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E DIEL
1 JANAR 1978*

Ç'FSHIHET PRAPA LUFTES
KAMBOXHIA-VIETNAM
Ka filluar lufta e armatosur midis kamboxhianëve
dhe vietnamezëve. Kamboxhia njoftoi se ka prerë marrëdhëniet me Vietnamin, për arsye se ushtria vietnameze
ka kapërcyer kufirin duke futur në territorin kamboxhian
6-7 divizione të blinduara të pajisura me artileri të rëndë etj., etj., dhe në mënyrë barbare po vret burra, gra,
fëmijë, të pafajshëm e po djeg fshatrat e këtij vendi. Ushtria vietnameze, — thonë kamboxhianët, — ka për qëllim
të grabitë orizin, të pushtojë një pjesë të madhe të f ushës së Mekongut dhe disa ishuj në të cilët, sipas mendimit të tyre, ka naftë. Kamboxhianët thonë, gjithashtu,
se vietnamezët kanë kohë që po bëjnë «ekskursione» në
territorin e tyre.
Vietnamezët, — vazhdojnë kamboxhianët, — duan
të pushtojnë Kamboxhian, Laosin dhe të formojnë në
Azinë Juglindore një federatë të vetme nën drejtimin e
Hanoit. Këta pohojnë se në territorin e pushtuar vietnamezët kanë organizuar një parti gjoja komuniste dhe një
qeveri, që janë veglat e tyre dhe kundërshtare të qeverisë legjitime të Pnom-Penit. Këto gjëra janë deklaruar
zyrtarisht nëpërmjet radios kamboxhiane.
Në një mbledhje me trupin diplomatik në Pekin, ku
3

ndodhej edhe ambasadori ynë, ambasadori i Kamboxhias
lexoi një komunikatë prej 8 faqesh që denonconte aktin
agresiv të Vietnamit kundër Kamboxhias. Kjo komunikatë është një aktakuzë shumë e rëndë për vietnamezët,
sepse në adresë të tyre përdoren terma të tillë, si: agresion hitlerian, barbar, gjakatar dhe imperialist. Kamboxhianët, në komunikatën e tyre, njoftojnë se kanë hyrë
në luftime me vietnamezët, se nga këto luftime ka të
vrarë e të plagosur.
Radiot e huaja nga ana e tyre thonë se vietnamezët
kanë arritur të futen në territorin kamboxhian deri 50
kilometra afër kryeqytetit, Pnom-Penit, dhe për këtë
arsye Kamboxhia i ka prerë provizorisht marrëdhëniet
diplomatike me Vietnamin e u ka dhënë urdhër ambasadorit dhe gjithë trupit diplomatik vietnamez në Pnom-Pen që të largohen nga Kamboxhia brenda 7 ditësh.
Ndërkaq, radioja e Pnom-Penit njofton se në radhët
ushtrisë vietnameze janë parë edhe persona të ngjyrës
së bardhë, me shtat të gjatë e me leshra të verdha. Kamboxhianët vërtet nuk e thonë shtetësinë e tyre, por nga
karakteristikat që japin, lënë të kuptohet se Bë radhët e
ushtrisë vietnameze ka sovjetikë.
Ky është versioni kamboxhian për luftën e armatosur që po zhvillohet midis Kamboxhias dhe Vietnamit.
Po versioni vietnamez mbi këtë ngjarje cili është?
Kamboxhianët, — thonë ata, — kërkojnë të pushtojnë
territorin e Vietnamit. Një artikull i djeshëm i gazetës
kryesore të Hanoit, në esencë, shkruante se popujt e Indokinës të Vietnamit, të Laosit, të Kamboxhias, janë
vëllezër; se këta popuj kanë qenë të bashkuar dhe se për
t'u çliruar kanë luftuar së toku kundër imperializmit
francez. Në këtë artikull, pasi thuhet se populli i Vietnamit ka luftuar me të gjitha forcat e tij dhe ka derdhur
gjak për çlirimin e popujve vëllezër të Laosit e të Kamboxhias, theksohet, gjithashtu, se këta tre popuj kanë luf4
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tuar së bashku për çlirimin e tyre nga imperializmi amerikan.
Nga ana tjetër, vietnamezët pretendojnë se kamboxhianët u kanë pushtuar ishujt, kanë hyrë në kufijtë e
Vietnamit, kanë vrarë, kanë djegur, kanë plaçkitur etj.
Pra, vietnamezët ngrenë për kamboxhianët po ato akuza
që këta të fundit i kanë ngritur kundër tyre. Kështu të
njëjtat akuza kamboxhianët dhe vietnamezët ia atribuojnë njëri-tjetrit dhe në këtë drejtim janë fit e fit. Në artikullin e gazetës së Hanoit pretendohet se, të gjendur
në situata të tilla të vështira, përpara provokacioneve
dhe aneksimeve nga ana e kamboxhianëve, vietnamezët
po mbrohen, se ushtria e tyre lufton për çlirimin e tokave vietnameze dhe, për ndalimin e kësaj gjakderdhjeje,
gjoja u bëjnë thirrje kamboxhianëve që të jenë të arsyeshëm dhe të fillojnë bisedimet për zgjidhje paqësore të
konfliktit.
Nga sa njoftojnë agjencitë e lajmeve del se janë vietnamezët ata që kërkojnë të likuidojnë qeverinë aktuale
të Kamboxhias si edhe Partinë «Komuniste» të Kamboxhias. E vë në thonjëza fjalën komuniste, sepse ne nuk
dimë se ç'parti është ajo që udhëheq aktualisht në Kamboxhia. Që në kohën e luftës ata nuk na kanë thënë asgjë
për partinë e tyre dhe tani, kur ne kemi ambasadë në
Pnom-Pen heshtin përsëri. Ata i kanë thënë ambasadorit
tonë se situatën në vend e kanë të vështirë. Në fakt qeveria. kamboxhiane ka zbrazur të gjitha qytetet dhe popullsinë e ka çuar në fshat gjoja për ta shpëtuar nga
imperialistët amerikanë, që po organizonin komplotc.. ,
kundërsaj.
Sidoqoftë unë mendoj që pavarësisht se mund të
ketë edhe incidente kufiri nga njëra anë ose nga ana
tjetër, vietnamezët janë fajtorë. Të sulmosh me 6-7 divizione të blinduara, kjo do të thotë të pushtosh një vend
të lirë, të pavarur dhe sovran dhe t'i imponosh atij vullnetin tënd politik.
5

...Por një gjë është e qartë që tani, prapa konfliktit
Kamboxhia-Vietnam, qëndron rivaliteti midis tri superfuqive imperialiste: Bashkimit Sovjetik, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aktualisht, drejtpërdrejt
të implikuar janë sovjetikët dhe kinezët.
Kinezët kanë intriguar në Vietnam, megjithëse ata
e kanë ndihmuar luftën e Vietnamit kundër amerikanëve, por kur Mao Ce Duni dhe Çu En Lai ndryshuan strategjinë e tyre, nga ajo kundër imperializmit amerikan
dhe socialimperializmit sovjetik, në atë kundër socialimperializmit sovjetik dhe pro atij amerikan, atëherë

qëndrimi i Kinës ndaj Vietnamit u bë shumë ekuivok.
Kina, pra, dashur pa dashur, ka predikuar dorëzimin e
Vietnamit, gati pa kushte, ndaj imperializmit amerikan,
cili e dogji dhe e shkatërroi këtë vend për vite me radhë. Me fjalë të tjera, Kina, në kundërshtim me këshillat
e mëparshme për luftë deri në fund kundër imperializmit
amerikan, u ka sugjeruar vietnamezve paqen me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Natyrisht, tratativat e paqes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i filluan vietnamezët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u gjendën në kushte jashtëzakonisht të
vështira aq sa nuk mund ta vazhdonin dot më tej luftën
në Vietnam. Në fakt imperializmi amerikan e pa se nuk
kishte më fitim nga vazhdimi i luftës, sepse vërtet Vietnami u dogj, por armët nuk i dorëzonte. Prandaj imperia-

lizmi amerikan, në situatat e vështira që u krijuan për të,
preferoi më mirë të tërhiqej me «lezet», dhe në këtë tërheqje me «lezet» e ndihmuan jashtëzakonisht shumë Mao
Ce Duni e Çu En Lai. Kjo është aq e vërtetë saqë, kur
imperialistët amerikanë hidhnin bombat e tyre më të
mëdha e më të shumta mbi Hanoin, udhëheqësit kinezë
pritnin me nderime në Pekin Niksonin, këtë fashist amerikan. r.shth e natyrshme që në këto momente, Mao Ce
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Duni, Çu En Lai e Niksoni kanë diskutuar së toku edhe
për luftën në Vietnam.
Në atë kohë ne dëgjuam që vietnamezët deklaruan
se nuk lejonin asnjë shtet tjetër që të fliste në emër të
Vietnamit për çështjen e tij. Kjo deklaratë e tyre linte
të kuptohej qartë se vietnamezët nuk ishin dakord që
kinezët, kur imperializmi amerikan ndodhej në momente
të vështira e po pësonte disfatë të rëndë, të binin në marrëveshje me të. Rënia në marrëveshje e kinezëve me
amerikanët do të thoshte që agresorët janki të mos tërhiqeshin me turp nga Vietnami dhe, pas lufte, këta imperialistë barbarë të mos paguanin dëmshpërblimet e luftës,
gjë që do të bënte që Vietnami të ndodhej në vështirësi
të mëdha e në mëshirën e dy superfuqive për rindërtimin
e vendit.
Edhe Bashkimi Sovjetik bënte atëherë një politikë
shurnë djallëzore. Ai gjoja e ndihmonte Vietnamin, gjoja
luftonte kundër imperializmit amerikan, por nga ana
tjetër manovronte dhe përpiqej që vietnamezët të bënin
paqe me amerikanët, të ndalohej lufta dhe Vietnami të
ndodhej nga ana e barrikadës sovjetike. Dhe në realitet
kështu ndodhi. Pas disfatës së amerikanëve dhe pas çliri-

mit të të gjithë Vietnamit, influenca sovjetike në Vietnam
u rrit. Udhëheqja aktuale e Vietnamit është prosovjetike.
Se sa e ndihmojnë aktualisht sovjetikët Vietnamin në
ndërtimin e tij, këtë ne nuk e dimë, ashtu sikurse nuk e
dimë nëse e ndihmon dhe sa e ndihmon edhe Kina. Për
ne është e panjohur sa e ndihmojnë edhe vendet e tjera
revizioniste... Pra, në këtë konflikt midis vietnamezëve
dhe kamboxhianëve, nga ana e Vietnamit qëndrojnë sovjetikët, nga ana e Kamboxhias kinezët.
Kinezët, në shtypin e tyre, flasin se të dy këta popuj
duhet «të merren vesh» në mënyrë «paqësore dhe vëllazërore», kurse gazeta •Izvestia» dje kishte një artikull ku
sulmonte Kamboxhian dhe ata që qëndrojnë prapa Kam7

boxhias, domethënë kinezët. Ja se si lufta midis vietnamezëve dhe kamboxhianëve nxitet nga sovjetikët dhe nga
kinezët.
Dihet se në muajin e kaluar një zëvendëskryeministër
kinez 1, vajti në Kamboxhia. Atje ai pati kontakte me qeveritarët dhe me njerëzit e partisë dhe vizitoi të gjitha
ato krahina të kontestuara nga vietnamezët, domethënë
shkoi pikërisht në ato krahina ku u ndërmor sulmi vietnamez.

Përse vajti ky zëvendëskryeministër kinez në Kamboxhia? Natyrisht jo për të mirë. Kina vetë është në
konflikt me Vietnamin për çështjen e disa ishujve, që
gjenden në gjirin e Tonkinit. Kinezët për këta ishuj thonë
se janë të tyret dhe vietnamezët po ashtu thonë se janë
të tyret dhe kërkojnë që kinezët të largohen nga ishujt
që kanë pushtuar. Domethënë Kina me Vietnamin gjenden në konflikt me njëri-tjetrin për çështjet kufitare. Pra
Kina ka rivendikime territoriale të deklaruara ndaj Vietnamit.
Politika e Kinës dhe e Bashkimit Sovjetik është antimarksiste, revizioniste, prandaj këta janë ndërlikuar në
konfliktin e përgjakshëm midis Kamboxhias dhe Vietnamit. Si do të marrë fund ky konflikt i armatosur në rast
se as njëri, as tjetri vend nuk lëshon, sepse Kina dhe
Bashkimi Sovjetik nuk lëshojnë? Sigurisht do të zhvillohet një luftë e padreftë, një luftë e përgjakshme dhe e
maskuar, në të cilën do të përdoren të gjitha llojet e
mashtrimeve që praktikojnë fuqitë imperialiste, invaduese për të mbuluar agresivitetin e tyre kolonial ose neokolonial.
£.shtë me të vërtetë për të ardhur keq që vende të

tilla, siç janë Vietnami, Laosi e Kamboxhia, që luftuan
e derdhën gjak për lirinë dhe pavarësinë e vetes tash të
1 Çen Jun Kuei.
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zhvillojnë luftime në mes tyre, «të derdhin gjakun për
dajko Kalon», siç thotë populli ynë, në vend që të shërojnë plagët e mëdha që u shkaktoi lufta me imperialistët
amerikanë. Nga kjo amerikanët fërkojnë duart dhe këtë
e kemi parashikuar që më përpara. Ne e kemi theksuar
se amerikanët dhe sovjetikët do të organizonin një rreth
të zjarrtë kundër Kinës. Këtë rreth ata e kanë krijuar e
po i fryjnë, kurse Kina nga ana e saj, në pozitat me të
cilat ajo ndodhet sot, dhe sikur të mos ndodhë asgjë, po e
çon përpara politikën e vet antimarksiste. Duke u mbështetur tek imperializmi amerikan dhe te borgjezia kapitaliste botërore, ajo synon të bëhet një superfuqi, të armatoset dhe të ndërtojë një ekonomi të fuqishme luftarake.
Në të njëjtën kohë Kina me forma neokolonialiste pe përpiqet të sundojë mbi vende të tjera të vogla.
Fakt është se, aktualisht, mbizotëron tendenca që superfuqitë të ulin ose të mbytin zërin e fuqive të tjera të
vogla. Domethënë fuqitë e mëdha kanë tendenca të theksuara që të mos lejojnë ndërhyrjen e të tjerëve, jo vetëm
fizikisht, por as edhe politikisht, në çështjet e ndarjes së
botës, të zonave të influencës ose në çështjet për të cilat
ka mosniarrëveshje. Prandaj ne shohim që vendet në
zhvillim, ose, siç thotë Mao Ce Duni, të «botës së tretë»,
të japin opinione, të cilat përputhen me politikën e këtyre tri superfuqive që janë: Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe Kina.
Aktualisht Partia Komuniste dhe qeveria e Vietnamit mbajnë ndaj nesh një qëndrim neutral, hiqen si miq
me ne. Po kështu edhe kamboxhianët, bile këta tregohen
më të afërt. Por për të përcaktuar më qartë e më zyrta-

risht qëndrimin tonë ndaj konfliktit midis Kamboxhias e
Vietnamit, ne, natyrisht, duhet të kemi pak durim dhe të
presim. Të mos manifestojmë publikisht mendimet tona,
kështu siç i kemi sot, jo për t'i fshehur ato, por për arsye se na duhet të kemi akoma informata plotësuese për
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të parë më mirë e më qartë se nga cila anë është e drejta
dhe nga cila anë qëndron gabimi tragjik, shkaku i konfliktit, mashtrimi. Kur ne të arrijmë t'i kemi këto informata dhe të kemi formuar bindje rreth kësaj që thashë
pak më lart, atëherë duhet ta themi mendimin tonë. Por,
sidoqoftë tash ne duhet të mbajmë një qëndrim, të themi
që të pushohen luftimet midis shokëve dhe vëllezërve, të
tërhiqen trupat nga territoret e pushtuara, nga njëri ose
nga tjetri vend, dhe të fillohen bisedimet shoqërore, miqësore në një frymë marksiste-leniniste, për interesin e
të dy popujve dhe të dy republikave. Nga ana tjetër ne
duhet të atakojmë fort socialimperializmin sovjetik dhe
imperializmin amerikan pas të cilit ndodhet dhe Kina që
intrigojnë në këtë gjakderdhje.

Duke goditur këto dy superfuqi, ne, me qitje shumë
të largët, të lëmë të kuptohet që superfuqia e tretë, Kina,
duhet të kontribuojë në rrugë të ndershme që kjo çështje
të zgjidhet drejt dhe jo me prapamendime. Ky duhet të
jetë qëndrimi ynë tash për tash.
2shtë me të vërtetë një gjë jashtëzakonisht e hidhur
kjo që po ndodh e që na dëshpëron shumë. E gjithë kjo
ngjarje është rezultat i pikëpamjeve revizioniste që sun-dojnë në të gjithë pellgun e Lindjes së Largme...

E HENE
2 JANAR 1978

SIMPLAKE PER POLITIKEN KINEZE
Kam përpara dhe po lexoj intervistën që dha presidenti Karter në Varshavël. Një pyetjeje që iu bë në
lidhje me marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Sovjetik ai iu përgjigj se «gjatë pak
muajve të fundit Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik kanë bërë një përparim të madh në një numër
çështjesh të rëndësishme, më e rëndësishmja prej të ci-

lave është kontrolli i dislokimit të armëve bërthamore
strategjike». Karteri shprehu besimin se edhe bisedimet
SALT do të përfundojnë këtë vit.
Natyrisht, mbeten shumë çështje për t'u zgjidhur,
pohon Karteri, por «gjatë muajve të fundit, ne kemi bërë
përparim të mirë» në këtë drejtim. Pastaj ai flet për një
varg çështjesh, të cilave në përgjithësi u përgjigjet në
mënyrë pozitive. Kështu, Karteri thotë se «ne kemi bërë
përparime në vendosjen e parimeve sipas të cilave provat e shpërthimeve bërthamore në të ardhmen mund të
ndalohen krejtësisht». Dhe këtë deklaratë ai e bën pasi të
-dyja palët i kanë bërë të gjitha provat dhe kanë krijuar
stoqe të të gjitha llojeve të armëve. «Ne, — vazhdon
Karteri, — kemi bërë përparime për sa i përket ndalimit
1 Më 30 dhjetor 1977, presidenti amerikan Karter, i cili ndo.dhej për vizitë në Poloni, dha një konferencë shtypi para gazetarëve.
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të ngritjes së bazave të tjera ushtarake suplementare në
Oqeanin Indian». Edhe këtë gjë ai e thotë pasi Shtetet e
Bashkuara të Amerikës i kanë bërë instalimet që u nevojiten për të sunduar nënkontinentin aziatik. «Ne (domethënë imperialistët amerikanë dhe socialimperialistët sovjetikë), — vazhdon ai, — filluam bisedimet për të pakësuar shitjen e armëve konvencionale vendeve të tjera»,
gjë që nuk do të realizohet kurrë, sepse për të gjithë
është e qartë se biznesi i shitjes së armëve të tjerëve për
t'I pasur «miq» e mish për top, u sjell atyre fitime të mëdha. Këtë biznes ata e kanë në gjak. Po ashtu Karteri
s'mungoi të thoshte se në bisedimet midis tyre dhe sovjetikëve ata shpresojnë të arrijnë rezultate të mira «për
sa i përket ndalimit të përdorimit në të ardhmen të mjeteve kimike e bakteriologjike të luftimit». Të gjitha thëniet e Karterit për këto gjëra janë demagogji nga më të
mëdhatë e më të ndyrat.
Kjo intervistë e kreut të imperializmit amerikan
është, si të thuash, një shuplakë ndaj politikës kineze, e
cila nxit egërsinë dhe armiqësinë në mes Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Dhe kjo
jo sepse ata nuk kanë kontradikta midis tyre, por Karteri dhe Brezhnjevi i bëjnë Iajka dhe elozhe njëri-tjetrit, i
japin shpresa shoku-shokut dhe nuk ecin në atë rrugë
që u predikojnë Hua Kuo Feni, nxënësi i Mao Ce Dunit
dhe Ten Hsiao Pini, nxënësi i Çu En Lait.
Për sa u përket marrëdhënieve me Egjiptin e Sadatit, presidenti amerikan në këtë intervistë tha se «marrëdhëniet tona me vendet arabe, natyrisht, duke përfshirë
edhe Egjiptin, janë shumë të mira dhe në harmoni».
S'ka dyshim që kështu ndodh se Sadati është vënë plotësisht në shërbim të imperializmit amerikan.
Karteri në mënyrë të gënjeshtërt tha se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës «nuk përkrahin ndonjë zgjidhje
ushtarake izraelite në rripin e Gazës apo në bregun pe-

rëndirnor të lumit Jordan». Por presidenti amerikan vërtetoi edhe një herë se Izraeli është një satelit i tij, kur
tha se Shtetet e Bashkuara të Arnerikës nuk pranojnë
që të formohet një shtet i pavarur palestinez, por vetëm
një «entitet palestinez», që të përfshihet në mbretërinë
hashemite të Jordanisë.
Karteri, ky fashist, i cili po çirret për të drejtat e
njeriut dhe del sikur mbron të drejtat e njerëzve, po
merr nëpër këmbë jo vetëm të drejtat e njerëzve të veçantë, por flak tej të drejtat e një populli të tërë, i cili
për dhjetëra vjet rron në kampe me çadra dhe, rron si muhaxhir, rron në mjerim jashtë atdheut të tij. Natyrisht,
këto janë qëndrirne e veprime të pabesa e të poshtra të
imperializmit amerikan, të këtij armiku të popujve dhe
luftënxitësi të tërbuar.
Një pyetjeje që iu bë Karterit lidhur me të drejtën
e popullit polak që të rrojë i lirë dhe i shkëputur nga
Bashkimi Sovjetik, ai iu përgjigj në mënyrë «demokratike» duke thënë se Polonia si të gjitha vendet, duhet të
jetë një shtet i lirë, i pavarur dhe sovran! «Populli polak,
— tha Karteri, — ka qëndruar shumë afër me Bashkimin
Sovjetik që nga Lufta e Dytë Botërore dhe ata i përkasin
një aleance ushtarake, Paktit të Varshavës». Me këtë ai
la të kuptohet se është çështje e popullit polak nëse nuk
është futur në NATO.
Më poshtë ai nuk mungoi të vinte në dukje se në
Poloni «ekziston një liri e madhe fetare».
Karteri përkëdheli jashtëzakonisht shumë Gierekun
dhe popullin polak për heroizmat e tij në luftë, për ndihmën e madhe që u ka dhënë lirisë dhe pavarësisë së shtetit amerikan në Luftën e Secesionit dhe përmendi një
numër polakësh që kanë luftuar në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës e të tjera e të tjera çështje të këtij lloji.
Ai dërdëllisi ca edhe për çështjen e Kartës së Helsinkit, numëroi një nga një të gjitha ato «të drejta» dhe
13
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«cletyra•, që duhet të zbatohen në bazë të kësaj karte, dhe
veçanërisht në lidhje me të drejtat e njeriut, të cilat
Karteri dhe imperializmi amerikan, më shumë nga kushdo tjetër, i kanë vënë nën këmbë.
Me fjalë të tjera, Karteri edhe në këtë rast zhvilloi
po atë politikë plot demagogji, që ka zhvilluar në fjalimet, në deklaratat e në intervistat e ndryshme, që ai ka
bërë nga Uashingtoni ndaj Evropës, NATO-s, Varshavës,
ndaj Helsinkit dhe ndaj gjithë popujve të kontinentit. Kjo
politikë e Karterit nuk është veçse politikë imperialiste
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e trajtuar me një
stil demagogjik të lartë dhe me një shpirt fetar gjoja
bamirës.

Presidenti amerikan dëshiron që kudo t(mbretërojë
paqja amerikane, por kjo paqe amerikane fsheh luftën
imperialiste, fsheh gënjeshtrën dhe gllabërimin e popujve, shfrytëzimin e djersës dhe të gjakut të të tjerëve.
Demaskimi i kësaj politike duhet të bëhet deri në fund
e në mënyrë aktive. Prandaj është krim mbës• htetja që
udhëheqja kineze i bën një politike të tillë agresive të
imperializmit amerikan, një demagogjie të tillë, e cila u
përgatit popujve të botës një mjerim akoma më të madh,
por të sheqerosur me fjalët e bukura të një baptisti, të
një fetari që perëndi ka dollarin e dhunën dhe parim ka
skllavërimin dhe gjakderdhjen e popujve për hesap të pasanikëve, të manjatëve amerikanë e të shoqërive të tyre
shumëkombëshe.
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THIRRJE SHOKEVE DHE VELLEZERVE VIETNAMEZE
E KAMBOXHIANE
Teza për artikull
Shokut Ramiz Alia i rekomandova që shtypi ynë të
njoftojë për gjendjen në marrëdhëniet vietnamo-kamboxhiane dhe pasnesër të botojmë një artikulli. Në këtë artikull ne nuk duhet të mbajmë qëndrim në favor të asnjërës palë, për arsye se nuk i njohim si duhet situatat
dhe faktin se kush ka të drejtë e kush nuk ka të drejtë.
Por ne në këtë artikull, i thashë Ramizit, duhet të themi
se na vjen keq që në mes dy popujve vëllezër, dy vendeve socialiste, ka shpërthyer një konflikt i padëshirueshëm dhe i dënueshëm jo vetëm nga popujt e të dy vendeve, por nga të gjithë ne, miqtë, dashamirët e shokët
e tyre.
Të dy popujt, vietnamezë dhe kamboxhianë, kanë
luftuar me dhjetëra e dhjetëra vjet për lirinë, për pavarësinë dhe sovranitetin e atdheut të tyre. Ata në këto
luftëra kanë derdhur gjak dhe bota i ka ndihmuar për
arritjen e fitores mbi kolonizatorët francezë dhe më von&
mbi kolonizatorët amerikanë, që i dogjën dhe i përvëluan.
Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar dhe na vjen shumë keq që aktualisht të vazhdohet një luftë e tillë e ar1 «Një konflikt i huaj per interesat e lartë të popujve te
Vietnamit e Kamboxhias"
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matosur midis popujve të dy vendeve socialiste. Prandaj, dëshirojmë dhe u bëjmë thirrje shokëve e vëllezërve
tanë të Vietnamit e të Kamboxhias që të ndalojnë luftimet, të tërheqin trupat nga territoret e njëri-tjetrit dhe
çdo gjë të zgjidhet, e duhet të zgjidhet, si në mes vëllezërish e shokësh në frymën e marksizëm-leninizmit, në
frymën e internacionalizmit proletar, larg shovinizmit
dhe nacionalizmit të dënueshëm. Për zgjidhjen e problemeve të diskutueshme, në qoftë se ekzistojnë të tilla në
mes këtyre dy vendeve duhet të ekzistojë dhe të mbisundojë mirëkuptimi dhe pikëpamjet e drejta marksiste-leniniste.
Në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohet nga të dyja
palët që të pushtohen tokat e njërit ose të tjetrit dhe të
vriten vietnamezët me kamboxhianët. Duhet pasur parasysh fakti se në këtë gjakderdhje ekziston gishti i imperializmit amerikan, i cili ka lënë mbeturinat e veta në këtë vend. Gjithashtu ekziston ndërhyrja tinzare dhe armiqësore e Bashkimit Sovjetik revizionist, i cili dëshiron
të hedhë popujt në vëllavrasje dhe të vendosë mbi ta hegjemoninë e tij, të ndajë zonat e influencës së toku me
imperializmin amerikan.
Prandaj ne mendojmë se të dy popujt e të dy shtetet
socialiste duhet t'i kenë parasysh ndërhyrjet tinzare të
këtyre dy armiqve të mëdhenj të popujve dhe të mos i
lejojnë askurrkujt që të influencojë për të shtuar mosmarrëveshjet dhe për t'i çuar ato deri në gjakderdhje.
Shpresojmë se një situatë e tillë do të marrë fund sa më
parë për të mirën e të dy vendeve dhe për të mirën e socializmit e të revolucionit.
Në një formë të tillë, i thashë Ramizit, ne duhet të
mbajmë një qëndrim aktual dhe nuk angazhohemi, por
bëjmë thirrje që të tërhiqen të dyja palët nga territoret
e njërit ose të tjetrit dhe çdo gjë të zgjidhet me anë të
bisedimeve miqësore e të sinqerta.

Sot, me shokët sekretarë të Komitetit Qendror të
Partisë, trajtova disa çështje teorike. Çështja e parë kishte të bënte me kuptimin që duhet t'i japim ne problemit
të luftës nacionalçlirimtare të popujve dhe luftës për pavarësi e sovranitet të plotë. Pra të shpjegojmë se si duhet të kuptohet kjo luftë nacionalçlirimtare, si në rastin
kur një vend është i pushtuar nga të huajt dhe populli i
këtij vendi është në luftë kundër pushtuesve, ashtu edhe
në rastin kur populli i një vendi të shtypur e të shfrytëzuar ngrihet në luftë kundër oligarkisë shtypëse të brendshme, me fjalë të tjera, në luftë kundër pushtetit reaksionar të brendshëm, që është i lidhur dhe i nënshtrohet
reaksionit të jashtëm. Pra, shtjellova çështjen se ç'kuptim duhet t'i japim luftës nacionalçlirimtare në ato vende ku është vendosur neokolonializmi dhe në ato vende
ku në dukje ekziston liria, pavarësia dhe sovraniteti, por
në realitet populli atje nuk ka as liri, as pavarësi të vërtetë dhe as sovranitet, por në të sundojnë të tjerët.
Luftë nacionalçlirimtare duhet të quhet edhe ajo luftë, që bën një vend i vetëm kur sulmohet nga një vend
tjetër agresiv, edhe kur kjo luftë nuk ka karakter të
përgjithshëm.
Unë mendoj se, gjithashtu, duhet të përcaktojmë
çështjen që në vendet ku më parë ka pasë fituar revolucioni proletar, kurse aktualisht këto vende janë kthyer
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në vende kapitalisto-revizioniste, duhet të bëhet revolucion proletar, domethënë të ripërsëritet ky revolucion.
Prandaj, këto përcaktime, për sa i përket luftës nacionalçlirimtare, mua më duket se duhet t'i zhvillojmë në
bazë të teorisë marksiste-leniniste dhe këtu duhet të tregojmë kujdes që të mos bëjmë ndonjë gabim, ose ndonjë
keqinterpretim në materialet që po përgatis aktualisht 1.
Çështja e dytë është çështja e revolucionit kinez. Kinezët e quajnë revolucionin e tyre revolucion proletar, por
në të vërtetë ai nuk është i tillë. Ai është një revolucion
demokratiko-borgjez me specifikë kineze dhe me një cipë
psëudoproletare. Mao Ce Duni e ka orientuar revolucionin në Kinë drejt një revolucioni demokratiko-borgjez
dhe revolucioni mbeti në këtë etapë, nuk shkoi në etapën
e revolucionit proletar. U bënë disa reforma, por esenca
dhe brendia, ideologjia që e udhëhoqi atë, qëndruan në
stadin e revolucionit demokratiko-borgjez.
Revolucioni «i madh kulturor e proletar» nuk është,
gjithashtu, revolucion proletar brenda revolucionit proletar. Jo, ai nuk ka pasur aspak tiparet e një revolucioni
proletar, përkundrazi ka pasur tiparet e një lufte fraksionesh të një shteti borgjez demokratik, të maskuar nën
petkun socialist kundër fraksionit tjetër më të djathtë,
më reaksionar. Të tilla gjëra kanë ngjarë në Revolucionin
Demokratiko-Borgjez Francez, i cili është revolucion tipik demokratiko-borgjez që rrëzoi monarkinë dhe feudalizmin. Kështu edhe revolucioni demokratiko-borgjez në
Kinë, çliroi vendin nga pushtuesit japonezë dhe nga klika
kompradore e Çan Kai Shisë dhe nuk shkoi më tej, por
qëndroi në këtë stad.
Në revolucionin kinez ne konstatojmë pak a shumë
një ngjasim me Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez të vitit 1789 lidhur me rrugën që ka ndjekur lindja
1 2shtë fjala për librin «Imperializmi dhe revolucioni».
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dhe zhvillimi i fraksioneve të ndryshme që nga ai i fejantëve e i gjithë të tjerëve me radhë: montanjarëve,
dantonistëve, hebertistëve, robespieristëve, babuvistëve,
biovarenëve, termidorianëve dhe Direktoratit derisa erdhi Napoleoni. Një gjë të tillë, siç e thashë, e shohim
edhe në Kinë. Fraksione të ndryshme kanë luftuar dhe
luftojnë atje për pushtet derisa aktualisht kanë ardhur
në fuqi «termidorianët», klika ala Napoleon, për ta kthyer Kinën në një vend kapitalist, në një vend socialimperialist, për të krijuar një perandori kineze, siç u përpoq
në kohën e vet Napoleoni për krijimin e perandorisë së
parë franceze, të cilën edhe e krijoi.
Këto probleme, pra, i shtrova me shokët për t'i diskutuar, për t'i qartësuar dhe për t'i fiksuar drejt në rrugën marksiste, në mënyrë që Partia jonë dhe revolucionarët kudo në botë që do t'i lexojnë materialet tona, të
mos gjejnë në to vetëm mendime të njohura, slogane të
përcaktuara, por diçka të re, bindëse, dhe kësaj gjëje do
t'i arrihet, në qoftë se ne do t'u hyjmë më thellë këtyre
problemeve. Kjo duhet të bëhet se situatat e krijuara
aktualisht kërkojnë shpjegime të mëtejshme, kurdoherë
të bazuara në mësimet e Marksit, të Engelsit, të Leninit
dhe të Stalinit. Ne nuk bëjmë asgjë jashtë parimeve të
mëdha dhe parashikimeve gjeniale të klasikëve tanë, por
gjithmonë i kemi parasysh dhe i shpjegojmë evenimentet. problemet e ndryshme aktuale në bazë të këtyre parimeve. Problemet aktuale që zhvillohen në botë nuk
mund të analizohen drejt, veçse në prizmin e marksizëm-leninizmit. Teori të shumta e të ndryshme antimarksiste
po zhvillohen sot nga kapitali dhe partitë e tij kundër
shpjegimit marksist-leninist të problemeve. Prandaj, ne
duhet të bëjmë përpjekje, që në radhë të parë, të mbajmë dhe të ruajmë pastërtinë e marksizëm-leninizmit dhe
të shpjegojmë evenimentet aktuale që zhvillohen në botë
në prizmin e teorisë marksiste-leniniste, e cila është e
gjallë, jetike. revolucionare dhe e pavdekshme.
19
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KINA BEN INTRIGA NE KURRIZ TE FQINJEVE

konfliktin ushtarak midis Vietnamit e Kamboxhias, Kina
dhe Bashkimi Sovjetik qëndrojnë pas këtij konflikti dhe
se edhe vetë Kina ka rivendikime territoriale mbi disa
ishuj të Vietnamit, për të cilët vietnamezët thonë se janë
të tyret.
Me fjalë të tjera, çështjen e kufijve, si me Bashkimin Sovjetik ashtu edhe me Vietnamin, Kina e ka ngritur
prej kohësh e vazhdon ta ngrejë edhe tash, gjë që neve
na është dukur dhe na duket se në këtë kohë nuk përbën
një problem që duhet të shtrohet për zgjidhje.

Në artikullin që do të botojmë për konfliktin e armatosur që ka filluar midis Vietnamit e Kamboxhias, duhet
të përfshijmë edhe çështjen e mëposhtme. (Kjo me qëllim të caktuar):

T'i bëjmë thirrje Kinës që të ndërmjetësojë në pajtimin e dy popujve vëllezër të Indokinës, të Vietnamit e
të Kamboxhias, që të ndalojnë luf timet e të tërheqin
trupat e tyre nga territori i njëri-tjetrit. Të theksojmë se
ky ndërmjetësim është i nevojshëm dhe në interes të socializmit e të revolucionit.
Kina i ka përkrahur popujt e Vietnamit e të Kamboxhias për çlirimin e tyre gjatë luftës heroike që ata kanë
bërë kundër imperializmit amerikan, prandaj në këtë
artikull, të lihet të kuptohet, që ndërmjetësimi i saj duhet të japë frytet e nevojshme për pajtimin e vëllezërve
vietnamezë dhe kamboxhianë. Në këtë mënyrë e në të

njëjtën kohë ne i kemi thënë Kinës edhe që duhet të
heqë dorë nga ambiciet e saj për hegjemoni në këto rajone dhe të afrohet me këta dy popuj e jo të intrigojë në
kurriz të tyre, jo të rivalizojë me sovjetikët për të gjetur
fushë në Vietnam e në Kamboxhia, duke i hedhur këta
popuj në luftë me njëri-tjetrin, në gjakderdhje e në shkatërrim. Të flasim kështu, sepse, siç e kam vënë në dukje
në shënimet e tjera në Ditarin tim Politik lidhur me
20
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SHPREHJE E NDJENJAVE ARMIQESORE
TE UDHEHEQJES REVIZIONISTE KINEZE
NDAJ VENDIT TONE
Dje, më 11 Janar, ishte festa e madhe e shpalljes së
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Republika
Popullore e Shqipërisë u realizua pas një Lufte të madhe Antifashiste Nacionalçlirimtare kundër armiqve më
të egër, fashizmit italian, nazizmit gjerman dhe kundër
feudalizmit, bejlerëve e ballistëve. Populli derdhi gjak për
këtë ditë të shënuar, vendi u dogj, u bënë sakrifica të
mëdha, që i shërbyen jo vetëm çlirimit kombëtar, por
edhe atij ndërkombëtar, sepse Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare e popullit shqiptar ishte një ndihmë edhe
për popujt e tjerë që luftonin kundër të njëjtëve armiq.
Pra, shpallja e Republikës sonë Popullore është një
ditë solemne, një ditë feste, një ditë e madhërishme, e
paharrueshme në shekuj për popullin shqiptar.
Vetëm kinezët nuk morën mundimin të thoshin qoftë edhe një fjalë për këtë ditë kaq të shënuar të popullit
shqiptar. Pavarësisht nga kontradiktat ideologjike që ne
kemi me udhëheqësit e Partisë Komuniste të Kinës dhe
të shtetit kinez, miqësia midis popullit kinez dhe atij
shqiptar do të ekzistojë kurdoherë dhe këtë miqësi ne nga
ana jonë do ta kultivojmë gjithnjë në rrugë të drejtë e të
sinqertë, marksiste-leniniste. Mirëpo këtë gjë udhëheqë22

sit kinezë nuk e bëjnë dhe një gjë e tillë tregon ndjenjat
armiqësore të tyre që janë jo vetëm revizionistë të egër,
por dhe apolitikë, sepse nuk kanë asnjë fije sensi politik.
Flas në këtë mënyrë se edhe revizionistët sovjetikë,
të cilët, pavarësisht se jemi të vegjël, ideologjikisht na
konsiderojnë armiqtë kryesorë të tyre, nuk harruan ta
përmendnin ditën e Republikës sonë, 11 Janarin dhe jo
vetëm kaq, por ata kujtojnë vazhdimisht edhe data të
tjera të shënuara të historisë së popullit shqiptar. Bile në
radiot e tyre ata flasin edhe për përvjetorët e heronjve
tanë të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare ose të luftërave tona kundër otomanëve. Revizionistët sovjetikë flasin bile edhe për materialet tona.
Pse shkruajnë e flasin ata për t"-ë gjitha këto? Këtë e
bëjnë, jo se na duan, por me këtë tregojnë se nuk janë
budallenj, siç janë revizionistët kinezë. Të ligj janë dhe
ata, po aq sa edhe kinezët, por dinë të bëjnë politikë. Revizionistët sovjetikë mendojnë se radion e tyre e dëgjon
populli shqiptar dhe pikërisht këtu u rreh çekani, këtu i
kanë synimet dhe qëllimet e tyre që populli shqiptar të
dëgjojë emisionet e tyre dhe të mendojë se Bashkimi
Sovjetik revizionist është gjoja mik i popullit shqiptar.
Kurse kinezët, me të cilët ne nuk i kemi prerë urat,
që miqësia me popullin kinez, nga ana jonë, vazhdon të
forcohet. që ne bëjmë të gjitha përpjekjet që kjo miqësi
të mos cenohet. heshtin. Ne, gjithashtu, kemi bërë përpjekje që edhe çështjet ideologjike, që na ndajnë, t'i diskutonim me ta dhe të spastronim rrugën derisa kishte
mundësi të pastrohej, ndërsa kinezët këtë gjë jo vetëm
nuk e kanë bërë, por bile kanë vepruar dhe veprojnë në
të kundërtën.
Kështu pra, kudo në botë folën pak a shumë për ditën e Republikës sonë, dikush mirë e dikush sipas oreksit
të tij, por fundi i fundit e përmendën këtë ngjarje të
shënuar të popullit shqiptar, kurse Kina nuk bëri zë fare.
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Çfarë shkruante «Zhenminzhibaoja» më 11 janar?
Kjo gazetë, organ i KQ të PK të Kinës, shkruante për
u]linjtë e Marokut, për prodhimin e zarzavateve që u
realizua në Jugosllavinë titiste, shkruante, gjithashtu, dhe
për heroizmin e popullit rumun. Udhëheqësit kinezë janë
me të vërtetë armiq të popullit e të Partisë sonë. Partia
jonë nuk u gabua dhe nuk gabon në politikën e saj për
ta demaskuar këtë klikë renegatësh revizionistë. Do të
vijë koha që populli kinez do t'i dënojë këta njerëz, sepse
do ta shikojë dhe do ta kuptojë që Partia e Punës e Shqipërisë ka pasur të drejtë politikisht, ideologjikisht dhe
populli shqiptar ka mbajtur kurdoherë qëndrime korrekte, të drejta, dashamirëse ndaj Kinës.
Ne asnjëherë nuk kemi lënë në harresë jo një ditë të
shënuar të popullit kinez, por edhe çështjet e ditës, të
cilat kanë pasur rëndësi për Kinën. Ne kemi folur në radio dhe kemi shkruar në shtypin tonë për Kinën për arsye se duhet folur, se kështu zhvillohet dhe ruhet miqësia midis dy vendeve, se kështu propagandohet edhe
jashtë ajo që është e mirë për Kinën. Kurse atë që është
e keqe për Kinën dhe për të tjerët, ne jo vetëm që nuk
e reklamojmë, por do të bëjmë gabim të madh ta përmendim ose të shkruajmë për të.
Një qëndrim krejt të kundërt nga yni mbajtën kinezët për festën e Republikës sonë.
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E MËRKURË
18 JANAR 1978'

PERSERI MBI LUFTEN MIDIS VIETNAMIT
DHE KAMBOXHIAS
Lufta midis Vietnamit dhe Kamboxhias vazhdon.
Kryeqytetet e të dy vendeve botojnë komunikata ku flasin se bëhet luftë e furishme, se derdhet gjak, se vriten
me qindra dhe bile me mijëra veta etj. Por unë nuk u.
besoj shumë këtyre komunikatave. Nga Pnom-Peni thuhet se Vietnami ka zaptuar një rrip të madh toke si në
gjatësi ashtu edhe në thellësi të territorit kamboxhian,
ndërsa Hanoi nga ana e vet thotë se trupat kamboxhiane
kanë hyrë në tokat vietnameze.
Sigurisht, në këto komunikata për këtë ndeshje të
armatosur ka edhe të vërteta. domethënë ka të vrarë, të
plagosur, ka edhe pushtim tokash. Sipas meje kjo është
një punë tipike nacionaliste, shoviniste. Me sa duket, si
vietnamezët dhe kamboxhianët kanë rivendikime në disa
pjesë të kufirit të njëri-tjetrit, kufij që nuk janë përcaktuar mirë që në kohët e vjetra dhe, veçanërisht gjatë kohës së kolonializmit francez, kur provincat ndaheshin sipas interesave të drejtimit dhe të shfrytëzimit nga ana
e Francës.
Por, siç e kam theksuar edhe herë të tjera, ky konflikt i shpallur nga Vietnami ka qëllime të largëta. Ne
dimë se në kohën e pushtimit francez, bile në kohën e
Ho Shi Minit, ishte krijuar Partia Komuniste e Indokinës,.
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në të cilën përfshiheshin të gjithë komunistët e kësaj
ane pa përjashtim nacionalitetesh, qofshin këto nga Vietnami i Veriut, nga Koshinshina, nga Tonkini, nga Kamboxhia, nga Tajlanda etj., etj., pra ishte një amalgamë
partish.
Pas Luftës së Dytë Botërore dhe pas luftës së imperializmit francez, i cili e vazhdoi agresionin edhe pasi u
bë paqja, përsëri asgjë nuk u sqarua për këtë Parti Komuniste të Indokinës. Unë nuk jam në gjendje të them
diçka për zhvillimin dhe për organizimin e kësaj partie,
sepse s'kam mundur të mësoj gjë për të, pasi nuk kam
gjetur material zyrtar që të më ketë orientuar në këtë
çështje.
•
Kur erdhën në vendin tonë për vizitë Jeng Sari me
princin Sihanuk, për herë të parë Jeng Sari na vuri në
dijeni për Partinë Komuniste të Kamboxhias, duke na
thënë se kjo është një parti e re, e formuar rishtas dhe
në gjirin e saj el&istojnë tri korrente: korrenti kamboxhian, domethënë indigjen; korrenti profrancez dhe korrenti provietnamez. Megjithatë, — shtoi ai, — çdo gjë
është në unitet në këtë parti. Në fakt, ky unitet mund të
ketë ekzistuar gjatë kohës së luftës së popullit dhe të komunistëve kamboxhianë kundër imperializmit amerikan
dhe klikës së Lon Nolit, si dhe gjatë luftës që po bënte
Vietnami kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por.
pasi u çliruan Vietnami dhe Kamboxhia, atëherë duhet
të kenë filluar kontradiktat brenda në Partinë Komuniste
të Kamboxhias dhe këto kontradikta duhet të kenë qenë
midis korrentit kamboxhian dhe korrentit provietnamez.
Është e kuptueshme se vietnamezët tash kanë shpëtuar nga lufta kundër amerikanëve, kurse në atë kohë
forcat partizane kamboxhiane mbronin rrugën «Ho Shi
Min» nga ku kalonin ndihmat për në Vietnam, dhe mbrojtja e kësaj rruge do të thotë se në këto rajone kanë pasë
infiltruar partizanët vietnamezë. Kjo dihet, sepse edhe
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trupat sajgoneze të Van Thieut, në një moment, sulmuan
Kamboxhian për të ndërprerë furnizimet për Vietnamin
nga toka kamboxhiane. Ka mundësi që midis Kamboxhias dhe Vietnamit, brenda kufijve aktualë, të ketë
grupime fshatrash me popullsi kamboxhiane ose me popullsi vietnameze. Tash këto shërbejnë si pretekst për
rivendikime territoriale nga njëra e nga tjetra anë dhe
janë një nga shkaqet, mendoj unë, pa e thënë këtë me
siguri, e konfliktit të armatosur aktual.
Shkaku tjetër është fakti që Vietnami aspiron të bëhet një fuqi e madhe, domethënë të krijojë konfederatën
e gadishullit indokinez, për t'iu kundërvënë, si një fuqi
e madhe, tendencave ekspansioniste të Kinës si dhe për
t'u rezistuar sulmeve eventuale që mund t'i vijnë nga
ndonjë anë tjetër. Natyrisht, këto pikëpamje të vietnamezëve nuk kanë karakter socialist, për arsye se kërkohet që ato t'u imponohen të tjerëve me forcë.
Në këto situata manovrojnë dhe turbullojnë ujërat
si kinezët edhe sovjetikët. Sovjetikët haptas ndihmojnë
Vietnamin me armë po e po, megjithëqë aktualisht vietnamezët nuk kanë nevojë për armë kundër Kamboxhias,
e cila është më e dobët, por ata e mbështetin atë edhe
politikisht. Gazeta «Pravda- thotë vazhdimisht se vietnamezët •kanë të drejtë•, se «ata janë sulmuar nga kamboxhianët», të cilët ndihmohen nga kinezët. Në fakt, kinezët i mbrojnë kamboxhianët. Së pari, sepse atje kanë
dhe mendojnë të kenë një influencë më të madhe në të
ardhmen. Së dyti, se këta nuk dëshirojnë të krijohet federata e Indokinës nën drejtimin e Hanoit, sepse, në rast
se krijohet, në të medoemos do të influencojë Bashkimi
Sovjetik dhe sepse aktualisht një pjesë e udhëheqjes vietnameze është prosovjetike. Kuptohet që një gjë e tillë
Kinës nuk i leverdis. Kina ka vetë rivendikime tokësore
për disa ishuj, që dihet se kanë naftë, për të cilët Vietnami pretendon se janë të tijtë.
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Pra, problemi i grindjeve midis Vietnamit e Kamboxhias është mjaft i komplikuar, dhe nuk po shikohen
përpjekje për ndonjë sqarim. Mund të fillojnë diskutime
e të bien në marrëveshje, por deri sot gjë nuk po bëhet.
Dje u njof tua se në Pnom-Pen shkoi gruaja e Çu En Lait,
e cila tash është bërë «ambasadorja shëtitëse» e Republikës Popullore të Kinës. Deri dje gruaja e Çu En Lait
ishte një grua që s'i dëgjohej zëri e merrej me disa punë
pa rëndësi, mundet edhe me punë politike brenda në
Kinë, kurse aktualisht ajo, e veshur me autoritetin e Çu
En Lait, dërgohet andej-këtej, që nga Birmania në Iran
dhe tash në Kamboxhia, për të çuar pikëpamjet kineze
dhe për të mbrojtur kauzën e Kinës. Se çfarë do të arrijë
gruaja e Çu En Lait në Pnom-Pen, ne këtë do ta shikojmë, por sidoqoftë, ta merr mendja, që ajo ka vajtur atje
për t'u thënë kamboxhianëve të vazhdojnë rezistencën
dhe të mos bien në bisedime me vietnamezët nën kushtet
e vietnamezëve, por të vazhdojnë luftën, ose t'i këshillojnë kamboxhianët që të bisedojnë dhe në bisedime të
gjejnë fjalën e të përcaktojnë kufijtë. Megjithatë do të
presim, do të shohim rezultatet që do të japë vizita e
kësaj të famshme «ambasatrice» f ë
r Kinës së Hua Kuo
Fenit, i cili i «ka rregulluar» brenda punët e veta dhe
tash përpiqet «të rregullojë» edhe shtëpinë e të tjerëve.

E SHTUN£
Zl JANAR 1978

POLITIKE NE DARE TE HEKURT
Sot lexova një material të HSINHUA-së. Në Pekin
ka shkuar për vizitë zyrtare kryeministri francez Remon
Bar. Në aeroport atë e pritën me pompë Hua Kuo Feni,
Ten Hsiao Pini dhe një numër i madh udhëheqësish të
tjerë. U bënë parada, u mbajtën fjalime, u shtrua dhe një
banket i madh, ku foli Ten Hsiao Pini. Meqë këtë material e jepte HSINHUA-ja, është e drejtë të thuhet se në
të është thënë çdo gjë rreth kësaj vizite, natyrisht mundet në formë të përmbledhur. Sidoqoftë, në të duhet të
jenë pasqyruar problemet kryesore që prekën në fjalimet
e tyre në banket Ten Hsiao Pini dhe Remon Bari.

Ten Hsiao Pini foli si një politikan shumë i vogël e
me një horizont shumë të ngushtë. Ç'tha, cilat ishin idetë
që shprehu ai?
Teni foli për miqësinë e zakonshme midis Kinës dhe
Francës, miqësi që u vendos qysh në kohën e gjeneralit Dë Gol. Ai tha se Remon Bari, pas Pompidusë, është
i dyti personalitet francez me rëndësi që vjen në Kinë.

Ten Hsiao Pini tha, gjithashtu, se marrëdhëniet e Kinës me Francën janë të mira, se «të dy vendet kanë pikëpamje të njëjta apo të ngjashme për probleme të mëdha
ndërkombëtare» dhe se duhen bërë përpjekje për t'i zgjeruar marrëdhëniet midis dy vendeve. Zoti Ten Hsiao Pin
nuk mungoi të shprehte idenë kyç të politikës kineze:
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parashikimin e një lufte agresive iminente nga ana e revizionistëve sovjetikë.
Përpara Remon Barit ai deklaroi: «Ne kënaqemi kur
konstatojmë se në Tregun e Përbashkët Evropian po bëhet koordinimi gradual i politikës dhe i veprimeve dhe se
ai po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare». Teni tha se Kina dëshiron që Tregu
i Përbashkët Evropian, që është forcuar, të forcohet akoma më shumë, të forcohen NATO-ja dhe «Evropa e Bashkuar». «Ne, — tha Ten Hsiao Pini, — vlerësojmë përpjekjet e qeverisë franceze për të çuar më tej unitetin e
Evropës Perëndimore» kundër hegjemonizmit. Kjo ishte
e gjithë esenca politike e fjalimit të këtij politikani
shkurtabiq. Në përrallat popullore shkurtabiqët janë personazhe të zgjuara e të mençura. Mirëpo, siç po duket,
politika e Ten Hsiao Pinit është një politikë shkurtabiqe
ashtu si vetë autori i saj. Me këtë nuk dua të them se
Ten Hsiao Pini nuk është finok, se ai nuk ka mendime,
se nuk ka një strategji politike të tijën. Përkundrazi ai
ka mendime, por i ka imperialiste e revizioniste, veçse
tash Teni ndodhet në një situatë të atillë që nuk mund të
shprehet fare hapur.

Ten Hsiao Pini nuk foli për gjendjen ndërkombëtare,
se, që të fliste për të, duhej të thoshte diçka për Lindjen
e Mesme, për problemet afrikane, për problemet racialc,
për konfliktin vietnamezo-kamboxhian, duhej të fliste
kundër imperializmit amerikan e për shumë probleme
akute që kanë dalë e dalin në arenën ndërkombëtare dhe
që preokupojnë njerëzimin. Ai asgjë nuk tha në këtë mes,
por vetëm lëshoi disa formula, si «popujt duan revolucion» e të tjera, e të tjera. Politika aktuale kineze gjendet
në një darë të hekurt, e cila ua ka kyçur gojën udhëheqësve të saj.
Kurse Remon Bari foli në mënyrë të shtjelluar për
politikën e Francës. Ai • foli për çdo gjë, për problemet
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afrikane, për problemet e Lindjes së Mesme, për problemet e naftës, për problemin arab e të Izraelit, për problemin e Qipros etj., ashtu siç mund të flasë një politikan
i një shteti të madh borgjez, imperialist. Ai tha, gjithashtu, se «marrëdhëniet e dyanshme midis Francës dhe
Kinës janë shumë të mira, por nuk janë aq të hapëta për
përparim të mëtejshëm», prandaj shtoi nevojën e zgjerimit të këtyre marrëdhënieve.
Ekziston një ndryshim i madh në politikën që ndjekin Kina dhe Franca. Politika e Kinës është e varur nga
disa koncepte që ia kanë zënë gojën dhe ia kanë lidhur
këmbët. Këto janë konceptet reaksionare proamerikane,
të cilat nuk e lejojnë Kinën të mbajë qëndrimet e veta
ndaj popujve të Afrikës, që luftojnë apo nuk luftojnë
kundër imperializmit amerikan ose kundër socialimperializmit sovjetik. Kina nuk flet për çështjen arabe, për

konfliktin arabo-izraelit. Po të fliste do të prekej politika
e saj e afrimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse
janë këto që duan të drejtojnë politikën e vendeve arabe
dhe të Izraelit, janë këto që bëjnë ligjin atje, që marrin
pjesë drejtpërdrejt në bisedimet izraelito-egjiptiane, që
intrigojnë edhe në vendet arabe, të cilat kundërshtojnë
politikën e Sadatit. Kina mban anën e Somalisë_ në luftën kundër Abisinisë, prandaj ajo nuk mund të shprehet
për probleme të këtyre vendeve, nuk mund të shprehet
dot përgjithësisht kundër interesave të Francës në Afrikë
ku ata janë të mëdhenj. Është e pamundur që ajo të flasë
në favor të popujve, në favor të zhdukjes së neokolonializmit, qoftë amerikan, qoftë sovjetik, qoftë francez, qoftë
kundër klikave që sundojnë në vendet afrikane, për arsye
se politika kineze është një politikë reaksionare dhe Kina
është e lidhur me klikat që drejtojnë në këto vende. Ajo
nuk e ka forcën e mendimit dhe të shprehjes së Francës.
Franca është një vend borgjez, imperialist, që, kur e
kanë dashur nevojat dhe interesat e saj, e ka shprehur
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mendimin e vet haptazi si kundër imperializmit amerikan, ashtu edhe kundër Bashkimit Sovjetik.

Remon Bari shprehu mendime në lidhje me politikën
e Francës në Evropë, politikë që nuk përputhet me politikën kineze, e cila predikon luftën imperialiste midis
Evropës dhe Bashkimit Sovjetik. Franca nuk e konsideron
Evropën si qendër strategjike të luftës së ardhshme bërthamore, sikurse e konsiderojnë kinezët. Të paktën Remon Bari nuk e shprehu një mendim të tillë, kurse Ten
Hsiao Pini e tha. Në fakt ky e pohoi këtë gjë vetëm se
kjo është dadaja e kinezëve, por kjo, siç thotë populli ynë,
do të thotë që «të shkosh në dasmë me pesë para në
xhep». Prandaj ky slogan dhe kjo politikë e Kinës as
nuk bindin, as nuk mashtrojnë, as nitk mobilizojnë kurrkënd.

E HËNË
23 JANAR 1978

NJE ARTIKULL PSEUDOTEORIK QE DEFORMON
HISTORINE
Mbrëmë lexova një artikull të gazetës -«Zhenminzhibao». Ky artikull pseudoteorik dhe pseudohistorik kër-

konte të vërtetonte, duke u bazuar gjoja te Marksi dhe
tek Engelsi, se teza e udhëheqësve kinezë mbi frontin e
përbashkët antisocialimperialist sovjetik, domethënë e
unifikimit në një front të përbashkët të gjysmës së «botës së parë», të «botës së dytë», të «botës së tretë», pra
futja në një front e kapitalistëve dhe e proletariatit,
është një tezë gjoja marksiste.
Si e «arsyetojnë». kinezët këtë tezë? Duke deformuar
historinë dhe me këtë deformim ata mendojnë se mund
të gënjejnë njerëzit. Në të vërtetë revizionistët kinezë jo
vetëm që nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë si duhet

marksizëm-leninizmin, por ata nuk kanë haber as nga
historia. Revizionistët kinezë thonë se gjoja Marksi në
qendër të luftës së tij ka pasur perandorinë cariste, dhe
pra, sipas tyre, Marksi dhe Engelsi nuk paskan bërë asnjë
dallirn midis shteteve borgjeze kapitaliste imperialiste të
Evropës, por të gjitha këtyre shteteve u bënin thirrje të
bashkoheshin kundër Perandorisë Ruse. Kjo tezë është
një deformim i historisë.
Është e vërtetë se Marksi e ka sulmuar dhe e ka
luftuar perandorinë cariste, por ai dhe Engelsi, gjithashtu,
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kanë sulmuar e kanë luftuar edhe Perandorinë Osmane,
Angleze, Franceze dhe Perandorinë Prusiane të Bismarkut. Ata kanë analizuar në rrugë shkencore të pagabueshme kalbëzimin e feudalizmit dhe zhvillimin e borgjezisë kapitaliste, kanë treguar anën progresive të borgjezisë
së re që po ngrihej, rrëzimin e feudalizmit dhe të monarkive. Të dy mësuesit tanë të mëdhenj kurrën e kurrës nuk

kanë mbajtur qëndrime të atilla si ato që kërkojnë t'u
veshin kinezët, se gjoja mbronin Perandorinë Franceze,
për të luf tuar carizmin. Përkundrazi, Marksi dhe Engelsi
i kanë analizuar me hollësi këto probleme.
Perandoria Osmane mundi të arrinte deri në portat
e Vjenës dhe ishte Shqipëria me Skënderbeun ajo që,
duke thyer hordhitë e saj, i rezistoi për 25 vjet me radhë.
Kjo perandori që kërcënonte Evropën u përmbys, se popujt e Ballkanit luf tonin kundër saj për çlirimin e tyre.
Rusia cariste, natyrisht, ishte një perandori, e cila
kërkonte të zaptonte Dardanelet dhe të shtrinte ndikimin
e saj në vendet ballkanike nën pretekstin se ndihmonte
çlirimin e vendeve ballkanike që vuanin nga sundimi i
turqve. Por luftën çlirimtare të popujve të Ballkanit kundër Perandorisë Osmane Marksi dhe Engelsi nuk e fshihnin, përkundrazi, ata e përkrahnin dhe e vinin mirë
në dukje.
Artikulli i «Zhenminzhibaos» flet po ashtu për çështjen e pansllavizmit. Natyrisht, pansllavizmi ka ekzistuar

Mashtrime në një shkallë të tillë, me një paturpësi kaq
të madhe, duke i marrë botën dhe lexuesit për injorantë
e për idiotë, janë revoltuese. Por nga banda aktuale që
drejton Kinën mund presim dhe do të presim lloj-lloj
«çudirash». Kina po organizon në botë një grupim ar-

miqsh revizionistë duke përhapur paturpësisht pikëpamje
mashtruese e falsifikuese për historinë dhe për ideologjinë tonë marksiste-leniniste.
Udhëheqësit aktualë kinezë kanë marrë përsipër të
diskreditojnë Marksin, Engelsin, Leninin dhe Stalinin.
Ata, në këtë drejtim shkojnë më tej edhe nga spanjolli
Karriljo, i cili, megjithëse ideologjikisht i atakoi mësuesit
tanë të mëdhenj, nuk u fut dot në falsifikimin e historisë,

ndërsa revizionistët kinezë po falsifikojnë edhe historinë.
Ata përpiqen ta shpjegojnë dhe ta interpretojnë historinë
botërore sipas qejfit të tyre, si t'u vijë për mbarë, për të
arsyetuar teoritë e veta imperialiste, revizioniste, ekspansioniste.
Prandaj Partia jonë duhet të jetë vigjilente ndaj veprimeve të tyre, auhet të jetë në ballë të luftës. Ajo, në
radhë të parë, duhet t'i bëjë të qartë për çdo çështje anëtarët e saj dhe popullin shqiptar e brenda mundësive të
punojë që pikëpamjet e saj të drejta t'i njohin edhe shokët marksistë-leninistë në vendet e ndryshme të botës,
se këto probleme janë të njëjta për të gjithë ne.

dhe ka qenë një nga tiparet më të egra të perandorisë
cariste ruse, që Marksi me Engelsin dhe më pas Lenini e
kanë luftuar teorikisht e politikisht. Të arrihet në një
konkluzion diametralisht të kundërt me realitetin, duke
deformuar historinë dhe pikëpamjet marksiste-leniniste
mbi analizat objektive, dialektike të zhvillimit të shoqërisë, të krijimit të shteteve, të luftërave të borgjezisë dhe
të luftërave ndërimperialiste, ky është një mashtrim i

ulët revizionist, që bëhet nga ana e revizionistëve kinezë.
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KINEZET NA KANE BORXHE
Dje shokët më vunë në dijeni për metodat e ulëta
që revizionistët kinezë po përpiqen të zbatojnë në tregtinë
me ne. Para ca kohësh ata kërkuan që të hiqet dorë nga

çmimet stop, të palëvizshme. Ne pranuam. Ngritën çështjen që tash e tutje mallrat e importit të caktohen me
çmime ndërkombëtare e të Rogaritura në dollarë, dhe
këtë ne e pranuam. Kërkuan që transportimi i tyre të
bëhet nga portet kineze. Edhe këtë e pranuam, megjithëse ishim kundër këtyre çështjeve të ngritura nga ata.
Ne, për interesin e përbashkët, duhej të vazhdonim
si më parë, pra të qëndronim te çmimet stop. Edhe transporti duhej të vazhdonte si më parë. Por ka afro dy

muaj që grupi ynë i punës ndodhet në Pekin dhe, megjithëse ne kemi pranuar kërkesat e tyre, diskutimet për
të prapambeturat vazhdojnë e s'po mbarojmë dot punë (!).
Këtu, në Tiranë, kinezët kanë caktuar për bisedime me
shokët tanë një atashe të ambasadës, i cili bën llogje dhe
s'ka gjë në vijë.

Kinezët na kanë borxhe, tregtia jonë me ta ka pësuar
një saldo të madhe që nga viti 1975. Tashti jemi në vitin
1978 dhe një sasi të madhe mallrash ata nuk na e kanë
livruar akoma dhe vazhdojnë të mos na e livrojnë. Kjo
punë po zvarritet, ka rrezik që ata të na e vonojnë livrimin e mallrave edhe për vitin 1978.
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Mallrat që na kanë dhënë kinezët me kredi. me marrëveshje të firmosura, ndahen në dy grupe: një pjese të
këtyre mallrave i është caktuar çmimi, kurse pjesës tjetër
i është vënë globalisht, pa specifikime për çmime dhe
sasi të caktuara. Për këto mallra me kredi ata ngrenë
çështjen se «duhet t'i rishikojmë dhe livrimi i tyre të
llogaritet me çmimet ndërkombëtare», domethënë në favorin e tyre. Me këtë qëndrim që mbajnë, kinezët duan
të na thonë se do të na japin më pak mallra nga ato që
janë caktuar në marrëveshje dhe, natyrisht, këto do të
na i japin kur ta shohin të arsyeshme. Për sa u përket
mallrave me kredi, për të cilat janë caktuar edhe sasia,
edhe çmimet, ne nuk do ta pranojmë një situatë të tillë.
Do të qëndrojmë në mendimin tonë që ato mallra, të cilat sipas marrëves'njes do të na jepen me kredi, të paguhen me çmimet stop.

Le të vijmë tash në shkëmbimet tregtare të vitit
1978. Nga kinezët po nxirren vështirësi të panumërta edhe
këtë vit. Tashti që kontraktohen mallrat e importit dhe
të eksportit, kur problemet shtrohen konkretisht, çështja
ka arritur deri atje sa edhe për kromin, që është një nga
mallrat më kryesore të eksportit tonë në Kinë dhe për
të cilin ka një çmim ndërkombëtar 100-110 dollarë toni,
kinezët propozojnë gjoja çmimin ndërkombëtar prej 40 e
ca dollarësh tonin! Ne kemi dokumente që çmimi i kromit
nuk është ulur nën 100 dollarë toni. Këtë mall me një
çmim të tillë neve na e blejnë jo ditën, por edhe natën,
duke filluar nga vendet fqinje dhe deri te kanadezët.

Kjo lojë që bëjnë kinezët është skandaloze! Kështu
po veprojnë ata edhe për mineralet e tjera, edhe për cigaret. Me pak fjalë, ata dëshirojnë që tregtinë me ne ta
zbresin afërsisht në 5 për qind. Natyrisht, në qoftë se ata
vazhdojnë të bëjnë të tilla paturpësi, tregtia jonë do të
zbresë deri në këtë shkallë.

Ne, nga ana jonë, nuk dëshirojmë që ta presim treg37

tinë me kinezët, por do të përpiqemi ta zhvillojmë atë
në bazë të leverdisë rcciproke. Veçse ne nuk kemi dalë
që të punojmë si skllevër për ekonominë kineze dhe t'u
japim atyre mallrat tona me vlerë të madhe, për një copë
bukë. Jo, këtë nuk do ta bëjmë në asnjë mënyrë!
Revizionistët kinezë duan, gjithashtu, të gjejnë
shkak që të na presin edhe kreditë e parashikuara në marrëveshjet që janë nënshkruar dy vjet më parë për Hidrocentralin e Komanit dhe për nja 10 apo 11 vepra të
tjera. Në qoftë se ata dëshirojnë ta çojnë punën e tyre
të ndyrë deri në këtë shkallë, ne jo vetëm nuk do të
vdesim, por do të ndahemi një herë e mirë nga ata, do ta
zhvillojmë ekonominë tonë plotësisht me forcat tona dhe
do të kemi rezultate. Kurrë nuk do t'u përulemi këtyre
tradhtarëve, këtyre kapitalistëve me etiketa marksiste-leniniste. Ne do t'ua çjerrim maskat zyrtarisht në shtyp,
që ta marrë vesh e gjithë bota se ç'janë këta «komunistë>., ç'është ky shtet pseudosocialist, ç'qëllime ka pasur
dhe ç'veprime po bën kundër Shqipërisë socialiste, e cila
qëndron e patundur në mbrojtje të parimeve marksiste-leniniste dhe mban qëndrime dashamirëse ndaj Kinës.
Nesër udhëheqësit revizionistë kinezë me siguri do
të thonë se janë shqiptarët ata që u bënë shkak për prerjen e marrëdhënieve. Po le të thonë çfarë të duan, neve
aq na bën, sepse jemi të bindur që këtë mashtrim të revizionistëve kinezë nuk do ta gëlltitë as budallai më i
madh në. Evropë dhe në botë. Asnjë njeriu me logjikë
nuk mund t'i shkojë ndër mend që Shqipëria socialiste
kërkon t'i presë marrëdhëniet me Kinën e madhe, kur
një gjë e tillë, kuptohet, nuk ia do interesi i madh i ndërtimit të socializmit. Cilido që do ta marrë vesh qëndrimin

tonë, do të bindet se është Kina revizioniste ajo që i ka
prerë marrëdhënict me Shqipërinë socialiste, sepse kjo e
fundit nuk ka pranuar kushtet që Kina është përpjekur
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t'i imponojë. Pra, gjithë njerëzit me arsye do të na mbështetin nc.
Mbrëmë, duke biseduar për këto çështje, ramë dakord me shokët që t'i bëhet një radiogram përgjegjësit
kryesor të grupit tonë të punës që është në Kinë, ku t'i
thuhet të bëjë deklarata të drejta, në rrugë diplomatike,
por pak të forta dhe në mënyrë të hapët, sepse ne nuk
na trembin veprimet e kinezëve.
thuhet qartë kine-

zëve se veprimet që përpiqen të na imponojnë, janë të
dënueshme, se të tilla akte kundër nesh kanë kryer edhe
të tjerët para tyre e s'na kanë trembur. Shoku që kemi
dërguar të porositet t'u thotë kinezëve gjithashtu: Këtyre
mallrave ju u vini çmime kaq të ulëta, gjoja ndërkombëtare, sepse doni ta ulni ose ta pritni fare tregtinë me ne,

prandaj ju lutemi të ktheheni nga kjo rrugë dhe së toku
të bëjmë një tregti të ndershme mbi bazën e parimeve
të pranuara më parë nga të dyja palët. Radiogrami u
shkon sot shokëve tanë në Kinë.
Qëllimi i qartë, i hapët dhe pa dorashka i udhëheqjes
kapitaliste kineze është që në qarqet kapitaliste, imperialiste, me përjashtim të Bashkimit Sovjetik, të krijojë një
opinion dashamirës rreth vetes. Kinës revizioniste nuk i

intereson opinioni i popujve, i proletariatit, i partive komuniste marksiste-leniniste të vërteta. Politika e saj është
tipike aventureske, një politikë antimarksiste, prandaj
udhëheqjes kineze as që i bëhet vonë dhe as i skuqet
faqja për këto qëndrime të poshtra që mban ndaj nesh
dhe ndaj partive të tjera të vërteta marksiste-leniniste.
Ajo do të vazhdojë të mbajë qëndrime të hapëta, pro

kapitalizmit, pro imperializmit amerikan, pro organizmave politiko-ekonomikë-ushtarakë të këtyre shteteve. Kina
do të bëjë një politikë hegjemoniste dhe do të përpiqet,
por jo me shumë insistim, që, me një bojë të lehtë, të
mbajë etiketa marksiste-leniniste.
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PËRPJEKJE PER STABILITET KAPITALIST
Në intervistën që dha Remon Bari në Pekin, vuri në
dukje se Kina shqetësohej për rrezikshmërinë që paraqet
Bashkimi Sovjetik, por tash, tha ai, ka ndërruar disi
qëndrimi i saj dhe ajo nuk mendon më se Bashkimi Sovjetik do të zhvillojë një luftë të shpejtë, nuk mendon,
gjithashtu, se sovjetikët do të sulmojnë hëpërhë në
Evropë.
Këtej ne mund të nxjerrim disa konkluzione mbi paqëndrueshmërinë e politikës kineze, që edhe herë të tjera e kemi vënë në dukje. Politika e udhëheqjes kineze
është antimarksiste, pragmatiste, është një politikë e koniunkturave. Edhe vetë kinezët e shohin absurditetin e
tezës së tyre se Bashkimi Sovjetik po përgatitet të sulmojë Evropën dhe të shpallë luftën botërore. Ata e shohin
se një gjë e tillë, sikur të ndodhte, do të implikonte edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një luftë të tretë
botërore, atomike.
Kjo tezë e Kinës jo vetëm që nuk gjen aprovimin e
shteteve të mëdha perëndimore të Evropës e të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, por nuk përkrahet as nga shtetet e së ashtuquajturës botë e tretë. Shtetet e Bashkuara
të Amerikës kanë deklaruar se ato nuk janë për acarim
të marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. Edhe udhëheqësit kryesorë të vendeve kapitaliste të Evropës Perëndimore, që bëjnë pjesë në «Evropën e Bashkuar» dhe në
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Tregun e Përbashkët Evropian, kanë deklaruar se janë
për detantën, për marrëveshje me Bashkimin Sovjetik
dhe punojnë në këtë drejtim. Këtyre shteteve, nga njëra
anë, u intereson të zhvillojnë marrëdhënie ekonomike
me Bashkimin Sovjetik e me vendet e tjera më pak të
zhvilluara në Perëndim, dhe, nga ana tjetër, bëjnë ç'është
e mundur ta dobësojnë dhe ta përçajnë Bashkimin Sovjetik. Ndërsa kjo politikë e kapitalizmit botëror është e
qartë, revizionistët kinezë mbrojnë tezën se Bashkimi
Sovjetik, sot ose nesër, do ta sulmojë Evropën dhe botën
kapitaliste për të vendosur hegjemoninë e tij.

