mes largimit të Vensit dhe vajtjes së
Titos në Pekin është shumë e ngushtë, kështu që botimi i
artikullit tonë gjatë këtij intervali kohe mund të mos
krijojë atë jehonë që duam ne. Prandaj, po ta botojmë
disa ditë përpara vajtjes së Vensit, atëherë koha zgjatet
diçka më shumë dhe artikulli do të bëjë më tepër jehonë
e kështu do të demaskojë vajtjen e Vensit, tratativat që
do të bëjnë kinezët me të në Pekin etj. Të gjitha këto
taktika .do t'i bisedoj me shokët e Byrosë kur të kthehem
pasnesër në Tiranë, sidoqoftë, gjatë kësaj kohe mund të
dalin edhe situata të tjera.

02

POGRADEC, E HËNE
8 GUSHT 1977•

KONFERENCA E MOSSIGURIMIT EVROPIAN NE
BEOGRAD SHENOI DISFATEN E «BOTES SE TRETE»
DHE «TE PAANGAZHUAR»
Konferenca e mossigurimit evropian në Beograd i
mbylli në bisht peshku sesionet e saj të panumërta. Kjo
konferencë vazhdoi tetë javë dhe sipas komunikatës del
se atje nuk mor asnjë vendim, por ajo gjoja do të
mblidhet përsëri në shtator, pastaj do të mblidhet prapë
nga tetori„. do të shtyhet për në janar dhe perspektiva
është e zymtë. Është pikërisht ajo perspektivë që Partia
jonë ka pa•ashikuar e ka deklaruar para se të mblidhej
konferenca e -Sigurimit dhe e Bashkëpunimit në Evropë- që u mbajt në Helsinki.
Kur Napoleon Bonaparti u thye nga ushtritë e koalicionit ruso-austriak e të tjerë, abdikoi në Fontenëblo
dhe u çua në ishullin e Elbës, në Vjenë u thirr një kongres ku perandorë, mbretër e kancelarë ditën mblidheshin dhe bënin llogje, kurse në mbrëmje hidhnin valle
me princeshat, baroneshat e konteshat. Kështu Kongresi
i Vjenës, që,. në qoftë se nuk gabohem, u mbajt. më 1815,
hyri në histori si kongresi që «vallëzonte». Gjatë kësaj
kohe .‹<Vogre de Corse•, siç e quanin Napoleonin,. përgatiti kthirnin nga ishulli i Elbës në Francë. 2shtë i njohur
itinerari i tij dhe bashkimi me të në mes të rrugës
i mareshalit Neji, i cili ishte dërguar nga Lu.igji i 18-të
që t'i priste rrugën. Napoleoni hyri në Paris; dhe qëndroi
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në fuqi 100 ditë, pastaj e mbaroi karrierën e tij të përgjakshme me Vaterlonë dhe, më së fundi, vdiq në Shën-Elenë.
Edhe kjo, Konferenca e Beogradit, i përngjet një balloje, ku dy ishin dirigjentët e orkestrës së madhe e të
konferencës që zhvillohej në sallonet plot salltanete të një
ndërtese kolosale që është ndërtuar apostafat me paratë
amerikane në Beograd dhe që ka kushtuar 16 e ca milionë
dollarë. Në këto sallone hidhnin valle marionetat e imperializmit amerikan e të socialimperializmit sovjetik. Çfarë
thoshin ato atje? Asgjë të mirë për Evropën. Dukej qartë
që ato kishin vajtur në këtë mbledhje për pallavra, pra,
për të bërë muhabete. Ishte një komedi e vërtetë, ku SDvjetiku ngrinte zërin e kërcënonte, pastaj ndërhynte polaku me propozime për amendamente, kurse amerikani
thërriste për «të drejtat e njeriut». Njëri ngrihej dhe përgjigjej, tjetri i bënte replika, një bënte propozime për
korrigjime, tjetri nuk ishte dakord t'i bëheshin ndryshime
propozimit të të parit. Çaushesku bënte propozime, norvegjezi bënte edhe ai propozime. Të gjithë hanin e pinin,
kurse Titoja fitonte dollarë.
Diplomacia titiste u lodh, u rraskapit që të arrihej
ndonjë sukses, pse dëshironte të kishte njëfarë rezultati
në kryeqytetin e famshëm të «këtij burri kaq të madh»,
siç është Titoja. Ky i jepte një rëndësi të madhe kësaj
konference dhe donte ta mbyllte jetën e tij, si thotë francezi, en beautël, por e mbuloi aveuglement 2
Konferenca e Beogradit tregoi me të vërtetë se manipulohej nga dy superfuqitë, ashtu siç ka vënë në dukje
Partia e Punës e Shqipërisë, Dhe këtë fakt e njohin të
gjitha shtetet. Gjithë të tjerët që merrnin pjesë në Konferencën e Beogradit ishin jallanshahitë. Edhe në të ardh.

1 Frëngjisht — me lavdi.
2 Frëngjisht — verbërisht.
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men do të hidhen valle në konferenca të tilla, që do të
mbarojnë në bisht peshku. Do të vendoset sigurisht që
në vazhdim një konferencë e tillë të mbahet, ku ta di unë,
në iidonjë qytet të «gjyshes së madhe» të Luksemburgut,
ose•në ndonjë vend tjetër të vogël, si në Rumani, për
shernbull, për të treguar që edhe kjo «është një vend
asnjanës», që i reziston «heroikisht» presionit sovjetik
e -$11avra të tjera.
Në këtë konferencë pësuan disfatë të madhe jo vetëm
Titoja, jo vetëm «bota e paangazhuar», jo vetëm «bota e
tretë», por edhe kinezët. Këta nuk kanë ç'të bëjnë, jashtë
dëshirës së mikut të tyre Tito. Janë të detyruar të vënë
në• dukje se ekzistojnë antagonizma të thellë në mes

Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, se ekzistojnë gjithashtu mosmarrëveshje të thella në
mes të gjitha shteteve të Evropës që i futin në «botën e
tretë» e në «botën e dytë» dhe për të cilat Kina predikon
një aleancë kundër sovjetikëve. «Teoria» kineze nuk pati
sukses. Po kështu nuk do të ketë sukses as deklarata që i
bëri Valdhajmit ministri i Jashtëm kinez, Huan Hua kur
tha •se duhet të marrë fund preeminenca ose dalja më
shumë në skenë nga të tjerët e dy superfuqive në OKB.
Dhe zhdukja e kësaj influence të superfuqive, sipas të
zgjuarit ministër të Jashtëm kinez, do të shkaktohet nga
-bota e tretë», të cilën e udhëheq Hua Kuo Feni.
Por «bota e tretë» e kinezëve dhe -bota e paangazhuar» e Titos formohen nga të njëjtat shtete, që janë të
angazhuara dhe të lidhura me kapitalin botëror, prandaj
demagogjitë e kinezëve dhe të Titos po demaskohen njëra pas tjetrës. Vetëm nga revolucioni, vetëm nga lufta e

vendosur kundër imperializmit amerikan, kundër socialimperializmit sovjetik dhe kapitalizmit, që zhvillojnë proletariati botëror dhe popujt që kërkojnë çlirim, do të ketë
shpëtim njerëzimi. Ky shpëtim i njerëzimit do të arrihet
duke u udhëhequr nga teoria e Marksit, e Engelsit, e
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Leninit dhe e Stalinit. Kësaj teorie kurrë nuk duhet t'i
shtohet ndonjë bisht, si «teoria- e Mao Ce Dunit (maocedunideja), pse kjo nuk është një teori marksiste-leniniste, por teori oportuniste, revizioniste. Për fat të keq
të «teorisë» ose të «ideve. të Mao Ce Dunit, vetë udhëheqja aktuale kineze po e hedh atë në shportë. Ten
Hsiao Pini është një revizionist me danikë, që ka qenë në
kundërshtim edhe me ideologjinë dhe me politikën eklektike të Mao Ce Dunit. Ai, në kohën kur rronte Liu Shao
Çia, ka qenë për një politikë të vendosur në aleancë me
Bashkimin Sovjetik, gjoja kundër imperializmit amerikan.
Ten Hsiao Pini i sotëm është për një politikë afrimi me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. dhe përpiqet që mundësisht të përmirësojë punët edhe me Bashkimin Sovjetik.
Kjo është arsyeja që në ekspozitat e sotme kushtuar
ushtrisë shikohet vetëm një fotografi e Mao Ce Dunit
dhe me dhjetëra të Hua Kuo Fenit, i cili ka qenë një
hiçgjë në kohën e revolucionit, që çliroi Kinën dhe në Revolucionin Kulturor. Me dhjetëra e dhjetëra portrete e
tablo të Çu' En Lait, si udhëheqës kryesor i çlirimit të
Kinës dhe me dhjetëra e dhjetëra fotografi të Ten Hsiao
Pinit duken tani në të gjithë Kinën. Kështu dalngadalë
po zhduket dhe ajo influencë e Mao Ce Dunit që ka mbetur në Kinë. Emri i Maos atje do të ruhet. por do të
zbrazet nga gjithë esenca e tij, duke lënë vetëm ato fraza
ëndërruese që mund t'i shërbejnë klikës revizioniste.

DURRES, E ENJTE
11 GUSHT 1977

ÇFARE DUHET TË NGREME NE FJALIMIN TONE
NE SESIONIN E SIVJETE,M TF, OKB-SE
Shokët e Ministrisë së Punëve të Jashtme po përgatiten për mbledhjen e afërme të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nuk ka
dyshim që ata po punojnë në këtë drejtim. Jam i sigurt
që edhe Ramizi, i cili është në lidhje të drejtpërdrejtë
me ta, kështu si unë mendon. Por mendoj se shokëve
të. Ministrisë së Punëve të Jashtme duhet t'u tërhiqet
vëmendja se problemet e politikës sonë të jashtme, që do
të parashtrojmë këtë vit në mbledhjen e Organizatës së
Kombeve të. Bashkuara, duhet të jenë të lidhura mirë
me situatat që janë krijuar.
Ndoshta ata parashikojnë t'i përmbahen përsëri boshtit të vjetër të fjalimeve për të folur për luftën kundër
imperializmit amerikan. kundër socialimperializmit sovjetik dhe për mbrojtjen e vendeve, popujve e shteteve
të botës nga ndikimi, shtypja dhe shfrytëzimi i dy superfuqive. Vërtet, ky bosht nuk është i papërshtatsbëm,
por duke ruajtur këtë, në të ardhmen, nuk duhet të mbahen kurdoherë të njëjtat forma në paraqitjen e mendimeve e sidomos nuk duhen thënë të njëjtat gjëra me
të njëjtat fraza të rreshtuara shumë herë varg si në
mbledhjet e mëparshme.
. Fjalimet që ka mbajtur titullari i kësaj ministrie
berët e tjera në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, i
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kam korrigjuar, duke shtuar bi]e edhe pjesë të tëra,
të cilat nuk ishin kujtuar t'i trajtonin vetë ata. Nuk
është me rëndësi vetëm paraqitja e problemeve, por dvhet pasur parasysh sidomos që të përdoren edhe mënyrat.inë> të përshtatshme, më të sakta dhe më me efekt për
ekspozimin e përmbajtjes së tyre. Kjo gjë ka rëndësi
të madhe, veçanërisht, në Asamblenë e Përgjithshme të
kësaj organizate ndërkombëtare. Nuk duhet të harrojmë
që në qoftë se më parë ka pasur mjaft interesim për
fjalimet tona në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve
të Bashkuara, këtë radhë do të ketë shumë herë më
tepër. Për këtë arsye mendoj se fjalimi, që do të mbahet
këtë herë nga shoku që do të dërgojmë në Kombet e
Bashkuara, duhet të jetë origjinal për sa u përket trajtimit të ideve dhe paraqitjes së mendimeve.
Qëndrimi që mbajti në Kongresin e saj të 7-të dhe
artikujt e shumtë që po boton Partia e Punës e Shqipërisë
për zbërthimin e ideve të këtij Kongresi, kanë ngjallur
kudo në botë një interesim të madh për politikën tonë.
Ne jo vetëm që duhet ta mbajmë gjallë këtë interesim,
por, në të njëjtën kohë, të punojmë që ta ngremë më
lart dhe t'i shpjegojmë akoma më mirë, më gjerë e më
thellë qëndrimet dhe pikëpamjet tona politike dhe vijën
ideologjike të Partisë sonë për problemet e ndryshme
ndërkombëtare.
Natyrisht, sot botën e preokupojnë shumë probleme, por, në këtë rast, ne duhet të zgjedhim ato më
kryesoret për t'i trajtuar në fjalimin tonë, i cili nuk
duhet të jetë as shumë i gjerë, as i mbushur me fraza
boshe, por të ngjishet me ide e mendime për probleme
që neve na duken më interesante dhe që mendojmë se
edhe vendeve të tjera do t'u duken po kështu.

Fjalimi ynë në Asamblenë e Përgjithshme të KOD1beve të Bashkuara, pas këtyre situatave që janë krijuar
në botë, merr një rëndësi të veçantë sidomos për sa u'
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përket lidhjeve që. do të ketë Shqipëria me botën. Ky
6..htë një problem që duhet trajtuar me kujdesin më të
madh për t'i dhënë gjithë botës të kuptojë se Shqipëria
socialiste ndjek një politikë plotësisht të pavarur në fushat politike, ideologjike, ekonomike, ushtarake, shoqërore etj. Duhet të shpjegohet qartë ku e bazon Shqipëria
politikën e saj të pavarur, pse kjo politikë është e
në cilët faktorë konsiston varësia e një vendi, e një populli ose e një shteti, dhe pastaj të konkludohet që, meqenëse në Shqipëri këtyre faktorëve u është prerë rruga,
nuk mund të ekzistojë varësia. Të shpjegohet, gjithashtu,
se një vend me të vërtetë socialist, i lirë, i pavarur dhe
sovran, që udhëhiqet nga ideologjia marksiste-leniniste,
mund të ecë me këmbët e tij, mund të përparojë vazhdimisht, të ngrejë mirëqenien e popullit dhe të ndërtojë
socializmin, duke u mbështetur në forcat e veta.
Nga teksti i fjalimit të dalë qartë se Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë në asnjë mënyrë, nuk i var
ekzistencën, lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj jo
vetëm nga ndihma e shteteve kapitaliste, borgjeze dhe
revizioniste, nga të cilat as ka marrë, as merr dhe as do
të marrë ndihma dhe kredi, por nuk i var as nga ndihma e një vendi socialist. Në qoftë se Shqipëria ka marrë
dhe mund të marrë ndihmë internacionaliste pa kurrfarë
interesi nga një vend socialist, kjo ndihmë, në raport me
forcat e saj ekonomike, përbën vetëm një pjesë të vogël,
që në asnjë moment dhe në asnjë rrethanë nuk mund ta
bëjë Shqipërinë të varur prej shtetit socialist nga i cili
ajo merr ndihmën. Në këtë çështje duhet ndalur dhe
shpjeguar mirë politikisht e teorikisht, se ç'përfaqësojnë
kreditë dhe ndihmat e botës borgjezo-revizioniste për
një vend të vërtetë socialist. Së këtejmi të arsyetohet se
për ç'arsye vendi ynë nuk ka pse t'i marrë këto ndihma. Të nënvizohet se Shqipëria e ka sanksionuar në
Kushtetutën e saj që me shtetet e tjera dëshiron të ketë
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marrëdhënie politike, ekonomike, kulturore mbi bazën e
barazisë, të respektimit të sovranitetit, të mosndërhyrjes
në punët e brendshme dhe të dobisë reciproke.
Në fjalim të përmendet se Shqipëria është një vend
plotësisht i pavarur, që e ka denoncuar me kohë Traktatin e Varshavës dhe nuk do të ketë marrëdhënie ushtarake me asnjë shtet. Mbrojtjen e lirisë, pavarësisë kombëtare dhe tërësisë territoriale të vendit të vet, Shqipëria dhe populli i saj i armatosur do t'i sigurojnë me
sukses për arsye se politika që ndiqet është një politikë
e drejtë që kundërshton çdo formë të agresionit, të
tuftërave grabitqare, të shfrytëzimit kolonial, të diktatit
dhe të hegjemonisë, të tutelës, të shtypjes kombëtare e
të dallimit racial. Shqipëria e di që imperialistët do të
kërcënojnë atë dhe shtetet e tjera liridashëse, prandaj
ajo i ka marrë të gjitha masat për t'i bërë ballë me
sukses çdo rreziku. Shqipëria do të qëndrojë e patundur
si shkëmb i fortë, në radhë të parë sepse në krye të
popullit të 'saj prin një Parti e fortë dhe e vërtetë marksiste-leniniste, sepse midis Partisë e popullit ekziston një
unitet i pathyeshëm. Populli ynë, nën udhëheqjen e Partisë së Punës, ndërton me sukses socializmin dhe mbron
me vigjilencë fitoret e arritura.
Çështja tjetër, që duhet shtruar dhe duhet bërë e
qartë në fjalim, është ajo që të demaskohet mentaliteti
i -svakuumit» që ekziston ndër imperialistët e revizionistët për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Shqipëria mund të ketë dhe ka mosmarrëveshje ideologjike me Kinën, por marrëdhëniet miqësore me të i
vazhdon, do t'i vazhdojë, do t'i mbrojë dhe do t'i forcojë
akoma më shumë. Ne deklarojmë haptazi dhe pa terma
diplomatikë: Askush të mos ushqejë iluzione se «Shqipëria u izolua», se ajo -Nuk mund të rrojë pa ndihmën
e jashtme», se -Tash u shkëput nga Kina dhe do t'i
shtrijë dorën tjetërkujt».
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Asnjë fuqie imperialiste të mos i ngjallet dëshira
dhe të mos i hapet oreksi për imponimin e vullnetit të
saj Shqipërisë socialiste, që nuk kërcënon asnjërin dhe
nuk pranon të kërcënohet prej asnjërit. As socialimperialistët të mos ëndërrojnë se mund t'i imponohen Shqipërisë. Në qoftë se këta armiq të lirisë dhe të pavarësisë
së popujve, duke praktikuar metodat e tyre të njohura,
do të gukojnë të atakojnë ushtarakisht Shqipërinë, me
siguri do të gjejnë vdekjen përpara brigjeve të detit
dhe maleve të saj. Ne, nga tribuna e kësaj Asambleje,
i paralajmërojmë socialimperialistët që të mos ndërmarrin t,entativa të tilla. Të njëjtën gjë paralajmërojmë
edhe për imperialistët amerikanë dhe veglat e tyre, që
shpresojnë të ndërhyjnë në punët e brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Republika Popullore Socialiste e -Shqipërisë rron dhe do të rrojë e lirë,
e pavarur dhe në sovranitet të plotë kombëtar. Prandaj
kush mendon të mbushë të ashtuquajturin vakuum në
Shqipëri, do të dështojë, pse në vendin tonë nuk ekziston
ndonjë boshllëk që pret të mbushet nga imperialistët
apo nga socialimperiabstët.
Ne nuk jemi autarkikë dhe i kuptojmë drejt marrëdhëniet ekonomike që duhet të ekzistojnë midis vendeve të ndryshme. Këto marrëdhënie duhet të jenë të
drejta, të barabarta dhe me leverdi reciproke, sipas parimit -më jep, të të jap». Në qoftë se një vend tregohet
dashamirës ndaj mallrave tona dhe i blen ato, edhe ne
do të blejmë mallrat e tij; përkundrazi, në qoftë se një
shtet nuk i pranon mallrat tona, edhe ne nuk do t'i blejmë
mallrat e tij. Ne do të marrim e do të japim në fushën
e tregtisë atje ku kemi leverdi. Kush ka leverdi të na
shesë, ne do t'i blejmë ato mallra që na nevojiten dhe
do t•ë bëjmë tregti me të gjithë ata që duan të kenë marrëdhënie tregtare me ne. Ekonominë tonë socialiste
ne, natyrisht, nuk e mbështetim në tregtinë e jashtme,
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por në zhvillimin e gjithanshëm të industrisë e të bujqësisë, kryesisht me forcat tona, prandaj fakti që bëjmë
tregti me vende të tjera nuk do të thotë në asnjë mënyrë
që Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë është e
varur prej tyre.
Edhe marrëdhëniet kulturore me vendet e tjera ne
do t'i zhvillojmë në përputhje me parimet e me normat
që ka caktuar vendi ynë, natyrisht, kur këto janë të pranues'nme edhe për palën tjetër. Marrëdhënie të tilla ne
do të kemi me ato shtete që janë dashamirëse ndaj nes4 .1.
Librat, shfaqjet artistike, teatrot dhe filmat tanë mbështeten në botëkuptimin konsekuent marksist-leninist, që
është ideologjia jonë sunduese. Gjithë rendi shoqëror në
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë udhëhiqet
nga parimet e ideologjisë. marksiste-leniniste dhe nga
normat e shoqërisë socialiste. Neve në Shqipëri nuk na
lejohet të pranojmë nga vende të tjera programe artistike
ose filma dekadentë, që mund të ndikojnë në korruptimin dhe në çoroditjen e ndërgjegjes së njerëzve tanë. -Ne
do të dëshironim që aktivitetet kulturore dhe artistike të
vendeve të tjera në Shqipëri të kishin frymë përparimtare, liridashëse dhe popullore. Pa dyshim aktivitete të
tilla, si kurdoherë, do t'i presim me kënaqësi, sepse këto
janë një mjet i përshtatshëm për komunikimin me popujt dhe me vendet e ndryshme të botës.
Çështja tjetër me r::sndësi që duhet të trajtojmë në
këtë sesion të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara është ajo e «botës së tretë». Kjo çështje të mos
trajtohet atje nga ana ideologjike dhe të mos polemizohet
rreth saj, por vetëm të demaskohet imperializmi amerikan, socialimperializmi sovjetik dhe të gjitha ato shtete
reaksionare që kërkojnë të shfrytëzojnë situatat strategjike, politike, ekonomike të botës dhe prapambetjen
e disa vendeve si mjet për të sunduar mbi popujb.. Ne
duhet të tregojmë se jemi miq me të gjithë popujt e bo-

tës, veçanërisht me popujt që luftojnë për liri, pavarësi
dhe sovranitet dhe të vëmë mirë në dukje, se këta popuj
kanë tradita të lashta patriotike dhe kulturore, kanë etje
e dëshirë të madhe që të rrojnë të lirë e të lumtur dhe
luftojnë për këtë qëllim të lartë. Ne, sipas Kushtetutës
sonë, do të mbështetim luftën e këtyre popujve pa përjashtim për liri, pavarësi e përparim shoqëror. Mjaft nga
këta popuj po luftojnë jo vetëm me armikun e jashtëm,
që përbëhet nga superfuqitë dhe shtetet e tjera imperialiste, por natyrisht, edhe me armiqtë e brendshëm, që
tradhtojnë interesat kombëtarë për t'u shërbyer fuqive
të huaja imperialiste. Ekzistenca e armiqve të brendshëm
nuk mund të mohohet, sepse historia e njerëzimit ka
provuar në mënyrë të pakontestueshme se deri më sot
nuk ka pasur asnjë revolucion nacional-demokratik e
antiimperialist që nuk është ndeshur me armiq të brendshëm, tradhtarë të shitur.
Armiku i jashtëm është i përbashkët, atë duhet ta
luftojnë të gjithë popujt e atyre kontinenteve që nuk
janë çliruar akoma dhe që vuajnë nën sundimin e tij.
Populli shqiptar që është çliruar nga armiqtë e jashtëm,
që urren shtypjen dhe shfrytëzimin e huaj, dëshiron t'i
shohë të lirë, të pavarur e sovranë të gjithë ata popuj
që janë akoma nën zgjedhë.
Armiku i brendshëm duhet të luftohet nga vetë
populli. Ne nuk kemi ndërhyrë dhe nuk ndërhyjmë kurrë
në punët e brendshme të të tjerëve, por jemi kundër
politikanëve jopërparimtarë të mjaft vendeve, të cilët,
duke qenë të lidhur me fuqitë e mëdha imperialiste dhe
duke bërë lojën e tyre, u bëhen pengesë popujve që kërkojnë liri, demokraci, pavarësi e sovranitet kombëtar, që
duan të shpëtojnë nga varfëria, të gëzojnë jetën e re
dhe të shfrytëzojnë në dobi të tyre pasuritë e vendit.
Epokën e tanishme, sipas pikëpamjes sonë, e karakterizojnë jo një, por katër kontradikta të mëdha shoqë-
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rore, që Partia jonë i ka vënë në dukje teorikisht dhe
politikisht në dokumentet e saj të shpallura botërisht.
Këto kontradikta veprojnë objektivisht, prandaj nuk
mund të mos llogariten kur përcaktohet një strategji e
drejtë. Të katër kontradiktat zhvillohen e thellohen gjithmonë e më shumë. Ky zhvillim patjetër do të ketë si
pasojë atë, që nga sasia të kalohet në cilësi, në shpërthimin e revolucionit.
Pakënaqësia e popujve kundër shfrytëzimit kolonial, tutelës, diktatit dhe hegjemonisë, shtypjes kombëtare e dallimit racial do të arrijë kulmin. Faktorët subjektivë janë krijuar e do të krijohen edhe në të ardhmen
dhe momenti kur do të pëlcasë revolucioni do të vijë.
Revolucioni çlirimtar, antiimperialist e demokratik, sipas
teorisë sonë marksiste-leniniste, do të zhvillohet me
konsekuencë e do të çohet deri në fund.
Ne kemi të drejtë të shprehim hapur pikëpamjet dhe
bindjet tona politike e ideologjike edhe këtu në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për këtë problem kaq të madh siç është revolucioni. Natyrisht, ne nuk jemi ata që do ta bëjmë revolucionin në vende të tjera, sepse revolucioni është çështje
e vetë popujve të këtyre vendeve. Popujt vetë do ta
arrijnë çlirimin kombëtar nga zgjedha e çfarëdo pushtuesi të huaj, si dhe çlirimin shoqëror. Kush na beson,

edhe do të na dojë. Ne jemi të interesuar për miqësinë
dhe dashurinë e njerëzve të mirë, të ndershëm dhe revolucionarë të vërtetë. Kush nuk na beson, le të na kundërshtojë, ne nuk jemi kundër polemikës për mbrojtjen
e marksizëm-leninizmit.
Ne, shqiptarët, që i duam popujt liridashës për të
cilët flasim, jemi të bindur se edhe këta popuj na duan
pse ne flasim drejt dhe hapur. Ne e kemi fituar lirinë
me gjakun dhe me djersën tonë dhe po shijojmë të mirat
e saj, prandaj shprehim hapur dëshirën tonë të zjarrtë
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që të jenë të lirë edhe popujt e tjerë vëllezër me tradita
luftarake, që kanë një kulturë të përparuar, e cila
epoka të ndryshme ua ka kaluar të gjitha kulturave evropiane. Pse të mos i mbështetim dhe të mos i mbrojmë
këta popuj? Pse qeveritë ose qarqet reaksionare të disa
vendeve paskan të drejtë edhe të shpifin e të intrigojnë
kundër nesh, kurse ne nuk u dashka të vëmë në dukje
politikën skllavëruese të tyre mbi popujt e vendet që
sundojnë?
Ne luftojmë që popujt e botës të na duan, që ata
të kenë simpati për ne, pavarësisht nga qëndrimi armiqësor që mbajnë në marrëdhëniet me ne disa klika sunduese të tyre, të cilat edhe ne i urrejmë si antipopullore.

Aleanca jonë me popujt bazohet në parimet e marksizëm-leninizmit dhe të internacionalizmit proletar, në politikën e përkrahjes së lëvizjes çlirimtare etj., prandaj ekziston kjo miqësi, ky solidaritet e mirëkuptim në mes popujve të kontinenteve të botës dhe të Shqipërisë së vogël
socialiste. Shqipëria socialiste flet në mënyrë të guximshme, jo vetëm sepse mbështetet te populli i saj i çliruar,
gjë që ka shumë rëndësi, por sidomos sepse ajo mbështetet edhe te vendet e popujt liridashës të botës. Shqipërinë socialiste nuk do ta gjejë asnjë rrezik, sepse ajo ka
me vete qindra milionë njerëz në botë që e simpatizojnë,
Këtu qëndron forca jonë dhe kjo forcë drejtohet kundër
imperializmit, socialimperializmit dhe kundër të gjithë
oportunistëve dhe revizionistëve me maska, si dhe klikave
reaksionare që përpiqen të gjithë, me djallëzi e me intriga,
të çoroditin, të gjakosin, të robërojnë, të shtypin dhe të
shfrytëzojnë popujt. Imperializmi, socialimperializmi, revizionistët dhe reaksioni ndërkombëtar përpiqen të krijojnë perandori të reja, të krijojnë zinxhirë të rinj për popujt. Ne jemi kundër këtyre zinxhirëve të rinj, prandaj
popujt i duam dhe ata na duan ne me gjithë shpirt.
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Përveç çështjeve që paraqita më sipër, në këtë fjalim,
ne nuk duhet të lëmë mënjanë ekzistencën e kontradiktave në mes shteteve, dhe këtu, të gjejmë mënyrën e përshtatshme të trajtimit e të shtruarjes së tyre, të shpjegojmë se ku e kanë burimin këto kontradikta e, me këtë
rast, të demaskojmë në mënyrë të veçantë «mosangazhimin» titist dhe «teoritë» e tjera të krijimit të shumë
botëve, të shprehura me shifra algjebrike ose aritmetike,
që nuk kanë asnjë bazë. Në këtë mbledhje ky problem
mund të përmendet shkarazi, por ne duhet të themi qartë
se në mes shteteve të botës ka konflikte të ndryshme e të
vazhdueshme, se çdo ditë vërtetohen ngjarje kur njëri
shtet hidhet kundër tjetrit dhe sa shuhet njëri zjarr ndizet një tjetër. Po kush i ndez këto zjarre, kush i shkakton

risht që shtetet, të cilat sapo kanë fituar pavarësinë
politike, të na kuptojnë drejt, por në të njëjtën kohë t'u
përgjigjemi edhe akuzave që na bëjnë armiqtë, si dhe
iluzioneve që ushqejnë ata për qëndrimin tonë të ardhsh ëm.

këto konflikte? Popujt? Jo, aspirata e popujve është solidariteti, dashuria dhe vëllazërimi. Dhe kur themi kështu
ne nuk jemi aspak ëndërrues idealistë, por gjykojmë realisht si marksistë-Ieninistë. Këto situata krijohen vetëm
sepse ekzistojnë klasat shfrytëzuese, që luftojnë kundër
klasave të shfrytëzuara, sepse në planin kombëtar dhe
ndërkombëtar ekzistojnë interesa të kundërt e të papajtueshëm midis këtyre klasave që ndeshen me njëra-tjetrën.. Antagonizmi i madh e i papajtueshëm midis këtyre
klasave kapërcehet vetëm me revolucion. (Brenda këtyre
caqeve që shpreha mendoj se duhet të përmenden si
shembull ata që shkaktuan luftërat në Lindjen e Mesme,
midis Somalisë dhe Etiop-isë, në Angola, grindjet në Kongo etj.)
Këto probleme, në fjalimin që do të mbahet, të
trajtohen duke ruajtur modestinë dhe të mos shtjellohen
në formë historike, por të dalin si konkluzione të natyrshme të tezave që përmenda më lart. Idetë të shprehen
me stil konciz, të qartë dhe të kuptueshëm, më shumë në
planin politik se ideologjik, duke pasur parasysh veçanë516
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DURIMS, E ENJTE
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POLITIKA NUK ESHTE Pr,RRALLE
Nuk do të zgjatem mbi efektin e madh që ka bërë
artikulli «Teoria dhe praktika e revolucionit» në botk
dhe në rrethet politike të vendeve të ndryshme. Opinioni
botëror është në favor të ideve të drejta e realiste që
shprehen në këtë artikull. Të gjithë tashmë e dinë se ky
artikull drejtohet kundër teorisë kineze të «tri botëve»
dhe kundër hapjes së Kinës ndaj aleancës me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera kapitaliste
të zhvilluare të botës.
Tash Kina ka mobilizuar të gjithë bishtrat e saj, partitë pseudomarksiste që financon, të cilat shkruajnë artikuj të alambikuar, të ngatërruar për të mbrojtur tezat kineze, që nuk mund të mbrohen. Kinezët kanë arritur
deri atje sa, për të përkrahur qëndrimet e tyre antimarksiste, të kurdisin një lake, njëfarë Hilli nga Australia,
një njeri me dy faqe (ose më mirë të themi me shumë
faqe, se nuk e dimë edhe kujt tjetër i shërben...), që
paraqitej si mik i Partisë sonë. Në një artikull që lexuam
dje, zoti Hill e quan Mao Ce Dunin «kulmi më i madh

i historisë»! Edhe artikulli i Hillit ishte kulmi i poshtërsisë së tij.
Për sa u përket arsyetimeve mbi «argumentimin» e
tezave kineze, ato janë për të qarë, siç janë për të qarë
edhe disa shkrime të gazetës «Zhenminzhibao» për të
cilat kam folur më parë.
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Por çështja mbi taktikat e ndryshme armiqësore që
praktikohen nga kinezët aktualisht, nuk qëndron vetëm
këtu. Armiqtë dhe tradhtarët Beqir Balluku e Abdyl
Këllezi me shokë, të cilët u dënuan nga gjykata, kanë
pohuar se Çu En Lai i ka pasë këshilluar që «Shqipëria
të bashkohej me një miqësi dhe aleancë me Jugosllavinë
e me Rumaninë». Çu En Lai dështoi në këtë përpjekje
të tij. Tash ne kemi informata, të cilat mund të besohen
për arsye të qëndrimit armiqësor të udhëheqjes kineze
ndaj nesh, se, ndërsa nga njëra anë, për sy e faqe, thonë
që do t'i ruajnë miqësinë dhe marrëdhëniet ekonomike
me Shqipërinë, nga ana tjetër disa ambasadorëve të shteteve kapitaliste e revizioniste u thonë se në kushtet e
tanishme do të jetë e vështirë të ndihmohet Shqipëria.
Ata përhapin zëra se Shqipëria «kërkon» të zhvillohet
vetë.
Bota kapitaliste, që e ka halë në sy Shqipërinë socialiste, sepse kjo po u bën ballë të gjithë armiqve, duke
përfshirë edhe armikun e ri, revizionizmin kinez, edhe
pa folur kinezët, ka filluar të propagandojë se marrëdhëniet ekonomike (pale politike dhe ideologjike) të Shqipërisë me Kinën janë gati të prera dhe varen nga një fill
pe, se Shqipëria është një vend i izoluar dhe, sipas tyre,
nuk mund të rrojë pa mbështetjen e dikujt.
Aktualisht të gjithë po e trajtojnë këtë problem. I
qajnë hallin Shqipërisë! I qajnë hallin kalorësit se i varen
këmbët! Të largëtit japin «këshilla», të afërmit bëjnë
orvatje të ndryshme e presione. Jugosllavët mbajnë anën
e Kinës, mburrin politikën dhe zhvillimin e saj. Një
gjë të tillë bën edhe Kina. Kjo propagandon zhvillimin
e Jugosllavisë dhe njofton në gazetën «Zhenminzhibao»
deri edhe çështje të tilla si Jugosllavia po prodhon zarzavate! Të gjitha këto përgatitin terrenin për pritjen e
Titos triumfalisht në Kinë. Ne dëshirojmë që ata ta
presin triumfalisht Titon, se atëherë bcita do të shohë që
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kinezët puthen me revizionistët dhe me agjentin e imperializmit, Titon.
Jugosllavët i njohin qëndrimet tona, prandaj nuk
afrohen të bëjnë propozime të papranueshme dhe shantazhe, por thonë se duhen forcuar marrëdhëniet në mes
dy vendeve tona.
Qarqet realiste greke dëshirojnë që ta zhvillojnë miqësinë, të zhvillojnë marrëdhënie tregtare e kulturore me
ne. Në fakt këto marrëdhënie ne po i zhvillojmë jo për
arsye se kinezët nuk na ndihmojnë si më parë, por se
kështu e kërkon interesi ynë i përbashkët. Asnjë parim
nuk shkelet në këtë mes nga ana jonë. Grekët duan të
japin përshtypjen sikur diçka speciale po arrihet në
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Në opinion
duket sikur Greqia, aktualisht, është një nga vendet me
të cilat Shqipëria mund të krijojë njëfarë lidhjeje. Pra,
në Greqi që nga më i madhi e deri te më i vogli person,
që merr kontakt me njerëzit tanë, me diplomatët tanë,
nuk thotë përveçse fjalë të mira për ne.
Ne përfitojmë nga një situatë e tillë për të forcuar
pozitat e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë
në Greqi. Atje ne do të dërgojmë ansamble artistike, të
cilat do të kenë sukses e do të bëjnë bujë. Përpjekjet e
grekëve për afrim ne i kuptojmë, dhe i zhvillojmë marrëdhëniet, duke pasur kurdoherë parasysh qëllimet e
tyre dhe mbrojtjen e parimeve marksiste-leniniste, mbrojtjen e lirisë, të pavarësisë dhe të sovranitetit tonë.
Edhe me Italinë bëjmë shkëmbime tregtare, por nuk
harrojmë se në Itali ka njerëz dhe qarqe që në rrethana
të reja ushqejnë iluzione të vjetra. Kështu një zëvendësdrejtor i një gazete kryesore italiane ka biseduar me
një punonjës të ambasadës sonë në Romë dhe i ka thënë
këtij se Shqipëria është një vend që bën një politikë të
pavarur e të tjera historira, për t'i krehur bishtin. Pastaj i ka thënë se Shqipëria tash ka mbetur vetëm, pra520

ndaj i duhen ndihma. Ky bukurosh italian la të kuptohet në bisedë se Italia është e predispozuar t'i japë
ndihmë Shqipërisë, e cila duhet të ketë parasysh se,
duke qëndruar vetëm, edhe mund të sulmohet nga sovjetikët ose nga një koalicion shtetesh, kështu që vihen
në rrezik Adriatiku dhe Mesdheu për të cilët janë të
shqetësuar NATO-ja dhe Traktati i Varshavës. Ky fashist mendon se Shqipëria «e izoluar» mund të ftojë
sovjetikët që «të pushtojnë» Vlorën dhe portet e tjera
të saj, prandaj e ka gjykuar me vend, që, pas disa lajkash, të bëjë një kërcënim që Shqipëria të trembet dhe
të lidhet me Perëndimin. Ai e tha haptazi se e mira e
Shqipërisë është që ajo të lidhet me Perëndimin.
Gabimi i punonjësit të ambasadës sonë ishte se pasi
e dëgjoi, në vend që t'i jepte një surup të fortë italianit,
sa të mos shikonte rrugën nga të vente, gjoja iu përgjigj
me ato çka ka thënë shoku Enver në Kongresin e 7-të të
Partisë mbi gjendjen ndërkombëtare dhe mbi politikën
e jashtme të RPSH, si dhe me ç'thotë artikulli «Teoria
dhe praktika e revolucionit». Shoku Enver dhe Partia
kanë folur shumë herë dhe kanë shkruar artikuj të rreptë kundër provokacioneve dhe kërcënimeve të tilla, si
edhe kundër provokatorëve të tillë, prandaj punonjësi
i ambasadës sonë në Itali duhej t'i qe përgjigjur italianit
në bazë të materialeve të Partisë sonë, të cilat kanë dalë
që para Kongresit, se këto u përgjigjen drejtpërdrejt kërcënimeve që bëheshin nga jugosllavët, nga grekët dhe
nga italianët. Kështu provokatori do të merrte bishtin
rrdër shalë dhe përgjigjen e Shqipërisë do . të vente t'ua
thoshte qarqeve ushtarake italiane, të cilat e kishin dërguar te diplomati ynë.
Në Itali si edhe në disa vende perëndimore ka gazetarë që, në praninë e punonjësve të ambasadës sonë,
mburrin trimërinë e Shqipërisë, guximin e saj etj., etj.,
por ka dhe të tillë njerëz të partive të reaksionit që
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shprehen se Shqipëria tashti nuk duhet të qëndrojë e
izoluar, se ajo duhet të hapet drejt Perëndimit. Disa prej
tyre, kush me qëllim të mirë, kush me të keq, kërkojnë
të vijnë në Shqipëri që të studiojnë situatën kaq interesante dhe të shkruajnë për të. «Më jepni mua vizën, se
do të bëj një artikull që do të jetë bombë atomike në
favorin e Shqipërisë- — tha gazetari provokator italian
që bisedoi me punonjësin e ambasadës sonë në Romë.
Ministria jonë e Jashtme duhet t'i analizojë me
kujdes njoftimet që merr nga ambasadat, për të shikuar
taktikat e momentit aktual që përdorin armiku dhe reaksioni kundër nesh. Ambasadat nuk duhet të mbahen me
«këngën e Mukës», domethënë me udhëzime të vjetruara,
sipas të cilave pyetjes së njerëzve për marrëdhëniet tona
me Kinën, t'u përgjigjen se nuk është e vërtetë që ato
janë cenuar dhe se ne kemi marrëdhënie të mira me
Kinën. Kjo situatë tani ka kaluar, ka dalë problem
tjetër, të cilin duhet ta përballojmë. Duhet ta likuidojmë
«balonën» që po hedh reaksioni perëndimor dhe që kinezët janë gati ta fryjnë.
Kinezët dëshironin dhe dëshirojnë me të gjitha mjetet që Shqipërinë ta komprometojnë, që Shqipëria të
bëjë një çap të gabuar dhe pastaj ky çap të kthehet në
një vijë të gabuar. Por Shqipëria socialiste, e udhëhequr
nga Partia e saj e Punës, nuk bën asnjë çap të gabuar.
Ajo do të qëndrojë e fortë në rrugën marksiste-leniniste,
prandaj duhet punuar, në radhë të parë, jo vetëm që të
kalitet uniteti i popullit me Partinë, por edhe që të demaskohet me fakte e argumente çdo orvatje dhe çdo
manovër e armikut. Në këtë çështje kërkohet vigjilencë,
prandaj duhet ndjekur këmba-këmbës opinioni botëror
mbi Kinën, mbi Shqipërinë dhe mbi mendimet e tjera që
shprehen për politikën ndërkombëtare në përgjithësi.
Tash Shqipëria është bërë një shtet që dëgjohet në
botë për mendimet e saj të drejta dhe që vëzhgohet në
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veprimet e saj korrekte. Veprimet tona duhet të jenë
kurdoherë të matura dhe të drejta. Kjo situatë duhet
të shërbejë që të grumbullojmë miq të shumtë rreth
vetes dhe rreth marksistë-leninistëve të botës, por të
dimë njëkohësisht të demaskojmë armiqtë e revolucionit
dhe të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ne
duhet të mbytim që në vezë të gjitha shpifjet dhe orvatjet e tyre. Prandaj njerëzit tanë duhet të punojnë me
kokë.
Politika nuk është përrallë dhe nuk duhet në asnP:
mënyrë ta lëmë veten të mbulohemi nga euforia, as nga
lëvdatat që na bën reaksioni dhe imperializmi, bile edhe
socialimperializmi, se edhe ai për interesat e tij ka f
lluar ta bëjë një gjë të tillë. Ne duhet ta mbajmë mirë
parasysh këtë se kjo punë ka anën e saj të mirë; opinioni
botëror vihet në dijeni, por armiku ka qëllime të tjera,
që i shfaq pasi bën përgatitjen e duhur për vënien e tyre
në jetë. Pasi përgatitet, armiku bën përpjekje të tjera
për të na ligështuar; prandaj politika e Partisë sonë duhet të vazhdojë të jetë dinamike dhe jo e fjetur, jo rutinë.
U thashë shokëve se nuk është mirë që në Ministrinë
tonë të Jashtme nuk lexohen me sy kritik telegramet që
vijnë, nuk është mirë të fërkohen duart nga euforia.
Nga çdo telegram, nga çdo e dhënë duhen nxjerrë
konkluzione në prizmin e marksizëm-leninizmit dhe nga
këto konkluzione duhen përcaktuar qëndrimet e drejta
që do t'u rekomandohen ambasadave tona. Kurdoherë,
u kam rekomanduar që Ministria e Punëve të Jashtme
duhet të bashkëpunojë ngushtë me sektorët e propagandës
së Partisë, shokët e ministrisë të vijnë në aparatin e
Komitetit Qendror dhe të këshillohen për këto çështje
kapitale e të mos i zërë gjumi.
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SHENIM
Mbrëmë bisedova me shokët e Byrosë Politike që.
ishin këtu, në lidhje me botimin në shtypin tonë të dy
materialeve: bisedën time me Çu En Lain dhe artikullin
«Hrushovi në gjunjë përpara Titos», të cilët ata i kishin marrë më parë dhe i kishin lexuar. Kërkova mendimin e tyre nëse është mirë që të botohen njëri pasnesër, të dielën, dhe tjetri pasi Titoja të ketë mbaruar vizitën e tij zyrtare në Pekin. Shokët ishin plotësisht
dakord që të . dy këto materiale të botohen.
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MARREDHENIET E KINES
ME TREGUN E PERBASHKET EVROPIAN
DHE ME SHTETET E BASHKUARA TE AMERIKES
Nga njoftimet e agjencive perëndimore të lajmeve po
vë re se marrëdhëniet politiko-ekonomike të Kinës me
Tregun e Përbashkët Evropian, në mënyrë të veçantë me
imperializmin amerikan, me Kanadanë, me Australinë dhe
me Argjentinën, po zhvillohen me ritme të shpejta, por
jo pa vështirësi të mëdha. Nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Kina po merr, kuptohet me kredi, furnizime
ushtarake, pajisje elektronike dhe teknologji të re pk
të zhvilluar industrinë e saj, për të shfrytëzuar pasuritë e nëntokës dhe për të forcuar ushtrinë. Tash, ky
është tregu më i madh që është hapur për Kinën, se
marrëdhëniet e saj me Tregun e Përbashkët Evropian, ajo
i ka vendosur dy-tre, apo më shumë vjet më parë.
Por, në bisedimet e fundit që përfaqësuesit e Tregut
të Përbashkët Evropian kanë bërë me kinezët në Pekin,
del se kanë dalë vështirësi, sepse tregtia e këtyre me
Kinën është pasive për afro 450 milionë dollarë. Tregu
i Përbashkët Evropian, pra, nuk është i kënaqur nga kjo
tregti. Bilanci tregtar kinez i vitit 1976 është shumë më i
ulët nga ai i vitit 1975. Përveç kësaj, pakënaqësia e Tregut
të Përbashkët Evropian lidhet edhe me një fakt tjetër, me
atë që Kina bën tregti të madhe me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Zhvillimi i tregtisë nga ana e Kinës me
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Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një shkallë të
nuk i leverdis dhe nuk i pëlqen Tregut të Përbashkët
Evropian, pasi edhe ky ka mundësi t'i shesë Kinës teknologji të re edhe armatime moderne. Prandaj, këto kontradikta që ekzistojnë në mes Kinës dhe Tregut të Përbashkët Evropian do të acarohen. Kjo do të ketë pasoja
dhe si rezultat do të acarohen edhe marrëdhëniet e Tregut të Përbashkët Evropian me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.
Nga ana tjetër, po këto burime perëndimore thonë
se Kina këtë vit ka deficit në prodhimin e drithërave
të bukës dhe se do të importojë një sasi prej një milion
tonelatash grurë nga Kanadaja, Australia dhe Argjentina.
Në këtë mënyrë Kina ndodhet përballë vështirësive, të
cilat ia ka shkaktuar vetë politika antimarksiste që po
ndjek. Këtë politikë antimarksiste, udhëheqja kineze do
ta shpallë edhe më mirë, edhe më qartë, sado të maskuar që ta mbajë, kur të përfundojë punimet Kongresi
i 11-të i Partisë Komuniste të Kinës, për të cilin thuhet
se është mbledhur në Pekin.
Eshtë e qartë se udhëheqja e sotme kineze, me
në krye Ten Hsiao Pinin dhe me Hua Kuo Fenin, ka
braktisur marksizëm-leninizmin por, për të maskuar rrugën e saj revizioniste dhe kapitaliste, përdor formula e
slogane marksiste-leniniste.
Si do ta paraqesë këtë rrugë Kongresi i 11-të? Nuk
ka asnjë dyshim se kjo do të jetë një paraqitje e maskuar, me fraza e slogane gjoja revolucionare marksiste-leniniste, por prapë aty jemi, udhëheqësit kinezë nuk
janë më në rrugën e marksizëm-leninizmit.
Për sa i përket politikës së jashtme, në horizont po
duket njëfarë aleance, në mos e shkruar në letër, e kurdisur ndër kulisa midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kinës dhe të Japonisë. Që të tria këto shtete,.
në aleancë me njëri-tjetrin, duan të dominojnë strate526

gjikisht Pacifikun dhe të mos lejojnë që flota detare
ushtarake sovjetike të ketë epërsi në këtë rajon.
Ne vëmë re se Kina, nga njëra anë, po vazhdon të
bëjë zhurmë për çështjen e Tajvanit, bile gjuan me
artileri çdo ditë ishullin Macu, për të treguar me këtë
se do të çlirojë Tajvanin, por në realitet interesi i saj
është që Tajvani të bëhet një Hong-Kong i dytë, një
Makao e tretë. Nëpërmjet këtyre tri pikave, të cilat
nuk i interesojnë t'i marrë vetë, ajo do të bëjë allishverishe të mëdha me imperializmin amerikan, në radhë
të parë, dhe me të gjitha shtetet e tjera kapitaliste.
Domethënë Hong-Kongu, Tajvani dhe Makaoja, koloni të
imperializmit, janë portat e shkëmbimeve tregtare, të intrigave dhe të marrëveshjeve të shumanshme midis Kinës
kontinentale dhe shteteve të tjera imperialiste.
Nga ana tjetër, shohim se Karteri, megjithëse në dukje tregohet se po ndjek një politikë të butë e gjoja
paqësore, po e furnizon Korenë e Jugut me armatime të
fuqishme moderne dhe kjo veprimtari nuk bëhet pa
aprovimin e Kinës, pa pasë rënë më parë në ujdi të fshehtë me këtë. Pra, Kina po merr masa që edhe në Korenë
e Jugut të gjenden forcat ushtarake amerikane. Kjo do
të thotë që Koreja e Jugut, Indonezia, po se po, si dhe
vende të tjera të Lindjes së Largme, të mbeten nën kontrollin ushtarako-ekonomik të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, të Kinës dhe të Japonisë.
Duket qartë se një situatë e tillë po konkretizohet në
horizont, por kjo do të krijojë kontradikta të thella dhe
shqetësime të mëdha, jo vetëm se do të reagojë Bashkimi Sovjetik (se si do të reagojë këtë do ta shohim),
por mundet që edhe NATO-ja të rritë nxitjen e konflikteve midis Kinës dhe Bashkimit Sovjetik. Mundet,
gjithashtu, që Bashkimi Sovjetik të bëjë presione në
Evropë, domethënë ta kompensojë nga Evropa drejtimin
e strategjisë së vet. Në fakt këtë kërkon aktualisht Kina,
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duke thirrur, si tellalli, ditë e natë se Evropa po kërcënohet nga Bashkimi Sovjetik, ndërsa në të vërtetë një
kërcënim i tillë nuk duket. Megjithatë një gjë e tillë
edhe mund të ndodhë, sepse strategjia e Kinës është e
bashkërenduar me strategjinë e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Pra, Shteteve të Bashkuara të Amerikës
u intereson që Kina së bashku me Bashkimin Sovjetik
të përleshen në konflikte të mëdha, të përvëlohen dhe
t'u nxjerrin atyre gështenjat nga zjarri. Në të njëjtën
kohë mund të ndodhë që influenca amerikane në Evropë të dobësohet dhe mbrojtja evropiane të lihet në dorë
të dytë. Në këtë rast, shtetet evropiane të NATO-s do të
reagojnë. Se si do të reagojnë edhe këtë duhet ta ndjekim. Gjëra të tilla, pra, mund të vërtetohen.
Në situatat aktuale duket absurde këmbëngulja e
Kinës për të thënë ditë e natë se Evropa do të sulmohet
nga Bashkimi Sovjetik. Po të mendojmë ashtu siç thashë
më sipër, domethënë që Kina të jetë marrë vesh me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që këto ta ndihmojnë
fuqimisht për të kërcënuar Bashkimin Sovjetik, atëherë
ka mundësi që Bashkimi Sovjetik, duke parë rrezikun
e madh që i vjen nga Lindja, të bëjë presion mbi Evropën Perëndimore.
Të gjithë këtë situatë ne duhet ta vëzhgojmë, sepse
kthimi i Kinës nga një vend socialist në një vend kapitalist, ka pasojat e veta në shpërthimin e një lufte të
përgjithshme në mes fuqive të mëdha. Natyrisht, kjo
luftë po përgatitet dhe fakt është se ne asistojmë në
përgatitjen e një situate të tillë, por akoma duhet të
vëzhgojmë konkretizimin e këtyre aleancave ushtarake,
politike dhe ideologjike të Kinës, sidomos me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
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NJE DOKUMENT QE TREGON QENDRIMIN TONE
TE PALEKUNDUR
Sot AFP-ja dha një flesh të parë, pra dha shkëndijën e parë për bisedën time me Çu En Lain, të zhvilluac
në mars të vitit 1965 dhe të botuar dje në gazetën «Zëri
i popullit». Ishte një faqe e gjysmë, por përmbante
çështjet kryesore. Agjencia në fjalë theksonte se Partia
e Punës e Shqipërisë qëndron dhe mbron me vendosmëri
marksizëm-leninizmin, se ajo dhe shteti shqiptar janë
e do të jenë në miqësi me Kinën dhe me partinë e saj
vetëm në rrugën marksiste-leniniste.
. Më poshtë kjo agjenci vinte në dukje: «Enver Hoxha
thotë se armiqtë kryesorë të botës, të popujve dhe të
komunizmit janë: imperializmi amerikan, socialimperializmi sovjetik, titizmi dhe të gjithë reaksionarët në botë,
të cilët duhet t'i luftojmë të gjithë pa mëshirë».
AFP-ja theksonte gjithashtu që unë i kam thënë
Çu En Lait se duhet të ndërtojmë një strategji të përbashkët lufte dhe se ne jemi në akord të plotë për këtë
çështje.
Ajo përmend edhe çështjen që i shtrova unë Çu En
Lait lidhur me bisedimet që zhvilluam, se «shkëmbimi
i• mendimeve, siç po bëjmë, është një gjë shumë e mirë», .se «udhëheqësit kinezë bëjnë bisedime e shkëmbime
mendimesh me partitë komuniste të Azisë dhe kjo është
34 - 93
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një gjë shumë e mirë, por neve nuk na është dhënë
mundësia që ta bëjmë një gjë të tillë».
Tash, bisedën që kam bërë unë me Çu En Lain e
përhap apo nuk e përhap shtypi borgjez, kjo është punë
e tij, këtë do ta shohim, por interesi ynë është që të përhapet kjo bisedë, sepse në këtë mënyrë opinioni botëror
do të vihet në dijeni mbi qëndrimin e pavarur politik dhe
ideologjik të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe do të
kuptojë, në të njëjtën kohë, se kush ka lëvizur nga
pozitat e shëndosha, ne apo kinezët. Biseda që kam bërë
unë me Çu En Lain e vë qartë në dukje këtë gjë, duke
marrë parasysh situatat aktuale. Atje thuhet se të dyja
partitë tona janë dakord të ndërtojnë një strategji të përbashkët lufte.
Por, për ne rëndësi të madhe ka që partitë e vërteta komuniste marksiste-leniniste të njihen me këtë
bisedë, sepse ato do të shohin akoma më qartë dhe në vazhdimësi vijën e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë.
Nga ana tjetër, partitë false marksiste-leniniste dhe
të gjitha grupimet maoiste, trockiste dhe anarkiste, të
cilat aktualisht kanë dalë si kërpudha në kontinente të
ndryshme të botës, do të përçahen e do të shpartallohen,
kurse shumë njerëz të gabuar në këto parti dhe grupime
do të bashkohen me partitë komuniste marksiste-leniniste
të vërteta të vendeve të tyre. Kjo ka shumë rëndësi për Partinë tonë dhe për shtetin proletar të Shqipërisë socialiste.
Biseda me Çu En Lain u qartëson mendimet revolucionarëve të vërtetë, ashtu siç bëri Kongresi ynë i 7-të
dhe artikulli i «Zërit të popullit» i 7 korrikut, ashtu siç
kanë bërë edhe më parë të gjitha ato që ka thënë Partia jonë, sepse, qëkurse ka lindur e deri më sot, edhe në të
ardhmen, Partia jonë ka vazhduar e do të vazhdojë të
ketë po një pikëpamje të drejtë, të palëkundshme, marksiste-leniniste për problemet ndërkombëtare dhe për problemet e brendshme të vendit tonë.
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DURRES, E HENE
15 GUSHT 197;*

ARTIKUJ ME «TEORIZIME» BAJATE
Jam duke lexuar nja katër a pesë materiale kineze,.
të cilat, të marra së bashku, përbëjnë një artikull të
vetëm me titull «Ndarja në tri botë nga kryetari Mao
është përcaktim marksist-leninist». Kjo seri shërben gjoja për kompanitë e ushtrisë, por në fakt është i vetmi
artikull gjoja teorik që Partia Komuniste «e madhe» e
Kinës, po boton për teorinë e «tri botëve», dhe që i përgjigjet artikullit të «Zërit të popullit», «Teoria dhe praktika e revolucionit». Ky është me të vërtetë një artikull
për t'u tallur dhe për të qeshur, sepse në këtë ekspoze
ose analizë, nëse mund ta quajmë kështu, nuk ka asnjë
argumentim ideologjik, veçse radhiten disa thënie politike të përgjithshme.
Sipas këtij shkrimi, pas Luftës së Dytë Botërore që
më 1947, pa u çliruar akoma Kina dhe pa u shpallur
republikë, kryetari Mao, botën e ndau më përpara në dy:
në njërën anë vuri Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
si imperializmin më të fuqishëm, dhe në anën tjetër
Anglinë dhe Francën (Gjermaninë nuk e përmend, sepse
ishte shtet imperialist i dalë nga lufta i dcbësuar). Më
pas vuri botën e ndërmjetme, e cila përfshinte Bashkimin Sovjetik dhe vendet e tjera socialiste, që founonin
kampin socialist. Kështu, pra, e ndau botën ky «timonier
i madh» deri në një periudhë, sa nuk mundi dot të
binte në ujdi për qëllimet e tij me Hrushovin. Më pas,
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meqenëse Hrushovi tradhtoi kauzën e marksizëm-leninizmit, Maoja bëri një ndarje tjetër: Bashkimin Sovjetik
socialimperialist e futi krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë e quajti «bota e parë», nz
«botën e dytë» futi shtetet kapitaliste të zhvilluara që u
mëkëmbën, kurse në «botën e tretë» futi gjithë botën e
ndërmjetme bashkë me Kinën. Natyrisht, me mendjen e
tij ai futi edhe Shqipërinë në këtë «botë të tretë», por,
meqenëse nuk e kishte atë të drejtë, foli globalisht.

Kaq ka thënë ky «mendimtar i madh» lidhur me
këtë problem dhe nuk dha asnjë shpjegim teorik pse i
bëri një ndarje të tillë botës. Ai gjithashtu nuk bëri asnjë analizë mbi katër kontradiktat kryesore të epokës, të
eilat i ka përcaktuar Lenini (për të mos thënë edhe
Stalini, se Stalinin ai e dënoi dhe nuk e konsideronte
fare si udhëheqës të proletariatit botëror). Këtë gjë ai
nuk e bëri, sepse kjo nuk i shërbente kauzës së revizionistëve kinezë, qëllimit të tyre. Ky është «shpjegimi» që
i jep Partia, Komuniste e Kinës kësaj teorie «të mençur»,
«gjeniale», të «timonierit të madh»!! Në këtë mënyrë

Maoja e la «botën e tretë» të qëndrojë në hava. Ky ishte
babai i kësaj «bote», i kësaj pjelle ilegale të lënë në mes
të rrugës.
Pas këtyre «shpjegimeve» artikulli vazhdon me «teorizime» bajate politike, sipas të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një superfuqi, por në rënie, kurse
socialimperializmi sovjetik është një superfuqi në ngjitje;
i pari qenka më pak agresor, tjetri më shumë agresor,
prandaj duhen luftuar. Por, sipas tyre, për t'i luftuar,
«bota e tretë» duhet të hyjë në aleancë me «botën e dytë», mirëpo kjo e funtlit ka edhe nëndarje, në të bëjnë
pjesë ato shtete që vazhdojnë të shtypin pa mëshirë popujt dhe ato që nuk vazhdojnë t'i shtypin në këtë mënyrë; «bota e dytë» dhe «bota e tretë» duhet të bashkohen
me pjesën e parë të «botës së parë», domethënë me
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amerikanët dhe, të tërë së toku, të luftojnë socialimperializmin sovjetik.
Më poshtë fillojnë mburrjet. Artikulli fillon të radhitë një varg partish marksiste-leniniste në botë (këto
janë parti «komuniste marksiste-leniniste» bishtra të Partisë Komuniste të Kinës) që, kur u botua artikulli i «Zërit të popullit» «Teoria dhe praktika e revolucionit» ose
edhe më parë, kur u botua raporti i mbajtur në Kongresin e 7-të të Partisë sonë, ku shtroheshin pikëpamjet
tona mbi ndarjen në «tri botë», filluan të shkruajnë artikuj për të ngritur në qiell «gjenialitetin» e Maos që e ka
ndarë botën në tri pjesë. Sipas Maos, «bota e tretë» na
qenka forca kryesore lëvizëse në botë në luftën kundër
imperializmit, pra ajo qenka për revolucionin dhe për
socializmin! Kështu këta «teoricienë» me disa flluska
sapuni duan të fshijnë gjithë teorinë marksiste-leniniste,
duan të hedhin poshtë si «dogma të vjetruara» idetë e
Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit.
Në këtë material, për t'u mbushur mendjen ushtarëve, riprodhohen me radhë fjalët e Hillit, mburrjet e
Zhyrkesë, lëvdatat e njëfarë amerikani, që krijoi rishtas
një grup «marksist-leninist», pallavrat e një trockisti
grek që ka formuar një grup të ri «marksist-leninist»,
llomotitjet e disa grupeve të parëndësishme trockiste
në botë. Dhe në këtë mënyrë kujtojnë se «argumentohet» kjo tezë e famshme «marksiste-leniniste» e «teoricienit të madh• Mao Ce Dun.

Natyrisht, ky artikull nuk bëhet vetëm për t'u mbushur mendjen ushtarëve të kompanive, siç thuhet, por
është për gjithë Partinë Komuniste të Kinës. Ky artikull
botohet edhe për ato bishtra partish revizioniste e trockiste që e quajnë veten marksiste-leniniste.
I gjithë ky material është pa baza, është për të qarë
e për të qeshur dhe jo vetëm që nuk e prek asnjë grimë
artikullin tonë marksist-leninist, i cili është i paatakue533

shëm si një kështjellë graniti, por ngre akoma më lart
prestigjin e Partisë sonë, ngre akoma më lart mendimin
marksist-leninist të Partisë sonë, që u bën me të vërtetë
analizë të shëndoshë situatave ndërkombëtare, gjendjes
sociale, luftës, revolucionit e forcave lëvizëse të tij dhe
të gjitha mjeteve që përdoren për t'i arritur këta objektiva.
Për ne është e qartë që Partia Komuniste e Kinës,
siç është sot në rrugën antimarksiste, nuk ka ç'të bëjë
tjetër përveçse të tilla gomarllëqe, për t'u futur akoma
më thellë në llumin revizionist.

nusitas, E MARTE
16 GUSET 1977

KONCERT 1 KENDSHEM I ANSAMBLIT ARTISTIK
GREK «MARINELA»
Pashë të transmetuar nga televizioni ynë, shfaqjen
e ansamblit grek me emrin «Marinela», emër ky i këngëtares kryesore të ansamblit. Koncerti ishte i bukur dhe
u ka pëlqyer spektatorëve. E them këtë sepse pashë dhe
dëgjova që spektatorët e duartrokitnin shumë dhe ngrohthsisht shfaqjen. Ky koncert na pëlqeu të gjithëve, edhe
mua, Nexhmijes dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes sonë.
Mua më pëlqeu veçanërisht muzikaliteti i pjesëve që
këndoi artistja Marinela. Kjo ishte me të vërtetë një këngëtare e talentuar, kishte zë shumë të këndshëm dhe
harmonik, dukej që ishte artiste e madhe, se këndonte
shumë ]irshëm dhe me ekspresion të madh. Kur dëgjoje
këngën e kënduar prej saj, pa e ditur fare gjuhën greke,
të krijohej përshtypja sikur e kuptoje brendinë e pjesës.
Këngët që këndoi kjo artiste i kushtoheshin kryesisht dashurisë, por kishte edhe këngë me tema shoqërore.
Ajo u këndoi jetës së mjeruar të minatorëve, jetës së
marinarëve të varfër të Pireut etj. Një këngëtar tjetër
i ansamblit këndoi edhe për emigracionin e rëndë që ekziston në fqinjen tonë të Jugut.
Orkestra e-këtij ansambli, gjithashtu, kishte një nivel të lartë artistik dhe e shoqëronte bukur këngëtaren
gjatë shfaqjes. Përshtypje më bëri, në mënyrë të veçantë, artisti që luante me buzuk. Ai ishte mjeshtër i madh
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në përdorimin e këtij instrumenti. Ai i bëri një interpretim të rrallë e me talent të madh këngës popullore
greke që interpretoi.
Në përgjithësi shfaqja e ansamblit grek «Marinela»,
mendoj unë, do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve
miqësore në mes popullit shqiptar dhe popullit grek. Arti
luan një rol të madh në njohjen e popujve dhe në afrimin e tyre, sepse, në çdo shfaqje artistike, pasqyrohen
shpirti, karakteristikat, ndjenjat, aspiratat dhe dëshirat e
popullit. Natyrisht, kur këto shfaqen realisht, me ngrohtësi dhe kur interpretohen me mjeshtëri artistike, lënë
mbresa të thella te spektatorët, ngjallin dhe pasurojnë
ndjenjat miqësore midis popujve.
Besoj se edhe ansambli ynë që do të vejë në Greqi,
do të krijojë atje një situatë të ngrohtë për vendin tonë
dhe ai duhet ta bëjë këtë patjetër. Për këtë është e nevojshme që shokët e sektorëve të kulturës e të propa-;
gandës dhe ata të Ministrisë së Punëve të Jashtme të
punojnë mirë; me qëllim që programi artistik i Ansamblit
tonë të Këngëve dhe të Valleve Popullore të zgjidhet
me kujdesin më të madh për ta përfaqëSuar denjësisht
artin tonë në masat e popullit grek. Të mos zgjidheri
këngë ose valle sidokudo, por që të kenë karakter shoqë-.
ror, popullor, të jenë të harmonizuara mirë dhe plot
jetë e gjallëri. Kështu duhet vepruar edhe për zgjedhjen
e valleve, të cilat duhet të lënë mbresa te spektatorët
grekë.
Të mos harrohet që në grupin e artistëve të ansamblit tonë që do të shkojë në Greqi, të ketë edhe artistë
nga minoriteti grek, të cilët të këndojnë këngë në gjuhën
greke dhe të kërcejnë vallet e tyre të bukura dropullite.
Një gjë e tillë do të bëjë efekt të madh në Greqi dhe
do t'u tregojë grekëve se në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, ku udhëheq një Parti marksiste-.
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-leniniste e vërtetë, minoriteti gëzon po ato të drejta që
gëzon gjithë 'populli shqiptar, dhe ky minoritet punon i
lidhur si mishi me thoin me vëllezërit e tij shqiptarë për
ndërtimin e socializmit në Shqipëri.
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DURRES, E MARTE
16 GUSEIT 1977

TITOJA U BP,N VIZITE KOLEGEVE TE TIJ
Me ftesë të udhëheqjes më të lartë revizioniste të
Bashkimit Sovjetik, Josip Titoja arriti sot për një vizitë
zyrtare miqësore prej disa ditësh në Moskë. Nuk i munguan nderimet pompoze me të cilat ai kondicionon vizitat që bën. Në Moskë vetë kryerevizionisti Brezhnjev
e priti në aeroport.
Flitet se që andej Titoja mund të bëjë vizita zyrtare
e miqësore edhe në disa vende të tjera të Azisë. Zyrtarisht është njoftuar se do të shkojë në Korenë e Veriut,
i ftuar nga Kim Ir Seni, dhe pastaj në Kinë.
Kështu, Titoja, po u bën vizitë kolegëve e miqve të
tij të ngushtë.
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DURRES, E MERKURE
17 GUSHT 1977

KINEZET NGRENE KUNDER NESH
REVIZIONISTIN VILAR
Partia kundërrevolucionare e portugezit Vilar, që financohet nga kinezët, ka bërë një kongres të saj të dytë
dhe ka nxjerrë një deklaratë, të cilën kinezët e kanë
botuar rië buletinin e lajmeve që u japin kuadrove. Në
këtë deklaratë ne, shqiptarët, quhemi trockistë, quhemi
hrushovianë, quhemi të majtë në formë, por të djathtë
në brendi. Prandaj ata u bëjnë thirrje «komunistëve», domethënë revizionistëve, që të mobilizohen kundër ,revizionistëve» shqiptarë. Vilari me shokët e tij është me
«komunistët» e vërtetë shqiptarë, domethënë me Beqir
Ballukun dhe me Abdyl Këllezin, me fjalë të tjera me
miqtë e kinezëve.
Ata, natyrisht, theksojnë në deklaratë besnikërinë e
tyre ndaj Hua Kuo Fenit, ndaj Partisë Komuniste të Kinës e ndaj «marksist-leninistit më të madh të kohëve»,
Mao Ce Dunit dhe betohen se do të ndjekin teorinë e
«tri botëve».
Nuk e shikon se ç'qeder na zuri! Sa qen të tjerë lehin
në botë kundër nesh, por qentë vazhdojnë të lehin, dhe
Partia jonë forcohet gjithmonë e më shumë, Shqipëria
jonë socialiste bëhet më e fortë, autoriteti i saj ngrihet
më lart në botë kurse lumenjtë i vënë përpara këto plehra
dhe i çojnë në koshin e historisë.
Nga ne ishte parashikuar që kinezët do të bënin një
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veprim të tillë. Ata nuk guxojnë të dalin hapur me ndonjë artikull kundër nesh, bile as me ndonjë artikull që
të mbrojnë tezën e teorisë së «tri botëve», që e kanë bërë
të tyren, por po shtyjnë të veprojnë dhe të atakojnë vijën
tonë të tilla plehra si portugezin Vilar. Kjo zaten ka
qenë kurdoherë taktika e Partisë Komuniste të Kinës,
hidh gurin e fshih dorën. Ata kurrë nuk e kanë mbrojtur
haptas marksizëm-leninizmin, bile dhe hrushovizmin e
kanë luftuar me artikujt tanë.

DURRES, E MËRKURE
17 GUSHT 1977

SHPIFJE E ZAKONSHME TITISTE
Pas artikullit të «Zërit të popullit» me titull «Teoria
dhe praktika e revolucionit», nga kryeqyteti titist u lëshua shpifja se nga Shqipëria po largohen në masë specialistët kinezë. Ky lajm u përhap menjëherë, e botuan
të gjitha gazetat, sigurisht, për t'iu kundërvënë artikullit
teorik të «Zërit të popullit».
Pas botimit të bisedës sime me Çu En Lain tash së
fundi në gazetën «Zëri i popullit», pati përsëri një provokacion, por këtë herë nga Athina. Një gazetë e përditshme e Athinës, që quhet « .1% Nea», shkroi edhe kjo për
largimin e specialistëve kinezë. U thashë shokëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme që ambasadori ynë në
Athinë ta përgënjeshtrojë këtë shpifje me bisht të armiqve të popullit shqiptar dhe të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë.
Këto gjëra nuk na çuditin, borgjezia këtë punë ka
bërë dhe bën kurdoherë kundër socializmit dhe komunizmit. Shpifjet janë stolitë e vërteta të shtypit borgjez.
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DURIMS, E MERKURE
17 GUSHT 1977

PARASHIKIME PER KONGRESIN E 11-TE TE PARTISE
KOMUNISTE TE KINES
Prej disa javësh po flitet se po mbahet Kongresi i
11-të i Partisë Komuniste të Kinës dhe nuk është çudi që
ai të jetë duke vazhduar punimet. Në përfundim të punimeve të kongresit, kinezët, siç e kanë zakon, do të japin
një njoftim dhe do të botojnë ato dokumente që u leverdisin. Sidoqoftë ky kongres do të jetë një kongres interesant.
Si do të jetë ai? Ç'mund të parashikojmë?
Ky kongres do të përcaktojë vijën revizioniste të
maskuar, që do të ndjekë në periudhën e ardhshme e
djathta kineze që ka ardhur në fuqi me Hua Kuo Fenin,
Jeh Çien Jinin dhe Ten Hsiao Pinin në krye, pra me
trojkën kineze, të përngjashme me trojkën sovjetike.
Trojka kineze, natyrisht, është antimaoiste. Maon ajo do
ta ruajë vetëm për emrin që ka fituar ai në Kinë dhe
në botë dhe sa për të marrë prej tij formulat gjoja të
majta që i leverdisin, por që Mao Ce Duni me formula
të majta, centriste dhe të djathta e kishte zakon të bëni.e
një çorbë. Maoja vetë ka pasë pohuar se shkrimet dhe
mendimet e tij do t'i përdorin që të gjitha rrymat. Këto
rryma, pra, në çdo kohë që do të veprojnë në Kinë, mund
t'i përdorin thëniet e tij.
Kongresi i 11-të i Partisë Komuniste të Kinës me
siguri do t'u kërkojë popullit kinez dhe partisë kineze të
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ndjekin rrugën e Çu En Lait, sipas të cilit deri në vitin
2 000, Kina do të arrijë e do të tejkalojë fuqitë e mëdha
imperialiste në fushën e zhvillimit të ekonomisë, të teknologjisë dhe të mbrojtjes. Nuk ka asnjë dyshim se do
të theksohet që të gjitha këto përparime do të bëhen
duke u mbështetur në forcat e veta, por në të njëjtën
kohë nuk do të ndiqet më rruga e «katërshes», që të përbuzen shkenca dhe teknika e huaj. Kjo, me fjalë të tjera,
do të thotë: Mos u çuditni aspak ju komunistët kinezë
ose ti, popull kinez, në qoftë se ne marrim ndihmë nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga i gjithë kapitalizrni botëror për të përparuar më shpejt. Taktika jonë

është që të ngremë ekonominë, pa se në ç'rrugë dhe me
ç'mjete do ta bëjmë këtë, këtë e di unë — thotë Ten
Hsiao Pini (kam thënë: S'ka rëndësi nëse macja është e
bardhë, apo e zezë, mjafton të zërë minj), këtë e di edhe
Karteri në Uashington, me të cilin kemi rënë e do të
biem akoma më mirë në ujdi në të ardhmen.
Por çështja kryesore për udhëheqësit e tanishëm kinezë është të vënë rregull brenda në Kinë, për arsye se
idetë e Mao Ce Dunit kanë krijuar një kaos të madh ideologjik, politik dhe organizativ. Ky kaos ka ardhur për
arsye se në Kinë nuk ka pasur një ideologji të vërtetë
marksiste-leniniste, por kanë lulëzuar «njëqind lulet dhe
njëqind shkollat» në mënyrë anarkike dhe në rrugë antimarksiste.

Për sa u përket partisë dhe organizatave të masave,
ato ishin vetëm me emër. Jo se nuk ekzistonin, por në to
mbretëronte një ideologji që nuk kishte të bënte aspak
me marksizëm-leninizmin. Në to mbretëronin fraksione të
shumta, jo dy, siç thoshte ➢ ao Ce Duni, por 100. Çdo
provincë, nënprovincë apo distrikt në Kinë bënte ligjin
sipas qejfit të udhëheqësit të tij , më kryesor.
Gjatë .Revolucionit të madh proletar kulturor» u duk
qartë konfuzioni që ekzistonte në Kinë. Ne nga ana jonë
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e kemi analizuar këtë revolucion. Tash këtë gjë e ka• marrë përsipër ta bëjnë Ten Hsiao Pini, Hua Kuo Feni, Jeh
Çien Jini dhe gjithë banda e tyre, por me qëllim që të
likuidojnë çdo gjë të mirë që ka pasur ai, në qoftë se ka
pasur, sepse dihet që edhe në qoftë se qëllimet ishin të
rnira, zhvillimi i tij qe me shumë të meta e deformime
dhe rezulatet që dha, shumë të pakta. Ato konsistonin
vetëm në likuidimin e djathtistëve, por që tash ata erdhën e po vijnë përsëri në fuqi, për arsye edhe të vetë
politikës oportuniste të Mao Ce Dunit.
Por çështja qëndron në atë që edhe gjatë «Revolucionit kulturor proletar», Partia Komuniste e Kinës, e cila
nuk ishte parti e tipit Lenin-Stalin, nuk udhëhiqej nga
ideologjia marksiste-leniniste. Ajo ishte një organizatë e
madhe dhe amorfe. Forca që kishte Partia Komuniste e
Kinës, mund të themi se i ishte siguruar nga grupi i Liu
Shao Çisë, Ten Hsiao Pinit, Pen Çenit e të tjerëve. Që të
gjithë këta ishin revizionistë, ishin të djathtë. Për ta
marksizëm-leninizmi ishte një armik, por, kuptohet, format e orianizimit i ruanin dhe krijonin përshtypjen se
gjoja ecnin në rrugën marksiste-leniniste.
Është fakt se «Revolucioni kulturor proletar» likuidoi, në mënyrë anarkike, jo vetëm shtabet, siç porositi.
«timonieri i madh», por përlau dhe fshiu plotësisht, që
nga baza e deri në krye, të gjitha organizatat e partisë,
fshiu organizatat e masave dhe në gjendjen që u krijua,
mund të merret me mend se kush drejtonte, si drejtonte
dhe çfarë drejtonte. Duhet theksuar, siç e kemi theksuar
edhe herë të tjera, se gjatë gjithë kësaj kohe grupi i.
Çu En Lait, i mbështetur nga Mao Ce Duni, mundi të
mbante njëfarë kohezioni në Kinë, duke toleruar majtistët, që këta i quajtën «banda e të katërve».
Tash, sipas Hua Kuo Fenit, Jeh Çien Jinit dhe Ten
Hsiao Pinit, duhet vënë rregull dhe rregulli duhet të
vihet patjetër nga ushtria, se në çdo detantë, në çdo•
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kthesë, është ushtria kineze ajo që bën ligjin në Kinë.
Ky ligj nuk është marksist-leninist, ky është ligji i forcës ata elementë që kanë forcën në ushtri, ata bëjnë
edhe ligjin. Prandaj ushtria do të bëjë ligjin në parti
dhe nuk është ..partia atje që bën ligjin mbi ushtrinë.
Kështu, arma do të sundojë mbi partinë dhe jo partia mbi
armën. •
• Çështja qëndron në atë që, duke vazhduar spastrimet
e''elementëve inarksistë-leninistë, banda aktuale e djathtë• revizioniste, antimarksiste, proamerikane, • që gjendet
në fuqi në Kinë, do të organizojë partinë. Partia aktualisht në Kinë do të organizohet ashtti siç është «partia bolshevike» e Brezhnjevit, domethënë do të organizohet si
një ashtuquajtur parti pseudomarksiste-leniniste, pra vetëm me tipare marksiste-leniniste, me qëllim për t'u maskuar dhe për të mashtruar më tej. Kjo parii, medoemos do
të theksojë rëhdësinë e centralizmit demdkratik e të cilitdo
trjetër parim që të duash, por për ne është e qartë që ky
«centralizëm demokratik» nuk do të lejojë asgjë demokratike, nuk - do të lejohet të shfaqet asnjë•Mendim kritik
në parti, sidomos kundër vendimeve të udhëheqjes, me
fjalë të tjera kundër Ten Hsiao Pinit, i cili do të. ndërtojë
një parti që t'i shërbejë diktaturës fashiste që ai po organizon,. po themelon e po ndërton hë . Kinë.- Një parti e
tillë do'të jetë njëlloj si çdo parti fashiste me tipare gjoja
marksiste-leniniste, parti që do t'i shërbejë me besnikëri
të madhe klikës në fuqi deri në atë moment, kur masat
e •popullit do të bëhen të ndërgjegjshme për tragjedinë
që po luhet në kurrizin e tyre dhe kur pakënaqësia e tyl'e
do të rritet dhe do të arrijë kulmin, sepse rruga cre po
ndjekin dhe do të ndjekin Ten Hsiao Pini me Hua Kuo
Fenin është rruga revizioniste, rruga e aleancës me Shtetet •e Bashkuara të Amerikës, e mbytjes së Kinës nga kjo
fuqi e madhe imperialiste.
Nuk ka dyshim se, duke menduar që të bëhet një
35 - 93
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superfuqi imperialiste, Kina vetë do të pësojë më parë
të gjitha pasojat e një regjimi kapitalist, siç janë: humbja e lirisë, e pavarësisë dhe varfëria e masave të gjera
proletare dhe fshatare. Zhvillimi që do të përcaktojë ky
kongres i Ten Hsiao Pinit, e quaj kështu pse ky do të
jetë kongresi i Ten Hsiao Pinit, siç ishte ai i mëparshmi
kongresi i Çu En Lait, do të thotë pasurimi dhe krijimi
i një shtrese të pasur në Kinë, i një borgjezie të re të
fuqishme kineze, i një klase të re shfrytëzuese, e cila
do të lidhet me kapitalizmin botëror për të ecur në
rrugën e përbashkët kapitaliste, në rrugën e kontradiktave, të luftërave, të shtypjes dhe të shfrytëzimit të popujve.
Të gjitha dokumentet e këtij kongresi të ardhshëm
të Partisë Komuniste të Kinës do të jenë një dëshmi
e maskuar e luftës kundër marksizëm-leninizmit dhe
ndërtimit të vërtetë të socializmit në bazë të teorisë dhe
të praktikës revolucionare marksiste-leniniste. Ato do
synojnë luftën kundër «katërshes», por në të vërtete
kanë për qëllim luftën kundër gjithë teorisë së Maos,
ashtu siç ishte kjo teori, dhe kundër influencës së tij në
Kinë dhe jashtë saj. Dokumentet e Kongresit të 11-të
të Partisë Komuniste të Kinës do të ngrenë, gjithashtu,
lart teorinë e «tri botëve», e cila është dhe do të vazhdojë
të jetë strategjia globale e imperializmit kinez dhe këtë
teori ata do ta mbrojnë me këmbëngulje. Trojka kineze
dhe pasuesit e saj do ta paraqesin teorinë e «tri botëve»
si forcën kryesore vendimtare në luftën kundër imperializmit e hegjemonizmit. Me këtë teori, ata do të përpiqen të luftojnë Partinë e Punës të Shqipërisë, gjithë
marksistë-leninistët dhe revolucionarët e vërtetë të botës
dhe, natyrisht, të gjithë ata popuj dhe shtresa përparimtare që nuk i besojnë kësaj gënjeshtre kineze dhe që i
kuptojnë qëllimet e vërteta strategjike të kësaj pseudoteorie të kapitalizmit, të cilën e kanë marrë nën sqetull
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kinezët, pse si krijues i saj konsiderohet Mao Ce Duni
dhe Partia Komuniste e Kinës.
Kongresi me siguri do të predikojë edhe disiplinën
në parti e në popull dhe do të vërë theksin në zhvillimin
e bujqësisë dhe të industrisë.
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E ENJTE
18 GUSHT 1977

TITOJA NE INTRIGA E ALLISHVERISHE ME FUQITE
E MEDHA IMPERIALISTE

Tradhtari Tito ka tri ditë që ndodhet në Moskë,
pranë tradhtarit tjetër të marksizëm-leninizmit, Leonid
Brezhnjevit. Nuk është e vështirë të kuptohet se në Moskë ai ka shkuar për pazarllëqe. E pamë në televizor
pritjen pompoze që iu bë. Kudo nuk shihje gjë tjetër
veçse vetura të rrethuara me motoçiklistë. Gjithë rruga
që të çonte .nga aeroporti Vnukov deri në Kremlin, ishte
mbushur plot me njerëz që valëvitnin flamujt sovjetikë
dhe jugosllavë. Populli revolucionar i Moskës, i urdhëruar nga agjentura e Andropovit dhe e Brezhnjevit, doli
në rrugë dhe brohoriti për një tradhtar, për një revizionist. Titoja është një pengesë edhe për vetë qëllimet e
revizionistëve sovjetikë, sepse, pavarësisht se kërkon të
mbajë ekuilibrin, është i lidhur me amerikanët. Si agjent
i vjetër i Intelixhens Servisit, tash në pleqëri, Titoja
përpiqet të luajë politikën e balancës për të siguruar
të ardhura nga shumë drejtime dhe për të evituar një
sulm eventual nga ana e socialimperialistëve sovjetikë.
Megjithatë, revizionistët sovjetikë po i bëjnë shumë
reklamë vizitës së Titos në Moskë. Në të vërtetë këtë
ata nuk e bëjnë për Titon, por për popullin jugosllav,
ndaj të cilit kanë synime të vjetra pansllaviste. Brezhnjevianët, me pompozitetin e madh në pritjen që po i
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bëjnë Titos duan t'u thonë popujve të Jugosllavisë se
i vetmi mik, që ata kanë dhe duhet të kenë, është Rusia
e carëve të rinj. Kjo, pra, është arsyeja e vërtetë e nderimeve pompoze që iu bënë Titos në Moskë.
Porsa mbërriti, Titoja u dekorua me «Urdhrin e
madh të revolucionit». Kjo tregon se brezhnjevianët . që
hiqen si revolucionarë të mëdhenj e që gjoja ecin në
rrugën e Leninit, në fakt edhe revizionistin me damkë
Tito, që e kanë sharë dhe demaskuar më parë, tani e
quajnë një nga revolucionarët më të mëdhenj dhe i dhanë
edhe dekoratën e lartë. Kjo dekoratë mban emrin:
dhri i madh i revolucionit», por më mirë do të ishte të
quhej «Urdhri i madh i revizionizmit».
Nga ana e Brezhnjevit u mbajt me këtë rast një
fjalim mburrjeje. Nga ana e Titos përgjigjja ishte e rezervuar por miqësore. Në banket po ashtu u mbajtën . fjalime. Këto ishin të një natyre. Fjalimi i Brezhnjevit,
me një zë të trashë e të mbytur që të lë të supozoSh
se mund të jetë e vërtetë ajo që thonë se ai diçka ka në
grykë, domethënë është i sëmurë nga kanceri, sepse i
merret goja dhe duket sikur ka pirë vodkë me kile, ishte
një fjalim mburrës për Titon, por i formuluar në rriënyrë
të përgjithshme, sipas stilit sovjetik, duke trajtuar, natyrisht, probleme ndërkombëtare. Pikërisht këto probleme
ndërkombëtare, lënë të kuptosh qëllimet e vërteta djallëzore që do të përmbajnë bisedimet kokë më kokë me
Titon si dhe bisedimet jopublike në mes të të dy delegacioneve.
Titoja në fjalimin e tij, përveç formulave të zakonshme, riprodhoi si një gramafon të gjitha problemet që
ai përsërit në çdo mbledhje. Natyrisht, këto probleme
që përsërit ai kanë karakter të ndryshëm nga ato - që
shtrojnë sovjetikët. Titoja tregohet sikur është i paVarur,
shtron tezat e tij të «botës së paangazhuar», që nuk duhet
•ta trazojnë» fuqitë e mëdha, përkundrazi këto ..fuqi
t 49

duhet t'i lënë «shtetet e paangazhuara» në rehati dhe jo
vetëm t'i lënë në rehati e të mos përzihen në punët e
brendshme të tyre (natyrisht Titoja mund të përzihet në
punët e tyre), por duhet t'u japin edhe ndihma të mëdha
ekonomike, që klikat e tyre në fuqi të zhvillohen. Kjo
është teza kryesore e Titos që mendon se revizionistët
sovjetikë dhe imperialistët amerikanë, tok me këtë gjel
ndërmjetës, do të ndërtojnë një shoqëri të re, të ardhshme pa imperialistë, pa socialimperialistë, por me shtete
kapitaliste të barabarta, ku klikat të qëndrojnë në fuqi
dhe popujt në robëri.
Nga ana tjetër Titoja numëron një varg ndërhyrjesh,
të armatosura bile, ose nxitje luftërash në mes vendesh
të «botës së paangazhuar» (ose të «botës së tretë» kineze) që, siç u shpreh ai, duhet të ndalohen.
Fjalimi i Titos la të kuptohet se ai është një «personalitet me rëndësi», por «personalitet» me rëndësi në
intriga, në dallavere e allishverishe me fuqitë e mëdha
imperialiste. Ai do të shkojë edhe në Kinë (dhe Kina
është një pllakë «turnant», siç thotë francezi), ku Titoja
mendon të çojë pikëpamjet e tij. Këto pikëpamje janë që
Kina të vazhdojë me vrull rrugën e dekompozimit të saj,
domethënë rrugën e Iikuidimit të socializmit dhe të restaurimit të plotë të kapitalizmit. Ky restaurim i plotë
i kapitalizmit për Titon do të thotë që Kina të hapë
portat nga të tëra anët, për gjithë botën kapitaliste, pra
të ndryshojë mënyrën e jetesës dhe të mendimit dhe të
pranojë ndihmat ekonomike, domethënë investimin e
kapitaleve të fuqive të mëdha imperialiste dhe socialimperialiste në vendin e vet. Në këtë mënyrë Titoja do t'i
këshillojë kinezët ta marrin si shembull, të veprojnë si
ai, sepse ja, edhe ai, nuk po pëson gjëkafshë, po ndërton
socializmin, pavarësisht se në Jugosllavi ndërmarrjet
ekonomike, bujqësia dhe të gjitha degët e ekonomisë së
saj janë në duart e kapitalit të huaj, pavarësisht se
550

papunësia po shtohet dita-ditës, çdo ditë ngrihen çmimet
dhe emigracioni ka arritur milionin. Pra, këtë jetë
ke» dhe këtë politikë «të zgjuar», Titoja do t'ua bëjë të
qartë kinezëve me qëllim që Ten Hsiao Pini të marrë
masa për ta vënë në jetë.
Natyrisht, Titoja do t'u çojë kinezëve edhe mendimin
e amerikanëve për një hapje të tillë, që është në favor
të Kinës, por është në favor edhe të. «botës së paangazhuar» ose të «botës së tretë•. Do të bien dakord me
kinezët që këta nga ana e tyre ta quajnë «botë të tretë»,
kurse Titoja ta quajë «botë të paangazhuar-, se njësoj
janë këto «botëra•, e ka thënë edhe shqiptari këtë gjë,
do t'u thotë ai. Sidoqoftë, «Meqenëse ju, kinezët, nuk
doni ta lëshoni këtë apelacion të të •tri botëve- mbajeni»,
— u thotë atyre Titoja, — «nuk do të prishemi për këtë,
unë kam durim, se e di që ato që villni sot, i lëpini
nesër, siç bëtë me mua, me «revizionizmin e socializmin
specifik jugosllav» e imperializmin amerikan».
Kinezët, sigurisht, do t'i luten Titos t'u paraqesë
Shteteve të Bashkuara të Amerikës pikëpamjet dhe
dëshirat e zjarrta që ushqejnë kinezët për një bashkëpunim shumë të ngushtë me to dhe jo vetëm ekonomik,
por edhe ushtarak, sepse rreziku më i madh për botën
është Bashkimi Sovjetik. Titoja, natyrisht, nuk do ta
pohojë se ky mendim i kinezëve është i vërtetë, sepse
ai do që ta ruajë kurdoherë politikën e balancës, megjithatë do të ]ërë të kuptohet se është e vërtetë që
Bashkimi Sovjetik është një agresor, është një qen i tërbuar, por sikur të përpiqen kinezët të marrin disa masa
që ky qen të mos lehë aq shumë, domethënë ta zbutin
disi qëndrimin e tyre me Bashkimin Sovjetik, do të jetë
mirë, do t'i këshillojë Titoja kinezët, për Bashkimin Sovjetik, por edhe për botërat që përfaqësojnë, për •botën
e paangazhuar» dhe për «botën e tretë». Çështja qëndron
në atë, do t'u sugjerojë Titoja, se «a do të arrijmë që t'i
gënjejmë sovjetikët?»
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Është e natyrshme që Titoja do të kërkojë nga- , kin
nezëtqahopsëmendjriozsht
dhe me tërë bindjen e tyre që: Jugosllavia ndërton me
sukses socializmin dhe Lidhja e Komunistëve të JugoslIar,
visë është një parti marksiste-leniniste. .Prandaj,• sipa&
Titos, Kina «socialiste» dhe Partia Komuniste
Kinës
duhet ta njohin zyrtarisht këtë situatë, «të cilën e. ka
njohur gjithë bota», me përjashtim • të Partisë së .Punës
të Shqipërisë dhe të Republikës Popullore -Socialiste
të Shqipërisë. «Por, Partinë e Punës të. Shqipërisë dhe
Republikën Popullore Socialiste të Shqjpërisë ju i
ni, — mund t'u thotë Titoja, = në kemi rreth 30 vjet cië
i njohim, ata janë sektarë, janë nacionalistë, janë
nistë» e të tjera, e të tjera gjëra të tilla.
Të gjitha këto janë një nder ,për popullin tonë, . për
Republikën Popullore Socialiste•të Shqipërisë .dhe pën
Partinë e Punës të Shqipërisë, • sepse qëndrimi ynë vërte-.
ton se ne jemi në rrugë të drejtë,.se•jemi..marksistë-leni-,
nistë dhe vendi ynë është një vend i vërtetë socialist.
Titoja' do të vejë edhe në Kore.. Edhe atje ai do të
bëjë dallavere, po nuk i vë ndonjë rëndësi të madhë as.
Kim Ir Senit, as Koresë, sepse e di mirë që ky është një
vend muflis, si Jugosllavia, natyrisht, por Kim Ir Seni.
nuk e ka atë autoritet të Titos dhe as Koreja nuk e• ka
autoritetin e Republikës Federative të Jugosllavisë. Tito.ja
e di se Koreja është e varur nga Kina, nga Bashkimi.
Sovjetik dhe dëshiron të lidhet edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë lutjet që Ir Seni do t'i
bëjë Titos do të jenë që Shtetet e Bashkuara të Ame-:
rikës ta zbutin qëndrimin e tyre ndaj Koresë, japia
asaj kredi dhe t'i lënë njëfarë shprese në •atë dadanë,
dhe ëndrrën e' këtij «lideri më të madh - -të: njerëzimit»,
siç e quan veten ky, për bashkimin• e të dy Koreve në
një Kore të vetme, i cili s'dihet se kur mund të arrihet
dhe çfarë ngjyre do të ketë.
•
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E DIEL
21 GUSHT 1977*

.IDETE KRYESORE TË KONGRESIT TE 11-TË
TE PARTISË KOMUNISTE TE KINËS

• • Dje . HSINHUA-ja dha lajmin se morën fund puriimet
e Kongresit të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës.
greSi vazhdbi afro gjashtë ose shtatë ditë, kohë rekord
kjo' për Kinën, sepse zakonisht kongreset e Partisë Komuniste të Kinës dhe mbledhjet e saj të çfarëdollojta
vazhdojnë me javë, në mos me muaj të tërë. Ky kongres:
u bë i shpejtë, në rregull • e me disiplinë. Natyrisht, siç
duari të thonë, «këtë herë» kbrigresiStët ishin zgjedhur
në mënyrën «më demokratike» nga grupi i Hua Kuo
Fenit dhe i Ten Hsiao Pinit. Me pak fjalë, delegatët ishin
të eaktuar, kishin kaluar nëpër një shOshë «të bukur»'
«ciemokratike» dhe diskutimet kaluan, siç thotë francezi,
twrrtbOu'r •battaral. Klika e Hua Kuo Fenit u prit me
stuhishmë, thoshte• komunikata; dhe në
duartrokitje
presidium u zgjodhën: Hua Kuo Feni; Jeh Çien Jini, Ten'
Hsiao Pini dhe disa të tjerë, emrat e të cilëve nuk përmëndeshin.
Tëmat që u trajtuan në kongreS, janë pak a shumë
ato që kam parashikuar në një shënim timin të më.parshëm, por aktualisht komunikata e HSINHUAsë, e
cila kishte nja 17 faqe, sepse tekstin e plotë të saj ako-;
rria riuk e kemi marrë, thoShte se atje u mbajtën dy
/ Shprehje frëngjisht

këtu do të thotë shpejt e shpejt.
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referate: referati politik, të cilin e lexoi Hua Kuo Feni,
dhe referati mbi kushtetutën e re, që e mbajti Jeh
Çien Jini; kurse kapakun kongresit ia vuri Ten Hsiao
Pini, i cili ishte cilësuar nga Mao Ce Duni «Hrushovi
numër dy» i Kinës. Revizionisti Ten më vonë u rehabilitua dhe hipi në grada, pastaj përsëri u quajt revizionist
po nga Mao Ce Duni, kështu që pas vdekjes së Çu En
Lait u rrëzua prapë dhe u fut në errësirë. Mirëpo pas
grushtit të shtetit që bëri Hua Kuo Feni me shokë, Ten
Hsiao Pini erdhi përsëri në fuqi si një nga «komunistët
më të lavdishëm» të Partisë Komuniste të Kinës.
Ç'përmban fjalimi politik i Hua Kuo Fenit? Për sa
përket politikës së jashtme, ai deklaroi se Kina nuk
lëviz asnjë presje nga qëndrimet e saj, se kinezët gjoja
janë kundër dy superfuqive, të cilat duan luftën, por
veçanërisht kundër Bashkimit Sovjetik, që është më i
egër. Pra perspektiva është orientimi i Kinës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Demagogji të madhe bën ai për përkrahjen e <<botiss
së tretë» nga Kina. Këtë çështje e zë në gojë në radhë të
fundit, por e shpjegon më përpara, duke thënë se Kina
do të ndihmojë të gjithë popujt që kërkojnë çlirim etj.,
etj., dhe ata që udhëhiqen nga proletariati. Pra kështu
e shpjegon «botën e tretë» Kina e Hua Kuo Fenit dhe
më poshtë thekson se mbron teorinë «e famshme» të Mao
Ce Dunit.
Në një enciklopedi franceze lexova rastësisht se
Rusvelti termin «botë e tretë» e ka zënë në gojë që në
vitin 1945 dhe ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të
Amerikës duhet t'i ndihmojnë vendet e kësaj bote. Kurse
kinezët, nga ana e tyre, pretendojnë se këtë teori e paska
shpikur Mao Ce Duni në vitin 1974. Po kjo nuk ka shumë
rëndësi. Rëndësi ka që kinezët asgjë nuk shpjegojnë në
këtë drejtim dhe nuk kanë si t'i shpjegojnë, për arsye se
vija e Partisë Komuniste të Kinës dhe e kongresit ië saj
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nuk janë marksiste-leniniste. Vetëm në këtë prizëm, çdo
gjë mund të shpjegohet drejt.
Çështja tjetër që ngrihet me të madhe është lufta
kundër «katërshes». Në këtë kongres, në raportin e Hua
Kuo Fenit i vihet pikë «Revolucionit të madh Kulturor».
thotë hapur se Revolucioni Kulturor mori fund. Ky
revolucion, sipas tij, shënon një ngjarje të madhe në historinë e Partisë Komuniste të Kinës. Po përse e cilëson
në një mënyrë të tillë ky njeri Revolucionin Kulturor të
udhëhequr nga Mao Ce Duni, kur ky mbaroi në bisht
peshku? Për të treguar se vetëm Mao Ce Duni nuk ka
gabuar në këtë Revolucion Kulturor, kurse gjithë apostujt
e tjerë të «Krishtit» Mao u likuiduan. Elementët e
<<katërshes», që luajtën një rol të madh gjatë Revolucionit
Kulturor, i kanë arrestuar, nipin e Maos thuhet se e kanë
vrarë, me dhjetëra mijëra të tjerë i kanë futur nëpër
burgje dhe tani rrojnë e janë në fuqi vetëm ata që <<Revolucioni i madh Kulturor» i damkosi si tradhtarë, me
përjashtim të Çu En Lait, i cili vdiq. Pra, këta tradhtarë bashkë me disa që bënin aq zhurmë për Revolucionin Kulturor, i vunë pikën këtij, bënë puçin, morën f uqinë në dorë dhe tash mbajnë Kongresin e 11-të, i cili
e likuidon këtë Revolucion Kulturor.
Banda e re, që doli aktualisht në skenë në Kinë,
natyrisht, nuk e prek drejtpërdrejt Maon, por në fakt,
ashtu siç po vepron, ajo e ka diskredituar Maon. Kjo
bandë hiqet sikur ka qenë pjesa më e kulluar e Revolucionit Kulturor, sikur ishin ata që gjoja rezistonin kundër padrejtësive dhe terrorit të «katërshes• dhe tash që
morën fuqinë i bëjnë një luftë të rreptë gjoja anës negative të Revolucionit Kulturor. Ten Hsiao Pini, që ishte
revizionist, mik i ngushtë i Liu Shao Çisë dhe i Pen
Çenit, erdhi tash në fuqi dhe i dha fund këtij revolucioni.
Megjithatë, Hua Kuo Feni, për të bërë demagogji, deklaroi se lufta e klasave vazhdon. Medoemos vazhdon,
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për arsye se Kina nuk është e qetë, se marksistë-leninisfe
në Kinë ka dhe këta nuk mund të gënjehen nga një
demagogji e tillë. Prandaj Hua Kuo Feni kërkoi jo
një herë, por tri-katër herë, me sa' lexova unë në këtë•
komunikatë, që kudo të rivendoset rregulli dhe disiplina e brendshme.
Natyrisht, Hua Kuo Feni foli edhe për zhvillimin
ekonomik të Kinës. Tha se do t'u vihet një rëndësi e madhe revolucionit tekniko-shkencor, arsimit, kulturës dhe,.
në radhë të parë, forcimit të mbrojtjes. Për t'ia arritur
këtij qëllimi vuri në dukje se do të zbatojnë udhëzimet e kryetarit Mao të parashtruara në Kongresin
10-të nga «kryetari i nderuar» Çu En Lai, në mënyrë
që në fillim të shekullit të 21-të Kina të bëhet «një fuqi
e madhe socialiste». Kështu thotë Hua Kuo Feni në raportin e tij politik.
Kurse Jeh Çien Jini, përfaqësuesi i ushtrisë, që sol•
në fuqi klikën e Hua Kuo Fenit; të Ten Hsiao Pinit, të
tijën dhe të Çu En Lait, mburri Hua Kuo Fenin. Bile
ai tha shprehimisht se «Tash Kina po ecën drejt fitoreve
të shkëlqyera nën flamurin e Mao Ce Dunit, se Hua Kuo
Feni është njeriu që do të na udhëheqë deri në fillimin
e shekullit të 21-të» etj.
Ç'tregon një deklaratë e tillë? Tregon gënjeshtrën e
asaj që Jeh Çien Jini tha më parë, se ardhja e Hua Kuo
Fenit në krye të partisë u bë në rregull të plotë, siç qe
parashikuar. Pra predikimi se Hua Kuo • Feni do të qëndrojë në krye të partisë edhe 30 a 40 vjet të tjerë, do të
thotë se nuk do të ketë zgjedhje demokratike në Partinë
Komuniste të Kinës, do të thotë se Hua Kuo Feni është
caktuar nga Jeh Çien Jini dhe nga ushtria dhe këta e
kanë në dorë që ai të qëndrojë në fuqi. As Titoja, kur
vendosi që derisa të rrojë të jetë president i republikës,
nuk e bëri këtë gjë në mënyrë arbitrare, por «të drejtën» e përcaktoi me ligj të miratuar nga Skupshtina;
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-duke respektuar ligjet• e vendosura, megjithëse ishte i
bindur se do të zgjidhej. Kurse Jeh Çien Ji'ni nuk bëri
fjalë fare, as për zgjedhje nga organet përfaqësuese, as
për gjë tjetër. Kështu ky. farë Hua Kuo Feni do të vazhdojë të jetë •dhëheqësi kryesor i Partisë Komuniste të
Kinës deri në fillim të shekullit të 21-të. Natyrisht, këta
udhëheqës kinezë, si Maoja, Jeh Çien Jini apo Hua Kuo
Feni, rrojnë.shurnë,.•si katdinalët e Vatikanit, që vdesin
afër të 90 vjetëve, pët arsye se nuk kanë shumë halle
në kokë, nuk e bëjnë qejfin qeder. «Teoria» e Maos, e
hedhur në një letëri predikon se në çdo 7 vjet do të ketë
një revolucion e një. kundërrevolucion, por në fjalimin e
tij Jeh Çien- Jini e.fshiu këtë «teori» dhe i deklaroi kongresit se më- nuk do të ketë revolucione të tjera. Pra, në
krye do .të jetë Hua Kuo Feni.
Por, zhvillimi i ngjarjeve në Kinë nuk varet as nga
dëshira e Jeh Çien Jinit, as nga kurrkush. Përkundrazi,
në Kinë puçet do të ndjekin. njëri-tjetrin, dhe këtë Mao
Ce Duni nuk e ka parashikuar keq. Mundet që ai të jetë
gabuar në periodizimin e puçeve, por i ka parashikuar në
bazë të pikëpamjeve të tij eklektike oportuniste, në bazë
të dy vijave e të shumë vijave që kanë ekzistuar dhe
ekzistojnë në Partinë Komuniste të Kinës. Çështja varet
se kush do të jetë më i fuqishëm, ai do të bëjë puçln
dhe do të marrë fuqinë.
Të tilla ishin shkurtimisht idetë e Kongresit të 11-të
të Partisë Komuniste të Kinës, që in extenso do t'i
shohim në raportet e mbajtura në kongres dhe që besojmë
se kinezët do t'i botojnë. Ndërkaq në Kinë po bëhen
mitingje, populli ka dalë nëpër rrugë, hidhen fishekziarre, njerëzit brohorasin për perëndinë Hua Kuo Fen,
duke pritur sekretarin e Departamentit të, Shtetit Ameri1 Shih: Enver Hoxha. «Ditar për çështje ndërkombëtare»,
vëll. 7, f. 465.
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kan, Vensin, dhe, pas nja 10 apo ]2 ditësh, edhe kryerevizionistin jugosllav, Titon, i cili do t'i vërë kapakun
kësaj vije të ndyrë të Partisë Komuniste të Kinës.
Por gjëja kryesore e kongresit ishte mbyllja e tij
në formë apoteoze. Në historitë që kemi ]exuar mbi Romën e vjetër dhe mbi Bizantin thuhet se perandori Kostandin, duke shkuar të ]uftonte kundër Maksencit, pa
në qiell një kryq ku ishin shkruar këto fjalë: in hoc
signo vinces («ti do të fitosh me këtë shenjë») dhe këto
shenja ai i shkroi në flamurin e tij, ose siç e quanin
latinët labarum. Edlig Hua Kuo Feni në kongres i
kishte rregulluar leshrat e kokës si të Mao Ce Dunit;
ato leshra që atij i rrinin përpjetë si të iriqit, të plota
e të zeza, ai i kishte rritur, qethur e krehur me marifet
dhe i kishte dhënë kokës formën e kokës së Mao Ce Dunit, edhe ballin e kishte zbuluar si të Maos. Pra edhe
për këtë mund të themi -in hoc signo vinces». Me qethjen e kokës Hua Kuo Feni mori pamjen e Mao Ce Dunit
dhe mc këtë shenjë ai do të fitojë.
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NJE.KR1TIKE E PADREJTE DHE PA BAZA NDAJ
SHFAQJEVE TË ANSAMBLIT ARTISTIK GREK
«MARINELA»
Dje shoku Ramiz Alia më tha se një grup kritikësh
të artit e të letërsisë i kishin drejtuar një letër në lidhje me ansamblin artistik grek «Marinela», që dha shfaqje në vendin tonë. Këta njerëz, me këtë letër, hiqen
sikur kuptojnë edhe nga arti, edhe nga politika, por
me sa duket as nga njëra, as nga tjetra nuk kuptojnë
gjë. Ç'përmbante kjo letër? Sipas thënieve të Ramizit,
në përgjithësi, autorët e saj nuk flitnin keq për atë
ansambël artistik që erdhi nga Greqia, por thoshin se
«nuk kishte sa duhej dhe si duhej këngë popullore, nuk
eltzistonte folklori i popullit grek» dhe për këtë çështje,
natyrisht, në mënyrë të tërthortë linin të kuptohej se
Komiteti për Marrëdhënie Kulturore e Miqësore me
Botën e Jashtme, duhej të kishte bërë përpjekje që ansambh në fjalë «të vinte në dukje folklorin dhe këngët
popullo•e greke». Me fjalë të tjera ata kritikonin, duke
tërhequr, me këtë, vëmendjen që herët e tjera duhet
pasur kujdes në këtë drejtim.
thashë Ramizit se kritika e këtyre njerëzve nuk
është e drejtë nga pikëpamja politike. Ata hiqen si
puristk, si njerëz që mbrojnë vijën e Partisë, por tregoj,në që nuk e kuptojnë këtë vijë.
Ardhja e ansamblit grek në Shqipëri ka karakter
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politik dhe politika natyrisht është e lidhur edhe me
anën artistike të këtij ansambli. Këta «kritikë» letraro-artistikë duhet të dinë se aktualisht marrëdhëniet me
Greqinë shkojnë duke u përmirësuar. Kjo nuk do të
thotë që Greqia është bërë një shtet socialist. Jo, por
situatat dhe interesat e saj, si dhe tonat e duan që akuIli të shkrihet, por ne, natyrisht, duke qëndruar në
pozitat tona parimore. Shtetit tonë i intereson që me
Greqinë të mbajë marrëdhënie të mira fqinjësie . dhe në
këto marrëdhënie përfshihen edhe marrëdhëniet kulturore. Këta njerëz duhet të dinë që në Greqi ka elementë
që po bëjnë shumë për Shqipërinë, dua të them që po
propagandojnë shumë mirë për vendin tonë. Gazetat
greke- aktualisht shkruajnë për Shqipërinë, publikojnë
artikujt tanë, atje shfaqen film• shqiptarë'eti.. etj. Klq
është një gjë shumë e mirë.
•
Në këto kushte ne ramë dakord që pala greke• të
dërgonte një grup artistik dhe ne, gjithashtu, dd të dërgojmë një .grup artistik • nga • tanët, bile shumë rnë të
madh nga ai që erdhi nga Greqia dhe'këtë.'qeveria greKe
e ka pranuar. Pra, nga ana politike, ky është një sukses.
Këta njerëz duhet ta kuptojnë që ata grekë, ajo ieveri
greke dhe .ato parti greke, që deri dje . rivendikonin
Epirin e Veriut, tash janë kthyer dhe propagandojnë në
favor të Shqipërisë socialiste, tregohen se e duan Shqipërinë socialiste dhe ne kemi bindjen se populli grek
e do Shqipërinë, se atje ka edhe marksistë-leninistë, ka
edhe demokratë. Megjithatë ne e dimë se monarko-fashistët dhe vorioepirotët nuk kanë vdekur, 'as • politika
e «megaloidesë», por këto rryma reaksionate • aktualisht
janë tulatur, sepse qeverisë greke i• intereson të ketë
marrëdhënie të mira me ne.
Tash për ardhjen e ansamblit grek, natyrisht• ambasada jonë në Athinë ka biseduar me palën 'greke dhe u
ka sugjeruar se e mira do të jetë që ansambli. të mos

ketë këngë e valle të papërshtatshme për publikun tonë,
por, sa të jetë e mundur, të ketë pjesë folklorike popullore, pse ne dëshirojmë që ai të korrë sukses të plotë
kur të vijë te ne dhe kështu të forcohet miqësia. Kaq
mund të. bënirn ne në këtë drejtim, kurse sipas këtyre
«të zgjuarve» ne s'paskemi bërë shumë. Një kjo. Kjo
është ana politike, por edhe çështjen artistike, po ta
marrirn, më duket se këta njerëz nuk kanë njohuritë e
duhura për artin dhe folklorin grek, ashtu siç nuk kam
edhe unë shumë dijeni për gjendjen e kë'ij folklori, p3r
nga leximet e mia mbi historinë e popullit grek, mbi
zhvillimin e arteve dhe të kulturës së tij, mund të them
disa fjalë.
Në bazë të njohurive të mia mund të them me siguri
se Greqia, ashtu si vendi ynë, ka një folklor të pasur e
të larmishërn. Populli ynë ruan traditat e kësaj pasurie
të madhe të tij dhe populli grek, gjithashtu, i ruan
deri• në njëfarë shkalle pasuritë dhe traditat e veta.
Por, ndërsa në vendin tonë zhvillimi i folklorit ka marrë
një hov shumë të madh, në Greqi nuk e ka atë zhvillim,
për arsye se ajo është një vend kapitalist dhe në jetën e
popullit të saj kanë hyrë ndikimet moderniste, që e
hedhin në harresë folklorin dhe e zëvendë:sojnë me muzikën e artin modern. Megjithëkëtë kjo nuk do të thotë
se fo1klori grek është zhdukur. Me sa di unë folklori
grek është i lidhur ngushtë kryesisht me fenë dhe me
kishën, prandaj në Greqi vallet dhe këngët folklorike
ekzekutohen më shumë gjatë festave fetare nëpër kisha
dhe manastire. Liturgjia luan një rol në këtë folklor,
dhe, kur flasim për traditat e folklorit grek, sipas literaturës që kam lexuar, nuk duhet mënjanuar ndikimi
fetar.
Mirëpo ky fakt nuk duhet të na çojë në konkluzionin se do të ishte më mirë të vinte një ansambël grek
vetëm me këngë folklorike.
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Në Greqi, gjatë festave ose të dielave, rrugicat, rrugët dhe sheshet mbushen me njerëz, shtëpitë bien erë
mish qengji të pjekur dhe verë me recinë. Në këto festa
populli vallëzon, gratë të veshura me kostume tradicionale, me rrobat e kuqe me mëngë të gjera, me shami
të bardha në kokë etj., etj., hedhin valle. Duhet ditur se
grekët janë edhe tradicionalistë. Në lartësinë e Parnasit,
nëpër fshatra, si, për shembull, në Rahovë afër Delfit,
zhvillohen çdo vit festa folklorike që u kushtohen, për
shembull, shën Gjergjit etj. Ka valle e këngë për dragonjtë, ka këngë që u këndojnë trimërive të Apolonit,
shën Nikollës etj., kurse perëndisë më të madhe të grekëve, Zeusit, në folklorin aktual i kanë dhënë pamjen e
shën Ilisë, me një fjalë të Krishtit. Ata ruajnë, për
shembull, traditat e Misenës në Kretë, por kurdoherë
të lidhura me kishën. Në katedralet e vogla të Kretës
ata bëjnë edhe kurbane.
Në Eube, në Atikë, deri diku edhe në Peloponez
ruhen traditat folklorike, por jo në atë shkallë sa ruhen
në veriperëndim të Greqisë, ku ka një zhvillim të folklorit në këto forma e gjerësi si në fshatrat tona. Megjithëse në fshatrat greke ka filluar të zhduken bile edhe
instrumentet e vjetra popullore, prapëseprapë ka dashamirë të folklorit që i ruajnë këngët dhe vallet folklorike.
Unë kam lexuar se trupa e baletit folklorik që
quhet «Dora Stratu», i ruan këngët dhe vallet popullore
dhe ka krijuar disa valle që edhe në kohën tonë, nëpërmjet tyre, shikohet e kaluara e lavdishme e popullit
grek. Për shembull, një nga vallet e bukura të folklorit
grek, siç kam lexuar unë, është ajo që quhet «Pirik».
Kjo valle u kushtohet luftëtarëve të Epirit, ose të Bontëksenit kundër 'Nrqisë. Këto valle i kushtohen edhe
luftës së grekëve itie turqit më 1822. Në folklorin grek
ka edhe këngë heroike, edhe këngë të tjera, që janë nga
më të bukurat që ka krijuar gjenia popullore greke.
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Këto këndohen të shoqëruara me lirë edhe u kushtohen
trimërive të kapedanëve grekë në luftë kundër turqve.
Por në Greqi aktualisht janë lënë mënjanë këngët
e kleftëve, këngët e palikarëve. Vetëm nëpër fshatra, ose
ndër pijetore, fshatarët apo punëtorët, kur dalin nga
puna, këndojnë, para gotës së uzos dhe kukurecit, këngë
popullore me ritme të ngadalshme.
Nuk ishte e drejtë që ne të mos kënaqeshim nga
ky folklor që na u paraqit nga ansambli «Marinela».
Ndokujt shumë prej valleve ose prej këngëve popullore
greke nuk do t'i pëlqenin, për arsye të lidhjes së këtij
folklori me kishën dhe me fenë, mirëpo neve nuk na
interesonte që orkestrës greke, që dha koncerte te ne,
t'ia bënim ne programin, kjo nuk hahej.
Ne mund të themi se orkestra greke e «Marinelës»,
që dha shfaqje në vendin tonë, u prit ngrohtësisht, për
arsye se këngët dhe vallet e saj ishin melodioze, ato
përmbanin në vetvete dhimbjet, dashurinë dhe shpresat
e popullit grek. Sipas mendimit tim, për aq sa e njoh
unë artin grek nëpërmjet leximeve dhe pikturave, këngët
u interpretuan shumë bukur, në radhë të parë nga vetë
Marinela, artistja kryesore, e cila me këngët, me mimikën dhe me gjestet e saj u përngjiste koreve dhe kërcimtarëve të kohës antike, të paraqitura me art në dramat e Eskilit, të Aristofanit e të shkrimtarëve të tjerë
të mëdhenj grekë, që luheshin në amfiteatrin e Delfit të
Dodonës, në Panteonin e Athinës e kudo gjetkë. Lëvizjet
e gishtave të duarve e të krahëve të shkathët të kësaj
artisteje greke, në plastikën e tyre, u ngjisnin pikërisht
monumenteve të kohës së Praksitelit, të Perikliut, të
monumenteve të Venusit, të Afërditës e të fitores së
Samotras. Shikoja me vërejtje interpretimet e këngëve
të kësaj artisteje të shquar dhe mendoja për artin e fam-.•
shëm grek.
Interpretimi luajti një rol të madh në paraqitjen
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me nivel të këngëve dhe të valleve popullore, por edhe
brendia shoqërore e tyre nuk ishte e keqe. Marinela
këndoi dy-tri këngë dashurie. Mirë bëri. Pse këngëtarët
tanë popullorë, artistët dhe populli ynë vallë nuk këndojnë këngë dashurie? Këndojnë si nuk këndojnë dhe
bëjnë mirë. Partia rekomandon që të këndohen edhe
këngë dashurie, sepse pa dashuri nuk ekziston jeta. Ansambli grek, veç dashurisë, i këndonte edhe varkës që
fundosej në Egje. Kënga melodioze e marinarit me mjekër e jepte si duhej intonacionin e mjerimit që i kishte
ngjarë. Më erdhi në vesh se ndonjë «purist» paska kërkuar t'i rruanin mjekrën. Por këta duhet të dinë se ai
nuk ishte hipi dhe të kenë parasysh se marinari, që
bredh detin Egje dhe Mesdheun, kur i mbytet varka
nuk ka kohë të pispilloset, të rruajë dhe të livandosë
mjekrën.
Edhe vallet e tjera, si, për shembull, vallja e shoqëruar me këngën «Djemtë e Pireut», u interpretuan
shumë bukur dhe jo bugi-bugi. Po kështu mund të
thuhet edhe për këngën popullore të shoqëruar me
buzuk, e cila ishte një kryevepër e folklorit popullor
grek. Gjithashtu me përmbajtje shoqërore dhe prekëse
ishte dhe kënga e kurbetit etj.
Për të gjitha këto arsye ne mund të themi që
ansambli i «Marinelës» ishte i zgjedhur, ai u pëlqye dhe
la përshtypje të mira në popullin tonë.
Të them të drejtën nuk më erdhi mirë kur më thanë
që kur paska dhënë ky ansambël shfaqjen e parë, që
ishte një shfaqje shumë e bukur, ku ishin të pranishëm plot kuadro, disa «konservatorë», na qenkan ngritur dhe paskan ikur nga salla, për arsye se Marinela
dridhte supet me një muzikë xhazi, që imitonte kërcimet e popujve afrikanë.
Po përse këta «konservatorë» nuk skandalizohen në
shfaqjet e ansambleve tona popullore, kur vajzat dre564

dhin supet edhe gjokset? A bëjnë gratë tona gjeste të
tilla në publik? Si nuk bëjnë! Pse atëherë këta nuk
kritikojnë valltaret tona për shfaqje të tilla, por gjestin
e Marinelës i cili, sikurse më thanë, nuk ishte ashtu siç
pretenduan ata që u ngritën nga salla?! Ajo godiste me
def mesin, këllqet e saj. Ç'do të bënin këta njerëz këtu
në rast se do të kërkojë të vijë për të dhënë shfaqje
xhazi dhe të kërcejë një ansambël i ndonjë vendi afrikan,
bie fjala, nga Uganda ose Tanzania, muzika dhe vallet
e të cilave nuk ngjasin fare me tonat? Shteti ynë do t'i
pranojë medoemos këta e duhet ta duartrokasim folklorin e tyre, pse ai shpreh aspiratat e luftës e të kulturëS
së atyre poptijve. Ne kemi kulturën tonë, ata kanë kulturën e tyre, por ne duhet "të marrim çka është e mirë
nga kultura e të huajve dhe ata, po të duan, le të marrin nga kultura jonë, atë çka u pëlqen. Ne duhet të
jemi internacionalistë dhe t'i shikojmë çështjet në prizmin marksist-leninist, gjë që nuk do të thotë kurrsesi
të jesh konservator, sektar ose liberal.
Në art duhet parë njëkohësisht edhe ana politike.
Këtyre njerëzve mund të mos u kishte pëlqyer xhazi
i Marinelës dhe të mos e duartrokitnin, po jo të linin
sallën, sepse kjo sjellje ishte një ofezë për ansamblin e
saj. Siç më raportuan, jo vetëm shfaqjet, por edhe qëndrimi politik i ansamblit ishte shumë progresist dhe shumë dashamirës ndaj vendit tonë, Kudo ata u shprehën
me ngrohtësi për pritjen e përzemërt që u bëri populli
ynë në Korçë, bile ata përshëndetën me grusht dhe brohoritën për Partinë e Punës të Shqipërisë edhe për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Shoku Ramiz duhet të bisedojë më gjerë me këta
shokë, të cilët mund të jenë të mirë, por janë edhe sektarë, edhe oportunistë, që duan të tregojnë sikur janë
të dashuruar me folklorin dhe për ta s'kanë asnjë vlerë
kompozimet e tjera. Kjo është e gabuar.
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KINA UDHEHIQET NGA USHTARAKET
Mbrëmë HSINHUA-ja dha komunikatën se qenka
mbledhur Korniteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës dhe paska zgjedhur Hua Kuo Fenin kryetar të Partisë, Jeh Çien Jinin, Ten Hsiao Pinin, Li Hsien Nienin dhe
një tjetër (emrin e të cilit nuk e mbaj mend, por di që
ky ishte komandant i rojave të Maos) si nënkryetarë.
Sipas komunikatës, është zgjedhur edhe Byroja Politike
e përbërë nga 23 anëtarë dhe 3 kandidatë, si dhe Komiteti i Përhershëm i Byrosë Politike. Në qoftë se nuk
gabohem, në përbërjen e .Byrosë janë 10 ushtarakë të
karrierës, që komandojnë trupat aktualisht. Po të numërojmë edhe Hua Kuo Fenin, Ten Hsiao Pinin dhe atë që
komandonte rojat e Maos, atëherë numri i ushtarakëve
rritet më tepër. Shumica dërrmuese e Byrosë Politike,
e Komitetit të Përhershëm të Byrosë Politike dhe e
Komitetit Qendror të Partisë janë ushtarakë. Pra, Kina
udhëhiqet tash nga ushtarakët. Në Byronë Politike kanë
futur dhe «të famshmin» Gën Biao, i cili drejton Drejtorinë e Jashtme të Komitetit Qendror dhe luftën ideologjike kundër Partisë sonë.
Natyrisht, mua më duhet që, me rastin e përfundimit të punimeve të Kongresit të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës, t'i bëj një telegram urimi Hua Kuo
Fenit, që u zgjodh kryetar i partisë. Kështu e do rregulli, kështu kemi vepruar edhe për Kongresin e 10-të,
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kur u zgjodh Mao Ce Duni në këtë funksion. Do të
procedojmë në këtë mënyrë edhe për Kongresin e 11-të,
sepse edhe ata për Kongresin e 7-të të Partisë sonë na
dërguan përshëndetje, të cilën e deklaruam botërisht.
Meqenëse ata nuk na kishin njoftuar se do të thërritnin
kongresin, kam menduar që në tekstin e telegramit ne të
përmendim: -Morëm vesh se u bë kongresi» dhe «urojmë
forcimin e miqësisë sonë në rrugën marksiste-leniniste»
etj., etj. Megjithatë, ta shohim se si mund ta formulojmë
telegramin që do t'u dërgojmë, të cilin sot apo nesër
mund ta japim për botim.
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KUSHTET NE TE CILAT LINDI KOLONIALIZMI 1 RI
Shënimel
Pas Luftës së Dytë Botërore, kolonializmi i vjetër
klasik, i cili i shfrytëzonte popujt e botës fizikisht, ideologjikisht, politikisht dhe ekonomikisht, u transformua
në një kolonializëm të ri që u përshtatet kushteve të
reja të krijuara pas kësaj lufte.
Cilat janë këto kushte të reja?
Vendet imperialiste, Franca, Anglia, Italia, Gjermania, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk
ishin në gjendje të mbanin me forcë atë gjendje që
mbanin para luftës. Pra, Franca nuk mundej më t'i
kishte koloni, si më përpara, Marokun dhe vende të
tjera të Afrikës. Kështu me radhë mund të themi edhe
për imperializmin anglez, italian etj. Shumë nga këto
vende imperialiste lufta i bëri ta kuptojnë, se mënyrës
së shfrytëzimit dhe të administrimit të mëparshëm pa
asnjëfarë lirie e pavarësie ndaj vendeve të varura, i
kishte kaluar koha. Në të njëjtën kohë edhe masat e
gjera të popujve të vendeve të kolonizuara arritën të
bëheshin disi të ndërgjegjshme, se duhej të ndryshonte
situata e mëparshme.
1 Idetë e këtyre shënimeve janë përdorur nga autori në
librin e tij «Imperializmi dhe revolucioni».
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Fuqitë imperialisto-kolonialiste këtë ndryshim nuk
e bënë duke u nisur nga ndjenjat e tyre demokratike,
as nga dëshira për t'u dhënë liri popujve, por nga lufta
për çlirim kombëtar e popujve të vendeve të kolonizuar
dhe nga pamundësia e tyre ushtarake, ekonomike, politike, ideologjike për të vazhduar kolonializmin .e vjetër.
Por imperializmi francez, ai anglez, ai italian, ai amerikan etj. nuk mund të hiqnin dorë përfundimisht nga
shfrytëzimi i këtyre popujve dhe vendeve, prandaj secila fuqi imperialiste u detyrua t'u japë autonomi ose
t'u premtonte liri dhe pavarësi këtyre popujve pas
njëfarë kohe. Kjo kohë, që sipas tyre duhet të zgjaste
sa të krijohej «ndërgjegjja e vetëqeverisjes» e këtyre
popujve dhe të përgatiteshin për këtë qëllim kuadrot
vendës, në të vërtetë synonte përgatitjen e formave të
tjera të reja të shfrytëzimit imperialist, të neokolonializmit, duke u lënë përshtypjen e rreme vendeve dhe popujve se gjoja ata fituan lirinë.
Pas Luftës së Dytë Botërore kjo ishte një fazë kur
imperializmi botëror pësoi disfatën e parë, pra u theksua .më shumë kalbëzimi i tij. Në këtë periudhë kalbëzimi shohim se si rezultat i dobësimit të imperializmit
botëror nga Lufta e Dytë Botërore, imperializmi amerikan përfitoi dhe filloi një shfrytëzim të ri të thellë mbi
këta popuj gjoja të lirë dhe të pavarur, duke u shtrirë.
me fuqinë e tij imperialiste në vendet ish-koloni të
atyre fuqive imperialiste, të cilat në një mënyrë ose në
një tjetër ishin dobësuar. Kështu në këtë periudhë të
kalbëzimit të imperializmit botëror në përgjithësi, shohim njëfarë epërsie të imperializmit amerikan në krahasim me fuqitë e tjera imperialiste dhe dobësimin e
imperialistëve kolonizatorë anglezë, francezë e të tjerë.
Mjaft popuj ish-kolonialë, ndonëse e fituan «pavarësinë» dhe «lirinë», ashtu siç ua dhanë ish-fuqitë imperialiste, u detyruan të luftonin sepse imperialistët e
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sidomos ata francezë që ishin më kokëfortë, kërkonin
edhe pas lufte, të ruanin «forcën» ose «madhështinë- e
Francës, e cila në fakt ishte më pak e gatshme ta jepte
këtë «liri» e këtë «pavarësi» përnjëherë. Prandaj popujt
e Algjerisë, ata të Vietnamit e shumë popuj të tjerë
filluan luftën e gjatë çlirimtare dhe, më në fund e
arritën çlirimin e tyre. Nuk po futem këtu në hollësi
se si e qysh e arritën çlirimin e tyre këta popuj, cilat
ishin forcat që luftuan, kryesorja është që imperializmi
i vjetër franko-anglez u dobësua. Pra, u vërtetua teza
e Leninit se imperializmi ishte në rënie, në kalbëzim,
shoqëria e vjetër kapitalisto-imperialiste po gërryhej nga
lëvizjet revolucionare dhe nga aspiratat liridashëse të
popujve që deri në atë kohë ishin të shtypur e të robëruar.
Gjatë këtij procesi, imperializmi amerikan u majm,
zgjeroi zonën e dollarit, pushtoi territore të zonës së
frankut dhe, për të ruajtur fuqinë e tij hegjemone
imperialiste, që qëndronte në shfrytëzimin në maksimum të popujve, në shumë vende të botës që gjoja kishin fituar lirinë dhe pavarësinë, krijoi baza të shumta
ushtarake dhe solli në fuqi klika politike. Kjo politikë
shfrytëzimi, natyrisht, shoqërohej edhe me një sërë transformimesh të strukturës dhe të superstrukturës për të
ndryshuar formën e për t'u hedhur hi në sy popujve,
pra të mbulonte qëllimin e shtrirjes së imperializmit. Mënyra e jetesës amerikane, bashkë me degjenerimin e posaçëm që mbante në vetvete ky sistem, eksportoheshin
nga imperializmi amerikan në këto vende tok me investimet e kapitaleve, me krijimin e bankave dhe të shoqërive shumëkombëshe.
Imperializmi është i destinuar të marrë fund dhe të
gjitha teoritë antimarksiste që janë përhapur në vendet
e botës, të gjitha llojet e mënyrave të jetesës që kër570

kojnë të përligjin këto teori, siç janë ajo e shoqërisë
së konsumit, e zëvendësimit të revolucionit të armatosur me revolucionin tekniko-shkencor, e ndryshimit rrënjësor në raportin e klasave, teoria se për sa i përket
revolucionit shoqëror intelektualizmi ka arritur një shkallë të përparuar, baras me proletariatin botëror, të gjitha
këto shërbejnë si injeksionet që i bëhen të sëmurit në
agoni për t'ia shtuar pak jetën. Megjithëkëtë i sëmuri
është i dënuar të vdesë.
Përpjekje të tilla bëhen jo vetëm nga imperializmi
amerikan, por edhe nga një fuqi tjetër imperialiste,
nga socialimperializmi sovjetik që lufton socializmin,
komunizmin dhe doktrinën marksiste-leniniste pikërisht
për të shtypur popujt e Bashkimit Sovjetik dhe për të
pushtuar popuj e vende të tjera për të kënaqur interesat
e tijë borgjezie të re kapitaliste që ka lindur në këtë
vend. Por, pavarësisht nga maskimi i tyre, revizionistët
modernë kanë hyrë në qorrsokak, ashtu siç e ka parashikuar Lenini. Socialimperializmi sovjetik është në kalbëzim dhe i destinuar të shkatërrohet si një shoqëri kapitaliste e re me qëllime hegjemoniste. Brenda kësaj shoqërie është një forcë e madhe, proletariati, i cili ka
kaluar nëpër stadin e shoqërisë socialiste, e ka shijuar
atë dhe tani po sheh, gjithashtu, edhe deformimin e saj.
Prandaj periudha e degjenerimit të socialimperialistëve
sovjetikë mund të realizohet edhe më shpejt se ajo e
imperialistëve të tjerë. Por, në përgjithësi, të dyja superfuqitë imperialiste, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe Bashkimi Sovjetik si dhe shtetet e tjera imperialiste të dobësuara, po jetojnë në fazën e kalbëzimit.
Kjo fazë e kalbëzimit do të shkojë duke u thelluar,
për arsye se popujt e botës tashmë kanë bërë një rrugë
të gjatë që nga koha e çlirimit të tyre formal. Gjatë kësaj
rruge, në ndërgjegjen e tyre është bërë e ngutshme
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kërkesa e çlirimit përgjithmonë nga zgjedha e kapitalit,
e këtij kapitali që ka po ato tipare të egra të kolonizatorëve të vjetër, por që maskohet me formula dhe
metoda të reja. Pra, imperializmi shfrytëzon në mënyrë
barbare, me intriga të mëdha, kurse popujt e botës dhe
ish-popujt e skllavëruar po bëhen gjithnjë e më të
ndërgjegjshëm se nuk mund të rrohet më në shoqërinë
kapitaliste të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, e cila
është po aq shtypëse e shfrytëzuese, në mos më tepër,
se ajo e paraluftës.
Këtu shihet faza e ngritjes së revolucionit, që përshkruan Lenini. Masat e gjera të popujve të ndryshëm
të botës kanë filluar të kuptojnë se shoqëria e sotme
borgjezo-kapitaliste, nën ndikimin dhe nën shfrytëzimin
e imperializmit botëror duhet të ndryshohet. Për popujt ky nuk është vetëm konstatim, ata kanë rrokur
armët për ta plotësuar atë.
Popujt, gjithashtu, kanë filluar të shikojnë dhe më
vonë do shohin edhe më mirë se imperializmi dhe
kapitalizmi botëror nuk mbështeten vetëm në forcën
ekonomike, ushtarake, politike, ideologjike të dy superfuqive, por edhe në klasat e larta, brenda vendeve ku
jetojnë këta popuj. Këto klasa i mbajnë popujt e tyre
nën zgjedhë, nën shfrytëzim, i frikësojnë që të mos
guxojnë të ngrihen e të fitojnë lirinë dhe pavarësinë e
vërtetë. Popujt e shohin se këto forca të reaksionit, të
fesë, të kishës e të xhamisë, janë vënë në shërbim të
fuqive të huaja imperialiste.
Pra, kjo është një provë tjetër që tregon se imperializmi është në kalbëzim, për arsye se me gjithë përpjekjet e tij dhe të adeptëve të tij, as tani, por as edhe
më vonë nuk do të mund të gjejë stabilitet në kërkim
të vendosjes së hegjemonizmit mbi popujt për shkak
të zgjimit të ndërgjegjes së klasës punëtore dhe të masave të shtypura punonjëse që duan çlirim.
572

Prandaj nuk është nevoja të teorizohet duke e ndarë
botën në tri apo në katër pjesë, në «të angazhuar» dhe
në «të paangazhuar», por të shikohet e të interpretohet
drejt procesi i madh historik i përcaktuar nga Marksi
dhe Lenini, se bota është e ndarë më dysh, bota e
kapitalizmit dhe bota e re e socializmit që janë në luftë
të pamëshirshme në mes tyre, por që në këtë luftë do
të fitojë e reja, shoqëria socialiste për të rrëzuar shoqërinë e vjetër kapitaliste, shoqërinë e vjetër borgjeze,
imperialiste. Në bazë të tezave leniniste kjo luftë zhvillohet në platformë botërore, gjë që ku më shumë e ku
më pak e atakon dhe e dobëson imperializmin dhe kapitalizmin botëror dhe atje ku dobësimi i imperializmit
dhe i kapitalizmit botëror është më i madh, dome .. hënë
atje ku ndërgjegjja e masave të shtypura, me proletariatin e atij vendi në krye, ka arritur në atë lartësi
që nuk mund të durojë më shoqërinë e vjetër dhe ku
udhëheqja e brendshme e këtij vendi nuk mund të gjejë
dot më mënyra dhe metoda të shtypjes, atëherë shpërthen revolucioni dhe ky shpërthen sepse në udhëheqje
të klasës punëtore e të masave punonjëse ka një parti
marksiste-leniniste.
Prandaj teoria kineze e «tri botëve» është një teori
antimarksiste, sepse nuk analizon zhvillimin historik të
këtyre periudhave në prizmin marksist-leninist, por e
shikon atë në një prizëm global duke sheshuar kontradiktat, të cilat i ka përcaktuar drejt Marksi dhe Lenini.
Kjo teori merr në konsideratë vetëm një çështje, atë
të unitetit të të gjithëve, domethënë të imperializmit
amerikan, të «botës së dytë» dhe të «botës së tretë»
kundër socialimperializmit sovjetik. Kjo është një tei.4
antileniniste, antimarksiste, sepse po ta shikojmë gjendjen konkretisht, socialimperializmi sovjetik nuk është më
i fortë se imperializmi amerikan, i cili ka aleatë më të
fuqishëm, më të organizuar, më të stërvitur në shtypjen
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e popujve nga ç'mund të ketë socialimperializmi sovjetik.
Pra, Kina gjoja socialiste bashkohet me imperializmin
amerikan dhe me «botën e dytë», domethënë me imperialistë të tjerë që shfrytëzojnë popujt, dhe i bën thirrje
«botës së tretë», domethënë atyre popujve që aspirojnë të
luftojnë kundër imperializmit dhe kapitalizmit botërcr,
qoftë ky amerikan ose socialimperializëm sovjetik, të
bashkohen vetëm kundër socialimperializmit sovjetik! •
Edhe teoria titiste e «vendeve të paangazhuara» është
po aq antimarksiste sa edhe teoria kineze e «tri botëve».
Kjo teori ka për qëllim të shuajë revolucionet dhe
të pengojë rritjen e shkallës së ndërgjegjes së plotë
të popujve që kërkojnë lirinë dhe pavarësinë e vërtetë,
qoftë për revolucion, qoftë kundër klikave feudo-borgjeze kapitaliste vendëse, qoftë kundër superfuqive. Teoria titiste nuk flet për revolucionin dhe i përjashton
luftërat çlirimtare të popujve të ndryshëm të botës që
bëhen kundër statukuosë aktuale, e ci]a u shërben vetëm shtresave të larta të borgjezisë, përkundrazi, kjo
teori e pranon statukuonë, pranon që popujt e këtyre
vendeve të qëndrojnë në këtë skllavëri të re me një
lustër të gënjeshtërt lirie ose pavarësie formale dhe të
zhvillojnë një aktivitet që ka për qëllim përfitime ekonomike, mbledhje thërrimesh nga tryeza e madhe e imperializmit amerikan, e socialimperializmit sovjetik dhe
e «botës së dytë» maoiste dhe asgjë tjetër. Pra teoria e
botës së «të paangazhuarve» nuk është një teori revolucionare marksiste-leniniste, përkundrazi, është një teo-ri antimarksiste, zjarrfikëse e kryengritjeve të popujve,
e përpjekjeve të tyre revolucionare për të rrëzuar pushtetin feudo-borgjez kapitalist në vendet e tyre dhe për të dobësuar në këtë rrugë imperializmin amerikan ose
socialimperializmin sovjetik.
Teoria e «tri botëve» dhe teoria e «të paangazhuar574

ve» kanë një drejtim, janë shina të një hekurudhe mbi
të cilën ecën imperializmi amerikan dhe socialimperializmi sovjetik, një tren ky që si ngarkesë ka pasuritë
e popujve, kurse Titoja me kinezët përpiqen të hapin
disa vrima në vagonët e këtij treni imperialist e socialimperialist që t'u kullojë pak «vaj», pak «sheqer», ndonjë
«dollar», ndonjë «sterlinë», ndonjë «frang» a ndonjë
«rubël». Këto shina (dy teoritë), që janë shtruar mbi
kurrizin e popujve të shtypur e që përpiqen t'i mbajnë
vazhdimisht të shtypur këta popuj, janë pra dy teori
reaksionare ashtu siç janë gjithë teoritë e tjera antimarksiste që nga teoritë e trockistëve, të anarkistëve, të
zinovievistëve, hrushovianëve, toliatistëve, karriljoistëve,
marsheistëve etj., etj.
Prandaj si konkluzion në librin që po shkruaji,
duke nxjerrë në pah gjendjen aktuale të imperializmit
amerikan, të socialimperializmit sovjetik e të imperialistëve të tjerë të dikurshëm që Kina i quan «bota e
dytë», duhet të vë më mirë në dukje me shembuj konkretë që imperializmi, i çfarëdo ngjyre që të jetë, është
në fazën e dobësimit e të kalbëzimit, duke treguar kështu
edhe një herë vërtetësinë e tezave të Marksit e të Leninit
se shoqëria e vjetër do të rrëzohet e do të zëvendësohet
me një shoqëri të re, m'e shoqërinë soci&liste. Kjo shoqëri
e re socialiste është krijuar dhe do të zgjerohet, do të
zhvillohet, do të fitojë terren, pavarësisht se socialimperialistët sovjetikë tradhtuan socializmin në Bashkimin
Sovjetik, pavarësisht se në Kinë po ngrihet një oportunizëm i ri, një socialimperializëm i ri, pavarësisht se në
vendet e ish-demokracisë popullore është vendosur kapitalizmi. Socializmi do të ndjekë rrugën e vet dhe do
të fitojë vetëm me luftë e me përpjekje kundër imperializmit dhe kapitalizmit botëror, por kurrë e në asnjë më1 Është fjala për librin «Imperializmi dhe revolueioni"
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nyrë me reforma, me rrugë parlamentare e ashtu siç
ka predikuar Hrushovi e siç po predikojnë të gjithë revizionistët dhe tash së fundi edhe revizionistët kinezë.
Në Kongresin e 11-të të Partisë Komuniste të Kinës
që u mbajt këtë muaj në Pekin, Hua Kuo Feni mbajti
një referat politik shumë të dobët, pa vlerë teoriko-politike. Tema kryesore e këtij referati ishte lufta kundër
«katërshes»., luftë e cila tregon se ardhja e tij në krye të
partisë s'ishte tjetër veçse grusht shteti që bëri Hua Kuo
Feni me shokë. Megjithëkëtë posti i tij nuk është i fituar
përfundimisht, përkundrazi, vihet në dyshim për arsye
se bëhet thirrje e ngutshme, që të vazhdohet lufta në
këtë drejtim. Pra, nuk është çështje «katër vetash», por
çështje e një vije të tërë që ka ndryshuar. Politika e
jashtme, në raportin e Hua Kuo Fenit, zinte një vend
parëndësishëm. Të flitet në atë mënyrë, siç po flet Hua
Kuo Feni për shtetin e madh kinez, kjo tregon
se Kina sot gjendet në një rrugëkryq, gjendet e pastabilizuar. Ajo që pëshpëritet në të katër anët se gjoja Kina
bën një politikë të madhe, në këtë raport konsistonte në
demonstrimin joteorik se «bota e tretë- dhe ndarja e
botës në tri grupime, siç e ka bërë Maoja, është një gjë
e drejtë marksiste-leniniste. Ky ishte shpjegimi i parë.
Shpjegimi i dytë ishte ky: Kina është kundër dy superfuqive, të cilat duan luftë, veç imperializmi sovjetik
është më agresiv dhe ai mund ta shkaktojë luftën. Në
këtë raport vihej në dukje se marrëdhëniet e Kinës me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë të mira
siç kanë qenë në mënyrë tradicionale dhe sidomos të bazuara gjoja te Komunikata e Shangait.
E tërë politika e jashtme e Kinës, në raport ishte
katandisur në një përmbledhje të tillë, shumë të shkurtër
dhe, kuptohet, kjo për arsye se po të flitnin më gjatë,.
do të binin brenda.
Vajtja e sekretarit të Departamentit të Shtetit të

SHBA-së, Sajrus Vens, dhe e Titos në Kinë, do t'i rregullojë mirë urat e premtuara nga Niksoni, të asaj ure që
ai thoshte ta hedhim nga San-Franciskoja në brigjet e
Kinës. Ten Hsiao Pini do të jetë ustai që do ta ndërtojë
këtë urë, veç nuk do ta lërë vetëm nga brigjet e Amerikës në brigjet e Kinës, por do ta shtrijë edhe më tej,
nga brigjet e Kinës në brigjet e Bashkimit Sovjetik. Me
siguri më vonë do të shohim se politika e Kinës do të
afrohet edhe me Bashkimin Sovjetik, sepse ajo është një
politikë pragmatiste që ekskludon çështjen bazë teorike
dhe politike, pavarësisht se kinezët thonë që ideologjikiSht nuk do të pajtohen kurrë me sovjetikët. Ten Hsiao
Pini do t'i zhvillojë edhe me Bashkimin Sovjetik marrëdhëniet shtetërore, ekonomike dhe kulturore.
Kina, që ecën në rrugën e socialimperializmit, ka nevojë për paqe derisa të arrijë objektivat e saj, të bëhet
një superfuqi, duke marrë ndihmën e amerikanëve dhe
atë të sovjetikëve, natyrisht të balancuar ashtu si ustai
i tyre Tito. Me anë të teorive antimarksiste, revizioniste
edhe Kina synon të krijojë bazat dhe tregjet e saj në
vende të ashtuquajtura të botës së tretë.
Këto vende të «botës së tretë», që luftojnë kundër
imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik,
por që, gjithashtu, rezistojnë dhe fitojnë terren kundër
shtypjes së brendshme nga ana e klasave të larta feudo-4Dorgjeze, kanë filluar t'i kuptojnë qëllimet ekspansioniste
të Kinës me ngjyrë socialiste. Në këtë drejtim edhe Partia jonë, e cila flet të vërtetën dhe e vërteta e ka burimin
në teorinë marksiste-leniniste, teori universale e zbatuar
konkretisht në vendin tonë, në mënyrë modeste, jep ndihmën e saj për t'ua hapur sytë këtyre popujve. Zhvillimi
i vendit tonë, luftërat e tij çlirimtare në të kaluarën,
gjendja shpirtërore, shoqërore, ekonomike e tij në ato
kOhë, kanë ngjashmëri me shumë vende të' shtypura të
botës,'te cilat ose e kanë fituar lirinë dhe pavarësinë for-
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male prej kohësh, ashtu siç e fituam ne që më 1912, ose
e kanë fituar më vonë. Përvoja e grumbulluar nga Partia
jonë në marrjen e pushtetit nga ana e popullit, në vendosjen e diktaturës së proletariatit dhe në ndërtimin e
socializmit është një ndihmë konkrete e jashtëzakonshme
që nuk e gjejnë këta popuj gjetkë përveçse në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe në teorinë e
vërtetë marksiste-leniniste nga e cila frymëzohet dhe të
cilën e zbaton në praktikë Partia e Punës e Shqipërisë.
Prandaj politika e Kinës e frymëzuar nga një ideologji jomarksiste por antimarksiste, po bën dhe do të bëjë
akoma më shumë fiasko në sytë e popujve të ashtuquajtur të botës së tretë, për të cilën ajo pretendon se është
pjesë e saj, për arsye se Kina, pjesëtare e «botës së tretë»
nuk ka po ato aspirata e po ato qëllime të këtyre popujve. Aleanca e Kinës me këto vende qëndron në aleancën globale, duke fshirë ideologjinë dhe kontradiktat
që ekzistojnë në secilin nga këto vende në mes klasave
të shtypura• dhe klasave shtypëse që sundojnë atje. Pra
është e kuptueshme se një politikë e tillë jopopullore por
në ndihmë të njerëzve që janë në pushtet mbi këta popuj, do të jetë një politikë koniunkturale dhe do të përplaset në kontradikta të mëdha që krijohen nga fuqitë e
mëdha imperialiste dhe nga klikat borgjezo-kapitaliste
të vendeve të ndryshme. Kështu që sot Kina e mbështet
dhe i jep armë Somalisë, e cila e shtyrë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës lufton kundër Etiopisë, luftë në të
cilën po vriten me mijëra veta, kurse Etiopia ndihmohet nga Bashkimi Sovjetik, për të gëlltitur Somalinë.
Po kështu ndodh edhe me Eritrenë. Pra, Kina mban njërën anë, kurse Bashkimi Sovjetik mban anën tjetër. Në
qoftë se Kina shihet me sy të mirë në Somali, shihet nga
klika somaleze, por jo nga populli somalez që vritet, dhe
në qoftë se nuk shihet me sy të mirë nga Etiopia nuk
shihet me sy të mirë as nga udhëheqja e Etiopisë, që
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mbështetet nga sovjetikët, por as nga populli i Etiopisë,
i cili është i prapambetur dhe është i fryrë kundër somalezëve se gjoja këta kërkojnë të pushtojnë Etiopinë.
Kështu që Kina nuk ka asnjë influencë as në Etiopi,
as në Somali. Po kjo gjë ngjet në Kongo, ngjet në Algjeri
etj. Kështu, për shembull, në grindjen për çështjen e
Saharasë Perëndimore, Bashkimi Sovjetik mbështet frontin POLISARIO, pra Algjerinë. Nga ç'anë e mbështet?
Sigurisht nga ana nacionaliste dhe ekonomike në favor
të interesave të vet, ndërsa Kina, natyrisht, mban anën
e Mauritanisë, domethënë anën e imperializmit amerikan.
Kina nuk do që Algjeria të dalë në Atlantik, pra në fakt
ajo është në kundërshtim edhe me Algjerinë, edhe me
Mauritaninë, edhe me Marokun, edhe me Francën.
shtu ngjiste me Egjiptin, kështu do të ngjasë edhe me
vendet e tjera të Afrikës. Tanzania është edhe me Kinën,
edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sudani është
edhe me Kinën, është edhe me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se
është me Sadatin, i cili edhe ky është me Uashingtonin.
Natyrisht Kinës i intereson që Sadati të jetë një satelit i
amerikanëve, por Sadati është Sadat, ai kthehet nga
fryn era. Socializmit Sadati nuk i sjell gjë tjetër veç dëm.
Pra, Kina asgjëkundi nuk do të fitojë simpati dhe kjo
situatë do ta dobësojë akoma më tepër, do ta kalbëzojë
akoma më tepër imperializmin ashtu sikurse ka thënë
Lenini.
Një gjendje e tillë do të krijojë situata revolucionare
në botë, të cilat, ku më shumë e ku më pak do të shpërthejnë kundër superfuqive dhe kundër borgjezisë kapitaliste vendëse. Kështu revolucioni do të ecë përpara drejt
një shoqërie të re që do të jetë shoqëria socialiste dhe
kapitalizmi botëror, imperializmi dhe socialimperializmi
do të kalbëzohen e do të marrin fund. Partive marksiste-leniniste të botës u përket e ardhmja në qoftë se ato i
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qëndrojnë besnike teorisë së tyre dhe në .qoftë se dinë të
lidhen 'ngushtë me masat e gjera të popullit, me shtresat
e ulëta, në qoftë se e bëjnë të ndërgjegjshëm proletariatin e vendeve të tyre për të kuptuar drejt teorinë e vet
dhe për t'u bërë hegjemon në luftën çlirimtare që do të
çojë në revolucion dhe më vonë në shoqërinë socialiste
e komuniste.
Komunistët, revolucionarët e vërtetë, marksistë-leninistët duhet ta kuptojnë mirë si po zhvillohen situatat
sot në botë. Ato nuk zhvillohen në formën e një klisheje.
Në rast se studiohen, kuptohen dhe asimilohen si duhet
mësimet e Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit,
eksperienca e luftërave revolucionare të proletariatit botëror, si dhe eksperienca e çdo partie të vërtetë marksiste-leniniste, atëherë mund të kuptohen si duhet këto
situata që po zhvillohen dhe të ndihmohet fuqimisht revolucioni.
Revolucioni ka gjetur dhe gjen përpara shkëmbinj,
të cilëve duhet t'u vërë minat dhe t'i hedhë në erë. Disave
duhet t'u vërë minat drejtpërdrejt, disa duhet t'i gërryejë,
disa të tjërëve duhet t'u marrë krahët dhe pastaj t'u japë
goditjen e fundit. Kësaj i thonë të kuptosh strategjinë
dhe taktikën e revolucionit. Që të krijohet bindja në f
toren e tij, është e domosdoshme të organizosh masat e
gjera të popullit, të bësh të ndërgjegjshëm proletariatin
për udhëheqjen e palëkundshme të partisë së tij të vërtetë marksiste-leniniste, se ndryshe mund të shkohet edhe
në aventura, të komprometohet çështja e revolucionit.
Komunistët dhe masat e shtypura të popullit duhet të
dinë se imperializmi dhe kapitalizmi botëror kanë një
eksperiencë të madhe në shtypjen e masave, në organizimih e kundërrevolucionit. Prandaj edhe taktikat e strategjia e armiqve duhet të kuptohen dhe të përballohen,
sepse ideologjia jonë, politika jonë, strategjia .dhe taktikat
-tona janë më të fuqishme se çdo armik, mbasi këto i
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shërbejnë një kauze të drejtë, kauzës së komunizmit.
Ne, komunistët shqiptarë, duhet të kuptojmë mirë se
përvetësimi i marksizëm-leninizmit është absolutisht i
domosdoshëm. Nuk duhet nënvleftësuar kurrë rrethimi
kapitalisto-revizionist dhe presioni që na bën ai. Ne nuk
duhet të jemi fodullë në kuptimin e këtyre çështjeve dhe
në luftën e vërtetë që duhet t'u bëjmë armiqve që na
rrethojnë, ca më shumë partitë e tjera marksiste-leniniste
që janë të vogla, që janë brenda në gjirin e kapitalizmit
dhe të imperializmit, atje ku ato janë çdo minutë, çdo
orë e çdo ditë, janë nën kërcënimin direkt jo vetëm politik dhe ideologjik, por edhe fizik, të forcave të egra të
reaksionit imperialisto-kapitalist. Prandaj ato duhet t'i
shfrytëzojnë të gjitha mundësitë lëgale dhe ilegale.
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E PREMTE
26 GUSHT 1977

PRITJE SKANDALOZE
Porsa pashë në televizor pritjen që iu bë Titos në
Kore nga Kim Ir Seni. Ishte me të vërtetë një pritje
skandaloze, veçanërisht kur kjo bëhet nga një i ashtuquajtur marksist-leninist, siç pretendon të jetë Kim Ir
Seni, që pret një revizionist me damkë, siç është Josip
Broz Titoja.
Ishin mbushur rrugët e Phenianit me njerëz të veshur me kostume të reja, të cilat, siç na shkruan ambasadori ynë, ruhen në depo dhe shpërndahen posaçërisht pë/
ditë feste, pastaj u merren njerëzve përsëri. Mund të
them se nuk kam parë asnjëherë në jetën time një pritje
të tillë. Rrugët dhe sheshet ishin mbushur me ngjyrat
më të ndryshme nga rrobat e njerëzve që brohoritnin me
të madhe, lëre pastaj sheshin «Kim 1r Sen», që ziente
nga zhurma, nga muzika, nga daullet e vallet e artistëve.
Njerëzit i përuleshin Titos si perëndi dhe ky qëndronte
me kokën lart dhe parakalonte me makinën e hapur.
Në mes të sheshit «Kim Ir Sen» makina u ndal dhe
Titoja zbriti. Zbriti, gjithashtu, edhe Kim Ir Seni dhe aty
filloi një ceremoni «madhështore», i dhuruan Titos një
bust, sigurisht të lyer me flori, ku ishte shkruar: «Luftëtarit kundër imperializmit»; atij i dhuruan gjithashtu
edhe një thikë të argjendtë. Kjo thikë argjendi përfaqëson besnikërinë dhe dashurinë e çifteve që martohen.
Kjo do të thotë se Titoja u martua me Korenë. Mirë që
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ia dhanë tani, në pleqëri, këtë thikë, se Titoja është
plakur dhe ka bërë ç'ka bërë deri tani dhe i ka ndarë nja
katër gra në jetën e tij, në qoftë se nuk gabohem.
Lëri pastaj ditirambet që iu thurën gjatë fjalimeve që
u mbajtën në banketet. Fjalë të tilla nuk mund të dalin
nga një njeri me mend në kokë. Me një fjalë në këto
fjalime termat ishin të tillë që i përuleshin deri në këmbë Titos për këtë vizitë që bëri në Kore, në një kohë kur
është 80 vjeç etj., etj.
Kjo tregon degjenerimin e socializmit në Kore, tregon degjenerimin e Kim Ir Senit. Ky as ka qenë dhe as
është marksist-leninist, por tani është bërë edhe më keq,
është i sëmurë nga megalomania dhe e heq veten si perëndia e Koresë, me tërë kuptimin e vërtetë të kësaj
fjale, kurse gazetat koreane shkruajnë se ai është <<udhëheqësi më i madh i epokës sonë».
Po bëhen rivalitete. Kinezët nga ana e tyre thonë se
Mao Ce Duni është njeriu më i madh i epokës, kurse nga
ana e vet Kim Ir Seni thotë edhe ai për vete të njëjtën
gjë. Por njerëz si Maoja, Kim Ir Seni dhe Titoja s'janë
veçse tre kalanderë në një derë.
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E SHTUNE
GUSHT 1977*

TAJVANI LIHET NË HARRESE
Sajrus Vensi, sekretar i Departamentit të Shtetit të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e mbaroi vizitën e.
tij në Kinë. Lexova të gjitha lajmet e agjencive të huaja
që njoftonin mbi këtë vizitë. Natyrisht, ato nuk flitnin.
për çështjet që u biseduan, pse nuk i dinë, por shkruanin
se Vensi mbajti atje një konferencë shtypi, se. kishte mbetur shumë i kënaqur nga pritja e përzemërt dhe se u diskutuan në mirëkuptim të dyanshëm probleme të rëndësishme, që. ai do t'ia raportonte Karterit. Vensi tha se u
prit me përzemërsi edhe nga Hua Kuo Feni, edhe nga
Ten HsiaO Pini, se Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Ame »
rikësanhumgjqibskonë,ehumfjalt
dha
tjera të mira. Hua Kuo Feni i
Vensit të fala për
Karterin e, natyrisht, biseduan për shumë çështje bashkë,
ashtu siç bisedoi edhe Ten Hsiao Pini.
Me fjalë të tjera, të dyja palët, amerikanët dhe kinezët, vizitën e Vensit e cilësojnë të frytshme, «që do të
japë, — siç nënvizon AFP-ja, — rezultate të kënaqshme
për rrugën që do të ndjekë Kina».
Çështja e Tajvanit këtë herë nuk u zu fare në gojë,
veç çfarë tha Hua Kuo Feni në Kongresin e 11-të. Por
këtë tamtam të tyre e njohim me kohë. Dimë gjithashtu
se si ata e kanë shkelur këtë në lidhjet diplomatike që
kanë zhvilluar me të gjitha shtetet e botës. Pra, çështja
e Tajvanit nuk u prish punë për lidhje të ngushta miqë584

sore, tregtare, kulturore, mundet edhe ushtarake, me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk duhet të çuditemi
që në mes tyre të ketë edhe marrëveshje sekrete, për
Tajvanin po e po, por edhe për çështje të tjera.
Në këto situata dhe me këto pikëpamje që ka Kina,
kësaj, i intereson që Tajvani të mbetet në këtë statukuo
që është dhe forcat amerikane të qëndrojnë atje, të qëndrojnë në Japoni e kudo që janë, se i duhen Kinës. Që
Kina është në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Ame~s,,,nuk ka asnjëdyshim. Tezat tona.kanë qenë,, janë
dhe qëndrojnë të drejta, jeta i vërtetoi. Kina mbështetet
në një imperializëm të egër për të luftuar një imperializëm..tjetër. Këtë ajo e hën jo për .shërbyer revolucionit, por për t'u bërë edhe vetë një superfuqi, një fuqi.
tjetëF . socialimperialiste. Këtu drejtohen të.gjitha synimet
e Rinës, këtu synon edhe marrëveshja kino-amerikane
që,u lidh dhe që do të forcohet më tej.
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E HENE
29 GUSHT 1911

UDHEZIME PER, TË MARRE KONTAKT
ME NdË NGA UDHËHEQËSIT E PK TE POLONISE
Dhashë udhëzime që një nga shokët tanë të gjejë
rastin dhe të arrijë të marrë kontakt të paktën me shokun
polak Hellkovski, të cilit, kur t'ia hapë muhabetin, t'i
thotë nëse është në dijeni, nëse ka dëgjuar gjë nga Radio
Tirana apo nëse e ka marrë artikullin tonë të 7 korrikut,
«Teoria dhe praktika e revolucionit», në lidhje me polemikën indirekte që po zhvillojmë kundër revizionizmit
kinez. Në qoftë se ai do të thotë po dhe do të kërkojë
shpjegime për qëndrimin tonë, ky t'i flasë. Po të mundet,
shoku ynë t'i japë materialin tonë që do ta ketë në xhep,
pastaj varet nga guximi i Hellkovskit në qoftë se do ta
marrë apo jo.
Hellkovski mund ta pyesë: «Po shoku Mijal ç'mendon?». Atëherë ky t'i thotë që Mijali mbron tezën kineze dhe është shprehur kundër Kongresit të 7-të të Partisë sonë, kundër artikullit të 7 korrikut dhe me kaq t'i
japë fund përgjigjes. Nga ana tjetër t'i thotë që ne nuk
dimë gjë nëse ju i keni vendosur lidhjet nga diku me
shokun Mijal, për arsye se ka 5-6 vjet që ne i kemi thënë
Mijalit që me shokët e partisë ai duhet t'i përgatiste kontaktet jashtë Polonisë, gjë që ai, me sa dimë ne, nuk e
ka bërë.
Në qoftë se Hellkovski do të pyesë se si është me
shëndet shoku Mijal, t'i thotë se është shumë mirë, pu586

non, se ne i kemi rekomanduar të shëtisë në Shqipëri, po
ai herë del, herë-herë nuk dëshiron të dalë, megjithëse
është i lirë të bëjë çfarë të dojë, dhe kaq, të mos zgjatet
më shumë. Pas takimit të na informojë ne në qoftë se
arrin ndonjë rezultat në këtë drejtim, pastaj të shohim
çfarë do të bëjmë më vonë.
Porosita, gjithashtu, të verifikohet informacioni sipas
të cilit djali i madh i Mijalit ndodhet në Kinë. Për këtë
të hetojë ambasada jonë në Pekin. Përveç kësaj, në informacionin që na erdhi nga shoku ynë që shoqëron polonezin Mijal, del se ky i ka thënë që «të gjitha dorëshkrimet e mia, të cilat janë dorëshkrime partie, në qoftë se
unë do të vdes, i lutem Partisë suaj që t'ia dorëzojë djalit tim të madh, që do t'ia lë amanet•. Por ky amanet,
më duket mua, nuk është marksist-leninist. Sekretari i
përgjithshëm i partisë, në qoftë se ka materiale për t'ia
dorëzuar Partisë sonë, duhet t'i thotë kësaj që të gjejë
mënyrat dhe t'ia dorëzojë partisë së tij komuniste dhe as
djalit, as gruas së tij. Mua më duket se ky mendim është
mjaft i dyshimtë.
Prandaj ne duhet ta kemi të hartuar historikun e
marrëdhënieve tona me Partinë Komuniste të Polonisë
nëpërmjet Mijalit, i cili është sekretar i përgjithshëm i
kësaj partie. Në këtë historik të shkruhen në detaje si
janë zhvilluar këto marrëdhënie, si i ka kuptuar Partia
jonë, si i ka zbatuar ajo dhe cilat kanë qenë pikëpamjet
e Kazhimiezh Mijalit gjatë gjithë periudhës që ka qëndruar në vendin tonë. Të përcaktohen mirë në këtë historik momentet delikate dhe kruciale, që të dalë qartë
qëndrimi i drejtë i Partisë sonë ndaj Partisë Komuniste
të Polonisë e sekretarit të saj të përgjithshëm dhe qëndrimi antimarksist i Kazhimiezh Mijalit në një periudhë
të caktuar. Ne duhet ta kemi një dokument të tillë, pse
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do të vijë koha që Partia Komuniste e Polonisë do të na
pyesë e do të na kërkojë që ta informojmë për veprimtarinë e sekretarit të saj të përgjithshëm dhe ne duhet t'l
përgjigjemi me fakte e me dokumente, si për qëndrimet.
tona. ashtu edhe për qëndrimet e Kazhimiezh Mijalit.
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TITOJA VIZITON MAON NE MAUZOLEUM
Mbrëmë pashë transmetimet e televizionit italian dhe
jugosIlav në lidhje me vizitën e Titos në Pekin. Italia
nuk i dha fare rëndësi kësaj vizite. Ajo paraqiti në ekran
disa figura dhe asgjë tjetër, kurse Jugosllavia ishte shumë e interesuar dhe transmetoi më gjatë. Konstatova një
rrëmujë të madhe në aeroport. Nuk merrej vesh ku ishin
Titoja me Hua Kuo Fenin. U dukën nja dy herë të dy,
pastaj dukeshin lulet e popullit e të nxënësve që ishin
mbledhur në aeroport. Binte në sy një rrëmujë e madhe
njerëzish, policësh, korrespondentësh të HSINHUA-së, që
venin e vinin, që shtypeshin me njëri-tjetrin dhe nuk
linin të dukeshin personazhet kryesore. U duk paksa Titoja dhe Hua Kuo Feni që rrinte nga pas tij. Vihej re një
nervozizëm i madh nga ana e kinezëve. Si duket, ata
kishin frikë se mos i ngjiste gjë Titos, prandaj e kishin
mbushur aeroportin me agjentë civilë. Edhe kur shkoi
automobili në Tien An Men, u duk një mungesë rregulli
e disipline. Krejt ndryshe e pamë pritjen në Kore, ku
asnjeri nuk lëvizte nga trotuaret e sheshet. Hidhnin valle
e kërcenin, tundnin lulet dhe çdo lëvizje bëhej në rregull.
Edhe darka që shtruan kinezët për nder të Titos
dukej sikur ishte një darkë private, kurse në realitet ajo
u dha madhështore, në sallën e madhe të Asamblesë Popullore, ku mbajtën fjalime Hua Kuo Feni dhe Titoja.
Hua Kuo Feni foli për «miqësinë e ngrohtë me popujt
588
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e Jugosllavisë», për .‘<heroizmat e popullit jugosllav në
luftën për qëllimet e përbashkëta», e të tjera, por nuk
përmendi ndërtimin e socializmit në Jugosllavi. Në kundërshtim me Titon që tha se lufta mbind të evitohet, ai u
shpreh se lufta është e pashmangshme. Hua Kuo Feni
foli edhe për rolin e madh të Titos në drejtimin e «botës
së paangazhuar» dhe nuk mungoi të thoshte se Titoja
është udhëheqës i shquar i kësaj «bote». Kurse Titoja
«botën e tretë», së cilës Hua Kuo Feni i qëndron besnik,
pa e përmendur shprehimisht, e quajti ndarje artificiale,
dhe bëri një tiradë të gjatë në mbrojtje të «vendeve të
paangazhuara», të cilat, theksoi ai, «janë e vetmja forcë
që mund ta përballojë imperializmin dhe t'i kërkojë këtij
që të mos ndërhyjë, po të ndihmojë» etj., etj. Duket shumë qartë se miqësia është e ngrohtë. Hua Kuo Feni tha
se Mao Ce Duni më 1975 ka folur shumë mirë për Titon,
duke u shprehur se ka një vullnet të çeliktë. Titoja sot
në mëngjes vajti e vuri kurorën në mauzoleumin e Mao
Ce Dunit. Titoja, revizionisti modern, ishte i pari nga të
gjithë udhëheqësit që kanë vizituar Pekinin, që vuri kurorën në këtë mauzoleum.
Nga fjalimi që mbajti, merret vesh se Hua Kuo Feni
qëndron në dy karrige, edhe për «botën e tretë», edhe
për «botën e paangazhuar», pra ai prononcohet për të dyja.
Ka një qëllim ndejtja e tij në dy karrige. Huaja shpreson që, pas vdekjes së Titos, Kina ta futë në thes edhe
pseudobotën e të paangazhuarve të Titos, të bëjë unifikimin e tyre dhe të jetë udhëheqësja e vetme e të dyja
të ashtuquajturave botë, por që në realitet janë e njëjta
gjë.
Siç kam shkruar diku, në një shkrim timin, aktualisht pseudoteoria e Titos për «të paangazhuarit» u leverdis imperializmit amerikan dhe sovjetikëve për arsye se
vihet në shërbim të neokolonializmit. Titoja që mbroil
një teori të tillë, nuk hedh poshtë kontradiktat që ek590

zistojnë në mes shteteve, as ato në mes shteteve «tëpaangazhuara» dhe imperializmit e fuqive të tjera kapitaliste. Por këtë gjë Titoja nuk e afirmon, sepse nuk do
që të mbrojë një tezë kaq evidente dhe kaq të rëndësishme të marksizëm-leninizmit, të cilën nuk ka forcë në
botë që ta kundërshtojë. Por me termin «vende të paangazhuara» Titoja është superior nga Mao Ce Duni, që
e ka ndarë botën në tri, sepse «bota e tretë» e Mao Ce
Dunit, siç e kam theksuar në Kongresin e 7-të të Partisë,
siç theksohet në artikullin «Teoria dhe praktika e revolucionit» dhe në të gjitha shkrimet e mia, i zhduk kontradikt,at themelore që ekzistojnë në mes socializmit e
kapitalizmit, në mes proletariatit dhe borgjezisë, domethënë në mes punës dhe kapitalit, kontradiktat në mes
këtyre shteteve të pavarura dhe fuqive imperialiste, dhe
kontradiktat midis vetë vendeve kapitaliste, me një fjalë,
të katër kontradiktat kryesore të kohës së sotme. Pra,.
«bota» e Mao Ce Dunit dhe e Hua Kuo Fenit është inferiore nga kjo pikëpamje në lidhje me «botën e të paangazhuarve» të Titos.
Titoja e quan «teorinë» e tij një teori të përgjithshme, rreth së cilës duhet të grumbullohen të gjitha këto
shtete «të paangazhuara» me kontradikta, me qeveri të
ndryshme të çfarëdo tipi, me regjime të ndryshme, se
duhet të bashkohen për t'u bërë ballë çështjeve politike
akute dhe për të krijuar një gjendje të re ekonomike në.
botë. Me fjalë të tjera, të jetojnë në paqe, në bashkekzistencë paqësore, e, sipas Titos, të bëhet një ndarje më e
përshtatshme e pasurive botërore.
Mao Ce Duni dhe Hua Kuo Feni kanë qëllimet e tyre
që e ndajnë botën në tri. Ata zhdukin kontradiktat dhe.
predikojnë aleancat në mes këtyre «tri botëve» për të
luftuar socialimperializmin sovjetik, që, sipas tyre, ështëe vetmja superfuqi agresive. Kinezët kanë thënë se Bashkimi Sovjetik është akoma i pademaskuar, si shtet revi591

si socialimperialist. Prandai
zionist, imperialist
kinezët, duke e quajtur veten me këtë teori si marksist&
-leninistë të vërtetë; duan që, duke luftuar socialimpera-:
Iizmin si •rrezikun kryesor, të vazhdojnë demaskitnin
ideologjik të tij me ideologjinë ë tyre antimarksiSte'
neze, që kështu ata të bëhen flamurtarë, të konsideroheti
si udhëheqësit kryesotrë marksistë-leninistë që gjoja mundën një superfuqi, Bashkimin Sovjetik, dhe, pasi të grumbullojnë të gjitha forcat nga janë e nga s'janë, .t'i
kthehen pastaj superfuqisë tjetër, imperializmit 'ainerikan! Kur? Në kalendat greke. Kështu, në mënyrë • paqë:
sore, kinezët «do të rregullojnë» situatën në botë pa Inftëra, pa klasa, pa shfrytëzim, të njeriut nga njeriu!
gjithë kjo, në fakt, është një përrallë, të cilën thah' ka
njerëz që e besojnë, por çdo ditë që kalon kjo përrallë do
të duket që është një gënjeshtër. Them gënjeshtër 'dhe jo
ut6pi, siç shprehet revizionisti Karriljo për pikëpamjet
e tij «socialiste», kur thotë se po t'i dëgjonte këto pikë-:
pamje Marksi në kohën e vet, do të thoshte se 'jaitë
utopiste.
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EDHE KINEZET DO TË PERPIQEN TE RUAJNE
MASKËN ME BOJE «MARKSISTE»
Kina me teorinë e «botës së tretë», Titoja me atë të
«botës së paangazhuar» dhe Karriljoja e kompani me
eurokomunizmin kanë tendenca të theksuara për gjoja rishikimin e analizës botërore; ata duan të formojnë një
bllok tjetër ideologjik revizionist, i cili të ndahet nga
revizionizmi modern sovjetik. Për sa i përket marksizëm-leninizmit, ky nuk u hyn fare në punë dhe nuk përfillet
as nga blloku i ri revizionist, as nga blloku i vjetër sovjetik.
Blloku sovjetik, me të gjithë satelitët e tij, revizionistët modernë, që janë anëtarë të Traktatit të Varshavës,
hiqen e maskohen nën parullat e marksizëm-leninizmit.
Titoja, po ashtu, maskohet nën parullat e marksizëm-leninizmit, megjithëse, siç dihet, ai nuk është aspak marksist, por një pseudomarksist i një rangu me pseudomarksistët e eurokomunizmit. Ai është i asaj kategorie
renegatësh siç janë ata të Partisë Komuniste të Italisë,
të Partisë Komuniste të Francës, të Partisë Komuniste të Spanjës, të Partisë Komuniste të Britanisë së
Madhe dhe i të gjitha atyre partive që, në fakt, me teoritë dhe me aktivitetin e tyre prej revizionistësh, luftojnë kundër ideve të marksizëm-leninizmit. Këta dëshirojnë të jenë në unitet në pluralitet, domethënë të
jenë të lirë të ndërtojnë «socializmin» në atë rrugë që i
38 - 93
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pëlqen secilit. Tok me ta hyn edhe Partia Komuniste e
Kinës, e cila nga ana ideologjike përngjet shumë me titizmin dhe me partitë e eurokomunizmit.
Partia Komuniste e Kinës nën këto aparenca me të
cilat paraqitet synon të krijojë një grupim të ri nën drejtimin e saj, ashtu siç e ka krijuar dhe përpiqet ta mbajë
grupimin e vet revizionizmi modern sovjetik. Domethënë
ajo, nën një maskë hipokrite, gjoja ndërton socializmin
në diversitet dhe maskohet me termin marksizëm-leninizëm, por në bazat e teorisë dhe të veprimtarisë së saj
nuk qëndron marksizëm-leninizmi, bile ajo është kundër
marksizëm-leninizmit. Partia Komuniste e Kinës hiqet
sikur e dëshiron pavarësinë e çdo partie pseudomarksiste
dhe pranon që çdonjëra prej tyre të zhvillojë veprimtarinë e saj sipas qejfit, pa marrë parasysh «dogmat e
vjetra» të marksizëm-leninizmit, siç i quan Karriljoja. Në
realitet, Partia Komuniste e Kinës, në mos sot, nesër,
ëndërron që këtë grupim ta udhëheqë vetë, kur ajo të
bëhet një fuqi e madhe. Ajo mendon se teoria e sai
pseudomarksiste do të mbizotërojë me aleanca të shumanshme me partitë e tjera revizioniste dhe me partitë e
reja bishtra që po krijon nga të katër anët e botës.
Edhe Titoja përpiqet të krijojë hegjemoninë e vet.
Zaten kurdoherë në planet e saj Lidhja e Komunistëve të
Jugosllavisë ka pasur synimin të ndikojë, me mënyrën
dhe format e saj, mbi gjithë lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Në këtë rast, kur themi komuniste, duhet nënkuptuar antikomuniste, pse nuk është lëvizje komuniste
ajo që dëshiron Titoja.
Gjithë kjo amulli, gjithë kjo rrëmujë, krijohet për
t'i zgjatur jetën kapitalit dhe për të luftuar idetë e Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit. Me fjalë të
tjera, në forma të ndryshme revizionistët përpiqen që
partitë komuniste, proletariati botëror dhe proletariati i
çdo vendi të braktisin idetë e marksizëm-leninizmit, të
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braktisin shkencën e vërtetë të revolucionit, të diktaturës
së proletariatit dhe të luftës së klasave, që të çojnë në
socializëm. Ata gjithashtu përpiqen të krijojnë disa pikëpamje pseudomarksiste, pseudosocialiste e pseudodemokrate, gjoja të përshtatshme për periudhën nëpër të cilën
po kalon njerëzimi. Për të gjithë këta antimarksistë fenomenet e periudhës aktuale nuk u përngjasin fenomeneve të periudhës në të cilën kanë jetuar dhe kanë
shkruar Marksi, Engelsi dhe Lenini, e se gjoja parashikimet dhe zbulimet e ligjeve të revolucionit dhe të shoqërisë nga ana e tyre nuk vërtetohen aktualisht në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Ky është, në përgjithësi,
thelbi i teorisë antimarksiste. Pra, duke u bazuar te kjo
teori pseudomarksiste, mundet që të ndërtohen njëqind
e një teorira të ndryshme dhe çdonjëra prej tyre të ketë
për qëllim luftën kundër revolucionit proletar, duke u
hequr njëkohësisht sikur është ideologji proletare.
Ky është synimi i gjithë këtyre grupimeve antimarksiste të vetëquajtura komuniste, që nga titizmi, nga
revizionizmi hrushovian, eurokomunizmi e deri te revizionizmi kinez. Edhe «komunizmit» të Azisë mund t'i
gjendet një emër që t'i përshtatet eurokomunizmit. Por
kinezët nuk mjaftohen me gjetjen e një emri që t'i
përshtatet «komunizmit» aziatik. Ata duan të mbahen se
gjoja udhëheqin marksizëm-leninizmin botëror, por kjo
maskë u është çjerrë dhe medoemos do t'u çirret akoma
më shumë, megjithëse këta, si edhe sovjetikët, do të bëjnë. përpjekje sa të jetë e mundur e për sa kohë që ka
mundësi ta ruajnë maskën me bojë «marksiste».
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TEMENARA TE MEDHA
Agjencia kineze e lajmeve HSINHUA njoftoi se
«kryetari i Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë dhe president i këtij vendi», Josip Tito arriti dje në Pekin për
vizitë zyrtare e miqësore.
Në aeroportin e Pekinit me të u përqafuan e u ngalasën Hua Kuo Feni, Ten Hsiao Pini, Li Hsien Nieni... e
gjithë udhëheqja e lartë kineze. Kështu, Tito kaposhit,
Tito revizionistit që e ndiente veten si në shtëpinë e tij,
,<shokut të ,tyre Tito» «shokët kinezë» i rezervuan nderirnet më të mëdha e më pompoze. Mijëra e mijëra qytetarë të Pekinit këndonin dhe u binin gongeve. Gjatë 30
kilometrave nga aeroporti deri në qytet, rruga ishte mbushur plot e përplot me njerëz, që brohoritnin për «heroin»
Tito, kurse në sheshin Tien An Men ishin grumbulluar njëqind mijë kërcimtarë të veshur me kostume
nacionale që mbanin nëpër duar gjithfarë lulesh, pankarta e ku ta di unë.
Radioja italiane në lajmet e mëngjesit tha se në Pekin deri tashti nuk i është bërë kurrë një pritje e tillë
ndonjë kryetari shteti. Por ne marrim vesh se edhe në
Kore, përveç pritjes aq madhështore e pompoze që iu bë
nëpër rrugët e Phenianit dhe në Sheshin e Madh, ku
Titoja u brohorit me një entuziazëm të papërshkruar, Kim
Ir Seni, pasi e shëtiti nëpër gjole, pas shumë drekash e
darkash që shtroi në pallate dhe gjatë shëtitjeve me

jahte, pasi i kishte dhënë skulpturën jubilare «Luftëtar
kundër imperializmit» si edhe thikën e argjendtë, i akordoi Titos edhe «Urdhrin e Heroit të Republikës Demokratike Popullore të Koresë» dhe e bëri Qytetar Nderi
të Phenianit.
Të tillë pseudomarksistë janë këta që po i bëjnë
pritje kaq të bujshme këtij renegati të marksizëm-leninizmit, para të cilit janë bërë lëpitka. Kurrë udhëheqësit
borgjezë nuk e ulin veten kaq poshtë si këta revizionistë.
Të gjithë tallen me ta, pse po tregohen kaq pa dinjitet.

-

.
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është shënuar në deklaratën e përbashkët që ka firmosur
Çu En Lai. Ju nuk na pyetët, nuk u konsultuat me ne
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për këtë vizitë të Titos, që ka rëndësi ideologjike dhe politike njëkohësisht, prandaj, në bazë të rregullave dhe të
deklaratës, ne jemi korrektë. Ju mund ta ktheni materialin që ju dërguam, por ne nuk e pranojmë protestën.

SI U DUHET PERGJIGJUR KINEZEVE NE RAST
SE NGRENE ÇESHTJEN E BOTIMIT TE ARTIKULLIT
«HRUSHOVI NE GJUNJE PERPARA TITOS»
Nesër artikulli i botuar kohë më parë: «Hrushovi në
gjunjë përpara Titos» do të ribotohet në «Zërin e popuIlit» dhe do të shpërndahet si broshurë nga të gjitha
ambasadat tona, gjë që do të bëhet edhe në Pekin, ku
aktualisht ndodhet Titoja i cili u prit me nderime të
mëdha. Ka mundësi që i ngarkuari ynë me punë të thirret në Ministrinë e Jashtme të Kinës dhe t'i bëhet protestë për këtë material që po shpërndajmë. Prandaj u
thashë shokëve që ta lajmërojnë ambasadën tonë në Pekin dhe ta instruktojnë si të përgjigjet nëse e thërresin.
Për herë të parë, t'u thotë shoku ynë, ju po na ndaloni
të shpërndajmë një material kundër revizionistit Tito,
ndaj të cilit Partia jonë nuk e ka shuar dhe kurrë nuk
do ta shuajë polemikën. Këtu nuk ka asgjë kundër jush.
Por, në rast se kinezët theksojnë se ju mund ta bënit një
gjë të tillë, por jo aktualisht kur Titoja është te ne, pse
kjo është një ofezë që i bëhet Kinës nga ana juaj, atëherë

shoku ynë t'u përgjigjet që ne kur botojmë artikujt tanë
nuk mund të marrim parasysh se kush është në Kinë,
se është miku juaj ose jo, mbasi, në bazë të deklaratës
që kemi nënshkruar për çështjet e përbashkëta politike, ne
duhet të konsultoheshim më parë me njëri-tjetrin. Kështu
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NE ÇESHTJET KAPITALE TE NIARKSIZEM-LENINIZMIT UDHEHEQESIT KINEZE
JANE REVIZIONISTE ME DAMKE
Pikëpamja kineze që mbron Tregun e Përbashkët
Evropian dhe «Evropën e Bashkuar», është revizioniste
më se e qartë, për arsye se Tregu i Përbashkët Evropian
nuk është veçse një trajtë e eksportimit të kapitaleve
publike (jo më private) në kuadrin e neokolonializmit dhe
tipar i kësaj organizate është zhvillimi i integracioneve
të ndryshme imperialiste. Sipas teorisë kineze, kapitali
monopolist shtetëror është një transformim brenda stadit më të lartë të imperializmit, që i jep mundësi shtetit të
kontrollojë deri në njëfarë shkalle monopolet kapitaliste
private ose trustet dhe koncernet private. Këtë teori kinezët e bazojnë në atë që shteti kapitalist financon prodhimin privat, duke i dhënë atij subvencione dhe hua
me çmime të reduktuara, gjithashtu duke financuar ndërmarrjet e konsumit ose të shërbimit publik, si, për shembull, shpenzimet parazitare për ushtrinë dhe policinë,
shpenzimet sociale, si ato për sigurimet shoqërore, banesat e të tjera e të tjera. Pra, meqenëse shteti kapitalist bën pak a shumë një planifikim publik, revizionistët
mendojnë se, duke e mbështetur këtë teori të kapitalit
monopolist shtetëror, duke u futur brenda në shtetin kapitalist, ata mund të influencojnë dhe të dominojnë ekonominë kapitaliste pa luftëra, pa dhunë, por me reforma
parlamentare.
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Është e ditur se teoria revizioniste mbi kapitalin monopolist shtetëror në asnjë mënyrë nuk është vazhdim
teorisë së marksizëm-leninizmit, përkundrazi, ajo është
një devijim nga teoria marksiste-leniniste. Lenini këtë
çështje vetëm kalimthi sa e ka prekur në kohën e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit, në vitin 1917,
kurse Stalini as që e përmend fare. Teoria revizioniste
mbi kapitalin monopolist shtetëror u zhvillua sidomos pas
Luftës së Dytë Botërore.

Revizionistët nuk kanë mundur kurrë ta realizojnë
teorinë e tyre mbi kapitalin monopolist shtetëror. Ata vetëm sa bëjnë një përmbledhje të mjeteve të reja të ndërhyrjes që disponon shteti në një stad të nivelit ekonomik,
të cilat përbëjnë armën ekonomike të një tipi të ri të
kapitalizmit dhe thonë se kjo armë mund t'u japë mundësi forcave demokratike dhe revolucionare ta rikthejnë
këtë treg të kapitalit monopolist shtetëror kundër monopoleve, duke marrë pikërisht nën kontrollin e tyre shtetin.
Por kjo është vetëm një ëndërr.
Pra, kinezët, si të gjithë revizionistët e tjerë, sidomos
perëndimorë, që e mbështetin me të madhe pikëpamjen
sipas së cilës «Evropa e Bashkuar» duhet të jetë një unitet i fortë dhe se Tregu i Përbashkët Evropian duhet të
forcohet, nuk futen thellë ta shpjegojnë këtë çështje, se
nuk kanë argumente, nuk kanë mundësi teorike, prandaj
ata e kanë lënë mënjanë shpjegimin teorik të saj. Qëllimin e tyre ata e kanë përcaktuar vetëm te shpjegimi që
bëjnë se një grumbullim i tillë në një «Evropë të Bashkuar» dhe një forcim i Tregut të Përbashkët Evropian
do t'i rezistojë sulmit iminent të imperializmit dhe të
socialimperializmit sovjetik. Me këtë ata u thonë proletarëve që të harrojnë kontradiktat të cilat ekzistojnë në
mes tyre dhe kapitalit; u thonë ta lënë shtetin kapitalist
të veprojë në ndihmë të monopoleve dhe të interesave
privatë të kapitalit; të mos ngrenë krye, të mos nxjerrin
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konkluzione teorike, praktike dhe revolucionare nga krizat e vazhdueshme dhe të rënda të kapitalit monopolist;
u thonë të mos marrin masa për të luftuar papunësinë,
urinë, shtypjen shoqërore që u bëhet atyre nga kapitali
monopolist botëror dhe ai i vendit, në aleancë të ngushtë
me njëri-tjetrin.
Pra, kinezët veprojnë si revizionistë me damkë në
këtë çështje kapitale të teorisë sonë marksiste-leniniste
dhe të praktikës së revolucionit.
Kinezët e dinë mirë se klasikët e marksizëm-leninizrnit, në bazë të metodologjisë materialiste, e ndajnë kapitalizmin në dy faza (ose stade): në kapitalizmin paramonopolist dhe në kapitalizmin monopolist ose imperializëm. Fazën e dytë, imperializmin, ata e kanë quajtur
fazën më të lartë dhe të fundit, pas së cilës, nëpërmjet
revolucionit proletar, në mënyrë të pashmangshme, vjen
socializmi. Prandaj Lenini e ka quajtur imperializmin vigjilje të revolucionit proletar.
Renegatët, e marksizëm-leninizmit janë përpjekur
gjithmonë që kapitalizmin monopolist shtetëror ta ndajnë
nga imperializmi si një fazë të veçantë, me tipare krejt
të reja, duke e paraqitur atë edhe si «socializëm shtetëror». Edhe revizionistët kinezë e pranojnë tezën revizioniste se kapitalizmi monopolist shtetëror është një fazë
e veçantë; për më tepër e shpallin atë si një fazë të
domosdoshme që duhet kaluar nga çdo vend para se të
arrihet në socializëm. Me fjalë të tjera, si dhe revizionistët e tjerë modernë, ata kërkojnë t'i zgjatin jetën kapitalizmit, kurse proletariatit dhe popujve t'u thonë që të
presin sa të arrihet kjo fazë e domosdoshme, dhe që, kur
të jetë arritur, rruga për në socializëm nuk kalon nëpërmjet revolucionit proletar, por ky kalim duhet bërë me
mjete paqësore, parlamentare, duke rënë në ujdi me
partitë e tjera; domethënë predikojnë pluralizmin, krejt
në kundërshtim me mësimin e Leninit që ka thënë se
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vetëm me anën e revolucionit dhe «... në revolucion, kapitalizmi monopolist shtetëror — kalon drejtpërsëdrejti
në socializëm». Kinezët nuk e thonë troç këtë, por teza e
tyre e unitetit dhe e aleancës së «botës së tretë» me «botën e dytë», duke shuar divergjencat me vendet kapitaliste dhe imperialiste të dikurshme, dhe e aleancës së
këtyre dy botëve me imperializmin amerikan kundër
socialimperializmit sovjetik, nuk tregon gjë tjetër veçse
rrugën trockiste që kanë marrë udhëheqësit revizionistë
kinezë.

Lidhjet që krijon Kina me ekonominë botërore kapitaliste, përbëjnë një mbështetje që ajo u jep neokolonializmit dhe zhvillimit të kapitalit monopolist financiar
botëror. Kina është një nga mbështetëset dhe përfitueset
e eksportimit të kapitaleve të huaja që bëhen atje.
Prandaj çështja kineze nuk është shumë e thjeshtë.
Kinezët, nga megalomania e shtetit të madh, mendojnë
se të tjerët mund të tërhiqen prej tyre, se mund të mashtrohen nga demagogjia e tyre, por maska që kanë vënë
ata, është e qepur me pe të bardhë.
Leninizmi na mëson se duhet të mposhtet kapitalizmi që të fitojë socializmi dhe të vendoset shoqëria
socialiste. Prandaj është absolutisht e domosdoshme që
masat punonjëse të një vendi, të udhëhequra nga proletariati me partinë e tij komuniste marksiste-leniniste në
krye, të luftojnë vazhdimisht dhe në luftë të krijojnë
ndërgjegjen klasore dhe bindjen e patundur se vetëm me
luftë përmbyset kapitalizmi dhe shoqëria kapitaliste
shndërrohet në shoqëri socialiste. Në luftën kundër kapitalizmit krijohet dhe rritet edhe ndërgjegjja e klasës.
Si teoria e «tri botëve», ashtu edhe teoria titiste e
«vendeve të paangazhuara» janë pjellë e teorisë absurde
mbi marrjen e fuqisë nga ana e proletariatit në rrugë
parlamentare. Të flasësh për marrjen e fuqisë në këtë
rrugë (gjë që në kushtet e sotme është e pamundur), do
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të thotë të bësh një ndarje artificiale të luftës politike
nga lufta ekonomike dhe këtë luftë ta kanalizosh e ta
futësh në një sërë ligjesh, organizimesh dhe rregullimesh
që ka bërë borgjezia më parë. Pra, parlamentarizmi nuk
shtyn proletariatin drejt revolucionit, por ndihmon kapitalizmin, duke e mbrojtur atë që të ecë i qetë. Me një
fjalë, edhe rendin borgjez, që është vendosur me kohë në
Jugosllavi e që po vendoset tash në Kinë, këto teori e
ndihmojnë që të zhvillohet në mënyrë normale dhe të
ketë një ecje të qetë. Sipas këtyre dy teorive, në vendet e
të ashtuquajturave botë e tretë ose botë e paangazhuar
grevat e punëtorëve duhet të kenë vetëm karakter ekonomik, ose disa herë vetëm karakter politik, por me
kusht që t'i përshtaten rrugës parlamentare. Kjo do të
thotë që grevat të jenë të shpërndara, të kufizuara, domethënë të bëhen në kuadrin e një, dy ose tri fabrikave,
por jo të jenë greva të përgjithshme kombëtare me karakter revolucionar luftarak. Kjo do të thotë, gjithashtu,
që klasa puntore të udhëhiqet në këto greva nga lëvizjet sindikale të drejtuara, natyrisht, nga partitë socialiste, socialdemokrate etj., të cilat bëjnë llogje mbi zhvillimin paqësor të kapitalizmit dhe mendojnë që me këto
greva të arrihet në disa reforma, ose në sigurimin e disa
mjeteve për të edukuar klasën punëtore që ajo gjoja
mund të marrë pushtetin e të ndërtojë socializmin, në
rrugë parlamentare dhe paqësore.
Aktualisht shohim se kontradiktat e sistemit kapitalist
ushqejnë kombativitetin e proletariatit, i cili me frymë
luftarake hidhet në një luftë me të vërtetë revolucionare.
Një grevë e përgjithshme, e pandalshme, një kundërshtim i tillë i madh nga ana e klasës punëtore dhe e
masave punonjëse për çështje themelore politike dhe
ekonomike, bën që të tronditet shteti i kalbur borgjez.
Lufta e proletariatit në një formë të tillë i hedh në revolucion të ndërgjegjshëm masat që e ndjekin e që dëshi-
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rojnë të ndërrojnë mënyrën e jetesës dhe shoqërinë. Kur
klasa dhe partia e saj marksiste-leniniste qëndrojnë në
ballë të kësaj lufte, ato e çojnë atë drejt objektivit të
shkatërrimit të shtetit kapitalist dhe zëvendësimit të tij
me diktaturën e proletariatit. Në greva dhe në përpjekje
të tilla proletariati dhe klasat e shtypura e të shfrytëzuara
bëjnë një shkollë të madhe. Në rast se një gjendje e tillë

revolucionare vazhdon për disa muaj, kjo është njëlloj
sikur masat të kenë bërë një shkollë prej shumë vjetësh.
Prandaj shohim që revizionistët modernë, e veçanërisht titistët, spanjollët, francezët, italianët dhe kinezët,
nuk flasin më për revolucionin dhe për diktaturën e proletariatit, nuk flasin më për hegjemoninë e klasës punëtore, por flasin për zhvillim normal dhe paqësor qoftë
edhe të grevave me karakter ekonomik ose dhe politik, në
kuadrin e një zhvillimi normal të shoqërisë borgjeze.
Veçanërisht titistët dhe kinezët këtë anë e kanë shumë të
theksuar. Ajo që thonë ata, se janë kundër dy superfuqive, është një formulë sa për t'u mbuluar, se ndryshe do
demaskoheshin plotësisht. Por, në fakt, të dyja palët,

dhe veçanërisht kinezët, me tcorinë e «tri botëve» jo vetëm që nuk predikojnë lëvizjen revolucionare, lëvizjen
greviste të përgjithshme me karakter politik dhe ekonomik kundër fuqive kapitaliste sunduese, por u bëjnë
thirrje proletariatit të këtyre vendeve dhe masave të
shtypura që të bashkohen me këdo, pra të bëhen një
edhe me udhëheqjet e tyre borgjeze-kapitaliste.
Kinezët thonë se Bashkimi Sovjetik, i cili kërkon
ekspansion, do të sulmojë Evropën. Këtë e kemi thënë
edhe herë tjetër dhe ka mundësi që ai ta bëjë një gjë të
tillë, por çështja është se vetë kinezët kanë frikë që sovjetikët mund të sulmojnë edhe Kinën dhe, për ta mënjanuar këtë sulm ndaj tyre, kanë ngritur tezën se sovjetikët po rrezikojnë Evropën, me qëllim që ta shtyjnë
Bashkimin Sovjetik drejt Evropës dhe t'u nxjerrin kështu
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kinezëve gështenjat nga zjarri. Por, në qoftë se Bashkimi
Sovjetik do të shpallë luftë, mendoj se ai do ta bëjë këtë
më parë kundër Kinës, sepse, si një shtet i madh socialimperialist që është, sulmon në atë drejtim ku mendon
se «fronti» është më i dobët e i sjell fitime dhe sepse
mendon që Kina rrezikon kufijtë e Bashkimit Sovjetik.
Kina kërkon që këta kufij të ndryshohen, prandaj, për
të mënjanuar një sulm kinez, ka shumë mundësi që sovjetikët ta sulmojnë Kinën më parë. Prandaj, në qoftë se
do të vihet çështja kë do të sulmojë në fillim, Kinën apo
Evropën, Bashkimi Sovjetik më parë mund të sulmojë
Kinën. (Natyrisht në qoftë se nuk sulmohet më parë Bashkimi Sovjetik nga Evropa, nga një shtet si Gjermania,
ose më mirë të themi nga një koalicion shtetesh, me një
fjalë nga NATO-ja, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye.)
Por çështja qëndron në atë që Kina, për të fshehur
frikën dhe për të realizuar ëndrrat e saj, i acaron akoma
më tepër kontradiktat në vendet e tjera të botës dhe veçanërisht në Afrikë, duke thurur intriga në mes amerikanëve dhe sovjetikëve. Të tre këta kërkojnë të ngrohen
në diellin afrikan, prandaj i acarojnë kontradiktat në mes
tyre, kërkojnë aleatë në mes udhëheqësve borgjezë-kapitalistë të vendeve afrikane dhe pengojnë popujt dhe
proletariatin e këtyre vendeve të zhvillojnë revolucionin.
Këtu qëndron antimarksizmi i tërbuar i kinezëve.

E PREMTE
2 SHTATOR 1977

MBI KRITIKËN E POZITAVE REVIZIONISTE
MBI KAPITALIZMIN MONOPOLIST SHTETEROR
Lenini, siç e dimë, stadin imperialist të kapitalizmit
e ka përcaktuar në këto tri karakteristika:
E para, imperializmi është faza monopoliste e kapi-

talizmit, zëvendësimi i konkurrencës së lirë kapitaliste
me monopolet kapitaliste (koncentrimi i prodhimit dhe ai
i kapitalit, që ka arritur një srkallë aq të lartë zhvillimi,
saqë ka krijuar monopolet, të cilat luajnë një rol vendimtar në jetën ekonomike), shkrirja e kapitalit bankar
me kapitalin industrial dhe krijimi mbi bazën e këtij «kapitali financiar» i oligarkisë financiare, predominanca e
eksportimit të kapitaleve mbi eksportimin e mallrave dhe
formimin e bashkimeve monopoliste ndërkombëtare kapitalistësh, të karteleve ndërkombëtare, që fillojnë të
ndajnë ekonominë botërore dhe marrja fund e ndarjes
territoriale të botës nga ana e fuqive të mëdha kapitaliste.
E dyta, imperializmi është kapitalizëm parazitar, ku
asistohet në transformimin e shtresave të gjera të pasanikëve, në metropolet imperialiste, që kthehen në shtete të vërteta pasanikësh përballë kombeve të shtypura.
Mirëpo fitimet e mëdha lejojnë korruptimin e aristokracisë punëtore dhe zhvillimin e oportunizmit në gjirin e
klasës punëtore.

E treta, imperializmi është kapitalizëm që jep shpirt.
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Kjo do të thotë që ai shtyn në mënyrë të shpejtuar socializimin e prodhimit dhe të punës, nga njëra anë, dhe
forcon njëkohësisht karakterin privat të përvetësimit, nga
ana tjetër. Në këtë stad thellohen kontradiktat e kapitalizmit dhe çahet rruga për në socializëm.
Pra, duke ndjekur me besnikëri këto teza të Leninit,
shohim se ngrihen, zgjerohen e zhvillohen kontradiktat në
mes kapitalit monopolist, në mes vendeve koloniale ose
neokoloniale me metropolet që i shtypin, në mes klasës
punëtore dhe borgjezisë monopoliste dhe në mes shteteve
kapitaliste me njëri-tjetrin. Pikërisht këto kontradikta të
epokës sonë, të përcaktuar nga Lenini si epoka e kapitalizmit në kalbëzim, e stadit të tij më të lartë — imperializmit, teoricienët pseudomarksistë, të ashtuquajtur
marksistë-leninistë, por që në fakt nuk janë veçse renegatë revizionistë, siç janë kinezët, duan t'i fshehin.

Siç kam shkruar diku tjetër, teoria kineze i del në
mbrojtje Tregut të Përbashkët Evropian, por kjo organizatë është një grupim shtetesh, ku kapitali monopolist
shtetëror në shtete të ndryshme të Evropës Perëndimore
është bashkuar për shfrytëzimin e popujve të tjerë, për
pasurimin e shteteve të tyre dhe njëkohësisht të trusteve
dhe të koncerneve që lidhen me këto shtete. Në këtë
drejtim, revizionistët kinezë janë në një rrugë ideologjike
me revizionistët francezë, italianë, spanjollë dhe me partitë e tjera revizioniste të Evropës Perëndimore, të cilat
nuk flasin haptazi se janë për Tregun e Përbashkët Evropian, por thonë se janë për marrjen e pushtetit në «rrugë
paqësore», pra, për futjen në organizmat e shtetit borgjez kapitalist, në mënyrë që, gjoja nga brenda, nëpërmjet këtij shteti, në rrugën parlamentare dhe me anë
votash e reformash, të mund të luftojnë monopolet dhe
trustet e mëdha të çdo vendi.
Me fjalë të tjera, këto parti të ashtuquajtura marksiste-leniniste, shprehin pikëpamjen se «shteti aktual bor808

gjez kapitalist», siç e ka thënë Karriljoja, «nuk duhet
rrëzuar», përkundrazi, «këtij shteti i duhen marrë krahët», për arsye se na qenka një shtet «i cili ka bërë disa
reforma», që Marksi nuk i paskësh parashikuar, bile as
Lenini nuk paskësh menduar se do të ndodhte kështu!
Cilat janë këto reforma? Shteti borgjezo-kapitalist, thonë
këta revizionistë, ka bërë shtetëzime dhe ka krijuar kapitalin monopolist shtetëror, i cili sipas tyre, ka hyrë në
kontradikta me monopolet dhe me trustet e mëdha. Prandaj, përsëri sipas këtyre revizionistëve, këto truste e këto
monopole të mëdha, janë ose do të jenë akoma më shumë
në mëshirën e këtij shteti. Në rast pra, se këto parti të
bashkuara me parti të tjera të çfarëdollojta do të futen
në këtë pushtet të borgjezisë pa e rrëzuar atë nga themelet, siç thotë Lenini, por duke ruajtur strukturat dhe
orientimet e tij, do të mundin kështu, pa çak e pa bam
të zhvillojnë reforma të mëtejshme për «kombin», të cilat sipas tyre, do të çojnë në «socializëm»!! E tërë kjo
teori revizioniste ka në thelb pikëpamjet e partive revizioniste të Evropës Perëndimore.
Këto pikëpamje janë të njëjta me ato të kinezëve,
por këta nuk i shpjegojnë këto teorikisht. Asnjë nga veprimet e tyre kinezët nuk përpiqen ta shpjegojnë teorikisht, për arsye se demaskohen. Ata i bëjnë thirrje proletariatit, u bëjnë thirrje sindikatave, u bëjnë natyrisht
thirrje edhe partive revizioniste që të bashkohen me
shtetin e tyre kapitalist, me monopolet dhe koncernet kapitaliste kundër një armiku eventual gjoja iminent, Bashkimit Sovjetik. Kjo do të thotë të kesh të njëjtat pikëpamje me të gjithë revizionistët për zhvillimin kapitalist
dhe për periudhën aktuale të kalbëzimit të këtij kapitalizmi, domethënë për periudhën e imperializmit të kalbur dhe të revolucioneve proletare.

Eshtë interesante e karakteristike për Partinë Komuniste të Kinës dhe për udhëheqjen kineze që proble39 - 93
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met e mëdha kyç politike dhe ideologjike i anoncojnë vetëm me parulla dhe me slogane. Këto parulla dhe slogane
nuk i trajtojnë ideologjikisht, por vetëm u bëjnë reklam&
Parulla të tilla, po t'i analizojmë nga ana teorike, siç po
bëjmë, vërtetojnë që s'janë tjetër veçse parulla revizioniste, antimarksiste, që kundërshtojnë pikëpamjet e
Marksit dhe të Leninit për zhvillimin e epokës sonë, për
zhvillimin e kapitalizmit botëror në stadin e imperializmit, fazës së fundit të kapitalizmit. Në këtë fazë të
fundit të kapitalizmit Kina e madhe prej 950 milionësh
kërkon të luajë një rol ogursëz dhe shkatërrues për revolucionin, duke u mbështetur tek imperializmi amerikan dhe te kapitalizmi botëror, për t'u bërë superfuqi.
Ajo akoma nuk mund të quhet socialimperialiste, për arsye se nuk e ka atë potencial ekonomik dhe ushtarak,.
por edhe politik, që të shtrijë kthetrat e saj për të zënë
tregje dhe për të sunduar shtetet e botës. Por, në rast
se i lihet rrugë që të forcojë këto pozita të saj, atëherë
ajo do të marrë me të vërtetë formën e një shteti socialimperialist, siç është Bashkimi Sovjetik, me fjalë të tjera, do të bëhet një fuqi e madhe, për fat të keq josocialiste, por socialimperialiste.
Gjithë teoria e saj në aspekte të ndryshme, dhe veçanërisht pas vdekjes së Mao Ce Dunit, ka marrë këtë
rrugë. Por kjo kthesë nuk është bërë menjëherë. Ajo.
është zhvillim i teorive eklektike, jomarksiste-leniniste
të «timonierit të madh», Mao Ce Dunit.
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E PREMTE
2 SHTATOR 1977*

HUA KUO FENI DHE TITOJA FALSIFIKOJNE
HISTORINE
Jam duke lexuar lajmet e agjencive të huaja, ku thuhet se bisedimet në mes Titos dhe Hua Kuo Fenit po
vazhdojnë me një ngrohtësi dhe përzemërsi të madhe.
Bile tash flitet hapur që «Hua Kuo Feni, kryetari i Parti'së Komuniste të Kinës, vazhdon bisedimet me Titon,
kryetarin e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë», gjë
që nuk ishte bërë deri më sot. Kjo do të thotë se bisedimet, përveç të tjerave, rezultuan edhe në marrëdhënie
partie. Për ne kjo është shumë e qartë.
Agjencia jugosllave e lajmeve Tanjug njofton në vija
të përgjithshme ç'është biseduar me kinezët. Gati me të
gjitha ato që thotë Titoja, kinezët janë dakord. Dhe çfarë
thuhet? Asnjë fjalë kundër imperializmit amerikan, asnjë
fjalë kundër socialimperializmit sovjetik, asnjë fjalë kundër imperialistëve të tjerë të vendeve kapitaliste të zhvilluara, pra asgjë kundër këtyre tri gupimeve të mëdha që
shfrytëzojnë popujt deri në palcë. Ata thonë vetëm se
ekziston një krizë në Afrikë, se ka mosmarrëveshje në
mes shteteve të ndryshme të këtij kontinenti, por pa përmendur konkretisht se cilët janë shkaktarët e këtyre grindjeve, të këtyre mosmarrëveshjeve dhe luftërave të
nxehta, pa përmendur se kanë rënë në ujdi që këto shtete t'i zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë paqësore në
mes tyre. Nga ana tjetër, thonë se Lindja e Mesme është
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po ashtu në krizë, e cila duhet të zgjidhet me një paqe
ku t'u jepen të drejtat palestinezëve. Dhe kaq për sa i
përket politikës ndërkombëtare. Po të kishte diçka tjetër,
Tanjugu me siguri do ta thoshte.
Pra e gjithë çështja u reduktua në dy kriza dhe gjendja qenka kështu «e shkëlqyeshme», sipas Tanjugut,
cili thekson se «vendet e paangazhuara» (pa përmendur
fare vendet e «botës së tretë») do të luajnë një rol të
madh në këtë çështje.
Duket sikur agjencia HSINHUA nuk flet kundër imperializmit amerikan dhe kundër socialimperializmit sovjetik, për arsye se miku i tyre (i kinezëve), Titoja, nuk
duhet të lëndohet në ndjenjat e tij. Po kjo çfarë tregon?
Kjo flet për unitetin e plotë të udhëheqësve kinezë me
këtë farë miku «të bukur», të cilin e presin me madhë:shti. Nuk është fjala këtu vetëm për t'i bërë qejfin mikut,
por ky qëndrim është refleks i vijës kineze që është
proamerikane dhe që deri tani, me fjalë, është antisovjetike, poz që nesër mund të zbutet dhe të bëhet po
ashtu edhe prosovjetike, dhe Kina, si rrjedhim, të marrë
të njëjtat pozita që ka aktualisht Titoja në botë e në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Në lëvizjen komuniste
ndërkombëtare Titoja përfaqëson revizionizmin dhe është
armiku i betuar i kësaj lëvizjeje. Këtë pozitë ka marrë
edhe Kina, e cila u tregua në unitet me Titon. Prandaj
lëvizja komuniste ndërkombëtare është një gjë, kurse
revizionizmi modern titist, kinez, sovjetik e të tjerë, është
diçka tjetër. Janë dy anë të ndryshme të barrikadës në
luftë të ashpër e të papajtueshme me njëra-tjetrën.

Këta të dy, Titoja dhe Hua Kuo Feni, falsifikatorë të
historisë, falsifikatorë dhe shtrembërues të gjendjes ndërkombëtare, miq të imperializmit dhe të socialimperializmit, dashamirë të kapitalizmit botëror, që e ndihmojnë
atë, nuk bëjnë fjalë aspak për kontradiktat e mëdha të
pashlyeshme e të vazhdueshme që ekzistojnë në mes vet€

imperialistëve, në mes imperialistëve dhe popujve të shtypur, në mes popujve të shtypur dhe regjimeve të tyre
shtypëse dhe në mes imperialistëve dhe vendeve të tjera
të zhvilluara. Me pak fjalë, për këta dy udhëheqës të një
tipi, që po bisedojnë në Pekin, nuk ekzistojnë në botë
kontradikta antagoniste.
Kina ka kohë që nuk flet as për grevat e mëdha të
proletariatit, as për krizën e madhe që ka mbërthyer kapitalizmin botëror. Dhe kjo ka një arsye. Në qoftë se ajo
do të flasë për të gjitha këto, atëherë, në këtë rast, do të
lëndojë imperializmin, regjimet kapitaliste të zhvilluara
dhe ato regjime të së ashtuquajturës botë e tretë me të
cilat Kina është në ujdi. Ajo nuk do t'i lëndojë udhëheqësit e kësaj «bote të tretë», pavarësisht se shumë nga këta
janë në kundërshtim të madh me popujt e tyre që i
shtypin, janë në kundërshtim të madh me proletariatin,
pra në ato vende ekziston e papajtueshme kontradikta në
mes proletariatit dhe borgjezisë. Në përgjithësi kinezët
nuk flasin për këto, për arsye se shtetin ata e konsiderojnë si strumbullarin rreth të cilit duhet të grumbullohen
partitë revizioniste, elementët revolucionarë e demokratë,
dhe proletariati, të cilët, nëpërmjet votimeve, këtë pushtet të kapitalizmit, që, sipas tyre, nuk duhet ndryshuar,
ta kthejnë kundër monopoleve kapitaliste, kundër trusteve dhe koncerneve. Pra, të shkojnë në socializëm me
reforma, nëpërmjet këtij shteti kapitalist, ku ata duhet të
infiltrohen dhe ta mbështetin! Me këtë ideologji që ka
Kina, ajo nuk mund të flasë, nuk mund të nxitë dhe të
inkurajojë proletariatin që grevat e mëdha që zhvillon
ai kundër shtypësve të tij shekullorë, t'i kthejë në një
forcë të madhe kundër kapitalit.
Si mundet që Kina, Jugosllavia dhe revizionistët sovjetikë të flasin kundër mbretërve dhe emirëve të vendeve arabe e të vendeve të tjera të Lindjes së Mesme ku
përqendrohet sasia kryesore e naftës? Titoja dhe Hua Kuo
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Feni e vunë në dukje krizën e naftës, por nuk e shpjeguan si duhet, sepse nuk janë për interesat e vërtetë të
proletariatit. Kjo krizë e naftës, natyrisht, përfaqëson një
dobësim të imperializmit e të socialimperializmit dhe një
fuqizim të kapitalizmit në ato vende ku ekzistojnë regji
me reaksionare, që kanë nën sundimin e shlrytëzimin e
tyre burime të mëdha nafte. Një pjesë e fitimeve, që
dolën nga ngritja e çmimit të naftës, shkuan në arkat
e mbretërve feudalë të Iranit, të Arabisë Saudite dhe
të emirëve të Gjirit Persik, Kjo çfarë shkaktoi? Shkaktoi një krizë të madhe qoftë në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, qoftë në Evropë, pra acaroi kontradiktën
në mes imperialistëve, socialimperialistëve dhe kapitalistëve të tjerë të vendeve të zhvilluara; acaroi gjithashtu
edhe kontradiktat midis proletariatit dhe masave punonjëse të këtyre vendeve nga njëra anë, dhe borgjezisë
kapitaliste e shtetit kapitalist nga ana tjetër. Shteti kapitalist në një gjendje të tillë u detyrua të shtojë taksat,
të shtojë papunësinë dhe inflacionin. Këtej rrodhi kriza
monetare, dhe pra ky shtet, që përfaqëson kapitalizmin
monopolist shtetëror, u hodh në luftë kundër interesave
të proletariatit dhe të popullit punonjës. Kjo nuk mund
të ishte ndryshe, sepse ky është një shtet kapitalist, i cili
duhet luftuar me të gjitha forcat dhe duhet rrëzuar me
dhunë, e jo të mendohet se mund të merret nëpërmjet
«reformave të strukturës ose të superstrukturës», siç predikojnë revizionistët. Sipas këtyre, shtetet e sotme kapitaliste qenkan bërë strumbullari i shoqërizimit të forcave
prodhuese në atë shkallë sa janë shndërruar në pjesë
përbërëse të prodhimit shoqëror!
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E DIEL
4 SHTATOR 1977*

EDHE HUA KUO FENI NE GJUNJE
Pr,RPARA TITOS

Titoja me Hua Kuo Fenin, Ten Hsiao Pinin dhe të
tjerë u dhanë fund bisedimeve politike në Pekin.
Tradhtari i regjur i marksizëm-leninizmit, tok me Li
Hsien Nienin, u nis me avion special për në Hanxhou,
ku e pritën me qindra mijëra veta, me lule e me gonge.
Si përfundim i bisedimeve doli se uniteti i mendimeve dhe i veprimeve të kinezëve me revizionistët
jugosllavë, ishte gati i plotë. Këtë e theksojnë pothuaj
të gjitha agjencitë e lajmeve dhe veçanërisht agjencia
Tanjug, e cila flet me hollësi për të gjitha sukseset që
kanë arritur në bisedime. Në qoftë se për ndonjë gjë nuk
u morën vesh plotësisht, «kjo është për arsye të kushteve të ndryshme të të dy vendeve». Agjencia franceze
e lajmeve këtë takim e quan «historik» dhe «pozitiv».
Pra, marrëveshjet, siç po dëgjojmë dhe lexojmë, janë
të plota: në marrëdhëniet shtetërore,. në marrëdhëniet
ekonomike, në marrëdhëniet politike dhe në marrëdhëniet kulturore. Janë vendosur gjithashtu edhe marrëdhënie partie, për arsye se tash në komunikatat e fundit
që transmeton HSINHUA-ja, në radhë të parë, vihet
ofiqi i Titos: •Kryetar i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë dhe president i Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë». Kjo do të thotë se Hua Kuo Fenët
e kanë njohur Titon si komunist dhe kanë bërë kauzë
të përbashkët me Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë.
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U vërtetua teza e Partisë sonë se aktualisht Kina është
një vend që ka në krye një parti revizioniste, në udhëheqje të së cilës gjenden renegatë të marksizëm-leninizmit.
Një gjë e çuditshme! Morëm vesh se Titoja e kishte
kritikuar Hua Kuo Fenin, sepse çështjet që bisedohen
midis tyre, dalin menjëherë jashtë, gjë që nuk është
serioze! Kurse Hua Kuo Feni ishte përgjigjur se për
disa çështje atyre u duhej të konsultoheshin me partinë.
Më vonë mësuam çfarë kishte ngjarë. Titoja kishte
shtruar çështjen që të njihet Lidhja e Komunistëve të
Jugosllavisë nga Partia Komuniste e Kinës, pse, siç ishte
shprehur ai, do të ishte një absurditet të mos njihej.
Dhe udhëheqësit hipokritë kinezë kishin qenë dakord me
këtë çështje, por, për të mos e marrë përgjegjësinë vetë, krerët bënë një lodër pa kripë. Ata dhanë urdhër të
mblidhen për tërë natën organizatat e partisë të Pekinit,
u shtrua kërkesa jugosllave. Pasi kishin shtruar pyetjen «Ç'thoni?» — kishin filluar diskutimet. E gjithë kjo
komedi nuk është e para që po bëjnë këta tradhtarë
kinezë. Të tilla komedi ata organizuan edhe për rehabilitimin e Ten Hsiao Pinit. Tenin ata e kishin rehabilituar,
por thanë se gjoja më parë paskan bërë mbledhje andej-ktej, kështu që këtij veprimi i dhanë ngjyrën sikur
ishin masat, partia dhe ushtria ato që kanë kërkuar me
këmbëngulje rehabilitimin e Ten Hsiao Pinit.
Udhëheqësit kinezë janë shumë të këqij, shumë hipokritë, janë revizionistë me damkë. Pra, ato që thoshim
ne 14 vjet përpara për Hrushovin në artikullin «Rezultatet e vizitës së Hrushovit në Jugosllavi», ose «Hrushovi
në gjunjë përpara Titos», u vërtetuan pikë për pikë edhe
në Kinë. Hua Kuo Feni u ul në gjunjë përpara Titos
dhe të gjitha çfarë janë shkruar në këtë artikull para
14 vjetësh, janë vërtetuar tale qualei edhe në Pekin,
1 Shprehje italisht — ashtu si janë, pa asnjë ndryshini.
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deri edhe në mungesën e komunikatës. Ata nuk bënë
komunikatë, se kishin arsye të mos bënin. Megjithatë,
korrespondentët e Tanjugut, me një shkathtësi dhe qartësi të madhe, theksonin një nga një arritjet në çdo
degë, që nga ekonomia e deri në politikë, që nga «bota
e paangazhuar», të cilën e adoptuan edhe kinezët, e deri
te njohja e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë dhe
e Titos si kryetar i saj. Kina sigurisht, Lidhjen e Ko-

munistëve të Jugosllavisë e ka njohur që më parë, por
tash njohu zyrtarisht se «në Jugosllavi pa ndërtohet
socializmi».
Ne kërkonim t'i vërtetonim të gjitha këto shkarje
revizioniste të kinezëve, por i vërtetuan vetë ata në bisedimet që patën me Titon. Të gjithë marksistë-leninistët
në botë, gjithë njerëzit përparimtarë, do të shohin se
Kina ka - ndryshuar vijën politike dhe ideologjike, do të
shohin se ajo është rreshtuar në një radhë me antimarksistët, me agjentët e imperializmit amerikan dhe bën
politikën proamerikane, domethënë mbështetet te Shtetet
e Bashkuara të Amerikës për të luftuar Bashkimin Sovjetik dhe për të nxitur një luftë botërore. Nuk kanë
rëndësi mosmarrëveshjet ose kundërshtimet me fjalë, që
gjoja u dukën në mes Titos dhe Hua Kuo Fenit, sikur
Titoja është i pikëpamjes që lufta mund të shmanget,
kurse Hua Kuo Feni me «autoritetin» dhe me «zgjuarsinë e tij të madhe» afirmoi se lufta është iminente.
Këto deklarime i dhanë mundësi shtypit që të gjente
«një kontradiktë» midis këtyre dy shteteve revizioniste,
me qëllim që t'i japë një çikë «autoritet» edhe Kinës
në këtë rrëshqitje dhe zvarritje që po bën në pellgun
e tradhtisë revizioniste.
Gjatë gjithë këtyre bisedimeve, nuk u fol as për
imperializmin amerikan, as për socialimperializmin sovjetik, por u diskutua vetëm për Afrikën, ku ngjasin turbullira, të cilat duhet të zgjidhen nga vetë popujt afri-
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kanë; u fol për Lindjen e Mesme dhe u tha se duhet t'i
jepet e drejta popullit palestinez dhe asgjë tjetër: Me
një fjalë: ku ishe? Asgjëkundi! Këto ishin çështjet kryesore.
Kina pranoi gjithashtu tezën e mbrojtur nga Titoja,
Çaushesku e të tjerë, «për një rend të ri ekonomik
botëror».
Pra, si për ne, ashtu edhe për agjencitë perëndimore
të lajmeve, megjithëse e shikojrnë çështjen• nga kënde
të ndryshme, kjo vizitë ishte poiitive, Për ne ishte e
mirë, për arsye se demaskohen Hua Kuo Feni dhe
Titoja; për ata ishte e mirë se u bashkua Kina me Jugosllavinë titiste dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontradiktat në mes nesh dhe atyre thelloherh . Ne
jemi në rrugën e kundërt me ta, jemi në luftë me ta.
Edhe ata, natyrisht, janë në luftë me ne. Ne luftën do
ta vazhdojmë pa ngurruar, pa u ndalur, kundër të dyja
superfuqive dhe kundër superfuqisë së tretë që po
ngrihet, e cila është Kina pseudosocialiste.
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E MARTE
6 SHTATOR 1971*

TITOJA SHTRENGON VIDHAT E URES
KINO-AMERIKANE
Titoja vazhdon turneun e tij triumfal në Kinë. Në
Hanxhou, dhe veçanërisht në Shangai, ai u prit me madhë,shti prej qindra mijëra njerëzve; e deri tek akrobatët
që jepnin shfaqje nëpër rrugë në kohën që kalonte ai.
Hua Kuo Feni, ashtu si Hrushovi, u pajtua plotësisht
me vijën e Titos, me vijën e tij politike, ideologjike dhe
organizative. Për këtë të fundit ata nuk folën haptazi,
por në realitet u morën vesh. Kështu Hua Kuo Feni vërtetoi që ai me grupin e tij dhe Ten Hsiao Pini kanë
devijuar plotësisht nga marksizëm-leninizmi, se janë në
rrugën revizioniste, janë në aleancë me imperializmin
amerikan dhe përpiqen të grumbullojnë nën drejtimin
e tyre revizionist të gjitha partitë disidente përballë
partisë revizioniste sovjetike.
Pra, Partia Komuniste revizioniste e Kinës, në
aleancë me Titon, do të krijojë lidhje me të gjitha partitë
e tjera revizioniste të botës, përveç lidhjeve që ka krijuar me bishtrat që ekzistojnë, ose që i ka krijuar vetë
në Evropë dhe në kontinente të tjera. Këto bishtra janë
grupe të vogla prej 20, 30 ose 100 vetash, që i bëjnë
Kinës njëfarë shërbimi, që kanë për detyrë t'i drejtojnë
asaj telegrame urimi për kongresin ose për ndonjë ngjarje
tjetër të--saj dhe Kina t'i botojë: një nga një, të gjitha, në
gazetën «Zhenminzhibao» për. të krijuar, në opinionin e
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saj të brendshëm dhe në atë ndërkombëtar, përshtypjen se
gjoja Kina është një vend marksist-leninist, një vend
socialist dhe udhëheqësja e gjithë lëvizjes komuniste
botërore, natyrisht me përjashtim të Bashkimit Sovjetik
revizionist e socialimperialist nga njëra anë dhe të Shqipërisë socialiste nga ana tjetër. Në lëvizjen komuniste
botërore Kina nuk llogarit as Partinë e Punës të Shqipërisë, e cila edhe kjo, sipas tyre, qenka «revizioniste e
trockiste»!
Për artikullin tonë «Hrushovi në gjunjë përpara
Titos» filluan të flasin në rrethet diplomatike. Po ashtu
shtypi botëror e ka marrë, e botoi dhe po i bën komente
të favorshme. Ai i ka rënë në të qëllimit të artikullit
dhe bën krahasime të drejta në mes Hua Kuo Fenit dhe

maskon një tradhti të re, e cila po u shkakton dëme
kolosale revolucionit botëror dhe komunizmit ndërkombëtar, si dhe luftës çlirimtare të popujve.
Si kurdoherë, edhe këtë radhë, Titoja, si agjenturë
e imperializmit amerikan, vazhdon punën e Niksonit e të
Kisingerit dhe shtrëngon vidhat e urës në mes Kinës
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Hrushovit.
Hua Kuo Feni ka rënë dakord me Titon që të mos
bëjnë komunikatë, ashtu si nuk bënë as Hrushovi me Titon në kohën kur ne botuam për herë të parë artikullin,
por agjencia Tanjug ia zbuloi petën lakrorit. Ajo, në
mënyrë të hollësishme, relatoi të gjitha vendimet që janë
marrë në bisedimet e përbashkëta, botëkuptimet e njëjta
për problemet e mëdha botërore dhe për marrëdhëniet në
mes tyre.
Kështu që artikulli i«Zërit të popullit», «Hrushovi
në gjunjë përpara Titos» i aplikohet si një dorashk.ë Hua
Kuo Fenit, i cili gjithashtu ra në gjunjë përpara Titos.
Natyrisht, ky artikull i ka tërbuar kinezët dhe jugosIlavët, kuptohet, sepse u ra si bombë, nuk e pritnin një gjë
të tillë. Megjithatë, deri tash nuk shohim asnjë reagim
as nga kinezët, as nga jugosllavët. Reagimi që vjen
vetëm nga diplomatët dhe nga gazetat e vendeve të ndryshme të botës, është në favor të Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë. Marksistë-leninistët e vërtetë në botë dhe
partitë e tyre e miratuan plotësisht këtë artikull që de620
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DISA POROSI PËR GRUPIN E NAFTETAREVE
QË DO TE SHKOJE NE KINË
Kinezët kanë dhënë miratimin që një grup naftëtarësh tanë të shkojë në Taçin për të marrë eksperiencë.
Ata kanë përcaktuar edhe se çfarë eksperience mund të
na japin.
I rekomandova shokut Prokop Murra që grupi i naftëtarëve që do të vejë në "Kinë, të mbajë qëndrime
korrekte dhe dashamirëse ndaj atyre që do t'i presin;
ndaj punëtorëve të naftës të tregohen të dashur, të flasin si kurdoherë për miqësinë e ngushtë që lidh dy
vendet tona, të dëgjojnë me vëmendje eksperiencën e
tyre në teknikën e nxjerrjes së naftës, t'u bëjnë pyetje
dhe, në rast se u japin përgjigje, shumë mirë; në rast
se nuk u japin përgjigje, tanët nuk duhet të ngulin
këmbë në fjalime politike që mund të mbajnë në drekat e
në darkat që do t'u japin. Tema kryesore e bisedës së
naftëtarëve tanë duhet të jetë miqësia në mes dy popujve dhe shkëmbimi i përvojës në mes dy vendeve tona.
Në qoftë se ata ngrenë çështje politike, si ajo e luftës.
vetëm kundër imperializmit sovjetik ose ajo e -c<botës së
tretë», tanët të flasin në bazë të vijës së Partisë sonë,
domethënë që bota ka dy armiq kryesorë, imperializmin.
amerikan dhe socialimperializmin sovjetik, që popujt eçdo vendi kanë po ashtu, përveç këtyre dy armiqve, edhearmiqtë e brendshëm; por të mos hyjnë në diskutime
dhe debate të tilla, për arsye se ata nuk janë delegacion.
politik, por vetëm delegacion teknikësh të naftës.
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PËRSE ZVARRITET BOTIMI I DEKLARATES SE
PERBASHKET TË PARTIVE KOMUNISTE
(M-L) TË EVROPES
. .::•Me shokët ‘sekretarë të Komitetit Qendror biseduam
sot në lidhje .me mosarritjen e një marrëveshjeje midis
partive.marksiste-leniniste të Evropës (të Italisë, të Gjermanisë, të.$panjës,. të Greqisë dhe të Portugalisë), për
botimin :e një deklarate të. përbashkët. Kjo çështje pG
zvarritet nga.. këto. • parti, sepse nuk bien dakord për
çështje taktike, pse njëra dëshiron të futen disa pikëpamje të .saj taktike, tjetra — të sajat; ka edhe ndonjë
parti që: dëshiron të qëndrojë në vija të përgjithshme.
Kjo nuk është e. mirë, se krijohen kontradikta edhe kur
nuk.. ka të tilla. Derisa këto .parti janë dakord për strategjinë: dhe :për vijën .e; përgjithshme marksiste-leniniste,
për problëmet e. mëdha të epokës sonë, çështja e taktika- ve,sipamndtoëukeflrpEvn,
mund të jetë e njëllojtë në të gjitha vendet e këtij
kontinenti.:
• .Natyrisht, Partia Komuniste e Gjermanisë (marksisteleniniste) do të përdorë disa taktika lufte që i përshtaten Gjermanisë Perëndimore. Të njëjtën gjë do të bëjë
edhe Partia Komuniste •e Italisë (marksiste-leniniste),
kurse. ajo e Spanjës, që është në ilegalitet, do të përdorë
taktika •të. tjeta, ajo ë Portugalisë po ashtu. Prandaj mua
më .duket se ato kot krijojnë situata të tilla. Fundi i fun-623

dit a është e domosdoshme që të dalin me një deklaratë?
Këto parti marksiste-leniniste, të cilat mbajnë një qëndrim të mirë dhe e kanë përgjithësisht të qartë strategjinë e tyre marksiste-leniniste, a nuk mund të bëjnë

edhe pa deklaratë? Kjo nuk do të thotë që të mos mblidhen të shkëmbejnë mendime dhe eksperiencë e, po të
jenë dakord, të bëjnë edhe deklaratë, por, në qoftë se
s'është nevoja për deklaratë, ajo mund të evitohet. Rshtë
e vërtetë se partitë komuniste marksiste-leniniste të
vendeve të Amerikës Latine arritën të bënin një deklaratë dhe kjo ishte një gjë e mirë, por ato ranë dakord
përnjëherë për brendinë e deklaratës, e cila u shërben e
do t'u shërbejë edhe më vonë për unitetin e të gjitha

partive marksiste-leniniste të Amerikës Latine. Kjo do
të ketë influencë edhe në partitë komuniste marksiste-leniniste të kontinenteve të tjera. E tillë duhet të jetë
edhe deklarata e partive të Evropës, një deklaratë që të
shërbejë si bazë për aderimin e partive të tjera marksiste-leniniste.
Ne, i thashë Ramizit, më parë duhet të dimë se ku
qëndrojnë këto kontradikta. Një herë kontradiktat erdhën nga ana e gjermanëve, një herë nga ana e italianëve, një herë tjetër nga portugezët, tani vijnë përsëri
nga italianët. Na thuhet se përfaqësuesit e këtyre partive
kohët e fundit kanë vendosur të mblidhen në Athinë dhe
atje ta nënshkruajnë deklaratën.
Çështjet e lindura për këtë deklaratë u ngjasin një
«çikë mënyrave që përdorin partitë e tjera jornarksiste,
edhe këto parti ngulin këmbë shumë në nxjerrjen e
kësaj deklarate. Por le ta bëjnë, ne nuk sugjerojmë në
asnjë mënyrë që të mos e bëjnë, sepse mund të thonë
pastaj që ndërhyri Partia e Punës e Shqipërisë dhe
pengoi një gjë të tillë. Ne nuk pengojmë në asnjë mënyrë nënshkrimin e një deklarate të drejtë marksiste-leniniste. Kjo është punë e tyre, por mirë është ta fir-

mosin pa krijuar gjëra të paqena, apo çështje që
llin pakënaqësi midis tyre.
Marrëdhëniet tona me partitë motra, u theksova
shokëve sekretarë, duhet të karakterizohen nga thjeshtësia, në takimet e në bisedat me to të mos shfaqet nga
ne në asnjë mënyrë ndonjë frymë megalomanie. Ne, si
kurdoherë, duhet të jemi të dashur, të hapët, të thjeshtë,
të sinqertë me të gjithë shokët e partive të tjera marksiste-leniniste, t'u japim eksperiencën tonë, t'u përgjigjemi
kur na pyesin, të reagojmë drejt ndaj kritikave dhe ndaj
sugjerimeve të tyre, të marrim edhe ne eksperiencën e
tyre. Por, si një Parti më e vjetër që jemi, duke pasur
edhe eksperiencë më të madhe se ata, ne duhet të kemi
parasysh që kushtet tona kanë qenë dhe janë të ndryshme nga ato të tyret, prandaj, pas çdo bisedimi, ne
kurdoherë duhet t'u themi këtyre shokëve që kjo është
eksperienca e fituar në kushtet tona. Në qoftë se kjo
eksperiencë mund t'ju shërbejë diçka, le t'ju shërbejë, por kurdoherë në veprimtarinë tuaj duhet të udhëhiqeni nga mësuesit tanë të mëdhenj: nga Marksi, nga
Engelsi, nga Lenini e Stalini dhe idetë e tyre t'i zbatoni
konkretisht në kushtet tuaja.
Pse e them këtë? E them sepse nga sukseset dhe
nga qëndrimet heroike të Partisë e të shtetit tonë, nga
lufta parimore dhe konsekuente marksiste-leniniste që
ka bërë Partia jonë kundër revizionizmit modern, titizmit, revizionizmit sovjetik dhe aktualisht atij kinez,
mund të ketë shokë që të nxjerrin njëfarë «gloriole»,
siç thotë francezi, domethënë një krenari jomarksiste,
e cila shokëve tanë mund të mos u bjerë në sy, por
shokëve të huaj mund t'u bjerë, për arsye se ata janë
të rinj. Edhe partitë e tyre janë të reja, edhe anëtarët e
tyre janë të rinj, pastaj disa prej tyre janë edhe të paformuar si duhet politikisht e ideologjikisht për t'i kuptuar drejt problemet. Kushtet e jetesës dhe influenca e
40 - 93
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madhe e ideologjisë borgjeze tek ata, sikundër edhe tek
anëtarët e Partisë sonë, lënë gjurmë të theksuara të mbeturinave mikroborgjeze, te ne, natyrisht, më pak, por
tek ata më shumë. Prandaj në bisedimet me ta, edhe
nga kjo anë, ne duhet të japim shembull korrektësie dhe
thjeshtësie marksiste-leniniste.
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çrsi-ntr,

ZYRA E PERGJITHSHIVIE NË KINr?

Agjencia HSINHUA transmetoi artikullin me titull:
«Të kemi gjithnjë në mendje mësimet e kryetarit Mao
dhe të këmbëngulim në vazhdimin e revolucionit nën diktaturën e proletariatit», të cilin më 8 shtator do ta botojë
gazeta «Zhenminzhibao•. Ky artikull është shkruar nga
grupi i «studimeve teorike- i Zyrës së Përgjithshme të
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, për të
përkujtuar përvjetorin e parë të vdekjes së kryetarit
Mao Ce Dun.

Theksoj se ky është artikull i Zyrës së Përgjithshme
të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Për
herë të parë dëgjojmë që një zyrë e tillë ekziston në
Komitetin Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, por
me funksione krejt të tjera nga ato që kanë këto zyra
të përgjithshme në aparatet e partive komuniste dhe punëtore të ndërtuara sipas tipit leninist dhe sipas teorisë
marksiste-leniniste.
Ky artikull në fillim vë në dukje se «Mao Ce Duni
është marksisti më i madh i kohës sonë», domethënë Mao
Ce Duni qenka më i madh se Stalini po se po (që kinezët
s'e kanë pasur kurrë në konsideratë), por edhe nga Lenini,
bile edhe nga Marksi e Engelsi!
Përveç kësaj, më poshtë në këtë artikull shkruhet se

«Shoku Hua Kuo Fen, pasuesi i zgjedhur prej vetë Maos
e ka udhëhequr gjithë partinë në shpartallimin, me një
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të goditur, të bandës antiparti të «të katërve», Van Hun
Venit, Çan Çun Çiaos, Çian Çinit dhe Jao Ven Juanit,
duke shpëtuar kështu revolucionin dhe partinë. Duke
mbajtur lart flamurin e madh të kryetarit Mao, udhëheqësi ynë i urtë, kryetari Hua, ka çuar përpara traditën
revolucionare» etj., etj. Këto dy citate të fillimit të këtij
artikulli, siç do ta shohim më poshtë, meritojnë një
vëmendje të madhe. Ato nuk janë të rastit dhe nuk
janë thjesht ditirambike, por kanë lidhje me çështjet
organizative dhe të drejtimit të Partisë së ashtuquajtur
Komuniste të Kinës. Pra, si do ta shohim më vonë, në

,

bazë të këtij artikulli udhëheqësi vendimtar e i vetëm i
kësaj partie, i ushtrisë dhe i popullit është kryetari Mao
Ce Dun dhe tash, pas tij, kryetari Hua Kuo Fen. Të
gjithë të tjerët janë në këmbët e tyre dhe duhet t'u
:binden mendimeve e urdhrave të kryetarit.
Në këtë artikull për veprën e Maos shkruhet se «Kontributi i tij monumental do të jetojë sa bota dhe do të
ndriçojë si dielli. Flamuri i madh i ideve të Mao Ce Dunit
është flamur. i i fitores së revolucionit të popullit kinez
,dhe i revolucionit të popujve të botës».
Tash të vijmë në thelbin e çështjeve. Zyra e Përgjith-

shme e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës
përbëhet nga një personel, numri i të cilit nuk dihet, se
nuk thuhet, vetëm shpjegohet se në këtë personel të kësaj
Zyre të Përgjithshme ka komandantë dhe luftëtarë të
njësisë 8341 të Ushtrisë Çlirimtare Popullore.
Ç'është kjo njësi numër 8341? Ne nuk mund ta përcaktojmë dot, se nuk jepet ndonjë shpjegim, por, siç është
thënë nga vetë kinezët, ky është reparti i rojave të sigurimit, që ruanin Mao Ce Dunin, dhe kur thuhet reparti
i rojave të Maos, kuptohet që ky do të ketë qenë një
repart i madh me të gjitha mjetet. Personeli i kësaj Zyre

të Përgjithshme udhëhiqej nga kryetari Mao dhe vetëm
nga ai, dhe pra ky personel «ishte i lumtur që përkrahte
•628

dhe mbronte Mao Ce Dunin•, i cili i brumosi këta me
idetë e tij.
• Ne, thuhet në artikull, do të donim të kujtonim kursin luftarak që morëm nën udhëheqjen e tij si dhe këshillat e tij që të ngrohnin zemrën, të cilat do të na inkurajojnë edhe më shumë për të ecur përpara fitimtarë
sipas vijës së tij revolucionare proletare».
Nga leximi i mëposhtëm i artikullit kuptohet se
përmbajtja e tij nuk është një gjë e thjeshtë, nuk ështënjëlloj siç mund të shprehet një komitet partie ose njëe
drejtori ndërmarrjeje që «ne u udhëhoqëm nga këshillat
e kryetarit Mao në fitore». Jo. Në bazë të analizave të
mëposhtme të këtij artikulli del se Mao Ce Duni udhëhiq-

te vetëm me këtë personel të Zyrës së Përgjithshme; se
kjo zyrë ishte e plotfuqishme, mbi Byronë Politike, mbi
Sekretariatin, mbi Komitetin Qendror dhe mbi nënkryetarët e Komitetit Qendror; del gjithashtu se kjo zyrë përngjet si dy pika uji me atë të Këshillit të Sigurimit Kombëtar që krijon presidenti amerikan mbi qeverinë dhe
mbi partinë, i cili merr masa, vepron dhe u imponon sekretarëve të shtetit, ose organeve të tjera politikën e tij
të diskutuar dhe të miratuar vetëm në Këshillin e Sigurimit. Pra, Maoja e bënte politikën me personelin e Zyrës së Përgjithshme të Komitetit Qendror të Partisë.
Ku e bazojmë këtë konkluzion? Pikërisht në atë që
thuhet në këtë artikull se, duke qenë një sektor i rëndësishëm i Komitetit Qendror të Partisë, «Zyra e Përgjithshme kishte detyrat e ruajtjes së kryetarit Mao dhe të
Komitetit Qendror të Partisë, si dhe të trajtimit të çështjeve shumë sekrete të partisë dhe të problemeve të tjera
të rëndësishme. Ishte çështje e një rëndësie praktike për
interesat themelorë të të gjithë partisë, të të gjithë ushtrisë dhe të të gjithë popullit në të gjithë vendin, nëse
udhëheqja e Zyrës së Përgjithshme qëndronte në duart e
shtabeve proletare të kryesuara nga kryetari Mao, si dhe
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nëse arrihej plotësisht sigurimi i kryetarit Mao, i Komitetit Qendror të Partisë dhe i çështjeve shumë sekrete të
partisë•. Pra nga artikulli bëhen të qarta kompetencat e
kësaj zyre. Me pak fjalë, në qoftë se kjo Zyrë e Përgjithshme ekzistonte, atëherë gjithë vendi, gjithë partia, gjithë
shteti drejtoheshin prej saj dhe kjo merrte urdhra e direktiva nga Maoja.
Sipas këtij artikulli, qoftë grupi i Liu Shao Çisë,
qoftë Lin Biaoja, qoftë grupi i katërve• janë përpjekur
që ta futnin nën drejtimin e tyre këtë Zyrë të Përgjithshme të KQ të Partisë. Nga ky artikull del që Liu Shao
Çia u përpoq të fuste në këtë zyrë njerëzit e tij, domethënë shtabin borgjez dhe u angazhua në komplote antiparti; që grupi i Liu Shao Çisë e kishte hedhur në dorë
Zyrën e Përgjithshme, sepse tash kuptohet që Mao Ce
Duni nuk e kishte më atë fuqi që kishte pasur më parë
në këtë zyrë; që tërë drejtimin e kishte marrë Liu Shao
Çia, ndërsa kryetari Mao kishte mbetur me gisht në gojë. Prandaj kuptohet pse ai ngriti në këmbë hunveibinët.
Ne atëherë mendonim se Mao Ce Duni gaboi që nuk
u mbështet te partia dhe nuk e zgjidhi këtë çështje me
anë të partisë, kurse tash kuptohet shumë qartë: ai ngriti
hunveibinët, sepse partia i kishte ikur atij nga pushteti.
Gjithçka atje ishte në duart e Zyrës së Përgjithshme, ku
kishte hedhur thonjtë Liu Shao Çia. Pra, Mao Ce Duni
duhej të ngrinte në revolucion elementët jashtë partisë.
Këtu e ka shpjegimin pse u ngrit «Garda e kuqe- dhe pse
u dha urdhri «të sulmohen shtabet». Thirrja «të sulmohen shtabet» tash shpjegohet lehtë dhe kjo donte të
thoshte në radhë të parë të kapej Zyra e Përgjithshme,
sepse kjo zyrë drejtonte gjithë vendin, kurse çdo gjë tjetër, partia, bashkimet profesionale, ishin vetëm fasada
dhe në funksion të kësaj zyre. Prandaj Revolucioni Kulturor ishte për rimarrjen e drejtimit të Zyrës së Përgjithshme, të cilën Maos ia kishin rrëmbyer Liu Shao Çia,
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Ten Hsiao Pini e të tjerë. Këtë e vërteton edhe artikulli,
ku thuhet: «Kryetari Mao na udhëhoqi në demaskimin e
krimeve antiparti të kryera prej tyre (domethënë prej
bandës së Liu Shao Çisë) në Zyrën e Përgjithshme, duke

i zhveshur nga funksionet e tyre dhc duke e vënë Zyrën
e Përgjithshme edhe një herë në duart e shtabeve proletare».
Kjo u përngjet kohëve të zotërve të luftës, të cilët,
në provincat ku sundonin, bënin si të donin; pavarësisht
se kishte njëfarë administrate, në të gjitha territoret ku
sundonin, ata kishin njerëzit e tyre në disa vende kyç dhe
nëpërmjet këtyre ushtronin sundimin.
Artikulli i kësaj zyre që bënte çdo gjë, nuk zgjatet
shumë me këtë çështje, por na hedh në prill të vitit 1966
dhe thotë se «Ne përpiluam një libër me citate të zgje-

dhura të kryetarit Mao në përputhje me nevojat e luftës
dhe ia dërguam kryetarit Mao për miratim». Pra libri i
kuq i citateve të Mao Ce Dunit nuk qenka vepra e Lin
Biaos, por e kësaj Zyre të Përgjithshme, kurse Lin Biaoja,
i cili natyrisht ishte njeri me influencë dhe i dyti pas
Maos, i dha bujë të madhe këtij libri me citate.
Janë të çuditshme funksionet që ka kjo zyrë. Në artikull thuhet: «Kryetari ♦ ao na udhëzoi se duhej ta drej-

tonim lëvizjen në mënyrë të tillë që t'u përshtatej natyrës
dhe karakteristikave të punës së Zyrës së Përgjithshme
dhe të frenoheshim nga vendosja në shkallë të gjerë e
kontakteve me shoqërinë, me qëllim që të siguronim funksionimin normal të zyrës në të gjithë punën në shërbim
të Komitetit Qendror të Partisë». A nuk është ky një
shpjegim shumë i qartë, që s'ka nevojë për shpjegime të
tjera, për sa u përket kompetencave të mëdha e të çuditshme të Zyrës së Përgjithshme? Kjo zyrë ka drejtuar
«Revolucionin e madh Kulturor», por çdo gjë nuk shkoi
si në gjalpë, sepse, sipas njerëzve të Zyrës së Përgjithshme, «Lin Biaoja bashkëpunoi me «bandën e të katërve631

dhe, në mënyrë flagrante, veproi në kundërshtim me
udhëzimet e kryetarit Mao». «Në një përpjekje për të
uzurpuar pushtetin, — vazhdon artikulli, — ata dërguan
shpesh lakenjtë e tyre në këtë zyrë për të shkaktuar
erëra të dëmshme, nxitën trazira, organizuan sulme të
fshehta, përhapën mashtrime të tilla reaksionare si «të
gjithë të dyshimtë», goditën kuadrot udhëheqës revolucionarë, i shtynë njerëzit të komplotonin me të jashtmit
dhe në orvatje të kotë për të uzurpuar pushtetin në Zyrën e Përgjithshme, çirreshin se «Çungnanhai duhej të
hidhej në kaos»».