Kjo tezë e revizionistëve kinezë, sido që është absurde, siç e kemi thënë edhe herë tjetër, ka për qëllim
të bëjë që të tërhiqen në Evropë forcat e Bashkimit
Sovjetik dhe të lehtësohet kështu gjendja në kufirin e
Kinës. Pra kinezët duan të largojnë nga vetja presionin
ushtarak sovjetik. Mirëpo Bashkimi Sovjetik revizionist,
si një imperializëm i ri dhe i fuqishëm, është agresor, ai
do të dominojë, do të krijojë tregje, por në të njëjtën
kohë bën edhe përpjekje që të evitojë shpërthimin e një
lufte bërthamore.
Në qoftë se Bashkimi Sovjetik do të bëjë luftë, ai do
ta shpërthejë këtë në hallkën më të dobët, prandaj më
parë ai do të sulmojë Kinën, pastaj mund të hidhet kundër Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Po të sulmojë Bashkimi Sovjetik Kinën, ndërhyrja e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë luftë është
me pikëpyetje, kurse po të sulmojë Evropën Perëndimore, domethënë NATO-n, ndërhyrja e tyre është e sigurt,
sepse këto janë brenda në NATO, pjesëtare të këtij blloku. Pra, është e qartë se po u sulmua Evropa Perëndimore, sulmohet NATO-ja, domethënë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tash politika e Ten Hsiao Pinit konsiston në atë që
të ngrejë nivelin e ulët të zhvillimit të ekonomisë së
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Kinës dhe të armatosë ushtrinë kineze me armët më të
reja, me qëllim që ta bëjë moderne. Për të realizuar këto
pikësynime të politikës së tij, Ten Hsiao Pinit i duhen
teknologji moderne, kohë, kredi dhe fonde. Këto fonde e
kredi Kina do t'i marrë nga jashtë, por do t'i nxjerrë, gjithashtu, edhe nga brenda, nga shitja e pasurive të vendit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtetet kapitaliste
të Evropës Perëndimore dhe Japonia janë ato vende kapitaliste të zhvilluara që mund t'i japin kredi Kinës dhe
të investojnë atje. Për këto kredi e investime si Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ashtu edhe shtetet e tjera kapitaliste, natyrisht, duan garanci dhe garancitë më të mira
për to janë tregu kinez, zonat e influencës në Kinë dhe
nënshtrimi i Kinës. Kështu edhe ajo fasadë e socializmit
që ekziston në Kinë, do të zhduket. Baza dhe superstruk-

tura në Kinë do të marrin pamjen e një formacioni ekonomiko-shoqëror kapitalist.
Mbajtja në këmbë e një ushtrie të madhe do të sjeIlë si pasojë prapambetjen e Kinës, prandaj asaj i duhet,
ose të mbajë një numër të madh ushtarësh dhe ushtria
të jetë e prapambetur, ose të mbajë një ushtri me një
numër të reduktuar ushtarësh dhe t'i vihet modernizimit
të saj. Që të realizohet kjo gjë, duhet të ulet tensioni me
Bashkimin Sovjetik, të ulet tensioni në kufirin kino-sovjetik. Pra, ka mundësi që Kina të zvarriset si zhapi në
një detantë me Bashkimin Sovjetik, domethënë të rrëshqasë drejt njëfarë afrimi dhe përmirësimi të marrëdhënieve me të. Kjo mund të bëhet për të lehtësuar presionin në kufi, për të pakësuar numrin e madh të ushtarëve
që ajo mban dhe, mundësisht, për të marrë edhe kredi
nga Bashkimi Sovjetik për ndërtimin e ekonomisë kapitaliste dhe për modernizimin e ushtrisë kineze. Kështu që
Kina, edhe në këtë situatë, edhe në këtë gjendje, bëhet
një kundërbalancë midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
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Ten Hsiao Pini, antimarksist, borgjez dhe pragmatist,
mund ta ndjekë fare mirë edhe këtë orientim politik. Në
këtë prizëm mund ta kuptojmë konkluzionin e shprehur
në intervistën e kryeministrit francez, Remon Bar, se
Kina imediatisht nuk shikon një luftë në Evropë.
Po pse ka filluar Kina të ndërrojë mendim? Ky
ndryshim në politikën kineze rezulton nga ato që thashë
më lart, nga qëllimet dhe nga rruga që ka gjetur ajo për
realizimin e tyre. Asgjë nuk na çudit në këtë mes.
Në fjalimet që mbajti Remon Bari, për çështjet kryesore nuk e aprovoi politikën e Ten Hsiao Pinit dhe këtë
qëndrim të tij nuk mungoi ta shprehte haptas. Ai nuk
ishte për acarimin e marrëdhënieve midis Evropës Perëndimore dhe Bashkimit Sovjetik, përkundrazi, kurse
Ten Hsiao Pini ngriti çështjen sikur midis tyre marrëdhëniet janë të acaruara. Por sido që Remon Bari nuk e
aprovoi politikën kineze në çështjet kryesore, Teni shtroi
çështjen e forcimit të Tregut të Përbashkët Evropian, gjë
që i leverdis Francës, si dhe të forcimit të marrëdhënieve
miqësore e tregtare midis Kinës dhe Francës, sepse do
që të zërë një vend të mirë në tregun kinez. Në këtë
drejtim Franca do të bëjë përpjekje.
Francës i intereson që Kina të bëjë zhurmë propagandistike kundër Bashkimit Sovjetik, sepse kjo propagandë, sado absurde që të jetë, në njëfarë mase i nxjerr
probleme Bashkimit Sovjetik dhe e detyron atë që ta
zbutë situatën në Evropë. Bile në rast se Kina maoceduniste, antimarksiste, kapitaliste, nuk bën një volte-face,
një prapakthehu, siç e ka zakon, Franca do të dëshironte
që Bashkimi Sovjetik mundësisht të heqë edhe forcat
ushtarake nga Evropa që t'i çojë ato në kufijtë me Kinën.
Aktualisht, politika e Kinës është aventureske. Në
këtë kaos politik ku e ka futur atë klika revizioniste aktuale e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit, ajo përpiqet të gjejë një «stabilitet» kapitalist.
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Ne po mësojmë edhe mbi shkaqet që, për fat të keq,
sollën ardhjen në fuqi të revizionizmit në Bashkimin
Sovjetik dhe mbi eksperiencën e hidhur të Partisë Bolshevike për këtë problem.
E ENJTE
26 JANAR 1978

EKSPERIENCA E PARTIVE TË TJERA NA SHËRBEN
PER FORCIMIN E PUNES SE PARTISE SONË
Në gjithë punën për brumosjen dhe për revolucionarizimin e pandërprerë të Partisë sonë ne kemi pasur
parasysh eksperiencën pozitive e negative të partive të
tjera, në mënyrë të veçantë eksperiencën e Partisë Bolshevike të Bashkimit Sovjetik.
Partisë Bolshevike të Leninit, për shembull, i duhej
të luftonte kundër rrymave të mëdha të socialdemokracisë, kundër partive të ndryshme të asaj kohe të krijuara
brenda dhe jashtë Rusisë. Ne e dimë dhe po e studiojmë
ditë e natë eksperiencën e madhe të Partisë së Leninit,
luftën e tij kundër të gjitha tendencave antirevolucionare, antimarksiste. Ne studiojmë dhe udhëhiqemi nga
ajo luftë që bëri Lenini për formimin dhe për kalitjen e
Partisë Bolshevike kundër rrymave dhe fraksioneve të
ndryshme brenda në parti dhe jashtë saj. Lufta e Leninit u materializua me fitoren e Partisë Bolshevike kundër Perandorisë Cariste dhe kundër presionit të jashtëm
të imperialistëve që kërkonin ta mbytnin që në vezë bolshevizmin dhe shtetin e parë të proletarëve.
Me vëmendje e me hollësi ne kemi studivar e po
studiojmë, gjithashtu, edhe veprën e madhe të Stalinit,
për të ditur se si ai me Partinë Bolshevike luftuan kundër fraksioneve të ndryshme të rrezikshme.
44

Në shënimet e mëparshme unë kam shkruar edhe për
partitë e tjera komuniste, duke treguar se si u krijuan
ato nga bashkimi i partive komuniste me partitë socialiste, socialdemokrate etj. Kështu kam folur për Partinë
e Bashkuar Punëtore të Polonisë, për Partinë e Punonjësve të Hungarisë, për Partinë Komuniste të Cekosllovakisë dhe atë të Rumanisë, ku ka pasë ekzistuar edhe
-Garda e hekurt- e Antoneskut.
Jam përpjekur të shpjegoj edhe se si ky fuzion i kë-

tyre partive në këto vende nuk solli atë kalitje të partisë,
siç na mësojnë Lenini dhe Stalini. Përkundrazi këto parti

të shartuara, patën një jetë të shkurtër dhe, me ardhjen
e revizionistëve sovjetikë në fuqi, morën rrugën e tradhtisë së marksizëm-leninizmit, të devijimit nga kjo teori.
Ndryshe nga të tjerat, Partia jonë Komuniste, që më
vonë e quajtëm Partia e Punës, u formua në rrethana të
tjera, në rrethanat e Luftës Nacionalçlirimtare. Ajo u
formua në një terren të virgjër, ku nuk ekzistonin parti
të tjera të borgjezisë ose të fshatarësisë. Partia jonë u

formua, duke pasur në themel të saj ideologjinë marksiste-leniniste. Ajo u hodh në luftë si një parti e re, e
vogël, por e vendosur për çlirimin e vendit nga pushtuesit fashistë dhe për krijimin e një shteti të demokracisë
pop ullore.
Normat që u vendosën dhe që u zbatuan me rigorozitet të madh ishin norma leniniste. Ne ecëm në shembullin e Partisë Bolshevike të Lenin-Stalinit, ndoqëm
rrugën e saj dhe kështu i ngjitëm shkallët e vështira të
luftës. Që në fillim iu vumë punës për krijimin e organizatës së Frontit,.së cilës nuk i dhamë formën e një partie,
por të një organizate të gjerë politike ku të merrnin
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pjesë të gjithë antifashistët, për të cilët u punua që të
brumoseshin me ideologjinë e Partisë sonë, me ideologjinë marksiste-leniniste, me ideologjinë revolucionare
çlirimtare.
Gjatë luftës u krijua edhe organizata e Ballit Kombëtar, që përfaqësonte llumin e Shqipërisë, shtresën e bejlerëve, të borgjezisë tregtare, të tradhtarëve dhe të kuislingëve. Në të bënin pjesë ata elementë që, edhe mund
të kishin formuar ndonjë parti të borgjezisë më përpara,
por regjimi i Zogut dhe më vonë pushtimi fashist nuk i
lejuan. Partia jonë e përhapi vijën e saj në masat nëpërmjet organizatës së Frontit Nacionalçlirimtar. Masat
luftarake të popullit tonë e ndienin veten në Front si në
organizatën e vërtetë të tyre, ato shikonin të pasqyruara
te programi i Partisë dhe te vija e Frontit dëshirat dhe
aspiratat e tyre.
Që në fillim, pas Çlirimit, Partisë sonë i doli përpara
rreziku i madh jugosllav, i egër dhe kërcënues, i cili filloi ta sabotonte vijën e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë, punonte që, nëpërmjet një agjenture me Koçi
Xoxen në krye, ta likuidonte Partinë dhe kështu ta bashkonte Shqipërinë me Jugosllavinë. Ky ishte një rrezik
shumë, shumë serioz, por Partia e kapërceu me sukses.
Partia jonë luftoi kundër një numri deviatorësh, që
ishin agjentë të revizionistëve jugosllavë, agjentë të kuislingëve, dhe, siç doli më vonë, ishin edhe agjentë të revizionistëve sovjetikë. Bazat e tyre në Parti ishin të dobëta, kështu që Partia jonë, e krijuar dhe e kalitur në
luftëra, me ideologjinë e saj të qartë marksiste-leniniste, i
likuidoi këta elementë ose këto grupe dhe vazhdoi, siç e
dimë, punën e saj për ndërtimin e socializmit. Në asnjë

moment Partia jonë nuk e dobësoi luf tën e klasave. Kjo
luftë u zhvillua me një pjekuri të madhe në të gjithë
sektorët e veprimtarisë sonë, duke dënuar fajtorët, duke
demaskuar armiqtë e fshehtë, duke sqaruar të gabuarit
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dhe duke kapërcyer pengesat njëra pas tjetrës. Kështu e
ndërtuam ne bazën ekonomike socialiste, industrinë, bujqësinë dhe kulturën socialiste.
Nga sa thashë del qartë se f ormimi, zhvillimi, konsolidimi dhe kalitja e Partisë sonë ndryshojnë kryekëput
nga procesi i formimit të partive ish-komuniste në Lindje
ose në Perëndim, që tash janë shndërruar në parti revizioniste.
Forca dhe uniteti i Partisë sonë duhet të ruhen dhe
të rriten vazhdimisht. Forcimi dhe kalitja e Partisë, e vijës sonë në etapat e zhvillimit të shoqërisë socialiste, duhet të bëhen kurdoherë në bazë të parimeve të marksizëm-leninizmit dhe ta interpretojnë drejt këtë shkencë
universale të proletariatit. Asnjëherë teoria jonë të mos
bjerë në kundërshtim me situatat që mund të krijohen,
por të jenë pikërisht kjo teori dhe kjo vijë e Partisë sonë
që të parashikojnë e të ndihmojnë për të krijuar situatat
progresive në vend. Për këtë arsye duhet që vija e Partisë sonë të qëndrojë absolutisht kurdoherë e pastër, Partia të jetë gjithmonë e vendosur, e zgjuar, vigjilente, e
dashur me popullin, t'u prijë masave dhe të japë shembullin në punë e në sakrifica.
Komunistët duhet të jenë në pararojë, të parët në
sakrifica e të fundit në pretendime. Një parullë e tillë ka
kuptim të madh dhe të thellë. Të gjithë e përmendin këtë
parullë, por ka nga ata që nuk e kuptojnë sa duhet dhe si
duhet. Të jesh komunist nuk mjaf ton me pasë teserën e
Partisë në gji, rëndësi ka ta meritosh këtë titull të lartë
me një luftë të gjallë revolucionare kudo ku punon dhe
jeton. Them kështu, sepse kam parasysh që komunisti
duhet të mendojë gjatë punës që kryen, por duhet të
mendojë edhe jashtë punës. Komunisti ka një mision të
madh udhëheqës në shoqëri, mbi supet e tij rëndon një
barrë e madhe. Ai kurrë nuk duhet të përkulet nga kjo
barrë, por gjithmonë të mendojë thellë për të e t'i për47

vishet punës me vrull për ta kryer me nder. Komunisti
duhet të marrë pjesë aktive në të gjitha punët e shoqërisë sonë socialiste, që udhëheq Partia e tij e Punës.

Duke pasur një Parti të fortë, pavarësisht se vendi
ynë është i rrethuar nga një oqean armiqsh kapitalistë
dhe revizionistë, prapë ajo është në gjendje t'u rezistojë
sulmeve të jashtme, t'i rezistojë presionit të jashtëm, të
ruajë kurdoherë brenda një situatë të shëndoshë, të krijojë
e të kalitë një patriotizëm të madh revolucionar, të krijojë kushte për një jetë të bollshme ekonomike dhe të
kulturuar në vendin tonë.
Të gjitha këto do të realizohen, sepse të tillë e kemi
ne Partinë. Ne kurdoherë i kemi ruajtur e i kemi mbrojtur Partinë dhe marksizëm-leninizmin nga armiqtë. Por

megjithëkëtë nuk duhet të harrojmë se armiqtë janë rreth
nesh për të na dëmtuar, prandaj kurrë të mos e flemë
mendjen, kurrë të mos e nënvleftësojmë armikun, kurrë
të mos e shuajmë luftën e klasave dhe të mos vetëkënaqemi, të mos plogështohemi.
Të jemi gjithmonë në sulm. Partia jonë, masat e gjera të popullit duhet të jenë në sulm kurdoherë dhe për
çdo gjë.

E ENJTE
26 JANAR 1978

PARTIA KOMUNISTE E KINES NE NJE RADHE
ME PARTITE REVIZIONISTE
Udhëheqësit revizionistë kinezë po përpiqen e do të
përpiqen edhe në të ardhmen ta forcojnë pozitën e tyre
me anën e disa njerëzve në krye të disa partive «komuniste» të vendeve të ndryshme. Këta trockistë, të ashtuquajtur marksistë-leninistë, ata i kanë grumbulluar rreth
vetes. Partitë që udhëhiqen nga këta sahanlëpirës të revizionistëve kinezë dhe që mbahen për parti marksiste-leniniste, janë, për shembull, partia e Hillit në Australi,
një parti në Holandë, parti të sajuara në Gadishullin
Skandinav, partia e Zhyrkesë në Francë, partia e Vilarit
në Portugali. Kina revizioniste njerëz të tillë ose grupime të vogla njerëzish pa parime mund të grumbullojë
në botë sa të dojë, por nuk do t'i sjellin asnjë dobi. Këta
lakenj botojnë një herë në muaj nga një palo gazetë, ku
shkruajnë mirë për Kinën. Kinës kaq i mjafton për t'i
përkrahur. Ajo i merr këta artikuj dhe i boton në «Zhen-

minzhibao», i përhap edhe nëpërmjet HSINHUA-së për
të gënjyer opinionin se gjoja Kina na qenka një fuqi
marksiste-leniniste dhe drejtoka komunizmin «e vërtetë»
ndërkombëtar.
Në fakt, komunizmi ndërkombëtar nuk drejtohet nga
ndonjë parti komuniste, as nga Partia Komuniste e Kinës, që, si parti «e madhe», ka iluzione, por nuk është gjë
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tjetër veçse një parti revizioniste dhe shteti që ajo udhëheq — një shtet kapitalist, që aspiron të bëhet superfuqi.
Politika dhe rruga që do të vazhdojnë Kina dhe partia e
saj, do të demaskohen. Do t'i demaskojë Partia jonë, por
do t'i demaskojnë edhe partitë komuniste të vërteta
marksiste-leniniste me atë fuqi propagandistike që kanë.
Ne jemi të bindur se fuqia propagandistike e partive të
vërteta marksiste-leniniste do të vijë duke u shtuar, veç

të tjerave edhe për arsye se Kina me aktivitetin e saj,
me pikëpamjet e saj, me aleancat dhe me manovrimet
që po bën, do të vetëdemaskohet në sytë e popujve të
botës. Popujt do ta kuptojnë të vërtetën, që Kina nuk
është socialiste dhe partia e saj nuk është marksiste-leniniste.

Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit. Një gjë të
tillë ata nuk do ta bëjnë dot" dhe do të dështojnë, siç
kanë dështuar të gjithë renegatët e tjerë të marksizëm-leninizmit. Imperializmi do të shkatërrohet, do të zhduket, ai është në kalbëzim, kurse revolucionet proletare do
të triumfojnë.

Këtej del që ne duhet t'i vëmë rëndësi të madhe forcimit të punës së Partisë dhe të levave të saj. Brumosja
e Partisë dhe kalitja e saj në kudhrën e ideologjisë sonë
marksiste-leniniste, përbëjnë forcën e pathyeshme të
shtetit tonë proletar. Në shkrimet e mia kam folur për
eksperiencën e partive të tjera, e veçanërisht të Partisë
Bolshevike të theme]uar nga Lenini, veprën e të cilit e
vazhdoi Stalini.

Partia Komuniste e Kinës hyn në grupin e partive
revizioniste të botës, ajo radhitet në një radhë me partitë
revizioniste jugosllave, italiane, franceze, spanjolle etj.,
që, duke e braktisur si «të vjetruar» teorinë marksiste-leniniste, kanë nxjerrë teorinë se në socializëm mund të
shkohet me pluralizëm. Sipas tyre, marksizëm-leninizmi,
qoftë si teori, qoftë si praktikë revolucionare, nuk paska
mundësi të shërbejë më në kohët aktuale. Kalimi nga një
shoqëri në një tjetër, sipas këtyre «teoricienëve», nuk
vjen nëpërmjet revolucionit me dhunë, por me reforma
të ndryshme specifike për çdo vend, me një ideologji të
veçantë të alambikuar sipas partisë së këtij apo të atij
vendi. Kjo «teori» do të thotë të mos shkohet në socializëm, por të qëndrohet në kapitalizëm. Me fjalë të tjera,
ata duan të ndërtojnë e të forcojnë sistemin kapitalist
shtypës botëror, duke i dhënë kësaj shtypjeje një aspekt
«social» të diferencuar, për të evoluar në kapitalizmin
më 41umanitar».

Taktika aktuale e ideologëve të kapitalizmit, imperializmit dhe revizionizmit modern, synon ta vërë në raftet
me pluhur teorinë e madhe shkencore revolucionare të
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E PREMTE
27 JANAR 1978

QENDRIME SKANDALOZE
Qëndrimet e Kinës janë me të vërtetë skandaloze.
I tillë është telegrami që Hua Kuo Feni i dërgoi Çausheskut, i cili, për 60-vjetorin e lindjes së tij, kishte organizuar një tamtam të madh në tërë Rumaninë. S'la dekorata pa i vënë vetes e s'la diploma pa i dhënë personit të
tij. Që 14-15 vjeç e nxori veten revolucionar, ky «hero»
me brekë të shkurtra që militonte në rininë e Antoneskut, në rininë e «Gardës së hekurt». Dhe Hua Kuo Feni

rrugë atë. Pra, udhëheqësit kinezë nuk janë tjetër veçse
kapitalistë, fashistë dhe Partia Komuniste e Kinës, s'ka
si të mos quhet revizioniste, ajo është revizioniste kokë
e këmbë.
Marrëdhëniet me ne i kanë sjellë në pikën më të
vdekur, po këputet edhe ajo lidhje që është e natyrshme
të ekzistojë midis dy vendeve, qofshin këto edhe me sisteme politike të ndryshme. Edhe marrëdhëniet tregtare
po prishen. Ata në mënyrë provokuese, flagrante e skandaloze, duan t'i këputin edhe këto lidhje, duke menduar
se ne do të dobësohemi, do të përulemi, do t'u nderim
dorën kapitalistëve, miqve të tyre. Dhe kështu, me këto
qëndrime, ata mendojnë të vërtetojnë tezat e tyre antimarksiste, por gabohen. Megjithëse e dinë që gabohen,
nuk turpërohen për këtë veprimtari të tyre armiqësore.
Është e natyrshme që një fashist të mos turpërohet e të
mos skandalizohet për veprimtarinë e tij. Ai këtë veprimtari e gjen të drejtë, prandaj udhëheqësve kinezë nuk u

i drejton këtij «trimi» një telegram ditirambik, tek i cili
gjenden fjalët më të mëdha, më të lavdërueshme, superlative.

skuqet faqja e verdhë. Shkurtabiqi i verdhë, që bredh
krah për krah me Ne Vinin nga një pagodë në një pagodë
tjetër, do të kthehet në Kinë dhe prej andej do të vejë
në Nepal, t'i bëjë vizitë një mbreti, një feudali tjetër.

Po ashtu, në shtypin kinez jo vetëm reklamohen e
botohen, por edhe merren në mbrojtje ngjarje nga më
kundërrevolucionaret që ndodhin në botë, mbrohet reaksioni më i zi. Propaganda kineze po u bën haptazi një
reklamë të neveritshme përgatitjeve luftarake të kapita<
lizmit evropian, atij anglez, francez etj. Nuk mungon të
reklamojë jetën kapitaliste, «të mirat» e kapitalizmit në
këto vende. Sidomos Zvicrën e përshkruan si njëfarë
parajse në Evropë. Dhe po në këtë shtyp nuk do të gjesh
asnjë fjalë të vetme, të paktën një fjalë për mjerimin e
proletariatit, për grevat e demonstratat e mëdha të klasës
punëtore kundër oligarkisë financiare e kundër borgjezisë kapitaliste që e shtyp, që e shtrydh, që e vret nëpër

Në të tilla situata e deri në këtë shkallë ka ardhur
Kina. As që mund të mendohet që kjo Kinë të ketë qenë
ndonjëherë me të vërtetë vend socialist dhe as mund të
mendohet që kjo parti të ketë qenë ndonjëherë me të
vërtetë marksiste-leniniste.
Nga informatat që kemi, mësojmë se brenda po bëhen spastrime të mëdha, dhe këto spastrime në Kinë nuk
janë një e dy, por me qindra mijë, me miliona. Kundërshtarët e këtyre që tash kanë marrë fuqinë e që janë në
udhëheqje nuk kanë qenë katër, por miliona. 1VIegjithatë,
ata do ta mbrojnë këtë fuqi, do ta shtypin rezistencën e
popullit dhe të marksistë-leninistëve kinezë dhe do të
përpiqen që krahu i djathtë të dominojë dhe të bëjë çfa-
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rë të dojë, derisa ta rrëzojnë të tjerë më të djathtë, ose
më pak të djathtë. Revolucionarëve do t'u duhet një kohë
shumë e gjatë që të dalin të luftojnë e të marrin fuqinë.
Duhet pasur parasysh se pseudomarksistët kinezë
janë në rrugën e revizionistëve hrushovianë, ata, në të
vërtetë, janë për një botë pa luftëra, për një «bashkekzistencë paqësore-. bile ata shkojnë edhe më tej: predikojnë aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
me të gjitha vendet kapitaliste të zhvilluara të botës. Interesat e proletariatit dhe interesat çlirimtarë të popujve

imperializmin si faza më e lartë e kapitalizmit dhe epokën aktuale si epokën e shembjes së imperializmit dhe
të fitores së revolueioneve proletare.
Në pamje të jashtme duket sikur qëndrimet dhe veprimet e revizionistëve kinezë nuk përputhen me ato të
revizionistëve sovjetikë, por përputhja e të gjithë revizionistëve modernë qëndron në hedhjen tej të marksizëm-leninizmit dhe në cilësimin e tij si një dogmë e vjetruar. Pikërisht në këtë drejtim përputhja e tyre është e
dukshme.

ata ua nënshtrojnë kapitalizmit dhe imperializmit.
Është e vërtetë se udhëheqësit kinezë për të fshehur
këtë teori propagandojnë se gjoja lufta është iminente, se
Bashkimi Sovjetik me sot e me nesër do të atakojë Evropën, sepse Evropa, — thonë ata, — është qendra e kontradiktave në mes socialimperializmit sovjetik dhe vendeve kapitaliste perëndimore, plus Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Pra, sipas tyre, Traktati i Varshavës është gati
i përgatitur të sulmojë NATO-n. Kjo nuk ekskludohet
për arsye se qoftë NATO-ja, qoftë Traktati i Varshavës
janë armë të ngritura për të vendosur hegjemoninë botërore. Por, ashtu sikurse vepronte revizionizmi sovjetik,
që nga njëra anë fliste për bashkekzistencë paqësore, për
shkuarjen në socializëm me rrugën parlamentare, kurse
nga ana tjetër armatosej, kështu po bën edhe Kina. Edhe
kjo është haptazi për një bashkekzistencë paqësore me
kapitalizmin dhe me imperializmin botëror dhe, për ta
maskuar këtë bashkekzistencë paqësore, për të mos u
identifikuar plotësisht me socialimperializmin sovjetik,
bën zhurmë se gjoja imperializmi sovjetik është më agresiv dhe i gatshëm të bëjë luftë. Pra që të dy: qoftë Hrushovi, qoftë Maoja, janë në një vijë, në vijën e bashkekzistencës paqësore me kapitalizmin, pra janë revizionistë.
Ata kanë revizionuar teorinë e Marksit dhe të Leninit,
kanë revizionuar ose nuk e njohin teorinë leniniste mbi

Ne nuk duhet ta pushojmë për asnjë çast luftën tonë
të drejtë për demaskimin e pikëpamjeve hrushoviane lidhur me rrugën paqësore për në socializëm, sepse kapitalizmi botëror, imperializmi nuk dorëzohen kurrë pa i detyruar me anë të revolucionit. Në asnjë mënyrë nuk mund
të shkohet në socializëm nëpërmjet reformave strukturore ose politike, duke ruajtur regjimin kapitalist ose kapitalizmin shtetëror, pra në rrugë paqësore.
Kina si dhe Bashkimi Sovjetik kanë kaluar në kampin e kundërrevolucionit dhe e kanë komplikuar akoma
më tepër luftën, revolucionin. Ata janë bashkuar me partinë revizioniste italiane, e cila devijimin e saj tradhtar e
ka quajtur «reformë të strukturave». «Prej këtej, —
thoshte Toliati, — do të kalojmë në socializëm»! Kjo
është «teoria- e integrimit të socialiZmit në kapitalizëm,
kjo është teza socialdemokrate e integrimit në kapitalizëm.
Ne, komunistët shqiptarë, çdo ditë e më shumë duhet
të jemi të ndërgjegjshëm se e ardhmja e komunizmit në
vendin tonë, varet nga lufta jonë revolucionare marksiste-leniniste. Lufta jonë i shërben, gjithashtu, edhe komunizmit ndërkombëtar, së ardhmes së botës. Prandaj duhet
të zhvillohet një luftë e pamëshirshme, mbështetur fuqimisht në teorinë revolucionare të Marksit dhe të Leninit,
kundër revizionizmit dhe të konsiderohet ajo as e thjeshtë, as e lehtë, por nga më të vështirat në të cilën është
futur ndonjëherë revolucioni.
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E MARTE
31 JANAR 1978

UJËRA TE TURBULLTA
Sajfudini «i famshëm», kandidat i Byrosë Politike të
Partisë Komuniste të Kinës, u shkarkua tok me gjithë
komitetin e Sinkiangut. Këtë njoftim që e jepte mbrëmë
AFP-ja e kishte marrë nga transmetimi i Radio Urumçit.
Sajfudini akuzohet si partizan i «katërshes». U dha një
biografi e tij, ku tregohej se ai kishte studivar në Bashkimin Sovjetik, pra, me sa duket, do ta akuzojnë edhe si
agjent të sovjetikëve.

Mirë t'u bëhet! Të gjithë udhëheqësit kinezë, që rrëzohen, ngrihen, rirrëzohen e ringrihen, janë antimarksistë
e intrigantë. Pikërisht ky Sajfudin, është apo s'është partizan i «katërshes», vajti në Jugosllavi, mbajti gjithë ato
fjalime për të mburrur e për të ngritur në qiell titizmin,
Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, ndërtimin e «socializmit» në Jugosllavi, vijën «e drejtë» titiste në zgjidhjen e çështjeve nacionale e të tjera, e të tjera. Për të
kam shkruar edhe më parë në Ditar, prandaj nuk do të
zgjatem këtu.
Aktualisht ne asgjë nuk na çudit për çka po ngjet në
Kinë. Shumë gjëra do të ngjasin atje. Këto ditët e fundit
nga lloj-lloj artikujsh që botohen, arrijmë të kuptojmë
se në Kinë ka një çoroditje dhe një konfuzion të madh,
ka luftë në mes fraksioneve që ekzistojnë në parti, në
pushtet dhe në ushtri. Edhe në ushtri ka lëvizje, ka grupe
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të shumta që kundërshtojnë njëri-tjetrin. Dhe grupe të
tilla përbëhen nga njerëzit e Tenit, njerëzit e vjetër të
Lin Biaos, njerëzit e Jeh Çien Jinit, njerëzit e Hua Kuo
Fenit etj. Në udhëheqje po sillen kuadro «të rinj». Në artikuj shkruhet se këta kuadro «të rinj» mbështetin, domethënë rehabilitojnë, disa kuadro të vjetër, gjoja partizanë të «të katërve». Pa ngrihen të tjerë për të rrëzuar
këta që tentojnë të rehabilitojnë njerëzit e «katërshes»
dhe kështu atje është bërë një çorbë derri si në çdo vend
tjetër kapitalist, ku ekzistojnë shumë parti, se edhe në
Kinë ekzistojnë shumë rryma, që mund të quhen parti të
ndryshme dhe që në këto kohë kaotike dhe paqëndrueshmërie secila përpiqet si e si të vendosë në vendet kyç
njerëzit e vet.

Pra, në Kinë asgjë s'ka përfunduar. Këtu duket fare
qartë konsekuenca e vijës oportuniste të Mao Ce Dunit
«njëqind lulet» e «njëqind shkollat» me të vërtetë «po lulëzojnë», po lulëzojnë në thonjëza, se në fakt duhet thënë
që po luftojnë me njëra-tjetrën. Po përse luftojnë? Për
kolltuk, për fuqi dhe jo për të vendosur diktaturën e proletariatit, jo për pastërtinë e marksizëm-leninizmit.
E gjithë kjo luftë fraksioniste brenda në parti dhe në
pushtet në Kinë nuk ka aspak karakterin e një lufte për
Ilagarisjen e ujërave. Ujërat atje janë të turbullta dhe
aktualisht s'po duket asnjë korrent i shëndoshë marksist-leninist që të luftojë për pastrimin e llumit që ka mbuluar Kinën.
Ten Hsiao Pini po shëtit në Birmani e do të vejë edhe
në Nepal. Pse shkon ai atje? Natyrisht, që udhëheqësit
reaksionarë kapitalistë të këtyre vendeve, feudalët, të
binden që të qëndrojnë me Kinën, domethënë të jenë aleatë me Kinën, dhe Ten Hsiao Pini me grupin e tij të likuidojnë luftën nacionalçlirimtare të Partisë Komuniste të
Birmanisë, e cila ka vite të tëra që po lufton.

Kina e Çu En Lait, e Hua Kuo Fenit, e Ten Hsiao
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Pinit, e së vesë së Çu En Lait ka shtënë dashuri me udhëheqjen reaksionare të Birmanisë. Krerët e tanishëm kinezë po shkojnë tek ata sikur po venë te vëllezërit e tyre!
Është e kuptueshme se ideologjikisht dhe politikisht
.ata janë plotësisht dakord me njëri-tjetrin. Nga ana tjetër, duket qartë se Kina është kundër luftës çlirimtare të
popullit birman, që udhëhiqet nga Partia Komuniste e
Birmanisë. Sikurse U Nuja, ashtu edhe Ne Vini luftuan
dhe luftojnë me tërbim kundër komunistëve, të cilët nuk
i hedhin armët e bëjnë sakrifica të mëdha, kurse pseudomarksistët e Pekinit shkojnë dhe puthen me xhelatët e
tyre.
Por tragjedia qëndron në atë që Partia Komuniste e
Birmanisë nuk guxon dot të flasë haptazi kundër Kinës,
aleates së armikut të saj më të tërbuar. Është e çuditshme
përse druhen shokët tanë birmanë të flasin kundër Kinës,
kur kjo tregohet solidare me armiqtë e tyre? A mos ndo.shta edhe ata luajnë një lojë të dyfishtë, siç bëjnë kinezët, apo nuk flasin për arsye se marrin disa armë nga
Kina? Por le të mos ua kenë nevojën atyre armëve që u
jep Kina, në qoftë se u jep, dhe t'ua rrëmbejnë Ne Vinit
dhe ushtrisë së tij antipopullore që e mbron këtë regjim
feudal shtypës.
Në Nepal, po ashtu, Ten Hsiao Pini vete të japë kredi, që froni feudal i nepalezëve të mbajë gjoja qëndrim
miqësor ndaj Kinës për të qenë një kundërshtar eventual
i Indisë kaotike kapitaliste. Vështi•ë të ekzistojë në botë
një vend më i mjeruar se India. Atje nga njëra anë ek- ziston kulti i maharaxhave, i të pasurve, dhe nga ana tjetër mizerja më e zezë. Gjysma e popullsisë indiane, domethënë rreth 300 milionë veta vuajnë nga uria. Indianët
fitojnë një rupi në ditë kur një litër qumësht, sipas malerialeve që kam lexuar, kushton një rupi e gjysmë. Pra,
mund të merret me mend se çfar° mjerimi ekziston në
Indi. Maharaxhatë e pasanikët prej shekujsh kanë rrënjo'58

sur te populli indian konceptin se njerëzit rehabilitohen
e janë njëlloj vetëm në «botën tjetër-, prandaj mbi tokë
do të ekzistojnë kastat, domethënë të pasurit, kurse njerëzit e varfër, njerëzit e mjeruar, që kositen nga sëmundja
e uria, nuk duhet të ngrenë krye, se atëherë «shpëtimi»
në «atë jet• nuk do të bëhet, pra këta të varfër nuk do
të ngrihen në «atë jetë• në kastat e në shtresat më të
larta, prandaj duhet të pranojnë këtë ndarje që ekziston
aktualisht mbi tokë!
Ja, pra, ç'njerëz sundojnë mbi këtë popull kaq të
madh e të mjeruar. Klika e këtij vendi është bashkuar me
imperializmin amerikan e herë-herë edhe me socialimperializmin sovjetik. kurse Kina aktualisht përpëlitet. Duke
qenë edhe kjo një superfuqi, por superfuqi e dobët, përpiqet t'i marrë krahët Indisë, prandaj Kina bën përpjekje
të puqet dhe të lidhë miqësi të ngushtë me Pakistanin e
kanëve dhe me mbretërinë e Nepalit për t'i vënë një
barazh infiltrimit të .indianëve në Tibet.
Nga ana tjetër, Teni shkoi në Birmani që t'i kërkonte kësaj të ndërhynte në konfliktin vietnamezo-kamboxhian. Dhe këtë ai e bëri kur dihet se Kina është një
nga superfuqitë që, bashkë me Bashkimin Sovjetik dhe
me imperializmin amerikan, nxitin gjakderdhjen midis
këtyre dy vendeve, të ashtuquajtura socialiste.
Ç'ndryshim ka Vietnami që 1.ufton me Kamboxhian
nga Somalia që lufton me Etiopinë? Është e kuptueshme
që Etiopia me Somalinë, si shtete kapitaliste që janë, të
luftojnë me njëra-tjetrën, por dy shtete, dy vende që
quhen socialiste, dy parti që quhen marksiste, të luftojnë
për një rrip toke, për një ishull, kjo nuk shkon fare. Kina, në këtë mes, po bën lojëra të rrezikshme, të cilat nuk
do ta përmirësojnë gjendjen e saj të ardhshme si një shtet
borgjez kapitalist •i stabilizuar•.
Revizionistët kinezë do të përpiqen ta stabilizojnë
gjendjen dhe mund ta stabilizojnë atë përkohësisht, por
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do t'i nënshtrohen diktatit të imperializmit amerikan, të
demokracive borgjeze perënairnore dhe të Japonisë. Ka
mundësi, siç kam shkruar edhe herë tjetër, që Kina e
Ten Hsiao Pinit, në qoftë se këtë e lënë në fuqi, por edhe
e atyre që do të vijnë më vonë, të luajë edhe kartën e
sovjetikëve, domethënë të bëjë shantazh si andej, si këtej, por edhe andej, edhe këtej e kuptojnë dhe do ta
kuptojnë edhe më mirë lojën që bën Kina. Prandaj as
njëri, as tjetri imperialist nuk do të gënjehen nga kinezëritë dhe nga kjo politikë inkoherente borgjeze e udhëheqjes kineze.

E ENJTE
2 SHKURT 1978

REVOLUCIONI NE KINE ESHTE THJESHT
DEMOKRATIKO-BORGJEZ
Siç e kanë theksuar klasikët tanë, Revolucioni Demo-

kratiko-Borgjez Francez është një revolucion progresiv
për kohën e tij, sepse hapi një epokë të re në historinë e
njerëzimit. Nga materialet historike del se një karakteristikë e këtij revolucioni është se ai filloi nga poshtë-lart. Revolucioni i madh Borgjez në Francë udhëhiqej
nga borgjezia de robe dhe mundi të fitonte dhe t'i
kryente detyrat vetëm në sajë të rolit vendimtar të fshatarësisë dhe të vegjëlisë së qyteteve. Borgjezia ishte pa-

sttruar mjaft gjatë periudhës së sundimit të feudalizmit
e të absolutizmit, por nuk gëzonte ato të drejta politike
që kishin pronarët e mëdhenj të tokave, fisnikët dhe kleri.
Borgjezia tregtare dhe rentiere u mbështet te fshatarësia, e cila ishte e rënduar jashtëzakonisht shumë nga detyrimet në dobi të klasave të privilegjuara, prandaj ishte
kundër taksave e punës angari, me një fjalë, kundër pushtetit mbretëror absolut dhe aristokracisë feudale.

Detyrat themelore të revolucionit demokratiko-borgjez janë rrëzimi i feudalizmit, i pushtetit mbretëror absolut, dhe zgjidhja e problemit fshatar, pra, kryerja e
reformës agrare. Revolucioni Demokratiko-Borgjez Francez, ndryshe nga revolucionet e tjera borgjeze, u bë nga
masat popullore, nga vegjëlia e qytetit dhe e fshatit, të
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do t'i nënshtrohen diktatit të imperializmit amerikan, të
demokracive borgjeze perëndimore dhe të Japonisë. Ka
mundësi, siç kam shkruar edhe herë tjetër, që Kina e
Ten Hsiao Pinit, në qoftë se këtë e lënë në fuqi, por edhe
e atyre që do të vijnë më vonë, të luajë edhe kartën e
sovjetikëve, domethënë të bëjë shantazh si andej, si këtej, por edhe andej, edhe këtej e kuptojnë dhe do ta
kuptojnë edhe më mirë lojën që bën Kina. Prandaj as
njëri, as tjetri imperialist nuk do të gënjehen nga kinezëritë dhe nga kjo politikë inkoherente borgjeze e udhëheqjes kineze.

E ENJTE
2 SHKURT 1918

REVOLUCIONI NE KINE ESHTE THJESHT
DEMOKRATIKO-BORGJEZ
Siç e kanë theksuar klasikët tanë, Revolucioni Demo-

kratiko-Borgjez Francez është një revolucion progresiv
për kohën e tij, sepse hapi një epokë të re në historinë e
njerëzimit. Nga materialet historike del se një karakteristikë e këtij revolucioni është se ai filloi nga poshtë-lart. Revolucioni i madh Borgjez në Francë udhëhiqej
nga borgjezia de robe dhe mundi të fitonte dhe t'i
kryente detyrat vetëm në sajë të rolit vendimtar të fshatarësisë dhe të vegjëlisë së qyteteve. Borgjezia ishte pa-

suruar mjaft gjatë periudhës së sundimit të feudalizmit
e të absolutizmit, por nuk gëzonte ato të drejta politike
që kishin pronarët e mëdhenj të tokave, fisnikët dhe kleri.
Borgjezia tregtare dhe rentiere u mbështet te fshatarësia, e cila ishte e rënduar jashtëzakonisht shumë nga detyrimet në dobi të klasave të privilegjuara, prandaj ishte
kundër taksave e punës angari, me një fjalë, kundër pushtetit mbretëror absolut dhe aristokracisë feudale.

Detyrat themelore të revolucionit demokratiko-borgjez janë rrëzimi i feudalizmit, i pushtetit mbretëror absolut, dhe zgjidhja e problemit fshatar, pra, kryerja e
reformës agrare. Revolucioni Demokratiko-Borgjez Francez, ndryshe nga revolucionet e tjera borgjeze, u bë nga
masat popullore, nga vegjëlia e qytetit dhe e fshatit, të
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udhëhequra nga borgjezia, kundër feudalizmit dhe absolutizmit. Pjesëmarrja mjaft e gjerë e masave popullore në këtë revolucion e dallon atë nga revolucionet e tjera borgjeze.
Kur filloi revolucioni, fshatarësia franceze akoma nuk
ishte e qartë për nevojën e ndryshimit konstitucional të
formës së regjimit. Nevoja e rrëzimit të monarkisë u
kuptua më vonë, progresivisht. Nuk po ndalem në peripecitë që kaloi Revolucioni Demokratiko-Borgjez Francez
gjatë periudhave të ndryshme të historisë së tij, sepse
nuk është ky qëllimi i këtij shkrimi, prandaj pa u zgjatur dua të theksoj se, si rrjedhim i gjendjes së krijuar
nga lëvizjet popullore, u ndie nevoja e thirrjes së les
ëtats gërtërauxl. Pas shumë mbledhjesh le Tiers Etat2 ,
i nxitur nga entuziazmi i masave të revoltuara, që kërkonin luftë të vendosur kundër pushtetit në fuqi, më 17
qershor e shpalli veten Asamble Kombëtare. Më 9 korrik
mbledhja në sallën «Jeu de Paume» e shpalli veten Asamble Kushtetuese, që duhej të përpunonte kushtetutën e re.
Oborri mbretëror dhe përkrahësit e tij, feudalë e
klerikë, por edhe elementë të borgjezisë, filluan të kundërveprojnë ndaj Asamblesë. Për shpërndarjen e saj u
sollën forca ushtarake në Paris dhe në Versajë. Zemërimi i thellë i masave popullore, kur morën vesh orvatjet
e reaksionit, bëri që pjesëmarrja në kryengritje të zgjerohej dhe të thellohej shumë dhe më 14 korrik 1789 u
dogj kështjella-burg e Bastijës, simboli i tiranisë.
Më në fund populli kryengritës përmbysi monarkinë
absolute. Të gjitha prerogativat e feudalizmit u likuiduan.
Pushteti ra në duart e borgjezisë së madhe bankare-tregtare dhe të disa fisnikëve që e mbështetën atë. Kjo borgjezi, që u bë pronare e madhe, e përdori fitoren për interesat e saj, ajo ruajti tokat e veta dhe të mirat komunale i ndau disi me fshatarësinë.
1 Kuvend i Përgjithshëm.
2 Shtresa e tretë.
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Pavarësisht se krahu i djathtë i revolucionit francez,.
i përbërë nga fejantët, më vonë nga zhirondinët, të pasuar nga dantonistët dhe hebertistët, u përpoq jo vetëm
të ruante mbretërinë, por edhe ta ndalonte në mes të
rrugës revolucionin, ky krah u dërrmua nga diktatura demokratike revolucionare e borgjezisë së qytetit, e artizanëve, e robespieristëve që përkraheshin nga masat popullore. Periudha e Robespierit ishte kulmi i Revolucionit

Demokratiko-Borgjez Francez.
Më pas borgjezia kundërrevolucionare sulmoi jakobinët, shfrytëzoi grindjet e brendshme në radhët e këtyre
të fundit, rigrupoi forcat dhe e likuidoi diktaturën robespieriane. Më vonë Babëfi shkroi dhe predikoi reformën
e plotë agrare. Ai ishte kundërshtar i vendosur i pronës
private mbi tokën dhe mbrojtës i flaktë i barazisë. Babëfi
dhe përkrahësit e tij luftuan kundër pushtetit borgjez,
por atë e arrestuan dhe e ekzekutuan. Meqenëse Babëfi
ishte komunist utopist dhe organizator i «komplotit të të
barabartëve», babëfizmi u quajt ekstremi i majtë, «komunizmi», në Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez.
Pra, Revolucioni Francez i vitit 1789 pati peripecitë
e veta dhe me diktaturën e jakobinëve shënoi periudhën
më të ndritur të tij. Pas diktaturës jakobine, më 1794, ky
revolucion filloi rënien, erdhi reaksioni termidorian, që
vulosi mbarimin e Revolucionit Demokratiko-Borgjez të
shekullit të 18-të.
Borgjezia kundërrevolucionare ushtroi sundimin e saj
të pakufizuar nën pushtetin e Direktoratit. Mirëpo edhe
Direktorati, gjatë 5 vjetëve të qeverisjes, e humbi autoritetin në sytë e borgjezisë, sepse u bënë spekulime dhe
shpërdorime të shfrenuara në arkën e shtetit. Shpërthimet e lëvizjeve popullore kundër Direktoratit e trembën
borgjezinë, prandaj ajo kërkoi një pushtet më të fortë. Në
këto rrethana, më 9 shtator 1799 (18 brymer), u krye një
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grusht ushtarak shteti nën drejtimin e Napoleon Bonapartit, i cili kishte përkrahjen e gjithanshme të borgjezisë së madhe. Direktorati u përmbys dhe vendin e tij e
zuri diktatura ushtarake e Bonapartit. Pushteti i tij, —
siç thotë Engelsi, — i hoqi popullit francez të gjitha liritë
politike të fituara gjatë revolucionit.
Revolucioni Demokratiko-Borgjez, që shembi feudalizmin dhe regjimin që e mbronte, nuk arriti ta realizonte plotësisht reformën agrare. Me gjithë karakterin përparimtar
të diktaturës jakobine, kufijtë e një pushteti borgjez nuk u
kapërcyen. Më pas revolucioni ra për shkak të aspiratave
hegjemoniste të borgjezisë së madhe që u përpoq të konsolidonte pozitat sunduese me synime imperialiste. Borgjezia nuk mund t'i mbante dot rreth vetes për një kohë
të gjatë masat popullore që shfrytëzonte.
Duke u angazhuar në luftë kundër Rusisë, Prusisë
dhe Austrisë, ushtria franceze pësoi disfatë. Në mars të
vitit 1814, pas kapitullimit të Parisit, Napoleoni u detyrua të abdikonte dhe u dërgua në ishullin e Elbës. Këtë
situatë e shfrytëzoi dinastia e Burbonëve, e cila rimëkëmbi pushtetin e saj dhe shpërtheu terrorin kundërrevolucionar. I ndihmuar nga pakënaqësia e borgjezisë
ndaj qëndrimit të Burbonëve, Napoleoni erdhi përsëri në
fuqi, por kësaj radhe nuk mundi ta mbajë pushtetin vegse 100 ditë. Më 18 qershor 1815 ushtria e tij u mund
përfundimisht në betejën e Vaterlosë dhe vetë Napoleoni
u internua në Shën Elenë, ku vdiq më 1821.
Edhe dinastia e Burbonëve pati peripecitë e veta. Në
Francë erdhën në fuqi mbretër «republikanë» që sunduan «me anë të shpatës dhe të kryqit», gjersa më 1852
Napoleoni III u bë president për një kohë të shkurtër
dhe rikrijoi Perandorinë Franceze. Gjatë kësaj periudhe,
pas gjithë këtyre luftërave, borgjezia franceze u mëkëmb, u fuqizua ekonomikisht dhe kështu filloi industrializimi i Francës.
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Disa historianë thonë se mund të merret si një revolucion demokratiko-borgjez model edhe ai i Kromuellit,
që u krye në Angli. Mua më duket se ky vlerësim nuk
është i drejtë, për arsye se, ndryshe nga Revolucioni
Demokratiko-Borgjez Francez, revolucioni në Angli u bë
kryesisht nga lart, në kompromis midis përkrahësve të
pushtetit mbretëror: feudalëve, kishës anglikane, nga njëra anë, dhe përkrahësve të parlamentit: borgjezisë së madhe dhe fisnikëve të rinj, nga ana tjetër. Vërtet që edhe
në Angli u pre koka e mbretit, por revolucioni atje e la
fshatarësinë pa tokë. Kjo vazhdoi të paguante detyrimet
e mëparshme ndaj feudalëve dhe kishës. Të gjitha vështirësitë e luftës civile parlamenti anglez ia ngarkoi popullit, duke i shtuar taksat. Gjendja ekonomike e masave u
keqësua më tej. Ky revolucion konsolidoi pozitat e borgjezisë pronare të tokave, si dhe pozitat e feudalëve. Borgjezia ndërmori zhvillimin industrial më përpara se të bëhej revolucioni; ajo u fut në rrugën e zhvillimit kapitalist
dhe, nga synimet për ekspansion në kolonitë, hyri në
konflikt me perandorinë e Bonapartit, që, për të kënaqur
ambiciet e veta, kërkonte t'u vinte fre lakmive të borgjezisë angleze.

Revolucioni francez u quajt revolucion i madh pikërisht sepse, siç na mëson Lenini,
i tij dallues nuk ishte plogështia, karakteri gjysmak dhe frazeologjia.. . ishte një revolucion serioz, i cili, pasi i përmbysi monarkistët, i
shtypi ata deri në fund... Për klasën e vet, për të
cilën ai punoi, për borgjezinë, ai bëri aq shumë
saqë gjithë shekulli XIX, ai shekull që i dha qytetërimin dhe kulturën mbarë njerëzimit, kaloi nën
flamurin e revolucionit francez» 1 .
1 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 29, f. 392, 412.
5 — 130
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Jakobinët e vitit 1793 kanë hyrë në histori si një shembull me shumë vlerë i luftës me të vërtetë revolucionare
të klasës së shtypur kundër klasës së shfrytëzuesve.

Në shkrimin e tij «Zhvillimi i socializmit nga utopia

në shkencë• Engelsi thekson:
«Revolucioni i madh francez ka genë... e para

kryengritje që u zhvesh krejt nga rrobet fetare dhe
në të cilën lufta u zhvillua haptazi në terren politik. Ajo ka qenë gjithashtu kryengritja e parë në të
cilën lufta u çua me të vërtetë deri në fund, deri
në zhdukjen e plotë të njërës nga palët luftuese,
pikërisht të aristokracisë, dhe deri në fitoren e
plotë të palës tjetër, pikërisht të borgjezisë. Në
Angli vazhdimësia e institucioneve të kohës para
revolucionit dhe pas revolucionit dhe kompromisi
midis pronarëve të mëdhenj të tokës dhe kapitalistëve gjetën shprehjen e vet... në ruajtjen dhe në
nderimin e formave juridike feudale. Në Francë,
përkundrazi, revolucioni u shkëput përfundimisht
nga traditat e së kaluarës, zhduku gjurmët e fundit të feudatizmit...» 1
.

Revolucion nga lart u bë edhe në Gjermani. Prej tij
doli perandoria e krijuar nga Vilhelmi I dhe nga Bismarku. Edhe këtu revolucioni demokratiko-borgjez u bë
si rezultat i bashkëpunimit midis borgjezisë së lëkundur
e të pavendosur gjermane, nga njëra anë, dhe feudalëve
e junkerëve pronarë të mëdhenj të tokave, nga ana tjetër.
Borgjezia gjermane filloi të industrializonte ekonominë
dhe, nëpërmjet kulturkamfit, tentoi të tërhiqte me vete
edhe proletariatin që po formohej. Në krahasim me këtë
1 K. Marks e F. Engels. Vepra të Zgjeclhura, vëll. II, f. 107-108. Tiranë, 1980.
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revolucion, Revolucioni Demokratiko-Borgjez Francez i
vitit 1789 ka ndryshim rrënjësor. Sikurse vëren Lenini

revolucioni demokratiko-borgjez gjerman i vitit 1848 nuk
u çua deri në fund, se nuk i shkatërroi monarkinë dhe
reaksionin. Borgjezia gjermane e prapambetur politikisht
dhe jorevolucionare u bë «mburoja e fronit». Në rastin e
revolucionit në Francë u mobilizuan masat e popullit, të
cilat për një kohë e lanë mënjanë borgjezinë e moderuar,
kurse revolucioni në Angli u bë kryesisht nën drejtimin
e borgjezisë liberale. Për këto arsye borgjezia e lëkundur
në vendet e tjera u është trembur tmerrësisht «rreziqeve
të padëgjuara të rrugës së vitit 1789», dhe preferoi më
tepër rrugën e Gjermanisë së 1848-s.
Duke gjykuar nga karakteri dhe forcat lëvizëse të
Revolucionit Demokratiko-Borgjez Francez, domethënë
duke e analizuar këtë ngjarje të madhe historike nga
detyrat që zgjidhi, nga fakti se çfarë klase përmbysi dhe
çfarë klase solli në fuqi, çfarë marrëdhëniesh në prodhim
zhduku e çfarë marrëdhëniesh në prodhim vendosi etj.,
si dhe nga fakti se cilat klasa e shtresa shoqërore morën
pjesë në të, mund të kuptohet qartë sa shumë të drejtë
kishte Lenini kur thoshte se revolucion borgjez klasik ka
qenë pikërisht revolucioni i madh frëng i shekullit të
18-të.
Këto ishin disa nga karakteristikat më tipike të revolucioneve demokratiko-borgjeze.

Si mund ta përcaktojmë revolucionin kinez, duke
analizuar karakterin dhe forcat e tij lëvizëse në dritën e
materializmit historik? Edhe atje ekzistonte feudalizmi,
pushteti i mandarinëve, Perandoria e Mesit, siç i thonë.
Edhe atje revolucioni, i kryesuar nga Sun Jat Seni dhe
nga organizata e Guomindanit, që ishte e fuqishme në
atë kohë, synonte të rrëzonte feudalizmin dhe perandorinë. Problemi kyç i këtij revolucioni, përveç shembjes
së feudalizmit dhe të perandorisë, duhej të ishte reforma
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agrare, me fjalë të tjera duhej t'u rrëmbehej toka pasanikëve. Që të kishte sukses ky revolucion ishte e domosdoshme mbështetja te fshatarësia. Nga analiza e karakterit dhe e forcave lëvizëse del se edhe revolucioni kinez
ishte demokratiko-borgjez.

Më 1921 u krijua Partia Komuniste e Kinës. Sido që
ishte e re, kjo parti duhej t'i kishte të qarta karakterin
e revolucionit dhe forcat lëvizëse të tij. Ajo duhej të
kishte ndërtuar një program minimal dhe një program
maksimal. Partia Komuniste e Kinës duhej t'i ruante edhe
aleancat me Guomindanin, me Sun Jat Senin e me të
gjitha forcat e tjera progresive, të përcaktonte mirë qëlli-

min e programit të saj minimal — revolucionin demokratiko-borgjez, domethënë likuidimin e feudalizmit bashkë me shtetin që e mbronte këtë rend ekonomiko-shoqëror, dhe kryerjen e reformës agrare, duke shpronësuar
borgjezinë e madhe pronare të tokave. Pasi të përmbyseshin feudalizmi, mandarinët dhe të merrej pushteti në
dorë, të shkohej nga reforma në reformë, nga një etapë
e revolucionit në tjetrën.
Revolucioni demokratiko-borgjez kinez ndodhi në
kohë dhe në kushte të ndryshme nga Revolucioni Demokratiko-Borgjez Francez. Në kohën e Revolucionit Demokratiko-Borgjez Francez borgjezia ishte klasë përparimtare, kurse në kohën kur u bë revolucioni në Kinë, borgjezia e këtij vendi nuk ishte e tillë. Në Francën e viteve
1789-1794, që Marksi e merr si periudhën e ngjitjes së
revolucionit demokratiko-borgjez, proletariati nuk kishte
dalë akoma si klasë më vete, kurse në kohën e revolucionit kinez ai ekziston dhe lufton, bile ka edhe partinë komuniste e teorinë marksiste-leniniste për të cilën nuk
mund të bëhej fjalë në Revolucionin Demokratiko-Borgjez Francez. Franca e kohës së revolucionit të madh
borgjez vërtet kërcënohej me sulm nga ana e Ferdinandit të Brunsvikut, nga Koblenci dhe feudalët që kishin
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emigruar, por kufijtë e saj nuk u sulmuan, kurse Kina
u pushtua nga Japonia dhe nga shtete të tjera imperialis-

te. Kështu revolucioni demokratiko-borgjez në Kinë do
të zhvillohej nëpërmjet një lufte nacionalçlirimtare jo
vetëm kundër pushtuesve japonezë, por edhe kundër imperialistëve të tjerë; ai duhej të ishte më radikal. Revolucioni kinez kishte para vetes një shembull të madh historik, Revolucionin e Madh Socialist të Tetorit nga ku
mund të frymëzohej dhe të merrte eksperiencë shumë tu
vlefshme për perspektivat e tij.
Pra, Partia Komuniste e Kinës nuk duhej ta humbiste busullën në përcaktimin e programit të saj minimal, por të ndiqte me besnikëri vijën e Kominternit dhe
ta shikonte Bashkimin Sovjetik si atdheun e madh të
proletariatit, ndihmësin kryesor për fitoren e revolucionit të saj. Parimet udhëheqëse të veprimtarisë së kësaj
partie duhet të ishin marksiste-leniniste. Që ajo të siguronte rolin hegjemon të klasës punëtore në revolucion,
ideologjia e saj lipsej të ishte ajo e klasës punëtore.

Në këtë çështje Partia Komuniste e Kinës nuk realizoi si duhet aleancat në revolucionin demokratiko-borgjez. Ajo nuk pati përcaktime të qarta për qëndrimin
ndaj borgjezisë së pasur, ndaj borgjezisë së madhe të tokave. Natyrisht, forca kryesore lëvizëse në këtë revolucion ishte fshatarësia, por kjo nuk do të thotë aspak që
pikëpamjet mikroborgjeze të fshatarësisë të bëheshin
ideologjia udhëheqëse e kësaj partie dhe që klasa punëtore të mos ishte hegjemone. Në këtë kohë në Kinë klasa
punëtore ishte formuar dhe ideologjia e saj kishte fituar
në Bashkimin Sovjetik.

Pavarësisht nga të gjitha të papriturat që u vërtetuan, lufta kundër japonezëve dhe imperialistëve të tjerë
u fitua. Populli luftoi, në radhë të parë luftuan fshatarësia dhe klasa punëtore. Ndryshe nga ç'pritej, pas çlirimit, reformat nuk u zhvilluan në mënyrë radikale. Partia
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Komuniste e Kinës, me Mao Ce Dunin në krye, u mbështet te fshatarësia duke përfshirë edhe fshatarësinë e pasur, së cilës ia la tokat që t'i shfrytëzonte si më përpara!
Edhe borgjezia nuk u shpronësua. Në këtë mënyrë jo vetëm nuk u prek baza ekonomike e shfrytëzuesve, por këta
nuk u prekën as politikisht. Udhëheqësit e Partisë Komuniste të Kinës deklaronin se gjoja ishin kundër borgjezisë
kompradore, por kjo borgjezi, me gjithë Çan Kai Shinë,
kishte emigruar jashtë. duke lënë si reaksion brenda në
vend borgjezinë e pasur fshatare dhe industriale.

Në Kinë revolucioni demokratiko-borgjez duhej të
çohej deri në fund, por nuk u çua. Ky revolucion nuk
bëri reforma radikale, u mbështet pak te klasa punëtore
kineze. Vërtet perandoria u rrëzua, por uniteti i Kinës
nuk u arrit në pushtetin e borgjezisë. Që në kohën e Sun
Jat Senit dhe më pas nuk u bë diferencimi në qëndrimin
ndaj borgjezisë së madhe, borgjezisë kompradore, borgjezisë së vogël dhe fshatarësisë. Ky ishte një defekt i madh
që, më vonë, do të kishte konsekuenca të rënda për fatin
e revolucionit demokratiko-borgjez të Kinës dhe, me siguri do të ngadalësonte c do ta pengonte zhvillimin e tlj.
Shndërrimet që janë problemi kyç i një revolucioni demokratiko-borgjez, në Kinë mbetën në gjysmë të rrugës,
sepse atje nuk u likuidua plotësisht feudalizmi; pronarët
e mëdhenj të tokave, që mund t'i quajmë feudalë ose
gjysmëfeudalë, nuk i humbën prerogativat e tyre. Pas
çlirimit të Kinës, më 1949 dhe më pas, udhëheqësit kinezë kishin mendimin që etapa e parë e revolucionit demokratiko-borgjez duhej të vazhdonte gjatë, rreth 30 vjet,
dhe në këtë etapë do të zhvilloheshin bashkërisht edhe
kapitalizmi, edhe socializmi.
Të mendosh e të veprosh në këtë mënyrë, do të thotë
të mos kesh një pikëpamje të qartë mbi historinë e zhviilimit të revolucionit demokratiko-borgjez dhe mbi shndërrimin e tij në revolucion socialist, të mos kesh të qartë

programin minimal dhe maksimal të Partisë, të mos kesh
të qartë cilat janë reformat që duhet të bëhen njëra pas
tjetrës, të mos kuptosh se ç'aleanca duhet të bëhen në
dobi të revolucionit dhe cila klasë duhet të jetë në udhëheqje të tij.
Partia Komuniste e Kinës, udhëheqësit kinezë, Mao
Ce Duni, nuk i kishin të qarta këto probleme të rëndësishme, prandaj revolucioni demokratiko-borgjez në Kinë
u zhvillua me zigzage të mëdha, në konfuzion, në anarki,
në kaos. Një qëndrim i tillë pengoi seriozisht zhvillimin
e bujqësisë dhe të industrisë, për arsye se partia nuk i
kishte të qarta dhe s'donte t'i kishte të qarta rrugët që
duhej të ndiqte, se udhëheqja e saj ishte oportuniste, e
pavendosur në rrugën e marksizëm-leninizmit. Mao Ce
Duni derisa vdiq mbeti në pozitat e revolucionit demokratiko-borgjez, sepse i tillë ishte botëkuptimi i tij.
Kina mbeti prapa për vite të tëra. Edhe pas çlirimit

ajo ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë nga mungesa e një
qartësie parimore për sa u përket perspektivave të zhviIlimit. Tridhjetë vjet u mbushën dhe meqë nuk u punua
drejt, nuk u vu që në fillim ujët në zjarr, revolucioni kinez jo vetëm s'ka bërë asnjë hap përpara, por përkundrazi, me grushtin e shtetit të Hua Kuo Fen-Ten Hsiao
Pinit, po bën hapa prapa. Për sa kohë që klasa punëtore
e ndan pushtetin me borgjezinë, ky pushtet nuk mund të
jetë diktaturë e proletariatit. Kështu ndodhi në Kinë,
prandaj revolucioni kinez nuk mund të jetë një revolucion socialist.

Tash, grupi puçist që ka marrë fuqinë me metoda si
ato të Napoleonit I e të Napoleonit III, kërkon të fitojë kohën e humbur duke avancuar në rrugën kapitaliste, për
të konsoliduar pozitat e borgjezisë së vjetër dhe të re.
Kjo duket qartë nga fakti që këta puçistë po sjellin në
fuqi gjithë elementët reaksionarë revizionistë e çankaishistë, bijtë e stërnipërit e tyre.
Aktualisht Kina ecën në rrugën e zhvillimit kapita-
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list. Këtë prirje për regres të Kinës duhej ta kishin parashikuar më parë udhëheqësit kinezë dhe Mao Ce Duni,
por ata jo vetëm nuk e parashikuan sepse nuk gjykonin
drejt se nuk ishin marksistë-leninistë, por edhe sepse
ishin dakord me të.
Me pak fjalë, Kina e sotme kapitaliste me një udhëheqje të tillë do të ngjitë një Golgota të vështirë dhe do
të futet më thellë në llumin e kapitalizmit kaotik, në
shfrytëzimin barbar të pasurive të saj, në varfërimin e
masave të gjera të popullit dhe veçanërisht të fshatarësisë. Në këtë proces kapitalist, ku po bëhen orvatje për
të ndërtuar fabrika dhe kombinate nga më modernet,
proletariati, i cili do të jetë një klasë e shtypur, medoemos do të shpërthejë në greva e në demonstrata për t'l
bërë varrin këtij regjimi reaksionar, që mori pushtetin
në Kinë.

E HËINIE
6 SHKURT 1978

ÇFARE DUHET TE KEMI PARASYSH NE TREGTINE
E JASHTME
Me disa shokë të Qeverisë bisedova për çështjen e
tregtisë së jashtme. Nesër, më 7 shkurt, sipas njoftimit
të Ministrisë së Jashtme, vijnë nja 7 afaristë francezë
dhe nja 5 a 6 njerëz të tjerë që merren me tregtinë e
jashtme franceze. Ata janë ftuar nga autoritetet tona për
të biseduar në lidhje me zgjerimin e marrëdhënieve tregtare midis nesh dhe Francës.
Në krye të këtyre është një përfaqësues i firmës

«Shnajder-Kruzo». Ne, u thashë shokëve, natyrisht, kemi
interes që ta zhvillojmë tregtinë me vendet kapitaliste.
Kjo tregti duhet të ketë dy qëllime:
Së pari, të sigurojmë eksportin tonë me leverdi ekonomike, me përfitime për ne. Së dyti, të importojmë nga
jashtë mallrat që na nevojiten, duke synuar që të jenë
me çmime sa më të lira.
Me Francën aktualisht tregtia është e vogël, shumë
e kufizuar. U thashë shokëve se Franca nuk është e interesuar shumë për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare
me ne, prandaj ky interesim i saj tash nuk duhet parë
me sy shumë optimist. Në mënyrë të veçantë duhet të
evitojmë ardhjen e grupeve të tilla të mëdha që përbëhen
prej 7 këshilltarësh të ndërmarrjeve të ndryshme franceze, e sidomos të ndërmarrjeve të mëdha franceze. Na72
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tyrisht, për të zhvilluar tregti, neve, patjetër, na duhet
të bisedojmë, të interesohemi, t'u tregojmë atyre çfarë
duam të shesim, sa duam t'u shesim si sasi edhe si cilësi,
por duhet të mos harrojmë për asnjë moment anën politike.
Aktualisht ne bëjmë tregti me shumë vende, por
tregtia më e madhe ka qenë bërë me Kinën. Mirëpo tregtia midis nesh dhe Kinës ka rënë dhe s'ka asnjë dyshim
që ajo do të bjerë akoma më shumë në të ardhmen. Nga
ana e kinezëve një gjë e tillë bëhet me qëllim që të na
dobësojnë ekonomikisht dhe të na detyrojnë të kthejmë
fytyrën drejt Perëndimit. Dhe këtë ata ta kenë pastaj si
një armë politike në duart e tyre në luftë kundër nesh,
që të thonë: «Ja, edhe ju bëni tregti me Perëndimin,
edhe ju keni lidhje me tregtarë të mëdhenj dhe me firma të mëdha...».
Qëllimi tjetër i Kinës është që. duke menduar se na
dobëson në drejtim të shkëmbimeve tregtare, të na shtyjë të shkojmë drejt Jugosllavisë. Dhe në fakt, nga ana e
jugosllavëve ne shohim interesim të veçantë për zhvillimin
e tregtisë me ne. Bile, nga një lajm i agjencisë Tanjug
mësova se në Mal të Zi është formuar edhe një këshill
ekonomik i posaçëm që të merret me problemin e marrëdhënieve tregtare me Shqipërinë, gjoja sepse Shqipëria
është shumë afër me këtë vend. Kjo të lë të kuptosh se
kinezët janë në marrëveshje me jugosllavët dhe kërkojnë që të realizohet ai unitet antimarksist, antishqiptar
i predikuar nga Çu En Lai, domethënë të vendoset një
lidhje më e ngushtë me Beogradin dhe me Bukureshtin.
Këtë orientim Çu En Lai ua dha Beqir Ballukut dhe
Abdyl Këllezit, dhe këta u përpoqën të vepronin për
realizimin e tij, por ne ua dogjëm planet.
Tash neve na intereson që ta vazhdojmë tregtinë që
kemi me jugosilavët, por të mos shkojmë menjëherë në
rritje, por gradualisht. Po kështu të veprohet edhe me
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Rumaninë, me të cilën megenëse është më larg mund
të bëhet një çikë më shumë tregti. Ndërsa me Greqinë
ne duhet të zhvillojmë një tregti më të gjerë, kjo së
pari, se Greqia është një vend i vogël dhe së dyti, sepse
ajo ka pasur kontradikta me ne për rivendikime tokësore. Kështu që askush nuk e atë që ne po lidhemi me Greqinë.
Pra, anën politike në tratativat për tregti me vendet e huaja nuk duhet ta harrojmë, sepse të gjithë kapitalistët mendojnë si kapitalistë, duke thënë se «aktualisht Shqipëria gjendet në mes të rrugës dhe ka nderur
dorën», kështu që secili përpiqet t'ia zërë sa më parë këtë
dorë për t'i rrëmbyer pastaj krahun. Ne duhet jo vetëm
t'i luftojmë këto pikëpamje. por të veprojmë me shkathtësi e në mënyrë të zgjuar që ata të kuptojnë mirë se
Shqipëria nuk ka mbetur në mes të rrugës, se Shqipëria
ndërton socializmin me forcat e veta dhe kërkon të bëjë
tregti të ndershme në baza reciprociteti. Po t'i interesojë
dikujt dhe, po të na interesojë edhe neve, jemi dakord
të bëjmë tregti me këtë apo me atë shtet. Kur s'na intereson, nuk bëjmë tregti për shembull me iks shtet, atëherë ne gjejmë tregje të tjera gjetkë sepse tregje janë
hapur plot.
Ne, me sa të jetë e mundur, nuk duhet të bëjmë

tregti me firma shumë të mëdha, se ka dhe firma të vogla
që kanë nevojë për mallrat tona me vlerë si për kromin,
për bakrin etj. Prandaj, në një periudhë të dytë, pasi t'i
kemi evaduar dhe të kemi gjetur e vendosur disa tregje
për këto mallra, që Kina na saboton duke mos na i marrë,
në tregtinë me vendet kapitaliste ne duhet të jemi më të
matur, në mënyrë që të shpartallojmë çfarëdo propagande që mund të sajojnë imperialisto-revizionistët se
gjoja ne po ndërrojmë politikën. Përkundrazi, me veprimet tona të matura, korrekte, të vendosura, në frymë
tregtare, të dozuara sa të jetë e mundur me shtete të
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ndryshme, ne duhet t'u lëmë të kuptojnë qartë dhe mirë
atyre se as ideologjikisht ne nuk ndërrojmë kurrë, as
politikisht ne nuk ndërrojmë kurrë. Por ne ama, s'kemi
thënë dhe s'kemi bërë kurrë pa tregti me atë shtet, me të
cilin biem dakord dhe kemi leverdi reciproke ta zhvillojmë tregtinë. Prandaj, edhe me Kinën ne duhet ta mbajmë tregtinë pak, pak, por ta mbajmë. Kjo, na shërben
edhe për arsye sepse në Kinë nuk dihet se ç'do të bëhet,
kinezët janë versatilë, sot thonë kështu, nesër mund të
veprojnë ndryshe, pra janë njerëz të koniunkturave. Dihet se brenda në Kinë ka një mijë e një rryma që
influencojnë edhe për sa u përket marrëdhënieve me
Shqipërinë. Pra, çështja është që, megenëse ne kemi
vendosur njëfarë tregtie tradicionale me Kinën, këtë
duhet ta vazhdojmë, qoftë edhe sikur të reduktohet në
5 për qind. Domethënë tregtinë me Kinën, po ashtu edhe
me vendet revizioniste të Evropës, ta vazhdojmë.
Kjo do të jetë një mënyrë për të luftuar kundër asaj
propagande që zhvillojnë ndaj nesh vendet kapitaliste e
revizioniste. Gjithashtu u thashë shokëve se këta afaristë
francezë që vijnë në vendin tonë, natyrisht, vijnë edhe
për sondazhe dhe për çështje tregtare, por sidomos vijnë
për të tatuar pulsin e gjendjes sonë politike dhe ekonomike. Domethënë vijnë për të parë se ç'fuqi ekonomike
kemi, a mund të rezistojmë, a mund të ecim me këmbët
tona etj., etj. Prandaj ua theksova qartë shokëve që ne
duhet të jemi shumë të kujdesshëm në bisedat tona me
ta. Njerëzit tanë që do të bisedojnë me ta, të jenë politikë e të zgjuar që të kuptojnë mirë pikëpamjet dhe
mendimet e këtyre -miqve» që po na vijnë dhe të mos u
hapim përnjëherësh kartat. Të veprohet me kujdes për
çdo gjë, çdo gjë në kohën e saj, çdo gjë në interesin tonë
dhe gjithçka për të vërtetuar se ne jemi një vend i pavarur dhe do të qëndrojmë një vend i pavarur. Këta objektiva nuk duhet t'i harrojmë për asnjë çast.
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E MARTE
7 SHKURT 1978

NE PREHRIN E IMPERIALIZMIT
Mbrëmë ose parmbrëmë, HSINHUA-ja njoftoi se një
delegacion kinez sigloi në Bruksel marrëveshjen tregtare
me Tregun e Përbashkët Evropian. Agjencia thoshte me
këtë rast se udhëheqësit e këtij tregu (të këtij trusti të
madh ndërkombëtar, që përfaqëson imperialistët evropianë), i bënë elozhe të mëdha Kinës «socialiste-. Ky është

rezultat i politikës reaksionare, antimarksiste, imperialiste
të Kinës revizioniste, e cila ka kohë që ka ndërruar strategji. Ajo është bërë mbrojtësja dhe mikja e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, që radhiten prej saj në «botën e
parë•, dhe e .<botës së dytë•, domethënë e botës kapitalisto-revizioniste. Pra Kina u hodh në prehrin e imperializmit botëror për qëllimin e saj të vetëm e të qartë: të bëhet edhe ajo një superfuqi.
Kurse ndaj Shqipërisë socialiste udhëheqësit kinezë
veprojnë ndryshe, sillen në mënyrë të poshtër e skandaloze. Po bëhen gati tre muaj që grupi ynë i punës për çështjet e tregtisë ndodhet në Pekin. Ky grup jo vetëm që
nuk ka realizuar asgjë deri tashti, por kinezët po e sjellin
atë rrotull, e presin dhe e përcjellin, duke kërkuar t'i
imponojnë çmimet që dëshirojnë ata dhe jo çmimet ndërkombëtare që ekzistojnë për këtë apo për atë mall. Ne
kemi pranuar kushtet e parashtruara nga udhëheqësit
kinezë, por më pas, vetë ata janë tërhequr. Qëllimi është
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më se i qartë: ata duan të presin marrëdhëniet tregtare
dhe çdo lloj marrëdhënieje tjetër me ne. Ne jemi të matur, kemi durim, por, kur të mbushet kupa, kinezët do
ta marrin vesh se ne nuk jemi nga ata që thyhemi, dhe
se dimë të hidhemi në kundërsulm.
Nuk do të jetë keq që gazeta «Zëri i popullit» ta botojë njoftimin që jep vetë HSINHUA-ja për nënshkrimin
e marrëveshjes tregtare me Tregun e Përbashkët Evropianl. Botimi i tij pikërisht në këtë kohë kur ndaj nesh,
ndaj një vendi socialist, ata bëjnë veprime të ulëta si ato
që përmenda, është i përshtatshëm. Me vendet kapitaliste
ata konkludojnë shpejt për nënshkrimin e marrëveshjeve, kurse me ne nuk bien dakord (!).

1 Njoftimi për marrëveshjen tregtare Kinë-Tregu i Përbashkët Evropian u botua në gazetën «Zëri i popullit» më 8 shkurt
1978.
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E MERKURE
8 SHKURT 1978

PERFAQESUESIT TANE DIPLOMATIKE
TE ORIENTOHEN QE TE VEPROJNE ME KUJDES
NE ÇESHTJEN E TREGTISE
Bisedova me shokun Hysni që të dërguarit tanë diplomatikë ose atashetë tregtarë të ambasadave tona të
punojnë me kujdes të madh në vendet ku janë dhe të
mos shkojnë shumë larg në veprimet e tyre. Nuk janë
orientuar shokët e ambasadave tona se si duhet të veprojnë, apo janë orientuar gabim? E bëra këtë bisedë sepse
mësova që ambasadori ynë në Romë merr kontakte deri
edhe me presidentin e «Montekatinit», ish-ministrin e
Financave të Italisë, ose takohet me presidentin e trustit
të madh të armëve «Breda» e me njerëz të tjerë si këta.
Përse bëhen këto? Për të shitur 10 mijë tonë krom,
fjala vjen. Bile, arrihet deri atje sa njëri prej tyre i ka
thënë shokut tonë se kishte leje nga qeveria që t'i vinte
në dispozicion edhe 1 milion dollarë.
I ti]lë ishte dhe veprimi i atasheut tonë tregtar në
Francë në lidhje me dërgimin e përfaqësuesit të «Shnajder-Kruzos» në vendin tonë, ose i atij tjetrit në Stokholm
që merr kontakt me njerëz që nuk duhet të marrë, bile
merr edhe oferta për fabrika për prodhimin e barutit, që
kushtojnë 170 milionë korona.
Këto janë gjëra që nuk duhet t'i bëjnë shokët tanë
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të ambasadave. Kam porositur, dhe është e dyta herë që
po them, se shokët duhet të jenë të matur. Nuk duhet të
shkojmë nga e majta në të djathtë. Këto janë lëkundje
të dëmshme. Përkundrazi kurdoherë duhet të jemi të
ekuilibruar. Tregti duhet të bëjmë me perëndimorët, por
nuk duhet në asnjë mënyrë t'u lëmë të kuptojnë sikur
kemi mbetur në mes të rrugës e nuk dimë nga të vemi.
Përkundrazi, e dimë shumë mirë nga vemi dhe nuk jemi
aspak në mes të rrugës, por ecim si gjithmonë në rrugë
të drejtë. Pra, në takimet me të huajt njerëzit tanë duhet
të jenë të matur. Nuk më pëlqejnë dhe nuk i gjej të
drejta këto veprime të njerëzve tanë në ambasada, që i
përmenda më lart. Këto ndodhin, si rezultat i udhëzimeve
të nxituara nga Qeveria që u jepen këtyre shokëve, sepse
vetë me kokën e tyre ata nuk bëjnë .gjëra të tilla. Prandaj në këto çështje, në radhë të parë, duhet të shikohet
ana politike, ruajtja dhe forcimi i autoritetit të madh që
ka fituar Shqipëria në mbrojtjen e lirisë, të pavarësisë,
të sovranitetit. Të mos ketë nxitim për ta zhvilluar tregtinë e zakonshme me të gjitha shtetet, me ngritje të madhe. Po të veprohet kështu shtetet imperialiste do të mendojnë sikur jemi në situata të këqija, kurse në të vërtetë,
ne nuk jemi aspak në situata të tilla por jemi në situata
shumë të mira.
Po ashtu marrëdhëniet tona ekonomike e tregtare me
Kinën, nuk duhet të shkojnë drejt acarimit, pale drejt
prerjes që jo e jo. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë në
këtë drejtim. Kemi marrë vendim të bëjmë tregti, por në
të njëjtën kohë ne jemi të bindur se kinezët nuk do të
na bëjnë asnjë favor, sepse çështjet politike dhe ideologjike do të influencojnë tek ata për qëndrime kundër
nesh. Në çështjet politike dhe ideologjike ne nuk do të
lëshojmë kurrë. Ata kanë angazhime ndaj nesh, kanë
marrëveshje tregtare ekonomike, të cilat duhet t'i zbatoj80

në, por sigurisht, do t'i zbatojnë me vështirësi, me ngadalësim dhe për këtë ne duhet t'i bëjmë mirë llogaritë.
A duhet të pranojmë ne që fabrikat, për të cilat me
ta kemi marrëveshje që të na i ndërtojnë, t'i marrim në
dorëzim me një vit ose me dy vjet vonesë, apo të mos na
i japin fare? Tani këtë çështje duhet ta mendojmë një
çikë seriozisht se, po t'i kishim mundësitë që t'i ndërtonim
vetë këto fabrika sa më parë që të ishte e mundur, atëherë çështja shtrohej ndryshe. Por unë mendoj se tash
për tash nuk i kemi këto kushte e këto mundësi. Prandaj nuk na çudit dhe nuk duhet të na çuditë fakti që
kinezët e vonojnë dhe do të vazhdojnë ta vonojnë ndërtimin e këtyre veprave në vendin tonë. Por të mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Edhe ata nuk duan t'i presin këto
marrëdhënie me ne në mënyrë brutale siç bëri Hrushovi.
Jo se na duan ne, por sepse është çështja e opinionit publik të brendshëm e të jashtëm. Këtë gjë e kemi thënë
dhe nuk duhet ta harrojmë. Për çdo rast e në çdo moment duhet të jemi të kujdesshëm dhe të matur. Përndryshe, ata mund të gjejnë arsye ose t'u japim ne arsye
që të presin çdo gjë dhe të na akuzojnë se jemi ne që i
premë këto marrëdhënie tregtare dhe ekonomike.
Natyrisht, për sa i përket anës tregtare ne nuk mund
t'u japim atyre mallra xhaba. Çmimet e mallrave duhet
të jenë të bazuara në çmimet ndërkombëtare, siç kanë
kërkuar ata, por edhe ne nga ana jonë duhet t'u përmbahemi kampioneve, cilësisë së prodhimit, ambalazheve
etj. Këto kërkesa duhet t'i plotësojmë medoemos. Ne nuk
do të lejojmë që Kina të na i marrë me 40 e me 41 dollarë tonin e kromit. Kromin na e blejnë të tjerë jashtë
me 100 dollarë e me 110 dollarë tonin, pra jemi larg
asaj që ta shesim kromin me atë çmim që thonë kinezët.
Si konkluzion në këto çështje duhet të jemi shumë
të matur, të mendojmë thellë, të mos lëshojmë as nga ana
ideologjike, as nga ana politike. Por ama tregtia është
6 - 130
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tregti dhe marrëveshjet duhet të përpiqemi që të realizohen qoftë edhe me disa vonesa sepse është në interesin tonë që ato të realizohen. Për këto gjëra, i thashë
Hysniut duhet të këshillohen shokët që të veprojnë me
kujdes, me durim dhe jo me
E MART£
14 SIIKURT 1978

PRESIONET KINEZE NDAJ SHQIPERISE
NUK KALOJNE!
Herë pas here po marrim radiograme nga dy delegacionet tona, njëri i industrisë dhe tjetri i tregtisë, të cilat
ndodhen në Pekin për të përfunduar marrëveshjet me kinezët. Radiogramet janë shumë pesimiste dhe ka arsye të
jenë të tilla.
Revizionistët kinezë mbajnë ndaj nesh qëndrime të
hapëta armiqësore. Veprimtaria e tyre synon të na detyrojë që ne të bëjmë 4, hapin e parë» dhe kështu ata të
gjejnë shkakun e paqenë për të prerë plotësisht marrëdhëniet me ne. Kjo taktikë e revizionistëve kinezë, «hapi i
parë juaji dhe hapi i dytë yni», është e njohur për ne që
në kohën e marrëdhënieve të tyre me revizionistët sovjetikë, se këtë taktikë ndiqnin Mao Ce Duni, Çu En Lai,
Liu Shao Çia dhe Ten Hsiao Pini në kulmin e luftës që
zhvillonte Partia jonë kundër revizionistëve sovjetikë.
Kur ne polemizonim ashpër me revizionistët sovjetikë dhe kinezët na propozonin për ta zbutur dhe për ta
shuar këtë polemikë, ne i pyesnim ata: Përse edhe ju,
shokë kinezë, nuk polemizoni për sa kohë që jeni kundër
revizionizmit sovjetik, kundër Hrushovit? Kësaj pyetjeje
ata i përgjigjeshin: «Le ta hedhin ata hapin e parë kundër nesh, pastaj ne do të hedhim të dytin kundër tyre».
Këtë qëndrim të tyre oportunist udhëheqësit kinezë për82
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piqeshin «ta arsyetonin» duke thënë se revizionistët sovjetikë nuk i kishin atakuar me emër, megjithëse, pa cituar emër, sovjetikët u rrokullisnin atyre mbi kokë
shkëmbinj të mëdhenj. Pra, kinezët në luftën kundër revizionizmit sovjetik nxirrnin si pengesë arsye krejtësisht
formale. Të gjitha historitë në këtë drejtim ishin false.
Në të vërtetë ata nuk dëshironin të hynin në konflikt me
revizionistët sovjetikë, sepse në thelb kishin po atë vijë
revizioniste, por në atë kohë ende maskoheshin.
Tash në marrëdhëniet me ne ata po zbatojnë të njëjtën praktikë. Siç kam theksuar edhe më përpara në marrëdhëniet tregtare me ne duan të na imponojnë çmimet
e tyre dhe nuk i pranojnë çmimet ndërkombëtare. Ata,
duke ndryshuar qëndrim, një herë kërkuan nga ne që
tregtia të bëhej jo ashtu si më parë me çmimet stop, të
palëvizshme, por me çmime ndërkombëtare. Donim s'donim, ne këtë e pranuam. Por, siç shohim, qëllimi i tyre nuk
ishte që çmimet e mallrave të tyre dhe tonave të bazoheshin në çmime ndërkombëtare. Ata tash duan të na imponojnë çmime më të larta për mallrat e tyre dhe mallrat
tona t'i blejnë me çrnime shumë më të ulëta nga sa janë
ato ndërkombëtaret. Në këtë drejtim revizionistët kinezë
po bëjnë presion dhe po insistojnë në mënyrë kaq brutale, sa ky qëndrim i tyre është i pashembullt në tregtinë
ndërkombëtare.
Me këtë qëndrim që mbajnë ata duan të na thonë:
«Në qoftë se dëshironi të bëjmë tregti me këto çmime,
mund të firmosim protokollin, në qoftë se nuk doni, kthehuni dhe ikni-. Pra, ata duan që ta bëjmë ne të parët
hapin e prerjes së marrëdhënieve tregtare.
Një çështje tjetër që zvarritet në marrëdhëniet tona
tregtare me Kinën është tërheqja prej andej e mallrave
kundrejt atyre që kemi eksportuar ne atje. Për këto ata
nuk kanë ç'thonë, por sidoqoftë, sjellin pengesa dhe vonojnë dërgimin e tyre.
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Për ne këto qëndrime janë të papranueshme. Prandaj
i porositëm shokët e delegacionit që, për sa u përket
mallrave të importit dhe të eksportit, që do të kontraktohen për vitin 1978, gjithçka të diskutohet në bazë të
çmimeve ndërkombëtare. Në qoftë se ata nuk i pranojnë
këto çmime, kontrata të firmoset vetëm për ato mallra
që kanë rënë dakord. Për mallrat e tjera që ata nuk i
blejnë, edhe ne nuk ua shesim.
Për mallrat e dhëna me kredi, ne u kemi thënë shokëve tanë të ngulin këmbë që të zbatohet marrëveshja,
domethënë, mallrat të na shiten siç është caktuar, me
çmime stop. Nuk ka përse të pranojmë që të ricaktohen
për to çmime ndërkombëtare.
Çështje tjetër është ajo e fiksimit të datave të clhënies së disenjove dhe të pajisjeve për disa objekte për
kompletimin e Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit. Të
gjitha këto janë të shënuara në dokumente të nënshkruara zyrtarisht, vetëm duhen caktuar afatet përfundimtare. Tani kinezët, pa asnjë arsye, duan ta shtyjnë afatin
e tyre edhe dy vjet të tjerë. Ne ngulim këmbë që afatet të respektohen se është plotësisht e mundur që këto
objekte të na jepen siç kemi mbetur dakord, kurse ata
pretendojnë se gjoja nuk janë në gjendje të na i japin.
Në të vërtetë të gjitha veprat e ndërtuara me kreditë e
Kinës janë mbaruar me vonesë të madhe, nga dy deri në
tre vjet.
Pra, del fare açik që këta tradhtarë të marksizëm-leninizmit, këta kapitalistë të rinj, hegjemonistë të paturpshëm, kërkojnë t'i bëjnë presione e shantazhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Sigurisht ne do të bëjmë tregti edhe me vendet revizioniste të lindjes, me përjashtim të Bashkimit Sovjetik. Ne, me eksportin tonë, do të vazhdojmë të çajmë edhe
në vendet kapitaliste perëndimore. Do të përpiqemi t'i
zhvillojmë marrëdhëniet tregtare me të gjitha ato shtete
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që duan të bëjnë tregti me ne mbi bazën e parimeve të
drejta të pranuara nga të gjithë.
Në zhvillimin tonë të brendshëm, të mbështetur në

forcat tona, ne do të kemi vazhdimisht suksese. Bile ato
do të jenë akoma më të mëdha, sepse do të galvanizohen
forcat, energjitë e popullit tonë përpara armiqve të egër
që kërkojnë të dobësojnë pushtetin e diktaturës së proletariatit, të dobësojnë qëndrimet tona parimore.
Kina revizioniste, tradhtare e marksizëm-leninizmit,
ka për qëllim ta dobësojë Republikën Popullore Socialiste
të Shqipërisë dhe ta bëjë atë të gjunjëzohet përpara kapitalizmit botëror dhe revizionizmit modern. Kështu
Shqipërisë dhe Partisë së Punës të Shqipërisë ajo synon
t'ua heqë mundësinë e përdorimit të armës së mprehtë
të marksizëm-leninizmit, që i demaskon në veprën antimarksiste, imperialiste, hegjemoniste. Por ajo s'ka ç'na
bën. Partia jonë qëndron në pozita të forta, është e lidhur
ngushtë me masat dhe, duke u udhëhequr nga marksizëm-leninizmi, do të vërë të gjitha forcat e saj mendore e fizike për t'i kapërcyer këto vështirësi. Ajo do ta vazhdojë
pareshtur luftën kundër revizionizmit modern sovjetik,
revizionizmit jugosllav, imperializmit amerikan dhe gjithë imperialistëve të tjerë.
Ky do të jetë qëndrimi ynë i patundur.
Këtë qëndrim do të mbajmë ne edhe ndaj armiqve të
rinj të Lindjes së Largme, socialimperialistëve kinezë.
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SHTUN£
18 SIIKURT 1918

ESIITRAT E PATRIOTIT TE MADH ABDYL FRASHERI
DO TE SILLEN NE ATDHE
Nga Ankaraja na vijnë lajme të mira. Zëvendësministri i Jashtëm, në një bisedë që ka pasur me ambasadorin tonë atje, i cili kërkoi që qeveria turke të na lejojë
të marrim eshtrat e Abdyl Frashërit, ka folur pozitivisht
dhe ka thënë që të bëhen përpjekje për t'u gjetur vendi
ku është varri i Abdylit dhe pastaj të bëhen përçapjet
zyrtare për t'i marrë eshtrat e tij. Kjo është një çështje
me rëndësi. Turqit, siç duket, janë nxitur nga dhënia e
eshtrave të Hasan Prishtinës nga qeveria greke, kështu
që nuk duan të mbeten pas. Ne kemi kërkuar nga qeveria
turke të marrim edhe eshtrat e Samiut, por kjo kërkesë
na është refuzuar, megjithatë jemi të kënaqur të na japin më parë eshtrat e Abdylit, se një gjë e tillë ka rëndësi të madhe, sidomos këtë vit. që është dhe 100-vjetori
i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Sot i thashë shokut Ramiz Alia që ta nxitë Ministrinë e Jashtme të veprojë për sjelljen e eshtrave të Abdyl
Frashërit. Për sa i përket planit të varrezave, unë i propozova atij që të caktohet vendi dhe të bëhen të tri varret, varri i Abdylit, i Naimit (më parë kam biseduar me
shokun Ramiz që varrin e Naimit ta transferojmë në
parkun e madh të Tiranës) dhe i Samiut, pavarësisht se
vijnë apo nuk vijnë eshtrat e Abdylit edhe të Samiut në
vendin tonë.
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Në qoftë se vijnë eshtrat e Abdylit, shumë mirë, në
qoftë se varri i Samiut mbetet bosh, atëherë ne në pliakën e mermerit shkruajmë: Eshtrat ndodhen në Stamboll
në varrezat e Ejubit.
Për secilin nga këto tri varre, ne mund të bëjmë
edhe bustin e bukur prej bronzi ose të mendojnë skulptorët tanë se ç'do të jetë më mirë të bëhet. Ndoshta mund
të bëjmë njëfarë monumenti të vogël, proporcionalisht me
varrezat, ku të paraqiten tri figurat e mëdha: e poetit,
e luftëtarit politikan, e dijetarit filozof, që të tre luftëtarë
dhe udhëheqës të Rilindjes Shqiptare. Të gjitha këto të
pasqyrohen në një kompleks të bukur artistik.

E SHTUNË
18 SHKURT 1978

PSE U SHTY MBLEDHJA E ASAMBLESE POPULLORE?
Udhëheqësit kinezë kishin deklaruar se në muajin janar do të zhvillohej mbledhja e Asamblesë Popullore
Kombëtare, por janari kaloi dhe asambleja nuk u mblodh.
Erdhi edhe shkurti dhe akoma s'po duket gjë në këtë
drejtim. Asambleja nuk po mblidhet se ka disa arsye të

mëdha dhe këto kanë lidhje me kontradiktat e thella që
ekzistojnë në mes rrymave e grupeve të ndryshme në
udhëheqje. Kjo do të thotë që në udhëheqjen aktuale revizioniste kineze ka luftë për pushtet.
Dihet cilat janë grupet kryesore në udhëheqjen kineze. Njëri është grupi i Hua Kuo Fenit dhe tjetri ai i
Ten Hsiao Pinit. Thuhet se Jeh Çien Jini anon nga Ten
Hsiao Pini, por nuk dihet gjë e saktë. Thuhet se Ten
Hsiao Pini ka mbështetjen e ushtrisë, kjo mund të jetë
e vërtetë, por akoma nuk jemi në gjendje ta përcaktojmë
këtë me siguri. Veçse një gjë duket fare qartë: propaganda e huaj, imperializmi amerikan dhe borgjezia kapitaliste evropiane e aziatike, dëshirojnë që Ten Hsiao Pini
ta marrë fuqinë, sepse, sipas tyre, ky është në gjendje
të krijojë atë stabilitet e të japë ato garanci për të cilat
ka nevojë kapitali i huaj që përpiqet të fitojë tregun kinez dhe të investojë kapitalet e vefa në Kinë.
Mirëpo, siç po duket, dëshira e tyre është akoma larg
nga realiteti.
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Sipas mendimit tim, po të qe se grupi i Ten Hsiao
Pinit do të ishte aq i fortë, atëherë ndryshimet që dëshiron ai, do t'i kishte bërë, por për këtë e pengojnë të
tjerët. Kjo do të thotë se edhe grupi i Hua Kuo Fenit nuk
është i dobët, siç mund të mendohet, por i qëndron fort
përballë atij të Ten Hsiao Pinit dhe përpiqet të ruajë
statukuonë.
Hua Kuo Feni duket i lidhur më mirë me Mao Ce
Dunin, sepse kur mori fuqinë dhe goditi «katërshen- u
paraqit si i caktuar nga Mao Ce Duni, i cili na paska
deklaruar se është i qetë tash që Kina mbetej në duart
e tij.
Gjatë kësaj kohe, Ten Hsiao Pini, që ishte dënuar
nga Mao Ce Duni, u dënua gjithashtu edhe nga Hua Kuo
Feni, nga Vu Tehu. nga Çen Hsi Lieni, nga Sajfudini dhe
nga shumë anëtarë të tjerë të Byrosë Politike. Kur Hua
Kuo Feni me ushtrinë dhe me Jeh Çien Jinin bënë grushtin e shtetit dhe, siç e thonë vetë, e likuiduan «katërshenme «një të goditur» erdhi në fuqi Ten Hsiao Pini. Kështu
që masat që po merren tani në Kinë për të spastruar me
qindra mijë kuadro të rinj, të rritur në kohën e Revolucionit Kulturor, miliona veta, mendoj se diktohen dhe
drejtohen nga dy revizionistët konkurrentë — Hua Kuo
Feni e Ten Hsiao Pini, të cilët, secili për vete, përpiqen
që në vendet kyç të sjellin njerëzit e vet. Pra, aktualisht
në Kinë po luftohet kush të zërë pozitat, gjë që ndikon
në vonesën e mbledhjes së asamblesë.
Ne konstatojmë se Hua Kuo Feni në Byronë Politike
ka përkrahur njerëz si Vu Tehun, Çen Hsi Lienin e Sajfudinin. Këtë të fundit, sido që e hoqën si përfaqësues të
Sinkiangut, se i qenë vënë disa dacibao e i qenë bërë
disa akuza, prapë e mbajtën në udhëheqje. Me sa duket
Sajfudini është njeri i Hua Kuo Fenit, se, po të ishte për
Ten Hsiao Pinin, do të kishte mbaruar së bashku me
Vu Tehun e me Çen Hsi Lienin. Po përkrah njërit ose
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tjetrit mund të ketë edhe të tjerë, prandaj po luftohet,
balancat nuk po stabilizohen dhe njëri grup nuk e ka marrë akoma epërsinë mbi tjetrin. Aktualisht epërsinë duhet
ta ketë Hua Kuo Feni dhe pavarësisht se ç'duket në sipërfaqe, Ten Hsiao Pini nuk e ka akoma atë forcë ta marrë fuqinë plotësisht në duart e tij dhe të bëjë që Hua
Kuo Feni të caktohet kryetar i Komitetit të Përhershëm
të Asamblesë Popullore Kombëtare.
tshtë e vërtetë se në udhëheqjen kineze ekzistojnë
dy, dhjetë ose njëzet rryma, por një faktor tjetër i rëndësishëm që duhet pasur parasysh, është dashuria, respekti
dhe admirimi që ekzistojnë akoma në masat e gjera të
popullit për Maon, veçanërisht te rinia e tek ata që bënë
Revolucionin Kulturor. Me flamurin e Maos në dorë kanë
luftuar të gjithë ata që kanë rivalizuar midis tyre për
pushtet. Aktualisht këtë flamur e mban Hua Kuo Feni
dhe jo Ten Hsiao Pini. Nga kjo del se Hua Kuo Feni ka
një mbështetje të madhe në masat e gjera. Në qoftë se
rrëzohet Hua Kuo Feni, atëherë do të goditet edhe Maoja, sepse do të dalë se vendimi i tij për t'ia lënë Huasë
pushtetin, ka qenë i gabuar.
Me fjalë të tjera, një gjë e tillë, nëse do të ndodhte,
do të thoshte që Ten Hsiao Pini nuk e aprovon rekomandimin e Maos për Hua Kuo Fenin si dhe mendimet e tij
për çështje të tjera.
Po Hua Kuo Feni është plotësisht dakord me idetë e
Maos?! Jo, ai tash i përdor këto ide dhe, natyrisht, do t'i
shfrytëzojë për të konsoliduar pushtetin e tij. Flamurin
e Maos, në fjalime, në konferenca e në takime që po
bëhen po «e mban» edhe Teni. Pavarësisht se Maoja e
shkarkoi atë dy herë nga funksionet kryesore, por, për
të fituar terren politik mbi kundërshtarët e vet, ai hiqet
si përkrahës i Maos.
Prandaj unë mendoj se, edhe me këto që dimë dhe që

supozojmë, problemi i pushtetit në udhëheqjen kineze nuk
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është zgjidhur. Nuk është zgjidhur akoma tërësisht as
problemi i orientimit kapitalist të Kinës.
Gjithë historia e veprimtarisë së partisë kineze të
vetëquajtur komuniste, e udhëheqjes kineze në parti e në
pushtet dhe e ushtrisë kineze është karakterizuar kurdoherë prej lëkundjeve nga e djathta në të majtë, nga
qendra drejt së djathtës, nga qendra drejt së majtës; është karakterizuar nga përpjekjet për marrjen e pushtetit
në rrugë anarkiste, puçiste. Dhe sot vazhdon të ekzistojë

tani. Këto turbullira nuk do të kenë karakter progresist,
sepse ata që i shkaktojnë ato, do të luftojnë për sjelljen
në fuqi të grupeve, si të thuash, më elastike, si për shembull, të grupit të Hua Kuo Fenit, i cili, siç pretendohet,
është më pak radikal, më pak kapitalist e më pak arrogant
se grupi i Ten Hsiao Pinit. Sidoqoftë, çdo gjë do ta shikojmë dhe do- ta analizojmë në bazë të fakteve që do të
zhvillohen paskëtaj. Të presim kur të mblidhet asambleja.

një situatë e tillë, por, pavarësisht nga kjo, janë caktuar
dhe po zbatohen orientimet e përgjithshme që Kina të
kthehet në një fuqi të madhe socialimperialiste. Ky transformim do të arrihet nëpërmjet industrializimit, ndërtimit të uzinave e të kombinateve të mëdha, futjes së teknologjisë së re, që do të sigurohen me kredi nga jashtë
dhe në radhë të parë nga imperialistët perëndimorë. Grupet kundërshtare, qoftë grupi i Hua Kuo Fenit apo ai i
Ten Hsiao Pinit, ose qofshin grupe të tjera të djathta, e
ndjekin dhe e shoqërojnë këtë orientim politik me një
ideologji fund e krye reaksionare, revizioniste, antimarksiste dhe fashiste. Përderisa udhëheqja e sotme kineze
bën thirrje për aleancë midis borgjezisë dhe proletariatit,
midis imperializmit amerikan, «botës së dytë» e «botës së
tretë», kjo politikë nuk është veçse reaksionare fashiste,
një politikë që përgatit luftën.
Prandaj, sipas mendimit tim, këto vonesa dhe shkelje
të datave që caktohen për mbledhjen e asamblesë, ndodhin për shkaqet e mësipërme. Megjithatë asambleja do

të mblidhet, ne do të shohim si do të ndahen postet dhe
kyçet në udhëheqje, kush do të bëhet më i fuqishëm dhe
cili grup do të dominojë mbi tjetrin. Por cilido qoftë nga
këto grupe, ai i Hua Kuo Fenit apo i Ten Hsiao Pinit (ca
më keq në qoftë se vjen në fuqi ky i fundit), përsëri në
Kinë ka mundësi të mëdha që të ndodhin turbullira më të
thella dhe më të shpeshta nga ato që kanë ndodhur deri
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E SHTUNE
18 SHKURT 1978

QENDRAT E LUFTËS GRABITQARE NE BOTE
PO SHUMEZOHEN
Është e vërtetë se në Lindjen e Mesme ka pushuar
lufta me armë, por tash atje po zhvillohet një luftë e
ethshme diplomatike midis Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, Izraelit, Egjiptit, palestinezëve e vendeve të
tjera arabe dhe në prapaskenë Bashkimit Sovjetik.
Sadati i Egjiptit është marrë vesh me Karterin dhe
që të dy i kanë bërë njëri-tjetrit koncesione. Thuhet se
Karteri i ka dhënë «ultimatum» Beginit që Izraeli të lëshojë Sinain dhe të heqë kolonitë çifute të vendosura në
disa nga tokat arabe të pushtuara. Begini bën sikur hedh
disa vicka. Dajani shkon në Uashington si një shërbëtor,
por edhe ky bën sikur hedh disa vicka. Ndërkaq Karteri
luan një kartë të madhe. Ai mbështet qeveritë e Arabisë
Saudite e të Iranit, kuptohet për naftën e këtyre vendeve, përpiqet të mos lejojë rikthimin e sovjetikëve në
Egjipt, përpiqet që ta mbajë Sadatin me vete dhe të sigurojë pavarësinë e Izraelit etj.
Interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkojnë që qeveria amerikane t'i koncentrojë më mirë forcat e veta të armëve dhe diplomacinë e saj në Afrikë,
ku ka pika të zjarrta siç është lufta midis Somalisë dhe
Etiopisë etj. Këto luftëra jang -të padrejta, grabitqare. Në
Etiopi dominojnë sovjetikët, ata çojnë atje armë dhe
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mercenarë kubanë që luftojnë për të pushtuar tokat e
Ogadenit, mundësisht edhe të tërë Somalinë. Somalia ka
qenë nën sqetullën sovjetike, por ndërhynë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, natyrisht tërthorazi dhe ajo ua
ktheu sovjetikëve dhe pushtoi krahinën e Ogadenit dhe
atë të Hararit. Tash po luftohet me ashpërsi, por këtë
situatë Shtetet e Bashkuara nuk e duan. Ato përpiqen
që Somalia të jetë e tyrja, pse Somalia mbyll grykën e
Detit të Kuq. Pra Briri i Afrikës, siç e quajnë, është një
pikë strategjike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u
kanë dhënë, si të thuash, ultimatum sovjetikëve, që gjenden në Etiopi, që abisinasit të mos kalojnë kufirin e Somalisë dhe somalezët të tërhiqen nga Ogadeni.
Kurse në jug të Afrikës gjendja vazhdon të jetë po
ajo që ka qenë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Anglia mbështetin qeverinë reaksionare, raciste të Sollsberit, të Jan Smithit në Rodezi dhe gjoja manovrojnë
për njëfarë pavarësie e lirie, për vende në parlament për
vendësit etj. Por sidoqoftë është e qartë që imperializmi
amerikano-anglez përpiqet t'i mbajë këto zona, veçanërisht Rodezinë, Afrikën e Jugut, Mozambikun etj., nën
kthetrat e tij.
Një vatër tjetër zjarri ekziston në Mauritani midis
Frontit POLISARIO të mbështetur nga Algjeria dhe tërthorazi edhe nga Bashkimi Sovjetik dhe Marokut e Mauritanisë, që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Franca. Pra Afrika po zien, atje sundojnë
dhe përpiqen të vendosin hegjemoninë e tyre të dyja superfuqitë.
Në të gjitha këto vende, të ashtuquajtura të botës së
tretë ose të botës së paangazhuar, aktualisht kërcasin topat dhe ka pushuar muza. Kënga titiste dhe ajo kineze
bënë fiasko, kurse realiteti qëndron ashtu siç e ka përcaktuar Partia jonë. Këtu nuk ka shtete me të vërtetë të
pavarura dhe sovrane, sepse në krye të tyre gjenden
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klika të shitura te një imperializëm ose te një tjetër, të
cilët bëjnë të derdhet gjaku i popujve. Prandaj popujt
në këto vende duhet të ngrihen në luftë, në revolucion
kundër klikave reaksionare të brendshme dhe kundër
të dyja superfuqive imperialiste e të tjerëve që ndjekin
rrugën e tyre. Pra jeta vërteton se vija që ndjekim ne
është e drejtë, është marksiste-leniniste dhe vija revizioniste titiste, sovjetike, kineze është një falsitet:
Tash së fundi një gjendje e rëndë është krijuar në
Kamboxhia dhe në Vietnam. Siç e kam thënë edhe herët
e tjera, dy vende të ashtuquajtura socialiste, po derdhin
gjak, po luftojnë dhe as njëri, as tjetri nuk lëshojnë. Që
të dyja palët nuk duan të bisedojnë, veçse me grykën e
topave dhe të mitralozave në kurriz të popujve dhe hiqen
sikur kanë në krye parti marksiste-leniniste. Është e
qartë se prapa tyre qëndrojnë Kina, Bashkimi Sovjetik
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Secili nga këto
shtete për hesap të vet përpiqet kush e kush të dominojë
në këtë zonë. Mirëpo pazarllëqet dhe intrigat e tyre do
të bëjnë që të zgjatet lufta, të gjakoset populli i këtyre
dy vendeve.
Por çështja nuk përfundon me kaq. Aktualisht ne
shohim që Kina po përpiqet të shtrijë influencën e vet
në Japoni e në një numër vendesh të tjera. Dje, midis
Kinës dhe Japonisë u nënshkrua një marrëveshje tregtare për 7 vjet me shkëmbime që arrijnë shumën 20 miliardë dollarë.
Para pak kohësh Ten Hsiao Pini shkoi në Birmani
për të forcuar miqësinë me reaksionin birman dhe për të
mbytur luftën e Partisë Komuniste të Birmanisë. Ky vizitoi edhe Nepalin për të forcuar lidhjet me të dhe që ky
vend të shërbejë si një barrierë për mbrojtjen e Tibetit
në rast sulmi nga indianët. Sigurisht Teni do të shkojë
edhe në Pakistan për të rifreskuar miqësinë e vjetër që
kanë pasur me A1i Buton. Li Hsien Nieni, gjithashtu,
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brodhi nga Irani e nga Afganistani për të parë si shkojnë
punët, sepse sovjetikët janë shtruar mirë në këto vende.
Së afërmi Li Hsien Nieni do të shkojë në Filipine për të
forcuar influencën e Kinës atje, i nxitur edhe nga fakti
se Bashkimi Sovjetik ka f illuar të futë hundët dhe t'i
japë kredi këtij vendi.
Pra ne shohim se në Lindjen e Largme politika kineze përpiqet të hapet si vaji në lakra. Natyrisht, kjo hapje
bëhet atje ku e lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe ku ajo është në akord me ato, për t'i bërë së bashku
ballë superfuqisë tjetër imperialiste, Bashkimit Sovjetik.
Por edhe me Evropën Perëndimore politika e Kinës
po ecën. Ajo nënshkroi marrëveshje tregtare me Tregun
e Përbashkët Evropian kapitalist, me monopolet dhe
me koncernet e mëdha kapitaliste perëndimore. Kjo
ishte një fitore për kapitalizmin perëndimor, ishte një
ndihmë e fuqishme që i jepet këtij kapitalizmi për t'u
mbajtur në këmbë e për të sabotuar revolucionin.
Kina, gjithashtu, bashkohet me përpjekjet e partive
revizioniste të vendeve të Evropës Perëndimore dhe demaskon, për shembull, Partinë Komuniste të tradhtarit
Zhyrke, i cili po shpartallohet. Dje lexova në gazetën e
partisë së Zhyrkesë se në kongresin e tretë ata gjoja kanë
bërë autokritikë, e cila konsistonte në këto probleme:
partia e tyre ka gabuar që ka deklaruar se lufta që përgatitin dy superfuqi është iminente në Evropë, ka gabuar
që ka mbrojtur borgjezinë e ka predikuar aleancën e
proletariatit me borgjezinë dhe ka mbrojtur sistemin
borgjez e ka mbështetur ushtrinë borgjeze.
Kuptohet që këto gjëra Zhyrkeja i thotë nga halli,
sepse partia ndodhet në një situatë të vështirë. Mirëpo
kjo «autokritikë» bie në kundërshtim me vijën kineze,
kështu që Kina tash ka filluar të heshtë pak për këtë
parti. Që ta ketë mirë me Kinën, pozita e kësaj partie
duhet të jetë në përputhje me vijën kineze, por një pozitë
7 - 130
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e tillë është e njëllojtë me atë të partisë revizioniste
franceze, kundër së cilës partia e Zhyrkesë gjoja lufton.
Partia e Marshesë është për të shkuar në «socializëm»
me këtë shtet borgjez, me këtë ushtri, me këtë polici e
me të gjitha partitë e kapitalit. Atëherë, në qoftë se kjo
parti pseudomarksiste e Zhyrkesë mban këtë qëndrim që
duan kinezët, kjo do të thotë që midis saj dhe partisë
revizioniste të Marshesë s'ka asnjë ndryshim.
E njëjta histori do të ngjasë në të ardhmen edhe me
bishtrat e tjera të Partisë Komuniste të Kinës.

E DIEL
19 SHKURT 1978

PASOJA TE POLITIKES ANTIMARKSISTE
Lexova komunikatën e HSINHUA-së, e cila bënte të
ditur se së shpejti do të mblidhet Komiteti i Përhershëm
i Asamblesë Popullore Kombëtare për të shqyrtuar problemet që do t'i shtrohen asamblesë dhe për të caktuar
datën e zhvillimit të punimeve të saj. Të shikojmë çfarë

vcndimi do të merret, por vendimet e mëparshme se asambleja do të mblidhej në janar, pastaj në shkurt, u shkelën, dhe, siç e kam vënë në dukje në një shënim të mëparshëm në Ditarin tim, kjo ndodhi për arsye se në Kinë
ka kontradikta të thella dhe bëhet luftë e madhe për
pushtet midis grupeve të ndryshme. Kështu që në situata
të tilla është e zorshme të respektohen datat që kanë
caktuar ose që do të caktojnë për mbledhjen e organeve
të larta të pushtetit shtetëror.
Një situatë e tillë tregon kaosin e madh që ka shkaktuar vija revizioniste e Partisë Komuniste të Kinës, politika e Mao Ce Dunit dhe e Çu En Lait. Kjo është rezultat i politikës së «lulëzimit të njëqind luleve», i ekzistencës së shumë vijave gjatë gjithë jetës 50 e ca vjeçare
të Partisë Komuniste të Kinës. Kjo është rezultat i bashkekzistencës së kësaj partie me partitë e tjera borgjeze, të
cilat Mao Ce Duni i ka konsideruar si parti historike të
barabarta me Partinë Komuniste të Kinës, duke u njohur
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atyre edhe të drejtën që të marrin pjesë në jetën shoqërore të Kinës dhe të udhëheqin Republikën Popullore të
saj në platformë dhe në barazi të plotë me Partinë Komuniste.
Konkluzioni që nxjerrim nga zbatimi i kësaj vije të
Mao Ce Dunit, është se Partia Komuniste e Kinës nuk
ka qenë dhe nuk është lejuar të ishte udhëheqësja hegjemone në Kinën •socialiste». Përkundrazi Kina «socialiste»
drejtohej nga shumë parti. Kur pranohet të ekzistojnë

dominojnë kryesisht dy rryma, por përkrah këtyre rrymave ekzistojnë dhe konkurrojnë «njëqind shkolla dhe
njëqind rryma» të tjera, të cilat janë gjallëruar, kanë
marrë forcë të madhe dhe po gërryejnë edhe ato fitore
që kishte arritur populli kinez.

shumë parti në një vend socialist dhe këtyre partive u
jepen po ato prerogativa në jetën shoqërore dhe në drejtimin e vendit që duhet t'i ketë vetëm partia e klasës
punëtore, atëherë kjo do të thotë që partia komuniste dhe
klasa punëtore nuk janë hegjemone dhe se në këtë vend
nuk ekziston diktatura e proletariatit, por një demokraci
borgjeze «e përparuar». Ndodh kështu se partitë borgjeze
që ekzistojnë, kanë një program, i cili përfaqëson aspiratat e klasës së tyre apo të një grupimi klasash, grupime jo prej njëqind mijë, por prej miliona njerëzish. Këto
parti, që përfaqësojnë klasën borgjeze, nuk janë dhe nuk
;mund të jenë për ndërtimin e socializmit. Edhe kur forinalisht hiqen sikur janë, në fakt s'ka asnjë dyshim që
këto e luftojnë socializmin.
Eshtë pikërisht kjo luftë që po zhvillohet sot në Kinë që nxitet dhe aktivizohet nga ideologjia e Mao Ce
Dunit, i cili përpiqej të balanconte pushtetin e një grupi
me një grup tjetër, të sillte në fuqi njërin e të rrëzonte
tjetrin e kështu me radhë. Pra, të gjitha këto çka ngjasin

tash në Kinë janë konsekuenca të vijës antimarksiste,
borgjeze «përparimtare» të këtij shteti republikan borejez, që kishte në krye një parti gjoja komuniste, por që
teorikisht pranoheshin dhe në realitet lejoheshin të ekzisIonin shumë parti e vija.

-

Tani, pas vdekjes së Mao Ce Dunit, në udhëheqje
.
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E MËRKURE
22 SHKURT 1978

TAKTIKE E KOORDINUAR NEOKOLONIALISTE
KINO - AMERIKANE
Taktika neokolonialiste kino-amerikane, është e koordinuar veçanërisht në Afrikë. Qëllimi i të dy këtyre kusarëve ndërkombëtarë është të konsolidojnë pozitat e veta
atje ku i kanë dhe të zënë pozita të reja në ato vende
ku nuk kanë gjë. Të dy këta ortakë në krime kundër popujve, futin hundët atje ku zhvillohen luftëra lokale,
midis popujve afrikanë, luftëra të nxitura nga imperializmi dhe nga socialimperializmi.
Agjenti i vjetër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Titoja, i lau duart në kontinentin afrikan. Ai nuk ka më
kredi as në Egjipt, as në Algjeri, pale në Libi e në Tunizi. Informatat e fundit që na vijnë, tregojnë, për shembull,
se takimi i Bumedienit me Titoni nuk pati asnjë sukses,
sepse Bumedieni, i cili, siç dihet, mban qëndrim proamerikan, por atij i buzëqeshin edhe sovjetikët, i kërkoi Titos që të mbështeste luftën e POLISARIO-s 2. Mirëpo
Titoja nuk e bën këtë për arsye se nuk do ta prishë as
me amerikanët, as me sovjetikët.
1 Më 14-15 janar 1978 ish-presidenti i Algjerisë, Huari Bumedien bëri një vizitë në Jugosllavi.
2 Fronti Popullor për Çlirimin e Saharës Perëndimore, krijuar më 27 shkurt 1976.
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Tash vendin e Titos në Afrikë e ka zënë udhëheqja
e Kinës. Por Titoja njihet si intrigant, si predikues e si
baba i sistemit të vetadministrimit, përhapjen e të cilit
imperializmi amerikan e ka inkurajuar në Afrikë dhe do
ta përdorë edhe në vende të tjera, për të konsoliduar .ose
për të mballosur të çarat e mëdha të imperializmit dhe
të kapitalizmit botëror. Edhe socialimperializmi i ri kinez
do ta përdorë këtë sistem në Kinë e në vende të tjera,
ku do të mund ta shtrijë influencën e vet.
Kina përpiqet të futet në Afrikë me dy qëllime: së
pari, të sabotojë ndërhyrjen dhe vendosjen e sovjetikëve
e të përgatitë postiqen dhe rrogozin për veten e saj që
të ulet pajdash, dhe, së dyti, të përforcojë atje pozitat e
imperializmit amerikan. Ndërsa sovjetikët dhe amerikanët
venë në Afrikë me fytyrë të vërtetë prejneokolonialisti e
imperialisti, Kina vete e veshur me rroba me lulka e me
frazeologji marksiste.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën në fakt
kanë ndarë rolet në veprimet neokolonialiste. Një gjë
e tillë duket qartë po të marrim, për shembull, rastin e
konfliktit midis Etiopisë dhe Somalisë për shkak të Ogadenit e të Hararit. Etiopianët e konsiderojnë Ogadenin
territor të tyre, pavarësisht se i gjithë ky vend banohet
nga somalezët, kurse somalezët e konsiderojnë të vetin
dhe, natyrisht, duan ta futin brenda kufijve të vendit të
tyre.
Bashkimi Sovjetik, i cili kishte zënë vend në Somali, e ktheu fletën, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
e siluruan dhe ai u bashkua me Etiopinë, e armatosi atë,
dërgoi atje këshilltarë ushtarakë e mercenarë të Fidel
Kastros dhe tash vazhdojnë luftimet midis Etiopisë e Somalisë.
Karteri dërgoi në Etiopi një mesazhier. Natyrisht, se
ç'thotë kasneci, ne nuk e dimë me saktësi, por propozime.
medoemos ai bën. Dhe këto propozime bëhen pas dekla103

ratave të Vensit, që i paralajmëronte etiopianët të mos
kalonin kufirin e Somalisë dhe somalezët i këshillonte.
t'i tërhiqnin trupat brenda kufijve të tyre, se përndryshe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të merrnin masa! Se
çfarë masash do të ishin këto, edhe kjo nuk dihet. Pra,'

Karteri dërgoi një mesazhier në Etiopi, por atje shkoi
edhe një delegacion nga Kina. Qëllimi i këtij delegacioni
është që edhe kinezët të shtrohen pajdash në rajonin e
Bririt të Afrikës, që Somalia të lidhet me ta, që etiopianët të shkëputen nga sovjetikët dhe të lidhen fort pas
qerres amerikane e pas asaj kineze, domethënë, në këtë.
mes edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të fitojnë, por
edhe Kina diçka të fitojë. Në fakt Kina tregohet miqëso-

re me somalezët e shkruan artikuj të gjatë si lumë, ku
«mbron» të drejtat e Somalisë, kurse nga ana tjetër, do
që «të mbrojë» edhe të drejtat e Etiopisë nën flamurin
gjoja të pajtuesit e të mikut të të dy popujve. Por në
gjithë këtë punë qëllimi i vërtetë i Kinës është që të zërë
vend vetë në këtë zonë edhe t'i sigurojë poste kyç strategjike imperializmit amerikan.

Natyrisht, Titoja, kur bënte pazarllëqe të tilla, merrte si shpërblim nga një çek. Tash edhe Kina do ta marrë
çekun e vet.
Një politikë të tillë vazhdon të ndjekë Kina edhe në
vendet e tjera të Afrikës, si në Zaire, në perandorinë e
të famshmit Bokasa i parë, perandor i Afrikës Qendrore,
i cili është një kriminel me damkë, një ushtar i vjetër
gjakatar, që ka luftuar në Indokinë, me një fjalë, është
një kaporal i ushtrisë franceze. Por ky është edhe mik
i Kinës, bile ka shkuar në Pekin e është pritur me pompë nga Mao Ce Duni dhe nga Li Hsien Nieni.

A kanë frikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga
këto veprime të kinezëve? Hëpërhë jo, për arsye se Kina
nuk e ka atë potencial ekonomik, nuk e ka atë kavaleri
të dollarit dhe të Shën Gjergjit që të zaptojë si duhet
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zemrat e Mobutëve, Bokasëve e të tjerë, por kjo mund
të bëhet e rrezikshme më vonë për Shtetet e Bashkuara
të .Amerikës. Prandaj këto do të përpiqen si tani edhe në
të ardhmen, që të vëzhgojnë me kujdes çdo ditë si shtrirjen e Kinës, ashtu edhe të Bashkimit Sovjetik në vende
e në zona të reja. Sapo ata të nxjerrin kthetrat, menjëherë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë t'ua presin, dhe ato i kanë kurdoherë të mprehta gërshërët për
rivalët e tyre. Ato kanë topat, raketat, ekonominë, doIlarin, kreditë, kanë edhe teknologjinë e re, për të cilat
kanë nevojë, lutin e bëjnë duara që t'i kenë edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Kina, që ua kanë frikën Shteteve
të Bashkuara të Amerikës.

Prandaj, tani për tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë hipur të dy kuajve. Natyrisht, njëri «kalë»,
revizionizmi sovjetik, është pak xanxar, kurse «kali» tjetër, revizionizmi kinez, është nonius hungarez. Edhe ky
do të hollohet, e atëherë kamxhiku do të vringëllojë
më shumë mbi kurrizin e tyre ose në mes tyre, por edhe
revolucioni do t'i fshikullojë të tre këta banditë që luajnë
tash në kurriz të popujve.
Popujt e Afrikës dhe popujt e botës po kalojnë faza
të atilla që po i bëjnë të vetëdijshëm për të luftuar kundër të gjithë atyre që kërkojnë t'i rrjepin dhe t'i shfrytëzojnë, kundër armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, të
çdo ngjyre apo kulture qofshin, amerikanë, sovjetikë ose
kinezë. Të gjithë këta kanë për qëllim t'i gllabërojnë këta
popuj dhe të shkatërrojnë kulturat e tyre autoktone, t'i
shtypin ata që të mos ngrihen, të mos përparojnë ekonomikisht e nga ana kulturore dhe të mos e zhvillojnë
mirëqenien e vet në liri e në pavarësi dhe nën një sovranitet të vërtetë.
Prandaj, përpara nesh shtrohet detyra e një lufte të

ashpër demaskuese kundër qëllimeve antirevolucionare,
antipopullore të të dy superfuqive dhe të Kinës. Ne, mar105

ksistë-leninistët, partitë tona:marksiste-leniniste të ›.rërteta, duhet të koordinojmë veprimet e përbashkëta në çdo
vend. Të përpiqemi që të dëgjohet zëri ynë në të gjitha
vendet. Të punojmë në • mënyrë të atillë që njerëzit . të
reflektojnë për pikëpamjet tona, për aspektet e politikës
së vërtetë marksiste-leniniste të partive tona. Sa të jetë
e mundur, të bëjmë që përfaqësues përparimtarë të
pujve të ndryshëm të vijnë në vendin tonë, të shohin si
është ndërtuar socializmi në Shqipëri. si po përparon
ekonomia, si po zhvillohet kultura, si ngrihen e si forco
hen ndërgjegjja e patriotizmi i njerëzve tanë në mes këtij Ilumi të madh të degjenerimit politik, ideologjik, ekonomik dhe moral që na rrethon. Këtë gjë duhet ta realizojmë. Kjo është një çështje me ffindësi të madhe.

E MERKURE
22 SHKURT 1978

KUSH I HEDH BENZINE ZJARRIT NE VIETNAM
E KAMBOXHIA
Mbrëmë lexova një artikull të gazetës kryesore të
Vietnamit. Ky artikull sulmonte Kinën pa e zënë në gojë,
duke e akuzuar se kjo i hedh benzinë zjarrit, që është
ndezur midis popullit vietnamez dhe popullit kamboxhian.
Kjo që po ndodh midis këtyre dy vendeve, siç e kam
thënë dhe herë tjetër, është jo vetëm një fatkeqësi e madhe, por edhe e padurueshme. Këta dy popuj, që kanë
luftuar kundër të njëjtëve armiq, imperializmit amerikan
dhe reaksionit të brendshëm të vendeve të tyre, aktualisht zhvillojnë në mes tyre një luftë të pamëshirshme, të
egër.
Eshtë e vërtetë që vietnamezët anojnë nga sovjetikët
dhe i kanë mirë punët me ta. Po kështu, sovjetikët kanë

influencë mbi vietnamezët, se qëllimi i tyre është ta rrethojnë e ta sulmojnë Kinën, ashtu siç do dhe Kina ta sulmojë Bashkimin Sovjetik, kur të gjejë momentin më të
përshtatshëm. Edhe Kina nuk është një vend socialist,
por një vend socialimperialist, sikurse edhe Bashkimi
Sovjetik. Por aktualisht në këtë luftë të padrejtë barbagrabitqare, luftojnë dhe vriten vetëm vietnamezët dhe
kamboxhianët.
Natyrisht, edhe influenca amerikane ndihet në këtë
luftë, por nuk është e dukshme. Shtetet e Bashkuara të
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realizojnë ëndrrën e Ho Shi Minit. Mirëpo udhëheqja
aktuale kamboxhiane nuk e aprovon një gjë të tillë, ajo
thotë se do pavarësi, liri dhe sovranitet.

Amerikës kanë influencë në Vietnam, kanë atje njerëzit
e tyre të cilët i lanë pas tërheqjes nga ky vend e që
mund të jenë ose të mos jenë në fuqi.
Është e qartë që nga ana e Kamboxhias qëndron Ki-

Ne, nga ana jonë, kemi konstatuar se udhëheqja
aktuale kamboxhiane, që drejtoi dhe fitoi në luftë kundër imperializmit amerikan dhe reaksionit të brendshëm,
ka bërë gabime dhe vazhdon të bëjë gabime për sa i përket politikës së brendshme që ndjek. Ajo nuk di të bëjë

na. Kjo e ndihmon atë me armë, me municion, me topa
të kalibrit të madh dhe me avionë. Kina shkruan artikuj
të gjatë, që mbështetin luftën e Kamboxhias kundër Vietnamit. Kjo ndihmë e përkrahje nga Kina, e luftës së

politikë në interes të popullit dhe nuk sillet mirë e si
duhet në rrugën marksiste-leniniste me masat e gjera,
por po vepron keq veçanërisht me masat punonjëse të
qytetit.
Ekipi që ndodhet aktualisht në krye të Kamboxhias,
siç e kam vënë në dukje edhe në shkrime të tjera, i ka
zbrazur të gjitha qytetet, në të cilat, siç thuhet, ka vetëm
ushtarakë, shtëpitë janë bosh dhe po kthehen në gërmadha, bile edhe njerëzit e ambasadave nuk lejohen të lëvizin lirisht, por janë kufizuar në disa rrugë të Pnom-Penit. Ka dy vjet e ca që është çliruar Kamboxhia e
megjithatë atje vazhdon shtetrrethimi. Kundër kujt është
vendosur ky shtetrrethim? Kjo është e paqartë dhe këtë
nuk na e thanë kurrë kamboxhianët.
Prandaj edhe qëndrimi ynë aktual ndaj Kamboxhias
dhe Vietnamit është qëndrim asnjanës, për arsye se ne
jemi miq me të dy popujt e këtyre vendeve dhe nuk e
dëshirojmë luftën midis dy popujve vëllezër dhe udhëheqjeve që pretendojnë se janë marksiste-leniniste. Prandaj dhe nuk ka si t'i besojmë as thëniet e njërit e as të
tjetrit. Do të presim si do të zhvillohen ngjarjet.

Kamboxhias kundër Vietnamit ka arsyet e saj, sepse edhe
Kina përveç mosmarrëveshjeve kufitare që ka me Vietnamin, të cilat nuk i zgjidh në rrugë miqësore, kërkon
të ngulë këmbë në Kamboxhia e gjetkë, në Azinë Juglindore, për të krijuar zonat e veta të influencës, të mos
lërë të shtrihet influenca e vietnamezëve e nëpërmjet saj
ajo sovjetike.
Pra, në artikullin që lexova, Vietnami e akuzon Kinën dhe i quan kinezët reaksionarë ndërkombëtarë që i
vijnë në ndihmë Kamboxhias. Vietnami nga ana e tij, ka
një atu, se thotë që i ka bërë thirrje Kamboxhias të rnerren vesh dhe t'i zgjidhin këto probleme me bisedime.
Deri tashti nuk kemi dëgjuar që kamboxhianët ta pranojnë një gjë të tillë. Këta pretendojnë se vietnamezët
duhet të tërhiqen një herë nga territori i Kamboxhias,
pastaj të bisedojnë për zgjidhjen e problemeve. Në qoftë
se realiteti është kështu, pra që vietnamezët kanë hyrë
me të vërtetë në kufijtë e Kamboxhias dhe kanë zaptuar
territoret kamboxhiane, atëherë kamboxhianët kanë të
drejtë që kërkojnë prej tyre të largohen një herë nga
territori që kanë pushtuar dhe pastaj të ulen të dyja pa- .
lëtprbisedua.
Është e qartë se vietnamezët nuk dëshirojnë që në.
Kamboxhia të ketë fuqinë në dorë një ekip drejtues si ,
kyqështaulinkryeëvdt,poji
me të cilin të merren vesh, të bashkëpunojnë dhe të ecin
edhe më tutje, bile, të krijojnë Indokinën e madhe, të
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Ne e shprehëm hapur mendimin tonë, i cili ishte i
drejtë, se qëndrojmë në atë që të dyja qeveritë, të dyja
partitë, të dy popujt duhet t'i zgjidhin këto çështje me
bisedime dhe Kina, pa ndërhyrë në punët e njërit ose
të tjetrit, duhet të ndërmjetësojë që të zgjidhet ky kon109

flikt i turpshëm. Mirëpo Kina nuk e bën këtë gjë, ajo
mban anën e Kamboxhias. Dhe .në qoftë se Kina vazhdon të mbështetë e të përkrahë Kamboxhian, atëherë
konflikti do të vazhdojë. Është e zorshme të zgjidhet ky
konflikt se sovjetikët nga ana e tyre i hedhin benzinë
zjarrit në Vietnam, kurse kinezët në Kamboxhia, ndërsa
Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në prapaskenë
dhe fërkojnë duart e tyre të përgjakura.

Vietnamezët me artikullin e tyre e akuzojnë Kinën,
zyrtarisht e publikisht, se i hedh benzinë zjarrit në
konfliktin Vietnam-Kamboxhia, duke nxitur kamboxhianët për agresion kundër vietnamezëve. Ky është një realitet sepse e këtillë është politika aktuale kineze.
Vallë në këtë mënyrë e famshmja teori e «tri botë-

vo.> e Mao Ce Dunit dhe e Ten Hsiao Pinit do të bëhet
forca lëvizëse e revolucionit kundër imperializmit dhe
socialimperializmit?! E tërë kjo ngjarje tregon blofin e
madh të konceptit kinez mbi «botën e tretë», qëllimet e
vërteta që fshihen pas tij. Dy vende, që i thonë vetes
socialiste, po luftojnë me njëri-tjetrin. Përse? Për revolucionin? Jo! Po për ekspansion e dominim. Atëherë
ç'mund të themi ne për ato shtete dhe.për ato vende, ku
sundojnë borgjezë kapitalistë, me të cilët Kina kërkon
të. krijojë unitetin për të çuar popujt në revolucion?!
Vetëm kjo luftë, pa lëre të .tjerat në të gjithë botën;
mjafton për demaskimin e teorisë absurde dhe antimarksiste kineze mbi «tri botët», e cila ka për qëllim që Kina
të bëhet fuqi e madhe e në gjendje të dominojë në botë.
Lufta midis Kamboxhias dhe Vietnamit demaskon
teorinë e .tri botëve», por demaskon gjithashtu edhe teorinë famëkeqe të «botës së paangazhuar» të titistëve. Kjo
«botë e paangazhuar» e titistëve .po merr fund. Bile ajo

kurrë nuk ka pasur krye, prandaj edhe fundi i saj është
i mjerueshëm. Edhe ata që kishin disa iluzione për të po
zgjohen. Bile edhe vetë ambasadorë jugosllavë e pohojnë
këtë fakt, duke pranuar disfatën e saj. Titistët mbahen
pas kësaj të ashtuquajture botë të paangazhuar për ta lidhur këtë me sistemin: e vetadministrimit jugosllav, me
atë formë organizimi shtetëror dhe ekonomik, që ndihmon
imperializmin dhe kapitalizmin botëror në ato vende ku
popujt kërkojnë të bëjnë revolucionin. Kjo është një formë shtetërore e administrimit të veshur me petka gjoja
revolucionare marksiste-leniniste proletare, është gjoja
vetadministrim i pasurisë nga klasa punëtore.
E gjithë kjo është fund e krye një gënjeshtër, por
titizmi dhe padroni i tij imperializmi amerikan e kapitalizmi botëror e kanë financuar dhe e kanë propaganduar
këtë pseudosistem etatist për të riforcuar pozitat e tyre
të dobëta, për të goditur hovin revolucionar të masave
dhe të proletariatit, duke i penguar që të marrin pushtetin dhe të vendosin diktaturën e vet nëpërmjet revolucionit. Ky sistem anarkosindikalist do të zbatohet, në një

formë ose në një tjetër, nga të gjitha vendet kapitaliste e
revizioniste, që nga Kina deri në Francë, në qoftë se
Marsheja do të fitojë në zgjedhjet parlamentare. Ka mundësi që ky të marrë pjesë në pushtet për të ruajtur pozitat e kapitalit dhe për të marrë prej tij disa thërrime, që
ta shuajë hovin revolucionar të proletariatit e të masave
për çlirim, për sovranitet, për pushtet.
Pra, imperializmi, me agjenturën e vet titizmin,
nën maskën e gjoja botës së paangazhuar dhe nëpërmjet
propagandimit të sistemit jugosIlav të ve-tadministrimit
nën petkun e ndërtimit të njëfarë socializmi specifik,
sheh depërtimin e vet në vende të ndryshme. Këtu qëndron i gjithë falsiteti i «botës së paangazhuar» dhe i teorisë së «tri botëve». Kina, që predikon konceptin «botë e

tretë», nuk ka dhe nuk do të ketë një formë etatiste të

sajën në zhvillimin e shtetit e të ekonomisë, përveç njëfarë hibridizimi të vetadministrimit jugostlav me tipare
kineze, me tipare socialimperialiste.
Titizmi është një agjenturë, kurse Kina socialimperialiste reaksionare është një shtet me potencial të madh,
që jo vetëm do ta propagandojë, por edhe do ta transportojë, atje ku të mundë, teorinë dhe praktikën vetadministruese, këtë ideologji antimarksiste dhe këtë formë etatiste antimarksiste, borgjeze kapitaliste.
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STALINI MBETET I PAVDEKSHEM NE MENDJET
DHE NE ZEMRAT E POPUJVE REVOLUCIONARE
SOVJETIKE

i

Dje në televizionin italian pashë një emision që bënte
fjalë për kremtimet e 60-vjetorit të ushtrisë sovjetike në
Moskë.
Me këtë rast, në shtëpinë e ushtrisë ishte organizuar
një mbledhje e madhe solenme, kiz përpara rreth gjashtë
mijë oficerëve të lartë sovjetikë foli. Ustinovi, ministër i
Mbrojtjes i Bashkimit Sovjetik. Natyrisht, atje u fol me
shumë fraza bombastike e që gjoja mbështeteshin në leninizmin. Por, në mënyrë të veçantë në këtë mbledhje u
fol për «trimëritë e mëdha» të kapedan Leonidhësl, të
cilit i dhanë, pas të vjelave, edhe «Urdhrin e madh të
fitores» me xhevahire. Kjo u bë që ky revizionist të mos
mbetej pas nga Stalini që udhëhoqi Luftën e Madhe Patriotike kundër hordhive naziste gjermane dhe popullin
sovjetik për ndërtimin e socializmit në Bashkimin Sovjetik, të cilin revizionistët e sotëm me Hrushovin, Brezhnjevin, Suslovin, Kosiginin në ballë e transformuan në
një vend kapitalist. Por ajo çka të tërheq vëmendjen
është se televizioni italian tha që në këtë mbledhje përkujtimore u zu në gojë edhe roli historik i Josif Stalinit
1 Brezhnjevit.
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në organizimin dhe në forcimin e Ushtrisë së Kuqe dhe
në udhëheqjen e Luftës së Madhe Patriotike.
Televizioni italian tha se kur u përmend emri i Stalinit, të gjithë të pranishmit në rnbledhje u ngritën në
këmbë dhe duartrokitën në mënyrë frenetike. Sa është
e vërtetë kjo ne nuk e dimë, por në qoftë se ka ndodhur
kështu siç thuhet, një gjë e tillë tregon së pari që emri i
Stalinit në ushtri dhe në popull nuk është harruar e nuk
mund të shlyhet nga poshtërsitë e revizionizmit dhe së
dyti, vërteton se është e pamundur që revizionistët ta
fshehin veprën e madhe të Stalinit, kur edhe borgjezia
dhe e gjithë bota e dinë se është ai që e ndërtoi dhe e
çoi në fitore ushtrinë e madhe sovjetike, këtë ushtri që
tash revizionistët e kanë kthyer në një armë të diktaturës
së tyre kapitaliste.
Po, edhe sikur të ketë ngjarë një gjë e tillë, dua të
theksoj se është bërë për demagogji nga ata që sot janë
në fuqi në Bashkimin Sovjetik. Ata kurrë nuk i ndryshojnë mendimet e tyre të poshtra kundër veprës së madhe
të Stalinit, sepse janë revizionistë me damkë. Ata e bëjnë këtë vetëm për demagogji, se ka kundërshtime për
çështjen e Stalinit, i cili do të mbetet i pavdekshëm në
mendjet dhe në zemrat e popujve revolucionarë sovjetikë.
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NJE LAKE I REVIZIONISTEVE KINEZË
Lexova gazetën dyjavore «L'ymanite ruzhë» organ i
së ashtuquajturës Parti Komuniste (marksiste-leniniste)
të Francës, ku është botuar «autokritika» e kësaj partie
në Kongresin e 3-të për gabimet e bëra në Kongresin e
saj të 2-të në vitin 1975.
Revizionisti Zhyrke, lakeu i revizionistëve kinezë, i
cili i bëri një propagandë kaq të madhe ideologjisë së
Mao Ce Dunit, teorisë së «tri botëve» dhe të gjitha marrëzive antimarksiste të kinezëve, tash, në Kongresin e
3-të të partisë që udhëheq, vjen i shpartalluar. Brenda në
partinë e tij ka kundërshtime, të cilave ai duhet t'u bëjë
ballë me demagogji. Çfarë «autokritike» bën ky revizionist i pakorrigjueshëm, që ndodhet në pozita të vështira,
përpara atyre pak anëtarëve, që militojnë në këtë parti,
por që kanë kundërshtime, të cilat mund të çojnë deri
në krijimin e një partie të re, këtë herë me të vërtetë
marksiste-leninistel?

Ky lake i revizionistëve kinezë bën «autokritikë» në
Kongresin e 3-të, për ato që ka aprovuar Kongresi i 2-të
i partisë, ku ai pat deklaruar:
Së pari, se lufta që përgatitnin të dyja superfuqitë
1 Më 18 mars 1979 u krijua Partia Komuniste e Punëtorëve
të Francës.
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ishte iminente, ajo do të shpërthente me sot me nesër.
Kjo në të vërtetë ishte ideja e kinezëve, por atë e adoptoi pseuaopartia komuniste marksiste-leniniste e Francës.

Së dyti, se Partinë Komuniste të Francës Kongresi i
2-të e cilësoi si agjente direkte të Bashkimit Sovjetik,
mirëpo për këtë çështje, siç duket, udhëheqësit kinezë i
kanë hequr veshët Zhyrkesë dhe i kanë thënë që të ndërrojë mendim, sepse Partia Komuniste e Marshesë e kundërshton Bashkimin Sovjetik, ashtu si e kundërshton.
Domethënë kinezët i thanë atij që partinë revizioniste,
lidhur me këtë problem, nuk duhet ta kritikojë, nuk duhet ta quajë agjente direkte të Bashkimit Sovjetik. Dhe
Zhyrkeja, që merr para nga revizionistët kinezë, duhet
t'i bindet këtij udhëzimi të tyre.

Së treti, se partia me programin e saj e drejtoi luftën
vetëm kundër superfuqive dhe harroi armikun kryesor
të brendshëm, borgjezinë shfrytëzuese. Edhe kjo pikëpamje, sipas së cilës i bëhet thirrje proletariatit që të bashkohet me borgjezinë, të bashkohet me Tregun e Përbashkët Evropian e me «Evropën e Bashkuar», për t'i bërë
ballë socialimperializmit sovjetik, ishte kineze. Me fjalë
të tjera, Kina i thoshte partisë së Zhyrkesë: bjeri kësaj
daulleje, dhe Zhyrkeja i ra sa mundi, por tash, siç duket,
ka rezistencë brenda në partinë e tij të ashtuquajtur komuniste marksiste-leniniste, kështu që ndërroi fletë. Pra,
këtë herë u bë borgjezia franceze armiku kryesor.

Së katërti, Zhyrkeja bën «autokritikë», duke nxjerrë
si pretekst çështjet patriotike abstrakte dhe thotë: ne
kemi bërë thirrje të hapët për një aleancë me borgjezinë,
për të mbrojtur lirinë nacionale. Mirëpo një gjë e tillë do
të thotë t'i bësh thirrje (dhe këta në fakt i bënë thirrje)
klasës punëtore që të vihej në shërbim të armikut kryesor. Sigurisht, në këtë çështje me rëndësi, me dashje ose
pa dashje, ky revizionist francez është detyruar të vihet
në kundërshtim me pikëpamjet kineze.
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Së pesti, bëhet «autokritikë» se është ndjekur një
vijë sektare dhe janë goditur në përgjithësi dy sindikatat

e mëdha, CGT-ja dhe CFDT-ja, njëra e partisë së Marshesë dhe tjetra e partisë socialiste. Por tash, sipas urdhrit të udhëheqjes kineze, duhet që partia e Zhyrkesë
ta mënjanojë luftën kundër këtyre sindikatave dhe t'i
mbështetë, pse kështu ia do interesi Kinës, ia do interesi
edhe partisë revizioniste të Marshesë. Të tilla janë inkonsekuencat dhe tradhtia e këtij aventurieri revizionist,
që e quajnë Zhyrke.
Dhe, si konkluzion, ky revizionist në Kongresin e
3-të (siç u shënua edhe në rezolutën e këtij kongresi),
thotë se merita e partisë së tij qëndron gjoja në faktin që
i njeh këto gabime, se, po të mos i njihte, atëherë partia e tij do të transformohej në një formacion politik
borgjez. Por në fakt kjo parti është transformuar në një
formacion të tillë dhe është vënë në shërbim të borgjezisë.
Zhyrkeja, ky udhëheqës revizionist i partisë së ashtuquajtur komuniste (marksiste-leniniste) të Francës, po
ashtu përpiqet që të shpjegojë pse i bëri këto gabime
partia e tij. Për të mos thënë që ato pikëpamje kësaj
partie i ishin imponuar dhe sugjeruar nga Kina dhe nga
Gën Biaoja, nga i cili merrte subvencionet, ai thotë: Nuk
kemi qenë në gjendje t'i gjykonim si duhet situatat në
prizmin e analizave marksiste-leniniste, por jemi bazuar
në hipoteza që mbështeteshin në imagjinatën e militantëve.
E kush i pyeste militantët, Zhyrkeja?! Ai pyeste vetëm kinezët dhe konkretisht Gën Biaon. Si i thoshte ky,
ashtu bënte Zhyrkeja, kurse militantët, në fakt, nuk i
pranonin veprime të tilla borgjeze të asaj partie të ashtuquajtur komuniste (marksiste-leniniste). E çfarë arsye tjetër mund të gjejë ky revizionist? Vështirë e ka.
Duke u ndodhur në një pozitë të tillë, të vështirë,
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ky merr disa formula gjoja marksiste-leniniste, bën gjoja
një analizë më të drejtë të situatave dhe del me «konkluzione», të cilat nuk janë gjë tjetër, veçse një sallatë ruse.
Nga ana tjetër, Zhyrkeja megjithëse thotë se të dyja superfuqitë janë të rrezikshme dhe vë në dukje se imperializmi amerikan është shumë i fuqishëm, më i fuqishëm
nga Bashkimi Sovjetik, thekson se Bashkimi Sovjetik,
duke qenë një imperializëm i ri, është më agresiv dhe
kërkon që të gjejë •tokë nën diell», prandaj është edhe
më i rrezikshëm. Që kjo është një thënie absurde, antileniniste, s'ka nevojë për asnjë shpjegim, dhe që kjo është
sugjerim i tezave kineze për të fshehur aleancën dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. edhe kjo është fare e
qartë.
Pra, me pak fjalë, ky farë revizionizmi i ndyrë i
Zhyrkesë nuk është veçse një galimatias, një gënjeshtër
për të bërë tym në Kongresin e 3-të të së ashtuquajturës
Parti Komuniste (marksiste-leniniste) të Francës, duke
përzier disa të vërteta me një varg pikëpamjesh të rreme.
Qëllimi i gjithë kësaj gënjeshtre është që kjo parti të mos
shpartallohet, sepse tash ajo po ecën drejt asgjësimit të saj.
Ne kemi informata që në Paris, në Marsejë, në Strasburg e gjetkë, celula të tëra të kësaj partie, me nga 10-15
veta, nuk janë dakord as me Kongresin e 2-të, as me
Kongresin e 3-të, as me Zhyrkenë dhe as me revizionistët kinezë. Këta do të lidhen me njëri-tjetrin dhe do të
arrijnë në konkluzion që të thërresin një konferencë për
të krijuar një parti të re marksiste-leniniste të vërtetë.
Dhe kanë të drejtë ta bëjnë një gjë të tillë, se një aventurier, siç është Zhyrkeja, lake dhe agjent i revizionistëve
kinezë, duhet të dëbohet ose të spastrohet medoemos
prej radhëve të tyre.
Në Francë do të krijohet një parti që ta edukojë proletariatin e këtij vendi me pikëpamje të drejta marksiste118

-leniniste mbi çështjet e ndryshme të rëndësishme, që ta
trajtojë drejt luftën e klasave, ta vërë si duhet në binarë
revolucionin në Francë e të demaskojë të gjitha teoritë
oportuniste e revizioniste që janë në shërbim të kapitalit,
të koncerneve, të NATO-s dhe të socialimperializmit
sovjetik.
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MBI GJENDJEN AKTUALE NE GREQI
Shoku Ramiz më informoi për bisedat që pati me dy
shokë të Partisë Komuniste të Greqisë (marksiste-leniniste). Ishin dy shokë të rinj, energjikë, aktivë dhe të ngritur nga pikëpamja politike dhe ideologjike. Njëri ishte
student, tjetri ishte punëtor murator. Që të dy i lanë përshtypje të mira Ramizit.
Nga bisedat del se situata në Greqi është e rëndë.
Atje në fuqi është partia e Karamanlisit që përfaqëson
borgjezinë e madhe. Edhe partia e Mavrosit, që e mbështet këtë, është përfaqësuese e borgjezisë së madhe,
kurse partia e Papandreut është përfaqësuese, si të thuash,
e socialdemokracisë greke dhe ka lidhje me socialdemokracinë evropiane dhe me partinë demokrate amerikane.
Karamanlisi ka tendenca pro NATO-s dhe pro politikës franceze, kurse Mavrosi ka tendenca pro Gjermanisë Perëndimore dhe Tregut të Përbashkët Evropian.
Por fakt është se që të gjitha këto parti mbështeten te
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka pozita dominuese
në Greqi dhe qeveritarët grekë nuk mund të bëjnë dot
pa këtë mbështetje. Kurse krahu i majtë përfaqësohet
nga partitë komuniste greke që janë pesë gjithsej. Këto
pesë parti brenda vendit janë të lidhura me partitë jashtë. Një parti është prosovjetike, një është properëndimore, një parti është eurokomuniste, një tjetër është proki120

neze dhe njëra nga këto parti është pro vijës sonë. Këta.
shokë që erdhën këtu janë përfaqësues të kësaj partie.
Pra gjendja në Greqi, sipas këtyre shokëve, është
shumë e rëndë, kudo ka mjerim e varfëri të madhe. Sindikatat gati nuk funksionojnë fare, padroni e flak punëtorin jashtë në rrugë, i paguan vetëm 15 ditë dhe askush
nuk e mbron atë.
Në këto kushte këta komunistë përpiqen të grumbullojnë rreth vetes së tyre elementë përparimtarë e demokratë dhe me ta të bëjnë një front. Dhe nuk e kanë keq
që veprojnë kështu. Këta bashkëpunojnë me të gjithë
punëtorët dhe fshatarët në bazë dhe nuk duan asnjë aleancë, asnjë bashkëpunim me krerët, me udhëheqjet e të
gjitha partive të ndryshme. Me një fjalë, orientimi i këtyre shokëve komunistë, për probleme konkrete është
puna me masat e thjeshta të popUllit. Domethënë këta
e kuptojnë se duhet të marrin pjesë në luftë për zgjidhjen e problemeve konkrete.
Gjithashtu këta shokë i kuptojnë drejt edhe lidhjet
Shqipërisë
me Greqinë, interesat e përgjithshëm polie
tikë që ekzistojnë si rezultat i vendosjes dhe i zhvillimit
të marrëdhënieve ekonomike, tregtare e kulturore midis
nesh dhe Republikës së Greqisë. Ata mendojnë drejt se
kjo situatë që është krijuar është në favor të vendit të
tyre, në favor të proletariatit e të popullit punonjës grek.
Ne e dimë dhe i njohim se cilët janë qevehtarët
grekë, ne i dimë ç'janë partitë përfaqësuese të borgjezisë
dhe të partisë pseudomarksiste, por të mos harrojmë se
lidhjet tona, propaganda jonë dhe marrëdhëniet kulturore me Greqinë, natyrisht, do të jenë reciproke, por ne,
në radhë të parë nëpërmjet tyre kemi për qëllim që të
ngjallim dashurinë, respektin dhe miqësinë te populli grek
ndaj Republikës Popul]ore Socialiste të Shqipërisë.
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JAN HUSI, HERETIKU DHE REBELI
REFORMATOR ÇEK
Mbarova së lexuari një libër mbi Jan Husin, heretikun dhe rebelin çek. Ky libër ishte shkruar nga Rishard
Hedertal. Për të tillë heretikë dhe rebelë, si Jan Husi,
kam lexuar edhe herë të tjera gjatë jetës sime dhe kam
shkruar për disa momente të rëndësishme të historisë së
luftës kundër shtypjes fetare, kundër papatit që kishte
jo vetëm një mbretëri shpirtërore, por dhe një mbretëri
të vërtetë, e cila sundonte mbi njerëzit dhe mbi pasuritë.
Për një të tillë periudhë, për luftën e fshatarëve
gjermanë, ka shkruar Engelsi, ku vë në dukje figurën e
reformatorit të madh heretik Tomas Mynceri, i cili udhëhoqi fshatarësinë dhe feudalët e vegjël në luftë kundër
perandorëve gjermanë dhe kundër papës. Ai kaloi dhe në
luftë me armë kundër koalicionit të feudalëve të mëdhenj. Tomas Mynceri doli edhe kundër Martin Luterit, i
cili ishte një heretik e reformator, që u ngrit kundër
Vatikanit, kishës romake, duke marrë shkas nga indulgjencat që shiste Vatikani gjoja për të falur fajet e njerëzve, ndërsa në realitet këtë e bënte për të nxjerrë të ardhura të mëdha për vete. Por, prapa kësaj reforme të
Martin Luterit, që kishte karakter fetar, fshihej lufta e
feudalëve të mëdhenj dhe e borgjezisë, që kishte lindur
e po mëkëmbej, për të forcuar shtetin despotik të mbre122

tërve dhe të borgjezisë. Natyrisht këtu futej dhe perandoria e shenjtë gjermano-romake.
Para Jan Husit me shokë kanë qenë edhe heretikë
të tjerë, si për shembull Savanaroli, i cili ngriti krye kundër sunduesve të Firences dhe kundër papës, Aleksandri
VI. Fjalimet e Savanarolit kishin një forcë të madhe bindëse në masat e popullit dhe ai kishte besim aq të madh
në predikimet e veta, saqë nuk mungoi të vinte në balancë dhe jetën e tij, duke pretenduar se përpara vandakut
me dru që do të digjte trupin e tij do të binte një shi i
madh dhe zjarri do të shuhej. Por shiu nuk ra, pra zjarri
nuk u shua dhe Savanaroli u dogj si qiri.
Jan Husi doli si reformator në disa momente kyç të
historisë së Çekosllovakisë dhe mori pjesë në lëvizjet
shekullore të reformave të kishës. Nga funai i shekullit
të 14-të këto reforma u përhapën shumë, sepse në këto
periudha pati dhe një krizë të madhe për papë. Papët
emëroheshin dhe -zgjidheshin- njëri pas tjetrit, disa në
bazë të rregullave kanonike dhe disa të tjerë jashtë këtyre rregullave, kështu që kishte papë dhe antipapë. Kurse Jan Husi me atë rebelizmin e tij, me filozofinë e tij
dhe me reformën që kërkonte të përhapte, dhe që e përhapi në Çeki, u kthye në një simbol të aspiratave nacionale të Bohemisë dhe mori pjesë në vendosjen e shteteve
evropiane.
Reforma e Jan Husit nuk kishte vetëm karakter antifetar dhe antipapal, por, po në të njëjtën kohë, kishte
për qëllim që Bibla të mos lexohej vetëm në latinisht,
por të lexohej sidomos në çekisht. Ky heretik e filloi
këtë reformë dhe, mund të themi se, me këtë rast gjuha
çeke mori një hov të madh për sa i përket zhvillimit e
pasurimif të saj. Sot, natyrisht, çekishtja ka bërë ndryshime, por meritë e veçantë në këtë drejtim i takon Jan
Husit. Jan Husi dhe taboritët, që kishin pikëpamje akoma
më radikale e më të majta se ky, marshuan drejt Pragës,
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për arsye se mbretërit e atëhershëm mbështeteshin nga
kisha e Romës dhe, natyrisht, ata përpiqeshin t'i likuidonin reformatorët e kishës, domethënë rebelët dhe heretikët.
Nga ana tjetër, këta rebelë dhe heretikë, siç i quan
historia e kishës dhe e mbretërve, ishin kundër pushtimit
të Polonisë dhe të Çekisë nga Gjermania. Luftëra të përgjakshme kanë bërë taboritët e udhëhequr nga Zhishka,
një udhëheqës i tyre, kështu quhej në rast se nuk gabohem.
Fati i Jan Husit ishte shumë tragjik. Ai luftoi me
vetëmohim në gjyqin pompoz që ngriti kiSha kundër
tij dhe predikoi deri në fund, me zjarr kundër papatit
deri edhe përpara vandakut të ndezur. Por, sipas këtij
libri dhe sipas historianëve, reforma e vërtetë e Martin
Luterit erdhi një shekull pas vdekjes së Jan Husit. Ishin
predikimet e Jan Husit ato që shkaktuan kryengritjen
nacionale, që shpërtheu pas ekzekutimit të tij, në Çeki e
në Poloni, e cila u shtyp nga të huajt dhe shkaktoi një
sërë tragjedish për popujt e këtyre vendeve.
Ky libër të jep mundësi të njihesh me ato nuanca
të holla të përpjekjeve dhe të luftës së reformatorëve të
kishës katolike romake, të rebelëve dhe të heretikëve, të
jep një pasqyrë të kontrasteve e të kthesave të një periudhe të zezë, por në të cilën po kalitej fizionomia e
ardhshme e vendeve perëndimore.
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BISHTRA TË KINËS REVIZIONISTE
Kam përpara gazetën «Clartë et l'Exploitë» (gazetë i
thënçin) të së ashtuquajturës Parti Komuniste (marksiste-leniniste) të Belgjikës, bisht i Partisë Komuniste të
Kinës. Më përpara kjo gazetë kishte formatin e rregullt
të një gazete, tashti është katandisur në formatin e dy
fletëve të një defteri shkollor, është reduktuar në minimum.

Siç duket, financimi nga ana e padronit kinez u zvogëlua, pra u zvogëlua edhe «Drita» (Clartë), për arsye se,
siç del, «Shfrytëzimi» (l'Exploitë) i kësaj fletushke dhe i
kësaj pseudopartie (marksiste-leniniste) nuk u intereson
më kinezëve. Arsyeja është e qartë. Kjo parti antimarksiste në fund të fundit diçka do të thotë kundër Tregut
të Përbashkët Evropian dhe NATO-s, qoftë edhe diçka të
rreme, pra duhet të flasë, mirëpo Partisë Komuniste të
Kinës kjo nuk i intereson. Prandaj i ka thënë kësaj të
mbyllë gojën dhe në të njëjtën kohë i ka mbyllur qesen.
Kështu që kjo Parti e ashtuquajtur Komuniste (marksiste-leniniste) e Belgjikës do të reduktohet, derisa të
zhduket, si ish-partia e Gripës.
Në faqen e fundit të gazetës botohet një njoftim
reklamë, i cili tregon për një manifestim ndërkombëtar që
do të organizohet në Bruksel me rastin e 130-vjetorit të
botimit të «Manifestit të Partisë Komuniste» të Marksit
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e të Engelsit. Në këtë manifestim do të marrin pjesë partia e Zhyrkesë, njëfarë lige komuniste e Britanisë së
Madhe, njëfarë partie komuniste e Luksemburgut dhe e
ashtuquajtura parti marksiste-leniniste e Holandës, që ka
gjithsej nja 100 anëtarë. Të gjitha këto parti janë bishtra
të Partisë Komuniste të Kinës.
Në krye të këtij njoftimi citohet paragrafi i fundit i
veprës së famshme të Marksit dhe të Engelsit «Manifesti i Partisë Komuniste» ku thuhet:
.«Komunistët e quajnë një gjë të shëmtuar të
fshehin pikëpamjet dhe qëllimet e veta. Ata deklarojnë haptazi se qëllimet e tyre mund të arrihen vetëm duke përmbysur me forcë gjithë
rendin shoqëror ekzistues. Le të dridhen klasat
sunduese përpara revolucionit komunist. Proletarët
s'kanë ç'të humbasin në të veç prangave të tyre,
Ata kanë për të fituar gjithë botën.
Proletarë të të gjitha vendeve, bashkohuni!» 1 .

Tash Kina revizioniste do që këto parti të ecin në
rrugën e saj, prandaj i detyron të zvogëlojnë tirazhet
e gazetave të tyre dhe më në fund i detyron të zhduken
si parti e të bashkohen me kapitalizmin. Pra, Kinës i intereson që të tilla parti ose të ndjekin rrugën e saj kapitaliste socialimperialiste, ose përndryshe s'ka më nevojë për
ato çerek gazetash të këtyre partive.
Në Ditarin tim kam shkruar për të famshmen «autokritikë» që bën Zhyrkeja në Kongresin e 3-të të së ashtuquajturës parti të tij marksiste-leniniste. Kurse gazeta
-Clartë et l'Exploitë» e së ashtuquajturës Parti Komuniste
(marksiste-leniniste) të Belgjikës ka sulmuar Partinë tonë
dhe na ka akuzuar haptazi si revizionistë! Por, siç po duket, edhe artikujt që ka botuar kundër nesh ia bënë varrin kësaj të ashtuquajture parti marksiste-leniniste. Edhe
ata pak anëtarë të saj tash po i lënë pendët dhe po largohen nga ajo, sepse qelbet revizionizëm e çon ujin në
mullirin e kapitalizmit.
Një gjë e tillë do t'u ngjasë të gjithëve, edhe padronit të tyre, Kinës socialimperialiste dhe çirakëve të saj.