Ç'duan të thonë të gjitha këto? Duan të thonë që as
Lin Biaoja, as Çu En Lai, as anëtarët e tjerë të byrosë
e asnjeri tjetër nuk kishte të drejtë të përzihej në punët
e Zyrës së Përgjithshme. Kjo, me Maon në krye, ishte e
plotfuqishme të vepronte, të drejtonte gjithë Kinën, gjithë sektorët e jetës në Kinë. Anëtarët e Byrosë Politike
dhe të Sekretariatit të Komitetit Qendror nuk kishin të
drejtë të propozonin kuadro të përshtatshëm për këtë zyrë. Në qoftë .se dikush propozonte dhe arrinte të kishte
në këtë zyrë njerëz më të përshtatshëm, ai konsiderohej
si komplotist dhe komploti natyrisht ngrihej, sipas tyre,
nga kuantitativ në kualitativ, siç ndodhi në fund me grupin e «të katërve», që gjoja kërkonin të merrnin pushtetin me forcë.
Kryetari Mao i paskej parë të gjitha këto; gjithashtu
paskej parë edhe se Çian Çini ishte bashkuar me Lin
Biaon dhe komplotonte e, siç thotë artikulli, «duke u bazuar mbi gjendjen e kësaj lufte, kryetari Mao dha udhëzime të veçanta lidhur me lëvizjen në Zyrën e Përgjithshme. Lëvizja vazhdoi në forma të shumëllojta sikundër kërkohej nga rrethanat e ndryshme dhe u morën masa
efikase për mënjanimin e ndërhyrjeve. Kjo i edukoi masat dhe i dha mundësi lëvizjes të përparojë mirë».
Sipas artikullit, kontradiktat u trashën, pse Çian Çini,
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pas incidentit të 13 shtatorit të vitit 1971, kur u zhdukLin Biaoja, e shtyrë gjoja nga motivet e saj kundërrevolu-cionare, «shpifi poshtërsisht kundër njësisë 8341», me qëIlim që të shpartallonte Zyrën e Përgjithshme të Komitetit Qendror dhe njësinë.
Pra, duhet të nxjerrim përfundimin se udhëheqësit.
e tjerë të Komitetit Qendror, të Byrosë Politike e të Sekretariatit as që dëgjoheshin dhe, si pasojë, dëshironin
të ndryshohej kjo situatë. Supozojmë se ata janë përpjekur që të vendoseshin norma të reja organizimi e drejtimi dhe të likuidohej një situatë e tillë që pengonte, psekëtu vetëm Mao Ce Duni dëgjohej, dhe ky vepronte nëpërmjet kuadrove të Zyrës së Përgjithshme e të këtij
reparti.
Sipas artikul]it, edhe «katërshja», ashtu si Liu Shao
Çia, «për arritjen e qëllimit të saj djallëzor, punoi pa pushim për të rrëmbyer pushtetin udhëheqës në Zyrën
Përgjithshme të Komitetit Qendror». Këtej del se megrushtet e shtetit, qoftë të Liu Shao Çisë, apo të Maos, të
Lin Biaos, apo të të ashtuquajturit grup i të katërve, qoftë ,edhe ky i Hua Kuo Fenit, të gjithë janë përpjekur kush
e kush ta kishte në dorë këtë Zyrë të Përgjithshme dhe
organizoheshin puç pas puçi.
Në artikull shkruhet: «Në shumë raste «banda e të
katërve», prapa shpinës së kryetarit Mao, donte t'i shpërndante në të gjithë vendin dokumentet, fjalimet dhe incizimet e bëra prej tyre», pa iu përmbajtur udhëzimit të.
kryetarit Mao që «të gjitha dokumentet e telegramet enxjerra në emër të Komitetit Qendror të Partisë mund të
dërgohen vetëm mbasi t'i kem parë unë; përndryshe ato,
Artikulli thekson se «ne i raportuam. janëtpvlefshm».
kryetarit Mao për orvatjet e tyre. Kryetari Mao e censuroi «bandën e të katërve» për planet e tyre të poshtra.
dhe demaskoi qëllimet e tyre djallëzore».

Pra, kuptohet qartë se Mao Ce Duni, si një diktator,
633

nuk lejonte asnjë nga bashkëpunëtorët e tij, anëtarë të
Byrosë dhe anëtarë të Sekretariatit ose të Komitetit të
Përhershëm të Byrosë Politike, të mund t'u jepte direktiva Komitetit Qendror, partisë, reparteve ushtarake, administratës etj. Çdo veprim i tyre, pa dijeninë e Maos,
konsiderohej djallëzor.
Natyrisht, duke qenë përpara një situate të tillë,
«banda e të katërve» është përpjekur që ta ndryshojë
këtë gjendje, dhe këtë veprim të tyre autorët e artikullit
e quajnë komplot që synonte të shtinte në dorë Zyrën e
Përgjithshme dhe komisarët politikë të njësisë 8341. Kështu që përpjekja e tyre dështoi. Artikulli i shkruar nga
personeli i kësaj zyre thotë që «Maoja na inkurajoi dhe na
mbrojti vazhdimisht. Kryetari Mao vazhdimisht e inkurajonte personelin e tij punonjës për t'u ngritur kundër
Çian Pasi erdhi në fuqi Hua Kuo Feni, mori në
dorëzim edhe Zyrën e Përgjithshme. Është e qartë, vazhdon artikulli për «katërshen», se. tashmë «orvatja e tyre
synonte të ,priste lidhjet e kryetarit Hua e të Komitetit
Qendror me bazën dhe të merrte përgjegjësinë për të lëshuar urdhra në të gjithë vendin. Ata vodhën sekrete të
partisë, qëllimisht mënjanuan rojat tona dhe kryen veprimtari klandestine kudo».
Kuptohet se ç'pushtet të madh e të fuqishëm kishin
kjo zyrë dhe ky repart special. Pra, kryetari Hua vendosi të ndërmerrte një veprim të menjëhershëm kundër
«katiirshes», kështu që njësia 8341, tani nën udhëheqjen
e kryetarit Hua dhe nën komandën e drejtpërdrejtë të
tij dhe të nënkryetarit Jeh, zbatoi me vendosmëri urdhrin
gjoja të Komitetit Qendror dhe e arrestoi «bandën e të
katërve». Ky pushtet i madh e i fuqishëm, po citoj artikullin, «i dha mundësi zyrës dhe njësisë sonë të vazhdonte të bënte përparime në mes një lufte të ashpër klasore gjatë rrugës së vazhdimit të revolucionit nën
diktaturën e proletariatit dhe siguroi funksionimin normal
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të të gjitha degëve të punës, të tilla si ruajtja dhe shërbimi ndaj kryetarit Mao», e tashti të kryetarit Hua Kuo
Fen, të dy këta «xhevahirë• të rrallë.
Për udhëheqjen e punëve nga Maoja në artikull jepen
edhe shembuj. Për të konstatuar se si shkonte kooperimi
bujqësor dhe blerja e grurit nga shteti, Maoja urdhëroi të
caktohej një person nga çdo prefekturë dhe ky të punonte
në njësinë e rojës së tij personale. Ai e konsideronte hetimin nga ana e këtyre njerëzve të rojës së tij personale
në zonat fshatare si një gjë me rëndësi për të kontrolluar
gjendjen atje. Prandaj, sipas artikullit, Maoja mblodhi
personelin e Zyrës së Përgjithshme të Komitetit Qendror
dhe efektivin e njësisë 8341 dhe u shpjegoi «të mirat e
hetimeve, çfarë të hetosh dhe si ta bësh atë», u shpjegoi
me hollësi rojave të tij «të mirat e kryerjes së hetimeve
nt fshatrat e tyre të lindjes». Kur ata në fund u kthyen
e i raportuan, — gjithnjë sipas artikullit , — Maoja u tha:
«M'u deshën vetëm tri orë që të mësoja mbi gjendjen e
60 milionë njerëzve në dy provinca. Kjo është me të vërtetë një metodë e shkëlqyer. Ju keni shërbyer si hallkë
midis meje dhe masave të fshatarëve•. Artikulli vazhdon:
«Duke bërë gjeste me lëvizjen e tre gishtave, kryetari
Mao tha: Ju keni takuar fshatarët dhe unë ju kam takuar ju. Kështu. unë jam takuar në mënyrë të tërthortë
me fshatarët midis kësaj distance. Ju jeni fshatarë me
armë dhe me ndërgjegje klasore•.
A mund të imagjinohet nga marksistë-leninistët e
vërtetë një punë e tillë e katandisur në rojat personale të
sigurimit ose në disa nëpunës burokratë të një zyre administrative, të cilët janë të vënë që të kontrollojnë 60 milionë ose 800 milionë fshatarë se si jetojnë e si punojnë?
Dhe Maoja i konsideron këto roja si njerëz me ndërgjegjen e klasës, pa përfillur që për këtë çështje kaq të madhe, domethënë për fatin e kooperativizmit në Kinë, duhet
të futë në lë•izje dhe të ngarkojë partinë që të kontro635

llojël Tash ne i kuptojmë thëniet e Maos drejtuar shokëve tanë më 1966: «Ç'të mbështetesh te sekretarët e partisë, të cilët shiten për një kile mish derri?». Mao Ce Duni
i ka thënë këto tekstualisht kështu përpara shokëve të
delegacionit tonë të Partisë e të Qeverisë, ku bënte pjesë
edhe Hysniu, dhe kjo tregon përçmimin që kishte Mao
Ce Duni për partinë, ose mendimin e tij për mosekzistencën e saj. Ai bazohej vetëm në rojat personale dhe në
njerëzit e zgjedhur të kësaj zyre, që nuk ishin tjetër përveçse sahanlëpirës që i bënin qejfin Mao Ce Dunit.
Artikulli ka edhe budallallëqe të tjera. Mirëpo këto
budallallëqe ngrihen në teori, sikur Mao Ce Duni paska
thënë xhevahire të mëdha! Ja disa prej tyre: «Në qoftë
se secili nga ju (domethënë nga rojat) shkruan një letër
në çdo dy muaj ose katër apo pesë letra brenda vitit për
të pyetur a kanë apo jo fshatarët ushqim të mjaftueshëm
për të ngrënë, si dhe për prodhimin dhe kooperativat,
dhe në qoftë se ju do të m'i tregoni mua përgjigjet, unë
do të jem i mirinformuar». «Nëpërmjet kanaleve dhe
metodave të ndryshme, — vazhdon artikulli, — udhëheqësi ynë i madh, kryetari Mao, përpiqej vazhdimisht për
të mësuar zhvillimet e fundit në shoqëri, për të hetuar
dhe për të nxjerrë përvojën, për të mësuar pikëpamjet
dhe aspiratat e masave si baza për të hartuar politikën,
në mënyrë që të drejtonte lëvizjet e masave me fitore
përpara në rrugën e drejtë». Pika që s'i ra Mao Ce Dunit,
dhe «gjenialitetit» të tij, i cili bazohet në këta burokratë
dhe në këta elementë të këtij farë njësiti për të formuluar në kokën e tij «gjeniale» politikën e partisë dhe vijën e përgjithshme që duhej të drejtonte lëvizjen e masave për ecjen përpara! Po kjo s'hahet fare! Kjo është,
pak të thuash, antimarksiste.
- Artikulli vërteton se Mao Ce Duni nuk mbështetej
asgjëkundi te partia, ndonëse thoshte se mbështetej; ai u
diktonte çdo gjë anëtarëve të personelit të tij, u jepte
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urdhra dhe direktiva. Ky artikull thekson se Maoja u
thoshte atyre: «Kthehuni pastaj dhe më thoni diçka nga
ato që patë» dhe bën pyetjen: «A nuk është kjo një ide
e mirë?». Unë u përgjigjem se kjo është një ide e çakërdisur e kryetarit Mao, i cili s'merr në konsideratë aspak
partinë dhe pushtetin popullor, e pastaj akuzon Liu Shao
Çinë se grumbullonte disa njerëz të besuar nëpërmjet
kontakteve sekrete. Po «timonieri i madh» Mao çfarë ka
bërë me këtë personel të tij? Po atë punë që bënte edhe
Liu Shao Çia. Mao Ce Duni u thoshte këtyre njerëzve:
«Shkoni shikoni çfarë kanë bërë komplotistët», dhe i porosiste: «Mos vritni asnjeri dhe bëni pak arrestime, me
përjashtim të vrasësve, dëmtuesve të pasurisë dhe helmuesve». •Me helmues unë nënkuptoj, — thoshte Mao Ce
Duni, — më shumë ata persona që helmojnë ushqimin,
sesa ata që përhapin helmin politik». Pra, për sa i përket
helmit politik, për sa u përket reaksionarëve, Mao Ce
Duni, natyrisht, rekomandonte që ata as të mos dënoheshin, as të mos vriteshin, por të edukoheshin!
Artikulli në fjalë është mjaft i gjatë, ka 41 faqe dhe
në këto faqe ka një varg të panumërt historish dhe përrallash se si kjo zyrë e plotfuqishme, nën drejtimin e
Maos, ka bërë një luftë të rreptë për mbrojtjen e vijës
gjoja revolucionare të Mao Ce Dunit dhe «ka shpëtuar»
Partinë Komuniste të Kinës dhe vetë Kinën nga katastrofa. Kjo zyrë nuk është si ato zyrat që kanë komitetet
qendrore të partive komuniste, sidomos ato parti që janë
në fuqi. Këto zyra te ne nuk kanë dhe nuk mund të kenë
ato kompetenca që ka kjo zyrë «e famshme» e Partisë
Komuniste të Kinës, e mbështetur edhe nga një repart i
sigurimit.
Organizimi leninist i partisë komuniste, të cilin zbaton Partia jonë, i përcakton qartë funksionet. Zyrat administrative, të cilat kanë për detyrë vetëm të transmetojnë direktivat e Komitetit Qendror, të Byrosë Politike
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e të Sekretariatit, në asnjë mënyrë nuk mund të errësojnë, q.oftë edhe një grimë, kompetencat e organeve të larta
të Partisë. Vetëm mbledhjet plenare të këtyre forumeve
dhe pastaj gjithsecili pjesëtar i këtyre, i cili i ka të përcaktuara kompetencat e tij nga organi kompetent, mundet, duhet dhe jep urdhra e direktiva, të cilat nuk janë
personale e subjektive, por të bazuara në direktivat e
kongresit, në orientimet e Komitetit Qendror, në zbërthimin e problemeve që shtrojnë Byroja Politike dhe Sekretariati.
Me fjalë të tjera, gjithë kjo metodë pune e kinezëve,
në përmbajtje dhe në formë është antimarksiste dhe nuk
ka asnjë mbështetje në parti, prandaj ne nuk kemi arritur kurrë ta kuptojmë se si funksiononte partia në Kinë.
Ata nuk na e bënin të njohur një gjë të tillë, nuk pranonin të dërgonin një delegacion partie, i cili të merrte
ose të jepte eksperiencë. Çfarë eksperience të jepnin? Ata
e dinin që partia e tyre nuk funksiononte si Partia jonë;
partia e tyre nuk kishte ato kompetenca që ka Partia
jonë.
Tash duket qartë se kush sundonte dhe kush drejtonte në partinë kineze. Kurse në Partinë tonë drejtimi
ka qenë dhe është kolegjial; forumet e saj, që nga Kongresi e deri në organizatën-bazë, kanë të drejtat, detyrat
dhe kompetencat e tyre të caktuara.
Në Kinë, pra, siç po del, është bërë luftë për pushtet
personal. Pushteti i Maos ishte bërë i paatakueshëm,
Maoja ishte kthyer në një perëndi dhe kuptohet fare
mirë përse zhvillohej dhe pse ishte ngritur kaq lart kulti
i tij. Mao Ce Duni ishte i vetmi që drejtonte me një
grup njerëzish dhe këta njerëz ishin ata që i bënin qejfin, që zbatonin mendimet e tij. Ata që nuk i zbatonin
rnendimet e Maos, ai i quante «komplotistë», «revizionistë.», i quante çfarë të donte dhe i eliminonte. Kjo nuk do
të thotë se ndër ata që janë eliminuar, nuk ka pasur
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revizionistë e komplotistë, por metoda e punës dhe e
drejtimit, një metodë natyrisht antiparti, antileniniste, të
lë të dyshosh për vërtetësinë e të gjitha veprimeve që
janë kryer nga një person i rrethuar prej një personeli
të grumbulluar në një Zyrë të Përgjithshme dhe në një
repart sigurimi. Këtij i thonë drejtim antimarksist, drejtim personal.
Siç duket, ky organizim ishte bërë një pengesë, pavarësisht se kush ishin Liu Shao Çia dhe Ten Hsiao Pini.
Këta dhe banda e tyre revizioniste nuk e duronin një situatë të tillë, prandaj u përpoqën me kohë, krijuan terrenin për të forcuar pozitat, përgatitën njerëzit, morën
pushtetin në dorë dhe Mao Ce Dunin nuk e likuiduan,
por e mënjanuan për një kohë.
Është fakt se Mao Ce Duni u mbështet tek ushtria
dhe te Lin Biaoja, në sajë të të cilit ai rimori fuqinë në
këtë Zyrë të Përgjithshme dhe në repartin e sigurimit.
Por pastaj, sigurisht kur Mao Ce Duni pa se Lin Biaoja
dhe e ashtuquajtura bandë e të katërve kërkonte të bënte
ndryshime në mënyrën e drejtimit dhe të organizimit,
gjë që natyrisht lypte ndryshime në pikëpamje politike
dhe ideologjike, kur pa se ata synonin të zgjidhnin njerëz të besuar me pikëpamje më të gjera demokratike
revolucionare për të hyrë në këtë zyrë dhe në këtë repart, atëherë Mao Ce Duni, me pikëpamjet e njeriut të
plotfuqishëm që e karakterizonin, tok me njerëzit e tij të
kësaj zyre, gjoja diktoi komplotin e Lin Biaos. Sipas artikullit, komploti i Lin Biaos nuk ishte vetëm çështja e
vënies së një mine, por Lin Biaoja kishte organizuar flotën, bombardierët etj., etj., me një fjalë, gjithë forcën
ushtarake për të marrë pushtetin. Nga kush do ta merrte
këtë pushtet kur Mao Ce Duni me njerëzit e vet ishin në
krye të ushtrisë, të kësaj zyre dhe të këtij reparti të
famshëm?
Maoistët dhe njerëzit e Huasë, që arrestuan «katër-
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Ne kemi parë që në Revolucionin Kulturor u kritikua Çu En Lai, por atë e shpëtoi Maoja. Çu En Lai u bë
:një oportunist ndaj Maos dhe Lin Biaos, por ai i bënte
temena dhe mburrje edhe Çian Çinit, me qëllim që të fitonte kohë për të rigrumbulluar forcat e për të konsoli-

duar pozitat që në momentin e duhur t'i likuidonte të
gjithë kundërshtarët e tij.
Fakt është se pozitat e Çu En Lait, të mbështetura
nga Mao Ce Duni, u forcuan pas likuidimit të Lin Biaos,
i cili, për çfarë qëllimesh s'mund ta dimë, duhet ta ketë
kundërshtuar politikën e brendshme dhe politikën e jashtme të Kinës. Strategjia kineze pas likuidimit të tij u
kthye drejt kursit revizionist, drejt marrëveshjes me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me titizmin, drejt
marrëveshjes me të gjitha vendet kapitaliste. Edhe .«katërshja» nuk ishte dakord me këtë vijë, por Çuja arriti
fitoren, derisa Ten Hsiao Pinin, «Hrushovin numër dy të
Kinës», e rehabilitoi, e solli në fuqi dhe e bëri zëvendësin
e tij të parë në pushtet, zëvendësin e parë të Maos në
parti dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm në ushtri.
Çu En Lai e dinte se do të vdiste, prandaj e rehabilitoi Ten Hsiao Pinin. Këtë gjë Maoja ia imponoi «katërshes» dhe Çuja, tok me Ten Hsiao Pinin, që ishte dhe
aktualisht është nënkryetar i partisë, forcoi pozitat brenda në Zyrën e Përgjithshme të Komitetit Qendror dhe në
repartin 8341.
Pas vdekjes së Maos, pushtetin e mori Hua Kuo Feni.
Ky, siç e dimë, erdhi në fuqi në mënyrë antimarksiste
dhe ishte personi që Maoja e caktoi si zëvendësin e tij.
Ky njeri kishte mbështetje Jeh Çien Jinin, kishte mbështetje shefin e rojave të Maos, nënkryetarin e Komitetit
Qendror të partisë, i cili drejtonte Zyrën e Përgjithshme,
domethënë personelin kryesor të Maos, dhe kështu «me
një të goditur» ai shpartalloi «katërshen», e cila, pas vdekjes së Çu En Lait dhe pas vdekjes së Maos, ka pasë
menduar se kishte ardhur koha që ta merrte ajo fuqinë
në dorë. Mirëpo grupi i Hua Kuo Fenit, i Ten Hsiao Pinit
dhe i Jeh Çien Jinit ishte më i përgatitur dhe i likuidoi
ata të katër.
Duke e gjykuar çështjen në dritën që na hedh ky
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:.shen», ngrenë çështjen se edhe komploti i kësaj drejtohej
kundër Mao Ce Dunit, për ta likuiduar këtë fizikisht dhe
se gjoja tërë kombinacionet e tyre janë arritur në mbledhje të ndryshme, në fjalime të ndryshme, në citate të
ndryshme e plot gjëra nga këto, por që asnjëra nuk mund
të besohet. Një fakt del qartë: të katër këta, që u likuiduan nga Hua Kuo Feni, dëshironin të sillnin një erë
tjetër në udhëheqjen e Partisë Komuniste të Kinës. Se sa
ishin të zotët e të organizuar, sa të drejta i kishin parimet
dhe veprimet e tyre, këtu është e zorshme të themi ndonjë gjë të saktë. Në pozitat oportuniste, revizioniste të
Partisë Komuniste të Kinës, nën udhëheqjen e Mao Ce
Dunit, edhe këta të katër me shokët e tyre është zor që
të kishin pikëpamje me të vërtetë të qarta revolucionare
leniniste për çështje ideologjike, organizative dhe për
çështje drejtimi. Fakt është që Mao Ce Duni likuidoi
pushtetin personal të Liu Shao Çisë, të Ten Hsiao Pinit
-dhe të Pen Çenit me ndihmën e hunveibinëve dhe me
ndihmën e udhëheqjes së Revolucionit Kulturor, ku bënin pjesë Çen Po Taja, Kan Sheni, Lin Biaoja, Çian Çini,
Van Hun Veni, Jao Ven Juani dhe Çu En Lai. Pra ishin
këta që i ridhanë Maos fuqinë. Maoja, si njeri i lëkundshëm, por edhe prepotent, mbështetej herë në një fraksion, herë në një fraksion tjetër. Ai nuk ishte i sigurt në
qëndrimet e tij politike; bazat në parti, në ushtri ose në
pushtet nuk i kishte, gjithashtu, të sigurta. Natyrisht, në
Revolucionin Kulturor fraksioni i Liu Shao Çisë u thye,
por brenda në pushtet mbetën shumë njerëz të tij. Një
nga këta ishte Çu En Lai.

-

-
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artikull, kuptohet se grupi i Hua Kuo Fenit dhe i Ten
Hsiao Pinit, që kanë ardhur në fuqi dhe që bëjnë gjithë
këtë propagandë shurdhuese sikur «katërshja» ka bërë
kërdinë dhe ka dëmtuar në të gjithë sektorët e aktivitetit
jetik të Kinës, në fakt gjithë kritikën ia drejtojnë Mao Ce
Dunit dhe drejtimit të tij unik personal, pavarësisht se
edhe drejtimi i Hua Kuo Fenit është një drejtim personal
e s'ka të bëjë hiç me një drejtim partie. Gjithçka që zihet në gojë si parti, si komitet qendror, si kongres etj.,
është fasadë ose vijë e përcaktuar nga një grup i vogël,
që mbështetet nga një juntë dhe bën të aprovohen këto
pikëpamje dhe kjo politikë nga ca organe gjoja partie
ose shtetërore të zgjedhura dhe të emëruara. Kur Hua
Kuo Feni me shokë thonë se «ne do të udhëhiqemi nga
flamuri i Mao Ce Dunit», duhet të kuptohet ky drejtim,
domethënë drejtimi personal; pra Hua Kuo Feni dhe Ten
Hsiao Pini duhet të konsiderohen po aq të plotfuqishëm
sa ç'ishte Maoja në drejtimin e partisë dhe të Republikës Popullore të Kinës.
Aktualisht është Hua Kuo Feni kryetar i partisë dhe
kryeministër, por Zyra «e famshme» e Përgjithshme e
Komitetit Qendror, me repartin e sigurimit numër 8341,
nuk është plotësisht në duart e Hua Kuo Fenit, siç ka
qenë në duart e Mao Ce Dunit, bile në disa momente ajo
ka pasur luhatje dhe as në duart e Maos nuk ishte, por
ka kaluar nga një dorë në një dorë tjetër. Tani në këtë
zyrë dhe në këtë repart ka njerëz edhe të Hua Kuo Fenit, edhe të Ten Hsiao Pinit, edhe të Jeh Çien Jinit, domethënë në këtë zyrë dhe në këtë repart ekzistojnë fraksione të ndryshme, të cilat luftojnë dhe do të luftojnë për
të pasur epërsinë. Kjo luftë do të jetë e vazhdueshme
dhe nuk dihet kush do të fitojë. Kjo varet jo vetëm nga
aftësia e njërit ose e tjetrit, Hua Kuo Fenit ose Ten
fIsiao Pinit a ndonjë tjetri për të rigrupuar kryesisht
forcat e sigurimit dhe forcat e ushtrisë, por varet edhe
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nga koniunkturat e brendshme, ndarja, «balanca» e for- .
cave,simptznëjreit.KëshuPrëndimit mund t'i duhet Ten Hsiao Pini, por forcave «moderatore» të brendshme mund t'u duhet një Hua Kuo
Fen, ashtu si është, «i caktuar nga Maoja» dhe që mund
të luajë më mirë rolin e centristit. Për sa u përket forcave të administratës shtetërore ekonomike, do të jenë,
pa diskutim, Ten Hsiao Pini, Li Hsien Nieni, Fan Jia e
të tjerë ata që do të drejtojnë transformimin e «socializmit kinez» në kapitalizëm.
Është e qartë se drejtimi do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë ekonomiko-politik me imperializmin amerikan, me borgjezinë kapitaliste të vendeve të ndryshme
të Evropës dhe të Azisë, e pse jo, edhe me socialimperializmin sovjetik. Do të vijë koha që Ten Hsiao Pini do
të konsolidojë pozitat dhe ose do ta lërë Hua Kuo Fenin
si një figurë, kryetar të së ashtuquajturës Parti Komuniste të Kinës, ose do t'i kurdisë edhe atij njëfarë orvatjeje komploti dhe do ta plasë në errësirë. Kështu do të
shkojë fati i Republikës Popullore të Kinës dhe këtë fat
ia ka përcaktuar Mao Ce Duni me idetë e tij antimarksiste, antileniniste, anarkiste, me idetë e një udhëheqësi
që ushtronte pushtet personal; që predikonte thjeshtësinë,
por që nuk ishte i thjeshtë; që predikonte vijën e masave,
por që në praktikë nuk e zbatonte këtë vijë; që predikonte marksizëm-leninizmin, por nuk e zbatonte; që predikonte luftën kundër prirjeve të shtetit të madh e të
popullit të madh, por pikëpamjet e veprimet e tij ishin
që Kina, dhe ai në krye të saj, të dominonte botën. Teoria e «tri botëve» të çon pikërisht te shovinizmi i shtetit
të madh.
«Politika e madhe, e gjerë dhe botërore» e Maos, —
siç e quan artikulli i grupit «të shquar» teorik të Zyrës
së Përgjithshme, — ishte «një diell dhe një monument i
jetës»! Në të vërtetë kjo tregon megalomaninë e Maos,
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idetë e tij antimarksiste, organizimin personal të Partisë
gjoja Komuniste të Kinës dhe të shtetit gjoja socialist
kinez.
E MERKURE

Aktualisht, me ardhjen e Hua Kuo Fenit në fuqi, e
gjithë kjo strukturë e partisë dhe e shtetit do të vazhdojë
si përpara, sepse edhe këta, si Ten Hsiao Pini ashtu dhe
Hua Kuo Feni, janë nga shkolla e Mao Ce Dunit, sido që
kanë qenë kundër tij. Ata e morën në dorë të famshmen
Zyrë të Përgjithshme të Komitetit Qendror, domethënë
ushtrinë dhe sigurimin, dhe tash do të bëjnë ligjin, do të
drejtojnë siç është drejtuar më parë, por duke e demaskuar me marifet Mao Ce Dunin. Në fakt, artikulli i
shkruar nga kjo zyrë zbulon se gjithë kalbësira që ka ekzistuar dhe që do të ekzistojë në kokën drejtuese, ka
•qenë vepra e Mao Ce Dunit. Këtë gjë Ten Hsiao Pini
dëshiron ta vërë në dukje dhe nga ana tjetër dëshiron të
krijojë disa iorma të tjera drejtimi personal tok me
Hua Kuo Fenin, ose duke e eliminuar këtë, që kjo perandori e re kineze t'u përshtatet më mirë formave moderne të drejtimit të një vendi kapitalist.

7 SHTATOR 1977

KINEZET KERKOJNE PERVOJEN E TITOS
Kinezët e pritën Titon, pra ata janë dakord me të në
politikë, në ideologji e në organizim dhe do të marrin
nga eksperienca e tij. Por duhet të jemi të sigurt se kinezët, me mendjemadhësinë dhe me megalomaninë e tyre
të shtetit të madh prej 900 milionësh, do të krijojnë forma të reja organizative të shtetit të tyre kapitalist, ku do
të ketë edhe diçka nga revizionizmi titist, edhe diçka nga
revizionizmi sovjetik, por më shumë do të ketë nga imperializmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kina e Ten Hsiao Pinit dëshiron të bëhet superfuqi
imperialiste. Ajo po inkuadrohet, po futet në xhironin e
gjithë shteteve imperialisto-kapitaliste, adopton forma
dhe drejtime të tilla politike, ideologjike dhe organizative, që të mund të bëhet një fuqi e madhe socialimperialiste.

Hua Kuo Feni ose Ten Hsiao Pini dhe administrata e tyre e konfonduar parti-pushtet-ushtri do të jenë të
atillë që për një kohë të gjatë do të maskohen vazhdimisht me termat marksistë dhe do të hiqen sikur vendi i
tyre është një vend socialist. Këtë ua do interesi për të
gënjyer popullin brenda dhe opinionin botëror dhe, kur
flas për opinionin botëror, duhen pasur parasysh jo shtetet kapitaliste dhe udhëheqjet kapitaliste, por kryesisht
proletariati botëror. Të tilla dredhi e gënjeshtra po përdor Kina e Hua Kuo Fenit me partitë pseudomarksiste-
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-leniniste, të cilat janë katandisur si mos më keq, si ajo
e Australisë, me Hillin në krye, që është kthyer në një
agjenturë kundërspiunazhi e qeverisë australiane. Dje
lexova një lajm të HSINHUA-së se -.Vangard»., gazeta e
partiSë që drejton Hilli, ka shkruar një artikull për të
demaskuar KGB-në sovjetike në Australi, në vend që
Hilli të mendojë jo vetëm për luftën kundër KGB-së sovjetike, por edhe për luftën kundër .«KGB»-së kineze dhe
kundër «KGB»-së australiane.

Pra, regjimi i tanishëm kinez edhe në të ardhmen,
derisa atje të pëlcasë revolucioni, do të maskohet nën
petkat e marksizmit. Ne do të luftojmë që këto maska
t'ua çjerrim.
Interesi i madh i revolucionit, i proletariatit botëror,
i socializmit, i Shqipërisë, ka qenë, është dhe do të jetë
që Kina e madhe të jetë një vend socialist. Por për fat
të keq faktet e shumta dëshmojnë dhe na tregojnë se
nuk është kështu. Faktet na tregojnë, dhe e ardhmja do
ta vërtetojë realitetin e hidhur, se Kina po futet me
shpejtësi në rrugën e kundërt me socializmin; ajo po
kthehet në një shtet kapitalist të fuqishëm, në një shtet
borgjez demokratik, i cili do të luftojë të marrë forma
e tipare të reja borgjeze për të pasuruar borgjezinë, për
të gënjyer proletariatin dhe popujt, që revolucioni të mos
triumfojë.

E ENJTE
8 SHTATOR 1971*

ERA REVIZIONISTE E TITOS PO FRYN
DREJT LINDJES
Sonte në mbrëmje në televizionin e Beogradit pashë
kthimin e Titos nga Bashkimi Sovjetik, nga Koreja dhe
Kina. Pritje triumfale në Jugosllavi. Në aeroport kishin
dalë me dhjetëra mijëra veta, qilimi i kuq që ishte
shtruar, zgjatej me qindra metra, kurse makina ku kishte
hipur Titoja, ishte rrethuar nga dhjetë a pesëmbëdhjetë
motoçikleta e pasohej nga një varg i panumërt veturash.
Gjithë korteu, me Titon në krye, kaloi në mes një mizërie njerëzish, të cilët, të vendosur në të dyja anët e rrugëve, të fryrë e të pompuar, përshëndetnin dhe brohoritnin për Titon. Pritja në Beograd ishte kurorëzimi i
pritjeve pompoze që iu bënë këtij renegati nga Brezhnjevi, nga Hua Kuo Feni e Ten Hsiao Pini dhe nga Kim
Ir Seni, të cilët nxorën gjithë popullin për ta përsh6ndetur këtë renegat të marksizëm-leninizmit, që lidh e
zgjidh marrëveshje në mes tradhtarëve, në mes revizionistëve dhe në mes imperialistëve, në kurriz të revolucionit.
Kinezët dhe koreanët e nxorën popullin si një tufë
delesh që blegërinin e kërcenin. Kinezët kujtojnë se mund
t'u hedhin hi syve popujve me teorinë se gjoja «duhet
demaskuar imperializmi sovjetik për arsye se ai është
akoma i maskuar nën maskën e marksizëm-leninizmit».
Kjo nuk ka fare arsye se revizionistët sovjetikë janë de-
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maskuar keqas dhe dihet nga të gjithë që ata nuk janë
marksistë-leninistë, por revizionistë, socialimperialistë,
renegatë të marksizëm-leninizmit. Edhe sikur ta pranojmë për një minutë këtë «teori» të kinezëve, nuk mund
të justifikohet që po këta kinezë presin triumfalisht Titon, një renegat, një ndërmjetës të kapitalizmit botëror,
sabotues të revolucionit, dhe e presin me kaq bujë e i
bëjnë kaq reklama sa ia ngrenë emrin dhe veprën e tij
në qiell. Po ky nuk është i demaskuar? Po, i demaskuar
është, bile edhe kinezët vetë e kanë demaskuar. Atëherë
ç'u thonë këtyre veprimeve? Hrushovin ne e kritikuam,
fajet e tij nuk i lan as lumi i Vollgës; të Titos po ashtu.
Tani që Titoja vajti në Kinë, atë dhe Hrushovët e rinj
të Kinës nuk i lan dot jo Amuri, por as Janceja. Përkundrazi, era e qelbur e Huasë dhe e Tenit ndihet tash
në gjithë Kinën. Era titiste e Perëndimit po fryn drejt
Lindjes.
Në të njëjtën kohë kur po zbriste Titoja në Beograd,
zbriste nga ena tjetër me avion ministri i Bujqësisë i
Kinës, i cili vinte në Beograd për të marrë eksperiencë
nga zhvillimi i bujqësisë kapitaliste në Jugosllavi. Kështu
do të bëjnë edhe për vetadministrimin. Kinezët do të
dërgojnë me dhjetëra e me qindra delegacione për të
marrë eksperiencë në çdo gjë, me qëllim që këtë eksperiencë titiste, revizioniste dhe anarkosindikaliste ta zbatojnë më së miri në Kinë, duke u maskuar se gjoja ndërtojnë socializmin, siç po bën edhe Titoja, por një «socializëm specifik» kinez, siç është «socializmi specifik»
jugosllav. Këtë do të bëjnë edhe kinezët, sepse janë ortakë me Titon dhe së bashku me këtë renegat do të veprojnë në unitet të plotë në arenën e brendshme dhe në
arenën ndërkombëtare.
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E ENJTE
8 SHTATOR 1977*

MANOVRIME REVIZIONISTE. STRUKTURE
ANTIMARKSISTE
Në shënimet e mia të herëpashershme kam shkruar
për shumë çështje, për disa nga të cilat edhe rreptë. Duke i gjykuar nga prizmi marksist-leninist, nga eksperienca teorike e praktike dhe nga organizimi leninist i Partisë sonë, shumë gjëra politike, ideologjike, apo organizative të Partisë Komuniste të Kinës, të Mao Ce Dunit, tëKomitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, të revolucionit kinez dhe të goditjeve të ndryshme kundër deviacionistëve, më janë dukur dhe i kam theksuar si jo
shumë të qarta, bile shumë herë për to kam përdorur
terma të ashpër. Këtë e kam bërë sepse ndërgjegjja komuniste, eksperienca e Partisë dhe studimi i veprave të klasikëve të marksizëm-leninizmit, nuk më lejonin t'i zbutja
termat përpara shumë situatave konfuze dhe të dyshimta.
Pastaj, shpesh, i mbushur nga marazi kur shikoja e lexoja
gjithë këto që po bëheshin në kurriz të marksizëm-leninizmit, në dëm të çështjes së proletariatit, edhe kam
shfryrë në disa raste, në këtë Ditar timin, ndoshta më
fort se ç'duhet.
Shumë herë në shkrimet për këto çështje jam shprehur se me pikëpamjet tona mund të ndikojmë mbi Partinë
Komuniste të Kinës. As shokët, as unë nuk kemi munguar
që, në fjalimet publike, të flasim mirë dhe shumë mirë
për Kinën, megjithëse e kemi njohur realitetin kinez dhe
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kemi dyshuar për shumë çështje e për shumë probleme të
ndryshme të Kinës. Qëndrimet tona publike nuk bashkërendoheshin me pikëpamjet që kishte formuar në të vërtetë udhëheqja jonë e Partisë kur analizonim çdo qëndrim
politik të Kinës. Edhe në kontaktet që kemi pasur me delegacionet e ndryshme kineze, natyrisht ne kemi thënë
gjëra të mira për Kinën, për Mao Ce Dunin po e po, por
në mënyrë shoqërore dhe diplomatike, domethënë në mënyrë të tërthortë, duke theksuar eksperiencën tonë, ne
kemi synuar po ashtu t'i influenconim shokët kinezë për
në rrugën marksiste-leniniste dhe e gjykonim ekspozenë
tonë si një qëndrim kritik kundër shumë veprimeve të
tyre. Ka pasur edhe raste që me Çu En Lain e me Li
Hsien Nienin të jemi ndeshur drejtpërdrejt dhe të kemi
bërë edhe kritika të hapëta për probleme të rëndësishme,
për të cilat ata kërkonin të na impononin pikëpamjet
tyre të gabuara. Ne kemi qenë në kundërshtim të hapët
me shokët kinezë për çështje politike të dorës së parë,
sidomos për.çështjen e Stalinit, të cilin ne e mbronim,
kurse ata e kritikonin ashpër, dhe për çështjen e luftës
së klasave, që ata pretendOnin se ne nuk e zhvillonim si
duhej dhe ata e bënin «mirë», kurse në fakt realiteti fliste e flet krejtësisht të kundërtën.
Në të tëra këto kontradikta që kemi pasur, si edhe
në kontradiktat për sa i përket qëndrimit ndaj sovjetikëve, ku kinezët kanë qenë jashtëzakonisht të lëkundshëm në etapa të ndryshme, që pas Bukureshtit dhe deri
në fund, ne kemi luftuar. Udhëheqësit kinezë, jo vetëm
Liu Shao Çia, por edhe Mao Ce Duni, edhe Çu En Lai,
edhe Li Hsien Nieni, me përjashtim të Kan Shenit, kanë
qenë për shuarjen e polemikës me sovjetikët. Në këtë
çështje ne kemi pasur jo vetëm diskutime teorike, por
edhe kundërshtime praktike, se ata donin jo vetëm që të
shuhej polemika, por edhe të zhvilloheshin kontakte miqësore me sovjetikët pas një lufte kaq të ashpër që bëmë
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me ta. Kinezët kishin shpresa të mëdha te «shokët sovjetikë», siç i quanin pas rrëzimit të Hrushovit dhe neve na
thoshin se nuk duhej të ishim aq të ashpër kundër tyre,
se ata do t'i ndreqnin gabimet. Ne u kemi thënë kinezëve
hapur se edhe udhëheqësit e rinj sovjetikë janë revizionistë, se ata nuk ndërrojnë pikëpamje dhe se do të ndjekin
rrugën e tradhtarit Hrushov, pa Hrushovin.
Kinezët nuk ishin dakord me pikëpamjet tona dhe
nuk u bindën për ato që u thamë. Ata nuk u bindën, e
për këtë kam shkruar edhe më parë, për arsye se, duke
pushuar polemikën me sovjetikët, kërkonin të fitonin kohë për t'u bërë një fuqi e madhe. Kurse sovjetikët mendonin ndryshe, mendonin që Kina të bëhej një vend revizionist, i cili të ecte nën drejtimin dhe diktatin e tyre.
Kur e kuptuan kinezët qëllimin e sovjetikëve, atëherë u
bë ndarja dhe u zhvillua polemika për një kohë në mes
tyre. Kjo vazhdoi, duke ndryshuar njëkohësisht edhe strategjia e Kinës, e cila u kthye drejt Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Kjo strategji e likuidoi Lin Biaon dhe «katërshen».
Të gjitha këto i kam shkruar dhe koha po i vërteton.
Koha do të vërtetojë akoma shumë gjëra, duke na treguar edhe më qartë kalbëzimin e madh, mashtrimin e
madh që kanë bërë Mao Ce Duni dhe përkrahësit e tij,
duke na treguar se si i kanë shfrytëzuar ata situatat e favorshme revolucionare të Kinës për ta hedhur këtë në
kaos. Tash klika e Hua Kuo Fenit akuzon «katërshen» e
me miliona njerëz të tjerë të thjeshtë që e donin dhe
e duan socializmin, se gjoja luftonin për të vendosur
kapitalizmin në Kinë, për të krijuar kaosin, për t'u lidhur me Bashkimin Sovjetik, e shumë akuza të tjera.
Por realiteti qëndron ndryshe: klika në fuqi është një
bandë antimarksiste, një bandë kapitalistësh, që ecën me
të shpejtë drejt kursit kapitalist, drejt afrimit dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të
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kundërbalancuar socialimperializmin sovjetik, për t'u bërë
një superfuqi, një vend i zhvilluar ekonomik dhe ushtarak në rrugën kapitaliste dhe jo një shtet i madh socialist, siç pretendojnë këta renegatë. Edhe ato anë pozitive që mund të gjenden në thëniet e Maos, të cilat vetë
ai në praktikë nuk i zbatonte, po zhduken.
Udhëheqësit revizionistë kinezë e pritën Titon me
triumf. Kjo do të thotë se ata janë dakord me vijën politike, ideologjike, ushtarake dhe ekonomike të tij, janë
dakord me organizimin shtetëror të ekonomisë dhe të
vetadministrimit jugosllav, janë dakord me teoritë antimarksiste të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë.
Këto teori e praktika antimarksiste, udhëheqësit kinezë
tash do t'i zbatojnë edhe në Kinë, pse ato u shërbejnë
tradhtisë ndaj marksizëm-leninizmit, imperializmit amerikan dhe vendeve kapitaliste të botës, të cilat tani do të investojnë kapitale, do të krijojnë banka, do të krijojnë shoqëri të shumanshme në Kinë për ta futur Kinën në prehrin e tyre imperialist.
Kundër këtyre situatave, pavarësisht nga disfatat e
përkohshme që kemi pësuar, ne duhet të luftojmë me ashpërsinë më të madhe, të mbrojmë marksizëm-leninizmin,
të mbrojmë teorinë e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, që qëndron kurdoherë e fortë, e pastër, ngadhënjimtare. Popujt dhe proletariati botëror nuk e humbasin as
kurajën, as shpresën në fitore. Ata po luftojnë e do të
luftojnë akoma më ashpër; ata do të shohin çdo ditë e
më qartë tradhtinë e këtyre pseudokomunistëve, do të
shohin se kjo tradhti e rëndon akoma më tepër zgjedhën
e kapitalit botëror dhe të kapitalit të brendshëm në kurrizin e tyre. Kështu ata do të vijnë në konkluzionin ku
kanë arritur Marksi, Engelsi, Lenini dhe Stalini, se popujt e proletariati duhet të krijojnë ato situata revolucionare, të krijojnë ato parti marksiste-leniniste, që të
kryejnë revolucionin dhe të marrin pushtetin për të ndër652

tuar një shoqëri socialiste, një shoqëri të tyre, me një
pushtet të diktaturës së proletariatit.
Çështja e komunizmit kinez ka qenë për mua një
enigmë. Këtë nuk e them tash, por dyshimin e kam
shprehur vite më parë në shkrimet e mia. Ky dyshim më
ka lindur që pas Mbledhjes së Bukureshtit dhe më është
ngjallur për arsye të qëndrimit të frikshëm të mbajtur
nga kinezët atje. Nga pala kineze në Bukuresht foli i
pari Pen Çeni. Në mbledhjen e Moskës erdhi nga Kina
Ten Hsiao Pini me një referat shumë pajtues ndaj hrushovianëve, por Tenin e detyroi veprimi i Hrushovit që
ta ndryshonte këtë referat dhe ta bënte pak më të ashpër,
për arsye se Hrushovi lëshoi një material ku sulmohej
Kina dhe e shpërndau para mbledhjes. Po ashtu atë e
detyroi edhe qëndrimi i vendosur i Partisë sonë, gjë që
është një histori e gjatë. Qëndrimet e mëvonshme të kinezëve, — flas për qëndrimet politike dhe ideologjike,
— kanë qenë një luhatje e vazhdueshme dhe pikërisht
këtu qëndronin enigma dhe dyshimi. Kishte periudha kur
ata kërkonin me të madhe të shuhej polemika në mes
nesh dhe revizionistëve hrushovianë; kishte dhe momente
që acarohej polemika në mes tyre. Me rrëzimin e Hrushovit u ringjall përsëri tendenca e theksuar e shuarjes
së polemikës dhe e unitetit me hrushovianët, gjoja kundër
imperializmit amerikan. Përsëri, pas një kohe, ndryshoi
strategjia e tyre. Kinezët filluan kritikat ndaj revizionistëve
sovjetikë nëpërmjet botimit të fjalimeve dhe të shkrimeve tona. Pastaj, më vonë, kritikën e vazhduan duke botuar edhe ata shkrimet e tyre, por përsëri lëkundeshin.
Erdhi periudha e luftës së ashpër në mes Mao Ce
Dunit dhe Liu Shao Çisë dhe periudha e Revolucionit
Kulturor. Revolucioni Kulturor mbajti qëndrim antisovjetik, kundër revizionizmit, kundër reaksionit të brendshëm dhe kapitalizmit, kundër Liu Shao Çisë dhe imperializmit amerikan.
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Të gjitha këto qëndrime politike të lëkundshme ishin
të dyshimta për ne. Por Partia jonë, ne, megjithëse këto
qëndrime ishin enigmatike, përsëri mendonim se Kina, si
shtet i madh socialist dhe me një udhëheqës marksist-leninist të madh, bënte një politikë shumë të gjerë dhe
me perspektivë, pavarësisht se kjo politikë, siç thashë
më parë, nuk inkuadrohej në parimet kryesore të doktrinës sonë të pavdekshme marksiste-leniniste. Këtu qëndron enigma, por tash mund të themi se kjo politikë
e Kinës ka qenë një mashtrim i madh, një manovër e
madhe e revizionistëve kinezë për t'u maskuar.
Struktura e partisë kineze dukej dhe propagandohej
sikur ishte e njëllojtë me atë të ish-Partisë Bolshevike të
Lenin-Stalinit, me atë të Partisë së Punës të Shqipërisë
dhe të të gjitha partive marksiste-leniniste. Evenimentet
na tregojnë se kjo propagandë ishte një mashtrim. Partia
Komuniste e Kinës kishte një strukturë organizative që
në dukje mund të zbatonte një vijë të drejtë marksiste-leniniste, por në realitet nuk ishte kështu. Edhe për diktaturën e proletariatit në Kinë kinezët propagandonin se
ishte e bazuar në mësimet e marksizëm-leninizmit si në
Shqipëri. Në këtë çështje ne kemi dyshuar. Kemi dyshuar jo se patëm një verifikim të strukturave organizative
të partisë dhe të organeve të shtetit në Kinë, se dyert
për eksperiencën e kësaj partie motër neve na ishin
mbyllur, por sepse nuk na pëlqenin mjaft nga qëndrimet.
dhe veprimet që kryheshin. Ne bënim pyetjen: Pse një
vendi mik, siç ishte Shqipëria socialiste, dhe një parti
motër, siç ishte Partia e Punës e Shqipërisë, të cilat iu
gjendën në krah Partisë Komuniste të Kinës në momentet
më të vështira të saj, nuk u jepej mundësia të njiheshin
me eksperiencën e partisë etj.?
Dua të ritheksoj këtu se, kur kanë vajtur në Kinë
delegacione partie, kinezët çdo gjë e mbulonin me një
propagandë të bujshme, me mitingje, me duartrokitje, me •
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gonge dhe me disa mb]edhje pa bukë. Të gjitha mbledhjet
ishin demonstrative dhe e gjithë vizita ishte shëtitje,
shko andej e shko këtej. Pyetjeve që u bënin shokët tanë
shokëve kinezë, këta të fundit u përgjigjeshin si në mjegull, ose vetëm me disa slogane e citate të mësuara
përmendsh, aq sa asgjë nuk mund të mësojë prej tyre, ose
thoshin diçka se kjo ose ajo gjë ishte gjoja e përafërt
me tonat. Faktet tregojnë se ata praktikonin shumë mashtrimin politik, ideologjik dhe organizativ.
Në Kinë ka pasur organizata-bazë partie, komitete
partie të distrikteve, të komunave, të provincave dhe Komitet Qendror. Të gjitha këto organe dhe organizata vepronin gjoja sipas normave të një partie leniniste. Në këto
forume zgjidheshin .demokratikisht» komunistë, që thuhej
se mblidheshin rregullisht dhe merrnin vendime. Thuhej se
partia udhëhiqte pushtetin, administratën dhe ekonominë;
partia gjoja ishte mbi ushtrinë dhe ajo komandonte pushkën e jo pushka partinë. Pra, atje flitej sikur drejtonte
Komiteti Qendror, Byroja Politike, ose Komiteti i Përher-7
shëm i Byrosë Politike. Në fakt këta ekzistonin, por formalisht, se gjithë struktura organizative e partisë konsistonte në drejtimin personal nga Mao Ce Duni, që maskohej me një të ashtuquajtur drejtim kolegjial, i cili nuk
vepronte. Pra, vepronte Maoja, i mbështetur nga Zyra
e Përgjithshme•dhe nga roja e tij personale, për të cilat
kam shkruar më parë. Mbi këto baza punonin pushteti,
fabrikat dhe komunat. Kishte disa drejtime, disa rregulla,
disa ligje, që të tërë duhej t'i zbatonin atje ku punonin
etj., etj.
Thuhet se grupi i Liu Shao Çisë kishte një kartë me,
ku di unë sa pika për organizimin e ndërmarrjeve sipas
shembullit të Magnitogorskit sovjetik, kurse po në atë kohë Maoja formuloi një «kartë• tjetër që u quajt e Anshanit, por kjo «vepër» e Maos, siç pohojnë Vetë kinezët, u
mbajt 10 vjet e mbyllur në sirtar. Nga kush? Pse? Si
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mund të ngjiste kjo, kur kryetar i partisë, të paktën zyrtarisht, kishte qenë vetë Maoja?! Luftë e çuditshme franksionesh e vijash! Me fjalë të tjera, struktura e Partisë
Komuniste të Kinës na del se nuk ka qenë strukturë e tipit të Partisë Bolshevike të Leninit. Tash ne e kuptojmë
qartë këtë strukturë dhe këtë vijë, por për të kemi dyshuar më parë. Kemi shkruar se Mao Ce Duni nuk e ka
pranuar në realitet strukturën leniniste të ndërtimit të
partisë. Ai e «pranonte» këtë vetëm për të maskuar pikëpamjet e tij jomarksiste, ose e shumta, të themi, eklektike.
Revolucioni në Kinë i është dashur Maos për të or.ganizuar dhe për të fshehur pushtetin e tij personal dhe
të një klike të madhe rreth tij. Atje, siç po duket, ka pasur shumë klika, ka pasur shumë vija. Çdo provincë ishte
si një mbretëri më vete dhe çdo shef province ishte një
zot i luftës. Ne dimë se drejtuesi i komitetit gjoja të partisë dhe i komitetit ekzekutiv kishte në dorë të gjitha pozitat kyç të provincës; ai kryente edhe detyrën e komandantit të k6rparmatës, që ishte në atë provincë etj.
Në realitet ky organizim i Kinës, pas revolucionit
më duket se u modernizua. Aparatit të regjimit të vjetër të perandorisë dhe më pas të Çan Kai Shisë iu bënë
ndryshimet që i përshtateshin kohës, dhe këto ndryshime
u veshën me petka gjoja marksiste-leniniste. Në fakt,
struktura e partisë në Kinë nuk ka qenë një strukturë e
tipit leninist, jo vetëm se atje ka qenë e plotfuqishme
.Zyra e Përgjithshme dhe kryetari i saj, udhëheqësi i
partisë, por edhe për arsyen tjetër, që në këtë parti (dhe
vetë kinezët e njohin këtë çështje) ekzistonin të paktën
dy vija, se Maoja predikonte që «të lulëzonin njëqind
lule», të zhvilloheshin shumë vija. Kjo s'është gjë tjetër, veçse, siç e kam theksuar edhe herë të tjera, pluralizmi për të shkuar në socializëm, por në një socializëm që
nuk i përngjet socializmit shkencor të përcaktuar në doktrinën e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
-
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Edhe për sa i përket çështjes së organizimit shtetëror, kurdoherë kemi dyshuar. Na thoshin, se, përveç organeve të larta të pushtetit dhe të administratës shtetërore në qendër, ekzistonin organet lokale të pushtetit
dhe të administratës shtetërore në provinca. Këto provinca në Kinë janë të mëdha dhe kanë me dhjetëra milionë banorë sa një shtet i tërë si Franca, Japonia ose Republika e Ukrainës etj. Si drejtoheshin këto provinca?
Këto drejtoheshin nga një i ashtuquajtur komitet partie
relativisht i zgjeruar, që mund të kishte nja 100 anëtarë, nga një byro politike e përbërë prej 10-12 anëtarësh
dhe një komitet ekzekutiv që ishte pak a shumë i ngjashëm me komitetet ekzekutive të rretheve të Shqipërisë.
E çuditshme ishte kjo ndarje administrative për Kinën,
për një territor aq të madh, për atë popullsi aq të madhe
dhe për atë vend me kombësi të ndryshme.
Vinim pyetjen: Si ishte e mundur që me këto forma
organizimi e probleme kaq të mëdha të realizoheshin në
mënyrë të drejtë lidhjet e qendrës me tërë këtë territor
e me këta miliona banorë? Këtu qëndronte pikëpyetja
dhe njëkohësisht enigma për ne. Por, siç del qartë, këto
drejtoheshin në mënyrë personale, nëpërmjet një përqendrimi të pushtetit dhe të një centralizmi burokratik;
urdhrat dhe direktivat dilnin nga Maoja, e që këtu i merrnin për zbatim kryeministri dhe ministrat. Pra Maoja, nga
kjo Zyrë e Përgjithslune u dërgonte urdhra drejtpërdrejt
sekretarëve të provincave dhe mileti i zbatonte. A bëheshin
mbledhje dhe konferenca? Sigurisht që bëheshin, bile, bëheshin shumë e zgjateshin me ditë të tëra për të shpjeguar këtë ose atë direktivë gjoja të madhe dhe për t'ua
futur njerëzve gjoja në kokë, që këta ta zbatonin me përpikëri. Paraqitej sikur kjo ishte direktivë e partisë, por,
në fakt, nuk ishte kështu, ajo ishte direktivë personale.
Këtej arrihet në përfundimin se në këtë regjim të ashtuquajtur socialist të Kinës nuk kishte parti që të udhëhiqte
42 — 93
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dhe të drejtonte, nuk kishte udhëheqje kolegjiale, por
kishte vetëm drejtim burokratik personal. Ky lloj organizimi, në forma personale, pasqyrohet edhe në provinca,
për të cilat, sa herë bëhet luftë grupesh e fraksionesh,
bëhet fjalë se kjo provincë është me Ten Hsiao Pinin,
ajo tjetra me «katërshen» etj. Kështu Shangai, i cili është
një qytet shumë i madh, prej rreth 10 milionë banorësh,
që për shumë kohë konsiderohej «kështjella- e grupit të
të katërve: Çan, Çian, Jao e Van, më vonë sillej si shembull për miliona veta që i nxorën në rrugë e demonstruan për të dënuar «bandën e katërshes». Këtu pasqyrohen
edhe disnivelet e mëdha në trajtimin e kuadrove në raport me masat në rroga dhe në favore. Populli bënte një
jetë të thjeshtë dhe duhet thënë se ishte i kënaqur, për
arsye se revolucioni i kishte sjellë njëfarë ndryshimi në
gjendjen ekonomike, kishte siguruar të paktën punë e bukën e gojës (orizin).
Mashtrimi qëndron edhe në përdorimin e një terminologjie marksiste, me të cilën Mao Ce Duni dhe klika
rreth tij maskonin veprimtarinë e tyre borgjeze, kapitaliste e revizioniste. Kur ne lexonim katër vëllimet e veprave të Mao Ce Dunit, nxirrnim disa konkluzione dhe
këto konkluzione ishin pozitive. Bile unë kam shkruar
se atje nuk është lehtë të gjesh ndonjë problem të trajtuar teorikisht në mënyrë të gabuar. Maoja lëshonte shumë parulla që dukeshin të thjeshta, por dukeshin edhe të
mjegullta, edhe filozofike, edhe marksiste. Në fakt, realiteti
i zhvillimit të shoqërisë kineze ishte krejt ndryshe. Atëherë ç'po ngjiste? Pse nuk akordoheshin shkrimet e Maos

cioneve revizioniste të Maos duhej t'u jepnin një ngjyrë
marksiste-leniniste.
Nuk ka si kuptohet ndryshe kjo gjendje që u krijua
në Kinë, me këto turbullira të mëdha ideologjike dhe politike, nuk ka si kuptohet kjo paqëndrueshmëri në vijën
politike të partisë dhe ky ndryshim i vazhdueshëm i strategjisë së partisë kineze dhe i shtetit kinez, pale i taktikave. Tash kuptohet pse Mao Ce Duni ishte aq entuziast
kur u hodh baltë kundër Stalinit, pse ishte aq entuziast
për Hrushovin, të cilin e ka cilësuar si «Leninin e kohëve
tona», dhe këtë e kemi dëgjuar vetë. Shkaku i këtij entuziazmi është se Maoja ishte kundër marksizëm-leninizmit, kundër shtetit socialist të ndërtuar nga Lenini dhe
të forcuar nga Stalini, ishte kundër normave leniniste të
partisë dhe të diktaturës së proletariatit, ishte për një
diktaturë personale, dhe te Hrushovi ai pa një diktator
të ri revizionist, një armik të parimeve e të normave leniniste-staliniane.

me veprimet e këtij elementi të plotfuqishëm? Këtu
është çështja, enigma e këtij problemi, dhe nuk ka se si
shpjegohet kjo enigmë, veçse me faktin që, kur janë hartuar dhe janë përgatitur për botim këto katër vëllime
të veprave të Maos, natyrisht janë rregulluar nga njerëz kompetentë që e kuptonin marksizmin dhe që aberra658
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E HENE
12 SHTATOR 1977

SHOKU AMAZONAS PERSERI NË SHQIPERI
Ramizi më lajmëroi se arriti në vendin tonë shoku
Amazonas, Sekretar i Parë i KQ të Partisë Komuniste të
Brazilit. Më parë kishte ardhur te ne shoku Arruda, anëtar i Byrosë Politike, tok me një grup tjetër udhëheqësish
të Partisë Komuniste të Brazilit. Këtu ata do të zhvillojnë
një sërë .seminaresh me shokët e tyre, por kanë kërkuar
që edhe shokët tanë të mbajnë disa leksione me ta për
çështje politike dhe organizative partie. Këtë gjë do ta
bëjnë shokët tanë dhe i thashë Ramizit që ta bëjnë mirë
'e mundësisht për disa gjëra mund t'i çojnë edhe në bazë
për të parë konkretisht zbatimin e vijës së Partisë sonë.
Siç e dimë, shoku Amazonas është prekur nga një
sëmundje e rëndë. Ai mund të rrijë tash këtu, por mund
të kthehet përsëri jashtë. Sidoqoftë, le të vendosë ai vetë
- si të dojë, Shqipëria për të është atdheu i tij i dytë. Unë,
natyrisht, do të takohem me të pasi të çlodhet, pasi të
.ketë bërë një sërë leksionesh me shokët e tij brazilianë.

, 660

E MARTE
13 SHTATOR 1977

T'UA BËJMË TE DITUR KINEZEVE KETE DOKUMENT
ANTISHQIPTAR TË SHOVINISTËVE JUGOSLLAVË
Materialin, në formë platforme politike, e atij doktorit serb (s'ia mbaj mend emrin) 1 , shkruar më 1937 për
shpërnguljen në masë për në Turqi dhe gjenocidin e
shqiptarëve të Kosovës e të të gjitha viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi, ne duhet t'ua dërgojmë kinezëve me
një notë nga ambasada jonë dhe të atakojmë Sajfudinin,
i cili ka deklaruar se titizmi «e ka zgjidhur si duhet problemin nacional dhe veçanërisht problemin e kombësisë
shqiptare». Ky person, na thonë, pas çlirimit ka qenë ministër i pyjeve dhe tashti është akademik.
Ky është një fakt me shumë rëndësi. Prandaj ambasada jonë t'u thotë kinezëve, në këtë notë, se në momentin e përshtatshëm ky material, i cili ndodhet në dispo1 Dr. Vaso Çubrilloviqi. (Një nga ministrat e qeverisë së
Titos, pas Luftës së Dytë Botërore, anëtar i LKJ, i Akademisë së
Shkencave të Serbisë e të Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1970
drejtor i Institutit Ballkanologjik të Beogradit.) Më 7 mars 1937
i paraqiti klubit të kulturës serbe në Beograd një studim të veçantë «Mbi shpërnguljen e arnautëve» (shqiptarëve), i cili u
konsiderua si platforma, programi më i avancuar i borgjezisë
serbomadhe për shkombëtarizimin, kolonizimin dhe serbizimin
e Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi me
masa administrative dhune, mosnjohje të tapive të vjetra, djegie
etj., etj.
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zicionin e shtetit tonë, do të bëhet i njohur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me të do të akuzohen
jugosllavët e mëparshëm dhe këta të sotmit si vrasës dhe
për gjenocid kundër popullsisë shqiptare që jeton në tokat e veta, në Jugosllavi.

E ENJTE
15 SHTATOR 1971•

SHPIFJET E BORGJEZISE KUNDER NESH
BOTOHEN PER KUADROT NE KINE

,
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Çdo ditë ambasada jonë na dërgon nga Pekini përmbledhjen e materialeve të HSINHUA-së që përgatiten
për kuadrot kinezë. Këto materiale janë mbushur me artikuj shpifës kundër vendit tonë, që janë marrë nga gazetat borgjeze të imperializmit amerikan dhe të vendeve
të tjera imperialiste. Çdo shpifje që bëhet nga këto gazeta, botohet nga zyra e propagandës kineze për të diskredituar shtetin socialist në Shqipëri dhe Partinë e Punës të Shqipërisë. Kjo zyrë drejtohet nga drejtori i Drejtorisë së Jashtme të Komitetit Qendror për marrëdhënie
me partitë komuniste marksiste-leniniste të botës.
Përveç shpifjeve që bëjnë këto gazeta, se gjoja
Shqipëria shkruan kështu e ashtu hapur kundër Kinës,
— dhe këto shumëfishohen në buletinet e lajmeve të përgatitura për kuadrot kinezë, — thuhet edhe se gjoja në
vendin tonë po arrestohen me qindra prokinezë, që po
torturohen etj. Shkruhet sikur studentët shqiptarë që
mësojnë në Kinë, u kthyen në Shqipëri dhe nuk rikthehen më në Kinë. Shpifet, gjithashtu, sikur shqiptarët sillen keq me specialistët kinezë dhe sikur këta janë dëbuar nga Shqipëria.
Të gjitha këto shpifje e shumë të tjera të shtypit
reaksionar perëndimor rishtypen nga kinezët dhe u shpërndahen kuadrove të tyre. Është i kuptueshëm qëllimi i
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Gën Biaos dhe i udhëheqjes kineze. Këto veprime bëhen
jo vetëm për të diskredituar politikën e Partisë sonë
marksiste-leniniste, politikën miqësore të shtetit tonë
ndaj Republikës Popullore të Kinës, por me këto gjëra
kinezët duan të mbulojnë arrestimet dhe krimet që po
bëjnë vetë, duan të mbulojnë vijën e tyre kapitaliste që
po zhvillojnë nga të katër anët dhe që po përpiqen ta
maskojnë me artikujt e gazetave «Zhenminzhibao• etj.,
të shkruar nga pseudomarksistët që janë vënë dhe paguhen nga kinezët në të katër anët e botës. Duket, pra,
që në shtypin e tyre zyrtar, kinezët botojnë çdo gjë që

lavdëron Kinën, Hua Kuo Fenin, Kongresin e 11-të, teorinë e «tri botëve», Mao Ce Dunin, Ten Hsiao Pinin etj.,
etj., kurse kuadrove u servirin shpifjet e gazetave borgjeze kundër Partisë dhe vendit tonë.
Një politikë dhe një veprimtari e tillë nuk janë bërë
as nga shtypi më reaksionar. Një taktikë të tillë kaq djaIlëzore as borgjezia nuk e ka përdorur dhe nuk po e përdor. Asnjë . shtet borgjez kapitalist, i cili është në
kontradikta dhe në armiqësi me një shtet tjetër, nuk
përdor të tilla shpifje dhe të tilla mënyra. Të marrim
për shembull Greqinë dhe Turqinë. Ato kanë mosmarrëveshje të thella politike e territoriale të rëndësishme në
mes tyre, ato bile kërcënojnë njëra-tjetrën me luftë, por
flasin hapur, kritikojnë hapur, shajnë hapur dhe i botojnë këto në gazetat e tyre. Kurse kinezët botojnë për
kuadrot shpifjet e borgjezisë kundër nesh dhe nuk marrin mundimin të botojnë në këto gazeta të brendshme
pikëpamjet tona të vërteta, pikëpamjet e vërteta të atyre partive marksiste-leniniste që shprehen për problemet e mëdha politike. Këtë s'e bëjnë dot kinezët për
arsye se, në rast se i hedhin mendimet tona te kuadrot
e tyre, atëherë do të krijohet një situatë e padurueshme
për tradhtarët që kanë ardhur në fuqi në shtetin kinez
dhe në Partinë Komuniste të Kinës.
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Dikur, në kohën e Mao Ce Dunit dhe të Hrushovit;
kinezët mbronin taktikën sipas së cilës botoheshin në
gazetat e tyre të gjitha fjalimet e Hrushovit, jo vetëm ato
fjalime ku ai mburrte marrëdhëniet imperialiste, jo vetërn fjalimet ku dIskreditonte Stalinin, por edhe ato ku
sulmonte . Kinën. Ne u thoshim: Pse i botoni këto? Maoja,
me filozofinë e tij «të madhe», përgjigjej: «I botojmë
që kinezët të mësojnë nga gabimet e sovjetikëve». Në
këtë mes, nga kjo filozofi «e shquar» e Maos, përfitonin
Hrushovët e Kinës, Liu Shao Çia, Ten Hsiao Pini, pa
përjashtuar dhe Çu En Lain. Këto u botuan sa u botuan
dhe, kur Maoja pa se rezultatet ishin tepër të rrezikshme
për të, ndaloi botimin e tyre.
Një çështje tjetër është ajo e qëndrimit të kinezëve
ndaj partive të reja marksiste-leniniste. Ata nuk kishin
asnjë fije b.esimi në organizimin e këtyre partive; prandaj jo. vetëm që i nënvleftësonin, por parimi i tyre.
ishte ky: «Ne, kinezët, do të mbajmë lidhje me të gjitha
partitë dhe grupet marksiste-leniniste që do të krijohen,
pa dal]im se kush e ka drejt dhe kush nuk e ka drejt,
dhe do të shohim më vonë». Kaloi kështu një kohë. Kur
kinezët ndryshuan strategji dhe taktikë dhe bënë gabime të mëdha parimore, kur ata hynë në një rrugë antimarksiste, adaptuan një qëndrim tjetër ndaj partive të
reja. Partitë që e mburrnin PK të Kinës, ishin miqtë e
saj, kurse të tjerat ishin armiqtë e saj, dhe këta armiq,
sipas tyre, kanë në krye Partinë e Punës të Shqipërisë.
Të tillë janë këta renegatë, këta revizionistë, këta armiq
të komunizmit që drejtojnë sot Kinën. Por kjo taktikë
dhe këto veprime të tyre nuk do të vazhdojnë shumë,
pse, sido që të bëjnë, e drejta do të çajë, fjala dhe

mendimi i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe i partive
të tjera marksiste-leniniste do të çajnë, do të shkojnë
edhe në veshin e popullit kinez, të marksistë-leninistëve
kinezë, të cilët e bëjnë edhe sot diferencimin në mes
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vijës së drejtë të Partisë sonë dhe vijës revizioniste antimarksiste të udhëheqjes kineze, sepse shkrimet e Partisë
sonë po përhapen kudo. Ky proces diferencues do të
zhvillohet akoma edhe më shumë; përhapja e këtyre
shkrimeve do të jetë më e madhe, ndonëse nga revizionistët kinezë do të vendoset një censurë e rreptë. Por
duket se do të jetë si e zorshme që në Kinë të arrihet
një censurim i fortë, pse ata nuk janë aq të organizuar
ashtu si revizionistët sovjetikë, të cilët e ruajtën aparatin e mëparshëm të ndërtimit të socializmit, por e kthyen
atë në favor të diktaturës së tyre fashiste. Kurse në Kinë
ekziston kaosi dhe ky kaos, në qoftë se nuk gabohem,
do të shkojë duke u shtuar.
Ne konstatojmë se në Kinë nuk ka qetësi, nuk ka
unitet, konstatojmë se të gjithë, edhe në udhëheqje, pale
në bazë, nuk mendojnë njëlloj dhe kjo nuk u jep mundësinë revizionistëve kinezë të veprojnë njëlloj si hrushovianët.
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E PREMTE
16 SHTATOR 19711*

ÇDO GJE TA GJYKOJME ME GJAKFTOHTESI
Që pas vizitës së Titos dhe deri tash, propaganda
kineze po hesht kundër socialimperializmit sovjetik. Kundër imperializmit amerikan ajo ka heshtur plotësisht
me kohë. Kjo propagandë, po ashtu, nuk flet as për
«botën e tretë», e cila iu kundërshtua Kinës nga Titoja
që e quajti atë ndarje artificiale të botës. Ai mbrojti e
vuri në dukje pikëpamjen e tij, sipas së cilës ekzistojnë
kampet ku marrin pjesë një varg shtetesh dhe sistemi
i «vendeve të paangazhuara».
Kinezët, siç kam shkruar dhe herë të tjera, i bënë
Titos një pritje pompoze edhe në Shangai, ku ai nuk
mungoi të bënte një demagogji ala Tito për Jugosllavinë,
për vetadministrimin dhe për marrëdhëniet ekonomike
e teknologjike «shumë të përparuara» që Jugosllavia
mund të vendosë me këtë metropol të madh industrial
të Kinës. Me fjalë të tjera, kjo mund të thotë që, nëpërmjet Jugosllavisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i
japin Kinës një teknologji të përparuar dhe Kina të
shpëtojë faqen, të mos komprometohet keqas në aleancën e saj me imperializmin amerikan. Kështu fitojnë edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fiton edhe Titoja, fiton
gjithashtu edhe Kina. Ai që humbet nga kjo veprimtari
revizioniste, është revolucioni.
Pra, Kina ka hyrë dhe do të hyjë akoma më shumë
në rrugën e tradhtisë së marksizëm-leninizmit dhe të
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revolucionit. Tash ne do ta ndjekim këtë proces me kujdesin më të madh, sepse ka lidhje me botën, në radhë
të parë, por veçanërisht edhe me ne. Çfarë qëndrimesh

do të mbajnë kinezët ndaj nesh? Eshtë e qartë se qëndrimet e tyre ideologjike dhe politike do të jenë në kundërshtim me tonat. Kundërshtimet dhe sulmet kundër
njëri-tjetrit aktualisht bëhen tërthorazi. Kundërshtimet
tona janë të bazuara, me substancë dhe që nuk mund të
hidhen poshtë, kurse kundërshtimet e tyre janë pa baza,
pa themel dhe antimarksiste.
Kinezëve a u intereson tash një zhvillim i tillë i tërthortë i polemikës, apo do të dëshirojnë që kjo të zhvi]lohet
hapur? Sipas eksperiencës që kemi ne për Kinën, kjo e
ka praktikuar vazhdimisht njëfarë polemike të tillë jo të
drejtpërdrejtë. Ajo luftonte Titon për të mos zënë në
gojë Hrushovin, ajo për dy-tre vjet me radhë sulmonte
«Hrushovin numër një» për të mos zënë në gojë Liu
Shao Çinë, kundër të cilit Mao Ce Duni shpalli Revolucionin Kulturor Proletar. Ten Hsiao Pinin për shumë
kohë e quajti «Hrushovin numër dy» të Kinës etj., etj.
Në praktikën e Kinës ekziston një taktikë e tillë.

lëshim politik dhe ideologjik. Kur është puna për të demaskuar një veprimtari antimarksiste të tyre, ne, pa i
vënë gishtin drejtpërdrejt njeriut, duhet të gjejmë format dhe mënyrat e kuptueshme nga të gjithë që ta
demaskojmë. Kjo duhet të jetë taktika jonë aktuale që
duhet të ndjekim, derisa nuk precipitohen në mënyrë të
dukshme veprimet antimarksiste të kinezëve kundër
nesh. Këto taktika nuk mund të jenë kurdoherë të
njëllojta, nuk mund të kenë kurdoherë të njëjtin intensitet. Kjo varet nga momentet, nga rrethanat dhe nga
gabimet që do të bëjnë kinezët. Ne çdo gjë duhet ta
gjykojmë me gjakftohtësi, në interes të revolucionit botëror, të pastërtisë së marksizëm-leninizmit, në interesin
e Partisë dhe të atdheut tonë socialist.

Kinezët thonë: «Të na sulmojnë të tjerët të parët,
pastaj sulmojmë ne». Por edhe ne, derisa nuk është
mbushur kupa, do të adoptojmë taktikën e tyre. Çështja
pastaj qëndron edhe në atë që. për të fshehur të palarat
e tyre, për të fshehur qëndrimet ideopolitike antimarksiste, kinezët mund të zhvillojnë normalisht marrëdhëniet tregtare dhe të respektojnë natyrisht me vonesa,
detyrimet kontraktore me ne. Këto detyrime edhe mund
të mos i respektojnë, edhe mund t'i vonojnë shumë, saqë
të na detyrojnë të bëjmë notë pas note. Dhe këtë ne do
ta bëjmë. Sidoqoftë këtë çështje ne duhet ta ndjekim
edhe në drejtim të realizimit të detyrimeve të kinezëve
ndaj nesh. Ne jemi të interesuar që këto detyrime të
realizohen nga ana e tyre, pa bërë nga ana jonë asnjë
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E HENE

E PREMTE
16 SHTATOR 1971

:

SHENIM
Sot prita ambasadorin tonë të ri në Kinë, i cili
niset nesër për në krye të detyrës. Bisedova me të dhe
e këshillova se si duhet të sillet atje, si duhet t'i shohë
problemet, si të jetë vigjilent, të mos bjerë në provokacione dhe të mos mbajë gjë përsipër, por t'u përgjigjet
drejt të gjithë atyre që atakojnë Partinë tonë dhe vijën
e saj. Gjithashtu e këshillova që të interesohet shumë që
kuadrot tanë atje të mos molepsen nga ideologjia revizioniste kindze dhe në çështjet ekonomike të bëjnë
përpjekje për realizimin e kontratave që kemi me kinezët, sepse këta, për të na sabotuar, po na i vonojnë.
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19 SHTATOR 1971

PARTIA KOMUNISTE E ITALISE (M-L) PO NDJEK
NJE RRUGE JO TE QARTË NDAJ
REVIZIONIZMIT KINEZ
Dua të bisedoj me Ramizin për çështjen e Fosko
Dinuçit, Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Komuniste
të Italisë (marksiste-leniniste) dhe në përgjithësi për qëndrimin e kësaj partie ndaj Kinës. Mua më duket se
italianët kanë marrë një rrugë jo shumë të drejtë ndaj
Kinës, dua të them një rrugë të paqartë, joparimore.
Ata po e drejtojnë luftën kundër Ten Hsiao Pinit dhe
kjo është një luftë e drejtë, pse Ten Hsiao Pini është
një element revizionist i djathtë, i cili erdhi në fuqi
ashtu siç erdhi dhe siç e dimë. Por çështja nuk është
vetëm te lufta kundër Ten Hsiao Pinit, por kundër
ideologjisë kineze, brenda së cilës nuk është vetëm Ten
Hsiao Pini, apo edhe Hua Kuo Feni, por edhe vetë
Mao Ce Duni.
Po çfarë bëjnë shokët italianë? Me rastin e përvjetorit të vdekjes së Mao Ce Dunit, shokët e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) po organizojnë
mbledhje përkujtimore dhe rae këtë mendojnë se kanë
zënë pozitën se gjoja bëjnë diferencim dhe gjoja përpiqen të veçojnë Ten Hsiao Pinin nga Hua Kuo Feni ose
Hua Kuo Fenin me Ten Hsiao Pinin nga Mao Ce Duni.
Por një mëngjes ata do të bien nga fiku, për këdo që
do të zgjedhin, si për sa i përket Ten Hsiao Pinit, që
671

është dhe do të mbetet kurdoherë armik i marksizëm-leninizmit, si për sa i përket Hua Kuo Fenit që edhe
ky do të mbetet kurdoherë antimarksist, ashtu edhe për
sa i përket Mao Ce Dunit, pse teoria e këtij nuk është
një teori marksiste-leniniste dhe as nuk mund të trajtohet në mënyrë të tillë sikur kjo qenka një teori marksiste-leniniste, «prandaj duhet ta mbrojmë• këtë teori
nga revizionistët që tash kanë uzurpuar fuqinë në Kinë.
Përveç kësaj, Dinuçi, në një bisedë që pati me ambasadorin tonë, i tha këtij se gjoja baza e Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste) pyet përse Partia
e Punës e Shqipërisë nuk del hapur në këtë çështje, pse
më vonë, sipas tyre, ky qëndrim yni mund të bëhet i
rrezikshëm për Partinë tonë. Me fjalë të tjera kjo do
të thotë që përse Partia e Punës e Shqipërisë, në këtë
problem kaq të madh. nuk ndjek vijën dhe taktikën e
Partisë Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste)? Kjo,
sipas mendimit tirr., është një megalomani e Dinuçit dhe
e shokëve të tij, është një papjekuri politike, një karakteristikë ala italiane.
Ky qëndrim i marksistë-leninistëve italianë duhet
të na bëjë të ndjekim më me vëmendje zigzaget e tyre,
sepse mund t'i dalë tymi një çikë më vonë. Në Partinë
Komuniste të Italisë (marksiste-leniniste), që hiqet kaq
e afërt me ne, mund të kenë infiltruar elementë jo të
qartë politikisht, ose revizionistë dhe kjo parti të zërë
që tash pozita pro Mao .Ce Dunit, gjoja në mbrojtje
teorike të Kinës dhe kështu nesër, qëndrimi aktual t'i
shërbejë për t'u futur në luftë kundër Partisë së Punës
të Shqipërisë. Këto dredhi më duket se Dinuçi ose nuk
i-kupton, ose luan .rolin e budallait, ose bën të zgjuarin.
Por Partia e Punës e Shqipërisë nuk i ha këto, për arsye
se asaj nuk ia .kanë hedhur parti të. :tjera e jo partia e
Dinuçit.
Partia e Dinuçit është një parti e mirë, por • e re,

ajo duhet të bëjë shumë kujdes në këto farë nuancash
ideologjike që po shpreh. Duhet, mendoj unë, që partia
e Dinuçit të mos shpejtohet për të marrë qëndrime të
pararojës kundër Kinës. Ajo këto qëndrime s'i merr kundër Kinës, po kundër Ten Hsiao Pinit dhe lë në harresë revizionizmin kinez, që nuk e përfaqëson vetëm Ten
Hsiao Pini, sepse ky është vetëm një person, ose përfaqësues i një grupi. Në kokë të revizionizmit kinez është

vetë Mao Ce Duni, nga ai rrjedh kjo ideologji në Kinë,
nga mendimet e tij rrjedhin këto katastrofa, këto puçe
të njëpasnjëshme, për arsye se vija politike, ideologjike
dhe organizative e Kinës, e partisë dhe e shtetit kinez,
nuk është e drejtë. Por këtë, siç duket, nuk e kanë kuptuar akoma Dinuçi, Risaliti dhe shokët e tyre.
Prandaj në mënyrë miqësore na duhet t'u lëmë atyre të kuptojnë, se është Partia e Punës e Shqipërisë ajo
që, edhe pa e thënë emrin e Kinës, e demaskoi vijën
revizioniste kineze të Mao Ce Dunit dhe të të tjerëve,
edhe pa përmendur Mao Ce Dunin, Hua Kuo Fenin dhe
Ten Hsiao Pinin. Nga qëndrimet e mbajtura në Kongresin e 7-të të Partisë sonë dhe nga artikujt që vazhduam të botojmë pas tij, gjithë bota pa se në mes
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Partisë Komuniste
të Kinës ka kontradikta të mëdha parimore.
Çështja tjetër është çështje taktike. Italianët zgjodhën këtë rrugë, ata atakojnë Ten Hsiao Pinin për të
atakuar gjoja Hua Kuo Fenin, por, siç po marr vesh
unë, nga ana tjetër nuk mungojnë t'i bëjnë elozhe të
tepruara Mao Ce Dunit dhe të bëjnë manifestime ose
mbledhje për të përkujtuar përvjetorin e vdekjes së
tij. Italianët nuk kujdesen të shikojnë pak edhe qëndrimet e Partisë së Punës të Shqipërisë në këtë çështje.
Veprimet e tyre do të kenë konsekuencë dhe çështja e
Mao Ce Dunit nesër do t'u zërë këmbët dhe do të shkaktojë përçarjen e radhëve të partisë së tyre. Një pjesë
43 - 93
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e mirë e komunistëve marksistë-leninistë italianë do të
shikojë më vonë se Mao Ce Duni nuk ka pasur një
vijë të drejtë e, atëherë do të mbajë qëndrim më të
drejtë, kurse pjesa tjetër, e cila nuk është e vendosur
në vijën marksiste-leniniste dhe se për një kohë partia
në tërësi ka mbajtur qëndrim pro Mao Ce Dunit, do të
bjerë në kundërshtirn me komunistët e vërtetë italianë
dhe do të shkaktohet kështu përçarja. Zaten atje qëndron taktika e të gjithë revizionistëve modernë. Taktika
e tyre qëndron në atë që të goditet Partia e Punës e
Shqipërisë, sepse është kjo që po e udhëheq luftën kundër revizionizmit. Është e qartë kjo gjë, mund të thuhet, prandaj reviZionistët modernë dhe reaksioni përpiqen
me çdo mënyrë ta izolojnë Partinë e Punës të Shqipërisë.
Nga një anë edhe Kina krijon, si kërpudha, parti të ashtuquajtura marksiste-leniniste, nga ana tjetër ajo përpiqet të vërë në kundërshtim partitë që aktualisht kanë
qëndrim të mirë marksist-leninist dhe një prej këtyre
përpjekjeve është edhe kjo orvatje, të cilën nuk e kupton Dinuçi..
Dinuçit, si udhëheqësit të një partie marksiste-leniniste, ne ia kemi theksuar edhe herët e tjera se
duhet të evitojë të bëjë siç bëjnë disa parti italiane
borgjeze revizioniste që organizojnë manifestime, ose që
mbajnë qëndrime sipas diapazonit të partive të tjera.
Kjo është e rrezikshme për një parti marksiste-leniniste.
Dimë se Kina ka krijuar në Itali tri parti të tjera të
ashtuquajtura marksiste-leniniste dhe ajo i subvencionon
ato. Revizionistët dhe reaksioni i subvencionojnë këto
parti që të organizojnë manifestime të mëdha pro Kinës,
pro Ten Hsiao Pinit, pro Hua Kuo Fenit, pa lëre pastaj
pro Mao Ce Dunit, ku të marrin pjesë nga 10 e 15 mijë
veta. Kështu Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) mendon se po të mos mbajë edhe ajo qëndrim
sidomos pro Mao Ce Dunit, atëherë ka humbur. Mirëpo
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një pikëpamje e tillë do ta shtyjë dhe e shtyn atë që të
bëjë gabime.
Dinuçi duhet të dijë një gjë që Partia jonë dhe opinioni i saj janë kalitur për dhjetëra vjet me radhë
në një luftë të gjatë e të pamëshirshme me revizionizmin
modern, ajo ka luftuar kundër titistëve, ka luftuar kundër revizionistëve sovjetikë, ka luftuar kundër revizionistëve kinezë, ka luftuar edhe kundër të gjitha partive
të tjera revizioniste të botës dhe në këtë luftë është kalitur e mbi këtë bazë është formuar opinioni i shëndoshë
marksist-leninist jo vetëm i Partisë, por edhe i gjithë
popullit tonë. Është ndryshe me partinë e Dinuçit. Kjo,
jo vetëm që është një parti e vogël, jo vetëm që është
një parti e re, por edhe sikur të supozojmë se opinioni
i saj është i shëndoshë, muret e saj rrihen ditë dhe natë
nga valët e tërbuara të propagandës e të agjitacionit kapitalisto-revizionist, përveç që brenda në këtë parti ka
elementë të lëkundshëm që, në një mënyrë ose në një
mënyrë tjetër, kërkojnë të mbajnë qëndrime të papjekura, të shpejtuara e të azarduara. Por jo vetëm kaq,
por hyn pastaj edhe krimbi i përçarjes në mes Partisë
sonë dhe partive të tjera marksiste-leniniste të Evropës
që mbajnë dhe do të mbajnë qëndrime të mira.
Prandaj në këtë drejtim mendoj se duhen vënë në
korent shoku Dinuçi dhe shoku Risaliti, pse dy herë, si
me të qeshur, Dinuçi e ka shfaqur këtë pikëpamje, që
gjoja Risaliti si me shaka ka thënë se përse Partia e
Punës e Shqipërisë nuk e atakon Kinën drejtpërdrejt,
kurse aktualisht nuk është Risaliti, por janë opinione
brenda në këtë parti, ku ekzistojnë të tilla -pikëpamje
ndaj Partisë së Punës të Shqipërisë. Dinuçi harron se
Shqipëria është një shtet socialist, se Partia e Punës e
Shqipërisë, që udhëheq këtë shtet socialist, nuk i shkel
kurrë parimet, por i mbron ato me pjekuri, kurse partia
e tij -nuk është në fuqi. «Të shpejtohemi ngadalë», thotë Partia jonë.
675

E HEN£
19 SHTATOR 1977•

TE DEMASKOHEN FORT ARMIQTE
E POPUJVE ARABE
Teza për artikulli për vizitën që Anvar el Sadati
do të bëjë pas disa kohësh në Izrael
Bisedova me Ramizin për vizitën që Anvar el Sadati
do të bëjë pas disa kohësh në Izrael. rshtë rasti që t'u bëjmë një demaskim të fortë armiqve të popujve arabë e,
në mënyrë të veçantë të popullit palestinez, imperialistëve amerikanë, socialimperialistëve sovjetikë dhe qarqeve
reaksionare arabe. Udhëtimi i Sadatit në Izrael është
pjesë e komplotit të përbashkët imperialisto-sionist dhe
i reaksionit arab kundër interesave dhe të drejtave të
popujve arabë. Për këtë çështje i dhashë Ramizit udhëzime të hollësishme dhe teza të zgjeruara për një artikull, në të cilin të demaskohen edhe vepra e politika
kapitulluese e Sadatit, por pa e përmendur atë me emër.
Agresorët duhen izoluar, ata duhen demaskuar e
duhen luftuar. Një agresor i tillë kundër popujve arabë,
kundër lirisë, pavarësisë dhe tërësisë territoriale të tyre
është Izraeli. Ky i ka gjakosur popujt vëllezër arabë, ka
pushtuar tokat e tyre. Izraeli çdo ditë e vazhdimisht
godet, vret e pret një popull të lavdishëm, siç është po1 Botuar në gazetën «Zëri i popullit» me titullin «Çështja
e drejtë e popujve arabë është e pamposhtur», 24 nëntor 1977.
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pulli vëlla palestinez, të cilin sionistët, të mbështetur
nga imperialistët amerikanë, e kanë lënë pa atdhe. Populli heroik palestinez tani është shpërndarë dhe jeton
i mjeruar si muhaxhir, si mik në shtëpitë e vëllezërve
të tij arabë. Megjithëse i vrarë e i copëtuar, ky popull ka
një frymë e një ndërgjegje të lartë luftarake. Ai kurrë
ndonjëherë nuk i ka ulur armët për të fituar lirinë, të
drejtat dhe atdheun e vet. Populli shqiptar ushqen një
dashuri, një respekt e admirim të madh për këtë popull
trim e të shumëvuajtur dhe ka besim të patundur në f
toren e tij përfundimtare.
Të bihet në ujdi e të bëhet kompromis me Izraelin,
të lihen mënjanë dhe të merren nëpër këmbë interesat
e popujve arabë, sidomos interesat e popullit palestinez
e të atij sirian, është e dënueshme. Populli shqiptar, si
mik i ngushtë e besnik i popujve arabë, e konsideron
këtë si një veprimtari të drejtuar kundër interesave të
arabëve, si proimperialiste e që nxit agresionin imperialisto-izraelit.
Gjithë opinioni i shëndoshë arab, që nga vetë palestinezët e sirianët, algjerianët, irakianët, libianët e deri
tek egjiptianët, është prononcuar kundër ujdisë e kundër
kompromisit me Izraelin. Gjithashtu, të gjithë ata që
janë luftëtarë të vërtetë kundër imperializmit amerikan
e socialimperializmit sovjetik, kundër reaksionit e shtypjes, të gjithë ata që janë për lirinë e popujve dhe për
luftën e tyre çlirimtare, e kanë dënuar dhe e kanë kritikuar pa ekuivok gjunjëzimin ndaj Izraelit, kanë mbajtur qëndrim të prerë kundër kompromisit me Izraelin.
Por vihet re se nuk po luan fare karta e «të paangazhuarve». Dhe kjo nuk është e rastit. Falsitetin e «teorive» ose të «lëvizjeve» që janë destinuar për mashtrimin
e popujve, e nxjerrin në shesh ngjarjet konkrete, zhvillimi i luftës së klasave. Ç'të thonë partizanët e lëvizjes
së «të paangazhuarve», kur protagonistët e kompromi677

seve të tilla, që janë edhe flamurtarë të «mosangazhimit»,
e tregojnë hapur se janë të angazhuar dhe të varur nga
imperializmi, se bëjnë lojën e tij, se politika që ndjekin,
formalisht është e pavarur, por, në realitet, diktohet
nga të tjerët, mbron interesa të huaj për popujt arabë.
Nuk po duket, gjithashtu, as veprimtaria e së ashtuquajturës botë e tretë. Përkrahësit e kësaj teorie, që
bërtasin me të madhe dhe përpiqen ta provojnë me
citate se ndihmojnë luftën e interesat e popujve të botës, nuk po i shohim që të mbrojnë kauzën e drejtë
të popujve arabë, nuk po dalin në mbështetje të tyre.
Përse vallë? Mos duhen sakrifikuar interesat e arabëve,
tokat e tyre, fati dhe jeta e palestinezëve për hir të
aleancës me «botën e dytë» dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Apo ndoshta kështu e duan interesat
e lartë të superfuqive imperialiste, që popujt e vegjël
dhe njerëzit e thjeshtë nuk arrijnë t'i kuptojnë dot?
Partia jonë e populli shqiptar i hedhin poshtë me
përbuzje të. gjitha llogaritë imperialiste. Populli ynë ka
qenë dhe është gjithnjë me kauzën e drejtë të popujve
arabë dhe do të jetë përkrah tyre në çdo situatë, të mirë e të keqe, në gëzime e në fitore, si dhe në hidhërime e në disfata të përkohshme. Populli ynë është një
popull i vogël, por për ata që luftojnë për liri e për të
drejtën, si për popujt arabë e të Afrikës, ai është një
vëlla besnik i patundur.
Po konstatojmë se politika e përgjithshme që ndjekin superfuqitë imperialiste është ndërtuar në përputhje me interesat e tyre, kush të vendosë më mirë e më
shpejt hegjemoninë e vet mbi popujt, mbi kontinentet.
Secila nga superfuqitë imperialiste, si kur i ka futur
thellë thonjtë, ashtu edhe kur është duke ngulur piketat
e para të ekspansionit, lufton t'u imponojë vendeve e
grup-vendeve politikën e vet.
Socialimperialistët sovjetikë punojnë që të gënjejnë
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udhëheqje të vendeve të ndryshme të Afrikës, duke u
shtirë si kampionë të lirisë. Ata u shesin armë këtyre
udhëheqjeve dhe fitojnë të drejtën për të krijuar baza
ushtarake për interesat e vet sundues imperialistë. Kështu ndodhi në Somali. Por, njëkohësisht, një fuqi tjetër imperialiste, Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
manovruan me shpejtësi dhe nëpërmjet agjentëve të tyre,
kredive, armëve e dollarëve i luajtën të gjithë gurët për
t'ua ngritur këmbët pas një kohe socialimperialistëve
sovjetikë.
Viktima të këtyre lojërave të rrezikshme e të interesave imperialistë bien popujt. Shohim që popujt e
Etiopisë e të Somalisë, dy popuj liridashës e paqedashës,
me një kulturë të lashtë dhe që kanë vuajtur të zitë e
ullirit nga kolonialistët italianë, kanë hyrë në luftë dhe
po vriten me njëri-tjetrin. A e duan këta popuj këtë
luftë? Aspak. A mund t'i zgjidhin mosmarrëveshjet që
kanë në mes tyre pa qenë nevoja për luftë? Sigurisht,
mund t'i zgjidhin e të gjejnë rrugët e përshtatshme. Atëherë pse luftojnë? Është e qartë se këta i shtyjnë në luftë
të tjerët, fuqitë e superfuqitë imperialiste, për interesat
e vet grabitqarë e hegjemonistë.
Ndërsa derdhet gjaku i popujve të mjeruar dhe rritet urrejtja midis tyre, ka fuqi imperialiste e kapitaliste
që herë marrin anën e njërit, herë të tjetrit, herë duartrokasin njërin vend, herë tjetrin, pa bërë as gjestin më
të vogël për të ndihmuar këta popuj të shumëvuajtur që
të fitojnë paqen dhe mundësinë për të ndërtuar jetën
e tyre në liri e në pavarësi të plotë.
Politika e Partisë sonë është e qartë. Ajo mbështet
luftën nacionalçlirimtare të popujve, përkrah interesat e
tyre. Ne u flasim popujve vëllezër hapur, ashtu siç i gjykojmë e i mendojmë gjërat. Ata duhet të ruhen nga intrigat e superfuqive imperialiste, të cilat zakonisht vijnë
si miq, si dashamirë, por qëllimi i tyre i vërtetë është
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të dominojnë, të hedhin bazat për vendosjen e hegjemonisë së vet. Kjo ngjet në Angola, në Zaire e gjetkë. Kjo
po ndodh për një kohë të gjatë në Lindjen e Mesme, ku
po luhet një dramë e rëndë me fatet e popujve vëllezër
arabë. Në këtë rajon superfuqitë imperialiste luajnë të
gjitha fijet, alternojnë njëra-tjetrën, për të plotësuar ambiciet ekspansioniste e shfrytëzuese.
A mund të konsiderohet politikë joagresive e në tërheqje politika e imperialistëve amerikanë që mbrojnë
dhe mbështetin satelitin e tyre më agresiv, Izraelin? Në
kohën e sotme lufta agresive përgatitet shkallë-shkallë,
nëpërmjet luftërave të pjesshme, duke nxitur agresione
të veçuara, luftëra lokale. Në qoftë se imperialistët amerikanë shpallin se janë për statukuonë, kjo nuk do të
thotë se kanë hequr dorë nga synimet agresive e ekspansioniste, por se statukuoja u intereson dhe është në favor
të interesave të imperializmit amerikan e aleatit të tij,
Izraelit.
Ne jem i kundër dhe e demaskojmë këtë maskim
që i bën Karteri politikës së tij agresive. Ne i demaskojmë të gjithë ata që duan ta paraqesin politikën e statukuosë si një politikë joagresive, por mbrojtëse. Imperializmit amerikan akoma s'i kanë rënë dhëmbët dhe as i
janë prerë thonjtë.
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E MERKURE
21 SHTATOR 1977

SI TE PERVETESOHET ME MIRE MARKSIZEM-LENINIZMI
Shënime
Pedagogët tanë të marksizëm-leninizmit lypset të
bëjnë përpjekje, në radhë të parë, vetë ata që ta përvetësojnë këtë teori si duhet, në gjerësinë dhe në aspekte të
ndryshme të saj, si në drejtim të zhvillimit të shoqërisë
sonë socialiste, ashtu edhe në luftën që duhet bërë kundër
ideologjive armiqësore idealiste, kapitaliste, revizioniste e
të tjera. Në qoftë se pedagogët tanë e studiojnë marksi-zëm-leninizmin në këtë prizëm, ata do të jenë më të
zhdërvjellët dhe më në gjendje që dëgjuesve, nxënësve,
studentëve, komunistëve dhe masave të gjera të popullit,
t'u shpjegojnë kyçet e kësaj teorie. Duke qenë të përgatitur si duhet, ata do të dinë t'i kapin mirë këto kyçe
dhe t'i zbërthejnë në mënyrë sa më të kuptueshme, jo
me një frazeologji të rëndë filozofike, por me një kuptim
të qartë, me ide të asimilueshme dhe të lidhura ngushtë
me situatat dhe me ngjarjet konkrete. Ne jemi të ndërgjegjshëm se, si rezultat i punës së madhe të gjithashme
që është bërë dhe po bëhet nga Partia, opinioni marksist-leninist jo vetëm i Partisë, por edhe i popullit tonë,
është formuar dhe është forcuar, por në qoftë se edhe
pedagOgët do të arrijnë ta bëjnë këtë punë, unë mendoj
se - ne . dc - ta ngrernë nivelin ideopolitik të Partisë dhe të
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popullit tonë akoma më shumë nga sa e kemi ngritur.
Pedagogët tanë të marksizëm-leninizmit në mes të

morisë së njerëzve që përgatitin do të gjejnë elementë të
talentuar, për të cilët ne kemi shumë nevojë. E karn
kurdoherë çështjen për ata njerëz që përgatitim për një
edukim sa më të gjerë të masave të Partisë dhe të popullit me ideologjinë tonë marksiste-leniniste. Ata duhet të
kenë shumë kujdes që këta kuadro të rinj t'i futin më
thellë në përvetësimin në gjerësi dhe në thellësi të teorisë sonë, pse, siç na raëson Partia, edhe pedagogët, edhe
komunistët, si dhe masat e popullit duhet ta kenë kurdoherë si busull marksizëm-leninizmin që të orientohen në
çdo moment prej tij për zgjidhjen e drejtë të problemeve
tona të brendshme, për kuptimin e ngjarjeve që zhvillohen jashtë dhe për të bërë sa më pak gabime teorike e politike, duke kapur me mprehtësi gabimet ideologjike,
prirjet idealiste ose reaksionare që shfaqen në shkenca
të ndryshme.
Të kemi parasysh se vendi ynë, Partia, shteti dhe
shkenca jonë nuk mund të zhvillohen e të përparojnë,
duke qenë të izoluar nga bota që na rrethon, nga ajo
që ne e quajmë «presion i jashtëm» e që vepron mbi ne.
Në botë ka shkencëtarë dhe elementë të tjerë progresistë,
dijenitë e të cilëve ne duhet t'i përvetësojmë. Nuk përjashtohet që edhe elementët progresistë, që në një drejtim janë në pararojë, në pozita përparimtare, në një
drejtim tjetër mund të jenë të pleksur (në mos me një
ideologji idealiste fare reaksionare e të dukshme për cilindo), me një ideologji jo fort të pastër, me ide, si të
thuash të lyera nga jashtë, që duken si përparimtare,
por që në thelb s'janë kështu. Një kuadër i paformuar
mirë, që bie në kontakt me ide të tilla, është e zorshme ta ndajë, siç thotë populli, «shapin nga sheqeri»
dhe ka rrezik të bjerë në pozitat e asaj teorie apo filozofie që nuk është jona ose t'i kuptojë gabim pro682

blemet ekonornrke apo praktikat e tjera shkencore.
Duhet ta kemi të qartë se shabllonizmi në edukimin marksist-leninist të njerëzve nuk lejon që këta të
pajisen me aftësi orientuese. Sidomos leksionet ose shpjegimet e pedagogëve, ose të atyre kuadrove të Partisë,
që nuk janë pedagogë, por merren drejtpërdrejt me
sektorin e edukimit dhe që gjatë punës së tyre me njerëzit përdorin vetëm fraza propagandistike e forma pune shabllone, nuk mund të shpjegojnë shumë gjëra. Për
revizionizmin modern shpesh, nga disa kuadro, përmenden fraza, mirëpo revizionizmi nuk është vetëm një
rrymë e madhe dhe e fuqishme, që është ngritur sot
kundër marksize:m-leninizmit, por ai është një përqendrim i të gjitha teorive antimarksiste idealiste që kanë dalë deri më sot. Prandaj, në rast se nuk studiohen
si duhet klasikët tanë të marksizëm-leninizmit, Marksi,
Engelsi, Lenini dhe Stalini dhe gjithë kësaj pasurie
kolosale teorike nuk i shtohet edhe historia e praktikës
sonë revolucionare, e cila bazohet në këtë teori, nuk
mund të kuptohet si duhet, për shembull, tradhtia e
udhëheqjes së re revizioniste kineze, ose do të kuptohet
në mënyrë shumë të çalë.
Ne nuk flasim akoma haptazi për revizionistët kinezë, por tanimë dihet se mosmarrëveshjet tona me ta nuk
janë vetëm për teorinë e «tri botëve- dhe për zhvillitnin
e «luftës në të dy krahët», kundër imperializmit e revizionizmit. Këto janë mosmarrëveshje për çështjet kryesore, për çështjet bazë, ku duket qartë deviacioni i tyre
nga marksizëm-leninizmi. Revizionizmi aktual kinez,
analizës së të cilit i duhet futur thellë (dhe për këtë
unë nuk do të zgjatem këtu), është si kubi me shumë
faqe. Rryma revizioniste kineze ka shumë synime, ajo
përpiqet të arrijë shumë objektiva, përdor shumë taktika,
që përbëjnë të gjitha një drejtim antimarksist, që, në
fakt i vjen në ndihmë sistemit kapitalist në kalbëzim.
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Kjo rrymë e re revizioniste do të përpiqet të krijojë
prapë forma të tjera në rrugën e shmangies nga marksizëm-leninizmi. Mund të themi ne se ekonomia kineze
do të zhvillohet sipas shembullit të ekonomisë titiste?
Këtë do ta shohim, por, në bazë të analizave që Partia
jonë i ka bërë edhe këtij problemi, revizionizmi kinez
nuk i ka rrënjët mbi ujë, se edhe ky është një revizionizëm i thellë dhe në shumë drejtime, prandaj ai do të
kërkojë forma të reja organizimi për të shkuar në
kapitalizëm.
Për Marksin dhe për Engelsin, për Leninin dhe për
Stalinin këto shmangie nuk kanë qenë të panjohura.
Titizmi, që doli në kohën kur rronte Stalini, i cili edhe
e luftoi këtë rrymë të rrezikshme, ashtu sikurse e luftuan Partia Bolshevike, Partia jonë dhe parti të tjera,
ishte luftuar edhe nga Marksi, nga Engelsi dhe nga
Lenini në shfaqjet e në tezat e revizionistëve të kohës
së tyre. Po t'i futemi thellë dhe ta analizojmë ç'është
titizmi në ideologji, në politikë, në ekonomi, në organizim, do të dalim me përfundimin se ai është një amalgamë e disa teorive antimarksiste-idealiste, të cilat janë
shfaqur që në kohën e Marksit dhe që sot kanë marrë
një formë të re që ne e quajmë «titizëm». Në këtë amalgamë gjejnë shprehjen e vet anarkosindikalizmi, prudonizmi etj.
Aktualisht po flitet për eurokomunizmin. Ç'është
eurokomunizmi? Do të gaboheshim në qoftë se do ta
shpjegonim eurokomunizmin thjesht si një shkëputje e
një grupi partish revizioniste të Evropës Perëndimore
nga e ashtuquajtura Parti Komuniste e Bashkimit Sovjetik. Në fakt, eurokomunizmi nuk qëndron vetëm në
shkëputje nga tutela e Moskës. 2shtë e kuptueshme se
edhe tendenca për shkëputje është një synim i atyre
që e përkrahin eurokomunizmin, por kjo rrymë reviziondste synon të shkojë më tej. Ajo e ka hedhur poshtë
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edhe atë maskë të trashë që përpiqen të mbajnë revizionistët sovjetikë, të cilët vetëquhen leninistë sa për
të ruajtur disa tipare të jashtme formale dhe për t'u
mbuluar nga demaskimi i plotë.
Eurokomunizmi është një revizionizëm që i hedh
poshtë të gjitha maskat. Ku qëndron thelbi i këtij varianti të revizionizmit? Edhe thelbi i këtij varianti revizionist qëndron në grumbullimin e të gjitha teorive të
vjetra antimarksiste, që nga trockizmi, anarkizmi, prudonizmi, bernshtajnizmi, kautskizmi e gjer te revizionizmi
i sotëm i Brezhnjevit, i Hrushovit dhe i gjithë të tjerëve
dhe në adaptimin e tyre për kohën tonë. Shokët që merren me studimin e filozofisë i njohin fare mirë të gjitha
teoritë «socialiste» që ka përdorur borgjezia me kohë, siç
janë socializmi kristian, socializmi katolik, socializmi feudal, socializmi borgjez, të cilat i ka luftuar e i ka demaskuar Marksi. Të gjitha këto përbëjnë një amalgamë
teorish të stërholluara, të cilat, revizionistët, përkrahës të
eurokomunizmit, kërkojnë t'i quajnë si «një marksizëm
përshtatshëm me epokën tonë». Kush e shikon thellë këtë
teori e kupton mirë që kjo mbështetet jo në idetë e
socializmit shkencor, por në kapitalizmin monopolist
shtetëror.
Marsheja, Karriljoja dhe Berlingueri duan ta marrin
fuqinë, duke u vetëquajtur «marksistë-leninistë», por jo
si në kohën e Marksit, pse Marksi do ta quante një utopi
këtë «marksizëm» të tyre, që ata e paraqesin sikur na
qenka një marksizëm-leninizëm i zhvilluar në bazë të
situatave aktuale. «Nuk duhet të bëjmë revolucion për
të hedhur në dorë pushtetin», — thonë ata. Mirëpo kjo
tezë e tyre, natyrisht, vete në kundërshtim me teorinë
tonë. Rrugën e tyre të marrjes së pushtetit vetëm me
reforma, vetëm me anën e parlamentit, ata përpiqen ta
shpjegojnë e ta propagandojnë me variantin e eurokomunizmit. Këta revizionistë e pranojnë shtetin borgjezo685

-kapitalist aktual dhe bile mohojnë nevojën e shembjes së
tij. Këtë shtet ata e quajnë si «një fillim të rrugës për
socializëm», për arsye se pas Luftës së Dytë Botërore ky
ka shtetëzuar një sërë ndërmarrjesh ekonomike. Natyrisht, qeveritë borgjeze të vendeve perëndimore kapitaliste kanë shtetëzuar për interesat e klasës sunduese
ato ndërmarrje që nuk lëndonin aspak trustet dhe kapitalet shumëkombëshe, por kjo nuk do të thotë që borgjezia
e shndërroi natyrën klasore të shtetit të saj shfrytëzues.
Meqë në këto vende shteti administron disa sektorë të
jetës, si: shëndetësinë, ushtrinë dhe ndonjë tjetër, atëherë, thonë këta revizionistë të rinj bernshtajnistë, kautskistë, hrushovianë e të tjerë, ne duhet të mos e rrëzojmë
këtë pushtet, por të infiltrohemi edhe vetë në të! Kur
Lenini theksonte që pushteti i borgjezisë duhet rrëzuar
nga themelet, sipas këtyre revizionistëve, e kishte gabim,.
prandaj ata thonë që me anën e zgjedhjeve të përpiqemi të futemi në parlament dhe atje të luhet lodra demokratike. Në ,qoftë se ne do të sigurojmë shumicën e votave, do të vijmë në fuqi dhe kjo do të na japë mundësi
të bëjmë më shumë shtetëzime. Kështu, sipas tyre, shteti borgjez, kur ata të jenë në krye, do të bëhet më shumë
«demokratik» dhe, me anën e tij, do të ecet drejt socializmit pa gjakderdhje, pa polici, pa ushtri, sepse policinë
dhe ushtrinë e të gjitha .-aparatet shtetërore, do t'i ketë
të tëra në duar shteti. Duke qenë, pra, revizionistët brenda tij, do të shkohet me të në socializëm! Kështu, sipas
kësaj teorie, do të organizohet shteti, drejtimi i vendit
dhe i ekonomisë.
Kinezët e pëlqejnë këtë teori dhe, nesër, me siguri
do ta mbështetin. Po në ç'mënyrë, në ç'forma dhe deri
ku do të shkojnë, kjo është vetëm një çështje taktike.
Ata, gjatë procesit të rrugës së tyre për shndërrimin .e.
Kinës nga një vend socialist në një vend kapitalist, do
të ecin pa u ndalur. Në ç'forma do të bëhet ky prapa686

kthim? Disa formave kanë filluar t'u duken veshët që
tani. Rajonizimin, siç është çështja e organizimit të pesë
a gjashtë zonave, që po mendohet të bëhet, duhet ta
vërejmë, të ana]izojmë anën e tij politike, ideologjike, administrative dhe të kombësive e të shumë aspekteve të
tjera me radhë. Mbi të gjitha duhet të studiojmë çështjen
e partisë. Po t'i futemi thellë kësaj çështjeje, si gjatë
periudhës së Revolucionit Kulturor që u zhvillua në
Kinë, 'edhe tash, në këtë grupim aktual, nuk shohim ku
është partia dhe mbi ç'baza politike, ideologjike dhe organizative është ndërtuar ajo. Duke i studivar këto probleme në kompleksitetin e tyre, do të jemi në gjendje të
kuptojmë edhe ndryshirnet që po ndodhin tani dhe format që do të marrin ato.
Të gjitha këto i them për të kuptuar se lufta që
kemi përpara është e ashpër dhe shumë e komplikuar.
Kjo është një luftë vetëm politiko-ideologjike. Që ta
zhvillojmë me sukses 'këtë luftë duhet të bëjmë të ndërgjegjshëm komunistët për karakterin e përgjithshëm të
deviacionit të madh idealist-revizionist-kapitalist, që ka
për qëllim të shpëtojë kapitalizmin nga kriza e madhe ku
është futur. Edhe në Kinë ndodh e njëjta gjë, sepse ata
që kanë ardhur në fuqi atje janë kapitalistë të rinj me
shpirt të vjetër, me pikëpamje idealiste. Marksizëm-leninizmi ka qenë vetëm një mbulesë për ta, po kjo mbulesë tash u gris.
Partia jonë duhet të kuptojë jo vetëm në përgjithësi,
por edhe në veçanti, se karakteri i të gjitha rrymave revizioniste është i përgjithshëm dhe synon të realizojë
një qëllim të përbashkët: Të luftojë kundër revolucionit,
kundër marksizëm-leninizmit, kundër partisë marksiste-leniniste, por megjithëkëtë secila nga këto rryma në
veçanti ka karakteristikat e saj, të cilat duhet t'i dimë.
'Prandaj, ata që e studiojnë -marksizëm-leninizmin, dhe
në radhë të 'parë pedagogët që merren me dhënien e .kë-
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saj shkence, të mos i harrojnë këto që përmenda, të mos
flasin kundër Kautskit, Bernshtajnit, Internacionales së
Dytë dhe këtij apo atij deviatori, ose rryme antimarksiste, sa për të kaluar radhën.
Ne e përdorim me përbuzje termin «trockist-, por
duhet ta bëjmë mirë të njohur cilat janë pikëpamjet e
Trockit në luftën kundër Stalinit, kundër Partisë Bolshevike, me një fjalë kundër komunizmit. Tani revizionistët e Evropës Perëndimore, Karriljoja me shokë, po
ngrenë lart Trockin dhe «kritikojnë- Hrushovin, se ky
nuk u ka vajtur deri në fund disa çështjeve, siç është
.edhe rehabilitimi i Trockit! Aktualisht në botë ka plot
trockistë dhe trockizmi po mbulohet me frazeologji, që
është ca e zorshme të luftohet me sukses, në rast se
nuk njihet thelbi i kësaj agjenture të rrezikshme të borgjezisë, në radhët e lëvizjes punëtore botërore.
Desha të them se tezat e marksizëm-leninizmit nuk
duhet të përdoren si dogma në luftën kundër rrymave të
ndryshme antimarksiste, prandaj, në radhë të parë, nga
pedagogëi këto teza nuk duhet të jepen për edukim si
dogmë. Qëllimi është që parimet dhe idetë e doktrinës
sonë të treten mirë dhe të mbahen kurdoherë në mendjen e njerëzve tanë që ata të dinë se kjo ose ajo rrymë
.revizioniste përdor këtë taktikë, tjetra përdor këtë ose
atë maskë dhe duhet luftuar kështu ose ashtu. Të gjitha këto rryma armiqësore duhen luftuar, duhen luftuar
bernshtajnizmi, trockizmi, hrushovizmi, Hua Kuo Feni
e Ten Hsiao Pini, iksi dhe ipsiloni, pse të gjithë këta
janë antimarksistë dhe revizionistë.
Një luftë të madhe kemi përpara për të bërë, prandaj e theksoj edhe një herë se Partisë i vihet një detyrë
e madhe për përvetësimin si duhet të marksizëm-leninizznit. Unë e di se të gjithë filozofë nuk do të bëhen, por
kërkojmë që Shkolla e Partisë, pedagogët e marksizëm-leninizmit dhe shokët e Partisë që i mësojnë në shkolla

këto parime, t'i kenë të qarta dhe jo t'i mësojnë si dogma.
Mësimet në filozofi të shërbejnë si busull për t'u udhëhequr drejt në këtë luftë të madhe që thashë. Kina aktualisht, në të katër anët e botës, po krijon parti false, të
vetëquajtura marksiste-leniniste. Këto grupe formohen
me dy, tri, pesë apo dhe me njëzet veta dhe menjëherë
njihen nga ana e saj si parti, mjaft që t'i dërgojnë nga
një telegram Partisë Komuniste të Kinës se ato aprovojnë Kongresin e saj të 11-të. Shtypi kinez ka muaj që
boton dita më ditë lumenj telegramesh, bile ka filluar
t'i ribotojë këto për t'i dhënë opinionit botëror përshtypje sikur gjithë komunizmi ndërkombëtar është dakord
me kursin e Kongresit të 11-të të partisë së tyre.
Partia jonë, që ka qenë e lidhur me Partinë Komuniste të Kinës e di fare mirë se jo vetëm teorikisht, por
edhe praktikisht, të tëra këto «parti», që dalin si kërpudhat pas shiut, janë grupe njerëzish që synojnë të mashtrojnë botën. Partia ka thënë, gjithashtu, se çdo gjë do
të arrihet në kohën e saj, prandaj porosit: «Shpejtohuni
ngadalë•, mos shkelni kurrë parimet, ndiqni me besnikëri
orientimin që jep Partia, mbroni vijën e Partisë dhe
shpjegojeni drejt këtë vijë. S'ka gjë se ne nuk ia vumë
gishtin Kinës kur folëm kundër qëndrimeve të saj, gjithë
bota e ka marrë vesh ku ishte qëllimi i Partisë sonë, kudo
ziejnë sot këto çështje. Ne akoma nuk e përmendim Kinën kur flasim për idetë e qëndrimet e saj të gabuara.
Veprojmë kështu për arsye taktike, por me siguri do të
vijë koha që ne t'i adresohemi asaj hapur. Unë nuk them
ndonjë gjë që nuk dihet, por e vërteta është se qetësi nuk
ka në Kinë. Nuk dua të them se kjo situatë do të ndryshojë gjendjen në Kinë, se kjo nuk dihet, por fakt është
që qetësi atje s'ka. Në këtë drejtim bëhen edhe debate
dhe është e natyrshme që atje të ketë debate.
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Këto mendime i shtrova në mbledhjen e sotme të Sekretariatit të KQ të PPSH, dhe i pyeta shokët nëse i kisha ato drejt. Në qoftë se nuk e shpjegova si duhet idenë
që kisha, u thashë shokëve të më falin, por duke shprehur këto mendime doja të thosha që, sa të jetë e mundur,
studimi i teorisë të bazohet në klasikët, të cilët kanë
parashikuar proceset esenciale dialektike të zhvillimit
historik të shoqërisë dhe të luftës ideologjike dhe, nga
ana tjetër, teoria e tyre të lidhet vazhdimisht edhe me
eksperiencën konkrete të Partisë sonë dhe me situatat
aktuale ndërkombëtare.

E SHTUNE
24 SHTATOR 1977

DIKTATURA PERSONALE E KA ÇUAR KORENE
NE FALIMENTIM
Në RDP të Koresë ekziston një diktaturë personale,
që e ka çuar vendin në falimentim. Atje harxhohen me
miliarda për të ngritur personalitetin e Kim Ir Senit në
rangun e «të vetmit udhëheqës botëror». Ky farë udhëheqësi, që nuk e peshon fare marksizëm-leninizmin, ka
krijuar një teori të tij të re, teorinë «çuçe», për përhapjen e së cilës harxhohen miliona, organizohen mbledhje
e mitingje, duke ftuar në to lloj-lloj njerëzish me gjithfarë mentalitetesh nga vende të ndryshme të botës. Me
të tillë njerëz bëhen seminare e organizohen konferenca në Phenian mbi «madhështinë» e Kim Ir Senit dhe
mbi «universalitetin» e teorisë «çuçe». Kjo orvatje e tij
e marrë, natyrisht, nuk gënjen njeri. Të gjithë ata që
venë atje, janë njerëz që i bien qelepirit, që marrin të
holla, shëtitin nëpër Kore, flasin dhe, më së fundi, kthehen në vendin e tyre, ku tregojnë se bënë një shëtitje të
këndshme me të hollat e popullit korean.
Natyrisht, me veprime të tilla Kim Ir Seni orvatet
t'ia kalojë edhe mitit të Mao Ce Dunit dhe të errësojë
teorinë gjoja marksiste-leniniste të kinezëve. Kim Ir Seni,
në vija të përgjithshme, hiqet si pjesëtar i «botës së tretë», të cilën dëshiron që ta drejtojë Koreja, domethënë
ai vetë. Mirëpo këto pretendime nuk i leverdisin Kinës,
fuqia e së cilës as tani, as në të ardhmen, nuk mund të
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krahasohet me atë të Koresë, që orvatet të bëjë diçka
me të ashtuquajturat vende të botës së tretë. Në këtë
drejtim Koreja paraqitet një konkurrente e Kinës, po edhe
e Jugosllavisë.
Me rastin e vizitës së tij në Kore, Titoja natyrisht,
duhet t'i ketë rekomanduar Kim Ir Senit që të heqë dorë
nga shpërthimi i një lufte me Korenë e Jugut dhe të
punojë që bashkimi paqësor i të dyja pjesëve të Koresë
të realizohet me kohë.
Jugosllavët nuk janë të kënaqur nga Kim Ir Seni,
i cili, nga njëra anë iu lut Titos që të thirrej edhe ai në
Konferencën e Kolombos si pjesëtar i «botës së të paangazhuarve», nga ana tjetër, e shpalli veten •shef suprem i
botës së tretë».
Meqenëse zura në gojë Konferencën e Kolombos,
mund të them se atje doli sheshit që pjesëtarët e saj nuk
ishin dakord me njëri-tjetrin. Ata nuk ishin dakord as
me Titon, që hiqet si flamurtari i lirisë së popujve, por
që, me gjithë kërkesën e Algjerisë dhe të shumë vendeve
të tjera pjesëmarrëse në Konferencë, nuk tha ndonjë
fjalë hapur dhe me emër kundër imperializmit amerikan
dhe nguli këmbë që të mos thoshin as të tjerët.

E H ËNE
26 SHTATOR 1977

REKOMANDIME PËR FJALIMIN QE DO TE MBAHET
NE MBLEDHJEN PLENARE TE ASAMBLESE
SE PERGJITHSHME TE OKB-SE
Sot u mora përsëri me fjalimin që do të mbajë kryetari i delegacionit tonë në mbledhjen plenare të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kohë më përpara kisha dhënë disa mendime për
disa probleme kryesore që shokët e Ministrisë së Punëve
të Jashtme duhet t'i pasqyronin në fjalimin e delegacionit
tonë. Sot kur lexova fjalimin që kishte përgatitur udhëheqja e kësaj ministrie, vura re se atje kishte disa gjëra
për të korrigjuar, sidomos mënyra disi e tepruar teorike
marksiste-leniniste, duke marrë parasysh se në OKB u
flasim popujve dhe përfaqësuesve të shteteve që nuk janë
marksistë-leninistë. Prandaj shokëve të ministrisë u
thashë:
E para: kur flasim në OKB, marksizëm-leninizmin,
pa e fshehur, duhet ta inkuadrojmë në pikëpamjet politike dhe ideologjike të Partisë dhe të shtetit tonë, në
mendimet që kemi për problemet e mëdha ndërkombëtare dhe për zgjidhjen e tyre.
E dyta: në fjalimin e delegacionit tonë në Kombet e
Bashkuara, duhet të kemi parasysh që të kalitim miqësinë
e popullit dhe të shtetit tonë të diktaturës së proletariatit me popujt dhe me vendet e Afrikës, të Amerikës,
të Azisë dhe të Evropës nëpërmjet përfaqësuesve të tyre.
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Këtë miqësi, u thashë shokëve edhe në bisedat me gojë,
nuk duhet ta kufizojmë vetëm në çështjet politike. Këto
janë gjëra kryesore, por me miqtë tanë, me përfaqësuesit
e këtyre shteteve, është rasti dhe duhet të përdorim kulturën tonë të përgjithshme për jetën e këtyre popujve,
domethënë atë kulturë që kemi ose që duhet medoemos
ta fitojmë. Punonjësit e Ministrisë sonë të Punëve të
Jashtme duhet të bëjnë shumë përpjekje në këtë drejtim
dhe t'u lënë të kuptojnë miqve tanë se Shqipëria socialiste, populli shqiptar, është shumë i interesuar për zhviIlimin revolucionar, shoqëror, historik dhe për artin e
kulturën e këtyre vendeve e të këtyre popujve. Pra, t'u
flasin atyre jo vetëm për politikë, por edhe për kulturën e
tyre, për aspiratat e popujve të tyre, për unitetin që duhet të konsolidojnë për t'u bërë ballë kolonializmit të
vjetër dhe të ri, imperialistëve dhe revizionistëve gënjeshtarë, të cilët flasin fjalë të bukura për popujt e botës, por në realitet punojnë për të vazhduar skllavërimin e tyre.
Me këtë rast shokëve u fola për një bisedë që kam
pasur në vitin 1964, në qoftë se nuk gabohem, me
bashkëshorten 1 e zgjuar të Dy Buasë, poet, shkencëtar
revolucionar zezak amerikan, që jetonte në atë kohë në
Ganë. Gruaja e Dy Buasë atëherë ishte drejtuese propagande në Ganë, pse ishte ganeze. Ajo kishte ardhur në
Shqipëri me rastin e 20-vjetorit të Çlirimit. Unë e prita
dhe pata një bisedë me të. Në këtë bisedë kam shtjelluar
pikëpamjet e Partisë sonë për të drejtat e popujve të
vegjël, për luftën e tyre, për konsideratën që kemi ne
për ta dhe për kërkesën që edhe shtetet e mëdha të kenë
konsideratë për mendimet e këtyre popujve dhe të mos
harrojnë se këta popuj luftojnë dhe do të luftojnë kundër
të gjitha djallëzive të shteteve të mëdha imperialiste. Me

një fjalë u rekomandova ta rilexojnë njëherë atë material, prej të cilit mund të nxjerrin disa ide, të cilat nuk
është nevoja t'i përmendin se i ka thënë shoku Enver në
filan bisedë, por problemet politike t'i thurin me konsiderata për historinë e kulturën e popujve. Këto mendime
mund të shprehen fare mirë në fjalimin e delegacionit
tonë megjithëse është një fjalim zyrtar nga ana e përfaqësuesve të shtetit tonë në një organizatë ndërkombëtare
politike. Politika duhet të bëhet kudo e mund të bëhet
në shumë forma.