Po a e vlerësojnë këto parti pseudokomuniste këtë
thirrje të Marksit e të Engelsit? Në asnjë mënyrë jo.
Ato qëndrojnë në anën e kundërt të barrikadës, ato janë
me revizionistët kinezë, janë për aleancë me borgjezinë
dhe jo për rrëzimin e saj, janë për ta forcuar pozitën e
borgjezisë në vend dhe jo për ta përmbysur këtë, pale
për ta përmbysur me dhunë, siç rekomandojnë Karl
Marksi dhe Frederik Engelsi.
Të tilla janë këto parti kërpudha, të cilat lindën pas
shiut dhe breshërit që shkaktoi revizionizmi hrushovian
dhe jetuan në atë kohë kur Revolucioni Kulturor në Kinë ishte në zhvillim e tok me Partinë Komuniste të Kinës
u bënë «ballë», siç themi ne shqiptarët.
1 K Marks e F. Engels. Vepra të Zgjedhura, vëll. I, f. 56.
Tiranë, 1975.
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E DJATHTA VAZHDON RRUGEN
SOCIALIMPERIALISTE
Më në fund Asambleja Popullore Kombëtare e Ki:nës u mblodh. Sot, siç është lajmëruar, aty do të flasë
Hua Kuo Feni. Rëndësi ka ç'do të thotë e si do t'i thotë.

Ka rëndësi po ashtu se kush do të bëhet kryeministër i
Kinës, do ta mbajë vetë këtë post Hua Kuo Feni, duke qenë edhe kryetar i partisë, apo kryeministër do të caktojë
Ten Hsiao Pinin? Në qoftë se kryeministër do të caktohet Ten Hsiao Pini, atëherë të dy korrentet do të jenë
si dy shemra, dy rryma në kundërshtim me njëra-tjetrën, që do të luftojnë derisa njëra t'ia hajë kokën tjetrës.
Duhet thënë, gjithashtu, që, në qoftë se Ten Hsiao Pini
vihet në postin e kryeministrit, do të thotë se pozitat e
Hua Kuo Fenit janë të dobëta. Megjithatë kjo do të duket
qartë kur të formohet qeveria e re.
Mendoj se, pavarësisht që grupi i Hua Kuo Fenit ka
grumbulluar të gjithë të dënuarit, ultrarevizionistët e djathtë, të cilët tash janë rehabilituar, fuqia e këtij grupi
nuk është për t'u neglizhuar. Ky grup ka edhe përkrahësit e tij të djathtë, që janë mbështetja e Hua Kuo Fenit,
por dhe përkrahësit e Mao Ce Dunit, oportunistët, që
mbajnë flamurin e Maos.
-

cioni, por që u goditën më parë nga grupi tradhtar i Liu
Shao Çisë e i Ten Hsiao Pinit me shokë dhe aktualisht
u goditën nga Hua Kuo Feni. Sigurisht, tash, këta elementë do të preferojnë të keqen më të vogël. Dhe e keqja
më e vogël për ta është të kenë Hua Kuo Fenin edhe në
krye të shtetit, prandaj ata do të preferojnë më mirë grupin e këtij sesa grupin e Ten Hsiao Pinit. Kështu që pozitat e Hua Kuo Fenit mund të jenë më të forta nga të
Tenit.
Për sa i përket politikës së jashtme të Kinës jam i
mendimit se ajo do të vazhdojë të jetë një politikë reaksionare, shoviniste, ultra e djathtë, pro imperializmit amerikan dhe në mbështetje të reaksionit botëror, nën pretekstin e luftës kundër socialimperializmit sovjetik, për t'u
riforcuar për vete duke mbajtur këto pozicione zigareje,
e cila anon nga ana e amerikanëve.
Veçanërisht miqësia e Kinës me titistët në të ardhmen do të shtohet e do të forcohet akoma më shumë.
Këtë mendim e përforcon fakti se çdo ditë venë e vijnë
delegacione të llojeve të ndryshme në Kinë dhe në Jugosllavi. Një miqësi të tillë Kina mban edhe me Rumaninë,
por sido që e përkëdhel, e ndihmon dhe i jep kredi që
kjo të mbajë pak a shumë një fasadë antisovjetike, prapëseprapë besimin më të madh e ka te Jugosllavia titiste.

Në këtë grup bëjnë pjesë edhe elementët që kryen
Revolucionin Kulturor, që zunë pozita pas këtij revolu9 - 130
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FJALIM KASHTË I HUA KUO FENIT DHE
GJENDJA E VËRTETË NE KINE
Dje, të dielën, Hua Kuo Feni foli në Asamblenë Popullore përpara tre mijë e pesëqind deputetëve dhe nja
dy mijë e pesëqind të ftuarve, domethënë rreth gjashtë
mijë vetave. Fjalimi i tij, sipas HSINHUA-së, e cila dha
një përmbledhje të shkurtër, zgjati nja tri orë e gjysmë.

Ç'përmbante kjo përmbledhje që dha HSINHUA-ja?
Ajo pasqyronte thelbin e vërtetë të këtij fjalimi kashtë.
Asgjë të re dhe asgjë interesante nga «Kina e madhe»,
nga kjo fuqi, e cila pretendon se luan një rol të rëndësishëm në botë.
Situata për Hua Kuo Fenin është e shkëlqyer, si
brenda dhe jashtë! Formulë e zakonshme. Al foli për luftën që zhvillohet në Kinë kundër «katërshes», luftë që
ecën si mbi ruleta, dhe megjithatë vuri në dukje se detyra kryesore e popullit kinez edhe për një kohë relativisht të gjatë është që të vazhdojë demaskimin e «katërshes». Duket qartë se demaskimi i «bandës së të kati:rve» do të thotë demaskimi i rreth dyzet milionë
komunistëve, që janë pasues të vijës së Mao Ce Dunit.
Duhet thënë se pavarësisht që vija e Mao Ce Dunit ishte
një vijë oportuniste e djathtë, këta që tash kanë fuqinë
në dorë janë ekstremi i djathtë. Ata dëshirojnë dhe përpiqen me zell e me shpejtësi të vënë në zbatim një dikta-
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turë të egër kapitaliste, prandaj dhe kryetari Hua theksoi
që të vazhdohet lufta kundër «katërshes». Në fjalën që
mbajti Hua Kuo Feni nuk mungoi të thoshte se «Kina do
të bëhet një fuqi e madhe socialiste me bujqësi, industri,
mbrojtje, shkencë dhe teknikë moderne para fundit të
shekullit të 20-të». Me një fjalë, u ripranua, në vija të

përgjithshme, plani i parashtruar nga Çu En Lai.
Gjithashtu, udhëheqësit aktualë kinezë premtuan se
do të zhvillojnë ekonominë, industrinë e rëndë, industrinë e lehtë, do të futin teknologjinë e re e sidomos do
të armatosin ushtrinë dhe do të ngrenë në një shkallë të
re modernizimin e saj për të qenë të përgatitur për luftë.
Çështja e luftës vihet në rend të ditës.
Hua Kuo Feni foli edhe për rrezikshmërinë e dy
superfuqive, e «dy fuqive hegjemoniste», siç shprehet ai,
Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se Bashkimi Sovjetik është socialimperializmi më agresiv e më i rrezikshëm. Gjithashtu

zoti Hua Kuo Fen nuk mungoi të flasë për politikën e
Partisë Komuniste të Kinës, politikë që i konsideron vendet socialiste të barabarta, që marrëdhëniet e saj me to
janë si midis të barabartëve dhe që nuk kërkon hegjemoni, por përkundrazi, është kundër hegjemonisë. Kina,
vazhdoi ai, do të ndihmojë të gjitha vendet e botës që
kërkojnë liri, pavarësi e revolucion dhe do të mbështetë
«botën e tretë». Nuk pashë që të thuhej se Kina bën pjesë
në «botën e tretë», por mund të jetë thënë në raport e jo
në përmbledhjen e tij të bërë nga HSINHUA-ja.
Sot nuk pashë që Italia të jepte në televizion ndonjë
flesh për përfundimin e punimeve të Asamblesë Popullore Kombëtare të Kinës. Siç duket vazhdojnë diskutimet,
të cilat, në Kinë, është e zakonshme të zgjasin ditë dhe
javë të tëra. Kështu që ka mundësi edhe këtë herë të
ngjasë një gjë e tillë. Megjithatë, siç kam shkruar, rëndësi
ka çështja se kush do të jetë kryeministër, do ta mbajë
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Hua Kuo Feni këtë post apo do t'ia dorëzojë çelësat Ten
Hsiao Pinit. Ten Hsiao Pini ësbtë krahu i djathtë, ekstremi i krahut të djathtë. Këtë e do reaksioni, kapitali botë-

ror dhe gjatë gjithë kësaj kohe shtypi i huaj borgjez ka
propaganduar për ardhjen e tij në fuqi. Por ka edhe
mundësi që ky shkurtabiq i verdhë të mos bëhet kryeministër dhe këtë post të rëndësishëm ta mbajë vetë Hua
Kuo Feni. Në rast se Hua Kuo Feni nuk do të bëhet
kryeministër, atëherë do t' -i mbeten hapëset e kashtës në
dorë, do të mbetet kryetar i një partie që nuk ekziston
ose që ekziston, por që nuk ka asnjë fuqi, sepse fuqinë e
ka ushtria dhe administrata shtetërore. Në qoftë se administratën dhe ushtrinë e mbajnë njerëzit e Ten Hsiao
Pinit, atëherë Hua Kuo Feni është si një njeri prej kashte në mes të rrugës, që do ta fryjë era sa këndej-andej ose do ta marrë fare.
Flitet se Jeh Çien Jini do të bëhet kryetar i Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Popullore Kombëtare, siç
i thonë kinezët, domethënë në vend të Çu Desë, pra një
mareshal zë vendin e një mareshali, një plak zë vendin e
një plaku, në këtë mënyrë ushtria është edhe në krye të
Republikës Popullore të Kinës.
Pikërisht në këto momente dhe krahas veprimeve
konkrete që po ndërmerren për kthimin e vendit në binarët e zhvillimit të plotë kapitalist, në Kinë bëhet edhe
një zhurmë e madhe propagandistike, mashtruese e demagogjike, në drejtim të masave punonjëse. Kështu, për
shembull, thuhet se atje gjoja janë ngritur rrogat. Por
është me të vërtetë diçka qesharake të flasësh për ngritje
rrogash kur është fjala për një shumë prej vetëm 7 juanësh! E çfarë përfaqësojnë këta 7 juanë? Asgjë. Pastaj
kjo n,gritje juanësh është bërë në mënyrë të çuditshme:
u ngrihen 7 juanë atyre njerëzve që kanë filluar punën
që në vitin 1949, 5 juanë u shtohen atyre që e kanë filluar punën në vitin 1960 dhe 2 juanë të tjerëve. Kjo
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është pasqyra për masën e gjerë të punonjësve, që rrojnë
me triska dhe, në treg, sipas informatave që marrim,
shumë artikuj ushqimorë nuk i gjen, kurse rrogat e hierarkëve e të kuadrove kryesorë, sidomos të ushtrisë, janë
rritur shumë.
Pra, në Kinë stimuli material është vendosur vetëm
për borgjezinë e re, megjithëse thuhet që është vendosur
gjoja dhe për popullin. Në fakt revizionistët kinezë popullit i japin drurin.

133

E MARTE
28 SHKURT 1918

KINA KA BESIM TE JUGOSLLAVIA TITISTE
Mendimi im është se Kina ka besim të madh te Jugosllavia titiste. Cila është arsyeja për këtë? Arsyeja është
e qartë: Jugosllavia titiste anon më shumë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës e nga Perëndimi. Ndodh kështu
sepse titizmi është ajo ideologji, thelbi i së cilës është
vetadministrimi jugosllav, pseudosocializmi jugosllav, që
imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror e përdorin si një armë, si një rrugëdalje në situata të vështira
për veten e tyre, në situata të rënda, për arsye të ngritjes
në këmbë të popujve kundër kapitalizmit dhe imperializmit, të ngritjes së proletariatit në revolucion.

Imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror e kanë
financuar Titon, kryesisht, për sistemin e vetadministrimit
jugosilav, që këta e kanë propaganduar si një socializëm
specifik, si një socializëm ku administron klasa punëtore,
e cila në realitet nuk administron asgjë. Në fakt kjo është
një formë strukturore, organizativo-ekonomike, pseudomarksiste, që lejon zhvillimin ose mbajtjen në këmbë të
kapitalizmit, pra është një strukturë ekonomiko-politike,
anarkosindikaliste, që i ka leverdisur dhe i leverdis kapitalizmit botëror, prandaj ai e mbron këtë dhe ua servir
si model vendeve të ndryshme kapitaliste, vendeve ku
popujt ziejnë dhe luftojnë për të rrëzuar regjimet shtypëse dhe shfrytëzuese.
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Edhe Kina, që gjoja ndërton një socializëm «specifik», çështjen e vetadministrimit jugosllav e mbështet dhe
do ta mbështetë. Ajo do ta adaptojë këtë strukturë jugosllave, natyrisht, duke i dhënë kësaj njëfarë specifike
aziatike.
Prandaj në këtë çështje Kina ka mbështetjen e imperializmit amerikan. Ajo kërkon të trashëgojë ideologjinë titiste, e cila është një hibridizim i teorive antimarksiste të vjetra të Kautskit, të Buharinit, të Kropotkinit
e të tjerëve, e zhvilluar në situatat aktuale botërore, në
periudhën e kalbëzimit të kapitalizmit dhe të imperializmit.
Udhëheqja revizioniste kineze mendon të forcojë miqësinë me Jugosllavinë që tash, sa është gjallë Titoja,
sepse kështu forcon edhe pozitat e veta në Kinë. Por, sipas saj, Jugosllavia edhe pas vdekjes së Titos do të mbajë
të tilla pozita politike: vartësi më tepër nga Perëndimi
dhe më pak nga Lindja, nga Bashkimi Sovjetik. Pas vdekjes së Titos ka mundësi që influenca e Bashkimit Sovjetik në Jugosllavi të shtohet, por megjithatë kjo nuk do ta
dobësojë influencën e madhe të kapitalizmit perëndimor
në përgjithësi dhe të imperializmit amerikan në veçanti.
Që të mund të mbahet gjallë kapitalizmi në Jugoslia-.
vi. ky vend ka nevojë për ndihma e kredi, për investime
nga shtetet e tjera. Prej kohësh Jugosllavia është shitur
dhe do të vazhdojë të shitet edhe në të ardhmen. Edhe
Kina që po ecën në gjurmët e Jugosllavisë do të bëhet
patjetër një shesh tjetër për blerësit e pasurive dhe të
lirisë së Jugosllavisë.
Prandaj Kina do të vazhdojë këtë rrugë, këtë politikë
ndaj Jugosllavisë titiste edhe pas vdekjes së Titos. Nuk
duhet të kemi shpresë se Kina do t'i shkëputë ose do t'i
dobësojë lidhjet me Jugosllavinë. Jo. Lidhjet e saj me të
do të shkëputen kur në Kinë të ndodhë ndonjë përmbysje revolucionare, gjë që tash për tash nuk duket në ho135

rizont. Do të duhen kohë e gjak, vitet ,do të kalojnë me
radhë njëri pas tjetrit, derisa të vijë ai moment.
Ne jemi optimistë, revolucioni do të pëlcasë, por, siç
na mëson Lenini, ai do të pëlcasë në atë vend ku do të
piqen kushtet për triumfin e tij. Mundet që revolucioni
të shpërthejë, për shembull, në Bashkimin Sovjetik, në
Jugosllavi ose në ndonjë vend tjetër, domethënë atje ku
janë krijuar kushtet objektive dhe ku faktori subjektiv,
partia komuniste, marksiste-leniniste, ka arritur në atë
shkallë sa ta çojë pakënaqësinë e revoltën e popullit deri
në rrëzimin e pushtetit të
Edhe Rumaninë, siç e kam vënë në dukje, Kina do
ta ndihmojë me kredi, por unë mendoj se ajo e shikon
që regjimi i Çausheskut nuk i ngjet regjimit titist dhe
udhëheqësit rumunë nuk janë as serbë, as kroatë, sidoqoftë personaliteti borgjezo-kapitalist i tyre është i ndryshëm nga ai i jugosllavëve.
Është e vërtetë se jugosllavët kanë marrëdhënie me
sovjetikët, marrin prej tyre ndihma, kanë marrë dhe marrin armatime, por këto i marrin pas një manovrimi të
studivar të koniunkturave. Ata kanë ditur dhe dinë se si
të veprojnë, e në mënyrë të veçantë Titoja ka qenë dhe
është «artist» i madh në heqjen e «valles mbi litar», ai
është i zoti të anojë nga imperializmi amerikan e të
shfrytëzojë koniunkturat edhe për sovjetikët. Sovjetikët
nuk kanë besim te Titoja, kurse Çausheskun e kanë të
tyrin. Çaushi në të vërtetë është agjent i sovjetikëve, por
hedh vicka në sipërfaqe. Sovjetikët e manipulojnë dhe e
manovrojnë këtë tartarec që qëndron në krye të shtetit
rumun. Ai hiqet sikur është kundër Bashkimit Sovjetik,
por, po të ishte vërtet kështu, revizionistët sovjetikë do ta
likuidonin shpejt, pa çak e pa bam, si bënë me të tjerët
në Çekosilovaki.
Të gjitha këto situata në Rumani udhëheqja kineze
i di. Ajo njeh deri në hollësi marrëdhëniet e revizionis136

tëve sovjetikë me rumunët dhe e di se ç'influencë kanë
ata brenda në Rumani. Konkretisht dje, më duket, në
azhanse thuhej që Rumania ka pranuar të ndërtohet një
hekurudhë për të lidhur Bashkimin Sovjetik me Bullgarinë, e cila do të kalojë nëpër Rumani. Bëhet fjalë për
ndërtimin e një hekurudhe strategjike me shina të gjera,
që do të shërbejë, për transportim trupash, në kohë lufte.
Pra, Rumania që bën pjesë në KNER dhe në Traktatin
e Varshavës, merr pjesë edhe në manovrat ushtarake, por
gjoja vetëm me oficerë dhe pa ushtarë.

Pra, nga të gjitha këto arrijmë në konkluzionin se
miqësia e Mao Ce Dunit dhe e udhëheqësve të tjerë kinezë me revizionistët jugosllavë, rumunë e me revizionistët e tjerë, si dhe propaganda për këtë miqësi u zhvilluan
dhe po zhvillohen me ritëm e me shpirt oportunist.
Tash që në Kinë fuqinë e kanë marrë të djathtët,
për sa i përket miqësisë me Jugosllavinë e me Rumaninë,
këta ndjekin rrugën e Mao Ce Dunit, bile ia kanë shkelur
gazit açik nga e djathta, duke mbështetur plotësisht titizmin, këtë rrymë antimarksiste e antirevolucionare. Siç po
duket, e djathta kineze nuk do ta pushojë këtë ecje për-

para në rrugën e saj drejt socialimperializmit.
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Ç'ngjau në fakt me këta njerëz? Në Republikën Popullore të Kinës këta kishin marrë fuqinë në parti e në
administratë dhe bënin ligjin. Ligji i tyre ishte ligj kapitalist, politika e tyre ishte politikë e ekstremit të djathtë
dhe kapitaliste. Këta dëshironin të vendosnin haptazi, nën
E MARTË
28 SHKURT 1978

KUSH ESHTE TEN HSIAO PINI DHE GJASHTE
FAZAT E REVOLUCIONIT KULTUROR
Tash që po zhvillon punimet Asambleja Popullore
Kombëtare Kineze, është shtuar zhurma rreth pozitave
të ardhshme të Ten Hsiao Pinit. Thuhet se ai do të bëhet
kryeministër, kryetar i partisë e të tjera, e të tjera. Me

këtë rast po shkruaj pak se kush është Ten Hsiao Pini.
Figurën dhe veprimet e këtij njeriu duhet t'i shikojmë
dhe t'i vlerësojmë duke pasur parasysh periudhën e Revolucionit Kulturor. Në atë kohë Ten Hsiao Pini ishte
anëtar i Byrosë Politike dhe sekretar i përgjithshëm i
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës. Ai ishte krahu i djathtë i Liu Shao Çisë, president i republikës,
anëtar i Byrosë Politike dhe nënkryetar i Partisë Komuniste të Kinës. Këta dy persona udhëhiqnin «bandën e
zezë», siç u quajt grupi i tyre, i cili përbëhej sidomos nga
njerëz kryesorë, si Pen Çeni, anëtar i Byrosë Politike,
kryetar i Bashkisë së Pekinit; Lu Din I, kandidat i Byrosë Politike, zëvendëskryeministër, drejtor i drejtorisë së
propagandës dhe të kulturës e arsimit dhe Lo Zhui Çini,
shef i shtatmadhorisë. Në të bënin pjesë, gjithashtu, Jan
Shan Kun, kandidat i Sekretariatit të Komitetit Qendror
të Partisë, Dën To, sekretar i komitetit të partisë së Pekinit dhe Liao Mo Sha, gazetar dhe zëvendëskryetar i
Bashkisë së Pekinit.
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flamurin e Mao Ce Dunit, kapitalizmin në Kinë. Mao Ce
Duni, jo se ishte kundër zhvillimit të kapitalizmit, por
sidoqoftë ai nuk bënte pjesë në grupin e tyre. Ai qëndronte mbi ta dhe në fillim i la të vepronin, megjithëse
nuk dëshironte forcimin e pozitave të tyre në dëm të pushtetit të tij.

Revolucioni Kulturor në Kinë filloi me luftën kundër
veprimeve të këtij grupi, i cili kishte sjellë dhe inkurajonte ardhjc.n në fuqi të intelektualëve, të një elite, e cila
e kishte origjinën nga klasat e pasura, qoftë të qytetit,
ooftë të fshatit. Liu Shao Çia dhe Ten Hsiao Pini me
shokë, ishin përkrahës të politikës së zhvillimit të pakufizuar të kapitalizmit në Kinë, predikonin bashkëjetesën
e klasave antagoniste dhe integrimin paqësor të borgjezisë në socializëm.
Si rezultat i luftës midis grupeve kryesore në parti,
në vitin 1959 u mënjanua nga udhëheqja e partisë mareshali Pin De Hua. Në fillim të viteve 60-të lufta në
gjirin e partisë u ashpërsua edhe më shumë. Grupi i Liu
Shao Çisë dhe i Ten Hsiao Pinit doli në mbrojtje të Pin
De Huasë. Në janar të vitit 1961 një nga pasuesit e tyre,
historiani Vu Han shkroi dramën historike «Shkarkimi i
Haj Zhueit» me anën e së cilës përpiqej indirekt të rehabilitonte Pin De Huanë dhe natyrisht të kundërshtonte
Mao Ce Dunin. Në vitin 1965, kësaj drarne, me shtytjen
e Mao Ce Dunit nëpërmjet një artikulli të shkruar nga
Jao Ven Juani, me titull «Mbi dramën e re historike
«Shkarkimi i Haj Zhueit., iu bë një kritikë në Shangai
që shkaktoi bujë të madhe. Mirëpo kjo kritikë ndeshi
në kundërshtimin e Pen Çenit, sepse ishte Pen Çeni dhe
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grupi i tij që e vunë në skenë këtë dramë, me një synim
të qartë. Pra, Pen Çeni u përpoq që kjo kritikë, e cila i
bëhej ndihmësit të tij, të mbytej, të mos botohej në gazetat qendrore të Pekinit. Megjithatë, pavarësisht nga kjo
rezistencë, kritika u botua në Shangai më 10 nëntor të
vitit 1965.
Nuk vonoi shumë dhe në fillim të shkurtit të vitit
1966 Pen Çeni, si kryetar i grupit për çështjet e Revolucionit Kulturor, për ta mbrojtur veprën e Vu Hanit, në
mungesë të Mao Ce Dunit dhe në emër të tij shpërndau
projektin e një instruksioni, i cili u quajt nga grupi i Mao
Ce Dunit «tezat e bandës së zezë». Më 16 maj 1966 Komiteti Qendror nxori qarkoren e hartuar nga vetë Mao
Ce Duni që anulonte tezat e grupit për çështjet e Revolucionit Kulturor dhe urdhëroi shpërndarjen e grupit. Atëherë në Universitetin e Pekinit filluan të vendoseshin dacibaot dhe Revolucioni Kulturor filloi të merrte hov.
Gjërat po komplikoheshin dhe pranë Komitetit Qendror
u krijuan grupet e punës. Këto grupe u udhëhoqën nga
Liu dhe nga Teni. Jeta dhe veprimtaria e këtyre grupeve
vazhduan nja 50 ditë. Si vepruan këto grupe të punës?
Qëllimi i Liu Shao Çisë dhe i Ten Hsiao Pinit ishte të
shuanin kritikat ndaj njerëzve të tyre dhe të mbytnin
Revolucionin Kulturor. Gjatë kësaj kohe Mao Ce Duni
bridhte nëpër Shangai e gjetkë. Pas kthimit të tij në
Pekin, disa muaj pas fillimit të Revolucionit Kulturor, u
mblodh sesioni i 11-të plenar i Komitetit Qendror të Partisë, ku u përjashtuan nga Byroja Politike katër veta dhe
u shkarkuan shtatë anëtarë të Sekretariatit nga trembëdhjetë që ishin ata. Liu Shao Çia dhe Ten Hsiao Pini
mbetën anëtarë të Byrosë Politike, por vetëm nëpër gazeta u vu re që emrat e tyre nuk ndodheshin më në
ballë, por shumë më poshtë nga ç'ishin më përpara.
Kritikat dhe masat e marra ndaj njerëzve që gabojnë
në Kinë nuk dalin sheshit, por edhe në qoftë se dalin,
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kjo bëhet me shumë vonesë. Domethënë këto bëhen të
njohura kur del komunikata e ndonjë mbledhjeje, ku radhiten ata që asistuan në të. Atëherë mund ta shikosh e
ta kuptosh ose mund ta marrësh me mend se ç'ka ngjarë.

Në fazën e parë të Revolucionit Kulturor rolin kryesor e luanin Liu Shao Çia me Ten Hsiao Pinin. Vetëm
pas Plenumit të 11-të të KQ të PKK u dobësuan pozitat
e tyre dhe u forcuan pozitat e grupit të Mao Ce Dunit.
Megjithatë ai përfaqësonte një etapë të ndërmjetme për
ta kaluar udhëheqjen e Revolucionit Kulturor në duart e
Mao Ce Dunit.

Faza e dytë e revolucionit fillon me krijimin e «Gardës së kuqe». «Garda e kuqe» ishte pararoja e Revolucionit Kulturor, krijimi i saj u inkurajua nga Mao Ce
Duni «për t'i dhënë mësim partisë» dhe për të rrëzuar
grupin e Liu Shao Çisë e të Ten Hsiao Pinit. Në fakt
rrëzimi i këtyre ishte akoma larg, për arsye se Mao Ce
Duni ose nuk e kishte të qartë akoma situatën në vend,
sepse dhe vetë ishte një oportunist i djathtë ose nuk kishte gjë në dorë. Partia Komuniste nuk ishte në duart e
tij dhe nuk ishte vepruese për realizimin e qëllimeve të
tij, kështu që ai nxiti të rinjtë e shkollave të dilnin, siç
dolën kundër «bandës së zezë».
Në këtë kohë, në krye të komisionit që drejtonte
Revolucionin Kulturor erdhi njëfarë Tao Çu. Ishte koha
kur miliona të rinj shkonin nga një vend në tjetrin, nga
qytete të ndryshme të Kinës drejt Pekinit për të marrë
eksperiencë. Kudo bëheshin mbledhje të mëdha të <<Gardës së kuqe», ku Maoja, i veshur me rroba ushtarake,
hipur në xhips, kalonte në rivistë. Këta filluan të futeshin
edhe në uzina. Kështu që në atë kohë u bënë përpjekje
për të tërhequr në Revolucionin Kulturor edhe klasën
punëtore, por pa sukses.

Në tetor 1966, në qoftë se nuk gabohem, në kryeartikullin e numrit 13 të revistës «Flamuri i kuq», kriti141

koheshin indirekt Liu Shao Çia dhe Ten Hsiao Pini, që
kishin penguar zhvillimin e Revolucionit Kulturor, kishin
kundërshtuar vendimet e Plenumit të 11-të të KQ dhe u
bëhej thirrje të bënin autokritikë. Pas kësaj ndodhën incidentet në Shangai me kundërofensivën revolucionare,
dhe Liu Shao Çia e Ten Hsiao Pini bënë «autokritikë»
për gabimet e konstatuara, por në fakt ata nuk i kishin
hedhur armët, për arsye se Tao Çuja, i cili kishte besimin
e Mao Ce Dunit dhe ishte vënë në krye të grupit që
drejtonte Revolucionin Kulturor, mbronte Liu Shao Çinë
dhe Tenin. Mbrojtja e tyre nga ana e tij konsistonte në
moslejimin e zhvillimit të kritikës kundër Liut dhe Tenit,
por më në fund byrekut iu hoqën petët dhe dolën dacibao edhe kundër Tao Çusë.

Fillimi i fazës së tretë të Revolucionit Kulturor mund
të përcaktohet me lëvizjen e madhe të janarit 1967 në
Shangai dhe me përhapjen e saj në të gjithë Kinën. Gjatë
gjithë kësaj periudhe, domethënë gjatë muajve të parë të
vitit 1967, u krijuan «komitetet revolucionare», të cilat
kishin një tendencë spontane, anarkike. I ashtuquajturi
Revolucion Kulturor i kapërceu kufijtë e një revolucioni
të tillë. Mirëpo Liu dhe Teni me shokët e tyre nuk i kishin hedhur armët dhe në muajt shkurt-mars të vitit 1967
ata organizuan kundërkorrentin e djathtë. Nëpër rrugët e
qyteteve u goditën punëtorët me «Gardën e kuqe», bile
kundër punëtorëve u përdorën armë të rënda. Në pran-verë të vitit 1967, shtypi kinez botoi tre artikuj njërin pas
tjetrit që sulmonin Liu Shao Çinë e Ten Hsiao Pinin,
veçse me perifraza. Edhe kritika kundër librit të Liu Shao
Çisë «Si të jesh komunist i mirë» u bë këtë vit, pra më
20 prill 1967.
Faza e katërt e Revolucionit Kulturor mund të përcaktohet me konfliktin që ndodhi në gjirin e komitetit

revolucionar të Pekinit midis ultra të majtëve dhe tendencës së zbutjes oportuniste të Çu En Lait. Në këtë kohë
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u dukën çarje edhe në fraksionin e Mao Ce Dunit. Edhe
në masat e popullit që ishin ngritur të bënin revolucionin
pasqyrohej po ashtu çarje. Është tamam koha që filluan
të dilnin dacibao nëpër muret e Pekinit edhe kundër Çu
En Lait, të cilat Mao Ce Duni i ndaloi. Në këto momente
pati sulme edhe kundër ushtrisë. Kjo valë erdhi duke u
shtuar në Kanton e në Pekin. Në muajin gusht u dogj
ambasada britanike. Maoja rrinte në Pekin dhe drejtonte
revolucionin. Ai mbështetej nga Çu En Lai dhe nga ushtria, domethënë nga Lin Biaoja.
Në vitin 1967 partia ishte gati e shpartalluar. Udhëheqjes së Revolucionit Kulturor, ku bënte pjesë edhe
Kan Sheni, iu desh të merrej me riorganizimin e partisë
dhe të fillonte luftën kundër fraksionizmit, që ishte zhvilluar edhe në masat e popullit, të cilat ishin ngritur në
revolucion dhe nuk mund të mbeteshin jashtë ngjarjeve
që po ndodhnin në Kinë. Tao Çuja ishte eliminuar. Në
këtë kohë u zhvilluan gjoja metodat e studimit të mendimit të Mao Ce Dunit, të veprave të tij, sidomos të
të kuq», që Lin Biaoja e inauguroi me diskuret e tij,
duke rekomanduar kurse studimi të këtij libri, që u shtyp
në qindra milionë kopje. Tamam në këtë kohë u krijua
komiteti revolucionar në Mongolinë e Brendshme, në
Uhan në fillim të vitit 1968 e gjetkë.

Në fazën e pestë të Revolucionit Kulturor ne shohim
dy kundërkorrente. Sie Fu Xhia u godit nga grupet e
kryeqytetit dhe u mbrojt nga grupe të tjera. Sie Fu Xhia
ishte njeriu i Çu En Lait.
Në pranverë të vitit 1968, nën pretekstin se duhej
hiftuar e majta, u krijua një korrent i djathtë, i cili përpiqej me çdo kusht të rehabilitonte revizionistët. Ky
kundërkorrent u zhvillua, por lufta kundër tij vazhdoi
dhe, natyrisht, fraksionizmi tash filloi të zhvillohej edhe
në universitete që ishin bërë qendra e -Gardës së kuqe».
Mao Ce Duni në këtë kohë, domethënë në mars të
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vitit 1968, mbronte komitetet revolucionare dhe predikonte se nuk duhet të kemi frikë nga fraksionizmi, se ai
është një pasqyrë e luftës së klasave. Kjo do të thotë se
Mao Ce Duni i lejonte fraksionet të zhvilloheshin dhe
njerëzit e këtyre grupeve apo fraksioneve të vritnin me
armë njëri-tjetrin. Vetëm në tetor të vitit 1968, në Ple.ntunin e 12-të të KQ të PKK u shkarkuan nga detyrat Liu
Shao Çia e Ten Hsiao Pini dhe partia bëri përafërsisht një
bilanc të Revolucionit Kulturor, por akoma, në qoftë se
nuk gabohem, nuk flitej me emër për Liu Shao Çinë.

Faza e gjashtë e këtij revolucioni filloi me përgatitjen
e Kongresit të 9-të dhe me mësimet që duheshin nxjerrë
nga puna administrative dhe nga mënyra e organizimit të
ndërmarrjeve. Në këtë kohë u fol se partia u riorganizua
dhe komitetet revolucionare u forcuan. Kështu që në prill
të vitit 1969 u mbajt Kongresi i 9-të i Partisë Komuniste
të Kinës dhe u zgjodh një Komitet i ri Qendror, i cili
adoptoi edhe statutin e ri të partisë.

Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe të turbullt, të pasigurt, pa udhëheqje, periudhë me luftë fraksionesh, luftë ideologjike, luftë politike, luftë për pushtet, grupi i
Liu Shao Çisë dhe ai i Mao Ce Dunit u konfrontuan në
një rrëmujë të papërshkrueshme, ku as njëri, as tjetri
nuk kontrollonin dot veprimet e mbështetësve të tyre.
Natyrisht, kjo gjë solli kaosin e madh në Kinë, por njëkohësisht forcoi pozitën e grupit të Mao Ce Dunit dhe
dobësoi grupin e Liut. Disa mendojnë se Mao Ce Duni
në këtë drejtim manovroi me zgjuarsi, por mendimi im
është se ai nuk tregoi zgjuarsi të madhe, përkundrazi,
tregoi dobësi në të gjitha veprimet. Ai kishte frikë të
merrte vendime të guximshme dhe të rekomandonte for-

Maoja nuk ka vepruar me largpamësi, me qartësi
dhe me guxim kundër komplotistëve, ai ka hezituar gjatë
gjithë periudhës së revolucionit dhe hezitimi i tij duket
që në fillim të Revolucionit Kulturor. Ai vuri në krye të
grupit të punës për drejtimin e revolucionit Pen Çenin,
domethënë kreun e .<bandës së zezë». Më vonë, në krye
të këtij Revolucioni Kulturor la Liu Shao Çinë dhe Ten
Hsiao Pinin, që ishin koka e kundërrevolucionit, i cili kishte për qëllim ta kalonte pushtetin plotësisht në duart
e borgjezisë. E pastaj për drejtimin e Revolucionit Kulturor caktoi njëfarë Tao Çu, i cili bëri çmos ta frenonte
Revolucionin Kulturor dhe të mbronte Liu Shao Çinë dhe
Ten Hsiao Pinin. Vetëm atëherë, kur në udhëheqje të
Revolticionit Kulturor u vunë Çen Po Taja, Kan Sheni,
Çian Çini, Jao Ven Juani, në mes tyre edhe Çu En Lai,
ky «revolucion» filloi të marrë njëfarë forme më të konkretizuar dhe të shndërrohet në një akt dhune që çoi në
dobësimin, diskreditimin dhe eliminimin e Liu Shao Çisë
dhe të Ten Hsiao Pinit. Megjithatë Revolucioni Kulturor
nuk u shndërrua në një revolucion politik për përmbysjen
e borgjezisë dhe fitoren e socializmit, siç u pretendua, ai
ishte një grusht shteti. Pavarësisht nga frazat e majta që
u përdorën, në themel të Revolucionit Kulturor qëndronte
maocedunideja dhe Kina mbeti atje ku kishte qenë.
Zhvillimi i ngjarjeve në Kinë gjatë Revolucionit Kulturor dëshmon se Ten Hsiao Pini është një kundërrevo-

lucionar me damkë, i cili ka punuar që pushtetin në Kinë
ta kishte vetëm borgjezia. Në «autokritikën». e tij ai i nu-

ma organizative të përshtatshme për të rrëzuar një grusht
komplotistësh, që në fakt kishin nën drejtimin e tyre
partinë dhe administratën. Ai ishte dhe mbeti një oportunist

mëron dhe i pohon të gjitha veprimet dhe mendimet e tij
reaksionare. Ky reaksionar u rehabilitua nga Maoja, u
rrëzua përsëri nga Maoja dhe pas vdekjes së Maos u rehabilitua nga Hua Kuo Feni. Ç'do të ngjasë me të, do ta
shohim. Do të bëhet ky reaksionar i tërbuar, kryeministër
dhe pastaj grupi i tij të ecë revan drejt një Kine socialimperialiste, apo do të qëndrojë në fuqi djathtisti, anti-
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marksisti, por më i moderuar nga Ten Hsia Pini, Hua
Kuo Feni? Këtë do të na e qartësojë e ardhmja dhe kjo
nuk është e largët.
Sidoqoftë, tash për tash, fati i Kinës është në duart
e kundërrevolucionarëve, e rrymave të ndryshme kundërrevolucionare. Ajo çka tha Hua Kuo Feni në raportin që
mbajti përpara asamblesë, se akoma duhet luftuar kundër
...bandës së të katërve», do të thotë që korrenti i elementëve të njohur si -revolucionar& radikalë, nuk është
shuar akoma në Kinë. Sigurisht, udhëheqësit e sotëm kinezë do të vazhdojnë spastrimin dhe do të shtypin çdo
përpjekje të elementëve më të majtë, që bëhet për të
rrëzuar dhe për të eliminuar këta revizionistë, këta tradhtarë të marksizëm-leninizmit dhe të çështjes së drejtë
të popullit kinez.

E MARTE
28 SHKURT 1978

KU E KANË KATANDISUR KAMBOXHIAN
Po lexoj një raport të një shoku të ambasadës sonë
në Kamboxhia.
Është me të vërtetë për të vënë duart në kokë kur
mëson mbi gjendjen në këtë vend. Kamboxhia e çliruar quhet një vend socialist dhe partia që e udhëheq
këtë quhet parti komuniste. As njëra, as tjetra nuk janë
të vërteta. Në Kamboxhia të gjitha qytetet dhe veçanërisht Pnom-Peni është krejt i papopulluar dhe ambasadat e vendeve të ndryshme janë kufizuar në një rrugë prej
400 metrash dhe nuk mund të dalin nga kjo rrugë pa
lejen e Ministrisë së Jashtme, leje e cila shumë herë nuk
jepet. Shumë herë nuk lejohen shokët të venë edhe në
acroport. Për sa i përket furnizimit, gjendja është për
të vajtuar. Deri tash ambasadave ua kanë dërguar ushqimet nga jashtë, kurse kohët e fundit kanë hapur një
dyqan të vogël, me një furnizim të keq, ku njerëzit e
ambasadave venë tri herë në javë të marrin disa ushqime
bajate, të prishura ose ndonjë metrazh shumë të dobët e
shumë të shtrenjtë.
Të gjitha ambasadat në Pnom-Pen kanë një personel
minimum me përjashtim të ambasadës kineze që është e
plotfuqishme. Punonjësit e saj shëtitin lirisht, venë kudo,
me një fjalë, ajo sundon atje.
Për sa i përket udhëheqjes në Kamboxhia duken
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vetëm nja tre-katër veta, Pol Poti me gruan e tij, Jeng
Sari me gruan dhe një motër e Jeng Sarit ose e Pol Potit.
Këta sundojnë gjithë vendin e bëjnë ligjin atje. Njëri
është sekretar i partisë, tjetri zëvendëskryeministër e
ministër i Jashtëm, kurse gratë e tyre drejtojnë nga një
ministri..I gjithë Pnom-Peni është i zbrazur, shtëpitë po
prisheii, 'rrugët" janë të mbyllura, shikon vetëm ushtarë,
të cilët prishin shtëpitë. Pra po shkatërrohen e po braktisen shtëpitë që janë një pasuri e madhe arkitekturore.
Përveç kësaj po shkatërrohen e po trimiqisen gjithë pajksjet e tyre të brendshme. Atje nuk ka pasuri personale dhe
parulla është: «Uji bën orizin, kemi orizin dhe kemi
mjaft».
Gazeta në Kamboxhia del një herë në. 15 ditë, në
gjuhën khmere, kurse ambasadave me vonesë u jepet
ndonjë lajm në frëngjisht. Në këtë vend nuk zhvillohet
tregtia, nuk ka as treg, as monedhë. Gjithashtu atje nuk
funksionojnë as shkollat, as universiteti. Furnizimi i popullsisë bëhet sipas njësive të shërbimit apo të prodhimit.
Në qytete e në kryeqytet nuk sheh gjë veçse pak njerëz,
fëmijë dhe gra, që duhet të jenë gratë dhe fëmijët e funksionarëve të paktë që punojnë aty.
Dihet se baza ekonomike në Kamboxhia është bujqësia dhe, në radhë të parë, orizi. Ata kanë orizore të shumta, por rendimenti është i u1ët. Gjatë gjithë stinës punohet
për kanalizime dhe ndërtime rezervuaresh e asgjë tjetër
nuk bëhet. Zhvillimit të industrisë i është kushtuar pak
rëndësi, për të mos thënë aspak; ata interesohen vetëm
për orizin dhe diçka për kauçukun e pastaj për asgjë
tjetër. Popullsia atje ha vetëm dy herë në ditë, një herë
në orën 11 00 dhe një herë në orën 5 0°. Në mëngjes, domethënë në orën 11°°, njerëzve u jepet njëfarë supe orizi
dhe mbasandaj në orën 500, një sasi orizi. Veshja e tyre
është shumë e thjeshtë dhe e keqe.
Çështja e konfliktit me Vietnamin është në rend të
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ditës. Kamboxhianët i akuzojnë vietnamezët për armiq
nga më të egrit, për pushtues, por, sipas shokut tonë, ata,
për konsum të brendshëm, luftimet dhe përpjekjet i zmadhojnë pa masë. Kjo u shërben atyre për të justifikuar
mjerimin që ka mbuluar Kamboxhian e drejtuar nga njerëz të pazotë, nga njerëz që nuk dinë të organizojnë, të
administrojnë. Të gjithë këta që drejtojnë Kamboxhian
udhëhiqen nga Kina. Atje, përveç kinezëve, jugosllavët
lëvizin më shumë nga gjithë të tjerët, jugosllavët kanë
dërguar edhe specialistë në Kamboxhia, u kanë dhënë
edhe kredi kamboxhianëve, kështu që dhe këta ua shpërblejnë këto, duke i lënë më të lirë se të tjerët dhe duke
i bërë telegrame të nxehta e dashamirëse tradhtarit Tito.
Me pak fjalë, kjo është gjendja në Kamboxhia. E
tmerrshme!
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STRUKTURA E SHOQERISE ITALIANE ESHTE
E KALBEZUAR
Çdo ditë po ndjek me vëmendje ngjarjet në Itali.
Këto ngjarje na interesojnë në mënyrë të veçantë, meqë
Italia është afër vendit tonë dhe ka qenë kurdoherë shteti
që na ka sulmuar e na ka pushtuar dhe kundër këtij shteti
borgjez kapitalist ne kemi luftuar dhe e kemi thyer.
Aktualisht Italia është në buzë të greminës. Në qoftë
se ka në botë një shtet, ku vërtetohet katërcipërisht degjenerimi kapitalist, degjenerimi i shoqërisë, degjenerimi
i strukturës dhe i superstrukturës, ky është Italia. Ka 45
ditë që gjendja atje po zien dhe qeveria nuk po formohet
dot. Partitë e ndryshme borgjeze, se të gjitha janë të tilla,
kanë hyrë në tratativa pa mbarim, për të zgjidhur krizën
qeveritare, por ajo vazhdon. Përse? Sepse atje mbretëron
inflacioni. ekziston papunësi e madhe, kapitalet po nxirren nga vendi, çmimet ngrihen dita-ditës. Në të katër
anët e Italisë mbretëron terrori fashist, ka vrasje nëpër
rrugë dhe të plotfuqishme atje janë ushtria, policia, karabinieria e spiunazhi. E tillë është, pra, sot gjendja në Itali.
Struktura e shoqërisë italiane është e kalbëzuar.
Italia përfaqëson realitetin tipik të kalbëzimit të kapitalizmit, siç e paraqit Lenini. Grevat e punëtorëve janë të
përditshme dhe socialdemokracia, revizionizmi me sindikatat e tyre e të tjerë kanë krijuar një frazeologji të
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gjerë demagogjike shurdhuese, britma pa bukë, për të gënjyer klasën punëtore që vuan dhe shfrytëzohet në palcë
nga kapitalizmi.
Situata brenda në Itali është shumë e acaruar, mjerimi është i madh dhe revolta është e madhe. Por fakt
është se atje mungon faktori subjektiv, domethënë nuk
ekziston një parti e tillë komuniste marksiste-leniniste
që të udhëheqë masat e pakënaqura, revoltën e madhe të
popullit kundër regjimit kapitalist të vendit. Partia Komuniste Italiane i ka tradhtuar interesat e proletariatit,
që shfrytëzohet egërsisht nga kapitalistët dhe ka hyrë në
tratativa me kapitalizmin italian, me demokristianët, me
Vatikanin etj. Gjendja aktuale në Itali vërteton teorinë
leniniste mbi zhvillimin e shoqërisë kapitaliste.
Një faktor tjetër që influencon negativisht në mungesën e stabilitetit të udhëheqjes kapitaliste në këtë vend
është se qeveria demokristiane, ose qeveria e koalicionit
demokristianëve me partitë e tjera, është e paqëndrueshme. Që nga çlirimi e deri tani në Itali janë ndërruar
një numër i madh qeverish. Në krye të shtatë-tetë muajve bie një qeveri dhe, për t'u formuar qeveria tjetër,
duhet një periudhë kohe prej 40 ditësh, bile edhe prej
60 ditësh. Aktualisht, kur dëgjon radion italiane ose kur
shikon televizionin italian, nuk dëgjon e nuk sheh gjë
tjetër veçse fjalime, diskure të pafund e pa shpresa.
Perspektiva e një qeverie të re italiane nuk duket në
horizont. Ekzistojnë dy faktorë objektivë që bëjnë të mos
gjenden dot rrugët e njëfarë stabiliteti në drejtim të
shtetit: pakënaqësia në kulm e popullit dhe paqëndrueshmëria e udhëheqjes kapitaliste.
Nga ana tjetër fashizmi në Itali po përparon. Nga të
katër anët e vendit janë mobilizuar lumpeni, kriminelët,
hajdutët e huliganët që vrasin, presin e hedhin bomba
kudo. Degjenerimi është futur jo vetëm në jetën e shoqërisë, për sa i përket anës morale, por aktualisht ne
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. shohim se banditizmi është bërë i modës deri edhe në
shkollat e mesme. Këtu ka filluar aktiviteti banditesk,
hedhja e bombave, vrasja e profesorëve, organizimi i grevave, mbyllja e auditoreve, djegia e bibliotekave etj., etj.
Në çdo fushë të veprimtarisë shoqërore shikon degjenerim, anarki, banditizëm, huliganizëm.
Gjendja në Itali është me të vërtetë pasqyrë tipike
e kalbëzimit të kapitalizmit. Atje ka një situatë revolucionare. Por kur në këtë situatë revolucionare nuk ekziston një parti marksiste-leniniste e shëndoshë, atëherë
përfitojnë fashizmi dhe borgjezia kapitaliste në fuqi, që
kërcënojnë vendin, kërcënojnë popullin. Diktatura fashiste
ka krijuar brenda në vend një situatë tmerri e frike, ka
krijuar psikozën se asnjë pushtet në Itali nuk mund t'u
vërë fre këtij degjenerimi, këtyre vrasjeve, grabitjeve,
vjedhjeve, falsifikimeve që nga baza e deri lart në krye,
te vetë presidenti i republikës. Të gjithë akuzohen se marrin ryshfete të panumërta nga shoqëritë kapitaliste, vendëse e të huaja.
Prandaj është e nevojshme që situatën në Itali ta
vëzhgojmë me kujdesin më të madh.

E SHTUNE
4 MARS 1978

100-VJETORIN E LIDHJES SHQIPTARE TE PRIZRENIT
NE E FESTOJME NE NGJYRAT E VERTETA
TE KOMBIT SHQIPTAR
I thashë Ramizit se ne mund ta botojmë nesër artikullin redaksional të «Zërit të popullit» për 100-vjetorin
e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 1. Unë e pashë atë. Artikulli është përgatitur mirë. Natyrisht jugosllavëve, serbëve, nuk do t'u vijë mirë, por çdo gjë atje është shkruar
në mënyrë të matur dhe historikisht të argumentuar.
Jugosllavët nuk kanë ç'të thonë asgjë. Ata mund të
thonë, po të duan, por do të jetë në dëm të tyre dhe
do të ndezin urët, kurse ne nuk i ndezim ato, por shpjegojmë realitetin historik të Lidhjes Shqiptare në Prizren.
Lidhja u mblodh, u organizua politikisht dhe ushtarakisht
dhe luftoi për unifikimin e kombit shqiptar, i cili nuk ia
arriti qëllimit, për arsye të fuqive të mëdha imperialiste
dhe të monarkive shoviniste fqinje. Jugosllavët mund
edhe të përgjigjen, por e kanë zor, për arsye se edhe ata
po bëjnë përgatitje për ta festuar, nga zori, këtë datë të
shënuar në Kosovë. Sigurisht ata nuk do t'i japin Lidhjes
ngjyrën e vërtetë historike dialektike në bazë të materializmit historik, por do ta devijojnë në çështjet kulturore.
Ata le të bëjnë çfarë të duan. Ne e festojmë këtë 100-vjetor në ngjyrat e vërteta, në qëllimet e vërteta, në objektivat e vërtetë të kombit shqiptar.
1 -Njëqindvjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit — një
datë e shënuar e historisë së Iavdishme të popullit shqiptar».
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. shohim se banditizmi është bërë i modës deri edhe në
shkollat e mesme. Këtu ka filluar aktiviteti banditesk,
hedhja e bombave, vrasja e profesorëve, organizimi i grevave, mbyllja e auditoreve, djegia e bibliotekave etj., etj.
Në çdo fushë të veprimtarisë shoqërore shikon degjenerim, anarki, banditizëm, huliganizëm.
Gjendja në Itali është me të vërtetë pasqyrë tipike
e kalbëzimit të kapitalizmit. Atje ka një situatë revolucionare. Por kur në këtë situatë revolucionare nuk ekziston një .parti marksiste-leniniste e shëndoshë, atëherë
përfitojnë fashizmi dhe borgjezia kapitaliste në fuqi, që
kërcënojnë vendin, kërcënojnë popullin. Diktatura fashiste
ka krijuar brenda në vend një situatë tmerri e frike, ka
krijuar psikozën se asnjë pushtet në Itali nuk mund t'u
vërë fre këtij degjenerimi, këtyre vrasjeve, grabitjeve,
vjedhjeve, falsifikimeve që nga baza e deri lart në krye,
te vetë presidenti i republikës. Të gjithë akuzohen se marrin ryshfete të panumërta nga shoqëritë kapitaliste, vendëse e të huaja.
Prandaj është e nevojshme që situatën në Itali ta
vëzhgojmë me kujdesin më të madh.
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100-VJETORIN E LIDHJES SHQIPTARE TE PRIZRENIT
NE E FESTOJME NE NGJYRAT E VERTETA
TE KOMBIT SHQIPTAR

I thashë Ramizit se ne mund ta botojmë nesër artikullin redaksional të «Zërit të popullit» për 100-vjetorin
e Lidhjes Shqiptare të Prizreniti. Unë e pashë atë. Artikulli është përgatitur mirë. Natyrisht jugosllavëve, serbëve, nuk do t'u vijë mirë, por çdo gjë atje është shkruar
në mënyrë të matur dhe historikisht të argumentuar.
Jugosllavët nuk kanë ç'të thonë asgjë. Ata mund të
thonë, po të duan, por do të jetë në dëm të tyre dhe
do të ndezin urët, kurse ne nuk i ndezim ato, por shpjegojmë realitetin historik të Lidhjes Shqiptare në Prizren.
Lidhja u mblodh, u organizua politikisht dhe ushtarakisht
dhe luftoi për unifikimin e kombit shqiptar, i cili nuk ia
arriti qëllimit, për arsye të fuqive të mëdha imperialiste
dhe të monarkive shoviniste fqinje. Jugosllavët mund
edhe të përgjigjen, por e kanë zor, për arsye se edhe ata
po bëjnë përgatitje për ta festuar, nga zori, këtë datë të
shënuar në Kosovë. Sigurisht ata nuk do t'i japin Lidhjes
ngjyrën e vërtetë historike dialektike në bazë të materializmit historik, por do ta devijojnë në çështjet kulturore.
Ata le të bëjnë çfarë të duan. Ne e festojmë këtë 100-vjetor në ngjyrat e vërteta, në qëllimet e vërteta, në objektivat e vërtetë të kombit shqiptar.
1 «Njëqindvjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit — një
datë e shënuar e historisë së lavdishme të popullit shqiptar».
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NE KINE PO ZBATOHET VETADMINISTRIMI
JUGOSLLAV
Ten Hsiao Pini me grupin e tij as kanë pasur e as
kanë ndër mend të ndërtojnë socializmin në Kinë. Socializmi për ta ka qenë një parullë, si të thuash tranzitore, mashtruese për popullin kinez. I ashtuquajturi socializëm i tyre nuk bazohej në teorinë marksiste-leniniste
dhe nuk ecte nën shembullin dhe sipas përvojës së Bashkimit Sovjetik të kohës së Leninit e të Stalinit, pale sipas
përvojës sonë, e cila për kinezët ka qenë «vrima e fundit
e kavallit». Një gjë e tillë tregon se kinezët jo vetëm që
nuk ndërtonin socializmin, jo vetëm që kishin pikëpamjet e shtetit të madh ndaj Shqipërisë, por ata e përdornin
socializmin si një fazë tranzitore për qëllime nacionaliste,
domethënë ata donin që kjo fazë të shërbente për transformimin e Kinës nga një vend ku mbretëronte uria,
prapambetja. në një vend të përparuar ekonomikisht,
dhe kaq.
Mirëpo, duke mos ndjekur rrugën marksiste-leniniste,
ky përparim, natyrisht, mbeti në mes të rrugës. Aktualisht Ten Hsiao Pini po vë në zbatim shprehjen e tij revizioniste: «S'ka rëndësi nëse macja është e bardhë apo e
zczë, mjafton që të zërë minj». Kjo, për të dhe për shokët
e tij, do të thotë të ndërtohet me çdo kusht një Kinë e
madhe, me një industri të mekanizuar, me një potencial
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të madh ushtarak dhe me një ekonomi të madhe që, në
këtë mënyrë, të mund të influencojë në botë. Me pak fjalë, Kina të arrijë atë shkallë zhvillimi që të bëhet një
superfuqi dhe si e tillë të mund të bëjë ligjin kudo, pra
të mos qëndrojë pas imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik.
Mbledhja e Asamblesë Popullore Kombëtare, e cila
ka filluar prej më se një jave, akoma nuk ka marrë fund.
Duke parë zhvillimin e punimeve të kësaj asambleje,
konstatojmë se në to ka amulli ose si të thuash, ka rutinë, gjë e cila tërthorazi vihet në dukje edhe nga vetë
HSINHUA-ja.
Shtypi i huaj nuk po ndihet fare se ç'po ngjet në Kinë.
Në realitet, atje asgjë interesante nuk po ngjet, veç asaj
që ka qenë e parashikuar me kohë. Fakt është që udhëheqja e sotme, me Hua Kuo Fenin në krye, është një
udhëheqje akoma e pastabilizuar, që kërkon të ruajë supremacinë, duke mbajtur qëndrime centriste si Mao Ce
Duni. Hua Kuo Feni përpiqet me të gjitha mënyrat të jetë
një moderator mbi të gjithë, por duke mbajtur frenat në
duart e tij. Ai përpiqet, pra, të marrë tiparet e Mao Ce
Dunit në qeverisje e në drejtim, por pa autoritetin që ka
pasur Mao Ce Duni.

Në këto kushte Kina do të adaptojë shumë nga vetadministrimi jugosllav. Nga informatat që kam e nga disa
vëzhgime që u bëj gazetave të ndryshme perëndimore
dhe azhanseve, del se delegacione pas delegacionesh, grupe pas grupesh shkojnë nga Kina në Jugosllavi për të
marrë eksperiencën e vetadministrimit titist, për ta zbatuar këtë në Kinë.
Pra, Kina do të zhvillojë një shoqëri me një strukturë
e superstrukturë të atillë që t'i ngjasë asaj jugosllave, por
me tipare kineze, aziatike. Nën këtë maskë Kina do të
ndërtojë një strukturë kapitaliste, me formula gjoja specifike, komuniste aziatike, me fjalë të tjera, do të zhdukë
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edhe atë përparim, që ka mbetur në mes të rrugës, në
zhvillimin e revolucionit të saj demokratiko-borgjez.
Demokracia e ardhshme kineze do të jetë demokraci
borgjeze dhe borgjezia e re kineze, e bashkuar me të
vjetrën, me atë të Guomindanit, do të krijojë një shtet
kapitalist të fuqishëm, kuptohet, të fuqishëm deri në atë
shkallë sa do ta lejojnë kreditë dhe financimi i imperializmit amerikan, i socialimperializmit sovjetik, i vendeve
të tjera kapitaliste si dhe nxjerrja e pasurive nga toka
kineze.
Tani po shohim që teoria e «tri botëve» vazhdon të
propagandohet dhe të trumbetohet nga kinezët, por në
surdinë, për arsye se në këtë fazë Kina po mbështetet
më shumë në «botën e dytë». Nga kjo del se mbështetja
e Kinës në «botën e dytë» ka jo vetëm karakter politik
dhe ideologjik, por sidomos ekonomik, sepse Kina nga
«bota e dytë», domethënë nga vendet imperialiste, merr
kredi për teknologji të përparuar, për armatime etj.
Pra, qëllimi i teorisë kineze të «tri botëve» është
mbështetja më reale, më efikase tek imperializmi amerikan dhe tek imperialistët e tjerë kapitalistë perëndimorë,
japonezë etj. Këtë e vërtetojnë më së miri marrëveshjet
tregtare të mëdha me Japoninë dhe me Tregun e Përbashkët Evropian, përveç marrëveshjeve të tjera të veçanta me shtetet e ndryshme kapitaliste.
Për sa u përket vendeve të «botës së tretë• Kina
ecën tok me amerikanët, përpiqet si e si të zërë një vend
në Afrikë dhe gjetkë krahas imperializmit amerikan dhe
në rivalitet me Bashkimin Sovjetik revizionist, të cilit i
bën konkurrencë dhe gjoja e lufton ideologjikisht. Në fakt

komunikimi nëpërmjet Rumanisë, por nuk përjashtohen
edhe takime e komunikime të drejtpërdrejta, natyrisht,
pa i bërë publike ashtu siç veproi herën e parë me vajtjen
e Karriljos në Pekin.
Pra, në këtë kohë të krizës së madhe imperialiste,
ne shohim lojën e rrezikshme të Kinës së madhe pseudosocialiste, të partisë pseudokomuniste të Kinës, shohim
manovrat e saj në favorin nacional për t'u bërë një fuqi
e madhe, për t'u lidhur ngushtë me kapitalin botëror dhe
për t'u krijuar, edhe me demagogji, pengesa serioze në
rrugë revolucionit dhe çlirimit të popujve.

Bashkimi Sovjetik edhe Kina ideologjikisht qëndrojnë në
pozita të njëjta revizioniste. Partia Komuniste e Kinës
është gjithashtu në po ato pozita revizioniste ideologjike
që janë partia revizioniste e Karriljos, e Berlinguerit, e
Marshesë, me të cilat, me siguri, ajo ka pika takimi dhe
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Ç'PA AMBASADORI YNE NE SAJGON DHE NE ZONEN
KUFITARE ME KAMBOXHIAN
Ambasadori ynë në Vietnam, vizitoi Sajgonin dhe na
shkruan se ai nuk ndryshon fare nga një qytet kapitalist.
Sajgoni ka të gjitha tiparet e një qyteti të tillë, duke
filluar që nga muzika amerikane, nga gratë e përdala nëpër trotuare, nga tregtia private në të gjitha anët, nga
narkotizmi e nga hipizmi dhe udhëheqja vietnameze
akoma nuk merr asnjë masë për ta penguar këtë zhvillim
kapitalist të natyrshëm.
Për sa i përket kufirit të Vietnamit me Kamboxhian,
ai asnjëherë nuk ka qenë i përcaktuar qartë dhe asnjëherë nuk ka pasur ndonjë shenjë kufitare. Dhe tash që
ka shpërthyer konflikti i armatosur midis këtyre dy vendeve është e zorshme të përcaktohet nga ambasadorë të
huaj se trupat e cilit nga këto vende ndodhen në tokën
e vendit tjetër. Ekzistojnë vetëm harta franceze, prandaj
vija kufitare mund të përcaktohet vetëm nga fshatarët e
Vietnamit ose të Kamboxhias, ndryshe një gjë e tillë nuk
mund të zgjidhet drejt.
Ambasadori ynë që vajti në këto zona nuk pa veçse
fshatra të mjeruara dhe kasolle. Në përgjithësi nuk kishte shtëpi rreth e përqark këtyre fshatrave dhe atje ku
ai pa disa shtëpi, vuri re se nuk kishte ndonjë dëmtim,
bile dhe xhamet s'ishin thyer. Siç duket, si nga njëri
158

vend ashtu edhe nga tjetri po bëhet shumë propagandë
për ta zmadhuar këtë luftë që po zhvillohet midis tyre.
Kurse ambasadorët e vendeve të tjera, që e kishin
vizituar më thellë kufirin, pretendonin se vietnamezët kishin hequr fshatarët 20-23 kilometra nga kufiri. Këta diplomatë kishin arritur në konkluzionin se e gjithë kjo
ishte një inskenim nga ana e vietnamezëve, të cilët donin të tregonin me këtë se këto territore ishin bombarduar nga kamboxhianët, por në fakt këto fshatra ishin
qëlluar vetë nga vietnamezët me mortaja nga larg ose
nga pika të afërme. Gjithashtu këta ambasadorë thanë
se në Veri, vietnamezët thoshin se qyteti Xhondon, që
ndodhet 2 kilometra larg kufirit, ishte bombarduar nga
kamboxhianët, të cilët kishin goditur me 500 gjyle, por
këta i thanë ambasadorit tonë se nuk kishin parë asgjë
të rrënuar, veçse një shkollë ku ishin dëmtuar vetëm dy
kl asa.
Domethënë me 500 gjyle janë dëmtuar vetëm dy klasa! Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ushtria kamboxhiane ose nuk ndërmerr akte të tilla, ose nuk di të qëllojë dhe gjylet kamboxhianët i paskan badihava, i gjejnë sheshit. Një gjë e tillë nuk është e vërtetë.
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ÇDO VEND KA TE DREJTË TE MBROJË
SOVRANITETIN E VET

ta zgjidhte Sadati. Bile, tash së fundi, ai ka deklaruar se
•do të mbrojë me armë jetën e cilitdo egjiptiani, në të
katër anët e botës!».
Si shumë të mëdha janë pretendimet e këtij farë
burri! Do të ishte më mirë që ky të mendonte e të përgatitej për të çliruar territoret e pushtuara nga Izraeli,
të mendonte se si të ndihmonte vëllezërit e tij palestinezë, që të rimarrin atdheun e tyre të htunbur, sesa të
bëjë deklarata të tilla se do të mbrojë edhe personin më
të fundit egjiptian, të gjendur në një skaj të humbur të

botës.

Konflikti midis Egjiptit dhe Qipros, për dërgimin e
një komandoje ajrore egjiptiane në këtë vend, vazhdon.
Egjipti ka prerë marrëdhëniet me Qipron. Cili nga këto
dy shtete e ka fajin në këtë mes? Natyrisht, fajin e ka
Egjipti. Unë konstatoj një moderim në qëndrimet e
Qipros e të Qiprianosit dhe një mirëkuptim nga ana e
këtyre. Këta dëshirojnë që midis ishullit të Qipros dhe
Egjiptit të lidhen marrëdhënie diplomatike dhe të ekzistojë një gjendje paqësore. Por mendimi im është se me
gjithë moderacionin në qëndrimet e qipriotëve, të cilët
kanë ndërmarrë shumë hapa për pajtim pranë qeverisë
egjiptiane, kjo, nga ana e saj, nuk bën asnjë çap në këtë
drejtim.
Për këtë s'ka asnjë dyshim që kjo qeveri shtyhet
nga fuqi imperialiste për ta mbajtur të ndezur konfliktin,
të cilin nuk e ka shkaktuar Qiproja. Qipriotët bënë detyrën e tyre, luftuan për mbrojtjen e sovranitetit të vendit.
Pse avioni i dërguar nga Sadati, i mbushur me një komando ushtarësh, të zbriste pa leje në Qipro dhe të sulmonte me forcë një avion, i cili kishte brenda dy «terroristë» palestinezë që vranë redaktorin e gazetës «A1
Ahram»? Një çështje e tillë nuk mund të zgjidhej dhe
ishte e palejueshme të zgjidhej në atë mënyrë, siç kërkoi
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KOREJA NUK PSHTE NË GJENDJE
TE PAGUAJE BORXHET
Ambasadori ynë në Phenian na shkruan se ambasadorë të vendeve të tjera në biseda të ndryshme i kanë
thënë se qeveria e Kim Ir Senit është myflize, se koreanët i kanë thirrur ata në Ministrinë e Punëve të Jashtme
dhe u kanë thënë që nuk janë në gjendje t'u paguajnë
këstet e borxheve gjatë dy vjetëve, prandaj kërkojnë që
këto borxhe të shtyhen. Nga ana tjetër u kanë kërkuar
që të vazhdohet tregtia dhe furnizimet e Koresë ptej
vendeve të tjera.
Gjithashtu këta ambasadorë i kanë thënë ambasadorit
tonë se një gjendje e tillë nuk mund të vazhdojë. Ne,
shtuan ata, nuk mund të furnizojmë me materiale një
shtet, i cili nuk paguan borxhet.
I tillë është shteti i Kim Ir Senit «të madh», i «gjenisë» së Azisë Lindore! Tash, Kim Ir Seni e ka varur
shpresën te Titoja e te Çaushesku, që do të venë në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koreanët mendojnë se
të dy këta myteberë do të bisedojnë me Karterin për
probleme që kanë interes jo vetëm për veten e tyre, por
edhe për Korenë, pra do të ndërhyjnë për fatin e Koresë.
Amerikanët, sipas ambasadorëve, u kanë thënë verikoreanëve që, «në qoftë se jeni me të vërtetë për bashkimin paqësor të të dyja Koreve, hyni vetë në bisedime me
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Korenë e Jugut, organizoni zgjedhje të lira dhe atje të
vendoset një regjim i përshtatshëm për të dyja Koretë».
Mirëpo kryetari «i madh i lavdëruar» Kim Ir Sen, natyrisht, nuk e pranon këtë gjë. Ai do që Koreja e Jugut të
hedhë armët dhe t'i dorëzohet Kim Ir Senit, por ajo nuk
e bën këtë, se dhe amerikanët nuk do ta lejojnë kurrë një
gjë të tillë.
Ndërsa ajo çka propozojnë amerikanët, pra zgjedhjet
e lira në të dyja Koretë njëkohësisht, është një fitore
për amerikanët, sepse Koreja e Jugut ka 30 milionë banorë, kurse Koreja e Veriut ka 16 milionë, kështu që po të
bëhen zgjedhje «të lira» medoemos që do të fitojë Koreja
e Jugut. Domethënë amerikanët nuk janë për ta braktisur
Korenë e Jugut, por janë për krijimin e kushteve të atilla që ata të kenë mundësi të sundojnë edhe në Korenë
e Veriut.
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PERSE SHKON TITOJA NE UASHINGTON?
Kali i plakur Tito do të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të piqet me Xhimi Karterin. Gazetat e dollarit po shkruajnë për këtë vizitë. Vetë gazetari
Milan Dragoviç nga Beogradi e quan atë «kalë besnik të
ekuilibrit ndërkombëtar», ose me fjalë të tjera kali që
hedh «valle mbi litar». Ky gazetar e quan si të logjikshme këtë vizitë dhe nuk mungon të thotë se Titoja është
specialist i «valles mbi litar», i mBajtjes së ekuilibrit.
Ai thotë se kjo vizitë duhej të bëhej më parë, domethënë
fill pas asaj që bëri në Moskë dhe pas vizitës historike
në Pekin, por nuk u bë dot «për arsye të shëndetit» të
këtij kali. Tash erdhi koha që Titoja të vejë në Uashington, gjoja për të kthyer vizitën që i bëri atij presidenti
amerikan Ford dhe pas grindjeve që pati me një ambasador të Shteteve të Bashkuara, i cili mbrojti një spiun
amerikan në Jugosllavi, është fjala për një spiun që ra
në sy në mënyrë flagrante. Kuptohet se, herë pas here,
i duhet Titos të bëjë nga një zhurmë për të vërtetuar
gjoja se qenka neutral.
Po përse shkon Titoja në Uashington? Sigurisht për
të siguruar frytet e normalizimit të miqësisë jugosllavo-amerikane. Në realitet, që kur Titoja tradhtoi, ky normalizim ka qenë kurdoherë në rregull. Ai ka shkuar si
në gjalpë se është vendosur mbi dollarë, mbi miliarda
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dollarë. Asnjëherë s'janë quajtur këto marrëdhënie të
këqija, kurdoherë ato kanë qenë të kënaqshme dhe rezultatet e tyre kanë qenë substanciale për Jugosllavinë që
ky farë gazetari, Milan Dragoviçi, gjen një shprehje të
bukur t'i cilësojë, «mbi bazën e barazisë e të mosndërhyrjes». Ta merr mendja se Titoja është kryetari i një
shteti «të barabartë» me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që «ua ka mbyllur këtyre portat» dhe këto «s'bëjnë asnjë përpjekje që të hyjnë në punët e Jugosllavisë».
Të mos e zgjatim këtë histori, kjo kuptohet.
«Borba» boton një intervistë të Karterit, i cili ripohon përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
për «pavarësinë dhe integritetin e Jugosllavisë» dhe i
bën homazhe këtij «burri shteti», i cili ka krijuar «lëvizjen e të paangazhuarve», lëvizje imagjinare, ta merr mendja, por edhe ashtu siç është imagjinare, prapë u intereson shumë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pra, fjalët s'mungojnë te ky farë gazetari Dragoviç
që t'i japë vajtjes së Titos në Shtetet e Bashkuara ngjyrën e vizitës së një diplomati që shkon në Uashington
për të forcuar besimin reciprok, për forcimin e një dialogu të sinqertë mbi të gjitha çështjet ndërkombëtare
dhe dypalëshe, ndërsa subjektet për diskutim do të jenë
të shumta, që nga ulja e tensionit në dialogun veri-jug,
vatrat e krizës, çarmatimin, për eksportimin e teknologjisë bërthamore etj., etj. Me një fjalë nderja e të dyja
duarve nga ana e Titos për të kërkuar dollarë dhe për
t'i hedhur kllapat në duar, si atij të burgosurit, që të mos
mund t'u shpëtojë dot kthetrave të imperializmit amerikan.
Sipas Beogradit Titoja do të kërkojë nga Shtetet e
Bashkuara ndihmë, lëndë djegëse për centralin bërthamor të Kraskës, por do të përpiqet po ashtu të kërkojë
të blejë edhe materiale ushtarake amerikane të perfeksionuara, raketa antitanks TAU për ushtrinë jugosllave
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që u përdorën edhe në fushat e betejës në shkretëtirën
e Sinait. Me fjalë të tjera, «miku jugosIlav» do t'i kërkojë
Karterit mjaft kredi, do t'i kërkojë po ashtu që amerikanët të blejnë mallrat e Jugosllavisë, sepse deficiti jugosllav arrin deri në 2 miliardë dollarë. Kjo do të thotë se
tregtia e jashtme jugosllave është myflize.
Një agjenci lajmesh thoshte se Titoja, në intervistën
që i ka dhënë njëherë një gazete amerikane, për të cilën
do të flas më poshtë, i ka bërë shantazh Karterit, duke
i thënë se, në qoftë se nuk merret kjo masë nga Shtetet e
Bashkuara dhe nga vendet perëndimore, atëherë Jugosllavia do të përpiqet të gjejë tregje të tjera, me fjalë
të tjera do ta kthejë fletën nga Bashkimi Sovjetik. Ky
është një shantazh titist që e përdor vazhdimisht ky kalë
i vjetër i tradhtisë, kurse agjencia Asosiejted Pres nga
Beogradi e cilëson vajtjen e Titos në Uashington si një
interesim të veçantë amerikan për këtë vend të Ballkanit,
të cilin e ka «dashur shumë» dhe dëshiron që të mos
përzihet në sferën e influencës sovjetike, po të qëndrojë
jashtë sferës gjoja sovjetike, ashtu siç ka qëndruar për
30 vjet me radhë.
Gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të
interesohen për të ardhmen e këtij vendi, kur Titoja të
largohet nga skena politike, domethënë kur të vdesë (në
maj Titoja mbush 86 vjeç), duke i mbyllur sytë si mik
besnik i amerikanëve, ose në dukje si mik i të gjitha
blloqeve, po anëtar i asnjërit, thotë kjo agjenci, dhe mik
i të gjithëve. Shumë bukur e cilëson ajo këtë njeri që ha
në njëqind grazhde.
Sipas zyrtarëve amerikanë, të tëra çështjet do t'i
ndreqin Titoja me Karterin. Ata do të diskutojnë për
çështjen e Lindjes së Mesme, për Bririn e Afrikës, Karteri
do të kërkojë nga Titoja që të ndërhyjë për t'u zgjidhur
konflikti somaliano-etiopian, që lufta të mos futet në
Afrikën Qendrore etj., etj. Të gjitha këto do t'i bëjë
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Titoja, ky themelues i «lëvizjes së të paangazhuarve»,
të cilin nuk e dëgjon njeri, sepse është krejtësisht i varur jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por
nga i gjithë kapitalizmi botëror, se ai është një agjent i
kapitalizmit botëror.
«U shqetësokan» shumë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, që Titoja nuk e ka zënë në gojë ndërhyrjen
e potencialit ushtarak sovjetik dhe kuban në Etiopi, as
përdorimin e tankeve për të rrëzuar regjimin e Siad Bares, as për futjen e tankeve sovjetike në Angola. Por
ky njeri «i madh» ka deklaruar se është shumë i shqetësuar nga mundësia e përhapjes së luftës dhe e krijimit
të mosmarrëveshjeve ideologjike, politike dhe ekonomike
që prishin ekuilibrin, po të kujt? Të shteteve «të paangazhuara e të pavarura».
Me fjalë të tjera Titoja është i detyruar të shkojë
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe t'i kërkojë
Karterit kredi, sepse po falimenton. Të gjitha të tjerat
janë llafe. Kredi, kredi dhe shitje të pasurive e të pavarësisë së Jugosllavisë kërkon ai nga imperializmi amerikan. Jugosllavia përgatitet si një fushë lufte për imperializmin amerikan në një përpjekje eventuale në mes
Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara. Titoja
mban anën e plotë të amerikanëve, por i buzëqesh edhe
Bashkimit Sovjetik, për arsye se pikëpamjet e tij, pasi të
vdesë, do të bëhen pluhur e hi dhe nuk dihet kush do ta
mbajë supremacinë në këtë vend të krimbur, ku kanë
futur duart lloj-lloj shtetesh kapitaliste, imperialiste.
Thonë se pas tij do të vijë në krye Kardeli. Titoja
ka deklaruar se çdo gjë e ka siguruar në Jugosllavi, por,
në fakt, asgjë s'ka siguruar pas vdekjes. Kjo është konsekuenca e qëndrimeve që mban tani që është gjallë, qëndrime që e kanë sjellë Jugosllavinë në një situatë të
mieruar. Këtë mjerim aktual do të vejë ai t'ia tregojë
mikut, kryetarit, udhëheqësit të tij nga i cili varet, Xhimi
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Karterit, dhe do t'i lutet këtij që ta ndihmojë në këtë
mjerim që e ka pllakosur. Kjo është e gjithë komedia e
vajtjes së Titos në Uashington e mbuluar me fjalë bombastike.
Sigurisht, Titoja do t'i raportojë Karterit edhe për
rezultatet e tij të shkëlqyera, këtë herë pa thonjëza, që
pati në Kinë. Ai do ta sigurojë Karterin se udhëheqja
kineze ka hyrë në brazdën amerikane dhe do t'i qëndrojë
besnike kësaj brazde, prandaj amerikanët duhet të mos
kenë frikë nga Kina, ta dëgjojnë mirë Bushin, «bubushin», i cili e pohoi vetë se Kina nuk përbën ndonjë rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

E D1EL
5 MARS 1978

TRE KALANDEBE NE NJE DERE
Sot në Pekin mori fund mbledhja prej 6 mijë vetash
e Asamblesë Popullore Kombëtare. Sipas lajmeve të
agjencive 4 mijë automobila pritnin këta «heronj» të dilnin nga kjo asamble. ku diskutuan për kaq ditë, jo për
Maon, por për lavdinë e revizionistit të madh Çu En Lai,
plani imperialist i të cilit do ta bëjë Kinën një superfuqi
deri në vitin 2 000. Kjo mbledhje e Asamblesë Popullore
votoi përsëri për një kushtetutë të re të republikës. Çdo
dy-tre vjet në Kinë përgatitet nga një kushtetutë. Nuk
dimë çfarë përmbajtje ka kjo kushtetutë, për arsye se kinezët nuk e kanë botuar të plotë, po kur të botohet, do ta
studiojmë dhe do të shikojmë ndryshimet që janë bërë
në të.

Çështja tjetër kryesore që vendosi kjo mbledhje e «së
famshmes» asamble, është vënia në kolituk e Hua Kuo
Fenit, trashëgimtar i të vetëquajturit «timonier i madh».
Ky qëndroi përsëri kryetar i partisë revizioniste të Kinës,
njëkohësisht mbajti edhe frenat e qeverisë, domethënë të
kryeministrit. Kështu që Ten Hsiao Pini, «njeriu i fortë»
i Çu En Lait, «floriri i vogël» i Mao Ce Dunit, ky «Napoleon i vogël», mbeti me gisht në gojë, nuk u bë dot kryeministër. Siç duket, fraksioni i Hua Kuo Fenit ka qenë më
i fortë se ai i Ten Hsiao Pinit. Por, Teni, natyrisht, nuk
do të rrijë duarlidhur, se Radio Pekini atë e cilësoi si zë-
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vendës i parë i kryeministrit mbi 13 zëvendëskryeministra të tjerë, në mes të të cilëve edhe «i famshmi» Gën
Biao. Këtu nuk mbeti jashtë as Li Hsien Nieni, që e ka
treguar shumë herë veten se është armik i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe i komunizmit në
Shqipëri.