1 Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 28, f. 163.
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T'UA BEJME TË DITUR SHOKEVE BRAZILIANE
PIKEPAMJET TONA MBI PROBLEMET E MEDHA
TEORIKE E POLITIKE AKTUALE
Bisedova pardje me shokun Ramiz, i mora mendimin
dhe ai ishte dakord që të shkonte te dy shokët kryesorë
brazilianë, për t'u lexuar fjalimin që mbajta në Plenumin
e fundit të Komitetit Qendrort, kuptohet pa e përmendur
Plenumin. Këtë ta bëjmë për arsye se shokët brazilianë
kanë ngritur disa probleme, të cilat duan t'i bisedojnë me
mua kur të takohemi. Konstatoj se këto probleme, në
përgjithësi, janë pikërisht ato që kam shtruar në mbledhjen e Plenumit të Komitetit Qendror. Mendoj se një
gjë e tillë do të lehtësojë edhe do të shkurtojë kohën e
bisedimeve për këto probleme kaq të mëdha që preokupojnë të dyja partitë tona dhe partitë e tjera marksiste-leniniste.
Ramizi nuk duhet t'u lexojë atyre faqet e para të
këtij fjalimi në Plenum, por të fillojë pikërisht nga pjesa
ku shtroj problemet ndërkombëtare ku shprehen vetëm
pikëpamjet e Partisë sonë, siç e dimë, për të gjitha problemet e mëdha teorike dhe politike që na dalin përpara.
Ramizi shkoi dhe ua lexoi fjalimin, por nuk pati kohë
të takohej me mua për të më thënë se si e pritën shokët

brazilianë këtë materia], për arsye se dje pasdreke u nis
për të asistuar në Kongresin e 7-të të Rinisë që mbahet
sot në Elbasan. Takimin tim me shokët brazilianë Ramizi
e ka caktuar ta bëjmë pasi të mbarojë Kongresi, të premten më 30 shtator.
Krahas me njohjen që më parë të shokëve brazilianë
me pikëpamjet e Partisë sonë për problemet e mëdha
teorike dhe politike, që janë ngritur aktualisht në botë,
kam përgatitur, po ashtu, edhe një material tjetër plotësues, me qëllim që, kur të vijnë shokët brazilianë në
takim, natyrisht ata do të shfaqin edhe mendimet e tyre
për këtë prob]em, t'u flas për plotësimin dhe zgjerimin
e mëtejshëm të disa prej problemeve për të cilat ata morën dijeni nga raporti që u coi dhe ua lexoi shoku
Ramiz.

1 Plenumi i 2-të i KQ të Partisë, i mbajtur më 28-29 qershor 1977.
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TE KRIJOJME MIDIS PATRIOTEVE TANE NE
EMIGRACION NJE GJENDJE TE GEZUESHME
OPTIMIZMI E SIGURIE
Shokët tanë që shkojnë në Nju-.Tork për të marrë
pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së
në takime, dhe veçanërisht në pritjen që mund të japin
në misionin tonë për emigrantët ekonomikë shqiptarë në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të mos lënë pa
thirrur edhe kosovarë, të cilët ushqejnë ndjenja të larta
patriotike, e duan dhe e mbështetin Republikën Popullore
Socialiste të. Shqipërisë. Atyre do t'u bëhet qejfi shumë që të mblidhen në mision tok me vëllezërit e tjerë
që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njihen me ta dhe të koordinojnë përpjekjet për të propaganduar sukseset e popullit tonë në ndërtimin e
socializmit, për ta mbrojtur Shqipërinë socialiste nga
propaganda demagogjike e tradhtarëve shqiptarë të organizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjetkë
dhe që nxjerrin edhe fletushka kundër shtetit tonë socialist, përgatitin po ashtu edhe manifestime përpara misionit tonë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Shqiptarët e Amerikës shqetësohen për të ardhmen e vendit tonë, pse ata informohen për gjendjen
e Shqipërisë vetëm nga shtypi borgjezo-imperialist, që,
duke shpifur, thotë se Shqipëria ka mbetur në mes të
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katër rrugëve, se ajo është e izoluar, se ekonomikisht
është e varfër, se në Shqipëri po arrestohen me mijëra
veta prokinezë dhe të tjera profka e gënjeshtra. Për këtë
arsye shokët tanë duhet që në mision e në takimet që
do të kenë t'ua shpjegojnë si duhet të gjitha këto çështje miqve të Shqipërisë dhe të zhdukin tek ata dyshimet e shqetësimet që krijojnë e do të krijojnë vazhdimisht propaganda imperialisto-kapitaliste dhe tradhtarët
e vendit tonë në emigracion. Për këtë qëllim, me një
fjalim të matur, konkret dhe me shifra, që mund të
mbajë, për shembull, kryetari i delegacionit tonë, duhet
të ndjellë ngrohtësi, besim e dashuri te vëllezërit tanë
shqiptarë të emigracionit, qofshin këta të Shqipërisë,
qofshin kosovarë. Me fjalimin e tij ai të përpiqet të
krijojë unitetin në mes këtyre dy komuniteteve tona
që shtetet imperialiste na kanë ndarë, megjithëse jemi
bij të një kombi që kurrë nuk mund të ndahemi e të
harrojë vëllai-vëllanë. Shqiptari nuk mund të ndahet
nga shqiptari. Prandaj shokët tanë të përpiqen të krijojnë me këtë rast në atë takim ose koktej feste në mision një gjendje të gëzueshme, optimizmi e sigurie.
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litike ndërkombëtare? Kjo tradhti nuk mund të mos
ketë konsekuenca në lëvizjen komuniste në botë, se
ndryshe ishte kur Kina e nxiste revolucionin, të paktën qoftë edhe formalisht, ndryshe është tashti që ajo
ka dalë hapur kundër revolucionit. Kjo çështje mund
të shihet e lidhur edhe me politikën e Karterit.

KERKESAT E SHOKUT AMAZONAS
PER BISEDIM ME NE
E para, si do të vazhdojë lufta kundër revizipnizmit kinez? Kongresi i 7-të i Partisë së Punës të Shqipërisë caktoi një fazë, artikulli i «Zërit të popullit»
i 7 korrikut 1 caktoi një fazë tjetër, tash çfarë duhet
të bëhet më tutje?
E dyta, ç'do të bëhet me vlerësimin e Mac Ce
Dunit si marksist-leninist? Ky është një problem kontradiktor, prandaj si do ta trajtojmë atë? Si duhet të
flasim në shtyp dhe çfarë duhet të themi sot?
E treta, lidhur me problemin e taktikës marksiste-leniniste në vende të ndryshme, nga e cila varet nëse
partitë marksiste-leniniste do të ecin shpejt ose do të
qëndrojnë në vend. Kjo lidhet me problemet politike
në përgjithësi dhe në çdo vend. Ne kemi lidhje me
disa parti të Amerikës Latine, por edhe disa shokë nga
Afrika na afrohen dhe na pyesin. Lidhje të mira kemi,
gjithashtu, me shokët portugezë e të tjerë. Ne duam të
diskutojmë me ta për këto probleme jo që të ndërhyjmë në punët e brendshme të të tjerëve, prandaj si
mendojnë shokët për këtë gjë?
E katërta, cili është mendimi i shokëve për influencën që do të ketë tradhtia e kinezëve në situatën po1 «Teoria dhe praktika e revolucionit».

7,00

701

E MARTE

27 SHTATOR 1977

RRETH NJE PROPOZIMI TE PK
TE KOLOMBISE (M-L)
Shoku Ramiz, tri ditë më parë, më informoi se këtu.
ka ardhur sekretari i Partisë Komuniste të Kolombisë (m-1), parti e cila qëndron mirë, në pozita marksiste-leniniste dhe është dakord me pikëpamjet e Partisë
sonë dhe kundër pikëpamjeve të Partisë Komuniste të
Kinës. Por ky shok ka sjellë një letër nga Komiteti
Qendror, letrën e famshme me të cilën, siç kam shkruar në Ditar edhe më përpara, propozon mbledhje bilaterale dhe shumë partish në mes Partisë sonë, partisë
kineze dhe një grupi partish të tjera për të diskutuar.
problemet për të cilat kemi kontradikta.
I thashë shokut Ramiz që letrën, natyrisht ta pra-nojnë, ta falënderojnë shokun kolombian, t'i flasin, gjithashtu, mbi parimin që Partia jonë ka shfaqur në
Kongres dhe që ne jemi si për biseda bilaterale, edhe
për mbledhje të shumë partive për të diskutuar për
problemet që interesojnë lëvizjen komuniste ndërkombëtare ose dy parti. Por t'i vënë këtij shoku në dukje
se, megjithëse është një gjest normal ky që bën Partia
Komuniste e Kolombisë, dëshira e shokëve të kësaj
partie nuk mund të realizohet, midis të tjerave për faktin se Partia Komuniste e Kinës ka deklaruar haptazi
dhe zyrtarisht që as nuk fton në kongreset e saj dhe as
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nuk merr pjesë vetë, pra, nuk dërgon asnjë delegacion
partie në kongreset e ndryshme që mbajnë partitë komuniste dhe punëtore motra të botës. Prandaj në këtë
drejtim gjesti i shokëve kolombianë mbetet pa efekt dhe
i pavlefshëm, kështu nga ana jonë nuk mund të pranohet kërkesa e tyre për të bërë një mbledhje të tillë
me Partinë Komuniste të Kinës.
Kina në «parim» pranon të bëhen mbledhje e takime bilaterale, ku të shpjegohen probleme dhe të zgjidhen mosmarrëveshje në mes dy partive, në qoftë se
ekzistojnë. Për një gjë të tillë edhe Kongresi ynë dhe
Partia jonë janë dhe kanë qenë kurdoherë dakord. Për
sa u përket mosmarrëveshjeve që kanë ekzistuar dhe
që vazhdojnë të ekzistojnë dhe të acarohen në mes
Partisë Komuniste të Kinës dhe Partisë së Punës të
Shqipërisë, pala jonë ka kërkuar vazhdimisht për vite
me radhë të marrë kontakte dhe të zhvillojë biseda bilaterale për çdo problem të madh teoriko-politik që ka
dalë përpara nesh dhe përpara opinionit botëror, e
sidomos përpara dy partive dhe njëkohësisht për dy-tri probleme të dorës së parë, por Partia Komuniste e
Kinës e ka refuzuar një takim të tillë bilateral me
Partinë tonë.
Në këto raste Partia jonë, pavarësisht se Partia.
Komuniste e Kinës nuk ka dashur të organizojë mbledhje bilaterale, pikëpamjet e saj ia ka shkruar Komitetit
Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe Mao Ce
Dunit me letra. Por letrat tona kanë mbetur pa përgjigje, vetëm shokëve tanë, për problemet që ngrinim,
u është thënë nga Mao Ce Duni që «ju mbani pikëpamjet tuaja, ne mbajmë pikëpamjet tona, sepse ne nuk
duam të bëjmë polemikë me ju».
Po ashtu, kur ne mbajbëm Kongresin e 7-të të
Partisë, morëm nga Komiteti Qendror i Partisë Komu703:

qëndrime ata ndjekin rrugën e shtetit të madh, të partisë së madhe dhe jomarksiste-leniniste, por revizioniste dhe kapitaliste. Kinezët mbështetin ato parti të

ashtuquajtura marksiste-leniniste që i bëjnë reklamë
kësaj vije oportuniste dhe revizioniste të Kinës aktuale
të Hua Kuo Fenit. Me ata janë gati të bëjnë çdo ditë
pjekje, botojnë telegramet e tyre, bëjnë propagandë për
të dhënë përshtypjen se Kina ka një influencë të 'madhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Duhet t'i thuhet shokut kolombian që ju e dini se të gjitha këto të
ashtuquajtura parti marksiste-leniniste, që i bëjnë tamtame Kinës, nuk janë veçse grupime borgjezo-revizioniste
që subvencionohen prej saj dhe nga ana e borgjezisë
së brendshme të vendeve të tyre për të luftuar partitë
e vërteta marksiste-leniniste dhe revolucionin.
Prandaj tash për ne nuk vihet problemi që të rregullojmë marrëdhëniet me Kinën, problemi vihet të
mbrojmë marksizëm-leninizmin, të mbrojmë pastërtinë
e marksizëm-leninizmit, të nxitim e të organizojmë rezistencën dhe luftën kundër kapitalit shtypës, monopolizues, kundër imperialistëve, kundër socialdemokracisë,
po edhe kundër Kinës. Kinës, natyrisht, aktualisht ne
nuk do t'i bëjmë një luftë të hapët, por, duke mbrojtur tezat tona të drejta marksiste-leniniste, ne kemi
demaskuar me këtë teoritë antimarksiste të saj dhe të
çdo shteti tjetër pseudosocialist, që hiqet sikur është socialist, por në fakt nuk është aspak socialist. Aktualisht
ne as që dimë konkretisht çfarë qëndrimesh mbajnë
shokët komunistë të këtyre vendeve për këto probleme
të mëdha ndërkombëtare.
Prandaj t'u thuhet shokëve të Kolombisë të mos mërziten për refuzimin tonë, pse ky refuzim është i bazuar.
Parimisht ne jemi dakord për takime dypalëshe dhe
shumëpalëshe me Kinën, por faktet dhe gjendja me të
cilën ecën Kina dhe në të cilën e ka futur ajo polemikën, brendinë e letrës që na japin shokët kolombianë
e bën pa përmbajtje për anën tonë. Ju lutemi shumë,
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niste të Kinës një letër joshoqërore, në të cilën na thuhej se gjoja Kongresi ynë ka atakuar pikëpamjet teorike
të Mao Ce Dunit, por «për këtë ne nuk dëshirojmë as
të kemi kontakte dhe as të bëjmë polemikë me Partinë
e Punës së Shqipërisë». Mirëpo polemikën kundër nesh
kinezët e bëjnë në mënyrë trockiste, tërthorazi dhe haptazi, duke thirrur në Pekin përfaqës'ues të partive të
tjera marksiste-leniniste për të denigruar para tyre
Partinë tonë. Ne e dënojmë këtë qëndrim, prandaj nuk
ka vend as për një takim bilateral me Partinë Komuniste të Kinës nga ana jonë.
Çështja ka arritur deri në atë shkallë sa brenda këtyre katër viteve ne kemi përsëritur tri herë me radhë
propozimin që të dërgojmë një delegacion të nivelit të
lartë në Kinë për të diskutuar me shokët kinezë probleme të mëdha për të cilat ka divergjenca në mes nesh.
Por Partia Komuniste e Kinës dhe qeveria kineze nuk e
kanë pranuar delegacionin tonë dhe kur? Pikërisht në
një kohë kur brenda këtyre katër vjetëve, siç e dini edhe
ju, nuk ka mbetur kush pa vajtur në Kinë, deri edhe fashistët, ndërsa përfaqësuesit e një vendi socialist, të
Partisë marksiste-leniniste të Punës të Shqipërisë, ata
nuk i kanë pranuar. Kjo do të thotë se shokët kinezë nuk
kanë dashur të kenë as bisedime bilaterale me ne, prandaj ne nuk pranojmë të shkëmbejmë pikëpamjet me kinezët, në rast se ata nuk marrin iniciativën nga ana e tyre për këtë, duke rrëzuar njëkohësisht të gjitha normat
që kanë vendosur.
Por fakt është që kinezët nuk u vënë rëndësi as
letrave tona, as letrave tuaja, as letrave e protestave
të partive të tjera. £shtë e qartë për ne se me të tilia
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t'i thuhet këtij shoku, që t'i transmetojë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kolombisë (m-1) dhe
shokëve të udhëheqjes që të na kuptojnë drejt, ne do
ta forcojmë unitetin me Partinë e t'yre dhe kjo që bëjnë shokët kolombianë është një gjest i natyrshëm nga
ana e tyre, por ata nuk e njohin sa duhet të vërtetën.
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DEVIZE PER NE ESHTE EKSPORTI. NE
KONIUNKTURAT AKTUALE TREGTIA
NUK ESHTE E LEHTE
Në bisedën që pata sot me shokun Prokop Murral,
ai më tha se kishte biseduar për çështje pune me ministrin e Komunikacionit dhe kishte rezultuar se gjendja
në Portin e Durrësit është bërë shumë e vështirë në
lidhje me eksportimin e mallrave tona jashtë, me shkarkimin e vaporëve që sjellin mallra importi si dhe në
lidhje me evadimin e shpejtë të atyre mallrave që duhen
shpërndarë në brendësinë e vendit. Natyrisht, ky problem vihet në radhë të parë për këtë port tonin, i cili
është shumë i ngushtë për situatat aktuale të ekonomisë
sonë të zhvilluar, ndërsa disa vaporë vazhdojnë të mos
shkarkohen në Portin e Vlorës, ku kemi ndërtuar disa
skela. Prokopi më tha, gjithashtu, se ministri i Tregtisë së Jashtme kishte kërkuar nga Ministria e Financave
për t'i çelur kredi në bankat e jashtme për të sjellë
nga importi mallra që i nevojiten ekonomisë sonë.
E pyeta Prokopin se çfarë kredie kërkonte ai që
t'i çelte Ministria e Financave: dollarë, devizë? Në rast
se ai kërkon devizë, ku do ta gjejmë atë? Jemi ne një
shtet që disponojmë devizë në një masë të tillë? Jo, nuk
jemi. Devizë për ne është eksportimi jashtë i maUxave
1 Në atë kohë sekretar i Komitetit Qendror të Partisë.
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që prodhojmë, gjetja e tregjeve për to në vende të
ndryshme. Eksportimi i këtyre mallrave duhet bërë
sa më parë. Për këtë duhen bërë përpjekje të mëdha,
duke siguruar vetë transport dhe veçanërisht duke përmirësuar cilësinë e mallrave tona. Ndryshe ne nuk do të
mOnd të çelim kredi me dollarë ose me flori, se nuk
kemi. Kromi qëndron në sasi të mëdha në Durrës, pse
në një përqindje të konsiderueshme është përzier me
gurë. Male me fuçi bitumi etj. qëndrojnë gjithashtu në
portet tona. Këtyre mallrave ose nuk u gjendet treg, ose
u gjendet, por nuk realizohen kontratat, prandaj devizë
nuk kemi, kështu që edhe nuk kemi ç'të japim.
E këshillova Prokopin që njerëzit e tregtisë, ekonomistët edhe vetë ne duhet të thellohemi një çikë më
mirë në situatën ndërkombëtare, sidomos lidhur me
marrëdhëniet tregtare të importit e të eksportit në mes
shteteve të ndryshme kapitaliste dhe shteteve kapitalisto-revizioniste, nga njëra anë, dhe në mes shtetit tonë
socialist, nga ana tjetër. Aktualisht edhe Kina ka hyrë
në radhën e shteteve kapitaliste dhe tregtia e saj me
ne do të bëhet në forma kapitaliste. Këtu të mos kemi
as më të voglin iluzion.
Ne duhet të kuptojmë se shoqëritë shumëkombëshe,
që janë truste kolosale, kanë hyrë në kooperim me njëra-tjetrën, kanë zaptuar tregje, kanë zbutur deri në
njëfarë shkalle konkurrencën në mes tyre dhe kanë
investuar kapitalet e tyre sidomos në Bashkimin Sovjetik, në vendet e tjera revizioniste, në vendet e Afrikës
dhe të Azisë e tash edhe në Kinën e Hua Kuo Fenit.

Ky është një litar që u është hedhur në grykë shteteve
revizioniste, duke filluar që nga Bashkimi Sovjetik dhe
deri te Kina e Mao Ce Dunit, dhe ky litar çdo vit u
shtrëngon gjithnjë më tepër grykën.
Shtetet revizioniste janë kthyer tashmë në shtete
kapitaliste, ku sundon diktatura e fortë kapitaliste, e
.
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cila nuk lejon protesta, që i imponon klasës punëtore
dhe popullit të vet vendimet e saj dhe ku krahu i punës
është i lirë. Import-eksporti i këtyre shteteve është i
vogël në përgjithësi, nuk kalon 15 për qind ose 20 për
qind. Ç'ndodh atëherë? Krijohen me to nga vendet kapitaliste shoqëri të mëdha, truste, në kooperim të hapët
ose të fshehtë me njëra-tjetrën, me aksione 49-50 për
qind ose 50-51 për qind. Kështu trustet kapitaliste kanë
zaptuar, si me thënë, tregjet e këtyre vendeve të vetëquajtura komuniste. Në Bashkimin Sovjetik investimet
e këtyre shoqërive të mëdha shumëkombëshe kapitaliste kanë zënë rrënjë të thella. Rokfeleri, Shelli e të tjerë
kanë kooperuar me trustin e madh të naftës të Bashkimit Sovjetik në Siberi e kështu me radhë.
Teknologjinë dhe modernizimin e uzinave e të fabrikave këto vende e kanë vënë nën saçin e këtyre
koncerneve të mëdha kapitaliste, pse nuk janë në gjendje të paguajnë me devizë. Ne kemi parë në shtyp se
disa herë Bashkimi Sovjetik është orvatur të hedhë në
treg flori për të rikuperuar devizë, dollarë, ose monedha
të shteteve të tjera, devizë të konvertueshme, mirëpo
hedhja e floririt në tregun ndërkombëtar ka bërë që
vlera e tij të bjerë. Kështu Bashkimi Sovjetik, me atë sasi floriri që hedh në treg, nuk mund të blejë devizën që
i duhet, prandaj është detyruar ta ndalojë shitjen e
arit sa më parë dhe të vazhdojë skllavërimin e vendit
nga kapitali i huaj i shoqërive supernacionale, duke
marrë e rimarrë kredi të shumta. Këto shoqëri kanë kontrollin e tyre në fabrikat e uzinat sovjetike, dinë koston
e mallrave të fabrikuara dhe kanë rënë në marrëveshje
për çmimet me të cilat do të shiten në ato vende nga
kanë dalë investimet e teknologjisë etj. Pastaj këto truste kanë të drejtë që mallrat e prodhuara t'i shesin ku
të duan vetë.
Një veprimtari e tillë ka shkaktuar papunësi në
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vendet kapitaliste perëndimore, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjetkë. Ajo vjen duke u rritur
pikërisht sepse këto shtete kapitaliste, që janë nën saçin
e këtyre trusteve të mëdha, sigurojnë më tepër fitime
nga investimet jashtë vendeve të tyre. Bashkimi Sovjetik,
për shembull, do të paguajë ratat që rrjedhin nga këto
investime me mallra të cilësisë së mirë në bazë të çmimeve të caktuara që më parë, kurse investitorët, për
shembull Franca ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
kanë të drejtë t'i shesin këto mallra me çmime ndërkombëtare, që ato mund t'i bëjnë në tregun ndë:rkombëtar, dhe të nxjerrin kështu dyfish fitime e një fitim
fare të vogël ia japin sa për ta gënjyer klasën punëtore
që e hedhin në rrugë dhe e lënë pa punë. Këtë gjë ka
filluar ta bëjë edhe Kina. Kur Partia jonë deklaroi se
nuk mund të mbështetesh në një imperializëm për të
luftuar një imperializëm tjetër, kishte parasysh pikërisht këtë vijë kapitaliste skllavëruese, në të cilën është
futur Kina. Kina thotë se imperializmi amerikan nuk është agresiv dhe do statukuonë. Pse e thotë Kina këtë?

E thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën
nga Vietnami me turp, por kjo tërheqje nuk u bë për
arsye se vendosi Niksoni, por se vendosën trustet e mëdha të Rokfelerëve e të Dyponëve, të cilëve u hapeshin
perspektiva më të mëdha fitimesh në Bashkimin Sovjetik edhe në Kinë. Vajtja e Niksonit dhe e Kisingerit në
Kinë, vizita e Brezhnjevit në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës e kështu me radhë gjithë të tjerët, kishte pikërisht për qëllim që të përgatitej kjo situatë që po
zhvillohet aktualisht. Qenë pikërisht këto marrëveshje që
po lidheshin midis imperializmit amerikan, socialimperializnlit sovjetik e kinezëve, në mes këtyre shoqërive
shumëkombëshe të fuqishme. Janë pikërisht këto shoqëri që diktojnë politikën e qeverive kapitaliste dhe
që kanë interes të mos bëhet luftë, për arsye se kjo u
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prish planet e stdrytëzimit të popujve, pse kreditë që
kanë dhënë, humbasin, dhe pas luftës nuk janë të sigurt se kush vjen në fuqi. Imperializmi amerikan është i
sigurt deri në njëfarë shkalle për udhëheqjen tradhtare të Brezhnjevit. Ai ka kaq vjet që po e studion
edhe udhëheqjen kineze dhe është siguruar e po sigurohet nga dita në ditë që edhe kjo udhëheqje krijon
mundësi që të bëjë investime kapitalesh dhe të nxjerrë
fitime, me një fjalë të pushtojë Kinën, ashtu siç ka pushtuar Jugosllavinë, siç ka pushtuar Bashkimin Sovjetik
dhe gjithë vendet e tjera. Por kjo situatë, natyrisht, nuk

është një situatë e qetë për imperializmin, pse popujt,
proletariati dhe njerëzit përparimtarë shikojnë ç'po ndodh,
shikojnë fitimet kolosale skandaloze të pronarëve të mëdhenj kapitalistë, nga njëra anë, dhe varfërinë e masave,
nga ana tjetër, prandaj përpiqen dita-ditës të organizohen
kundër këtyre shushunjave gjakpirëse që u janë ngjitur
në trup. Dhe me siguri do të vijë dita që sasia të kthehet
në cilësi. Në Perëndim shpërthejnë me furi grevat e punëtorëve. Kjo është një protestë e fuqishme që, po të punohet si duhet nga ana politike, i shkakton kapitalit
një tronditje të pandreqshme. Por edhe në vendet revizioniste, edhe në Kinën aktuale, ekzistojnë forca, të cilat
do të përmbysin gjendjen kur njerëzit të shohin akoma
më qartë rrugën tradhtare dhe inkuadrimin e shteteve
të tyre «socialiste» në sferën e kapitalizmit botëror.
Çështja e kompromisit në Lindjen e Mesme duhet
të kuptohet, gjithashtu, lidhur me këto situata, pse trustet e mëdha shumëkombëshe edhe shtetet e tyre i rrezikonte një luftë në këtë rajon të botës. Domethënë lufta
e popujve arabë ishte me rëndësi të madhe, prandaj e
shtypën këtë dhe erdhën në ujdi Shtetet e Bashkuara të
Amerikës me Bashkimin Sovjetik.
Zhurmat për Angolën, për Mozambikun, për Portugalinë janë të natyrshme; ky është efekti i ndarjes së
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tregjeve. Por në qoftë se popujt nuk do të organizohen
për të hequr zgjedhën, këto efekte do të arrijnë në një
moment që të gjejnë njëfarë stabiliteti në mes fuqive të
mëdha imperialiste dhe shoqërive shumëkombëshe. Cila

të zhvillohet dhe, që të zhvillohet deviza klering, ne
duhet të sigurojmë mallra të mira me kohë dhe të importojmë për ekonominë tonë nga ato shtete me devizë
klering mallra të nevojshme.

pra është rruga ku duhet ecur? Rruga nëpër të cilën
duhet ecur, është lufta politike, ideologjike dhe e armatosur kundër fuqive imperialiste, kundër reaksionit botëror,
kundër kapitalizmit, kundër shoqërive të mëdha shumëkombëshe.
Pra, në këto koniunktura, tregtia jonë nuk e ka të

Në arenën ndërkombëtare ekzistojnë dhe do të thellohen gjithnjë e më shumë kontradiktat në mes fuqive
imperialiste, do të thellohen të katër kontradiktat që ka
përcaktuar Lenini. Këto kontradikta do të bëjnë që imperializmi, kapitalizmi 'në kalbëzim, të shkatërrohet nga
revolucioni. Këto ne duhet t'i kemi kurdoherë parasysh

lehtë. Këtë, punonjësit e saj duhet ta kuptojnë dhe të bëjnë shumë përpjekje për të shitur sidomos mallrat tona që
kanë për ne një vlerë të konsiderueshme devize, si, për
shembull, krom e minerale të tjera, artikuj ushqimorë
që shiten me lehtësi, kurse mallrat e tjera të fabrikuara
realizohen me zor, duhen gjetur shtete që t'i pranojnë,
pse shtetet e industrializuara në shkallë të lartë nuk i
pranojnë aq kollaj mallrat e industrisë sonë të re dhe
sidomos me a,të cilësi që i prodhojmë ne dhe për të cilën
vetë populli ynë ka vërejtje. Ta heqim mendimin se Kina
do të na blejë shumë mallra. Ajo do të tërheqë ato mallra
për të cilat ka nevojë, të tjerat nuk do të na i marrë më
siç na i merrte përpara 7-8 vjetëve. Tash ajo ka vendosur
çmimet ndërkombëtare dhe jo çmimet stop.
Çmimet ndërkombëtare janë diçka e disfavorshme për
ne, për arsye se mallrat tona të eksportit dhe ato të importit do të varen shumë nga koniunkturat e tregut ndërkombëtar, i cili luhatet sipas interesave të mëdhenj të
tregut botëror. Por në këtë drejtim ne nuk kemi ç't'u
bëjmë as Kinës, as vendeve të tjera që kërkojnë të vendosin çmimet ndërkombëtare. Ne duhet të përpiqemi të
shesim mallrat tona me devizë dhe këtë devizë ta ruajmë
mirë, pse do të na krijohen situata të vështira. Ka shtete
të mëdha që nuk kanë mundësi të sigurojnë devizë e të
blejnë me devizë e jo ne, prandaj deviza klering duhet

dhe Partia të luftojë me të gjitha forcat në këtë drejtim, që politikën e saj të drejtë t'ua shpjegojë popujve
të botës.
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E MËRKURIR
28 SHTATOR 1977

E PREMTE
30 SHTATOR 1977

TE JEMI SHUME VIGJILENTE

TAKIM ME SHOKE UDHEHEQES TË PK TË BRAZILIT

Duhet të jemi shumë vigjilentë, për arsye se ambasada jonë në Pekin na lajmëron që disa miq kanë informuar se fjalimi im i mbajtur në Plenumin e kohëve
të fundit të Komitetit Qendror të Partisë, për format e
ndryshme të revizionizmiti, «është dërguar në Pekin nga
ambasadori i Kinës në Tiranë». Nuk e dimë nëse është
dhënë i tërë materiali, apo agjentët e tyre, që ekzistojnë
brenda, kanë informuar kinezët për këtë material. Ne lajmëruam ambasadën që të informohet mirë, por edhe organet e Sigurimit duhet ta shikojnë seriozisht këtë çështje. Edhe Partia duhet të jetë shumë vigjilente, pse ky material u punua në të gjitha organizatat-bazë dhe në vendin tonë ka mjaft specialistë kinezë që punojnë në
objekte të ndryshme. Sigurisht, është e qartë për ne se
këta nuk punojnë vetëm për të shtrënguar vidhat e makinave, por edhe për të bërë punë në rrugë agjenturore.
Kjo është një punë e palejueshme nga ana e tyre, sidoqoftë, duhet me qenë vigjilentë, pse ja, edhe kinezët po
bëjnë siç bënin dikur sovjetikët.

tok me shokun Ramiz,
Sot në mëngjes, në orën
pritëm shokët brazilianë, Amazonas e Arruda, dhe bëmë
me ta një bisedim shumë të ngrohtë për probleme ideologjike. Bisedimi vazhdoi katër orë. Fola unë për situatat politike-ideologjike, sidomos në lidhje me Kinën
dhe për forcimin e partive tona. Foli po ashtu shoku
Amazonas. Të dy shokët brazilianë ishin plotësisht dakord me mendimet tona.

1 Plenumi i 2-të i KQ të Partisë, i mbajtur më 28-29 gershor
1977.
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E MËRKURE
5 TETOR 1971

DREKË DHE BISEDË SHUME E NGROHTE
ME SHOKËT BRAZILIANE

Sot bashkë me shokët Hysni dhe Ramiz, shkuam
dhe hëngrëm drekë me shokët brazilianë, Amazonas
dhe Arruda, të cilët kanë disa kohë që janë këtu dhe
nesër do të kthehen përsëri në Paris. Që të dy janë
shokë shumë të mirë, shumë të vendosur, marksistë-leninisth të shquar, Amazonasi veçanërisht, po edhe
Arruda është një shok i ngritur ideologjikisht. Te ne
ata bënë shurnë punë me një grup kuadrosh që i kishin thirrur nga Brazili për t'i përgatitur në një kurs
që ua zhvilluan vetë. Amazonasi me Arrudën na kërkuan edhe neve ndihmë dhe ne u vumë në dispozicion
disa kuadro pedagogë të Shkollës së Partisë që mbajtën referate për tema të ndryshme, të cilat shokët
brazilianë i pëlqyen shumë.
Biseda në drekë ishte shumë e ngrohtë, shoqërore,
vkllazërore dhe do të mbetet e paharruar në kujtesën
e të dyja palëve. Biseduam, natyrisht, për lëvizjen
marksiste-leniniste, për tradhtinë e revizionistëve kinezë, për metodat që duhet të përdorim për kalitjen
e partive tona, për unitetin e radhëve të tyre, për
vendosjen e lidhjeve etj. Biseduam, po ashtu, për gjendjen në vendet e Amerikës Latine.
Shoku Amazonas na bëri një përshkrim të përgjithshëm të gjendjes atje, të zhvillimit të luftës, të
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forcës së marksizëm-leninizmit dhe nuk la pa thënë se,
nga ardhja e tyre në Shqipëri, kurdoherë kanë pasur
përfitime të mëdha, pse ne, nënvizoi ai, kemi mësuar
shumë nga eksperienca e Partisë së Punës të Shqipërisë.
Edhe ne u folëm shokëve brazilianë për punën që
bën Partia jonë, për format e metodat që përdor ajo
për edukimin e komunistëve dhe të masave të gjera të
popullit, duke vënë në dukje, gjithashtu, edhe të metat
e gabimet që ekzistojnë te ne, por, u thamë, në përgjithësi, Partia jonë është e shëndoshë dhe e bashkuar,
në unitet të plotë dhe ndjek me besnikëri marksizëm-leninizmin.. U tregova shokëve të Partisë Komuniste
të Brazilit se ne e edukojmë Partinë nëpërmjet një
sërë formash, në shkolla e kurse partie, duke pasur
kurdoherë parasysh që teorinë ta lidhim vazhdimisht
me praktikën.
U fola po ashtu edhe për metodën e punës kolegjiale që bën çdo ditë udhëheqja jonë, jo vetëm Komiteti Qendror, por veçanërisht Byroja Politike dhe Sekretariati i tij, se si diskutojmë ne gati çdo ditë
bashkërisht në mënyrë jozyrtare, domethënë në biseda
të lira. U thashë shokëve brazilianë se ne në kohën e pushimit mblidhemi dhe, duke pirë nga një kafe, ngremë
disa probleme korente që i dalin një sektori ose një
sektori tjetër, i diskutojmë e brenda një ore gjejmë
rrugën e zgjidhjes, marrim disa vendime dhe veprojmë.
Kjo punë bëhet gati çdo ditë, përveç mbledhjeve të
përgatitura me plan pune, me rend dite të caktuar, me
raporte etj., etj.
Besoj se shokët brazilianë mbetën të kënaqur. Ata
kërkuan nga ne që të presim edhe disa grupe të tjera
nga partia e tyre për të punuar me ta. Ne u thamë se
Partia e Punës e Shqipërisë është plotësisht dakord për
t'u dhënë çdo ndihmë, bile e pyeta Amazonasin që, në
qoftë se Partia Komuniste e Brazilit është në gjendje,

;1i

mund të shtypë te ne materialet e saj, veprat e Marksit,
të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit, në mos të tëra
komplet, të paktën një pjesë, veprat e zgjedhura. me
qëllim që t'ua vërë në dorë anëtarëve të partisë. Çështja e edukimit marksist-leninist të komunistëve ka
një rëndësi të madhe për çdo parti, u theksova shokëve
brazilianë, veçanërisht në këto kohë, kur revizionizmi
modern na godet nga të gjitha anët dhe ne duhet të
jemi të armatosur mirë me mësimet e klasikëve tanë.
Ata na thanë se kanë njëfarë shtypi, por të centralizuar.
U thashë se Partia dhe shteti ynë (se ne kemi një shtet
ku është klasa punëtore në fuqi), mund t'i ndihmojnë
në këtë drejtim. Ata mbetën të kënaqur dhe na falënderuan për këtë.
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E ENJTE
6 TETOR 1977•

KETO JANr MARREZIRA
Fjalimi i ministrit të Jashtëm kinez në OKB ishte
një fiasko. Ai s'ishte një fjalim politik, bile as një artikull i rëndomtë, po dukej sikur Huan Huaja i fliste
komitetit revolucionar të ndonjë komuneje popullore
të Kinës. A mund të thuhen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara të tilla fjalë si: «Hua Kuo Feni është
udhëheqësi i urtë dhe ishte Mao Ce Duni ai që e caktoi atë personalisht si pasardhësin e tij»? Edhe mbretëresha e Anglisë. pavarësisht se atje ekziston një ligj
i dinastisë, nuk mund t'ia lërë fronin djalit të saj që të
bëhet mbret i vendit, pa mbledhur më parë Këshillin
e Kurorës, pastaj Dhomën e Komuneve etj., etj. Kurse
në Kinë, në një vend që quhet socialist dhe marksist-leninist, Mao Ce Duni paska të drejtë të caktojë vetë
kryetarin e partisë dhe kryeministrin, siç bëri me Hua
Kuo Fenin. A thuhet në një mbledhje të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara që kryetari i partisë, Hua
Kuo Feni, «me një të goditur e shkatërroi bandën e të
katërve»? Këto janë marrëzira. Po ç'përshtypje mund
të bëjë një fjalim i tillë në të ashtuquajturat vende të
botës së tretë, që Kina kërkon t'i marrë nën sqetull?
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QENDRIMET TONA DEMASKOJNË PLANET
E REVIZIONISTEVE-

LUFTA KUNDER REVIZIONIZMIT KERKON
FORCIMIN E UNITETIT MIDIS
MARKSISTE-LENINISTËVE
TE VERTETE

Fjalimi i përfaqësuesit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara , ka lërië përshtypje • të
inira dhe ne këtë synonim të atrinim, sidomos për. vendet e vogla të së ashtuquajturës .botë e tretë, që kanë
shpikur kinezët, dhe të «vendeve :të 'paangazhuata që
gjoja udhëheqin titistët. Ne i demaskuam të gjitha këto «teori». Kjo i ka prishur me të vërtetë planet e tyre.

Plani kinez i «botës së tretë» ka qënë një plan i madh
djallëzor me synimin që Kina të bëhet një superfuqi
tjetër, pikërisht duke u vënë në krye të «botës së ti.etë» dhe të «botës së paangazhuar». Me këtë shpjegohen
•edhe qëllimi i vajtjes së Titos në Pekin, dhe rezultati
bisedimeve në mes të Hua Kuo Fenit dhe Titos. Por
qëndrimet tona, shtruarja e problemeve, ideologjikisht
e politikisht, në Kongresin • e 7-të, dhe pastaj artikulli
i 7 korrikut etj., i demaskuan këto. plane 'të përgatitura
.nga Mao Ce Duni dhe më vonë nga pasardhësit e tij.
Tani kjo punë duhet vazhduar nga ana jonë, sepse
duhet të fitojnë dhe të rrënjosen • në botë parimet e
drejta marksiste-leniniste,' që popujve
të botës lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e,vërtet ë ,
që ndihmojnë në shkallmimin dhe në shkatërrimin e
imperializmit amerikan, të socialimperializmit sovjetik dhe
të revizionizmit modern kinez, i cili aspiron të bëhet
edhe ky një superfuqi.

-
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Shoku Hysni më raportoi për bisedën që ka pasur
me shokun Paredes, Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë Komuniste Peruane.
Shoku Paredes qëndron në pozita të mira, marksiste-leniniste dhe është plotësisht dakord me pikëpamjet politiko-ideologjike të Partisë sonë. Gjatë bisedës ai bëri
një pasqyrë të situatës në partinë dhe në vendin e tij, e
cila është pozitive. Ka përpjekje, ka edhe luftë, por ai
tregoi veçanërisht për punën e madhe armiqësore që po
zhvillon Kina në të gjitha vendet e Amerikës Latine dhe
veçanërisht në Peru, ku mbi bazën e kësaj pune ka formuar pesë parti «marksiste-leniniste» (maoiste). Të gjitha
këto janë grupe të financuara nga Partia Komuniste e
Kinës, që shpërndajnë materiale propagandistike, politike,
ideologjike dhe kulturore të Kinës, që përpiqen të ngrenë
lart autoritetin e Kinës, të Mao Ce Dunit e të Hua Kuo
Fenit. Po këto parti luftojnë me dinakëri e me ashpërsi
kundër luftës revolucionare të Partisë Komuniste Peruane
dhe unitetit të proletariatit të këtij vendi kundër borgjezisë kapitaliste e imperializmit amerikan. Bile kinezët
shkojnë aq larg, saqë e mbështetin haptazi qeverinë
reakSionare të gjeneralëve. Shoku Paredes tha se një
46 - 93
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gjeneral fashist me damkë ka shkuar në Pekin dhe atje
e kanë pritur me përzemërsi të madhe.
Pikëpamjet e shokut Paredes janë pozitive. Pozitive
është po ashtu çështja se Paredesi dhe partia e tij janë
plotësisht dakord me deklaratën e partive komuniste marksiste-leniniste të Amerikës Latine që u nënshkrua këtu,
në Tiranë, pas Kongresit tonë të 7-të.
Partitë komuniste të vërteta marksiste-leniniste të
Amerikës Latine luftojnë me vështirësi të mëdha brenda në vendet e tyre, por ato kanë, gjithashtu, ndjenjën
e përgjegjësisë se lufta kundër imperialiZmit, socialimperializmit dhe revizionizmit kinez nuk mund të zhvillohet vetëm dhe e izoluar në secilin vend, kjo luftë duhet
unifikuar. Pra, ashtu siç bën Kina, ashtu siç •ëjnë revizionistët modernë, imperializmi dhe socialimperializmi
për të forcuar pozitat e tyre në botë, ashtu duhet të
veprojmë edhe ne, partitë komuniste dhe punëtore marksiste-leniniste të botës. Nuk mjafton që ne vetëm
të forcojmë. pozitat në vendet tona, gjë që, natyrisht,
është kryesorja, por duhet të kalojmë edhe në forcimin
e luftës dhe të pozitave tona internacionaliste ndërkombëtare. Kjo është një luftë globale, e organizuar dhe e
frymëzuar nga marksizëm-leninizmi. Ne shohim se një
veprimtari e tillë pozitive fillon në Amerikën Latine
me deklaratën që nxorën tetë partitë e këtij kontinenti.
Mund të themi se vetëm dy parti të Amerikës Latine
(flasim për parti marksiste-leniniste) nuk janë akoma dakord dhe nuk kanë aderuar në këtë deklaratë, për arsye
se në to influencon dhe intrigon Partia Komuniste e Kinës, kurse të gjitha të tjerat jan• në akord.
Partia Komuniste e Brazilit, na tha shoku Amazonas,
po punon që në të ardhmen këtu, në Shqipëri, të organizohet prapë një mbledhje e partive komuniste marksiste-leniniste të Amerikës Latine për të rrahur akoma m•
thellë dhe më gjerë problemet e mbledhjes së parë, për
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shkëmbim eksperience dhe për marrje vendimesh të mëtejshme. Kjo është akoma edhe më pozitive dhe tregon
konsekuencë nga ana e Partisë Komuniste të Brazilit dhe
një botëkuptim të shëndoshë nga ana e partive të tjera
marksiste-leniniste të Amerikës Latine.
Por një gjë të tillë nuk e shohim edhe në Evropë. Këtu ekzistojnë parti komuniste marksiste-leniniste, që
mbajnë qëndrim të drejtë kundër imperializmit, kundër
socialimperializmit, kundër revizionizmit kinez, kundër
teorisë së «tri botëve» etj., etj. Ato kanë një dashuri
e një simpati të madhe për Partinë tonë, por nuk kanë arritur të bëjnë dot një mbledhje, nga e cila të
dalin me një komunikatë të përbashkët. Këtë iniciativë
kanë muaj e muaj me radhë që e kanë marrë, kanë
bërë disa mbledhje dhe më në fund e më në bisht as nuk kanë arritur të dalin me një komunikatë të përbashkët jo
për çështje taktike, por për çështje të mëdha parimore.
Ç'tregon kjo? Kjo tregon se këto parti nuk e kuptojnë si duhet atë problem të madh, për të cilin fola
më parë. Bile disa prej tyre e pengojnë. Po përse e
pengojnë? Sepse nuk janë të qarta për rolin internacionalist që duhet të luajnë partitë komuniste marksiste-leniniste, nuk janë të gjitha të ndërgjegjshme për
forcimin e unitetit në luftë kundër oportunizmit të ri
kinez. Në udhëheqje të këtyre partive janë disa njerëz
mendjemëdhenj, që bëjnë më shumë fjalë se punë, që
mendojnë se një punë pak a shumë e mirë në vend është e
tëra, dhe nuk shohin më larg nga hunda e tyre. Ose mendojnë se një taktikë e përdorur prej tyre duhet të përdoret
doemos edhe nga një parti tjetër marksiste-leniniste.
Ne shohim bile edhe qëndrime të sëmura të disa prej
këtyre njerëzve, si, për shembull, në të ashtuquajturën
parti komuniste marksiste-leniniste të Austrisë. Me Stroblin, kryetarin e kësaj partie ne kemi folur shumë herë.
Ky nuk flet me Austin dhe është në kundërshtim me
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Partinë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste).
Po përse? Për hiçgjë. Strobli nga dita në ditë po i humbet të gjithë anëtarët e partisë, megjithëse kjo parti
ka qenë e vogël dhe e përbërë nga njerëz të një, dy
apo tri familjeve. Ne e kemi mbështetur këtë njeri, sepse
qëndrimi i tij nuk ka qenë i keq, por tash ai mban
lidhje me elementët e «Rote Fahnes», që janë të lidhur
me kinezët, dhe pretendon se Austi nuk po bën autokritikë që ka vepruar dikur në mbështetje të teorisë
së «tri botëve». Mirëpo, dihet se përveç Partisë së Punës
të Shqipërisë, partitë e tjera marksiste-leniniste, në fillim, e kanë mbështetur dhe e kanë mbrojtur teorinë
e «tri botëve». Aktualisht vetë lulta që po zhvillojnë
këto parti kundër kësaj teorie të kinezëve është në vetvete një autokritikë.
Atëherë si është e mundur të zhvillojmë një luftë
frontale kundër revizionizmit, kundër socialimperializmit, kundër eurokomunizmit, kundër revizionistëve kinezë etj., në rast se ne, marksistë-leninistët merremi
me gjëra të tilla mikroborgjeze dhe harrojmë problemin e madh kryesor? Kjo që ndodh në radhët e disa
partive marksiste-leniniste të Evropës nuk është pozitive.
Po çështja nuk shtrohet vetëm për këto dy kontinente, pra për Evropën dhe Amerikën Latine. Do t'i
lëmë kinezët të veprojnë në kontinentet e tjera? Ata, për
të mos .folur për revizionistët e tjerë modernë, me revizionistët sovjetikë në krye, veprojnë me forcë të madhe
kudo, për arsye të mjeteve të mëdha që kanë vënë në
dispozicion, si, për shembull, në kontinentin afrikan. Po
ne do të fillojmë të punojmë dhe të hedhim bazat e
ideologjisë sonë marksiste-leniniste në këtë kontinent?
Do të përpiqemi të gjejmë elementë revolucionarë që
duhet të hedhin bazat e partive dhe të dalin në luftë
për mbrojtjen e lirisë, të pavarësisë, të sovranitetit,
të revolucionit dhe të socializmit? Këto baza duhet të hi724

dhen, po kush t'i hedhë? Vetëm Partia jonë duhet ta
bëjë këtë gjë? Ajo nuk ka mundësi ta bëjë këtë vetëm,
prandaj është e domosdoshme që të gjitha ne, partitë e
vërteta marksiste-leniniste, të hidhemi në aktivitet, dhe veçanërisht në ato zona ku çdo parti ka dhe mund të ketë
mundësi të krijojë një terren të përshtatshëm në bazë
edhe të influencës së mëparshme që ka pasur një vend
ndaj një tjetri. Po çfarë influence ka qenë kjo? Sigurisht, për disa ajo ka qenë influencë e një vendi kolonizues etj., dhe kjo është tjetër çështje. Aktualisht komunistkt portugezë, për shembull, nuk mund të mendojnë vetëm për Portugalinë, ata duhet të mendojnë edhe
për Angolën, edhe për Mozambikun e për mjaft vende
të tjera të Afrikës, ku ka njerëz përparimtarë, por që
i akaparon dhe i drejton Kremlini e tash po futet edhe
kinezi. Por në këto vende duhet të futemi edhe ne. Po
kështu ka vende në Afrikë ku Gjermania ka influencë,
prandaj atje duhet të influencojë edhe Partia Komuniste
e Gjermanisë (marksiste-leniniste), e cila të ushtrojë ndikimin e vet edhe në vendet e Veriut, si në Holandë, Danimarkë etj. Po Partia Komuniste e Britanisë (marksiste-leniniste)? Të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe kjo,
të dalë nga guaska e saj me ato fuqi që ka, por duhet
të luftojë që këto fuqi t'i shtojë edhe në ato zona, dikur
koloni të Anglisë. E gjithë kjo kërkon një koordinim
të përbashkët të veprimtarisë së të gjitha partive tona.
Partitë tona edhe në vendet arabe e në vende të
tjera mund të influencojnë. Unë mendoj që mbledhjet
rajonale të partive komuniste marksiste-leniniste, të bëra në bazë të marksizëm-leninizmit, ku të shtrohen probleme të rëndësishme të luftës revolucionare, ku të
përcaktohen edhe më qartë strategjia e taktika, të shkëmbehet eksperienca e njëra-tjetrës dhe të zhvillohen taktikat e luftës në çdo vend, duhet të na çojnë ne edhe
në një mbledhje të përgjithshme të partive komuniste
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dhe punëtore marksiste-leniniste. Atje mund të marrim
vendime me rëndësi kapitale, strategjike e taktike, për
vendet tona, për gjithë komunizmin ndërkombëtar, për
luftërat nacionalçlirimtare që duhet të zhvillohen, për
format dhe metodat e luftërave që duhen përdorur, për
karakteristika e grupime vendesh në kontinente të ndryshme. Mua më duket se një gjë e tillë duhet të përbëjë synimin strategjik të partive tona. Por që të realizohet kjo, këto mbledhje rajonale të përbashkëta dhe
bisedimet bilaterale, që partitë tona bëjnë vazhdimisht
me njëra-tjetrën, duhet të na çojnë në këtë rrugë të
përbashkët, sepse strategjinë tonë e udhëheq marksizëm-leninizmi, i cili nuk është dogmë, por atë duhet ta
zbatojmë drejt në praktikë, sipas situatave që krijohen
në çdo vend. Situatat që janë krijuar e që krijohen në
vend, ose situatat që parashikojmë se do të zhvillohen më
vonë, do të na ndihmojnë ta bëjmë një gjë të tillë më
mirë, edhe takime bilaterale, por sidomos edhe mbledhje rajonqle dhe të përgjithshme.
Mendoj se është një çështje principiale dhe praktike
të jesh dakord që duhen luftuar imperializmi, socialimperializmi, revizionizmi modern, eurokomunizmi apo revizionizmi kinez. Por praktika e kësaj lufte nuk është aq
e lehtë, nuk është aq e qartë për çdo parti dhe, në përgjithësi, për të gjitha partitë tona marksiste-leniniste.
Prandaj, kur themi të luftojmë imperializmin amerikan
dhe atë botëror, duhet të gjejmë pikat e dobëta të tij
dhe këto pika të dobëta t'i shfrytëzojmë. Ne duhet të
krijojmë mjetet e kësaj lufte. Aktualisht ka shumë mjete që na pengojnë, të cilat i rregullon dhe i manovron
imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror.
Ne, partitë marksiste-leniniste, luftojmë në krye të
proletariatit, por duhet të njohim se proletariatin nuk e
kemi të organizuar nën drejtimin tonë, nuk kemi arritur akoma që ta frymëzojmë si duhet atë e ta hedhim
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në aksione, sepse tani hedhim një pjesë shumë të vogël të tij, prandaj na duhet të punojmë që të grumbullojmë rreth vetes e të aktivizojmë një pjesë shumë
të madhe të tij. Imperializmi dhe kapitalizmi proletariatin e kanë lidhur me një mijë fije nëpër sindikatat
borgjeze kapitaliste, e kanë lidhur me partitë borgjeze
e revizioniste, të cilat drejtohen nga aristokracia punëtore, që është në krye të këtyre sindikatave dhe që frymëzohet nga partitë e kapitalit, të patronatit, të revizionizmit modern. Në këto kushte ne nuk mund ta bëjmë
proletariatin të ndërgjegjshëm. Për të ngritur ndërgjegjen e klasës, nuk na mjafton vetëm një propagandë e
përgjithshme, por na duhet të luftojmë konkretisht dita
me ditë, me metoda e me forma të ndryshme, me këto
mjete që kemi, të cilat duhet t'i përdorim mirë dhe t'i
zgjerojmë, që të mund të shkatërrojmë pseudounitetin
që kanë krijuar borgjezia dhe revizionizmi në gjirin
e klasës punëtore.
Problem tjetër është se duhet të sqarojmë edhe inteligjencien, të përdorim taktika të reja, të përshtatshme
për të afruar rininë, për të afruar studentët e qyteteve,
universitarët, profesorët, elementët përparimtarë, borgjezinë e vogël të qytetit. Pastaj na vihet përpara çështja
e madhe e afrimit të fshatarësisë, e fshatarësisë proletare, e asaj me pak tokë dhe e fshatarësisë së mesme. Kjo
çështje duhet sqaruar ideologjikisht dita me ditë edhe
me shembuj, por për këtë nuk mjafton propaganda gojore. Kjo propagandë duhet organizuar çdo ditë, çdo
orë dhe në të gjitha mjetet e format e saj.
Përpara nesh paraqiten një varg problemesh për
zgjidhjen e të cilave nuk mjafton vetëm të deklarosh se
jemi kundër imperializmit amerikan dhe borgjezisë reaksionare që shfrytëzon klasën punëtore dhe popullin
punonjës. Realiteti kështu është, por këtë realitet ne duhet ta zbërthejmë dhe ta kthejmë në favorin tonë, pran727

daj shkëmbimi i eksperiencës në mes shumë partive
aktualisht ka një rëndësi të jashtëzakonslune për ne. Ne
duhet ta ngjitim këtë «mal», pse është një «e përpjetë•
jo e lehtë, është «e përpjetë• e vështirë, që kërkon
vendosmëri në pikëpamje politike dhe ideologjike, kërkon
mprehtësi, organizim të shëndoshë, unitet internacionaliSt
në luftë, koordinim të veprimeve në çështje e probleme
që janë të ngjashme, por edhe në ato probleme që nuk
janë të ngjashme, për arsye të kushteve të çdo vendi.
Pra duhet mbështetje te njëri-tjetri, lufta e njërës parti
të ndihmojë luftën e partisë tjetër.
Prandaj mendoj se në bisedat e ndryshme që kemi
ne me shokë marksistë-leninistë të partive të tjera, të
cilët vijnë këtu dhe kanë një konsideratë të madhe për
Partinë tonë dhe për fjalën tonë, këto çështje duhet t'i
shtrojmë e t'i diskutojmë, të mos mbetemi vetëm në informata të përgjithshme pa konkluzione politike, ideologjike, organizative dhe luftarake, pa vënë detyra për të
arritur disa ,objektiva. Të sqarosh shokët dhe miqtë për
problemet e mëdha ndërkombëtare që zhvillohen, është
një çështje me rëndësi të madhe. Këtë ne duhet ta bëjmë nëpërmjet diskutimesh, sepse edhe shokët e partive
motra mund të kenë pikëpamjet e tyre, prandaj në asnjë mënyrë ne nuk duhet t'u japim atyre përshtypjen
sikur duhet të vijnë këtu të marrin dhe të zbatojnë vijën tonë, por të vijnë te ne për të shkëmbyer së toku
eksperiencën, që edhe ne të përfitojmë prej tyre, edhe ata
të përfitojnë nga ne. Në këtë drejtim ne kemi krijuar
mundësi për shumë nga shokët e partive të tjera që
vijnë këtu, por duhet që bisedimet me ta të përgatiten mirë edhe për sa u përket problemeve që thashë
më lart, sepse vetëm kështu do të ndihmojmë që partitë
tona të konsolidohen dhe do të zgjerojmë luftën tonë
revolucionare kundër imperializmit, socialimperializmit,
revizionizmit kinez dhe gjithë reaksionit botëror.
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E ILENE
10 TETOR 1977

NE TREGTINE ME NE KINEZET KERKOJNE
TE NXJERRIN FITIME
Shokëve sekretarë të Komitetit Qendror, Hysniut,
Hekuranit dhe Prokopit u fola pak për disa probleme
të tregtisë. Midis, tyre ishte çështja e çmimeve stop, të
cilat Kina ka kërkuar që t'i prishim dhe të veprojmë
në marrëdhëniet tona tregtare në bazë të çmimeve
ndërkombëtare. .
Ne nuk e kemi dashur një ndryshim të tillë, por
kinezët kanë tre-katër vjet me radhë që po ngulin këmbë për .të bërë këtë ndryshim dhe çdo vit ne e kemi
shtyrë. Më në fund ne pranuam pikëpamjet e tyre, domethënë të mos qëndrojmë më në çmimet stop, por marrëveshjet tona tregtare të llogariten me çmimet ndërkombëtare të mallrave dhe vendosëm që këtë ndryshim ta
bëjmë sivjet. Në këtë mënyrë ne kemi humbje, po s'kemi
ç'bëjmë. Prandaj këto çështje duhet t'i shikojmë.
Po ashtu u fola shokëve edhe për një çështje tjetër.
Kinezët, meqenëse ne pranuam që marrëveshjet tregtare
të bëhen në bazë të çmimeve ndërkombëtare, propozuan që llogaritë të bëhen me franga zvicerane. Këtu
ka një hile nga ana e tyre, prandaj këtë nuk mund ta
pranojmë. Ata duan të na i blejnë me çmime më të lira
mallrat tona dhe t'i rishesin ato me çmime shumë më të
shtrenjta në vende të tjera. Ne duhet të dimë që tregu
i madh botëror i valutës është tregu i dollarit, i rublës,
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i frangut francez, i sterlinës angleze dhe i markës gjermane, kurse treg zviceran nuk ekziston. Zvicra është
një qendër bankare botërore për tratativa midis bankave
dhe asgjë tjetër, monedha e saj mund të jetë e fortë,
por tregun botëror valutor e ka pushtuar dollari, rubla
etj., prandaj neve në këto kushte nuk na leverdis propozimi i kinezëve, të cilin nuk duhet ta pranojmë. Ne
duhet të bisedojmë me kinezët dhe në qoftë se ata ngulin këmbë në qëndrimin e tyre, atëherë kjo do të thotë se
është një presion që na bëjnë, se nuk duan të zhvillojnë
tregti me ne. Në këtë rast ne duhet të gjejmë një rrugë të mesme, t'u themi fjala vjen që tri të katërtat e
shitblerjeve të llogariten me dollarë dhe një e katërta
me franga zvicerane. Në qoftë se nuk e pranojnë këtë
proporcion, atëherë ta rritim një çikë përqindjen e shitblerjeve me franga zvicerane, deri në masën sa të biem
dakord. Fundi i fundit, për të mos e humbur tregun
kinez, pse për ne ai ka rëndësi të madhe, mund të
arrijmë edhe.deri në gjysmë për gjysmë, duke bërë llogaritë 50 për qind me frangun zviceran dhe 50 për
qind me dollarë.
Kinezët në çdo kërkesë që bëjnë kanë qëllimet e tyre dhe mua më duket se financierët tanë, nuk mendojnë mirë, kur thonë, pO s'ka gjë, se frangu i Zvicrës
është konvertibël dhe i fortë! Ç'na hyn neve në punë kjo
gjë, ne nuk marrim franga zvicerane nga Kina, se po të
merrnim edhe ne nga kjo monedhë, atëherë fitonim edhe
në bursë dhe me të do të venim të blinim tre ose pesë
tuba. Pra, çdo gjë duhet ta shohim me kujdes e të thellohemi edhe në këtë çështje.
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NE PARTINE REVIZIONISTE ITALIANE PRANOHEN
EDHE PRIFTE,RINJTE E VATIKANIT
Dje dëgjova në radion italiane se Sekretari i përgjithshëm i partisë revizioniste të Italisë, Berlingueri, i
ka bërë një letër një peshkopit ku i zbulon «kredon» e
partisë së tij. Me fjalë të tjera, në atë letër, Berlingueri,
ky markez, i thotë prelatit të kishës katolike se partia
e tij nuk udhëhiqet nga «ideologjia marksiste, si filozofi
materialiste ateiste» por është një «parti vetëm me karakter politik, në të cilën mund të bëjë pjesë kushdo
që pranon programin e saj». «Kjo, — thotë Berlingueri,
— shprehet në nenin dy të statutit të saj». Prandaj,
shkruan ai, në partinë tonë «Ekzistojnë dhe mund të hyjnë edhe besimtarë, edhe njerëz që ndjekin kishën, edhe
njerëz që e duan Vatikanin, edhe nga ata që venë rrëfehen, vetëm mjafton të pranojnë politikën e partisë

sonë».
Vihet pyetja: Ç't'i demaskosh këtij kundërrevolucionari dhe kësaj partie lëvere? Çfarë mbetet tjetër për të
vënë në dukje se këta janë tradhtarë nga më të ndyrët të marksizëm-leninizmit? As partitë socialdemokrate, as ndonjë parti tjetër e borgjezisë nuk e shprehin
në një mënyrë kaq të hapët falsitetin e qëllimeve të
Peshkopit të Ivreas, Luixhi Betaci. (Shih gazetën «L'unita»
datë 13 tetor 1977.)
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tyre politike dhe ideologjike. Edhe partitë e borgjezisë
i fshehin pikëpamjet e tyre, kurse partitë pseudomarksiste i afishojnë dhe pikërisht këtu qëndron kalbëzimi
total i këtyre partive. Por, kur them total, duhet kuptuar total, pse, përpara këtyre qëndrimeve të përbindshme ideologjike antimarksiste, shohim të largohen jo me
qindra dhe me mijëra, por me dhjetëra mijë komunistë.
Kjo e tregon atë kalbëzim.
Më kujtohet një herë që, kur ishim akoma pa u
prishur me të ashtuquajturat shtete të demokracisë popullore, kam pasur një bisedë në Çekosllovaki me ish-anëtarin e byrosë politike të Partisë Komuniste të Italisë.
Skoçimaron, që hiqej si teoricien. Ky m'u lut të ndërhyja që libri me diskuret e tij në parlament të shtypej
në Bashkimin Sovjetik për arsyet e kontradiktave që
kishte me Toliatin, i cili nuk e donte Skoçimaron, prandaj edhe nuk donte t'ia botonin fjalimet. Unë i thashë
se «nuk më dëgjon njeri mua» në Komitetin Qendror të
Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, megjithatë, në
qoftë se do të takohem me ndonjë nga personalitetet
sovjetike, mund t'ia them këtë kërkesë, por do të bëhet
gjë apo jo, asgjë nuk të siguroj.
Në atë kohë unë e pyeta Skoçimaron se si mësohej
marksizëm-leninizmi në Partinë Komuniste të Italisë të
asaj kohe. Ai m'u përgjigj: «Unë po ta them ty se në
Partinë Komuniste të Italisë nuk mësohet fare marksizëm-leninizmi. Ne nuk kemi organizuar as shkolla, as
kurse partie, vetëm është marrë një vendim, sipas të cilit
anëtarët e Partisë Komuniste të Italisë duhet të lexojnë
gazetën e partisë, «Unita», dhe revistën «Rinashita», pse
në to është teoria e partisë sonë. Ne u kemi rekomanduar anëtarëve të partisë që të studiojnë në mënyrë individuale shkrimet që botohen në këto dy organe dhe
nga ato të udhëhiqen për veprime».
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Po është e mirë kjo që po bëni ju në Partinë Komuniste të Italisë, i thashë Skoçimaros?
«Aspak s'është e mirë-, m'u përgjigj, sido që edhe
Skoçimaroja nuk ishte ndonjë kushedi çfarë, dhe në
fakt, pas disa vjetësh e pashë që hyri përsëri në lidhje
dhe në miqësi me Toliatin, me Longon dhe me Pajetën.
Me këtë dua të them që Partia Komuniste e Italisë nuk
është kujdesur asnjëherë për t'u mësuar anëtarëve të
saj ideologjinë marksiste-leniniste, prandaj ngjet që përpara këtij kapitullimi të turpshëm të Berlinguerit dhe
të gjithë partisë nuk sheh as rezistencën më të vogël
nga elementë revolucionarë, pse nuk ka të tillë në këtë
parti të krimbur, programi i së cilës është njësoj si ai
i Partisë Komuniste Spanjolle të Karriljos, që foli, gjithashtu, hapur kundër Marksit, Engelsit, Leninit dhe
Stalinit, kundër diktaturës së proletariatit, kundër luftës së klasave, pro mbretërisë spanjolle, siç foli edhe
Marsheja kundër luftës së klasave dhe kundër diktaturës së proletariatit.
Të njëjtën gjë po bëjnë Bashkimi Sovjetik, vendet
e ish-demokracisë popullore dhe Kina e Mao Ce Dunit,
por të tërë këta përpiqen akoma t'i ruajnë maskat, të
cilat po ua çjerrim dhe do t'ua çjerrim. Do të vijë koha,
dhe ajO s'është larg, që i gjithë ky llum të përzihet në
një moçal të përbashkët të qelbur, që kapitalizmi botëror dhe imperializmi do ta përdorin siç po e përdorin
për të mbytur frymën revolucionare në botë, por nuk
do t'ia arrijnë, se revolucioni do të fitojë, marksizëm-Leninizmi do të triumfojë!
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SHËNIME
Po lexoj një libër me titull «Vodka-kola» shkruar
nga njëfarë Sharl Levinson. Autori, i cili ka shkruar
disa libra për problemet ekonomiko-financiare të botës
kapitaliste e revizioniste, në librin e tij «Vodka-kola»
përshkruan procesin e detantës midis superfuqive imperialiste si një rrjedhim e zgjerim i rritjes së marrëdhënieve ekonomike midis kundërshtarëve ideologjikë
bile edhe më përpara se të fillonte «Ostpolitika» e Vili
Brandit dhe marrëveshjet e para Brezhnjev-Nikson në
vitin 1971. Në një vend të librit ai thotë: «Edhe gjatë
konfrontimeve ideologjike e ushtarake të drejtpërdrejta
apo nëpërmjet shteteve satelite (NATO - Traktati i Varshavës), luftës së Vietnamit, krizës kubaneze dhe të raketave, Angolës etj., sovjetikët kanë vazhduar gjithnjë të
bëjnë tregti dhe të kërkojnë kredi».
Autori i bën një analizë të thellë e me fakte konkrete, sigurisht nga pikëpamja dhe nga këndi i tij
vëzhgimit, zhvillimit kapitalist të ekonomisë së Bashkimit Sovjetik dhe vendeve të tjera revizioniste të Evropës Lindore, lidhjeve e vartësisë së tyre nga monopolet, shumëkombëshet kapitaliste e nga qarqet financiare të im-.
perializmit ndërkombëtar.

voglin veprim mbi firmat që përpunojnë edhe marrin
vendime në shkallë botërore.
— Si mund të f]itet për import-eksportin, për konkurrencë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur të
gjitha firmat e mëdha franceze dhe evropiane, të instaluara prej shumë kohësh në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, janë të lidhura dhe kooperojnë me të ashtuquajturën rivale të tyre?
— .Kontrolli i shtetit» — ky është më i bukuri
koncept intelektual, pjel]ë e këtyre kohëve të fundit.
Shteti dhe qeveria janë abstraksione, ekziston vetëm një
grup njerëzish të lidhur me disa parti që reflektojnë të
njëjtën forcë dominuese, pa marrë parasysh cila është
ngjyra e tyre politike.

— Pushtetet politike nacionale të kufizuara në territor dhe në sovranitet nuk mund të ndërmarrin më të
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Mbrëmë lexova kryeartikullin e «Zhenminzhibaos»
«Mbi lulëzimin e njëqind luleve dhe konkurrimin e njëqind shkollave», teori e vjetër kjo e Mao Ce Dunit, që
në kohën kur sundonte klika e Liu. Shao Çisë, Ten Hsiao
Pinit, Pen Çenit etj., kundër të cilëve u bë «Revolucioni
i madh Kulturor», bile «proletar».
Mao Ce Duni e hodhi këtë ide, si të thuash, «gjeniale», që u përshtatej pikëpamjeve të tij oportuniste,
mbasi një ide e tillë donte të thoshte që të gjitha pikëpamjet borgjeze, kapitaliste, marksiste, pseudomarksiste,
revizioniste, trockiste, anarkiste, në çdo lëmë, duheshin
lënë të lira të zhvilloheshin dhe mbi to të diskutohej.
Kjo vijë kishte lidhje me pikëpamjet e tij oportuniste,
sepse, siç duket nga shkrimet e tij, ai «socializmin» në
Kinë nuk e ka udhëhequr në bazë të teorisë marksiste-leniniste, por në bazë të një «teorie» që e ka shartuar
dhe që e quajnë maocedunide. Këtë «socializëm» në Kinë nuk e udhëheq vetëm Partia Komuniste e Kinës, dhe
këtë Maoja e pohon me gojën e vet. Atë e udhëheqin
edhe partitë e tjera të borgjezisë, që janë të bashkuara
në një front të përbashkët me Partinë Komuniste të
Kinës. Edhe këto parti, sipas Mao Ce Dunit, duhet ta qeverisin Kinën tok me Partinë Komuniste. Është e kuptueshme që, sipas kësaj «teorie», këto parti jo vetëm
kanë të drejtën të thonë fjalën e tyre në ndërtimin e

një Kine të re, por të shprehin edhe pikëpamjet e tyre
filozofike mbi artin, mbi kulturën, mbi ndërtimin e shtetit, mbi ushtrinë etj., etj.
Orientimi i teorisë së -lulëzimit të njëqind luleve
e të konkurrimit të njëqind shkollave» nuk dilte jashtë
vijës filozofike të Mao Ce Dunit, vetëm se kjo quhej dhe
cilësohej si përfytyrim i një lufte model të masave, domethënë i një politike në fuqi që masat të zhvillojnë debate. Mirëpo ç'ndodhi kur u vu në fuqi kjo «teori» e
kryetarit Mao? Ndodhi ajo që gjithë borgjezia reaksionare në Kinë filloi të shkruajë me mijëra artikuj politikë,
teorikë, kulturorë etj., etj., që binin në kundërshtim flagrant me marksizëm-leninizmin. Nëpërmjet këtyre artikujve bëheshin përpjekje për të ringjallur në masat e gjera
të popullit idenë se socializmi i ndërtuar në Bashkimin
Sovjetik, nën udhëheqjen e Stalinit, nuk ishte i përshtatshëm, prandaj Kina duhej të zhvillohej në një rrugë tjetër, në rrugën borgjezo-kapitaliste. E gjithë kjo fushatë
dhune që po ngrihej ishte e mbështetur nga klika reaksionare e Liu-Tenit.
Përnjëherë, kur u pa një situatë e tillë, domethënë
kur Mao Ce Duni me grupin e tij panë se shpërthimi i
këtyre «djajve», që vetë i nxorën nga shishja, ishte tepër
i rrezikshëm, u morën masat për ta ndaluar. Ky shpërthim i kapërcente kufijtë e qëllimeve të Mao Ce Dunit,
sepse ai dhe grupi i tij vërtet e pëlqenin një zhvillim
të tillë të «lulëzimit të njëqind luleve dhe të konkurrimit të njëqind shkollave», por jo në atë formë që mori.
Një gjë e tillë tregoi se i qe dhënë fund zhvillimit të
kësaj ideje «gjeniale» të Maos.
Mirëpo, siç e dimë, Mao Ce Duni pas kësaj ngriti në
këmbë «Revolucionin e madh Kulturor», bile edhe «proletar», me studentët, me «Gardën e kuqe» dhe me ushtrinë, duke likuiduar partinë dhe organizatat e masave,
dhe me këtë mënyrë ai likuidoi shtabin e Liu Shao Çisë.
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Në fakt, Maoja likuidoi Liu Shao Çinë, si dhe Pen Çenin
e disa krerë të tjerë reaksionarë, por jo Tenin, që ishte
Liu Shao Çia numër dy, e disa të tjerë revizionistë me
damkë si ky.
Të mos zgjatemi. Revolucioni Kulturor bëri përpjekje, natyrisht të çala, pse koka e tij, Mao Ce Duni, nuk
ishte në pozita të vërteta marksiste-leniniste për ta udhëhequr deri në fund një revolucion të tillë, domethënë
një revolucion nën diktaturën e proletariatit. Në këtë re-

volucion nuk hyri në fuqi dhe në veprim diktatura e
proletariatit; përkundrazi, ky revolucion, që quhej «proletar» dhe «nën diktaturën e proletariatit», siç thoshte
Maoja, nuk veproi i udhëhequr nga kjo diktaturë, por
nga disa mendime jo të qarta, jorevolucionare. Gjatë Revolucionit të madh Kulturor u morën masa të mira dhe të
këqija, derisa Mao Ce Duni, prapë, u tremb prej tij dhe,
pasi kishte likuiduar Liu Shao Çinë, ai tok me Çu En
Lain, e frenuan lëvizjen dhe u përpoqën ta vinin Kinën
në pozitat që mendonte Maoja vetë, në pozita jorevolucionare, jomarksiste-leniniste, por oportuniste dhe liberale. Dhe këtij qëllimi Maoja ia arriti; ai e rehabilitoi Tenin
dhe e emëroi edhe këtë zëvendëskryeministër dhe nënkryetar të partisë.
Mirëpo, pas vdekjes së Çu En Lait, në Byronë Politike ekzistonte një «katërshe», siç e quajnë Hua Kuo
Feni me shokë, që e akuzuan se ishte reaksionare, radikale, pseudo e majtë, por që u quajt në fakt e djathtë dhe
ishte kundër çdo gjëje. Kjo, siç thonë këta, ishte «për të
sjellë borgjezinë në fuqi, për të likuiduar socializmin»
etj., etj. Kështu që Hua Kuo Feni me ushtrinë, pas vdekjes së Çu En Lait dhe të Maos, «me një të goditur» e
likuidoi «katërshen», domethënë e stabilizoi gjendjen
me puç.
Tash të vijmë te «njëqind lulet dhe njëqind shkollat». Vija e puçistëve, pra, është e qartë. Kjo «teori» e
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vjetër e Mao Ce Dunit u duhej atyre, por, sipas kryeartikullit të botuar në «Zhenminzhibao», atë e pengoi në
zhvillimin e saj të gjerë «katërshja». Në qoftë se «katërshja» e ka penguar atë, ka bërë shumë mirë, por Hua
Kuo Feni e Ten Hsiao Pini me shokë e akuzojnë «katërshen» se me këtë paska bërë një krim të madh, dhe
prandaj tash botuan këtë kryeartikull, ku predikojnë
zhvillimin e «njëqind luleve dhe të njëqind shkollave».
Kjo do të thotë që të lulëzojnë të gjitha rrymat filozofike konfuciane dhe ato borgjezo-kapitaliste, dhe kjo ideologji idealiste, kapitaliste e pragmatiste, kjo maocedunide,
mbulohet me petkun marksist-leninist. «Ky zhvillim i ri
i mendimit përparimtar kinez, — thuhet në këtë artikull, — është vazhdimësi dhe zbatim i përpiktë i ideve
të Mao Ce Dunit». Në fakt kështu është: zhvillimi i
ve jomarksiste të Mao Ce Dunit.
Kjo i duhet ekipit revizionist që ka ardhur atje në
fuqi për transformimin e Kinës socialiste në një vend
kapitalist; kjo i duhet për të përgatitur terrenin për investime të mëdha kapitaliste të shoqërive shumëkombëshe dhe për krijimin në Kinë të koncerneve të mëdha,
të cilat të hyjnë në kooperim me koncernet e mëdha
amerikane dhe të vendeve të tjera kapitaliste të zhvilluara ekonomikisht, domethënë të «botës së dytë». Kjo botë dhe koncernet e mëdha që ekzistojnë në të, dëshirojnë
të investojnë në Kinë, se kanë interesa kolosalë. Tregu
kinez është i pafund, pasuritë e Kinës janë të mëdha.
Për këtë qëllim këto vende kërkojnë që Kina të ketë
stabilitet në pushtet, që atje të evitohet revolucioni dhe,
që të arrihet kjo, jo vetëm që në pushtet duhet të jenë
kundërrevolucionarët, por edhe organizimi, struktura e
superstruktura e shtetit kinez të jenë kapitaliste, dome
thënë që zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike, politike
dhe ideologjike të tij me fuqitë e mëdha imperialiste të
shkojë në harmoni. Prandaj «teoria» e «lulëzimit të një739

qind luleve dhe e konkurrimit të njëqind shkollave», që
është një teori tipike revizioniste, është e përshtatshme
për ta.
Pardje lexova një artikull në gazetën franceze «Lë
Mond», një korrespondent i së cilës trajtonte disa pikëpamje të revizionistit francez Garodi; në mes të tjerave ky
shpreh të njëjtat pikëpamje si dhe kinezët mbi
llimin e artit dhe të kulturës, por pa e zënë në gojë
shprehjen e «njëqind luleve dhe të njëqind shkollave».
Autori i këtij artikulli thoshte se duhet lënë i lirë
zhvillimi i arteve, i kulturës dhe i filozofisë sipas mendimit dhe besimeve të gjithsecilit e se në asnjë mënyrë
nuk duhet drejtuar veçanërisht nga dogmat e vjetruara,
.por duhet lejuar konfrontimi i tyre që e ardhmja vetë
të shpiket dhe jo të parashikohet, pra të shpiket nga
mendimtarët, të cilët duhen lënë të lirë të zhvillojnë
pikëpamjet e tyre heterogjene. Me fjalë të tjera, siç del
edhe nga ky artikull, Garodia predikon po ato pikëpamje që predikon edhe Maoja. Diku në një vend korrespondenti i gazetës «Lë Mond» thotë se i vjen shumë
keq që, kur ka mësuar filozofinë në universitetin e Parisit, nuk mësoi edhe për filozofinë indiane, për filozofinë kineze, për filozofinë arabe etj.
Kinezët ideologjikisht janë së bashku, në të njëjtat
pozita, me të gjitha rrymat revizioniste të botës, të cilave ata do t'u shtojnë edhe karakteristikat e vetë revizionizmit kinez, që do të dalin mbi ujë, për arsye të terrenit të vetë shoqërisë kineze, të aspiratave të klikës
revizioniste dhe të filozofisë së vjetër kineze. Me fjalë
të tjera, revizionizmi kinez do të jetë një shartim mjaft

i ndërlikuar, mistik dhe djallëzor, sepse kinezët do të
avancojnë vazhdimisht në mbrojtjen e teorive të tyre
revizioniste eklektike. Karakteristikë e ideologjisë revizioniste kineze do të jetë krijimi i një konfuzioni të
madh në shkallë kombëtare jo vetëm për të shuar lë740

vizjet revolucionare dhe për të diskredituar marksizëm-leninizmin, por ky eklektizëm do të shkaktojë njëkohësisht edhe një konfuzion në ideologjinë e revizionistëve
të tjerë, sidomos të atyre që mbështetin revizionizmin
sovjetik.
Konfuzionin ideologjik kinezët nuk do ta shkaktojnë të shtyrë vetëm nga dëshira për demaskimin e revizionizmit sovjetik, por edhe për arsye të psikologjisë
dhe të mentalitetit aziatik konfucian të Kinës dhe në
përgjithësi të filozofisë idealiste aziatike. Kur flasim për
filozofinë, nuk mund ta përjashtojmë ndikimin te kjo
të fesë, të budizmit, të brahmanizmit, të kristianizmit
e të myslimanizmit, këta të fundit në atë shkallë sa mund
të paraqiten në kontinentin aziatik dhe në nënkontinentin kinez.
Përveç kësaj, politika e Kinës do të jetë e karakterizuar edhe nga një paqëndrueshmëri e madhe dhe e
vazhdueshme. Për një kohë të gjatë kjo do të karakterizohet nga hipokrizia, nga buzëqeshjet, por njëkohësisht edhe nga goditjet, nga sulme e kundërsulme joparimore. Gjithë kjo politikë do të karakterizohet nga
tendenca për krijimin e një ambienti konfuz edhe në
vende të tjera, veçanërisht në Azi dhe në Afrikë, ku Kina të mund të ketë influencën e vet dominuese, me
fjalë të tjera të krijojë ato tregje dhe ato zona të influencës që i nevojiten asaj për t'u bërë një superfuqi.
Në këtë vështrim duhet zhvilluar lufta kundër revizionizmit kinez. Politika «e madhe» e Kinës jo vetëm

do. të, ndeshet ballë për ballë me luftën e vendosur të
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të të gjitha partive
të tjera komuniste dhe punëtore marksiste-leniniste të
botës, por njëkohësisht edhe me kundërshtimin e popujve të së ashtuquajturës botë e tretë, me të cilët Kina
mendon se mund të luajë një politikë të gënjeshtërt, shumëfaqëshe, me shumë flamuj. Ajo do të bjerë në kon-
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tradikta me njërin popull apo me tjetrin, sepse vetë
revizionizmi është i atillë që krijon kontradikta. Por
edhe qëllimet imperialiste të Kinës do të krijojnë kontradikta jo vetëm ndërmjet saj dhe imperialistëve, jo
vetëm midis saj dhe shteteve të mëdha të industrializuara, domethënë imperialistëve të tjerë më të vegjël
se imperializmi amerikan dhe imperializmi sovjetik, por
edhe në mes shteteve dhe popujve që ajo i quan të
«botës së tretë».
Kina ndihmoi Mobutun, ajo mori anën e kundërt
të popullit kongolez. Tash, në konfliktin midis Etiopisë
e Somalisë shohim që Kina ka filluar të tërhiqet, sepse
e pa që u diskreditua në Afrikë me qëndrimet e mbajtura më parë. Ajo duket që aktualisht mban anën e
Somalisë, e cila lufton kundër Etiopisë. Lufta në mes
këtyre dy vendeve afrikane është shkaktuar nga superfuqitë, nga interesat strategjikë dhe ekonomikë të imperializmit amerikan dhe të socialimperializmit sovjetik.
Socialimperializmi sovjetik ndihmon Etiopinë, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmojnë Somalinë. Kinës
i duhej të ndihmonte Somalinë kundër Etiopisë dhe
këtë ajo tash e bën, por me shumë prudencë. Megjithatë
kjo krijon përsëri një kontradiktë dhe e demaskon pretendimin e «madh» të Kinës se ajo është gjoja ndihmëse
e popujve të vegjël. Atëherë, kur është e prirur për të
ndihmuar popujt e vegjël, ajo duhet të përcaktojë se
çfarë ndihme duhet t'u japë këtyre. Por Kina nuk është në gjendje ta përcaktojë një politikë të tillë të drejtë,
për arsye se politika e saj nuk është marksiste-leniniste,
por një politikë koniunkturale, një politikë eklektike, kapitaliste. Ajo ose duhet të mbështetë njërin grup kapitalist dhe të luftojë tjetrin, ose ndryshe s'ka si bën. Po të
ishte marksiste-leniniste politika e Kinës, kjo duhej të
godiste gjithë ata që i organizojnë këto luftëra në mes
popujve, kurse popujve të këtyre dy vendeve t'u tregon742

te rrugën e tyre të vërtetë, domethënë rrugën e pavarësisë, të lirisë dhe të sovranitetit të vërtetë, duke larguar
influencën dhe ndërhyrjet e imperialisto-revizionistëve.
Këtë Kina nuk mund ta bëjë, prandaj politika e saj do
të jetë kurdoherë një politikë koniunkturale, një politikë
kapitaliste, një politikë që do të bjerë në kontradikta të
vazhdueshme, që do ta diskreditojë atë nga ana politike
dhe ideologjike.
Qëllimi i vërtetë i Kinës është marrja e kredive të
shumta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të
parë, po edhe nga Japonia, nga Gjermania Perëndimore,
nga Franca etj., për forcimin e ushtrisë dhe të ekonomisë së saj. Këto janë dy objektivat e Kinës në politikë
dhe në ideologji. Asgjë marksiste-leniniste nuk ka në këto
orientime; përkundrazi kjo është një politikë dhe ideologji borgjeze, që do ta kthejë Kinën në një shtet me
potencial të madh ekonomiko-ushtarak, por me një strukturë e superstrukturë kapitaliste.
Marksistë-leninistët çdo ditë e çdo muaj që kalon, do
ta shohin akoma më qartë këtë politikë antimarksiste
të Kinës. Edhe popujt e varfër të botës, që kërkojnë liri
dhe pavarësi të vërtetë, dëshirojnë të çlirohen nga prangat e kapitalit. Po ashtu ata do të shohin dhe do të kuptojnë çdo ditë e më mirë se politika e Kinës është një
politikë po aq skllavëruese sa edhe ajo e imperializmit
amerikan dhe e socialimperializmit sovjetik, ata do të kuptojnë se Kina bën politikë me udhëheqjet reaksionare të
këtyre vendeve dhe jo me popujt vetë.
Natyrisht neve, marksistë-leninistëve, veçanërisht
Partisë së Punës të Shqipërisë, na duhet të bëjmë një
luftë të madhe, të ashpër, të pabarabartë me të gjitha
fuqitë imperialisto-revizioniste. Lufta që ne po bëjmë kundër revizionizmit kinez, natyrisht është e rreptë dhe
ajo do të shkojë duke u ngritur, pavarësisht nga taktikat e
përkohshme që do të ruajmë, për arsyet që kemi thënë.
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Por çështja qëndron në atë që të gjitha partitë e tjera
të vërteta komuniste marksiste-leniniste duhet të kuptojnë se kemi të bëjmë me një armik të madh dhe se lufta
jonë është shumë e ashpër, shumë e koklavitur, prandaj
gjatë zhvillimit të saj do të gjejmë vështirësi e pengesa
të mëdha, do të kemi edhe fitore.
Partitë komuniste marksiste-leniniste në botë duhet
të punojnë intensivisht e të sqarojnë masat e punëtorëve
dhe gjithë punonjësit e vendeve të tyre për qëllimet e
partisë, për programin minimal e maksimal të saj. Ka
rëndësi që kjo punë të konkretizohet, dhe do të konkretizohet javash-javash, por konkretizimi duhet të jetë i çimentuar, jo i sipërfaqshëm, pse një konkretizim i sipërfaqshëm nuk ta krijon atë mundësi të shëndoshë për të
kapërcyer fazat kritike dhe momentet e vështira që lëvizja marksiste-leniniste, socializmi, komunizmi dhe revolucioni do të hasin në botë.
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E SIITUN£
15 TETOR 1917

ESHTRAT E PATRIOTIT TE SHQUAR
HASAN PRISHTINA DO TE VIJNE NE ATDHE
Më gëzoi. lajmi që qeveria greke lejoi marrjen nga
ana jonë të eshtrave të patriotit të shquar shqiptar, Hasan Prishtina. Ne duhet t'i marrim sa më parë eshtrat
e tij dhe t'i sjellim në atdhe, sepse, po ta marrin vesh
jugosllavët këtë, ka mundësi të ndërhyjnë dhe ta bëjnë problem politik me Greqinë, për arsye se Hasan
Prishtina ka qenë nga Kosova etj., etj. Pastaj ne duhet
të përgatitemi që eshtrave të këtij patrioti dhe burri
të shquar të kombit shqiptar t'u bëjmë një pritje dhe
një varrim madhështor. Në të gjitha vendet nga do të
kalojnë eshtrat e tij, të priten me popull. Kështu të bëhet edhe në Tiranë, të mbahen fjalime, të përgatiten
edhe artikuj, më së fundi arkivolin ta kalojnë nga
Puka dhe ta varrosin në Kukës.
Mendoj se duhet të thërresim edhe kosovarë të marrin pjesë në këtë varrim. Mund të ftojmë dhe duhet
të ftojrnë, veçanërisht, në qoftë se ka, edhe pjesëtarë
nga familja e tij.
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E HENT£
17 TETOR 1977

KU DHE SI DUHET TA NDIHMOJME LEVIZJEN
MARKSISTE-LENINISTE
Drejtoria e Jashtme e Komitetit tonë Qendror duhet të mendojë një plan më të gjerë për ndihmat që
Partia jonë duhet t'u japë partive marksiste-leniniste e
punëtore të botës dhe për të propaganduar idetë e marksizëm-leninizmit, atje ku janë mundësitë dhe ku nuk
janë krijuar akoma rrethanat. Në vendet ku ekzistojnë
partitë marksiste-leniniste, natyrisht, punën e bëjnë ato
vetë. Ne, me sa na është e mundur, e kemi për detyrë
që këto t'i ndihmojmë sidomos politikisht dhe ideologjikisht, por në ato vende ku nuk ka parti marksiste-leniniste, por grupe ose vetëm marksistë të shkëputur,
veçanërisht në Afrikë, duhet të mendohet se si të organizohet puna në shërbim të revolucionit dhe për demaskimin e revizionizmit modern, qoftë ky sovjetik apo kinez.
Kjo punë duhet organizuar veçanërisht në vendet e
Afrikës dhe në disa vende të Azisë. Po si të organizohet?
Për sa na përket neve mendoj ta organizojmë këtë punë
sa më parë, me njohjen e situatës në vende të ndryshme
të Afrikës. Në këtë kontinent ne kemi tri ambasada:
në Algjer, në Tanzani dhe në Egjipt. Në këto tri përfaqësi ne duhet të organizojmë punën me gazetarë. Ç'kuptoj unë me këtë? Kuptoj këtë që Afrikën ta ndajmë në
tri zona: në zonën e Magrebit, në zonën e Egjiptit, e cila
të përmbledhë Sirinë, Sudanin, Libanin dhe Irakun dhe
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një zonë tjetër të jetë ajo e Tanzanisë me Afrikën Qendrore dhe Jugore. Për çdo zonë ne të përgatitim gazetarë,
po këta të përgatiten seriozisht për të shkuar në shtete
të ndryshme të këtyre zonave, për të mbajtur konferenca
politike, ekonomike, kulturore, për të njohur vendin, për
të rënë në kontakt edhe me autoritete, po edhe me elementë përparimtarë, edhe për të njohur situatën në këto vende. Në këtë mënyrë medoemos, në mos herën e
parë, të dytën, me shokët tanë do të bien në kontakt elementë që e quajnë veten marksistë-leninistë ose përfaqësues të grupeve të ndryshme legale dhe ilegale marksiste-leniniste që kanë ose që nuk kanë lidhje me Partinë
Komuniste të Kinës. Këtyre njerëzve shokët tanë gazetarë
duhet t'u japin materiale, t'u përgjigjen pyetjeve që mund
t'u bëjnë, t'u japin shpjegime për probleme teorike e
politike, të flasin për gjendjen në Shqipëri dhe të propozojnë që të ftojmë nga këta njerëz, në vendin tonë.
Një punë e tillë do të ndihmojë shumë për të propaganduar politikën dhe ideologjinë tonë, pse konstatojmë që sidomos në vendet e Afrikës ka një simpati të
madhe për Shqipërinë dhe për Partinë e saj të Punës.
Këtë ne duhet ta shfrytëzojmë. Ambasadat tona në tri
vendet e Afrikës, që përmenda, megjithëse kanë një
personel të kufizuar, nuk e bëjnë këtë gjë ose e bëjnë
shumë ngushtë, për arsye se nuk e kanë kuptuar tamam
siç duhet punën e tyre. Ne konstatojmë se punonjësit e
përfaqësive tona kanë lidhje vetëm me diplomatët e ndryshëm. Këtë e kanë për detyrë dhe ne duhet të na informojnë ç'thotë një diplomat e ç'thotë një tjetër, por ata
nuk lidhen që të bisedojnë edhe me personalitete dhe
me njerëz të popullit, nuk bëjnë përpjekje të shohin, të
kërkojnë të shëtitin, të njihen me vendin dhe me elementët progresistë, të lexojnë libra që shkruhen për
vendin ku janë akredituar ose për vendet rreth e rrotull,
për të pasur një ide të qartë për gjendjen e tyre so747

ciale, kulturore dhe ekonomike. Ne duhet t'u rekomandojmë që ta bëjnë këtë gjë, por grupet e gazetarëve që
përmenda më lart, të cilët në fakt janë grupe propagandistësh, njerëz partie dhe me kulturë, do t'u hapin
edhe këtyre horizonte, por njëkohësisht do të na hapin
edhe neve.
Në një radiogram nga Nju-Jorku lexova që një
diplomat i Bangladeshit, i tha një shokut tonë se në
Bangladesh ka pesë grupe marksiste-leniniste në ilegalitet, tri prej të cilave janë bashkuar, dy të tjera akoma
jo. Ne kemi dërguar një përfaqësues tonin, i tha ai, në
Partinë Komuniste të Kinës. Ai do të shkojë edhe në
Kore. Por ne lexojmë me etje të madhe materialet e
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe i gjejmë ato të drejta, prandaj duam të kemi lidhje me ju. Shih pra, po krijohen grupe marksiste-leniniste nga të katër anët dhe
Kina që ka një potencial të madh ekonomik e financiar,
i dikton këto grupe, i ndjell përfaqësuesit e tyre në Pekin, i përpurion Gën Biaoja me maocedunidenë kundër
marksizëm-leninizmit dhe kundër vijës së drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë.
Ne nuk duhet të qëndrojmë duarlidhur, prandaj bisedova me shokët se duhet rishikuar një çikë kjo çështje,
duhet rishikuar në tërësi puna jonë në lidhje me lëvizjen komuniste ndërkombëtare. Të kemi parasysh ardhjen në Shqipëri të sa më shumë delegacioneve nga vende të tjera, por edhe dërgimin e delegacioneve tona në
vende të ndryshme. Të gjitha këto kërkojnë shuma të
konsiderueshme dollarësh, mirëpo ne jemi të varfër në
këtë drejtim dhe duhet të bëjmë shumë ekonomi, çdo
gjë duhet ta matim me kujdes.
Nga ana tjetër, ne duhet të përfitojmë edhe nga
materialet ideologjike, politike dhe letrare që po botojmë, të cilat duhet t'i sjellin Partisë sonë njëfarë
të paktën të shlyejmë me to një pjesë të vogël të asaj
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devize që përdoret për propagandimin e vijës së Partisë
sonë dhe për botimet e saj. Unë nuk e di sa devizë vjen
nga shitja e materialeve tona politike dhe ideologjike që
botojmë këtu dhe i shpërndajmë jashtë, por di që një pjesë e tyre shitet dhe një pjesë ua lëmë partive marksiste-leniniste motra. Një pjesë të materialeve tona ne mund
t'ua lëmë partive marksiste-leniniste motra që t'i shesin
për llogarinë e tyre dhe fitimet t'i mbajnë vetë. Duke
parë gjendjen tonë financiare dhe nevojat që ka Komiteti
Qendror për mbajtjen gjallë të lidhjeve revolucionare
me partitë marksiste-leniniste, me shkëmbim delegacionesh, për shtypin e për propagandimin që duhet t'u bëjmë
vijës sonë dhe marksizëm-leninizmit, ne edhe llogaritë
duhet t'i bëjmë të shtrënguara, edhe propagandën ta
zgjerojmë.

749

E MERKURE
19 TETOR 1977

TË BOTOJME NJE KOMUNIKATE PER
BISEDIMET ME PK TË BRAZILITI
Bisedova me shokun Ramiz që të përgatitë një komunikatë (njoftim) shtypi për takimin dhe bisedimet që
patëm me shokët brazilianë, Amazonas dhe Arruda. Kjo
komunikatë ka një rëndësi të veçantë. Meqenëse shoku
Amazonas pranon të vihet emri i tij në komunikatë, ne
duhet të përfitojmë nga kjo. Kjo e para.
E dyta, në këtë komunikatë duhet të duket qartë
uniteti i çe4ktë marksist-leninist në mes Partisë sonë të
Punës dhe Partisë Komuniste të Brazilit për çështjet politike ndërkombëtare, për problemet ideologjike dhe për
të gjitha problemet e tjera që kanë të bëjnë me lëvizjen
komuniste revolucionare në botë dhe në marrëdhëniet në
mes dy partive tona.
E treta, ne duhet të vëmë në dukje në këtë komunikatë rëndësinë e madhe të Partisë Komuniste heroike
të Brazilit në lëvizjen komuniste ndërkombëtare dhe veçanërisht në Amerikën e Jugut.
E katërta, të vëmë në dukje që Partia Komuniste e
Brazilit po bën luftë të drejtë konsekuente në rrugën
marksiste-leniniste, të udhëhequr nga Komiteti i saj Qendror, me shokun Amazonas në krye, një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes ndërkombëtare komuniste-

dhe të lëmë mirë të kuptohet që Partia Komuniste e Brazilit ka krijuar unitetin dhe kohezionin në parti, në udhëheqje dhe në masat e proletariatit e të punonjësve brazilianë në sajë të vijës së drejtë dhe të vendosmërisë
tejpamëse dhe marksiste-leniniste të shokut tonë të shquar Amazonas.
E pesta, të vëmë në dukje rëndësinë që pati, që ka
dhe që do të ketë deklarata e nënshkruar nga partitë
komuniste marksiste-leniniste të Amerikës Latine, dokument ky që i kapërcen caqet e Amerikës Latine dhe u jep
zemër e forcë edhe partive të tjera marksiste-leniniste
kudo në botë që të unifikojnë veprimet politike, ideologjike dhe luftarake kundër imperializmit amerikan, kundër socialimperializmit sovjetik, kundër revizionistëve të
vjetër dhe të rinj dhe gjithë oportunistëve që ngrihen
kundër marksizëm-leninizmit.

1 Shih: «Zëri i popullit», datë 23 tetor 1977.
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E HENE
24 TETOR 1977*

INTERVISTA E TEN HSIAO ,PINIT ESHTE
NJE INTERVISTE FASHISTE
Javën e kaluar Ten Hsiao Pini i dha AFP-së _(agjencisë franceze të lajmeve), një intervistë për shumë probleme dhe iu përgjigj një vargu pyetjesh që i bënë atij
korrespondentët e kësaj agjencie. Në përgjithësi pyetjet
kishin për qëllim që AFP-ja të shikonte pikëpamjet e
ndryshme të udhëheqjes kineze, veçanërisht ato të Ten
Hsiao Pinit dhe ky shfaqi haptazi, pa dorashka, pikëpamjet e qeverisë kineze.
Problemi kryesor që shtroi ai ishte çështja që duhet
të ngrihet akoma më shumë tensioni botëror kundër socialimperializmit sovjetik, që, sipas revizionistëve kinezë,
është armiku kryesor. Ten Hsiao Pini foli haptazi se duhet mobilizuar dhe duhet bashkuar e gjithë bota në një
front të përbashkët për të mposhtur Bashkimin Sovjetik,
për të prishur planet e tij të luftës. «Duhet të shkatërrohet plani i përgjithshëm i luftës i përgatitur nga Bashkimi Sovjetik, — tha ai, — dhe shpresoj se kjo përpjekje
do të përfshijë mbarë botën, botën e tretë, botën e dytë
dhe bile edhe botën e parë, domethënë SHBA-në». «Duhet, — vazhdoi Ten Hsiao Pini, — që ky mobilizim të
jetë i shumanshëm: politik, ideologjik, ekonomik dhe ush-,
tarak», dhe ai u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe shteteve të tjera të mëdha imperialiste që
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të presin furnizimin me drithë, teknologji e të tjera për
Bashkimin Sovjetik.
«Ne, — deklaroi Ten Hsiao Pini, — do të marrim gjithë teknikën e teknologjinë e huaj, do të forcojmë ekonominë tonë, do të forcojmë ushtrinë dhe mbrojtjen tonë
dhe do të jemi të gatshëm për luftën kundër Bashkimit
Sovjetik». Nga përgjigjet e Tenit u duk qartë se Kina pret
ndihma të mëdha nga imperialistët. Ten Hsiao Pini pohoi se «ne do ta vazhdojmë politikën e kryetarit Mao
në fushën e çështjeve të jashtme dhe pikërisht teorinë
e tri botëve, që në të ardhmen, do të jetë baza e politikës sonë të jashtme... Unë isha i pari që e paraqita
këtë teori në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në
vitin 1974•. Dhe, duke iu drejtuar korrespondentëve të
AFP-së, shtoi se «i pari që e duartrokiti ka qenë ish-ministri juaj i Punëve të Jashtme, Mishel Zhober».
Pyetjes mbi kritikën e Partisë sonë për teorinë e «tri
botëve», Ten Hsiao Pini iu përgjigj: «Kjo kritikë nuk
ka asnjë rëndësi për ne... Për sa u përket atyre që nuk
duan ta pranojnë këtë teori, kjo është çështje e tyre.
Kundërshtari më fanatik i teorisë së tri botëve është Bashkimi Sovjetik». Me fjalë të tjera, sipas Ten Hsiao Pinit,
ne shqiptarët qenkemi zëdhënësit e Bashkimit Sovjetik.
Ky fashist kinez bie në kontradikta me teorinë e
udhëheqjes kineze dhe me vetveten, sepse, pasi thotë që
armiku kryesor dhe i rrezikshëm është Bashkimi Sovjetik,
ai mbron tezën se Bashkimi Sovjetik është i dobët, se
atij i mungon gruri, i mungon buka, i mungon teknologjia, dhe se nuk është e vërtetë që ai ka epërsi në armët
shfarosëse atomike etj. Nuk është parë deri tashti një
personalitet i tillë i egër fashist, i cili hiqet si marksist-leninist, që të predikojë luftën e përgjakshme imperialiste në shkallë botërore. Ky është Ten Hsiao Pini, prapa
të cilit qëndron klika e ushtrisë kineze, qëndron sigurisht
edhe Hua Kuo Feni.
48 - 93
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Megjithatë, në këtë intervistë, Ten Hsiao Pini as nuk

e zuri fare në gojë kryetarin e famshëm Hua Kuo Fen.
Ai foli si kryetar i partisë, si kryeministër, si diktator
i Kinës, foli me një autoritet të pakufizuar dhe me një
arrogancë sfiduese për synimet e tij agresive dhe për
një bashkëpunim të hapët e të gjithanshëm me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e zhvilluara
kapitaliste të botës. Ten Hsiao Pini foli pa dorashka dhe
u bëri thirrje «botës së tretë», «botës së dytë» dhe gjysmës së «botës së parë» (Shteteve të Bashkuara të Amerikës) që të bashkohen në një front të gjerë kundër socialimperializmit sovjetik.

Në këtë intervistë të Ten Hsiao Pinit nuk gjen as
fjalën «socialiste», as termin «vend socialist», as «marksizëm-leninizëm». Të gjitha këto janë zhdukur nga
fjalori i këtij fashisti.
I pyetur se ç'mendonte për eurokomunizmin, Ten
Hsiao Pini tha se nuk i simpatizon akoma këto parti,
sepse ai dyshon dhe ka frikë që këto duan të vijnë në
qeveritë e vendeve të tyre për të ulur tensionin me
Bashkimin Sovjetik, kurse vetë u shpreh haptazi se është kundër uljes së tensionit. Ai theksoi se duhet të bëhet ç'është e mundur që të ngrihet tensioni, domethënë
të ngrihet psikoza e luftës së re imperialiste. Për këto
parti ai tha gjithashtu se Kina «e vlerëson pavarësinë
që ato kanë shprehur kundrejt Bashkimit Sovjetik... , por
ne duhet të presim akoma dhe të shohim nëse realiteti
do të konfirmojë të vërtetën». Por, për ta rrumbullakosur çështjen, shtoi se «ne nuk i dimë aq mirë këto probleme, se këto parti janë larg Kinës, ndodhen në Evropë».
Ten Hsiao Pini bën një politikë jo vetëm evropiane, jo
vetëm aziatike, por një politikë «të madhe» botërore, prandaj, duke deklaruar se gjoja nuk i di mirë çështjet e
eurokomunizmit, se eurokomunistët ndodhen në Evropë,
me këtë ai tregon pikëpamjet e tij fashiste, duke lënë
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të kuptohet haptazi se asgjë nuk i intereson, se asgjë
nuk shikon ai në prizmin klasor, por çdo gjë e shikon
në prizmin e shpërthimit të një lufte të përgjakshme atomike në shkallë botërore.
Ky ishte thelbi i kësaj interviste që dha Ten Hsiao
Pini. Në fund të intervistës AFP-ja nuk mungonte të
shtonte se, kur ai foli për çështjen e vendit tonë, tha se
Shqipëria është vendi që e ka sulmuar Kinën për teorinë e «tri botëve», për miqësinë dhe afrimin e saj me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sa e tmerrshme për fatet e njerëzimit e të revoiucionit është kjo politikë që po ndjek aktualisht Kina, sa
i rrezikshëm është ky njeri, sa e rrezikshme është klika
që sundon tani në Kinë!
Ne përpiqemi të vërtetojmë me fakte dhe me dokumente afrimin e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me borgjezinë e madhe kapitaliste botërore,
por kjo e vërtetë s'do shumë mend për t'u kuptuar, sepse
janë vetë Ten Hsiao Pini dhe klika e tij ata që flasin
katërcipërisht haptazi jo për një afrim, por për aleancë
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë luftënxitësit botërorë. Aq i bën Ten Hsiao Pinit se do të
jenë popujt dhe proletariati i të gjitha vendeve ata që
do të mbyten në gjak nga veprimet që ai propozon. Aq
i bën këtij fashisti lufta çlirimtare e popujve që zhvillohet kundër imperializmit, socialimperializmit, revizionizmit të çdo ngjyre dhe borgjezisë reaksionare të vendeve të tyre. Ten Hsiao Pini dhe klika udhëheqëse kineze
janë kundër këtyre luftërave çlirimtare, prandaj bëjnë
thirrje që këto të pushojnë dhe popujt t'i nënshtrohen
diktatit fashist kinez.
Këto janë me të vërtetë mendime të një të ekzaltuari gjakatar. Elementët e majtë kinezë me plot të drejtë e dënuan veprimin e Mao Ce Dunit që e rehabilitoi
këtë bishë, që u rrëzua përsëri më vonë. Por, kur kun755

dërrevolucioni me Hua Kuo Fenin në krye mori fuqinë
në Kinë, ky e likuidoi të ashtuquajturën katërshe, rehabilitoi Ten Hsiao Pinin, të cilin edhe vetë Huaja e kishte
akuzuar si revizionist të rrezikshëm e të djathtë. Mirëpo
tash Ten Hsiao Pini ka marrë frerin në dhëmbë. Kjo tregon gjithashtu se duhet të ketë kontradikta të thella dhe
përçarje në udhëheqjen kineze.
Lajmet thonë se U De dhe Çen Hsi Lien po mënjanohen. Këta ishin dy elementë në Byronë Politike që tok
me Hua Kuo Fenin atakuan Ten Hsiao Pinin. Tash këta
akuzohen me dacibao se nuk kanë bërë autokritikë, që,
me një fjalë, do të thotë se nuk i janë përulur Ten Hsiao
Pinit. Por, siç duket, edhe Hua Kuo Feni nuk duhet të
jetë plotësisht dakord me Ten Hsiao Pinin dhe patjetër
ai dhe grupi i vet po manovrojnë për ta mënjanuar Tenin
dhe grupin e tij.

Historia e shtetit të Kinës nuk është veçse procesi
i zhvillimit të puçeve që përsëriten njëri pas tjetrit, cili

grup të marrë fuqinë në dorë dhe të bëjë politikën e tij.
Prandaj në këtë drejtim do të shohim se shumë ngjarje
do të zhvillohen në Kinë, se grupi i Ten Hsiao Pinit
dëshiron të bëhet i plotfuqishëm.
Nuk është e rastit që Ten Hsiao Pini e shpalli këtë
politikë kaq haptazi përpara opinionit botëror. Natyrisht
mbarë opinioni botëror, jo vetëm marksistë-leninistët, por
edhe borgjezia e madhe kapitaliste, edhe imperializmi
amerikan, nuk e pranojnë një politikë dhe një diktat
kaq brutal të Ten Hsiao Pinit. Ata e kuptojnë ku janë
qëllimet e Kinës: të marrë kredi të mëdha nga vendet
imperialiste e kapitaliste, të forcojë ushtrinë dhe ekonominë e saj, të bëhet një superfuqi dhe të kundërbalancojë fuqinë e dy shteteve më të mëdha, Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Sigurisht,
amerikanët dhe të gjitha shoqëritë ndërkombëtare që financojnë Kinën, Bashkimin Sovjetik, Evropën Lindore
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dhe njëra-tjetrën nuk janë aq të marra sa të ndjekin rrugën që u këshillon Ten Hsiao Pini. S'ka dyshim se lufta
shpërthen kur kontradiktat acarohen në kulm. Dhe këto
kontradikta me të vërtetë po acarohen. Në botë ka elementë kryesorë në lidhje me shpërthimin e luftës, ka
edhe shoqëri investuese, që janë si një katalizator i paneglizhueshëm në këtë drejtim dhe pikërisht këto shoqëri
shumëkombëshe, këto truste kolosale janë ato që diktojnë politikën e qeverive.
Më kujtohet një thënie brutale e Hrushovit, e botuar
në një gazetë. Kur vajti një delegacion italian që të merrej vesh me Bashkimin Sovjetik për investime italiane
atje, Hrushovi përnjëherë i la dy ministrat italianë mënjanë dhe iu drejtua me gisht Anjelit, presidentit të
«Fiatit», të cilit i tha: «Me ty dua të bisedoj, sepse këta
të tjerët sot janë në fuqi, nesër nuk janë; kurse ti do të
jesh kurdoherë në fuqi, sepse ti je pushteti dhe jo këta».
Kjo ishte një shprehje jo pa baza e Nikita Hrushovit. Si
përfundim mund të themi se nuk është Ten Hsiao Pini
me llafet e tij që vendos për fatet e botës.

757

E PREMTE
28 TETOR 1977

SEKRETARI I PERGJITHSHËM I PK TE CEJLONIT
NDODHET NE VENDIN TONE
Ka ardhur shoku Sanmugathasan, Sekretar i Përgjith. siiërn i Partisë Komuniste të Cejlonit, i cili pati një bisedim me shokun Ramiz. Ai shprehu pikëpamjen e tij për
të gjitha çështjet politiko-teorike që ngrihen aktualisht
dhe solidarizohet plotësisht me pikëpamjet e Partisë sonë.
Sanmugathasani nuk është dakord me Partinë Komuniste
të Kinës si në çështjen e teorisë së «tri botëve» dhe në
atë të diferencimit të të dy superfuqive, duke e vënë
imperializmin amerikan në një pozitë joagresive dhe sikur është në rënie, ashtu edhe me luftën tinzare që u
bëhet Partisë së Punës të Shqipërisë dhe revolucionit. Ai
ka thënë se konsulli kinez, pas Kongresit të 7-të të Partisë sonë, e kishte thirrur në zyrat e HSINHUA-së dhe
ishte përpjekur ta përpunonte, për ta vënë kundër Partisë
sonë dhe vijës së saj.
Më vonë, kishte thënë Sanmugathasani, në Cejlon erdhi një emisar..., i vënë, sigurisht, nga kinezët, i cili kishte trajtuar të njëjtat probleme të sufluara nga Komiteti
Qendror i Partisë Komuniste të Kinës kundër Partisë së
Punës të Shqipërisë, Kongresit të saj të 7-të dhe vijës
sonë politike dhe ideologjike, duke shtuar edhe gjithë
gamën e njohur të shpifjeve, se gjoja luftën e klasave në
arenën ndërkombëtare ne e shohim gabim e të tjera dëngla. Ishte një gjë e bukur se Sanmugathasani e kishte
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defterin plot me shënime dhe, kur ai tjetri, pa fakte, i
tha se kishte biseduar pikërisht për luftën e klasave me
shokun Ramiz, Sanmugathasani e ndërpreu duke i thënë:
«Me leje, se këtu do të të lexoj një çikë tekstualisht ç'më
ka thënë mua shoku Ramiz» dhe ia ka lexuar. Atëherë
emisari i kinezëve i tha: «Më fal, nuk jam informuar mirë». Ky i tha, gjithashtu, se do të shkonte në katër pika:
në Indi, në Pandishar, në Penxhab, në Daka etj., sigurisht i dërguar atje me mision nga kinezët për të marrë
kontakt dhe për të propaganduar për Kinën kundër
Partisë sonë dhe kundër partive të tjera marksiste-le7
niniste.
Po ashtu shoku Sanmugathasan i tha Ramizit se një
shok i tyre, i cili është dërguar dhe punon në Radion e
Pekinit, u ka treguar për mbledhjet që po bëhen nga kinezët me të huajt në këtë institucion ku shtrohen të gjitha
këto probleme që po ziejnë sot në botë, si për «botën e
tretë», kundër «katërshes», kundër Partisë sonë, pro Tregut të Përbashkët Evropian, pro «Evropës së Bashkuar»,
pro imperializmit amerikan etj.
Sanmugathasani kishte thënë se personalisht është
plotësisht dakord me vijën e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe se i kanë lexuar materialet e saj, por ka akoma
disa shokë, me të cilët duhet të punojnë që t'i bindin, pse
duhet ditur se me Kinën kanë pasur marrëdhënie të shë-ndosha dhe është krijuar një respekt për të. Tashti duhet
kapërcyer ky respekt që kanë disa nga shokët tanë për
Kinën, vazhdoi ai. Ata akoma nuk e konceptojnë sa duhet e si duhet këtë tradhti të kinezëve ndaj marksizëm-leninizmit. Për këto arsye partia jonë, kishte thënë shoku
Sanmugathasan, nuk do të dalë hapur kundër Kinës, por
do t'u bëjë herë pas here ndonjë telegram të thatë, që
është një diçka formale, pse Kina e di që ne kemi qenë
kurdoherë në luftë me Partinë Komuniste të Kinës. Për
këtë arsye Sanmugathasanin nuk e kanë pranuar, e kanë
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lënë të bredhë jashtë tre muaj të tërë, derisa organizuan
fraksionin brenda në parti në mungesë të tij.
Sanmugathasani kishte kërkuar edhe një herë tjetër
për të vajtur në Kinë, por edhe kësaj radhe e kanë sjellë
rreth e rrotull me muaj të tërë.
Sidoqoftë, ne duhet ta ndihmojmë partinë e tij që të
forcohet. I thashë shokut Ramiz që t'i kërkojë ndonjë
informatë për gjendjen në Indi, pse jemi krejt të shkëputur nga ky vend dhe nuk dimë ç'bëhet atje, ekziston
a nuk ekziston partia marksiste-leniniste, prandaj do të
jetë shumë mirë sikur të marrim vesh diçka për këtë.

E HENE
31 TETOR 1977*

NJE DOKUMENT ANTIMARKSIST
Disa vërejtje paraprake mbi artikullin redaksional
të gazetës «Zhenminzhibao» mbi ndarjen në «tri botë»
Ky artikull i gjatë, gjoja teorik, është fund e krye
pseudomarksist. Do të kthehem përsëri më me hollësi
mbi brendinë dhe qëllimin e tij, por sot dua të theksoj
paraprakisht se ky artikull është shkruar për t'iu kundërvënë tezave të Kongresit tonë të 7-të, ideve të tij kryesore dhe zbërthimit të këtyre ideve në artikuj të ndrychëm që kemi botuar ne.
Mendoj se kinezët e botuan me një vonesë mjaft të
madhe këtë artikull, për arsye se më parë u duhej të tatonin pulsin e opinionit komunist ndërkombëtar, dhe në
përgjithësi të opinionit botëror, mbi tezat e Kongresit tonë dhe mbi zhvillimin e tyre të mëtejshëm në artikujt
që botuam më vonë. Ata e panë se reagimi botëror në
favor të tezave të Partisë sonë ishte i madh. Bota e kuptoi se ne atakuam tezat pseudomarksiste të teorisë së
«tri botëve» të Mao Ce Dunit dhe avancimin e Kinës në
miqësinë dhe në aleancën me imperializmin amerikan.
Taktika e revizionistëve kinezë në fillim ka qenë që të
mb]idhnin ato parti pseudomarksiste-leniniste, që i ndjekin, si Partinë Komuniste të Francës, të Belgjikës, atë të
Holandës etj. dhe t'i ndërsenin kundër nesh. Kjo taktikë
që praktikuan, nuk u dha asnjë rezultat, sepse veprimeve
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të kinezëve dhe të lakenjve të tyre nuk ua vuri veshin
kush. Në këto kushte Kina u detyrua të botonte këtë artikull, qëllimi kryesor i të cilit është të vërtetojë se gjoja
Partia e Punës e Shqipërisë nuk bëka analiza të drejta
marksiste-leniniste të gjendjes ndërkombëtare, se ajo nuk
genka në gjendje të bëjë interpretimin e vërtetë marksist-leninist të ngjarjeve. Pra, me këtë artikull kinezët duan

«të provojnë», në radhë të parë, teorinë e «tri botëve» të
Mao Ce Dunit, për ta paraqitur sikur kjo na qenka mbështetur plotësisht në teorinë e Marksit, Engelsit, Leninit
dhe Stalinit. Këtë pikësynim ka edhe ekspozimi i • një
numri tepër të madh citatesh të cunguara dhe të shtrembëruara të klasikëve të marksizëm-leninizmit. Me këto
citate kinezët përpiqen «të vërtetojn& që rreziku kryesor në situatat aktuale është revizionizmi sovjetik, prarFdaj paska lindur nevoja për realizimin e një aleance
të «botës së tret& me «botën e dytë» dhe me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, për të shkatërruar socialimperiali zmin *sovjetik.
Në këtë artikull kinezët përpiqen «të argumentojnë»
nevojën e unitetit të proletariatit dhe të popujve të shtypur për të lidhur aleancë me shtypësit e tyre! Ata për
piqen të demonstrojnë se në bazë të teorisë së Marksit,
Engelsit, Leninit dhe Stalinit dilka sikur ne shqiptarët
nuk i kuptokemi momentet, aleancat, nuk kuptokemi ku
qëndron rreziku kryesor dhe më së fundi nuk kuptokemi rolin që duhet të luajnë shtetet e «botës së tret&-,
që, sipas tyre, përbëjnë forcën kryesore të revolucionit!
Një qëllim i kinezëv'e, me këtë artikull, është 'edhe
që
në të gjitha vendet, e • sidomos në ato të «botës
ai
së tretë», të zhdukin përshtypjen e tezave të KOngresit
të 7-të të Partisë sonë në opinionin ndërkombëtar dhe jehonën e madhe të artikullit -cë «Zërit të popullit" «Teoria
dhe praktika e revolucionit». Teoria 'e «tri botëve ,:.•është
problem kyç për Kinën, e cita,' diike ir' -futur edtië• vetë
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në këtë farë «bote të tretë-, përpiqet të justifikojë ideologjikisht hegjemoninë e saj. Strategjia antimarksiste kineze e «tri botëve», e veshur me rroba marksiste, synon
që të sigurojë ndihmën ekonomike, ushtarake dhe politike
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të përhapë në vendet e «botës së tretë» ideologjinë e saj antimarksiste, të
përgatitë vazhdimisht e me kujdes edhe tregjet e veta në
këtë botë dhe njëkohësisht të ndalojë revizionizmin sovjetik që të zërë tregje të reja. Në këtë mënyrë Kina
dëshiron që, me një gur, të vrasë disa zogj.
Këto qëllime strategjike dhe praktike kundërrevolucionare të Kinës ne i kemi demaskuar dhe duhet t'i demaskojmë edhe në të ardhmen. Në këtë artikull të ri të

«Zhenminzhibaos» nuk flitet për revolucionin, sepse për
kinezët janë vjetruar tezat e Leninit që thonë se imperializmi është faza e fundit e kapitalizmit dhe vigjilja e revolucionit proletar. Revolucioni proletar është hequr nga
plani i kinezëve, sepse për ta është vënë në radhë të parë aleanca me borgjezinë, me kapitalizmin botëror, me
imperializmin amerikan. Ky variant kinez i revizionizmit
modern, përveç faktit që është vënë në shërbim të imperializmit amerikan, manifeston edhe tendencën që të
tërheqë rreth vetes të gjitha klikat e tjera revizioniste që
kanë në dorë pushtetin shtetëror në fuqi, që nga titistët
dhe deri te revizionistët polakë.
Qëllim tjetër i kinezëve është që klikat revizioniste
të vendeve të Evropës Lindore të shkëputen nga Bashkimi
Sovjetik dhe të lidhen në aleancë me Kinën dhe me imperializmin amerikan, në kuadrin e të ashtuquajturave
botë e tretë dhe botë e dytë. Kina përpiqet të krijojë

unitetin .e larmishëm të revizionistëve në botë, që, të gjithë së bashku, të jenë në gjendje të thyejnë «shkopin e
dirigjentit», revizionizmin sovjetik, që vazhdon të ketë
influencë në botë duke e hequr veten si pasardhës të Leninit dhe që, aktualisht, ka nën zgjedhë vendet e Evropës
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Lindore. Pra, revizionizmi kinez është ai variant i revizionizmit modern që synon të bëjë lidhjen me format e
ndryshme të revizionizmit kudo në botë dhe të krijojë hegjemoninë e vet. Revizionizmi kinez po bashkëpunon me
imperializmin që socializmi të fitojë në rrugën «paqësore», me format «demokratike» dhe «parlamentare», pa
revolucionin me dhunë, pa hegjemoninë e proletariatit,
pra, nëpërmjet një revolucioni shoqëror të udhëhequr nga
shumë parti, me pluralizëm. Siç është shprehur Santiago
Karriljoja, Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste
të Spanjës, çështja shtrohet që të transformohet shteti i
sotëm kapitalist në rrugë «demokratike», «parlamentare»
dhe jo të shkatërrohet nga themelet. Në këtë shtet ala
Karriljo duhet të futen edhe partitë borgjeze. Këtë transformim «socialist» Karriljoja e predikon të bëhet jo me
revolucion, por urtë e butë dhe gradualisht.
Natyrisht, as imperialistët amerikanë, as vendet e
zhvilluara kapitaliste të Perëndimit nuk do të shkojnë
në rrugën që predikon Kina apo Karriljoja, por, pa ua
vënë veshin këtyre, do të luftojnë për interesat e vet, për
hegjemoni. Aktualisht imperialistëve dhe kapitalistëve u
intereson të nxjerrin përfitime të mëdha nga investimet
që kanë bërë dhe po bëjnë në Bashkimin Sovjetik dhe në
vendet e ish-demokracisë popullore, ashtu sikurse u intereson të bëjnë investime edhe në Kinë. Imperializmi
amerikan dhe imperialistët e tjerë nuk mund ta harrojnë kurrë këtë qëllim, sepse realizimi i tij forcon jo vetëm pozitat e tyre ekonomike, por edhe ato politike e
ushtarake dhe, në këtë mënyrë, i vë të gjitha këto vende
në njëfarë varësie të tyre. Një gjë të tillë nuk mund të
mos e vënë re Bashktmi Sovjetik dhe Kina; megjithatë
që të dyve nuk u intereson të djegin jorganin për një
plesht.
Bashkimit Sovjetik sidomos nuk i intereson të shpallë një luftë në Evropë, sepse kjo do të ketë rrjedhime të
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rënda për të. Në qoftë se do të shpallet luftë nga Bashkimi Sovjetik, këtë hap ky do ta bëjë në drejtim të hallkës më të dobët të kapitalizmit që po ngrihet, dhe që
aktualisht është Kina, e cila ka edhe pasuri të mëdha
që mund të shfrytëzohen. Imperializmi sovjetik, si çdo
imperializëm tjetër, do të godasë atje ku mund të ketë
më shumë fitime, dhe jo atje ku nuk mund të ketë
fitim si, bie fjala, në Evropë. Ajo që mund të fitonte
ai në këtë zonë, do të ishte krijimi i hegjemonisë së plotë,
por kjo gjë është e pamundur, se, edhe sikur socialimperializmi sovjetik të arrinte ta gëlltiste Evropën ushtarakisht, do të gjente përpara një pengesë kolosale nga ana
e popujve evropianë, të cilët nuk do të kishte mundësi
t'i shfrytëzonte dhe t'i mbante në robëri për shumë kohë.
Duke pasur në krah imperializmin amerikan, revizionistët kinezë përpiqen që, nëpërmjet gënjeshtrës, me slogane antimarksiste, të depërtojnë ideologjikisht dhe ekonomikisht në vendet e «botës së tretë» për të vendosur
atje hegjemoninë e tyre. Pra, duke synuar të bëhet su-

perfuqi, Kina punon që të përgatitë më parë terrenin
politikisht dhe ideologjikisht, pastaj të veprojë në këto
vende me vërshimin e kapitaleve të veta, kur këto të
arrijë t'i krijojë, dhe, më vonë, të veprojë edhe me kërcënimin ushtarak, siç po bëjnë tani Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik.
Tani udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës mendon se kontradiktat që kanë lindur në marrëdhëniet
ndërmjet saj dhe Partisë së Punës të Shqipërisë, dhe që
vazhdimisht do të vijnë duke u rritur, qëndrojnë vetëm
në shikimin e problemeve ndërkombëtare. 2shtë e vërtetë
se njëra nga kontradiktat më kryesore ndërmjet nesh
është pikërisht trajtimi i këtyre problemeve, por kontradiktat tona e kanë burimin më thellë. Partia e Punës

e Shqipërisë, si një parti marksiste-leniniste, duke studivar platformën ndërkombëtare, zbulon se ku e kanë
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burimin pikëpamjet antimarksiste të Partisë Komuniste
të Kinës në këtë fushë. Në vija të përgjithshme kontradiktat tona me këtë parti burojnë nga fakti se Partia Komuniste e Kinës nuk është një parti marksiste-leniniste.
Duke mos qenë një parti e tillë, nuk ka se si të ekzistojë
në Kinë diktatura e proletariatit dhe nuk ka se si të
ndërtohet socializmi. Partia jonë, në vija të përgjithshme,
e ka të qartë këtë problem, por megjithëkëtë i bie detyrë
ta thellojë më tej.
Në artikullin redaksional të «Zhenminzhibaos» nuk
flitet asgjë për hegjemoninë e proletariatit botëror dhe
për luftën e tij. Heshtja për rolin hegjemon të proletariatit shpjegohet me atë që Partia Komuniste e Kinës
kurrë nuk e ka konsideruar proletariatin si klasën udhëheqëse në revolucion. Dhe pikërsht kjo është arsyeja
që revolucionin kinez nuk e ka udhëhequr as proletariati, as ideologjia e tij. Në ballë të këtij revolucioni ka qenë fshatarësia. Kjo situatë ka vazhduar edhe pas shpall-jes së Republikës Popullore të Kinës. Kështu shpjegohen
qëndrimet antimarksiste të revizionistëve kinezë jo vetëm brenda, por edhe në platformën ndërkombëtare. Ata,.

të bazuar në interpretimin e kontradiktave dhe të aleancave të forcave të ndryshme sipas koncepteve të tyre
antimarksiste, nuk mungojnë të bëjnë krahasime edhe
me aleancat që zhvillonte Kina në kohën e revolucionit
që bëri.

të kapet. Ne nuk kemi dokumente të shkruara për zbatimin konkret në jetë të vijës së partisë në Kinë. Edhe
ato dokumente që ekzistojnë, nuk pasqyrojnë realitetin e
ndërtimit të Kinës, realitetin e ndërtimit të partisë dhe
normat leniniste që duhej të zbatonte, por që nuk i ka
zbatuar e ashtuquajtura Parti Komuniste e Kinës. Në
dokumentet zyrtare që njohim, ka çështje të paraqitura
drejt në planin teorik, por zbatimi i tyre në praktikë nuk
është bërë në rrugën marksiste-leniniste, organizimi dhe
vija e partisë nuk kanë qenë të drejta, gjë që duket në
rrjedhimet katastrofale që po shikojmë.
Sikurse e theksova në fillim, unë do të kthehem përsëri për ta zbërthyer më imtësisht dhe mirë këtë dokument antimarksist të Partisë Komuniste të Kinës. Ky
zbërthim do të na shërbejë për ta forcuar akoma më
shumë bindjen e Partisë sonë mbi rrugën e gabuar të
Kinës. Ne do të punojmë, gjithashtu, që t'i sqarojmë edhe
shokët tanë komunistë, internacionalistë, të partive të
tjera dhe opinionin botëror mbi këto forma pune që praktikon Partia Komuniste e Kinës, e cila është hedhur në
sulm kundër vijës së drejtë marksiste-leniniste të Partisë
sonë.

Çështjet e fundit ne duhet t'i thellojmë akoma më
shumë, se këto jo vetëm përbëjnë bazën e gabimeve të
mëdha teorike dhe praktike të kryera në Kinë, në politi-kën e brendshme e të jashtme të saj, por edhe për arsye
se nuk janë formuluar saktë, duke lënë rast që të kuptohen dhe të interpretohen në mënyra të ndryshme. Kjo
vjen pikërisht për arsye se teoria e Mao Ce Dunit është eklektike dhe, si e tillë, siç e kam thënë edhe në,
Plenumin e 2-të të Komitetit Qendror, është e zorshme766
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PERSERI MBI ARTIKULLIN KINEZ QE FLET
PER TEORLNE E «TRI BOTEVE»
Ky është një artikull antimarksist, se mohon revolucionin proletar dhe merr në mbrojtje imperializmin, borgjezinë dhe reaksionin ndërkombëtar. Nëpërmjet tij predikohet uniteti i proletariatit me kapitalizmin dhe synohet
të përgatitet terreni që Kina të bëhet një superfuqi. Teza
mbizotëruese e kinezëve edhe në këtë artikull është kundërshtimi i socialimperializmit sovjetik, por, për demagogji, për të gënjyer më mirë lexuesit e shtypit ose dëgjuesit dashamiiës të radios së tyre, ata, përkrah socialimperializmit sovjetik vënë edhe imperializmin amerikan. Këtë
gjë kinezët e bëjnë për arsye se e panë që teza e tyre,
sipas së cilës «imperializmi amerikan është bërë si një
mi...», nuk pati jehonë të mirë dhe u demaskua.
Në këtë artikull del se «miu- nuk qenka më mi, por
një superfuqi, me ekonomi të fortë dhe me potencial ushtarak të madh, me prirje për një ekspansion të gjerë
ekonomik në të gjithë botën. Edhe Bashkimi Sovjetik po
i tillë na qenka, veçse ai, sipas revizionistëve kinezë, është
më agresiv se i pari.
Nga studimi me kujdes i këtij artikulli, shihet se revizionistët kinezë bëjnë përpjekje të vënë në gojë të Mao
Ce Dunit disa fraza për domosdoshmërinë e forcimit të
kompaktësisë me vendet socialiste, për kompaktësinë me
proletariatin botëror e kombet e shtypura etj. Kurse në
realitet ata po veprojnë në drejtim krejt të kundërt me
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ato që deklarojnë, sepse nuk po kryejnë asnjë nga këto
detyra kundrejt vendeve socialiste dhe proletariatit botëror. Përkundrazi, gjithë politika e tyre synon që kompaktësia me proletariatin botëror të përçahet dhe kompaktësia me vendet socialiste të shpartallohet. Në fakt,
revizionistët kinezë nuk janë e s'mund të jenë për kompaktësi me vendet socialiste gjersa ata i inkuadrojnë në
«botën e tretë-.
Çështje tjetër për të cilën bëhet fjalë në artikull,
është «fraza e bukur• mbi luftën e domosdoshme kundër
të gjitha shfaqjeve të shovinizmit të fuqisë së madhe
në marrëdhëniet ndërkombëtare, që revizionistët kinezë
jo pa qëllim nuk mungojnë ta përsëritin me rast e pa
rast. Ne, shqiptarët, që praktika e marrëdhënieve me Kinën na ka bërë ta shohim shumë të theksuar shovinizmin
e shtetit të madh kinez, e kuptojmë mirë se këto fraza
janë fund e krye një blof. Kështu si ne mendojnë edhe
shumë kombe e shtete të tjera në botë.
Revizionistët kinezë pretendojnë se, në periudha të
ndryshme, situatat ndërkombëtare duhen analizuar shkencërisht. Kjo tezë po theksohet prej tyre shumë herë,
sepse me të duan, nga njëra anë, t'u mbushin mendjen
të tjerëve që analizat e tyre qenkan të përpikta, të kohës dhe, nga ana tjetër, të arsyetojnë disi devijimin strategjik dhe taktikat e tyre joproletare. pseudomarksiste. pra
duan të fshehin daljen e tyre nga binarët e marksizëm-leninizmit. Këto slogane, sado shpesh të përdoren,
nuk mund të maskojnë tradhtinë e revizionistëve kinezë.
Sipas revizionistëve kinezë teoria e «tri botëve qenka shpikur nga kryetari Mao Ce Dun. Ata thonë se është
Maoja ai që, «duke e parë realisht gjendjen e përgjithshme
bashkëkohore të klasave në shkallë botërore, mbrojti dhe
zhvilloi tezën bazë të marksizëm-leninizmit-. rshtë një
gjë e mirë që revizionistët kinezë e përcaktuan atësinë e
kësaj teze, sepse këtu duket zelli i tyre i teprUar për të
49

— ss

769

bërë të vetat idetë e armiqve të marksizëm-leninizmit. Në
realitet 4, tri botët» nuk i polli mendja e Mao Ce Dunit.
Ky term është njohur në botë para se ta përdornin kinezët, pra para vitit 1974. Bota kapitaliste, që është kundër
Marksit dhe Leninit, e ka përdorur termin «bota e tretë»
për të treguar se krahas vendeve të mëdha e shumë të
mëdha ekzistonin edhe vendet e vogla, të cilat porsa
ishin çliruar. «Botën e tretë», këtë produkt të fjalorit
kapitalist, që kishte të bënte vetëm me nivelin e zhvillimit ekonomik të këtyre vendeve, revizionistët kinezë e kanë kopjuar dhe e kanë përcaktuar si një -forcë të madhe Iëvizëse», gjoja duke pasur si bazë marksizëm-leninizmin! Nuk mund të pranohet që teoria e .‘<tri botëve» na
qenka një «përcaktim marksist i situatës bashkëkohore
botërore», siç theksojnë propagandistët në Pekin.
Në këtë artikull pretendohet se shfaqjet e jetës
politike ndërkombëtare bashkëkohore kinezët i shikokan
nga pozitat e materializmit dialektik, duke u nisur nga
realiteti dhe• predikojnë që edhe të tjerët t'i shohin këto
probleme nga të njëjtat pozita. «Për të vërtetuar» teorinë e tyre antimarksiste, artikullshkruesit kanë cituar
në mënyrë të cunguar Leninin dhe Stalinin, të cilët me
shumë të drejtë kanë thënë se problemet kombëtare dhe
ndërkombëtare duhet t'i vështrojmë në shkallë botërore
e jo në mënyrë të veçuar. Këta marksistë të shquar
dhe udhëheqës të proletariatit botëror e shikonin botën
në prizmin e revolucionit proletar, në prizmin e aleancës së proletariatit me popujt e shtypur. Revizionistët kinezë, në kundërshtim flagrant me mësimet e Leninit e
të Stalinit që citojnë, i shikojnë problemet kombëtare
e ndërkombëtare jo në prizmin klasor e nga pozitat e
materializmit dialektik e historik, por në mënyrë idealiste dhe metafizike. Ata i trajtojnë këto çështje në bazë
të zhvillimit që i intereson Kinës aktualisht për t'u
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bërë lidership i vendeve që ajo i quan të «botës së
tretë». Ky është një nga qëllimet e tyre.
Oportunistët kinezë shkruajnë se 4.4eoria» e Mao Ce
Dunit për ndarjen në «tri botë», në shikim të parë duket sikur ka të bëjë vetëm me marrëdhëniet bashkëkohore midis vendeve dhe midis kombeve. Ne nuk nxjerrim konkluzione duke u nisur nga një «shikim i parë».
Marrëdhëniet midis vendeve e kombeve ekzistojnë realisht, por ne, marksistë-leninistët, duhet t'i shikojmë këto marrëdhënie dhe perspektivat e tyre në prizmin e
interesave të revolucionit. Pikërisht këtë gjë nuk e bëjnë kinezët, që interesat e tyre të shtetit të madh dhe
të luftës që bëjnë për të udhëhequr •botën e tretë», ia
kundërvënë revolucionit. Lufta e klasave duhet të zhvillohet edhe në vendet e ashtuquajtura të botës së tretë,
po në ç'prizëm? Ne themi: në prizmin e revolucionit
dhe të përmbysjes së borgjezisë shfrytëzuese, të kapitalizmit barbar, kurse oportunistët kinezë janë për pajtimin klasor. Ata, sa për të qenë brenda, thonë nga një
fjalë se këto ose ato çështje duhen shikuar në prizmin
klasor, por, për të mohuar vështrimin klasor, aty për
aty shtojnë se këto çështje qenkan «jashtëzakonisht të
ndërlikuara dhe në të njëjtën kohë të lidhura reciprokisht». Kjo do të thotë se zhvillimi i luftës klasore sidomos në vendet e «botës së tretë» nuk qenka kaq i lehtë
për t'u kuptuar, se shumë çështje të luftës së klasave
nuk mund të zgjidhen veçse me ndihmën e «dijetarëve
të shquar kinezë», prandaj fytyra duhet kthyer nga
Kina! Ata pohojnë se, për të nxjerrë konkluzione mbi
fenomenet e jetës politike ndërkombëtare dhe për të
bërë një ndarje të drejtë të forcave politike në botë,
duhet nisur nga lufta ndërkombëtare e klasave në tërësi
dhe problemet konkrete të analizohen konkretisht në lidhje me kohën, me vendin dhe me kushtet e caktuara.
Megjithëse thonë kështu, në praktikë, në jetë, ata veproj771

në ndryshe, bëjnë të kundërtën, duke i interpretuar e duke i lidhur fenomenet dhe ngjarjet e jetës në mënyrë abstrakte, irreale, koniunkturale. Termat «idealistë», «rnetafizikë», «abstraktë», «të izoluar» etj., revizionistët kinezë i përdorin për ata njerëz dhe parti që nuk i pranojnë
sofizmat e tyre. Me këto slogane ata na drejtohen edhe
neve, megjithëse e dinë se nuk jemi ne dhe marksistë-leninistët e tjerë të vërtetë në botë, por janë pikërisht
revizionistët kinezë që, si gjithë revizionistët e tjerë, kuptimin dhe zbatimin e marksizëm-leninizmit, në teori e në
praktikë, i kanë bastarduar si mos më keq.
Kinezët deklarojnë me të madhe se <<marksistë-leninistët duhet të qëndrojnë në pozitat e proletariatit ndërkombëtar, të mbrojnë gjithnjë interesat e përbashkët të
popujve revolucionarë të botës në luftën ndërkombëtare
të klasave, të mbrojnë dhe të luftojnë gjithnjë për programin e tyre maksimal: zëvendësimin e rendit kapitalist
me atë komunist». Në përgjithësi këto deklarime në artikullin kinez bëhen për demagogji dhe vetëm për të maskuar qëndrimet e tyre, sepse ata kurrë nuk kanë luftuar
e nuk po luftojnë nga pozitat e proletariatit ndërkombëtar, nuk i kanë mbrojtur e nuk po i mbrojnë interesat e
popujve revolucionarë. Të mbash lidhje me reaksionin

dhe me fashistët më gjakatarë si me Pinoçetin, me
shahun e Iranit e me Mobutun, që janë gjakpirës, nga
më të mëdhenjtë, të popujve, do të thotë të mos i
përfillësh aspak interesat e proletariatit ndërkombëtar,
as interesat e proletariatit të një vendi të vetëm, që përputhen me ato të proletariatit ndërkombëtar. Fraza bombastike janë tjerrë pa kursim nga ana e kinezëve, por ne
nuk i gjykojmë fjalët e tyre të shkëputura nga veprat.
Kur bëhet krahasimi i frazave marksiste-leniniste të kinezëve, me qëndrimet e tyre në praktikë, atëherë del në
pah falsiteti i teorive që ata zbatojnë.
Udhëheqësit revizionistë kinezë e mësojnë proletaria772

tin që në zhvillimin e luftës në arenën ndërkombëtare,
në periudha të caktuara historike, të përpiqet për të
bashkuar të gjithë ata që mund të bashkohen, në mënyrë
që të zgjerohen forcat përparimtare. Po, në realitet,
ç'qëndrim mbajnë revizionistët kinezë në këtë drejtim?
Ata i bëjnë apel proletariatit ndërkombëtar që ky të
bashkohet deri edhe me reaksionin më të zi!
Kinezët në këtë artikull <<këshillojnë» që në periudha historike të ndryshme proletariati duhet të zgjedhë
aleatët e vet. Mirëpo kësaj teze të drejtë vetë ata i bëjnë
bisht, duke i rekomanduar proletariatit ndërkombëtar
që të pajtohet me reaksionin botëror dhe të bashkohet me
forcat politike reaksionare. Më poshtë, «për të vërtetuar»
qëndrimet e tyre gjoja të drejta, kinezët vazhdojnë me
paraqitjen në artikull të serisë së citateve të Leninit dhe
të Stalinit, të cilat i cungojnë e i shtrembërojnë me paturpësi. Po cilat qëndrime duan «të vërtetojnë» kinezët? Fjala është për ato që kanë lidhje me «analizat reale»
të tyre, për sa i përket gjendjes botërore, gjoja të mbështetura në marksizëm-leninizmin. Në këto «analiza» kinezët përdorin shumë nga ato citate të Leninit dhe të
Stalinit që kemi vënë edhe ne në materialet tona, si për
shembull, në botë ka dy botë, bota e vjetër —
kapitalizmi... dhe bota e re që po lind...» që e ka thënë Lenini më 1921; ose fjalët e Stalinit se «Bota është e
ndarë në mënyrë të vendosur dhe përfundimisht në dy
kampe: kampi i imperializmit dhe kampi i socializmit».
Këto dy mendime të mëdha të Leninit e të Stalinit
përbëjnë bazën themelore të analizës për çdo periudhë
lidhur me ndarjen e forcave politike në botë, mirëpo kinezët, meqenëse kështu u përmbyset teoria mbi «tri botët» nuk mungojnë të theksojnë përnjëherë se këto dy
citate «reflektojnë një kontradiktë të re themelore që u
shfaq në botë pas Revolucionit të Tetorit». Pra, sipas tyre, edhe këto përcaktime na qenkan vjetruar, u paska ka773

luar koha! E gjetën kështu një «arsye të bukur» për të
mbrojtur shpikjen e «tri botëve». Kinezët thonë se «Lenini dhe Stalini asnjëherë nuk kanë menduar se në botë
nuk ka kontradikta të tjera themelore, se forcat politike
në botë nuk mund të ndahen në një mënyrë tjetër». Ky
«arsyetim» nuk është aspak i nevojshëm dhe shërben vetëm sa për të mbushur radhët e artikullit dhe për të krijuar përshtypjen e «arsyetimeve-, e «argumenteve- në
polemikë, për arsye se askush nuk ka thënë që Lenini
dhe Stalini kanë menduar ndonjëherë se në botë nuk ekzistojnë edhe kontradikta të tjera kryesore. Lenini dhe
Stalini, si materialistë dialektikë që ishin, i kanë përcaktuar drejt kontradiktat, por oportunistët kinezë, duke qenë eklektikë, nuk i përcaktojnë fare këto kontradikta në
artikullin e tyre, sepse, po të ndërmerrnin një punë të
tillë, atëherë do të dilte sheshit falsiteti i pikëpamjeve
të tyre dhe do të dukej shtrembërimi që i bëjnë ata Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
Kinezët' orvaten «të provojnë• që teoria e «tri botëve», atësinë e së cilës ia njohin absolutisht Mao Ce Dunit,
na qenka vazhdim i tezave të Leninit, i cili qysh më
1920, në Kongresin e 2-të të Internacionales Komuniste,
thoshte:
«Një tipar karakteristik i imperializmit është
se gjithë bota. . . ndahet sot në një numër të madh
popujsh të shtypur dhe në një numër fare të vogël popujsh shtypës, të cilët zotërojnë pasurira
kolosale dhe një forcë ushtarake të madhe• 1.
Këto mendime të Leninit janë të drejta dhe nuk i
kundërshton asnjeri, por nuk vërtetojnë aspak se bota
qenka e ndarë në tri pjesë, sipas oreksit të revizionistëve kinezë. Çdo analizë politike dhe ekonomike që mund
1 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 31, f. 264.
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t'i bëhet botës, në bazë të teorisë leniniste, do ta nxjerrë
medoemos në evidencë karakteristikën thelbësore të ndarjes së saj në kapitaliste dhe në socialiste, ndryshe analiza
nuk mund të jetë leniniste. Kjo analizë nuk vjen aspak
në kundërshtim dhe nuk mohon faktin që në botë ekzistojnë kombe shfrytëzuese dhe të shfrytëzuara. Kurse të
citosh Leninin për të provuar se në bazë të ideve të tij
bota u dashka ndarë në tri, një gjë të tillë mund ta bëjnë vetëm shtrembëruesit e leninizmit. Dhe shtrembëruesit e leninizmit në këtë ndarje fiktive të botës janë revizionistët kinezë.
Le të marrim citatin tjetër që Stalini e ka përdorur
më 1924 në veprën e tij «Mbi bazat e ku
shkruan:
«a) bota është ndarë në dy kampe: në kampin
e një grushti të vogël kombesh të qytetëruara, që
zotërojnë kapitalin financiar dhe shfrytëzojnë shumicën dërrmuese të popullsisë së lëmshit tokësor,
dhe në kampin e popujve të shtypur dhe të shfrytëzuar të kolonive dhe të vendeve të varura, që
përbëjnë këtë shumicë» 1.
Këtë citat kinezët e përmendin «për të vërtetuar» se
në botë, përveç kontradiktës themelore, së cilës i referohen Lenini e Stalini, ekzistojnë edhe kontradikta të tjera,
që gjoja ne, komunistët shqiptarë, i paskemi harruar!
Ne nuk i harrojmë këto kontradikta, përkundrazi i
kemi theksuar vazhdimisht. Nuk harrojmë se, duke marrë
parasysh rolin e kontradiktave, këto ndahen në kontradikta kryesore dhe jokryesore, se në proceset e ndërlikuara që vërehen në sendet dhe në fenomenet e botës
reale, pleksen lloj-lloj kontradiktash kryesore dhe jokrye1 J. V. Stalin. Veprat. vëll. 6. f. 148.
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sore, por, për të studivar dhe për të analizuar drejt proceset e ndërlikuara, duhet të zbulohet kontradikta më kryesore, pra kontradikta themelore që përcakton zhvillimin e
të gjitha kontradiktave të tjera dhe nga zgjidhja e së cilës
varet zgjidhja e të gjitha kontradiktave të tjera. Ne jo
vetëm nuk i kemi harruar, por u përmbahemi me vendosmëri ligjeve të dialektikës. Revizionistët kinezë duan
t'i shmangen dialektikës materialiste dhe të maskohen me
citatet e shumta, të marra andej-këtej nga klasikët e
marksizëm-leninizmit, të cilat i ndajnë e i bashkojnë në
mënyrë të tillë në këtë artikull që jo vetëm të mos kuptohen drejt, por bile të shtrembërohet kuptimi në drejtim
të kundërt me atë që e kanë thënë shumë qartë autorët
e tyre.
Cilët janë ata komunistë të vërtetë që mohojnë, siç
pretendojnë kinezët, se, kur duhej të bëhej një ndarje e
gjithanshme dhe konkrete e forcave politike në botë në
këtë apo në atë periudhë, Lenini dhe Stalini i analizonin
kontradiktat .themelore të botës në gjithë tërësinë e tyre? Të gjithë marksistë-leninistët në botë njohin faktin
që për përcaktimin e epokës së sotme duhen analizuar në
tërësinë e tyre kontradiktat kryesore, për të përcaktuar
kontradiktën themelore. Janë pikërisht kinezët ata që i
shmangen këtij shikimi realist të ndarjes së forcave politike në botë. Ndarja e botës në «botë të parë», «të dytë»

e «të tretë», siç bëjnë kinezët, do të thotë mbulim i kontradiktave, mënjanim i njërës apo i tjetrës kontradiktë të
madhe shoqërore dhe jo analizë e tyre në tërësi.
Edhe citatet e Marksit e të Engelsit revizionistët kinezë i përdorin vend e pa vend dhe u japin ato interpretime që mendojnë se u shërbejnë për të vërtetuar tezat e tyre antimarksiste. Ata citojnë thirrjen e famshme
të Marksit dhe të Engelsit në «Manifestin e Partisë Komuniste»: •Proletarë të të gjitha vendeve, bashkohuni!»
dhe pastaj shtojnë se, krahas kësaj, ata treguan për herë
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të parë «lidhjen e pandashme të çështjes së proletariatit
ndërkombëtar me luftën çlirimtare të kombeve të shtypura». Këto janë të vërteta dhe dihen, por janë vetë ki-

nezët ata që harrojnë se thirrja e Marksit dhe e Engelsit
doli që t'i bënte të njohur proletariatit botëror se kontradikta themelore e shoqërisë njerëzore tashmë ishte ajo
midis punës e kapitalit, borgjezisë dhe proletariatit, i cili
do ta zgjidhte këtë kontradiktë me revolucion. Revizionistët kinezë nuk flasin fare për lidhjen e luftës së prole-

tariatit me luftën nacionalçlirimtare të popujve të shtypur, as për revolucionin proletar, por e vënë theksin në
unitetin e proletariatit e të popujve që shtypen dhe shfrytëzohen, me shtypësit e shfrytëzuesit e tyre më barbarë dhe më të egër, me imperializmin amerikan dhe me
borgjezinë reaksionare botërore!
Revizionistët kinezë përmendin në artikullin e tyre
citatin e Engelsit, i cili ka thënë:
«Asnjë komb nuk mund të jetë i /irë dhe në
të njëjtën kohë të shtypë kombet e tjera. Rrjedhimisht, çlirimi i Gjermanisë nuk mund të kryhet pa çlirimin e Polonisë nga shtypja e saj prej
gjermanëve»I.
Po çfarë duan të provojnë kinezët me këtë citat të
Engelsit? Ata e kanë hallin «të vërtetojnë» se proletariati sovjetik nuk mund të pretendojë që lufton për çlirimin
e popujve të tjerë, kur vetë i skllavëroka ata, se edhe
proletariati i vendeve të Evropës Perëndimore, proletariati amerikan, proletariati i vendeve kapitaliste të
«botës së tretë», për të njëjtën arsye nuk meritokan të
luftojnë për çlirimin e popujve të ndryshëm. Po atëherë
1 F. Engels. Fjalim i mbajtur më 29 nëntor 1847 në mitingun
mdërkombëtar të Londrës kushtuar 17-vjetorit të kryengritjes
oolake të vitit 1830.
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kush qenka i denjë të luftojë për çlirimin e popujve?
Sipas artikullit kinez del se vetëm Kina mund ta zhvilloka këtë Iuftë! Thënien e drejtë të Engelsit ata e vendosin diku në artikullin e tyre, pa bërë aspak diferencimin në mes proletariatit rus e të vendeve të tjera
nga njëra anë, dhe shtypësve të tyre nga ana tjetër, duke mos u bërë thirrje atyre që të ngrihen në revolucion
kundër shtypësve dhe kundër një lufte imperialiste. Proletariati në çdo vend ku është i shtypur, duhet të ngrihet në luftë tok me aleatët e vet të natyrshëm për të realizuar misionin historik. Në qoftë se citati i Engelsit kuptohet jo ashtu siç është thënë nga Engelsi, por siç e interpretojnë revizionistët kinezë, atëherë nuk mund të
kemi shpresa për revolucionin proletar. Pikërisht «komentet» që artikulli kinez u bën tezave të drejta të
Marksit dhe të Engelsit përputhen tërësisht me pikëpamjet antimarksiste të revizionistëve kinezë.
Marksi dhe Engelsi i vinin rëndësi të madhe çlirimit
të popujve të Polonisë, të Irlandës, të Kinës, të Indisë, sepse këta popuj ishin më të shtypurit. Të shtypur nga klikat sunduese borgjeze janë sot edhe proletariati francez,
spanjoll, rus dhe amerikan. Ky proletariat nuk duhet të
mënjanohet nga skena politike, përkundrazi lypset të thotë fjalën e tij për të gjitha ato që po ngjasin dhe për të
gjitha ato që po bëjnë sundimtarët imperialistë dhe tradhtarët socialimperialistë në vendet kapitaliste e revizioniste. Prandaj komunistët e vërtetë duhet t'i bëjnë thirrje proletariatit në këto vende që të ngrihet në revolucion
dhe të përmbysë klikat borgjeze e tradhtare që sundojnë
popujt.
Klasikët tanë çdo lëvizje kombëtare dhe forcat e
ndryshme politike i shikonin në prizmin e interesave të
proletariatit ndërkombëtar; ata na kanë mësuar se revolucioni mund të triumfojë në hallkën më të dobët të kapitalizmit botëror. Mësuesit tanë të mëdhenj na mësoj'778

në, gjithashtu, se pavarësia e një populli, e fituar me
revolucion, ndihmon edhe çlirimin e popujve të tjerë,
qofshin këta të Evropës, të Azisë apo të pjesëve të tjera
të botës. Revizionistët kinezë nuk nisen nga këto konsiderata marksiste. Përkundrazi, ata i shikojnë lëvizjet
kombëtare dhe forcat e ndryshme politike në prizmin e
interesave të tyre për t'u bërë superfuqi; prandaj kanë
përkrahur dhe përkrahin jo luftën e popujve për pavarësi, por klikat reaksionare që sundojnë mbi këta popuj.
Kjo është arsyeja që proletariatit kinezët i predikojnë paqen sociale dhe bashkëpunimin me borgjezinë.
Me qëllim që të vërtetojnë tezën e tyre që «socialimperializmi sovjetik është bërë armiku kryesor i popujve të botës, se ai është qendra e reaksionit botëror, që
kërcënon botën me një luftë•, revizionistët kinezë në artikullin e tyre u referohen Marksit dhe Engelsit, duke
cituar mendimet e shprehura prej tyre që më 1848 mbi
rrezikshmërinë e carizmit. S'ka asnjë dyshim që carizmi
ka qenë bastioni i reaksionit evropian, prandaj ai duhej
luftuar dhe këtë luftë e bëri Lenini me bolshevikët rusë,
me të cilët u bashkua proletariati i të gjitha vendeve të
botës. Mirëpo mendimet shumë të drejta të Marksit kun-

dër carizmit nuk vërtetojnë aspak atë që dëshirojnë kinezët aktualisht, se vetëm socialimperializmi sovjetik na
qenka armiku kryesor i popujve të botës. Ne, duke u nisur nga analiza marksiste-leniniste, ngulim këmbë se armiq të popujve, përveç socialimperializmit sovjetik, janë
edhe imperializmi amerikan bashkë me gjithë reaksionin
botëror. Të tërë këta armiq, në unitet dhe në kontradiktë
me njëri-tjetrin, janë në luftë me proletariatin botëror në
përgjithësi, si dhe me proletariatin e çdo vendi të veçantë. Ata janë të tërë në luftë me popujt që kërkojnë çlirim
kombëtar e shoqëror, prandaj proletariati dhe popujt duhet të lidhen në unitet të çeliktë midis tyre për të Iuftuar armiqtë e rrezikshëm që kanë përpara.
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Revizionistët kinezë na thonë se Marksi dhe Engelsi
jo vetëm që nuk e harronin luftën e klasave në shkallë
ndërkombëtare, por, duke i vënë gishtin reaksionit carist
rus, ata mbanin parasysh interesat rrënjësorë të proletariatit botëror. Çfarë demagogësh që janë! Kur ata u
besokan Marksit dhe Engelsit, përse nuk i zbatojnë mësimet e tyre? Përse bëjnë të kundërtën dhe hyjnë në
aleancë me imperializmin amerikan, me imperializmin anglez, me atë francez, gjerman etj.? Nga studimi i Marksit
del se për të realizuar aspiratat e tij, proletariati, nëpërmjet zhvillimit të luftës së klasave në shkallë ndërkombëtare, kurrë nuk duhet të bashkohet me këtë reaksion
të zi ndërkombëtar. Hovin revolucionar të popujve në
luftë për çlirim nuk mjafton vetëm «ta përshëndetim»,
siç bëjnë revizionistët kinezë, por këtë hov duhet të dimë
edhe ta orientojmë sa më mirë sipas mësimeve të katër
klasikëve tanë të mëdhenj — Marksit, Engelsit, Leninit
dhe Stalinit (jo edhe të ideve idealiste e eklektike të
Mao Ce Dunit), të cilët na e kanë përcaktuar mirë se ç'duhet bërë për t'ia arritur çlirimit të popujve nga zgjedha
e kapitalit.
Për të treguar se gjoja janë me Leninin dhe, për ta
përdorur emrin e Leninit si maskë për të fshehur antileninizmin e tyre, revizionistët kinezë e kanë mbushur
artikullin e vet, midis të tjerash, edhe me citate të gjata
të marra nga artikulli i Leninit mbi «Fatet historike të
doktrinës së Karl Marksit», ku ai shkruante:
«Oportunistët s'kishin mbaruar mirë së mburruri «me paqen sociale» dhe me f jalët se shtrëngatat në kushtet e .«demokracisë» nuk janë më të
domosdoshme, kur doli në shesh një burim i ri
shtrëngatash të mëdha botërore në Azi. Pas revo780

lucionit rus shpërthyen revolucioni turk, revolucioni persian, revolucioni kinez- 1 .
Po kështu mund të themi edhe për citatin tjetër të
nxjerrë nga shkrimi i Leninit i vitit 1916 «Mbi karikaturën e marksizmit dhe «mbi ekonomizmin imperialist»» sipas të cilit:
«Revolucioni social nuk mund të kryhet ndryshe, veçse në formën e një epoke që bashkon luftën civile të proletariatit kundër borgjezisë në
vendet e përparuara me një varg të tërë lëvizjesh demokratike dhe revolucionare, duke përfshirë edhe lëvizjet nacionalçlirimtare, në kombet
e pazhvilluara, të prapambetura dhe të shtypura»2 .
Revizionistët kinezë, për të mos u ngatërruar gjatë,
u bëjnë një «koment» shumë të shkurtër këtyre citateve
dhe konkretisht: «Kjo pikëpamje leniniste sigurisht që e
ruan forcën edhe sot». Por, në qoftë se e analizojmë vijën e Partisë Komuniste të Kinës sot, ajo është në kundërshtim flagrant me këto teza të mëdha të Leninit dhe
me leninizmin në tërësi. Lenini kurrë nuk i këshilloi po-

pujt që lëvizjet demokratike dhe revolucionare apo lëvizjet nacionalçlirimtare të drejtohen vetëm kundër armiqve të jashtëm imperialistë e jo edhe kundër armiqve të
brendshëm, bashkëpunëtorë të imperializmit, siç bëjnë
oportunistët kinezë. Këta «kanë harruar t'i zbatojnë» mësimet e Leninit për luftën e proletariatit në shkallë kombëtare e ndërkombëtare.
Në Kongresin e 2-të të Internacionales Komuniste
1 V. I. Lenin. Veprat. vëll. 18, f. 653.
2 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 23, f. 63.
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Lenini ka mbajtur raportin për gjendjen ndërkombëtare
dhe për detyrat themelore të kësaj Internacionaleje. Ai,
duke analizuar qëllimet e luftës imperialiste dhe duke paraqitur gjendjen e botës pas kësaj lufte, thotë se një
pjesë e popullsisë së botës jeton në vendet koloniale, një
pjesë në vendet që mundën të ruajnë gjendjen e vjetër,
dhe më në fund përmend banorët e pak vendeve që përfituan nga ndarja e botës. Ky bilanc i pasojave të luftës
imperialiste i bërë nga Lenini në korrik të vitit 1920
është plotësisht i drejtë, por nuk mund të shërbejë aspak
për të argumentuar tezën oportuniste kineze të «tri botëve» apo të «tri grupeve», siç thonë ata. Kur Partia jonë

hodhi poshtë teorinë antimarksiste kineze mbi «tri botët»
ajo është udhëhequr plotësisht nga mësimet e Leninit dhe
ka pasur parasysh dhe raportin e Leninit në Kongresin
e 2-të të Internacionales Komuniste. Kurse revizionistët
kinezë e citojnë këtë analizë marksiste të Leninit për të
krijuar fokusin që mendimi i tij mbi shkaqet dhe pasojat
e luftës imperialiste ndaj popujve të botës na qenka njësoj si ai i «tri botëve» të Mao Ce Dunit dhe, si konkluzion, edhe aleancat e proletariatit me popujt e shtypur
kundër borgjezisë reaksionare, që predikonte Lenini, janë
njësoj me aleancat që predikon Mao Ce Duni! Po të ishte
se me të vërtetë Lenini në Kongresin e 2-të të Kominternit ka dashur të thotë se bota është ndarë në tri pjesë, siç ua do oreksi revizionistëve kinezë, ai nuk do të kishte deklaruar një vit më vonë, në dhjetor të vitit 1921
në Kongresin e 9-të të Sovjetëve të Rusisë, se «Tani
në botë ka dy botë», por do të kishte folur për tri botë.
Lenini nuk ka thënë as më 1920, as më parë dhe as
më pas që proletariati të bashkohet me imperializmin
amerikan, me imperializmin anglez. Përkundrazi, ai ka
theksuar kontradiktën themelore midis proletariatit e
borgjezisë dhe ka treguar rrugën e çlirimit të proletariatit
nëpërmjet revolucionit proletar dhe të çlirimit të popujve
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të shtypur nëpërmjet luftërave nacionalçlirimtare. Kurse
teoria e «tri botëve» këto mësime të Leninit i injoron, ajo,
nuk shtron asnjë detyrë për revolucionin.
Për përgatitjen e artikullit të tyre kinezët i janë vënë punës së grumbullimit të një numri të madh citatesh
nga Marksi, Engelsi, Lenini dhe Stalini. Këto citate mund
të zënë një të tretën e gjithë artikullit dhe përdoren me
qëllim që «të vërtetojnë» ato që nuk mund të vërteto- ,
Ata shkëputin nga konteksti citate të cunguara për hen.
Cia përshtatur teorisë së tyre të «tri botëve», të cilën e
paraqesin sikur ajo na qenka marksiste-leniniste dhe u
bazoka në mësimet e klasikëve tanë të mëdhenj! Ata
mendojnë se këto citate mund të interpretohen arbitrarisht dhe në mënyrë të shumëllojshme, duke i manipuluar, sipas dëshirës, edhe të djathtët, edhe të majtët.
Shpërdorimi i citateve për të bashkuar mekanikisht e
në mënyrë të paprinciptë pikëpamjet e klasikëve me pikëpamjet e tyre janë qëndrime tipike të eklektizmit kinez
të Mao Ce Dunit. Ky, sikurse e kam thënë edhe herë të
tjera, ka pohuar vetë se mendimet e tij do të shfrytëzohen
edhe nga të majtët, edhe nga të djathtët. Një interpretim i tillë evaziv mund t'u bëhet mendimeve të oportunistëve, atyre që lëkunden midis materializmit dhe
idealizmit, sofistëve etj., por jo klasikëve tanë të mëdhenj, Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit, për arsye
se këta janë teoricienë të një doktrine të madhe shkencore, e cila i parashikon drejt të sotmen e të ardhmen
dhe nuk lejon që në dinamizmin e zhvillimit dialektik të
ngjarjeve t'u bëhen interpretime false periudhave historike. Analizat e klasikëve tanë mbështeten në të vërteta
të pamohueshme, prandaj kush i kupton ato, mund të baIlafaqojë me to veprimet e tij për të parë nëse janë të
drejta këto veprime apo jo. Kush i shtrembëron konkluzionet e këtyre analizave, nuk mund të vërtetojë veprimet e tij të padrejta me citate të cunguara e me inter783

pretime absurde. Marksistët e vërtetë i konfrontojnë vep-

rimet e tyre me idetë e klasikëve të marksizëm-leninizmit, kurse renegatët tentojnë që veprimet e tyre të
mbrapshta t'ua imponojnë klasikëve nëpërmjet cungimit
të citateve, interpretimeve arbitrare, falsifikimeve etj.
Kështu kanë bërë edhe revizionistët kinezë me numrin e madh të citateve që sjellin në artikullin e tyre.
Dhe ata kanë bërë kështu, sepse nuk janë në gjendje të
vërtetojnë tezat e tyre oportuniste. Le të marrim ndonjë
shembull sa për ilustrim. Stalini, duke folur për karakterin e lëvizjeve të ndryshme nacionale në veprën e tij
«Mbi bazat e leninizmit», arrin në konkluzionin se karakteri revolucionar apo reaksionar i një lëvizjeje nacionale
duhet gjykuar nga fakti nëse ajo objektivisht drejtohet
për të prishur dhe për të shkallmuar imperializmin, apo
për ta konsoliduar fitoren e imperializmit.
«Lufta e emirit të Afganistanit për pavarësinë e'Afganistanit, — thotë Stalini, — objektivisht
është një luftë revolucionare...» 1.
Stalini ka të drejtë, se ky emir, për të cilin bëhet
fjalë, i griu ushtritë angleze në qafat e Pamirit; nga gjithë ajo ushtri e madhe e pushtuesve anglezë arritën të
dilnin në Indi vetëm 3 veta, në mes tyre një mjek. Këtë
shembull të Stalinit, që me të drejtë i referohet një rasti
historik konkret, revizionistët kinezë e absolutizojnë për
të dalë me konkluzionin sikur paskan autorizimin e Stalinit për të ndihmuar dhe për të përkrahur të gjithë
mbretërit e princërit reaksionarë të botës, gjer edhe Mobutun, i cili nuk është gjë tjetër veçse një agjent i imperializmit amerikan, një shtypës «modern» i popullit
kongolez.
1 J. V. Stalin. V6prat, vëll. 6, f. 146-147.
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Për të përligjur aleancën që predikojnë tash midis
proletariatit dhe popujve të shtypur me imperializmin
amerikan dhe me imperialistët e tjerë botërorë kundër
socialimperializmit sovjetik, revizionistët kinezë nuk mungojnë të sjellin si «argument» aleancën e madhe antifashiste midis Bashkimit Sovjetik dhe anglo-amerikanëve kundër Gjermanisë hitleriane në Luftën e Dytë Botërore. Ky arsyetim ala kinez është aq absurd, sa nuk
mund të shërbejë ndryshe veçse për të demaskuar autorët e tij. Faktet dhe ngjarjet historike duhen konceptuar

të lidhura ngushtë me kushtet dhe rrethanat e kohës së
tyre.
Në një shkrimin tim të mëparshëm kam thënë se
është e vërtetë që Stalini dhe qeveria sovjetike u propozuan anglezëve dhe francezëve një aleancë për të penguar luftën agresive që kishte shpallur Hitleri duke pushtuar Çekosllovakinë. Dihet se Bashkimi Sovjetik dhe
Franca në atë kohë kishin një marrëveshje për t'i ardhur
në ndihmë Çekosllovakisë, në rast se kjo do të sulmohej
nga një fuqi e tretë. Franca nuk i mbajti premtimet dhe,
pas tradhtisë së Munihut nga «demokracitë» perëndimore, Çekosllovakia u pushtua nga hitlerianët. «Demokracitë» perëndimore, pas këtij akti, u përpoqën ta drejtonin Gjermaninë hitleriane drejt Lindjes. Franca dhe Anglia, duke e parë rrezikshmërinë hitleriane, u orvatën për
një «unitet luftarak» me Bashkimin Sovjetik, i cili u
tregua i gatshëm. Por kjo ishte një «vënie në skenë»
qesharake nga ana e Anglisë dhe e Francës. BS dhe Stalini, duke i gjykuar drejt situatat, duke e ditur rrezikun e agresionit hitlerian, për të fituar kohë, nënshkruan
me Gjermaninë naziste «traktatin e mossulmimit». Ky
ishte një akt në rrugën marksiste-leniniste. Hitleri sulmoi Poloninë, atëherë Anglia dhe Franca u futën në
luftë dhe, kur Gjermania sulmoi BS, u arrit aleanca antifashiste e BS me Anglinë.
56 — 93
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Në këto momente ishte krejt e natyrshme që Bashkimi Sovjetik të hynte në aleancë me këto shtete imperialiste kundër fashizmit gjerman që kërcënonte botën.
Lufta e Dytë Botërore, pra, filloi si një luftë grabitqare,
por me hyrjen e Bashkimit Sovjetik në të, kjo u shndërrua në një luftë çlirimtare, prandaj nuk mund të barazohet veprimi i Stalinit dhe i qeverisë sovjetike në këtë
aleancë antifashiste me aleancën që predikon *tualisht
Kina me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me imperialistët e tjerë dhe me «botën e tretë», kundër Bashkimit
Sovjetik. Historia nuk mund të falsifikohet, siç po bëjnë revizionistët kinezë për të fshehur tradhtinë e tyre.
Kina konsideron sikur jemi para një lufte iminente.
Lufta imperialiste mund të bëhet, në mos sot, nesër. Por
Ten Hsiao Pini ka deklaruar se për 20 vjet nuk do të
ketë luftë, prandaj, sipas tij dhe teorisë oportuniste kineze të «tri botëve», popujt, gjatë këtyre dy dekadave,
duhet të mos ngrihen në revolucion. Ata nuk duhet të
luftojnë kundër shtypësve të brendshëm dhe të jashtëm,
por të konsolidojnë aleancat me imperialistët e me shtypësit e tyre dhe të mbrojnë të gjitha marrëveshjet e
aleancat grabitqare që kanë realizuar imperializmi amerikan dhe imperialistët e tjerë perëndimorë. Kina aktualisht predikon që gjatë gjithë këtyre 20 vjetëve të ardhshëm të ketë qetësi.
Duke vështruar qëndrimet e Stalinit para Luftës së
Dytë Botërore kundër nazizmit gjerman dhe kundër
fashizmit italian, del qartë se krahasimi që përpiqen të
bëjnë revizionistët kinezë, nuk mund të përputhet me
tezat e marksizëm-leninizmit, por del në pah edhe qëllimi
përse bëhet ky krahasim. Arsyeja e predikimit të aleancës me imperializmin qëndron në faktin që Kina dëshiron
të ketë mbështetjen e imperializmit amerikan dhe të
vendeve të tjera kapitaliste të zhvilluara të botës për t'u
bërë edhe ajo një superfuqi. Shantazhin e luftës iminen786

te dhe të bombës atomike që bëjnë amerikanët dhe sovjetikët, po e praktikojnë edhe kinezët, me qëllim që të
frikësojnë proletariatin, që ky të mos ngrihet në revolucion, që të mos krijojë dhe të mos i konsolidojë aleancat
me fshatarësinë e varfër dhe me punonjësit e shfrytëzuar
të vendit të vet dhe aleancat në platformën ndërkombëtare, por të rrijë i qetë, derisa Kina të bëhet një superfuqi dhe të kundërbalancojë dy superfuqitë e tjera, me
një fjalë derisa të përgatitet edhe ajo për luftë grabitqare dhe për zënie tregjesh.
Kur lexon këtë •goxha» artikull të kinezëve mbi
teorinë e «tri botëve», secilit i lind pyetja: Pse është
shkruar ky dhe kujt i shërben? Duke arsyetuar, përnjëherë dilet në përfundimin që ky artikull drejtohet
kundër tezave revolucionare të Kongresit të 7-të të Partisë sonë, si dhe kundër artikullit të gazetës «Zëri i popullit» të datës 7 korrik të këtij viti me titull «Teoria dhe
praktika e revolucionit» dhe artikujve të tjerë që kemi
botuar ne. Tezat tona janë të drejta, luftarake, mark-

siste-leniniste dhe kanë për qëllim të shpjegojnë drejt situatën ndërkombëtare dhe proceset revolucionare që e
karakterizojnë atë, për të armatosur komunistët shqiptarë dhe gjithë ata njerëz që i lexojnë e i studiojnë. Këto
teza të Partisë sonë për të luftuar imperializmin, qoftë atë
amerikan, qoftë atë sovjetik, si dhe imperialistët e tjerë
dhe reaksionin botëror i shërbejnë luftës për revolucion,
për .të ngritur popujt në luftëra nacionalçlirimtare kundër kapitalizmit brenda vendit dhe në shkallë ndërkombëtare. Këto janë qëllimet e tezave që kemi shtruar ne.
Përkundrazi, qëllimi i botimit të këtij artikulli nga ana e
revizionistëve kinezë është shumë i keq, se ai injoron
çështjen kryeSore, atë të luftës që duhet t'u bëjnë gjithë
popujt e botës armiqve të tyre kryesorë. Në artikullin
kinez nuk shikon të shtruar asnjë detyrë revolucionare,
nuk shikon detyrën kryesore revolucionare, lultën nacio787

nalçlirimtare të popujve kundër shtypësve të tyre kapitalistë, nuk shikon interesat e revolucionit botëror ose
interesat e një vendi të veçantë në hallkën e dobët të
imperializmit botëror.
Në këtë artikull nuk i gjen fare fjalët «revolucion»
dhe «luftë nacionalçlirimtare». Pra, ky artikull nuk është
bërë me qëllim që t'i nxitë popujt, t'i edukojë dhe t'u
tregojë atyre rrugën e luftës. Atëherë ç'u tregon proletariatit dhe popujve ky artikull i kinezëve? Eshtë e qartë
se qëllimi kryesor është: të demonstrojë se teoria e «tri

botëve» e Mao Ce Dunit është në vetvete një teori gjoja
e drejtë, gjoja marksiste-leniniste dhe kjo vetëm sa për
t'i shërbyer kauzës së tyre antimarskiste. Në funksion të
këtij qëllimi kryesor është shkruar ky artikull.
Qëllimi tjetër është që të luftojë kundër nesh dhe të

shuajë revolucionin, të shuajë luftën nacionalçlirimtare
dhe të predikojë aleancën e proletariatit dhe të popujve
të shtypur me borgjezinë reaksionare, me imperializmin
amerikan, me imperializmin anglez, francez, japonez etj.
Me një fjalë, sipas këtij artikulli, proletariati aktualisht
duhet të vejë në shkollë ku të mësojë marksizëm-leninizmin, sepse, sipas kinezëve, parimet e tij janë shumë të
komplikuara, ato «i dinë» dhe «i kuptojnë» vetëm kinezët(!). Kjo, sipas tyre, është arksyeja që proletariati nuk
paska arritur në atë shkallë sa të bëjë revolucionin,
prandaj ai duhet më parë të mësojë marksizëm-leninizmin. Udhëheqësit kinezë janë shquar në të tilla marrëzi
antimarksiste! Mao Ce Duni ngriti në këmbë kalamajtë,
nxënësit e shkollave të mesme, «gardistët», që nuk kishin
haber fare nga marksizëm-leninizmi, dhe do të ishin këta
që do t'i mësonin partisë «marksiste-leniniste» të Kinës
dhe proletariatit kinez se si duhej zbatuar marksizëm-leninizmi. Pra, ata që nuk kishin asnjë fije dijenie nga
marksizmi do t'i mësonin Partisë Komuniste të Kinës
dhe proletariatit kinez marksizëm-leninizmin! Kjo është
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brendia antimarksiste e tezave maoiste, sipas të cilave
studentët duhet t'i mësojnë proletariatit ideologjinë e
tij, t'i mësojnë këtij se si zbatohet ideologjia e tij, dhe
këtë, siç po e shikojmë, ia paskan mësuar «fare mirë»,
duke arritur të shpartallojnë gjithë partinë, duke likuiduar Partinë Komuniste të Kinës.
Antimarksiste dhe revizioniste është edhe teza e
qenies së fshatarësisë hegjemone në revolucion. E tillë
është edhe «këshilla», e vetmja «këshillë», por antimarksiste dhe fund e krye revizioniste, që Kina merr mundimin t'i japë proletariatit botëror dhe veçanërisht atij
evropian, që ky të mësojë më parë marksizëm-leninizmin, pastaj të hidhet në revolucion. Kjo është njëlloj si
«teoria e kuadrove» e Anastas Lulës dhe e Andrea Zisit,
sipas së cilës duhen përgatitur më parë kuadrot, pastaj
të shkohet në formimin e Partisë dhe në revolucion. Me
një fjalë, sipas Ten Hsiao Pinit, kemi 20 vjet të tërë
kohë, të lëmë që të forcohet imperializmi amerikan dhe
borgjezia reaksionare në çdo vend të botës, pastaj shohim e bëjmë më tutje. Të njëjtën gjë ka bërë edhe ustai
i tij i vjetër, revizionisti Liu Shao Çi, i cili në vitin 1949
ka predikuar që Kina nuk duhej të ndërmerrte ndërtimin e socializmit, por të vazhdonte të ecte në rrugën e
trashëguar edhe 30 vjet të tërë pas çlirimit të saj, të lejonte borgjezinë kapitaliste dhe kulakët të drejtonin Kinën dhe gjatë kësaj kohe «proletariati të fitonte eksperiencë për të vepruar»!
Pra, është e qartë se qëllimet dhe tezat e këtij artikulli pseudomarksist kinez nuk u shërbejnë revolucionit
dhe luftërave nacionalçlirimtare, por u shërbejnë shumë
mirë imperializmit, reaksionit botëror dhe Kinës, që tashmë ka hyrë në rrugën kapitaliste dhe po përgatitet të
shndërrohet në një superfuqi botërore socialimperialiste.
Lenini dhe Stalini predikonin revolucionin, kurse
nga ana e revizionistëve kinezë në këtë artikull thuhet
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se duhet të mësojmë nga Lenini të përshëndesim dhe të
përkrahim ngrohtësisht në mënyrë leniniste lëvizjet çlirimtare të kombeve të shtypura të Azisë, të Afrikës, të
Amerikës Latine dhe të rajoneve të tjera të botës. Vetëm
kaq, sipas tyre, dhe pastaj, të duartrokasim. Po kë? Të
duartrokasim të gjithë ata që kinezët i këshillojnë dhe i
mësojnë që të mos luftojnë për revolucionin, të mos hidhen në luftën nacionalçlirimtare, të kënaqen me këtë
pseudoliri dhe pseudosovranitet që kanë fituar ose që ua
kanë dhënë për sadaka imperialistët e ndryshëm. Kjo
është gjithë «filozofia» që predikojnë kinezët.
Në këtë artikull revizionistët kinezë tregohen shovinistë edhe në përdorimin e shifrave. Lenini dhe Stalini i kanë përdorur shifrat për të ilustruar numrin e njerëzve të robëruar nën sundimin dhe shfrytëzimin e imperializmit, duke treguar se ç'duhet të bëjnë ata dhe marksist&leninistët për të çliruar veten dhe popujt e tyre
nga robëria, Mirëpo ç'ndodh me revizionistët kinezë?
Ata vazhdojnë t'i përsëritin këto shifra dhe t'i krahasojnë me madhësinë e territorit e të popullatës që ka
Kina, gjoja për të vërtetuar se «bota e tretë• me futjen e
Kinës në të përbën një shumicë të madhe dërrmuese
dhe se e tërë kjo «botë», si një entitet, është forca
kryesore lëvizëse e revolucionit! Ky është një shtrembërim i kuptimit të citateve të Leninit dhe të Stalinit,
një shtrembërim që bëhet me qëllim shumë të keq, antimarksist, për të gënjyer popujt dhe proletariatin që
të mos ngrihen në revolucion, që të kenë një konsideratë të madhe deri në absurditet për Kinën e Mao Ce
Dunit prej 800 milionësh. Domethënë ata të pranojnë,
në mos de jure, de facto hegjemoninë e saj në të ashtuquajturën botë e tretë, sepse përdorimi i shifrave
nga ana e Kinës dhe futja e saj në «botën e tretë»
tregon sheshit atë peshë të madhe që dëshiron të ketë
ajo në këtë grumbull të madh prej qindra milionë nje790

rëzish, pra të mendohet nga kjo «botë» se fjala e saj
është fjala e zotit dhe këta popuj ta ndjekin atë qorrazi në rrugën e greminës, ku ajo kërkon t'i çojë.
Pak më parë shkrova se artikulli kinez doli pasi ka
kaluar një kohë e gjatë që nga zhvillimi i punimeve
të Kongresit tonë të 7-të dhe nga botimi i artikujve që
e pasuan këtë Kongres. Gjatë kësaj kohe pseudoteoricienët kinezë tatuan pulsin botëror, pulsin e lëvizjes komuniste ndërkombëtare ndaj tezave tona. Në këtë artikull ne shikojmë të bëhen përpjekje të maskuara për të
zbutur disi atë përshtypje të keqe që kanë bërë në botë
dhe në lëvizjen komuniste ndërkombëtare tezat e tyre
false, mbi teorinë e «tri botëve». Kjo është arsyeja që
revizionistët kinezë, në artikullin e tyre redaksional,
orvaten, po natyrisht në mënyrë shumë të zbehtë, të
vërtetojnë se imperializmi amerikan është prapë i fuqishëm, se ekonomia e tij nuk është dobësuar, se forcat
e tij ushtarake nuk janë pakësuar, por janë shtuar, se ai
mban në të gjitha anët e botës një numër të madh
ushtarësh etj., etj., por për çudi jo vetëm nuk thonë një
fjalë të keqe për NATO-n, këtë traktat agresiv kundër
popujve, por nuk e zënë fare në gojë, nuk bëjnë dot
qoftë edhe më të voglin arsyetim se kur u krijua dhe
kundër kujt u krijua ky traktat famëkeq. Vetë Mao Ce
Duni dhe kinezët, kur strategjia e tyre nuk ishte në këtë
rrugë që është sot, nuk linin gjë pa thënë kundër imperializmit amerikan dhe NATO-s. Tash mbahet një heshtje e plotë ndaj tyre. Kjo tregon aleancën e tyre me imperializmin amerikan. Këtë «kthim» në vlerësimin një
çikë më realist ndaj socialimperializmit sovjetik dhe imperializmit amerikan ata e bëjnë për arsye se janë të
detyruar. Natyrisht kjo gjendje nuk i vë ata në pozita
të vështira përpara Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
sepse këto janë mësuar me kritika dhe slogane të tilla,
nga të cilat sa të duash lëshonte edhe Hrushovi, bile
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edhe shumë më të forta se kinezët. Amerikanët nuk
bezdisen nga këto thënie bajate të kinezëve mbi fuqinë
ekonomike ose ushtarake të imperializmit amerikan. As
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as shtetet e tjera imperialiste nuk çajnë kokën fare për këto thënie të kinezëve, sepse e kuptojnë thelbin e «teorisë» së këtyre,
e kanë të qartë vijën që ndjekin, dhe e dinë se kjo
vijë është përcaktuar si rezultat i marrëveshjes së plotë
me ta.
Por kinezët janë të detyruar ta bëjnë këtë «kthesë» për shkak të luftës së Partisë së Punës të Shqipërisë dhe për t'i zbukuruar ca tezat e tyre antimarksiste,
sepse këto kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë në botë
një përshtypje jashtëzakonisht të keqe te njerëzit kur
këta shohin që Kina mbron imperializmin amerikan, kur
ajo predikon aleancë me të gjithë imperialistët kundër
socialimperializmit sovjetik, dhe kur predikon aleancë me
borgjezinë kapitaliste shtypëse të të gjitha vendeve të botës. Prandaj kinezëve u duhej të merrnin disa qëndrime
në këtë drejtim dhe të rregullonin disa qoshe.
Ky artikull orvatet t'i arrijë këto qëllime, por më
kot. Gjithashtu më kot përpiqen revizionistët kinezë që,
me anë të këtij artikulli, të hiqen si realistë, gjoja për
të shpjeguar atë teori të «tri botëve», që e hodhën si
slogan pa asnjë shpjegim teorik, politik dhe ushtarak.
Sido që orvaten për të shpjeguar se në këto vende të
«botës së tretë» ka natyrisht edhe elementë dhe udhëheqës reaksionarë, edhe udhëheqës përparimtarë, ka edhe
agjentë të imperializmit amerikan, edhe agjentë të socialimperializmit sovjetik etj., etj., prapëseprapë falsiteti i
«objektivitetit» të tyre duket sheshit. Këtë qëndrim fals
ata e mbajnë për t'u thënë lexuesve të tyre se gjoja këto gjëra janë të vërteta, pra, edhe në qoftë se nuk i kemi
thënë ne, këto kështu i kuptojmë. Por kinezët nuk thonë
asnjë fjalë se ç'duhet të bëjnë popujt, ç'duhet të bëjë
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proletariati kundër klikave që sundojnë në vendet e ndryshme të botës dhe që janë antipopullore, bile agjente të
imperializmit amerikan ose të socialimperializmit sovjetik.
I tërë artikulli i «Zhenminzhibaos» mbi «tri botët»
s'ka asnjë vlerë teorike, as bie erë marksizëm-leninizëm.
Ai është nga kreu e deri në fund antimarksist, revizionist. Në të nuk gjen asgjë të vërtetë dhe asnjë qëllim
revolucionar. Çdo gjë në këtë artikull vihet në shërbim të kauzës kundërrevolucionare për të ruajtur fuqitë
imperialiste, për të ruajtur statukuonë e kapitalizmit në
botë. Kjo statukuo ka për qëllim që Kina, gjatë kësaj
kohe, të armatoset me mjetet më moderne dhe të marrë
ndihma për forcimin e ekonomisë së saj luftarake.
Udhëheqësit kinezë mendojnë se ky artikull do të
bëjë efekt te popujt dhe te komunistët e botës, por ata
gabohen. Dhe, në fakt, ne konstatojmë që në opinionin
botëror nuk ngjau një gjë e tillë për këtë farë artikulli të
«Zhenminzhibaos». Për artikullin kinez nga agjencitë kryesore ne pamë vetëm dy-tri njoftime e komente të lajmeve, të cilat vinin në dukje se Kina në një artikull
redaksional të saj sulmon Bashkimin Sovjetik. Kurse për
artikullin e «Zërit të popullit» të 7 korrikut u fol nga të
katër anët e botës dhe jo për shumë javë, por për muaj
me radhë, dhe vazhdohet akoma të flitet e të komentohet
pozitivisht për të.
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E HENE
7 NENTOR 1977

FESTOJME 60-VJETORIN E REVOLUCIONIT TE
MADH SOCIALIST TE TETORIT
Sonte në orën 113 00 të gjithë shokët e Byrosë Politike
shkuam në Teatrin e Operës dhe të Baletit për të marrë pjesë në mbledhjen kushtuar 60-vjetorit të Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit. Fjalën e rastit, në emër
të Komitetit Qendror të Partisë, e mbajti shoku Hysni
Kapo.
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E HENE
7 NENTOR 1977*

NJE LOJE TRESHE
Dje lexova përshëndetjen e udhëheqjes kineze drejtuar udhëheqjes sovjetike me rastin e 60-vjetorit të Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit, ku duken shenjat
e para të zbutjes në marrëdhëniet midis udhëheqjeve të
këtyre dy vendeve. Pasi flitet për rëndësinë e Revolucionit, në përshëndetje thuhet se Kina dëshiron të ketë
marrëdhënie shtetërore me Bashkimin Sovjetik në bazë
të pesë parimeve të njohura, si edhe në bazë të vendimeve që u morën në Pekin në bisedimet midis dy kryen4nistrave, Kosiginit dhe Çu En Lait. Me fjalë të tjera,
Kina u përgjigjet pozitivisht avancimeve të Brezhnjevit
për përmirësimin e marrëdhënieve.
Mirëpo në artikullin redaksional të gazetës «Zhenminzhibao», ku flitej po ashtu për 60-vjetorin e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit, për rëndësinë e tij
ndërkombëtare etj., etj., më poshtë, në një paragraf,
thuhej, në thelb, që udhëheqja sovjetike është revizioniste, që në Bashkimin Sovjetik është zhdukur diktatura e proletariatit, që Partia Komuniste atje është kthyer në një parti revizioniste, në një «parti të të gjithë
popullit», viheshin dhe disa epitete të tilla të padëmshme dhe të parrezikshme. U larguan, pra, kinezët nga pozitat e sulmit agresiv kundër Bashkimit Sovjetik, të cilësimit të tij si një shtet socialimperialist agresiv, luftënxitës etj., siç shpreheshin deri tash në të gjithë artikujt e
gazetave të tyre? Do të shohim.
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Propaganda kineze, siç po konstatojmë, që nga vajtja e Titos e këtej e ka ulur disi tonin kundër Bashkimit
Sovjetik. Është nënshkruar bile edhe një marrëveshje
për lundrimin në lumenj dhe veçanërisht në lumin ku
disa vjet më parë ngjau goditja me armë.
Prandaj këshillat e Titos për t'i zbutur disi marrë-

dhëniet me Bashkimin Sovjetik nuk ranë në vesh të shurdhër. Do të shohim më vonë ç'drejtime do të marrë kjo
zbutje, do të shkojë duke u trashur apo do të qëndrojë
me kaq? Kjo është një lojë treshe që bëhet në mes amerikanëve, sovjetikëve dhe kinezëve. Përderisa Ten Hsiao
Pini deklaroi se Kinës i duhen 20 deri 25 vjet paqe për
t'u bërë një fuqi e madhe «socialiste», atëherë, domosdo, duhet të ftohen gjakrat. Kina duhet t'i ftohë gjakrat edhe me Bashkimin Sovjetik, se lufta me këtë do
të bëhet dhe, në qoftë se kjo luftë do të bëhet më shpejt,
Kina nuk do të mund të ndërtohet siç mendojnë Ten
Hsiao Pini e Hua Kuo Feni. Në perspektivë, udhëheqja kineze do• të zhveshë brekët edhe andej, edhe këtej,
domethënë edhe me amerikanët edhe me sovjetikët. Në
këto kushte ne duhet të jemi vigjilentë, të qëndrojmë
në pozita të forta marksiste-leniniste dhe të demaskojmë
manovrat tradhtare të të gjitha rrymave revizioniste që
vërtiten nëpër botë kundër revolucionit, kundër luftës
nacionalçlirimtare të popujve.
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E MERKURE
9 NENTOR 1977

ASNJE ILUZION PER POZITAT AKTUALE
TE PK TE POLONISE
Shokët e realizuan takimin me Hellkovskin, përgjegjësin kryesor të Partisë Komuniste të Polonisë në Poloni, ashtu siç kishin rënë dakord. Shokët tanë biseduan
dy herë me të dhe u konstatua se ai ishte pro teorisë së
«tri botëve» dhe kundër qëndrimeve dhe gjithë vijës së
Partisë sonë. Hellkovski tha, gjithashtu, se kishte motmot
që nuk kishte marrë kontakte me Kazhimiezh Mijalin,
nuk kishte kontakte me të jo vetëm ai, por as gruaja
e Mijalit. Shokët tanë ia shpjeguan situatën.
Ne bëmë shumë mirë që morëm kontakt me Hellkovskin dhe u bindëm krejtësisht që edhe ky është në pozita
revizioniste, në një plan me Kazhimiezh Mijalin, pra kundër Partisë sonë, prandaj e mblodhëm mendjen edhe me
këtë e nuk duhet të kemi më iluzione.
Partia Komuniste e Polonisë qëndron në pozita armiqësore revizioniste. Kjo tashti duket qartë jo vetëm nga
pozitat e Mijalit, por edhe nga mungesa e aktivitetit të
saj brenda në Poloni. Ne do të presim të dëgjojmë raportin e shokut që do të vijë nga Polonia, pastaj do të
vendosim t'i sugjerojmë Kazhimiezh Mijalit që të largohet nga vendi ynë, meqenëse ai nuk ka çfarë bën këtu, se
aktiviteti i tij nga Shqipëria është ndërprerë, prandaj
mund të shkojë në Kinë dhe që andej të punojë për Kinën e për partinë e tij revizioniste.
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Përsëri shokët nga Polonia na lajmërojnë se Hellkovski u ka dërguar me postë kopjen e daktilografuar të
një trakti që gjoja ata kanë hedhur në Varshavë. Në këtë
trakt flitet se Partia Komuniste e Polonisë drejton luftën
e saj kundër dy superfuqive dhe kundër grupit të Gierekut, për çlirimin e Polonisë etj. Deri këtu janë mirë
parullat, por një nga parullat e traktit bën thirrje për
«mbrojtjen e ideve të Mao Ce Dunit» për në revolucion.
Kjo përmbledh gjithë vijën revizioniste të Partisë së quajtur komuniste të Polonisë, se për luftën kundër të dyja
superfuqive flasin edhe vetë kinezët, natyrisht duke
shtuar se lufta kundër socialimperializmit është më e
mprehtë, për arsye se socialimperializmi sovjetik është më
i rrezikshëm nga imperializmi amerikan. Me fjalë të tjera atje jemi. Vetëm të bën përshtypje se ky farë trakti
është shtypur me makinë shkrimi. Kjo do të thotë se
Partia Komuniste e Polonisë nuk ka akoma në dispozicion për punën e saj një shaptilograf. E çuditshme! Ne
edhe në kohën e luftës, në kohën më të vështirë për Partinë tonë Komuniste, gjetëm apo i rrëmbyem armikut
shaptilografë, kurse Partia Komuniste e Polonisë, në gjithë atë Poloni, nuk disponon një shaptilograf për të
shumëfishuar traktet e saj. Por edhe ky trakt mund të
jetë shtypur posaçërisht dhe vetëm për ambasadën tonë.

E 111£11KURE
9 NENTOR 1977*

NJE NGA PARULLAT ME REAKSIONARE
TE KINEZEVE
Parulla famëkeqe e Partisë Komuniste të Kinës, që u
bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve kapitaliste reaksionare të botës, domethënë gjysmës
së «botës së parë» dhe gjithë «botës së dytë», siç i quan
ajo, për t'u bashkuar me gjithë popujt e vendeve të tjera
që ajo përmbledh në «botën e tretë», është një nga më
reaksionaret. Me fjalë të tjera, Partia Komuniste e Kinës
bën thirrje për luftë grabitqare, imperialiste. Në këtë
çështje ajo i përngjet Internacionales së Dytë, e cila në
vitet 1914-1916 hodhi parullën «për mbrojtjen e atdheut»
borgjez. Në këtë mënyrë, partia revizioniste e Kinës me
këtë parullë reaksionare gënjen popujt dhe proletariatin
dhe i vjen në ndihmë kapitalit financiar botëror. Shtetet
e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera imperialiste
si Gjermania e Bonit, Japonia e të tjera, kanë dëshirë dhe
synojnë të sundojnë botën, të shfrytëzojnë popujt, të
shtypin proletariatin.

Për marksistë-leninistët e vërtetë është e qartë se
proletariati duhet të jetë absolutisht kundër një lufte të
tillë dhe se pikërisht ai duhet të bëjë të gjitha përpjekjet
që qeveria dhe Partia e ashtuquajtur Komuniste e Kinës
të dështojnë, të pësojnë disfatë në këtë vijë politike antimarksiste që ndjekin. Edhe proletariati ndërkombëtar po
ashtu duhet të luftojë kundër qeverive përkatëse reaksio798
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nare që sundojnë në vende kapitaliste e revizioniste dhe
t'u prishë atyre planet e një lufte të tillë grabitqare, duke
e kthyer këtë përgatitje të luftës imperialiste në një luftë
civile për të përmbysur borgjezinë sunduese të vendit,
që të marrë fuqinë në duart e tij.

E SHTUNE
12 NENTOR 1977*

TE VEME NE DIJENI PARTINE
PER, DEVIJIMIN E KINES

Dje dhe sot i dhashë dorën e fundit raportit që do
të mbaj në Plenumin e 3-të të Komitetit Qendror, mbi
devijimin e Partisë Komuniste të Kinës nga marksizëm-leninizmi. Sipas vendimit të Byrosë Politike, të martën,
më 15 nëntor, do të vijnë në aparatin e Komitetit Qendror të gjithë anëtarët e Plenumit si edhe sekretarët e
parë të komiteteve të Partisë të rretheve, që ta studiojnë
këtë raport. Ata do të njihen po ashtu edhe me raportin
e dytë që do të mbajë shoku Ramiz lidhur me forcimin
e punës së Partisë për edukimin e komunistëve e të kuadrove. Më 16 nëntor, ditën e mërkurë, shokët do të kenë
pushim, për t'u përgatitur për diskutime, dhe të enjten
do të fillojmë drejtpërdrejt me diskutimet.
Mendoj se është shumë aktuale dhe e domosdoshme
vënia në dijeni e Partisë për punën armiqësore antimarksiste që po zhvillon Partia Komuniste e Kinës. Natyrisht,
unë kam bërë përpjekje që raporti që do të mbaj në Plenum, të jetë sa më i kuptueshëm, sa më i qartë dhe i
argumentuar. Shumë çështje teorike dhe praktike të Partisë Komuniste të Kinës dhe të udhëheqjes së saj, që para Mao Ce Dunit e deri tash, duhen thelluar, për arsye se
në aktivitetin e kësaj partie dhe të udhëheqjes së saj ka
shumë shfaqje revizioniste. Ka mënyra thëniesh nga ana
e kinezëve, formulime herë të maskuara herë të mbu800
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luara me një mjegull «filozofike» që ne duhet t'i interpretojmë drejt, nën prizmin e marksizëm-leninizmit dhe
të situatës së Kinës. Shumë komunistë nuk njohin historinë e përgjithshme të zhvillimit shoqëror, ekonomik, politik dhe ushtarak të Kinës jo vetëm për periudhën e
paraçlirimit, por edhe për periudhën pas themelimit të
Republikës Popullore të Kinës, nuk njohin shumë nga
aspektet e veprimtarisë së Partisë Komuniste të Kinës.
Edhe vetë ne, Partia dhe udhëheqja e saj, deri më sot
kemi folur publikisht me dashamirësi për Kinën e re,
Partinë e saj Komuniste e Mao Ce Dunin. Siç e themi edhe në raport, siç e kemi thënë edhe në mbledhje të
tjera të Komitetit Qendror dhe në diskutimet e bëra në
Byronë Politike, për aq sa ishim në dijeni për situatën në
Kinë dhe për aq sa dinim, mendonim se interesat e revolucionit e kërkonin dhe e donin një mbështetje të tillë të
Kinës dhe të Mao Ce Dunit nga ana jonë. Pavarësisht nga
kritikat që kishim për ta për shumë probleme ideologjike,
në përgjithësi ne mendonim se Partia Komuniste e Kinës
luftonte ashtu si luftonte kundër revizionizmit hrushovian
dhe një gjë e tillë ishte një plus për çështjen e revolucionit.
Prandaj na vihet detyrë që Partinë ta bëjmë të qartë
mbi këtë çështje, që të ekzistojë uniteti i mendimit edhe
në këtë drejtim; këtë unitet mendimi të përpiqemi ta

kalitim jo me slogane propagandistike, por, siç kemi bërë
kurdoherë deri tash, me fakte të vërteta dhe të analizuara në prizmin e marksizëm-leninizmit. Vetëm në këtë
mënyrë do të kalitim komunistët dhe popullin tonë në
këto beteja të reja e të çarmatosim edhe ndonjë element
të lëkundshëm që nuk do të mungojë të dalë në këto
kthesa ose në ndonjë moment që mendon se është i përshtatshëm për të.
Të mos kemi iluzione se të tillë elementë nuk do të
dalin në Partinë tonë. Eksperienca e luftës së Partisë sonë
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kundër titizmit, kundër revizionizmit sovjetik dhe tash
kundër revizionizmit kinez, na ka treguar se armiqtë e
Partisë kanë ekzistuar, brenda në Parti dhe jashtë saj,
dhe, kur kanë menduar se momenti ishte i përshtatshëm,
ata kanë vepruar. Atëherë edhe Partia, duke qenë vigjilente, i ka zbuluar dhe i ka dënuar rreptë. Por fakt është
se të tillë elementë antiparti dhe kundër socializmit kanë qenë të lidhur me titistët, me revizionistët sovjetikë
dhe me revizionistët kinezë. Armiqtë e zbuluar kohët e
fundit, Beqir Balluku, Abdyl Këllezi dhe banda e tyre,
ishin agjenturë e të tre këtyre llojeve të revizionizmit,
të revizionizmit titist, të revizionizmit hrushovian dhe të
revizionizmit kinez.

Partia duhet të ngrihet akoma më shumë ideologjikisht e politikisht, t'i kuptojë thellë problemet, t'i kuptojë thellë kthesat e grupimeve të ndryshme revizioniste
në arenën ndërkombëtare; ashtu siç kuptoi titizmin dhe
revizionizmin hrushovian, të kuptojë edhe maoizmin dhe
të armatoset për beteja më të ashpra që do të na vijnë
paskëtaj.
Partia jonë ka një forcë të madhe, ka një përvojë kolosale. Kjo përvojë nuk është formuar vetëm duke e studivar marksizëm-leninizmin, por është formuar e grumbulluar në luftë e në përpjekje për ta zbatuar atë me
besnikëri në jetë. Komunistët shqiptarë kanë bërë një sërë luftërash, tërë jeta e tyre ka qenë luftë: luftë me
armë kundër fashizmit italian, luftë me armë kundër nazizmit gjerman, luftë ideologjike dhe politike kundër imperializmit amerikan dhe diversantëve të tyre, kundër
gjithë koalicionit proamerikan që luftonte me diversantë,
me ideologji dhe me politikë kundër vendit tonë. Luftë
ideologjike dhe politike kemi bërë ne kundër titizmit jugosIlav dhe komplotistëve të lidhur me të, Koçi Xoxes
me shokë. Luftë kemi bërë kundër revizionistëve hrushovianë dhe agjenturës së tyre në vendin tonë, Liri Be-
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lishovës, Koço Tashkos, Maqo Çomos, Panajot Plakut e
shumë të tjerëve. Beqir Balluku, Abdyl Këllezi, Koço
Theodhosi etj., që ishin agjentë të revizionistëve sovjetikë
e titistë, por që qëndruan të fshehtë, vepruan dhe si
agjenturë e kinezëve.
Tash Partia jonë ka filluar të zhvillojë një luftë të
paepur edhe kundër revizionistëve kinezë, për të mos folur këtu për luftën e madhe kolosale që ka bërë e bën
ajo në këto situata të vështira, për ndërtimin e socializmit në të gjithë sektorët, për edukimin e njeriut të ri me
tipare të reja, të pajisur me moral të lartë proletar, dhe
për ngritjen e tij ideopolitike, për luftën kundër vështirësive, kundër fesë, për emancipimin e gruas, për elektrifikimin e vendit etj., etj. E gjithë kjo është një përvojë
kolosale që e bën Partinë tonë të fortë si çeliku për të
përballuar çdo vështirësi, nga çdo anë që të vijë dhe e
çdo natyre qoftë. Prandaj këtë situatë ne duhet vazhdimisht e vazhdimisht ta kalitim.

,
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E HËNË
21 NËNTOR 1977*

MAOJA MBI CENTRALIZMIN DEMOKRATIK
Maoja nuk ishte plotësisht dakord me parimin e
centralizmit demokratik ashtu siç e shpjegonte dhe e
zbatonte Lenini. Maoja i jepte këtij parimi «një kuptim
shumë më të gjerë» dhe, me këtë, ai synonte gjoja të karakterizonte shoqërinë kineze në përgjithësi dhe t'i jepte
centralizmit demokratik një formë dhe brendi tjetër. Në
kundërshtim me teorinë e Leninit, për sa u përket marrëdhënieve në mes qendrës dhe masave, Mao Ce Duni u
hapte fushë veprimit spontan të masave në përgjithësi
dhe të klasës punëtore në veçanti. Lenini, siç dihet, nuk
lejonte disponibilitete spontane në kundërshtim me parimet marksiste. Sipas Leninit, veprimet e masës e të klasës duhet të orientohen e të drejtohen nga partia marksiste.
Maoja kishte pikëpamjen se vetë masat, pa udhëheqjen e klasës punëtore e të partisë së saj dhe pa përfillur
parimet e centralizmit demokratik, duhet të ndërtonin
jetën e tyre. Por edhe para Revolucionit Kulturor, e sidomos pas këtij revolucioni ne pamë që gjithë kjo teori
maoiste shkaktoi një kaos të tillë saqë edhe vetë Maoja
u çudit dhe i vuri gishtin kokës, duke menduar se si do
ta frenonte këtë kaos.
Lenini e vlerësonte centralizmin demokratik si parim
bazë të organizimit të partisë e të shtetit. Me këtë parim
ai kuptonte liri të plotë diskutimi për të gjitha çështjet, por,
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kur merreshin vendimet nga organet më të larta, ato duheshin respektuar medoemos nga organet më të ulëta.
Duheshin pyetur organet më të ulëta, por, pasi merrej
vendimi, këto duhej t'u nënshtroheshin detyrimisht dispozitave të tij. Mao Ce Duni e kuptonte ndryshe nga Lenini edhe demokracinë; për këtë arsye, ai dilte me konkluzionin se nuk mund të ketë centralizëm demokratik
korrekt. Sipas Maos, meqenëse idetë dhe mendimet e njerëzve në të kuptuarit e gjërave ndryshojnë, centralizmi
nuk mund të vendoset!
Atëherë, sipas Maos, ç'është centralizmi demokratik?
Sipas tij, në radhë të parë është centralizëm i ideve «të
drejta»! Kjo do të thotë se këtë parim ai nuk e shikon si
një shprehje konkrete të formimit, varësisë, nënshtrimit,
kolegjialitetit dhe drejtimit unik të organeve të partisë
dhe të shtetit të diktaturës së proletariatit, por e koncepton si idealist.

E MARTE
22 NENTOR 1977

SHOKET BRAZILIANE DENIASKOJNE TEORINE
E «TRI BOTEVE»
Sot «Zëri i popullit» botoi një artikull të Partisë Komuniste motër të Brazilit që ka botuar kohët e fundit
organi i saj qendror «A classe Operaria» 1.
Ky artikull, që dënon teorinë kineze të «tri botëve»
ka një brendi të lartë ideologjike, demaskon qëllimet
revizioniste dhe imperialiste të Kinës e të partive pseudomarksiste-leniniste që ndjekin rrugën e saj. Kryeartikulli në fjalë, që bazohet në idetë kryesore të artikullit
të «Zërit të popullit» të 7 korrikut «Teoria dhe praktika
e revolucionit», mbështet Kongresin e 7-të të Partisë sonë
që i çori i pari maskën teorisë antimarksiste dhe reaksionare kineze të «tri botëve», e cila u shërben imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror. Këtë kryeartikull ne duhet ta ribotojmë, bile edhe ta shpërndajmë në
broshura në të gjitha ato vende dhe rrethe me të cilat
kemi lidhje.

1 «Ilap i ri në luftën kundër oportunizmit"
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Ky element armik qëndron brenda në shtëpi te ne

E MARTE
22 NENTOR 19T7*

PLEHRA QE FABRIKOJNE REVIZIONISTET
HSINHUA-ja dha mbrëmë pjesë të gjata të një artikulli të madh armiqësor revizionist që Kazhimiezh Mijali, pretendues për Sekretar të Përgjithshëm të Partisë
Komuniste të Polonisë, e ka dërguar në Pekin nëpërmjet
ambasadës kineze në Tiranë. Këtë revizionist, pa e njohur që më përpara, vite me radhë ne e kemi mbështetur
në punën që bënte në drejtim të Partisë së tij Komuniste, i kemi krijuar të gjitha lehtësitë politike, ideologjike,
morale dhe 'ekonomike. Mirëpo doli që ky nuk është veçse
një renegat i marksizëm-leninizmit, një armik i maskuar
i Partisë së Punës të Shqipërisë, prandaj nuk është nevoja të zgjatem këtu për punën e tij armiqësore, e cila
ka dy vjet që është zbuluar.
Pas Kongresit të 7-të, po edhe më parë, Kazhimiezh
Mijali ka provokuar Partinë tonë, por këtë herë sulmoi
hapur tezat e Kongresit tonë. Duket qartë që ai ishte në
lidhje të fshehta me kinezët, sepse mbrojti po ato teza
që ngritën edhe ata kundër Partisë sonë. Këto teza Mijali i ka zhvilluar edhe në disa letra që i ka drejtuar
Komitetit Qendror të Partisë sonë. Artikulli në fjalë,

nuk përmban veçse në formë gazetareske të gjitha ato
pikëpamje antimarksiste e tradhtare prej renegati, prej
agjenti të imperializmit dhe të revizionizmit kinez, që ai
i ka trajtuar në letrën armiqësore e antimarksiste drejtuar Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë.
808

në Tiranë, megjithëse shumë herë i kemi thënë që lirisht
ai mund të dalë të vizitojë qendra pune, qytete dhe fabrika, por ka mbajtur pozitën e një njeriu gjoja të persekutuar dhe që nuk pranon të dalë nga dhoma, pranon
vetëm të vejë në ambasadën kineze, ku ka shkuar shumë herë. Është e qartë se Mijali del edhe agjent i kinezëve në Shqipëri, prandaj nuk e ka vendin këtu, vendin
ai e ka në Kinë. Por do të vijë koha që do t'i themi të
kalojë në Kinë, ku të ketë mundësi më të mëdha të propagandojë kundër marksizkm-leninizmit, kundër Partisë
sonë dhe të gjitha partive marksiste-leniniste që mbrojnë
pastërtinë e ideologjisë sonë.
Në kontaktet që morën shokët tanë me Hellkovskin,
zëvendësin e Mijalit në Poloni, as ai nuk ishte dakord me
pikëpamjet tona dhe pohoi me gojën e tij që në Poloni
nuk ekziston parti marksiste-leniniste. Ish-partia e krijuar nga Mijali dhe nga ai, nuk ekziston, tha Hellkovski,
«Ekzistojnë e shumta nja 50-60 veta të shpërndarë në të
gjithë Poloninë, po nuk ekziston asnjë udhëheqje dhe
nuk bëhet asnjë mbledhje, nuk kemi asnjë veprimtari,
kemi hedhur vetëm dy trakte të shtypura në daktilografi
dhe asgjë tjetër. Ne nuk kemi marrë asnjë pjesë më të
vogël në lëvizjen punëtore poloneze». Të gjithë kuadrot
e vjetër të kësaj partie, që unë nuk kam qenë dakord
të krijohej, se nuk ishin kushtet, janë bërë provokatorë
dhe janë vënë në shërbim të sigurimit polak. Pra Kazhimiezh Mijali nuk përfaqëson veçse veten e tij, që ai tash
e ka vënë haptazi në shërbim të borgjezisë kapitaliste
dhe të kinezëve.
Në letrën që na ka drejtuar neve, ai thotë se është
i gatshëm të bëjë aleancë edhe me djallin, mjaft që të jetë kundër revizionizmit sovjetik. Ndër të tjera, ai mbështet tezën se një vend, një popull ose një parti nuk mund
të ketë dy armiq, por vetëm një, dhe armiku kryesor
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është Bashkimi Sovjetik e jo edhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Prandaj ai dhe gjoja partia e tij janë të gatshëm të bashkëpunojnë me gjithë reaksionin, edhe me
'reaksionin e vendit të tij, edhe me atë botëror kundër
imperializmit sovjetik. Kjo është teza e kinezëve, teza e
«botës së tretë», teza e «mbështetjes te një imperializëm
për të luftuar një imperializëm tjetër».
Por koha do ta vërtetojë se revizionistët kinezë do
të afrohen dhe do ta mëlcojnë miqësinë edhe me revizionistët sovjetikë. Vija e drejtë e Partisë sonë do të afirmohet çdo ditë e më shumë dhe ne jemi të ndërgjegjshëm
se kanë dalë dhe do të dalin të tilla plehra në arenën
ndërkombëtare dhe në gjirin e lëvizjes komuniste, për
arsye se armiqtë revizionistë punojnë për të përçarë lëvizjen tonë dhe për t'i hedhur baltë teorisë së lavdishme
marksiste-leniniste. Por teoria marksiste-leniniste do të
triumfojë, kauza jonë është e drejtë, ajo do të përqafohet nga proletariati botëror, natyrisht me shpjegime, me
përpjekje, me• luftë, por ne do t'ia arrijmë demaskimit
edhe të kësaj rryme të re të revizionizmit, që përfaqësohet nga revizionistët kinezë.
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E 111£11KUR£
23 NËNTOR 1977*

TE NDJEKIM ME KEMBrNGULJE NDERTIMIN
E OBJEKTEVE
Ne nuk duhet të lëmë pas dore punimet e fazës së
dytë të objekteve që po ndërtojmë, përkundrazi, të ndjekim rigorozisht ndërtimin e atyre objekteve për të cilat
na ndihmon Kina, që t'i realizojmë në kohë. Prandaj të
dimë ç'na duhet e ç'nuk na duhet, pse ka ardhur dhe pse
nuk ka ardhur, dhe të bëhen kërkesa të vazhdueshme,
sepse e dimë që Kina po na nxjerr e do të na nxjerrë
gjithnjë e më tepër pengesa. Po ashtu ne duhet të mbahemi në dijeni për realizimin e uzinës nr. 12, që duhet
të mbarojë në fund të vitit, dhe e shumta nga janari të
fillojë nga prodhimi, që ne të kemi hekurin tonë për meta.lurgjinë. Prandaj Ministria e Industrisë të nxitet që të
organizojë si duhet prodhimin dhe ta kontrollojë vazhdimisht ndërtimin e këtij objekti të rëndësishëm.
Është e domosdoshme që ne t'i ndjekim këto probleme të rëndësishme ekonomike nga afër, të jemi rigorozë
për afatet, të jemi rigorozë për cilësinë, të mos lejojmë
të bëhen harxhime të tepërta. Ministritë dhe shtabet e
tyre duhet të jenë të shkathëta në të gjitha këto probleme, si në ato të ndërtimit të objekteve, edhe në problemet e sigurimit të lëndëve të para nga brenda dhe nga
jashtë, të dinë të manovrojnë me një shkathtësi të veçantë për të bërë kombinime të drejta, për të marrë masa paraprake, për t'u dalë përpara nevojave, dhe jo të
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konstatohen gjërat pasi të ketë marrë fund puna dhe të
jenë krijuar deficitet.
Në qoftë se kuptohen si duhet këto situata të vështira, atëherë duhet të shtrëngohen rripat, të punohet me
një ndërgjegje të lartë, me një organizim të shëndoshë
dhe me një drejtim të fortë në kompleksitet dhe në bashkërendim me të gjithë sektorët e ekonomisë sonë socialiste.

E MERKURE
23 NENTOR 1977

NJEREZ TE KETILLE NUK MERITOJNE
NDIHMEN TONE
Me shokët sekretarë diskutuam ca çështjen e Kazhimiezh Mijalit, e kam fjalën për dëbimin e këtij provokatori nga vendi ynë. Po si do të veprojmë? Unë mendoj
se duhet të presim edhe pak, të shohim nëse ky armik i
vendit dhe i Partisë sonë, ky renegat i marksizëm-leninizmit, do të vazhdojë të dërgojë artikuj nëpërmjet
HSINHUA-së? Megjithatë, shoku ynë që rri me të, nga
ana e tij personale si komunist duke i vënë në dukje se
ai ka dërguar në HSINHUA një artikull, mund t'i thotë
se është e drejta e tij që të ketë pikëpamjet e veta politike dhe ideologjike, por ne konstatojmë që, në përgjithësi, të tëra pikëpamjet e tij, që ka shprehur në atë artikull, janë kundër pikëpamjeve të Partisë së Punës të
Shqipërisë. Një.
E dyta, t'i thuhet se në këtë artikull, pa zënë në gojë,
sulmohet vija e Partisë sonë dhe flitet konkretisht se ata
që mbështetin një vijë të tillë, i shërbejnë socialimperializmit sovjetik dhe t'ia këndojë paragrafin e artikullit ku
flitet për këtë gjë. Dhe kjo është armiqësore dhe kundër
Partisë së Punës të Shqipërisë. A do të vazhdoni ju të
sulmoni në këtë rrugë nga vendi ynë Partinë tonë? Apo
duhet të shkoni në Kinë, pse, siç shihet, pikëpamjet tuaja
koincidojnë plotësisht me pikëpamjet e Partisë Komuniste të Kinës.
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Pra, vendi juaj nuk është këtu, t'i thotë ai, por
është në Kinë, ku ju do të keni gjithë përkrahjen dhe
mundësitë që të zhvilloni pikëpamjet tuaja revizioniste
kundër nesh.
Në qoftë se do të jetë nevoja, shoku ynë t'i thotë:
unë nuk them mendimin e udhëheqjes, po mendoj se
udhëheqja nuk mund të mendojë ndryshe, pse unë jam
anëtar i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe i gjykoj çështjet në bazë të vijës së saj, prandaj rruga juaj është që
të veni në Kinë, ose kudo që të doni tjetër, po këtej,
nga vendi ynë, nuk është e lejueshme të bëhet një propagandë armiqësore kundër socializmit në Shqipëri dhe
kundër Partisë së Punës të Shqipërisë.
Ai mund t'i thotë se unë nuk largohem këndej. Ju
mund të mos largoheni, t'ia kthejë shoku ynë, por që
të veproni kundër Partisë së Punës të Shqipërisë nuk ju
lejohet.
Ky të jetë një paralajmërim paraprak për këtë tradhtar, pastaj të.shohim një çikë më tej dhe të marrim vendimin.
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E MERKURE

23 NËNTOR 1917

SULM I NJE SHERBETOREJE TE REVIZIONISTEVE
KINEZE
Gazeta «Clartë et l'Exploitë» e Belgjikës ka shkruar
një artikull ku haptazi sulmon «Zërin e popullit» dhe e
akuzon organin e KQ të Partisë sonë se po sulmon Kinën
në çështjen e «tri botëve», në «mbështetjen te një imperializëm për të luftuar një imperializëm tjetër» dhe
këtë e quan vijë antimarksiste, revizioniste etj., etj. Por
neve aq na bën, të tillë njerëz kemi parë edhe më parë
kur kemi qenë në luftë kundër titizmit, kundër hrushovizmit, kundër Toliatit, kundër gjithë revizionistëve modernë dhe armiqtë s'i kanë hedhur armët. Por edhe ne
armët i mbajmë ngritur, të mprehta dhe godasim armiqtë
tanë me tërbim.
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E MERKURE

E PREMTE

23 NENTOR 1977

25 NENTOR 1977

SHENIM
I dërguam gazetës «Zëri i popullit» artikullin me titull: «Çështja e drejtë e popujve arabë është e pamposhtur». Do të botohet nesër.
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KINEZET NXJERRIN VESHTIRESI PER
TRANSPORTIN TONË DETAR
Me shokët sekretarë trajtova problernin e transportit detar, i cili aktualisht do të bëhet shumë i rëndësishëm dhe i koklavitur për vendin tonë, veçanërisht në
lidhje me import-e'ksportin në mes Kinës dhe Shqipërisë.
Kinezët kanë ngritur çështjen që për mallrat që importojmë ne nga Kina duhet të interesohemi të gjejmë
mjetet e transportit, domethënë ata do të na i japin mallrat e tyre në portet e Kinës, kurse mallrat që do të eksportojmë ne në Kinë duhet t'i transportojmë vetë me
vaporë, të cilët duhet, gjithashtu, t'i gjejmë dhe t'i angazhojmë. Kjo na vë përpara disa detyrave tepër të rëndësishme, që nuk mund të zgjidhen pa u bërë një studim
i saktë, për të cilin nuk është vënë uji në zjarr. Duhet,
pra, të krijohet një organizëm në Ministrinë e Tregtisë
për të studivar shoqëritë e ndryshme të vaporëve që do
të na bëjnë transportin në portet që na interesojnë, të
studiojnë çmimet e transportit nga portet që neve na
interesojnë dhe, natyrisht, të angazhojmë vaporë me çmime më tië lira, nga shoqëri të sigurta vaporësh që as të
mos na grabitin, as të mos na i prishin mallrat.
Çështja tjetër është ajo e transportit tranzit, për arsye se vaporët duhet të paguhen me devizë. Por, do të
jetë më mirë në rast se ne do të gjejmë shoqëri të tilla,
pronarët e të cilave të pranojnë në vend të devizës mo52 - 93
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nedhë klering nga yni, ose ne të shesim mallrat tona në
ato vende ku janë shoqëritë e vaporëve e mund të paguhet edhe me klering ky transport.
Duhet shikuar, gjithashtu, edhe përdorimi i vaporëve
tanë të vegjël prej 500 dhe 1 000 tonësh, që të transportojnë mallrat, natyrisht me tranzit, ndër porte të afërta,
si në Trieste, në Brindisi, në Marsejë, fundi i fundit, ose
në portet e Afrikës dhe të Greqisë dhe pastaj prej andej
të çohen në portet e Kinës me transatlantikë. Kështu
ne do të ekonomizojmë disi devizën dhe do të lehtësojmë
eksportet dhe importet tona veçanërisht nga Kina. Por
që të bëhet kjo si duhet, u thashë shokëve, duhet vënë
me kohë uji në zjarr si për zgjidhjen e çështjes së transportit detar, për ndërtimin e disa vaporëve të vegjël
brenda në vendin tonë, ashtu edhe për blerjen e disa vaporëve të përdorur, siç ishte «Vlora», që ta fuqizojmë ca
transportin tonë detar, ndryshe nuk mund të na ecë
tregtia ashtu si e duam ne.
Lidhur me këtë shumë e rëndësishme është edhe çështja e studimit të çmimeve ndërkombëtare e të bursave,
të çmimeve të mallrave. Këtë gjë ne duhet ta kemi të
qartë dhe në bazë të kësaj njohjeje të shikojmë vendet
dhe shoqëritë që na marrin mallrat tona, të tregtojmë në
ato vende dhe me ato shoqëri ku preferohen mallrat tona
dhe ku blihen me çmime të arsyeshme.

E DIEL
27 NENTOR 1977*

KUNDËR REVIZIONIZMIT KINEZ NUK KEMI
SI I ZBUTIM FJALËT
Ten Jin Çaoja, e veja e Çu En Lait, shkoi në Iran
për t'u bërë vizitë shahut të këtij vendi dhe princeshës
Ashraf, «mikut» dhe «mikeshës» së madhe të Kinës së
Mao Ce Dunit. Princesha Ashraf është pritur me pompë
të madhe dy ose tri herë në Kinë nga Mao Ce Duni dhe
nga Çu En Lai.
Vajtja e Ten Jin Çaos u parapri nga një artikull i
gjatë i agjencisë HSINHUA dhe i gazetës <<Zhenminzhibao», ku flitet për madhështinë e shahinshahut, për Iranin «e lulëzuar», për këtë vend «të lirë» e «të pavarur»,
që gjoja lufton me ashpërsi kundër të dyja superfuqive.
Turp i madh për Kinën, që mburr një bandit e bir banditi, që e ktheu Amerika me aeroplan nga emigracioni,
pasi shtypi me dollarë dhe me agjenturën e vet kryengritjen e Mosadekut dhe mbyti në gjak lëvizjen <<Tudeh»! Ky tiran sot shtyp pa mëshirë dhe i pi gjakun popullit iranian. Atje në masë njerëzit s'kanë punë e s'kanO
bukë të hanë, s'kanë me se të vishen, s'kanë as kasolle
ku të futin kokën (pale në zonat që i kanë shkatërruar
tërmetet), në një kohë kur ai personalisht dhe rrethi i
tij fitojnë miliarda dollarë në vit! Të tillë njerëz janë
miqtë «e mëdhenj» e «të sinqertë» të Kinës.

Kina është bërë një shtet i madh servil i imperializmit amerikan për të mbrojtur kapitalizmin dhe gjithë
818

819

borgjezinë reaksionare nën çdo maskë që të paraqitet;
ajo mbështet shahun e Iranit, politikën e Uashingtonit, të
Parisit, të Bonit, të Londrës, me një fjalë politikën e
imperialistëve të çdo natyre, të çdo kalibri dhe të çdo
force. Të gjitha këto qëndrime ajo i maskon me një fletë
fiku, gjoja me luftën kundër socialimperializmit sovjetik.
Por lufta kundër socialimperializmit sovjetik nga ana e
Kinës ka vetëm karakter ekspansioni territorial. Synimet
e Kinës janë të pushtojë territoret në veri të saj, si ato
të Siberisë, të Mongolisë e të tjera. Gjithashtu ajo e ka syrin, në mos t'i shtjerë në dorë, të shtrijë ndikimin e
saj në gjithë Indinë dhe në vendet e tjera të Azisë së Jugut, si në Indonezi e Filipine, në vende të Lindjes së
.Largme, në Australi etj.
Mao Ce Duni ka qenë për kthimin e Kinës në madhështinë e vjetër të shekujve. Me fjalë të tjera, Kina të
bëhej dhe në kohët moderne «Perandoria e Mesit», siç
quhej në kohët e lashta të Konfucit e të perandorëve.
Mao Ce Duni, Liu Shao Çia e Çu En Lai kanë luftuar jo
për triumfin e socializmit dhe të komunizmit. Ata kanë
punuar për evitimin e revolucioneve proletare në Azi dhe
tash në botë. Udhëheqja maoiste e Kinës ka lejuar të
kalojnë në Birmani trupat e Çan Kai Shisë, të cilët luftuan kundër lëvizjes nacionalçlirimtare në Birmani, të
udhëhequr nga Partia Komuniste e Birmanisë, bile vazhdojnë akoma edhe sot të luftojnë kundër saj. Pavarësisht
se thuhet që një pjesë e këtyre trupave kaloi në Tajvan,
prapëseprapë udhëheqësit maoistë të Kinës, në miqësi me
U Ne Vinin, janë bërë mbështetësit e tij kryesorë në synimin për të likuiduar Partinë Komuniste të Birmanisë.
Po kështu vepruan udhëheqësit revizionistë kinezë
•edhe duke përçarë e likuiduar Partinë Komuniste në Malezi, kundër së cilës kishte drejtuar goditjet imperializmi
anglez, që vrau me dhjetëra mijë komunistë.
Një gjë e tillë po ndodh sot edhe me komunistët e
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Filipineve. Mao Ce Duni ka pasur një miqësi të ngushtë
me Markosin, me këtë katil kapitalist, i cili po likuidon
lëvizjen nacionalçlirimtare të këtij vendi.
Kina ka pretendime të bëhet hegjemone. Ajo ëndërron t'ia kalojë jo vetëm Bashkimit Sovjetik, por edhe
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por këllqet e saj, siç
thuhet në Gjirokastër, pra forcat e saj aktuale, sidomos
ekonomike dhe ushtarake, nuk janë të tilla që ajo të
mund të realizojë politikën hegjemoniste që thur dhe
ëndërron. Politika e Kinës është robëruese dhe një gjë të
tillë po e kuptojnë popujt, po e kupton proletariati, e
kupton borgjezia, e kuptojnë njerëzit përparimtarë. Hegjemonizmi kinez, për të arritur robërirnin e popujve nga
ana e vet, mbështet robërinë e popujve nga imperialistët,
të cilët aktualisht Kina i quan «miq», «dashamirë», bile
edhe «çlirimtarë të popujve». Por në realitet kjo politikë
ka pësuar dhe do të pësojë fiasko, sepse nuk mund të
ketë njerëz me gjykim që të mos u dhimbsen deri në
njëfarë shkalle, qoftë edhe minimale, interesat e popujve
të tyre, që të mos e kuptojnë këtë politikë reaksionare
që po bën aktualisht Kina.
Prandaj, lidhur me të gjitha këto, ne përdorim
shprehje të ashpra për vijën e politikën e Partisë Komuniste dhe të qeverisë së Kinës, sepse të tilla shprehje
meriton veprimtaria e udhëheqjes kineze. Ne shqiptarët,
ne komunistët shqiptarë, jemi në gjendje të konstatojmë
devijimin e tyre të plotë nga rruga marksiste-leniniste
dhe nga rruga e ndërtimit të socializmit. Prandaj përpara
këtyre fakteve, përpara .këtyre qëndrimeve dhe kësaj ideologjie nuk kemi se si i zbutim fjalët për revizionistët kinezë.
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E HENE
28 NENTOR 1977

MBI METODËN E PUNES QË DUHET TE KENE
PARTITE MOTRA M-L
Me shokun Hysni pata një bisedë në lidhje me metodën e punës që mendoj se duhet të kenë partitë marksiste-leniniste motra në Evropë dhe në vende të tjera të
botës.
Ato duhet të kenë parasysh se borgjezia me partitë e
saj dhe revizionizmi modern me partitë e tij të ndryshme,
po bëjnë një punë minuese shkatërruese kundërrevolucionare në shkallë të gjerë me metoda dhe me forma të
ndryshme. Në bazë të këtyre metodave e formave është
demagogjia. Veçanërisht revizionistët modernë, qofshin
këta sovjetikë apo të Evropës Lindore, të Evropës Perëndimore ose revizionistët kinezë apo revizionistë të çfarëdo tipi tjetër, përdorin me shumicë citate dhe thënie të
klasikëve të marksizëm-kninizmit për të maskuar veprimtarinë e tyre sabotuese kundër revolucionit, kundër socializmit. Ata janë reformistë, bernshtajnistë, trockistë,
maoistë, hrushovianë etj.
Qëllimi i tyre është të mos bëhet revolucioni, prandaj përpiqen të shkatërrojnë, kudo që mundin, partinë
pararojë të klasës punëtore, që kjo të mos mund të udhëheqë dot dhe të bëjë bashkimin e proletariatit të çdo
vendi me revolucionarët e ndryshëm dhe të mos realizohet internacionalizmi proletar kundër shtypjes kapitaliste
botërore. Prandaj rëndësia e demaskimit të metodave dhe
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të stilit të punës të partive revizioniste, të partive të kapitalit, merr një proporcion kolosal. Partitë e vërteta
marksiste-leniniste duhet të dinë se kanë përpara një
luftë të madhe e të ashpër në një platformë të gjerë, e
cila nuk mund të zhvillohet, të zmadhohet dhe të fuqizohet pa një front antiimperialist dhe antirevizionist, pa
një front të gjerë nacionalçlirimtar, ku partia marksiste- leniniste të luajë rolin kryesor, rol që ajo duhet ta fitojë
dhe ta forcojë me luftë.
Partitë e vërteta marksiste-leniniste motra janë në
një numër akoma të vogël dhe, sado që të rritet numri
i tyre, nuk mund të arrijnë menjëherë atë forcë numerike
që ne kërkojmë. Por forca e partive të vërteta marksiste- leniniste qëndron në kuptimin e thellë të parimeve
marksiste-leniniste, në mbrojtjen e paepur të këtyre parimeve, në përpjekjet për përhapjen e tyre dhe në krijimin e aleancave me forcat revolucionare përparimtare
antikapitaliste dhe antirevizioniste. Këtu ka rëndësi taktika e drejtë nga ana e tyre. Këtë taktikë të drejtë
nuk mund ta aplikosh në rast se, e para, nuk i ruan
parimet dhe, e dyta, nuk i njeh mirë situatat brenda
në vend, nuk njeh mirë gjendjen politike, morale dhe
ideologjike të proletariatit, në radhë të parë, dhe të
gjitha masave të tjera punonjëse. Prandaj lypset kurdoherë një pasqyrë, lypset një analizë, e cila duhet ta vërë
partinë marksiste-leniniste dhe udhëheqjen e saj përpara
disa detyrave të caktuara, përpara disa objektivave, të
cilat ato duhet t'i realizojnë nëpërmjet një lufte josektare, as edhe oportuniste, por me një vijë elastike, gjatë
zbatimit të së cilës duhet të realizohet uniteti, fronti
kundër imperializmit dhe revizionizmit, pa shkelur parimet, por edhe pa rënë në kompromis me këto forca.
Këtu partitë e vërteta marksiste-leniniste duhet të
kenë mendjen të ruhen nga sektarizmi, pse të gjitha
forcat armiqësore të kapitalit dhe të revizionizmit kanë
823

tendencë ta izolojnë partinë komuniste marksiste-leniniste të çdo vendi, ta mbajnë të mbyllur në një qoshe.
Tendenca e armiqve është të na izolojnë ne, partitë marksiste-leniniste, kurse tendenca jonë është e kundërta, të
mos izolohemi. Por, që të mos izolohemi, nuk duhet
menduar vetëm për shtimin e radhëve me anëtarë partie.
Kjo është një nga problemet me rëndësi të partisë, por
çështja është të bashkosh rreth partisë, rreth vijës së
saj, rreth qëllimeve të saj, rreth programit të saj minimal, një numër kurdoherë e më të madh njerëzish,
me të cilët duhet hedhur në luftë. Në këtë drejtim këta
njerëz ose këto grupe njerëzish duhet të njihen dhe
për këtë qëllim duhet rënë në kontakt me ta. Në qoftë
se do të ekzistojë frika për të marrë kontakt me këta
njerëz, atëherë vjen edhe izolimi i partive marksiste-leniniste dhe tendenca e izolimit është, për arsye se
këto grupe ose këta njerëz nuk janë plotësisht të kulluar, nuk janë pa lidhje e pa rrënjë me borgjezinë.
Por situata në të cilën ndodhen, i bën të mos e pranojnë shtypjen dhe shfrytëzimin e tyre nga ana e borgjezisë. Ekzistojnë, pra, në këto grupe ose në radhët e
këtyre njerëzve ndjenja, si me thënë, të mira për masat
e gjera të popullit, për pavarësinë dhe lirinë e atdheut,
për shkëputjen e tij nga skllavëria e imperializmit, e
superfuqive. Këto tendenca të tyre partitë marksiste-leniniste duhet t'i njohin dhe t'i shfrytëzojnë. Jo vetëm
t'i shfrytëzojnë, por edhe t'i lidhin me partinë këto
grupe dhe këta njerëz, me qëllim që të prekin bazën e
tyre të shëndoshë. Këto grupe ose këta njerëz kanë në
bazë edhe njerëz të mirë, por kanë dhe njerëz të këqij
dhe pikërisht pse kanë njerëz të këqij, partitë marksiste-leniniste mund të hezitojnë që të bien në kontakt me
ta. Pikërisht këtu duhet të spikatin zgjuarsia dhe elasticiteti i një partie marksiste-leniniste për të krijuar aleancë me ata njerëz, grupe ose parti që nuk janë mark824

siste-leniniste, që nuk janë plotësisht në pozitat e majta,
që në pikëpamjet dhe në programet e tyre ka çështje që.
na bashkojnë. Ne duhet të bashkohemi me ta deri në
njëfarë shkalle, deri në njëfarë vendi, pse pastaj ata,
natyrisht, do të na braktisin. Por gjatë kësaj kohe ne do
t'i kemi konsoliduar pozitat tona, do të kemi krijuar
lidhje më të shëndosha me njerëzit e tyre të bazës dhe.
kjo bazë e shëndoshë, në sajë të punës së zhvilluar, do
ta ketë kuptuar rëndësinë e unitetit dhe drejtësinë e
vijës së partisë marksiste-leniniste.
Borgjezia dhe kapitalizmi, për shembull, në Spanjë
kanë krijuar deri në 200 parti. Po pse i krijojnë ata
gjithë këto parti? Për të përçarë opinionin, pse çdo parti
ka tendencat e veta, që janë të ndryshme nga të të tjerave. Shumë prej tyre nuk kanë diferenca të mëdha në
pikëpamjet e njëra-tjetrës, por disa kanë diferenca, nuanca, që janë krijuar për një arsye ose për një tjetër.
Tashti Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste),
duhet të njohë qël]imin dhe brendinë e programeve të
këtyre partive, që kanë lindur si kërpudhat pas shiut, dhe
të mund të gjejë ato pika që mund ta bashkojnë me
disa nga këto parti, qoftë edhe për veprime të veçanta të
përkohshme. Edhe një gjë e tillë prapë mund dhe duhet
të bëhet, se na shërben, në mos për veprime të një
periudhe të gjatë, edhe për një kohë të shkurtër.
Në Francë, për shembull, Partia Komuniste Franceze
ka luftuar, por edhe ka tradhtuar. Kur ajo ishte në pozita
pak a shumë revolucionare, ka pasur edhe anë pozitive,
por ka pasur edhe anë negative, të cilat me kohë u
trashën dhe morën epërsinë. Kështu gradualisht Partia
Komuniste Franceze shkoi në tradhti. Pra, marksistë-leninistëve të Francës, jo Zhyrkesë, por marksistë-leninistëve të vërtetë, atyre që do të krijojnë partinë e vërtetë marksiste-leniniste, u bie për detyrë ta studiojnë
këtë eksperiencë të Partisë Komuniste Franceze, të ndaj825

në shapin nga sheqeri dhe anët e mira e revolucionare të
kësaj partie të mos i braktisin e të mos i hedhin poshtë,
sepse këto janë anët e mira të proletariatit francez, që ka
luftuar kundër borgjezisë, kundër kapitalit.
Ne studiojmë veprat e Marksit, ku ka folur për
proletariatin francez, për revolucionin e 1848-s, për Komunën e Parisit. Kjo është eksperienca e revolucioneve
në Francë, e kryengritjeve të proletariatit francez, e Komunës së Parisit, që Marksi i ktheu në ligje dhe që për
ne janë një eksperiencë e madhe. Atëherë anët pozitive
të Partisë Komuniste Franceze a nuk përbëjnë edhe ato
eksperiencë në luftën e proletariatit francez? Sigurisht
që po. Prandaj kjo eksperiencë nuk duhet hedhur poshtë, po të mësohet për të ditur si të shfrytëzohet në kushtet aktuale, pse ne e dimë që Partia Komuniste Franceze ruan një kontingjent të madh anëtarësh. Pse ndodh
kjo? Sepse komunistët kanë nostalgji për partinë e tyre dhe kjo është një arsye që duhet kuptuar. Shumë komunistë të mirë kanë luftuar në radhët e Partisë Komuniste Franceze dhe u vjen keq të largohen prej saj.
Udhëheqja tradhtare e Partisë Komuniste Franceze përpiqet t'i bindë dhe t'i mbajë lidhur këta me tradhtinë
e vet. Mirëpo shumë prej tyre nuk arrijnë dot ta kuptojnë si duhet mashtrimin e udhëheqjes tradhtare. Atëherë kujt i bie detyra t'ia hapë sytë proletariatit francez që ky të mos hedhë poshtë traditat e tij revolucionare dhe këto tradita revolucionare t'i ringjallë, duke
luftuar revizionistët francezë, duke luftuar gjithë skorjet
e kësaj partie? S'ka dyshim, marksistë-leninistëve francezë. Vetëm në këtë mënyrë do të fitojnë ata përkrahjen e proletariatit francez dhe partia e vërtetë marksiste-leniniste, që ata do të themelojnë, do të fitojë simpatinë
dhe do të çimentojë unitetin e saj me klasën. Ndryshe
nuk mund të ndodhë.
I duhet vënë në dukje proletariatit francez se si ka
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arritur aristokracia punëtore bashkë me borgjezinë t'i
hedhin atij zinxhirë të panumërt dhe të fortë, duke
e detyruar të mos lëvizë e të mos hidhet në rivendikime
politike e njëkohësisht ekonomike për të ndryshuar situatën në Francë.
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për vende të
tjera. Shohim, për shembull, Partinë Komuniste të Austrisë (marksiste-leniniste) me Strobelin në krye. Kjo parti
nuk di të punojë dhe mund të themi se nuk ekziston.
Në të ekzistojnë vetëm disa njerëz, por nuk i sheh ku
janë. Strobeli me sektarizmin e tij e likuidoi, si me
thënë, partinë e tij marksiste-leniniste dhe shokët e tij
u shpërndanë. Ku shkuan? Ata nuk janë bashkuar me
borgjezinë, po kanë filluar të krijojnë grupe të tyre.
Përse janë ndarë me Strobelin? Janë ndarë për disa
pikëpamje, për të cilat duhet diskutuar. Ata e kanë harruar luftën e Leninit për çështjen e unitetit, harrojnë
se nuk janë në pushtet. Lenini ishte për unitetin e mendimit dhe të veprimit në parti, ai ishte për marksizmin,
ishte për revolucionin, ishte për ndërtimin e socializmit.
Edhe nxënësi i tij besnik, Stalini, duke ndjekur mësimet
e Leninit, e kaliti Partinë Bolshevike. Kështu duhet të
veprojnë edhe partitë e tjera marksiste-leniniste, të
marrin mësim nga leninizmi.
Dje dëgjova se Karriljoja ka deklaruar në një universitet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se partia
e tij nuk do të quhet më parti marksiste-leniniste, por
do të quhet vetëm parti marksiste. Hapur flet ai dhe
është konsekuent në pikëpamjet e tij tradhtare prej renegati, prej revizionisti, prej agjenti të imperializmit. Ai
me këtë hedh poshtë kështu gjithë leninizmin, domethënë
është kundër teorisë së Leninit, që na mëson se epoka
aktuale është epoka e kalbëzimit të imperializmit, i cili
është stadi i fundit i kapitalizmit dhe i revolucioneve
proletare.
827

Karriljoja nuk mund ta pranojë tezën leniniste se
imperializmi është në kalbëzim. Përkundrazi, për Karriljon kapitalizmi dhe imperializmi janë në lulëzim dhe
partia e tij pseudomarksiste duhet ta mbështetë kapitalizmin me reforma, ta bëjë atë më të përshtatshëm për
kohët aktuale. Pra, Karriljoja është kundër revolucionit,
kundër revolucioneve proletare, prandaj ai përpiqet ta
quajë partinë e tij vetëm marksiste dhe përse vetëm
marksiste? Për arsye se edhe Marksin ai e konsideron
të vjetruar. Sidoqoftë ai thotë se Marksi i ka bërë kritikën kapitalizmit, por këtë kritikë me disa deformime,
duke e quajtur Marksin të vjetruar e të plakur, ne e
zbutim dhe e shuajmë, ruajmë maskën dhe quhemi
parti marksiste. Kurse në bazë të teorisë sonë, në bazë të revolucionit, në bazë të socializmit e të komunizmit
është teoria e Marksit, të cilën e pasuroi Engelsi, Lenini,
e më vonë edhe Stalini. Prandaj Karriljoja i ka hedhur
poshtë të gjithë këta udhëheqës të mëdhenj të doktrinës
sonë, por, për të mos u shkëputur plotësisht e të mos
bëhet një parti fashiste edhe në pamje ai i ruan emrin
e emërtimin «marksiste» partisë së tij.
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E MARTË
29 NENTOR 1977

LIDHJA ME MASAT ËSHTË JETEDHENPSE
Sonte shkuam në Pallatin e Brigadave, ku u dha një
pritje solemne me rastin e festave të 28 e 29 Nëntorit.
Festa shkoi gëzueshëm. Këngëtarët popullorë kënduan
këngë dhe artistet tona të mrekullueshme, profesioniste
dhe amatore, hodhën valle. Hodhën, gjithashtu, valle
edhe punëtorë, kuadro të luftës, funksionarë të Partisë
e të shtetit, të rinj e të reja, që ishin të ftuar në këtë
pritje.
Gjatë darkës bisedova me Raul Markon, sekretar i
KQ të Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste).
E përgëzova për punën e mirë që po bëjnë, i thashë se
jemi në dijeni për bisedimet që ka bërë ai me Ramizin
dhe jemi të gëzuar për punën e frytshme të Partisë
Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste) në sajë të
vijës së saj të drejtë. I thashë se jemi të gëzuar për
punën e zgjerimit të frontit rreth partisë në Spanjë dhe
e kuptojmë dhe e gjejmë të drejtë metodën, stilin dhe
strategjinë e tyre për krijimin e këtij fronti. Bëni mirë,
i thashë, sepse rruga është e vështirë dhe, po të izolohet
partia, nuk mund ta kryejë detyrën e saj historike.
Armiqtë tanë imperializmi, kapitalizmi dhe partitë
e tyre të socialdemokracisë edhe të revizionizmit modern
bëjnë të gjitha përpjekjet që t'i izolojnë në çdo vend
partitë marksiste-leniniste ose t'i degjenerojnë. Kundër
këtij qëllimi të tyre ne duhet të luftojmë dhe lufta jonë
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duhet të mos jetë as sektare, por as edhe luftë oportuniste. Ne duhet t'i luftojmë prirjet e të dy krahëve, të
jemi me të vërtetë revolucionarë marksistë-leninistë dhe
të shikojmë gjerë e, me përjashtim të revizionistëve
tradhtarë dhe renegatë, me përjashtim të fashistëve, të
grumbullojmë rreth partisë të gjithë ata elementë që në
një ose në shumë çështje janë dakord me partinë marksiste-leniniste për luftë kundër borgjezisë kapitaliste,
kundër partive revizioniste dhe partive të kapitalit.
Kjo lyp që çdo parti marksiste-leniniste të bëjë një
analizë të hollësishme të gjendjes në vend, të studiojë
mirë forcat, grumbullimet politike, të dijë të dallojë
cilat pika të tyre janë më të afërta me tonat dhe të bjerë
në kontakt me këto forca, qoftë të veçuara, qoftë të
bashkuara në ndonjë parti formale. Qëllimi duhet të jetë
që në këta njerëz, në këto grupe ose në këto parti të
rrezatohet mendimi i drejtë luftarak revolucionar i partisë marksiste-leniniste.
Nuk duhet të jemi sektarë, në rast se në këto grupe
ose në këto parti ekzistojnë elementë jo dhe aq të shëndoshë. Eshtë fakt që të tillë njerëz ekzistojnë, por ekzistojnë njëkohësisht edhe elementë të shëndoshë të paqartë. Atëherë neve na vihet detyrë të punojmë që t'i
bëjmë të qartë këta njerëz. Në qoftë se nuk marrim ne
kontakt me ta, ata nuk mund të bëhen të qartë dhe do
të jenë të tjerët që do t'i mbajnë në errësirë e do të bëjnë që këta të çojnë ujë në mullirin e kapitalizmit, të
imperializmit, të mbretërisë, siç është rasti në Spanjë.
Karriljoja është një renegat, është një tradhtar i
marksizëm-leninizmit, ai është kundër revolucionit, është
kundër diktaturës së proletariatit, është pro monarkisë
spanjolle, ai mban flamurin aktual të mbretërisë dhe ka
hedhur tej flamurin e republikës. Të gjitha këto bëjnë të pakënaqur një mori të madhe njerëzish në Spanjë
dhe proletariatin spanjoll. Atëherë ne duhet të gjejmë
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me proletariatin dhe me masat e shtypura të popullit
spanjoll ato pika që na bashkojnë dhe tok me ta për këto
pika të shkojmë në luftë të pjesshme dhe të jemi të
sigurt se në fund të fundit sasia do të kthehet me kohë
në cilësi.
Karriljoja deklaroi se partia e tij është një parti
marksiste, kurse ne e dimë se ajo s'është një parti marksiste, po një parti ultrarevizioniste. Ai nuk mund të
quhet marksist-leninist, për arsye se është në kundërshtim me tezën e Leninit që imperializmi është faza e
fundit e kapitalizmit, që imperializmi është në kalbëzim;
ai nuk pranon që epoka aktuale është epoka e imperializmit dhe e revolucioneve proletare. Karriljoja është
një reformist, është një element i shitur te borgjezia që
ka dalë si një kërpudhë për të gënjyer proletariatin spanjoll, për të gënjyer gjithë atë mori njerëzish që kanë
derdhur gjithë atë gjak në Spanjë për triumfin e republikës.
Ne gëzohemi, i thashë Raul Markos, që ju keni një
program të tillë luftarak dhe duhet të na e shpjegoni
hollësisht zhvillimin e veprimeve tuaja. E kërkojmë këtë
eksperiencë tuajën, sepse do të mund të shikojmë më
qartë zhvillimin e lëvizjeve revolucionare në vendet
tuaja dhe do të mundim të koordinojmë si duhet veprimet tona revolucionare me veprimet e partisë suaj dhe
të të gjitha partive të tjera marksiste-leniniste.
I thashë, gjithashtu, se tash ne po luftojmë edhe
kundër revizionizmit kinez. Ne e dimë, theksova, se ju
keni qenë në kundërshtim me kinezët për çështje parimore dhe e kishit drejt. Ne dinim shumë gjëra, dhe
kishim kuptuar me kohë mjaft prej tyre, por jemi përpjekur që këto t'i sqaronim dhe, po të ishte e mundur,
t'i ndihmonim një çikë shokët kinezë që të dilnin nga
situatat e gabuara. Por fakt është se mendimet tona ata
i kanë pasë përbuzur, i kanë hedhur poshtë, derisa
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arriti koha që udhëheqësit kinezë dolën haptazi si revizionistë. Pikëpamjet e tyre ata kërkonin të na i impononin neve, partive marksiste-leniniste të vërteta dhe
gjithë proletariatit botëror. Atëherë ne menduam se
kupa u mbush, prandaj i atakuam pikëpamjet e tyre, po
pa përmendur akoma Kinën me emër, por e gjithë bota
e ka kuptuar ku e kemi qëllimin.
Raul Marko foli edhe ai për luftën e partisë së tij,
shkurtimisht se s'kishim kohë se ishte festë dhe më
duhej të takoja dhe të tjerë shokë e miq.