Kjo mbledhje asambleje aprovoi edhe himnin e ri.
Këndova disa fraza të këtij himni: «Marsho, marsho,
marsho përpara, o Kina e madhe, Kinë e fuqishme socialiste me flamurin e Mao Ce Dunit në krye». Për të mbuluar të palarat, dy herë përmendet ky «flamur», që megjithëse e trumbetojnë si të kuq nuk është i tillë, po i
verdhë.
Po në këtë ditë «fitoreje» të grupit të Hua Kuo
Fenit, në Uashington, Xhorxh Bushi, drejtor i CIA-s
amerikane, ish-kryetar i zyrës së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Kinë, u deklaroi zyrtarisht gazetarëve se

►

kush tjetër më mirë dhe më hapur se «bubushi» atë që
për sa i përket çështjes së Kinës, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës flenë mbi të dy veshët. Kinën ata e kanë futur

në thes dhe tash duartrokasin me siguri për ardhjen në
fugi të kryetarit «të famshëm•, «timonierit të madh» të
ri, Hua Kuo Fenit, i cili do të ndjekë kursin e paraardhësve të tij drejt Uashingtonit, drejt dollarëve që do të
rrjedhin si lumë. Si lumë do të vërshojnë edhe pasuritë
e Kinës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
E tmerrshme është për popullin kinez! E ardhme e
zymtë për të dhe për botën, sepse ishin dy kalanderë në
një derë, tash u bënë tre dhe që të tre luftojnë për hegjemoni, që të tre duan të ndezin zjarrin.

<<Kina nuk përbën ndonjë rrezik për Shtetet e Bashkuara
të Amerikës».
Ky, Xhorxh Bushi, foli para konferencës së 14-të
vjetore republikane të Dorçesterit dhe theksoi se tani
<<enigma kryesore për zbulimin është nëse Kina dhe Bashkimi Sovjetik në një të ardhme do të kthehen apo jo
në marrëdhëniet që kishin para Hrushovit». Dhe Bushi,
«bubushi i varfër», i cili ka pasë punuar «mirë» kur ka
qenë në Pekin, tha se «e çara midis Kinës dhe Bashkimit
Sovjetik është reale dhe e pambyllshme». Ai theksoi,

gjithashtu, se «udhëheqja kineze tani ka unitet mendimi
dhe mund t'i afrohet Perëndimit», dhe shtoi se Kina do
të jetë pjesë e «politikës sonë të jashtme dhe kjo jo sipas
kushteve kineze».
Bushi theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do
të përdorin me Kinën «diplomacinë e qetë». Me fjalë të
tjera, Kina, sipas Bush «bubushit», është një bisht i politikës së Shteteve të Bashkuara. Nuk mund ta thoshte di170
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E 11:11ENE
6 MARS 1978

EMRI I STALINIT DO TE QENDROJE KURDOHERE
PËRKRAH MARKSIT, ENGELSIT DHE LENINIT
Dje, 5 mars, ishte 25-vjetori i vdekjes së Josif Visa7
rionoviç Stalinit. Këtë marksist-leninist të madh dhe të
shquar e kujtuan kudo në botë popujt liridashës, marksistë-leninistët e vërtetë, e kujtoi po ashtu në mënyrën e
vet edhe bota kapitaliste. Vetëm Bashkimi Sovjetik revizionist nuk tha një fjalë për të. Heshtje prej varri.
Të gjitha gazetat perëndimore nga më kryesoret folën për jetën e Stalinit, ashtu siç mund të flasë borgjezia, diku realisht, diku me shpifje, por njohën se Stalini
ishte një udhëheqës i madh, një burrë shteti i madh, një
njeri energjik dhe mbrojtës i vendosur i ideve të tij.
Shtypi ynë vuri në dukje të gjitha meritat e Josif
Stalinit, ashtu siç e meriton. Shqipëria socialiste është i
vetmi vend që kurdoherë e ka mbrojtur dhe do ta mbrojë
de,ri në fund këtë marksist-leninist të madh, që na ka
mësuar dhe na mëson se si ta mbrojmë marksizëm-leninizmin dhe si ta zbatojmë atë në kushtet e vendit tonë.
Vetëm në Bashkimin Sovjetik, siç thashë, nuk flitet
për të. Edhe ndonjë fjalë që thuhet rastësisht, kjo bëhet
për demagogji dhe mendoj për arsye se populli sovjetik
nuk mund ta harrojë Josif Stalinin, i cili, si ndihmës dhe
si nxënës besnik i Leninit, ndërtoi socializmin që e shkatërruan tradhtarët revizionistë. Ishte nën udhëheqjen e
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Stalinit që Partia Bolshevike ngriti industrinë e rëndë
dhe të lehtë, ngriti bujqësinë socialiste, luftoi dhe shfarosi armiqtë e klasës. Ishte Ushtria e lavdishme Sovjetike
e udhëhequr nga Stalini që edukoi dhe kaliti në beteja
të revolucionit dhe në Luftën e Madhe Patriotike popullin
sovjetik dhe shpëtoi njerëzimin nga sundimi barbar mesjetar i hitlerizmit. Për këtë njeri të madh revizionistët
sovjetikë nuk flasin. Një etapë e tërë 30-vjeçare është
mbuluar me heshtje prej varri. Atje flitet për Leninin,
flitet edhe për Brezhnjevin, këtë «marshall» të ri, ««marshall- i kohës së paqes, që në kohën e luftës ishte njëfarë
koloneli, autori i «Tokës së vogël» (Mallaja Zemlja), një
memorje e tij e luftës, ku «Mallaja Zemlja»-në e nxjerr
si epiqendrën e madhe të Luftës së Dytë Botërore. Kjo
është një tragjedi qesharake. Në të tillë gradë kanë arritur revizionistët modernë, këta falsifikatorë dhe mashtrues të historisë, mashtrues dhe fshehës të kësaj periudhe të lavdishme të socializmit e të Revolucionit të Madh
Socialist të Tetorit në Bashkimin Sovjetik.
Po historia kurdoherë do ta kujtojë dhe, sa kohë kalon, meritat e Josif Stalinit do të vihen në dukje akoma
më mirë, më qartë sesa kanë qenë vënë përpara. Ai e meriton plotësisht këtë dhe do të qëndrojë kurdoherë krahas Marksit, Engelsit dhe Leninit. Mësimet e tij, bashkë
me ato të klasikëve të tjerë, Marks, Engels dhe Lenin do
të udhëheqin proletariatin në revolucion.
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E HËNË
6 MARS 1978

INTERVISTË QË ZBËRTHEN POZITAT
PROAMERIKANE TE TITOS
Më 3 mars, agjencia Tanjug bëri të ditur se Titoja i
ka dhënë një intervistë komentatorit të gazetës amerikane
«Nju-Jork Tajms», Xhejms Restonit, për vajtjen. e tij në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pyetja e parë që i drejton Titos ky gazetar i imperializrnit është: «Si i vlerësoni ju marrëdhëniet e Jugosllavisë me Perëndimin dhe rolin e Perëndimit në sigurimin
e pavarësisë dhe të krijimit të socializmit jugosllav?».
Pyetje e bukur kjo së cilës . Titoja i përgjigjet qartë se
e vlerëson Pozitivisht.
«Marrëdhëniet tona,
thotë Titoja, — të para në.tërësi janë të mira dhe miqësore. Bazat e këtyre marrëdhënieve janë vendosur që në .kohën e Luftës së Dytë
Botërore» dhe përmend me këtë rast vajtjen e dy zotërinjve, të amerikanit Dikin dhe të anglezit Benson, në
shtabin e tij të përgjithshëm në Jugosllavi.
Siç duket, Perëndimi me Shtetet e Bashkuara të
A.merikës në krye, jo vetëm kanë ndihmuar, pra, në
«pavarësinë» e Jugosllavisë, por kanë ndihmuar që kjo
edhe «të ndërtojë socializmin». Deri tash nuk kishim dëgjuar të flitej për këta dy zotërinj, Dikin dhe Bensonin,
por vetëm për djalin e Çërçillit dhe për njëfarë major
Maklinin që kanë qenë në shtabin e Titos. Pra këta dy
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«miqtë» e rinj kanë pasë. shkuar në mënyrë të fshehtë
në shtabin e përgjithshëm të Titos dhe që kur filloi Lufta
Nacionalçlirimtare duhet të kenë qenë emisarë specialë
për të punuar .nën rrogoz për hedhjen e bazave të -miqësisë» jugosllavo-amerikane të mëvonshme.
Me gjithë ngjarjet e zhvilluara në Evropë dhe në
botë Titoja deklaron se «marrëdhëniet tona gjatë këtyre
30 vjetëve të kaluar kanë pasur një ngjitje të vazhduesh«
me dhe janë zhvilluar në bazë të parimeve të barazisë, të
mosndërhyrjes dhe të leverdisë reciproke dhe kjo është
më e rëndësishmja». «Zhvillimi i marrëdhënieve jugosllavo-amerikane, — vazhdon ai, — gjarë kësaj periudhe,
tregoi se as ndryshimet që ekzistojnë midis dy vendeve
në madhësinë dhe në fuqinë e tyre, në sistemet shoqërore, në qëndrimet ndaj disa problemeve . botërore etj.,
nuk mund të jenë dhe nuk janë. pengesë për përparimin
e vazhdueshëm e të gjithanshëm të miqësisë e të bashkëpunimit». Dhe Titoja shton: ‹<Është e natyrshme që ka
pasur dhe akoma ka probleme si dhe mosmarrëveshje».
Është e kuptueshme se këtë gjë Titoja nuk lë pa e thënë,
por të tilla mosmarrëveshje nuk janë dukur asnjëherë
ose ka qenë fjala për mosmarrëveshje të kurdisura për
ta bërë «gjellën titiste» të hahet më mirë nga naivët dhe
budallenjtë.
Po Titoja i thotë Restonit se «gjëra të tilla, ndryshime dhe mosmarrëveshje në kohën e tanishme ka më pak
dhe se ndryshimet ekzistuese shikohen më realisht. Bashkëpunimi ynë me Shtetet e Bashkuara dhe me Perëndimin
ka qenë për ne i rëndësishëm». «Jugosllavia, sipas tij,
vazhdimisht ka bërë përpjekje që ky bashkëpunim më
Perëndimin të jetë sa më i gjerë e i gjithanshëm duke
pasur parasysh interesat dhe nevojat e të dyja palëve».
S'ka se si ta thotë ai më mirë këtë gjë. Edhe vendet perëndimore kanë parë gjoja interesat e Jugosllavisë, por
edhe kjo ka pasur parasysh kurdoherë interesat e Perën175

dimit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si shërbëtor i bindur i dy zotërinjve.
Titoja shpreson dhe thotë se «bashkëpunimi që ekziston në kërkimin e zgjidhjeve për problemet aktuale
ndërkombëtare, do të jetë akoma më i madh, gjë që është
edhe më e natyrshme, sepse në mes tyre qëndron, — vë
në dukje ai, — paqja botërore, e cila duhet ruajtur, por,
që ta ruajmë, duhet të ndihmojmë njëri-tjetrin».
Xhejms Restoni e pyet Titon për ekzistencën e miteve që janë sajuar për Jugosllavinë dhe ky nuk mungon
t'i përgjigjet se kanë ekzistuar mite të gabuara për sa i
përket vendit të tij, për arsye se edhe informatat nuk
ishin të mjaftueshme. Për shembull, — thotë Titoja, —
«duhet t'ju kujtohen të gjitha ato që janë përhapur për
ne gjatë viteve të para të luftës, përderisa nuk kishte
depërtuar e vërteta për luftën tonë në botë ose trillimet
lidhur me rrugën që do të ndiqte Jugosllavia pas prishjes
me Informbyronë». Me fjalë të tjera, Titoja i thotë Restonit që mendimet e botës perëndimore dhe të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në fillim ishin të gabuara. Ata
nuk më kuptuan mirë mua, Titon, që s'isha as komunist,
as prosovjetik, por proamerikan dhe properëndimor. Dhe
ja fakti, tash më shikoni si jam dhe shkruani. «Sot, —
thotë ai, — shikimi mbi Jugosllavinë në përgjithësi është
objektiv dhe ky është rezultat i faktit se vendi ynë që
nga fillimi ndjek me konsekuencë një politikë të pavarur
-(kuptohet të varur), të brendshme dhe të jashtme». Pas
kësaj Titoja i thotë gazetarit amerikan: «Por vazhdojmë
të hasim në moskuptime për sistemin tonë shoqëroro-politik (vetadministrimin) si dhe në interpretime tendencioze të politikës sonë të brendshme dhe të jashtme»,
mbasi dyshohet se Jugosllavia në të ardhmen nuk do të
ncljekë një politikë «të pavarur e të paangazhuar», me
fjalë të tjera dyshohet se JugosIlavia mund t'i lërë Shte-

tet e Bashkuara të Amerikës dhe të hidhet nga Bashkimi
Sovjetik.
S'duhet të vihet asnjë pikëpyetje, e siguron Titoja
Restonin «mbi orientimin tonë bazë», domethënë të «paangazhimit dhe të pavarësisë». «Ata që i bëjnë këto
pyetje, me qëllime të mira, nuk kanë asnjë arsye pse të
shqetësohen», ne nuk lëvizim, do të qëndrojmë në këto
pozita «pavarësie».
Komentatori amerikan Reston e pyet Titon t'i japë
mendimin e tij për treçerekët e këtij shekulli dhe për
çerekun tjetër, të fundit të tij. Natyrisht, si një «kokë e
madhe» Titoja nuk mungoi t'i flasë me shprehjet e tij
bombastike të mësuara dhe të përsëritura çdo ditë me
njerëz të ndryshëm që hyjnë e dalin në Jugosllavi, si në
një han me dy porta. Ai pranon se ky shekull ka qenë
shekulli i shkatërrimit të ideve të prapambetura koloniale
e kapitaliste dhe i fitores së ideve të socializmit në hapësira të mëdha e në ndërgjegjen e një pjese të madhe të
njerëzimit. «Të gjitha këto. — thotë Titoja, — janë fakte
me rëndësi historike botërore». Dhe këndej ai del në atë
që Lufta e Dytë Botërore «krijoi më shumë se njëqind
shtete të reja të pavarura si dhe lëvizjen e mosangazhimit», që natyrisht ai nuk e thotë, por lë të kuptohet se
kjo lëvizje ka Titon e Jugosllavisë në krye.
«Socializmi, — deklaron Titoja, — ekziston në forma
të ndryshme praktike në shumë shtete dhe të të gjitha
kontinenteve». Këto shtete «të pavarura», sipas Titos N
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zhvilojnëeprmta,cil«konburetribuon në demokratizimin e marrëdhënieve në botë».
Në këtë grup shtetesh, që Titoja nuk i numëron, po i llogarit si pjesëtare të «botës së tretë», të «botës së të paangazhuarve» ai përfshin vendet ku sundojnë Mobutu,
Pinoçeti, mbreti Huan Karlos e të tjerë. Të dyja këto
botë janë njësoj, prandaj edhe këtë të mos e harrojmë,
pavarësisht se vuajnë nga uria, nga shtypja dhe nga
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skllavëria, ato, sipas Titos «forcojnë demokracinë» dhe
«kanë shpëtuar popujt nga mjerimi».
Si konkluzion, Titoja i thotë Restonit se ka rëndësi
të madhe të shumanshme «të bashkojmë të gjitha forcat
krijuese të shëndosha dhe largpamëse të njerëzimit, në
mënyrë që të mposhten ambiciet dritëshkurtra e egoiste
të cilat na shtyjnë në një aventurë dhe konflikt të ri
shumë të rrezikshëm, deri në asgjësim bërthamor». Me
këtë natyrisht Titoja nënkupton Bashkimin Sovjetik, jo
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te të cilat ai do të vejë
të kërkojë lëmoshë.
Titoja thotë se aktualisht janë krijuar gjithë këto
pasuri në botë, të cilat duhet të përdoren për bashkësinë
ndërkombëtare dhe për plotësimin e të gjitha nevojave
të njerëzimit. Me fjalë të tjera ai kërkon të tërheqë vëmendjen e të thotë: «Vini dorën në zemër ju, amerikanët,
veçanërisht për mua, Jugosllavinë».
Titoja u mëson Shteteve të Bashkuara të Amerikës
se rreziku i një lufte bërthamore kërcënon jo vetëm disa
vende, por gjithë shoqërinë, sikur këtë nuk e di imperializmi amerikan. «Ky rrezik, — thekson Titoja, — është
bërë universal, total». Prandaj sipas tij ky rrezik duhet
përmendur «për t'i vënë fre, të paktën luftës bërthamore», se luftërat e tjera, fundi i fundit i pranon Titoja, le
të vriten popujt e Etiopisë dhe të Somalisë etj., ose vendet arabe me Izraelin, por këtë luftën bërthamore ta evitojmë, — thekson ai, — kur Karteri me Brezhnjevin
flasin për ndërtimin e bombës me neutron.
Gazetari amerikan i vë në dukje Titos se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ndjekin politikën e uljes së tensionit, prandaj e pyet se ç'mendon ai për shtetet e tjera.
Natyrisht përgjigjja e Titos është as mish as peshk. Ato
që thotë janë fjalë të njohura, të thëna me mijëra herë,
të perifrazuara për të mos thënë asgjëkafshë, për të mos
dhënë asnjë mendim të qartë. Ai flet për çështjen e mun178

gesës së barazisë, për çështjen e armatimeve, flet për
çështjen e presioneve e për çdo gjë.
Më në fund gazetari amerikan i thotë Titos se mosangazhimi, si lëvizje politike ndërkombëtare, me sa duket
po hyn në një fazë të re, sepse disa nga «vendet e paangazhuara» janë shumë të angazhuara, atëherë ai e pyet
Titon se ç'mendim ka për këtë. Titoja gëzohet që amerikani e quan lëvizjen e tij «të paangazhuar» një lëvizje
ndërkombëtare. Por kjo lëvizje është pjellë e imperializmit amerikan për të sunduar më mirë mbi popujt e botës.
Titoja i përgjigjet se ky «mosangazhim» afirmohet si
faktor «i pavarur» i marrëdhënieve ndërkombëtare; por
ka edhe zigzage në këtë mes. Më mirë duhet të pohojë
që nuk ekziston ky farë mosangazhimi dhe s'ka vend këtu
për zigzage, po ka vend angazhimi nga një superfuqi në
një superfuqi të shteteve kapitaliste të botës.
Megjithatë ky renegat i marksizëm-leninizmit e shërbëtor i amerikanëve nuk ka si të mos e njohë këtë mbulesë «të paangazhuar». Ai thotë se i vjen keq që shohim
shtete që angazhohen, bile që armatosen e luftojnë njëri
kundër tjetrit dhe se janë këto fuqi të mëdha që i shtyjnë
ata të vriten midis tyre, por nuk shton se këto shtete që
ai i quan «të paangazhuara», janë të varura nga shtetet e
mëdha imperialiste. Me fjalë të tjera kështu do të thotë
kjo, vetëm se këtë tradhtari nuk e pohon. Ky ngrënës i
kredive amerikane nuk mungon të thotë se vendet janë
rne të vërtetë «të paangazhuara», por ato kanë nevojë për
ndihmë ekonomike dhe politike nga vendet e tjera të
mëdha, si për shembull nga Shtetet e Bashkuara, por,
shton ai, nën Kartën e Kombeve të Bashkuara. Kjo do
të thotë që Titoja i ka marrë të gjitha këto ndihma për
shërbimet që u bën Shteteve të Bashkuara të Amerikës
nën Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe në parimet e
bashkekzistencës paqësore.
Restoni i bën Titos një pyetje shumë sinjifikative
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kur i thotë: «Ç'mendoni ju për Shtetet e Bashkuara të.
Amerikës, të cilat akuzohen se duan statukuonë, por që
në fakt ndihmojnë për çlirimin e popujve? Ç'mendoni ju
për Perëndimin dhe në qoftë se flasim për zhdukjen e
imperializmit, ose për dobësimin e tij, për cilin imperializëm e keni fjalën?». Pa ia thënë haptazi, ai vazhdon
ta pyesë Titon se kush është më i rrezikshëm: imperializmi amerikan apo socialimperializmi sovjetik, sepse
miqtë e përbashkët, kinezët, bëjnë Bashkimin Sovjetik më
të rrezikshëm, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
më pak të rrezikshme, për të mos thënë miq të popujve.
Ai, pra, kërkon të dijë nga Titoja, që është kthyer nga
Kina, të pohojë diçka në këtë drejtim, se në fakt e ka
pohuar me vepra gjithë jetën e tij që imperializmi amerikan për të është një mik dhe dashamirës.
Natyrisht kësaj pyetjeje Titoja i bën bisht me fraza
të përgjithshme stereotipe. Ai e dënon statukuonë, me
fjalë të tjera statukuonë kineze, pse mendon që është e
gabuar të mbrosh statukuonë, kur nga ana tjetër pohon
që bota kërkon një zhvillim. Kinezët imperializmin amerikan e bëjnë më pak të rrezikshëm, për arsye se do
statukuonë, kurse Bashkimi Sovjetik është i rrezikshëm,
— thonë ata, — se nuk e do statukuonë, por agresionin.
Për sa u përket të drejtave të njeriut Titoja përnjëherë hidhet në këtë problem ku ai me Karterin e
Brezhnjevin kanë shumë për të folur. Të gjithë flasin
sikur për vete të tyre të jenë engjëj dhe sikur në vendet
e tyre s'ka as shtypje, as burgje, as masakrime, as nënshtrim të popujve e të kombësive të ndryshme.
Restoni e pyet Titon: «Të para në retrospektivë fillimet e revolucioneve jugosllave dhe kineze duket se
kanë pasur ngjashmëri, megjithatë të dyja palët keni
ecur në drejtime të ndryshme. Si mund të shpjegohet
kjo dhe si janë sot marrëdhëniet në mes Beogradit dhe
Pekinit?». Titoja i përgjigjet gazetarit amerikan duke
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pohuar se •është e vërtetë që ka disa ngjashmëri të caktuara midis revolucionit kinez dhe atij jugosllav, si dy
revolucione autentike». «Ngjashmëritë, — vë në dukje
Titoja, — janë orientimet themelore dhe qëllimet socialiste, ndërsa ndryshimet qëndrojnë në mënyrën me të cilën
realizohen objektivat. Kjo ka të bëjë me rrugët e ndryshme të përgjithshme të ndërtimit të socializmit». «Marrëdhëniet e tanishme midis Jugosllavisë e Kinës si dy
vende me të vërtetë të pavarura, — përgjigjet Titoja, —
zhvillohen në mënyra të favorshme në të gjitha fushat.
Këto marrëdhënie janë të mira dhe në ngjitje të vazhdueshme».
Sa për pyetjen që i bën Restoni për eurokomunizmin
Titoja i përgjigjet fare lehtë, duke i thënë se nuk është
për këtë emërtim, por është plotësisht dakord me përmbajtjen dhe kuptimin e eurokomunizmit. Është gabim,
sipas tij, të kuptohet se partitë •komuniste» të Perëndimit
janë në kundërshtim me vartësinë nga blloqet. Ato duan
ta kapërcejnë këtë situatë dhe të shkojnë në socializëm e
në demokraci me forma parlamentare.
Më pas Restoni e pyet Titon: «Sistemi jugosllav, siç
e shikoj unë, ka dy karakteristika qendrore, të cilat, në
vështrimin e parë, duken në mënyrë të habitshme të
ndryshme: nga njëra anë theksohet roli udhëheqës i partisë, ndërsa nga ana tjetër theksohet marrja e vendimeve
në mënyrë demokratike prej të gjithë punëtorëve. Në
qoftë se partisë i është garantuar roli udhëheqës, ku qëndron këtu demokracia? Në qoftë se është garantuar
demokracia, kush e vërteton se ajo do të jetë socialiste?».
Kjo ishte një pyetje me spec për revizionistin dhe renegatin e komunizmit. Si i përgjigjet Titoja kësaj pyetjeje?
Ka dy shikime të demokracisë, «sqaron» Titoja. Ju
në Perëndim e shikoni demokracinë në mënyrë klasike,
në pluralizmin e partive. Por, — vazhdon ai, — ekziston,
jo që tash po prej kohësh, edhe një demokraci tjetër,
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ekziston përvoja origjinale e «demokracisë» që nuk ka
ekzistuar deri tani në botë. Kjo është eksperienca jugosllave, me fjalë të tjera «demokracia jugosllave». Kjo
është «demokracia e drejtpërdrejtë» e punëtorëve në
marrëdhëniet shoqërore. Sipas Titos, në Jugosllavi sundojnë punëtorët, drejtojnë punëtorët, flasin punëtorët në
një demokraci të plotë dhe kjo shprehet në forcën e
vërtetë shoqërore. E shpjegoi edhe këtë farë demokracie
ky renegat dhe shkelës i demokracisë së vërtetë proletare.
«Ne, — pretendon Titoja, — ndërtojmë sistemin e demokracisë së drejtpërdrejtë vetadministruese jo vetëm në
sferën politike, por edhe në marrëdhëniet shoqërore prodhuese, atje ku punëtori drejton dhe vendos mbi mjetet,
kushtet dhe rezultatet e punës së tij». «Ne, — thekson
ai, — këtë e quajmë proces të shuarjes së shtetit», të
zhdukjes së luftës së klasave, të ndërtimit të komunizmit.
Këto të fundit ai nuk i thotë, por kuptohet, atje të çon
një arsyetim i tillë. Sipas teorisë së tij, «në sistemin vetadministrues vazhdimisht realizohet individualiteti i njeriut», gjë që i intereson borgjezisë kapitaliste, se do të
thotë që ruhet prona private, por shikohet edhe interesi
i përgjithshëm, domethënë sistemi kapitalist monopolist
shtetëror. «Vetadministrimi sot, — thotë Titoja, — po
tregon aftësi ekonomike». Të bukur aftësi në ekonomi,
kur Jugosllavia është zhytur në një kaos të madh ekonomik, në një bankrutë të madhe ekonomike. Atje mbretëron spekulimi, mbretëron papunësia, mbretërojnë shtypja
dhe shfrytëzimi.
Çdo gjë, — thotë ky kaposh, — mund të zgjidhë
vetadministrimi e «demokracia vetadministruese», të gjitha problemet e ndryshme të çdo intensiteti, «kontradiktat më të mëdha shoqërore dhe interesat e ndryshëm
që shfaqen» mund t'i zgjidhë ky vetadministrim. Kurse
«roli udhëheqës ideopolitik i Lidhjes së Komunistëve, në
radhë të parë, shprehet në atë që të jetë bartësi kryesor
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i funksionimit demokratik të të gjithë sistemit të socializmit vetadministrues», thotë ky tradhtar. Me fjalë të
tjera Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë është një armë e UDB-së për të shtypur popujt, për t'i shfrytëzuar
dhe për t'u imponuar atyre regjimin kapitalist që e quajnë «vetadministrim jugosllav».
«Ne nuk shikojmë asnjë arsye, — nënvizon Titoja, —
që të kthehemi në një parlamentarizëm klasik, pra në
sistemin e shumë partive», meqenëse Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, sipas tij është futur në të gjitha
qelizat e vetadministrimit jugosllav. Me fjalë të tjera ai
thotë se ky organizim e siguron fare mirë ndërtimin e
kapitalizmit amerikan në Jugosllavi.
Si konkluzion, Titoja i përgjigjet Restonit duke thënë
se «nuk shoh se ekziston kontradiktë midis vendimeve
demokratike të punonjësve dhe Lidhjes së Komunistëve
të Jugosllavisë, sepse Lidhja e Komunistëve të JugosIlavisë, nuk është ndonjë parti sektare, e vogël në numër,
e cila është jashtë mekanizmit vetadministrues» etj., etj.
Më në fund e më në bisht as amerikani nuk harroi
të pyeste, as renegati të përgjigjej për Stalinin dhe ta
shante këtë, duke e quajtur «dinak», «vrasës» etj., etj.
Kapakun intervistës ia vuri amerikani, duke e pyetur Titon: «Zoti president, sipas mendimit tënd, cilat cilësi, veçanërisht në botën e sotme, e bëjnë një burrë shteti
të madh?». Dhe Titoja përgjigjet: ‹shtë e vështirë t'i
përgjigjesh kësaj pyetjeje», megjithatë ai fillon t'i flasë
për karakteristikat e personit të tij.
Me pak fjalë intervista e Titos është një intervistë e
zakonshme që ai jep kurdoherë kur ndërmerr udhëtime,
që janë edhe të gjata, edhe të shkurtra e të shpeshta në
të katër anët e botës. Ai mban nga një fjalim të tillë, i
rregullon që më parë të gjitha frazat, idetë dhe mendimet. Kjo nuk do të thotë se ai nuk i ndjek situatat botërore. Ai i ndjek dhe i ndjek mirë këto dhe u adaptohet
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këtyre situatave, jep shpjegime sipas interesit të imperializmit amerikan, të kapitalizmit botëror dhe të revizionizmit modern, veçanërisht të revizionizmit jugosllav.
Qëllimi i të gjitha udhëtimeve dhe i fjalimeve të tij
është që Titoja të vazhdojë kërkesat, të sigurojë ndihma
për Jugosllavinë dhe si shpërblim t'u shërbejë të gjithë
atyre që e ndihmojnë me kredi.
I duhet imperializmit amerikan ky kalë? Unë mendoj
se i duhet, prandaj e përkëdhel në një mënyrë të tillë.
Titoja u nevojitet Shteteve të Bashkuara, për arsye se
këto kanë mundur të krijojnë pikërisht njëfarë miti për
Titon, për personin e tij, sidomos me orientimet që i ka
fryrë kapitalizmi botëror në vesh këtij renegati të shitur,
për luftën që ky duhet t'i bëjë komunizmit, për propagandimin e formës anarkokapitaliste të vetadministrimit
që përgatit periudhën pak a shumë të ndryshimit të sistemit socialist në kapitalizëm dhe, në kohë rreziku, një
rrugëdalje për kapitalizmin në një formë të re kapitaliste.
Pikërisht kjo formë e re po zhvillohet aktualisht nga
partitë revizioniste të eurokomunizmit, nga Kina, nga
Vietnami, ka mundësi, më vonë, edhe nga Koreja, natyrisht me specifikat e tyre, pse i gjithë ky pseudosocializëm vetëquhet -socializëm specifik•.
Ky kalë i Trojës në lëvizjen komuniste ndërkombëtare, ky shkatërrues i sistemit socialist, ky renegat i ideve të mëdha e të pavdekshme të marksizëm-leninizmit,
ky agjent i regjur i imperializmit dhe i kapitalizmit botkror, ka shkuar kudo. Vetëm në dy vende nuk ka shkuar
dot ai, në Hënë dhe në Shqipëri. Hëna është larg, kurse
Shqipëria është afër, por ajo i djeg këmbët.
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MBLEDHJE E RE NEN DIKTATIN
E REVIZIONISTËVE SOVJETIKE
Javën që kaloi në Budapest u mbajt një mbledhje e
sekretarëve të komiteteve qendrore të partive revizioniste
të bllokut sovjetik. Natyrisht të dhënat janë të pakta,
por nga leximi i njoftimeve të agjencive të ndryshme të
lajmeve dhe i disa fjalimeve ose artikujve të botuar, marrim vesh se Vietnami mori pjesë si vëzhgues i përfaqësuar nga zëvendësdrejtori i sektorit të agjitacionit e të
propagandës pranë Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Vietnamit. Natyrisht këtij iu rezervua një
pritje shumë e ngrohtë në fjalimin e hapjes në mbledhje
dhe, sipas të dhënave diplomatike, gjithashtu në darkën
që u shtrua gjatë punimeve në prezencën e vietnamezit
u deklarua me pompozitet, bile u vlerësua si një çështje
me rëndësi të madhe pjesëmarrja e Vietnamit në grupin
e partive revizioniste dhe ishte e natyrshme që të bëhej
një gjë e tillë.
Delegacionet u pritën nga Kadari. Për nder të tyre
dha
edhe një darkë zyrtare, ku u mbajtën fjalime nga
u
Mikloshi, anëtar i Byrosë Politike dhe sekretar i Komitetit Qendror të Partisë Socialiste Punëtore të Hungarisë.
Morëm vesh se u pritën edhe në Komitetin Qendror, ku
bënë bisedime të ngrohta me revizionistët hungarezë, delegacionet e partive revizioniste të Mongolisë, të Kubës,
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të Vietnamit. Ata, pasi u përshëndetën, shkëmbyen mendime dhe u larguan.
Komunikata që u dha më 2 mars, si zakonisht, fliste
me terma demagogjikë të përgjithshëm. Theksi vihej sidomos mbi forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis
vendeve revizioniste dhe i këtyre me vende të sistemeve
të ndryshme shoqërore, për të thelluar procesin e «detantës». Me zhurmë të madhe flitet në të për çarmatimin,
për ngritjen e opinionit dhe për zgjerimin e lëvizjeve
kundër bombës me neutron etj. Gjithashtu, pa përcaktuar
me emër, thuhet se pjesëmarrësit dënojnë veprimtarinë
e makinacionet e imperialistëve dhe të reaksionarëve që
falsifikojnë politikën e «vendeve socialiste», të revizionistëve, e ndërhyjnë në punët e brendshme të tyre etj.
Sipas informatave, në këtë mbledhje u bënë përpjekje dhe u fol shumë që të koordinohet propaganda e tyre
brenda dhe jashtë vendit për të afruar partitë revizioniste të vendeve të tjera të Perëndimit, sidomos partinë
revizioniste italiane dhe atë franceze, të cilat ka rrezik
që të afrohen edhe me kinezët. Kjo është pika e dobët e
revizionistëve sovjetikë, prandaj rekomandimi nga Moska ishte i tillë që Vietnamin ta pritnin shumë mirë. Natyrisht, nuk dihet, por duhet të kenë folur patjetër edhe
kundër Kinës dhe për përpjekjet e mëdha që duhet të
bëjnë në drejtim të mirëkuptimit në marrëdhëniet reciproke e sidomos ekonomike me kapitalistët e tjerë.
Dëshira e sovjetikëve ka qenë që në këtë mbledhje
të Budapestit të merrej vendim për një mbledhje të të
gjitha partive revizioniste, por një vendim i tillë nuk u
mor, për arsye se ka pasur kontradikta në mes përfaqësuesve të partive pjesëmarrëse. Atyre nuk u pëlqen një
mbledhje e tillë, sepse, po të bëhet, do t'u imponohen të
gjithëve mendimet e sovjetikëve dhe këtë gjë nuk e duan
për interes të zhvillimeve të ndryshme të revizionizmit
në çdo vend, për lidhjet më të afërta dhe për atë që çdo
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parti në fuqi në këto vende dëshiron të ketë dorë të lirë
që të merret vesh me shtetet kapitaliste të botës dhe të
hiqet prej tyre frika se është Bashkimi Sovjetik revizionist e imperialist ai që i manovron ato në këto veprime
për kërkesa ndihme e kredie.
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tregti me Kinën, ekzistojnë kontradikta dhe të tilla do
të ketë edhe në të ardhmen, por këto nuk do të jenë aq
të mëdha, për arsye se tregu kinez është një sofër e ma-

dhe, ku të gjithë mund të venë të ulen e të hanë në kurrizin c popullit kinez.
E MARTË
7 MARS 1978

SOFER E MADHE PER KAPITALISTËT E BOTES
Nga burimet diplomatike marrim vesh se Li Çiani,
ministër i Tregtisë së Jashtme të Kinës, do të shkojë në
Bruksel për të nënshkruar marrëveshjen me Tregun e
Përbashkët Evropian. Kina i ka bërë një reklamë jashtëzakonisht të madhe kësaj marrëveshjeje, po ca më shumë
i kanë bërë reklamë Perëndimi dhe -,<Evropa e Bashkuar».
Pasi të nënshkruhet kjo marrëveshje, Li Çiani do të
shkojë në Republikën Federale të Gjermanisë, ku Kina
ka interesa e lidhje të mëdha ekonomike dhe politike me
qarqet sunduese e monopolet e mëdha...
Nga të dhënat diplomatike mësohet se Tregu i Përbashkët Evropian nga marrëveshja me Kinën ka një leverdi të madhe ekonomike, për arsye se vendet e këtij
tregu eksportin dhe kreditë e tyre ndaj Kinës, që është
tregu më i madh në botë, i konsiderojnë me perspektivë
të gjerë.
Financimi i eksportit japonez dhe i vendeve të Tregut të Përbashkët Evropian në Kinë, siç del nga këto
burime, do të bëhen me kredi, se importet e Kinës nga
këto vende arrijnë në shuma të mëdha, rreth 2-3 miliardë
dollarë në vit, dhe këto vende janë të gatshme ta japin
këtë kredi. Po kështu diplomatët vënë në dukje se midis
Tregut të Përbashkët Evropian, Japonisë dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës që po interesohen të zhvillojnë
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Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shitur Kinës
shumë pajisje moderne e teknologji të re, drejtpërdrejt,
por edhe nëpërmjet Norvegjisë, Japonisë, Danimarkës e
shteteve të tjera. Ato kanë shitur platforma për kërkim
nafte në det, qendra llogaritëse të fuqishme etj.
Thuhet po ashtu se kinezët janë shumë të kënaqur
nga deklarata e ministrit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Braun, i cili tha se duhet forcuar pozita ushtarake amerikane në oqeanin Paqësor, ndryshe
krijohet një boshllëk që mund të mbushet përnjëherë nga
Bashkimi Sovjetik. Kjo deklaratë është pritur me kënaqësi të madhe nga kinezët.
Siç duket nga të gjitha ngjarjet dhe veprimet politike
të Kinës në botë, kjo tregohet e afruar politikisht me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, merr pjesë drejtpërdrejt ose e mbështet veprimtarinë e tyre. E tërë politika

e Kinës vepron djathtas, nga ana e imperializmit amerikan dhe e shteteve kapitaliste borgjeze.
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E MERKURE
8 MARS 1978

KARTERI VLERESON RENEGATIN TITO
Renegati Tito, agjenti i borgjezisë dhe veçanërisht i
imperializmit amerikan, u prit me pompë të madhe në
Uashington. Presidenti Karter e përshëndeti atë si një
«burrë të madh shteti». Ai në fakt, tha se Titoja është
një «njeri i madh». Këto janë fjaiët tekstuale të Karterit
në pritjen solemne që dha për këtë farë burrë shteti të
madh.
Presidenti Karter theksoi se «udhëheqësi i madh jugosllav» ka treguar në vetvete një guxim të madh në
momentet e provave të mëdha, si dhe një forcë të madhe
si njeri dhe burrë shteti. Me këtë ai i thoshte Titos që
ke treguar guxim të madh duke kundërshtuar Stalinin
dhe duke tradhtuar komunizmin, ke treguar guxim të
madh që veprove në mënyrë kaq efikase në shërbimin
tonë, të kapitalizmit e veçanërisht të imperializmit amerikan.
Karteri, natyrisht, i foli dhe e përshëndeti Titon edhe
për atë që i intereson, për krijimin e lëvizjes së «vendeve
të paangazhuara», duke vënë në dukje veprimtarinë e tij
të madhe për këtë çështje. Duhej medoemos ta vinte në
dukje Karteri këtë «vepër» të Titos, që është një vepër
pa konsistencë dhe pa vijë, që i propagandon këto të
ashtuquajtura vende «të paangazhuara», por në fakt
shumica janë të angazhuara plotësisht me imperializmin
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amerikan dhe i shërbejnë këtij imperializmi në veprimtarinë e tij shtypëse dhe shfrytëzuese.
Pastaj Karteri i lëshoi Titos trëndafila me ujë të qelbur për gjoja çarmatimin, për mbledhjen e Beogradit,
për mbledhjen e ardEshme të ministrave të Punëve të
Jashtme të «vendeve të paangazhuara» në Beograd që do
të bëjë Titoja. Të tëra këto janë siç po e shohim tamtame pa asnjë rezultat, megjithatë shërbejnë për të
mbajtur gjallë emrin e këtij renegati, i cili për një kohë
me veprimtarinë e tij i ka shërbyer kapitalit botëror.
Nga ana tjetër Karteri nuk mungoi ta cilësojë Titon
si «udhëheqës të shquar», që lufton për uljen e përgjithshme të tensionit dhe përmendi se gjatë nëntë muajve të
fundit ky njeri vizitoi shumë vende që u interesojnë
edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ose që Karteri
e ka dërguar në to), domethënë Bashkimin Sovjetik e
Kinën. Titoja, natyrisht, po i raporton aktualisht Karterit për ato që pa dhe që bëri në këto vende, çfarë çoi
dhe ç'solli prej tyre. Dhe Karteri e ngriti lart rolin
agjenturor të këtij farë presidenti jugosllav.
Ai i dha, gjithashtu, njëfarë sigurie Jugosllavisë,
duke thënë se Titoja ka luftuar për lirinë e këtij vendi
dhe deklaroi se Shtetet e Bashkuara e kuptojnë se «pavarësia dhe integriteti territorial i Jugosllavisë» janë sot
një nga bazat e paqes në botë dhe të tilla do të jenë
edhe në të ardhmen. Karteri theksoi edhe se lufta e presidentit Tito për «liri dhe pavarësi» ka frymëzuar shumë
vende! Ai theksoi se popujt e Jugosllavisë kanë qëndruar
dhe kanë shprehur vullnetin e tyre të përbashkët për lirinë
e pavarësinë, për të cilat aia do të sakrifikojnë deri në
fund. Domethënë presidenti amerikan e mburri Titon se
ka qenë i bindur e i nënshtruar të sakrifikojë të gjithë
interesat e Jugosllavisë, ta shesë këtë te kapitalizmi botëror dhe veçanërisht te kapitalizmi amerikan. Aferim,
tha atij Karteri, ti ke bërë detyrën si duhet dhe, si pesh-
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qesh simbolik i dha Titos një fotografi të Beogradit .të
marrë nga satelitët, ku shquhej çdo gjë dhe i premtoi se,
po të dëshirojë, mund t'i japë për shërbim edhe fotografi
të tjera të Jugosllavisë ose të ndonjë vendi tjetër. Pra,
nga njëra anë, kreu i imperializmit amerikan e sinjalizon Titon se është në gjendje të diktojë me satelitët që.
hedh çdo lëvizje dhe çdo send që lëviz në botë, nga ana
tjetër i jep të kuptojë që, për sa i përket Jugosllavisë, e
njoh këtë edhe nëpërmjet agjenturës tënde, ti je vënë
në shërbimin tim, por e vërtetoj njëkohësisht edhe me
agjenturë speciale.
Titoja mbeti shumë i kënaqur dhe e falënderoi
nxehtësisht Karterin për fjalët e mira, pastaj i nderi
kërkesat me radhë të cilat, sigurisht, do t'i plotësohen
pse shërbimet e tij ndaj imperializmit amerikan janë të
mëdha. Cilat janë këto kërkesa, nuk dihet. Ato mbahen
fshehur. Më vonë mund të jepen disa të dhëna globale.
I tillë është Titoja dhe për këtë punë ka vajtur ai në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të raportojë veçanërisht për Kinën, e cila u tregua kaq dashamirëse dhe
në akord të plotë me politikën jugosllave. Titoja do t'i
ketë folur gjerë e gjatë Karterit për qëllimet e hapëta
dhe të fshehta të udhëheqjes aktuale kineze. Me siguri
ai i ka thënë se grupi i Hua Kuo Fenit ka qenë plotësisht dakord me politikën proamerikane të Titos dhe se
kinezët do të ecin në këtë rrugë, natyrisht, me disa nuanca, të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet t'i
kuptojnë. Hua Kuo Feni, në fjalimin e tij përpara Asamblesë së madhe Popullore të Kinës, tha diçka me një
kuptim shumë të madh. Pasi vuri në dukje se Tajvani
është një tokë e shenjtë e Kinës dhe ai do të çlirohet, se
kur do të çlirohet, sot, nesër, pasnesër ose në kalendat
greke është tjetër punë, shtoi se miqësia e popullit amerikan me popullin kinez do të zgjerohet e do të forcohet.
Hua Kuo Feni e theksoi akoma më mirë këtë mendim,

duke vënë në dukje se, pavarësisht që mund të mos
kemi marrëdhënie diplomatike të rregullta me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, lidhjet popull me popull do të
vazhdojnë e do të zgjerohen. Në të tillë gjendje shpidërore prej shërbëtori është vënë udhëheqja aktuale revizioniste e Kinës së madhe sa, edhe pa pasur marrëdhënie
diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe
duke ia mbajtur këto Tajvanin, ajo ka aq shumë nevojë
për ndihmën amerikane, saqë pohon se me popullin amerikan do t'i mbajë dhe do t'i zgjerojë marrëdhëniet popull
me popull.
Ç'do të thotë të zgjerosh marrëdhëniet popull rne
popull? Vetëm po të mendohet se do të hapen dyert e
Kinës për miliona turistë amerikanë tregon që Kina ka
vendosur të zhvillojë brenda vendit mënyrën amerikane
të jetesës, të përhapë nëpërmjet kësaj agjenture politikën
proamerikane në masa. Por s'do të thotë vetëm kjo, se
krahas kësaj qeveria kineze do të marrë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kredi të mëdha, armatime, teknologji dhe këto shërbime do të mbulohen me «miqësinëgjoja popull me popull. Kjo do të thotë se me qeverinë
amerikane ne gjoja nuk i bëjmë këto tratativa, marrje
kredish, marrje armatimesh, marrje teknologjie etj., por
i bëjmë me popullin amerikan dhe këtë popull e identifikojnë me trustet. amerikane, me shoqëritë shumëkombëshe amerikane, që gjoja nuk kanë të bëjnë aspak me
qeverinë amerikane. Ky është i tërë kuptimi i kësaj ideje që lëshoi Hua Kuo Feni dhe që u aprovua natyrisht
nga Asambleja e madhe Popullore e Kinës. Kështu, Hua
Kuo Feni dhe klika e tij morën aprovimin e asamblesë
për zhvillimin e miqësisë së ngushtë me imperializmin
amerikan, ata aprovuan që ky imperializëm të jetë një
mbështetje e fuqishme e Kinës për t'u kthyer në një
superfuqi.
Pra Titoja bisedoi ngushtë me Karterin për këtë çë13 - 130
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shtje, sepse kjo i intereson shumë këtij, pa për sa i përket çështjes së Bririt të Artë, të Izraelit ose të ndonjë
vendi tjetër, natyrisht, Titon mund ta ketë Karteri si një
agjent shëtitës, por s'është ky që do t'i kthejë situatat
në favorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këta
kanë mjete të tjera tingëlluese dhe vepruese për të korruptuar etiopianët, somalezët, Sadatët e të tjerë, të cilët
nuk janë përveç.Se Tito të tjerë në vendet e tyre, në shërbim të iMperializmit amerikan.
Zyrtarët amerikanë, me rastin e vajtjes së Titos,
nuk munguan të vënë në dukje se Jugosllavia përbën një
nga problemet më të rëndësishme të Evropës, pse kanë
frikë nga një ndryshim i gjendjes jugosllave pas vdekjes
së këtij renegati. Ata kanë frikë se serbomëdhenjtë mund
ta kthejnë politikën aktuale proamerikane të Jugosllavisë
drejt Bashkimit Sovjetik revizionist. Qarqet amerikane
mund të thonë se nuk do të ketë një ndërhyrje të drejtpërdrejtë, po një ndërhyrje të tërthortë. Por edhe një
ndërhyrje e tillë, sipas tyre, krijon një krizë të madhe
ndërkombëtare. Titoja luan në kontradiktat në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik
dhe përpiqet të zhvatë si nga njëri, si nga tjetri, pavarësisht se të dy e përdorin si vegël dhe e dinë me ç'mall
kanë të bëjnë.
Si konkluzion, amerikanët kërkojnë që revizionistët
jugosllavë të tregohen kurdoherë të gatshëm për t'i bërë
ballë çdo të papriture që mund t'u ngjasë dhe të paralajmërojnë me kohë fuqitë e NATO-s për marrjen e masave
konkrete. Midis Titos dhe Karterit u fol, gjithashtu, për
çështjen e Koresë. U zbulua se Karteri, me kohë, i kishte
besuar Titos një mesazh për udhëheqësit e Koresë së
Veriut, domethënë për Kim Ir Senin. Titoja sigurisht i
kishte sjellë Karterit përgjigjen e Kim Ir Senit dhe në
përgjithësi, nga ç'po lexoj, del se ai përpiqet që në mënyrë paqësore të merren vesh Shtetet e Bashkuara të.
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Amerikës me Kim Ir Senin. Domethënë në qiell po duken përpjekjet e këtyre dy «udhëheqësve të ndritur» si
e si të bien dakord për bashkimin e Koresë, natyrisht,
në rrugën që dëshirojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Eshtë për t'u shënuar se, me rastin e vajtjes së Titos
në Uashington, përveç kroatëve, përpara Shtëpisë së Bardhë manifestuan edhe shqiptarë. Në krye të shqiptarëve
ishte njëfarë Luan Gashi, i cili foli kundër Jugosllavisë
titiste që shtyp pakicat shqiptare në Jugosllavi, që nuk
u jep liri, që nuk u jep të drejtat, që i diskriminon, që
nuk i lejon të vetëvendosin dhe që i shpërngul nga tokat
amtare. Ai e dënoi gjithë këtë veprimtari dhe i bëri
thirrje opinionit botëror që të merren masa kundër këtij
diskriminimi dhe gjenocidi të Jugosllavisë kundër shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi.
Agjencitë e lajmeve thonë se kroatët dhe shqiptarët
dogjën edhe flamurin jugosllav, që ishte varur në Bler
Haus në Uashington, atje ku do të qëndronte Titoja. Demonstruesit u shpërndanë nga policia amerikane me
shkopinj, disa agjenci thonë edhe me bomba lotsjellëse.
Mirë ia bënë Titos këta shqiptarë, pavarësisht se ç'janë.
Në këtë rast ata mbrojtën një të vërtetë të madhe, një të
vërtetë që e kemi mbrojtur dhe e mbrojmë edhe ne, pse
kundër minoritetit shqiptar në Jugosllavi, që është gati një
milion e tetëqindmijë veta, serbët, maqedonasit dhe malazestë bëjnë një politikë shfarosëse të padurueshme.
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E ENJTE
9 MARS 1978

TITOJA POHON BOTERISHT UNITETIN E TIJ
ME IMPERIALIZMIN AMERIKAN
Nuk ka njeri në botë, njeri të ndershëm, njeri që të
marrë vesh edhe fare pak nga politika që të mos e urrejë
e të mos ketë kuptuar qëllimet agresive, grabitqare, kolonialiste të imperializmit amerikan. Duhet të jesh njeri i
ulët, renegat e shërbëtor i imperializmit që të mendosh
dhe të flasësh ndryshe.
Duke lexuar variantin e gjerë të fjalimit të Titos
përpara Karterit, vura re se thotë: «Jugosllavia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i bazuar marrëdhëniet
e tyre në parimet e njohura të barazisë, të mosndërhyrjes
dhe të respektit reciprok, kanë arritur rezultate me të
cilat kanë vërtetuar plotësisht vitalitetin dhe vlerën e
pazëvendësueshme të këtyre parimeve». Pra, ky renegat
i thotë botës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i trajtojnë shtetet e tjera, të mëdha ose të vogla, si Jugosllavia, në «barazi të plotë». Titoja i deklaron botës se Shtetet
e Bashkuara të Amerikës kurrë «nuk kanë ndërhyrë» e
«nuk ndërhyjnë• në punët e të tjerëve. Titoja, pra, merr
përsipër dhe deklaron botërisht se imperializmi amerikan
i «respekton të tjerët». Kështu flet ky «burrë i madh»,
siç e cilësoi Karteri. Po përse të mos e vlerësonte ai Titon
«të madh», kur ky i thotë që mbi këto baza «le ta zhvillojmë akoma më shumë bashkëpunimin tonë në planin
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politik, ekonomik, në fushën e shkencës e të teknologjisë,
të teknikës, kulturës, turizmit» etj.?
Titoja pohoi botërisht se Jugosllavia është në unitet
dhe në bashkëpunim të plotë, në të gjithë sektorët e jetës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A duhet gjë
tjetër për të vërtetuar vartësinë e Jugosllavisë nga imperializmi amerikan? Nuk ka nevojë për më tepër. Dhe Titoja vazhdon të shtojë se «kjo është rruga më e sigurt
për forcimin e vazhdueshëm të miqësisë midis dy popujve tanë». «Traditat e miqësisë dhe të lidhjeve të çmueshme në mes të dy vendeve tona», thotë Titoja, kanë bërë
që të jepet një •kontribut i jashtëzakonshëm» nga ana e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës për emigrantët jugotë cilët s'kishin bukë të hanin në atdheun e tyre
(që e zhvat imperializmi amerikan) dhe «kanë gjetur në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës atdheun e tyre të dytë».
Titoja, mbasi përcaktoi cilësitë «e mira» të imperializmit amerikan, duke harruar ato që tha pak më parë,
thotë se duhet «të zhduken» konfrontimet midis fuqive të
mëdha dhe problemet themelore të zhvillimit botëror duhet «të zgjidhen» në çdo fushë me bisedime, të evitohen
në marrëdhëniet ndërkombëtare politika e forcës dhe
ndërhyrjet në çështjet e brendshme të vendeve të tjera
etj., etj. Po kush i bën këto ndërhyrje? Kush e përdor
forcën? Janë imperialistët dhe socialimperialistët ata që
i bëjnë këto monstruozitete, por që Titoja nuk i thotë dot.
Pra definicioni i marrëdhënieve jugosllavo-amerikane, që
vuri në dukje Titoja në fillim, është plotësisht një elozh
që ai i bën padronit të vet, kurse të tjerat, që përmend
më vonë, i ka për socialimperializmin sovjetik ose për Somalinë që ndërhyn në punët e Etiopisë. Kjo punë s'mund
të kuptohet ndryshe, ose këtij njeriu i kanë rrjedhur
trutë nga pleqëria.
Një çështje tjetër që prek Titoja, se i është ngritur
aq mendja saqë mendon se qenka bërë kërthiza e botës
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dhe është i zoti t'u japë mendje njerëzve e shteteve,
ajo e çarmatimit. Ai thotë se OKB-ja, me një punë
«të jashtëzakonshme dhe me përpjekje të përbashkëta të
të gjitha vendeve anëtare të organizatës botërore, në
emër të sigurimit të tyre sot dhe të brezave të • ardhshëm», duhet «të fillojë procesin e çarmatimit të vërtetë». Këtë proces që predikon Titoja e kanë filluar Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, duke krijuar bombën me neutron e armë të tjera të fuqishme shfarosëse dhe duke
shtuar buxhetet luftarake. Por Titos i duhet t'i përmendë
këto për t'u gjendur në fjalë dhe arrin t'i thotë presidentit amerikan «se ne kemi shpresa të mëdha se ju personalisht dhe vendi juaj do të kontribuoni dhe do ta nxitni
këtë proces», po ashtu «do të nxitni procesin e dhënies
së ndihmave popujve»! Po, Karteri do t'u japë popujve
ndihma kur kikirikët të bëhen me bollëk të madh në
kontinentin amerikan!
Sidoqoftë Titoja nuk u qan hallin popujve që vuajnë,
por i lutet me përulësi presidentit Karter që të vërë dorën në zemër dhe t'i japë diçka Jugosllavisë, sidomos
disa kredi, pse çmimet në Jugosllavi po ngrihen dita me
ditë e pikërisht në kohën kur ai u nis për në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës çmimet e mallrave ushqimore
dhe të mallrave të tjera u ngritën përsëri atje. Po për
ç'arsye ngrihen këto, Titoja nuk e thotë.
Natyrisht Titoja flet edhe për «lëvizjen e mosangazhimit», që ia mburri edhe Karterit, i cili e quajti këtë
renegat «babanë» e kësaj lëvizjeje. «Kjo lëvizje, — theksoi Titoja, — është bërë sot një faktor i pranueshëm në
botë në sajë të luftës konsekuente për paqe dhe për sigurim, për barazi, për zhvillim të lirë, për zgjidhjen e problemeve kryesore të botës së sotme». Pra të gjitha këto
probleme i zgjidhi «lëvizja e mosangazhimit» e Titos, e
cila na qenka «shprehja logjike e nevojës objektive të
botës». Titoja e siguron Karterin se me këtë «ne (dome-
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thënë revizionistët jugosllavë) do të vazhdojmë të gënjejmë ata që mund të gënjejmë» rreth ekzistencës së kësaj
lëvizjeje.
Të gjitha këto gjepura të Titos i vërtetoi konferenca

e Beogradit që mbaroi si bisht peshku me asgjë, me një
disfatë të plotë. Në fund u botua vetëm një komunikatë
një faqe e gjysmë a dy, në të cilën thuhet se kjo konferencë do të mblidhet përsëri në vitin 1980 në Madrid.
Ky ishte rezultati i saj. Në këtë konferencë, ku u fol për
«sigurimin evropian», për «uljen e tensionit» e për të
gjitha ato çështje që përsëriti Titoja si mulliri pa kokrra,
nuk u arrit dhe s'mund të arrihej asnjë sukses, përderisa
dy kuçedrat dhe imperializmi botëror ndodhen në kërnbë
për të shtypur, për të shfrytëzuar dhe për të skllavëruar
popujt.
Por fjalë të bukura dhe bombastike si të Titos kanë
thënë kurdoherë lakenjtë e imperializmit e të kapitalit
botëror. Kurdoherë ata e kanë lëvduar me fjalë, haptazi
dhe në mënyrë të maskuar, veprimtarinë agresive të kapitalit botëror. Titoja s'mund të bëjë përjashtim nga këta.
Ai është i lidhur pas qerres së kapitalizmit, e ka gojën
plot me dollarë dhe ia kanë zënë frymën grushti dhe
thundra e imperializmit amerikan dhe e kapitalit botëror.
Prandaj ky renegat i bie daulles së imperializmit amerikan, por këtë tellall të çjerrë nga gryka, që ka folur për
40 vjet me radhë në të tillë mënyrë, nuk e dëgjon kush.
Vetëm padronët e tij kapitalistë e mburrin, që të mund
t'i mbetet kështu njëfarë kredie për të gënjyer popujt sot
dhe nesër me teoritë e tij antimarksiste dhe prokapitaliste.
Përse kreu i imperializmit amerikan, Karteri, e
mburr në këtë mënyrë skandaloze këtë renegat, Titon?
Arsyeja e parë është se kapitali amerikan i ka shtënë në
duar Jugosllavinë dhe pasuritë e saj, të cilat i sjellin atij
fitime të mëdha.
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Arsyeja e dytë është se Jugosllavia për imperializmin
amerikan dhe për NATO-n është një vend strategjik me
rëndësi të madhe, mbasi në rast se dobësohet influenca e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e kapitalit perëndimor në Jugosllavi, atëherë vendin e tyre atje do ta
zënë kapitali dhe influenca e socialimperialistëve sovjetikë, influencë që rrezikon gjithë mbrojtjen e NATO-s.
Arsyeja e tretë është se sistemi i vetadministrimit
jugosllav është një formë e përshtatshme për degjenerirnin e vendeve të ashtuquajtura socialiste dhe një shembull në të ardhmen për të përballuar ato momente kur
qëndrimi i kapitalizmit mbi kurrizin e popujve në një
ose në shumë vende rrezikohet. Në një rast të tillë sistemi i vetadministrimit jugosllav, që është një sistem anarkosindikalist, mund të adaptohet me qëllim që të ruhet
sundimi i kapitalit dhe i kapitalistëve.
Në fakt, në Jugosllavi sistemi i vetadministrimit përfaqëson atë formë të kapitalizmit që kanë luftuar Marksi,
Engelsi, Lenini dhe Stalini dhe që e kanë vlerësuar si një
mjet të armikut për të luftuar vendosjen e socializmit,
vendosjen e pronës së përbashkët socialiste mbi mjetet e
prodhimit dhe administrimin e saj në mënyrë të centralizuar e të racionalizuar nga diktatura e proletariatit për
të krijuar bollëkun, për të ecur në socializëm në interesin
e klasës punëtore. Socializmi është katërcipërisht në kun-

dërshtim me vetadministrimin jugosllav.
Vetadministrimi jugosllav është një teori sipas së cilës gjoja u jepet e drejta punëtorëve të administrojnë
pronën e grupit, të ndërmarrjes ose të fabrikës, dhe gjoja
u sigurohet punëtorëve një demokraci e vërtetë. Në fakt
kjo formë shtetërore administrative ose vetadministruese
çon në shthurjen e pronës shtetërore socialiste dhe krijon
në ndërmarrje grupet gjoja të punëtorëve, por që në fakt
bëjnë të lindë borgjezia e re kapitaliste, sepse në realitet
prona e përbashkët në Jugosllavi është copëtuar. Jo ve200

tëm kaq, por, po të shohim ç'është vetadministrimi punë-tor, del se në Jugosllavi, krahas ligjit për «këshillat punëtorë», në fakt ekziston edhe një ligj tjetër, sipas të
cilit mbi çdo gjë vendos drejtori, deri edhe në kuadrot,.
në rrogat e në ndarjen e fitimeve, kurse «këshilli punëtor» i përngjet një klubi ku vetëm mund të diskutohet.
Në këtë klub, në këtë «këshill punëtor», bëjnë pjesë ata
punëtorë të pasur, të cilët favorizohen nga drejtori dhe
nga administrata e tij burokratike. Me fjalë të tjera, me
këtë formë qeverisjeje vetadministruese krijohet një grupim kapitalistësh të rinj dhe një sistem i tillë shoqëror
ku, siç ka vënë në dukje vetë Titoja, ndryshimet e rro-.
gave në mes një punëtori dhe udhëheqjes së administratës janë në raport një me njëzet, bile nganjëherë vete
edhe një me dyzet.
Titoja, Kardeli dhe shokët e tyre, në momente krize
të rënda nëpër të cilat ka kaluar ky vetadministrim, kanë.
pranuar se në Jugosllavi është krijuar një gjendje anarkie në prodhim, që në fakt është apanazhit i kapitalizmit. Fabrika ose ndërmarrja që «vetadministrohet» s'i jep.
askujt llogari se çfarë prodhon, se si prodhon, ku i shet
mallrat dhe me çfarë çmimesh i shet. Kjo nuk pyet njeri
sa investon, apo sa nuk investon nga këto fitime, sa ndan.
e sa nuk ndan dhe si i ndan ato. Pra ky sistem ekonomiko-shoqëror krijon anarki në çmimet e në rrogat, krijon papunësinë, krijon ndarjen dhe luftën në mes republikave të ndryshme jugosllave, si, për shembull, në mes
Kroacisë dhe Serbisë, në mes Sllovenisë dhe Serbisë etj.
Dihet se në Jugosllavi, Kroacia dhe Sllovenia janë
republikat më të përparuara ekonomikisht, më të industrializuarat dhe pas tyre vjen Serbia, kurse republikat e.
tjera dhe krahinat, sidomos Kosova, janë më të prapambeturat. Si pasojë e këtyre diferencave ekziston një.
1 Frëngjisht — privilegj, monopol.
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ndryshim i madh edhe në mënyrëli e jetesës, për arsye
se ashtu siç ngjet në ndërmarrjet, ashtu ngjet edhe në
republikat, sepse prodhimi dhe drejtimi nuk janë të centralizuar, Partia ose Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë nuk ka asnjë rol drejtues e organizues, përkundrazi
ajo ka pasur dhe ka vetëm një rol <<edukues», një rol
zero me fjalë të tjera. Edhe klasa punëtore nuk është
aspak hegjemone, përkundrazi ajo shfrytëzohet në palcë
nga borgjezia e re kapitaliste titiste.
Kështu qëndron çështja për sa i përket vetadministrimit në sektorin e industrisë dhe të shërbimeve në qytete, kurse në fshat në asnjë formë nuk ekziston socializmi, qoftë edhe ashtu siç e paraqesin titistët, toka u
përket privatëve dhe në radhë të parë kulakëve. Këta
kanë të drejtë ta shesin, ta blejnë tokën, të marrin fshatarë në punë, t'i pushojnë ata dhe t'i hedhin në rrugë të
madhe. Kulakët disponojnë makineritë, ata ua japin këto
me qira fshatarëve të mesëm ose të varfër dhe u blejnë
këtyre tokat, u japin para me ozurë. 1VIë në fund kulakët
u marrin fshatarëve jo vetëm tokat, por edhe kafshët,
edhe shtëpinë. Në këto kushte shohim që rreth 1 milion
e gjysmë jugosllavë kanë emigruar jashtë, në vende të
ndryshme të botës, për të punuar e për të nxjerrë një
krodhë bukë. Të gjitha këto janë ato <<të mira» që ka
sjellë për Jugosllavinë vetadministrimi, ky sistem anarkosindikalist, kapitalist kaotik, që Karteri e do aq shumë
dhe e mburr, pse një sistem i tillë e lehtëson penetrimin
dhe vendosjen me të dyja këmbgi- të kapitaleve amerikane në tokën jugosllave.
Këto janë, pra, të vetmet arsye që Karteri e quan
Titon <<burrë të madh». Ai e quan kështu se Titoja iu
kundërvu socializmit shkencor, ndërtimit të vërtetë të
shoqërisë së re të dalë nga revolucioni, se ai iu kundërvu
dhe e luftoi klasën punëtore që të mos jetë hegjemone,
se ai shkatërroi diktaturën e proletariatit dhe krijoi një
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parti fashiste dhe me anë të ushtrisë, të policisë, të
sigurimit mban në këmbë regjimin skllavërues titist.

Titoja e regjimi i tij mbrojnë borgjezinë e re që shtyp
klasën punëtore dhe masat punonjëse jugosllave, ashtu
sikundër imperializmi amerikan e kapitalizmi botëror me
armët që disponojnë dhe me gjithë strukturën e superstrukturën që kanë, shtypin klasën punëtore, fshatarësinë
e varfër, fshatarësinë e mesme dhe të varfrit e qyteteve.
Për këto që ka bërë Titoja për kapitalizmin botëror,
e meriton lëvdatën që i bëri Karteri, duke e quajtur <<burrë të madh shteti». «Burrë të madh shteti» e konsideron
Titon edhe Hua Kuo Feni, pse dhe ky po ecën në rrugën
kapitaliste titiste në unitet të plotë me imperializmin
amerikan dhe me kapitalizmin botëror. Do të vijë shpejt
dita që Hua Kuo Feni ta cilësojë Titon akoma më lart.
Do të vijë, gjithashtu, dita që Karteri ose zëvendësi i
Karterit do ta cilësojë edhe Hua Kuo Fenin si shpëtimtarin e Kinës, si njeri nga më të mëdhenjtë në botë.

Kapitalistët mbështetin kapitalistët, imperialistët mbështetin shërbëtorët e tyre, prandaj ne duhet t'i luftojmë
me vendosmërinë më të madhe të dy këta, padronë e
shërbëtorë, për t'i shkatërruar, për t'i likuiduar dhe për
t'i futur në varr përgjithmonë.
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sllavë do të bëjnë një punë shumë minuese në këtë drej-
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tim, sepse janë të zotë dhe kanë shumë eksperiencë në
gënjeshtra dhe në lajka, ata kanë një rrjet të gjerë ndërkombëtar informacioni dhe të gjitha këto do t'i vënë në
shërbim të kauzës së tyre, pra edhe të revizionistëve kinezë, që do t'i mahnitin me «njohuritë» e tyre. Kështu
ata do të minojnë çdo gjë pozitive që mund të ketë mbetur në Kinë.