E MARTE
29 NENTOR 1971

BISEDË ME NJË KOMUNIST TE VJETËR SHQIPTAR
QE JETON NE FRANCE
Sonte në Pallatin e Brigadave ku u dha pritja solemne për festat e 28 e 29 Nëntorit erdhi për t'u takuar
me mua edhe komunisti i vjetër shqiptar që jeton në
Francë, xha Jakupii, i cili është nga Konispoli. Ai ka tërë jetën në Francë, është shok i vjetër i Halim Xhelos,
i Ali Kelmendit, i Gogo Nushit. Kur unë vajta në
Konferencën e Paqes në Paris, më 1946, pas Luftës së
Dytë Botërore, natyrisht, Ministria e Jashtme e Francës
na kishte vënë oficerë që na ruanin, por xha Jakupi
erdhi dhe më tha: «Do të të ruaj unë ty, pa lëri këta,
nuk duhet të kemi besim te këta ne», dhe xha Jakupi
më ruante, pse ai i njihte të gjithë elementët reaksionarë
e tradhtarë që kishin lënë Shqipërinë pas fitores së revolucionit.
Xha Jakupi ka qëndruar shumë mirë, ai ka qenë
anëtar i Partisë Komuniste Franceze nja 35 vjet, por
kur Partia Komuniste Franceze dhe udhëheqja e saj
tradhtuan, ai u largua nga partia në mënyrë të bujshme,
deklaroi se nuk pranonte që revizionistët francezë të
sulmonin popullin shqiptar dhe udhëheqjen e Partisë së
Punës të Shqipërisë. «Teserën e partisë që kam 30 e ca
vjet që po e mbaj, — u tha ai udhëheqësve të Partisë Ko1 Jakup Mahmuti.
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muniste Franceze, — unë do ta ruaj në xhep, por unë
s'jam më anëtar i partisë suaj, sepse jeni ju që keni
tradhtuar dhe jo Partia e Punës e Shqipërisë».
U gëzova shumë që e pashë këtë shok të vjetër. Ai
ka ardhur këtu, pse motra e tij ka vdekur, një djalë
i motrës, gjithashtu, i ka vdekur, pse u elektroshokua
duke punuar në centralet elektrike. Ai do të vejë t'i
vizitojë pjesëtarët e familjes së saj dhe, pasi të mbarojë
me këto çështje familjare, i thashë se do t'i përgatitim
një udhëtim për të vizituar disa qytete të vendit tonë,
për të parë fabrika dhe ndërmarrje të ndryshme. Xha
Jakupi mbeti shumë i kënaqur nga ky takim.

E PREMTE
2 DHJETOR 1977*

KINEZET PO I SHTRIJNE MOSMARREVESHJET
IDEOLOGJIKE NE MARREDHENIET SHTETERORE
Ambasadori ynë në Pekin na njoftoi se kinezët u
thanë shokëve të delegacionit tonë tregtar se nuk do t'i
dërgojnë në Shqipëri specialistët e tyre për problemin e
fosforiteve, për PVC-në e nuk e di edhe për cilin problem tjetër, për arsye se «Nuk ekzistojnë kushtet e përshtatshme, prandaj, derisa të mos jenë krijuar kushtet e
mira dhe mirëkuptimi, ne nuk do t'i dërgojmë specialistët
tanë për këto objekte». Me fjalë të tjera revizionistët

kinezë po fillojnë hapur sabotimin e kontratave dhe të
marrëveshjeve që ekzistojnë në mes nesh dhe atyre. Ata
po fillojnë kështu që kundërshtimet ideologjike që kanë
me ne, t'i shtrijnë në fushën e marrëdhënieve shtetërore,
pra, të vijnë daingadalë në pozitat e vjetra të sovjetikëve, gjë që natyrisht ne e kishim parashikuar. Sot, më
duket, vjen avioni kinez dhe do të kemi relacion me
shkrim nga ambasada jonë, relacion që ne do ta studiojmë dhe pastaj do të veprojmë.
Në fillim mendoj t'u vëmë në dukje kinezëve se një
veprim i tillë është shkelje e detyrimeve kontratore, pra,
është i gabuar dhe duhet përnjëherë të braktiset. Ne do
të shohim edhe veprimet e tyre të mëtejshme, të cilat
do t'i ndjekim me kujdes e me vigjilencë.
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E PREMTE
2 DHJETOR 1977

MBI GJENDJEN AKTUALE NE SPANJE
Dje më raportoi shoku Ramiz për bisedën që pati
me sekretarin e KQ të Partisë Komuniste të Spanjës
'(marksiste-leniniste) dhe me katër shokët e tjerë spanjollë që kanë ardhur me të. Situata në Spanjë është optimiste për sa i përket punës së partisë, por për sa i përket
.gjendjes, kjo është kaotike, ka papunësi të madhe, ekonomia është në hall të madh.
Në Spanjë ka afro 200 parti të ndryshme. Me fjalë
të tjera, borgjezia kapitaliste spanjolle që është në fuqi,
kërkon ta hallakatë opinionin publik në Spanjë, të krijojë konfuzion dhe të konsolidojë pozitat e saj.
Në bazë të raportit që më bëri Ramizi, i dhashë disa
mendime që mund t'i ketë parasysh kur të bisedojë përsëri me shokët spanjollë. Rëndësi për Partinë Komuniste
të Spanjës (marksiste-leniniste) ka konsolidimi i saj nëpërmjet shtimit të radhëve me elementë. të klasës punëtore, por edhe me fshatarë. Natyrisht, në radhë të parë,
me klasën punëtore, por nuk duhet harruar fshatarësia,
sepse gjendja e saj në Spanjë është shumë e mjeruar
dhe mundësitë e punës së Partisë në radhët e fshatarësisë janë të mëdha. Prandaj një organizim i fortë dhe
një drejtim i mirë i punëve mund ta konsolidojnë aleancën në mes klasës punëtore dhe fshatarësisë pa harruar
inteligjencien, sidomos studentët, të cilët nëpër qytete
janë mjaft revolucionarë.
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Rëndësi, më duket mua, për Partinë Komuniste të.
Spanjës (marksiste-leniniste) ka çështja që ajo të kuptojë qartë situatat në vendin e vet. Për këtë duhet të
bëjë një analizë të thellë të gjendjes, të forcave në lëvizje, të korrenteve politike dhe këndej të nxjerrë konkluzione për punën e saj. Mendoj që shokët spanjollë duhet
të kuptojnë se Spanja aktualisht po kalon një fazë tranzitore, për arsye se del nga një regjim fashist frankist
për të kaluar në një regjim demokratiko-borgjez më liberal, sido që në këtë peritidhë tranzicioni ekzistojnë akoma, bile shumë të theksuara, mbeturinat e frankizmit jo
vetëm në pikëpamjet, por edhe në organizim, edhe në
drejtim, edhe në politikën e qeverisë aktuale spanjolle,
për arsye se forcat fashiste në Spanjë janë akoma të
pashkallmuara. Megjithatë kalimi nga frankizmi në situatën aktuale ka krijuar disa mundësi të reja, të cilat
duhen studivar dhe duhen shfrytëzuar nga ana e Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste).
Vetë fakti që atje u legalizua partia revizioniste e
Karriljos dhe e Ibarrurit, fakti që gjithë të emigruarit e
Luftës së Spanjës u kthyen, fakti që janë krijuar mundësi për Partinë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste) që të zhvillojë propagandën e vet nëpërmjet një
shtypi legal, fakti që në Spanjë janë krijuar afro 200
parti, tregon se atje ka njëfarë liberalizmi demokratik.
Ky liberalizëm nga ana e regjimit nuk bëhet për shpirtin e tij «demokratik», por me qëllim që kapitali spanjoll
të fitojë kohë për konsolidimin e pozitave të tij, të forcojë pozitat e demokracisë borgjeze kapitaliste spanjolle.
Spanja po bën përpjekje dhe më duket se u fut në
«Evropën e Bashkuar». Po ashtu ajo do të bëjë përpjekje,
në qoftë se nuk është futur dot akoma, për të hyrë edhe
në Tregun e Përbashkët Evropian, domethënë, do të lidhet
me vendet e tjera kapitaliste të Evropës Perëndimore.
Në Spanjë ekzistojnë baza ushtarake amerikane, natyrisht
837

janë bërë edhe investime kapitaliste amerikane, ekzistojnë, me siguri, edhe investime gjermanoperëndimore, franceze etj.
Sidoqoftë, atje ka papunësi e mjerim dhe qeveria
spanjolle në këtë krizë të madhe është e detyruar të
bëjë lëshime dhe të përpiqet të konsolidojë pozitat. Sipas
të dhënave vetëm 20 për qind e klasës punëtore spanjolle është e inkuadruar në sindikatat dhe kjo është e
kuptueshme, për arsye se nën frankizmin nuk ekzistonte
asnjëfarë lirie demokratike, klasa punëtore ishte e shtypur, e paorganizuar dhe ato pak sindikata që mund të
ekzistonin, ishin organizata nën drejtimin e fashizmit.
Kështu që në këtë dekalazh, në këtë shkarje nga frankizmi në qeverinë aktuale pseudodemokratike të Spanjës,
pjesa më e madhe e punëtorëve ndodhen të paorganizuar.
Kjo është një çështje me shumë rëndësi, më duket
mua, për Partinë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste), pse këtu ka një fushë të gjerë pune dhe organizimi. Objektivi i Partisë Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste), sipas mendimit tim, është që të gjejë format,
mënyrat, stilin dhe metodën e punës që ta organizojë
këtë 80 për qind të klasës punëtore të paorganizuar, ta
ngrejë politikisht dhe ta sqarojë ideologjikisht, që punëtorët të mos inkuadrohen në atë zinxhir të zakonshëm
me të cilin borgjezia kapitaliste i ka lidhur punëtorët, si
për shembull, në Itali e në Francë, sepse ashtu si në
vendet e tjera të «Evropës së Bashkuar» edhe në Spanjë
borgjezia do të përpiqet të krijojë ato forma sindikale
të lidhura me patronatin, në mënyrë që klasa punëtore
të mos lëvizë ose të lëvizë me zor në një revoltë për të
drejta politike dhe ekonomike. Kjo është, pra, një çështje
themelore, që vetëm shokët spanjollë mund ta sqarojnë
si duhet dhe ata vetë mund të gjejnë format dhe mënyrat
e bashkimit të punëtorëve në të tillë organizma që të jenë
të lirë, të pavarur, por, njëkohësisht, t'i imponojnë ka838

pitalit pikëpamjet e tyre politike, organizative dhe ekonomike dhe të mos e lënë ta tërheqë klasën punëtore
nga hunda. Për këtë arsye shokët spanjollë duhet të
mendojnë menyrat e formës së organizimit, të një organizimi jashtë organizimit borgjez kapitalist, ku klasa
punëtore të ndiejë forcën e saj, vetë punëtorët ta ndiejnë
ndihmën kolegjiale dhe të mos e ndiejnë veten në vetmi.
Natyrisht, shokët tanë në Spanjë do të ndeshin në
një forcë kolosale që do ta kundërshtojë këtë veprimtari
të tyre politike, ideologjike dhe organizative, por duhet
të përpiqen që të çajnë, vetëm se duhen gjetur mënyrat
më të përshtatshme që t'i pëlqejë klasa punëtore. Se si e
qysh do të veprojnë, është e zorshme të japim një mendim të saktë. Zgjidhja, mendoj unë, duhet të gjendet
në vend.
Çështje tjetër atje është krijimi i frontit kundër borgjezisë kapitaliste, kundër imperializmit amerikan, kundër
socialimperializmit sovjetik, kundër partisë revizioniste të
Karriljo-Ibarrurit, të ndonjë partie tjetër revizioniste prokineze, kundër partive të kapitalit. Për arritjen e një
rezultati të tillë janë të përshtatshme kushtet objektive
dhe subjektive. Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) duhet të studiojë gjendjen në përgjithësi dhe
orientimet e ndryshme të të gjitha këtyre grupimeve që
quhen parti dhe që, kush më shumë e kush më pak, kanë
influencë në popull. Është mirë që shokët spanjollë të
zgjedhin për këtë qëllim ato parti që janë më afër tyre
ose që kanë disa pika të përbashkëta politike dhe lufte
me partinë e tyre marksiste-leniniste e me to të bashkëpunojnë brenda në një front me një program më të
gjerë, ku të grumbullohen masat e popullit, të qytetit dhe
të fshatit.
Aktualisht shokët spanjollë kanë dy organizata sindikale. Këto organizata mund t'i zgjerojnë më tej,
mund të krijojnë edhe organizata masash të tjera të gjera
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me karakter të ndryshëm dhe pastaj të përpiqen të bëjnë
shkrirjen e tyre në një front të vetëm unik.
Gjendja në Spanjë nuk mund të zhvillohet siç është
zhvilluar te ne. Vetë regjimi nuk e lejon atje këtë dhe
zhvillimi i këtij vendi tregon se atje do të ekzistojnë
shumë parti me programe të ndryshme dhe me qëllime
të ndryshme. Çështja qëndron në atë që Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) të forcohet, të forcojë bazën dhe të rrezatojë politikën e saj të drejtë në
masat dhe në partitë e ndryshme. Por, që ajo të mund
t'i eliminojë këto parti ose të kërkojë të vendosë hegjemoninë mbi to, do të jetë shumë e zorshme në fillim.
vetëm autoriteti i saj politik, ideologjik dhe organizativ,
fryma e saj revolucionare mund dhe duhet të ngjallin
respektin për të dhe të bëjë që të krijohet ajo situatë
që të tjerët ta dëgjojnë, t'i kenë sytë tek ajo e të bashkohen me veprimet e saj. Ky është një proces që duhet
të zhvillohet, por me siguri do të zhvillohet edhe një
proces tjetër në front më të gjerë. Kjo pse në dy organizatat sindikale që kanë krijuar shokët spanjollë, elementët progresistë mund të kenë tendenca që të krijojnë
edhe ata partitë e tyre. Natyrisht, në rast se Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) arrin të ndikojë
drejt dhe këta të mos e ndiejnë nevojën e krijimit të
partisë së vet, mund të mos ngjasë një gjë e tillë, por, në
rast se ndodh, Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) nuk mund t'i pengojë, veçse duhet të forcojë
lidhjet me to dhe të bëjë çmos që të qëndrojnë në një
front, domethënë të kenë një program minimal të përbashkët lufte.
Të gjitha këto janë gjëra që mund të ngjasin dhe
do të ngjasin, prandaj udhëheqja e Partisë .Komuniste të
Spanjës (marksiste-leniniste) duhet të përcaktojë drejt
vijën, të forcojë organizimin, të forcojë unitetin e mendimit dhe të veprimit, të ketë parasysh si duhet zbati-
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min e normave leniniste brenda në parti. Ajo duhet të
ketë një vijë politike, ideologjike dhe lufte të përcaktuar
mirë e drejt, që të përfaqësojë dhe të ndjellë masat
gjera të popullit, punëtorët, fshatarët, intelektualët në
forma të ndryshme dhe në organizime të ndryshme, ku
partia, në qoftë se nuk arrin të udhëheqë vetëm, të
krijojë një bashkëpunim të shëndoshë me forcat e tjera
demokratike dhe revolucionare.
U duhet, pra, partisë dhe udhëheqjes së saj, të mos
jenë as sektare, as liberale oportuniste, sepse të dyja
këto prirje janë të rrezikshme në situatat aktuale politike të Spanjës. Partia duhet të ecë për të fituar kohën
e humbur dhe për të krijuar atë situatë të shëndoshë që
dëshirohet, pse edhe borgjezia kapitaliste punon dhe
ka forca të mëdha për të na luftuar ne dhe për të organizuar punën në drejtimet e saj. Prandaj në këtë situatë
nga ana e partisë kërkohet një qartësi e madhe politike,
një suplesë në veprime.
Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) dubet të përvetësojë traditën e vjetër revolucionare marksiste-leniniste të partisë së kohës së Luftës së Spanjës
dhe në këtë drejtim nuk duhet të jetë sektare. Ajo duhet
të luftojë pa mëshirë udhëheqjen aktuale të Karriljo-Ibarrurit ose tendencat e njëfarë Listeri ose të ndonjë
udhëheqësi tjetër, revizionist të Partisë ish-Komuniste të
Spanjës, që udhëhoqi luftën spanjolle. Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste) duhet të mos e hedhë poshtë në bllok gjithë atë traditë të shkëlqyer lufte,
sakrifice, heroizmi dhe drejtësie në vijë, po jo vetëm
si traditë; ajo të kapet edhe në njerëzit, pse ka shumë
nga ata që aktualisht e kanë braktisur partinë e Karrilio-Ibarrurit, e cila kërkon të quhet si vazhduesja e Partisë Komuniste të Spanjës të kohës së luftës. Këta njerëz janë dëshpëruar nga renegatët spanjollë, por nuk e
kanë humbur besimin as te komunizmi, as te revolu841

kështu që të mos marrësh kontakt me ta, do të
thotë të tregohesh sektar. Prandaj duhet të bëhen përpjekje për të vendosur lidhje me elementë të vjetër të
luftës, me familjet e tyre, të punohet sidomos në ato
vende, në ato qytete dhe në ato krahina, ku akoma janë
të gjalla Lufta e Spanjës, sakrificat e popullit në këtë
luftë. Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste)
duhet të ngulë këmbët mirë mbi tokë dhe mbi këtë
traditë të punojë me këta njerëz, me familjet e me farefisin e tyre, të cilëve t'u tregojë se traditat revolucionare marksiste-leniniste të Partisë Komuniste të Spanjës, të Luftës heroike të Spanjës, nuk kanë vdekur, por
janë gjallë dhe flamuri i tyre është ngritur nga Partia
Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste). Kjo ka rëndësi të madhe, pse në këtë drejtim Karriljo-Ibarruri
përpiqen t'i gënjejnë njerëzit dhe t'i grumbullojnë rreth
vetes në partinë e tyre të ashtuquajtur komuniste, por
që tash Karriljoja ia ndërroi edhe emrin dhe e quan
vetëm «marksiste». Ai ia ndërroi edhe flamurin, hodhi
poshtë flamurin e republikës dhe adoptoi flamurin e
monarkisë së Spanjës.
Çështja e Republikës së Spanjës është një çështje
me rëndësi të madhe, rreth së cilës ka mundësi të grumbullohen me miliona militantë, prandaj me këtë objektiv Partia Komuniste e Spanjës (marksiste-leniniste), duhet të mendojë për format e grumbullimit dhe për
objektivat që duhen arritur nën këtë flamur kundër
monarkisë, për republikën, që do të thotë për një demokraci më të gjerë, për një demokraci më revolucionare,
për goditjen e monarkisë fashiste dhe të qeverisë së saj
borgjezo-kapitaliste që është vënë në shërbim të imperializmit amerikan e në unitet me të dhe me kapitalin
e Evropës Perëndimore.
Duke gjykuar nga këto drejtime, mund të themi se
gjendja e Spanjës ndryshon nga ajo e vendeve të tjera
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kapitaliste të Evropës Perëndimore. Në këto vende çështja qëndron ndryshe, partitë e borgjezisë janë të koncentruara, janë të vjetra, kanë programet e tyre, kanë
baza të forta ekonomike dhe lidhje të ngushta me shtetin
kapitalist e me konsorciumet e huaja kapitaliste. Gjithashtu këto parti të kapitalit, si në Francë, në Itali, në
Belgjikë, në Holandë, në Angli etj. kanë formuar organizatat e klasës punëtore, sindikatat, dhe i kanë grumbuIluar gati të gjithë punëtorët në to, duke i lidhur me një
mijë e një fije. Në këto sindikata partitë e kapitalit,
pra vetë patronati, bëjnë ligjin dhe pengojnë çdo aktivitet
revolucionar politik dhe kërkesat ekonomike të klasës
punëtore. Kurse në Spanjë, me daljen nga frankizmi në
këtë farë demokracie, akoma nuk janë konsoliduar
pozitat e borgjezisë, si në vendet e Evropës Perëndimore,
që përmenda, prandaj ka edhe një fushë të gjerë pune
për Partinë ,Komuniste të Spanjës (marksiste-leniniste).
Kjo parti duhet të mendojë mirë vijën dhe metodat e
shkathëta të punës së saj, për të përfituar nga situatat
dhe për të hedhur baza të shëndosha veprimi e lufte.
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NË BOTË VRITEN KOMUNISTE — REVIZIONISTEVE'
KINEZE AQ U BEN
Agjencitë e lajmeve njoftojnë se kryetari i Partisë
Komuniste të Filipineve, tok me një grup shokësh të
tierë të Komitetit Qendror të Partisë, u arrestua nga
diktatori Markos.
Partia Komuniste e Filipineve është një parti luftarake, por ajo po sabotohet krejtësisht nga revizionistët
kinezë. Pse të mos e bëjë një gjë të tillë katili Markos,
kur vetë Mao Ce Duni pati vendosur lidhje të ngushta
me xhelatët e Partisë Komuniste të Filipineve? Diktatori Markos dhe gruaja e tij e bukur, me dekoltetë e saj
e me gjoksin jashtë, u paraqitën dy-tri herë në audiencë
te Maoja. Ata u lavdëruan dhe u përgëzuan prej këtij
dhe kërkuan miqësi të ngushtë e të sinqertë me Mao
Ce Dunin dhe me Kinën. Dhe Maoja u zgjati dorën.
Nga ana tjetër, diktatori filipinas po bën kërdinë
kundër marksistë-leninistëve të Filipineve, që luftojnë
për lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e ishujve, kundër
zgjedhës së huaj dhe zgjedhës së brendshme të kapitalit.
Por revizionistëve kinezë aq u bën.
Këtë punë bënë ata edhe me Partinë Komuniste të
Indonezisë të udhëhequr nga Aiditi, kur Suhartoja masakroi 500 mijë veta. Këtë punë kanë bërë revizionistët
kinezë edhe me partinë heroike të Malezisë, me partinë
e Birmanisë, komunistët e së cilës U Ne Vini, miku i Mao
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Ce Dunit dhe i revizionistëve kinezë, i shpartalloi. Aq u
ka bërë kinezëve edhe për partitë e tjera të Lindjes së
Largme, ndaj të cilave kanë vepruar po në këtë mënyrë.
Ky është një krim që bën udhëheqja maoiste kundër
marksistë-leninistëve në Azi. Tash këtë veprimtari ajo
po e zhvillon kudo në botë: në Evropë, në Amerikën Latine, në Afrikë, në Australi e gjetkë.
Nën maskën e marksizëm-leninizmit ajo synon t'l
udhëheqë këto vende e këto parti në rrugën kapitaliste
dhe Kina të bëhet hegjemone mbi to, për të kundërbalancuar të dyja superfuqitë dhe për t'u bërë vetë një
superfuqi.
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GIEREKU I PUTH DOREN PAPES
Giereku i Polonisë ishte këto ditë në Itali. Ai shkoi
atje, natyrisht, për të marrë kredi nga Italia e falimentuar, shkoi t'i lutet Andreotiti që ky të nxitë firmat e
mëdha italiane për të investuar kapitalet e tyre në Poloni. Përfaqësuesi i borgjezisë reaksionare polake shkoi
edhe në Vatikan dhe i puthi dorën papës. Ai pati një
bisedim shumë të përzemërt me të. Të gjitha ato që i tha
papës, bile edhe mënyrën se si qëndronte përpara tij, ne
i dëgjuam dhe i pamë në televizionin italian, i cili i
dha në gjerësi këto bisedime me papën dhe më pas në
një konferencë shtypi. Giereku i tha papës se qeveria
polake dhe kisha nuk kanë aktualisht asnjë mosmarrëveshje në mes tyre, se personalisht ai ishte shumë i lumtur që ndodhej përpara figurës së •madhërishme» të
papës së Romës. Giereku e siguroi papën se shteti polak
ka lejuar jo vetëm të hapen kishat, por ka ndihmuar që
të ndërtohen kisha të reja dhe, në qoftë se s'gabohem,
tha se po ndërtohen rreth 180 kisha të reja.
Me fjalë të tjera, Polonia aktuale e Gomulkës dhe
e Gierekut nuk ndryshon nga Polonia e Pilsudskit; ajo
është një Poloni kapitaliste me një regjim nga më reaksionarët, ku ikisha e ka rimarrë pushtetin e vet në këtë
1 Në atë kohë kryeministër
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shtet borgjezo-kapitalist. Kisha dhe kardinali i vijnë në
ndihmë Gierekut të falimentuar, që përfiton nga situatat
për ta rivënë Po]oninë, ashtu siç ishte, në vendin e bijës
së madhe dhe të nderuar të Vatikanit.
Regjimi pseudodemokratik i Gierekut, ashtu si ai
sovjetik dhe i të gjitha vendeve të tjera revizioniste, kërkon mbështetjen e kishës për politikën e tij antipopullnre. Tradhtarët revizionistë me të gjitha mjetet po rikthehen në të kaluarën e zezë, kur merimanga e Vatikanit,
me urdhrat e saj të ndryshëm, mbulonte këto shtete..
Ata kthehen në priftërinj ortodoksë dhe kujdesen që të
përhapen kishat ruse, për të helmatisur shpirtrat e popujve me opiumin e fesë, siç e ka quajtur Marksi. Si
mund të quhen marksistë-]eninistë këta tradhtarë? Ç'është ky marksizëm-leninizëm i tyre që ringjall idealizmin
dhe fenë, të cilët janë armiq nga më kryesorët të ideologjisë marksiste-leniniste dhe të materializmit historik?
Dhe kur bëhet kjo? Kur materializmi historik është bërë
një nga aspiratat e njerëzimit, kur teoria e Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit ka vënë në lëvizje mendimirr
njerëzor dhe kur në bazë të ideve të saj po veprohet për
të fituar lirinë, demokracinë, socializmin.
Këto klika që sundojnë në vendet revizioniste, nuk
do të kishin rrugë tjetër veç asaj që kanë zënë dhe ku
po ecin me revan. Ato vendosën format kapitaliste të
qeverisjes, të drejtimit, të ekonomisë, përhapën pikëpamjet idealiste, reaksionare, fetare, të maskuara me një
cipë të hollë pseudomarksiste për të gënjyer klasën punëtore dhe masat e gjera të popullit që njohën revolucionin dhe socializmin, që i deshën ata dhe luftuan për
ta, por që këta renegatë, armiq dhe agjentë të kapitalizmit botëror, ua rrëmbyen fuqinë nga duart dhe tash veprojne për interes të rkapitalit botëror, për interes të
Vatikanit dhe të merimangës së saj gjakpirëse, fesë.
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Ne shohim që agjencia HSINHUA propagandon se
Tlë Pekin është hapur xhamia dhe se atje venë e falen
fetarë kinezë, diplomatë etj., etj. E njëjta gjë, sigurisht,
bëhet edhe në pagodat e Budës e të një mijë e një feve
që ekzistonin në Kinë, që ishin luf tuar, por që tashti
.janë ringjallur, se i kanë ringjallur revizionistët maoistë,
për t'i vënë në shërbim të qëllimeve të tyre antipopullore,
antisocialiste.
Ne, marksistë-leninistët në të gjithë botën, duhet të
zhvillojmë një luftë të ashpër e të pamëshirshme kundër
këtyre renegatëve që jo vetëm kanë devijuar nga marksizëm-leninizmi, por përpiqen me një mijë e një mënyra
.që këtë teori shkencore të proletariatit ta deformojnë dhe
të bëjnë çdo përpjekje që ta paraqesin sikur ajo gjoja
vërteton rrugën e tyre. Ne duhet t'ua rrëmbejmë nga
dcra këtë armë që ata përpiqen ta deformojnë dhe ta
përdorin për qëllimet e tyre armiqësore, kundër revolucionit.

848

E SHTUNE
3 DHJE'TOR 1977

Ç'DO TE BEHET NE JUGOSLLAVI PAS VDEKJES
SE TITOS
Ky është një problem me shumë pikëpyetje, por në
përgjithësi mendojmë se, pas vdekjes së Titos, gjendja
nuk do të jetë e qetë në Jugosllavi, do të ketë turbuIlira dhe do të duhet një kohë mjaft e gjatë për stabilizimin e situatës. Ujku plak jugosllav, renegati e tradhtari i marksizëm-leninizmit dhe i popujve të Jugosllavisë e hëngri çairin, por Jugosllavinë e ka varur
plotësisht në qafën e ujkut ose më mirë të themi në
qafë të ujqve dhe do ta lërë në kaos, pse në këtë vend
kanë futur thonjtë imperializmi amerikan, socialimperializmi sovjetik dhe të gjitha shtetet kapitaliste të botës.
Titoja mund të vihet në një piedestal të historisë
për të përfaqësuar udhëheqësin e një shteti, i cili me
vetëdije dhe në mënyrë sistematike shiti lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e popujve të Jugosllavisë te të
huajt. Atij mund t'i ngrihet një monument për të karakterizuar vagabondin politik dhe ideologjik, aventurierin
e të gjitha intrigave, kallëpeve, mashtrimeve, tradhtive,
fjalëve boshe, teorive reaksionare dhe nënshtrimit ndaj
të huajve në formën gjoja të një politikani parimor.
Ky renegat i marksizëm-leninizmit asnjëherë nuk
ka qenë parimor, asnjëherë nuk ka pasur një pikëpamje
të qëndrueshme politike. Pikëpamjet e tij politike kanë
qenë kaotike, por ai ka një zotësi dhe është mjeshtër
54 - 93
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për t'iu adaptuar shumë bukur rrethanave, koniunkturave, ka ditur të diktojë prirjet dhe qëllimet e imperializmit amerikan, të socialimperializmit sovjetik e të fuqive
të tjera të kapitalit ndërkombëtar dhe të manovrojë.
Kjo nuk do të thotë se përkrahësit ose skllavëruesit e tij
dhe të popullit të tij nuk e kanë kuptuar personalitetin
e këtij njeriu të çuditshëm. Por ky personalitet u ka
hyrë atyre në punë, u është dashur për ta përdorur sidomos kundër Bashkimit Sovjetik të Leninit e të Stalinit,
kundër komunizmit, kundër socializmit, kundër shteteve që u çliruan, duke luftuar në këtë drejtim që
gjatë Luftës së Dytë Botërore, me qëllim që këto shtete,
me intrigat e tij, të mund t'i shkëpuste nga Bashkimi
Sovjetik dhe t'i hidhte, siç e hodhi Jugosllavinë, në kthetTat e imperializmit amerikan e të borgjezisë reaksionare
evropiane. Pra, ky njeri vepronte me ndërgjegje të
plotë, dhe ata që e drejtonin e udhëzonin, e ndihmonin
dhe e nxitnin me ndërgjegje të plotë në veprimet e tij.
Është ë qartë se sado që përpiqeshin imperializmi
amerikan dhe borgjezia reaksionare botërore të fshihnin
gishtin e tyre kur lëviznin këtë marionetë, ishte e pamundur që ky gisht të mos dukej sa një krah, për arsye
se Jugosllavia u katandis në një vend me një unitet fals.
Po pikërisht borgjezisë reaksionare, kapitalit ndërkombëtar dhe imperializmit amerikan u interesonte që Jugosllavia, nën Titon dhe nën titizmin, të ekzistonte si republikë federative, pavarësisht se ky regjim krijonte dhe
thellonte kontradiktat në mes republikave të ndryshme
që e përbënin, me një fjalë, midis popullsive të ndryshme të këtij vendi. Zaten një politikë e tillë e hallakatjes,
e shpërndarjes së kontradiktave u intereson imperializmit amerikan dhe borgjezisë kapitaliste ndërkombëtare,
pse parulla e tyre ka qenë dhe është kurdoherë «përçaj
e sundo», mjafton që pushteti federal, pushteti kryesor
të ishte në shërbim të plotë të tyre. Ky pushtet duhej
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të përfaqësonte atë diktaturë fashiste, shtypëse, reaksionare që, duke i mbajtur nën thundër e nën terror
popujt e Jugosllavisë, të krijonte bindjen tek imperializmi amerikan dhe te borgjezia ndërkombëtare se regjimi titist ishte një regjim që e shndërronte Jugosllavinë në një vend kapitalist, sepse zhvillonte pronën private, tregtinë private, mbronte interesin privat në kurriz të interesit të përgjithshëm e të socializmit.
Me fjalë të tjera, imperializmi amerikan dhe të
gjithë ata që financuan regjimin e Titos, u përpoqën
dhe ia arritën qëllimit që të krijohej në Jugosllavi një
shtresë e borgjezisë së re kapitaliste, e cila të merrte
e të konsolidonte frenat në duart e veta dhe të administronte fondet e mëdha që kishin investuar shoqëritë
e huaja kapitaliste në interesin e tyre e jo në interesin e
popujve të Jugosllavisë. Dhe kur themi në interesin
e tyre, kuptojmë në interesin e kësaj klase kapitaliste që
është krijuar në Jugosllavi dhe të atyre jashtë që bëjnë
investime në këtë vend.
Megjithatë imperializmi amerikan dhe vetë Titoja
arritën të krijonin në këtë kaos politik, ideologjik, organizativ dhe ekonomik një armë të diktaturës fashiste
në ushtrinë jugosllave dhe ta stabilizonin gjendjen me
kamxhik, të krijonin po ashtu një numër shumë të madh
kuadrosh, më tepër politikanë dhe intrigantë, financierë
borgjezë kapitalistë, me fjalë të tjera, njerëz të hurit, të
litarit e të intrigave dhe kësaj çështjeje t'i vinin një
rëndësi të jashtëzakonshme.
Udhëheqësit jugosllavë më në dukje shquhen për
djallëzi të mëdha, por këto nuk janë djallëzi prej budallenjsh, por prej njerëzish finokë, të cilët imperializmi
amerikan, nëpërmjet regjimit titist, ka ditur t'i përpunojë e t'i përdorë si ndihmës në të gjitha sferat: politike, ideologjike, ekonomike dhe ushtarake, në të gjitha
tratativat e mundshme në të cilat amerikanët përpiqeshin
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të fshihnin dorën e tyre dhe të vinin përpara një
shtet si Jugosllavia për të realizuar disa qëllime të veçanta. Këto qëllime të veçanta të imperialistëve kishin
për synim ta nxirrnin titizmin si një marksizëm të kohës
dhe Titon si një marksist-leninist, si një komunist, po
komunist të një natyre të veçantë, i cili ndërton socializmin në Jugosllavi në forma e në përmbajtje krejtësisht
të ndryshme nga socializmi i parashikuar prej Marksit,
Engelsit, Leninit dhe Stalinit.
Pra, imperializmi amerikan ka synuar që gjithë
zhvillimi i Jugosllavisë të bëhej në atë mënyrë, që ta
përdorte si një shembull për të treguar se në ç'rrugë
duhej të futeshin një sërë vendesh të shtypura nga
kapitali amerikan e nga ai botëror dhe cilat forma shtetërore, administrative, ekonomike, e sidomos politike
dhe ideologjike, duhej të adoptonin. Ato duhej, pra, të
adoptonin rrugën titiste. Në këtë drejtim Titoja krijoi
një personalitet, i cili u demaskua krejtësisht, por duhet
thënë se ai, gjatë gjithë jetës së tij, ka ditur të manovrojë dhe të mos lëvizë nga kjo vijë, bile ta perfeksionojë këtë vijë intrigash dhe të mund të bëhet, ndër
qarqet sunduese të shumë vendeve të botës, një personalitet i dorës së parë. Një nga titujt e kësaj politike
është ajo që Titoja gjoja përfaqëson lëvizjen e shteteve
«të paangazhuara», të cilën e kemi shpjeguar se është
një rrenë e madhe e që synon të inkuadrojë në kosheren e imperializmit vendet e tjera, të bëjë mjaltë për
imperializmin nën parullën e «vendeve të paangazhuara», disa nga të cilat, në fakt, janë plotësisht të angazhuara tek imperializmi amerikan dhe te borgjezia kapitaliste reaksionare botërore, disa të tjera janë të lidhura me rubla e armë nga socialimperializmi sovjetik
nën skllavërinë e të cilëve punojnë e derdhin djersën
dhe gjakun e popujve të tyre.
Titoja, ky renegat i marksizëm-leninizmit, u ka
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shërbyer shumë armiqve të popujve dhe të socializmit,
prandaj ata e kanë ndihmuar, por ndihma e imperialistëve dhe e socialimperialistëve konsiston më parë në
ndihmën për vetveten. Me këtë dua të them që këta
armiq kanë pasur fitime kolosale për veten e tyre, pastaj i kanë dhënë një krodhë edhe Jugosllavisë. Është
e vërtetë se ata kanë investuar me miliarda në Jugosllavi, por duhet thënë që këta miliarda kanë hipotekuar
pasuritë jugosllave dhe sidomos lirinë, pavarësinë dhe
sovranitetin e këtij vendi.
Ne mendojmë se imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror kanë investuar në Jugosllavi më shumë
se ç'ka investuar socialimperializmi sovjetik, prandaj në
regjimin e Titos influencë më të madhe politike dhe
ekonomike kanë imperializmi amerikan dhe kapitali
perëndimor, në radhë të dytë vjen influenca e socialimperializmit sovjetik dhe kjo ka arsyet e veta të mëdha, pavarësisht se shumica e popujve të Jugosllavisë
është sllave. Edhe çështja e kombësisë, e pansllavizmit
luan rol në këtë influencë, por Titoja i ka përpunuar
me kohë popujt e Jugosllavisë që të mos e donin, ta
urrenin dhe ta luftonin Bashkimin Sovjetik socialist të
ndërtuar e të drejtuar nga Lenini e nga Stalini. Lufta që
Titoja u shpalli Bashkimit Sovjetik dhe Stalinit të madh,
arriti ta armiqësonte shumicën e popujve të JugosIlavisë me Bashkimin Sovjetik.
Me ardhjen në fuqi të hrushovianëve, natyrisht, me
peripeci të vazhdueshme, me nënshtrimin e Hrushovit
tezave të Titos, me hedhjen poshtë nga Hrushovi dhe
hrushovianët të figurës së Josif Visarionoviç Stalinit dhe
me kthimin e Bashkimit Sovjetik në një vend kapitalist,
u trash miqësia e Bashkimit Sovjetik me Jugosllavinë
titiste, por jo në atë shkallë siç ishte konsoliduar kjo
miqësi me imperializmin amerikan dhe me kapitalizmin botëror. Hrushovianët, natyrisht, kishin qëllimet e
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veta, që ta kthenin Jugosllavinë në rrugën e tyre, t'i
jepnin formën e vendeve të tjera «socialiste», satelite
të Bashkimit Sovjetik, po kësaj nuk ia arritën dot, pse
Titoja ishte proamerikan, ishte pro Perëndimit dhe kundër Bashkimit Sovjetik.
Gjatë gjithë jetës së tij Titoja nuk i ka dashur
Bashkimin Sovjetik, as komunizmin, as leninizmin, përkundrazi, ka luftuar kundër tyre në të gjitha format,
të cilat kanë shkuar kreshendo deri në prerjen e lidhjeve dhe në armiqësimin e plotë me ta. Miqësia me
Bashkimin Sovjetik hrushovian, natyrisht, u rilidh, por
ishte e dobët dhe vazhdon të jetë e tillë. Megjithëkëtë
Bashkimi Sovjetik nuk i ka humbur shpresat, ai edhe
tash, nëpërmjet ndihmave, nëpërmjet pansllavizmit, nëpërmjet kundërshtarëve të regjimit titist, mendon, punon
dhe lufton të hedhë bazat e influencës së tij të qëndrueshme në Jugosllavi dhe, pas vdekjes së Titos, duke
u mbështetur në këto baza, të mund të influencojë më
shumë në këtë vend, domethënë të ketë atje dorë më të
lirë që të veprojë brenda vendit, në mos mundtë dot
ta gllabërojë tërë Jugosllavinë dhe ta kthejë në një
satelit të vetin.
Kthimi i Jugosllavisë në një satelit sovjetik është
një nga synimet kryesore të Bashkimit Sovjetik revizionist, i cili, po të ketë në dorë Jugosllavinë, i ka dalë
NATO-s përballë, jo kryesisht nga ana ekonomike ose
nga pikëpamja e interesit të kapitaleve që kanë investuar vendet perëndimore. atje, sepse për këto çështje,
në situatat aktuale, ashtu si zhvillohen marrëdhëniet
ekonomike në mes të kapitalistëve fare lehtë mund të
gjendet një rrugëdalje dhe bashkëpunim. Bashkimit Sovjetik i intereson Jugosllavia sidomos nga ana strategjike, nga ana ushtarake. Kush prej dy grupeve të mëdha
ushtarake në Evropë ka Jugosllavinë, ai ka një pozitë të
fortë strategjike kundër grupit tjetër. Në rast se NATO-ja
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e humbet influencën në Jugosllavi dhe këtë influencë
e fiton Bashkimi Sovjetik, atëherë Bashkimi Sovjetik
veçon Greqinë, vë në rrezik Austrinë, i afrohet Italisë
dhe dominon në Adriatik e në Mesdhe. Kështu që
NATO-ja pëson një humbje të madhe strategjike. Mirëpo do ta lejojë imperializmi amerikan këtë gjë? Unë
mendoj se është zor ta lejojë. Po do të shkojë në luftë
imperializmi amerikan në rast se Bashkimi Sovjetik ia
1.1)-dh kthetrat thellë Jugosllavisë ose e pushton këtë ushtarakisht? Mendoj se NATO-ja nuk do të rrijë me duar lidhur, por pa arritur akoma në një konflagracion
të përgjithshëm, do të bëhet më parë një luftë e ashpër
ekonomiko-politike për ta pasur Jugosllavinë gjithsecili
në krahët e tij. Prandaj vdekja e Titos edhe për ne do
të krijojë kokëçarje.
Në radhë të parë, ne duhet të jemi të përgatitur
për çdo eventualitet, pse kontradiktat që do të zhvillohen brenda në Jugosllavi dhe në mes të dyja superfuqive, do të kenë reperkusione për vendin tonë, prandaj
kufijtë tanë duhet të jenë të mbrojtur mirë në këto
situata.
Edhe Greqia, nga ana e saj, e sheh me shqetësim
të madh çështjen e Jugosllavisë pas vdekjes së Titos.
Aktualisht Greqia e dëshiron një situatë të tillë statukuoje, e cila është në favorin e imperializmit amerikan
dhe të NATO-s. Greqia e di se Jugosllavia ka pretendime tokësore mbi Maqedoninë e Egjeut dhe, në rast se
ajo hyn në kthetrat e sovjetikëve e të bullgarëve, atëherë rrezikohet në përgjithësi edhe NATO-ja, por veçanërisht rrezikohet pavarësia, liria dhe sovraniteti i
Greqisë, pse synimet sovjeto-bullgare do të jenë ta
zgjerojnë Maqedoninë, që këtë herë do të jetë një Maqedoni bullgare, me përjashtim të tokave shqiptare e të
shqiptarëve, të cilët janë një problem tjetër që nuk po e
trajtoj këtu. Por ata do të synojnë të dalin në Selanik
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dhe, po të kenë Selanikun, atëherë e kanë cunguar Greqinë. Për këtë arsye Greqia qëndron kurdoherë vigjilente
në drejtim të Jugosllavisë dhe të Bullgarisë. Për këtë
arsye politika aktuale greke është miqësore me ne.
Pra, duke e gjykuar Jugosllavinë në situatat aktuale
dhe në ato që do të krijohen pas vdekjes së Titos, ne,
shqiptarëve, na bie detyrë e rëndësishme të forcojmë
vendin, të forcojmë mbrojtjen e kufijve, të jemi vigjilentë, të fuqizojmë ekonominë. Ne duhet të përpiqemi
të qëndrojmë në një politikë miqësore brenda parimeve
me Greqinë, të vazhdojmë të kemi marrëdhënie tregtare me Italinë dhe të jemi vigjilentë për ngjarjet që
do të zhvillohen në Jugosllavi, bile të përpiqemi çdo
ditë të azhurnohemi me gjendjen atje dhe të parashikojmë ç'mund të ngjasë në këtë vend fqinj.

E ENJTE
8 DHJETOR 1977*

PANORAME E ZYMTE KINEZE
Panorama kineze është e zymtë si brenda, ashtu
edhe jashtë Kinës.
Ka kaluar më tepër se një vit që klika e Hua Kuo
Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit ka ardhur në fuqi dhe po
tregon shumë zell për të konsoliduar pushtetin borgjez
kapitalist dhe ideologjinë revizioniste në të gjithë Kinën.
Faktet e shumta që japin shtypi dhe agjencitë e lajmeve, njoftimet që na vijnë nga ambasada jonë në Pekin. në
bazë të kontakteve të shumta që ka kjo me diplomatët e vendeve të ndryshme të botës të akredituar në
Pekin, tregojnë se situata atje është kaotike, aspak e
stabilizuar.
Që prej ardhjes së Hua Kuo Fenit në fuqi, përveç

peripecisë së lëkundjes së grupit të tij për rehabilitimin
e Ten Hsiao Pinit, që nga koha e goditjes së të ashtuquajturit grup të të katërve konstatohet se vazhdojnë
turbullirat, bile thonë edhe goditjet me armë.
Në fakt, në shtypin zyrtar kinez shkruhet se po
pushkatohen njerëz të shumtë nga 10, nga 17, nga 20
apo nga 25 veta në të gjitha provincat. Kjo shkon në
ngjitje. Ne shohim se në shtypin kinez jo një herë po
bfiet thirrje për «disiplinën shtetërore» jo vetëm në
punë, por edhe për disiplinën e brendshme. Kjo theksohet në shumë artikuj kryesorë, sidomos të «Zhenminzhibaos». Një gjë e tillë tregon se punët në Kinë nuk
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ecin si në gjalpë e në qetësi, siç mendonin njerëzit e
grupit puçist të Hua Kuo Fenit. Siç duket, lëvizja kundër
Hua Kuo Fenit atje është mjaft e theksuar. Përveç
arrestimeve, burgimeve dhe pushkatimeve, puçistët kanë ndërmarrë gjatë kësaj kohe edhe fushata për likuidimin e Revolucionit Kulturor. Kjo do të thotë diskreditim i Mao Ce Dunit, natyrisht në mënyrë të tërthortë,
por kurdoherë diskreditim, kur dihet se është propaganduar shumë se ka qenë Mao Ce Duni ai që e ka frymëzuar dhe udhëhequr personalisht atë (dhe kjo ka qenë
e vërtetë). Tash klika e Hua Kuo Fenit thotë se Revolucioni Kulturor mbaroi, kurse, në realitet, sipas Maos, ai
do të vazhdonte për «likuidimin e borgjezisë» në Kinë.
Por, sipas grupit të Hua Kuo Fenit, kjo «borgjezi në
parti» është rritur prapë dhe, për fat të keq të tij,
kjo «borgjezi në parti» përbëhet nga 12 ose 16 milionë
njerëz (nuk e di saktë sa elementë të rinj kanë pasë
hyrë në parti gjatë Revolucionit Kulturor) dhe këta, siç
është thënë prej vetë atyre, ishin elementë të shëndoshë
të ardhur nga klasa punëtore dhe nga rinia revolucionare!
Pra, ky Revolucion Kulturor duhej të vazhdonte,
kurse puçistët e ndalën. Pse e ndalën? Se nuk ishin
dakord me të, se Revolucioni Kulturor, të cilin e ngriti
Maoja, ashtu si e ngriti dhe me ato qëllime që e ngriti,
në fakt ishte në luftë kundër grupit të Liu Shao Çisë,
të Ten Hsiao Pinit, të Pen Çenit e të gjithë të tjerëve, të
cilët kanë pohuar në autokritikat e tyre se kanë qenë
monarkistë, kanë qenë konfucianë, kanë qenë kundërrevolucionarë. Me deklaratën publike që bëri Hua Kuo
Feni në Komitetin Qendror, donte të thoshte se Revolucioni Kulturor ka qenë i gabuar dhe tash është i
paqenë. Pas Ten Hsiao Pinit janë rehabilituar të gjithë
të dënuarit nga Revolucioni Kulturor, që nga Pen Çeni
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e deri te Pin De Huaja, e sigurisht do të rehabilitohet
edhe Liu Shao Çia.
Të gjithë rexicsionarët e goditur nga Revolucioni
Kulturor janë rikthyer në postet që kanë pasur përpara,
dhe kanë zënë kyçet e drejtimit. Të gjithë këta jo vetëm
janë reaksionarë, revizionistë, trockistë, kapitalistë, por
janë edhe të moshuar. Kështu që udhëheqjen e Kinës,
qoftë atë të partisë, qoftë atë shtetërore, e hodhi përsëri
në dorë reaksioni, reaksioni i vjetër pa dinamizëm, por
me zemër të keqe dhe me shpirt hakmarrës, që po godet
tash brezin e ri dhe po e hedh në rrugë. Kjo bandë
në fuqi spastrimin e filloi me Universitetin e Pekinit,
që ka qenë një nga qendrat kryesore të Revolucionit
Kulturor. Andej përjashtuan të gjithë elementët e klasës
punëtore, që kishin hyrë atje 10-12 vjet më parë dhe
ishin bërë kuadro drejtues dhe edukues për brezin e ri.
Të tërë këta elementë i përjashtuan nga universiteti,
natyrisht, me ceremoni dhe «me lule», kurse poshtë, në
provinca, vazhdohet procedura e zëvendësimit të të gjithë atyre njerëzve që nuk janë dakord me udhëheqjen,
me elementë besnikë të puçistëve, sidomos me ushtarakë, se udhëheqja aktuale mbështetet tek ushtria. Partia
për të është po ajo parti inekzistuese, një organizatë
amorfe, diçka me norma të çoroditura, që duhet të mbështetë e t'i thotë «po» dhe «si urdhëron» kësaj udhëheqjeje që i është imponuar asaj me armë.
Mirëpo e gjithë kjo situatë e ka ligështuar, e ka
dobësuar Kinën ekonomikisht, ka dobësuar organizimin
shtetëror të saj dhe i ka sjellë një dëm të madh ekonomisë popullore. Kjo shihet kudo në Kinë, ku ka një
pakënaqësi të theksuar dhe një furnizim të paktë.
Gjithashtu marrëdhëniet ekonomike të Kinës me
vendet e huaja janë dobësuar shumë, jo vetëm me ne
që po e po, por edhe me vendet e tjera. Ky është rezultat i kësaj tradhtie të madhe që po zhvillohet në Kinë,
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që e ka burimin e vet jo vetëm tek ardhja e grupit
puçist të Hua Kuo Fenit dhe Ten Hsiao Pinit, por akoma
shumë më larg, në vijën revizioniste, antimarksiste,
kapitaliste të grupit të Mao Ce Dunit.
Siç po na thonë, në Kinë mbretëron dyshimi te
njerëzit; këta nuk guxojnë të flasin bile as me njëri-tjetrin, për arsye se denoncohen në organet e policisë,
të ushtrisë dhe përnjëherë merren masa. Vendi është aq
i madh, sa nuk dihet se ku çohen këta njerëz. Pushkatohen, varen apo futen në kampe përqendrimi? Të
afërmit e tyre nuk dinë asgjë për këtë. Këto janë të
dhënat që u thuhen njerëzve tanë nga miq kinezë. Këta
njerëz, që mbështetin vijën tonë marksiste-leniniste. flasin me ne, por me njëri-tjetrin këto gjëra nuk i thonë
dot. E tillë, pra, është situata, një situatë terrori, një
situatë shumë e rëndë për popullin kinez, i cili nuk e
meritonte këtë fat të keq që i rezervuan Mao Ce Duni dhe
pasardhësit e tij.

Populli kinez luftoi për çlirimin e vendit të tij, për
pavarësinë dhe për socializmin, por ai u mashtrua nga
udhëheqja, me Mao Ce Dunin në krye, dhe nuk u çua
në rrugën e vërtetë të socializmit, në konsolidimin e
partisë me normat dhe me ideologjinë marksiste-leniniste.
Shteti i ri kinez nuk u drejtua që të ecte në rrugën e
socializmit, por vazhdoi rrugën e zhvillimit kapitalist,
të borgjezisë reaksionare dhe të kulakërisë. Të gjithë
këta, me Mao Ce Dunin në krye, me Liu Shao Çinë etj.,
nuk ishin përveçse nepmanë të tillë, që NEP-in e morën dhe e zbatuan si një periudhë të vazhdueshme dhe
për një kohë shumë të gjatë, që gjoja do të çonte në
socializëm. Por qëllimi i vërtetë i tyre ishte që socializmin ta inkuadronin në kapitalizëm. Ata nuk ishin tjetër
veçse buharinistë.

Edhe në arenën ndërkombëtare konstatojmë se Kina
e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit është diskre860

dituar me tërë kuptimin e fjalës. Zëri i saj mezi dëgjohet në botë. Ajo nuk e thotë fjalën e saj për asnjë problem kapital që preokupon njerëzimin, që preokupon
popujt dhe shtetet. Slogani i saj i vetëm është një:
bashkimi i të gjitha shteteve të botës, të «botës së dytë»,
të «botës së tretë», siç i quan ajo, me imperializmin
amerikan kundër socialimperializmit sovjetik. Ky është tërë boshti i politikës së jashtme kineze, rreth këtij
boshti kufizohet dhe vërtitet tërë aktiviteti. Në qoftë
se mund ta quajmë aktivitet ndonjë lajm të <<Zhenminzhibaos» ose të HSINHUA-së, ky <<aktivitet» nuk konsiston në tjetër përveçse në ndonjë artikull propagandistik ose në grumbullimin e të gjitha atyre lajmeve
të agjencive nga më reaksionaret, të cilat nxitin luftën
botërore, duke u vënë në dukje popujve se socialimperializmi sovjetik është rreziku kryesor i tyre, prandaj
kundër tij duhet armatosur dhe duhet luftuar.
Pra, në politikën e jashtme të Kinës mbizotëron ky
qëllim: Kina u bën thirrje proletariatit botëror, popujve
të shtypur, popujve kolonialë e gjysmëkolonialë etj.,
që të bashkohen me imperializmin amerikan, të bashkohen me borgjezinë reaksionare të vendeve të tyre
gjoja për të luftuar socialimperializmin sovjetik. Tjetër
problem Kina as nuk shtron, as nuk është në gjendje të
shtrojë. Po pse nuk është në gjendje? Për arsye se e ka
inkuadruar veten në «botën e tretë». Mirëpo vendet e
kësaj «bote të tretë», në përgjithësi, janë të lidhura
qoftë me imperializmin amerikan, qoftë me socialimperializmin sovjetik. Vetë Kina, pjesëtare e së ashtuquajturës botë e tretë, është e lidhur me imperializmin
amerikan dhe me satelitët e tij, pra me klikat e vendeve
të «botës së tretë».
Në këto kushte Kina nuk mund të ketë një mendim,
nuk mund të ngrejë ose të mbrojë një çështje në interes
të një shteti të «botës së tretë», ose të grupimeve të disa
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shteteve të «botës së tretë», që mund të jenë të revoltuara kundër imperializmit amerikan, por mbështet ato
udhëheqje kapitaliste që paraqiten në mënyrë koniunkturale kundër imperializmit sovjetik. Kësisoj të gjitha
qëndrimet e Kinës në arenën ndërkombëtare le që janë
të shpëlara, pa konsistencë, pa zjarr, për arsye se nuk
janë revolucionare, por duket qartë që Kina mbështet
skllavërimin imperialist amerikan mbi popujt. Kështu, popujt që ajo i quan të «botës së tretë» dhe për të cilët
mendon të bëhet çoban, nuk e dëgjojnë këtë çoban hileqar, që mban ison e atij imperializmi që i shtyp. Popujt
e së ashtuquajturës botë e tretë nxjerrin përfundimin
se politika kineze është e keqe, një politikë antipopullore, një politikë false, siç është fals edhe qëndrimi i
saj kundër imperializmit sovjetik.
Edhe popujt, edhe udhëheqësit reaksionarë, që i
mbajnë këta nën robërinë e tyre, e kuptojnë qëllimin
që ka Kina kur sulmon Bashkimin Sovjetik, e kuptojnë
që Kina bën një politikë të tillë dhe ka një dada antisovjetike, se kërkon të krijojë pozita strategjike dhe
tregje në të ashtuquajturën botë të tretë.
Kur mblidhet Organizata e Kombeve të Bashkuara,
ose kur ndodhin ngjarje të rëndësishme në botë, siç
ishin, për shembull, veprimet e Sadatit, veprimet e
amerikanëve në Lindjen e Mesme, kur janë bërë mbledhje si ajo e Tripolit etj., zëri i Kinës jo vetëm është
futur dhjetë pashë nën dhe, por ajo edhe mbështet, me
gjysmë buze natyrisht, ata që bëjnë lojën e amerikanëve.
Mendimin e saj për lëshimet e kompromiset që bëhen
ndaj Izraelit në kurriz të popujve arabë, Kina nuk guxon
ta thotë hapur, se ia vënë këmbët në një këpucë ambasadorët e vendeve arabe në Kinë e gjetkë, të cilëve ajo
nuk di ç't'u thotë. Është fakt se Kina punon për përçarjen e këtyre popujve. Ajo nuk e shikon dhe s'ka si ta
shikojë objektivisht këtë problem, për arsye se popujve
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arabë nga njëra anë u qëndron imperializmi amerikan,
nga ana tjetër u qëndron imperializmi sovjetik. Të
ndjekë një rrugë të drejtë siç bëjmë ne, Kina këtë nuk
mund ta bëjë, sepse ka mbajtur pozita antisovjetike jo
në baza parimore si bëjmë ne, dhe kjo e detyron atë
që të mos e thotë dot mendimin e saj për këtë çështje.
Pavarësisht se ç'thonë sovjetikët, Kina duhet të ketë
mendimin e saj për ngjarjet në Lindjen e Mesme, siç
e kemi edhe ne. Këtë ajo nuk e bën dot, por i qëndron
besnike asaj politike tradhtare sipas së cilës duhet medoemos të mbrojë politikën e imperializmit amerikan.
Pra, në politikën e përgjithshme të Kinës në botë
shohim një fiasko të madhe, sepse kjo politikë konsiston
në qëndrime të padrejta ose të shumtat e herës në
heshtje.
Marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike të Kinës me
vendet kapitaliste zhvillohen në një fshehtësi të madhe.
Fakt është se në Kinë venë me qindra delegacione të
imperializmit amerikan dhe të kapitalizmit botëror. Po
ashtu, me dhjetëra e me qindra delegacione kineze, të
përbëra prej ekonomistësh, inxhinierësh, teknikësh, ushtarakësh, shkojnë në të gjitha vendet kapitaliste të botës,
dhe të tëra këto, natyrisht, lidhin kontrata për pajisje
makinerish, për teknologji, për ndërtime fabrikash e
uzinash të mëdha dhe për armatime. Të tëra këto marrëveshje bëhen nën rrogoz, në errësirë; pagesat bëhen
me klering ose i jepen Kinës në formë kredish të mëdha. Kina është futur në ingranazhin e marrjes kredi
prej shoqërive shumëkombëshe, prej shteteve të ndryshme kapitaliste dhe prej imperializmit amerikan. Kjo
është gjithë politika e Kinës. Eksportet e saj janë ulur,
për arsye se ekonomia kineze nuk punon me rendimentin e duhur.
Për sa i përket miqësis-e së Kinës me një varg ven-863

desh me të cilat gjoja ka pasur marrëdhënie të mira,
situatat tregojnë se këto janë përtokë.
Kina nuk është dakord me Korenë, se Koreja kërkon të luajë në të dyja tablotë, edhe me Bashkimin
Sovjetik, edhe me Kinën. Ajo dëshiron të marrë kredi
të mëdha nga Bashkimi Sovjetik, por edhe nga Kina, e
cila nuk është në gjendje t'i japë. Republika Popullore
Demokratike e Koresë kërkon që Kina ta mbrojë pranë
Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkimin e vendit, por këtë Kina nuk e bën, se nuk mund të futet
në kundërshtim me mikun e saj të madh, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Ja përse Koreja nuk e ka mit'ë
me Kinën.
Vietnami po ashtu. Tash së fundi në Kinë vajti Le
Zuani dhe, sipas lajmeve, të dyja palët nuk arritën të
forconin miqësinë në mes tyre, sepse Kina ka pretendime mbi territoret vietnameze. Ajo nuk do dhe nuk
është në gjendje t'i japë kredi Vietnamit të djegur e të
shkatërruar, përveç kësaj nuk dëshiron që Vietnami të
marrë kredi nga socialimperializmi sovjetik. Kina dëshiron dhe do të jetë e kënaqur që Vietnami të bëhet vasali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Me Kamboxhian Kina paraqitet sikur ka marrëdhënie të mira. Natyrisht, Kamboxhia është një shtet
shumë i varfër, sapo doli nga lufta, nuk ka akoma një
politikë të kristalizuar. Në këto kushte, për arsye edhe
të situatës shumë të vështirë që ekziston në mes Kamboxhias dhe Tajlandës, si dhe në mes Kamboxhias e
Vietnamit për konflikte territoriale, ajo duket sikur
e ka mirë me Kinën.
Të marrim marrëdhëniet e Kinës me Pakistanin. Aktualisht me Kinën Pakistani është i ftohtë, por Kina ka
fi]luar të ndezë urat e miqësisë me shahinshahun dhe
me princeshat e Iranit. Kështu Kina «socialiste» po
bën aleatë të rinj me njerëz dhe me dinasti nga më të

ndyrat, nga më të poshtrat, nga më intrigantet. Kina
mendon të marrë kredi nga shahu i Iranit, i cili është
nën ndikimin e madh të imperializmit amerikan dhe
të shoqërive të naftës. Ai ka investuar shumë kapitale
jashtë, por sidomos ka investuar në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe në Gjermaninë Perëndimore, domethënë
te miqtë aktualë të Kinës. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shesin shahut të Iranit armatime
nga më modernet dhe e kanë atë një vegël, njëlloj si
dhe Izraelin, përballë rrezikut sovjetik. Shahinshahu
armatoset se ka plane të mëdha, të pushtojë Irakun,
Gjirin Persik dhe të presë hovin e një invadimi nga
ana e Kaukazit ose nga ana e Kaspikut. Apo nuk është
pasardhësi i perandorëve të shquar të Perandorisë Persiane dymijepesëqindvjetorin e së cilës e festoi me shpenzime kolosale! Shahu i Iranit bën një jetë përrallore si
në kohën e Harun el Rashidit, kurse populli iranian vuan
si në kohën e skllavërisë. Ja, me këtë shtet borgjez kapitalist e me klikën e tij reaksionare Kina mban marrëdhënie shumë miqësore.
Me vendet arabe, siç e kam thënë, politika e Kinës
është inekzistuese. Në marrëdhëniet me këto vende ajo
shquhet për qëndrimin e saj proamerikan dhe antisovjetik. Ky orientim dikton politikën e Kinës në gjithë
pellgun e Mesdheut. Kështu me ato vende arabe që
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Bashkimi Sovjetik ka marrëdhënie dhe përpiqet të vendosë influencën e vet, Kina është në kundërshtim, ndërsa
me vendet e tjera arabe, ku Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kanë hedhur kthetrat dhe vendosin ligjin e
tyre, Kina është pro. Pra, nga një anë, disa nga shtetet
e këtij pellgu janë në kundërshtim me politikën e
Kinës, por edhe shtetet e anës tjetër nuk janë pro Kinës, për arsye se e shohin që ajo nuk bën asgjë. Çfarë
bën Kina në fakt? Ajo duartroket Somalinë, presidentin
Mohamed Siad, se ky i qëroi sovjetikët nga Somalia,
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dhe për këtë bëri mirë, por Kina e duartroket pikërisht
pse ky shkoi në Uashington dhe e futi vendin e tij nën
zgjedhën e imperializmit amerikan. Ja, kjo është politika
e Kinës.
Kina gjithashtu duartroket Mobutun, që është një
tradhtar, një renegat, një agjent, një kapitalist nga më
të mëdhenjtë e Afrikës. Nga ana tjetër, ajo është kundër
Angolës, sepse atje ka influencë Bashkimi Sovjetik. Një
politikë e tillë, pra, është reaksionare, jorealiste. Janë
edhe shtetet e tjera kapitaliste të zhvilluara, të cilat
mbrojnë interesat e tyre të përgjithshëm, por ato mbrojnë edhe interesat e tyre të veçantë, në kundërshtim
me imperializmin sovjetik, por, kur u është e nevojshme, edhe në kundërshtim me imperializmin amerikan.
Kina përpiqet të zërë vend në shtetet e së ashtuquajturës botë e tretë, por këtë vend ajo kërkon ta zërë me
asgjë në kokë dhe me asgjë në xhep, vetëm se duartroket një imperializëm dhe me fjalë sulmon një imperializëm tjetër. Pra, vetëm këtë bën ajo, se nga ana
ekonomike s'ka mundësi të ndihmojë, bile ajo tani nuk
mban dot as detyrimet zyrtare dhe morale që ka ndaj
shteteve të tjera, se kontratat janë nënshkruar në
kohën kur Kina hiqej si një vend socialist. Aktualisht
udhëheqësit kinezë e çorën maskën, prandaj mund t'i
prishin edhe këto marrëveshje që kanë nënshkruar.
Ndaj nesh Kina ka marrë pozita armiqësore, të cilat
po i shtrin gradualisht edhe në fushën e marrëdhënieve
shtetërore dhe ekonomike. Siç dihet, Kina na ka akor-

duar neve disa kredi për të ndërtuar një numër fabrikash, si edhe një hidrocentral. Aktualisht ajo na
nxjerr pengesa në dërgimin e makinerive dhe të pajisjeve përkatëse në afatet e caktuara. Përveç kësaj,
edhe specialistët kinezë kanë filluar të kenë pretendime
të mëdha. Ata marrin sa dy herë rroga ime në muaj
dhe akoma kanë pretendime. Të tërë njerëz të ligj ata
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nuk janë, por ambasada e tyre i nxit që shumë herë të
lidhin duart, të mos interesohen për punën dhe, kur del
në gazetën tonë ndonjë artikull ideologjik, ata mbajnë
qëndrime të ulëta. Kështu ndodhi me një nga specialistët
kinezë, i cili mbi gazetën ku ishte botuar fjalimi që
u mbajt në Vlorë me rastin e 65-vjetorit të Shpalljes
së Pavarësisë dhe të 33-vjetorit të Çlirimit të Atdheut,
shkroi gjëra të poshtra dhe e la qëllimisht në dhomë.
Kur u pyet, ai u përgjigj: «I kam shkruar vetë, sepse
kështu mendoj•. Këto janë provokacione.
Për sa i përket tregtisë, edhe në këtë fushë, siç
kam shkruar në Ditar, kinezët po na nxjerrin vështirësi të mëdha. Ne luftojmë kundër qëndrimeve haptas

të padrejta të tyre, por ata duhet të jenë të sigurt se
ne nuk lëvizim nga qëndrimet tona parimore marksiste-leniniste, që përbëjnë forcën e madhe të Partisë dhe të
shtetit socialist shqiptar. Qëndrimet tona parimore marksiste-leniniste i vë re gjithë bota, që sheh se ne jemi
i vetmi vend i pavarur, që e themi mendimin tonë hapur dhe kritikojmë e demaskojmë gjithë armiqtë e popujve, imperialistë, socialimperialistë, revizionistë të çdo
kallëpi, të gjithë ata që i shtypin, që i skllavërojnë dhe
që i kolonizojnë popujt, që luftojnë kundër revolucionit dhe përpjekjeve të popujve për çlirim.
Habiten njerëzit në botë, habiten kancelaritë e
ndryshme se ku e gjejmë ne këtë forcë. Natyrisht, ata
nuk mund ta kuptojnë, por këtë forcë ne e gjejmë te

vija e drejtë marksiste-leniniste e Partisë sonë, tek
uniteti i celiktë brenda radhëve të saj dhe tek uniteti i
Partisë me popullin, e gjejmë te klasa jonë punëtore, e
gjejmë te zbatimi me vendosmëri i parimit të mbështetjes në forcat e veta. Më në fund e gjejmë edhe te mbështetja internacionaliste e gjithë marksistë-leninistëve
dhe e njerëzve përparimtarë të botës, të cilët e duan
Republikën tonë Popullore Socialiste dhe kanë respekt
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për politikën e guximshme e të drejtë të Partisë së Punës të Shqipërisë. Kjo është një mbështetje tjetër për
vendin tonë.
Në botë ka njerëz që marrëdhëniet ekonomike të
vendit tonë me botën që na rrethon, nuk mund t'i kuptojnë dot ashtu si ne, sepse është krijuar një pikëpamje
e tillë që asnjë shtet, i vogël ose i madh qoftë, nuk
mund të rrojë pa kreditë e dikujt. Domethënë ka njerëz
që nuk e kuptojnë dot pavarësinë tonë ekonomike, që
do të thotë edhe pavarësi politike, që ne mund të rrojmë
dhe do të rrojmë shumë mirë, dhe në fakt rrojmë shumë
mirë, pa i hedhur aspak vetes zhinxhirët e robërisë ekonomike dhe politike.
Çështjet tregtare janë tjetër punë. Ne duhet të bëjmë përpjekje, bile përpjekje shumë të mëdha, që për
mallrat tona të gjejmë tregje dhe të sigurojmë devizë të
fortë ose klering për të sjellë ato mallra të cilat nuk
:mund t'i prodhojmë dot akoma vetë, me qëllim që të
plotësojmë nevojat e vendit për zhvillimin e mëtejshëm
të ekonomisë sonë popullore. Këtë gjë ne absolutisht
.do ta bëjmë vetë, me forcat tona. Por këtë nuk e kuptojnë as vendet kapitaliste, as vendet revizioniste.
Udhëheqësit revizionistë kinezë menduan se ne do
t'u përuleshim atyre, se nuk do t'i qëndronim besnikë
marksizëm-leninizmit, për hir të atyre disa kredive që
na jepnin. Si duket ata e harruan shpejt eksperiencën e
madhe të luftës së Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
të shtetit shqiptar kundër revizionistëve titistë e hrushovianë dhe morën pikërisht rrugën e tyre. Shihet qartë
se revizionistët kinezë nuk kanë asnjë ndryshim nga ata

sovjetikë në qëndrimet e veprimet ndaj nesh dhe ndaj
botës, ata janë po ashtu revizionistë, janë po ashtu socialimperialistë, vetëm me ndryshimin se janë socialimperialistë të rinj, të cilëve u duhet ta krijojnë atë forcë
koloniale që synojnë. Por, kur do ta krijojnë dhe si do
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ta krijojnë, ky është një problem tjetër. Në marrëdhëniet me botën e jashtme kinezët përpiqen ta shesin ideologjinë e tyre të qelbur antimarksiste, revizioniste, për
ideologji marksiste-leniniste. Por nuk ka të atillë të
marrë në botë që ta hanë sapunin për djathë. Të tërë,
qofshin marksistë-leninistë të vërtetë, qofshin elementë
demokratë, qofshin reaksionarë, e kuptojnë fare mirë
që ideologjia kineze nuk është aspak marksiste-leniniste.
Revizionistët kinezë e kanë hedhur tej marksizëm-leninizmin dhe kanë adaptuar një formë të re revizionizmi të mbështjellë me një ideologji të theksuar socialdemokrate kapitaliste dhe të përzier me filozofitë
e vjetra reaksionare, etatiste, feudale kineze. Dhe këtë
politikë, këtë ideologji ata përpiqen ta përhapin, por nuk
u zë vend kurrkund. Ajo zë vend vetëm në disa «marksistë-leninistë» të rinj të çoroditur, që krijuan grupe të
ashtuquajtura marksiste-leniniste nën saçin e Revolucionit Kulturor kinez dhe nën hijen e «autoritetit të madh»
të Mao Ce Dunit. Këta elementë, që kanë krijuar disa
parti false të vogla, nuk mund të dalin nga kjo guaskë
dhe s'mund të shkëputen nga kjo ngjitje shpirtërore që
kanë bërë me kinezët, prandaj mbajnë anën e tyre,
shkruajnë në ato gazeta ose revista që financohen nga
kinezët për të përhapur teori false gjoja marksiste-leniniste, gjëra pa kripë, pa vend dhe në thelb revizioniste.
Ata që bëjnë pjesë në këto grupime, janë të përçarë,
për arsye se pikëpamjet revizioniste kineze, si të çdo
revizionizmi tjetër, nuk mund të sjellin kurrsesi unitetin
dhe kohezionin e mendimit e të veprimit, përkundrazi
ato përçajnë. Kështu bënte Maoja, i cili predikonte që
në Kinë dhe në Partinë Komuniste të Kinës të kishte
«dy vija ose pesë vija», «të lulëzonin njëqind lule dhe
të konkurronin njëqind shkolla», sepse, sipas tij, sa më
shumë rryma të kishte, aq më mirë do të ishte. Dhe në
vendet kapitaliste, ku ekzistojnë të ashtuquajturat parti
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marksiste, prokineze, lulëzojnë jo njëqind, po nga një
mijë
Çdo njeri, çdo anëtar i këtyre partive-bisht të revizionistëve kinezë ka një mendim të vetin të cilin ai e
shpreh. Këtë mendim ai nuk e shpreh për të vepruar,
por edhe kur vepron, vepron jo i vendosur. Prandaj
propaganda e kinezëve, e cila përhapet jo vetëm tek
ata që quhen marksistë, por edhe tek ata që nuk quhen
marksistë, bën të krijohen me qëllim grupe fashistësh
me damkë, të cilët marrin emrin «proletarë», «revolucionarë», «Gardë e kuqe» etj., etj., por që në realitet
nuk janë tjetër veçse agjentë të borgjezisë dhe fashistë,
të cilët bëjnë propagandën e Kinës. Çfarë influence
është kjo për Kinën? Asgjë, vetëm sa për të thënë që
Kina mban lidhje me partitë komuniste marksiste-leniniste, kurse në fakt këto nuk janë të tilla parti. Partia
Komuniste e Kinës ka vendosur marrëdhënie në rrugë
partie me Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, është
puqur me të ideologjikisht dhe politikisht; ajo gjithashtu
mban lidhje të forta me Partinë Komuniste të Rumanisë,
e cila është njëkohësisht agjenturë e imperializmit amerikan si edhe e revizionizmit sovjetik dhe e rrymave të
ndryshme të revizionizmit modern.
Partia Komuniste e Kinës dhe shteti kinez u buzëqeshin vendeve revizioniste dhe pseudodemokratike
popullore, siç është për shembull Polonia. Mësojmë, se
ambasadori kinez në Varshavë ka kërkuar të lidhet me
kryeministrin polak për t'i propozuar këtij që të kontraktojnë për shitblerjen e mallrave ushqim.ore, por ai
as nuk denjoi ta priste kinezin dhe iu përgjigj të paraqitet e të bisedojë me ministrin e Tregtisë për këto
gjëra. Çdo veprim, qoftë edhe të vogël, bile edhe një
nuancë kundërshtimi që këto vende shfaqin kundër
zgjedhës sovjetike, Kina përnjëherë e vë në dukje dhe
kërkon të japë përshtypjen sikur është ajo që ndikon në
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këto rezistenca të ndryshme. Por të tilla kundërshtime
të këtyre vendeve janë të natyrshme. Ato as e kanë
dëgjuar, as e dëgjojnë dhe as do ta dëgjojnë Kinën,
sepse e njohin ç'është dhe nuk kanë asnjë interes të
lidhen me të. Kinës këto s'ia varin fare, por ajo kërkon
të hiqet sikur e ka një gisht brenda në to, domethënë
të japë përshtypjen që është një shtet i madh, pa të
cilin bota nuk mund të ecë. Klikat revizioniste në vendet
e ish-demokracisë popullore kanë më shumë interes të
kenë të bëjnë me Bashkimin Sovjetik. Për të qenë më
të saktë, duhet të theksojmë se ato, në fakt, në radhë
të parë, do të donin të lidheshin me vendet kapitaliste
perëndimore dhe me imperializmin amerikan.
Në përgjithësi, e tillë është panorama kineze: e zymtë, plot me kontradikta, plot rreziqe, plot të papritura,
plot aleanca dhe marrëveshje, të hapëta e të fshehta, me
imperializmin amerikan dhe me imperialistët e tjerë të
botës. Kina ka hyrë në një numër tratativash të rrezikshme për njerëzimin edhe për vetveten, ajo lufton
për hegjemoni dhe, për këtë qëllim, sakrifikon interesat
e popullit të vet dhe të popujve të tjerë. Çdo gjë që
ajo thotë gjoja për interesat e popujve, është demagogji, një blof pa kripë dhe i maskuar keq.
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E PREMTE
9 DHJETOR 1977

ÇFARE DUHET TE MBAJE MIRE PARASYSH
PARTIA NE FUSHEN E EKONOMISE NE
SITUATAT AKTUALE NDERKOMBETARE
Shokëve sekretarë të Komitetit Qendror të Partisë
u fola sot se si i shikoj unë disa çështje aktuale, shumë
të rëndësishme ekonomike të vendit tonë. Ato ishin:
1. — Realizimi i planeve e sidomos i eksportit.
2. — Kriza monetare botërore.
3. — Përse kinezët në marrëdhëniet tregtare me ne
kërkojnë të kalojnë në frangun zviceran.
Midis të tjerave u thashë shokëve se vazhdimisht
kemi thënë që zhvillimit të ekonomisë së vendit tonë
dhe realizimit të planeve duhet t'u kushtojmë vëmendje edhe më të madhe. Këtë gjë aktualisht duhet ta
theksojmë me forcë të posaçme pse i tërë zhvillimi ynë
ekonomik e kulturor realizohet me forcat tona. Ka
ik.ndësi që kjo të kuptohet mirë nga të gjithë, pse
aibështetja në forcat e veta, nuk do të thotë aspak autarki. Në zhvillimin e ekonomisë, duke ndjekur kursin e
mbështetjes në forcat tona, ne kemi arritur në atë gjendje që na krijohen mundësi më të mëdha për eksportim
mallrash e produktesh në vendet e tjera, në sasi të
atilla që të sigurojmë gjithnjë e më shumë të ardhura
në valutë me të cilën të blejmë mallra, makineri e pajisje të tjera që na nevojiten e nuk i prodhojmë akoma
dot vetë. Krejt ndryshe është zhvillimi autarkik i eko872

nomisë. Autarki do të thotë as të mos shesësh, as të
mos blesh. Por që të zhvillosh ekonominë pa shitur
jashtë duhet të prodhosh gjithçka në vend, çka do të
ishte fantazi. Tregtia e jashtme me forcat tona, me
eksportet tona, është e domosdoshme.
Për të zhvilluar më tej forcat tona prodhuese, neve
na duhet akoma të importojmë shumë gjëra. Kështu,
që të zhvillohet, ta zëmë, industria e naftës sonë, duhet
të importojmë sonda e pajisje të tjera të gjithfarshme;
që të shfrytëzojmë mineralet e tjera që kemi, duhet të
sjellim, gjithashtu, makineritë përkatëse. Siç e dimë, aktualisht, këta mekanizma që do të na shërbejnë për
nxjerrjen e naftës dhe të mineraleve, si dhe ekskavatorë,
traktorë e vegla të tjera për bujqësinë, për ndërtimin
etj., nuk jemi në gjendje t'i prodhojmë të gjitha vetë.
Prandaj, kur themi të mbështetemi në forcat tona ja
vetëm që nuk duhet të na shkojë mendja për t'u kufizuar
në një zhvillim autarkik, por na vihet detyrë që me
forcat që kemi të realizojmë, bile të përpiqemi t'i tejkalojmë planet që aprovojmë, që të krijojmë rezerva prodhimesh për të shtuar eksportin, që të sjellim nga
jashtë të gjitha ato mjete që janë të domosdoshme për
zhvillimin e mëtejshëm e të pandërprerë të ekonomisë
sonë. Ne, për shembull, nuk mund ta ndërtonim Kombinatin Metalurgjik, as Uzinën e Përpunimit të Thellë
të Naftës në Ballsh pa importuar tërë ato makineri e
pajisje të komplikuara. Por tani, me gjithë këtë industri
mekanike që kemi, me këto qindra, në mos me mijëra,
torno e makina metalprerëse, mund të bëjmë mjaft gjëra.
edhe për ndërtimin e veprave të reja që nuk mund t'i
bënim dot deri më sot.
Në qoftë se mendojmë se edhe më përpara mund
të bënim vetë mjaft gjëra, pa këtë bazë materialo-teknike që kemi krijuar sot, një mendim i tillë nuk do të
ishte real. Edhe sikur më parë të bënim një sforco më
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të madhe për të përdorur në mënyrë më intensive bazat
tona mekanike, përsëri do të kërkoheshin investime të
mëdha për t'i zgjeruar e për t'i fuqizuar këto baza, për
të cilat nuk i kishim mundësitë. Tash situata jonë ekonomike nuk është më si në pesëvjeçarët e kaluar, ajo
është përmirësuar mjaft, për arsye se kemi krijuar
mundësi të reja më të mëdha për të ndërtuar me forcat
tona objekte e vepra, që do të na shërbejnë për zhviIlimin e mëtejshëm të forcave tona prodhuese. Megjithatë, ne akoma nuk kemi mundësi të ndërtojmë
fabrika, uzina ose hidrocentrale të mëdha. Nuk është
fjala vetëm për të ndërtuar diga. Të mos harrojmë se,
për të ngritur një digë duhen mjete të mëdha e të
shumta transporti; duhen ekskavatorë me gjithfarë makinerish të tjera të komplikuara, të cilat ne vetë nuk
i prodhojmë dot akoma. Prandaj duhet të inkurajojmë
e të planifikojmë prodhimin dhe ndërtimin me forcat
tona të atyre fabrikave, uzinave e makinerive, për të
cilat disponojmë bazën materiale dhe shkencore, si dhe
njerëzit me përvojën e tyre. Pra, në ngjitjen tonë drejt
objektivave më të mëdhenj, është e domosdoshme të
ecim hap pas hapi. Dhe këta hapa realizohen kur të
plotësohen deri në një planet në të gjitha hallkat, ndryshe edhe objektivat për të shtuar prodhimin në vend
si dhe për ta bërë më efektive tregtinë e jashtme nuk
realizohen.
Duhet, gjithashtu, të kontrollojmë me rreptësi importin e mallrave që sjellim ende nga jashtë, të bëhemi gardh i pakapërcyeshëm për gjërat e panevojshme
dhe të shumëfishojmë përpjekjet për rritjen e eksportit.
Eksporti ynë duhet të bëhet një mbështetje më e fuqishme për të përballuar gjithë ato probleme e mungesa
që do të na dalin gjatë zhvillimit të mëtejshëm të ekonomisë në pesëvjeçarët e ardhshëm.
Këto probleme është e domosdoshme t'i kuptojë
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mirë, në radhë të parë, Partia, por jo vetëm në mënyrë
propagandistike, me eufori dhe pa baza. Ajo duhet të
dijë në mënyrë të saktë se deri në ç'shkallë arrijnë
mundësitë tona. Vetëm në qoftë se Partia i kupton drejt
dhe i realizon në praktikë mundësitë që kemi, do të
kcrrim suksese, ndryshe me fjalë bombastike punët nuk
mund të bëhen. Kjo është çështja e parë që duhet
mbajtur mirë parasysh nga Partia.
Problemi tjetër është ai i kuptimit real që i duhet
dHnë izolimit, që përpiqen të na bëjnë imperialisto-revizionistët. Sipas mendimit tim nuk duhet të kemi
frikë nga një izolim politik dhe ideologjik nga ana e
armiqve tanë, imperialistëve dhe revizionistëve. Një
izolim të tillë armiqtë tanë nuk janë në gjendje dhe nuk
mund të na E bëjnë. Izolim, në qoftë se ata do të na
bëjnë apo do të përpiqen të na bëjnë, do të na bëjnë në
fushën e ekonomisë në atë që thashë përpara,
për të na penguar në ekspc.rt-importet. Por edhe këtë
Ilcj izolimi sot ne i kemi të gjitha mundësitë ta kapërcejmë dhe duhet ta kapërcejmë. Si?
E para, me reaiizimin e tejkalimin e planeve dhe
me prodhimin e mallrave e të artikujve të tjerë për
shkëmbime me jashtë.
E dyta, të prodhojmë, ashtu siç kemi thënë kurdoherë, mallra të atyre llojeve dhe të asaj cilësie që kërkohen në botën e jashtme. Sa më të mira të jenë mallrat tona, aq më tepër do të rriten mundësitë shkëmbyese
të vendit tonë me vendet e tjera dhe do të përhapet
emri i mirë i prodhimeve tono.
E treta, duke e konsideruar real presionin e vendeve
kapitalisto-revizioniste, të mbahet kurdoherë parasysh
edhe fakti se midis këtyre vendeve ekzistojnë kontradiktat që dimë. Përveç kësaj midis tyre ka edhe kontradikta për çështjen e Shqipërisë dhe kjo është në favorin
tonë.
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Të vijmë konkretisht te fqinjët tanë. Italia nuk
mund të mos ketë kontradikta me Jugosllavinë për
Shqipërinë. Jugosllavia ka, gjithashtu, kontradikta, po
për vendin tonë, si me Italinë, ashtu edhe me Greqinë.
Edhe kjo e fundit ka kontradikta me të dy vendet e
tjera afër nesh, për sa i përket lirisë dhe pavarësisë së
Shqipërisë. Secili prej këtyre tri shteteve do që pushtetit
socialist në Shqipëri t'i ngrihen këmbët, por secili do
që një gjë e tillë të realizohet në interesin e vet, domethënë, që Shqipëria të lidhet me ta, ashtu siç dëshiron
secili prej tyre. Por, e vetmja mundësi lidhjeje për ta
sot është vendosja e marrëdhënieve të mira në fushën e
tregtisë se, në drejtime të tjera, ideologjike e politike,
ata e kanë të qartë që lidhjet me ta janë të prera nga
ana jonë.
Kontradiktat që ekzistojnë midis vendeve fqinje
për vendin tonë ne duhet t'i shfrytëzojmë edhe në ITUgën e marrëdhënieve tregtare, rrugë e cila ka karakter
politik, por .edhe rëndësi ekonomike. Në terrenin politik dhe në atë ideologjik me Jugosllavinë, ne kurdoherë.
kemi mbajtur qëndrim konsekuent. Në këto terrene
kësaj vazhdimisht ia kemi thënë dhe ia themi troç pikëpamjet tona, kurse në terrenin ekonomik kemi pasur
dhe duhet të zhvillojmë me të marrëdhënie ekonomike
me leverdi reciproke. Kështu veprojmë edhe me të tjerët. Pra, ashtu si me çdo vend, edhe me fqinjët tanë,
me Jugosllavinë, me Italinë apo me Greqinë ne nuk duhet të lejojmë që shkëmbimet ekonomike të influencojnë negativisht mbi ne në drejtimin politik dhe ideologjik. Këtu ne duhet të ruhemi dhe të bëjmë shumë
kujdes. Tendencat e tyre, si fjala vjen prirja që ka Greqia për ta pasur mirë me ne, për arsye se nuk do që
Jugosllavia ose Italia të kenë influencë mbi vendin tonë,
ne duhet t'i shfrytëzojmë, por pa lejuar që të gjejnë
fushë të lirë synimet e vorio-epirotëve dhe reklamimet
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e shovinistëve e të reaksionit grek në drejtim të Shqipërisë së Jugut. Kjo nuk duhet të ndodhë në asnjë mënyrë. Të tilla synimeve ne duhet t'ua zëmë frymën që në
vezë.
Me jugosllavët, ne mbajmë qëndrim të prerë politiko-ideologjik, megjithatë bëjmë tregti dhe përpiqemi
që, nëpërmjet marrëdhënieve që kemi, të influencojmë
në rrugë marksiste-leniniste për mirë te kosovarët, në
favor të çështjes sonë. Kjo ka rëndësi. Në marrëdhëniet
me ne edhe grekët kanë tendencë të influencojnë në
favor të tyre mbi minoritarët grekë që jetojnë në vendin
tonë. Por ne, duke zbatuar politikën tonë të drejtë
marksiste-leniniste dhe ashtu siç ua siguron edhe Kushtetuta jonë, minoritarëve u kemi njohur të gjitha të
drejtat dhe në të njëjtën kohë kujdesemi që asgjë në
këtë drejtim të mos shkojë në favorin e grekëve. Sidoqoftë këto tendenca të shteteve fqinje ne nuk duhet
t'i nënvleftësojmë, pale pastaj t'i harrojmë.
Rivendikime territoriale në drejtim të Jugosllavisë
ne nuk bëjmë, por vazhdimisht kemi luftuar dhe do të
luftojmë që kosovarët të ruajnë kombësinë, gjuhën, zakonet, që ta rritin vazhdimisht dashurinë për mëmëdheun e tyre, Shqipërinë. Qëndrimet tona politike dhe
ideologjike, pra, kundër titizmit, kundër serbomëdhenjve dhe gjithë reaksionarëve të tjerë, janë çështje me
rëndësi të madhe politike dhe ideologjike, por në marrëdhëniet tona me Jugosllavinë, natyrisht, rëndësi me
një peshë më të vogël kanë edhe shkëmbimet tregtare.
Por mjafton të kujtojmë se me sa mall e dashuri blihen
e ndahen me shokë sendet që u shkojnë nga Shqipëria.
Kjo besoj se është një gjë e mirë, forcon lidhjet me
atdheun e tyre të lirë e të pavarur.
Situatat politike ndërkombëtare duhet t'i ndjekim
me kujdes, që t'i njohim mirë. Kjo duhet të na ndihmojë për të çarë përpara edhe në rritjen e shkëmbimeve
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tregtare me vendet e tjera. Fër këtë arsye në sektorin e
tregtisë duhet të sjellim njerëz të zotë, në radhë të
parë të përgatitur e të fortë politikisht dhe ideologjikisht, por njëkohësisht edhe tregtarë të mirë.
Disa ditë më parë më informuan se qenka përgatitur
organika e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme me 83 veta.
11/Iua më duket se janë si shumë 83 veta, sepse nuk
është hera e parë që bëjmë tregti me jashtë. Kur ishin
të bashkuar të dy dikasteret e tregtisë, për Tregtinë e
Jashtme mbase nuk punonin më shumë se 25 veta, dhe
këta tash janë shkëputur nga Ministria e Tregtisë së
Brendshme. E kuptoj se nevojitet të shtohen edhe 25,
apo edhe 30 të tjerë, për arsye se tani të dy dikasteret
do të ndahen administrativisht nga njëri-tjetri, por, që
numri i punonjësve të Tregtisë së Jashtme të arrijë në
83 veta mos është shumë? Sidoqoftë kjo çështje duhet
vendosur si të jetë e nevojshme. E di se nga Tregtia e
Jashtme duhen ndjekur çdo ditë bursat, koniunkturat,
duhet vajtur , jashtë etj., etj. dhe nuk kam kundërshtim
që këto punë duhen pasur parasysh, bile unë vetë kam
porositur që këto punë të kryhen mirë e me shkathtësi,
megjithatë duhet kujdes dhe, siç kemi thënë kurdoherë,
të jemi të shtrënguar në organikat. Pastaj në qoftë se
flasim për të dërguar njerëz jashtë, duhet të mendojmë
mirë për devizën, të mos lejojmë të na bredhin vazhdimisht në vende të ndryshme të botës nga 30-35 veta të
Tregtisë së Jashtme përnjëherë. Kjo praktikë e tillë nuk
na leverdis. Pastaj nuk është e domosdoshme të studiohen të gjitha problemet vetëm duke rendur poshtë e lart.
Jashtë duhen ndjekur disa çështje, por ka të tjera, siç
janë koniunkturat e çmimeve, të tregjeve, të bursave
etj., që mund e duhet të studiohen më shumë këtu, në
vend.
Mendoj se këto probleme nuk janë aq të lehta, bilejanë mjaft të ndërlikuara.
878 ,

Pavarësisht se e lexova raportin që kanë bërë drejtuesit e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këmbënguljen e kinezëve që pala jonë të pranojë monedhën
zvicerane në marrëdhëniet me ta, këtë çështje, të them
të drejtën, me gjithë diskutimet që kemi bërë, unë nuk
po e kuptoj dot akoma. Çështjen e devizës kinezët nuk
e ngrenë kot. Prandaj kjo çështje, më duket, duhet theIluar. Në qoftë se e mendojmë kaq thjesht, siç kanë
shkruar në raport drejtuesit e Ministrisë së Tregtisë së
Jashtme, sikur kjo u bëka nga ana e kinezëve vetëm për
lehtësi llogarie, meqenëse të gjitha llogaritë ata i kanë
me franga zvicerane, nuk e kanë drejt. Kjo nuk është
një çështje thjesht për lehtësi llogarie, për arsye se Kina,
me tregtinë e saj aktuale dhe me tregtinë e mëvonshme,
nuk mund të kufizojë llogaritë e saj vetëm me franga
zvicerane.
Çështja e monedhave, me sa di unë, është mjaft e
ndërlikuar. Kam studivar ca lidhur me këtë problem, sidomos kur filloi të shpërthente me ashpërsi kriza monetare që ka përfshirë sot gjithë botën kapitalisto-revizioniste. Dihet se në këto vitet e fundit ekziston etaloni
flori dhe etaloni devizë. Sipas rregullit, etaloni flori do
të thotë të kesh aq kartmonedha sa ke edhe fondin e
floririt. Bankat qendrore, që janë banka kombëtare dhe
që kanë në vartësi banka të tjera private, emetojnë etalone në devizë. Ato kanë një kurs të jashtëm dhe një të
brendshëm. Por Banka e Francës, për shembull, e ka
hequr të drejtën e këmbimit të kartmonedhës me flori.
Kështu, në qoftë se, fjala vjen, francezit i hipën në kokë
të këmbejë me ar kartmonedhat që disponon, siç praktikohej në shekullin e 18-të nga poseduesit e parave, bankat e mëdha sot nuk e lejojnë një veprim të tillë. Kështu
veprohet edhe në vende të tjera. Në tregun e jashtëm,
Banka Qendrore e Francës e ruan paritetin, domethënë
ajo duhet të nxjerrë në qarkullim aq franga sa flori dis879

ponon. Mirëpo qëllon që kjo bankë qendrore, e detyruar
nga kriza, emeton më shumë franga kartmonedhë nga
sasia e arit të depozituar. Atëherë, çfarë ngjet në këtë
rast? Brenda vendit fillojnë të ngrihen çmimet, fillon,
gjithashtu, sulmi edhe nga jashtë, bie kursi i frangut,
sepse me kohë është vendosur një paritet në raport me
monedhat e tjera.
Tani vendet e Tregut të Përbashkët Evropian po
përpiqen të krijojnë një njësi monetare të përbashkët.
Këto orvatje janë bërë e po bëhen pas krizës së rëndë
që preku dollarin amerikan. Megjithatë as kjo nuk mund
ta stabilizojë problemin e monedhës dhe luhatjet e
shumta të saj në botën kapitaliste. Në këtë fushë do të
ketë prapë sulme dhe kundërsulme. Kështu, për shembull, me zhvleftësimin e frangut, gjermani perëndimor
nga shitja e një malli në Francë, në vend që të merrte
tre franga, merr shtatë franga dhe me ta blen atje mallrat që i leverdisin. Francezi po deshi le t'i ngrejë çmimet, por në këtë mënyrë vazhdon të prishet më tej
balanca e vendosur dhe krijohen shqetësime të pafund.
Prandaj monedha në vendet kapitaliste e revizioniste
nuk duhet parë thjesht si një mjet qarkullimi në tregun
e brendshëm ose të jashtëm. Ajo ka lidhje me çmimet e
vendit që e ka emetuar, por edhe të vendeve të tjera,
me të cilat vendi emetues mban lidhje tregtare dhe ekonomike. Në vendet kapitalisto-revizioniste monedha luan
një rol shumë të rëndësishëm për shfrytëzimin dhe për
grabitjen e masave të gjera punonjëse nga ana e borgjezisë si të vendit të vet, ashtu edhe të vendeve të tjera.
Para Luftës së Dytë Botërore u krijua dhe u imponua një superbankë, sepse banka kombëtare e një vendi
në asnjë mënyrë nuk mund të dilte mbi bankat kombëtare të vendeve të tjera. Kështu, fjala vjen, Banka Kombëtare e Francës nuk mund të dilte mbi Bankën e
Gjermanisë ose mbi Bankën e Anglisë. Këto kishin arri-

tur në njëfarë ujdie me njëra-tjetrën dhe kartmonedhat
reciproke i shkëmbenin me ar. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, pjesa më e madhe e arit shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse vendet ndërluftuese të Evropës
Perëndimore u detyruan t'u paguanin atyre armatimet
që kishin marrë. Mirëpo arriti puna deri aty sa bankat
e Evropës dhe të vendeve të tjera, kishin vështirësi pagesash tepër të mëdha. Për të dalë nga gjendja e krijuar,
në korrik të vitit 1944 u bë një mbledhje në «Bretton
Woods» të Shteteve të Bashkuara, në kohën e Rusveltit
dhe u arrit një marrëveshje ndërkombëtare, që u quajt
«Sistemi monetar ndërkombëtar i Bretton Woods-it», në
bazë të së cilës etaloni flori u zëvendësua me kartmonedhën dollar. Në këtë mbledhje u aprovua kursi i shkëmbimit të një oncil ar me 35 dollarë. Si pasojë kartmonedhat e tjera, si sterlina, frangu, marka, lireta, mbetën
nga fundi. Nga kjo marrëveshje përfituan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që grumbulluan nga vendet e tjera
akoma më shumë jo vetëm rezerva të konsiderueshme
ari, por blenë prej tyre edhe mjaft aksione në monopole
industriale, morën gjithfarë koncesionesh në Evropë dhe
në vende të tjera, në sajë të emetimit në sasi të mëdha
kartmonedhash në dollarë.
Kur vendet e tjera pak nga pak u fuqizuan dhe filluan ta merrnin veten nga pikëpamja ekonomike, nuk
mund të pajtoheshin më me këtë gjendje. Dale, thanë
ata, ku po shkojmë? Kështu ata u kërkuan Shteteve të
Bashkuara të Amerikës që, në këmbim të kartmonedhave
në dollarë, t'u kthenin arin që u kishin marrë. Shtetet e
Bashkuara refuzuan duke thënë se nuk kanë ar. Ky konflikt shkaktoi rënien e vlerës së dollarit, gjë që bëri që
1 onc ar të kushtonte zyrtarisht 42,2 dollarë në vend të
35 dollarëve që kushtonte më parë. Por nënvleftësimi
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1 1 onc është baras me 31,103 gram ar.
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dollarit u thellua me hapa të shpejtë që kur Shtetet e
Bashkuara të Amerikës u çliruan nga detyrimi i konvertimit të dollarit në flori. Sot, baza flori e dollarit nuk
ka asnjë kuotë fikse të prerë, pse çmimi i floririt në
tregun e lirë ka arritur në mbi 70, 80, 90, 100, 110, 120
e deri në 170 dollarë për onc. Ky është një tregues që
flet për zhvlerësimin e fortë të dollarit në tregun e lirë
të shkëmbimit të monedhave, kurse në mes bankave
zhvlerësimi i dollarit nuk pësoi ndonjë rënie të madhe.
«Aleatët» e amerikanëve nuk ishin të detyruar të vlerësonin një ose shumë herë monedhat e tyre në raport
me dollarin, domethënë të përcaktonin kurdoherë paritete të reja, të cilat i angazhonin ata që më parë të
respektonin ose të respektoheshin në tregjet e shkëmbimeve. Por në tregun e lirë, ligji i konkurrencës bëri
punën e vet.
Pas zhvlerësimit të dollarit, rënie patën, gjithashtu,
kartmonedhat e vendeve të tjera, si frangu francez, lireta italiane; marka gjermane etj. Në fakt, si pasojë e
krizës, është përmbysur edhe sistemi i «Bretton Woods»-it, me kursin e tij të dollarit.
Por a mund të thuhet se mbaroi mbretëria e etalon
dollarit dhe a do të kalohet në një etalon tjetër monetar?
Që të ndodhë kjo, duhet që të gjitha bankat kombëtare
qendrore të shteteve të lënë plotësisht të lëvizshëm paritetet e monedhave. Por, në qoftë se dollari vazhdon të
bjerë, për të evituar një rivlerësim të fortë të devizave,
do të jetë e domosdoshme të ndërhyhet përsëri për ta
mbrojtur devizën amerikane dhe atëherë risku do të jetë
më i madh.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë
obligim për sa i përket paritetit të dollarit. Në mars të
vitit 1973 «aleatët» u kërkuan Shteteve të Bashkuara të
merrnin pjesë në mbrojtjen e dollarit, por këto të fundit
pyetën me se?, sepse lidhjet në mes të etalonit dollar
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dhe etalonit flori ishin këputur qysh më parë. Kështu që .
«aletë»nsjmyrukdotëpanj'ilh
përsëri këta zinxhirë.
Atëherë me devizat e tjera çfarë do të bëhet? Amerikanët do t'u thonë evropianëve ose japonezëve: Në
qoftë se dëshironi që ne (amerikanët) të marrim pjesë në
mbrojtjen e dollarit, atëherë ju duhet të na jepni kredi
në devizat tuaja. Kjo, natyrisht, është një humbje për
evropianët dhe për japonezët, pavarësisht se gazetat më
serioze çirren se evropianët korrën «fitore» mbi amerikanët. Në fund të fundit, dollari është akoma e vetmja
monedhë që mund të lejojë manovrime të mëdha në
nivelin e tregtisë ndërkombëtare, por mbretëria e tij nuk
mund të jetë e përhershme. Përse? Sepse balanca e pagesave të Shteteve të Bashkuara mund të vazhdojë të
keqësohet në mënyrë deficitare, në rast se bankat qendrore të vendeve të tjera, nuk tërheqin më tepër dollarë nga sasitë që dalin nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Për arsye të këtij deficiti, çmimi i devizës
amerikane do të njohë rënie të tjera në tregjet e shkëmbimit dhe kjo do të thotë që devizat e tjera të rivalizojnë më shumë me dollarin.
Duhet ditur, gjithashtu, • se lëkundjet e kartmonedhave të vendeve të ndryshme kapitaliste nuk kanë rëndësi vetëm për «Bourse d'ëchange».1, por ato lidhen ngushtë edhe me kreditë, me shitjen e mallrave e me shumë
faktorë të tjerë dhe shoqërohen me pasoja të rënda si
brenda, ashtu edhe jashtë çdo vendi kapitalist e revizionist.
Kështu, aktualisht, vendet «socialiste» njohin në për.7
gjithësi një deficit të madh dhe janë në kushte që thithin
një pjesë të madhe të superprodhimit global të vendeVe
1 Frëngjisht — Bursa e shkëmbimeve. Këtu në kuptimin

e shitblerjes e të këmbimit të kartmonedhave në bursë.
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kapitaliste, por vetëm një pjesë. Nga ana tjetër, ajo që
quhet ndihmë ndaj «botës së tretë» dhe kreditë që u
jepen shteteve revizioniste nga vendet e Perëndimit, kanë pikërisht këtë qëllim, të financojnë në këtë thithje të
superprodhimit kapitalist. Por kjo thithje është e pjesshme. Pjesa tjetër e këtij superprodhimi kapitalist është
e tillë sa të shkaktojë një mospërputhje dhe çorganizim
në projektet dhe në perspektivat që kërkon të arrijë çdo
shtet kapitalist. Për këtë arsye, megjithëse kompromiset
janë shumë të mundshme, kur Evropa gjoja e bashkuar
dhe perandoria aziatike e dominuar nga Japonia ose nga
Kina të përbëjnë entitete të fuqishme për të ekuilibruar
Amerikën e Veriut, këto kompromise nuk mund të jenë
më të mundshme dhe fraktura e botës kapitaliste do të
shkaktohet në mënyrë definitive.
Natyrisht këto janë disa nocione të thjeshta, të përgjithshme, jokomplete, mund edhe joekzakte, që kam
unë në lidhje me çështjen e monedhës, të rolit të saj, të
fluktuacionit në tregjet kombëtare e ndërkombëtare dhe
të manovrave bankare të shteteve kapitaliste. Por shokët
e Bankës sonë, që merren me anën financiare, me çështjet e bursës, shokët e Tregtisë së Jashtme, që merren
e duhet të merren më mirë e më në thellësi me problemet e çmimeve ndërkombëtare të mallrave të ndryshme,
duhet t'i thellojnë këto probleme, të kuptojnë mirë koniunkturat e tyre dhe qëllimet që kanë në këto koniunktura shtetet e ndryshme kapitaliste e revizioniste, me
të cilat ne jemi të detyruar të kemi marrëdhënie tregtare, të bëjmë eksport-import. Në qoftë se nuk do t'i thellojmë këto çështje dhe nuk do të jemi në dijeni si duhet
për mekanizmin e këtyre problemeve, do të ecim me
sy mbyllur dhe do të kemi humbje në eksport-importin
tonë, i cili ka një rëndësi të madhe për zhvillimin e
ekonomisë sonë, sepse vetëm në këtë drejtim armiqtë
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tanë të ndryshëm, domethënë rrethimi kapitalisto-revizionist, mund të na dëmtojë.
Kinezët aktualisht kanë filluar të bëjnë dredhira, të
na bëjnë shantazhe dhe të na imponojnë pikëpamjet e
tyre financiare e tregtare. Këto ne duhet t'i shikojmë
me kujdes të madh dhe të mos kemi asnjë iluzion. Natyrisht, gjakftohtë duhet të jemi, por të dimë t'i kuptojmë
qëllimet e tyre, t'i luftojmë, të themi dhe të mbrojmë
pikëpamjet tona për t'i bërë ata mat ose për të gjetur
një rrugë të mesme, një rrugë të leverdishme ekonomike
dhe financiare, si për ne, ashtu edhe për ata, pse njëanshmëri në marrëdhëniet tregtare nuk mund të lejohet,
as nga ata, por as nga ne.
Për sa i përket çështjes përse në marrëdhëniet tregtare me ne kinezët duan të kalojnë te frangu zviceran„
mua më duket se kjo çështje duhet studivar mirë, duhen
gjetur arsyet pse ata ngulin këmbë për këtë. Dihet se
në tregtinë që të tjerët do të bëjnë me Kinën, do t'i
thonë që do të blej këtë dhe atë mall, dhe do të të shes
këtë dhe atë mall. Tash, si mallrat e tua, edhe të miat
urdhëro t'i llogaritim me çmime ndërkombëtare.
Tani lind pyetja: Në koniunkturat konkrete aktuale
cila monedhë është në rënie dhe cila në ngritje? Në
qoftë se, për shembull, frangu francez është në rënie,
atëherë çmimet në Francë ngrihen. Franca, që të rikuperojë dollarë, ia shet mallrat edhe Kinës dhe kjo, nga
ana e saj, mund t'ia shesë kujt të dojë, edhe Sh,qipërisë.
Kina në rast se i blen më lirë do ta bëjë këtë, dhe do
të përpiqet të na i japë neve më shtrenjtë; kurse ne nga
ana jonë duhet të përpiqemi t'i marrim ato sa më lirë.
Prandaj në këtë rast për ne ka rëndësi që të caktojmë me kujdes mesataren e çmimeve ndërkombëtare, cilat çmime të pranojmë. Kina, që e bën këtë lodër, është
në dijeni të çmimeve, pse ajo bën një tregti të madhe.
Ajo di, pak a shumë, kursin e mallrave dhe stabilitetin,
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dua të them një çmim pak a shumë të njohur ndërkombëtar, siç mund të jetë për kromin, bakrin, bitumin,
naftën e lëndë të tjera të para që eksportojmë ne, por
çmimet ndërkombëtare për shumë mallra të tjera që ne
importojmë nga Kina, janë shumë koniunkturale, nuk
kanë qëndrueshmëri, sidomos në këto momente të krizës
së superprodhimit. Kina, duke pasur marrëdhënie tregtare me shumë shtete të botës, të cilat, për të mos shtuar
inflacionin dhe për të mos zhvlerësuar monedhën e tyre,
prodhojnë me suficit të madh dhe hedhin në treg mallra
më të lira, flasim për mallra me sasi të mëdha, jo me
pakicë, i blen këto. Këto sasi të mëdha mallrash këto
shtete mund t'ua japin kinezëve edhe më lirë nga sa
përcaktojnë çmimet ndërkombëtare, dhe kjo nga ana e
saj përpiqet të na e hedhë neve që të fitojë më shumë
dhe në të njëjtën kohë të marrë nga ne gjoja me çmime
ndërkombëtare ato mallra për të cilat ka nevojë dhe që
janë të vlefshme për të. Prandaj në këtë drejtim duhet
të jemi vigjilentë, sepse tani Kina është në pozita armiqësore ndaj vendit tonë.
Për të gjitha këto ne duhet të ngulim këmbë që
çmimet e shitblerjes të caktohen bashkërisht dhe në
lidhje me koniunkturat ndërkombëtare. Këto çmime ne
duhet t'i njohim mirë si për mallrat që duam të blejmë,
ashtu edhe për ato që duam të shesim. Pas kësaj, para
se të lidhen kontratat, ne duhet t'i bëjmë llogaritë mirë,
sa kushton iks ose ipsilon mall. Iks mall kushton, të themi, tre dollarë, ai tjetri pesë dollarë, një i tretë kushton
shtatë dollarë etj. Me këto çmime shteti ynë blen 20 copë
nga iks mall, 10 nga ipsilon mall, 7 nga zeta e kështu me
radhë. Se me se do t'i bësh llogaritë ti që pranon të
shesësh këto mallra, kjo është punë për ty, bëje me cilën
monedhë të duash, po këto sasi mallrash që më duhen
mua, me këto çmime mesatare ndërkombëtare, bëjnë,
për shembull, kaq mijë lekë. Në qoftë se ti do t'i konver886

tosh këto në dollarë, ato vlejnë, për shembull, gjithsej
2 000 dollarë, në qoftë se do t'i konvertosh me franga
të Zvicrës, arrin në 6 000 franga të këtij vendi etj. Të
gjitha këto mua s'më hyjnë në punë.
Pse e bëjnë kinezët këtë presion? Vallë për lehtësi
konvertimi?
Mua më duket se nuk e bëjnë për këtë. Ata nuk e
kanë hallin që t'i rregullojnë llogaritë sa më shpejt me
franga zvicerane. Përkundrazi, këtu kemi të bëjmë me
pikësynime të caktuara politike dhe ekonomike. Është
e qartë, kinezët duan të fitojnë sa më shumë nga ne, të
na shesin më shtrenjtë dhe të blejnë nga ne sa më lirë.
Tashmë ata veprojnë si kapitalistë, as që mund të mendohen tani qëndrime internacionaliste nga ana e tyre në
marrëdhëniet me ne.
Prandaj situata në marrëdhëniet tona me Kinën nuk
është aq e lehtë. Përkundrazi, &shtë mjaft e vështirë dhe
ne duhet t'i futemi seriozisht kësaj çështjeje, për arsye
se shitblerjet nga ne me këtë vend zënë një pjesë me
rëndësi në import-eksportin tonë. Vështirësi kemi ne
edhe me të tjerët, sepse ata njësoj janë të gjithë. Revizionistët përpiqen të na hanë neve ose në çmime, ose
në cilësinë e mallrave, «të na e shesin sapunin për djathë», si thotë populli, sido që ne i kemi parë. Por, fundi
i fundit, me ta nuk kishim ç'bënim. Ata edhe mund të
na thoshin: «Shkoni merrini gjetkë po të doni, tregti
është kjo». Të njëjtën gjë, si të tjerët, do të bëjë tani
edhe Kina.
Pra izolimin e vendit tonë nga pikëpamja ideologjike
dhe politike imperialistët dhe revizionistët nuk e bëjnë
dot, kurse nga ana ekonomike kanë mundësi të na dëmtojnë dhe të na pengojnë. Prandaj ne duhet të përpiqemi
të përballojmë çdo vështirësi që do të na nxjerrin. Ta
kuptojmë mirë rëndësinë që ka, veçanërisht në kushtet
aktuale, realizimi i planeve. Këtu s'ka receta, po duhet
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mendim i thellë, djersë dhe zbatim në kohë, në cilësi
dhe në sasi të detyrave dhe të bëjmë kursim kudo. Ne
kurrsesi nuk shkojmë në autarki, kjo do të ishte marrëzi,
po ta mendonte kush. Ne duhet të punojmë që të shesim, që të na krijohen mundësi edhe të blejmë, natyrisht
në atë masë që kemi mundësi. Të tjerët i shohim, që të
gjithë marrin kredi dhe janë futur deri në grykë në
borxhe, duke e lidhur vendin kokë e këmbë te kreditorët. Gurët s't'i blen njeri, se kanë të gjithë, por kromin,
bakrin e përpunuar etj. t'i blejnë që ç'ke me të, se të
tërë kanë nevojë. Por në qoftë se do të ketë pakujdesi
nga ana jonë, mungesë kokëçarjeje dhe mungesë shkathtësie në tregtinë me jashtë, atëherë të tjerët nuk do të
na e blejnë as kromin, as bakrin, asnjë mall tjetër. Prandaj Partia dhe gjithë kuadrot duhet ta njohin mirë situatën që po kalojmë dhe të nxjerrë secili detyrat që i
dalin.

Mendimet që u thashë shokëve sekretarë, kanë lidhje
edhe me plenumin që kemi përpara, domethënë me plenumin, ku do të punohet raporti që u mbajt në Komitetin Qendror mbi Kinën. Këtu unë fola vetëm për disa
çështje të problemit ekonomik, se si duhet kuptuar vija
politike, ideologjike dhe qëndrimet tona marksiste-leniniste kundër Kinës, që ka devijuar dhe ka tradhtuar
marksizëm-leninizmin, si duhet ta kuptojnë Partia dhe
populli rëndësinë e ekonomisë socialiste, të ligjeve që e
drejtojnë këtë ekonomi, të kuptojnë mirë rëndësinë e
kryerjes me sukses të detyrave që ka gjithsecili si individ dhe si kolektiv për realizimin e planeve.
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E PREMTE
9 DHJETOR 1977*

K1NA KA QELLIME NEOKOLONIALISTE
Është fakt se Kina aktualisht me teorinë mbi «botën
e tretë» bën përpjekje të mëdha për t'u kthyer në një
superfuqi, në një fuqi të madhe neokolonialiste. Në përgjithësi, në momentet aktuale përpjekjet e Kinës janë
drejtuar për zhvillimin e ekonomisë dhe për forcimin e
potencialit të saj ushtarak. Për realizimin e tyre ajo nuk
është frymëzuar nga ideologjia marksiste-leniniste dhe
nuk është nisur nga synimi për përmirësimin kryesisht
dhe në radhë të parë të ekonomisë socialiste e të mirëqenies së popullit kinez.
Udhëheqësit kinezë janë futur në rrugën e shfrytëzimit maksimal të popullit të madh e punëtor të vendit
të tyre për të krijuar një forcë, me anë të së cilës Kina
të hapet në botë, të kërkojë e të zërë tregje të reja, të
shfrytëzojë pasuritë e vendeve dhe të popujve të tjerë, që
të bëhet një superfuqi. Por Kina revizioniste, për t'ia
arritur këtij qëllimi, aktualisht nuk mund të futet në
luftë në të dy krahët, me të dyja superfuqitë, prandaj
ajo mbështetet te kapitalizmi botëror, që përfaqësohet
nga imperializmi amerikan dhe nga shtetet e tjera të pasura kapitaliste, kundër socialimperializmit sovjetik.
Një qëllim i tillë ka ekzistuar në Kinë edhe shumë
kohë përpara. Më kujtohet që diku, në fletët e Ditarit
tim, e kam trajtuar këtë prob]em. se si në një moment
udhëheqja kineze ishte në eufori dhe pretendonte për
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luftë në të dy krahët, edhe kundër imperializmit amerikan, edhe kundër imperializmit sovjetik, dhe, kur Indonezia u tërhoq nga Kombet e Bashkuara, pikërisht në
ato momente Çu En Lai, në emër të Kinës së Mao Ce
Dunit, hodhi parullën që Kina tok me Indonezinë dhe
me një sërë shtetesh të tjera aziatike të krijonin një
Drganizatë të re të kombeve të bashkuara, në kundërshtim
me Organizatën e Kombeve të Bashkuara që u themelua
pas Luftës së Dytë Botërore! Kjo ishte si konsekuencë
gjoja e strategjisë maoiste në luftë kundër të dyja superfuqive, që bënin ligjin në Kombet e Bashkuara, por
qëllimi i këtij hapi ishte që rreth Kinës të grumbulloheshin kryesisht shtetet e Azisë si edhe ato të Afrikës e,
së toku, të ndërmerrnin një luftë politike, ideologjike
dhe ushtarake kundër imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik.
Pra, që në atë kohë maoistët u përpoqën të krijonin
një grumbullim rreth Kinës së madhe, që kjo të bëhej
lidershipi i një sërë shtetesh të «botës së tretë», të asaj
«bote të tretë» të cilën shumë kohë më parë se Mao Ce
Duni e kishin pagëzuar të tillë Rusvelti dhe më vonë.
edhe Hrushovi, dhe e bënë jo për qëllime ideologjike,
siç e ktheu Maoja pastaj më 1974. Rusvelti dhe Hrusho;vi e kishin qëllimin pikërisht se si të kontribuohej prej
këtyre fuqive të mëdha imperialiste që, kësaj «bote të
tretë», bote të kolonizuar me metoda të reja, pra, klikave
që sundonin në këto shtete, t'u siguronin subvencione
ekonomike për t'i mbajtur nën zgjedhën e tyre ekonornike, politike, por edhe ushtarake. Kjo bëhej për arsye
se në ato kohë në radhë të parë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kishin krijuar baza të forta në këto vende dhe
pikërisht ishin kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës me CIA-n e tyre që e ndihmuan Suharton të vriste
500 mijë komunistë dhe patriotë në Indonezi, brenda
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një kohe fare të shkurtër, dhe që miku i ngushtë i kinezëve dhe i Aiditit, Sukarno, të likuidohej.
Pikëpamjet e shtetit të madh, të dominimit të Kinës
në botë, nën maskën e «ndihmës» për popujt e vegjël, të
kthimit të saj në një superfuqi, nën maskën për t'u bërë
një shtet i fuqishëm gjoja socialist, kishin zënë vend me
kohë tek udhëheqësit kinezë. Një gjë e tillë ishte shkaktuar nga ideologjia e tyre kapitaliste, revizioniste, e shtetit të madh dhe nuk kishte të bënte aspak me idetë marksiste-leniniste për mbrojtjen e popujve të shtypur e të
vuajtur, aspak e nisur nga qëllime për nxitjen e luftërave çlirimtare dhe të revolucionit.
Mendimi që shfaqi Çu En Lai botërisht që në atë
kohë për krijimin e një organizate të re të kombeve të
bashkuara, e shkëputur e në kundërshtim me atë ekzistuese, tash, në këto momente, merr kuptimin e vërtetë
të synimit politiko-ideologjik të maoistëve dhe vë në
dukje se si këta elementë pseudomarksistë përpiqeshin
dhe përpiqen të shfrytëzojnë koniunkturat në interesin e
vijës së tyre kapitaliste dhe dominuese, pra, vë në dukje
tendencat e tyre të vjetra për ta bërë Kinën superfuqi
neokolonialiste.
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E SHTUNË
10 DHJETOR 1977*

TRAGJEDIA E POPUJVE ARABE
Me të vërtetë është një fatkeqësi e madhe për një
sërë popujsh arabë të Lindjes së Mesme, të cilët kanë
qenë dhe vazhdojnë të jenë preja e imperializmit amerikan dhe e socialimperializmit sovjetik. Ata kanë qenë
dhe janë nën saçin e përhershëm të intrigave si të Traktatit të Varshavës, në personin e Bashkimit Sovjetik,
ashtu edhe të NATO-s, në personin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që synojnë të kenë në këto vende zonat e influencës, të kenë tregje dhe baza ushtarake.
Qëllimi i të dyja superfuqive është t'i mbajnë këta popuj të përçarë dhe, në fakt, sot për sot ia kanë arritur
këtij qëllimi.
Siç e kam thënë edhe herët e tjera, këta popuj nuk
janë thjesht arabë, por, pavarësisht nga kjo, ata mund
të quhen të tillë. Veç një gjë është e vërtetë, ata i lidh
një fe dhe ajo luan rol të madh në këto vende. Popujt
arabë, pavarësisht nga emërtimi i shteteve të tyre, në
shumicën e rasteve ndodhen akoma nën sundimin e
mbretërve, të shahëve, emirëve, që, me përjashtim të
veshjeve, në shumë pikëpamje qeverisin me metodat karakteristike mesjetare të feudalizmit dhe janë të lidhur
me fuqitë e mëdha imperialiste. Prandaj nuk mund të
thuhet se kanë fituar lirinë e demokracinë e plotë e të
vërtetë.
Të gjitha këto shtete dhe popuj, që nga Mauritania,
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Maroku, Algjeria, Tunizia, Libia, Egjipti e nga Libani,
Siria, Iraku, Jordania, Arabia Saudite, Kuvajti, Emirat4
e Gjirit Persik, formojnë, siç e quajnë vetë veten e tyre,
«familjen e madhe të kombit arab». Por kohët e ngjarjet
këtë familje të madhe e kanë shpartalluar, prandaj ky
emërtim nuk i shërben shumë. Çdo shtet nga këta mund
të jetë dhe mund të quhet anëtar i kombit arab, por të
tërë këta nuk mund të formojnë dhe nuk e formojnë të
njëjtin komb arab. Afërsi me njëri-tjetrin kanë, secili
vend ka shtet më vete, të pavarur dhe sovran, kanë interesa të përbashkët, por këta interesa të përbashkët nuk
janë dhe nuk mund të jenë kurrë në akord me interesat
e çdo shteti të marrë në veçanti. Përse? Sepse ekonomia, pasuritë e tyre janë të pabarabarta. Jo vetëm për
këtë arsye, por disa nga këto shtete udhëhiqen nga individë ose nga grupe njerëzish ose partish që s'kanë asgjë
demokratike. Pasuritë kryesore, diku të mëdha, diku mesatare, sidomos nafta, janë vënë në ankand dhe, në
grabitjen e shfrytëzimin e saj, epërsi të madhe kanë fituar monopolet amerikane, pra, imperialistët amerikanë.
Për sa u përket sovjetikëve, sot për sot ata po përpiqen
të mbajnë në këtë zonë një gjendje të turbullt, përpiqen
të influencojnë politikisht dhe ideologjikisht mbi qeveritë
dhe partitë e vendeve arabe, të kenë në këtë pellg baza
ushtarake dhe strategjike. Rivaliteti midis këtyre dy superfuqive për epërsi politike, ekonomike e ushtarake në
këtë rajon, shkakton e thellon edhe përçarjen aktuale
në mes popujve arabë, midis shteteve arabe.
Në këtë rajon, përveç këtyre popujve, ekzistojnë
edhe populli arab palestinez si dhe ai izraelit. Këtu popullsia izraelite nuk ka qenë në numër të konsiderueshëm, por me kohë, sidomos pas krijimit të shtetit të
Izraelit, numri i saj u rrit relativisht shumë. Në qoftë se
nuk gabohem, Izraeli sot ka mbi 3 milionë e gjysmë
banorë, por psikologjia dhe frymëzimi izraelit, sidomos
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në fushën e organizimit, kanë bërë që ky shtet të for,
cohet nga të gjitha pikëpamjet, nga pikëpamja ekonomike e financiare po e po, por edhe nga pikëpamja ushtarake. Mbështetja kryesore e tij ka qenë e është im.perializmi amerikan pa lënë mënjanë vendet e tjera imperialiste.
Përveç Izraelit, imperializmi amerikan, nëpërmjet
monopoleve të mëdha të naftës, ka nën influencën e vet
Arabinë Saudite, vendin më të pasur të kësaj zone në
naftë, Emiratet e Gjirit Persik dhe Iranin. Praktikisht
ai ka në dorë fushat e naftës në të gjitha këto vende.
Për ta ruajtur gjithë këtë pasuri të madhe, imperializmi
amerikan është gati të hyjë vetë në luftë, por përpara
se të futet vetë, në luftë për interesat e tij fut të tjerët.
Kështu, kur pa se mund të rrezikohej zona e tij e influencës në Lindjen e Mesme, ndërseu Izraelin, i cili
sulmoi ushtarakisht disa herë me radhë Egjiptin dhe Sirinë. Këta, gjoja për të mposhtur Izraelin, pse kishte
pushtuar disa toka të tyre dhe kishte dëbuar nga tokat
e veta palestinezët e i kishte detyruar të jetonin, dhe
jetojnë, si muhaxhirë në vendet e tjera arabe, u mbështetën te socialimperializmi sovjetik. Kjo i përgjigjej politikës së socialimperialistëve sovjetikë, sepse qëllimi i
vërtetë i tyre ishte që nëpërmjet Egjiptit dhe Sirisë të
hidhnin në dorë pasuritë e mëdha të naftës në Lindjen
e Mesme.
Naseri ra në kurthin e sovjetikëve, predikoi likuidimin e plotë të Izraelit, bile me një pretekst të paqenë u
fut edhe në Jemenin e Veriut. Politika e tij e vartësisë
nga sovjetikët u solli dëmet që dihen Egjiptit dhe popullit egjiptian.
Anvar el Sadati ndoqi politikën e Naserit, u lidh më
ngushtë me Bashkimin Sovjetik dhe vazhdoi me kërcënime kundër Izraelit. Kjo bëri që Bashkimi Sovjetik të
ngulte këmbët mirë në Egjipt dhe arrinte deri aty sa.
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të mendonte se s'kishte kush ta shkulte andej. Sadati,
duke u bazuar në ato armë që i merrte nga Bashkimi
Sovjetik, luajti një manovër politike sidomos për të
ardhmen, vlerësoi forcat izraelite në Sinai dhe i sulmoi
atol, por pa ndonjë sukses të madh. Sidoqoftë ushtritë
egjiptiane e kapërcyen bregun lindor të kanalit të Suezit dhe u futën në një pjesë të Sinait që ishte pushtuar
nga Izraeli në kohën e Naserit. Në këtë gjendje ndërhynë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëpërmjet Këshillit të Sigurimit u vendos armëpushimi. Daljen në
bregun lindor të kanalit të Suezit, Sadati e quajti një
fitore të madhe të luftës së Kipurit, siç u quajt kjo luftë.
Por edhe Izraeli luajti pjesën e vet të lojës politike, pasi
kaloi bregun perëndimor të kanalit të Suezit, pranoi armëpushimin, bisedimet për të cilin u zhvilluan pikërisht
në këtë pjesë të tokës egjiptiane të pushtuar gjatë kësaj.
lufte. Pas armëpushimit Izraeli vazhdon t'i mbajë tokat
e pushtuara egjiptiane të Sinait dhe tokat e tjera arabe,
forcat palestineze i ka kurdoherë jashtë territorit të tij
dhe bazat e tyre që ndodhen afërsi të tokave të pushtuara i godet vazhdimisht.
Izraeli mban po ashtu të pushtuar Golanin e Sirisë
dhe, në të njëjtën kohë, tok me imperialistët amerikanë,
punon që «të ulë gjakrat» në këtë rajon. Kjo taktikë e
tij synon të thellojë më tej përçarjen në mes vendeve
arabe dhe me më kryesorin prej tyre, Egjiptin, të arrijë
një paqe në mos të përhershme, të përkohshme, në mos
të përgjithshme, të paktën të pjesshme. Në këtë drejtim
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë manovruar dhe
po manovrojnë me të gjitha mjetet e rrugët në ndihmë
të strategjisë izraelite.
Egjipti është vendi më i populluar arab. Në krye të
shtetit egjiptian sot ndodhet Anvar el Sadati, një pasanik
1 £shtë fja]a për luftën e 6 tetorit 1973, lufta e Kipurit.
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arab dhe, siç ka shkruar vetë në librin mbi kuj timet e tij
nga koha e Luftës së Dytë Botërore, ka qenë në shërbim
të feldmareshalit hitlerian Romel. Kohët e fundit Sadati
shkoi në Jerusalem ku bisedoi me Beginin, kryeministrin
e Izraelit. Të dy ranë dakord që tash e tutje të jetojnë në
«paqe», natyrisht me disa kushte. Këto kushte i leverdisin
Izraelit, por edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të
cilat janë prapa kësaj manovre të madhe antiarabe.
Gjesti i Sadatit, vajtja e tij në Jerusalem, bëri
vendet e tjera arabe «të revoltohen», ta quajnë tradhtar
të kombit arab dhe të mblidhen në Tripoli të Libisë për
të gjykuar qëndrimin e tij dhe për ta dënuar. Në këtë
mbledhje, përveç Kadafit, ishte Bumedieni i Algjerisë,
Asadi i Sirisë si dhe një përfaqësues i Libanit. Iraku
ishte dakord, por më duket nuk dërgoi njeri. Në rribledhjen e Libisë, pra, ku kërcënuan dhe dënuan Sadatin,
nuk vajtën të tëra vendet arabe.
Arabia Saudite, pavarësisht se nuk deklarohet hapur,
në të vërtetë qëndron pas Sadatit dhe e mbështet atë. Edhe
Emiratet e Gjirit Persik e mbështetin veprimin e Sadatit,
i cili hapin që bëri me siguri nuk e ka bërë pa pasur
pëlqimin e disa të tjerëve, sidomos të vendeve që përmenda më lart.
Kështu gjendja e marrëdhënieve midis vendeve arabe u ngatërrua akoma më thellë. Aktualisht shohim që
nga një anë qëndrojnë Algjeria, Libia, Iraku, Siria dhe
Libani, nga ana tjetër Egjipti, prapa të cilit qëndron
mbreti hashemit i Jordanisë, Hyseini. Qëndrojnë, po
ashtu, siç thashë, mbreti i Arabisë Saudite, sheikët e
rit Persik, pra, njerëzit më të pasur të botës arabe.
Tunizia qëndron në mes, nuk prononcohet as andej,
as këndej, lëshon herë ndonjë fjalë pro, herë ndonjë
kundër.
Tripolit,
Sadati, për të kundërshtuar mbledhjen
preu përnjëherë marrëdhëniet diplomatike me të gjitha
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vendet që morën pjesë në këtë mbledhje. Në të njëjtën
kohë thirri në Kajro mbledhjen e vendeve të interesuara
të kësaj zone, si edhe amerikanët, izraelitët dhe sovjetikët. Këta të fundit, duke u përpjekur të mos dalin fare
jashtë fushe, refuzuan të marrin pjesë në këtë mbledhje,
kurse amerikanët pranuan, por edhe izraelitët janë gati
të venë aty. Sadati tregohet i vendosur ta bëjë këtë
mbledhje me ose pa vendet e tjera arabe.
Me fjalë të tjera, imperializmi amerikan dëshiron
dhe do t'ia arrijë qëllimit që në mes satelitit të tij, Izraelit, dhe Egjiptit të arrihet në një modus vivendi, qoftë
edhe një «paqe» e përkohshme, e pjesshme. Por Shtetet
e Bashkuara të Amerikës do të dëshironin dhe për këtë
po punojnë, që në këtë marrëveshje për «paqe» midis
Izraelit e Egjiptit të marrin pjesë edhe vendet e tjera
arabe, sidomos Siria. Kjo atyre u intereson shumë.
Ka gisht Bashkimi Sovjetik në këtë çështje? Unë
mendoj se ka. Pavarësisht nga qëndrimi i jashtëm, atij i
intereson ta thellojë përçarjen në mes vendeve e popujve arabë që të mund të përfitojë më shumë.
Sadati, i zemëruar nga qëndrimi i përgjithshëm
mashtrues i Bashkimit Sovjetik, dëboi nga Egjipti të
gjithë këshilltarët e teknikët ushtarakë e civilë sovjetikë
e të aleatëve të tij, të vendeve të «demokracisë popullore», dhe uli pothuajse në minimum personelin e përfaqësive të tyre diplomatike. Pas kësaj edhe Bashkimi
Sovjetik e ktheu pllakën dhe hapur po mbështet vendet
që u mblodhën në Tripoli. Me këtë qëndrim ai mbron
politikën e vet në Lindjen e Mesme, sidomos bazat ushtarake që ka në Libi, në Siri etj. Përfitimet që Bashkimi
Sovjetik ka në këto vende të brigjeve të Mesdheut kanë
karakter ushtarako-strategjik, por me kohë ai mendon t'i
zgjerojë ato edhe në fushën ekonomike jo vetëm në
vendet buzë Mesdheut, por edhe në brendësinë e Afrikës
dhe të Lindjes së Mesme. Prandaj tani ai tregohet gjoja
57 - 93
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mik i sinqertë dhe i ngushtë i gjithë popujve arabë, me
përjashtim të Sadatit dhe të atyre që e mbështetin atë.
Aktualisht, pra, ne shohim që imperializmi amerikan ka arritur deri diku objektivat e vet, domethënë
ka konsoliduar pozitat e tij strategjiko-ekonomike në
këtë zonë dhe i ka përçarë popujt arabë. Vendet më të
populluara dhe më të fuqishme ekonomikisht dhe ushtarakisht janë në anën e tij, duke pasur, gjithashtu, në
të njëjtën kohë, në anën e vet edhe Izraelin, koburen
e tij të vërtetë për kohë lufte dhe turbullirash. Kurse
Bashkimi Sovjetik përpiqet të ruajë ato pozita që i mbetën, pse Egjiptin e humbi. Megjithatë, sovjetikët nuk
i kanë humbur të gjitha shpresat.
shtë e drejtë të mendohet dhe të konkludohet se
kjo është me të vërtetë një tragjedi për të gjithë popujt
arabë, vendet e të cilëve lagen nga Mesdheu, Deti i Kuq
dhe Gjiri Persik. Kina mendon se këto vende e këia
popuj të «botës së tretë», «forca kryesore lëvizëse që çon
botën dhe njerëzimin në revolucionin proletar», do të
jenë në anë të saj. Ç'teori skandaloze, kur dihet se në
shumicën e këtyre vendeve sundojnë mbretër feudalë dhe
borgjezë kapitalistë të mëdhenj që luajnë me fatin e popujve të tyre e që janë të lidhur ngushtë me njërën ose
me tjetrën fuqi imperialiste!
Politika kineze nuk ka asgjë marksiste-leniniste dhe
jeta po tregon se teoria e «tri botëve» s'ka asnjë bazë,
asnjë influencë edhe në këto vende, për të mos folur
për të gjitha vendet e ashtuquajtura të «botës së tretë».
Jo vetëm kaq, por këto situata dhe këto qëndrime e kanë
vënë Kinën në një pozitë jashtëzakonisht të dobët dhe
qesharake. Ajo nuk mund dhe nuk di ç'qëndrim të mbajë, të jetë pro Sadatit apo kundër tij, të jetë kundër
Izraelit apo pro, të jetë për paqen apo për vazhdimin e
luftës së popujve arabë dhe në mënyrë të veçantë të
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popullit arab palestinez kundër Izraelit që u ka rrëmbyer tokat.
Kina s'mund të prononcohet për këto probleme dhe
kjo është e natyrshme, për arsye të politikës së saj
inkonsistente, pa baza, reaksionare dhe qesharake. Gjithë popujt arabë e shikojnë që Kina është një fuqi «e
madhe», por që s'ka forcë sa të ndërhyjë të paktën me
qëndrimet e saj në këto probleme kaq të mëdha që janë
lodra e dy superfuqive, por që shqetësojnë botën. Kështu
Kina, edhe pse s'e thotë hapur, është pro marrëveshjes
së Sadatit me Izraelin, pro sakrifikimit të lirisë dhe të
pavarësisë së popullit palestinez që kërkon atdheun e tij.
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E SHTUN£
10 DHJETOR 1977*

KINEZET DUAN TA ULIN NE MINIMUM
TREGTINE ME VENDIN TONE
Kinezët, në vend që të dërgonin në Shqipëri një
delegacion tregtar nga Pekini, caktuan si anëtar të delegacionit atasheun e tyre tregtar këtu dhe dy a tre
funksionarë të tjerë të ambasadës në Tiranë. Kryetarin e
delegacionit nuk e kanë caktuar akoma, por do ta caktojnë më vonë nga Pekini, sigurisht ndonjë funksionar
të ulët. Me fjalë të tjera, ikinezët, duke menduar të na
dëmtojnë ekonomikisht, nuk duan të bëjnë tregti me ne,
ose, më saktë, ata duan ta ulin tregtinë me ne në një
shkallë minimale.
Natyrisht, kësaj situate ne duhet t'i bëjmë ballë dhe

kryesorja është që të intensifikojmë tregtinë me vendet
e ndryshme të botës, t'u gjejmë treg mallrave tona dhe
nga shitja e tyre të mundim të importojmë lëndët e para
ose materialet e tjera të përpunuara për të cilat kemi
nevojë. Kjo është e vetmja rrugë e drejtë për ne. Ne nuk
duam që tregtia me Kinën të ulet, nuk duam që mosmarrëveshjet ideologjike të shtrihen edhe në marrëdhëniet
tregtare, por, meqë Kina e do këtë gjë, atëherë jemi të
detyruar të veprojmë në rrugën që thashë më përpara.
Duke caktuar nëpunës të ambasadës së tyre në Tiranë, kinezët jo vetëm kërkojnë të na thonë se s'duan të
bëjnë tregti, por kanë për qëllim që tratativat për kontraktimin e mallrave në mes dy vendeve tona të zgjaten
e të zgjaten pa kufi, për arsye se delegacioni në fjalë
do ta ketë selinë e tij në ambasadën kineze në Tiranë
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dhe nuk do t'i prishet aspak puna që të kridhet në diskutime, të krijojë diskutime, të ngrihet e të ikë nga mbledhja, të vejë në ambasadë, të rikthehet përsëri në bisedime, të mos japë asnjë mendim e të mos marrë asnjë
vendim pa pyetur Pekinin. Pra, taktika e kinezëve është
që muhabetet të zgjaten dhe të mos realizohet gati asgjë
në lidhje me tregtinë shqiptaro-kineze.
Ndryshe do të ishte po të vinte një delegacion
plotë, i çfarëdo rangu, nga Pekini, se anëtarët e tij do
të duhej të qëndronin për një kohë të kufizuar në vendin tonë për bisedime, ata nuk mund ta zgjatnin shumë
qëndrimin e tyre te ne dhe qëndrimi ose largimi i tyre
nga Tirana duhej të konkretizohej ose me një rezultat
të rregullt, ose pa asnjë rezultat. Mirëpo largimi i tyre
pa rezultat do të ishte një humbje për ta, prandaj e
evitojnë këtë. Edhe po të venim ne në Pekin, mund që
përsëri një gjë e tillë të ndodhte. Në rast se ata nuk
do të binin dakord, ne do të ngriheshim të iknim dhe
kjo do të thoshte se ata nuk dëshirojnë të bëjnë tregti
me ne; opinioni botëror do ta kuptonte se nuk jemi ne
që nuk duam të bëjmë tregti me Kinën.
Të gjithë e kuptojnë këtë që bëjnë revizionistët
kinezë. Sidoqoftë këtij delegacioni kinez edhe ne duhet
t'i vëmë përballë një delegacion të të njëjtit nivel, që
të diskutojë me ta me gjakftohtësi për shkëmbimet tregtare, duke mos ngatërruar dhe duke mos lejuar që ata
të futin ideologjinë dhe politikën brenda në këto tratativa. Të përpiqemi që t'u shesim sa më shumë dhe të na
shesin sa më shumë, natyrisht brenda caqeve që do të
jenë të dispozuar, se më tepër ne nuk kemi ç'bëjmë.
Qëndrimi që do të mbajnë, nuk do të na bëjë të përulemi përpara tyre. Jo, ne do të gjejmë rrugëdalje, duke
mbajtur si kurdoherë kokën lart, duke mbrojtur parimet
tona marksiste-leniniste, dhe do të jenë ata të parët që,
haptazi, do të marrin qëndrime armiqësore kundër nesh
edhe në marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare.
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E HENE
12 DHJETOR 1977*

NJE MENDIM PER SHTYPIN TONE
LIDHUR ME KINEN
Porosita shokët që në gazetat «Zëri i popullit* dhe
«Bashkimb» të shkruhet për Kinën, të jepen lajme për
çështje të ndryshme, veçanërisht ekonomike. Ne kemi
mosmarrëveshje ideologjike, bile të thella, me PK të
Kinës, por ne nuk i kemi prerë marrëdhëniet shtetërore
dhe miqësore me popullin dhe me shtetin kinez. Në këto
situata njerëzit tanë duhet të kuptojnë drejt kur themi
se nuk dirhet t'i kalojmë mosmarrëveshjet politiko-

-ideologjike edhe në marrëdhëniet ekonomike e shtetërore.
Ne duhet t'i zhvillojmë marrëdhëniet ekonomike me
Kinën, sipas marrëveshjeve e kontratave që kemi. Marrëdhëniet ekonomike nuk na pengojnë aspak që për
çështjet ideologjike të shprehim pikëpamjet e Partisë
sonë. Kur themi që marrëdhëniet ekonomike t'i ruajmë,
kur themi që të mos i presim marrëdhëniet me Kinën,
këto kërkesa bëhen mbi bazat e reciprocitetit, domethënë kërkohet edhe nga ne që të mos krijojmë një
gjendje «të ngrirë» jo në fushën ideologjike, por pikërisht në marrëdhëniet ekonomike. Fakti që marrëdhëniet
në fushat politike dhe ideologjike janë të akullta, nuk
do të thotë që edhe marrëdhëniet tregtare të jenë të
tilla. Ato mund të jenë normale e me leverdi reciproke.
Prandaj kjo situatë duhet kuptuar mirë.
Është fakt që Kinës në planin politik nuk i leverdis
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t'i presë tërësisht marrëdhëniet me ne. Deri dje, edhe
aktualisht, vetë Kina ka bërë dhe po bën një propagandë
aq të madhe kundër Bashkimit Sovjetik për prerjen e
marrëdhënieve ekonomike me Kinën, për anulimin e njëanshëm të kontratave, për prerjen e kredive, tërheqjen
e specialistëve dhe uljen e nivelit të tregtisë. Sot Kina
propagandon që Bashkimi Sovjetik i bëri këtë Egjiptit, i
bëri atë Somalisë etj., etj. Derisa bën një propagandë
të tillë, do të arrijë Kina me veprimet e saj në këtë
shkallë armiqësore kundër nesh? Ndoshta nuk do të
arrijë, jo sepse udhëheqësit e saj na duan ne, por se
shikojnë interesin e vet. Që ne ata nuk do të na trajtojnë
më si miq, këtë e kemi të qartë; që do të na i vonojnë
kreditë dhe ndërtimin e fabrikave, të kombinateve ose
të hidrocentraleve, edhe këtë e kemi të qartë; që Kina
nuk do të na tërheqë më të gjitha ato mallra që blinte
m.ë parë nga ne dhe nuk do të na japë të gjitha ato
mallra që ne i kërkojmë, edhe këtë e kemi të qartë. Por
edhe ne do të veprojmë reciprokisht, ashtu sikundër vepron ajo.
Ne, për shembull, kemi kontradikta të thella e të
papajtueshme me Jugosllavinë, por tregti me të bëjmë
dhe për këtë bisedojmë shtruar. Kështu veprojmë dhe me
grekët. Po kështu edhe me italianët. Aq më shumë me
Republikën Popullore të Kinës, nga e cila deri tani kemi
marrë edhe kredi, ne, nga ana jonë, s'ka përse të mos kemi
marrëdhënie normale ekonomike e të mos bëjmë tregti
me të. Prandaj ky qëndrim duhet të ndihet edhe nëpërmjet ndonjë lajmi që mund të jepet në gazetat tona për
çështje që nuk kanë karakter politik. Këtë gjë ne duhet
ta bëjmë, ndryshe do të thotë se nuk e kuptojmë si
duhet politikën e Partisë.
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E SIITUNE
17 DHJETOR 1977*

ÇESHTJA E LINDJES SE MESME NE DRITEN
E NGJARJEVE TE FUNDIT
Siç dihet, imperialistët amerikanë kanë hedhur thonjtë në Lindjen e Mesme dhe kanë ndërmarrë rregullimin
e një paqeje ala amerikane në këtë rajon, duke lënë
jashtë Bashkimin Sovjetik, konkurrentin e tyre kryesor.
Në këtë gjendje ne shohim një ashpërsim të mëtejshëm
të kontradiktave në mes imperializmit amerikan dhe
socialimperializmit sovjetik. Të dy këta kalanderë përpiqen të ndajnë zonat e tyre të influencës në këtë rajon.
Dihet se Lindja e Mesme është një rajon me rëndësi
të madhe strategjike si në çështjen e naftës e të pasurive të tjera natyrore, të tregjeve, po kështu edhe nga
pikëpamja ushtarake në lidhje me një luftë të madhe
eventuale. Flotat detare në Mesdhe, si ajo amerikane,
ashtu edhe ajo sovjetike, përpiqen të krijojnë baza të
përhershme në vendet e këtij rajoni.
Bashkimi Sovjetik, siç e dimë, u përpoq dhe zuri
vend për një kohë në Egjipt dhe në Siri, por Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ia ngritën këmbët nga Egjipti me
anën e Sadatit, i cili bëri si bëri dhe i nxori sovjetikët
jashtë nga Egjipti. Veç, siç dihet, ai i nxori jashtë sovjetikët, për të kallur brenda vendit amerikanët. Sovjetikët kanë mbetur tashti në Siri, së cilës vazhdojnë t'i
japin ndihma për të pasur aty një bazë detare të fuqishme. Sovjetikët, pas humbjes së Egjiptit, natyrisht, u
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përpoqën që të kenë baza të tjera në detin Mesdhe dhe
ia arritën qëllimit: u lidhën me Kadafin e Libisë, po e
armatosin këtë, marrin prej Libisë naftë e dollarë dhe
njëkohësisht gjetën mundësinë që të krijojnë në këtë
vend baza ushtarake, ajrore dhe detare.
Algjerinë, po ashtu, sovjetikët përpiqen ta bëjnë
për vete për të pasur disa fitime, në mos plotësisht
strategjike, politike, duan të fitojnë nga konflikti që ky
vend ka me Marokun dhe me Mauritaninë për çështjen
e Saharës Perëndimore. Algjeria mbështet Frontin POLISARIO, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
mbështetin mbretin e Marokut dhe Mauritaninë. Nga
ana tjetër, siç e dimë, imperializmi amerikan është lidhur fort edhe me Arabinë Saudite, me shahun e Iranit,
me Emiratet e Gjirit Persik, me Izraelin e tash edhe me
Egjiptin e me mbretin Hysein të Jordanisë.
Shohim, pra, dy blloqe në luftë kundër njëri-tjetrit
për të vendosur secili hegjemoninë e vet në këtë rajon
në kurriz të popujve arabë. E gjithë politika e superfuqive synon në atë që të përçajë unitetin dhe aleancat e
popujve arabë, të pengojë realizimin e aspiratave të tyre
dhe secila prej tyre të sundojë sa të jetë e mundur më
mirë e më lehtë mbi këta popuj.
Egjipti dhe Izraeli janë dy protagonistët kryesorë në
ngjarjet ushtarake që zhvillohen në këtë rajon. Protagonisti tjetër më pak i rëndësishëm është Siria. Sadati
i bëri për vete amerikanët dhe, pa pasur aprovimin e
hapur të vendeve të tjera arabe, me të cilat hiqej se ishte
i lidhur ngushtë, sikurse kam shkruar edhe më përpara,
ndërmori një veprim «të guximshëm», shkoi në Izrael, u
takua me kryeministrin Begin e me anëtarët e parlamentit izraelit, knesetit, dhe filloi atje tratativat e «paqes». Sadati u prit shumë mirë nga izraelitët. Bisedimet
në fasadë, natyrisht, qenë të përzemërta.
Në vija të përgjithshme, Sadati, Begini dhe Karteri
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ishin marrë vesh qysh më parë jo për të gjitha problemet, por për ato më kryesoret. Aktualisht këto proble- .
mekrysophtjlnëKaro,Ushigtnde
gjetkë. Në Kajro tash janë grumbulluar e po bisedojnë
ekspertët e të dy vendeve, të Egjiptit dhe të Izraelit.
Cfarë. bisedojnë, ne nuk dimë akoma shumë gjëra, pse
agjencitë e huaja të lajmeve nuk pipëtijnë gjëkafshë të
rëndësishme.
Ato gjëra të pakta që thonë lënë të kuptohet se
miqësia në mes qeveritarëve egjiptianë dhe izraelitë sa
vjen e po trashet. Kjo duket nga fakti se izraelitët flasin
me admirim të madh për Egjiptin, për udhëheqjen e tij.
Kjo duket, gjithashtu, edhe nga pritja jashtëzakonisht
e ngrohtë që po u bëhet të dërguarve izraelitë në Kajro,
bile një nga rrugët e këtij qyteti që çon për në piramidat, u quajt •Rruga e paqes».
Gjatë gjithë kësaj kohe Begini sillet rreth e rrotull.
Ai shkoi në Francë, ku pati bisedime të përzemërta
me Zhiskar d.'Estënin, i cili e mbështet këtë «vijë paqësore». Begini shkoi, gjithashtu, në Gjermaninë Perëndimore që, gjithashtu, e mbron këtë «vijë paqësore». Tash
së fundi Begini ka shkuar në Uashington. Sigurisht, ai
është thirrur në kryeqytetin amerikan nga Karteri për
t'i precizuar akoma edhe më mirë vullnetin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në këto tratativa. Dhe, siç po
duket, Karteri me Beginin kanë rënë në ujdi të mira.
Kështu Begini, siç bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve,
do të shkojë të takohet me Sadatin në Egjipt dhe do të
përfundojë me këtë të fundit një marrëveshje. Çfarë
marrëveshje do të jetë kjo në kushtet e sotme? Mund
të jetë, dhe ka mundësi të jetë, një paqe dypalëshe, domethënë në mes Egjiptit dhe Izraelit, për të cilën me
siguri do të bëhen përpjekje që më vonë të mund të
pranohet edhe nga Siria, ndoshta edhe nga vendet e tjera arabe që aktualisht e kanë kundërshtuar. Me këtë
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rast mund t'i jepet Sadatit shkretëtira e Sinait, natyrisht, duke i akorduar Izraelit shumë të drejta të konfirmuara dhe të siguruara edhe nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, si kalimi i lirë e pa pengesa i anijeve të tij
nëpërmjet kanalit të Suezit për në Detin e Kuq e nëpërmjet ngushticës së Bab el Mandabit dhe gjirit të
Adenit për në Oqeanin Indian, dhe kanali të mbetet
krejt i lirë ose nën drejtimin e të dyja palëve.
Nga ana tjetër, kjo marrëveshje dypalëshe për «paqe» mund të çojë po ashtu në zgjidhjen «në parim» të
çështjes palestineze. Kjo zgjidhje «në parim. e çështjes
palestineze, natyrisht do të bëhet sipas qejfit të amerikanëve dhe të izraelitëve e do të pranohet edhe nga
Sadati. Pra, synimi është të krijohet një «shtet palestinez» ku të përfshihet bregu perëndimor i lumit Jordan,
Cisjordania, si dhe rripi i Gazës në brigjet e Mesdheut,
ose, më mirë të themi, jo një shtet i pavarur palestinez,
por një entitet me anë të të cilit vetëm sa të njihet
ekzistenca e palestinezëve, të bashkuar me mbretërinë
hashemite të Hyseinit.
Ky mund të jetë akordi ose marrëveshja paqësore
dypalëshe në mes Egjiptit dhe Izraelit e kurdisur nga
imperializmi amerikan. Natyrisht, nga të parët që do ta
pranojnë këtë marrëveshje do të jenë Arabia Saudite,
Irani, Maroku dhe Emiratet e Gjirit Persik. Vendet e
tjera arabe mund ta pranojnë më vonë, pasi çështja e
Golanit sirian të gjejë njëfarë zgjidhjeje. Se çfarë zgjidhje do t'i japë ky traktat dypalësh çështjes së Golanit
sirian, do të shikohet, por amerikanët kanë tendencë që
edhe Sirinë ta bëjnë me vete. Me fjalë të tjera, Shtetet
e Bashkuara të Amerikës do të përpiqen që Bashkimit
Sovjetik t'i ngrihen këmbët edhe nga Siria e, për të
arritur këtë objektiv, duhet medoemos t'i njohin disa të
drejta e t'i japin disa privilegje edhe Sirisë. Kjo, mendoj
unë, mund të bëhet më vonë, pas shumë tratativave që
.
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do të zhvillojnë për këtë problem Karteri, Sadati dhe
mbreti Saud i Arabisë Saudite.
Në qoftë se arrihet që edhe Sirinë ta futin në kllapë, atëherë kush mbetet tjetër atje? Mbetet Iraku. Ky,
aktualisht, nuk e mbështet Sadatin, por edhe me Sirinë
nuk është në marrëdhënie të mira, për arsye të ambicieve territoriale nacionaliste. Të dyja partitë »Baas»,
që sundojnë në këto vende, janë në kundërshtim e në
luftë me njëra-tjetrën. Mirëpo Iraku neutralizohet lehtë
nga ana e imperializmit amerikan. Mbeten kështu Algjeria, Libia dhe Libani. Ky i fundit është një shtet kozmopolit. Borgjezia e Libanit është një borgjezi që dëshiron të bëjë tregti, të luajë kumar, të bëjë tratativa dhe
spekulime me të gjithë, prandaj Libani është, si me
thënë, nën saçin e imperializmit amerikan dhe Izraelit.
Në këto kushte imperializmi amerikan nuk llogarit shumë as kundërshtimin e Libisë dhe të Algjerisë për të
ngatërruar planin e tij në Lindjen e Mesme.
Gurët kryesorë të kësaj loje shahu, Egjiptin, Arabinë
Saudite dhe Izraelin, i kanë në dorë Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Natyrisht, Shteteve të Bashkuara të Amerikës u intereson shumë që Bashkimit Sovjetik të mos
i zënë këmbët dhe as në Libi, as në Algjeri dhe, natyrisht, për këtë ato do të përpiqen.
Karteri kohët e fundit bëri një deklaratë në shtyp
dhe tha se do të vijë në Evropë. Ai do të shkojë në
Francë, ku do të bisedojë me Zhiskar d'Estënin. <<Unë
jam shumë i interesuar të bisedoj me Zhiskar d'Estënin,
— deklaroi ai, — pse Franca është një vend që, pavarësisht se nuk është në NATO, e mbështet NATO-n, që
është një mbrojtje e sigurt, për të cilën të gjithë ne
duhet të interesohemi. Por unë, — vazhdoi Karteri, —
do të bisedoj me Zhiskar d'Estënin veçanërisht për
Afrikën, se Franca ka një njohje të madhe dhe të vjetër
për këtë kontinent dhe neve, Shteteve të Bashkuara të
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Amerikës, na intereson shumë çështja afrikane». Një
deklaratë e tillë nga ana e imperializmit amerikan s'ka si
bëhet më qartë. Imperializmi amerikan dëshiron të forcojë pozitat e tij ekonomike, strategjike dhe politike në
kontinentin afrikan. Ai do të luftojë që Bashkimi Sovjetik të mos gjejë vend ku të mbështetet atje dhe
kudo ku ka mundur të krijojë baza ose zona influence
në Afrikë t'i likuidohen nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Natyrisht, në këtë veprim imperializmi amerikan do të ruajë interesat e Francës dhe të Anglisë
në Afrikë derisa edhe këto t'i mbytë gradualisht nëpërmjet influencës së vet.
Ne shohim që aktualisht Shtetet e Bashkuara të
Amerikës ia ngritën këmbët Bashkimit Sovjetik nga
Somalia, presidenti i së cilës, që ishte prosovjetik, është
kthyer në proamerikan dhe ka shkuar në Uashington,
ku sigurisht i ujdisi letrat me Karterin dhe, në fakt,
prej një kohe mjaft të gjatë, në mes Somalisë dhe
Etiopisë po zhvillohen luftime. Etiopia, që doli nga gjendja e mjeruar mesjetare e Haile Selasiesë, nuk ka gjetur
akoma stabilitet. Pikërisht nga kjo mungesë stabiliteti
kanë përfituar sovjetikët, të cilët, ku gjejnë një vrimë
miu hapur, futen përnjëherë, japin armatime, në radhë
të parë, si dhe ndonjë ndihmë të vogël ekonomike e teknike. Ata kanë zbarkuar në Etiopi ushtri kubane, of
cerë e instruktorë sovjetikë dhe kubanë, të cilët organizojnë dhe hedhin në luftë etiopianët kundër somalezëve.
Me gjithë këtë situatë të rëndë e të koklavitur që
po zhvillohet në kurrizin e popujve arabë e që përbën
një rrezik të madh për paqen botërore, Kina e Hua Kuo
Fenit, me tërë kuptimin e fjalës, rri dhe bën sehir.
Ajo bën sehir me ankth në zemër, pse nuk di ç'pozita
të mbajë, ngaqë është e hutuar dhe e turbulluar nga
gjendja e saj e brendshme e rëndë dhe nga teoritë e
saj të kalbura.
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Në këto tratativa të mëdha që po ndërmerr imperializmi amerikan në Egjipt me Sadatin dhe në Afrikë,
s''ka asnjë dyshim se Kina është pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pro paqes bilaterale. Zaten asaj
i pëlqen shumë politika bilaterale, por në këtë mes ajo
po demaskohet përpara syve të të gjithë botës, pse nuk
thotë haptazi as se është pro këtyre ngjarjeve të drejtuara nga «shkopi i dirigjentit» amerikan, as se është
kundër. Ambasadorëve kinezë po u bëhen pyetje kudo
për këto çështje dhe ata pa pikë turpi përgjigjen se «ne
nuk flasim, nuk marrim pjesë, për arsye se këto probleme janë të koklavitura». Të tjerët, që i dëgjojnë këto
përgjigje të tyre, skandalizohen dhe thonë: «Si është e
mundur të mbahet ky qëndrim? Si është katandisur një
shtet i tillë i madh që quhet socialist, sa të mbyllë gojën
dhe të thotë se nuk përzihem në këto çështje kaq të
mëdha, për arsye se janë të koklavitura?». Me fjalë të
tjera, të gjithë e kuptojnë se Kina është futur në 11umin e një rendi e të një shteti kapitalist, por të një
shteti kapitalist kaotik dhe të çorganizuar, që gjendja
nuk e lejon të mbajë një qëndrim, të ketë një pikëpamje të saj dhe ta thotë këtë pikëpamje siç bën çdo
vend kapitalist, qoftë edhe i vogël.
Ja, deri këtu e ka çuar vija antimarksiste revizioniste e Mao Ce Dunit Kinën e madhe, tek e cila ne kemi
pasur besim se do të luftonte me konsekuencë kundër
imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik.

E DIEL
18 DHJETOR 1977*

INKOHERENCA E POLITIKES SE JASHTME
TË KINES
Shumë ambasadorë të vendeve kapitaliste të së
ashtuquajturës botë e tretë çuditen për inkoherencën e
politikës së jashtme të Kinës lidhur me «tri botët». Ata
nuk arrijnë të kuptojnë si është e mundur që një vend
i madh, i cili hiqet edhe si socialist, të bëjë një politikë
të tillë të çoroditur. Dhe, në fakt, marrëdhëniet që ka
Kina me vendet dhe me shtetet e ndryshme, tregojnë se
politika e jashtme e saj jo vetëm nuk përbën një objekt
studimi serioz, por në këtë drejtim tregohet moskokëçarje e naivitet dhe, mund të themi, një inkoherencë që
shkon deri në budallallëk.
Është po ajo Kinë e Mao Ce Dunit dhe e Çu En
Lait, e Jeh Çien Jinit dhe e Huan Huasë, ministrit të
Jashtëm të sotëm, e Ten Hsiao Pinit dhe e Hua Kuo
Fenit, që e ka filluar dhe po e vazhdon një politikë të
tillë.
Pozitat e para të Kinës, siç kam shkruar në shënimet
e mia që kanë lidhje me Kinën, tregojnë se udhëheqësit

kinezë qëndronin shumë të izoluar, nuk bënin përpjekje
të kishin lidhje me shtetet e botës. Ky qëndrim i Çuditshëm vetizolimi, apolitik si të thuash, u dukej udhëheqësve kinezë si një rrugë nga më të drejtat. Por, në
realitet, pse ngjiste kjo, ç'tregonte kjo politikë? Kjo politikë kineze jo e zgjuar, në radhë të parë, vinte nga
910
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mungesa e një stabiliteti brenda në Kinë, pavarësisht
se lihej të dukej sikur kishte stabilitet; tregonte, gjithashtu, se në udhëheqjen kineze, në Partinë Komuniste
të Kinës, kishte një varg pikëpamjesh të kundërta që
lulëzonin, gjë që nuk lejonte të përcaktohej një vijë e
drejtë në politikën e jashtme. Korrentet ishin të shumta
e të ndryshme dhe njëra i tërhiqte andej, tjetra këtej.
Kështu që politika e jashtme e Kinës ishte kurdoherë
fluide, hezituese, megjithëse Kina linte përshtypjen e
një shteti që i shikon të tjerët nga «maja e
ose më mirë të themi, nga maja e Himalajës.
Më vonë kinezët e braktisën guaskën e tyre dhe
filluan të hapeshin disi në kontinente të ndryshme, duke
lidhur marrëdhënie diplomatike me disa shtete. Por
këto marrëdhënie diplomatike të Kinës kishin karakter
rajonal, karakter aziatik, kundërevropian, kundër shteteve të Amerikës Latine dhe shteteve të tjera kapitaliste.
Po të analizohen qëllimet e politikës së jashtme kineze të
kësaj periudhe, do të shikohet se Kina nga faza e izolimit kaloi në një fazë marrëdhëniesh diplomatike me
sistem të veçantë për të krijuar një grupim aziatik me
shtete borgjeze kapitaliste që mund të pranonin, si të
thuash, hegjemoninë e Kinës. Politika kineze synonte në
krijimin e kësaj influence (për të mos e quajtur përnjëherë hegjemoni), kurse me të gjitha vendet e tjera të
botës Kina nuk bënte përçapje të lidhte marrëdhënie
diplomatike, as marrëdhënie ekonomike, për të mos folur
për marrëdhëniet kulturore, të cilat kurdoherë i ka neglizhuar. Edhe aktualisht vazhdon të mos ketë marrëdhënie kulturore.
Për moslidhjen e marrëdhënieve diplomatike me
vendet e ndryshme të botës Kina kishte nxjerrë si pengesë çështjen e Tajvanit, duke e vënë këtë përpara si
një shkëmb të madh dhe deklaronte se, po të dëshirojë
ndonjë shtet të ketë lidhje me Kinën socialiste, duhet
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të presë automatikisht marrëdhëniet me Tajvanin. Ky
ishte guri i provës, si të thuash, i marrëdhënieve të
Kinës me botën e huaj. Mirëpo bota kapitaliste i studionte situatat dhe i kuptonte qëllimet e Kinës. Ajo, nga
njëra anë, ishte e interesuar për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kinën, sepse kjo ishte për të një
treg i madh, të cilit ia ndiente nevojën, por, nga ana
tjetër, nuk mund ta sakrifikonte Tajvanin.
Kështu që Kina për një kohë shumë të gjatë vazhdoi
me politikën e saj të vetizolimit dhe të vendosjes së disa
marrëdhënieve me karakter rajonal, aziatik. Pastaj erdhi
një moment tjetër i ri, kur udhëheqësit kinezë menduan
se nuk mund të ecej më në këtë mënyrë dhe se duhej
të gjenin një formulë për ta hequr shkëmbin e Tajvanit
nga mesi i rrugës ku e kishin vënë. Këtë formulë e gjetën, e zbatuan dhe filluan të lidhin marrëdhënie diplomatike me shumë shtete. Këto marrëdhënie, natyrisht,
nuk sollën akoma futjen e Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, me gjithë përpjekjet dhe luftën që
bënim ne brenda në këtë Organizatë, tok me miqtë e
tjerë të Kinës, që ia donin asaj të mirën.
Në votimet për pranimin e Kinës në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara, çdo vit shikoheshin ndryshime.
Votat në anën e Kinës shkonin duke u shtuar, kur ajo
bëhej më e arsyeshme në politikën e saj të jashtme,
domethënë kur tregohej e dispozuar të lidhte marrëdhënie diplomatike me shtete të rajoneve të ndryshme
të botës. Megjithatë, dhe me gjithë përpjekjet tona,
pranimi i Kinës në OKB kundërshtohej me «rreptësinga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga të gjitha
ato shtete që kishin interesa të mëdhenj me to e që nuk
mund të dilnin kundër tyre. Pra, shumë shtete ishin të
lidhura e nën varësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk pranonin kushtet e kinezëve për vendo58 - 93
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sjen e marrëdhënieve diplomatike, kështu që Kina mbetej kurdoherë jashtë OKB-së.
Por erdhi edhe momenti tjetër në politikën e jasht-

me kineze: kinezët ndërruan strategji, nga strategjia e
luftës kundër imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik, kaluan në strategjinë e aleancës me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër Bashkimit Sovjetik. Atëherë filloi të shkrijë akulli edhe me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, dhe, më në fund e më në bisht,
Kina u pranua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Pozitat që mbajti Kina pas futjes së saj në OKB,
pozita që ajo i përgatiti për 12 apo 15 vjet me radhë
në bisedime të panumërta me ambasadorin amerikan
në Varshavë, bënë që strategjia e re e Mao Ce Dunit
dhe e Çu En Lait të triumfojë në bisedimet sekrete në
mes të dy ambasadorëve në Varshavë dhe pastaj, më
vonë, edhe në mes të Kisingerit nga njëra anë dhe
Maos e Çu En Lait nga ana tjetër. Kina hyri në një
rrugë miqësie me të gjitha vendet kapitaliste të botës
dhe zhvilloi luftën kundër socialimperializmit sovjetik.
Kina ndërtoi strategjinë e çmendur antimarksiste, reaksionare që të merrej vesh e të puqej me imperializmin
amerikan dhe me të gjitha shtetet e tjera borgjeze
kapitaliste të botës, për . të krijuar kështu një front të
përbashkët kundër socialimperializmit sovjetik.
Mao Ce Duni kërkonte që, për t'u bërë Kina aleate
me Shtetet e Bashkuara, këto të fundit duhej t'i jepnin
kësaj atë ndihmë që nuk ia dha Bashkimi Sovjetik.
«Mençuria» e Mao Ce Dunit synonte të gënjente imperializmin amerikan, se Kina do të bëhej një barrikadë e
fortë kundër socialimperializmit sovjetik, dhe, pasi të
forcohej, do të zaptonte edhe tokat e Siberisë, duke parashtruar se këto i ishin grabitur Kinës nga carët rusë.
Këtë ide «gjeniale» Maoja e hodhi duke bërë rivendikime
kufitare ndaj Bashkimit Sovjetik. Ky ishte kapari i parë
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që Kina u jepte Shteteve të Bashkuara të Amerikës
për ta dobësuar me luftë e me përpjekje kundërshtarin
kryesor të imperialistëve amerikanë në dominimin e botës.
Pra politika e Kinës në marrëdhëniet me vendet e
tjera zhvillohej në aksin Kinë-Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. U harrua Tajvani, u harruan Hong-Kongu
dhe Makaoja, u harrua edhe Vietnami që po luftonte.
Dhe pikërisht në kohën kur bombardohej egërsisht
Vietnami, atëherë u zhvilluan edhe bisedimet përfundimtare në mes Maos e Çu En Lait, nga njëra anë, dhe
Kisingerit e Niksonit, nga ana tjetër. Pra Maoja u fut
në këtë rrugë antimarksiste, proimperialiste, kur Vietnami po digjej nga bombat e aeroplanëve B-52 të Niksonit, i cili vajti në Pekin, u përshëndet dhe bisedoi gju
më gju me Mao Ce Dunin dhe Çu En Lain.

Pikërisht në këtë kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës hapën dritën e gjelbër dhe gjithë miqtë e amerikanëve filluan një nga një me radhë të lidhnin marrëdhënie diplomatike me Kinën «socialiste» të Mao Ce
Dunit. Megjithëkëtë, duhej të kristalizohej ky orientim,
duhej të kristalizohej kjo strategji e Maos që Kina të
mund të përcaktonte se në çfarë konsistonin dhe në
ç'drejtim duhej të ecnin këto marrëdhënie diplomatike që
po vendoseshin.
Me këtë dua të them se në fillim të kësaj periudhe
ne përsëri nuk shikojmë një aktivitet të dukshëm dhe
të mençur politik nga ana e Kinës. Jo, bile ne, në bisedimet me kinezët, kemi ngulur këmbë shumë herë dhe
kemi shfaqur pikëpamjet tona që Kina socialiste të
kishte marrëdhënie diplomatike me vendet e tjera të
botës, se ishte e domosdoshme që ndikimi i Kinës socialiste të ndihej në të gjitha kontinentet dhe kjo të shkont'e
në favorin e luftërave nacionalçlirimtare të popujve, në
favorin e revolucionit proletar. Mirëpo Kina dhe Partia
Komuniste e Kinës as ua vinin veshin fare sugjerimeve
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dhe pikëpamjeve tona lidhur edhe me këtë problem të
rëndësishëm. Ato i gjykonin këto nga lart.
Konkretisht Kina u fut në brazdën antisocialiste dhe

kjo përcaktoi akoma më qartë ideologjinë, strategjinë
dhe taktikat e saj: miqësi dhe aleancë me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, nga e cila Kina do të përfitojë
në teknologji, në ekonomi dhe në armatime; Kina është,
gjithashtu, për miqësi dhe aleancë edhe me të gjitha
vendet e tjera kapitaliste të zhvilluara, nga të cilat do
të marrë kredi për teknologji të re dhe për armatime.
Për sa u përket vendeve të tjera, nga të cilat nuk do të
nxirrte dot as kredi, as teknologji, ndaj tyre Kinës i
duhej të ndikonte me politikën e saj gjoja socialiste,
dashamirëse, mbrojtëse dhe kështu javash-javash, në këtë
bosht miqësie Kinë-Amerikë, të krijonte terren të favorshëm për një rritje të hegjemonisë së vet të ardhshme. Nga kjo strategji Mao Ce Duni doli me një «analizë gjeniale» të ndarjes së botës në «tri botë».
Gjatë kësaj kohe, si rezultat i strategjisë së Maos,
në Kinë u bënë ndryshime të mëdha. Atje erdhën në
fuqi elementë si «Hrushovi numër dy» i Kinës, Ten
Hsiao Pini, element kryesor i grupit reaksionar të Liu
Shao Çisë. Çu En Lai mori krahë për ta zhvilluar si duhej
këtë strategji në drejtim të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe të kapitalit botëror, dhe, tok me Maon,
likuiduan Revolucionin Kulturor Proletar. Ky revolucion, në fakt, nuk kishte orientime të qarta, revolucionare, proletare. Ai kishte për qëllim vetëm që Mao Ce
Duni t'i merrte fuqinë nga duart Liu Shao Çisë, ta likuidonte fuqinë e këtij të fundit dhe të arrinte në ato
përfundime që arriti.

Kam mendimin se Liu Shao Çia ka qenë më i
,djathtë nga Mao Ce Duni dhe ishte ai mbështetësi i bor916

gjezisë kompradore, kurse Maoja ishte mbështetës i borgjezisë nacionale. Maoja nuk e luftoi borgjezinë nacionale, përkundrazi e ruajti. Elementët e kësaj borgjezie
merrnin fitime si në fabrika, ashtu edhe në komuna.
Këta do të ishin, dhe në fakt janë, ndihmësit kryesorë të
politikës aktuale që ndjekin Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao
Pini, e cila është rrjedhim i boshtit të politikës proamerikane të Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait.
Vdiq Çuja, vdiq dhe Maoja pas tij, dhe që të dy
Ianë si trashëgim një turbullirë të madhe në Kinë. Kush
do ta merrte fuqinë? «Katërshja»?! Hua Kuo Feni me
sigurimin, Ten Hsiao Pini, Jeh Çien Jini e shumë e shumë
renegatë të tjerë me përkrahësit e tyre lëvizën dhe u
arrit në atë që dimë, në grushtin e shtetit. U bë si kurdoherë puçi ushtarak, por kësaj radhe i kryesuar nga
Hua Kuo Feni; u bë arrestimi dhe likuidimi i «katërshes» dhe sjellja përsëri në fuqi e Ten Hsiao Pinit të
rrëzuar dy herë si antimarksist, revizionist dhe kundërrevolucionar. Por Hua Kuo Feni tok me Jeh Çien Jinin
dhe me Ten Hsiao Pinin trashëguan një Kinë të çoroditur ideologjikisht, politikisht, por të dëmtuar edhe
ekonomikisht. Kjo shkaktoi një konfuzion të madh politik dhe një çorganizim gjithashtu të madh, që dëmtoi
prodhimin dhe i krijoi Kinës situata të vështira si
brenda vendit, ashtu edhe jashtë. Si pasojë e kësaj, Kinës i duheshin dhe do t'i duhen akoma vite për të marrë
veten në rrugën që ajo ka vendosur të ecë, jo në rrugën
socialiste, sepse Hua Kuo Feni me Ten Hsiao Pinin i
vunë barrikadë edhe asaj rruge «socialiste» që konsidetohej se gjoja ndiqte Kina në kohën e Mao Ce Dunit.

Hua Kuo Feni me Ten Hsiao Pinin kanë deklaruar
zyrtarisht se Revolucioni Kulturor mbaroi në Kinë. Domethënë ata morën fuqinë dhe vendosën që atje nuk
do të ketë më as revolucion proletar, as Revolucion
Kulturor Proletar. Pra në Kinën aktuale, ku vazhdohet
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me sloganin se do të «lulëzojnë njëqind lulet» dhe do të
«konkurrojnë njëqind shkollat», në fakt nuk do të lulëzojë asnjë prej tyre, por do të vendoset diktatura e borgjezisë së egër fashiste. Zaten Hua Kuo Feni me Ten
Hsiao Pinin, nëpërmjet të gjitha organeve të shtypit
e të propagandës, flasin se «duhet vendosur disiplina
kudo». Kjo do të thotë se duhet shuar me gjak çdo rezistencë kundër kësaj diktature fashiste. Pra, klika e
ardhur në fuqi në Kinë dëshiron ta vendosë me dhunë
«unitetin». Një gjë e tillë është në platformën e brendshme, kurse në platformën ndërkombëtare, domethënë
në politikën e jashtme, kjo klikë vazhdon të mbajë në
fuqi sloganin e «tri botëve». Mirëpo «tri botët» nuk
kanë unitet as brendapërbrenda secilit vend, as me
njëra-tjetrën. Këtu qëndron aberracioni i kësaj teorie
absurde, nëpërmjet së cilës Kina kërkon të vendosë hegjemoninë dhe të bëhet një superfuqi botërore. Derisa
nuk ekziston uniteti në mes shteteve që formojnë këto
«tri botë» të ndryshme, do të thotë se në to ekziston
diversiteti dhe dualiteti i përhershëm, për arsye të kontradiktave të mëdha që ekzistojnë në mes tyre. Në këto
shtete mbretëron ligji i xhunglës. Pikërisht në këto të
ashtuquajtura tri botë «lulëzojnë njëqind lule dhe konkurrojnë njëqind shkolla», prandaj nuk është aq e lehtë
për Kinën e Hua Kuo Fenit që të vendosë pushtetin
e saj në unifikim të këtyre «tri botëve», siç bën me
diktaturën borgjeze që po vendos brenda në vend.
Këtë situatë nuk e kishin parashikuar as Maoja, as
Hua Kuo Feni, as Ten Hsiao Pini. Ata kishin menduar
se do t'u imponoheshin popujve, shteteve dhe botës me
një teori të tillë ideologjike dhe politike. Por, për fat
të keq të tyre, kjo teori nuk mundi të ketë sukses.
Të predikosh unitet me gjysmën e «botës së parë»,
ose unitet në «botën e dytë», ose në «botën e tretë»,
nën drejtimin dhe parullën e kinezëve, se gjoja tërë këto
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«botë» rrezikohen nga socialimperializmi sovjetik, do të
thotë të kesh një pikëpamje dritëshkurtër dhe të mos
marrësh parasysh as situatat ndërkombëtare, as kontradiktat që brejnë kapitalizmin, as fazën e kalbëzimit
të imperializmit dhe të revolucioneve proletare.
Kjo politikë dritëshkurtër reaksionare e Kinës e ka
futur këtë në një rrugë pa krye. Prandaj politika kineze
gjendet dhe do të gjendet në një balotazhl të përhershëm dhe, ca më keq akoma, ky balotazh do të karakterizohet vazhdimisht nga disfata të rënda, për arsye
se politika e secilës prej këtyre «tri botëve», që Kina
do të përpiqet t'i manovrojë sipas pikëpamjes së saj
«shumë të zgjuar», do të ketë prirje jo për unifikim,
po për dominim dhe për përçarje. Kjo gjë bie në kundërshtim me qëllimet e Kinës, e cila do të përpiqet t'i
bashkojë «dhentë» nën shkopin e vet, por ja që «dhentë»
s'janë dhen, por janë ujq dhe ujku ujkun e njeh. Bisha
rron në py11, dhe pylli është xhungël.
Me këtë politikë që ndjek Kina në arenën ndërkombëtare, ç'qëndrim duhet të mbajë ndaj manovrës amerikane në Lindjen e Mesme? Kina ka për qëllim të ruajë
statukuonë në këtë zonë të botës, Egjiptin ta kthejë në
një partner të bindur të saj; ajo kërkon që edhe vendet
e tjera arabe ta njohin e ta respektojnë. Njëkohësisht
kjo manovër synon të mbajë të përçarë popujt arabë.
Natyrisht, në këtë rrugë që ka zënë, Kina duhet të
mbajë dhe mban në fakt anën e amerikanëve, domethënë
mbështet krerët arabë proamerikanë, mbështet dhe Irraelin, është pra për një paqe ala amerikane, ku të mos
fitojnë liria dhe pavarësia e popujve arabë, por lakmitë
e fashistëve izraelitë dhe të pasanikëve egjiptianë, arabosauditë etj.
1 Nga frëngjishtja — këtu me kuptimin e luhatjes, lëkundjes,
paqëndrueshmërisë.
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Del qartë që kjo pozitë e kinezëve është antimarksiste. Kina është e detyruar ta mbajë këtë pozitë dhe
në sy të të gjithë popujve arabë të hiqet se gjoja i ka
mbrojtur dhe i mbron, por në fakt ajo nuk mbron
asnjë nga këta popuj, nuk mbron aspiratat e tyre të
çlirimit nacional, por mbështet kapitalizmin dhe imperializmin.
Një qëndrim të tillë të Kinës e kanë vënë re edhe
më parë të gjitha vendet e së ashtuquajturës botë e
tretë, por sidomos tashti ato kanë dyshime të mëdha
te Kina, prandaj nuk e pëlqejnë politikën kineze dhe po
luftojnë kundër saj. Bile nuk kanë besim te Kina as ato
shtete të kësaj «bote të tretë» që hiqen gjoja prokineze,
pavarësisht se krerët e tyre kanë vajtur një herë në
Kinë si, për shembull, Mobutu i Zaires etj. Kjo ndodh
sepse ata e dinë që Kina nuk ka asnjë influencë dhe
nuk luan asnjë rol për fatet e tyre, prandaj kjo le t'i
bjerë sa të dojë trumbulekut për ta. Fatet e këtyre klikave kapitaliste që sundojnë në këto vende, janë në
duart e imperializmit amerikan, siç është aktualisht në
duart e socialimperializmit sovjetik fati, për shembull,
i Etiopisë, i Angolës ose i ndonjë vendi tjetër.
Prandaj politika e jashtme kineze e «tri botëve», e

bashkimit në një bllok të vetëm të të gjitha vendeve
kundër socialimperializmit sovjetik, jo vetëm ka hasur
në pengesa, por ka pësuar edhe dështime. Këto dështime do të jenë të njëpasnjëshme, ashtu sikundër janë
situatat koniunkturale që krijohen në mes shteteve të
«botëve» të ndryshme siç i quajnë kinezët, për arsye të
kontradiktave të mëdha që ekzistojnë në mes tyre, dhe
në këto situata Kina nuk di nga t'ia mbajë. Atë që thotë
sot, nuk ia vërteton koha nesër dhe kthehet në të kundërtën e asaj që ka menduar e shprehur më parë. Në
këto situata Kina nuk do të mund të mbajë njëfarë
ekuilibri në politikën e saj të jashtme. Jo vetëm që nuk
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do të mund ta mbaje - ekuilibrin siç bëjnë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, me të
cilët Kina, në heshtje, kërkon të hyjë në konkurrencë
për të vendosur edhe ajb dominimin e vet në botë, por
as edhe si vendet e tjera kapitaliste, të cilat kanë një
përvojë të madhe në politikën e jashtme dhe dinë të
manovrojnë, dinë të lidhin dhe të zgjidhin aleanca, dinë
të ndërhyjnë me armë, me subversion e•një mijë mënyra
të tjera.
Kështu, në fund të fundit, Kina do të thotë: «Le të
bëhet ç'të bëhet, unë kam vendosur të jem me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës hëpërhë dhe të marr nga ato
dhe nga vendet e tjera të zhvilluara kapitaliste teknologji industriale, bujqësore dhe ushtarake, pra të rregulloj
ekonominë dhe gjendjen time dhe të qëndroj kurdoherë në kundërshtim me atë superfuqi që kundërshton
politikën time dhe politikën e mikut tim të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës». Ky është kursi antimarksist që do të ndjekë Kina në politikën e jashtme
të saj.
Aktualisht, përpara këtyre disfatave të politikës së
Kinës në arenën ndërkombëtare, shohim se udhëheqja
revizioniste kineze e kryesuar nga Hua Kuo Feni nuk
po ndihet, nuk po flet, nuk mban qëndrime për ngjarjet
e rëndësishme që ndodhin në botë. Po përse nuk mban
qëndrime? Sepse e sheh që çdo hap që hedh është një
disfatë për të. Prandaj ajo qëndron në heshtje, ose
shpreh nën buzë ndonjë mendim çapraz që s'gënjen dot
kurrkënd, vetëm shquhet, si të thuash, për antisovjetizmin e saj dhe kaq. Por edhe antisovjetizmin ajo e ka
ulur disi, për arsye se, duke pasur një politikë shumë
të lëkundshme, nuk do t'i shkojë deri në fund luftës
kundër socialimperializmit sovjetik, do t'i lërë dyert të
hapura që ta ketë më të lehtë për të manovruar në
rast se dështon në aleancën që ka me imperializmin
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amerikan. Kjo është e natyrshme. Në rast se Kina do të
vazhdojë të bëjë një politikë të tillë koniunkturale, antimarksiste, kapitaliste, duhet edhe ajo të bëhet një politikane akrobate, ndryshe nuk ka si të qëndrojë në këtë
rrugë, se nuk e lënë të tjerët të jetojë. Ajo mund të
jetonte, mund të triumfonte, mund të qëndronte kryelartë vetëm në rast se do të mbronte socializmin, në
rast se do të udhëhiqej nga teoria marksiste-leniniste;
por kjo gjë ka vdekur për të. Kina ka mbaruar në batak

dbe politika e saj antimarksiste do ta fundosë atë akoma
më shumë. Vetëm një revolucion i vërtetë proletar mund
ta shpëtojë Kinën nga kjo humnerë, nga kjo tragjedi.
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E HPSE
19 DHJETOR 1971

LETER E BIJPS 70-VJEÇARE
TE HASAN PRISHTINES
Këto ditë kam marrë një letër nga bija 70-vjeçare
e Hasan Prishtinës. Ajo më shkruan me mallëngjim për
babën e saj dhe tok me kujtimet për të, përshëndet
Partinë, e falënderon atë për nderin e madh që i bëri
Hasan Prishtinës, duke sjellë eshtrat e tij dhe duke i
vënë në altarin e atdheut.
Ajo na përgëzon që u interesuam kaq shumë për
atë dhe për gjithë patriotët e tjerë që kanë luftuar
për Shqipërinë. Letra e saj është shumë e mirë, por
njëkohësisht ajo është edhe një letër politike, pse, duke
falënderuar Partinë, vë në dukje luftën që kanë bërë
kosovarët për bashkimin e Shqipërisë, për lirinë dhe për
pavarësinë e atdheut.
Natyrisht, përgjigjja që do t'i bëj, nuk do të jetë
një përgjigje e thjeshtë, edhe kjo do të jetë një përgjigje politike, pse ka rëndësi në rrethanat e dhëna.
Nga një anë mund të jetë shumë e nevojshme dhe e
domosdoshme të bëhet kjo letër, por duhen gjykuar
edhe anët e tjera pozitive që vijnë me këtë përgjigje,
sepse, (kjo mund të ketë reperkusione jo të hapëta, por
të fshehta nga ana e jugosllavëve kundër shqiptarëve të
Kosovës) kosovarët, është e qartë se do të shohin në përgjigjen time një orientim politik për veprim. Prandaj duhet të kenë parasysh që kjo përgjigje të mbajë ato pjesë,
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në të cilat nuk u drejtohem asgjëkundi kosovarëve, por
që kuptohet se janë për ta. Sidoqoftë, mendoj që, pasi
ta formulojmë këtë letër, ta bëjmë koncize dhe asnjë fjalë të mos jetë e tepërt në të, çdo gjë të kuptohet si nga
ne, edhe nga kosovarët dhe nga gjithë shqiptarët që jetojnë në Jugosllavi, por pa lënë asgjëkundi shenja se
është shkruar dhe u drejtohet atyre.
Pastaj me shokët e Byrosë Politike duhet ta gjykojmë në qoftë se gjendet oportune që të botohet ose jo,
pse nuk është një letër e thjeshtë, mendoj unë, por
është një letër që ka ndikim politik.

E MARTË
20 DHJETOR 1977*

KOMENTE AMERIKANE MBI KINEN
Radioja me emër «Zëri i Amerikës» tash ka filluar
e flet pa dorashka për miqësinë që lidh SHBA-në me
Kinën e Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit.
Në një emision të saj «Zëri i Amerikës» dha një
intervistë të senatorit Mensfild, i cili tani është ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Japoni.
Ky është një personalitet i njohur amerikan dhe në qoftë se nuk gabohem, ka qenë kryetar i komisionit të punëve të jashtme të Senatit Amerikan. Mensfildi deklaroi

se qëndrimi aktual i Republikës Popullore të Kinës është
inkurajues për botën perëndimore. Pa kurrfarë dorashke
ai thotë se rrëzimi i «bandës së të katërve» do të thotë
sjellje në fuqi e Ten Hsiao Pinit si nënkryetar i Partisë Komuniste të Kinës, veprim të cilin e përcakton
si një gjë shumë të mirë për SHBA-në dhe për gjithë
botën perëndimore.
Mensfildi deklaroi se Ten Hsiao Pini është trashë-

gimtari i Çu En Lait dhe zbatuesi i testamentit të tij.
Teni, siguron ai, do të zbatojë me përpikëri mendimet
e Çusë për ta modernizuar Kinën deri në vitin 2 000.
Mensfildi që është njohës i mirë i Kinës, mendon se do
të jetë e zorshme që kjo të arrijë të modernizohet deri
në vitin 2 000. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i japin asaj teknologji dhe mjete të tjera, që
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ajo të mund t'ia arrijë këtij qëllimi. Kështu, sipas Mensfildit, do të shkëmbehen delegacione të shumta dhe të
ndryshme në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës
dhe Kinës për ta aktivizuar dhe për ta forcuar këtë
rrugë të marrëdhënieve të mira miqësore në mes këtyre
dy vendeve. Mensfildi vuri në dukje, gjithashtu, se Kina
ka nevojë për monedha të huaja, me fjalë të tjera Kina
ka nevojë për kredi, dhe «këto, — shtoi ai, — ne duhet
t'ia japim».
Mensfildi është i sigurt se Kina nuk do të afrohet
me Bashkimin Sovjetik, sepse ajo ka zënë një rrugë
kundërshtimi të vendosur ndaj tij. Ky ekspert amerikan

e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera të
zhvilluara kapitaliste, ose kur të shohë se këto nuk po
i japin Kinës atë çka ajo kërkon. Atëherë Kina do të
luajë në të dyja tablotë, domethënë do ta bëjë edhe afrimin me Bashkimin Sovjetik.

i hedh poshtë zërat që flasin për afrim midis kinezëve
dhe sovjetikëve, dhe përfundon se aktualisht gjendja
e marrëdhënieve amerikane me Kinën paraqitet e mirë,
vetëm «Duhet të jemi vigjilentë më vonë, — tërheq ai
vëmendjen, — për mundësinë e një afrimi ndërmjet
Kinës me Bashkimin Sovjetik».
Nga kjo deklaratë e këtij personaliteti të dëgjuar
amerikan, i cili nuk ka ardhur pa qëllim si ambasador
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Japoni, del se
Ten Hsiao Pini është personaliteti më i sigurt për përgatitjen dhe për kalitjen e aleancës kino-amerikane. Për
këtë ne ishim të bindur, por të bindur jemi po ashtu
edhe për atë që Ten Hsiao Pini është një aventurier, që,
po ta marrë plotësisht fuqinë në dorë ai dhe grupi i tij,
po të mundin të likuidojnë plotësisht ndikimin e kundërshtarëve, të cilët edhe ata janë aventurierë, mund ta
shpejtojë akoma më shumë afrimin e Kinës me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, mundet që për njëfarë kohe
të ruajë statukuonë, por, kur ta shohë të nevojshme,
mund të afrohet edhe me Bashkimin Sovjetik. Kjo, natyrisht, do të ngjasë kur Kina të ketë hyrë thellë në marrëdhëniet ekonomike, politike dhe ushtarake me Shtetet.
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feksionojnë dhe kanë menduar se vetëm duke marrë
eksperiencën jugosllave mund ta ndërtojnë më mirë këtë .
metodëshfryzikapltunojësve.Riz-

tëra e me dhjetëra delegacione partie, të bashkimeve
profesionale, të grave, delegacione ekonomike dhe sidomos organizative po venë nga Kina në Jugosllavi për të
marrë përvojën jugosllave në të gjitha këto fusha. Këto
kontakte, këto lidhje, ky shkëmbim, ose më mirë të thuhet marrja e përvojës revizioniste jugosllave nga kinezët
nuk bëhet më e fshehtë dhe misterioze, me dorashka,
por bëhet në dritën e diellit.
Flitet e shkruhet në shtyp se ku venë këto delegacione dhe me kë marrin kontakt, çfarë kërkojnë dhe
çfarë shohin. Pra, në përgjithësi, mësojmë se këto delegacione kërkojnë të marrin eksperiencën e vetadministrimit jugosllav. Këtë formë kapitaliste të administrimit
kinezët e kanë filluar me kohë, por tash duan ta per-

tët .kinezë nuk kufizohen të marrin eksperiencën vetëm
në vetadministrimin e ekonomisë në fushën e industrisë
dhe në ndërmarrjet e mëdha jugosllave, të cilat janë
ndërtuar me teknologji të huaj, amerikane, gjermanoperëndimore etj., dhe janë pronë e përbashkët me kompanitë e mëdha kapitaliste të huaja, por shkojnë në Jugosllavi për të marrë shembull, po ashtu, edhe në fermat
shtetërore jugosllave, të cilat janë të organizuara sipas
modelit të ekonomive bujqësore kapitaliste.
Pra, vajtja e Titos në Pekin nuk qe thjesht një zbavitje ose një afirmim i Kinës në rrugën revizioniste, ose
një tamtam për të ngritur famën e këtij revizionisti
tradhtar e renegat me damkë. Kinezët, të cilët do të marrin dhe po marrin kredi për teknologjinë moderne, qoftë
në industri, qoftë në bujqësi, nga amerikanët dhe nga
vendet e tjera të zhvilluara kapitaliste, duhet, medoemos, të ndërtojnë një organizim shtetëror dhe ekonomik
të atillë që t'i përshtatet dhënies së këtyre ndihmave nga
amerikanët, nga Gjermania Perëndimore e nga Japonia dhe
këta të fundit të kenë siguri për investimet e tyre në Kinë.
Vendet imperialiste dhe kapitaliste kanë parë se eksperienca që ata i kanë dhënë Titos, ka sjellë fryte në
këtë drejtim, kështu që mendojnë se eksperienca revizioniste jugosllave duhet të adaptohet me disa 'karakteristika kineze, prandaj vërshojnë delegacione pas delegacionesh nga Kina në Jugosllavi. Duhet njohur fakti që
jugosllavët janë specialistë në manovra, në paraqitjen e
gjërave, janë psikologë dhe do të dinë t'i futin mirë në
thes kinezët, si ata që venë atje, ashtu edhe udhëheqjen
kineze, të cilën, siç thuhet në Gjirokastër, do ta çelepetitin mirë në rrugën kapitaliste që ka zgjedhur dhe që
po e zbaton me vendosmëri të madhe.
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E ENJTE
22 DHJETOR 1977*

PO VAZHDON PROCESI I DEGJENERIMIT NE KINE
Po vërtetohen dhe po realizohen ato që kemi parashikuar në lidhje me marrëdhëniet shtetërore të Kinës
me shtetin jugosllav dhe marrëdhëniet e Partisë Komuniste të Kinës me Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë.
Pas vajtjes së Titos në Pekin, pas pritjes së tij me
aq bujë, me aq salltanete dhe me aq dashuri nga Hua
Kuo Feni, Ten Hsiao Pini dhe udhëheqësit e tjerë kinezë,
shohim se marrëveshjet e arritura në fshehtësi në pallatet kineze po realizohen në jetë. Vjen duke u trashur

miqësia në mes revizionistëve kinezë dhe atyre jugosllavë dhe jo vetëm në teori, por edhe në praktikë. Me dhje-
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Ky afrim me Jugosllavinë nuk do të qëndrojë me
kaq. Plani i imperializmit amerikan është i madh. Ne
shohim, po ashtu, se Kina përpiqet të futet në Hungari,
në Poloni, mundësisht edhe në vendet e tjera revizioniste që janë nën drejtimin e sovjetikëve. Kështu ajo
mendon të integrohet në to ose t'i shkëputë ato nga
Bashkimi Sovjetik. Kjo është një politikë e vjetër e imperializmit amerikan, anglez dhe e shteteve «demokratike» borgjeze, pararoja e të cilëve në pehlivanllëqe është
Titoja me maskën e gjoja socializmit specifik. Tash këtë

karro të «socializmit specifik» do ta tërheqin dy palë
kuaj, Titoja me Kardelin, Ten Hsiao Pini me Hua Kuo
Fenin.
Përveç kësaj, në ideologji Partia Komuniste e Kinës
do të ndjekë me vendosmëri rrugën e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, domethënë aleancë me të gjitha
partitë e tjera revizioniste perëndimore ose të kontinenteve të tjera të botës. Këtë çështje e ka merak vetë Kina,
pse, për të arritur qëllimin e saj strategjik, ajo do të
përpiqet të ruajë maskën pseudokomuniste dhe këtë
maskë pseudokomuniste ajo do ta lidhë tok me maskat
që mbajnë partitë e tjera, të cilat tradhtuan marksizëm-leninizmin dhe që bëjnë përpjekje të mëdha për t'u infiltruar në klanin kapitalist, për të bashkëpunuar me
kapitalin vendës dhe ndërkombëtar në kurrizin e proletariatit të vendeve kapitaliste të botës.
Po vazhdon procesi i degjenerimit të Kinës.
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E SIITUNE
24 DHJETOR 1977*

NUK DUHEN HUMBUR SHPRESAT TE PROLETARIATI
DHE POPULLI KINEZ
Është e natyrshme që gjithë komunistët në botë, gjithë njerëzit përparimtarë, popujt që luftojnë për lirinë
politike, ekonomike etj., janë shumë të shqetësuar nga
politika proimperialiste e Kinës. Nuk është parë e dë-

gjuar në historinë moderne të popujve dhe të shteteve
që një vend kaq i madh të bëjë kaq hapët një politikë
skandaloze për arritjen e një uniteti joparimor me një
shtet të fuqishëm imperialist siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qëndrimi aktual i Kinës bëhet edhe më i shëmtuar
e hipokrit, kur kjo hiqet dhe reklamohet akoma si një
vend socialist, si një vend që lufton gjoja për revolucionin, për shkatërrimin nga themelet të kapitalizmit botëror dhe të imperializmit. Në këtë çështje shpesh po veprohet pa cipë, pa dorashka, po bëhet thirrje me zë të
lartë për unitet me imperializmin amerikan dhe me gjithë borgjezinë kapitaliste botërore, dhe kjo jo vetëm në
artikuj të «Zhenminzhibaos» e në materialet e korrespondentëve të HSINHUA-së që po gjezdisin në vendet
kapitaliste e po bëjnë vizita në baza e luftanije të NATO-s,
po shkruajnë reportazhe mbi «forcën» e «parajsën» kapitaliste, por thirrja «për unitet» me imperializmin amerikan në krye po bëhet dhe nga persona të lartë zyrtarë
kinezë, si Ten Hsiao Pini në intervistën që i dha AFP-së.
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Dhe të gjitha këto konsiderohen e trajtohen sikur përbëjnë një rrugë leniniste. Në të vërtetë, kjo është një
rrugë nga më reaksionaret që mund të ketë parë lëvizja
komuniste ndërkombëtare dhe lëvizja progresiste botërore. Një politikë të tillë nuk mund ta pranojnë as popujt, as shtetet progresiste, të cilat kanë dinjitetin e vet
politik, kanë pikëpamjet e veta të çfarëdo natyre qofshin, me të cilat mbrohen dhe luftojnë që të mos bëhen
raja të një vendi ose të një shteti të madh. Ka shumë
shtete në botë ku sundojnë klikat borgjeze dhe antipopullore, që në forma të ndryshme bëjnë përpjekje për të
fshehur realitetin, për të maskuar politikën dhe synimet
e tyre. Përpjekje të tilla për të maskuar veprimtarinë e
saj antimarksiste, antipopullore e antiçlirimtare bën edhe
Kina revizioniste, e cila reklamon me paturpësi se vija
e saj na qenka një vijë e drejtë, marksiste-leniniste. Por
një fjalë e urtë e popullit tonë thotë: «Fshati që duket
s'do kallauz».

Kina pseudosocialiste po u nënshtrohet kushteve të
imperializmit amerikan. Me politikën që ndjek, me strategjinë dhe me taktikën e saj, ajo është vënë kundër
revolucionit dhe kundër luftës nacionalçlirimtare të popujve. Në fakt, duke mbështetur tezën për një aleancë
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kapitalizmin botëror, ajo nuk mund të jetë për çlirimin e popujve nga robëria e imperializmit, e socialimperializmit
dhe e kapitalizmit botëror. Kjo është një çështje kryesore. Luftën nacionalçlirimtare të popujve, Kina nuk do

ta mbështetë jo vetëm me ndihma materiale, por as edhe
me përkrahje politike. Ky është një qëndrim nënshtrimi
ndaj qëllimit kryesor të imperializmit amerikan.
Imperializmi amerikan synon nënshtrimin e popujve.
Tashti ai i është vënë detyrës së nënshtrimit politiko-ekonomik të Kinës dhe të vënies së kësaj nën varësinë
ushtarake të SHBA-së e të NATO-s. Në këtë rrugë po
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ecën aktualisht Kina, e cila ka rënë në pozitat e Uashingtonit. Kina ka marrë përsipër ta propagandojë politikën

amerikane si një politikë «paqësore», t'i paraqesë Shtetet
e Bashkuara të Amerikës si joagresive, që dashkan statukuonë dhe që jepkan ndihma për zhvillimin e njerëzimit. Kina vepron kështu për të përligjur këto «ndihma»
që merr aktualisht ajo vetë nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Pra, me qëndrimin e saj Kina nxit që Shtetet
e Bashkuara të Amerikës të investojnë në qetësi edhe në
vende të tjera të botës.

Kina ka marrë përsipër (dhe kjo është dëshira e
zjarrtë e imperialistëve amerikanë) që të sulmojë çdo ditë

socialimperializmin sovjetik, domethënë të dobësojë konkurrentin kryesor të imperializmit amerikan, por njëkohësisht edhe konkurrentin kryesor të saj si superfuqi.
Këtë luftë kundër Bashkimit Sovjetik Kina nuk e bën
nga pozita marksiste-leniniste, por nga pozitat kapitaliste të një shteti të madh që aspiron të bëhet një superfuqi imperialiste, e bën duke u nisur nga ambiciet e
vjetra për çështje territoriale. Prandaj «teoria» e kinezëve se Bashkimin Sovjetik e sulmojnë sepse gjoja është
një armik ideologjik, nuk ka asnjë bazë.
Çështja tjetër që tregon se Kina revizioniste është
vënë në shërbim të imperializmit amerikan, është orvatja
që bën ajo për të grumbulluar rreth Shteteve të Bashkuara të Amerikës të gjitha shtetet e botës. Domethënë
shtetet që kanë kontradikta me imperializmin amerikan,
ajo përpiqet t'i vërë nën drejtimin e tij. Kina i «këshillon» këto shtete që «t'i zhdukin» kontradiktat që kanë
me imperializmin amerikan. Këtë gjë Kina e bën me të
madhe, derisa arrin t'u bëjë thirrje proletariatit botëror
dhe partive komuniste marksiste-leniniste që të bashkohen me borgjezinë e vendeve të tyre në një bllok të
madh politik, ideologjik dhe ushtarak, tok me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, tok me kapitalizmin botëror,
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kundër socialimperializmit sovjetik. Ky është, po ashtu,
një nënshtrim i plotë politiko-ideologjik ndaj imperializmit amerikan.
Misioni tjetër me rëndësi që ka marrë përsipër të
realizojë politika kineze, është ajo e përçarjes së partive
komuniste marksiste-leniniste të botës, të cilat kanë dalë
nga gjiri i proletariatit dhe luftojnë për organizimin e
tij në revolucion. Kina, duke u vënë kundër revolucionit
botëror, kundër revolucioneve proletare, kundër tezave
leniniste, vihet me gjithë forcën e saj kundër partive
komuniste marksiste-leniniste, të cilat ajo i përçan dhe
lufton për likuidimin e tyre.
Për të gjitha këto drejtime, që përmenda më lart;
vija revizioniste e Kinës nuk do shpjegime të mëdha,
për arsye se ajo është e dukshme. Politika e Kinës duhet
luftuar pa mëshirë, duhet demaskuar, sepse ajo po u
shkakton dëme të mëdha revolucionit botëror, popujve
dhe socializmit, është një politikë oportuniste, që çon ujë
në mullirin e imperializmit e të revizionizmit. Kjo është
kriminale dhe kriminelët, qofshin këta politikë, duhen
demaskuar e goditur në kokë.
Politika aktuale reaksionare kineze i shqetëson shumë popujt, prandaj këtyre duhet t'u bëhen të qarta synimet e saj. Popujt e kuptojnë rrezikun që sjell politika
e sotme kineze, kuptojnë, gjithashtu, qëllimet e drejta
dhe rrugën revolucionare të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Pikërisht duke u njohur me qëndrimet tona të drejta,

popujt, partitë e vërteta marksiste-leniniste, si dhe shumë shtete me opinione të ndryshme politike, por që nuk
dëshirojnë t'i nënshtrohen imperializmit amerikan ose
çfarëdo imperializmi tjetër skllavërues, e përkrahin politikën e Partisë e të shtetit tonë.
Më parë kemi vënë në dukje se si revizionizmi hrushovian ndërmori politikën e afrimit me imperializmin
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amerikan dhe theksuam pleksjen e politikës hrushoviane
me politikën e reaksionit. Aktualisht, të gjithë ne, komunistët e botës, nuk ka pse të çuditemi kur shohim se
tash e njëjta gjë po zhvillohet në mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë një pleksje e
interesave të tyre të brendshëm dhe botërorë. Me këta
interesa pleksen të dyja palët, prandaj të dyja i bëjnë
koncesione njëra-tjetrës, kuptohet në kurriz të popujve
të tjerë. Nga njëra anë, imperializmi amerikan kërkon të
ruajë fuqinë e vet hegjemone, bile përpiqet ta shtojë këtë
fuqi në dëm të fuqisë tjetër socialimperialiste; nga ana
tjetër edhe Kina orvatet të krijojë perandorinë e saj,
domethënë të vendosë influencën e saj në botë. Pra, derisa interesat e të dy shteteve të mëdha, njëri imperialist
i afirmuar dhe tjetri që përpiqet me mënyra të ndryshme të afirmohet si i tillë, pleksen me njëri-tjetrin, nuk
ka se si këta interesa të mos jenë në kundërshtim me
interesat e përgjithshëm të paqes botërore, me interesat
e luftërave çlirimtare të popujve, me interesat e revolucionit dhe të diktaturës së proletariatit.
Aktualisht Kina e zhvillon këtë politikë duke u maskuar me fraza marksiste, por edhe me një inkonsekuencë
të jashtëzakonshme, me një paturpësi të madhe dhe pa
ndonjë preokupacion të madh që të fshehë rrugën e saj
antimarksiste. Hrushovianët nuk vepruan plotësisht kështu. Ata u përpoqën dhe vazhdimisht edhe sot përpiqen
që të maskohen nën parullat leniniste, duke pretenduar
se aktiviteti i tyre politik, ideologjik dhe ekonomik zhvillohet «në interes të revolucionit». Edhe qëllimet e tij
ekspansioniste socialimperializmi sovjetik i fsheh me parullën «e ndihmës për revolucionin proletar».
Parullat antimarksiste që hodhi Hrushovi për bashkekzistencën paqësore me imperializmin, për vajtjen në
socializëm nëpërmjet rrugës paqësore, rrugës parlamen935

tare, reformave etj., si dhe parullën për «botën pa ushtri,
pa armë e pa luftë», të gjitha këto ai i zhvilloi, por, si
të thuash, duke lënë përshtypjen se në thelb ekzistonin
kontradikta të thella në mes Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkimit Sovjeti'k.
Këto kontradikta ekzistojnë në mes dy superfuqive
imperialiste, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ndjekin me konsekuencë vijën e vet, por jo pa bërë zigzage
në politikë, dhe Bashkimit Sovjetik, që gjithashtu ndjek
me vendosmëri rrugën e vet socialimperialiste, duke u
maskuar, duke bërë edhe ky disa zigzage.
Kurse aktualisht shohim që partia komuniste dhe
shteti kinez, janë futur në arenën ndërkombëtare me
një politikë shumë herë të zbuluar, pa maska, dhe këto
qëndrime të tyre janë të tmerrshme, janë antimarksiste,
antipopullore. Gjithë bota kapitaliste interesohet shumë
për zhvillimin e Kinës në këtë rrugë. Të tërë kanë futur
duart në këtë vend, kanë aktivizuar rrjetin e spiunazhit
dhe politikanët e tyre për ta shtyrë akoma më tepër e
më thellë këtë kurs të saj drejt greminës. Në krye të të
gjitha agjenturave qëndron, natyrisht, Jugosllavia me
Titon. Titistët janë shumë të kënaqur dhe të inkurajuar,
jo vetëm për faktin se po zhvillohen marrëdhënie ekonomike dhe politike shumë të favorshme në mes të dyja
shteteve revizioniste, Jugosllavisë dhe Kinës, por ata janë të kënaqur edhe sepse në këtë mënyrë plotësojnë dëshirën e padronëve të tyre, veçanërisht të imperializmit
amerikan, në lidhje me transformimin e shpejtë të Kinës
në një shtet kapitalist, siç është edhe Jugosllavia.
Me siguri, Hua Kuo Feni dhe Ten Hsiao Pini, që
mburren kaq shumë nga borgjezia kapitaliste, do ta adoptojnë me shpejtësi e kudo organizimin vetadministrues
jugosllav në ekonomi dhe këtë vetadministrim, këtë sistem, të cilin do t'ia adaptojnë Kinës së madhe, do ta ve936

shin me ato tipare politike dhe do ta bazojnë në ato,
tipare ideologjike që do të përcaktojnë më mirë e më
qartë kursin tradhtar të maoistëve.
Agjencia e lajmeve Tanjug e Jugosllavisë nuk flet
shumë për «katërshen», as për pasuesit e saj, që kanë
ngrënë një grusht të rëndë. Ajo parashikon një stabilitet
të: mëtejshëm në Kinë. Kjo do të thotë, sipas saj, se
klika e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit, që është
në fuqi, gjatë vitit 1978 do të gjejë stabilitet, do të vendosë disiplinë në punë dhe në vend. Me pak fjalë, parashikohet që atje do të vendoset diktatura e fortë ushtarake, do të shtypet demokracia e masave punonjëse dhe
do të zbatohet decentralizimi ekonomik.
Kështu ndodhi edhe në Bashkimin Sovjetik, ku Partia Bolshevike e Lenin-Stalinit, që korri fitoren e madhe
të Revolucionit dhe të ndërtimit të socializmit, u shkatërrua nga brenda. Me gjithë qëndrimet e drejta të
Stalinit dhe punën politiko-ideologjike të Partisë Bolshevike, prapëseprapë revizionistët e kamufluar në një
moment morën fuqinë dhe, brenda një periudhe relativisht të shkurtër, e kthyen Bashkimin Sovjetik nga një
vend socialist, në një vend kapitalist dhe alaualisht kanë
krijuar një shtresë të re të borgjezisë kapitaliste, e cila
bazohet në forcën ushtarake dhe në sigurimin e shtetit.
Për sa i përket Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ajo ruan «traditat», ruan namin (i rroftë nami!),.
por në realitet nga Partia Komuniste Bolshevike e Lenin-Stalinit s'ka mbetur më gjë, nuk është më ajo që udhëheq Bashkimin Sovjetik. Atje udhëheq ushtria, udhëheq
sigurimi, udhëheqin aparatçikët e një partie revizioniste.
Në Bashkimin Sovjetik ka kundërshtime kundër regjimit
kapitalist që është vendosur. Këto kundërshtime duken
sikur bëhen nga e djathta, por me siguri kundërshtime
ka edhe nga e majta, që nuk duken sepse revolucionarët
janë e veprojnë në një ilegalitet të rëndë (kurse për «di937

sidentët» kundërrevolucionarë sovjetikë borgjezia ndërkombëtare bëri e bën një zhurmë shurdhuese).
Kjo do të ngjasë edhe në Kinë. Tani për tani, atje,
me zor të madh dhe vetëm në disa evenimente sporadike mund të shfaqen kundërshtime ndaj sundimtarëve,
për arsye se organizimi i vërtetë revolucionar marksist-leninist nuk ka pasë ekzistuar asnjëher'e. Prandaj në

Kinë duhet ngritur fryma revolucionare, një frymë e re,
revolucionare, marksiste-leniniste. Krijimi i një fryme të
tillë revolucionare te kuadrot dhe te masat e proletariatit,
sigurisht, do të kërkojë një kohë të gjatë, ndërsa dikbtura ushtarake e Hua Kuo Fenit, e Ten Hsiao Pinit, e
«zotërve të luftës•, si të thuash e borgjezisë së re kineze
maoiste, gjatë kësaj kohe do të godasë vazhdimisht dhe
do ta kthejë Kinën në një rrugë krejtësisht kapitaliste.
Kjo nuk do të thotë se në Kinë elementët revolucionarë nuk do të lëvizin. Ata do të veprojnë ilegalisht, natyrisht në forma të reja, mundet dhe me një intensitet
jo aq rigoroz sa në Bashkimin Sovjetik. Në Kinë mund

të veprohet më përpara për të hequr qafe klikat, që kanë
marrë fuqinë dhe që po shtypin revolucionin. Nuk duhen
humbur shpresat te proletariati dhe te populli kinez.

E HENE
26 DHJETOR 1977*

A MUND TE QUHET REVOLUCIONI KINEZ
NJE REVOLUCION PROLETAR?
Natyrisht, për të përcaktuar një problem kaq të rëndësishëm, nga njëra anë duhet të kesh në dispozicion një
kohë relativisht të gjatë, të kesh, gjithashtu, dokumente
më të gjera e më të sakta mbi zhvillimin e situatave në
Kinë, të cilat janë shumë të komplikuara, të paktën që
nga periudha e Sun Jat Senit, e Guomindanit dhe deri
në momentet aktuale. Nga ana tjetër, duhet të njohësh
zhvillimin e revolucionit në tërësi dhe të Revolucionit
klasik Demokratiko-Borgjez Francez si dhe zhvillimin e
revolucioneve demokratiko-borgjeze në vende të tjera.
Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez nuk mund
të them se e njoh në gjerësinë dhe në thellësinë e tij, por
sidoqoftë këtë e njoh më mirë. E kam studivar jo vetëm
në manualet e shkollës, por kam studivar më pas shumë
autorë të rëndësishëm si Mishlenë, Matiezin, Zhoresin;
më vonë Zhorzh Sadulin e shumë të tjerë që flasin për
këtë revolucion. Për ne janë të njohura, gjithashtu, vlerësimet e klasikëve të marksizëm-leninizmit për revolucionin francez.
Marksi në veprën e tij «Tetëmbëdhjetë brymeri i
Lui Bonapartit», kur flet për revolucionin francez e cilëson atë si revolucion të viteve 1789-1814. Por në të njëjtën kohë ai thekson se ngjitja e këtij revolucioni vazhdon
deri në vitin 1794. Ai shkruan:
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revolucionin e parë francez, pas sundimit të konstitucionalistëve vjen sundimi i zhirondinëve, dhe pas sundimit të zhirondinëve ai i
jakobinëve. Secila nga këto parti mbështetet mbi
atë që është më e përparuar. Por, porsa njëra
nga këto parti e ka shpënë revolucionin aq larg,
saqë nuk është më në gjendje ta ndjekë dhe aq
më pak ta drejtojë, — kjo parti zhduket dhe
dërgohet në gijotinë nga aleati i saj më i guximshëm. Në këtë mënyrë, revolucioni zhvillohet në
vijë të përpjet&i.
Pas përmbysjes së jakobinëve revolucioni «merr të
tatëpjetën», fillon periudha e kundërrevolucionit megjithëse në pushtet mbetet borgjezia. Përveç këtyre, ne
njohim mirë procesin e zhvillimit të revolucionit proletar, teorinë dhe praktikën e tij, se e kemi studivar me
hollësi në veprat e klasikëve tanë të mëdhenj, Marksit,
Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Kemi njohur e kemi studivar zhvillimin dhe fitoren e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit në Bashkimin Sovjetik, të revolucionit
proletar te ne dhe në vendet e tjera të ashtuquajtura
socialiste, të cilat aktualisht, ashtu si Bashkimi Sovjetik,
janë kthyer në vende kapitaliste.
Të gjitha këto i them se, për të bërë një studim të
saktë, të drejtë dhe të thellë të këtij problemi që na intereson aktualisht, domethënë për të përcaktuar karakterin
e revolucionit kinez dhe etapat e ndryshme nëpër të cilat
kaloi ai, duhet të kesh njohuri, të dish sidomos momentet
kyç, vendimtare, idetë, luftën e fraksioneve, etapat e
ndryshme, forcat lëvizëse, të cilat, të gjitha së bashku,
përcaktojnë një revolucion, pastaj të dalësh me një për1 K. Marks e F. Engels. Vepra të Zgjedhura, vëll. I, f. 275.
Tiranë, 1975.
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fundim të drejtë, duke e gjykuar dhe duke e analizuar
çështjen në tërësi e në mënyrë shkencore në prizmin
marksist-leninist. Megjithatë, edhe me këto njohuri jo
të plota që kemi për Kinën, jo të bashkërenduara e të
klasifikuara si duhet, nëpërmjet ballafaqimit e paralelizmave, disa herë ndoshta jo aq të përpikta, mund të
japim një mendim mbi revolucionin atje, që deri tani
është quajtur «socialist», «proletar», por që në fakt nuk
duket të ketë qenë i tillë.
Në bazë të reflektimeve të mia, sidomos pas gjithë
këtyre që kanë ngjarë e po ngjasin në Kinë, natyrisht
pa pretenduar se ato përbëjnë një studim të thellë, kam
mendimin se në Kinë nuk është bërë një revolucion
proletar, siç quhet dhe siç ishte Revolucioni i Madh Socialist i Tetorit. Këtu nuk e shtroj çështjen se duheshin
djegur etapat e revolucionit borgjez dhe të kalohej drejtpërdrejt në revolucionin socialist.
Në Kinë Sun Jat Seni, me luftën e tij, në udhëheqje
të Guomindanit, duke kaluar përmes shumë luftërash e
përpjekjesh, megjithëse nuk e përfundoi veprën e tij,
mundi të rrëzonte monarkinë dhe të vendoste republikën, të formonte qeverinë demokratike të Kantonit, por
pa mundur të unifikonte Kinën. Kjo republikë kineze
ishte një republikë «demokratiko-borgjeze», e paformuar
akoma me të gjitha tiparet e karakteristikat e një demokracie borgjeze të përparuar, ndonëse ecte në atë
drejtim. Si çdo revolucion demokratiko-borgjez, edhe ai
i kryesuar nga Sun Jat Seni dhe nga Guomindani, sipas
mendimit tim, zhvilloi një sërë reformash politiko-ekonomike që patën një rezultat, si të thuash, përmirësues
dhe që synonin unifikimin e Kinës. Kjo, në këtë kohë,
vuante nën sundimin e dyfishtë të monarkisë absolute,
të kaosit në provinca, ku mbretëronin «zotërinjtë e luftës» me administratat autonome e me «ushtritë» e tyre
gati private, dhe nën sundimin e një sërë shtetesh im941

perialiste. Këta kishin zënë vend me koncesionet e tyre,
kishin ndarë gati gjithë bregdetin lindor të këtij vendi të
madh, kishin krijuar kolonitë dhe kontuaret e tyre, nëpërmjet të cilave thithnin djersën dhe gjakun e popullit
kinez në fitim të metropoleve angleze, amerikane, franceze, gjermane etj. dhe intrigonin e ndikonin në përçarje
e në kaos.
Shpallja e republikës dhe ardhja në fuqi e Guomindanit nuk do të thoshin se u zhdukën borgjezia e madhe
kineze, borgjezia nacionale dhe borgjezia kompradore. Në
asnjë mënyrë jo. Kjo borgjezi qëndroi në fuqi dhe vazhdoi t'i mbante, t'i ruante e t'i zhvillonte lidhjet e saj me
shtetet imperialiste, veçanërisht me imperializmin amerikan, dhe të krijonte fërkime e çarje që çuan deri në
goditje me armë në mes të Partisë Komuniste të Kinës
dhe Guomindanit. Bile vjehrri i Sun Jat Senit, që ishte
edhe vjehrri i Çan Kai Shisë, dhe bënte pjesë në komitetin ekzekutiv të Guomindanit, ishte një nga borgjezët
më të mëdhenj kompradorë të Kinës. Si ky kishte dhe
shumë të tjerë.
Sun Jat Seni dhe Guomindani zgjodhën dhe zhvilluan rrugën e reformave demokratiko-borgjeze dhe, megjithëse kishin marrëdhënie miqësore me Bashkimin
Sovjetik leninist, ata ishin larg ndjekjes së rrugës leniniste për transformimin e Kinës. Në raportin që bëri i
deleguari i Kominternit, më 26 janar 1923, shkruan se
Sun Jat Seni kishte thënë se sistemi i sovjetëve nuk.
mund të futej në Kinë, pasi në këtë vend nuk ekzistonte
asnjë kusht i favorshëm për zbatimin e tij. Sun Jat Seni.
nuk u tregua plotësisht i aftë të përpunonte një program.
të qartë e të përpiktë për zhvillimin e Kinës. Pikëpamjet.
dhe prirjet e tij shoqërore ishin radikale në fjalë, por të
zbehta në përmbajtje. Prirjet politiko-ideologjike të Sun.
Jat Senit, të Çan Kai Shisë dhe të Guomindanit në përgjithësi anonin më tepër dhe kryesisht drejt pikëpamjeve.
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demokratiko-borgjeze evropiano-perëndimore, të Amerikës dhe vendeve të tjera si Japonia. Sun Jat Seni, me
sa kam lexuar unë, disa herë ka kërkuar të gjente mbështetje, megjithëse ishin shumë azarduesel dhe të rrezikshme, herë në klanet ushtarake të brendshme, herë në
fuqitë e mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Japonia. Ai ka marrë ndihma prej tyre për mëkëmbjen
e regjimit që po krijohej në Kinë. Kuptohet që kjo ndihmë nuk kishte aspak karakter altruist nga ana e rretheve
demokratike amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një fuqi imperialiste, kërkonin të hidhnin thonjtë
e të ngulnin këmbët e tyre në Lindjen e Largme, veçanërisht në Kinë.
Megjithëse Sun Jat Seni mbeti një demokrat përparimtar me prirje liberale, ai ushqente simpati për Revolucionin e Tetorit dhe për Bashkimin Sovjetik. Republika
demokratiko-borgjeze e krijuar prej tij lidhi marrëdhënie
me Bashkimin Sovjetik dhe pati te Bashkimi Sovjetik
dhe te Lenini një ndihmës të fuqishëm për çuarjen më tej
të transformimit shoqëror, politik dhe ushtarak që po
fillonte në Kinë. Testamenti që la Sun Jat Seni, zbulon
më së miri dëshirën e tij të zjarrtë për ta çuar gjer në
fund revolucionin demokratiko-borgjez dhe besimin e
simpatinë që ushqente ai për Bashkimin Sovjetik. Ai e
mbyll testamentin e tij me këto fjalë:
«Të dashur shokë, në kohën që unë po ju lë, dëshiroj
të shpreh një shpresë të madhe, shpresën që së shpejti
do të ndritë agimi, atëherë Bashkimi Sovjetik, miqtë dhe
aleatët e tij do ta pranojnë një Kinë të fortë, të zhvilluar
dhe të pavarur në luftën e madhe për emancipimin e
popujve të botës. Dy vendet tona do të ecin dora-dorës
drejt fitores. Ju drejtoj përshëndetjet vëllazërore».
Në këtë periudhë, kur Guomindani ishte i plotfu1 Nga frëngjishtja — të pasigurta.
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qishëm, kur në krye të tij ndodhej Sun Jat Seni, kur
republika kineze ishte në zhvillim e në miqësi me Bashkimin Sovjetik të Leninit, më 1921 u themelua Partia
Komuniste e Kinës.
Partia Komuniste e Kinës lindi dhe u zhvillua në
gjirin e shoqërisë dhe të qytetërimit të vjetër kinez dhe
anëtarët e saj të asaj kohe kanë qenë produkt i edukimit intelektual dhe moral konfucian, demokratik liberal
dhe më në fund marksist-leninist. Por edhe më vonë nuk
mund të thuhet se marksistët kinezë u shkëputën krejtësisht nga qytetërimi tradicional, i cili vazhdoi të ndikojë mbi ta me psikologjinë individuale dhe me psikologjinë nacionale.
Para Revolucionit të Tetorit dhe më pas, përhapja
e marksizmit në Kinë mori më tepër karakterin e një
lëvizjeje për çlirimin kombëtar sesa shoqëror. Grupet e
para marksiste karakterizoheshin nga konfuzioni ideologjik dhe nga një lëkundje në vijën politike. Sho Kian,
që para vitit 1966 ishte përgjegjës për çështjet kulturore
në regjimin maoist, në një artikull të shtatorit të vitit
1957, shkruante: «Le të hedhim një sy pas, ne ishim të pasionuar për të gjitha njohuritë e reja që vinin nga të huajt
dhe ishim në pamundësi të vendosnim ndryshimin në mes
anarkizmit dhe socializmit, në mes individualizmit dhe kolektivizmit. Niçja, Kropotkini dhe Karl Marksi na tërhiqnin aq shumë, sa njëri dhe tjetri. Më vonë kuptuam se
marksizëm-leninizmi ishte e vetmja e vërtetë dhe arma
për të çliruar njerëzimin. Ne besonim në komunizmin abstrakt dhe aktet tona ishin kurdoherë të diktuara nga dëshira e heroizmit individual. Ne nuk kishim kontakte të
ngushta me punëtorët dhe me fshatarët, ne u afroheshim
shumë pak atyre. Revolucioni demokratik ishte qëllimi•
ynë imediat, kurse revolucioni socialist ishte një ideal i
largët. Shumë kohë ne kerni qenë ndikuar nga individualizmi. Ne kishim ëndërrime si të lbsenit dhe e da-
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shuronim shumë moton e tij: «Njeriu më i fortë në botë
është ai që është më i vetmuar»».
Të gjitha këtyre pikëpamjeve të ndrystime ideologjike e politike u duhej vënë një fre, në kuptimin që
duheshin spastruar radhët dhe duhej zvogëluar ndikimi
i elementëve të cilët ishin demokratë, por nuk ishin marksistë, nuk ndiqnin parimet themelore të marksizëm-leninizmit. Me këtë dua të them që duhej spastruar terreni

në mënyrë që të formohej një parti me të vërtetë komuniste, e cila të ndiqte dhe të zbatonte në mënyrë krijuese
teorinë e marksizëm-leninizmit në kushtet e Kinës, por
ta zbatonte me një kuptim më të thellë dhe më të qartë,
sipas ideve që udhëhoqën Revolucionin e Madh Socialist të Tetorit, ideve marksiste të Leninit.
Kominterni këtu dha kontributin e tij dhe ishte ai
që ndihmoi në formimin e kuadrove të rinj më radikalë,
më të qartë, që erdhën njëri pas tjetrit pas Lëvizjes së
4 Majit të vitit 1919, që nga Li Li Sani dhe deri te Mao
Ce Duni. Mao Ce Duni ishte shumë më progresist nga
paraardhësit e tij, ishte shumë më revolucionar, më konsekuent për rrugën sovjetike nga Sun Jat Seni, por edhe
nga shokët e tjerë më të vjetër Çen Du Siu, Li Da Çao
e të tjerë. Por, megjithatë, në pikëpamjet e kuadrove
të rinj mbeti një ndjenjë e theksuar e nacionalizmit kinez, e pavarësisë së këtij «shteti të madh» dhe ndikime
theksuara të ideve filozofike të vjetra të Konfucit, të
Mencit etj. Kjo i pengoi shokët kinezë, që po formoheshin gjatë luftës dhe përpjekjeve, ta konsideronin marksizëm-leninizmin si një busull të vërtetë, që t'i udhëhiqte në pyllin shumë të errët të revolucionit demokratiko-borgjez kinez, dhe të përpunonin një vijë politike
marksiste-leniniste me objektiva të qartë, që t'i udhëhiqte pa lëkundje në të gjitha etapat e revolucionit kinez. Mirëpo një gjë e tillë, që prej fillimit e deri më sot,
jo vetëm nuk u bë si duhet, por u ruajtën vetëm disa
60 - 93
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formulime dhe slogane marksiste, kurse në brendi Partia
Komuniste e Kinës nuk ishte një parti e vërtetë e proletariatit, një parti e revolucionit, që të siguronte udhëheqjen në revolucionin demokratik dhe shndërrimin e
tij në revolucion proletar. Në fakt në gjirin e saj u zhvilluan një sërë devijimesh e teorish anarkiste etj. Këtë
rrugë kaotike e tregon gjithë zhvillimi i Kinës që nga
formimi i partisë, që nga themelimi i republikës demokratike borgjeze të Sun Jat Senit dhe deri tash. Partia
Komuniste e Kinës e porsakrijuar duhej të ndiqte rrugën
e forcimit organizativ e ideologjik, të punonte për rritjen
e personalitetit të saj dhe hap pas hapi të krijonte aleancat me klasat dhe me forcat revolucionare, të luftonte
për forcimin e pozitave të demokracisë borgjeze që po
ndërtohej në etapën e parë, domethënë të siguronte liritë
demokratike të popullit, të rriste influencën popullore
dhe, në radhë të parë, proletare në vend, në pushtet, në
ushtri e kudo; të zinte pozita drejtuese në sindikatat që
u formuan brenda në Guomindan dhe të zhvillonte propagandën e vet me tendencë, për të konsoliduar pozitat
në klasën punëtore, për ta bërë atë klasën hegjemone të
revolucionit. Ajo duhej njëkohësisht të zgjeronte influencën e saj në fshatin kinez, sepse këtu jetonte pjesa dërrmuese e popullsisë së këtij kontinenti të tërë, si të thuash,
dhe të procedonte më me konsekuencë për zbatimin e
reformës agrare dhe për zgjimin politiko-arsimor të fshatit.
Këtë rrugë Partisë Komuniste të Kinës ia kishin hapur Lenini dhe Kominterni, ia kishte hapur Revolucioni
i Tetorit dhe përvoja e Bashkimit Sovjetik.
Lenini për Kinën kishte shkruar një sërë artikujsh.
Por interesant është artikulli që mban titullin «Demokracia dhe narodnizmi në Kinë», që u botua më 15 korrik
1912. Atje Lenini analizon situatën e këtij vendi, revolucionin e vitit 1911. Ai e njihte karakterin progresist të
ideve të Sun Jat Senit, me gjithë kufizimet e tij doktri946

nare. Revolucioni demokratiko-borgjez i drejtuar nga
Guomindani i dukej Leninit me një interes të veçantë
për faktin që ai luftonte kundër shtypjes së shteteve perëndimore dhe ndalonte copëtimin dhe shpërbërjen kombëtare që i kanosej Kinës. Ai njihte rolin e rëndësishëm që i rezervohej fshatarësisë, duke vënë kurdoherë
pyetjen mbi vlerën e saj revolucionare në mungesë të
proletariatit në Kinë. Por në «Pravdën» e 8 nëntorit 1912,
në mes të tjerave, për fshatarësinë Lenini shkruante:
«A do të dinë fshatarët, pa udhëheqjen e një
partie të proletariatit, t'i mbajnë pozitat e veta
demokratike kundër liberalëve, të cilët presin
vetëm çastin e përshtatshëm për t'u hedhur në
të djathtë, — këtë do ta tregojë e ardhmja e

afërt» 1 .
Lenini kishte bindjen e plotë se proletariati në Kinë
do të krijohej dhe theksonte:
«Më në fund, sa më shumë të rritet në Kinë
numri i Shangajeve, aq më shumë do të rritet
edhe proletariati kinez. Ai do të formojë, sigurisht, këtë ose atë parti punëtore socialdemokrate
kineze, e cila, duke kritikuar utopitë mikroborgjeze dhe pikëpamjet reaksionare të Sun Jat Senit, me siguri, do të krijojë, do të ruajë dhe do
të zhvillojë me kujdes bërthamën demokratike-revolucionare të programit të tij politik dhe
agrar»2.
Mjaftojnë këta dy artikuj për të parë se sa qartë i
ka përcaktuar Lenini detyrat që pritej të zgjidheshin nga
Partia Komuniste e Kinës.
1 V. I. I,enin. Veprat, vëll. 18, f. 445.
2 Po aty, f. 178.
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Në Kongresin e Dytë të Kominternit, që u zhvillua
nga 19 korriku e deri më 7 gusht 1920, u pranuan tezat
mbi çështjen nacionale dhe koloniale sipas mësimeve të
Leninit, një numër mjaft i madh i të cilave i përkitnin
edhe Kinës. Kongresi pranoi tezën se «Revolucioni në
Kinë dhe në vende të tjera koloniale duhet të ketë një
program që të lejojë të inkludohen reforma borgjeze dhe
sidomos reforma agrare», por theksoi se drejtimi‘ i revo-

lucionit nuk ckuhet t'i dorëzohet borgjezisë demokratike;
përkundrazi, në vendimet e Kongresit thuhej se partia

e proletariatit duhej të drejtonte një propagandë të fortë dhe sistematike në favor të sovjetëve dhe të organizonte sa më shpejt sovjetët e punëtorëve dhe të fshatarëve. Kjo ishte vija e përgjithshme e Kominternit që
•uhej të ndiqej nga partia edhe në Kinë.
Në përgjithësi, mund të themi se Partia Komuniste
e Kinës nuk e kreu si duhet, në mënyrë të studivar dhe
sistematike, të shikuar nga prizmi i socializmit shkencor,
rolin e saj në këtë situatë që ishte krijuar në Kinë. Për
këtë çështje kishte tendenca të ndryshme në atë parti
të vogël që quhej Partia Komuniste e Kinës, të cilat në
asnjë kohë nuk lejuan të vendosej një vijë e drejtë marksiste-leniniste e të udhëhiqnin mendimi dhe veprimi
marksist-leninist. Këto tendenca të fillimit, që shfaqeshin mjaft herë në udhëheqësit kryesorë të partisë,
shpesh ishin të majta, disa herë oportuniste të djathta,
disa herë centriste, ato shkonin deri në pikëpamje anarkiste, trockiste, borgjeze, shoviniste të theksuara dhe
raciste. Edhe më vonë ato mbetën si një nga karakteristikat dalluese të Partisë Komuniste të Kinës, që e udhëhoqi më pas Mao Ce Duni me grupin e tij.
Që kjo parti e re të zhvillonte një luftë sistematike
të organizuar, të studivar, të pjekur në ato situata aq
të koklavitura dhe në një kontinent aq të madh, ku idetë
e Konfucit dhe rendi feudal kishin lënë mbresa të the948

lla, për të mos thënë të pashlyeshme, duhej që komunistët kinezë të kishin një besim absolut te marksizmi
shkencor, te Lenini dhe te Kominterni, t'u raportonin
këtyre realisht mbi situatat në Kinë, me qëllim që vendimet që merreshin nga Kominterni për Kinën, të ishin

të drejta dhe të zbatoheshin drejt nga komunistët kinezë.
Këto, sipas mendimit tim, nga ana e Partisë Komuniste të Kinës, me gjithë vullnetin e mirë të neofitëve,
nuk u arritën; prandaj këtu, mendoj unë, e kanë burimin e fillimit gjithë lëkundjet nga e majta dhe nga e
djathta që në atë kohë e deri më sot.
Që në formimin e partisë u dukën dy rryma: njëri
krah donte të bënte një punë legale dhe të bashkëpunonte me partitë demokratike borgjeze; krahu tjetër,
mbronte pikëpamjen që të mos kishin asnjë lidhje me
të tjerët. Dhe, në përgjithësi, partia mori vendimin të
izolohej, me fjalë të tjera të mbante qëndrim armiqësor
ndaj të gjitha partive të tjera, duke përfshirë edhe atë
të Sun Jat Senit, e cila akuzohej si përgjegjëse për kaos
politik. Në një letër që Çen Du Siu i dërgonte më 6 prill
1922 Vojtinskit, të dërguarit të Kominternit në Kinë,
shkruante se komunistët kinezë ishin kundër bashkimit
me Guomindanin, se qëllimet e tyre ishin të ndryshme.
Kominterni e kundërshtoi këtë qëndrim dhe e orientoi
partinë për bashkëpunim të ngushtë me Guomindanin.
Në Kongresin e popujve të Lindjes së Largme, Kominterni përcaktoi drejt vijën e bashkëpunimit ndërmjet Guomindanit dhe Partisë Komuniste të Kinës, si
dhe detyrat e kësaj për periudhën e atëhershme të revolucionit kinez. Atje, edhe përfaqësuesi sovjetik mbrojti idenë për të mbështetur Guomindanin, si një aleat që
lufton për çlirimin nacional dhe demokratik, për emancipimin kombëtar, por njëkohësisht ai theksoi që Partia
Komuniste e Kinës nuk duhej të mbështeste organizatat
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e sindikatat që ishin nën drejtimin e Guomindanit, por

ajo, tok me masat proletare, duhej të drejtonte dhe të
luftonte për të ndikuar dhe për të krijuar organizatat e
saj në masat. «Prandaj në këtë çështje, — thoshte ai, —
ne mendojmë që të mos na pengojë në punën tonë Guomindani dhe ne do të bashkëpunojmë sinqerisht me të.
Kështu ne flasim haptazi. Tendenca jonë është e
dhe për ne duhet të dominojë lëvizja e punëtorëve të
Kinës; ajo duhet të zhvillohet lirisht, pavarësisht nga
ekzistenca e borgjezisë me tendenca radikale dhe me organizime e parti demokratike».
Kështu kjo parti e vogël komuniste u mbrojt politikisht dhe u ndihmua materialisht nga Kominterni dhe
nga Rusia Sovjetike, të cilat ndiqnin me kujdes veprimtarinë e saj në masat, e sidomos në proletariatin e qyteteve. Në këtë drejtim u bënë përparime të shpejta,
sidomos në platformën sindikale, ndërsa progreset politike do të ishin më të vonshme, më të ngadalshme dhe
fillojnë në vitin 1925 me Lëvizjen e 30 Majit. Lëvizja e
30 Majit bëri që në Kongresin e 4-t të partisë të arrihej
një sukses i ri. Bashkëpunimi midis Partisë Komuniste
të Kinës dhe Guomindanit u forcua e u bë më i ngushtë,
gjë që ndikoi drejtpërdrejt në forcimin, përkohësisht, të
unitetit nacional, i cili ishte dobësuar, për të mos thënë
ishte zhdukur, pas vitit 1911. Nga ky bashkëpunim Guomindani mori një forcë të re, më të madhe, por dhe
Partia Komuniste e Kinës arriti në Kongresin e 4-t me
forca të shumëfishuara. Stalini, në sesionin e shtatë plenar të komisionit kinez të Komitetit Ekzekutiv të Kominternit, më 30 nëntor 1926, midis të tjerash, ka thënë se
«I gjithë zhvillimi i revolucionit kinez, karakteri
i tij, perspektivat e tij tregojnë në mënyrë të
padyshimtë se komunistët kinezë duhet të mbe-
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ten në Guomindan dhe ta shtojnë aty punën e
tyre»1 .
Bashkëpunimi i dy partive u ruajt deri në vitin 1927.
Atëherë çështjet u ngatërruan dhe kjo nuk ishte diçka e
çuditshme, për arsye se reaksioni borgjez është kurdoherë reaksion. Çan Kai Shia, borgjezia kompradore dhe
borgjezia e madhe kineze, që vepronin në kuadrin e kësaj
«demokracie» kineze, shikonin një rrezik te Partia Komuniste e Kinës me influencën që kjo fitonte pak nga
pak dhe gradualisht mbi klasën punëtore dhe fshatarësinë. Kështu ngjanë prishja, ndarja dhe goditja në Kanton më 1926 e në Shangai më 1927. Gjatë tyre u likuiduan një numër i madh proletarësh e komunistësh. Kjo
qe një goditje e rëndë për sindikatat dhe për Partinë
Komuniste të Kinës.
Jo vetëm në qëndrimin ndaj Guomindanit, por dhe
në qëndrimin ndaj klasës punëtore dhe fshatarësisë, PK
e Kinës nuk ka ditur të përcaktojë një vijë të qartë marksiste-leniniste. Në revolucionin demokratiko-borgjez të
Kinës fshatarësia luajti një rol vendimtar, por kjo nuk
do të thotë që Partia Komuniste e ,Kinës atë duhej ta
quante forcën udhëheqëse të revolucionit. Në kushtet e
reja ky revolucion do të udhëhiqej nga klasa punëtore.
Njerëzit e Guomindanit nuk ishin elementë të fshatarësisë, por qenë elementë përparimtarë të borgjezisë së
qyteteve, në radhë të parë intelektualë, të bashkuar edhe
me elementë reaksionarë borgjezë, të cilët do të përpiqeshin që në Kinë të mos rrënjoseshin liritë demokratike.
Borgjezia e republikës së re kineze përpiqej që fshatarësinë kineze, fshatarësinë e varfër, fshatarësinë e mesme
dhe fshatarësinë e pasur, t'i kishte një instrument të saj,
t'i kishte një mbështetje. Që fshatarësia kineze ishte
1 J. V. Stalin. Veprat, vëll. 8, f. 374-375.
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një element revolucionar, kjo nuk mund të mohohet.
Edhe në Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez të
tilla tipare kishte kjo klasë. Megjithëse fshatarësia franceze, në disa momente të revolucionit, ishte më tepër
monarkiste, ajo në përgjithësi ishte kundër feudalizmit
dhe dëshironte të shpëtonte nga kthetrat e taksave të
rënda të feudalëve francezë, taksa jo vetëm në para, por
edhe taksa prej skllavi, dhe, sidomos e në radhë të parë,
të fitonte tokën.
Në Kinë fshatarësia ishte një element përparimtar
revolucionar; ajo ishte kundër monarkisë, ishte kundër
shtypjes, kundër «zotërve të luftës» dhe të provincave,
por me të duhej punuar. Borgjezia që bëri revolucionin
në Kinë, siç thamë, do të përpiqej që këtë fshatarësi ta
përdorte për vete. Në këto situata Partisë Komuniste të
Kinës i duhej të punonte, por jo duke rënë në pozitat e
borgjezisë së Guomindanit, qoftë të asaj ,<përparimtare»-,
qoftë të asaj reaksionare. PK e Kinës duhej të kishte
vijën e saj politike të pavarur dhe kjo vijë të mbështetej në mësimet e Marksit dhe të Leninit. Në këtë etapë
partia komuniste duhej të forconte pozitat e fituara mbi
monarkinë, mbi feudalizmin, mbi prapambetjen. Duke
rnbajtur parasysh etapat, ajo nuk duhej të harronte
perspektivën e revolucionit, nuk duhej të harronte se
ajo ishte një parti marksiste-leniniste e klasës punëtore,
ishte maja e shpatës së kësaj klase. Në atë kohë kur u
formua PK e Kinës, në Kinë ekzistonte një proletariat
relativisht i vogël në krahasim me klasën e fshatarësisë
kineze. Megjithatë atje kishte proletariat dhe Partia Ko-

muniste e Kinës e formuar duhej të ishte partia e proletariatit, kurse fshatarësia duhej të konsiderohej nga kjo
parti si aleatja kryesore e tij. Prandaj partia duhej të
punonte që ta bënte fshatarësinë aleate të klasës punëtore për forclmin e republikës demokratike borgjeze
përparimtare dhe për të kaluar më vonë, pasi të ishin

952

pjekur kushtet, në një etapë më të përparuar, në revolucionin socialist. Kjo ide kryesore, ky parim bazë revolucionar udhërrëfyes nuk ka qenë i qartë as në teori
dhe, rrjedhimisht, nuk zbatohej si duhej e me konsekuencë as në praktikë.
Pas prishjes së PK të Kinës me Guomindanin, në
vitin 1927, për revolucionin kinez fillon një etapë e re,.
që njihet me emrin Lufta e Dytë Revolucionare Civile.
Detyrat e partisë për këtë etapë u caktuan në plenumin e jashtëzakonshëm të Komitetit Qendror, që u
mbajt më 7 gusht 1927. Plenumi mënjanoi nga udhëheqja e partisë Çen Du Siunë e pasuesit e tij dhe si detyrë
kryesore për partinë caktoi revolucionin agrar. Pas
plenumit pati një rritje të lëvizjes revolucionare; partia
filloi të krijonte ushtrinë e vet të armatosur. Kurse
Kongresi i 6-të i Partisë, që u mbajt më 1928, dha orientime për zhvillimin e mëtejshëm të revolucionit dhe
caktoi si detyrë kryesore krijimin e bazave revolucionare
dhe formimin e Ushtrisë së Kuqe.
Lëvizja revolucionare po fillonte ngjitjen. Komiteti
Ekzekutiv i Internacionales Komuniste [KEIK] në dhjetor të vitit 1929 arriti në përfundimin se Kina kishte
hyrë në një krizë të thellë nacionale dhe ndodhej në
momentin fillestar të ngjitjes revolucionare. Por theksonte se kalimi nga kriza nacionale në situatën e drejtpërdrejtë revolucionare nuk do të bëhej menjëherë. Në
të njëjtën kohë Kominterni tërhoqi vëmendjen e KQ
të PK të Kinës që «Revolucioni në Kinë zhvillohej në
mënyrë të pabarabartë». Në këto kushte forcimi i partisë
dhe lufta e saj për të bërë të ndërgjegjshme dhe për të
fituar masat mbeteshin detyrë kryesore.
Konkluzionet e Kominternit, me sa duket, nuk u
kuptuan drejt nga udhëheqja kineze e asaj kohe. Në
shkurt 1930 KQ i PK të Kinës, u dërgoi organizatave të
partisë një qarkore në të cilën, në fakt, injorohej teza e
953