SIMPATI E VJETËR PER TITON
Më 9 të këtij muaji u nis nga Pekini një delegacion
i Partisë Komuniste të Kinës për në Beograd, i thirrur
nga Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë. Ky delegacion,
që kryesohet nga zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Jashtme
të Komitetit Qendror, u përcoll me pompë nga Gën Biaoja, anëtar i Byrosë Politike dhe drejtor i kësaj drejtorie.
Ja, për herë të parë edhe në rrugë partie, të dyja partitë

revizioniste, ajo e Kinës dhe e Jugosllavisë, morën kontakt zyrtarisht me njëra-tjetrën. Them zyrtarisht, se marrëdhëniet në mes këtyre dy partive me siguri kanë
ekzistuar që më parë.
Edhe përpara ardhjes në fuqi të Hua Kuo Fenit dhe
të Ten Hsiao Pinit, që në kohën e Çu En Lait e të Mao Ce

Dunit, revizionistët kinezë kanë pasur simpati të madhe
për Titon dhe për titizmin. Kjo simpati është e vjetër
nga ana e tyre, që kur Titoja ngriti krye kundër Kominternit, kundër Bashkimit Sovjetik e veçanërisht kundër
Stalinit. Natyrisht, kjo simpati dhe ky unitet patën zbri-

tje e ngjitje, sidoqoftë arritën deri në stacionin që kishin
caktuar Mao Ce Duni dhe Çu En Lai, për të marrë të
njëjtin tren që ecën drejt kapitalizmit. Kështu, këtej e
tutje do të shohim vajtje-ardhje të shumta delegacionesh
në mes dy vendeve dhe dy partive për të shkëmbyer
eksperiencën e tyre «të madhe». Sigurisht, titistët jugo204
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rreth 15-16 faqe, që lexova me një durim të madh, nuk
gjeta, veçse një herë në të kaluar, të thuhet se në një
mbledhje Çu En Lai foli për një çështje duke u mbështetur në mendimin e Mao Ce Dunit, dhe vetëm kaq. Asnjë
fjalë tjetër nuk gjen për të në këtë artikull.
E SHTUNE
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RRUGE SOCIALIMPERIALISTE
Duke lexuar lajmet e dhëna nga HSINHUA-ja dhe
disa artikuj të «Zhenminzhibaos», vërehen qartë tendencat aktuale politike e ideologjike të Kinës. Në këta artikuj shohim, gjithashtu, se vihet në dukje me të madhe
personaliteti i Çu En Lait, për të po organizohen ekspozita të gjera, në të cilat tregohet aktiviteti i tij i madh,
«i shkëlqyer» që nga koha e rinisë dhe derisa vdiq. Në
një ekspozitë të madhe që është hapur kohët e fundit në
Pekin, siç na raportohet dhe siç po shohim në shtyp,
fare-fare pak përmendet personi i Mao Ce Dunit. Ai del
vetëm në disa fotografi, sa për të thënë se e ruajnë, por
jo më si udhëheqës kryesor i Kinës, siç paraqitej deri
tash. Sot një gjë e tillë është shumë larg.
Eshtë e qartë tendenca për të nxjerrë në dritë si një
gjeni të vërtetë Çu En Lain, këtë personalitet oportunist
dhe revizionist me damkë, mbështetës i teknokratizmit,
i prakticizmit, i grupit të vjetër të Liu Shao Çisë dhe të
Tenit. Për Çunë shkruhen artikuj të gjatë në gazeta nga
turli-turli njerëz, që nga studentë të universiteteve, deri
te punëtori më i thjeshtë. Këta artikuj kanë një karakteristikë të vetme: t'i ngrenë himne Çu En Lait. Në ta numërohet sa herë ka vajtur ai në shkolla e në Universitetin e Pekinit, si ka biseduar me nxënësit e me studentët,
sa dashuri tregonte ai për ta etj. Në një artikull të gjatë,
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Çu En Lai paraqitet kudo si «ndërtuesi» i të gjitha
fushave të jetës në Kinë, «ndërtues» dhe «kalitës». i Partisë Komuniste të Kinës, «udhëheqës i shquar i luftës»,
«politikan i dëgjuar», «vigjilent», «revolucionar i orës së
parë» dhe «proletar», «mbështetës i diktaturës së proletariatit» e të tjera e të tjera. Shkurt, nga regjimi i sotëm
kinez Çu En Lai po mbështetet me forcë, ngrihet lart
emri i tij dhe ulet Maoja.
Unë mendoj se ekipi që drejton sot në Kinë, nuk dëshiron ta likuidojë Maon, ashtu siç bëri Hrushovi me
Stalinin. Po të jetë për Tenin, ky po, e likuidon Maon.
Pavarësisht se Maoja ishte një oportunist, një centrist,
Teni dëshiron ta likuidojë për arsye se Maoja ishte armik
i tij, i Liut dhe i djathtistëve ose i ekstremit të djathtë.
Por kjo nuk është e lehtë të bëhet, për shkak se Mao Ce
Duni në Kinë ka autoritet, autoritet ky që, natyrisht, do
të gërryhet nga vetë këta, por kjo do të bëhet me kujdes,
pse' Mao Ce Duni tash për tash shërben si një figurë e
madhe, veçanërisht për grupin e Hua Kuo Fenit.
Megjithëkëtë as vetë Hua Kuo Feni nuk e do Mao Ce
Dunin, sepse i bën hije. Këtë hije Huaja do që ta ruajë,
por, sa të jetë e mundur, ta zvogëlojë dhe ta mbajë sa më
larg vetes së tij. Aktualisht fotografitë e Maos janë të
ngjitura nëpër mure, por do të vijë koha që ato të shkoliten dhe të duket kudo kulti i Hua Kuo Fenit. Në këtë
drejtim punon vetë ky.
Për sa i përket vijës së Hua Kuo Fenit, kjo mund
të ketë një ndryshim nga vija e grupit të Ten Hsiao Pinit.
Ky i fundit, mendoj unë, kërkon ta kthejë Kinën me

shpejtësi të madhe dhe sa më parë në një vend kapitalist
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zhvilluar, sa më të lidhur me imperializmin amerikan
.e me kapitalin botëror dhe të marrë sa më shumë kredi
prej tyre për të përsosur teknologjinë, për të zhvilluar
ekonominë dhe për të fuqizuar forcën e saj goditëse,
ushtrinë.
Në fakt, edhe Hua Kuo Feni e do këtë gjë, por ky
dëshiron dhe përpiqet që të ecë me ritme jo kaq të precipituara, si Ten Hsiao Pini. Por që të dy në një rrugë
shkojnë dhe do të shkojnë, veçse njëri nxiton më shumë,
tjetri më pak. Ai që nxiton më pak është Hua Kuo Feni,
për arsye se ka frenime në udhëheqjen kineze, ku nuk
ka akoma stabilitet, nuk ka unitet. Kur flasim për unitet
në udhëheqjen kineze, nuk duhet kuptuar një unitet
marksist-leninist, por një polarizim sa vjen e më i madh
i forcave, i rrymave reaksionare që sundojnë sot në këtë
vend. Ky polarizim do të zhvillohet në konkurrencë me
dy rrymat kryesore që kanë ekzistuar dhe që vazhdojnë
të ekzistojnë në parti. Prandaj atje nuk do të ketë stabilitet, gjë që do të pasqyrohet në ngadalësimin ose në
shpejtimin e procesit të ndërtimit të kapitalizmit në
Kinë.
Tash problem është çështja se si do të bëhet shndërrimi i plotë i Kinës nga një vend «socialist• në një vend
kapitalist. Na është mësuar goja të themi -Kina socialiste», por në fakt ky vend nuk ka qenë dhe nuk është
vend socialist. Kina, pavarësisht nga sloganet që përdor
ose që thuhen për të, nuk është nën diktaturën e proletariatit; revolucioni socialist atje ka mbetur në mes të
rrugës dhe disa tipare të tij do të jenë objekt i shndërrimeve të plota në kapitalizëm.
Kina, në përgjithësi, është një vend demokratiko-borgjez dhe rrugët që do të marrin reformat që janë
bërë atje, si për shembull, ajo e tokës, kanë dhe do të
kenë në të ardhmen një rëndësi të veçantë. Ç'do të bëhet
me reformën agrare, ashtu siç është bërë ajo në Kinë,

ose me ato forma kooperativash bujqësore që janë krijuar atje? Mendoj se në këtë drejtim do të bëhet një
transformim rrënjësor gradual, në mënyrë që të vihet ri
zbatim teoria e vjetër e Liu Shao Çisë dhe e Mao Cc
Dunit, sipas së cilës kapitalistët e mëdhenj të tokave.
domethënë feudalët e vjetër, kulakët, pronarët e tokave,
të rimarrin javash-javash e në radhë të parë forcën ekonomike.
Po si do ta marrin ata këtë forcë ekonomike? Kinezët mund të mbështeten për këtë qëllim në eksperiencën
jugosllave. Sipas kësaj eksperience titistët në fillim krijuan disa të ashtuquajtura kooperativa me emrin zadruga, të cilat i lanë në mes të rrugës, pastaj krijuan njëfarë
arteli bujqësor, që e lanë, gjithashtu, në mes të rrugës.
vonë organizuan kooperativat e punës, të cilat ishin krijesa të formës kapitaliste. Më në fund e më në bisht, sistemi, sipas të cilit u organizuan në Jugosllavi kooperativat
bujqësore dhe drejtuesit që u vunë në krye të tyre, bënë
që bujqësia në fshatin jugosllav të merrte tipare kapitaliste. Me fjalë të tjera, titistët kaluan në zbatimin e teorive buhariniste e trockiste, në inkuadrimin e kapitalizmit në socializëm. Socialiste këtyre kooperativave u
mbetet vetëm emri, sepse brendinë e kanë kapitaliste.
Aktualisht në Jugosllavi ekzistojnë pronarë të mëdhenj tokash. Më 1956 atje kishte pronarë që posedonin
nga 50 hektarë toka, të cilat i punonin fshatarë me pagesë. Këta pronarë tokash ishin pasuruar, kishin blerë
edhe mjete pune, si traktorë, makina shirëse etj., të cilat
i përdornin për vete dhe për t'ua dhënë me qira fshatarëve të mesëm e të varfër. Në këtë mënyrë, këta prona.rë dominonin edhe në kooperativat kapitaliste të punës. Të ardhurat, natyrisht, i merrnin sipas sasisë së
tokës, të kafshëve të punës, të makinave bujqësore, domethënë sipas pasurisë që kishin vënë në këtë tip kooperative kapitaliste. Kjo bëri që pak nga pak pronarët e

:208

14 - 130

209

mëdhenj të tokave t'i rritnin më tej pronat e tyre, deri
në 100-150 hektarë. Pra, në Jugosllavi gradualisht u krijuan pasanikët e fshatit.
Një gjë e tillë, si në Jugosllavi, do të ngjasë edhe në
Kinë. Se çfarë formash konkrete do të marrë këtu ky
transformim, do ta shikojmë, por ka mundësi që fshati
kinez të ecë në rrugën jugosllave, fshatari i varfër të
ruajë ndonjë mul tokë, kurse sipërfaqet e mëdha t'i rimarrin pasanikët e fshatit, të cilët i ka mbrojtur me
këmbëngulje grupi i Liu Shao Çisë, e njëkohësisht e në
të njëjtën mënyrë edhe vetë Mao Ce Duni.
Transformimi i fshatit në Kinë do të shkojë vërtet
drejt modernizimit të bujqësisë, drejt një bujqësie intensive, veç jo në rrugën socialiste, por në rrugën e bujqësisë intensive amerikane. Për sa kohë do të shndërrohet
kjo bujqësi kineze në intensive, në të përparuar dhe në
të mekanizuar si ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është vështirë të thuhet, megjithatë mendoj se nuk
do të duhet ndonjë kohë e gjatë. Por, që bujqësia kineze
të ecë në rrugën amerikane, përveç mjeteve shtetërore
dhe fermave shtetërore që do të ndihmojnë në këtë proces transformimi, ajo duhet të marrë tiparet e një bujqësie kapitaliste duke krijuar fermerët e mëdhenj, të cilët
të disponojnë fuqi të madhe ekonomike, mekanike etj.
Për sa i përket industrisë kineze, kjo do të vazhdojë
të mbetet sektor shtetëror, veçanërisht në disa drejtime;
si minierat, kombinatet e mëdha që ekzistojnë dhe të
tjera që do të ngrihen më vonë, por të gjitha këto do të
marrin karakterin e kapitalizmit monopolist shtetëror;
domethënë do të jenë ndërmarrje të mëdha të një shteti
plotësisht kapitalist.
Përveç këtyre në industrinë kineze do të zhvillohet
edhe kapitali i vogël e i mesëm. Përse? Për arsye se atje
1 Një
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tokë është baras me 1 .116 e hektarit.

elementë borgjezë, të kapitalit të vogël e të mesëm, kanë
gëzuar deri në fund rentat e pasurive të tyre. Tash, me

ardhjen në fuqi të përfaqësuesve të tyre, si Ten Hsiao
Pini, Hua Kuo Feni, Jeh Çien Jini e të tjerë, këta pasanike të qytetit do të lejohen të zhvillojnë më tej veprimtarinë e tyre. Borgjezia industriale e qytetit në rrugë të
ndryshme do të marrë drejtimin e një sërë fabrikash, të
cilat pastaj do të shohim se si do të zhvillohen. Këtu nuk
është fjala që në Kinë të lejohet medoemos zyrtarisht
industria e vogël private, sepse ajo ka qenë tradicionale
edhe në kohën e të ashtuquajturit regjim socialist. Privatët kinezë me kohë kanë punuar e kanë prodhuar në
shtëpi, por, të lejohen ata të punojnë, në një vend me
900 milionë njerëz, me mjetet e tyre dhe tash kur u
hen edhe 5 ose 6 punëtorë me mëditje, në mos më shumë,
mund të imagjinohet ç'kapacitet prodhues mund të krijohet dhe me ç'shpejtësi do të ngjitet e do të zhvillohet
atje kapitalizmi.
Në këtë drejtim kinezët kanë fushë të gjerë ku të
mësojnë, jo vetëm në Jugosllavi, por edhe në vendet kapitaliste. Ata do të marrin nga eksperienca jugosllave

vetëm atë çka u nevojitet sa për t'u maskuar si «socialistë», por atyre u duhet të marrin eksperiencë nga vendet e mëdha kapitaliste, se si duhet të ecin me një ritëm
të shpejtë për t'u shndërruar në superfuqi.
Tok me ndryshimet e strukturës ne po fillojmë të
njihemi më hapur me gjithë ndryshimet e tjera që po
ndodhin në Kinë. Është e vërtetë se Partia Komuniste e
Kinës ekziston më shumë në kartë sesa në realitet. Ajo,
sipas mendimit tonë, nuk ka ekzistuar as më parë, për
arsye se atje «kanë lulëzuar njëqind lule» dhe «kanë
konkurruar njëqind shkolla». Kjo njihet dhe është bërë
në formë zyrtare. Zyrtarisht Mao Ce buni ka thënë se në
Kinë nuk është dhe nuk duhet të jetë në udhëheqje
vetëm Partia Komuniste, por të jenë edhe partitë e tjera.
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Rruga kapitaliste në Kinë është parapërgatitur sepse atje
udhëheqja e vendit nuk ishte as në dorë të klasës punëtore, as të Partisë Komuniste. Aktualisht ne shohim, dhe
më vonë do të shohim akoma më mirë, që emri i Partisë
Komuniste në Kinë do të ruhet dhe parimet e normat e
saj jo vetëm që do të jenë larg nga ato marksiste-leniniste ose nuk do të jenë fare të tilla, por do të mbeten slogane (pse sloganet i kanë shumë qejf kinezët).
Ne dimë që edhe përpara Mao Ce Duni u kishte dhënë fuqi partive të borgjezisë, por tash pas mbledhjes së
fundit të Asamblesë Kombëtare, ku u pranua një kushtetutë e re, vihet theksi në «unitetin kombëtar». Ç'duan
të thonë atje me «unitet kombëtar»? Jo vetëm në teori,
por edhe në praktikë, me «unitet kombëtar» ata duan të
justifikojnë faktin që në asamble u zgjodh llumi i borgjezisë kapitaliste, dolën nga varri për t'u «zgjedhur» në
asamble gjithë të goditurit, gjithë kapitalistët e mëdhenj,
manjatët industrialistë, tregtarët e mëdhenj, klerikët,
pançelamët e kush nuk doli tjetër, deri edhe gjeneralët
e ardhur nga Tajvani dhe u bënë anëtarë të udhëheqjes
kryesore të shtetit «socialist» kinez. Aktualisht propa-

ganda kineze po i bën një reklamë të madhe Frontit
Kombëtar ku përmblidhen të gjitha partitë, edhe Partia
Komuniste e Kinës, por edhe nja 10 a 12, në mos më
shumë, parti të tjera borgjeze, që nga ajo e Guomindanit
e gjithë të tjerat me radhë.
Fronti Kombëtar kinez nuk është si Fronti ynë Demokratik, ku udhëheq vetëm Partia e Punës e Shqipërisë.
Jo. Sipas teorisë së Mao Ce Dunit, këtë Front në . Kinë
e udhëheqin të gjitha partitë dhe jo vetëm Partia Komuniste. Me këtë tezë dilet në artikullin që u botua së
fundi, sipas të cilit është ky Front i Bashkuar Kornbëtar
që drejton Kinën, që do të marrë Tajvanin, që do të'bëjë
ndërtimin «e madh» të Kinës, që do të zhvillojë teknologjinë, që do të forcojë ushtrinë e të tjera e të tjera!
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Po flitet se ky Front udhëheq në fakt Kinën «socialiste» dhe kjo udhëheqje përbëhet konkretisht prej shumë partish. Pra, këto parti të borgjezisë erdhën në udhëheqje dhe në krye të këtij Fronti është vënë Ten Hsiao
Pini, zëvendëskryetar i Partisë Komuniste të Kinës, që
mban edhe postin e shefit të shtabit të përgjithshëm të
ushtrisë kineze, kurse ministër i Mbrojtjes u emërua një
element, që është ndjekës i Ten Hsiao Pinit. Kjo do të
thotë se filloi likuidimi i Partisë Komuniste të Kinës,
parti e cila nuk është bazuar dhe nuk bazohet në ideologjinë marksiste-leniniste. Por edhe në qoftë se ekzistojnë
disa reminishenca, këto do të zhduken. Tash (e më vonë
ca më mirë) kjo parti do të fshihet nën Frontin e Bashkuar Kombëtar. Do të ngjasë, pra, ashtu siç ngjau në

Jugosllavi, ku me çlirimin e vendit, Fronti mori një epërsi dhe Partia Komuniste e Jugosllavisë u maskua nën
Frontin, gjoja për të mos e trembur borgjezinë jugosllave.
Mund të merret me mend se qysh në atë kohë qëllimi i
titistëve ishte që Jugosllavia të mos merrte rrugën e socializmit. Mirëpo rrethanat e kërkonin që ajo të vepronte
akoma e maskuar dhe, në fakt, Partia Komuniste e Jugosllavisë luajti një rol të madh në luftën për çlirimin e
vendit, prandaj Titoja nuk mundi që ta likuidonte Partinë Komuniste sipas qejfit të vet, atij i duhej për këtë
qëllim një kohë dhe kjo u arrit. Edhe Fronti e humbi
atë epërsi që kishte dhe u bë një organizatë amorfe, atij
i kishte mbetur vetëm emri. Ky Front ka pasur në përbërjen e kryesisë së tij edhe një shqiptar pa asnjë vlerë,
një tradhtar, që Titoja e kishte vënë sa për formë, për
të treguar sikur Fronti gjoja përfaqësonte «bashkimin
dhe vëllazërimin» e gjithë popujve të Jugosllavisë.
Gjatë kësaj kohe u duk qartë se Partia Komuniste e
Jugosllavisë filloi të degjeneronte nga komuniste në revizioniste dhe u bë, më në fund, një vegël e sigurimit të
shtetit jugosllav. Partia Komuniste e Jugosllavisë i humbi
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krejtësisht tiparet, normat marksiste-leniniste dhe u
kthye në një parti që kryen vetëm funksionin e «edukatores». Ne e dimë se çfarë edukate u jepte masave Partia
Komuniste e Jugosllavisë, që më pas u quajt «Lidhja e
Komunistëve». Ne dimë, gjithashtu, që në Jugosllavi depërtoi thellë kapitali i huaj, i cili mori koncesione të mëdha, e skllavëroi ekonomikislit dhe e degjeneroi politikisht
dhe ideologjikisht Jugosllavinë. Degjeneroi kështu edhe
partia dhe anëtarët e saj u bënë përfituesit kryesorë të
fitimeve që u linin koncesionarët kapitalistë të huaj të
cilët kishin bërë atje investime, u bënë trafikantët më
të djallëzuar dhe u krijua kështu shtresa e borgjezisë së
re jugosllave. Degjenerimi filloi të përhapej në popull.
Partia kishte vetëm emrin komuniste.
Kështu do të ngjasë edhe në Kinë. Atje, mendoj
unë, do të zhvillohet një proces i tillë dhe, në qoftë se
nuk gabohem, do të shkohet drejt thellimit të pluralizmit.
Aktualisht në udhëheqje atje ekzistojnë shumë parti. Një
gjë e tillë është fiksuar nga maocedunideja. Megjithatë
me zhvillimin e Kinës drejt një vendi socialimperialist,
partitë që janë në Front, mund të qëndrojnë në kuadrin
e kësaj organizate, por, ato do të përpiqen të manifestojnë haptazi ekzistencën e tyre, ashtu siç e manifeston aktualisht edhe Partia Komuniste e Kinës. Kështu ajo do
të zhvishet nga çdo prerogativë dhe do të mbajë vetëm
emrin, ndërsa Fronti, i përbërë nga një sërë partish të
rrymave të ndryshme të borgjezisë kineze, mbetet i
plotfuqishëm. Këto parti borgjeze, që udhëheqin, do të
përpiqen të qëndrojnë më vete si parti të pavarura,
në aleancë e në bashkëpunim me njëra-tjetrën, duke
bërë, ashtu si në vendet kapitaliste, lojën parlamentare.
Po ashtu, mund të ndodhë që këto parti të ndryshme të
borgjezisë, kur të jenë majmur dhe të kenë fituar soliditet politik dhe ekonomik, si dhe influencë në ushtri, të
grumbullohen në një, në dy apo në tri parti me etiketa
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të ndryshme, gjithnjë kapitaliste, që të drejtojnë si në
vendet kapitaliste.
Ky është një problem me rëndësi për të parë se si
do të zhvillohet në Kinë transformimi drejt kapitalizmit
dhe drejt socialimperializmit. Natyrisht, ky transformim
do të ketë influencë dhe reperkusione në të gjithë Azinë,
për arsye se edhe vende të tjera të ashtuquajtura socialiste janë në rrugë kapitaliste, por ky shembull do të
shërbejë edhe për ato vende kapitaliste të kësaj zone, të
cilat do të gjenden përpara krizave të mëdha për shkak
të luftës së popullit dhe të proletariatit dhe, natyrisht,
në situata të vështira për kapitalizmin që sundon aktualisht, do të kërkojnë të gjejnë rrugëdalje. I gjithë ky
proces duhet të vërehet me kujdesin më të madh.
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GJIROKASTER, E HENE
20 MARS 1978

SHANSET E RIVENDOSJES SE FASHIZMIT
NE ITALI
Panoramë analitike
Bandat e armatosura të fashizmit italian ka vite
që po veprojnë me intensitet, bëjnë krime, vrasje, grabitje dhe terrorizojnë popullin dhe proletariatin italian,
kërcënojnë Italinë me marrjen e pushtetit. Këto banda
të zeza vetëquhen «të kuqe» dhe kërkojnë me një të
shtënë të vrasin dy zogj, të përgatitin vendosjen e diktaturës së tyre fashiste dhe në të njëjtën kohë, gjatë kësaj
periudhe, të mos lejojnë reagimin e forcave revolucionare
kundër tyre. Në fakt qeveria aktuale italiane, e maskuar
nën petkun e veladonit të Vatikanit, çdo veprim revolucionar të masave punonjëse në Itali e quan veprim fashist të «brigadave të kuqe» dhe e dënon si të tillë.
Kohët e fundit aktiviteti i masave punonjëse është
shtuar dhe kjo ka arsyet e veta. Populli italian ka arritur në kulmin e mjerimit, jeta në Itali po shtrenjtohet
shumë, papunësia është më e madhe se në të gjitha vendet e tjera të «Evropës së Bashkuar», kapitalet italiane
po braktisin vendin. Nga ana tjetër çizmja e imperializmit amerikan është vendosur kudo në Itali, me baza të
ndryshme raketash, të aviacionit dhe të flotës detare
ushtarake. Kapitalizmi italian ndodhet në krizë për shkak
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të hovit të madh revolucionar të masave që kërkojnë
ndryshime. Por këto ndryshime nuk realizohen dot, mbeten në mes të rrugës, për arsye se sindikatat e drejtuara
nga partia revizioniste dhe nga partitë e tjera të kapi-talit e frenojnë një kryengritje të përgjithshme të punëtorëve në Itali. Kështu vullneti i madh i klasës punëtore
po thyhet nga grevëthyesit. Të parët nga këta grevëthyes janë revizionistët italianë të ish-Partisë Komuniste
Italiane, me në krye latifondistin sard, Berlinguerin.
Pra, në këtë situatë të turbullt, për t'u maskuar dhe
për të gënjyer masat e proletariatit italian brenda <<Evropës së Bashkuar», partia revizioniste, e cila ka arritur
të gënjejë deri në njëfarë shkalle një numër të madh të
proletariatit dhe të popullit të varfër italian, bën presione
për t'u futur në qeverinë demokristiane. Por, në pamundësi që të futet në këtë qeveri, ajo përpiqet, dhe jo pa
sukses, të bashkëpunojë me të në rrugë të tërthorta. Kohët e fundit arriti në njëfarë ujdie, natyrisht të fshehtë.
Duke siguruar disa koncesione, udhëheqja e partisë revizioniste italiane pranoi të votojë në mbështetje të qeverisë aktuale demokristiane të Andreotit. Me fjalë të
tjera, partia revizioniste vërtet nuk u fut zyrtarisht në
qeverinë e borgjezisë, por jashtë saj vepron në ujdi me
të në disa çështje, pse në të tëra problemet nuk e qasin.
Sidoqoftë në ato çështje që e kanë qasur në oborr, ajo
do të marrë disa thërrime, të cilat do t'i shërbejnë partisë revizioniste për të thyer grevat e punëtorëve, grevat
ekonomike kuptohet, se sa për greva politike, ato i ka
hequr fare nga defteri kjo parti.
Çështja e ardhjes në fuqi të revizionistëve tok me
demokristianët dhe me socialdemokracinë italiane, natyrisht, nuk i leverdis as imperializmit amerikan, as borgjezisë së madhe italiane, as fashizmit në këtë vend, që
është vegla e kësaj borgjezie të madhe. Por situatat janë
të tilla që borgjezia e madhe italiane, jashtë vullnetit të
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imperializmit amerikan, për aq sa të jetë e mundur, eviton futjen e partisë revizioniste italiane në vathën e saj,
por, megjithatë «qenin» përpiqet ta mbajë të lidhur me
zinxhir.
Sidoqoftë situata në Itali është e tillë që marrja e
fuqisë nga një diktaturë fashiste ushtarake është pjekur.
Një akt i tillë, mendoj unë, pengohet vetëm nga qenia
e Italisë në Tregun e Përbashkët Evropian. Ardhja e fashizrnit në Itali do ta prishte statukuonë e ekuilibrit të
vendosur në Tregun e Përbashkët Evropian, si për sa u
përket marrëdhënieve ekonomike e politikës gjoja të përbashkët, ashtu edhe për sa i përket unitetit ushtarak në
NATO. Kështu që, nga kjo anë, vendosja e diktaturës fashiste në Itali gjen disa vështirësi dhe pengesa. Megjithatë, kjo nuk i ndalon grupet fashiste të organizuara
mirë dhe të komanduara nga një qendër, që mund të
jetë partia fashiste italiane, domethënë «movimento sociale italiano» ose nga vetë grupe të djathta demokristiane. Partia Demokristiane, parti e Vatikanit, nuk është
një parti homogjene. Në këtë parti janë grumbulluar
priftërinj, fashistë e socialdemokratë dhe elementë të
tjerë të shumë ngjyrave. Në këtë mënyrë, në këtë parti
ka plot korrente, është një grupim partish të vogla në
një parti të vetme që kanë rënë në ujdi qoftë organizativisht, qoftë politikisht dhe kanë ndarë sferat e influencës dhe të ardhurat që sigurohen nga shfrytëzimi i popullit italian.
Mirëpo në këto situata të turbullta populli italian
është në lëvizje dhe në kundërshtim me shtypjen e kapitalit dhe në mes këtyre fraksioneve të Partisë Demokristiane kanë lindur kontradikta. Një nga këto fraksione
është për atë marrëveshje që u arrit, domethënë që partia revizioniste italiane dhe partia socialiste italiane, duke
u dhënë disa koncesione, të afrohen me shumicën parlamentare. Në këtë fraksion, siç duket, bën pjesë dhe udhë218

heq prifti civil Aldo Moro, një nga udhëheqësit demokristianë që duhet pranuar se është nga më seriozët dhe
më të zgjuarit. Në kongresin a mbledhjen e fundit të
demokristianëve, Aldo Moroja, duke ruajtur «kohezionin»
e partisë, qëllimet e saj etj., ishte për kombinimin që u
arrit me partinë e Berlinguerit.
Mirëpo, mendoj unë, ky qëndrim i tij nuk u pëlqye
nga e tërë Partia Demokristiane, bile nga fraksione të
së djathtës si ajo e Fanfanit patjetër duhet të jetë bërë
një rezistencë e fortë. Por situatat e kërkonin nga të
gjitha fraksionet që më mirë të ishin kompakte dhe të
pranonin të keqen më të vogël, sesa të shpartallohej
Partia Demokristiane, ta merrnin fuqinë gjeneralët dhe
të vendosej në Itali diktatura fashiste.
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në asnjë mënyrë nuk duan ta humbasin Italinë, një diktaturë fashiste
në këtë vend u intereson. Italia për ta është një nga pikat
më strategjike dhe më të rëndësishme të NATO-s. Në
rast se Shtetet e Bashkuara do ta humbisnin Italinë, në
rast se në qeverinë aktuale kapitaliste proamerikane të
Italisë do të futej partia revizioniste, imperializmi amerikan e kupton këtë si një disfatë, bile të madhe të tij, për
arsye se planet strategjike dhe taktika e NATO-s për
luftën e ardhshme, mund të zbulohen. Imperializmi amerikan nuk u beson partive revizioniste të Perëndimit,
pavarësisht se ato tregojnë njëfarë pavarësie ndaj Moskës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i besojnë një
gjëje të tillë dhe mendojnë se në fund të fundit sekretet
e shtatmadhorisë së NATO-s do të bien në duart e socialimperializmit sovjetik dhe kjo do të jetë disfatë për
amerikanët. Këta me anën e Kisingerit deklaruan se futja
e partive revizioniste në qeveritë e vendeve perëndimore
nuk është e pranueshme për Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Prandaj ka shumë mundësi që edhe kjo formë
bashkëpunimi që u arrit në mes qeverisë së Andreotit,
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domethënë Partisë Demokristiane dhe partisë revizioniste
të Berlinguerit, nuk u ka pëlqyer as amerikanëve, as
grupeve fashiste dhe atyre që e drejtojnë nga brenda
organizimin fashist të shumëllojtë, kryesorët e të cilëve
quhen «brigada të kuqe» (brigate rosse). Si pasojë e
kësaj pakënaqësie dhe për të kërcënuar elementët që vepruan për arritjen e këtij farë kompromisi me revizionistët, u rrëmbye Aldo Moroja, personi kryesor në arritjen e aktit të kompromisit me revizionistët.
Rrëmbimi i Aldo Moros dhe dobësia e madhe që po
tregojnë arnagt e shtetit kapitalist italian, sigurimi, ushtria, policia, që përbëhen nga divizione të tëra të armatosura deri në dhëmbë, për zbulimin e terroristëve, të
cilët kanë mbushur rrugët e qyteteve, nuk është veçse
shembulli më tipik i kalbëzimit të regjimit kapitalist italian. Në këto momente, të përgatitura nga vetë kjo borgjezi, për shtypjen e popullit ajo nuk gjen dot formë,
metodë dhe stil tjetër përveç diktaturës fashiste. Me
dhjetëra mijë janë karabinierët, policët e ushtarët që
bllokojnë kudo qytetet, rrugët dhe kontrollojnë shtëpitë,
postat, telefonat, telegrafët, po asgjë nuk gjejnë dot. Megjithatë, «brigadat e kuqe» nuk mungojnë të dërgojnë
çdo ditë mesazhe, me anën e të cilave i kërkojnë qeverisë italiane lirimin e kryetarit dhe të shokëve të tyre
të burgosur. Ky, mendoj unë, është një pretekst, por
në fakt, ata po i imponojnë vullnetin pushtetit në Itali,
domethënë i bëjnë atij presion që atje të vendoset regjimi fashist...
...Unë mendoj se në këto situata dhe të dëshirës e
vullnetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që revizionistët italianë të mos futeshin në qeveri dhe të prishej kompromisi që u arrit me ta, në rrëmbimin e Aldo
Moros ka dorë CIA, e cila ka me mijëra agjentë të saj në
Itali. Ata kanë bashkëpunuar me fashistët italianë dhe e
kanë rrëmbyer këtë personalitet demokristian. Kjo pre220

supozon që Aldo 1VIoron do ta ekzekutojnë, ashtu sikurse
e ekzekutuan edhe kryetarin e industrisë së Gjermanisë
Perëndimorel.
Mbuluar, por gjene prapë thonë se në rrëmbimin e
Aldo Moros mund të ketë gisht edhe fashizmi ndërkombëtar, domethënë fashizmi gjerman, ai francez etj. Çdo
gjë ka mundësi të ndodhë, në atë pikëpamje që thashë
më lart që, për të mos u prishur ekuilibri në Evropën,
gjoja të bashkuar, në Tregun e Përbashkët, një veprimtari e bashkërenduar fashiste, në mos njësoj në të gjitha
vendet, është e nevojshme të arrihet. Prandaj veprimtaria
e fashistëve italianë mund të jetë e lidhur me veprimtarinë e revanshistëve gjermanë, mundet edhe me atë të
ekstremit të djathtë francez e të vendeve të tjera perëndimore.
Partia jonë i demaskon dita-ditës këto veprimtari të
mbrapshta të imperializmit amerikan dhe të fashizmit në
Evropë dhe në botë. Vetëm konstatojmë se Kina jo vetëm nuk i demaskon këto veprimtari dhe nuk lufton kundër kësaj rryme të zezë që po ngrihet në botë, por përkundrazi, i nxit ato të hidhen në luftë, i nxit për unitet,
për bashkim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
me gjithë reaksionin evropian. Politika aktuale kineze
me propagandën e saj synon vendosjen e fashizmit në
vendet e Evropës Perëndimore. Kina dëshiron që forcat
fashiste, që nxiten prej saj, të marrin fuqinë dhe t'i
drejtojë kundër Bashkimit Sovjetik. Ky veprim i Kinës
është kriminal, pse nxit ardhjen e fashizmit në Evropë
dhe luftën botërore atomike. Kina mendon se do t'i shpëtojë kështu një lufte në mes saj dhe Bashkimit Sovjetik,
po ajo gabohet rëndë. Bashkimi Sovjetik, në rast se do
të sulmojë, do të veprojë më parë kundër Kinës, pastaj
do t'i kthehet Evropës.
1 Hans Martin Shlajer, kryetar i Bashkimit të Federatës të
Industrisë Gjermane.
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Kontaktet e Kinës me vendet kapitaliste të «Evropës
së Bashkuar» po zgjerohen, ajo po ëmbëlsohet me to.
Është fakt i njohur që Kina mbështet kapitalizmin, i cili
gjendet në situata të vështira nga të cilat ai nuk ka rrugëdalje tjetër përveç vendosjes së diktaturës fashiste.
Pra, ardhja në fuqi e fashizmit është edhe si pasojë e
kësaj politike kineze. Kina mbrojti dhe e njohu diktaturën fashiste të Frankos, ajo mbrojti dhe vazhdon lidhjet
diplomatike me regjimin gjakatar të Pinoçetit .në Kili,
atëherë përse të mos mbështetë edhe ardhjen në fuqi të
fashizmit në Itali, në Francë dhe në Gjermaninë Perëndimore? Rruga që ka ndjekur ajo, këtë tregon.
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GJIROKASTER, E HENE
20 MARS 1978

TENI BEN LIGJIN
Salla e Asamblesë Popullore të Kinës, sallë madhështore, siç thonë dhe siç po duket, tashti, me ardhjen në
fuqi të të gjithë kalanderëve të Hua Kuo Fenit dhe të
Ten Hsiao Pinit, po hyn mirë në punë. Atje po zhvillohen
mbledhje të mëdha me nga gjashtë mijë veta përnjëherë. Çdo problem, si ai i bujqësisë, i naftës dhe tash së
fundi çështja e zhvillimit të revolucionit tekniko-shkencor, po shqyrtohet në këtë sallë. Me fjalë të tjera, kjo
sallë është kthyer në një stadium për mitingje, të cilave
u japin pamjen e konferencave të punës.
Pardje në këtë sallë u mblodh konferenca kombëtare
për shkencën. Natyrisht, këtu morën pjesë udhëheqësit
kryesorë, në radhë të parë Hua Kuo Feni. Por këtë herë,
ky qëndroi vetëm si figurë, se fjalën ia la zëvendëskryetarit Ten Hsiao Pin.
Kështu Ten Hsiao Pini po merr frenat në dorë clhe
Hua Kuo Feni mban tufën me lule. Ky duket sikur udhëheq dhe në fakt merr pozat e udhëheqësit «të predestinuar», «hyjnor», si zëvendësi i Mao Ce Dunit, por, në
realitet, në punë duket aktiviteti i ethshëm i Ten Hsiao
Pinit. Njerëzit e Ten Hsiao Pinit, sipas të dhënave që kemi, po rehabilitohen në masë dhe njëri pas tjetrit vihen
në pozitat kyç që kanë pasur më përpara. Ata po vijnë
deri në Asamblenë Kombëtare. Siç kam shënuar diku,
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GJIROKASTER, E HËNE
20 MARS 1978

TENI BËN LIGJIN
Salla e Asamblesë Popullore të Kinës, sallë madhështore, siç thonë dhe siç po duket, tashti, me ardhjen në
fuqi të të gjithë kalanderëve të Hua Kuo Fenit dhe të
Ten Hsiao Pinit, po hyn mirë në punë. Atje po zhvillohen
mbledhje të mëdha me nga gjashtë mijë veta përnjëherë. Çdo problem, si ai i bujqësisë, i naftës dhe tash së
fundi çështja e zhvillimit të revolucionit tekniko-shkencor, po shqyrtohet në këtë sallë. Me fjalë të tjera, kjo
sallë është kthyer në një stadium për mitingje, të cilave
u japin pamjen e konferencave të punës.
Pardje në këtë sallë u mblodh konferenca kombëtare
për shkencën. Natyrisht, këtu morën pjesë udhëheqësit
kryesorë, në radhë të parë Hua Kuo Feni. Por këtë herë,
ky qëndroi vetëm si figurë, se fjalën ia la zëvendëskryetarit Ten Hsiao Pin.
Kështu Ten Hsiao Pini po merr frenat në dorë clhe
Hua Kuo Feni mban tufën me lule. Ky duket sikur udhëheq dhe në fakt merr pozat e udhëheqësit «të predestinuar», «hyjnor», si zëvendësi i Mao Ce Dunit, por, në
realitet, në punë duket aktiviteti i ethshëm i Ten Hsiao
Pinit. Njerëzit e Ten Hsiao Pinit, sipas të dhënave që ke-

mi, po rehabilitohen në masë dhe njëri pas tjetrit vihen
në pozitat kyç që kanë pasur më përpara. Ata po vijnë
deri në Asamblenë Kombëtare. Siç kam shënuar diku,
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s'munguan të thërresin në Asamblenë Kombëtare Kineze
edhe Pançen Lamën 1 , edhe industrialistin e kapitalistin
më të madh të Shangait e kështu me radhë nja dyqind
bonzë të tjerë të kapitalit.
Sigurisht, po përgatitet edhe ardhja e djalit të Çan
Kai Shisë, që kohët e fundit u zgjodh president i Tajvanit
për 6 vjetët e ardhshëm. Natyrisht, anëtarë në këtë asamble u zgjodhën edhe njerëz nga Tajvani. Por çështja e
bashkirnit të Tajvanit me Kinën është akoma një çështje
kohe. Po punohet në këtë drejtim. Llafet e mëdha që.
shohen në Pekin nga Hua Kuo Feni dhe nga Ten Hsiao
Pini, do të rezultojnë në këtë bashkim jo me luftë, por
me paqe, me paqe hyjnore, si me thënë, dhe me bekimin
e amerikanëve. Vetëm se amerikanët, para se ta bëjnë
një gjë të tillë, do të rregullojnë mirë e mirë postet e
tyre me Kinën. do të zënë mirë kyçet, pastaj do të bëhet
qinosja e Kinës me Tajvanin. Zaten kjo qinosje ka filluar
politikisht dhe ideologjikisht, për arsye se Kina e tanishme është po në ato pozita në të cilat është edhe Tajvani.
Kjo do të thotë se Kina e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao
Pinit po kthehet në një vend plotësisht kapitalist dhe nuk
ka asnjë ndryshim nga Tajvani. Kështu që tash ushtarët
dhe miqtë e Çan Kai Shisë janë brenda në Kinë. Mbetet
vetëm shpallja e një qinosjeje formale, që edhe kjo do të
vijë. Kushtet për këtë janë duke u pjekur, dhe një mëngjes të mirë, do të shpallet «fitorja e madhe» e Hua Kuo
Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit, «bashkimi i Tajvanit me
atdheun e madh kinez». Me fjalë të tjera, kjo do të thotë
1 Pançen Lama, armik i egër i popullit kinez, në një intervistë
që dha më 1 mars 1978 në hotelin «Miqësia». të Pekinit, ndër
të tjera tha: .<1.1në jam shumë i lumtur që po marr pjesë në sesionin e Konferencës Konsultative Politike të Popullit Kinez dhe
që jam vëzhgues në sesionin e Asamblesë së 5-të Popullore Kombëtare... Nuk e mendoja kurrë se një njeri si unë, që është
fajtor para popullit, mund të marrë pjesë në mbledhje të
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shndërrim i plotë i Kinës gjoja socialiste në një vend kapitalist, do të zhduket dallimi shtetëror politik, ideologjik
dhe organizativ në mes Kinës kontinentale dhe ishullit të
Tajvanit. Kështu, të gjithë, që nga djali i Çan Kai Shisë
si kryetar i shtetit të Tajvanit, deputetët e këtij ishulli e
të tjerë, do të kthehen dhe do të futen automatikisht në
Asamblenë Kombëtare të Kinës. Djali i Çan Kai Shisë
mund të bëhet edhe nënpresident, në mos president i
Republikës Popullore të Kinës.
Përse të mos ngjasë një gjë e tillë? Mik me Çan Kai
Shinë ka qenë Çu En Lai dhe që të dy kanë bashkëpunuar së toku në ushtrinë e Guomindanit, kanë udhëhequr
së toku akademinë e Vampusë. Tash koilët kanë ndryshuar dhe «djemtë» e Çu En Lait, Hua Kuo Feni me
Ten Hsiao Pinin, do të puqen me djalin e Çan Kai Shisë,
do të shtrëngojnë duart, do të shtrëngojnë supet për t'u
bërë një superfuqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës
do ta bekojnë këtë qinosje të arritur në rrugë paqësore.
Por le të kalojmë në mbledhjen që bëri Ten Hsiao
Pini, gjoja për shkencën dhe teknikën. Si në çdo miting
tjetër të tillë, natyrisht, u fol kundër «katërshes». «Katërshja» i paskësh penguar të gjitha, ajo paskësh sabotuar,
veçanërisht paskësh sabotuar teknikën dhe shkencën!
Prandaj Teni «i vogël» u bëri thirrje pjesëmarrësve në
këtë «mbledhje të madhe» që «të armatosen» me ambicie
të larta dhe t'i vënë vetes detyra serioze e «madhësfitore» për Kinën e tyre, që kjo të ecë përpara «drejt modernizimit të shkencës, të teknologjisë, drejt majave të larta», ku e ka vendin.
Të gjitha këto slogane nuk kanë asnjë përmbajtje
klasore, nuk sheh në to asnjë fije të ideologjisë marksiste-leniniste. Fryma e fjalimit të Ten Hsiao Pinit dhe realiteti konkret i Kinës janë krejtësisht në rrugën kapitaliste, janë tipike kapitaliste. Në fjalimin e tij Teni nuk
mungoi të theksojë se Kina do të bëhet një shtet «socia15 — 130
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list» i fuqishëm dhe modern, prandaj në këtë çështje,
vazhdoi ai, qëndron rëndësia e përvetësimit të shkencës
dhe të teknologjisë. Ky birçe u fut pastaj edhe në «teori»
dhe shpjegoi konceptin e pavarësisë. Po se ç'do të thotë
pavarësi, këtë nuk e shpjegoi nga ana ideologjike dhe
parimore, nga ana klasore, por përcaktoi se pavarësi nuk
do të thotë t'i mbyllësh derën botës, as parimi i mbështetjes në forcat e veta nuk është në kundërshtim të verbër
ndaj gjithçkaje të huaj, pse shkenca e teknologjia «janë
pronë e krijuar bashkërisht nga njerëzimi», pa dallim
klasor dhe rendi shoqëror.
Pra, duke marrë shkas nga pavarësia, siç e shtrojnë
ata, dhe nga nevoja e zhvillimit të shkencës e të teknologjisë, që janë krijuar bashkërisht nga njerëzimi, revizionistët kinezë po i hapin të gjitha kanatet e dyerve të
Kinës, që të vërshojnë në këtë vend kjo teknologji dhe
kjo shkencë botërore. Shkencën dhe teknologjinë botërore ata nuk i shikojnë me syrin e mbrojtjes së parimeve marksiste-leniniste dhe të socializmit, por vetëm
me synimin që të ngrenë një «shtet të fuqishëm socialist», në të vërtetë një shtet kapitalist. Natyrisht, kjo teknologji e -«njerëzimit», do të sillet në Kinë nga ata që
e kanë. Mirëpo këtë teknologji të përparuar, që kërkon
të marrë Teni, e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Gjermania Perëndimore, Japonia, e ka kapitalizmi botëror. Prandaj tash Teni thotë: Ne të mos kemi frikë për
pavarësinë e Kinës, le t'ua hapim dyert në të dy kanatet këtyre «mysafirëve», që të shtrohen në sofrën tonë
dhe të hamë së toku në kurriz të pasurive të popullit
kinez.
Teni shkoi edhe më tej në tezat e tij kapitaliste, revizioniste. Ai deklaroi se në shoqërinë socialiste «të gjithë ata që punojnë, me krahë apo me tru, quhen punonjës dhe shumica dërrmuese e punonjësve të mendjes
janë bërë pjesë e proletariatit»(!). Në këtë mënyrë ky
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përfaqësues i kapitalizmit, po zhvillon në Kinë tezat revizioniste të agjentit imperialist Garodi që ka deklaruar
se «u zhdukën klasat». Me fjalë të tjera, proletariati,
sipas tij, paska arritur në nivelin e klasës punëtore, bile
punonjësit e mendjes nuk kanë asnjë dallim nga proletariati dhe kjo qenka realizuar në Kinë, për arsye se,
sipas këtij borgjezi, ajo është një vend «socialist» shumë
i përparuar nga ana politike dhe ideologjike. Domethënë
Garodia dhe gjithë kapitalistët gjejnë te Kina atë realitet
që ëndërronin me teoritë e tyre të falsifikuara dhe tash
mund të shtrojnë postin e të punojnë sipas qejfit.
Ten Hsiao Pini në këtë çështje, domethënë në botëkuptimin ideologjik dhe po]itik të saj, nuk merr aspak
për bazë kriterin klasor. Kriteri i tij është vetëm kujt i
shërben individi i dhënë. Në qoftë se ky i shërben atdheut «socialist», atëherë botëkuptimi i këtij njeriu
është proletar, është apo nuk është ai proletar, është apo
nuk është ai për socializmin, por, meqenëse punon në
socializëm, thotë Ten Hsiao Pini, ai automatikisht është
proletar, është me pikëpamje marksiste-leniniste. Pra,
Ten Hsiao Pini, të gjithë kinezët, pa përjashtim, që nga
Dalai Lama dhe deri te kapitalistët më të mëdhenj të
Shangait, i quan «të kuq». Kështu thotë ky birçe. Dhe
ata disa mijëra veta që asistojnë në këtë sallë të madhe
të Asamblesë Komhëtare, me Hua Kuo Fenin në krye, e
duartrokasin frenetikisht. Pra Ten Hsiao Pini shkencëtarët e teknikët kinezë, -macet e bardha dhe macet e zeza», siç i quajti kinezët e të gjitha ngjyrave pa dallim,
i bëri të tërë «të kuq». Këta, kudo që janë e kudo që
punojnë, ngado që vijnë, për Tenin janë «të kuq» dhe
«punojnë për socializmin»!
Po ashtu Ten Hsiao Pini propozon që të ndryshohet
qendra e gravitetit të punës së partisë dhe stili i punës
së saj. Sot, theksoi ai, partia duhet të marrë në dorë me
vendosmëri punën e modernizimit. Me fjalë të tjera, sipas
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tij partia aktualisht duhet t'i lërë mënjanë parullat politike dhe ideologjike të Marksit, Engelsit, Leninit dhe
Stalinit dhe të marrë në dorë atë që propozon Ten Hsiao
Pini domethënë modernizimin, kuptohet, në rrugën kapitaliste. Revolucioni tekniko-shkencor, sipas Ten Hsiao Pi-

nit, që do të modernizojë Kinën e do ta çojë atë në majat
më të larta, nuk ka rrugë tjetër përveç asaj kapitaliste.
Prandaj partia komuniste duhet të kthehet në një parti
kapitaliste ose të bëhen shumë parti kapitaliste që të nxitet më mirë akoma ky «modernizim» dhe «përparim»
kapitalist. S'ka si i shpjegonte më mirë Ten Hsiao Pini
qendrën e gravitetit të partisë dhe pikëpamjet e tij antimarksiste.
Ten Hsiao Pini ka mësuar shumë edhe nga Titoja.
Kjo del qartë në fjalimin e tij në të cilin theksoi se partia nuk duhet të merret shumë me gjëra që s'i përkasin,
por të sigurojë krejtësisht udhëheqjen politike. Cilën
udhëheqje politike? Kuptohet, atë të «njëqind luleve»
dhe të «njëqind shkollave», domethënë Kinën ta drejtojnë
«njëqind ideologji», kurse në çështjet akademike, në ato
ekonomike etj., etj., sipas Tenit, duhet të ketë demokraci
të plotë mbi bazën e parimit të «njëqind luleve dhe të
njëqind shkollave», domethënë të nxitet diskutimi «i lirë», «fol, gri, krijo, hidh në xhep, merr rroga të majme

ti borgjezi e madhe që je krijuar dhe po krijohesh, dhe
vëri punëtorët të punojnë si skllcvër të tu!». Të tilla janë
pikëpamjet dhe perspektivat që i hap Ten Hsiao Pini
partisë revizioniste kineze.
Në fjalimin e tij Teni shpreh disa konsiderata për
shkencëtarët, i ngre ata lart, kurse punëtorët i ul përtokë
dhe njëkohësisht premton se intelektualët jo vetëm do të
kenë rroga të majme (dhe aktualisht në Kinë rroga e
drejtuesit me atë të një punëtori ka një diferencë 20-25
herë më shtunë), por edhe liri të plotë veprimi, të lirohen sidomos nga puna ideologjike dhe politike.
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Qederi i parë i Ten Hsiao Pinit është, pra, që politika dhe ideologjia të mos i mundojnë shkencëtarët dhe
intelektualët, le të mendojnë ata si të duan, vetëm të
punojnë. Po për kë? Për veten e tyre, natyrisht, për
klasën e re kapitaliste, për të vjetrën që po ngrihet dhe
për ata kapitalistë të Tajvanit që një ditë do të bashkohen me Kinën. Asnjë revizionist deri tash nuk ka shpre-

hur kaq qartë një qëllim të tillë që në një vend që quhet
«socialist» ku shkenca dhe teknika zënë një vend me
rëndësi, të përjashtojë shkencëtarët dhe intelektualët nga
pikëpamjet politike dhe ideologjike. «Shkenca, — thotë
Ten Hsiao Pini, — duhet të mos udhëhiqet nga ideologjia dhe nga politika». Qëllimi i tij është që ajo të mos
ketë një objektiv socialist. Por më kot përpiqet Teni të
fshehë synimet e tij kundërrevolucionare, sepse teknika
dhe teknologjia që do të ndërtojë ai, është e pamundur
të mos kenë politikën dhe ideologjinë e vet, dhe kjo do
të jetë ideologjia kapitaliste, që është në luftë me ideologjinë marksiste-leniniste.
Duket qartë që Ten Hsiao Pini në këtë mbledhje të
madhe shtroi, me pak fjalë, mendimet e tij kapitaliste,
që e çojnë Kinën drejt kapitalizmit. Sipas tij, Kina duhet të zhvillohet si një shtet i madh kapitalist, me industri dhe me teknologji të lartë. Kjo teknologji dhe kjo
shkencë sipas tij duhet të jenë apolitike, por në fakt ato
janë politike kapitaliste e jo marksiste-leniniste. Dhe, që
të bëhet kjo, duhet që këta shkencëtarë dhe teknologë të
çlirohen nga mbledhjet politike dhe ideologjike gjoja
marksiste-leniniste, të lihen rehat, për të menduar, për
të krijuar, për të bashkëpunuar me shkencëtarët dhe me
teknikët e përgatitur apostafat nga imperializmi amerikan e nga borgjezia kapitaliste botërore, që t'i vijnë «në
ndihmë» Kinës së Ten Hsiao Pinit për të ndërtuar «socializmin».
Ten Hsiao Pini «zhduku» klasat dhe inteligjencien
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e ngriti në një rang me klasën punëtore. Zaten edhe Mao
Ce Duni nuk e përfillte klasën punëtore, kurrë nuk e
kishte konsideruar këtë si klasë hegjemone, si klasë
udhëheqëse, por si aleate të fshatarësisë, e cila duhej të
udhëhiqte, kurse Teni është kapitalist më realist, ky vë
në udhëheqje shkencëtarët, intelektualët. Këta duhet të
drejtojnë aktualisht Kinën, thotë ai, dhe «të gjithë duhet
t'i binden nomit tonë-. Në Kinë ka revizionizëm në të

gjitha anët: në organizim, në politikë, në ideologji; ka
aleancë me kapitalizmin e huaj, me imperializmin amerikan; ka integrim në kapitalizëm.
Kjo mbledhje e Asamblesif, e kapitalistëve kinezë, u
kurorëzua me hedhjen e një bombe të vogël atomike, për
t'u dhënë të kuptojnë vetë Kinës dhe shteteve të tjera
se me bombën atomike gjoja po fillon industrializimi dhe
modernizimi i saj. Ata dhanë kështu sinjalin se Kina po
bëhet një vend i fuqishëm kapitalist me bombë atomike,
dhe mendojnë se në këtë mënyrë ao të trembin njerëzimin, ashtu sikundër mendojnë se njerëzimi u trembet
imperialistëve amerikanë dhe revizionistëve sovjetikë.
Por ata harrojnë se popujt e botës nuk kanë frikë nga
imperialistët, qofshin këta amerikanë, kinezë apo sovjetikë, se nuk kanë frikë nga bomba afomike dhe luftojnë
e do të luftojnë akoma më me ashpërsi për të fituar
lirinë e tyre, pavarësinë dhe sovranitetin e vërtetë proletar.
Një tjetër kundërrevolucionar kinez, që e quajnë Fan
Jil, do të paraqitë për aprovim në asamble një plan
8-vjeçar, për hartimin e të cilit kanë punuar Hua Kuo
Feni, Ten Hsiao Pini dhe Karteri.
Kinezët e trumbetojnë me bujë të madhe këtë konferencë, por bota perëndimore, aleatët e tyre, nuk e bëjnë një gjë të tillë, jo se nuk e vënë në dukje, por vendet
1 Zëvendëskryetar i Këshillit të Shtetit.
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kapitaliste e dinë se çdo gjë që ndodh në Kinë varet prej
tyre. Në sallën e Asamblesë Kombëtare, ku u mbajt kjo
konferencë, mund të flitet dhe të vendosen shumë gjëra,
por këto duhet të konkretizohen me vendet kapitalisto-revizioniste, pse vetë Ten Hsiao Pini tha se teknikën dhe
teknologjinë e përparuar botërore, që është .pasuri e
gjithë njerëzimit-, duhet ta marrin nga kapitalistët, por,
që ta marrin prej tyre, duhet të venë t'u puthin dorën.
Dhe kapitalistët e botës, me buzëqeshjet e tyre hipokrite,
presin kinezët në sallonet e veta që të venë t'u lypin
ndihmë.
Sipas informatave që kemi nga Kina, të gjitha këto
«teori-, të gjitha këto plane e përpjekje të ecjes drejt kapitalizmit gjejnë kundërshtime në masat, në klasën punëtore, në fshatarësinë e në inteligjencien popullore. Veçanërisht në universitetet e Kinës ka turbullira, për arsye se
vija kapitaliste e Ten Hsiao Pinit synon që të spastrohen
nga shkollat e larta të gjithë ata elementë punëtorë, të
cilët kanë mbaruar studimet në to dhe tani shërbejnë
atje si pedagogë e janë në kundërshtim me regjimin e sotëm që është vendosur në Kinë. Në vend të tyre po vër-

shojnë nëpër universitete bijtë e borgjezisë së vjetër dhe
të borgjezisë së re, bijtë e kapitalistëve dhe të industrialistëve, në to po sillen profesorët e vjetër kapitalistë, hudistë, çankaishistë e liushaoçistë dhe të tjerëve u vënë
fshesën. Mirëpo një gjendje e tillë ka shkaktuar turbullira.
Informatat tregojnë se nëpër muret e ndërtesave në universitete jo vetëm po ngjiten dacibao, por pranë tyre
shkëmbehen edhe grushte midis palëve kundërshtare dhe
merren masa serioze nga regjimi shtypës diktatorial i
Hua Kuo Fenit.
Në Shangai thuhet se punëtoria është e pakënaqur
dhe këtë pakënaqësi po e manifeston me rezistencë në
punë. Po ashtu fshatarësia është e pakënaqur, pse kjo,
natyrisht, ka qenë disi më e privilegjuar, si me thënë,
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politikisht kishte një pozitë të preferuar në kohën e Maos,
kurse aktualisht po konsiderohet si një klasë që duhet të
punojë gjoja për ndërtimin e socializmit dhe «të jetës së
re e të begatshme» të saj, sidomos, pse përbën shumicën.
Por, në fakt, në Kinë do të punohet për klasën e re që
po ngrihet, borgjezinë, për intelektualët, për teknikët dhe
për shkencëtarët që drejtojnë dhe që marrin rroga të
majme. Kjo klasë e re do të ndjekë shembullin e klasës
së re titiste.
Ka afro dy javë që një delegacion i Partisë Komunite të Kinës po viziton nga të katër anët Jugosllavinë për
të marrë eksperiencë në çdo fushë, veçanërisht në fushën
e partisë.
Pra, këtë «eksperiencë të mirë» kapitaliste do ta marrë Kina në JugosIlavi jo vetëm me anë të këtij delegacioni partie, që hapi rrugën dhe bëri lidhjet në mes dy
partive, por me një numër të madh delegacionesh, që ta
studiojnë në rrënjë e në bina eksperiencën falimentuese
të kapitalizmit jugosllav.
Mendimet e Partisë sonë për çështjen e Kinës kanë
qenë të drejta. Koha i vërtetoi të gjitha ato që mendonim
ne për zhvillimin e Kinës dhe për format që do të merrte
revizionizmi kinez. Ne pak a shumë i parashikuam këto
veprime të kinezëve që do të marrin me siguri forma më
konkrete, forma të reja, të cilat do të na duhet t'i ndjekim me kujdesin më të madh dhe t'i demaskojmë, pse e
gjithë kjo që ngjet në Kinë, i shtohet punës armiqësore
e tradhtare të titistëve, të revizionistëve sovjetikë, punës
armiqësore të imperializmit dhe të kapitalizmit botëror,
kundër revolucionit dhe socializmit.
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GJIROKASTER, E MERKURE
22 MARS 1978

NJE TAKIM SHUME I NGROHTr ME VELLEZERIT
DROPULLITE
Ka disa ditë që ndodhem për vizitë në rrethin e Gjirokastrës. Sot, në qendrën e Kooperativës së Tipit të Lartë të Grapshit, pata një takim shumë të ngrohtë e vëllazëror me popullin e krahinës së Dropullit. Mijëra minoritarë dropullitë, me gjithë shiun e madh që binte, kishin
ardhur këtu për të marrë pjesë në miting.
I përshëndeta të pranishmit në emër të Partisë e
timin personal. Pasi u fola për vuajtjet që populli i krahinës së Dropullit, ashtu si i gjithë populli ynë, ka hequr
në të kaluarën nën regjimet antipopullore, për sukseset
gjithanshme e të mëdha që ka arritur sot, në sajë të
luftës e të punës së tij, të udhëheqjes së Partisë dhe të
ndihmës së pushtetit popullor në të gjitha fushat e jetës,
si dhe për të ardhmen më të mirë që e pret, fola edhe
për disa probleme që kanë të bëjnë me gjuhën dhe me
kulturën e tij amtare. U bëra thirrje që të ruajnë dhe të
zhvillojnë gjuhën greke, gjuhën amtare të popullit të
minoritetit. Këtë, u thashë, e kërkon internacionalizmi
proletar, e kërkon Partia jonë e Punës sepse është gjuha
e mëmës dhe kalamani juaj duhet ta mësojë, ju s'duhet
ta harroni. U thashë se në të njëjtën kohë duhet ta duan
dhe ta dashurojnë po me atë forcë e -dhe gjuhën shqipe,
gjuhën e atdheut tonë të përbashkët socialist. U bëra
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thirrje, gjithashtu, që të ruajnë folklorin, ta grumbullojnë atë e ta shkruajnë në greqisht, të përkthehet në shqip.
Mësuesit e minoritetit, veçanërisht, duhet të mbledhin
gojëdhënat, këngët, përrallat e popullit të Dropullit, t'i
regjistrojnë sepse ato janë thesari i popullit tonë.
Fola edhe për një numër ngjarjesh aktuale të jetës
ndërkombëtare, si dhe për miqësinë, marrëdhëniet dhe
simpatinë reciproke midis popullit tonë dhe atij grek. Ne,
u thashë dropullitëve, e kemi dashur popullin grek dhe e
duam sepse ai është një popull i ndershëm, një popull i
zgjuar dhe që ka luftuar për lirinë dhe për indipendencën
e vet. Tok kemi luftuar në kohët e kaluara dhe në kohët
moderne me popullin vëlla grek. Për sa i takon miqësisë
midis dy popujve tanë, thashë se ajo është e lidhur me
gjakun për lirinë e indipendencën kundër të njëjtëve
armiq. Aktualisht qeveria greke është për përmirësimin e
marrëdhënieve me Shqipërinë dhe ne jemi duke i përmirësuar ato. Kjo ka gjetur kurdoherë mirëkuptim te populli shqiptar dhe te qeveria shqiptare. Theksova me
këtë rast se me Greqinë jemi gjitonë, se asgjë e keqe nuk
mund t'i vijë Greqisë nga ana jonë dhe këtë e di populli
grek. Ndjenjat e popullit grek e të popullit shqiptar puqen, secili i do të mirën tjetrit, natyrisht, duke qenë sikush në vendin e tij, sikush në punën e tij.
Mitingu ishte shumë entuziast e revolucionar. Të
pranishmit shprehën me brohoritie të vazhdueshme dashurinë për Partinë e Punës dhe vendosmërinë e tyre për
të ecur në rrugën e ndërtimit socialist. Pas mitingut pata
një bisedë me kuadro të ndryshëm të kooperativave të
Vriserasë e të Grapshit.
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SARANDE, E DIEL
26 MARS 1978

INTRIGA E NIKSONIT
Këto ditë lexova një pjesë të kujtimeve të një bashkëpunëtori të Niksonit dhe të Kisingerit, i cili tregon se
si manovruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty nga
viti 1969 nëse nuk gabohem, për t'u futur në Kinë dhe
për ta lidhur këtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ai tregon intrigën që u thur nga amerikanët, sipas së cilës Bashkimi Sovjetik bashkë me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës kërkonte gjoja të atakonte Kinën me armë bërthamore për të likuiduar qendrën bërthamore kineze të
Sinkiangut. Për këtë, sipas autorit që shkruan këto kujtime, Shteteve të Bashkuara të Amerikës iu kërkua që
të futeshin në aleancë me Bashkimin Sovjetik për ta sulmuar Kinën, po Niksoni gjoja nuk e pranoi këtë propozim dhe u tregua i zgjuar e përnjëherë kërkoi të vazhdonin bisedimet midis ambasadorit amerikan dhe atij kinez
në Varshavë dhe e njoftoi Kinën që Shtetet e Bashkuara
të Amerikës nuk pranonin një aleancë me Bashkimin Sovjetik kundër Kinës.
Sa e vërtetë është kjo, nuk dihet, por ajo bëhet me
një qëllim të caktuar pavarësisht se kjo çështje shkruhet
nga një person pa përgjegjësi e pa dokumente. Fakt është
se pas një sulmi nga sovjetikët që ngjau në lumin Usur,
në vitin 1969, Kina përnjëherë e hëngri lojën e Niksonit
e të Kisingerit, u bashkua me ta dhe e konsideroi gjestin
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e tyre si një gjest me të vërtetë shpëtimtar për të nga
një luftë bërthamore. Qysh në atë kohë u trashën marrëdhëniet në mes maocedunistëve e niksonistëve, u kalit
miqësia e Kinës me Niksonin. me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Kisingeri ishte ndërtuesi i kësaj intrige
dhe i kësaj miqësie. U rilidh kështu, në kohën e Nikso-

nit dhe të Kisingerit miqësia e vjetër e amerikanëve
me kinezët. Kjo është arsyeja që kinezët, Mao Ce Duni
dhe Çu En Lai, u treguan aq dashamirës me Niksonin,
pse gjoja ky, sipas autorit të këtyre kujtimeve, që atëherë punonte në Departamentin e Shtetit, u tha kinezëve
se, në rast se Bashkimi Sovjetik do të sulmojë Kinën, dhe
Bashkimi Sovjetik e kishte lajmëruar Niksonin se do të
bënte një gjë të tillë edhe pa amerikanët, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i vinin Kinës në ndihmë. Ky është një blof, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kurrë nuk u kanë vajtur në ndihmë popujve që
kanë hyrë në luftë me njëri-tjetrin, të shtyrë nga krerët
e tyre kapitalistë dhe imperialistë, përkundrazi Shtetet
e Bashkuara të Amerikës janë mahur me gjakun që kanë
derdhur e po derdhin popujt për kapitalistët, për fashistët.

SARANDE, E MARTE
28 MARS 1978

ELOZHE HIPOKRITE
Lexova korrespondencën e HSINHUA-së për vizitën
e Li Hsien Nienit në Bangladesht. «Dashuri të pakufishme- tregon populli i Bangladeshit, sipas kësaj agjencie,
për •udhëheqësin e shquar» kinez. Kur Bangladeshi u
shkëput nga Pakistani, ky «udhëheqës i shquar kinez»
ishte kundër njohjes së këtij vendi. Ne i pyesnim kinezët
atëherë: Pse nuk e njihni Bangladeshin?
«Jo, — përgjigjeshin ata, — nuk mund ta njohim,
pasi kemi miqësi me Pakistanin, dhe ky veprim që bënë
Bangladeshi dhe Muxhibur Rahmani, është në kundërshtim flagrant me interesat e Pakistanit, pra edhe me
politikën tonë të miqësisë me Pakistanin». Kinezët mbanin këtë qëndrim vetëm sepse shikonin në këtë ngjarje
gishtin e Indisë, e cila ishte në aleancë me Bashkimin
Sovjetik. Në fakt Indira Gandi, ish-kryeministre e Indisë, qe mike e Hrushovit. Pra kush ishte mik i Hrushovit,
pa marrë parasysh as parimet, as politikën që duhet të
ndiqte Kina me një shtet kaq të madh, siç është India, ai
automatikisht ishte kundër Kinës.
Kaluan kohët dhe Kina e njohu Bangladeshin, por
ja që India e rrëzoi Muxhibur Rahmanin, bile e arrestoi
dhe, në qoftë se nuk gabohem, e dënoi dhe e vrau e më
1 Li Hsien Nieni qëndroi në Bangladesh nga 18-21 mars 1978.

236

237

në fund vendosi në krye të këtij vendi një njeri tjetërl,
natyrisht të sajin. Ky njeri, priti në aerodrom, në prani të
qindra mijëra vetave, Li Hsien Nienin dhe gruan e tij.
Indira Gandi u rrëzua. Në Indi ka ardhur në pushtet
një tjetër reaksionar, Desai, kryeministri i sotëm i Indisë2, i cili është proamerikan. Tani Kina i buzëqesh Indisë
dhe përpiqet që të zgjerojë marrëdhëniet me të. Pra, po
të jesh proamerikan, automatikisht je edhe prokinez. Kështu, Bangladeshi u bë tani mik i ngushtë i Kinës, prandaj agjencia HSINHUA nuk mungon të thotë se kjo miqësi e ka bazën tek ajo që lumi i Brahmaputrës, i cili kalon nëpër Indi dhe del në Bangladesh, e ka burimin në
Tibetin kinez. Kështu Tibeti i dhënka shpirt e gjallëri
Bangladeshit! «Male e fusha na ndajnë, por miqësia jonë
është e madhe, mijëvjeçare», tha Li Hsien Nieni në frazat e tij stereotipe të formulës së njohur kineze.
Në këtë korrespondencë flitet për pritje . ,madhështore» kudo në Bangladesh, për «madhështinë» e pallatit
presidencial ku u prit Li Hsien Nieni, për darkën «madhështore» që iu shtrua këtij, për fjalimin «e madh» që
mbajti Rahmani etj., etj. Çdo gjë madhështore, mbretërore! Pallati presidencial, vazhdon agjencia, vezullonte nga
dritat dhe ishte zbukuruar i tëri me lule; fjalimet që
mbajti Li Hsien Nieni u duartrokitën me ngrohtësi dhe
me entuziazëm të madh, e natyrisht, HSINHUA-ja nuk
mungonte të thoshte se llafeve të Li Hsien Nienit iu kushtua një rëndësi e madhe. Çdo gjë «e madhe», çdo gjë
«madhështore».
«Bisedimet që u zhvilluan ishin shumë të përzemërta, shumë miqësore. Ato do të ndihmojnë për forcimin e
1 Ziahur Rahmani erdhi në pushtet me grusht shteti më
7 nëntor 1975.
2 Më 14 janar 1980 Indira Gandi u bë përsëri kryeministre
e Indisë.
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mëtejshëm të bashkëpunimit të dyanshëm», përfundon
agjencia HSINHUA. Çdo gjë, pra, superlative. Edhe gazetarët që shoqëronin delegacionin ishin të shumtë.
Në Pakistanin Lindor, pra, në Bangladesh, kanë
shkuar edhe më parë udhëheqës kinezë, si Çu En Lai, Çen
Jia, Ho Luni, por këtë radhë, sipas agjencisë HSINHUA,
u bë një pritje speciale, sepse këtij «bukuroshi», krahut
të majtë të Hua Kuo Fenit, iu dhanë çelësat e artë të qytetit të Dakës. Çdo gjë në Bangladesh, sipas Li Hsien
Nienit, bëhet me forcat e veta dhe la në heshtje ndihmën
e madhe që merr ky vend nga India, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e tjera kapitaliste.
Këto ndihma që e robërojnë Bangladeshin, janë një fat
i lumtur, sipas Li Hsien Nienit, për popullin e këtij vendi
që ka vuajtur tërë jetën nën skIlavërinë e kanëve dhe të
maharaxhëve indianë, të imperialistëve anglezë dhe të
atyre amerikanë.
Më në fund, Li Hsien Nieni nuk mungoi të vizitonte
edhe fabrikat e tullave gjatë lumit, të shikonte oxhaqet
e këtyre fabrikave. U habit kur pa se tullat përgatiteshin
me qymyr të importuar si lëndë djegëse. E tillë është prapambetja e madhe e këtij vendi, që kinezët i bëjnë kaq

shumë elozhe hipokrite për ta mbajtur sa të jetë e mundur nën robërinë e tyre e të amerikanëve me ato ndihma
skllavëruese që edhe kinezët do t'i japin e që nuk munguan t'i japin me siguri, pse me këtë rast u nënshkruan
edhe disa marrëveshje.
Kina e Hua Kuo Fenit e ndien veten të izoluar, ajo
e sheh se politika e saj ndërkombëtare po dështon, se predikimet e saj për një luftë imperialiste nuk i gënjejnë
as popujt, as kapitalistët evropianë, japonezë dhe ata amerikanë. Kapitalistët duan që Kina të ecë në rrugën e
tyre kapitaliste, që atë ta bëjnë një treg për t'ia zhvatur
pasuritë dhe t'i japin teknologji dhe armatime për t'u hedhur kundër Bashkimit Sovjetik. Në të njëjtën kohë poli239

tika e Kinës dhe profkat e Ten Hsiao Pinit që t'i nxitin
borgjezinë kapitaliste botërore dhe imperializmin amerikan në luftë kundër Bashkimit Sovjetik, nuk pinë ujë.
Vendet kapitaliste, natyrisht, kanë kontradikta me
njëri-tjetrin, por do të përpiqen që Bashkimin Sovjetik ta
futin në luftë kundër Kinës. Dhe sido që hiqet ndryshe,
Kina ia ka frikën Bashkimit Sovjetik.
Pra, në këto kushte izolimi dhe demaskimi, Kina
përpiqet të gjallërojë marrëdhëniet me vendet rreth e
rrotull Azisë, t'u japë atyre disa kredi të vogla për të
bërë ndonjë spital, për të ndërtuar ndonjë muze ose ndonjë shtëpi kulture, «përkëdhel» të gjitha vendet me regji-

e partisë së secilit vend, vazhdon të jetë e fuqishme, do,
apo nuk do Kina, do, apo nuk do Hua Kuo Feni, duan ose
nuk duan Ne Vini, Suhartoja apo ndonjë tjetër. Në fakt
në Indonezi, prej javësh të tëra vazhdojnë demonstratat
e studentëve në të gjithë ishujt e saj. Kështu do të vazhdojë të rritet lëvizja revolucionare edhe në vendet e tjera dhe është Kina ajo që po demaskohet.

me reaksionare të Azisë rreth e rrotull saj, si Birmaninë,
Tajlandën, Filipinet, dhe tani përpiqet të përmirësojë marrëdhëniet edhe me Indonezinë. Me Singapurin e vende
të tjera si Malajzia po i ëmbëlson marrëdhëniet dhe ëmbëlsimi i këtyre marrëdhënieve përmban në vetvete sigurimet e Kinës për udhëheqësit reaksionarë dhe për gjithë
shtypësit e popujve të këtyre vendeve. Qeveria e sotme
kineze u ka deklaruar udhëheqësve gjakatarë të këtyre
vendeve se ata mund t'i lajnë hesapet me partitë komuniste në vendet e tyre, se Kina nuk do t'i ndihmojë këto
parti, nuk do t'u japë as ndihmë materiale, as ndihmë
politike. Li Hsien Nieni u takua në Filipine me Markosin,
vrasësin e komunistëve dhe të kryengritësve revolucionarë të këtij vendi. Edhe atje ai u prit me kurora lulesh
që ia varën në qafë, por, me të ikur nga pallati «madhështor» i Markosit, kryengritësit i vunë zjarrin pallatit veror të këtij masakruesi të komunistëve dhe miku të maoistëve.

Eshtë e qartë, Kina me këtë qëndrim përpiqet të likuidojë lëvizjet revolucionare marksiste-leniniste në interes të dominimit të saj në të gjitha këto vende të Azisë
Juglindore. Por ajo nuk do t'ia arrijë kurrë këtij qëllimi,
pse lëvizja revolucionare në këto vende, nën udhëheqjen
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VLORE, E MERKURE
29 MARS 1978

LOJERA DIPLOMATIKE

Diplomacia kapitalisto-revizioniste, amerikane, sovjetike dhe kineze është në lëvizje, në ethe. Kush e kush
përpiqet të lidhë e të zgjidhë marrëveshje shumëpalëshe
dhe dypalëshe në kurriz të njërit dhe të tjetrit. Të gjitha
këto bëhen në dëm të interesave të popujve të botës.
Këto veprime të kapitalisto-revizionistëve kanë për qëllim
rindarjen e botës dhe vendosjen e hegjemonisë së tyre.
krijimin e tregjeve nga këto fuqi imperialiste, neutralizimin e njërit ose të tjetrit nga ndikimi i kësaj ose i asai
superfuqie, përgatitjen e luftës botërore etj. Në këto përmblidhet, si me thënë, ajo që them në fillim të këtij shënimi për pozitën «në ethe•, «në ethe të Maltës>• të diplomacisë kapitalisto-revizioniste. Po këto janë «ethe» pa
shërim. Këto ethe të luftës i shëron vetëm revolucioni.
Bashkimi Sovjetik përpiqet ta izolojë Kinën. Ky është
një qëllim i vjetër i këtij shteti revizionist. Sigurisht ai
nuk ia ka frikën Kinës nga një ndeshje ushtarake. Për
këtë unë jam plotësisht i bindur, për arsye se Bashkimi
Sovjetik ushtarakisht dhe ekonomikisht është më i fortë
se Kina. Ai është shumë më i përgatitur dhe, nga pikëpamja kapitaliste, ka më tepër stabilitet se Kina, e cila
gjithashtu ecën në rrugën kapitaliste, por akoma është e
paformuar dhe e çoroditur.
Dihet se Kina e Mao Ce Dunit. ka hyrë me kohë në
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një situatë të vështirë. Kjo situatë e vështirë është shkaktuar për arsye se vija e Mao Ce Dunit nuk ka qenë një
vijë marksiste-leniniste. Këtë ne e kemi kuptuar, e kemi
shpjeguar dhe e kemi trajtuar gjerë. Kjo ka pasur konsekuencat e saj, prandaj Kina nuk gjeti kurrë stabilitet të
vërtetë, natyrisht, jo një stabilitet socialist, por as edhe
një. stabilitet kapitalist. Tash, pas vdekjes së Mao Ce Dunit, i cili bënte një politikë aventureske të shumanshme
dhe ishte një personalitet i plotfuqishëm që luante me
fatet e Kinës, me njërin e me tjetrin, me një frazeologji
pseudornarksiste, fuqinë e kanë marrë në dorë kapitalistë
të deklaruar, si grupi i Hua Kuo Fenit dhe i Ten Hsiao
Pinit, të cilët përpiqen të bëjnë lojën e tyre në skakierën
ndërkombëtare për përgatitjen e një superfuqie të re dhe
të një lufte të re grabitqare imperialiste.
Mao Ce Duni, pra, e la Kinën në pozita të dobëta e të
çoroditura politike dhe ideologjike, si dhe krejt të paarmatosur përpara fuqive imperialiste që kanë synime
mbi të dhe në radhë të parë përpara dy superfuqive, revizionistëve sovjetikë dhe imperialistëve amerikanë.
Kam shkruar edhe herë të tjera rreth situatave të
çuditshme që Mao Ce Duni dhe njerëzit e tij kanë krijuar
në marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, që nga kërkesat
për ndryshimin e kufijve dhe kritikat ndaj Stalinit, deri
te takimet e Çu En Lait me Kosiginin në aeroportin e
Pekinit.
Tash sovjetikët. me djallëzi dhe për të përballuar propagandën antisovjetike që bëhet nga kinezët, gjetën momentin dhe, pas mbledhjes së Asamblesë Popullore Kombëtare të Kinës, i dërguan kësaj një thirrje për të nënshkruar një deklaratë të përbashkët sovjeto-kineze, ku të
afirmohej midis tyre «miqësia, bashkekzistenca, mosndërhyrja, bashkëpunimi» etj., etj. Por të gjitha këto janë demagogji. Është e kuptueshme se kjo deklaratë s'ka asnjë
vlerë dhe këtu nuk gabohet Ten Hsiao Pini kur përgji243

gjet. Sidoqoftë, me këtë hap, si një dokument hLstorik,
Bashkimi Sovjetik formalisht zë qoshen përpara opinionit
botëror, i cili nuk e beson për asnjë minutë këtë deklaratë të revizionistëve sovjetikë.
• Kina; nga ana e saj, nëpërmjet Ministrisë së Punëve
të Jashtme, përgjigjet se gjoja e këshilluar nga kryesia
e asamblesë, e hedh poshtë propozimin e Bashkimit Sovjetik për nënshkrimin e kësaj deklarate, pse s'ka asnjë
vlerë. Kina kërkon nga Bashkimi Sovjetik që - ky•të heqë
nga kufijtë e saj një milion ushtarët që ka grumbulluar
atje, të tërheqë po ashtu edhe ushtrinë e tij nga Mongolia. Kjo, thekson deklarata në fjalë, do të bëjë të mundur
që të fillojnë bisedimet me Bashkimin Sovjetik, ndryshe
të gjitha këto hidhen poshtë dhe në fakt notëpërgjigjja e
Kinës e hedh poshtë propozimin sovjetik.
Natyrisht, sovjetikët nuk mund të pranojnë kurrë
që të heqin trupat nga kufiri me Kinën apo nga Mongolia, derisa kjo ushqen rivendikime tokësore ndaj Bashkimit Sovjetik për toka të rrëmbyera që nga koha e carëve
rusë. Në këto situata janë të kuptueshme lojërat që bëhen
nga. sovjetikët dhe qëllimi që kanë kinezët.
Pas hedhjes poshtë të propozimit sovjetik nga Kina,
Brezhnjevi deklaroi menjëherë, se do të nisej për të bërë
një vizitë në qytetet kryesore të Siberisë, i shoqërur nga
Ustinovi, ministër i Mbrojtjes i Bashkimit Sovjetik. Kjo
vizitë, në këto rrethana, merr një kuptim të madh, pse i
thotë Kinës që jo vetëm çdo aventurë e saj kundër Bashkimit Sovjetik do të .marrë një përgjigje të tmerrshme,
por edhe .e kërcënon .dhe i bën shantazhe se Bashkimi
Sovjetik mund të ndërmarrë edhe veprime agresive kundër, saj, në rast se vazhdon të ndjekë një politikë të tillë
armiqësore kundër. tij. •
Brezhnjevi dhe shOkët e tij .jo vetëm demonstrojnë
forcën e Bashkiinit Sovjetik përpara Kinës, por kërkojnë,
,

gjithashtu, të prishin planet e Hua Kuo Fenit dhe të Ten
Hsiao Pinit për ndërtimin e një shteti të madh kapitalist
kinez .brenda 20 vjetëve. Bashkimi Sovjetik do të bëjë të
gjitha përpjekjet që të ndalojë ndërtimin e këtij shteti
kapitalist kinez me ndihmën e imperializmit amerikan
dhe të imperialistëve të tjerë, të Evropës dhe të Azisë,
për arsye se ai do të bëhej një rrezik potencial dhe real
kundër. tij. Prandaj, edhe në rast se nuk ndërmerr ndonjë
sulm të hapët që të shpjerë deri në një luftë në mes këtyre dy vendeve, Bashkimi Sovjetik do të vazhdojë ta
mbajë Kinën në ethe dhe ta detyrojë që ekonominë e saj
ta kthejë në një ekonomi lufte. Kthimi i ekonomisë së
Kinës në një ekonomi lufte me potencial të madh ushtarak dhe me prapavija «të sigurta», nuk do ta lejojë këtë
që të zhvillohet industrialisht, ashtu siç ka planifikuar
Hua Kuo Feni.
Gjithashtu, me këtë taktikë dhe me këtë strategji
Bashkimi Sovjetik përpiqet që të paralajmërojë si amerikanët ashtu edhe vendet e tjera kapitaliste të Evropës
Perëndimore se investimet e tyre në Kinë rrezikohen.
Bashkimi Sovjetik, sipas Brezhnjevit, nuk lejon që në
Kinë .të futin këmbët imperializmi amerikan dhe imperialistët •e tjerë evropianë. Edhe Japonisë Bashkimi Sovjetik
i thotë që në asnjë mënyrë të mos nënshkruajë një traktat mossulmimi me Kinën në të cilin të vihet si klauzolë
lufta kundër hegjemonizmit, shprehje kjo me rëndësi për
kinezët, . sepse me hegjemonizëm këta kuptojnë Bashkimin Sovjetik, pavarësisht se edhe vetë janë dhe duan të
bëhen hegjemonë dhe syrin e kanë në Siberi; prandaj
Brezhnjevi shkon pikërisht në Siberi, ku më parë ka pasë
shkuar Kosigini, ndërsa tash ai vetë bashkë me Ustinovin
shkojnë për të paralajmëruar edhe Japoninë, edhe Kinën,
edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë të tjerët. Kjo mendoj se është një lojë e madhe diplomatike.
Të . marrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto
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duan ta kenë Kinën nën drejtimin e vet politik dhe ideologjik. Në fakt, pavarësisht se në dukje ajo do të jetë gjoja e lirë dhe e pavarur, ekonomikisht do të sundohet e
do të shfrytëzohet prej tyre dhe si pasojë edhe në politikë Kina do të përfshihet në planet imperialiste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Aktualisht po shohim se aktivitetet ekonomiko-tregtare, blerja e patentave dhe e teknologjisë, reklamohen
shumë nga Ten Hsiao Pini, i cili pretendon se «kush është
kundër teknologjisë ai nuk është marksist-leninist», se
gjoja ne, marksistë-leninistët e vërtetë qenkemi kundër
teknologjisë dhe shkencës, prandaj qenkemi antirnarksistë! Por ne, marksistë-leninistët, s'jemi as kundër teknikës, as kundër shkencës, përkundrazi jemi për teknikën
dhe për shkencën, por jo për hir të tyre të shesim atdheun dhe popullin, ne nuk jemi për atë që të robërojmë
popullin tek ata që e kanë këtë teknikë e këtë tektologji,
që ata të na i japin këto duke i këmbyer me lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e popullit tonë. Këtu qëndron
ndryshimi ndërmjet nesh, marksistëve dhe revizionistëve
kinezë.
Prandaj, tash për tash, Shtetet e Bashkuara të Ame-

rikës, për të mbajtur njëfarë balancimi në politikën me
Bashkimin Sovjetik, duket se nuk futen plotësisht dhe
haptazi ekonomikisht në Kinë, sepse fshehtazi mundet
që ata janë futur. Por Bashkimi Sovjetik i di të gjitha veprimet, të hapëta dhe të fshehta të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Kinë. Ne shohim se edhe Gjermania Perëndimore, Anglia etj. po aktivizohen atje. Natyrisht aktivizimi i tyre është i shtyrë nga interesi i secilit prej
këtyre vendeve kapitaliste, por ai bëhet edhe me lejen e
imperializmit amerikan, pse ky i fundit nuk e ka më atë
forcë dominuese në këto vende. Sidoqoftë vende të tilla
varen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos
ushtarakisht, pse kanë frikë nga socialimperializmi sovje246

tik, që mund t'i godasë, në qoftë se nuk kanë mbrojtjen
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në këto situata ku është futur dhe pleksur, në këto
intriga të mëdha të përshtatshme për regjimin që ka krijuar, Kina bën përpjekje që të çajë rrethimin, por më kot,
pse ky rrethim është më i fuqishëm nga përpjekjet e saj,
prandaj ajo i bën presion Japonisë për të nënshkruar me
të traktatin. Mirëpo Japonia është një dinake e vjetër.
Ajo ka frikë nga Bashkimi Sovjetik dhe nuk e ka lehtë
ta bëjë një gjë të tillë. Pastaj edhe Japonia ka, gjithashtu,
synime ndaj Bashkimit Sovjetik dhe preferon që Kina
ta ndezë luftën me të e kështu të nxjerrë ajo gështenjat
nga zjarri edhe për Japoninë. Kina, ndërsa i bën presione.
buzëqesh Japonisë dhe lidh me të marrëveshje tregtare,
bën tregti me miliarda. si me thënë, të cilat ajo i pranon,
nënshkrimin e traktatit e shtyn në kalendat greke.
Kina, nga ana tjetër, kërkon të aktivizojë miqësinë me
shtetet rreth e rrotull vetes në Azi. U ça nga të katër anët
Li Hsien Nieni për të lidhur «aleanca» ose më mirë të
themi «miqësi» me vendet aziatike, si me Filipinet. me
Tajlandën, me Birmaninë, me Kamboxhian. Këto në të
vërtetë nuk janë aleanca, por vetëm forma lidhjesh miqësore më shumë nga ana propagandistike me flamurë,
me parada, me bankete e me diskure, sepse të gjitha këto
shtete nuk kanë ndonjë konsideratë politike, pa lëre
pastaj ideologjike, po as konsiderata ekonomike për Kinën, pse nuk kanë interesa të mëdhenj që të përzihen në
lojën e Kinës. Është për këtë arsye që marrëdhëniet e
Kinës me këto vende kufizohen në drekat e në darkat e
Li Hsien Nienit dhe të gruas të Çu En Lait me Ne Vinin,
me Markosin, me iksin e me ipsilonin dhe, «Ku ishe? —
Hiçgjëkundi•. Këto janë përpjekjet që bën Kina për të
krijuar «miqësi» me shtetet e Lindjes së Largme, por kjo
është vetëm një miqësi fiktive. Në rast të një konflagra247

cioni në mes Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, këto vende
nuk do të lëvizin as gishtin, për hatrin e Kinës.
Marrëdhëniet me Vietnamin janë, gjithashtu, të acaruara midis të tjerave edhe pse Kina ka pretendime tokësore ndaj tij.
Kina përpiqet të përmirësojë marrëdhëniet me Indonezinë. Po ç'rezultate do të ketë ky veprim i saj? Asnjë
rezultat. Suhartoja është ai që u ther e u gri me kinezët
në Indonezi, ai që urdhëroi djegien e ambasadës kineze
dhe që diskreditoi çdo gjë që ishte kineze. Tash revizionistët kinezë .venë i luten, si me thënë, Suhartos, që të
rivendosin marrëdhëniet diplomatike, «miqësore•, tregtare
etj. Kina vazhdon të puthet me pasardhësin e Ali Butos,
i cili s'deshi t'ia dinte nga protestat që vinin nga të katër
anët për të mos dënuar Buton me vdekje. Ali Butoja
ishte një mik i madh i Kinës dhe kinezët atë e mburrnin,
i thurnin edhe lëvdata, kurse tash që ai është në burg
dhe e kanë dënuar me vdekje, Kina as gishtin nuk luan,
por dhe Zia ul Kani nuk do të ngrejë gishtin në favor të
Kinës, në rast të një konflikti.
Kina ka filluar, si shirku pas të vjelave, t'i buzëqeshë Indisë, por kjo përbën një kontinent antikinez. Udhëheqja indiane, qoftë ajo e Indira Gandit, e Desait, ose e
kujtdo tjetër që mund të vijë në fuqi në Indi, do të ketë
kontradikta të pazgjidhshme me Kinën. India si një shtet
i madh do të jetë kurdoherë e lidhur dhe e varur nga
imperializmi amerikan ose nga socialimperializmi sovjetik.
Kështu përpjekjet kineze në këtë zonë janë si flluska
sapuni. Ato nuk do t'i sjellin kësaj asgjë të mirë, jo vetëm për faktin se këto janë shtete kapitaliste dhe e dinë
se kanë të bëjnë me një Kinë kapitaliste, por njëkohësisht
kanë edhe lidhje e miqësi tradicionale me imperializmin
amerikan, me socialimperializmin sovjetik, me imperializmin anglez etj. Në këto kushte për ta Kina është «vrima
e fundit e kavallit». Të gjitha këto shtete mike me impe248

rialistët e shikojnë me vigjilencë këtë gjoja ngritje të Kinës, të kësaj fuqie të madhe dhe do të bëjnë presion mbi.
imperializmin amerikan ose mbi kapitalistët e tjerë të
botës që përpiqen ta ndihmojnë atë. Patjetër ata do të
kenë rezerva të mëdha ndaj kësaj ndihme, e cila atyre
që e japin do t'u sjellë rezultate, por do të mbajnë parasysh edhe rezervat që kanë vendet e tjera, nga të cilat
imperializmi amerikan dhe imperialistët e tjerë nxjerrin,
gjithashtu, fitime.
Kështu që, duke e parë gjendjen në këtë prizëm të
përgjithshëm, rrethimi i Kinës vazhdon të bëhet i rrezik-

shëm për të, kaosi që mbretëron në këtë vend do të shtohet nga brenda e nga jashtë dhe ajo do të ndodhet si një
anije me vela në valët e një oqeani të tërbuar, valë që da
të përplasen në brigjet e Kinës dhe brenda saj.
Kina nuk ka qenë kurrë një shtet socialist, sepse
Partia Komuniste e Kinës nuk ka qenë një parti marksiste-leniniste dhe Mao Ce Duni nuk ka qenë kurrë një
marksist-leninist. Politika e Kinës ka qenë një politikë,
siç thotë francezi, shumë ambigu, shumë dhelparake dhee paqëndrueshme. Eshtë kjo që e shkaktoi këtë situatë
dhe i krijoi këto pozita të vështira popullit kinez, i cili
do të vuajë, por tok me të do të vuajnë dhe popujt e tjerë të botës, pse politika që kanë bërë Mao Ce Duni dhe
Çu En Lai, dhe që vazhdojnë ta ndjekin «nipërit» dhe
«mbesat» e Çu En Lait, do ta acarojë situatën botërore,
do të acarojë konfliktet në mes superfuqive e imperialistëve, nga njëra anë dhe popujve nga ana tjetër, gjithashtu, në mes imperialistëve e superfuqive, si dhe kapitalistëve të brendshëm. Kjo situatë, pra, sot ose nesër do
të degjenerojë në një luftë, duke filluar nga luftëra të
pjesshme, në luftë të përgjithshme.
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mbretërinë e saj. Tajlanda, sipas Ten Hsiao Pinit, na qen-

ka një shtet që lufton me energji të papërshkruar kundër
hegjemonizmit, domethënë kundër Bashkimit Sovjetik.
VLORË, E ENJTE
30 MARS 1978

ORVATJE PËR NJE UNITET REAKSIONAR
Nëpërmjet lajmeve të agjencisë HSINHUA ndoqa vizitën në Pekin të kryeministrit të Tajlandës Kriangsak
Çomanan, tok me nja 8 a 9 ministra, gati i gjithë kabineti
i Tajlandës. Ky u prit me madhështi të jashtëzakonshme
dhe me nderime të mëdha, ashtu siç mund të priten kryeministrat e mbretërve, përfshirë edhe atë të një mbreti
që deri dje ka qenë armik i popullit kinez dhe i Republikës Popullore të Kinës.
Kryeartikulli i «Zhenminzhibaos», dhe sidomos fjalimi i Ten Hsiao Pinit në banket, tregonin se deri ku ka
rënë Kina. Miqësinë në mes Kinës dhe Tajlandës Ten

Hsiao Pini e vlerësoi si një lidhje «familjare».
Pra, Ten Hsiao Pini tregoi se sot, pavarësisht se Kina
quhet «Republikë Popullore», është një familje me Tajlandën mbretërore. Zaten, kur «gardistët e kuq» i vunë
«kapelën» Ten Hsiao Pinit, ky u detyrua të bënte «autokritikë». Në mes të tjerash në këtë «autokritikë»- ai tha
se «Unë jam një monarkist» dhe tash, me ardhjen e kryeministrit të monarkut të Tajlandës, përsëriti haptazi se
«Ne e vlerësojmë ardhjen tuaj, shkëlqesë, si lidhje familjare». Açik, tash që ka ardhur në fuqi, Teni vërtetoi edhe
një herë se është një ruajalist, është një fashist.
Fjalimi i 'ten Hsiao Pinit ishte mbushur me fjalë ditirambike, të papërshkrueshme, për Tajlandën dhe për
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Ten Hsiao Pini përkrahu zyrtarisht bllokun e SEATO-s
dhe qëllimet e tij, bile edhe e mburri. Kjo tregon se edhe

Kina e Hua Kuo Fenit dëshiron të krijojë blloqe në Azi
për t'u vënë në krye të tyre dhe për t'u bërë superfuqi.
Nuk më çuditi aspak fakti që në fjalimin e tij përpara
kryeministrit tajlandez. Ten Hsiao Pini nuk përmendi
gjëkundi fjalët imperializëm apo socialimperializëm. Këto
gjëra jo se u harruan prej tij, por taktika e kinezëve është
e tillë që politikën t'ua përshtatin njerëzve që kanë përpara. Kjo nuk tregon veçse hipokrizi në kulm, nuk tregon veçse fshehjen e ndjenjave të tyre. Do të bënte mirë
Ten Hsiao Pini, që ta mburrte imperializmin amerikan
dhe socialimperializmin, sepse në shpirtin e tij të zi dashuria për imperialistët ekziston, ekziston gjithashtu dhe
ambicia e tij që ta bëjë Kinën të barabartë me këto dy
superfuqi.
Ten Hsiao Pini në fjalimin e tij nuk mungoi të përmendte tri herë Hua Kuo Fenin dhe vetëm një herë tha
që «Po ecim në rrugën e Mao Ce Dunit». Me fjalë të tjera

Ten Hsiao Pini në mënyrë sistematike po e heq nga lista
Mao Ce Dunin, po merr hakën për ato që i kanë bërë ai
dhe «gardistët e kuq» këtij reaksionari që tundte flamurin e marksizëm-leninizmit.
Tok me Ten Hsiao Pinin në bisedime doli edhe personaliteti i dytë, Gën Biaoja. Ky element reaksionar ka
filluar të marrë pozita të rëndësishme në udhëheqjen kiTieze, ai bën ligjin në Komitetin Qendror, por sigurisht
bën ligjin, gjithashtu, edhe në politikën e jashtme të Kinë.s. Gën Biaon ne e njohim, prandaj themi se politika
e jashtme e Kinës ka rënë me të vërtetë në duar «të sigurta» dhe se miqësia e Kinës me imperializmin amerikan
•dhe me kapitalizmin botëror do të ecë si në gjalpë. Por
-
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nxjerrja e Gën Biaos në dritë, qenia e tij tok me Ten
Hsiao Pinin në pritjen e kryeministrit tajlandez dhe të
8-9 ministrave të Tajlandës që shoqërojnë atë, ka kuptimin që Partia Komuniste e Kinës u thotë këtyre reaksionarëve se ka hequr dorë nga mbështetja e Partisë. Komuniste të Tajlandës dhe kësaj i thotë me këtë rast që të
hedhë armët e të bashkohet me mbretin. Të njëjtën gjë
bëri Ten Hsiao Pini edhe në Birmani me Ne Vinin, këtë
bëri edhe Li Hsien Nieni me Markosin e Filipineve.
Siç duket Partia Komuniste e Tajlandës, Partia Komuniste e Birmanisë dhe Partia Komuniste e Filipineve
jo vetëm nuk varen nga Kina, por nuk e dëgjojnë atë.
Me gjithë këto demonstrime të udhëheqjes kryesore kineze, të kësaj organizatoreje puçi që ushqen një dashuri kaq
të zjarrtë për krerët e reaksionit më të zi të këtyre popujve, komunistët dhe popujt e këtyre tri vendeve nuk
e pushojnë luftën, por po e vazhdojnë dhe po e zhvillojnë më me forcë se përpara. Dhe në fakt, me t'u larguar
Ten Hsiao Pini nga Ranguni, komunistët birmanezë sulmuan shumë herë, dogjën edhe pallatin e Ne Vinit. Po
ashtu në Filipine ushtria nacionalçlirimtare sulmon ushtrinë e Markosit. Të njëjtën gjë po bëjnë edhe tajlandezët.
Edhe një herë tjetër Kina po përpiqet me të gjitha
forcat e saj që ta shuajë lëvizjen revolucionare dhe komuniste në të gjithë Azinë dhe të krijojë atje një unitet
reaksionar, në krye të të cilit të vihet ajo vetë. Por nuk do
t'ia arrijë një qëllimi të tillë, pse kundër ka revolucionarët, ka marksistë-leninistët, ka gjithë komunistët. që janë
ngritur me armë dhe luftojnë me vite të tëra kundër
pushtetit të borgjezisë dhe kundër imperializmit të jashtëm, qoftë ky amerikan, qoftë edhe sovjetik. Ata do të
luftojnë njëlloj edhe kundër hegjemonisë kineze.
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QEVERIA GREKE I PERGJIGJET FJALIMIT TIM
NE GRAPSH
Dje mësova se më 28 mars agjencia e lajmeve e
Athinës, ka botuar një njoftim të qeverisë greke me titullin: «Deklarata e Enver Hoxhës u prit me kënaqësi të
veçantë», lidhur me fjalimin që mbajta përpara dropuIlitëve në Grapsh, më 22 mars.
Në njoftim vihet në dukje se qeveria greke ka pritur
me kënaqësi të veçantë deklaratën time për zhvillimin e
miqësisë dhe të bashkëpunimit me popullin e Greqisë, si
dhe këshillat e ngrohta në drejtim të minoritetit grek që
jeton në tokën shqiptare për ruajtjen e gjuhës, të traditave e të folklorit. Njoftimi thotë se kjo deklaratë i përgjigjet politikës së qëndrueshme të Greqisë për zhvillimin e marrëdhënieve të miqësisë e të fqinjësisë së mirë
me Shqipërinë.
Vlerësimi i qeverisë greke, i njoftuar nga agjencia
e lajmeve e Athinës është një provë tjetër që tregon se
qëndrirni ynë i drejtë marksist-leninist ndaj vëllezërve
minoritarë grekë që, krah për krah me vëllezërit e tyre
shqiptarë, luftojnë për ndërtimin e socializmit e të jetës
së tyre të re, si dhe politika jonë thellësisht parimore
dhe e hapët ndaj fqinjëve, bëjnë jehonë dhe gjejnë mbështetje jo vetëm te popujt dhe te forcat përparimtare, por
edhe tek ato qeveri e tek ata qeveritarë që e duan fqinjësinë e mirë dhe i përmbahen parimit të mosndërhyrjes
në punët e brendshrhe të njëri-tjetrit.
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e sikur gjoja nuk është fjala për një problem të mprehtë.
Megjithatë ata përsëri i thonë shpifjet e tyre.
Kjo nuk na çudit aspak. Revizionistët sovjetikë e
tradhtuan leninizmin. Ata do të fillojnë t'i rrëzojnë një
nga një dhe publikisht tezat leniniste, për të cilat deri
tani janë përpjekur ta ruajnë akoma maskën.

REVIZIONISTET SOVJETIKË PERPIQEN TE FSHEHIN
TRADHTINE E TYRE
Kemi të dhëna se, për të fshehur tradhtinë e tyre ose
•për të arsyetuar» këtë tradhti, revizionistët sovjetikë
nëpër shkollat e kurset e partisë kanë nxjerrë «argumentime» se gjoja Lenini ka gabuar. Ai paska gabuar veçanërisht në çështjen e diktaturës së proletariatit, kur thotë
se kjo • diktaturë duhet të ekzistojë deri në zhdukjen e
klasave, domethënë deri në komunizëm. Sipas tyre, ky
qenka një parashikim i gabuar i Leninit. Revizionistët
sovjetikë vënë në dukje se teza e tyre është se «sot i gjithë 'pighteti është i popullit» dhe kjo vete në kundërshtim
me tezën e Leninit, rrjedhimisht, pra, ky ka gabuar.
Çështja tjetër sipas revizionistëve sovjetikë ku paska
gabuar Lenini, është ajo kur thotë se në socializëm duhet
të shkohet drejt uljes së rrogave të kuadrove të lartë
etj., dhe afrimi i tyre me pagat e punëtorëve të thjeshtë.
Është e kuptueshme që revizionistët sovjetikë, të cilët në
bazë të çdo pune kanë vendosur fitimin dhe që po e majmin borgjezinë e tyre, ta luftojnë këtë parim socialist të
Leninit dhe të vendosin, siç kanë vendosur, diferenca kolosale në mes rrogave të punonjësve. Këto «argumentime»
ata kanë filluar t'i përhapin edhe në kurset dhe në shkollat e partisë ku dërgojnë përfaqësues dhe lektorë, të
cilët, akuzat kundër Leninit i trajtojnë në kalim e sipër
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shtabit madhor të Francës 1. Po ashtu ka shkuar në Francë zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë kineze2 dhe, patjetër, në mes tyre janë zhvilluar bisedime.
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DESTROJER FRANCEZ NË SHANGAI
Ka disa ditë që në Shangai ka vajtur për vizitë miqësore një destrojer francez me një ekuipazh prej 131
vetash. Është e para anije e një «demokracie përparimtare», siç i quajnë tani revizionistët kinezë imperialistët
francezë, anglezë, revanshistët e Bonit e të tjerë që shku.an në Shangai. Vizita e kësaj anijeje luftarake, që është

Këto bisedime kanë pasur për qëllim lidhjet më të ngushta në mes shtetit kinez dhe shtetit borgjez francez, sidomos për blerjen me kredi nga ana e Kinës të pajisjeve
të ndryshme ushtarake, të modeleve të reja të anijeve,
të avionëve ose të teknologjisë së re të armatimeve.
Do të jenë konkluduar edhe marrëveshje për shkëmbime që duhet të kenë hyrë në praktikën e marrëdhënieve të këtyre dy vendeve. Tash këto marrëveshje po marrin një rrugë të hapët e zyrtare.

.ankoruar në lumin Jance, shënon fillimin e hapjes së porteve për flotat ushtarake të imperializmit botëror. Do të
vijë koha që në portet kineze të futen, gjoja për vizitë
miqësore, edhe luftanije amerikane.
Ekuipazhi francez është pritur në këtë qytet kolos
kinez me «entuziazëm të madh». Në molo kishin dalë banorë të Shangait dhe, me flamurë, që i valëvitnin, përshëndetnin marinarët. U dhanë me këtë rast bankete «të
shkëlqyera» dhe u shkrua për rniqësinë «e madhe» e
«të sinqertë» në mes popullit francez dhe popullit kinez,

ose më mirë të thuhet, në mes qeverisë revizioniste kineze dhe qeverisë kapitaliste të Zhiskar d'Estënit.
Pse bëhet kjo? Se aktualisht Kina po futet në radhën
e qeverive kapitaliste. Veçanërisht me Francën, ajo i ka
vendosur lidhjet shumë përpara, që në kohën e Dë Golit.
.Këto lidhje kanë ardhur duke u zhvilluar. Ka më se një
vit, që ka shkuar në Pekin për një vizitë zyrtare shefi i
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1 Gi Meri, vizitoi Kinën nga 4-13 qershor 1976.
2 Jan Çen Vu, vizitoi Francën nga 15-25 shtator 1977.
17 — 130

257

VLORË. E 11£1■1£
3 PRILL 1978

KARNAVALET KINEZE
Më në fund karnavaleve kineze iu zu fryma nën maskat marksiste që kishin vënë. Kinezët i hodhën tej haptazi këto maska dhe tash flasin për miqësinë e ngushtë
në mes Partisë Komuniste të Kinës dhe Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Kjo miqësi po ekzaltohet në gazetat e Pekinit dhe në fjalimet e shumta që mbajti delegacioni i partisë kineze, i cili, për tri javë, vizitoi anekënd
JugosIlavinë. Ky delegacion kinez u prit nga të katër anët
me atë dashamirësi që janë ustallarë ta bëjnë revizionistët
jugosllavë për të futur në thes njerëzit që u besojnë ose
që besojnë si ata dhe pastaj ua mbyllin mirë thesin dhe
i dërgojnë të përgatitur si duhet, lolipostë në Pekin, ku
Gën Biaoja hap thesin, i merr këta <<xhevahirë- dhe i
shpërndan në partinë e tij.
Delegacionin e Partisë Komuniste të Kinës në fillim
e çuan edhe tek Ali Shukriu, për t'u thënë kinezëve: «Ja
si i trajtojmë ne shqiptarët në Jugosllavi» dhe më në fund
kapakun kësaj pune ia vuri Dolanci, i cili është në mos
personaliteti i dytë, i treti pas Titos. Sidoqoftë, Dolanci
është Rankoviçi i tanishëm. Ai merret me çështjet gjoja
organizative, por në të vërtetë merret me propagandimin
e vijës revizioniste jugosllave, me vijën e degjenerimit
të atyre partive që bien në kthetrat e tij. Ai i përpunon
ato nga pikëpamja ideologjike, politike, morale dhe nga
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çdo pikëpamje, pa munguar t'u shpjegojë gjerë e gjatë
frytet e bukura të vetadministrimit trockist jugosllav.
Rumunët janë bërë xhelozë, pse po ky delegacion i
Partisë Komuniste të Kinës, që vajti në Rumani pas vizitës që bëri në Jugosllavi, do të qëndrojë atje dy javë,
në vend të tri javëve. Mirëpo qëndrimi vetëm për dy javë
për rumunët do të thotë se kinezët i vënë ata prapa jugosIlavëve.
Eshtë e kuptueshme që kinezët i konsiderojnë kështu
rumunët, sepse Rumania një këmbë e ka në Bashkimin
Sovjetik, një këmbë e ka në hava.
Sidoqoftë, Çaushi bën punën e vet. Thonë se ai do të
vejë për së shpejti në Kinël, për të çuar atje diçka, patjetër nga sovjetikët, për të shpjeguar më mirë tezat e
sovjetikëve dhe për të siguruar më mirë dhënien e ndihmave të reja Rumanisë nga Kina. Në këtë shkallë kanë
arritur gjërat me Kinën revizioniste, e cila me paturpësinë më të madhe mbështet gjithë reaksionin botëror, me
amerikanët në krye dhe ka hyrë në një bashkëpunim të
ngushtë e të imët me Titon dhe me Çausheskun, që janë
bërë dy prosopullat (siç themi ne në Gjirokastër) më të
ndyra të revizionizmit modern.
Pra, Kina, dorë për dorë me këto dy karnavale të
Ballkanit, po hedh vallen në sininë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të kapitalit botëror. Sinia është
bosh, por ato ulen në këtë sini dhe grumbullojnë thërrimet që kanë rënë në të nga kapitalistët.

1 Shih në këtë vëllim f. 425.

259

VLORE, E HENE
3 PRILL 1978

NJE AKT TRADHTAR
Sot, më 3 prill u nënshkrua në Bruksel marrëveshja

tregtare midis Tregut të Përbashkët Evropian dhe Kinës
revizioniste. Me këtë akt u realizua uniteti politiko-ideologjik i të dyja palëve.
Tash që maska u çor, Kina nuk ka pse fshihet më
nën parulla demagogjike. Zaten këto parulla për çështjen
e marrëveshjes tregtare midis Kinës dhe Tregut të Përbashkët Evropian nuk kanë ekzistuar, për arsye se Kina
haptazi e ka mbrojtur Tregun e Përbashkët Evropian, ka
mbrojtur Bashkimin Evropian, me fjalë të tjera ka mbrojtur unitetin kapitalist të Evropës Perëndimore.
Në Bruksel kishte vajtur Li Çiani, një Mikojan i dytë, por këtë herë me ngjyrë të verdhë dhe jo me ngjyrë të
zezë, pis si qymyri, siç ishte fytyra e Mikoianit.
Li Çiani e nënshkroi këtë marrëveshje tradhtare për
Kinën, kurse për Tregun e Përbashkët Evropian atë e
nënshkruan Anderseni, Kryetari Ekzekutiv i Këshillit të
Ministrave të Tregut të Përbashkët Evropian dhe ministri
danez i Punëve të Jashtme, si dhe Vilhelm Haferkamp,
zëvendëskryetar i Komisionit të Tregut të Përbashkët
Evropian, i ngarkuar me punët e jashtme të këtij tregu.
Në ceremoninë e nënshkrimit foli Anderseni. Ky vuri
në dukje me pak fjalë se me këtë marrëveshje po bëhet
një hap vendimtar në zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve
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midis të dyja palëve dhe shprehu bindjen se marrëveshja
do t'i japë mundësi më të gjera zhvillimit të marrëdhënieve tregtare të të dyja palëve, që do të hyjnë në një
epokë të re. Ai shtoi se Tregu i Përbashkët Evropian është i kënaqur në mënyrë të veçantë për zhvillimin e marrëdhënieve më të ngushta dhe më miqësore me Republikën Popullore të Kinës. Anderseni theksoi se nënshkrimi
i marrëveshjes është i rëndësishëm jo vetëm për arsye
ekonomike, por mbi të gjitha për arsye politike. Ajo do të
ndihmojë zhvillimin që do të jetë në dobi të të dyja palëve. Ai nënvizoi se karakteri politik i marrëveshjes hap
rrugë të tjera, hap bulevarde të mëdha për të kaluar mirë kultura «përparimtare» dhe teknologjia e kapitalizmit
në Kinë. Nga këto pohime të këtij kapitalisti duket qartë
se po fillohet një marshim i madh dhe i pandalshëm
Kinës drejt kapitalizmit.

Edhe Li Çiani nga ana e tij nuk mbeti pas. Ai vuri
në dukje dhe theksoi mirë se nënshkrimi i marrëveshjes
shënon një zhvillim të ri në marrëdhëniet politike dhe
ekonomike midis Kinës dhe Tregut të Përbashkët Evropian. Ai tha gjithashtu se, me gjithë sistemet e ndryshme
shoqërore në mes vendit të tij dhe vendeve të Tregut të
Përbashkët Evropian, ata do të ndodhen përpara dety-

rës së përbashkët të mbrojtjes së pavarësisë dhe të sovranitetit; se ata kanë shumë gjëra të përbashkëta dhe duhet
të përkrahin njëri-tjetrin; se Kina do të përkrahë përpjekjet e Evropës Perëndimore për t'u bashkuar si dhe
luftën e saj kundër «hegjemonisë»! Ne, deklaroi ai, duam
të shohim një Evropë të bashkuar dhe të fuqishme etj.
Shumë e qartë. Li Çiani pohoi me gojën e tij, se lidhjet e Kinës me Tregun e Përbashkët Evropian kanë karakter tregtar dhe politik dhe se të dyja palët duhet të
mbështetin njëra-tjetrën gjoja për t'u mbrojtur. Nga
kush? Nga hegjemonizmi! Po kështu, nënshkrimi i kësaj
marrëveshjeje, si dhe deklaratat mbi qëllimet e përbash-
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këta, siç i përcaktoi vetë Li Çiani, tregojnë hapur se
udhëheqësit e sotshëm kinezë janë me borgjezinë perëndimore. Siç duket nga lajmi i agjencisë HSINHUA Li
Çiani nuk ka folur hapur kundër hegjemonizmit sovjetik.
Kjo ka ndodhur për arsye se nesër Kina, mund të përfundojë edhe me Bashkimin Sovjetik një marrëveshje të
tillë, tregtare dhe politike. Asgjë nuk mund të jetë e papritur në këtë drejtim. Pastaj ajo që i pëlqen shumë Kinës të afishojë kundër BS nuk i pëlqen borgjezisë evropiane, për të mos tërhequr mbi vete zemërimin e ariut
rus.
Për nder të Li Çianit, që nënshkroi këtë marrëveshje
të madhe tregtare dhe politike me Tregun e Përbashkët
Evropian, u dha një drekë ku morën pjesë një numër i
madh kapitalistësh që kanë qendrën në Bruksel.
Ky akt tradhtar i Kinës, që haptazi po lidh marrëdhënie politike me reaksionin botëror, që po gëzon gjithë
kapitalistët e botës, nuk na habit ne shqiptarët. Një marrëveshje e tillë patjetër i pëlqen edhe imperializmit
amerikan, por, siç po duket, ky hala po i bën marrëveshjet me Kinën nën rrogoz, pa shumë bujë, pse edhe atij,
edhe revizionistëve kinezë nuk u intereson buja. Me siguri marrëveshjet imperialisto-kineze po zhvillohen me
ritme të shpejta.
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VËRSHIM I «TURISTEVE»
Nga informacionet e huaja mësojmë se turizmi në
Kinë po merr përpjesëtime të mëdha. Nga të gjitha anët e
botës po shkojnë dhe çdo vit do të shkojnë atje më shumë turistë. Për këtë vetë kinezët thonë se po marrin masa të shumta për ndërtime hotelesh nga të katër anët e
vendit. Turizmi, sot, në Kinë, siç është këshilluar edhe nga
miku i tyre, Titoja, duhet të kthehet në një industri të
veçantë për të fituar devizë, dollarë dhe, natyrisht, për të
sjellë në këtë vend «freskinë» e kulturës dekadente të knperializmit dhe të Perëndimit kapitalist.
Një gjë e tillë, në fakt, ka filluar që më përpara. Ne
dimë se Kantoni, Hanxhou dhe shumë qytete të tjera, në
juglindje të Kinës janë mbushur me vila private të bukura, të cilat janë ndërtuar nga pronarë kapitalistë kinezë, që jetojnë jashtë Kinës, bile edhe nga Tajvani. Këta
kanë marrë leje, natyrisht duke paguar aevizë dhe kanë
ndërtuar shtëpi luksoze, ku kalojnë muajt e verës
ose të dimrit dhe shpenzojnë sa të duan, venë ku të duan,
takohen me kë të duan, flasin si të duan. Me fjalë të tjera, ata e ndiejnë veten në Kinë si në shtëpinë e tyre. Pse
të mos jenë si në shtëpinë e tyre, pavarësisht se janë kapitalistë, se janë reaksionarë, se janë çankaishistë? Ata
kanë të drejtë të shkojnë në «atdheun e tyre» dhe të përhapin aty pikëpamjet politike, me të cilat janë mbrujtur
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dhe të cilat i mbrojnë. Këtë gjë ua ka lejuar Mao Ce
Duni, këtë ua kanë lejuar edhe Hua Kuo Feni dhe Asambleja Popullore Kombëtare në seancat e saj të fundit.

Veçanërisht për çështjen e shkëmbimit të devizave
të turistëve, po shkruhet se në Hong-Kong është hapur
një bankë e madhe. Në Hong-Kong ka shumë banka ki,
neze,. por banka që përmenda do t'u shërbejë turistëve që
do të kalojnë nga Hong-Kongu për në Kinë. Ja, edhe këndej dollarët dhe devizat e tjera të kapitalit do të vërshojnë nëpërmjet njerëzve, të cilët nuk do të jenë të gjithë
turistë. Në mes tyre do të ketë afaristë dhe spiunë për
ta bërë Kinën sa më shpejt dhe sa më mirë një vend
një aleat të sigurt të imperializmit amerikan dhe
të borgjezisë ndërkombëtare.

VLORË, E MARTE
4 PRILL 1978

EKSPOZE PSEUDOTEORIKE
Një i njohuri ynë, gazetar, i cili në të kaluarën ka
botuar artikullin e «Zërit të popullit» të 7 korrikut 1977
në revistën «Cina contemporanea», dërgoi në ambasadën
tonë në Romë një përmbledhje në gjuhën angleze të një
fjalimi që ministri i Jashtëm i Kinës, Huan Hua, ka mbajtur përpara një audience të madhe të kuadrove në korrik
të vitit 1977 në Pekin.
Në këtë material shohim një shënim të botuesit, të
bërë më 10 korrik, në të ci]in thotë se «Huan Huaja,
ministër i Jashtëm kinez, ka mbajtur në Ministrinë e
Jashtme një raport të gjatë mbi çështjet politike». Ky
raport është një material shumë i rëndësishëm për analizimin e diplomacisë «komuniste» kineze dhe të politikës
së jashtme të saj. Sipas tij, materiali përmban 22 mijë
hieroglife. Redaktori thotë se «ky raport nuk mund të
botohet në një numër të vetëm të revistës së tij, ai do të
përkthehet më parë në anglisht dhe do të botohet pastaj
pjesë-pjesë, duke filluar nga numri i nëntorit». Mirëpa
nëntori ka kaluar dhe ne akoma nuk e kemi në dorë
këtë revistë. Botimi i këtij raporti në një revistë publike
na intereson shumë, për arsye se në fjalimin që ky pretendon se është i Huan Huasë, flitet gjerë, gjithashtu,
për qëndrimet e Kinës ndaj Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
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Sidoqoftë, duke lexuar këtë fjalim, qoftë ky i tij ose
jo, ne mund të konstatojmë e të dalim me disa konkluzione që, edhe po të mos jetë i tij, ata që e kanë përgatitur atë për të na e dhënë neve, nuk i kanë të huaja qëndrimet politike të Kinës, por i kanë studivar ato thellësisht. Mua më duket se ky material që po lexojmë, por

që nuk është komplet, ka tiparet e kinezëve dhe duhet të
jetë material i tyre, i marrë, sigurisht, nga agjenturat e
huaja. Duhet të jetë një raport i Huan Huasë.
Ç'përmban ky raport? Në fillim lexojmë këshillat e
bukura të Huan Huasë, që u thotë dëgjuesve që ka përpara, se duhet ta mbajnë gojën të kyçur për të gjitha ato

që ngjasin në Kinë, veçanërisht përpara korrespondentëve të huaj, sepse, — thotë ai, — disa prej tyre nuk kanë
ide të qarta për gjendjen e pUnëve dhe u pëlqen të nxjerrin konkluzione arbitrare, me qëllim që opinioni publik
të përpunohet nga ana e tyre në mënyrë të ndërgjegjshme, prandaj, — vazhdon ai, — duhet dhe është një .gjë
shumë e mirë që gazetarëve të huaj t'u buzëqeshet dhe
t'u tregohen pak gjëra ose të mos u tregohet asgjë. Unë,
thotë Huan Huaja, kur punoja në Nju-Jork dhe më pyetnin gazetarët, u përgjigjesha «no koment» dhe, kur më
pyetnin përsëri se ç'do të thotë «no koment», u bëja
dhjetë komente. Duket qartë se kinezët ndodhen ngushtë
me politikën e tyre dhe nuk guxojnë të thonë haptazi
çka mendojnë, se e dinë që thënia haptazi e së vërtetës
është e hidhur për ta. Atëherë ata, natyrisht, duhet të,
gënjejnë ose të heshtin, por ka qenë e pamundur të
heshtnin për «grushtin që i dhanë katërshes» dhe për
çka kanë shkruar mbi këtë problem.
Por ky problem është trajtuar prej tyre aq keq dhe
në mënyrë aq të qelbur, saqë gazetarët e huaj, na-.
tyrisht, nuk kanë dhënë veçse deduksione të drejta mbi
çka po ndodh në Kinë. Këto deduksione nuk u intere-,
sojnë kinezëve.
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Në këtë material shohim që Huan Huaja trajton një
varg problemesh të ndara në dhjetë pika. Në pikën e
parë ai flet për Indokinën, në pikën e dytë për çështjen
shqiptare, pastaj me radhë për qëndrimin e Kinës ndaj
Jugosllavisë, për Lindjen e Mesme e për luftën e ardhshme botërore, për vizitën e Sajrus Vensit në Kinën kontinentale, për çështje të .1ëvizjes nacionalçlirimtare, për
të drejtat e njeriut, për politikën ndaj kinezëve të përtejdetit dhe, në fund, në pikën e dhjetë, për çështjen e
Hong-Kongut dhe të Makaos..

Siç po e shohim, edhe Huan Huaja, ashtu si Mao Ce
Duni, ka maninë e dekalogëve, por ky i Huan Huasë
është më i qartë për vijën e Partisë Komuniste të Kinës,
një vijë revizioniste e armiqësore kundër Partisë së Punës të Shqipërisë, kundër vijës së saj të drejtë marksiste-leniniste për problemet që preokupojnë botën dhe që ai
i trajton në këtë material, si dhe kundër Vietnamit.
Materiali që kemi në dorë përmban vetëm dy pikat
e para, pikën mbi Vietnamin dhe pikën e marrëdhënieve
me Shqipërinë. Lidhur me pikën e parë botuesi, duke u
mbështetur në fjalimin e Huan Huasë ka arritur në konkluzionin se «regjimi. komunist kinez do të vazhdojë të
mbështetë luftërat antiamerikane të zhvilluara nga Vietnami, Kamboxhia dhe Laosi, si edhe luftën antisocialimperialiste që zhvillohet nga Kamboxhia dhe Laosi kundër Bashkimit Sovjetik». Dhe në fakt në fjalim del se po-

litika kineze bën një dallim sipas të cilit Vietnami ka
zhvilluar luftë antiamerikane por nuk bën luf të antisocialimperialiste, kurse Kamboxhia dhe Laosi zhvillojnë
një luftë antisocialimperialiste dhe antiamerikane.
Asgjë s'të çudit kur e lexon këtë fjalim dhe njihesh
me këtë ekspoze pseudoteorike. Në fakt ky nuk është një
fjalim teorik, por një grumbullim frazash pa themel, bile
edhe të gënjeshtërta. Ministri i Jashtëm i Kinës nuk
mungon ta fillojë fjalimin e tij me luftën kundër ban267

dës së «të katërve». Kjo, natyrisht, është tema kryesore.
Këndej ai del në çështjen se njeriu, sipas tij «nuk

mund të thotë se në një vend që është në kushtet e diktaturës së proletariatit nuk do të ketë borgjezi dhe elementë të të pesë kategorive të zeza». Pra, pas kaq vjetësh që pretendohet për socializëm, pas kaq vjetësh që
pretendohet për zhvillimin e luftës së klasave dhe për
vendosjen e diktaturës së proletariatit, ministri i Jashtëm

kinez aprovon se në Kinë ekziston borgjezia, ekzistojnë
të pesë elementët e «kategorisë së z ë zë». Kjo ne nuk na
çudit aspak, sepse e dimë që e tillë është teoria e Mao
Ce Dunit e zbatuar në praktikë.
Lajtmotivi tjetër i fjalimit të këtij «teoricieni» të
Ministrisë së Jashtme të Kinës është lufta kundër Bashkimit Sovjetik socialimperialist. Sipas përcaktimit të
tij, ky socialimperializëm është shumë i rrezikshëm, është një diktaturë e egër e borgjezisë, e veshur me «mbulesën e leckosur të të ashtuquajturit socializëm». Kjo
mbulesë, pra, është mashtruese dhe, siç e shpjegon ai,
paraqitet më e rrezikshme se ajo e imperializmit dhe, për
ta përforcuar këtë ide, Huan Huaja thotë se duke u bazuar
te Lenini, del që kjo mbulesë pseudosocialiste e Bashkimit Sovjetik është socialiste në emër, por imperialiste në
përmbajtje.
Revizionizmi i sotëm sovjetik është pikërisht i tillë,
është një grusht njerëzish i një klase të privilegjuar që
manipulon partinë dhe aparatin qeveritar në Kremlin e
që e ka kthyer diktaturën e proletariatit në diktaturë të
borgjezisë. Ky është një përcaktim ekzakt që ka bërë ministri i Jashtëm i Kinës. Por, në të njëjtën kohë, ky për-

caktim i përshtatet edhe klikës së Hua Kuo Fenit, që
është një grup njerëzish i një klase të privilegjuar, që
morën pushtetin me puç, manipuluan partinë dhe organet
qeveritare dhe rrëzuan të ashtuquajturën diktaturë të
proletariatit në Kinë. Pra, ashtu siç degjeneroi Bashkimi
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Sovjetik në socialimperializëm, ashtu po degjeneron edhe
Kina në socialimperializëm.
Për sa i përket subversionil, Kina revizioniste bën
të njëjtën gjë, ashtu si dhe Bashkimi Sovjetik, bile më
me forcë. Për sa i përket ekspansionit territorial, ajo

akoma nuk ka filluar, se i ka thonjtë të prerë, por edhe
kjo do të vijë. Për penetrimin e saj politik e për të përhapur influencën e vet në vendet e tjera, Kina bën përpjekje të mëdha. Shpejt do të vijë koha që atë që thotë

ministri i Jashtëm i Kinës për Bashkimin Sovjetik, se ky
kërkon të krijojë kolonitë e veta, do ta bëjë edhe vetë
Kina, po të mundë dhe, natyrisht, po ta lënë.
Një çështje tjetër që afirmon ministri i Jashtëm i
Kinës, është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Bashkimi Sovjetik janë vende ku sundon diktatura e borgjezisë, dhe ai vazhdon: «Lind pyetja: A janë Japonia,

Franca, Britania e Madhe, Kanadaja dhe shumë vende
të tjera, ku sundon borgjezia, diktatura të borgjezisë?»
«Natyrisht», përgjigjet vetë Huan Huaja. «Por, — dhe
këtu parashtron rezervën e tij, — në fazën e tanishme
ka borgjezi të përparuar dhe borgjezi reaksionare». Kështu ai përgatit terrenin për të arsyetuar se gjoja në
Japoni, në Francë, në Britaninë e Madhe, në Kanada dhe
në shumë vende të tjera kapitaliste nuk është në fuqi
borgjezia reaksionare, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Sovjetik. Borgjezia imperialiste
franceze, japoneze, britanike dhe kanadeze na qenka, pra,
e përparuar!
Kuptohet se politika kineze këtu bën një diferencim,
me qëllim që të justifikojë aspiratat e saj të bashkëpunimit e të aleancave me këtë borgjezi «përparimtare».

Zaten këtë e kanë deklaruar me kohë Mao Ce Duni dhe
Çu En Lai, jo vetëm për këto borgjezi përparimtare të
pretenduara, por bile edhe për borgjezinë e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, derisa udhëheqja kineze nuk
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bashkëpunon më pak me këtë borgjezi që e quan «reaksionare», por që e preferon më . shumë se ka «para».
Këtë afirmacion reaksionar të tij për të përligjur
politikën e bashkimit të Kinës me politikën e imperializmit amerikan dhe të imperialistëve të tjerë, si të atyre
francezë, japonezë, anglezë, të Republikës Federale të
Gjermanisë, Huan Huaja e bazOn gjoja në analizën e
vjetër të Mao Ce Dunit, sipas të cilit, në kohën e luftës
nacionalçlirimtare dhe pas çlirimit ekzistonin në Kinë
borgjezia kombëtare, borgjezia burokratike dhe mikroborgjezia. Të gjitha këto borgjezi, që kanë qenë si parti
në fazën e revolucionit, ekzistojnë - edhe tash në Kinë.

Gjithashtu Huan Huaja thotë se pronarët e tokave
klasifikoheshin në njerëz «të çiltër» e në reaksionarë dhe
vazhdon të vërë në dukje që në fazat e reformës agrare
pronarët e tokave ndaheshin në 11 kategori të ndryshme
dhe trajtoheshin në mënyra të ndryshme. Nuk është vështirë të merret me mend se vetëm njëri grup pronarësh,
çifligarësh shumë të mëdhenj, ishin jashtë këtyre kategorive, kurse gjithë të tjerët bënin pjesë si njerëz «të
çiltër» në këtë vend «socialist», populli i të cilit luftoi
dhe derdhi gjak për të vendosur diktaturën e proletariatit! Zbatimi i një politike të këtillë ndaj borgjezisë pa
dallim dhe çifligarëve shpjegon e vërteton të gjitha deduksionet që ka nxjerrë Partia jonë për çështjen e diktaturës së proletariatit në Kinë.
Pastaj Huan Huaja fillon me krahasimet. «Bandën e
të katërve» e krahason me klikën e Lon Nolit dhe thotë
se klika e Lon Nolit u mbështet nga Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, prandaj ajo pati një jetë më të gjatë se
«katërshja» në Kinë, e cila u shtyp që-"në embrion «përpara se të zinte fronin». Por, në fakt, kjo, «banda e të
katërve», nuk ishte vetëm në pushtet, se në pushtet bashkë me ta ishin Mao Ce Duni, Çu En Lai, Hua Kuo Feni'
me gjithë të tjerët, me përjashtim të Liu Shao Çisë, të270

Ten Hsiao Pinit dhe të bandës tjetër tradhtare. Pra çfarë
froni synonin ata, siç pretendon ky ministër? Kjo vërte-

ton të kundërtën, atë që klika •e Lon Nolit është njësoj
si klika e Hua Kuo Fenit; klika e Lon Nolit e mori fuqinë në Kamboxhia me puç, ajo e rrëzoi dhe • e dëboi Sihanukun nga froni, kurse grupi i Huan Huasë, i Hua Kuo
Fenit, i Ten Hsiao Pinit dhe i zagarëve të tjerë po ashtu
e morën fronin me puç.
Një gjë interesante zbulon ky farë ministri, çështjen
e marrëdhënieve të Çu En Lait me Sihanukun dhe të
pikëpamjeve të tij antimarksiste. Sipas këtij ministri, Sihanuku i tha njëherë Çu En Lait se dëshironte të mos
e mbante titullin e princit dhe Çuja i qenkësh përgjigjur
Sihanukut se nuk është titulli i princit që përcakton të
mirën apo të keqen, çështja varet kryesisht në atë nëse
njeriu është revolucionar ose kundërrevolucionar, prandaj
mbaje titullin e princit, e këshilloi ai: Francezët kanë një
fjalë të urtë që thotë «L'habit ne fait pas le moine», që
do të thotë se nuk e bën rroba priftin., Kështu prifti,

edhe sikur të mos i ketë veshur rrobat e kishës, ai prapë
prift është. Po kështu princi Sihanuk, megjithëse njihet.
për pikëpamjet e tij përparimtare, ai përsëri kurdoherë
princ qëndronte dhe nuk mund të ishte revolucionar, siç
e quante Çu En Lai. Pra, kur princi Sihanuk na thoshte

neve se kishte teserën e partisë, jo të kuqe, po bojë trëndafili, këtë teserë atij ia kishin dhënë Mao Ce Duni dhe
Çu En Lai.
«Pse po e nxjerr unë sot papritur në pah princin
Sihanuk?» — bën pyetjen ministri i Jashtëm i Kinës, dhe
përgjigjet: «Këtë e bëj për ta shpjeguar se nga borgjezitë e vendeve të botës disa janë përparimtare, disa janë
reaksionare». Por harroi të thotë se në praktikë princër,
sheikë, mbretër dhe mbretëresha reaksionarë udhëheqësit
aktualë kinezë i konsiderojnë e i trajtojnë si revolucionarë. Prandaj, ashtu siç kanë pasur marrëdhënie aq të
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ngushta e miqësore me Sihanukun përse të mos i kenë
edhe me shahun e Iranit, me princeshat dhe mbretërit
e të gjitha këtyre mbretërive «përparimtare»?
Pas kësaj ministri Huan Hua futet në çështjen e mosmarrëveshjeve kamboxhiano-vietnameze. Këto ai i quan
vështirësi e shqetësime të lindura në mes dy fqinjëve. Po
përse i quan «vështirësi e shqetësime» dhe nuk i quan
luftë? I quan shqetësime vetëm ndaj Kinës dhe tjerr një
histori të gjatë se gjoja këto tri vende, Vietnami, Kamboxhia dhe Laosi, natyrisht, kanë luftuar kundër imperializmit amerikan etj., etj., dhe tani, që arritën në fitore,
duhet të bashkëpunonin ngushtë me njëri-tjetrin. Mirëpo
këto vende janë ndarë në dy grupe dhe kanë nisur luftën me njëri-tjetrin. Lufta, sipas këtij, është «në shkallë
të vogël», ndërsa kamboxhianët dhe vietnamezët thonë se
është «në shkallë të madhe». Atëherë kë të besosh, të
besosh kamboxhianët e vietnamezët apo kinezët?
«A do të bëhet një luftë e gjatë dhe e dëmshme?»
— pyet ministri kinez. «Do të bëhet», — pohon ai, —
dhe pretendon se «kjo duhet të ndalet, sepse një gjë e
tillë është në interesin e të dyja palëve, po edhe në interesin e Kinës. Ekzistojnë probleme, por këto probleme
duhet të zgjidhen, trajtimi i tyre duhet të jetë i matur
dhe jo si në rastin e luftërave të kaluara që janë bërë
nga ana e këtyre dy vendeve kundër imperializmit amerikan».
Sipas tij Kina nuk e dëshiron këtë luftë, por shikon
se vietnamezët kanë pretendime mbi Kamboxhian dhe
vetë bën sikur qëndron asnjanëse në konfliktin midis
tyre. Por në fakt ai pohon padashur se Kina ka gisht në
këtë luftë dhe, me gjithë pretendimet absurde dhe pa baza se gjoja nuk e ndihmon Kamboxhian me armë, me
municione dhe me mjete të tjera të prapavijës, faktet
tënë të kuptohet se ndihma, simpatia kineze dhe çdo gjë
tjetër e saj janë nga ana e Kamboxhias. Kamboxhia ka
272

►

luftuar kundër imperializmit amerikan, por Huan Huaja
pretendon se ajo lufton, gjithashtu, edhe kundër socialimperializmit sovjetik, domethënë bën një luftë në dy krahë
(Kina bën luftë vetëm në një krah), ndërsa Vietnami nuk
bën luftë kundër socialimperializmit sovjetik, ka luftuar
vetëm kundër imperializmit amerikan, por tash ndihmohet, sipas tij, edhe nga socialimperializmi sovjetik,
edhe nga imperializmi amerikan. Këtej del konkluzioni
se kjo luftë që ka shpërthyer në mes të dy këtyre fqinjëve, është një luftë e kurdisur nga socialimperializmi
sovjetik dhe nga imperializmi amerikan, kurse Kina s'u
përzieka fare në të! «Kamboxhia ka të drejtë, pse është
në luftë kundër socialimperializmit sovjetik dhe imperializmit amerikan, kurse Vietnami nuk ka të drejtë, për
arsye se mbështetet nga të dyja superfuqitë».
-Jemi akuzuar, — thotë ministri, — se ne mbajmë
anën e Kamboxhias, për shkak se një grup studentësh
gjoja vunë disa dacibao, të cilat vëzhgoheshin dhe u
zmadhuan nga gazetarët e huaj. Prandaj ne morëm masa
dhe i hoqëm. Për këtë faji është yni, prandaj ne në asnjë
mënyrë nuk duhet të shfaqim mendim haptazi për këto
probleme, sepse na ngatërrojnë gazetarët e huaj, të cilët
bëjnë vlerësime të gabuara pa vetëdije, sepse nuk e njohin të vërtetën». Por, për fat të keq të Huan Huasë, të
vërtetën atyre ua jep Kina dhe ata nuk bëjnë tjetër
veçse shkruajnë ato që shohin dhe që dëgjojnë.
Më poshtë, për sa i përket Shqipërisë, Huan Huaja
thotë diçka të madhe: «Kur ne, kinezët, të kemi një mendim për të thënë, s'është nevoja ta shprehim drejtpërdrejt, por të lëmë ta thotë një shtet i tretë, që të mos na
marrin ne nëpër gojë, që të mos jemi ne ata që atakojmë
qoftë Shqipërinë, qoftë Vietnamin». Çfarë tregon kjo?
Kjo tregon hipokrizinë e madhe të kinezëve, tregon politikën e tyre të ndyrë, frikën për të thënë hapur të vërtetën. Ministri kinez këshillon të gjithë dëgjuesit se është
18 - 130
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mirë që ata ta mbajnë gojën të kyçur dhe ndaj çdo pyetjeje të njerëzve të huaj të thonë kurdoherë tri fjalë:
«Nuk di gjë».

Pra, sipas Huan Huasë, kinezët, qofshin brenda, qofshin jashtë, duke përfshirë edhe diplomatët, duhet vetëm
të informohen, të organizojnë rrjetin e spiunazhit, të
blejnë dhe asgjë të mos shesin. Këtë e pohon vetë kryetari i diplomacisë kineze dhe ja se ç'thotë: «Nganjëher.ë
ne duhet të bëjmë të njohura të dhëna të tilla, siç është
rasti aktual i bandës së të katërve. Ne kemi disa gjëra, të
cilat nuk mund të bëhen të njohura drejtpërdrejt nga
ana jonë, por ato ne mund t'i paraqesim nëpërmjet palëve të treta, nëpërmjet disa gazetave që janë relativisht
në pozita miqësore ndaj nesh, duke i Iënë ato të flasin,
në vend që ta bëjmë ne vetë këtë punë. Kryerja e veprimeve në një mënyrë të tillë bën të mundur që të krijohet një opinion publik i ndërgjegjshëm. Kjo rrugë, —
thekson ai, — është një reklamim i lirë pa shpenzime.
Ç'të keqe ka kjo?».

Kjo ka këtë të keqe: Kina bën një lojë hipokrite,
që politika kineze është një politikë me dy faqe, një
politikë revizioniste, renegate, një politikë dinake, që nuk
guxon të thotë të vërtetën mbi problemet dhe mendimet
që ka për njërën ose për tjetrën çështje ndërkombëtare.
Kështu veproi për një kohë të gjatë duke lënë me kuptue
sikur ne (shqiptarët) ishim zëdhënësit e Kinës.
Prandaj bota nuk i beson dhe nuk do t'i besojë pikëpamjet e Kinës. P.,shtë kjo arsyeja që gazetat e veta, të
brendshme dhe të jashtme ajo i mbush me çka thotë njëri
e çka thotë tjetri, për të përgatitur opinionin kinez kundër shqiptarëve ose kundër atyre personave ose partive
marksiste-leniniste që nuk u binden direktivave antimarksiste të krerëve revizionistë kinezë. Kështu vepron
Kina edhe për problemet e tjera të mëdha ndërkombëtare, siç është, për shembull, problemi i Indokinës. Deri
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tash ajo nuk ka folur për problemin e këtij gadishulli,
por Huan Huaja në këtë raport thotë se ka kërkuar dhe
ka këshilluar që «të tri vendet e Indokinës të shtrohen
në tryezë, të bisedojnë dhe, po të duan, mund t'i ndihmojë edhe Kina në këtë punë». A është e vërtetë kjo?
Nuk dihet, se udhëheqësit kinezë janë kurdoherë hipokritë. Fakt është se ata nuk janë shtruar në tryezë për

të biseduar me këto vende dhe mosshtruarja në tryezë
ka një arsye të madhe, një arsye të dyfishtë, se nuk dëshirojnë që kamboxhianët të bisedojnë me vietnamezët
dhe vietnamezët nuk pranojnë të bisedojnë me kamboxhianët, për arsye, thonë kinezët, se nuk i lë Bashkimi
Sovjetik.
Konfliktin në mes Vietnamit dhe Kamboxhias,
dhur me çështjet territoriale dhe të sovranitetit shtetëror, ministri kinez e nxjerr shumë të vjetër. Sipas tij
mosmarrëveshjet kanë lindur që në kohën e pushtimit
francez të Indokinës.
Para se të vijë në thelbin e problemeve, ministri i
Jashtëm kinez bën historinë se si Lon Noli me njerëzit
e klikës së tij rrëzuan Sihanukun, se si u krijua ushtria
nacionalçlirimtare e udhëhequr nga Kieu Sam Fani, që
u hodh në luftë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe fitoi, çliroi vendin etj., etj. Huan Huaja pohon,
gjithashtu, se në kohën e luft4s kinezët dërguan instruktorë ushtarakë për të stërvitur trupat kamboxhiane, si
dhe një grup këshilltarësh ushtarakë për të drejtuar luftën. Pra, kinezët kanë marrë pjesë dhe kanë udhëhequr
luftën në Kamboxhia. Ai nuk harroi, gjithashtu, të thoshte se edhe vietnamezët hodhën në Kamboxhia dy divizione nga trupat e tyre luftarake. Këtë, thotë ai, ata e
bënë në fazën e fundit për çlirimin e Pnom-Penit dhe,
si pasojë, kryeqyteti i Kamboxhias u çlirua përpara rënies së Sajgonit. Mirëpo, sipas Huan Huasë, Vietnami u
fry, mori poza arrogante dhe ka vepruar si një vëlla i
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madh, duke dashur që Kamboxhia të bëjë sipas urdhrave
të tij. Me fjalë të tjera sipas kinezit, Vietnami kërkon
ta gllabërojë Kamboxhian, prandaj kjo është arsyeja, ky
është fakti, që tregon se fajin e ka Vietnami.
Me gjithë unitetin në luftë kundër imperializmit, sipas ministrit të Jashtëm kinez, në marrëdhëniet midis
këtyre dy vendeve, Kamboxhias dhe Vietnamit, ndërhyri
edhe makina revizioniste sovjetike, së cilës nuk i pëlqente një unitet i tillë, prandaj edhe lindën mosmarrëveshjet midis tyre. Këtu ai bën një manovër tjetër mashtruese duke thënë se konflikti në mes Vietnamit dhe
Kamboxhias është një konflikt «ideologjik», për arsye se
kamboxhianët janë antisocialimperialistë dhe antiimperialistk, kurse vietnamezët janë vetëm antiimperialistë
dhe jo antisocialimperialistë. Këtej ai del me konkluzionin se që të mund të arrish fitoren, duhet të jesh edhe
antirevizionist, edhe antiimperialist.
Sipas vetë vietnamezëve, thotë ky ministër, «antiimperializmi nuk përfshin antirevizionizmin». Këtë pikëpamje, shton ai, e paska mbrojtur, kur paska qenë në
Kinë Ngujen Van Xhiapi dhe personalitete të tjera vietnameze si Fam Van Dongu, por kinezët e paskan hedhur
poshtë!
Duke i ngatërruar gjërat në këtë mënyrë, me dashje,
renegati Huan Hua bën demagogji dhe paraqet, pra, si
mendim kinez konkluzionin se që të mund të arrish f
toren kundër imperializmit, duhet të jesh edhe antirevizionist edhe antiimperialist. Kjo është me të vërtetë një
gënjeshtër me brirë dhe një përpjekje e madhe demagogjike e udhëheqjes aktuale revizioniste kineze për të mashtruar opinionin kinez e atë ndërkombëtar e në rastin
konkret për të mashtruar kuadrot që dëgjonin ministrin
e Jashtëm, sepse as Huan Huaja as krerët e tij Ten-Hua
e kompani, apo paraardhësit e tyre Mao-Çu, nuk kanë
qenë kurrë seriozisht e mbi baza parimore të drejta mar-

ksiste-leniniste antiamerikane e në të njëjtën kohë antirevizionistë e antiimperialistë.
Pra, arsyet e konfliktit midis Kamboxhias dhe Vietnamit sipas ministrit të Jashtëm kinez, janë «ideologjike- dhe jo kontradiktat për çështjet territoriale e kërkesat për toka ndaj njëri-tjetrit. Por Kamboxhia ka arritur deri atje sa Sajgonin nuk e thërret më as me emrin
«Ho Shi Min», që i kanë vënë vietnamezët, as Sajgon,
por e quan me një emër tjetër, me të cilin do të tregojë
se Sajgoni dhe gjithë Vietnami i Jugut kanë qenë pjesë
e Kamboxhias në kohën e perandorisë së saj. Deri këtu
kanë arritur lakmitë territoriale të kamboxhianëve ndaj
Vietnamit. Dhe këto lakmi të tyre mbështeten nga kinezët.
Si konkluzion, ministri i Jashtëm i Kinës thotë:
Së pari, se kinezët ua kanë thënë vietnamezëve dhe
kamboxhianëve pikëpamjet e tyre, të cilat konsistojnë në
atë që të tri vendet e Indokinës duhet të ndalojnë gjithë
konfliktin e armatosur dhe përfaqësuesit e tyre të kthehen në tryezën e konferencës.
Së dyti, ai thotë që popujt e Indokinës kanë aspirata
të përbashkëta, duke qenë fqinjë prej shekujsh dhe, duke
mos pasur konflikte shtetërore, ata duhet të bashkohen
së toku dhe Kina është e gatshme të veprojë si ndërmjetëse.
Së treti, në luftën për të kundërshtuar agresionin e
imperializmit amerikan dhe për shpëtimin kombëtar, Kina do t'u japë gjoja përkrahjen e vet të tre popujve të
Indokinës! Po ashtu, deklaroi ai, Kina është e gatshme
t'u japë këtyre tri vendeve të gjithë ndihmën e mundshme në ndërtimin demokratik socialist në periudhën e
pasluftës!
Së katërti, thotë ministri i Jashtëm kinez «ne përkrahim Kamboxhian dhe qëndrimin e popullit të saj në
kundërshtimin që ata u bëjnë revizionistëve socialimpe277
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rialistë sovjetikë, dhe nuk mund të tolerojmë ndonjë ndërhyrje në sovranitetin e saj ose një invazion të territorit
të saj nga socialimperializmi». Socialimperializmi nuk po
e sulmon Kamboxhian, por me socialimperializmin kinezët kuptojnë Vietnamin. Natyrisht, ata përdorin kurdoherë formula të tërthorta. Huan Huaja vazhdon të premtojë se «ne do ta përkrahim Kamboxhian dhe popullin e
saj me gjithë ndihmën tonë të mundshme në të gjitha
fushat e luftës për ruajtjen e integritetit të territorit të
saj dhe kundër ndërhyrjes në sovranitetin e saj». Kjo
është e qartë. Kina vihet në anën e Kamboxhias, i jep
asaj ndihma kundër Vietnamit.
Pasi flet për gjendjen e Sihanukut, i cili ka dashur
të vejë në Kinë, se është i sëmurë dhe kinezët kanë dërguar një grup mjekësh në Kamboxhia për ta parë e për
ta shëruar etj., etj., ministri i Jashtëm kinez shtron një
çështje tjetër «e cila ka shumë rëndësi», vë në dukje ai.

Eshtë fjala për problemin e juridiksionit të ishujve të
Detit të Kinës Jugore. Këta ishuj Kina i rivendikon dhe
mban pozitën se këto kanë qenë dhe janë territore të saj.
Në qoftë se nuk gabohem, këtë numër të madh ishujsh
e kanë disa shtete. Një pjesë prej tyre e kanë kinezët,
disa i kanë pushtuar indonezianët, kurse disa të tjerë Filipinet. Pra në të tërë këta ishuj, ku, natyrisht, ka edhe
prodhime deti, edhe plehra natyrale, kryesisht plehra
zogjsh, nuk mungon as nafta. Kina pretendon se, që në

kohët e lashta të perandorëve kinezë, ata kanë qenë ishuj
të saj. Të gjitha këto arqipelage, thotë ministri i Jashtëm
kinez, kanë qenë territore kineze, qysh nga kohët më
të vjetra, bile arrin të thotë se i kujtohet që ka lexuar
për të gjithë këta, kur studionte librin e gjeografisë në
fëmijërinë e tij. Juridiksioni i ishujve Hsisha dhe Nansha, pohon ai, ka qenë në diskutim qysh në kohën kur
vendet arabe, eksportuese të naftës, pas luftës së katërt
të Lindjes së Mesme, nisën luftën e naftës, e cila shkak278

toi krizën energjetike në botën kapitaliste. «Në këtë kohë,
— tregon ai, — flota qeveritare e Ngujen Van Thieut
zhvilloi luftime me ne për ishujt Hsisha dhe hëngri një
dru të mirë. Tani trupat e Çan Kai Shisë janë stacionuar
në ishujt Nansha, pra është më e saktë të themi, — vë
në dukje ministri, — se ushtria e Çao Çun Çiaos Po
pushton disa nga këta ishuj, sepse Çan Kai Shia ka
vdekur».
Ai vë në dukje se edhe Filipinet kanë pushtuar ishujt
kinezë, kështu ka bërë edhe Vietnami, prandaj përfundon se «sa për ishujt Hsisha, këta janë nën kontrollin
tonë dhe neve nuk na bëhet vonë se vietnamezët vazhdojnë të pretendojnë se janë të tyret. Në shumë raste
vietnamezët kanë kërkuar që ne të zhvillojmë bisedime
me ta mbi problemin e ishujve Hsisha, po kemi refuzuar ne».

Eshtë e qartë se kinezët refuzojnë të bisedojnë për
ishujt Hsisha, kurse rekomandojnë që kamboxhianët dhe
vietnamezët, që kanë pretendime tokësore ndaj njëri-tjetrit, të venë në tryezën e bisedimeve dhe të thërresin si
kadi Kinën që t'ua zgjidhë këto mosmarrëveshje.
Ministri i Jashtëm i Kinës vete deri atje sa të thotë:

«Në qoftë se Vietnami, duke mos marrë parasysh faktet
historike, kryen një invazion kundër ishujve Hsisha, gjë
që do të përbënte një provokacion kundër sovranitetit
të Kinës, trupat tona kufitare, sipas urdhrit të autoriteteve qendrore, do të shkulin me vendosmëri dhe përfundimisht çfarëdo trupash të huaja që do të invadojnë ose
do të shqetësojnë këta ishuj». Këtg pikë ai e përfundon
me thënien: «Ishujt Hsisha janë të Kinës, se fundi i detit
është yni dhe ne, kinezët në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që ai të shfrytëzohet nga kurrkush. Kjo (dome-

thënë çështja e juridiksionit të këtyre ishujve), është e
vendosur nga historia dhe këta janë tanët», ngul këmbë
me fodullëk ministri i Jashtëm kinez.
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VLORË, E MARTË
4 PRILL 1978

ERE E FASHIZMIT PO FRYN NE ITALI
Në Itali vazhdon terrori i «brigadave të kuqe», vazhdon, gjithashtu, tmerri i qeveritarëve italianë nga këto
brigada. Jo vetëm që Moron e kanë rrëmbyer dhe nuk
po e lëshojnë, por dita-ditës shohim që presidenti i Partisë Demokristiane Italiane, Moroja, u shkruan nga një
letër shokëve të tij, në të cilat kërkon që të pranohen
kushtet që janë vënë për lirimin tij nga elementët fashistë.
Natyrisht, fjalët nuk u mungojnë qeveritarëve italianë për t'u bërë kërcënime «brigadave të kuqe», por
duket që lepujve u ka hyrë frika në bark dhe mbledhjet
në Itali nuk pushojnë, mbledhje të qeverisë, mbledhje të
partive, mbledhje më në fund edhe të parlamentit, ku
mbajnë llogje e gjithfarë fjalimesh dhe asgjë tjetër nuk
bëjnë.
Çështja është se këto llogje e fjalime dhe këto veprime të përgatitura nga elementë fashistë dhe, kur themi
këtë, kemi parasysh krahun reaksionar të Partisë Demokristiane dhe të partive të tjera në Itali, deri te revizionistët, nën ombrellën e luftës kundër «brigadave të kuqe» bëhen të tëra përpjekjet për të likuiduar edhe ato
pak të drejta demokratike që ekzistojnë. Rëndësi ka që
të vihet me këtë rast në zbatim vendimi që kanë firmosur këto parti, duke përfshirë edhe partinë revizioniste
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që policia, karabinieria dhe spiunazhi italian të bastisin,
të arrestojnë dhe më në fund të detyrojnë që të hidhen
në ilegalitet partitë përparimtare ose më mirë me thënë
progresiste, veçanërisht Partinë Komuniste të Italisë
(marksiste-leniniste). Kemi marrë vesh se karabinieria
ka kontrolluar shtypshkronjën e Partisë Komuniste të
Italisë (marksiste-leniniste). Punëtorët e kësaj shtypshkronjeje kanë protestuar ashpërsisht, megjithatë karabinieria ka bërë punën e vet.
Shokëve italianë ne u kemi thënë ka kohë se duhet
ta organizojnë partinë edhe për kushte ilegaliteti, sepse
fashizmi në Itali një mëngjes cro të godasë. Pra, me
rastin e krimeve që po kryhen nga fashistët italianë,
puna e tyre kryesore synon të çojë në likuidimin e partisë marksiste-leniniste dhe në arrestimin e të gjithë
elementëve përparimtarë italianë. Përgatitet kështu një
grusht nga ana e një diktature të re ushtarake të veshur,
natyrisht, përsëri me petkun e një «demokracie» konstitucionale. «Ku ishe? — Hiçgjëkundi», prapë në ato pozita jemi. Po vijnë në fuqi elementë të hapët fashistë,
të mbuluar me maska demokratike popullore.
Gjithë këtë veprimtari fashiste qeveritë në fuqi në
vendet e Evropës dhe të Tregut të Përbashkët Evropian
e cilësojnë si «terrorizëm» dhe gjoja i kanë deklaruar
luftë këtij terrorizmi, por ky është organizuar prej atyre
vetë për të forcuar pozitat e tyre dhe për shtypjen e proletariatit, të klasës punëtore dhe të mbarë popullit punonjës. Ata e shikojnë se situatat dhe organizmat e ngritur
në Tregun e Përbashkët Evropian dhe në «Evropën e
Bashkuar» janë krijuar nga ana e oligarkisë financiare
evropiane që e do këtë shtypje të pamëshirshme kundër
punëtorëve, që siguron nga ana tjetër fitime të mëdha
për koncernet kapitaliste evropiane dhe shoqëritë shumëkombëshe.
Të gjitha këto shtete të «Evropës së Bashkuar» hi-
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qen si •solidare» kundër terrorizmit dhe nuk mungojnë
t'u dërgojnë ngushëllime demokristianëve dhe qeverisë
italiane. Le t'i hanë ngushëllimet qeveria italiane dhe
Partia Demokristiane, por është kjo që për dekada të tëra
e ka shtypur popullin italian dhe e ka sjellë këtë situatë.
Kjo gjendje është krijuar nga shfrytëzimi i pamëshirshëm i popullit italian nga ana e kapitalizmit italo-amerikan dhe tash masat e gjera të popullit, me gjithë
frenimin e madh që u bëhet nga sindikatat revizioniste
të lidhura me kapitalin, ia bëjnë jetën të pamundur qeverisë demokristiane.

vLoRE, E NIRRECURE
5 PRILL 1978

TIRADE E NDYRE ANTISHQIPTARE
Dje shkrova për pikën e parë të raportit të Huan
Huasë. Tash të vijmë te pika e dytë, te problemi i Shqipërisë. Këtë çështje ministri i Jashtëm kinez e trajton
në mënyrë revizioniste, por gjoja teorikisht. Në përmble-

dhje, baza e mosmarrëveshjeve në mes Partisë së Punës
të Shqipërisë dhe Partisë Komuniste të Kinës, thotë ai,
ka lindur në vitin 1971-1972 dhe kjo për arsye se Kina
mbështet teorinë «e famshme» të «tri botëve» të Mao Ce
Dunit, kurse Shqipëria është kundër kësaj teorie. Pastaj
ministri i Jashtëm i Kinës fillon të tjerrë tezën e bukur
ala kineze, duke shpjeguar se kjo teori e Mao Ce Dunit

qenka një plotësim i marksizëm-leninizmit dhe Mao Ce
Duni paska formuluar i pari çështjen se nuk mund të
shkohet në socializëm dhe në komunizëm pa u bashkuar
me popujt e tjerë. Kjo është teza e përgjithshme. Sipas
këtij ministri, Lenini dhe Marksi nuk paskëshin parashikuar shumë gjëra, kurse Mao Ce Duni i parashikoi,
dhe Huan Huaja merr përsipër t'i radhitë më poshtë ato
që parashikoi Mao Ce Duni.
Ministri i Jashtëm kinez thotë se kontradikta e tyre
me Shqipërinë filloi që kur ne botuam në «Zërin e popullit» të datës 7 korrik 1977 artikullin «Teoria dhe praktika e revolucionit», por ai nuk bën fare fjalë, përpara

kuadrove që po u flet, se para botimit të këtij artikulli
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Partia e Punës e Shqipërisë kishte bërë një Kongres të
tërë, Kongresin e 7-të, në të cilin i kishte shtruar pikëpamjet e saj politike dhe ideologjike si për «botën e tretë» ashtu edhe për unitetin internacionalist të proletariatit dhe të komunistëve. Këtë të vërtetë Huan Huaja ua
fsheh dëgjuesve të tij. Ai nuk u foli fare atyre se Partia
Komi.miste- e Kinës i kishte dërguar një letër pa firmë
Partisë së Punës të Shqipërisë, pasi gjoja kjo kishte sulmuar teorinë «gjeniale» të Mao Ce Dunit mbi «tri botët».
Ky ministër shton se «Zhenminzhibaoja» (dhe jo Komiteti Qendror) iu shmang polemikës dhe ribotimit të
artikullit të «Zërit të popullit», por thotë se në njëfarë
materiali referativ u ribotuan disa pjesë. Se ç'pjesë u
bOtuan, këtë ne nuk e dimë. Ne dimë atë që revizionistët
kinezë nxjerrin një gazetë të brendshme për kuadrot, ku
botojnë gjithçka flitet në shtypin e huaj nga reaksioni
botëror kundër Shqipërisë dhe pro Kinës. Ministri i Jashtëm i Repuffikës Popullore të Kinës shton se «Ne jemi

përgatitur të ribotojnaë në «Zhenminzhibao» dhe në
«Guanminzhibao», në kohën e përshtatshme, artikuj që
dalin në shtypin e huaj me qëllim që të bëjmë sqarimet
e nevojshme, për disa probleme, në një mënyrë të tërthortë». Me fjalë të tjera ai pohon se do të vihen të tjerët
të shprehin mendimin e Kinës. Kjo do të thotë që Kina
ka gramafonë, të cilët i vë në lëvizje dhe i paguan të
flasin për të, ashtu siç bën edhe për qëmtimin e të gjitha
qelbësirave të agjencive imperialiste të lajmeve kundër
Shqipërisë dhe i vë ato të tëra në atë material referativ
të brendshëm që u jep kuadrove.
Huan Huaja thotë se kryetari Hua dhe zëvendëskryetari Ten kanë shpallur dhe kanë këshilluar që «tani
për tani të mos botojmë artikuj për të hedhur poshtë
publikisht pikëpamjet e gabuara të Partisë së Punës të
Shqipërisë». Përse vallë këta zotërinj nuk guxojnë të
shprehin publikisht pikëpamjen e tyre? Ministri thotë se,

•

«duke vepruar në këtë mënyrë, ne shpresojmë të evitojmë zgjerimin dhe nxjerrjen në publik të mosmarrëveshjeve midis partive, nga njëra anë, kurse, nga ana tjetër,
vazhdon ai, këtë taktikë e kanë përdorur edhe Liu Shao
Çia dhe Mao Ce Duni». Kjo tregon qartë se pikëpamjet e
tyre, siç e ka vënë në dukje Partia jonë, për një kohë
shumë të gjatë, janë revizioniste, liberale, pajtuese. Këto
pikëpamje flasin për një bashkekzistencë paqësore, ideologjike dhe politike me armiqtë e marksizëm-leninizmit.
Në qoftë se revizionistët kinezë nuk flasin haptazi
kundër nesh, kjo tregon se ata nuk kanë argumente për

të na luftuar dhe këtë e mbulojnë me shpresën që të
evitojnë zgjerimin dhe nxjerrjen në publik të mosmarrëveshjeve. E ç'fituan që nuk i nxorën publikisht mosmarrëveshjet me Bashkimin Sovjetik? S'fituan asgjë, u shua
iluzioni se ata do ta futnin në kurthin e tyre Bashkimin
Sovjetik. Huan Huaja diku në fjalimin e tij shtron përsëri këtë problem, kur thotë se shpresojnë që Shqipërinë
ta kthejnë përsëri në rrugën e tyre!

Megjithatë, ministri i Jashtëm i Kinës nuk lë pa
theksuar se nga të gjitha këto që po ngjasin, e sidomos
nga problemi i Shqipërisë, është brengosur populli kinez,
i cili ka shprehur shqetësimet e tij për këto mosmarrëveshje. «Ç'po ngjet kështu?» — thonë kuadrot në Kinë.
«Pse Shqipëria, mikja jonë e madhe, të dalë kundër nesh?».
Këto i Dohon ministri i Jashtëm i Kinës. Këtë situatë,
sipas Huan Huasë, kinezët e quajnë një «javë të zezë»,
se thonë që «një mik në Jug u burgos (është fjala për
Zylfikar Ali Buton), një shok armësh në Perëndim u bë
armik (Shqipëria) dhe një kodosh (Fan Yuan Yeni) kaloi
në anën e kundërshtarëve tanë. Me Vietnamin u ftohëm».
Atëherë, përse ngjasin këto? — pyesin ata. «Ka ardhur koha, thotë ministri i Jashtëm kinez, që pozita dhe pikëpamja e tyre, e ndërgjegjshme apo e pandërgjegjshme të
peshohet me kujdes nga ana jonë». Vetëm se Huan Huaja
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i qorton dëgjuesit e të gjithë ata njerëz që habiten nga
kjo politikë që ndjek Kina dhe thotë: «Përse nuk folën
ata për situatat e shkëlqyera dhe për njoftimet inkurajuese, por flasin për ato demoralizuese, që ndodhën në
korrik?». Sipas Huan Huasë njerëzit duhet të flasin dhe
publiku kinez duhet t'i ekzaltonte masat represive që
mori diktatura borgjeze kapitaliste kineze e Hua Kuo
Fenit kundër elementit përparimtar në Kinë.
Ministri i Jashtëm kinez pohon se në çështjen shqiptare punët kanë marrë një rrugë të tillë saqë një gazetë
në Jugosllavi, në shtypin e së cilës bazohet Kina, ka
botuar një artikull me të cilin bën të njohur se Shqipëria do të flakë tutje disa marrëveshje të bashkëpunimit
teknik midis Kinës e Shqipërisë dhe nuk do të vazhdojë
zbatimin e marrëveshjeve lidhur me dërgimin e teknikëve
kinezë për të ndihmuar në ndërtimin dhe në zhvillimin
ekonomik të Shqipërisë. Duket kështu dhe lihet të kuptohet se Shqipëria dëshiron që Kina të tërheqë nga vendi
ynë teknikët që ka dërguar. Ja burimi i informatave «të
sakta» të qeverisë kineze për mendimet e qëndrimet tona.
Jugosllavia është bërë për Kinën e Hua Kuo Fenit informatori më i mirë për të nxitur kontradiktat midis
Kinës dhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë,
ajo është vënë tamam në ato pozita që i përshtaten Titos
për të intriguar dhe për ta bërë Kinën të bindet se Partia
e Punës e Shqipërisë është në pozita oportuniste, armiqësore ndaj Kinës. Edhe gazeta të tjera të huaja, pohon
Huan Huaja, kanë folur, po sipas tij, nuk kanë arritur
t'i gnunbullonin të gjitha këto materiale. Por ai gënjen,
sepse Kina ka një divizion të tërë njerëzish në Ministrinë
e Jashtme dhe në HSINHUA që i grumbullojnë këto të
dhëna nga gazetat e ndryshme të botës dhe jo vetëm
kaq, por edhe i klasifikojnë, dhe ato që u nevojiten për
vijën e tyre, ua servirin kuadrove t'i hanë. «Prandaj, —
thotë Huan Huaja, — ka ardhur koha që ne të shmangim
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konfuzionin e panevojshëm». Por kjo shprehje tregon se
në opinionin kinez ka një konfuzion të thellë politik për
këto çështje, veçanërisht për kontradiktat në mes Shqipërisë dhe Kinës.
Huan Huaja vë në gojët e njerëzve kinezë fjalët që
gjoja ata thonë: •Përse i dhamë najlonin Koresë, përse
bëmë strehime moderne në Shqipëri dhe topat e mortajat
tona i dërguam në Vietnam dhe në Kamboxhia duke thithur kështu gjakun dhe djersën e popullit tonë?» etj., etj.
E çfarë strehimesh moderne paskan ndërtuar kinezët
në Shqipëri?! Asgjë, asnjë strehim. Strehimet në vendin
tonë janë bërë me duart tona, me djersën tonë, prandaj
ky revizionist vë në gojën e popullit kinez gjëra të paqena për të treguar pikërisht se këto ndihma që u janë
dhënë qoftë Koresë, qoftë Vietnamit, qoftë edhe Shqipërisë, janë dhënë që ne t'u bindeshim atyre, të ndiqnim
politikën antimarksiste dhe kundërrevolucionare të tyre.
Kështu thotë populli kinez, bërtet Huan Huaja. «Tash ne,
vazhdon ai, mund të themi se kemi harxhuar gjakun dhe
djersën e popullit tonë pa siguruar miqësinë e këtyre tri
vendeve». Del qartë se ndihma e dhënë nga qeveria kineze dhe nga e ashtuquajtura Parti Komuniste e Kinës
ka pasur qëllime të tjera dhe aspak internacionaliste.
Pasi i vë në dukje të gjitha këto gjëra, Huan Huaja
bën pyetjen: «Përse Shqipëria është, kthyer kundër nesh?».
Dhe për ta shpjeguar këtë ai fillon të bëjë një «teori» të
gjatë mbi revolucionin, mbi kundërrevolucionin, mbi nevojat e diskutimeve e të bisedimeve dypalëshe e shumëpalëshe, të cilat, në fakt, kinezët s'i kanë dashur kurrë.
Ai thotë se, «qysh nga Kongresi i 22-të i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Shqipëria duke qëndruar më
me vendosmëri në anën e leninizmit, është bashkuar me
Kinën në fushatën kundër revizionizmit». Ky gabohet, se
ne nuk e kemi kundërshtuar hrushovizmin pas Kongresit
të 22-të. Partia jonë me fakte dhe me dokumente vërteton
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se ajo ka mbajtur qëndrim kundër hrushovizmit shumë
më shpejt dhe lufta e hapët kundër hrushovianëve nuk
ka filluar pas Kongresit të 22-të. Huan Huaja i konfondon qëndrimet tona me ato të Kinës, që janë dukur pas
Kongresit të 22-të. Por edhe këto kundërshtime të udhëheqjes kineze nuk kanë qenë të vendosura, përkundrazi,
ato kanë qenë vetëm presione që u bëheshin sovjetikëve
e jo për të mbështetur Shqipërinë dhe marksizëm-leninizmin, por për qëllime të tjera.