Kominternit për zhvillimin e pabarabartë të revolucionit
në Kinë dhe thuhej se gjithë Kina është pushtuar nga
kriza revolucionare. Kurse më 11 qershor 1930 Byroja
Politike me Li Li Sanin në krye aprovoi rezolutën «Mbi
ngritjen e re revolucionare dhe mbi marrjen e pushtetit
në fillim në disa provinca». Udhëheqja kineze kishte
mendimin se në kushtet e krizës që kishte kapur botën
kapitaliste, dhe të krizës që kishte pllakosur vendin,
situata revolucionare në Kinë ishte pjekur dhe duhej
hedhur menjëherë në kryengritje, në fillim në një ose në
disa provinca, pastaj në gjithë vendin. Ajo theksonte
gjithashtu se faktori vendimtar i revolucionit ishte
lufta e proletariatit; por vetëm me organizimin e një
vale grevash nga ana e klasës punëtore në qytete, pa një
sulm të ushtrisë mbi qytetet e mëdha, kryengritja nuk
mund të kishte sukses. Ndërsa Mao Ce Duni e shikonte
kryengritjen si një aksion vetëm ushtarak dhe nuk ishte
për një veprim të përbashkët të klasës punëtore në qytete dhe të ushtrisë.
Në qershor filloi kryengritja dhe më 28 qershor
Ushtria e Kuqe hyri në Çansha. Qyteti u mbajt për pak
ditë dhe përsëri u mor nga forcat e Guomindanit, të
cilat shpërthyen terrorin kundër banorëve të qytetit dhe
në mënyrë të veçantë kundër klasës punëtore dhe komunistëve.
Nga sa kam lexuar del se e vetmja ushtri që mbështeti kryengritjen dhe rezistoi, ishte grupi i pestë i
Armatës së Kuqe. Kurse forcat e zonës së Kensisë, ku
drejtonin Çu Deja dhe Mao Ce Duni, në vend që të
mbanin dhe të atakonin Çanshanë, u kthyen për t'i
shkuar në ndihmë grupit të pestë të armatës. Kështu
që ofensiva e madhe në shkallë province dështoi. Por,
edhe pas kësaj, Byroja Politike e KQ të PK të Kinës nuk
hoqi dorë nga mendimi i saj. Më 18 korrik ajo i dërgoi
një letër KEIK-ut që të sanksiononte fillimin e kryengritjes
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në Uhan, në Çansha dhe në Shangai. Presidiumi i KEIK-ut e refuzoi këtë kërkesë. Më 5 gusht Byroja Politike
e PK të Kinës e përsëriti kërkesën. Më 26 gusht 1930
KEIK-u i dërgoi një letër KQ të PK të Kinës ku theksohej domosdoshmëria e anulimit të planit të kryengritjes në disa provinca.
Në shtator 1930, në Lushan u mbajt sesioni i tretë
i mbledhjes së gjashtë të Komitetit Qendror. Në këtë
mbledhje mori pjesë edhe Pavël Mif si përfaqësues i
KEIK-ut. Raporti që mbajti Çu En Lai, i cili porsa ishte
kthyer nga Moska me cilësinë e të deleguarit të KQ të
PK të Kinës pranë Kominternit, ishte shumë prudent dhe
përpiqej të pajtonte pikëpamjen e Kominternit me vijën
e Li Li Sanit. Plenumi e konsideroi qëndrimin e udhëheqjes kineze vetëm si një gabim taktik serioz, por jo
si një qëndrim që binte në kundërshtim me direktivat e
Kominternit. Katër muaj më vonë, në janar 1931, Komiteti Qendror mbajti një sesion të katërt. Në rezolucionin
e këtij sesioni theksohej se udhëheqja e Partisë Komuniste të Kinës, e kryesuar nga Li Li Sani, kishte ndjekur
një politikë aventureske, puçiste, në kundërshtim me
direktivat e Kominternit. Në raport thuhej se vija e Li
Li Sanit për marrjen e qyteteve të mëdha në një kohë
kur nuk ishin pjekur kushtet, ishte në kontradiktë me
tezat e Kominternit mbi karakterin dhe etapat e revolucionit kinez.
Për disfatat dhe për deviacionet e tyre, për moskuptimin dhe mosnxjerrjen e deduksioneve të drejta nga
situatat që zhvilloheshin në Kinë, komunistët kinezë me
Mao Ce Dunin ia hedhin fajin Kominternit ose përfaqësuesve të tij në Kinë. Ata e akuzojnë shumë Kominternin se ai i paskej penguar dhe ngatërruar në zhviIlimin e një lufte konsekuente për marrjen e pushtetit
dhe ndërtimin e socializmit në Kinë. Natyrisht, periudha
e revolucionit kinez është e gjatë dhe e koklavitur, por
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pikëpamjet e kinezëve mbeten të paargumentuara. E kam
thënë shumë herë se dokumentet e Kominternit, jo vetëm për çështjen kineze, por edhe për shumë probleme
të asaj kohe, ndodhen në duart e sovjetikëve, në arkivat
e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Shumë prej
tyre nuk janë botuar, pse fraksionet e ndryshme dhe
revizionistët aktualë sovjetikë nuk e nxjerrin të vërtetën
jashtë arkivave të tyre, kështu që kinezët mund t'i manipulojnë dhe t'i interpretojnë faktet sipas dëshirave të
tyre. Nuk mund t'i shfajësosh krejtësisht përfaqësinë kineze në Komintern dhe përfaqësuesit e Kominternit në
Kinë, por nuk mund edhe ta slifajësosh Partinë Komuniste të Kinës që vepronte në terren, pse veprimet e saj
nuk kanë qenë të pjekura, raportet që ajo bënte për
gjendjen në vend nuk kanë qenë reale. Në këto kushte
ka mundësi që disa vendime të Kominternit të mos kenë
qenë të goditura ose të mos jenë transmetuar e zbatuar
si duhet nga përfaqësuesit e Kominternit në Kinë, qofshin këta sovjetikë, qofshin kinezë, dhe kjo ka shumë arsye, sepse në ato kohë në Komintern ishin elementë të
tillë si Trocki, Buharini, Zinovievi, Kamenievi, të cilët
u zbuluan më vonë se ç'ishin. Në fillim të viteve njëzet
në Kinë ishte dërguar, si përfaqësues i Kominternit, sovjetiku Adolf Abramoviç Jofe, që ishte një partizan i
trockizmit dhe që më vonë vrau veten. Në tetor të vitit
1923 në Kinë shkoi Borodini, edhe ai një element
trockist.
Por jam i mendimit se në përgjithësi vendimet e
direktivat e Kominternit, të kohës së Leninit në radhë
të parë, kanë qenë të drejta, por të tilla kanë qenë
edhe në kohën e Stalinit.
Faktet tregojnë se në periudhën e Luftës së Parë
Civile ose në periudhën e parë të bashkëpunimit Guomindan — Parti Komuniste, por edhe në periudhat e
tjera, nuk është dukur që të ketë pasur një orientim të
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gabuar nga ana e Kominternit për zhvillimin e luftës së
Partisë Komuniste të Kinës si një parti e pavarur. Stalini
në përgjithësi ka kërkuar që Partia Komuniste e Kinës të
luftonte në aleancë të ngushtë me Guomindanin, atëherë
kur zhvillimi historik i Kinës e shtronte këtë si një nevojë objektive. Kjo, sipas mendimit tim, ishte një direktivë e drejtë. Por që Stalini t'u ketë dhënë direktivën,
siç pretendojnë kinezët, që Partia Komuniste e Kinës të
likuidohej duke u inkuadruar në Guomindan, pa ruajtur
personalitetin e saj, këtë unë nuk mund ta besoj dhe ky
nuk mund të ketë qenë kurrë mendimi i Stalinit. Kinezët
nuk janë në gjendje të japin asnjë dokument që ta vërtetojë këtë, përkundrazi ekzistojnë dokumente që vërtetojnë të kundërtën. Këtë e vërtetojnë edhe vetë pohimet
e kinezëve, të cilët thonë se gjoja Stalini paska bërë
autokritikë kur shkoi Mao Ce Duni në Moskë, por jo për
këto çështje, ai paska pranuar se «Në një moment të
revolucionit kinez ka influencuar disi që Partia Komuniste e Kinës të mbështetej vetëm te proletariati dhe
nië pak te fshatarësia». «Ky është i vetmi gabim që kam
bërë ndaj Kinës dhe asnjë tjetër, dhe për këtë unë bëj
autokritikë», paska thënë Stalini, sipas kinezëve. Por
edhe në qoftë se kjo do të ishte e vërtetë, është e papranueshme të nxirret konkluzioni, siç bëjnë kinezët,
.se disfatat e tyre, përpjekjet brenda fraksioneve në
PK të Kinës, gjakosja me Guomindanin, qenkan shkaktuar nga politika «e gabuar» e Kominternit dhe e
Stalinit! Këtu duhen gjetur dokumente autentike se ka
më shumë të ngjarë që vetë komunistët kinezë, por edhe
disa nga të dërguarit e Moskës, me sa duket, nuk kanë
ditur të zhvillojnë një politikë të atillë të drejtë, parjmore me Guomindanin dhe me krerët e tij, që të arrinin
qëllimet e tyre maksimale.
Ne shohim se fillimi i bashkëpunimit të komunistëve
kinezë me Guomindanin ka qenë i arsyeshëm, i ngushtë
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deri atje, sa të dyja palët së bashku i përgatitnin kuadrot
oficerë në akademinë Vampu, ku komandant ishte Çan
Kai Shia dhe komisar Çu En Lai. Pra Çu En Lai me
Çan Kai Shinë bisedonin dhe bashkëpunonin fare mirë.
Maoja vetë ishte përgjegjës i kuadrove (i edukimit) në
Guomindan. Domethënë direktivat e Kominternit nuk
kanë qenë të gabuara. Nuk ishte e gabuar po ashtu edhe
direktiva e Kominternit për të evituar përçarjen në kohën e agresionit japonez (në qoftë se kjo ishte direktivë
e tij), që PK e Kinës me anën e Çu En Lait të ndërhynte
për të liruar Çan Kai Shinë, i cili ishte arrestuar më 12
dhjetor 1936 nga komandanti i armatës verilindore të
Kinës, arrestim që rrezikonte përçarjen e forcave nacionaliste në luftën kundër Japonisë.
Tani të gjykosh për vijën dhe për veprimtarinë e
Partisë Komuniste të Kinës ndaj Guomindanit, për vendimet që mori KQ i Partisë nën drejtimin e Li Li
Sanit më 1930 dhe për vendimet që mori pas dështimit
të kryengritjes së vitit 1930 është tepër e vështirë, për
arsye se Partia Komuniste e Kinës, në gjirin e së cilës
kanë vegjetuar vazhdimisht plot fraksione, nuk i ka
shkruar kurrë këto ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur në vend dhe në gjirin e partisë me objektivitetin e
duhur. Përkundrazi, faktet, konkluzionet, mendimet dhe
qëllimet janë shtrembëruar dhe janë interpretuar sipas
interesave të fraksioneve që sundonin në periudhën e
dhënë në Komitetin Qendror.
Kështu që jemi përpara dy vështirësive: e para, të
gjykojmë, duke marrë parasysh vetëm ngjarjet dhe duke
nxjerrë konkluzione jo të bazuara në dokumente; dhe e
dyta, gjendemi edhe përpara asaj inkoherence ose, si të
thuash, përpara atij konfuzioni ideologjik të Partisë Komuniste të Kinës, e cila, e hallakatur në fraksione, në
asnjë kohë nuk ka bërë analizën e ngjarjeve dhe nuk
ka nxjerrë konkluzione për mësim dhe për edukim. Ne
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nuk gjejmë të botuara dokumente, të paktën në gjuhë
të huaja, gjë që Partia Komuniste e Kinës duhej ta
kishte bërë, se i ka pasur dhe i ka mundësitë për këtë.
Pas shtatorit të vitit 1931 filloi lufta nacionalçlirimtare kundër okupatorit japonez. Edhe kjo luftë nacionalçlirimtare u zhvillua me peripecitë e saj, jo vetëm
ushtarake, por edhe ideologjike dhe politike. Gjatë kësaj
lufte u bënë aleanca në mes borgjezisë përparimtare,
borgjezisë nacionale, borgjezisë kompradore, në mes
Guomindanit, proletariatit dhe fshatarësisë, midis Partisë Komuniste dhe Guomindanit.
Në gjithë këtë situatë të koklavitur ne përsëri nuk
e shohim qartë vijën dhe drejtimin e Partisë Komuniste
të Kinës. Materiale, që, si të thuash, janë më tepër artikuj propagandistikë, ne kemi lexuar, por këtu nuk
është fjala për propagandë, këtu kemi të bëjmë me
çështje aleancash në mes proletariatit dhe fshatarësisë,
në mes Guomindanit dhe Partisë Komuniste të Kinës,
në mes ushtrisë së Guomindanit dhe ushtrisë që drejtonte Partia Komuniste e Kinës dhe të gjithë këta së
toku, në aleancë ose në disaleancë, kanë qenë në luftë
kundër japonezëve dhe kundër njëri-tjetrit. Për të gjetur
fillin e gjërave duhet të na shërbejnë dokumentet.
Ne dimë që, në përgjithësi, në fillim është bërë një
luftë në aleancë me Guomindanin, pastaj u kalua në
luftë me njëri-tjetrin. Çan Kai Shia udhëhiqte Guomindanin, domethënë borgjezinë reaksionare. Është fakt
se, duke parë rrezikshmërinë e ngjitjes së Partisë Komuniste të Kinës dhe të luftës së saj kundër okupatorëve
japonezë, Guomindani u nda prej saj, kështu lufta kundër japonezëve nga ana e tij u dobësua ose u shua.
Guomindani, i udhëhequr nga Çan Kai Shia, u hodh tërësisht në luftë kundër Partisë Komuniste të Kinës dhe
u përpoq si e si të likuidonte repartet luftarake të saj.
Me fjalë të tjera, në këtë mënyrë ai i vinte në ndihmë
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okupatorit japonez. Në të njëjtën kohë lidhjet e tij u
.shtrënguan, u bënë çdo ditë e më të ngushta me imperializmin amerikan, në kundërshtim edhe me .përfaqësuesin e posaçëm amerikan në Kinë, gjeneralin Marshall, i
•cili në fillim ishte përkrahës i lobit të Çan Kai Shisë,
por më vonë, me sa kemi lexuar, e konsideronte qeverinë e Çan Kai Shisë një «qeveri të korruptuar». Por
gjatë dhe pas luftës antijaponeze lidhje me imperializmin amerikan nuk mungoi të ketë as Partia Komuniste
e Kinës që udhëhiqte Mao Ce Duni.
Gjatë luftës kundër japonezëve Mao Ce Duni kishte
arritur të likuidonte fraksionet e Li Li Sanit, të Van
Minit e të shumë të tjerëve dhe kishte vendosur hegjemoninë. Krahas Maos, në udhëheqje të partisë erdhën
Çu Deja, Çu En Lai, Ten Hsiao Pini, Lin Biaoja dhe
shumë udhëheqës të tjerë të revolucionit kinez të dalë
nga lufta antijaponeze, por edhe këta herë pas here
ishin në kundërshtim me Maon dhe me njëri-tjetrin. Pra
lufta e udhëhequr nga Mao Ce Duni në Kinë ishte një
luftë nacionalçlirimtare kundër okupatorëve japonezë
dhe kundër Guomindanit të udhëhequr nga Çan Kai
Shia, i cili de facto ishte në aleancë me japonezët dhe
de jure haptazi me imperializmin amerikan.
Pas Marshimit të 4/1adh historik, të udhëhequr nga
Mao Ce Duni dhe nga Çu Deja, që ishte një tërheqje taktike e drejtë për të mos likuiduar forcat e revolucionit, pas
grumbullimit në Jenan, riorganizimit të ushtrisë dhe
pastaj sulmit, i cili përfundoi me hedhjen në det të
Çan Kai Shisë dhe të mbeturinave të ushtrisë së tij,
Kina më 1 tetor të vitit 1949 u çlirua dhe u shpall Republikë Popullore.
Siç shihet, kjo është një përmbledhje shumë e për.gjithshme e kësaj ngjarjeje të madhe jo vetëm për Kinën, por me rëndësi edhe në shkallë botërore, sepse u
.krijua Republika Popullore e Kinës, e cila, tok me Bash960

kimin Sovjetik, në rast se do të ndiqnin një rrugë të
vërtetë marksiste-leniniste, do të bëheshin kala të fuqishme të revolucionit të madh botëror proletar.
Për periudhën pas çlirimit të Kinës, shtrohet pyetja,
dhe kjo është një pyetje e madhe e me rëndësi, e cila
nuk mund të analizohet e të zgjidhet me këto fakte e me
këto dokumente të pakta, ose edhe të pastudivara në
mënyrë të posaçme nga ana jonë: Kina Popullore ndër-

ton socializmin në rrugën marksiste-leniniste apo është
një republikë demokratike borgjeze dhe mbetet si e
tillë? Revolucioni që u bë në Kinë ishte dhe mbeti një
revolucion demokratiko-borgjez, që shënon etapën e
parë të revolucionit, apo mundi ta kapërcente këtë etapë
dhe të kalonte në etapën e dytë të revolucionit, në socializëm, nën diktaturën e proletariatit? Kjo është një
çështje e madhe që duhet sqaruar me fakte.
Periudha e çlirimit u quajt nga Mao Ce Duni »<Demokracia e re», së cilës iu përcaktuan dhe orientimet e
detyrat. Bazat teorike të kësaj doktrine u hodhën nga
Mao Ce Duni qysh në dokumentin «Demokracia e re» që
doli më 1940. »<Demokracia e re», sipas Mao Ce Dunit,
është regjimi që i përshtatet Kinës, ajo nuk u përngjet
as republikave perëndimore të kontrolluara nga borgjezia, por as republikave sovjetike proletare.
Republika neodemokratike, sipas Mao Ce Dunit, do të
përbëhet nga «katër klasa», (!) antiimperialiste dhe antifeudale, që janë proletariati, fshatarësia, borgjezia e vogël dhe borgjezia nacionale. Në këtë republikë edhe ekonomia duhet të jetë neodemokratike, shteti do të marrë
drejtimin, por nuk do të konfiskojë pasuritë e borgjezisë,
sepse karakteri i prapambetur i ekonomisë kineze e justifikon ekzistencën e disa formave kapitaliste. Sigurisht
do të ndahen toka sipas kësaj ekonomie të re, por ekonomia e fshatarëve të pasur do të ekzistojë, sepse formula e sipërme është, gjithashtu, e aplikueshme edhe
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për fshatarët e pasur, mbasi prodhimi i tyre është shumë
i nevojshëm. Kultura e re duhet të jetë, natyrisht, pasqyrim ideologjik i kësaj politike dhe i kësaj ekonomie të
re dhe t'u shërbejë kësaj politike dhe kësaj ekonomie.
Kjo politikë tingëllon liberale dhe nacionaliste, sepse,
Mao Ce Duni, edhe pas krijimit të Republikës Popullore
të Kinës vazhdoi t'i qëndrojë besnik doktrinës së tij.
Me sa gjykoj dhe me sa mendoj unë, Kina bëri një
revolucion demokratiko-borgjez të tipit të ri, nëpërmjet
luftës së armatosur nacionalçlirimtare. Partia Komuniste
e Kinës qëndroi në krye dhe e udhëhoqi këtë luftë në
fitore dhe për këtë nuk ka asnjë diskutim. Mao Ce Duni, sekretari i përgjithshëm ose kryetari i Partisë Komuniste të Kinës, në këtë drejtim e në këto realizime,
ka merita të mëdha gjatë asaj periudhe. Tok me Mao
Ce Dunin kanë natyrisht meritat e tyre edhe të gjithë
ata që, në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, në
unitet mendimi ose edhe në diversitet mendimesh me
njëri-tjetrin; arritën në këtë qëllim përfundimtar, që
ishte çlirimi i Kinës, problem themelor ky si dhe vendosja atje e një republike demokratike popullore.
A do të ishte ky një regjim demokratik popullor?
A do të ndërtohej ky në formën e regjimeve demokratiko-borgjeze perëndimore ose amerikane? Këtë duhej
ta këqyrim në zhvillim. Në pamje të jashtme, duke pasur në krye një parti komuniste, duke qenë kjo parti
komuniste pjesëmarrëse në Komintern, duke ndjekur në
dukje direktivat e Kominternit, si dhe vijën e përgjithshme të tij të luftës kundër fashizmit, të lindte mendimi
dhe shpresa se kjo demokraci borgjeze, kjo etapë e parë
nëpër të cilën kalonte revolucioni kinez, do të ishte e
ndryshme nga ajo e revolucionit klasik demokratiko-borgjez dhe republika kineze do të ishte ndryshe nga
republika demokratike borgjeze amerikane ose perëndi962

more, do të ecte në rrugën e demokracisë popullore,
formë e re e diktaturës së proletariatit.
Pavarësisht se Mao Ce Duni para çlirimit dhe pas
çlirimit ka thënë (dhe për këtë ekzistojnë dokumente) se
në ndërtimin e Republikës Popullore të Kinës «ne do të
frymëzohemi shumë nga demokracia amerikane», në propagandë dhe në shumë nga aktet e fillimit, dhe për arsye
se Partia Komuniste e Kinës erdhi në pushtet, u duk
sikur Kina ishte një vend që po përgatitej të shkonte në
socializëm. Kjo ishte tabloja e përgjithshme.
Pas çlirimit, ndërtimi i vendit, forcimi i pushtetit
dhe krijimi i aparatit shtetëror, forcimi dhe modernizimi
i ushtrisë, nuk do të bëheshin pa luftë dhe pa përpjekje me tendencat e ndryshme të reaksionit kinez që
ekzistonte brenda në Kinë dhe që përkrahej jashtëzakonisht shumë edhe nga jashtë dhe nga kuadrot e rinj
që futeshin brenda në parti dhe në aparatet shtetërore.
Pra, në këtë periudhë të viteve të para ne nuk mund të
shquajmë si duhet atë vijë radikale të Partisë Komuniste
të Kinës përpara një ..problemi shumë të madh, atij të
konsolidimit të republikës dhe, kur themi të konsolidimit të republikës, me këtë kuptojmë, në radhë të parë,
konsolidimin e një politike të drejtë marksiste-leniniste
dhe konsekuente për forcimin e pushtetit dhe për përgatitjen. e kushteve për të kaluar në periudhën e ndërtimit
socialist. Nuk shohim një vijë të drejtë për organizimin
sidomos të një partie të tipit Lenin-Stalin, ku të dominonte uniteti i mendimit dhe i veprimit, uniteti i mendimit marksist-leninist dhe i një veprimi të organizuar e
shumë të kujdesshëm në një Kinë të madhe të dalë nga
një luftë e ndërlikuar, nga një situatë e koklavitur, ku
ishin të gjalla feudalizmi, borgjezia dhe shtresat e ndryshme të fshatarësisë, inteligjencia, konfucianizmi, budizmi etj.
Në periudhën e viteve të para ne nuk pamë një
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organizim të shëndoshë e me baza të ushtrisë kineze në
shembullin e ushtrisë staliniane. Pavarësisht se ajo në
luftën nacionalçlirimtare partizane ishte e organizuar në
reparte të mëdha, karakteristikat e këtyre reparteve nuk
ishin kurdoherë karakteristika partizane, sepse ekzistonin
tendencat e një ushtrie borgjeze kapitaliste, për arsye se
me ushtrinë e Mao Ce Dunit u bashkuan reparte të tëra
të Guomindanit dhe të «zotërve të luftës». Dhe kështu,
së bashku me to, në repartet e ushtrisë nacionalçlirimtare kineze u futën edhe pikëpamjet reaksionare, sepse
në krye të këtyre reparteve të Guomindanit dhe të «zoIërve të luftës» kishte komandantë dhe oficerë të lartë
'të Guomindanit, të cilët ishin të stërvitur në luftën
:kundër popullit dhe kundër komunizmit. Në këtë ushtri,
që kishte dalë nga lufta, ekzistonin gjithashtu pikëpamjet e vjetra të «zotërve të luftës». Këto pikëpamje
"imprenjonin, si me thënë, edhe kuadrot e lartë që kishin
bërë luftën e madhe të çlirimit, bile që ishin edhe anëtarë të PK të Kinës. Këtë gjë do ta shohim më vonë, kur
një numër udhëheqësish kryesorë ushtarakë devijuan dhe
u përpoqën të merrnin fuqinë, të rrëzonin njërin dhe tjetrin. Kjo do të thoshte se tek ata ekzistonin pikëpamjet e
vjetra të «zotërve të luftës», ose pikëpamjet e kuadrove
ushtarakë të lartë të një ushtrie borgjeze kapitaliste.
Në këtë drejtim, pra, në ato kohë nuk shohim një
politikë konsekuente, të drejtë, të menduar mirë dhe të
formuluar e të zbatuar si duhet nga Partia Komuniste që
udhëhiqte Mao Ce Duni. Politika e saj vërtet u quajt marksiste-leniniste, por në brendi nuk ishte një politikë e tillë.
Për sa u përket çështjeve ekonomike, në këtë periudhë mund të themi se u bënë mjaft ndryshime pozitive. Në Kinë u luftuan varfëria dhe papunësia, u luftua deri në njëfarë shkalle edhe prapambetja arsimore
e kulturore, ndonëse pikëpamjet borgjeze kapitaliste në
masat e intelektualëve nuk u zhdukën. Natyrisht këto
-
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nuk mund të zhdukeshin me një të rënë të shkopit, megjithatë, për sa u përket rindërtimit të vendit të shkatërruar dhe organizimit pak a shumë të gjendjes së
ekonomisë në vend, mund të themi që regjimi i demokracisë së re solli në këtë drejtim mjaft ndryshime të
pëlqyeshme, të mira. Në Kinë nuk kishte më uri dhe
ky ishte një sukses i madh. Këto janë dukuritë e kësaj
etape të regjimit të ri demokratik.
Pas fitores së revolucionit demokratiko-borgjez, Partia Komuniste e Kinës duhej të ecte me kujdes të madh,
dhe kjo ishte e natyrshme, duhej të mos tregohej majtiste, të mos i digjte etapat, dhe mund të themi se këto
nuk i dogji. Ky është fakt që nuk mund të mohohet.
Çështja shtrohej, gjithashtu, që Partia Komuniste e Kinës të mos tregohej ashtu sikurse u tregua «demokratike»,
domethënë liberale oportuniste ndaj borgjezisë kineze dhe
ndaj pronarëve të mëdhenj të tokave. Fakt është se edhe
fraksioni i Liu-Tenit, edhe ai i Maos i mbështeti këta
duke u bërë lëshime serioze liberale, oportuniste.
Partia Komuniste e Kinës duhej të konsolidonte aleancën e klasës punëtore me fshatarësinë në radhë të parë,
dhe borgjezia kineze t'u nënshtrohej ligjeve të proletariatit. Kjo ishte absolutisht e domosdoshme. Në këtë
rrugë partia mund të përdorte forma të ndryshme për
të çarmatosur borgjezinë, për ta larguar këtë nla rruga
e subversionit dhe e goditjeve me armë që mund t'i
bëhej pushtetit të ri; mund të bënte edhe lëshime të
përkohshme me karakter taktik, por pa ndryshuar qëllimet strategjike të revolucionit, pa shkelur parimet. Me
fjalë të tjera, borgjezinë ta çarmatoste, por ta çarmatoste politikisht në radhë të parë, ideologjikisht të mos
lejonte që të zhvilloheshin pikëpamjet e saj dhe ekonomikisht t'ia hiqte nga duart të gjitha pasuritë që kishte
dhe të mos lejonte që ajo të mbante gati po ato pozita
që kishte pasur në një kohë kur fshatarësia në radhë të
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parë, dhe proletariati ishin në momente të vështira
ekonomike, për të mos thënë politike dhe ideologjike.
• Në këtë çështje, në këto momente të para të pas.çlirimit, për katër-pesë vjet me radhë ne shohim që
Kina përpiqet, noton në reforma, të cilat nuk kanë një
qëndrueshmëri të përcaktuar. Atje nuk shohim një vijë
pak a shumë orientuese, ku duhej të çonin këto masa dhe
reforma, nuk shohim një shkallëzim të studivar objektiv
në të gjitha drejtimet e aktivitetit shoqëror, ekonomik,
politik, ideologjik dhe ushtarak. Përkundrazi, vëmë re
lëkundje të shumta nga të tëra anët, të bie në sy një
pleksje e reformave të periudhës demokratike popullore
me prirje gjoja socialiste. Gjatë kësaj kohe, u ruajt e
gjallë tendenca sipas së cilës etapa e parë e revolucionit
demokratiko-borgjez duhej të vazhdonte gjatë. Në këtë
etapë, predikonin udhëheqësit kinezë, krahas zhvillimit
të .kapitalizmit do të krijoheshin edhe premisat e socializmit. Vetë Mao Ce Duni ka thënë: .(Megjithëse një
revolucion i tillë demokratik i tipit të ri, nga njëra anë,
zgjeron rrugën për kapitalizmin, ai, nga ana tjetër, krijon
premisat për socializmin». Mbi këtë predikim ata mbështetën edhe tezën e njohur të tyre mbi bashkekzistencën
me borgjezinë dhe me kapitalizmin për një kohë shumë
të gjatë, që do të vazhdonte edhe për 30 vjet të tërë
pas vitit 1956. Në raportin e Kongresit të 8-të të PK
të Kinës thuhet hapur se borgjezia nacionale duhet të
ruajë tok me klasën punëtore drejtimin shtetëror të
Kinës, të ruajë një pjesë të madhe të pasurisë së saj
private. Këto predikime kinezët i kanë paraqitur si
zbatim krijues të mësimeve të Leninit mbi NEP-in. Por
midis mësimeve të Leninit dhe teorisë e praktikës kineze
ka një ndryshim rrënjësor si në përmbajtje, ashtu edhe
në afatet e zbatimit të NEP-it, Lenini e pranon se
NEP-i ishte një tërheqje e përkohshme, që lejonte për një
kohë zhvillimin e kapitalizmit privat, por, thekson ai,
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«Këtu s'ka asgjë të rrezikshme për pushtetin proletar, derisa proletariati e mban mirë pushtetin në
duart e tij, derisa ai mban fort në duart e tij
transportin dhe industrinë e madhe»1.
Kurse në Kinë as më 1949 dhe as më 1956 proletariati
nuk mbante plotësisht në duart e tij as pushtetin, as
industrinë e madhe.
Një vit pas shpalljes së NEP-it Lenini theksonte
se tërheqja kishte marrë fund dhe hodhi parullën për
përgatitjen e ofensivës kundër kapitalit privat në ekonomi. Kurse në Kinë periudha e ruajtjes së borgjezisë dhe kapitalizmit parashikohej të vazhdonte gati tërë
jetën.
Me një fjalë, në Partinë Komuniste të Kinës në këtë
etapë ekzistonte pikëpamja se rendi i vendosur pas çIirimit duhej të ishte një rend demokratiko-borgjez dhe
pushtetin ta kishte edhe borgjezia, kurse në aparencë të
ishte në fuqi (dhe ishte në fuqi) Partia Komuniste e
Kinës me Mao Ce Dunin si kryetar dhe me Liu Shao
Çinë, me Çu En Lain, me Ten Hsiao Pinin e me gjithë
të tjerët në udhëheqje. Të tilla ishin pikëpamjet e kësaj
partie. Ato nuk ishin pikëpamje të qarta marksiste-leniniste. Derisa pikëpamjet e PK të Kinës nuk ishin plotësisht marksiste-leniniste, revolucioni në Kinë nuk mund
të çohej deri në fund, nuk mund të sigurohej shndërrimi i revolucionit demokratiko-borgjez në revolucion socialist. Kalimi nga revolucioni demokratiko-borgjez në
revolucion socialist mund të realizohet vetëm atëherë kur
proletariati e largon në mënyrë të vendosur borgjezinë
nga pushteti, bile edhe në ato raste kur ajo për një
kohë ka qenë aleate e tij. Përderisa në Kinë klasa punëtore e ndau pushtetin me borgjezinë, ky pushtet në thelb
1 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 32, f. 434.
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nuk u shndërrua asnjëherë në diktaturë të proletariatit,
si pasojë edhe revolucioni kinez nuk mund të jetë një
revolucion socialist.
Edhe problemi i rëndësishëm i kombësive, me gjithë
sloganet, nuk ishte zgjidhur në rrugën marksiste-leniniste.
Direktivat e Kominternit për problemin e nacionaliteteve,
të gjuhëve dhe të shtetit proletar shumëkombësh nuk
ishin të qarta për udhëheqësit kinezë jo vetëm në fillim, por edhe pas krijimit të Republikës Popullore të
Kinës.
Stalini në intervistën që i ka dhënë Emil Ludvigut,
duke folur për detyrat që i dalin partisë marksiste-leniniste në krijimin e shtetit proletar, thotë:
«Kjo detyrë nuk qëndron në forcimin e ndonjë
shteti «rinCiartal•, por në forcimin e shtetit socialist, pra, — internacional.. .»1.

Këtë rrugë duhej të ndiqte PK e Kinës. Kurse te
Maoja, që flet vazhdimisht për perandorët, për heronjtë
e përrallave, që herë i mburr dhe herë i sulmon, nuk
gjejmë këto përcaktime të qarta të luftës për një shtet
proletar internacional. Këto përcaktime për të ardhmen
e Kinës, për çështjen e zgjidhjes së drejtë të këtij grumbullimi të madh kombesh nuk i gjejmë as në kohën e
pjekurisë së tij.
Organizimi shtetëror në Kinën e porsaçliruar, të
paktën për ne të huajt, nuk u duk aq i qartë, nuk u dukën format dhe lidhjet e bazës me qendrën, nuk u duk
në ç'baza bëheshin ndarjet, dhe përveç rindërtimit në
përgjithësi, nuk u dukën mirë orientimet ekonomike se
kujt i jepej përparësia: industrisë së rëndë, industrisë së
lehtë apo bujqësisë. Flitej shumë, jepeshin direktiva, por
1 J. V. Stalin. Veprat, vëll. 13, f. 101.
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konstatojmë se këto direktiva jo vetëm nuk zbatoheshin,.
por ato ishin edhe konfuze, jo të përcaktuara mirë.
Një fraksion në parti ishte i pikëpamjes se duhei
zhvilluar në radhë të parë industria e rëndë, një tjetër
ishte kunklër; sipas këtij i duhej dhënë prioritet industrisë së lehtë, një fraksion i tretë pretendonte t'i jepej
rëndësi e madhe bujqësisë, kishte edhe nga ata që thoshin se duhej ecur me të dyja këmbët. Formula hidhe-.
shin plot, sa të duash; megjithatë jo se nuk bëhej gjë.
fare, jo se nuk punohej, por, në përgjithësi, orientimet
që jepeshin nuk ishin të qarta dhe nuk zbatoheshin si
duhej. Kjo mungesë orientimi vinte për arsye se Partia
Komuniste e Kinës gjatë gjithë kësaj periudhe, që nga
koha e themelimit të saj dhe derisa arriti në çlirimin
e vendit dhe më vonë, nuk mundi të konsolidohej ideologjikisht, të fuste thellë në mendjet dhe në zemrat e anëtarëve të saj teorinë e Marksit, Engelsit, Leninit dheStalinit, të adoptonte pikat kyç të kësaj ideologjie të
pagabueshme shkencore dhe, duke u bazuar në të, ta
zbatonte atë hap pas hapi në kushtet e Kinës, në zhvillimin dialektik të luftës në atë vend. Kjo bëri që Partia
Komuniste e Kinës të ishte e ndarë në fraksione të
shumta, brendapërbrenda saj; ajo njëkohësisht lejoi jashtë saj ekzistencën e partive të tjera të borgjezisë dhepjesëmarrjen e tyre në pushtet. Bile Maoja vetë zyrtarisht e ka quajtur të domosdoshme pjesëmarrjen e tyre
në pushtet dhe në qeverisjen e vendit me po ato të
drejta dhe me po ato prerogativa si edhe Partia Komuniste e Kinës dhe jo vetëm kaq, por, sipas tij, këto
parti të borgjezisë që «ishin historike» nuk mund të
shuhen veçse kur të vijë koha që të shuhet edhe Partia.
Komuniste e Kinës.
Me një fjalë, Mao Ce Duni ka pasur pikëpamjen qëtë shkohet në socializëm me pluralizëm. Kjo ishte njeparullë e djathtë reaksionare. Kjo nuk ishte një parullë
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marksiste që duhej kuptuar deri diku si një formë
aleance e Partisë Komuniste të Kinës me parti të tjera
tradicionale që ndodheshin në Front, ku Partia Komuniste e Kinës të ishte hegjemone. Jo.
Në shkrimet e tij teorike Mao Ce Duni thotë se
Ki.na nuk mund të çlirohej pa udhëheqjen e fshatarësisë,
se revolucioni në Kinë ishte një revolucion fshatar.
Sipas tij fshatarësia ishte klasa më revolucionare, se ajo
duhej ta udhëhiqte «dhe e udhëhoqi revolucionin». Ky
është një gabim i madh teorik nga ana e Mao Ce Dunit
dhe tregon se ai nuk ishte marksist-leninist, por një eklektik dhe borgjez demakrat. Mao Ce Duni, si një derno•
krat përparimtar, ishte për një revolucion demokratiko-borgjez, dhe, kur u çlirua Kina, qëndroi në të njëjtat
pikëpamje. Sipas pikëpamjes së tij, fshatarësia ishte hegjemone dhe klasa punëtore duhej të ishte aleatja e saj,
se pushteti në Kinë duhej të ishte, në radhë të parë,
pushteti i fshatarësisë, se «fshati duhet të rrethojë qytetin», por, kur u zhvillua vija e Li Li Sanit, armata e
Maos dhe e Çu Desë nuk e zbatoi direktivën e Komitetit
Qendror dhe nuk e rrethoi qytetin e caktuar. Këtë teori
borgjeze demokratike të tij, Mao Ce Duni kërkonte ta
shndërronte në një teori universale dhe në fakt kjo «teori» u quajt maocedunide. Për ta bërë sa më të pranueshme, udhëheqësit kinezë i vinin maocedunidesë shenjën e
barazimit me marksizëm-leninizmin.
Në Kinë monarkia u rrëzua që më 1911, por kinezët
edhe pas krijimit të Republikës Popullore të Kinës, perandorin Pu Ji të Mançurisë, perandorin kukull të pushtuesve japonezë, nuk e vranë. Pasi e mbajtën disa vjet
në një kamp edukimi, e kthyen në një objekt muzeal,
ku venin delegacione të ndryshme për t'u takuar e për
të biseduar me të dhe të krijonin «bindjen» se si riedukohen njerëz të tillë në Kinën «socialiste», Reklama që
i bëhej këtij ish-perandori, përveç të tjerash, kishte për
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qëllim që t'u hiqte frikën mbretërve, krerëve e kukullave të reaksionit të vendeve të tjera me të cilat Kina
rnban lidhje, dhe kështu, këta të mendojnë: «Socializmi
i Maos është i mirë, pse të kemi frikë prej tij?»! Me
fjalë të tjera, me qëndrimin thellësisht oportunist ndaj
perandorit Pu Ji, revizionistët kinezë thonë: «Ju, perandorë, mbretër, sulltanë, princër, fashistë, diktatorë të
botës së dytë e të botës së tretë, jeni tanët. Ne me ju
do të vemi në socializëm»! Ç'socializëm i bukur!
Qëndrime të tilla, që s'bien erë luftë klase, janë
mbajtur në Kinë edhe ndaj feudalëve e kapitalistëve,
pasuritë e të cilëve nuk u prekën si në revolucionin demokratiko-borgjez të Sun Jat Senit, ashtu edhe pasi Kina
u çlirua nga ushtria e Mao Ce Dunit dhe u deklarua një
«demokraci e re», ku u ruajtën, si të thuash, treçerek të
pasurive të shfrytëzuesve, sepse reformat që u bënë në
Kinën «socialiste», nuk ishin të thella.
Në Francë dimë që gjatë Revolucionit Demokratiko-Borgjez u konfiskuan pasuritë e kishës dhe të feudalëve, dhe këto, natyrisht, shkuan në favorin e borgjezisë, e
cila, kur pa se rrezikohej nga trazirat e brendshme dhe
nga jashtë nga Brunsviku dhe prej Koblencit e në këto
kushte mund të rrëzohej pushteti i saj politik dhe ekonomik, i preu kokën mbretit, likuidoi njërin pas tjetrit
fraksionet e ndryshme të zhirondinëve, pastaj me radhë
edhe të republikanëve më të fortë, ku natyrisht u infiltruan pikëpamjet e elementit konservator borgjez.
Kështu dantonistëve e hebertistëve iu pre koka në gijotinë, siç iu pre më vonë Robespierit e Sen Zhystit nga
shokët e tyre të djathtë si BijoVaren etj. Borgjezia
franceze nuk lejonte t'i prekeshin interesat e saj klasorë
dhe as t'i ndaheshin tokat fshatarësisë siç predikoi Babëfi dhe Buonaroti.
Në Partinë Komuniste të Kinës gjatë gjithë historisë së saj ka pasur një numër të madh fraksionesh. Në
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çdo parti marksiste-leniniste ka basur fraksione, devijime
ideologjike, por në Kinë këto devijime kanë pasur një
karakter tjetër. Ato mund të barazohen me fraksionet e
Revolucionit Demokratiko-Borgjez Francez me përjashtim
të asaj që në Kinë nuk u priteshin kokat kundërshtarëve politikë. Natyrisht këto fraksione në Kinë ruanin karakterin gjoja ideologjik, por, në fakt, kishin më tepër
karakter politik dhe për qëllim vendosjen e pushtetit
personal, kishin pikërisht karakterin e veprimeve të «zotërve të luftës», të cilët, natyrisht, donin që republika e
porsakrijuar kineze të mos merrte rrugën e socializmit,
të një shteti të centralizuar dhe të disiplinuar.
Kinezët i numërojnë këto si «10 luftëra» që ka bërë
Mao Ce Duni. Ato luftëra janë, por në Partinë Komuniste të Kinës këto luftëra nuk janë si ato që janë bërë
në Partinë Bolshevike ose në Partinë tonë, ku nga njëra
anë ishin marksistë-leninistët e vërtetë që luftonin për
mbrojtjen e partisë dhe të vijës së saj marksiste-leniniste, dhe, nga ana tjetër, deviatorët trockistë, anarkistë
e çfarë të duash. Jo, këtu, në këto fraksione të Partisë
Komuniste të Kinës asnjë krah nuk udhëhiqej nga marksizëm-leninizmi. Kishte fraksione ku të tërë udhëhiqeshin
nga pikëpamje konfuze më tepër borgjeze përparimtare
sesa marksiste-leniniste; të tjera fraksione ishin më të
djathta, ose më të majta, por në udhëheqje të Partisë
Komuniste të Kinës kurrë nuk kishte një fraksion marksist-leninist, domethënë një bërthamë të shëndoshë marksiste-leniniste. Pra, Mao Ce Duni dhe shokët rreth e rrotull tij nuk ishin marksistë-leninistë të vërtetë, ata ishin
demokratë borgjezë përparimtarë, marksistë në dukje, në
frazeologji, por që luftonin e luftuan deri në fund për
konsolidimin e një shteti të madh demokratiko-borgjez
përparimtar, për një «demakraci të re», siç e quajti
Mao Ce Duni.
Liu Shao Çia, Çu En Lai, Ten Hsiao Pini, Pen Çeni
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dhe elementë të tjerë ishin të djathtë, elementë të borgjezisë që mbronin borgjezinë e madhe nacionale për të
ruajtur prerogativat e saj, natyrisht të maskuara me demagogji majtiste, dhe ky fraksion e bënte këtë nën maskën komuniste. Brenda në PK të Kinës gjatë një periudhe
pas çlirimit, ky grup kishte marrë pushtetin dhe vepronte në
këtë rrugë për konsolidimin e borgjezisë kapitaliste kineze.
Mao Ce Duni nuk ishte marksist-leninist, por një
revolucionar borgjez përparimtar, më përparimtar nga
Liu Shao Çia, por përsëri një revolucionar centrist, i cili
hiqej si komunist dhe qëndronte në krye të partisë komuniste. Brenda në Kinë, në parti, në popull dhe jashtë
vendit, atij i doli emri si një marksist-leninist i madh që
luftonte për ndërtimin e socializmit. Por pikëpamjet e
tij nuk ishin marksiste-leniniste; ai nuk ndiqte teorinë
e Marksit e të Leninit, ai ishte ndjekës i veprës së Sun
Jat Senit, por në pozita më të avancuara duke i veshur
pikëpamjet e veta, si me thënë, me disa formula revolucionare të majta, me disa teza dhe slogane marksiste-leniniste. Mao Ce Duni hiqej si një dialekticien marksist-leninist, por nuk ishte i tillë. Ai ishte një eklektik, që
bashkonte dialektikën marksiste me idealizmin konfucian e filozofinë e vjetër kineze. Fa'kt është se në drejtimin e partisë dhe të shtetit, të politikës dhe të ideologjisë, në zhvillimin e Kinës dhe të partisë së saj dhe në
zhvillimin e koniunkturave ndërkombëtare, ai nuk është
mbështetur në dialektikën materialiste marksiste-leniniste, që ta udhëhiqte Kinën në rrugën drejt socializmit.
Nga ana tjetër, shohim se në parti ekzistonte edhe
ana majtiste, që maskohej edhe ajo me parulla marksiste-leniniste. Të gjitha këto deviacione nuk çonin ujë
në mullirin e socializmit. Të tëra palët, për të arritur
një qëllim, me forma të ndryshme, me metoda të ndryshme, me maska gati të njëllojta, ngrinin flamurin e
Mao Ce Dunit, të tërë luftonin nën flamurin e Mao Ce
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Dunit, flamur që nuk ishte marksist-leninist. Vetëm emri
i kishte dalë këtij si i tillë. Ky flamur u duk qartë që
nuk ishte marksist-leninist pas vdekjes së Mao Ce Dunit.
Çfarë ngjau? Hua Kuo Feni, «me një të goditur»
siç thotë vetë, rrëzoi «katërshen» dhe gjithë teorinë centriste jomarksiste të Mao Ce Dunit, solli në fuqi krahun
e djathtë, me një fjalë gjithë elementët e dënuar nga
revolucioni «i madh kulturor» gjoja proletar dhe bëri
grushtin e shtetit, siç bëri Napoleoni i Parë, por edhe
Napoleoni i Tretë më vonë. Edhe Ten Hsiao Pini nuk
është veçse një Napoleon i vogël. Ashtu si dhe Napoleoni, që kërkonte të krijonte perandorinë franceze, me qëilim që Franca të dominonte në atë kohë në Evropë dhe
t'i priste hovin perandorisë angleze, ta bllokonte Anglinë
në ishull dhe ta mundte, edhe Ten Hsiao Pini me shokët
e tij luftojnë aktualisht për hegjemoni botërore, me qëIlim që Kina të bëhet një superfuqi e atillë që të dominojë në botë, bile të predominojë, po të kishte mundësi,
edhe mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa mbi
Bashkimin Sovjetik po se po. Këtë qëllim Kina përpiqet
ta arrijë me anë të luftës, duke u armatosur me mjetet
më moderne, duke zhvilluar ekonominë, teknologjinë
me ndihmën e shteteve kapitaliste dhe duke bërë njëfarë
politike, njëfarë ideologjie, që mbështetet në një teori
jomarksiste dhe që quhet maocedunide.
Këtë teori revizionistët kinezë do ta përdorin si një
maskë për t'u hequr sikur gjoja janë socialistë, por në
fakt nuk janë dhe nuk mund të jenë socialistë, nuk
mund të jenë marksistë-leninistë. Aq sa mund të ishte
Napoleoni një robespierist, një jakobin, aq sa mund të
ishte ai një babuvist, aq mund të jenë edhe revizionistët
kinezë marksistë-leninistë. Revizionistët kinezë janë ashtu
siç ishte Napoleoni që kërkonte të vendoste perandorinë
e tij. Ai e vendosi dhe e krijoi perandorinë, por kja
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shpejt u shkatërrua. Kështu do të vijë dita që edhe revizionistët kinezë të shkatërrohen.
Marksizëm-leninizmi dhe revolucioni proletar në Kinë do të fitojnë dhe këta renegatë do të humbasin.
Natyrisht një revolucion i tillë nuk do të fitojë pa luftë
e pa gjak, për arsye se në Kinë do të duhen shumë
përpjekje për të .krijuar faktorin kryesor subjektiv, partinë revolucionare marksiste-leniniste, e cila nuk ekzistonte e tillë as më parë e nuk ekziston as tash.
Duhen përgatitur po ashtu masat që fë kuptojnë se
nuk mund të rrohet me iluzione. Masat duhet ta kuptojnë politikisht se në krye të tyre nuk qëndrojnë revolucionarë marksistë-leninistë, por elementë të borgjezisë,
të kapitalizmit, që kanë hyrë në një rrugë që s'ka asgjë
të përbashkët me socializmin dhe me komunizmin. Por
që ta kuptojnë këtë, masat duhet të realizojnë çështjen
bazë që maocedunideja nuk është marksizëm-leninizmi
dhe se Mao Ce Duni nuk ishte një marksist-leninist. Ai,
si me thënë, nuk e tradhtoi vetveten. Ne themi se Maoja
është një renegat, është një antimarksist dhe ky është
një fakt. Këtë ne e themi pse ai u përpoq që të maskohej me marksizëm-leninizmin, por në të vërtetë ai nuk
ka qenë kurrë një marksist.

Revolucioni në Kinë, në përgjithësi, mund të themi
se në disa drejtime ka pasur disa tipare të atilla që ka
qenë i prirë të zhvillohej në rrugën socialiste, por masat
e marra mbetën në mes të rrugës, ose u zhdukën, siç
po zhduken aktualisht, dhe maskat do të bien njëra paS
tjetrës. Të gjitha këto duhet të kuptohen nga populli
kinez, por duhet të kuptohen edhe jashtë Kinës, pse për
fat të keq gjithë zhvillimi i këtij vendi, — lufta nacionalçlirimtare e popullit kinez, vendosja e një pushteti
demokratik popullor borgjez përparimtar, — ka kaluar
në histori si një revolucion proletar, që në fakt nuk
ishte i tillë, ka hyrë në histori sikur Kina është një
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vend që ndërton socializrnin, gjë që as kjo nuk është
e vërtetë.
Të gjitha çka kemi thënë ne për Kinën në Plenumin
e 2-të e të 3-të të KQ të PPSH dhe në këto shënime
mendoj se, në përgjithësi, zbulojnë realitetin kinez, por
nuk duhet mbetur në këto që kemi thënë. Neve na vihet
detyrë që ta studiojmë thellë dhe në çështjet kyç kryesore e vendimtare politikën dhe veprimtarinë e Partisë
Komuniste të Kinës në zhvillimin dialektik të historisë
së saj, në mënyrë që me fakte e dokumente t'i vërtetojmë këto ide e përfundime të përgjithshme ku kemi
arritur, që mendoj se nuk janë të gabuara. S'ka asnjë
.dyshim se ka çështje të cilave nuk u kemi dhënë përgjigje të plota, ka mungesa, ka probleme të diskutueshme,
që kërkojnë studime më të thella, kjo nuk mund të mohohet, por, në përgjithësi, faktet tregojnë se Kina ka
kaluar në një rrugë të tillë kaotike, jomarksiste.
Me këtë që ngjau aktualisht, domethënë pas puçit të
Hua Kuo Fenit edhe të Ten Hsiao Pinit, Kina është duke
kaluar në një stad akoma edhe më prapa nga ai që kishte
arritur me Mao Ce Dunin. Ky ishte më progresist nga
Hua Kuo Feni dhe nga Ten Hsiao Pini, pse të dy këta
janë ultra të djathtë, ndërsa Mao Ce Duni ishte një
centrist.
Në një nga shkrimet e mia kam thënë se duhen
rrëzuar mitet dhe pikërisht kam pasur parasysh çështjen
që duhej dhe duhet rrëzuar miti i Mao Ce Dunit, ai mit
që e ka quajtur atë si marksist-leninist «të madh». Mao
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Ce Duni nuk është një marksis't-leninist, por një demokrat revolucionar përparimtar dhe nën këtë prizëm, mendoj unë, duhet studivar vepra e tij.
Kam thënë se pikëpamjet e Mao Ce Dunit nuk
duhen studivar vetëm nga frazat e rregulluara në katër
vëllimet e tij që janë botuar, por duhen studivar në zbatimin e tyre në jetë. Dhe ato janë zbatuar në një periu976

clhe jo si ajo e Revolucionit Demokratiko-Borgjez të
Francës, kur borgjezia ishte një klasë progresiste në
kohën e vet. Aktualisht mendimet e Mao Ce Dunit zhviHohen në kohën e kalbëzimit të imperializmit, të stadit të
fundit të kapitalizmit, pra në kohën kur në rendin e
ditës janë revolucionet proletare dhe kur shembulli e
mësimet e mëdha të Revolucionit të Madh Socialist të
Tetorit, mësimet e Marksit e të Leninit janë për ne
udhërrëfyese të pagabuara. Teoria e Mao Ce Dunit, maocedunideja, që lindi në këto kushte të reja, do të mundohej të vishte petkun e teorisë më revolucionare e
shkencore të kohës, të marksizëm-leninizmit, por në thelb
ajo mbeti një teori antimarksiste, për arsye se është në
kundërshthri me revolucionet proletare dhe i shkon në
ndihmë imperializmit në kalbëzim.
Prandaj në ideologjinë e Mao Ce Dunit ne do të
gjejmë të pasqyruara të gjitha aspektet e ideve që ka
shpikur kapitalizmi dhe imperializmi gjatë gjithë kësaj
periudhe shumëvjeçare të rënies dhe të kalbëzimit të
tij. Maocedunideja është një amalgamë ideologjish, duke
filluar që nga anarkizmi, trockizmi, revizionizmi modern
ala titist, ala hrushovian, eurokomunizmi ala Marshe-Berlinguer-Karriljo, më në fund deri dhe te përdorimi
i formulave marksiste-leniniste. Në gjithë këtë amalgamë ne duhet të dallojmë edhe idetë e vjetra të Konfucit,
të Mencit e të filozofëve të tjerë kinezë, të cilët kanë
ndikuar për së tepërmi në formimin e ideve të Mao Ce
Dunit, në zhvillimin e tij kulturor dhe teorik. Kështu që
është e zorshme të përcaktosh një vijë të vetme ose, si
të thuash, një vijë të qartë të ideologjisë kineze. Edhe
ato anë të saj që mund të thuhen se janë njëfarë marksizëm-leninizmi i shtrembëruar kanë vulën dhe një karakter aziatik, kanë specifikën e një «komunizmi aziatik», janë njëfarë «aziakomunizëm» si dhe eurokomunizmi, ku internacionalizmin proletar të Marksit dhe të
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Lëninit nuk mund ta gjesh në kuptimin e plotë dhe të
vërtetë të tij. Në ideologjinë kineze do të gjejmë doza
të theksuara nacionaliste, ksenofobe, fetare, budiste, mbeturina të theksuara të ideologjisë feudale, për të mos
folur për mbeturina të tjera të shumta që ekzistojnë dhe
nuk janë luftuar në mënyrë sistematike jo vetëm gjatë
periudhës së luftës nacionalçlirimtare, por sidomos gjatë
periudhës së vendosjes së pushtetit të demokracisë popullore.
Duhet pohuar se borgjezia reaksionare botërore, e ka
pasë ndjekur dhe e ka pasë studivar më me kujdes zhviIlimin e politikës dhe të ideologjisë së Mao Ce Dunit,
zhvillimin e luftërave politiko-ideologjike të Kinës, jo
vetëm në periudhat e pararevolucionit, por edhe gjatë
revolucionit. Pikërisht pse borgjezia reaksionare botërore
ka parë që kjo politikë dhe kjo ideologji kishte specifikë.n e saj kineze aziatike, ishte larg nga marksizëm-leninizmi, prandaj e ka mbrojtur, e ka mbështetur dhe
e ka propaganduar, bile edhe si marksiste-leniniste.
Borgjezia, në shkrimet e në botimet e veta, e jep qartë
orientimin e politikës dhe të ideologjisë së Mao Ce Dunit
dhe e cilëson atë jo si marksiste, por si një ideologji
borgjeze revolucionare dhe ajo, në fakt, ashtu është.
Imperializmit, kapitalizmit botëror, i interesonte që Kina,
një kontinent i madh si të thuash, të vazhdonte në këtë
rrugë, të ndiqte orientimin politik dhe ideologjik të Mao
Ce Dunit, i cili një ditë do të binte hapur në kundërshtim me marksizmin shkencor, pse Kina nuk do ta ndiqte rrugën e marksizmit shkencor. Në zhvillimin e Kinës
kjo u duk qartë, kundërshtimet ideologjike u bënë të
paevitueshme në mes të marksizëm-leninizmit dhe maocedunidesë, jo vetëm aktualisht, por edhe më parë.
Të gjitha mosmarrëveshjet dhe keqkuptimet nga ana
e kinezëve me Bashkimin Sovjetik, me Kominternin, me
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Stalinin, ishin kundërshtime për çështje parimore dhe jo
për arsye të tjera.
Kur analizojmë maocedunidenë, mendoj se duhet t'i
kemi parasysh të gjithë këta faktorë, që kanë luajtur një
rol të madh në zhvillimin politiko-teorik të udhëheqjes
kineze, të Partisë Komuniste të Kinës dhe që janë
flektuar në orientimet e në veprimet e tyre. Këtej rrjedh
edhe strategjia aktuale e maoizmit, e cila, siç e dimë,
konsiston në aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë kapitalizmin botëror për t'iu kundërvënë Bashkimit Sovjetik revizionist.
Kjo nuk është vetëm një politikë koniunkturale, por
një politikë, e cila ka një brendi dhe një bindje ideologjike nga ana e maoistëve. Udhëheqësit kinezë mendojnë
gati njësoj si imperialistët amerikanë dhe krerët e «demokracive ,. të tjera kapitaliste të zhvilluara. Ideologjikisht ata puqen, sidomos në qëllimet e dominimit, sepse
dhe Kina, si një shtet i madh, nuk dëshiron që të vihet
nën drejtimin dhe nën thundrën e cilitdo nga këta imperialistë dhe kapitalistë, por dëshiron që të dominojë,
ose të paktën të ketë edhe ajo fjalën e saj të madhe,
e cila të dëgjohet në botë. Është për këtë arsye, që, në
një mënyrë ose në një tjetër, Kina maoiste predikon
aleancën e proletariatit botëror me borgjezinë kapitalisle
dhe me imperializmin amerikan. Duke u vënë në këtë
rrugë, Kina pengon në fakt revolucionin botëror, e shtrembëron teorinë marksiste-leniniste siç po e shtrembërojnë
edhe revizionistët e tjerë. Politika e veprimtaria e saj u
shërbejnë imperializmit e kapitalizmit që po heqin shpirt,
si injeksione të reja për t'i ringjallur, për t'ua shtuar
jetën.
Çështja e kundërshtimeve që ka me revizionizmin
sovjetik, qëndron vetëm në atë që Kina maoiste e konsideron Bashkimin Sovjetik si një fuqi imperialiste më të
dobët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendon
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se në një aleancë me imperializmin amerikan ajo do të
realizojë ëndrrat e saj ekspansioniste, zaptimin e Siberisë
dhe të rajoneve të tjera lindore të Bashkimit Sovjetik.
Në këtë çështje qëndron kontradikta midis Kinës
dhe Bashkimit Sovjetik dhe kjo kontradiktë nuk ka
karakter ideologjik, siç paraqitet, domethënë që Kina gjoja është marksiste-leniniste dhe Bashkimi Sovjetik është.
revizionist. Jo, të dy këto vende janë revizioniste, kanë
një ideologji borgjeze nga e cila udhëhiqen dhe luftojnë
kundër revolucionit pikërisht në kushtet e kalbëzimit
të imperializmit.
Prandaj, më duket mua, të gjitha këto shënime
.duhen thelluar dhe argumentuar më mirë me një dokumentacion më të pasur, dokumentacion ky që duhet kërkuar, pse ekziston në një mënyrë ose në një tjetër, qoftë
edhe nëpër gazetat ose në librat që herë pas here dalin
në Kinë ose jashtë saj. Por këto duhen studivar në
mënyrë kritike dhe duhen ballafaquar me realitetin kinez dhe me parimet e tezat themelore të ideologjisë sonë
të madhe revolucionare, marksizëm-leninizmin.
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E ENJTE
29 DHJETOR 1977

TAKIM MIQESOR DHE I PERZEMERT ME MIKUN
E SHQUAR FRANCEZ, PROFESOR MILIEZIN
Sot për drekë kishim në shtëpi profesor Miliezin,
mjek i shquar francez, i cili është një mik i ngushtë
Shqipërisë dhe që me një kujdes të jashtëzakonshëm ka
kuruar vazhdimisht shokët tanë udhëheqës, si Hysniun
e të tjerë. Përveç kësaj, profesor Pol Miliezi është edhe
kryetar i Shoqërisë Francë-Shqipëri.
Në bisedën që patëm me të, asistonin e shoqja e tij,
si dhe nga ana jonë Hysniu me Viton, prof. Fejzi Hoxha
e të tjerë.
Ai erdhi në orën 13 0°, filluam menjëherë bisedën dhe
pastaj Nexhmija dhe unë shtruam një drekë, e cila kaloi
në atmosferë shumë miqësore e shumë të përzemërt. Pol
Miliezi foli me admirim për Shqipërinë, për politikën e
saj të drejtë, bile ai tha se «kjo politikë juaja e ka bërë
Shqipërinë shumë të njohur dhe të admiruar në të gjithë
botën, prandaj vazhdoni ta mbani. Mendoj se shumë popuj dhe shumë shtete do të marrin dhe duhet të marrin
shembull e të mësojnë nga politika juaj. Ky është një
shembull i gjallë se si duhet të ndërtojë e të veprojë
litikisht një popull».
Edhe unë, pasi i urova mirëseardhjen në vendin tonë,
e falënderova nga ana ime për kujdesin e madh që ka
treguar personalisht në kurimin e shokëve, si edhe të pjesëtarëve të familjes sonë, e falënderova nxehtësisht për
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udhëheqjen e veprimtarisë aq të frytshme të Shoqatës
së Miqësisë Francë-Shqipëri. I thashë atij se ne e konsiderojmë një autoritet të madh në vijën e Pastërit, të Klod
Bernarit, të Rusë, Kalmetit e të shumë shkencëtarëve e
mjekëve të shquar francezë me famë botërore, që e ngrenë lart emrin e Francës.
Veçanërisht i thashë se autoriteti i tij në krye të
Shoqatës Francë-Shqipëri i ka konsoliduar radhët e saj,
duke i shtuar ato, dhe ka kontribuar pa masë në njohjen
e popullit francez me vendin tonë socialist, me realizimet
e popullit tonë në të gjitha fushat. I shpjegova pastaj se
kjo njohje bën që populli francez të kuptojë dhe ta rritë
dashurinë e simpatinë që ai shfaq e ndien për vendin dhe
për popullin tonë.
Edhe ne, shqiptarët, e ikemi dashur dhe e duam popullin francez, i thashë. Ne e duam atë për ndjenjat e tij
humanitare, për historinë e tij të lashtë, për kulturën e
tij të madhe e të ndritur, e duam se ka qenë kurdoherë
në majën e progresit, se ka luftuar për lirinë dhe sovranitetin e vet, se ka bërë një sërë revolucianesh progresiste, që kanë lënë mbresa në historinë e njerëzimit.
Populli francez, ashtu si dhe populli ynë, nuk i është
nënshtruar kurrë diktatit të të huajve. Ai kurdoherë ka
ruajtur qenien e personalitetin e vet, ka thënë dhe thotë
pikëpamjet e tij pa druajtje dhe me një energji karte-,
ziane, nacionale, revolucionare.
Po ashtu populli ynë bën një politikë të hapët e të
çiltër. Politika e Shqipërisë është një politikë marksiste-leniniste, sepse ne udhëhiqemi nga një parti marksiste-leniniste. Kjo politikë, siç na mëson mësuesi ynë i madh,
Lenini, duhet të jetë e hapët, që ta shohë, ta kuptojë dhe
ta ndiejë gjithsecili në Shqipëri e në botën e jashtme dhe
të ketë mundësi ta çmojë këtë politikë, nëse është apo jo
e drejtë. Një politikë e tillë ndjell me siguri miqësinë dhe
respektin, jo vetëm në miqtë, por edhe tek ata që nuk
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kanë bindje politike si tonat, por që respektojnë një
i cili di të respektojë veten dhe të tjerët.
I thashë zotit Pol Miliez se, për sa i përket Francës,
për ato cilësi e për shumë të tjera që ka populli i saj,
ne kemi respekt si për atë personalisht, edhe për punonjësit francezë. I vura në dukje se te njerëzit francezë
ne kemi gjetur kurdoherë mirëkuptim, dhe kemi hasur
në një sinqeritet të një natyre të hapur, te francezët ne
kemi gjetur njerëz që nuk i kanë fshehur pikëpamjet e
tyre, pavarësisht se për disa çështje ata mund të kenë
pasur mendime të kundërta me ne. Ne i çmojmë shumë
njerëz të tillë, që kanë respekt për njeriun e ndershëm
e të sinqertë, ne kemi respekt për njerëzit e çiltër që pranojnë të diskutojnë, të shkëmbejnë dhe të rrahin mendime, të mbështetin çka është e pranueshme për të dy palët
e të qëndrojë gjithsecili në mendimet dhe në ndjenjat e
tij që i gjen të drejta dhe racionale. Kjo është, i thashë
Miliezit, çështje bindjeje. Si ju, ashtu edhe ne, s'mund
të përdorim ndaj të tjerëve diktatin, por as nuk e pranojmë atë. Kjo e bën miqësinë tonë të thellë e të sinqertë, pa komplicitet dhe pa asnjëfarë interesi të dënueshëm. Pikërisht këtë mision të madh i kemi caktuar vetes
të dy palët, i thashë Pol Miliezit. Prandaj ne e admirojmë dhe e përgëzojmë veprimtarinë tuaj në drejtimin e
drejtë e me kaq sukses të Shoqatës sonë të Miqësisë Francë-Shq ipëri.
Ne, i theksova, dëshirojmë ta zhvillojmë miqësinë me
popullin francez, dëshirojmë që ky të njihet me zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe me kulturën e vendit tonë
dhe ne të njihemi gjithashtu me tuajën. Ky është një
mision i lavdërueshëm që sjell mirësi dhe asnjë ligësi.
Nuk duam që Shoqata e Miqësisë Francë-Shqipëri të bëhet një qendër debatesh dhe intrigash nga ana e disa
individëve që duan t'i ndërrojnë orientimin shoqatës në
rrugën ideologjike specifike. Shoqatën, i thashë, ne e
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kuptojmë si një qendër që grumbullon miqtë e Shqipërisë me pikëpamje politike dhe me besime të ndryslune.
Ne nuk e konsiderojmë atë as si një parti, as si bisht
të një partie, cilado qoftë ajo. Shqipëria socialiste do të
jetë e lumtur që një shumicë dërrmuese e francezëve ta
njohin dhe ta simpatizojnë këtë dhe ne, po ashtu, do të
bëjmë që populli ynë të njohë dhe të simpatizojë popullin francez e kulturën e tij të madhe.
Më pas i bëra mikut francez një pasqyrë koncize të
politikës sonë të jashtme, të marrëdhënieve aktuale të
vendit tonë me Kinën, të arsyeve pse kjo miqësi është
ftohur, ku qëndrojnë pikat e mosmarrëveshjeve, ç'ken
bërë ne dhe ç'kanë bërë kinezët. I vura në dukje pikëpamjet, shpjegimet dhe kërkesat tona për t'u marrë vesh,
për të ndihmuar në qëndrimet tona politike, por për fat
të keq shokët kinezë nuk kanë pranuar shpjegime. Ne
mendojmë se kjo i ka arsyet te vija e tyre politike dhe
ideologjike, që ka qenë dhe është e gabuar, për arsye se
ndjenjat e «shtetit të madh» e të «fuqisë së madhe» janë
shumë të zhvilluara te kinezët dhe politika e tyre proamerikane e predikimi i një lufte të tretë botërore atomike janë të dënueshme nga ana jonë, sepse ne jemi
kundër luftës imperialiste dhe bëjmë çmos që kjo luftë
të mos bëhet, pse kjo do të jetë në dëm të popujve dhe
në interes të superfuqive. Miliezi nga ana e tij e aprovonte politikën tonë plotësisht dhe dënonte Kinën.
Më pyeti pastaj nëse unë parashikoja një konflagracion imediat. I thashë se mendimi ynë është që ky konflagracion imediat mund të vijë, por aktualisht jo, pse të
dy superfuqitë nuk i kanë aq të acaruara situatat. Pa i
dekonsideruar këto acarime, prapëseprapë ata bëjnë përpjekje që t'i zbutin, pse qëllimi i tyre është të fitojnë
pozita politike dhe strategjike në kurriz të shteteve të
«botës së tretë», siç e quan Kina, me të cilën ne biem në
kundërshtim për këtë teori, pse kjo i fut në një thes të
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gjithë popujt për një qëllim dhe qëllimi kryesor i saj
është që Kina me çdo kusht të bëhet një superfuqi.
Shndërrimi i Kinës në një superfuqi dhe largimi i saj nga
pozitat e socializmit e kërcënojnë botën me një luftë tjetër të madhe botërore, për . arsye se, siç mendojmë ne,
Kina nuk i 'bën një luftë ideologjike Bashkimit Sovjetik,
pa lëre imperializmit amerikan, tek i cili mbështetet, por
ka edhe qëllime territoriale dhe ekspansioni në Siberi.
Miliezi tha se kjo është e vërtetë, se këtë mendon edhe ai.
Po ashtu i thashë mendimin tim për Jugosllavinë dhe
për të ardhmen e këtij vendi. I fola, gjithashtu, për marrëdhëniet tona me Greqinë dhe me Italinë. Për sa u
përket marrëdhënieve me Francën ne dëshirojmë t'i zhvillojmë sipas politikës që zhvillon Shoqata Francë-Shqipëri. I thashë pastaj se ne dëshirojmë të zhvillojmë tregti
edhe me Francën, se kemi shumë interes, vetëm se mundësitë tona nuk janë aq të mëdha sa të mund të influencojmë në tregun francez. Por, në qoftë se Franca na
krijon mundësi për të blerë mallrat tona, i thashë Miliezit, dhe ne të blejmë nga ju gjithashtu tuajat, kjo do të
jetë një gjë e mirë. Përveç marrëdhënieve kulturore, që
ne duhet t'i zhvillojmë, edhe Miliezi mendonte që duhet
të dërgojmë atje grupe artistësh, të dërgojmë Ansamblin
Shtetëror të Këngëve e të Valleve, të dërgojmë po ashtu
studentë. Me një sinqeritet të madh ai na propozoi që të
dërgojmë njerëz të fortë, sepse ka rrezik që në Francë
të ngjasin gjëra të papëlqyera, mbasi ambienti mund të
influencojë për keq tek ata, por te njerëzit e fortë, vuri
në dukje ai, ky ambient studentesk nuk mund të influencojë, do të jenë njerëzit tuaj që do të influencojnë. Dhe
ai tregoi historinë e një ministri francez, që e njihte, i
cili, tha Miliezi, kur i thashë se duhet të lejohen studentë shqiptarë që të vijnë në Francë për studime e specializim etj., etj. si një idiot m'u përgjigj: «Kurrë, për
arsye se studentët shqiptarë janë komunistë dhe do të
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influencojnë negativisht te studentët tanë». Miliezi Përdori fjalët e njërit që thoshte se në Ministrinë e Brendshme punojnë edhe njerëz budallenj, pse ata janë të zotë
të bëjnë budallallëqe.
Me fjalë të tjera, biseda dhe dreka kaluan shumë
ngrohtë, Pol Miliezi mbeti jashtëzakonisht i kënaqur. Ne
e ftuam të vijë edhe herë të tjera dhe ai premtoi se do të
vijë, veçse po e lejoi gjendja shëndetësore. «Siç e dini,
unë kam bërë disa operacione dhe një operacion i fundit
nuk pati shumë sukses», na tha ai dhe në fakt kishte
rënë shumë nga shëndeti. Por unë e inkurajova, i thashë
se si njeri i rezistencës dhe me punën që bën do të rrojë
edhe shumë vjet akoma.
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TREGUESIT

r
TREGUESI I UNDËS

A

369, 385, 521, 672, 746-747,
808, 857

142Afrika, popujt afrikanë
-143, 145, 148, 150, 255, 282-283, 412, 420-421, 464-465,
486, 568, 606, 617-618, 678,
708, 725, 741, 790, 866
-

-

-

Afrimi dhe bashkëpunimi kino-amerikan - 8, 13, 23-24, 43-45. 82-88, 146, 175-177,
206-207, 229-230, 245-246,
298-299, 328, 397-398, 413-416, 421-422, 425, 426, 446-447, 476-477, 499-500, 506,
576-577, 584-585, 620-621.
667-668, 702, 741-742, 755,
765, 791-792, 25-927, 9:32-934
Aleanca, kontradiktat sovjeto-amerikane - 24-25, 26, 83, 168-170, 180, 192, 298, 414-415.
505, 710-711
Aleancat dhe politika revizioniste kineze lidhur me to 23-27, 47-49, 215-216, 320,
358, 370, 384-385, 392, 413-414, 472-473, 485, 576-577,
617, 752-754, 786-787, 792,
921-922
Ambasada e Kinës në RPSSH
- 73-74, 111, 714
Ambasadat e RPSSH - 136-137, 262. 281. 300, 332, 336,

në Kinë
5, 95, 102, 233,
262, 279, 311-313, 346, 369,
381, 598, 661, 663, 670, 714,
835, 900
-

në Kamhoxhia
406

-

119, 402,

-

në Argjentinë - 439, 440,
445

-

në Francë - 54, 227, 411

-

në Greqi - 291. 490, 560-561

Amerika Latine, vende dhe
popuj të Amerikës Latine 145, 148, 390, 427-428, 790,
Anglia - 161, 384, 419, 421, 568,
880-882, 909
Armatimi, armët bërthamore;
armatosja e fugive imperialisto-revizioniste - 24,
45-46,
223, 425-426, 786-789
Armiku i klasës - qëndrimet
e revizionistëve kinezë ndaj tij
- 74-75, 113, 142-143, 181,
215, 314, 353, 417-418, 424- 425, 609, 710, 779-780, 914- 915
Azia, popujt aziatikë - 145,
148, 158-159, 407, 708, 741,
790, 820
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B
Ballkani, planet e revizionisteve kinezë ndaj Ballkanit 333, 480-481

Bankat dhe probleme të para-

së (valutës) - 395-396, 707, 709,
712-713, 729-730, 879-:.:8

Bashkekzistenca paqësore pikëpamjeve borgjezo-revizioniste për bashkekzistencën paqësore - 30, 98, 166,
kritikë

171, 223, 436

Bashkimi Sovjetik në periudhën e Leninit dhe të Stalinit
- 25, 77-78, 138, 157-158,
160, 785-786, 937, 950-951,
960, 966-967

Bashkimi Sovjetik socialimperialist
- degjenerum i jetes ideologjike, ekonomike e politiko-shoqërore në BS 164-168, 190-192, 709-710,
853-854
- strategjia globale, politika
e jashtme e socialimperialistëve sovjetikë. Sabotimi
i lëvizjes nacionalçlirimtare e revolucionare të
popujve - 47,105-106, 164- 167, 169-171, 173, 179-180,
181-182, 192, 223, 306-307,
323-324, 349, 396, 571, 678-679, 742, 764-765, 853, 892,
894-895, 904-9051
- politika e diktatit ndaj
partive dhe vendeve revizioniste - 170-171, 223,
308, 309-310, 349-350, 538,
548-549, 854-8•55
- marrëdhëniet, kontradiktat me Kinën - 83, 424-
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-425, 605-606, 667, 752
- qëndrimet armiqësore ndaj
RPSSH - 19, 83-84
Shih edhe: Aleanca, kontradiktat sovjeto-amerikane; Superfuqitë dhe lufta kundër tyre. Përpjekjet
e revizionistëve kinezë për
ta shndërruar Kinën në
superfuqi

436, 505, 580, 627, 683-684

k

Eurokomunizmi dhe lufta kun91, 181-183, 195-196,
dër tij
323-324, 470, 593-595, 608- 609, 684-686, 754-755, 831
-

Evropa. «Evropa e Bashkuar»,
«Sigurimi Evropian» dhe qëndrimi i revizionistëve kinezë
ndaj tyre - 23, 25, 36, 158- 159, 229, 297, 306, 416-417,
480, 600-601, 605-606, 756-757, 763-765, 838-839

Blloqet ushtarake imperialisto-revizioniste, flotat ushtarake
të tyre - 36, 48, 425-426, 473,

105-106, 148-149,
167-170,
185-186, 242, 377, 420, 434,
468. 472-473, 825-827, 850,
951, 959, 965, 969, 978

Centrizmi, partitë centriste 386-387, 542

Diktatura e proletariatit - 36-

Fashizmi dhe fashistët e kohës
së sotme; lufta kundër tyre 71, 194, 196, 224, 433, 452-453, 495-496, 752-755, 837
Feja. Feja islame. Vatikani
- 76, 310, 408, 469, 494, 557,
561-562, 731, 892, 978
ranca - 297, 343, 356-357, 384,
419-421, 568-570, 837, 846- 848, 880-882, 885, 908-909,
939-940, 971-972
Fshatarësia në Kinë. Pikëpam-

jet antimarksiste të revizionistëve kinezë ndaj fshatarësisë
148-149, 952-953, 958- 959

-37, 182, 190, 831
Diplomacia revizioniste kineze
- 28-29, 113-114, 285, 312,
584-585, 912

421-422, 676-677,
904-908

-

893-899,

Engels, Frederik - 100, 144,
147, 153, 156, 168, 188, 375,

GJ
Gjerrnania
-

para dhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore - 24-25,
77-78, 785
RF e Gjermanisë, - 297,
384, 419, 421, 568, 799

I
/mperia/izmi - strategjia glo-

bale dhe kriza e tij. Marrëdhëniet dhe kontradiktat midis
vendeve imperialiste e revizioniste - 150, 155-158, 167-169,
173, 185-186, 383-384, 400-401, 417, 466-467, 568-572,
613-624, 708-710,
607-609,
727, 829-830, 850, 875

India - 194, 201, 255, 422
Indonezia - 201, 820, 844-845,
890-891

Internacionalizmi proletar. Qëndrimi i revizionistëve ndaj
këtij parimi - 99-100, 355, 454,
468-469, 515, 977-978

Greqia
Egjipti - g jendja e brendshme
dhe politika e jashtme e tij -

-

-
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Borgjezia. Borgjezia në Kinë.
Borgjezia e re revizioniste -

-536, 560-561, 664, 745,
876-877
Guomindani
57-58, 202, 941-959, 964

-

gjendja e brendshme dhe
marrëdhëniet e saj me
561-565,
vendet e tjera
855-856
marrëdhëniet me RPSSH
- 117, 29], 352, 388, 535-

Internacionalja e Tretë Komuniste (Kominterni) - 71-72,
774-775,
192-193,
98-100,
781-782, 945-958, 978

Italia - gjendja e brendshme
dhe politika e jashtme - 296,
325-326, 343, 388, 495-496,
521-522, 568, 837
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lzraeli - vegël e imperiatizmit - 333, 676-677, 893-895,
898-899, 905-908

me e Kamboxhias. Partia Korauniste e Kamboxhias - 119,
183, 382

Kapitalizmi - 145, 150, 156,
J
Jugosilavia, revizionizmi jugosllav
-

-

-

-

degjenerimi politik, ekonomik dhe shoqëror në
Jugosllavi - 162-164, 171-172, 193-194, 242, 267- 268, 556-557, 850-851
agjenturë e imperializmit,
politika demagogjike e sabotuese ndaj lëvizjeve nacionalçlirimtare e revolucionare të popujve - 159-164, 171-174, 181, 192-195,
277-278, 334-337, 397-399,
429-432, 436-438, 464-481,
491, 575, 593, 614, 647. 648,
849-852, 930
lidhjet dhe bashkëpunimi
me revizionistët kinezë
dhe me vendet e tjera revizioniste - 231-232, 243-246, 263-264, 265-271, 283-284, 382-383, 394-400, 411-412, 437-438, 478-480, 482,
548-552, 582-583, 589-592,
596, 611-613, 615-618, 619- 620, 928
qëndrimet armiqësore ndaj
Shqipërisë - 382-383, 398,
432, 468, 480-481, 490-493,
541, 661-662, 876-877

Kamboxhia - gjendja e brencishme dhe politika e jasht-
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159, 167-168, 173, 185, 192.
384, 402-410, 466-467, 477,
572, 607-609, 727, 770, 825.
829
«Katërshja›. (banda e katërshes) në Kinë
50, 57, 66,
113, 233-234, 321, 373, 483-484, 627-630, 639-640, 658
-

Kina - gjendja e brendshme
dhe politika e jashtme revizioniste kineze
-

-

-

gjendja e brendshme 21, 233-234, 378, 392-393,
543-544, 555, 613, 630-631.
645, 737-740, 801-802, 821,
857-860, 889-890, 937
pozita pro imperialiste e
Kinës dhe afrimi e bashkëpunimi me qeveritë.
partitë dhe klikat fashiste
e reaksionare të vendeve
të ndryshme - 32-33, 52.
64, 70-71, 88, 142-143, 149,
175-177, 18i0-181, 282-283.
296-299, 328-329, 337-338.
384, 395-398, 413-419, 422-427, 446-447, 452-453, 484-485, 525-528, 531-532, 575,
578-579, 601-604, 612-614,
615, 616-617, 667-668, 740-743, 753-755, 780, 799-800,
819-821. 862-863. 868-871,
911-922
veprimtaria minuese e
përçarëse e revizionistëve
kinezë ndaj luftërave nacionalçlirimtare e revolucionare të popujve - 22.
52, 82, 87-89, 93-94, 106.

109, 146-147, 284-285, 337- 338, 421-423, 436-437, 441-442, 578-579, 645-646, 777- 779, 786-788, 910
- marrëdhëniet e kontradiktat me revizionistët sovjetikë - 13, 19, 20, 23-25,
82, 306, 424-425, 459-460,
605-606, 651, 667, 752, 795- 796, 916, 979-980
- marrëdhëniet me revizionistët jugosllavë - 94, 176- 177, 196-197, 228, 2311-232,
241-246, 259-263, 283, 334- 338, 360, 436-438, 477, 499- 500, 519-520, 551, 589-592,
596, 610-613, 647-648, 652,
870, 928-930
- marrëdhëniet me revizionistët rumunë - 94-95,
177-178
qëndrimet antimarksiste
armiqësore ndaj PPSH
dhe RPSSH - 5, 9, 16-17,
20-21, 23-24, 26, 29-30, 37,
38, 42, 55, 62, 64, 95-96,
103-104, 111-112, 257, 259,
275-276, 279-286, 312-313,
330-331, 381, 386-387, 444-445, 461-462, 539-540, 651,
654, 663-664, 703-705, 761,
765-767, 811, 817-818, 835,
869, 900-901
Kina - Partia Komuniste e

Kinës
konfuzioni politik, ideologjik dhe organizativ në
parti (kaosi, vijat, komplotet,.• puçet, lufta për
pushtet) 6-8, 12-14, 21-23, 30, 42-43, 50, 57-58,
62-65, 73-79, 102-103, 113-114, 197, 216-217, 22063 - 93

-

-

-222, 233-234, 346-347, 371,
372-375, 390-393, 413, 460-463, 471-472, 554-556, 566,
609-610, 654-656, 736-743,
772-773, 801-802, 857-861,
911, 916-917, 971-979
veprimtaria agjenturore e
sabotuese ndaj lëvizjes
m-1 ndërkombëtare - 15,
22, 27-28, 29-30, 33, 38-39,
42, 55, 61-65, 82, 101-103,
108, 113, 141-142, 150-151,
187-188, 219, 251, 257-258,
304-305, 320-322, 343, 387,
449-451, 518, 539, 627-639,
704-705, 721, 748, 758-759,
761-762, 844, 869-870
kongrese, plenume të komitetit qendror të saj 42-43, 47, 75, 346, 371, 372-373, 457, 482, 542-547, 553-558, 566-567, 576, 955

Klasa punëtore, roli i saj në
histori. Qëndrimi i revizionistëve kinezë ndaj saj - 37, 145-146, 149, 186, 190, 215, 219,
357, 427, 435, 453, 604-605,
652-053, 772-773, 843, 952

Klasat dhe lufta e klasave.
Trajtimi i këtij problemi nga
13-14,
revizionistët kinezë 30-33, 37, 51-53, 93-94, 106,
156, 178-180, 192, 368, 432- 433, 572, 578, 634-635, 769-772, 964-966

KNER-i. Pozita e revizionistëve
kinezë ndaj tij - 36, 179-180
neokolonializmi
Kolonializmi,
- 105, 158, 168, 173, 414- 415, 431-433, 568-572, 578- 579, 603, 889-891

Kontradiktat. Kontradiktat në
vendet imperialiste e revizio-

993

niste
26-27, 36-37, 93, 106-107,
155-156, 169-170, 175, 184-186, 192, 208, 211, 216,
278, 355, 385, 432-434, 466-467, 513-516, 590-591, 601-605, 611-614, 647, 774-776,
875-876, 918-919, 935-936
-

Koreja. Marrëdhëniet e Koresë
me vendet imperialiste e revizioniste
209-210, 263-264, 268-270, 334-337, 382, 408, 409,
582-583, 596-597,
691-692,
864
-

Kreditë imperia/isto-revizioniste. Borxhet
84, 164, 171-172,
178, 180, 197, 334-335, 483-484, 743, 865, 929
-

L
Lenin, Vladimir Iliç
12, 20,
25, 27, 30-32, 35, 69, 71-73,
100, 144-145, 147, 153-154,
162, 171, 177, 188, 207, 215,
375, 383, 431, 434-436, 455,
472, 506, 570-571, 573, 575,
579-580, 601-603, 607, 609-610, 627, 659, 683-684, 686,
763, 770, 773-783, 789-790,
805-806, 827, 831, 853, 944-949, 952, 956, 966-967, 973,
977-978, 982
-

Lëvizja Komuniste marksiste-leniniste ndërkombëtare
- strategjia dhe taktikat e
partive dhe grupeve marksiste-leniniste - 84, 125-126, 139-143, 145-146, 148,
186-187, 189-190, 213-214,
218-220, 222-224, 247-252,
287, 304-305, 314, 386, 443-
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-444, 452-458, 479-480, 620-621, 726-728, 743-744, 779-780, 799-800, 822-828, 842-843
- partitë marksiste-leniniste
të Amerikës Latine - 29-30, 33, 289, 314-315, 439-447, 450, 624, 700, 721-725
- Partia Komuniste e Brazilit - 33, 34, 39, 61, 199-200, 227, 439-442, 700-701,
716-718, 750-751
- Partia Komuniste e Australisë (m-1) dhe shmangiet revizioniste të udhëheqjes së saj. - 38-39,
101-103
- Partia Komuniste e Italisë (m-1), lëkundjet e saj
- 76, 125-126, 139, 247-248, 253, 494-497, 671-675
- Partia Komuniste e Francës (m-1) - 38-39, 825-826
- Partia Komuniste e Polonisë (m-1), pozitat e saj
agjenturore e revizioniste
- 67-81, 129-130, 586-588,
797-798, 808-809, 813-814
- Partia Komuniste e Britanisë (m-1) - 256, 339,
363-364
- Partia Komuniste e Gjermanisë (m-1) - 41, 76,
139, 247-248, 253, 386
- Partia Komuniste e Austrisë - 723-724, 827
- Partia Komuniste e Spanjës (m-1) - 237, 247, 253,
386, 825, 829, 836-843
- Partia Komuniste e Kolumbisë (m-1) - 33, 702-707

- Partia Komuniste e Bolivisë (m-1) - 458-459
- Partia Komuniste e Suedisë (m-1) - 300-301
- Partia Komuniste Portugeze (e Rindërtuar) - 139,
238, 247-249, 253
- Partia Komuniste e Punëtorëve (m-1) të Norvegjisë
- 115-116, 120-124
- Partia Komuniste e Greqisë (m-I) - 247-249
- Partia Komuniste e Birmanisë - 254
Lëvizjet dhe luftërat nacionalç/irimtare e revolucionare të
popujve
31-32, 150-151, 433-435, 679. 780
Lindja e
Lindja e Mesme,
Afërt, Lindja e Largët - politika dhe veprimet e fuqive
imperialiste e revizioniste në
këto zona
333, 336, 420, 425,
516, 521, 527-528, 611-612,
617-618, 680, 711, 820, 862-863, 892-899, 904-910, 949
Lufta. /mperializmi dhe revizionizmi - burim luftërash e
agresionesh
14, 23-27, 53,
84, 150-151, 157-158, 166-168,
169, 184, 230, 306-307, 328-329, 356-358. 397, 754-755,
786-787, 799-800
-

-

-

M
«Maocedunideja,›
teori dhe
53,
praktikë antimarksiste
222, 320, 977-979
Marksizëm-leninizmi
- armë dhe busull për udhëheqje e veprim - 155-

-157, 169, 213-214, 435, 505-506, 602, 617, 625, 665-666, 693, 705,
777-778,
784, 826-827, 847
- veprimtaria armiqësore e
revizionistëve kundër tij
- 51-52,
63,
74-75, 85,
144-145, 155, 189-190, 211,
354, 429-430, 432, 453-454,
5:33, 591-592, 594-595, 602-603, 733, 742-743, 762, 770-773, 789, 851-853, 952, 969,
979
- mbrojtja dhe zbatimi i tij
nga lëvizja marksiste-leniniste dhe PPSH - 30,
85, 290, 354-355, 367-368,
384, 432-433, 451-452, 497-498, 546, 581, 652-653, 681-690
Marks, Kart
12, 30, 35, 100,
144, 147, 153, 156-157, 168-169, 171, 188, 207, 357, 375,
431, 435, 436, 472, 505, 573,
575, 580, 592, 609-610, 627,
683-685, 774-780,
826-828,
939-940, 952, 973, 977-978
Ministria e Arsimit dhe e Kulturës e RPSSH
137, 226
Ministria e Punëve të Jashtme
e RPSSH
131, 137, 226, 507,
523, 536, 541. 693-694
Ministria e Tregtisë e RPSSH
- 276, 302, 707, 817, 878-879
Minoriteti grek në Shqipëri 536-537
-

-

-

-

-

N
NATO, qëndrimi i revizionistë36, 420,
ve kinezë ndaj saj
-
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473, 480, 791, 854-855, 892,
932-933

0
Organizata e Kombeve të Bashkuara
- pozita e Kinës në OKB 462, 482-483, 505, 719, 753,
862-863, 890, 913-914
- qëndrimet e RPSSH në
OKB - 29, 661-662, 693-695, 720

Pakistani - 143, 194, 255, 337-338, 351, 369, 422-423, 507-517, 864-865
Palestinezët - lufta e popu/Ut
palestinez për liri e të drejtat
kombëtare - 332-333, 677, 893-81)4, 907
Parlamentartzmt, reformizmi 325-326, 433, 575-576, 600,
603-604, 609, 613
Partia e Punës e Shqipërisë lufta e saj kundër:
- revizionizmit modern 74, 80-81, 91-92, 189, 197-198, 250, 285, 469, 575-576
- revizionizmit sovjetik 74, 97, 167-168, 388-389,
429. 451-452, 687-690, 802-803, 934-935
- revizionizmit jugosllav 74, 159-161, 171-174, 187,
269-270, 360-362, 394, 429-433, 436, 438, 802-803, 849-856
- revizionizmit kinez - 17-
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-19, 22-23, 42-49, 74, 88-89, 142-143, 144-146, 148-149, 187-188, 196, 215-224,
288-290, 320-322, 327-329,
347-348, 436-438, 442-443,
451-453, 576-577, 600-607,
615-616, 651-659, 683-684,
696-697, 736-744, 761-767,
769-793, 810-821, 919-922,
934-936, 976-978
Partia e Punës e Shqipërisë marrëdhëniet e saj me partitë
marksiste-leniniste
- vija marksiste-leniniste në
politikën e jashtme - 20-21, 22, 30, 32-33, 43, 49,
62, 78-79, 80-81, 96, 107,
110, 123-124, 140, 147-150,
155-156, 166, 187, 197-198,
213-224, 290, 355, 367-368,
412, 427, 529-530, 665-666,
802-804, 810
- përkrahja dhe ndihma internacionaliste për lëvizjen marksiste-leniniste. Takime, biseda rne përfaqësues të partive m-1 31-34, 39, 60, 85, 110, 115-116, 120-124, 139-143, 187,
198, 212, 217-218, 222, 237-238, 248-252, 253-255, 261-262, 287-289, 301, 314-315,
339-340, 358, 363-365, 447-448, 455, 458-459, 462-463,
496-497, 586-587, 624-626,
660, 671-675, 702-706, 716-718, 721-728, 746-749, 750-751, 757-760, 797, 829-832,
836
- marrëdhëniet, kontradiktat me PK të Kinës 16-23. 30, 38-41, 42, 49, 56,
122, 444-446, 460-461, 566-

-567, 649-651, 689, 705, 765- 767,
Partitë komuniste marksiste-leniniste
Shih: Lëvizja komuniste
marksiste-leniniste ndërkombëtare
Politika e jashtme e RPSSH
- qëndrimet parimore m-1
në marrëdhëniet me vendet e tjera - 28-29, 117- 118, 385-386, 508-512, 693-696, 707-711, 876-8?7, 902-903, 983-985
- lufta kundër imperiallzmit, revizionizmit e reaksionit - 10, 28-29, 86-87,
117-118, 150-151, 271, 388- 389, 427, 435-436, 452-453,
477-478, 493, 511-515, 520,
598, 622, 720, 743-744, 779,
853-854
- përkrahja dhe ndihma për
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417, 480• 503-505
Konferenca e Helsinkit për «Sigurimin Evropian» - 180. 277,
417, 480, 503
Kongresi i Vjenës i vitit 1815
- 503
579
Kongo - 142-143. 516,
Korçë - 272. 300. 565
Koreja e Jugut - 52.7
Kosovë - 273, 294, 491-492, 661,
745, 924
Kretë (Greqi) - 562
Kukës - 745
«Kulturen Zhivot» (revista
- 272, 294
Kuvajt - 893
L
-«La mia vita giornalista» («Je64 - 93

ta ime si gazetar» - librt
Edgar Snou) - 201-204, 205-206
Laos - 183, 407, 409
«Lë Mond» (gazeta
352, 740
Liban - 893, 908
Libi - 194, 893, 896, 905, 908
Lisbonë - 126, 139
Londër - 161, 229, 298, 363
Lufta e Dytë Botërore - 192-193, 531, 569, 785, 880-881,
896
Lushan (Kinë) - 955
-L'ymanite ruzh» (gazeta o■-, )
- 127
M
Madrid - 90-92, 183
Magnitogorsk (BS) - 655
Makao - 527, 915
Malezi - 844-845
Mali i Zi - 232, 273
-, Maoja i flet popullit»
Shram Stjuart) - 376-379
Maqedoni - 272-274, 490-493,
855
Marok - 579, 893, 905, 907
Marsejë (po•ti ti, Francë) 818
Mauritani - 579, 892-893, 905
Mazu (ishulli r. , Kinë) - 527
Mesdhe (zona
- 564• 855
865, 897-898
Misenë (Greqi) - 562
Mongoli - 820
«Montedison» (shoqëria monopoliste
- 282
Moskë - 20, 265, 271, 323, 347,

538, 548, 955, 957
Mozambik - 711-712, 725
Munih (Gjermani) - 785
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N
- 412
«NIN>, (revista
Nju-Jork - 698, 748
«Norman Betyn» (shtypshkroFrancë) - 411
nja
Norvegji - 199
«Nuova Unita» (gazeta
494-495

0
Ohër (Jugosllavi) - 272, 491
«Oktobrë» (gazeta - 92
Olimp (mali ti, Greqi) - 305,
353, 912
Oqeani Indian - 907

- 784
Pamir (malet
Pandishor (Indi) - 759
Paotin (Hopei, Kinë) - 57
Paris - 15, 61
- 562
Parnas (mali
Pekin - 38, 41, 42, 61, 115,
141, 199, 232, 235, 254, 265,
267, 271, 300, 311, 322, 347,
379, 392, 394, 482, 576, 589-590, 596, 598, 615-616, 900-901
Penxhab (Indi) - 759
Peru - 101
Phenian - 265, 335-336. 582,
596. 691
«Pipëlls Vois» (gazeta
239, 254
Pire (Greqi) - 293, 535
Pnon-Pen - 119, 402-403, 505
Pogradec - 361, 366-368, 491
«Politika (gazeta
- 437
Poloni - 870, 846-847, 930
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Peloponez (Greqi) - 562
Portugali - 711-712
«Pravda» (gazeta
- 229,
308, 349, 947
Pukë - 745
Pustec (Korçë) - 272

Spanjë - 237, 247, 353, 825,
829, 836-843
Strugë (Jugosllavi) - 491
Suedi - 120-121
- 895. 907
Suez - (kanali

SH

Qafa e Thanës (Librazhd
Pogradec) - 366

Radio Beogradi - 464-469
Radio Londra - 345
Radio Tirana - 134
Radio «Zëri i Amerikës» - 925
Rahovë (Greqi) - 562
«Rinashita» (revista
- 732
Romë - 139, 281-282, 325, 520,
558
«Rote Fakne- (gazeta
41, 304
Rumani - 94-95, 177-178

RR
«Rruga e Partisë» (revista
- 365

Saharaja Perëndimore - 579.905
San-Francisko (SHBA) - 298.
414, 577
Selanik (Greqi) - 293, 490-491,
855-856
Siberi (BS) - 820, 914, 980, 985
Sinai (Egjipt) - 895, 907
Siri - 305. 895-897. 907-908
Somali - 516, 578-579, 679 742 •
865-866. 909
,

Shangai (Kinë) - 57-58, 279,
576, 619, 658, 667, 951
- 504
Shën-Elenë (ishulli
Shoqata e Miqësisë Francë-Shqipëri - 981-986
«Shqipëria sot- (revista
133

Taçin (Kinë) - 622
Taishan (Kinë) - 347
Tajlandë - 407
Tajvan (ishulli
- 28. 57.
64, 394-395, 415, 527, 5e4-585,
820, 912-914
«Tanew. (gazeta til - 541
Tanzani - 579
Tanjug (agjencia e lajmeve
- 114, 161, 231, 245, 265, 294,
382, 456, 482-483, 486, 610-611,
617, 937
«Teoria dhe praktika e revolucionit- (artikulli
- 152,
317, 318, 327, 330, 342, 352,
359. 364-365, 369-370, 380-388,
411, 426, 436, 456, 486-487,
502, 518, 531, 586, 787, 807
Tibet (Kinë) - 422
Tiranë - 117. 361, 900-901
Traktati i Munihut - 77-78
mrieste (Itali) - 818
Tripoli (Libi) - 862, 896-897
Turqi - 661, 664

Uashington - 245, 271, 543,579,
820, 866, 906, 909
Uhan (Kinë) - 955
«Unita- (gazeta ,--, ) - 732
Uzina e Përpunimit të Thellë
të Naftës - Ballsh - 275, 280,
302, 873

v
Vampu (akademia
Kinë) 958
Varshavë - 67, 129, 130, 798
Vaterlo (Francë) - 417, 504
Versajë (Francë) - 357
Vlorë - 332, 867
Vojvodinë (Jugosllavi) - 231-232
«Vorio Epir» - 225, 292, 560
Sharl
«Votka-Kola- (libri
Levinson) - 734-735

Zaire - 127-128, 142-143, 154,
283, 420, 680
«Zëri i popullit» (gazeta
- 239, 327, 330, 353, 364, 369-370, 380, 385-387, 426, 494.
529-530, 531. 541, 598, 787,
793, 807, 816, 902
Zvicër - 730, 887

ZH
-Zhenminzhibao» (gazeta
- 57-58, 66, 94, 102, 141, 229,
231, 284. 318, 347, 360, 387,
518-519, 619-620. 627, 664, 736,
739, 761-767, 793, 795, 814,
819, 857, 861, 931
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LENDA

1977
Faqe
1.

2 janar 1977. Takim që mbaroi për pesë
minuta
— 3 janar 1977. Duket që fraksioni proamerikan në Kinë do të fitojë
— 4 janar 1977. Kontratat t'i realizojmë me
mirëkuptim. por pa bërë lëshime ideopolitike
— 5 janar 1977. Udhëheqja kineze po rrëshqet
dita-ditës në humnerë
— 6 janar 1977. Kinezët shpifin prapa krahëve tanë
— 8 janar 1977. Revizionistët kinezë sulmojnë
prapa krahëve Partinë e Punës të Shqipërisë
— 12 janar 1977. Shoku Amazonas aprovon
tezat tona
— 14 janar 1977. Cilat janë kontradiktat parimore që kemi me kinezët
— 15 janar 1977. Taktika jonë në bisedimet
me partitë motra lidhur me divergjencat
me PK të Kinës
—

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10. — 16 janar 1977. Pse këto variacione në strategjinë kineze?
85 — 93

5
6

9
12
15

16
34
35

38
42
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Faqe
11. - 17 janar 1977. Kaos dhe rrëmujë e madhe
12. - 25 janar 1977. «Teoria» mbi «botën e tretë»
e injoron luftën e klasave
13. - 28 janar 1977. Shoku Amazonas i sëmurë
rëndë
14. - 31 janar 1977. Një lake i kinezëve
15. - 1 shkurt 1977. Në problemin kinez të qëndrojmë në platformën teorike
16. - 2 shkurt 1977. «Xhevahire» të shtypit kinez
17. - 4 shkurt 1977. Përsëri mbi sëmundjen e
rëndë të shokut Amazonas
18. - 7 shkurt 1977. Mbollën erën dhe tash po
korrin furtunën!
19. - 12 shkurt 1977. Argumente
20. - 14 shkurt 1977. «Avokati» sharlatan i vijës
së krimbur kineze
21. - 5 mars 1977. Kina synon të bëhet superfuqi
22. - 5 mars 1977. Përse u mblodhën në Madrid
krerët e tri partive revizioniste të Evropës
Perëndimore
23. - 7 mars 1977. Udhëheqja kineze ka humbur
busullën politike
4
24. - 9 mars 1977. Partitë revizioniste kudo sulmojnë internacionalen e tretë
25. - 9 mars 1977. Oportunistët kinezë kërkojnë që bota komuniste t'u këndojë lavdi
26. - 14 mars 1977. Kina mbron tezën e vet
oportuniste të «botës së tretë»
27. - 22 mars 1977. Teoria e «tri botëve» është
kundër revolucionit proletar
28. - Mars 1977. PPSH ka pasur gjithnjë personalitetin e vet
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50
51
54
55
56
57
60
61
66
67
82

90
93
98
101
105
108
110

Faqe

29. - Mars 1977. Sëmundjet «diplomatike» të spec ial istëve kinezë
30. - 5 prill 1977. Tri tema të politikës kineze
31. - 13 prill 1977. Të përpiqemi t'i sqarojmë me
durim shokët norvegjezë
32. - 23 prill 1977. Mbi disa propozime të qeverisë greke
33. - 23 prill 1977. Nuk duhet ta largojmë ambasadorin tonë nga Kamboxhia
34. - 23 prill 1977. Çfarë kërkojnë të dinë e të
mësojnë shokët norvegjezë
35. - 25 prill 1977. Manifestime të dobishme
36. - 25 prill 1977. Revizionistët përpiqen të argumentojnë teorinë kineze të «tri botëve»
37. - 26 prill 1977. Mbi qëndrimin e pakuptueshëm të udhëheqësve të Partisë Komuniste
të Polonisë ndaj Partisë sonë pas provokacionit të Kazhimiezh Mijalit
38. - 27 prill 1977. Si duhet të jetë propaganda
jonë për botën e jashtme
39. - 27 prill 1977. Me fjalën e Berlinguerit në
Kaljari revizionistët italianë pohojnë edhe
një herë bashkëpunimin e tyre dhe nënshtrimin ndaj borgjezisë ,
40. - 28 prill 1977. Manifestimet e partive marksiste-leniniste dhe qëndrimi i Kinës
41. - 29 prill 1977. Kësaj i thonë: Të harrohet
ujku dhe të luftohet hija e tij
42. - 30 prill 1977. Mendime dhe teza për një artikull me titullin «Teoria dhe praktika e
revolucionit» .
43. - Prill 1977. Në vazhdim të tezave të Kongresit të 7-të të PPSH

111
113
115
117
119

120
125
127

129
131

138
139
144
152
155
1015

Faqe
44. - 3 maj 1977. Vajtja e shokëve të Partisë Komuniste të Brazilit në Norveg3i dhe në
Gjermani do t'i shërbejë çështjes së marksizëm-leninizmit,
45. - 3 maj 1977. Një agjent amerikan - mik i
ngushtë i Mao Ce Dunit
46. - 5 maj 1977. Loja proamerikane e Kinës
është shumë e rrezikshme
47. - 7 maj 1977. Mbi kultin e shfrenuar të Kim
Ir Senit
48. - 9 maj 1977. Mbi kontradiktat dhe kompromiset
49. - 10 maj 1977. Të ndihmojmë ata që duan të
botojnë e të përhapin materialet e Partisë
sonë dhe të partive të tjera marksiste-leniniste
50. - 12 maj 1977. Mendime mbi oportunizmin e
ri (revizionizmin kinez)
51. - 13 maj 1977. Të përgatitet mirë ansambli
ynë që do të shkojë në Greqi
52. - 13 maj 1977. Shënim
53. - 14 maj 1977. Sajfudini në Jugosllavi
54. - 15 maj 1977. Servilizmi kinez ndaj Amerikës
55. - 16 maj 1977. Delegacioni kinez shprehet me
shumë entuziazëm për regjimin titist
56. - 18 maj 1977. Ulet një kult dhe ngrihet një
tjetër
57. - 20 maj 1977. Populli kinez e ruan dashurinë për popullin shqiptar dhe për Partinë e
Punës të Shqipërisë
58. - 21 maj 1977. Pikëpamjet e shokëve spanjoIlë
1016

199
201
205
209
211

212
213
225
227
228

Faqe
59. - 21 maj 1977. Më thuaj me kë rri, të të
them se cili je
60. - 27 maj 1977. E kemi për detyrë t'ua sqarojmë miqve vijën tonë
61. - 28 maj 1977. Të bëjmë përpjekje për t'u lidhur me partitë marksiste-leniniste kudo
që janë
62. - 1 qershor 1977. Shënim
63. - 2 qershor 1977. Kina mbron ato parti që i
bien daulles së saj
64. - 3 qershor 1977. Shoku Amazonas dëshiron
të vijë në vendin tonë
65. - 3 qershor 1977. T'u japim shokëve eksperiencën tonë
66. - 3 qershor 1977. Koreja dhe Kina përgatiten
për të pritur Titon
67. - 7 qershor 1977. Pse shkon Titoja në Kinë?
68. - 9 qershor 1977. Gënjeshtrat e një reviste
shoviniste maqedonase
69. - 11 qershor 1977. Vazhdojnë sabotimet kineze kundër ekonomisë së vendit tonë

241
247

253
256
257
260
261
263
265
272
275

70. - 17 qershor 1977. Një mbledhje që rreh ujë
229
231
233

235
237

në havan
71. - 18 qershor 1977. Kinezët po zhvillojnë një
punë agjenturore
72. - 18 qershor 1977. Të punojmë pa u lodhur
për të bindur ata që duhen bindur, por pa
lëshuar në vijë dhe në parime
73. - 19 qershor 1977. Mbi vajtjen e ansamblit
tonë në Greqi

277
279

287

291

74. - 20 qershor 1977. Manovra të djallëzuara të
udhëheqësve titistë

294
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Faqe

75. - 20 qershor 1977. Kina po afrohet gjithnjë e
më shumë me shtete kapitaliste
76. - 21 qershor 1977. Kryetari i PK të Suedisë
(m-1) kërkon të vijë për bisedime
77. - 22 qershor 1977. Kritika dhe kërkesa të
drejta të klasës sonë punëtore
78. - 23 qershor 1977. Kina kërkon të luajë rolin
e «plakut të maleve»
79. - 26 qershor 1977. Brezhnjevi e përfundoi
vizitën e tij në Francë
80.
26 qershor 1977. -Pravda» përpiqet t'i imponohet PK revizioniste Spanjolle
81. - 26 qershor 1977. Konferenca e Beogradit
pret «papa Noëlin»
82. - 26 qershor 1977. Një informacion i shkurtër për gjendjen në Kinë
83. - 27 qershor 1977. Deklarata optimiste mbi
qëndrimin e PK revolucionare të Kilit
84. - 29 qershor 1977. Shënim
85.
1 korrik 1977. Rreth artikullit për demaskimin e teorisë kineze të «tri botëve»
86. - 5 korrik 1977. Materialet tona janë shigjeta
për teorinë dhe për politikën aktuale kineze
87. - 5 korrik 1977. PK e Kinës po organizon
satelitët e saj
88. - 5 korrik 1977. Një vizitë që përfundoi me
fiasko
89. - 6 korrik 1977. Marrëveshje oportuniste në
dëm të proletariatit italian
90. - 7 korrik 1977. Artikull që demaskon një
intrigë të madhe në kurriz të popujve
X01,8

296
300
302
304
306
308

309
311
314
316
317

318
320
323
325
327

Faqe
91. - 7 korrik 1977. Ndihma e Kinës ka qenë
kurdoherë e dorës së dytë
92. - 7 korrik 1977. Jaser Arafati kërkon të vijë
në Shqipëri
93. - 9 korrik 1977. Shportë karavidhesh
94. - 9 korrik 1977. Pikëpamje të Rexh Bërçit.
95. - 10 korrik 1977. Poetët grekë të priten mirë
96. - 11 korrik 1977. Shtypi botëror i bën jehonë
artikullit •Teoria dhe praktika e revolucionit»
97. - 11 korrik 1977. Kur dhe përse do të mblidhet kongresi i partisë në Kinë
98. - 11 korrik 1977. Një tërheqje strategjike e
revizionistëve sovjetikë
99. - 11 korrik 1977. Ja cilët janë miqtë e kinezëve
100. - 12 korrik 1977. Jehonë e madhe dhe e favorshme për artikullin tonë «Teoria dhe
praktika e revolucionit
101. - 12 korrik 1977. Socialdemokracia kurdoherë e ka gënjyer klasën punëtore
102. - 14 korrik 1977. Shënim
103. - 14 korrik 1977. Si të demaskojmë vajtjen
e renegatit Tito në Kinë
104. - 15 korrik 1977. Një takim i frytshëm
105. - 18 korrik 1977. Kthesë historike. Të kuptohet mirë ku konsiston devijimi i Kinës
106. - 20 korrik 1977. Jehona e artikullit «Teoria dhe praktika e revolucionit»
107. - 23 korrik 1977. Këto ndodhin vetëm në
PK të Kinës
24
korrik 1977. Udhëheqja aktuale në Ki108.
në nuk është marksiste-leniniste

330
332
334
339
341

342
346
349
351

352
356
359
360
363
366
369
371
372
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Faqe
109. - 24 korrik 1977. Për librin me titull «Maoja i flet popullit•
110. - 27 korrik 1977. Përsëri mbi jehonën e madhe të artikullit «Teoria dhe praktika e
revolucionit»
111. - 28 korrik 1977. Ardhja në fuqi e Hua
Kuo Fenit dhe rehabilitimi i Ten Hsiao
Pinit janë punë skandaloze
112. - 28 korrik 1977. Qëllimi i vizitës së Titos
në Kinë dhe strategjia kineze
113. - 29 korrik 1977. Mbi Partinë Komuniste të
Kamboxhias dhe ksenofobizmin në vendet e quajtura socialiste të Azisë
114. - 30 korrik 1977. Artikulli «Teoria dhe praktika e revolucionit» dhe qëndrimi i shtypit
revizionist jugosllav
115. - 30 korrik 1977. Kina ecën në rrugë pa
krye
116. - 31 korrik 1977. Këngëtar i ri portugez,
këngët e të cilit më pëlqyen shumë
117. - 31 korrik 1977. Teoria e «botës së paangazhuar», motoja aktuale titiste e kalimit në
socializëm
118. - 1 gusht 1977. Për të mbrojtur vijën, të jemi kurdoherë të matur, vigjilentë e të
hapët
119. - 1 gusht 1977. Partia «mëmë» dhe -bijate saj bastarde
120. - 3 gusht 1977. Jehona e artikullit tonë
«Teoria dhe praktika e revolucionit» .
121. - 5 gusht 1977. Panoramë mbi teorinë titiste
të «botës së paangazhuar» dhe atë maoceduniste të «tri botëve»

376
380
390
394
402
411
413
428
429
439
449

456

464

Faqe

1

122. - 6 gusht 1977. Agjencia Tanjug mbi Kongresin e ardhshëm të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës
123. - 6 gusht 1977. Pikëpamjet shoviniste të një
ambasadori jugosllav
124. - 6 gusht 1977. Qëndrim i vakët i PK të
Italisë (m-1)
125. - 7 gusht 1977. Një propozim i pamenduar
126. - 8 gusht 1977. Konferenca e mossigurimit
Evropian në Beograd shënoi disfatën e
«botës së tretë» dhe «të paangazhuar»
127. - 11 gusht 1977. Çfarë duhet të ngremë në
fjalimin tonë në sesionin e sivjetëm të
OKB-së
11 gusht 1977. Politika nuk është përrallë
128.
129. - 12 gusht 1977. Shënim
130. - 12 gusht 1977. Marrëdhëniet e Kinës me
Tregun e Përbashkët Evropian dhe me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
131. - 15 gusht 1977. Një dokument që tregon
qëndrimin tonë të palëkundur
132. - 15 gusht 1977. Artikuj me «teorizime»
bajate
133. - 16 gusht 1977. Koncert i këndshëm i ansamblit artistik grek «Marinela».
134. - 16 gusht 1977. Titoja u bën vizitë kolegëve të tij
135. - 17 gusht 1977. Kinezët ngrenë kundër
nesh revizionistin Vilar
136. - 17 gusht 1977. Shpifje e zakonshme titiste
137. - 17 gusht 1977. Parashikime për Kongresin
e 11-të të Partisë Komuniste të Kinës

482
490
494
499
503

507
518
524
525
529
531
535
538
539
541
542

•

10.20

1021

Faqe

Faqe
138. - 18 gusht 1977. Titoja në intriga e allishverishe me fuqitë e mëdha imperialiste
139. - 21 gusht 1977. Idetë kryesore të Kongresit
të 11-të të Partisë Komuniste të Kinës
140. - 21 gusht 1977. Një kritikë e padrejtë dhe
pa baza ndaj shfaqjeve të ansamblit artistik grek «Marinela»
141. - 22 gusht 1977. Kina udhëhiqet nga ushtarakët
142. - 23 gusht 1977. Kushtet në të cilat lindi
kolonializmi i ri
143. - 26 gusht 1977. Pritje skandaloze
144. - 27 gusht 1977. Tajvani lihet në harresë
145. - 29 gusht 1977. Udhëzime për të marrë
kontakt me një nga udhëheqësit e PK të
Polonisë
146. - 30 gusht 1977. Titoja viziton Maon në
mauzoleum
147. - 30 gusht 1977. Edhe kinezët do të përpiqen të ruajnë maskën me bojë «marksiste»
148. - 30 gusht 1977. Temenara të mëdha
149. - 1 shtator 1977. Si u duhet përgjigjur kinezëve në rast se ngrenë çështjen e botimit të artikullit «Hrushovi në gjunjë përpara Titos»
150. - 1 shtator 1977. Në çështjet kapitale të
marksizëm-leninizmit udhëheqësit kinezë
janë revizionistë me damkë
151. - 2 shtator 1977. Mbi kritikën e pozitave revizioniste mbi kapitalizmin monopolist
shtetëror
152. - 2 shtator 1977. Hua Kuo Feni dhe Titoja
falsifikojnë historinë
1022

548
553

559
566
568
582
584

586
589
593
596

598

600

607

153. - 4 shtator 1977. Edhe Hua Kuo Feni në
gjunjë përpara Titos
154. - 6 shtator 1977. Titoja shtrëngon vidhat e
urës kino-amerikane
7
shtator 1977. Disa porosi për grupin e
155.
naftëtarëve që do të shkojë në Kinë
156. - 7 shtator 1977. Përse zvarritet botimi i
deklaratës së përbashkët të partive komuniste (m-1) të Evropës
157. - 7 shtator 1977. Ç'është Zyra e Përgjithshme në Kinë?
158. - 7 shtator 1977. Kinezët kërkojnë përvojën e Titos
159. - 8 shtator 1977. Era revizioniste e Titos po
fryn drejt Lindjes
8
shtator 1977. Manovrime revizioniste.
160.
Strukturë antimarksiste
161. - 12 shtator 1977. Shoku Amazonas përsëri
në Shqipëri
162. - 13 shtator 1977. T'ua bëjmë të ditur kinezëve këtë dokument antishqiptar të shovinistëve jugosllavë
163. - 15 shtator 1977. Shpifjet e borgjezisë kundër nesh botohen për kuadrot në Kinë
164. - 16 shtator 1977. Çdo gjë ta gjykojmë me

gjakftohtësi
165. - 16 shtator 1977. Shënim
166. - 19 shtator 1977. Partia Komuniste e Italisë (m-1) po ndjek një rrugë jo të qartë
ndaj revizionizmit kinez
167. - 19 shtator 1977. Të demaskohen fort armiqtë e popujve arabë
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Faqe

Faqe
168. - 21 shtator 1977. Si të përvetësohet më mirë marksizëm-leninizmi
169. - 24 shtator 1977. Diktatura personale e ka
çuar Korenë në falimentim
170. - 26 shtator 1977. Rekomandime për fjalimin që do të mbahet në mbledhjen plenare të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së
171. - 26 shtator 1977. T'ua bëjmë të ditur shokëve brazilianë pikëpamjet tona mbi problemet e mëdha teorike e politike aktuale
172. - 26 shtator 1977. Të krijojmë midis patriotëve tanë në emigracion një gjendje të gëzueshme optimizmi e sigurie
173. - 27 shtator 1977. Kërkesat e shokut Amazonas për bisedim me ne
174. - 27 shtator 1977. Rreth një propozimi të
PK të Kolombisë (m-1)
175. -- 27 shtator 1977. Devizë për ne është eksporti. Në koniunkturat aktuale tregtia
nuk është e lehtë
176. - 28 shtator 1977. Të jemi shumë vigjilentë
177. -- 30 shtator 1977. Takim me shokë udhëheqës të PK të Brazilit
178. - 5 tetor 1977. Drekë dhe bisedë shumë e
ngrohtë me shokët brazilianë
179. - 6 tetor 1977. Këto janë marrëzira
180. - 9 tetor 1977. Qëndrimet tona demaskojnë
planet e revizionistëve
181. - 10 tetor 1977. Lufta kundër revizionizmit
kërkon forcimin e unitetit midis marksistë-leninistëve të vërtetë
1024
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182. - 10 tetor 1977. Në tregtinë me ne kinezët
kërkojnë të nxjerrin fitime
183. - 13 tetor 1977. Në partinë revizioniste italiane pranohen edhe priftërinjtë e Vatikanit
tetor 1977. Shënime
13
184.
185. - 14 tetor 1977. Revizionizëm i shartuar
186. - 15 tetor 1977. Eshtrat e patriotit të shquar
Hasan Prishtina do të vijnë në atdhe
187. - 17 tetor 1977. Ku dhe si duhet ta ndihmojmë lëvizjen marksiste-leniniste
188. - 19 tetor 1977. Të botojmë një komunikatë
për bisedimet me PK të Brazilit
189. - 24 tetor 1977. Intervista e Ten Hsiao Pinit
është një intervistë fashiste
28 tetor 1977. Sekretari i Përgjithshëm i
190.
PK të Cejlonit ndodhet në vendin tonë
191. - 31 tetor 1977. Një dokument antimarksist
192. - 3 nëntor 1977. Përsëri mbi artikullin kinez që flet për teorinë e «tri botëve›193. - 7 nëntor 1977. Festojmë 60-vjetorin e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit
194. - 7 nëntor 1977. Një lojë treshe
195. - 9 nëntor 1977. Asnjë iluzion për pozitat
aktuale të PK të Polonisë
196. - 9 nëntor 1977. Një nga parullat më reaksionare të kinezëve
12 nëntor 1977. Të vëmë në dijeni Partinë
197.
për devijimin e Kinës
198. - 21 nëntor 1977. Maoja mbi centralizmin
demokratik
199. - 22 nëntor 1977. Shokët brazilianë demaskojnë teorinë e «tri botëve•
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Faqe
200. - 22 nëntor 1977. Plehra që fabrikojnë revizionistët
201. - 23 nëntor 1977. Të ndjekim me këmbëngulje ndërtimin e objekteve .
202. - 23 nëntor 1977. Njerëz të këtillë nuk meritojnë ndihmën tonë
203. - 23 nëntor 1977. Sulm i një shërbëtoreje të
revizionistëve kinezë
204. - 23 nëntor 1977. Shënim
205. - 25 nëntor 1977. Kinezët nxjerrin vështirësi për transportin tonë detar
206. - 27 nëntor 1977. Kundër revizionizmit kinez nuk kemi si i zbutim fjalët
207. - 28 nëntor 1977. Mbi metodën e punës që
duhet të kenë partitë motra m-1
208. - 29 nëntor 1977. Lidhja me masat është
jetëdhënëse
209. - 29 nëntor 1977. Bisedë me një komunist
të vjetër shqiptar që jeton në Francë
210. - 2 dhjetor 1977. Kinezët po i shtrijnë mosmarrëveshjet ideologjike në marrëdhëniet
shtetërore
211. - 2 dhjetor 1977. Mbi gjendjen aktuale në
Spanjë
212. - 2 dhjetor 1977. Në botë vriten komunistë
- revizionistëve kinezë aq u bën
213. - 2 dhjetor 1977. Giereku i puth dorën papës
214. - 3 dhjetor 1977. Ç'do të bëhet në JugosIlavi pas vdekjes së Titos
215. - 8 dhjetor 1977. Panoramë e zymtë kineze
216. - 9 dhjetor 1977. Çfarë duliet të mbajë mirë
parasysh Partia në fushën e ekonomisë në
situatat aktuale ndërkombëtare
1026
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217. - 9 dhjetor 1977. Kina ka qëllime neokolonialiste
218. - 10 dhjetor 1977. Tragjedia e popujve arabë
219. - 10 dhjetor 1977. Kinezët duan ta ulin në
minimum tregtinë me vendin tonë
0.
12
dhjetor 1977. Një mendim për shtypin
99
tonë lidhur me Kinën
221. - 17 dhjetor 1977. Çështja e Lindjes së Mesme në dritën e ngjarjeve të fundit
18
dhjetor 1977. Inkoherenca e politikës së
222.
jashtme të Kinës
223. - 19 dhjetor 1977. Letër e bijës 70-vjeçare
të Hasan Prishtinës
20 dhjetor 1977. Komente amerikane mbi
224.
Kinën
225. - 22 dhjetor 1977. Po vazhdon procesi i degjenerimit në Kinë
226. - 24 dhjetor 1977. Nuk duhen humbur
shpresat te proletariati dhe populli kinez
26
dhjetor 1977. A mund të quhet revolu227.
cioni kinez një revolucion proletar?
228. - 29 dhjetor 1977. Takim miqësor dhe i
përzemërt me mikun e shquar francez,
profesor Miliezin
Treguesi i lëndës
Treguesi i emrave
Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të
tjera

889
892
900
902
904
911
923
925
928
931
939

981
989
1001
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