Ky renegat revizionist u thotë kuadrove se Partia e
Punës e Shqipërisë «mësoi shumë» nga Kina për të kundërshtuar kuadrot burokratë, për të futur punën prodhuese, për heqjen e gradave në ushtri, për revolucionin
në arsim, për shpalljen e Revolucionit Kulturor etj.
Masat që ka marrë Partia jonë për revolucionarizimin e jetës së vendit në asnjë mënyrë nuk kanë qenë të
frymëzuara nga Partia Komuniste e Kinës. Ato ishin rrjedhim i natyrshëm i zhvillimit të shoqërisë socialiste në
vendin tonë, i thellimit të teorisë marksiste-leniniste në
kushtet e reja që krijoheshin te ne, ishin një proces i
gjatë i veprimtarisë marksiste-leniniste të Partisë sonë që
krijonte mundësi, shkallë-shkallë, për t'u marrë vendime
dhe masa kurdoherë më të përparuara për konsolidimin
e atdheut socialist dhe për kalitjen e Partisë së Punës të
Shqipërisë.

nuk ka qenë në rrugë të drejtë marksiste-leniniste. Këtë
e vërtetoi koha në periudhën e mëvonshme.
Huan Huaja, ky renegat antimarksist, pasi i lëshon
këto gjëra, arrin të shpifë, gjithashtu, se pas këtyre ma-

save Partia e Punës e Shqipërisë ka lënë në harresë ngritjen teorike marksiste-leniniste të komunistëve dhe të
masave. Kjo, sipas tij, do të thotë që ne të pranojmë se'
gjithë kjo eksperiencë që gjoja paska marrë Shqipëria
nga Kina nuk ishte zbatuar në bazë të teorisë marksiste-leniniste. Sipas këtij renegati, ne nuk ishim për forcimin e teorisë marksiste-leniniste, për arsye se paskemi
lënë në harresë përgatitjen teorike marksiste-leniniste të
kuadrove dhe të punonjësve tanë dhe nuk paskemi mundur të zgjidhim divergjencat ideologjikë brenda në parti
dhe të ndërmarrim fuqimisht një luftë ideologjike që të
synonte të kuptuarit e thelbit të problemeve, si dhe të
arritjes së një uniteti të ri kameratesk nën marksizëm-leninizmin!

Më poshtë ky sharlatan thotë se ne gjoja nuk paskemi ditur që kontradiktat joantagoniste t'i trajtonim si
të tilla, por i paskemi kthyer ato në kontradikta antagoniste, duke diskredituar në këtë mënyrë disa anëtarë
partie, «komunistë të shquar», dhe duke i shkaktuar dëme
Partisë. Me këtë revizionistët kinezë, në mënyrë të hapët

marrin në mbrojtje tradhtarët B. Balluku, P. Dume e A.
Këllezi. Për këtë të fundit theksojnë se ishte edhe krye-

Të gjitha këto veprime të drejta të Partisë së Punës
të Shqipërisë revizionistët kinezë duan t'i paraqesin sikur
ne i kemi huajtur nga Partia Komuniste e Kinës. Kur
ne marrim një eksperiencë të mirë nga partitë motra
marksiste-leniniste, këtë nuk e mohojmë, por fakti është
se nuk janë veprimet e Partisë Komuniste të Kinës që
na kanë udhëhequr ne të merrnim vendime të drejta
për vendin dhe për Partinë tonë. bhe është fakt se Partia Komuniste e Kinës, me masat që gjoja mori ajo në
Revolucionin Kulturor, siç e kam shpjeguar gjerë e gjatë,

tar i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Kinë.
Në një vend të fjalës së tij ministri i Jashtëm kinez
thotë se ne kemi studivar, gjithashtu, materialin për
Petrit Dumen (përmend edhe dy kuadro të mirë).
Po ç'janë këto materiale për të cilat ne nuk dimë
gjë? Do të shohim. Me siguri Beqir Balluku dhe Petrit
Dumja do t'u kenë dhënë gjë dhe me to jugosllavët përgatitin materiale të shumta kundër atyre që u leverdis
t'i diskreditojnë dhe ua servirin kinezëve. Revizionistët
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kinezë, në miqësi të ngushtë me ata jugosllavë dhe duke
pasur besim të plotë në gjithçka që u thonë këta të fundit, i marrin gënjeshtrat për të vërteta.
Huan Huaja thotë: «Për të mbrojtur interesat e kauzës së lëvizjes komuniste ndërkombëtare në tërësi, si dhe

miqësinë vëllazërore midis Partisë Komuniste të Kinës
dhe Partisë së Punës të Shqipërisë nga pozitat e kauzës
së lëvizjes komuniste ndërkombëtare, mund t'u parashtrojmë shqiptarëve disa pikëpamje të ndryshme. Është
çështje tjetër pastaj nëse ata i pranojnë mendimet tona
apo jo, por ne do t'i paraqesim pikëpamjet tona lidhur
me fjalimin e Haxhi Lleshit, bile edhe sikur kjo të minojë miqësinë kino-shqiptare».
Se ç'është ky fjalim i Haxhi Lleshit, unë nuk e kam
parasysh, por Haxhi Lleshi s'ka folur kurrë haptazi kundër Kinës. Vetë kinezët në asnjë mënyrë dhe asnjëherë
nuk kanë bërë më të voglën vërejtje për ndonjë fjalim
të shokëve tanë. Ne e presim këtë parashtrim në lidhje
me fjalimin e Haxhi Lleshit, por është e kuptueshme se
ky parashtrim nuk do të vijë kurrë.
Pas kësaj tirade kundër nesh, Huan Huaja fillon pastaj të flasë «teorikisht». Në se konsiston kjo «teori»? Kjo
konsiston në mburrjen e Mao Ce Dunit, i cili «e çoi
marksizmin përpara». Dhe përse e çoi përpara marksizmin? Sepse «zbuloi dhe demaskoi revizionistët sovjetikë».
«Këtë gjë, — thotë ai, — nuk mund ta bënte as Marksi
dhe as Lenini, për arsye se revizionistët sovjetikë nuk
ekzistonin në kohën e tyre»! Një budallallëk të tillë kaq
të madh sa Himalaja, vetëm kinezët mund ta lëshojnë.
Kjo do të thotë se ky njeri mohon luftën e Marksit dhe
të Leninit kundër revizionistëve. Nëse revizionistët e paskan emrin Hrushov, Malenkov, Brezhnjev, Mao Ce Dun,
Kautsk apo Bernshtajn e të tjerë, për ta nuk ka rëndësi.
rëndësi ka vetëm që veten e vet ta vënë mbi Marksin
dhe mbi Leninin.
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Pra, kinezët vazhdojnë të thonë se teoria e Marksit
vërtet nuk është një dogmë, por ai që e paska zhvilluar
më tej këtë teori na qenka Maoja! Huaja tregon se në
Kinë pas-ka një legjendë sipas së cilës një perëndeshë
e qiellit, e quajtur Taoist, i dha dikujt një libër me përmbajtje të pakuptueshme. Me këtë ai do të tregojë rëndësinë e praktikës si burim i lindjes dhe i zhvillimit të
teorisë dhe thotë: «Ne pohojmë se praktikat revolucionare të Marksit, Engelsit dhe Leninit krijojnë bazat themelore të marksizëm-leninizmit» (sikur na tregon me këtë
ndonjë gjë të madhe!).

Ai do të thotë se tani që ka dalë në shesh revizionizmi hrushovian, kjo ishte një përvojë e madhe nga e
cila Mao Ce Duni gjoja ka nxjerrë mësime të vlefshme
dhe zhvilloi më tej marksizëm-leninizmin. Maoja, sipas tij,
ka nxjerrë një mësim historik të dhimbshëm nga kthesa
sovjetike e revolucionit nën diktaturën e proletariatit.
Në mes këtyre thënieve të habitshme nxjerr më së
fundi kokën ajo që dëshiron ai të vërë në dukje dhe ta
lidhë diçka me Shqipërinë, kur thotë se divergjencat
midis Kinës dhe Shqipërisë aktualisht përqendrohen në
nevojën për t'u bashkuar me «botën e tretë» dhe nëse
«bota e tretë» duhet ndarë ose jo në tri kategori. Dhe
pas kësaj fillon shpjegimin e mirënjohur nga ne për sa
i përket kësaj teorie antimarksiste që nuk do të ndalem
ta shpjegoj edhe një herë.
PPt këtë çështje ministrit të dashtëm të Kinës «i
vjen keq» që Partia e Punës e Shqipërisë, meqë nuk
mbron teorinë e «tri botëve» të Mao Ce Dunit, ka bërë
«regres» dhe ka kaluar në «oportunizëm». Ai shton se
«të nisur nga dëshira e mirë e partisë dhe e qeverisë
sonë, ne shpresojmë se pa kaluar shumë kohë shqiptarët
do të largohen nga ky qëndrim, do të rikthehen në parimet e drejta marksiste-leniniste dhe do të bashkohen e
do të luftojnë së bashku me ne si edhe më parë».
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Për ne është e ditur se nuk do të bashkohemi kurrë
me këta revizionistë të poshtër dhe, në qoftë se kemi
luftuar së bashku me kinezët për një kohë, këtë e kemi
bërë për arsye se ata paraqiteshin kundër revi4onizmit
hrushovian. Kuptohet se këtë kundërshtim kinezët. hiqeshin sikur e bënin duke u nisur nga pozitat marMiste-leniniste, përndryshe ne do të kishim qenë në luftë me
ta, sikurse jemi.

Te ky renegat nuk mungon të nxjerrë përpjetë veshët e gomarit edhe ndjenja e shtetit të madh, kur thekson se «populli shqiptar është i vogël, më pak se një e
treta e popullsisë së Pekinit». Me këtë ai do të tregoj
se s'ka ç'bën Shqipëria me kundërshtimin ndaj një popu11i kaq të madh prej 800-900 milionësh. Ai s'mungon të
thotë se •ne do të bëjmë përpjekje të mëdha ta fitojmë
Shqipërinë në anën tonë dhe do të mundohemi të mos
keqësojmë divergjeneat në mes dy partive». Ministri kinez
flet për një shtet të pavarur si për një lojë futbolli që
mund të fitohet nga ana e tyre.
Duke vënë në dukje se divergjencat në mes të .dyja
palëve kanë filluar në vitet 1971 e 1972, Huan Huaja
nxjerr çështjen e vizitës së Niksonit në Kinë dhe pretendon se për sa i përket kësaj vizite, ata na paskan vënë
në korent me hollësi që përpara! Kuadrove që ka përpara,
ai u lë të kuptojnë sikur për këto bisedime që kanë bërë
me kreun e administratës amerikane ne paskemi qenë dakord me ta. Në të tilla pozita shpifarake ndodhen këta

shkruar në deklaratën e përbashkët që kemi nënshkruar
me Çu En Lain, sipas së cilës për çështjet e mëdha
tike , ne duhet ta vëmë njëri-tjetrin në dijeni më përpara.
Këtu qëndron ajo që ne duam të respektohet dhe çështja
nuk qëndron tek ajo që pretendon Hua KuO Feni ose
Huan Huaja në raportin përpara kuadrove. Ky i fundit
thotë: «Mos vallë ne duhet t'i vëmë shqiptarët më përpara në dijeni për çdo gjë, mos donin shqiptarët që për
hir të shkëmbimit të informacionit të këshilloheshim me
PPSH • më përpara për kohën ekzakte të arrestimit të
bandës së të katërve më 6 tetor 1976? Pse, — vazhdon
ai, — nuk na vunë edhe ne në korent më përpara se t'i
dërgonin në gjyq Beqir Ballukun, Abdyl Këllezin e të
tjerë, po na informuan për këtë jugosllavët?». Ja, edhe
këttr .dalin përsëri revizionistët jugosllavë.

Por faktet nuk janë kështu. Ne në asnjë mënyrë nuk
kemi kërkuar që Kina të na vinte në korent për çështjet
e saj të brendshme. Kinezët nuk na vunë hiç në korent

Ministri i Jashtëm kinez bën një tiradë të gjatë për
t'u mbushur mendjen dëgjuesve sikur gjoja ne kërkojmë
nga Kina që kjo të na informojë për çdo gjë. Një gjë e
tillë s'është e vërtetë, përkundrazi, është një shpifje. Ne

për kundërshtimin që kishin me «bandën e të katërve»,
bile ata na akuzojnë ne se gjoja kishim pasur gisht me
këtë «bandë» që këta të merrnin fuqinë në Kinë. Kjo
është një shpifje trashanike dhe një përpjekje për të
mbuluar planin komplotist të Çu En Lait dhe të Beqir
Ballukut për të rrëzuar udhëheqjen shqiptare dhe për ta
lidhur Shqipërinë me Jugosllavinë dhe me Rumaninë nëpërmjt traktateve «miqësore». Nuk është aspak e vërtetë që ne nuk i paskemi vënë në kOrent kinezët për
tradhtirië e Beqir Ballukut, të Petrit Dumes e të tjerëve,
përkundrazi, ambasadorin kinez në Tiranë ne e kemi
thirrur që përpara në Komitetin Qendror dhe shoku
Hysni Kapo e ka vënë atë në dijeni, bile me për
punën armiqësore të Beqir Ballukut dhe të shokëve të
tij. Gënjeshtra, pra, është në rend të ditës te revizionistët
kinezë për të mashtruar kuadrot dhe popullin. .

e kemi fjalën për atë që duhet thënë dhe që është

Për sa i përket kërkesës sonë për të dërguar në Kinë

revizionistë, por asgjë nuk na çudit. Ata i kanë gënjyer
dhe do t'i gënjejnë vazhdimisht kuadrot dhe popullin
kinez.
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një delegacion të nivelit të lartë, udhëheqësit kinezë
edhe për këtë me paturpësinë më të madhe shpifin sikur
ata na paskan f tuar ne të dërgonim një delegacion në
Pekin, por ne nuk paskemi dashur, bile ata na paskëshin
kërkuar shumë herë që të venin atje shokë me përgjegjësi të lartë partie e qeverie dhe të shpjegoheshin mbi
mosmarrëveshjet që ekzistonin në mes dy vendeve e dy
partive tona! Edhe kjo është, gjithashtu, një tjetër gënjeshtër me bisht. Ata shtojnë se që përpara vdekjes së
Çu En Lait ky na paskësh thënë: «Mecienëse delegacioni
qeveritar shqiptar nuk po vjen në Pekin, atëherë do të
shkoj unë në Tiranë dhe do të bisedoj me shqiptarët për
të sheshuar divergjencat». Deri këtu arrin mashtrimi i
tyre!

Me pak fjalë, kur Huan Huaja, ky armik i Shqipërisë, i socializmit dhe i marksizëm-leninizmit flet për
vendin tonë, përdor të gjitha mjetet e trockistëve.
Mjeti kryesor për kinezët është mashtrimi dhe shtrembërimi i së vërtetës. Nga ana e kinezëve i bëhet një
shtrembërim i hapët së vërtetës në çështjen e luftës së
Partisë së Punës të Shqipërisë kundër revizionizmit modern. E kam fjalën për fillimin e kësaj lufte kundër revizionizmit hrushovian nga ana e Partisë së Punës të
Shqipërisë. Kinezët e trajtojnë çështjen sikur janë ata të
parët që e kanë zbuluar këtë plagë të madhe në lëvizjen
komuniste ndërkombëtare. Por faktet qëndrojnë ndryshe.

Nuk janë aspak kinezët që i kanë zbuluar e i kanë luftuar të parët hrushovianët, por ka qenë Partia e Punës e
Shqipërisë ajo që është ndeshur e para me këta armiq.
Ata as që mund t'i zbulonin hrushovianët, për arsye se
ishin vetë kundër marksizëm-leninizmit, ishin kundër
Leninit dhe kundër Stalinit, ishin pro renegatëve hrushovianë, të cilët i mbështetën. Ata u vunë në .opozitë
me hrushovianët vetëm kur e panë se nuk mundën të
përmbushnin qëllimet e tyre.
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Çështja tjetër është se kinezët përpiqen «të vërte-

tojnë» që ne kemi devijuar nga marksizëm-leninizmi dhc
jemi në pozita oportuniste, për arsye se nuk pranojmë
teorinë e «tri botëve» të «marksist-leninistit të madh»,
«timonierit të madh», Mao Ce Dunit. Këtë s'ka nevojë
ta shpjegoj. Të gjitha këto janë nga kreu në fund gënjeshtra.
Udhëheqësit kinezë përpiqen ta paraqesin situatën
në të kundërtën e saj, domethënë kërkesën me shkrim
të Komitetit tonë Qendror, drejtuar Komitetit Qendror
të Partisë Komuniste të Kinës, që të dërgonim një delegacion partie dhe qeverie në Pekin për të shpjeguar me
kinezët kontradiktat, të cilat kishin filluar të dilnin në
shesh me kohë, e paraqesin sikur janë ata që e paskan
bërë dhe paskan kërkuar të dërgonim ne një delegacion
në Kinë, por ne nuk paskëshim pranuar! Dokumentet
që disponohen kundër kësaj sfipifjeje nuk mund t'i rrëzojë dëshmia e rremë për dëshirat e Çu En Lait para
vdekjes.

Një gjë tjetër me rëndësi që del këtu, është se revizionistët kinezë, tok me Beqir Ballukun, Petrit Dumen,
Abdyl Këllezin dhe tradhtarë të tjerë, kanë komplotuar
kundër Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë,
kundër Partisë së Punës të Shqipërisë dhe kundër marksizëm-leninizmit në vendin tonë. Në krye të këtij komploti ka qenë Çu En Lai. Parashikimet tona i vërteton
me gojën e tij ministri i Jashtëm i Kinës, kur thotë se
këto kanë qenë kontradikta joantagoniste, por paskëshim qenë ne ata që i kthyem në kontradikta antagoniste.
Shpjegim të bukur u ka bërë ministri i Jashtëm kinez
qindra kuadrove që ka pasur përpara!
Për sa i përket tjerrjes së teorisë së «tri botëve» e
të revolucionit, edhe një herë tjetër ky renegat, ky shërbëtor i borgjezisë, e trajton problemin në mënyrë të atillë
që në kohën aktuale na qenka e domosdoshme që prole295

tariati botëror të bëjë aleancë të ngushtë me borgjezinë,
për të luftuar gjoja imperializmin dhe hegjemonizmin.
Dhe në këtë luftë kundër dy imperialistëve ai gënjen,
mashtron dhe në realitet këtë mashtrim e kuptojnë kuadrot kinezë, pse çdo ditë, çdo mëngjes «Zhenminzhibaoja» gërthet se ekziston vetëm një armik i rrezikshëm dhe
ky është socialimperializmi sovjetik.
Veç kësaj populli kinez e shikon vetë që Kina po
bën allishverishe të mëdha politike, ideologjike, ekonomike dhe ushtarake me imperializmin amerikan dhe me
gjithë imperialistët dhe kapitalistët e botës, nga janë e
nga s'janë. Ato që flet Hua Kuo Feni »dhe praktika e
sotme kineze vërtetojnë pikërisht çfarë pikëpamjesh teorike mbështet udhëheqja kineze. Kjo praktikë tregon se
teoria kineze është teori revizioniste, është pjesë e ideologjisë së kapitalizmit, e cila po përhapet në Kinë për të
sjellë në fuqi një diktaturë të egër ushtarake.
Këto përmban përmbledhja e fjalës së Huan Huasë.
Por ka edhe 8 pjesë të tjera, të cilat nëse do t'i kemi,
atëherë do të gjykojmë globalisht. Aktualisht, duke studivar problemet e para të kompleksit të këtij dekalogu,
mund të themi se këto pikëpamje janë të kinezëve dhe
duhet t'i ketë shprehur Huan Huaja. Aty duken stili i tyre, mendimi i tyre, mënyra e tyre e të trajtuarit të
çështjeve. Kinezët përdorin atë mënyrë veprimi që mbrojti Huan Huaja në fjalën e tij. Ata nuk i botojnë në gazetat e tyre pikëpamjet që kanë, por i shtrojnë me kuadrot,
pastaj ua japin miqve të tyre borgjezë jashtë, sikur këto
kanë dalë gjoja padashur, në mënyrë të fshehtë. Dhe
borgjezia i shtyp në gazetat e saj. Kinezët, pra, i bëjnë
purit tërthorazi siç e përcakton Huan Huaja. Kështu
vepron Partia Komuniste e Kinës.
Së pari, duhet thënë që për ne nuk është e keqe kjo
taktikë që ndjekin kinezët, për arsye se bota i mëson pikëpamjet e tyre dhe gjykon. Ne mendojmë se gjykimi i
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opinionit botëror do të jetë në favorin tonë, sepse pikë-pamjet kineze janë të gënjeshtërta, janë pa baza.
Së dyti, një metodë e tillë kineze na jep mundësi neve që jo tërthorazi, por drejtpërdrejt, të publikojmë materialet tona dhe atëherë kinezët do të gjenden me të
vërtetë në fund të pusit dhe do të mbyten në llumin revizionist, në llumin e tradhtisë ku janë duke u zhytur
çdo ditë e më thellë.
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PARAPERGATITJE PER VIZITEN E HUA KUO FENIT
NE JUGOSLLAVI
HSINHUA-ja njofton se ambasadori kinez në Jugosllavi po largohet nga posti i tij. Me gëzim të madh ajo
informon se me këtë rast ky ambasador, që e ka emrin
Çan Ai Fu, u dekorua nga ana e titistëve me urdhrin e
flamurit jugosllav me shirit, për kontributin që ka dhënë
në zhvillimin e lidhjeve të përbashkëta dhe shoqërore në
mes Kinës dhe Jugosllavisë.
Është i pari kinez që dekorohet nga titistët. Urdhri
iu dorëzua ambasadorit nga Stefan Doronski, nënkryetar
i Presidencës Federative Jugosllave. Në ceremoninë për
dorëzimin e dekoratës, Doronski përshëndeti ambasadorin
kinez dhe ngriti lart zhvillimin gjithnjë me sukses të marrëdhënieve jugosllavo-kineze. Bashkëpunimi jugosIlavo-kinez, theksoi ai, është me rëndësi të madhe për popujt
e të dy vendeve.
Pastaj, sipas HSINHUA-së, ambasadori kinez iu përgjigj titistit duke shprehur falënderimet për nderin e
lartë që iu bë dhe deklaroi se kjo mishëron miqësinë luftarake midis dy partive, dy vendeve dhe popujve të Kinës dhe të Jugosllavisë. Në fund ai u zotua që të punojë
për zhvillimin e mëtejshëm të miqësisë kino-jugosllave.
Pra, është e qartë se në mes Partisë Komuniste të
Kinës dhe Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë janë
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vendosur marrëdhënie të plota. Kjo pohohet me gojën e
vetë ambasadorit kinez kur ky dekorohet nga shteti jugosIlav. Kjo do të thotë se marrëdhëniet parti-shtet në
mes Kinës së Hua Kuo Fenit dhe Jugosllavisë titiste janë
plotësisht të qarta dhe ndriçohen nga «dielli» revizionist.
Prandaj s'ka si bëhet më mirë për ne dhe për gjithë botën
për të parë se në Kinë është vendosur haptazi revizionizmi. Për Kinën revizionizmi titist do të jetë një shembull për «mbarëvajtjen» e saj në rrugën e kapitalizmit.

Të gjitha këto gjëra bëhen si parapërgatitje për vizitën e Hua Kuo Fenit në Beograd. Vizita e kreut të revizionizmit kinez në Jugosllavi do të shënojë një datë tjetër të rëndësishme në kthesën vendimtare të Kinës drejt
kapitalizmit, drejt shndërrimit të saj në një fuqi socialimperialiste në unitet të plotë me kapitalizmin botëror.
Kina do t'i çjerrë të gjitha maskat dlie do t'i djegë të
gjitha etapat që të arrijë në këtë qëllim për të cilin prej
shumë kohësh Mao Ce Duni ka ardhur rrotull si pordha
në brekë, por për rrethana të brendshme dhe të jashtme s'guxonte të vepronte ashtu si ia donte qejfi. Maoja
e përgatiti këtë situatë dhe stafetën, përpara se të vdiste,
ua dha Hua Kuo Fenit, Ten Hsiao Pinit dhe reaksionarëve të tjerë kinezë, të cilët dinë si të veprojnë dhe i janë
përveshur punës me forcë për të fituar kohën e humbur.
Koha e humbur është gjoja ndërtimi i një Kine të fortë
brenda këtij shekulli. Kjo do të thotë, gjithashtu, që Kina
në fund të shekullit të mbërrijë në
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VLORE, E
6 PRILL 19/8

Ç'DO T'I SJELLE KINES MARREVF,SHJA ME
TREGUN E PERBASHKET EVROPIAN?
Bota kapitaliste shpreh gëzimin e madh që Kina e
Hua Kuo Fenit hyri në rrugën kapitaliste dhe nënshkroi
një marrëveshje tregtare me Tregun e Përbashkët Evropian për pesë çështje. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është
zhvillimi dhe forcimi i tregtisë ndërmjet Komunitetit
Ekonomik Evropian dhe Kinës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet radios
«Zëri i Amerikës» thonë se të dyja palët në marrëveshje
kanë theksuar zotimin e tyre që të marrin të gjitha masat e nevojshme, për të bërë çdo gjë të mundur, që të
krijohen kushte të favorshme për një tregti reciproke dhe
për përmirësimin e strukturës së saj me qëllim që të
ndihmojnë zhvillimin e tregtisë së përbashkët në sasi dhe
në cilësi.

Kjo marrëveshje patjetër është legale, por midis të
dyja palëve janë lidhur edhe marrëveshje të fshehta. Këto
të fundit nuk botohen publikisht, por sipas tyre veprohet.
Edhe evropianoperëndimorët, edhe kinezët, të bashkuar
në këtë treg të koncerneve të mëdha kapitaliste, do të
bëjnë ç'është e mundur që të ruajnë objektivat e këtyre
marrëveshjeve, por, njëkohësisht, do të shtojnë furnizimet që do t'i bëjnë njëri-tjetrit dhe çdo vit do të merren
në shqyrtim bilancet e kësaj tregtie.
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Të dyja palët i bëjnë koncesione njëra-tjetrës. Kina
i akorcloi klauzola të favorshme importimit nga Komuniteti Ekonomik Evropian dhe •ky, nga ana e vet, i akordoi Kinës klauzolën e shtetit më të preferuar». Kështu
Kina u bë një vend i preferuar për Tregun e Përbashkët
Evropian, gjë që u formulua zyrtarisht, dhe tash këto
do të tregohen shumë liberale në eksportimin e mallrave
të tyre, bile edhe të mallrave të ndaluara, domethënë të
mallrave strategjike, të materialeve ushtarake dhe të atyre që janë prodhuar sipas teknologjisë së lartë e që Kina
kërkon t'i blejë.

Si në çdo marrëveshje kapitalistësh dhe bankierësh,
natyrisht edhe në këtë rast do të ekzistojë një këshill i
përbashkët, që quhet këshilli miqësor. Ky këshill miqësor, siç u mor vesh, ka vendosur që çdo vit, dhe më se
një herë gjatë vitit, të diskutojë probleme që i përkasin
zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Por rëndësi ka diskutimi
i problemit të çmimeve dhe i mënyrave se si do të bëhen
pagesat e mallrave që do të blihen dlie këtu do të duken
patjetër favorizimet që do t'i bëhen Kinës nga ana e Tregut të Përbashkët Evropian, domethënë kreditë e mëdha
prej miliarda dollarësh që do t'i jepen asaj. Këto kredi,
natyrisht, ne do t'i dëgjojmë të shpallen një ditë sepse
kapitalistët, të cilët kanë kontradikta njëri me tjetrin, do
t'i vënë ndonjëherë në dukje këto kredi. Dhe kjo do të
ndodhë jo pas pesë vjetësh, por bile edhe në fund të vitit.
Balanca e Kinës do të jetë kurdoherë negative, jo vetëm
me vendet e Tregut të Përbashkët Evropian, por me të
gjitha vendet e tjera kapitaliste, me të cilat ajo po lidh
kontrata. Është e njohur kontrata që lidhi me Japoninë
për një kredi prej 20 miliardë dollarësh, që do ta shlyejë
gjoja me naftë, më duket për një periudhë pesëvjeçare.

Mirëpo të gjitha kredive që do të marrë Kina nga
vendet kapitaliste, do t'u përgjigjet me mallrat dhe lëndët
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e saj të para. Eksportimet e Kinës nuk do të mjaftojnë
për të mbuluar importimet që do të bëjë dhe për këtë
shkak ajo do të futet në borxhe, ashtu siç janë futur
edhe vende të tjera revizioniste, bile edhe Bashkimi Sovjetik, që është një vend i fuqishëm ekonomik.
VLOR2, E PREMTE
7 PRILL 1978

7 PRILLI NUK DUHET TE HARROHET KURRË
39 vjet më parë si sot Italia fashiste e Musolinit sulmoi atdheun tonë. Populli ynë qëndroi 15 vjet me radhë
nën robërinë e feudalëve, me satrapin Ahmet Zog në
krye, i cili e përgatiti këtë invazion, duke e shitur Shqipërinë më parë te jugosllavët dhe kthimin e tij në Shqipëri në vitin 1924 ai e pagoi duke u dhënë këtyre Vermoshin dhe Shën Naumin. Pasi mori kredi nga krali
Aleksandër i Jugosllavisë, Zogu u dha koncesione të mëdha jugosllavëve, por shpejt e ktheu fytyrën nga Italia
fashiste. Ishte Italia fashiste, me Musolinin në krye, ajo
që e financoi me kredi këtë tradhtar të atdheut, këtë
feudal e bandit. Kreditë nga ana e Italisë, natyrisht, ishin
robëruese, por tok me kreditë erdhën, gjithashtu, edhe këshilltarët, të cilët u infiltruan në aparatin shtetëror burokratik të Ahmet Zogut, duke shtënë në duart e tyre
të gjitha të fshehtat e këtij aparati, korruptuan nëpunësit
e lartë të Zogut, që përbënin një klikë të tërë, i mbanin
ata me bakshishe, krijuan një sërë tregtarësh, të cilët siguruan fitime të mëdha duke importuar nga Italia mallra
të demoduara dhe duke eksportuar në Itali artikujt ushqimorë, me të cilët mezi rronte populli ynë.
Këto kredi skllavëruese, natyrisht, i lejuan agjentët
e Musolinit, si ata shqiptarë, ashtu edhe të dërguarit
italianë, që Shqipërinë ta shfrytëzonin, të shfrytëzonin
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mbitokën dhe nëntokën e saj, gjithashtu, ta përgatitnin
vendin tonë si një plasdarm ushtarak për aventurat e
tjera që do të vinin me shpalljen e Luftës së Dytë Botërore. Më në fund fashistët italianë e pushtuan Shqipërinë
ushtarakisht të premten e zezë të 7 prillit, kur anije
lufte të shumta sulmuan me ushtri Portin e Durrësit dhe
portet e tjera shqiptare, ndërsa me qindra avionë fluturuan mbi territorin tonë. Natyrisht invadorët fashistë
u pritën me pushkë nga populli ynë, kurse tradhtari
Ahmet Zogu, me florinjtë që i rrëmbeu Shqipërisë. u
largua si një kusar për tërë natën, i shoqëruar nga xhandarët e tij dhe doli në Greqi e më vonë kaloi në Ev'ropë.
Kështu ia përgatiti ky aventurier Italisë fashiste të Musolinit pushtimin e Shqipërisë.
Këtë fat do të pësojnë edhe aktualisht të gjitha ato
shtete dhe popuj që e lejojnë kapitalin monopolist, të
cilitdo shteti, të futet në atdheun e tyre. Kapitali i huaj,
kreditë që japin aktualisht shtetet kapitaliste, imperialiste ose revizioniste, kanë të njëjtin qëllim që kishin
,edhe kreditë që Musolini i jepte qeverisë së Ahmet
Zogut.
Kreditë që përpiqen t'u japin shtetet e ndryshme
kapitaliste vendeve me të vërtetë socialiste, kapitalet që
kërkojnë të infiltrojnë në vendet socialiste, nuk kanë
aspak për qëllim të ndihmojnë zhvillimin e popullit dhe
të një vendi socialist. Qëllimi i tyre kryesor dhe i vetëm
është ta robërojnë atë vend dhe atë popull. Prandaj Partia e Punës e Shqipërisë për këtë çështje ka qenë që në
fillim shumë vigjilente dhe, në qoftë se ajo ka pranuar
kredi nga Bashkimi Sovjetik, ose në fillim nga JugosIlavia dhe pastaj më vonë edhe nga Kina, këtë e ka bërë
duke pasë kujtuar se këto vende ishin vende të vërteta socialiste dhe, kur pa se këto vende dhe qeveritë e
tyre nuk qenë përveçse vende kapitaliste, ose u kthyen
në vende kapitaliste, imperialiste, socialimperialiste, atë,

herë vigjilenca e shtetit tonë proletar u bë më e madhe
dhe nuk i lejoi qofshin revizionistët jugosllavë, qofshin
revizionistët sovjetikë, qofshin aktualisht revizionistët kinezë të veprojnë në kundërshtim me qëllimet e larta
të ruajtjes së pavarësisë, të sovranitetit dhe të lirisë së
atdheut tonë socialist.
7 prilli, invadimi i vendit tonë nga Italia fashiste,
u prit me armë. Kjo ngjarje e hidhur, shkaktoi ngritjen
e popullit tonë në këmbë, i cili u mobilizua që në ditët
e para me një urrejtje të papërshkruar kundër këtyre
okupatorëve këmishëzinj. Traditat e lashta luftarake, liridashëse të popullit tonë u ringjallën, u shumëfishuan, u
kalitën derisa krijuan atë forcë kolosale, që përballoi stuhinë dhe kjo stuhi në vendin tonë ndoqi atë rrugë që
përcakton Lenini për luftërat çlirimtare dhe për revolucionin.
Çështja nacionale, çështja e pushtimit të atdheut. nga
Italia fashiste, e acaroi akoma më shumë urrejtjen e
popullit tonë kundër regjimit satrap të Zogut dhe njerëzve. të tij. Këta, me ardhjen e Italisë, u bënë kuislingë
dhe shërbëtorë të okupatorit. Pushtimi i vendit ngjalli
në popull një urrejtje të papërshkruar kundër okupatorit
dhe qeverive kuislinge të njëpasnjëshme. Populli ynë
në këtë.periudhë të vështirë krijoi Partinë e tij Kemuniste, e cila, duke ndjekur e duke zbatuar mësimet e
Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe të Stalinit u bë udhëheqësja e vendosur, e papërkulur dhe parimore e popullit
shqiptar në Luftën Nacionalçlirimtare, në luftën për dëbimin e okupatorëve dhe për shkatërrimin e pushtetit të
vjetër borgjezo-kapitalist dhe të pushtetit kuisling të krijuar nga fashizmi italian.
Lufta Nacionalçlirimtare e popullit shqiptar ishte një
luftë heroike, një luftë e pabarabartë, por ajo ishte një
luftë e drejtë, për arsye se përfaqësonte dëshirat dhe
aspiratat e një populli që donte e lultonte të ishte i lirë
20 - 130
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dhe këtë luftë të drejtë e udhëhoqi një Parti e vërtetë
marksiste-leniniste e papërkulur. Prandaj veprimet e kësaj partie ishin të atilla që zunë rrënjë thellë në zemrat
dhe në ndjenjat patriotike të popullit tonë dhe me format e organizimit politik dhe ushtarak që krijoi Partia.
duke qenë kjo në udhëheqje të popullit, ky e theu okupatorin e armatosur deri në dhëmbë dhe koalicionin e
borgjezisë reaksionare e kuislinge të shitur të tij.
Kështu që 7 prilli për ne, shqiptarët, brez pas brezi
nuk duhet të harrohet, nuk duhet të harrohet lufta që
bëri populli shqiptar kundër okupatorëve italianë e më
vonë kundër nazistëve gjermanë dhe kuislingëve. Edhe
në këto kohë të turbullta për gjithë revolucionarët në
botë, kur imperializmi amerikan dhe revizionizmi sovjetik, tok me gjithë kapitalizmin botëror, duke përfshirë
edhe Kinën e Hua Kuo Fenit, janë ngritur në këmbë për
të robëruar popujt dhe për të përsëritur e për të fuqizuar shtypjen kundër tyre dhe veçanërisht për të likuiduar socializmin në Shqipëri, dita e 7 prillit nuk duhet
të harrohet. Konsekuencat e kësaj dite të lavdishme për
popullin shqiptar duhet të ruhen të pashlyeshme në kujtesën e vazhdueshme të njerëzve tanë, të frymëzohen
këta nga lufta që shkaktoi okupimi i Shqipërisë më 7
prill 1939 dhe të jenë kurdoherë vigjilentë përpara intrigave, përpara shantazheve, përpara kërcënimeve të të
gjithë armiqve. Ne do t'i rezistojmë me trimëri, me heroizëm, me mençuri, me gjakftohtësi, edhe me luftë, po
të jetë e nevojshme, çdo orvatjeje të armiqve, nga cilado
anë që të vijë dhe që do të ketë për qëllim të cenojë
kufijtë e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë,
që do të ketë për qëllim të cenojë lirinë, pavarësinë dhe
sovranitetin e atdheut tonë socialist. Partia jonë e Punës,
Parti shqiponjë, vigjilon, populli ynë syshqiponjë vigjilon.
Asnjëherë dhe askush nuk duhet të thotë për 7 prillin se është një histori e kaluar, «e shkuar e harruar».
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Në asnjë mënyrë e kaluara nuk duhet të harrohet, as e
kaluara e lavdishme e popullit tonë, por as edhe e kaluara e hidhur e tij. Ne duhet t'i trashëgojmë dhe t'i
kalitim traditat e së kaluarës së lavdishme, por duhet të
ruhemi dhe të jemi vigjilentë për të përballuar me forca
të shumëfishuara përsëritjen e së kaldarës së hidhur, e
cila nuk duhet të lejohet më në vendin tonë. Dhe Partia
e Punës e Shqipërisë nuk do të lejojë kurrë që të përsëriten fatkeqësi të reja për popullin shqiptar.
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kinezëve, janë të panumërta diskutimet dhe shtyrja e
mbledhjeve prej tyre, janë të paimagjinueshme -tezat që
shtronin qoftë në lidhje me tregtinë, qoftë për shkëmbimet e mallrave, qoftë për çmimet e tyre, si dhe për nënshkrimin e protokolleve për objektet në fjalë. Çdo gjë
VLORË, E PREMTE
PRILL 1978

ASNJE MARRËVESHJE NUK NENSHKRUAN
KINEZET ME NE
Më lajmëruan se u kthyen të dy delegacionet tona
që kishin vajtur në Kinë. Njëri qe dërguar për të nënshkruar protokollet e punës në lidhje me objektet e ndryshme që kanë mbetur pezull për Kombinatin Metalurgjik
në Elbasan dhe tjetri për marrëveshjen tregtare për vitin 1978 dhe për të konkluduar për mallrat që Kina nuk
i ka livruar akoma vendit tonë.

Natyrisht patëm durim të madh ne këtu dhe shokët
tanë që shkuan në Pekin. I këshilluam ata të ruanin gjakftohtësinë dhe kështu vepruan. Ndenjën 4 muaj atje, gjë
që s'ka ngjarë kurrë në historinë e marrëdhënieve të vendit tonë me shtetet e tjera. Besoj se kështu nuk ka
ndodhur kurrë as në marrëdhëniet ndërkombëtare në mes
shteteve të tjera, çfarëdo qofshin këto. Si mund të zgjatet 4 muaj nënshkrimi i një marrëveshjeje të thjeshtë për
shkëmbim mallrash tregtare?! Por ja, kjo ngjau në mes
Kinës kapitaliste të Hua Kuo Fenit dhe Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, ngjau në mes Shqipërisë
socialiste dhe Kinës pseudosocialiste, e cila me traktate,

me marrëveshje e protokolle është e detyruar t'i livrojë
Shqipërisë një sërë objektesh, që kanë lidhje me Metalurgjikun e Elbasanit.
Janë të papërshkrueshme provokacionet e bëra prej
308

bëhej për të shkaktuar vonesë dhe në fakt kjo çështje u
vonua 4 muaj. Asgjë s'u përfundua. Tash të shohim se
kur do të vijnë kinezët në Tiranë dhe sa të predispozuar
do të jenë që të firmosin kontratat e protokollet. Qëllimi i
vetëm i kapitalistëve dhe i revizionistëve kinezë është që
të dëmtojnë ekonominë tonë, të zhvillojnë një tregti sa
më të vogël dhe të mos na japin ato objekte, të cilat kanëlidhje me plotësimin e zotimeve që kanë nënshkruar për
Kombinatin Metalurgjik. Ata kanë vepruar në një mënyrë të tillë që shokët e delegacioneve tona të ngriheshin
dhe të iknin dhe kështu të merrnin mbi vete përgjegjësinë e prishjes së marrëdhënieve me Kinën. Këtë synonin
ata. Këtu synonte gjithë ky provokacion i studivar dhe
sistematik nga ana e kinezëve.
Por njerëzit tanë, natyrisht, nuk pranuan që kinezët
t'i merrnin nëpër këmbë. Në asnjë mënyrë ata nuk pranuan pa diskutim ofertat dhe shantazhet kineze, por iu
përgjigjën në çdo rast, i demaskuan ata dhe i lanë me
gisht në gojë, pse e drejta, e vërteta, arsyeja janë nga
ana jonë. Kinezët nuk kishin as arsye, as fakte, as dokumente, por donin vetëm të bënin nga një mbledhje në
javë me njerëzit tanë. Kështu katër muaj me radhë vazhduan ata të ngulnin këmbë në pikëpamjet e tyre absurde,
antimarksiste, armiqësore, që nuk janë parë kurrë në
marrëdhëniet tregtare, bile edhe në mes shteteve kapitaliste.
Ne kemi eksperiencë në marrëdhëniet me revizionistët. Përveç Bashkimit Sovjetik socialimperialist, me të
cilin nuk mbajmë asnjë lidhje, me vendet e tjera revizioniste vazhdojmë të kemi marrëdhënie ekonomike dhe
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tregtare, po asnjëherë nuk kanë vazhduar tratativat me
ta më shumë se dy javë, kurse me kinezët kësaj radhe
vazhduan katër muaj dhe asnjë rezultat nuk është arritur deri tash. Ne kemi, gjithashtu, marrëdhënie tregtare
me shumë shtete borgjeze kapitaliste të botës qoftë të
Evropës, si me Italinë, Francën, Belgjikën, me Holandën,
qoftë edhe me vendet e Afrikës, si me Algjerinë etj. Me
këto vende kontratat dhe marrëveshjet janë lidhur bile
brenda një jave, kurse me kinezët jo. Të tillë janë revi-

zionistët kinezë, të poshtër. Sidoqoftë ne u lamë atyre në
derë dy dokumente bazë, me të cilat ua ngarkonim të
gjitha fajet përsipër, u shpjegonim në mënyrë të qetë, në
mënyrë të drejtë, në mënyrë revolucionare dhe pa i ngrënë aspak fjalët, por haptazi e drejt në sy, qëllimet e këqija të tyre gjatë gjithë këtyre tratativave që zgjatën
«një shekull» dhe nuk arritën në konkluzione.
Kinezët u përpëlitën, u orvatën të bënin edhe ata
një deklaratë të tillë, por ne ua hodhëm poshtë, nuk ua
pranuam, kurse deklaratat tona u mbetën në duar. Këto
që janë deklarata dinjitoze, do të shërbejnë nesër për të
vënë në dukje qëllimet antimarksiste dhe kapitaliste
shfrytëzuese të kapitalistëve kinezë, pikëpamjet e tyre të
shtetit të madh dhe qëndrimet poshtëruese që ky shtet i
maclh përpiqet të mbajë kundër një shteti të vogël, por
që qëndron kryelartë dhe mbron me këmbëngulje interesat e tij politikë, ideologjikë dhe ekonomikë.
Kur të kthehem në Tiranë, do ta studioj më nga
afër këtë problem për të parë se si janë zhvilluar konkretisht bisedimet me kinezët, cilat kanë qenë pikëpamjet e tyre, megjithëse unë i di, se shokët na kanë mbajtur
në korent për çdo gjë, prapë do t'u rikthehem deri në
hollësitë. I kam thënë shokut Hysni e shokëve të tjerë se
si duhet të hartoheshin dhe ç'përmbajtje duhet të kishin
dy dokumentet që do t'u linim dhe u lamë kinezëve.
Sidoqoftë, nga njohja prej raportimit që do të më bëjnë
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gojarisht shokët, të cilët udhëhoqën këto dy delegacione,
do të marr vesh nga afër metodat, format e poshtra, dinake, hipokrite dhe arrogante të kinezëve kundër vendit
tonë dhe kryesisht kundër Partisë së Punës të Shqipërisë, e cila lufton me forcë të madhe e pa u përkulur
revizionizmin kinez dhe çdo rrymë tjetër revizioniste,
qoftë kjo sovjetike, eurokomuniste etj.

Zaten kryesorja që na ndan ne me revizionistët kinezë është çështja ideologjike, sepse këta tradhtuan mar"ksizëm-leninizmin, kurse ne i kerni qëndruar dhe do t'i
qëndrojmë atij deri në fund besnikë. Partia jonë e demaskoi revizionizmin kinez dhe do ta demaskojë këtë
akoma edhe më rreptë në të gjitha drejtimet, në të gjitha
shfaqjet e politikës së tij, qoftë në ekonomi, qoftë në
marrëdhëniet ndërkombëtare, qoftë në politikën e brendshme të ndërtimit gjoja të socializmit në Kinë etj.
..Shënimet për Kinën» nga Ditari Politik, në dy vëllime dhe libri «Imperializmi dhe revolucioni», që do të
botohen së shpejti demaskojnë revizionizmin kinez. Në
të tre këta libra vihet në dukje vija e drejtë marksiste-leniniste e Partisë sonë përballë tradhtisë revizioniste
kineze dhe lufta që duhet të bëjmë ne dhe gjithë marksistë-leninistët në botë kundër imperializmit, qoftë ky
imperializëm amerikan, imperializëm sovjetik, imperializëm kinez, imperializëm japonez, anglez etj.

Kinezët po ecin revan në rrugën e tyre të tradhtisë
dhe po shkojnë më tej, prandaj do të vërtetohet akoma
më mirë mendimi i drejtë revolucionar, marksist-leninist
i Partisë sonë për ta. Do të vijë koha që të katër të vërtetat t'i thuhen haptazi Kinës revizioniste, t'i përplasen
në atë fytyrë të ndyrë që fshihet nën maskën e marksizmit.
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nga ato të Shteteve të Bashkuara. Me fjalë të tjera, Kina.

e Hua Kuo Fenit, e ashtuquajtura Kinë socialiste që demek mbron popujt e botës, nxit një luftë të re botërore
atomike.
VLORE, E SHTUNE
8 PRILL 1978

Këtë vullnet të Kinës nuk mund ta krahasojmë as.
me vullnetin e diktatorëve fashistë më të tërbuar që ka
njohur historia deri tashti dhe sidomos në kohërat tona.

Nxitja . që bën Kina për luftën botërore është krim. Nuk
mund t'i vihet asnjë emër tjetër këtij veprimi. Shtetet e
ME FJALE MBRON POPUJT, ME VEPRA
NXIT LUFTEN
Kina na qenka «thartuar» me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe vendimin e Karterit për të mos prodhuar
bombën me neutron e konsideroka si një gabim të rëndë.
HSINHUA-ja, duke e shprehur këtë pakënaqësi, ia
hedh fajin Karterit, i cili e mori këtë vendim me gjithë
deklaratat e luftënxitësve në Senatin Amerikan që kanë
kërkuar prodhimin e kësaj bombe. Veçanërisht «Zhenminzhibaoja», për të argumentuar zemërimin e saj, përsërit kërkesën e ish-presidentit Xherald Ford, i cili ka
thënë se një masë e tillë do të jetë një gabim shumë i
rëndë, prandaj, sipas kësaj gazete, Shtetet e Bashkuara të

Amerikës duhet të hapnin dritën jeshile për bombën me
neutron. Por ç'rëndësi ka vendimi i Karterit derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë formulën e prodhimit
të bombës me neutron dhe, kur të jetë momenti i duhur
për të, mund ta prodhojnë dhe ta përdorin atë.
Po ashtu HSINHUA-ja vë mirë në dukje referencat
e senatorit demokrat Robert Bërd, i cili thotë se mungesa
e dëshirës së amerikanëve për të kundërshtuar kërcënimin sovjetik është gjithnjë në rritje. Senati Amerikan,
thotë HSINHUA-ja, e ka aprovuar më përpara prodhimin
e kësaj bombe, me qëllim që t'i bëhej ballë epërsisë sovjetike me armë konvencionale «disa herë më të mëdha-
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Bashkuara të Amerikës, që janë një superfuqi dhe një
imperializëm i egër, kanë qëllimet e veta dhe nuk do të
lejojnë që Bashkimi Sovjetik të ngrihet më lart si fuqi e
madhe kapitaliste, që t'ua kalojë në armatime dhe t'i dominojë. Po të ngjasë një gjë e tillë, atëherë do të thotë
që imperializmi amerikan të pranojë rrugën drejt greminës. Që imperializmi amerikan të jetë aq budalla, siç
pretendon Kina, sa ta lërë Bashkimin Sovjetik t'ia kalojë
në këtë fushë ose të ketë frikë nga Bashkimi Sovjetik në
rast se ky provokon një luftë të madhe botërore, kjo as
mund të hahet dhe as që mund të kuptohet.
Kinezët dëshirojnë ta nxitin këtë luftë dhe u pëlqen
që kjo të bëhet në Evropë e jo gjetkë. Kina veçanërisht
nuk do që lufta të zhvillohet në Afrikë, sepse do që në.
këtë kontinent fuqitë e mëdha, si Bashkimi Sovjetik dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të mos e pengojnë që,
me disa kredi të akorduara për ndonjë shtëpi kulture,.
për ndonjë spital ose për ndonjë shkollë, të infiltrohet
dhe të krijojë edhe ajo tregjet e veta. Por, ndërsa kundërshton hapur ndërhyrjen sovjetike, Kina, nuk i përmend fare pozitat ekonomike dhe strategjike të Shteteve
të Bashkuara të Amerikës në shumë vende të Afrikës, ato
zihen në gojë nga ana e saj vetëm me një formulë të
përgjithshme, sa për të vënë në dukje që dy superfuqitë
ndërhyjnë në punët e brendshme të popujve afrikanë
dhe për ta paraqitur veten si një fuqi të madhe që gjoja
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lufton për çlirimin e popujve të Afrikës nga këto dy superfuqi.
Është një fakt konkret se udhëheqësit e të ashtuquajturave vende të botës së tretë, siç i quajnë ato kinezët,
nuk ua varin shumë Kinës dhe deklaratave të saj politike dhe ideologjike. Syrin, veshin dhe dorën këta udhëheqës i kanë gjetkë, i kanë tek ata që kanë edhe armë, edhe
para. Ata nuk shohin asnjë ndryshim në mes politikës
së Kinës, asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
të Bashkimit Sovjetik. Të tre flasin shumë për liri, për
pavarësi, për sovranitet dhe për çfarë të duash, por të
dyja superfuqitë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Bashkimin Sovjetik ata i shohin se kanë edhe fuqinë
dominuese të armëve dhe të parave, gjë që sot i mungon
Kinës.
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MARREDHENIET EKONOMIKE ME KINEN
RANE PERTOKE
Sot u vura në dijeni me detaje për rezultatet e bisedimeve të të dy delegacioneve tona në Pekin, delegacionit
të punës për konkretizimin e dërgimit të objekteve të
mbetura pezull të Kombinatit Metalurgjik në Elbasan dhe
tjetri — për marrëveshjen tregtare. Janë po ato gjëra
që dimë dhe që kam shënuar edhe më përpara.
Qëndrimi i kinezëve ka qenë deri në fund një qëndrim jo vetëm provokues, por edhe krejt i thatë në kuptimin e mosdhënies së asnjë argumenti dhe të asnjë
shpjegimi. Po përse e mbajnë ata një qëndrim të tillë
armiqësor që ishte evident dhe krejt i pathemeltë në
krahasim me shpjegimet dhe me arsyetimet tona? Me
fjalë të tjera, për sa u përket objekteve që duhet të
vazhdojnë të na japin ata për Kombinatin Metalurgjik,
qëllimi i kinezëve ishte që ne të nënshkruanim një dokument, ku të aprovonim se këto objekte do të ndërtohen kur Kina të ketë mbaruar eksperimentimin e tyre
etj. Asnjë datë nuk përcaktonin. Bile edhe për dy vepra,
për të cilat kishim rënë dakord për datat, ata nuk deshën
të nënshkruanin.
Kështu që ky delegacion nuk nënshkroi gjë. Gjithçka
mbeti pezull. Mendimi i delegacionit tonë ishte që këto
objekte zor se do të na jepen nga udhëheqësit kinezë,
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sepse këta janë të vendosur në rrugën armiqësore revizio-

niste të tyre kundër vendit tonë dhe nuk do ta zbatojnë
atë detyrim që kanë ndaj nesh për t'i ndërtuar këto
vepra.
Për sa u përket marrëdhënieve tregtare këto janë
reduktuar shumë. Do të na duhet të nënshkruajmë këtu
në Tiranë me punonjësit e ambasadës kineze, se asnjeri
nuk vjen nga Pekini, njëfarë marrëveshjeje për shkëm-.
bimin e atyre mallrave që shokët tanë kanë rënë dakord
në çmime. Për sa u përket mallrave tona, afërsisht ata
kanë pranuar të marrin një sasi me vlerë 10 milionë juanë reminbao, kurse nga të tyret, deri tashti, nuk na japin
përveçse mallra me vlerë prej 3 milionë juanësh. Kjo do
të thotë se ne mbetemi me një saldo pozitive nga ana e
tyre prej 7 milionë juanësh. Me fjalë të tjera, ne u japim
kinezëve mallra me vlerë 7 milionë juanë më tepër. Diferencën që krijohet kanë thënë se gjoja do ta shikojnë
në fund të vitit. Siç shihet, kjo është tregti e poshtër.
Një gjë të tillë, vetëm revizionistët kinezë e bëjnë.
Prandaj mund të arrihet në përfundimin se marrë-

jonë, që planet të na realizohen me sukses. Duhet të jemi
të përpiktë, sidomos në kërkesat e klientëve dhe t'ua
dorëzojmë mallrat sipas kërkesave që bëjnë dhe sipas marrëveshjeve që nënshkruajmë me ta. Duhet, gjithashtu,
që ambalazhi ynë të jetë shumë më i mirë nga sa është
sot.

dhëniet tona ekonomike dhe ato të bashkëpunimit tekniko-shkencor me Kinën revizioniste kanë rënë përtokë.
Por neve aq na bën. E kemi marrë parasysh një situatë
të tillë, kemi marrë masat dhe do t'i forcojmë akoma më
tej ato, që veprat të cilat do t'i ndërtonim me kinezët, si
dhe vepra të tjera në të ardhmen t'i ndërtojmë me forcat tona. Po ashtu ne kemi marrë dhe do të marrim masa
të mëtejshme që tregtinë e mbetur pezull, të lënë përtokë
ose të pakontraktuar me kinezët ta zgjerojmë me vende
të tjera të botës. Një gjë e tillë po vazhdon të bëhet me
sukses, kështu që këta 40 milionë juanë tregti që ne do
të bënim me Kinën, fare lehtë mund t'i bëjmë me shtete
të tjera të botës dhe kjo, sipas të dhënave që m'u njoftuan sot, më duket mua, ka filluar të kryhet me sukses.
Natyrisht, duhen bërë të gjitha përpjekjet nga ana
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STRATEGJI PA MASKA
Nga të gjitha ngjarjet që kanë lidhje me politikën
kineze dhe nga konstatimet që kam shkruar, në vija të
përgjithshme, mund të bëjmë edhe një herë disa shënime
për strategjinë kineze.

Në përgjithësi strategjia kineze është dominuar nga
pikëpamjet eklektike, jomarksiste të Mao Ce Dunit. Këto
pikëpamje politike të tij në problemet ndërkombëtare frymëzoheshin nga një ideologji e shkartisur borgjezo-revolucionare, por jomarksiste-leniniste. Politika e Mao Ce Dunit ka qenë një politikë e lëkundshme. Ky personalitet kinez huazonte mjaft mendime nga teori të ndryshme dhe
arriti të kombinonte një pikëpamje dhe një strategji të tij
të veçantë që duhej t'i përshtatej një shteti të madh kinez.
Ky shtet i madh, sipas tij, duhej të mos u ngjiste as demokracive perëndimore, as sovjetëve të themeluar nga
Lenini, por të ruante traditat e tij kineze aziatike dhe
të formonte një individualitet dhe autoritet të tillë që
të paktën të influenconte, në mos të drejtonte gjithë politikën, në radhë të parë në Azi dhe pastaj në kontinente
të tjera. Pas krijimit të Bashkimit Sovjetik me Leninin
dhe me Stalinin në krye, Partia Komuniste e Kinës, dhe
më vonë shteti i «demokracisë së re kineze», siç e quan
Mao Ce Duni, nuk dolën në mbështetje të plotë të shtetit
të parë socialist në botë. Në themel të këtij shteti të ri
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kinez të «demokracisë së re» ose në formimin dhe në
konsolidimin e Partisë Komuniste të Kinës nuk u panë
të kristalizoheshin idetë e Leninit dhe të Stalinit. Gjatë
kësaj periudhe shohim se Mao Ce Duni, që udhëhiqte
Partinë Komuniste të Kinës dhe shtetin kinez, tok me
grupet e tij (se nuk mund të themi që në Kinë ekzistonte
vetëm një grup) mbanin një pozitë të tillë neutraliteti në
të cilën dukej njëfarë «pavarësie» mikroborgjeze ndaj
teorisë së Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit dhe njëfarë përçmimi ndaj shtetit të parë socialist në botë, Bashkimit Sovjetik.
Maoja, për të mos u demaskuar, nuk mund të shkonte më tutje në qëndrime të hapëta kundër teorisë marksiste-leniniste dhe shtetit të sovjetëve. Vetëm se rruga që
po merrte nuk i ngjiste aspak asaj të Leninit dhe të Stalinit dhe teoria që e udhëhiqte shtetin e ri kinez nuk bazohej në teorinë marksiste-leniniste mbi shtetin. Kjo ishte
diçka «origjinale».

Ne shohim se gjatë kohës së aleancës së Partisë Komuniste të Kinës me Guomindanin, e më vonë pas prishjes me të, si dhe gjatë mosmarrëveshjeve me Kominternin, Mao Ce Duni dhe Çu En Lai, në radhë të parë,
kishin një simpati të veçantë për demokracinë borgjeze
amerikane dhe rreth e rrotull tyre mbanin të dërguar të
Uashingtonit, të maskuar këta nën petkat e gazetarëve
ose si emisarë të tjerë. Sipas mendimit tim, ekzistonte,
pra, një simpati e veçantë dhe më e theksuar e Maos dhe
e Çusë për «demokracinë» amerikane, sesa për sovjetët.
Gjatë gjithë luftës nacionalçlirimtare të Kinës nuk
u ndërprenë lidhjet e Mao Ce Dunit dhe të Çu En Lait
me imperializmin amerikan në ato forma që thashë më
lart. Kështu në Uashington ekzistonte lobia pro Maos,
siç ekzistonte edhe lobia pro Çan Kai Shisë. Kjo e fundit,
natyrisht, ishte më e fuqishme. Në fund të fundit marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Maon
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,dhe me Çunë në pragun e çlirimit dhe pas çlirimit nuk
u manifestuan aq të gjalla e substanciale. Ato, si me
thënë. mbetën në heshtje. Gjatë viteve të para të çlirimit
u duk sikur Kina anonte më tepër nga Bashkimi Sovjetik, megjithëse si Mao Ce Duni, edhe Çu En Lai, kishin
kontradikta dhe pakënaqësi nga ai. Këto pakënaqësi ishin
mbeturinat e pikëpamjeve të rrënjosura në kokën e tyre
sikur Kominterni kishte gabuar dhe ishte përpjekur që
Kina të zhvillohej nën drejtimin e Bashkimit Sovjetik.
Kur u çlirua Kina, Mao Ce Duni dhe Çu En Lai
menduan se kishin pasur mendime të drejta, për arsye
se lufta u fitua. Ata e nënvleftësonin faktin se lufta u
fitua jo vetëm me përpjekjet e popullit kinez. Në këtë
fitore ka ndikuar edhe thyerja e Japonisë nga forcat e
koalicionit sovjeto-amerikan. Këtë fakt kinezët nuk e
injoronin dot, por ata mbivlerësonin luftën e tyre.
Pas çlirimit Mao Ce Duni dhe Çu En Lai, jashtë
dëshirës së tyre dhe të detyruar nga rrethanat e fitores
kolosale të Bashkimit Sovjetik në thyerjen e Gjermanisë
naziste dhe të Japonisë militariste, sa qe gjallë Stalini,
mendoj se mbajtën një qëndrim të moderuar prosovjetik.
Domethënë strategjia e re e Mao-Çusë orientohej nga
Bashkimi Sovjetik. Ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kapitalizmit botëror ata, me dashje ose pa dashje, të detyruar nga rrethanat, i adaptoheshin strategjisë
-staliniane. Kur vdiq Stalini, u dukën qartë te Mao-Çuja

pikëpamjet shoviniste e antisovjetike dhe ndjenjat e
shtetit të madh kinez.
Mao-Çuja ishin kundër Stalinit, kundër Partisë Komuniste të Lenin-Stalinit, ata ishin kundër politikës, ideologjisë dhe organizimit të saj. Por këtë qëndrim nuk e
manifestonin atëherë. Pas vdekjes së Stalinit dhe pas përgatitjes së terrenit për puçin e organizuar nga revizionistët hrushovianë, gjendja shpirtërore e Mao-Çusë ishte
në hare. Ata shihnin një dobësim të theksuar që po i
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shkaktohej Bashkimit Sovjetik dhe shenjat se kishte ardhur në fuqi në këtë vend një grup, i cili do të ndiqte
një politikë që u shkonte për shtat këtyre dy udhëheqësve kinezë. Sipas mendimit tim, ky është një moment kyç,
që pikëpamjet revizioniste të Mao-Çusë u puqën me
komplotin revizionist të përgatitur nga hrushovianët në
Bashkimin Sovjetik. Faktet treguan që hrushovianët patën mbështetjen e Mao-Çusë në komplotin e tyre.
Këta të dy menduan se, me dobësimin e Bashkimit
Sovjetik, kur hrushovianët hodhën në dorë pushtetin politik dhe deformuan ideologjinë marksiste-leniniste, revizionistët sovjetikë do të kërkonin mbështetjen e të gjitha
shteteve të tjera socialiste e të partive marksiste-leniniste
të botës, një nga të cilat, më kryesorja dhe më vendimtarja, siç mund të mendonin Mao-Çuja, ishte Partia Komuniste e Kinës dhe shteti i «demokracisë së re kineze».
Hrushovi diti të manovronie në këtë situatë, ai diti
të gënjente dhe të bashkonte pas vetes partitë komuniste
të botës dhe Partinë Komuniste të Kinës, kurse me Partinë e Punës të Shqipërisë nuk pati sukses. Hrushovianët
shihnin se te Partia jonë dhe tek udhëheqja e saj nuk
do të gjenin atë mbështetje që gjetën që në fillim te
partitë e tjera komuniste. Këtë gjë revizionistët sovjetikë e ndien shpejt, por e nënvleftësuan. Për ta, duke
menduar si revizionistë dhe si përfaqësues të një shteti
të madh, nuk kishte rëndësi kundërshtimi, sado i vogël
ose i madh që të bëhej, nga ana e Partisë së Punës të
Shqipërisë dhe e Republikës Popullore të Shqipërisë kundër veprimtarisë së tyre për transformimin e vendeve
socialiste në vende kapitaliste.
Pra, Hrushovi, sa kishte nevojë që të afirmohej dhe
të vendoste pushtetin e tij, diti të përkëdhelte Mao-Çunë
për t'u ndihmuar prej tyre. Dhe këta e ndihmuan Hrushovin politikisht dhe ideologjikisht, se ekonomikisht nuk
kishin ç't'i jepnin. Përkundrazi, ata dëshironin të merr21 - 130
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nin ndihma nga Bashkimi Sovjetik, synonin të merrnin
jo vetëm teknologjinë, ndihma materiale dhe financiare
sikundër morën, por donin të merrnin sidomos bombën
atomike. Mao-Çuja synonin që Bashkimin Sovjetik ta kishin një aleat, por një aleat të tillë, që nuk duhej të
hidhte çape të rëndësishme pa u konsultuar me ta.
Pasi Hrushovi i forcoi mirë pozdat e veta, Maoja
bëri përpjekje të mëdha që të mos përçahej «miqësia» në
mes Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, se interesat e Mao Ce
Dunit e donin që të arriheshin rezultatet e strategjisë
së tij.
Gjatë gjithë kësaj kohe vëmë re se të dyja palët
manovrojnë njëra nga një anë, tjetra nga ana e kundërt.
Hrushovi me fjalë dukej antiimperialist, ai i sulmonte
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana e tij edhe
Mao Ce Duni e puqte strategjinë e vet me atë të Hrushovit, i sulmonte edhe ai Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që të dy, qoftë njëri, cioftë tjetri, në brendinë
e pikëpamjeve të tyre, e kishin qëllimin që, duke i kapërcyer hap pas hapi këto kontradikta, të binin në ujdi
me imperializmin amerikan. Dhe, pavarësisht nga propaganda shurdhuese, kjo prirje u duk te Hrushovi. Avancat
që ai bëri ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës me
politikën e tij të «bashkekzistencës paqësore», të «botës
pa armë, pa luftëra» etj., etj., çonin drejt një bashkëpunimi më të frytshëm me imperializmin amerikan, drejt
një afrimi me të në marrëdhëniet ekonomiko-ushtarake, për të forcuar akoma më tepër pozitat e Bashkimit
Sovjetik për t'u bërë superfuqi. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshironin që Bashkimin Sovjetik ta minonin dhe minimi mund të bëhej ose duke i deklaruar
luftë, ose duke e skllavëruar me ideologjinë borgjeze, si
dhe nëpërmjet investimeve të kapitalit.
Kur Mao Ce Duni pa se qëllimet e tij nuk u arritën
dhe strategjia e tij nuk doli në pah, siç mendonte, atë322

herë shohim acarimin e marrëdhënieve ndërmjet Kinës
së Mao Ce Dunit dhe Bashkimit Sovjetik të udhëhequr
nga klika hrushoviane. Në këtë acarim Partia e Punës e
Shqipërisë dhe Republika Popullore e Shqipërisë jo vetëm qenë të pranishme, . por ishin të parat që e filluan
luftën kundër hrushovianëve, për arsye se e panë me
kohë dhe shumë më përpara djallëzinë e tyre në arenën
ndërkombëtare, në strategjinë e tyre dhe veçanërisht në
taktikën që përdorën ata kundër nesh. Hrushovi shihte
te ne rezistencë kundër veprës së tij. Nga ana jonë rezistenca shtohej dhe gjeti terren të favorshëm. Partia e
Punës e Shqipërisë diti ta shfrytëzonte këtë situatë dhe'
e sulmoi revizionizmin sovj"etik haptazi në Bukuresht për
vijën tradhtarë e renegate • që kishte filluar të ndiqte,

dhe mbrojti normat marksiste-leniniste në marrëdhëniet
midis partive. Kina, e cila u sulmua nga hrushovianët, u
përpoq ta shfrytëzojë këtë situatë për interesat e saj.
Hrushovianët panë një rrezik që po ngrihej kundër strategjisë së tyre dhe ky rrezik ishte strategjia kineze, strategjia e këtij shteti tjetër të madh, i cili kërkonte të dominonte edhe mbi Bashkitnin Sovjetik, të bëhej një fuqi
e madhe botërore dhe t'i impononte pikëpamjet e tij politike dhe ideologjike edhe BaShkimit Sovjetik.
Këtu shohim se strategjia e Mao-Çusë mori një rrugë
tjetër. Po ç'rrugë mori? Ajo adaptoi, si me thënë, strategjinë e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të Republikës Popullore të Shqipërisg. Cila ishte strategjia jonë?
Ishte lufta kundër imperializmit amerikan, kundër borgjezisë kapitaliste botërore dhe revizionizmit modern sovjetik. Kështu që, udhëheqja kineZe filloi luftën në të dy
krahët, ashtu siç e kishim bërë ne vazhdimisht, veçse
këtë luftë ajo e bëri me shumë peripeci e me javashllëk.
Më në fund ajo u fut thellë kundër Bashkimit Sovjetik
revizionist. Ndërsa ne vazhdonim të qëndronim si kurdoherë në pozita të drejta revolucionare në interes të so323

cializmit dhe të revolucionit botëror, Kina javash-javash
filloi të ndërronte kurs, të adaptonte një strafegji të re,
të vinte në pah edhe armiqësinë e vjetër që ushqente
kundër Bashkimit Sovjetik që në kohën e Stalinit, bile
të riforcuar me armiqësinë kundër periudhës hrushoviane, dhe të kthente fytyrën nga Perëndimi dhe nga SHBA,
të ringjallte atë miqësi të vjetër të kohës së luftës, me
imperializmin amerikan dhe me kapitalizmin botëror.
Brenda një periudhe disavjeçare ne shohim që të kristalizohet strategjia e re kineze, e cila tenton dhe arrin të
pajtohet me imperializmin amerikan dhe me borgjezinë
kapitaliste botërore.
Në këtë ndryshim të strategjisë, që vendosën pas
Revolucionit Kulturor dhe pas likuidimit të grupit të
Lin Biaos, kur Mao Ce Duni dhe Çu En Lai qenë bërë
të plotfuqishëm, pasi likuiduan çdo përpjekje për kundërshtim, udhëheqësit aktualë revizionistë kinezë marshuan
gradualisht. Ata panë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
ishin në favor të kësaj strategjie të tyre, por duheshin
ruajtur edhe aparencat. Si «mollë sherri» në mes tyre
gjoja qëndronte Tajvani. Ky ishte një pretekst, por edhe
ky u zhduk.
Në fillim, për të realizuar një pjesë të strategjisë
së re, u hoq pengesa e Tajvanit për sa u përket lidhjeve miqësore politike, më vonë edhe ideologjike e tregtare me shtetet kapitaliste të zhvilluara të botës. Pasi
u hoq ky kusht, gjoja i pakapërcyeshëm, pse të tillë e
kanë pasë reklamuar më parë Mao-Çuja, Kina lidhi marrëdhënie diplomatike me Anglinë, Gjermaninë Perëndimore e kështu me radhë edhe me vende të tjera kapitaliste. Ajo u pranua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si anëtare e rregullt, mori vendin e saj në Këshillin e Sigurimit dhe Çan Kai Shia u qërua andej.
• • Natyrisht, ky ishte, si të thuash, një devijim treçerek
që e çonte drejt afrimit me imperializmin amerikan dhe

-
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me kapitalizmin botëror kundër Bashkimit Sovjetik revizionist dhe gjithë aleatëve të tij. Mirëpo qëndronin
akoma të ftohta miqësia dhe marrëdhëniet me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe, për ta ngrohur ca më tepër
këtë miqësi e më vonë edhe për ta trashur, u gjet arsyeja, u gjetën bisedimet, u gjetën fjalët dhe çdo gjë u konkretizua. Mao-Çuja bënë takime të fshehta dhe të hapëta
me emisarët e Niksonit, me Kisingerin, në radhë të parë, pastaj edhe me vetë Niksonin, i cili vajti në Pekin dhe
hodhi urën e madhe që nga «Kalifornia deri në Pekin».
Kështu që strategjia e re e Mao-Çusë, për afrim me
imperializmin amerikan dhe me kapitalizmin botëror, po
kristalizohej, po merrte forma konkrete. Pra autorët e kë-

saj strategjie janë në radhë të parë Mao Ce Duni dhe
Çu En Lai. Duhet thënë se Çu En Lai ishte më i egri dhe
më i vendosuri për një kalim më të shpelië në kapitalizëm, në unitet me kapitalizmin botëror, vetëm se politika
centriste e Mao Ce Dunit e frenonte këtë, por nuk e pengonte për përgatitjen e kësaj rruge. Dhe këtë rrugë mori
Kina.
Pas vdekjes së Çusë e të Maos, siç e dimë, e mori
fuqinë me puç Hua Kuo Feni, i cili (pas disa peripecive
dhe pasi likuidoi pjesën tjetër të Byrosë Politike me anë
të ushtrisë, pse kurdoherë ushtria ka luajtur në Kinë rolin e armës së diktaturës së borgjezisë, armën e grupimeve të ndryshme dhe veçanërisht në duart e Mao-Çusë)
solli në fuqi përsëri Ten Hsiao Pinin dhe që të dy filluan
punën për likuidimin e çdo rezistence në Kinë, për forcimin e ecjes së saj në drejtimin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës dhe për përhapjen në shkallë të gjerë drejt
miqësisë politiko-ideologjike me shtetet kapitaliste të të
gjithë botës.

Në radhën e parë të strategjisë së Hua Kuo Fenit
dhe të Ten Hsiao Pinit, natyrisht, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë kyçi i kësaj strategjie. Ky
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kyç hapi të dy dyert e sallonit dhe Kina u infiltrua brenda si miu që kërkon djathin. Aktualisht ne shohim që miqësia dhe tratativat politike, ekonomike dhe ushtarake
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë, pse këto
janë kryesoret. Tratativat vazhdojnë edhe drejtpërdrejt,
edhe nëpërmjet partnerëve të mëdhenj kapitalistë të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtu nuk duhet të
harrojmë që imperializmi aktual botëror lufton, përpiqet
të zërë vend kudo për të siguruar tregje nëpërmjet shoqërive shumëkombëshe. Kështu që. Kina këtë krijesë të
re të imperializmit botëror e përdor për t'u fshehur në
sy të popujve, sikur ajo nuk është plotësisht e lidhur
ekonomikisht dhe politikisht me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, por merr ndihma, kredi, teknologji etj. nga
Japonia, nga Republika Federale•e Gjermanisë, nga Franca, nga Anglia etj., me fjalë të tjera nga të gjitha vendet
e tjera imperialiste të radhës së dytë, që janë të pleksura si leshi i arapit edhe me kapitalet amerikane.
Në dukje pandehet sikur Kina afrohet më shumë me
shtetet e «botës së dytë», se me imperializmin amerikan,
për sa i përket marrjes së kredive, por realiteti nuk është
kështu. Kina merr më tepër kredi dhe ka një tregti më

të madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë
drejtpërdrejt, qoftë nëpërmjet shoqërive shumëkombëshe.
Por, pavarësisht nga strategjia e saj, politika e Kinës synon të gënjejë popujt dhe t'u thotë këtyre se ajo vazhdon të jetë një shtet socialist dhe se Partia Komuniste e
saj vazhdon të jetë një parti marksiste-leniniste.
Në këtë manovër të madhe strategjike Kina ka huazuar nga imperializmi teorinë e «tri botëve» duke e modifikuar atë për interesat e saj dhe vetë u fut në «botën
e tretë». Ne kemi shpjeguar qëllimet dhe taktikën e Kinës për këtë çështje, por duhet theksuar se kjo nuk
ndryshon asgjë për të bërë të qartë në sytë e botës përparimtare se ajo ka qëllimin që të "bëhet një superfuqi
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socialimperialiste për të dominuar dhe për të shfrytëzuar
popujt e pazhvilluar, duke u dhënë gjoja një mbështetje.
Kjo është një politikë e çoroditur. Revizionistët kinezë
nuk bëjnë dhe nuk mund të bëjnë politikë realiste, sepse
kjo nuk është e bazuar në vështrimin marksist-leninist
të gjendjes në botë, të forcave në arenën ndërkombëtare
dhe të taktikave të drejta që duhen zhvilluar.
Në strategjinë reaksionare dhe imperialiste të Mao-Çusë dhe të pasardhësve të tyre, Hua Kuo Fenit e Ten
Hsiao Pinit, ne shohim qartë edhe qëndrimet e tyre ndaj
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe vijës
rnarksiste-leniniste të Partisë së Punës të Shqipërisë.

Edhe udhëheqësit kinezë, ashtu si hrushovianët, u përpoqën ta injorojnë vendin e popullin tonë dhe Partinë e
Punës të Shqipërisë, dhe të krijonin përshtypjen se për
ta Shqipëria i;hte një pikë gjeografike në hartë. Por politika e drejtë dhe ideologjia marksiste-leniniste, të cilave u qëndron besnike Partia jon, bënë që ky vend i
vogël, ky popull i vogël, kjo Parti e vogël të afirmoheshin
në arenën ndërkombëtare dhe, sidomos, në lëvizjen komuniste ndërkombëtare.
Të dyja palët, si revizionistët sovjetikë edhe ata kinezë, na shikonin nëpërmjet syzeve të shtetit të madh.
Në një moment të caktuar, kur ndryshuan strategji sovjetikët, na bënë shantazhe dhe presione të shumta. kundër të cilave ne rezistuam me sukses dhe ata dështuan.

Kinezët, në momentet kur strategjia e tyre ishte në kundërshtim me atë të revizionistëve sovjetikë, u paraqitën
si dashamirësit tanë dhe menduan se me anë kredish dhe
investimesh do të na ëmbëlsonin e do të na kishin kurdoherë si mbështetës edhe atëherë kur do të ndryshonin
strategjinë e tyre, dhe që ata e dinin se do ta ndryshonin.
Por kjo nuk ngjau me ne. Në një moment, kur strategjia
Mao-Çu u drejtua nga miqësia me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe me kapitalizmin botëror, taktika e Mao327

-Çusë në këtë moment ishte që të influenconte ose edhe
të na detyronte që ta përqafonim këtë strategji të tyre.
Në qoftë se ne nuk do të bindeshim, ata do të organizonin një puç ushtarak për të përmbysur udhëheqjen tonë.
Kështu parashikonin që Shqipëria të bashkohej politikisht, ideologjikisht dhe ushtarakisht me Jugosllavinë titiste dhe me Rumaninë revizioniste.
Synimet e Mao-Çusë ishin që Shqipëria socialiste
dhe Partia e Punës e Shqipërisë, që qëndronin në pozita
të forta marksiste-leniniste, të adoptonin strategjinë kineze drejt miqësisë me imperializmin amerikan, me kapitalizmin botëror, si dhe me Jugosllavinë e me Rumaninë. Çu En Lai veproi aktivisht në këtë drejtim. Ky,
me anën e Beqir Ballukut, e organizoi këtë puç, me
llim që t'i kthente politikën dhe strategjinë e Partisë së
Punës të Shqipërisë dhe të Republikës Popullore të Shqipërisë në unitet me strategjinë kineze, në miqësi me titizmin dhe me Rumaninë. Mirëpo qëndrimet e Partisë
sonë kishin rënë në kundërshtim me kohë, që më 1960,
me pikëpamjet revizioniste akoma të pakristalizuara, por
që dukeshin, të Partisë Komuniste të Kinës, pikëpamje
të cilat çdo ditë e çdo vit merrnin forma gjithnjë e më të
theksuara, derisa u arrit në zbulimin e plotë të puçit të
Beqir Ballukut dhe të Abdyl Këllezit.
Kështu, si revizionistët sovjetikë ashtu edhe ata kinezë, e morën vesh se me kë kishin të bënin.

Aktualisht strategjia e Hua Kuo Fenit dhe e Ten
Hsiao Pinit nuk është më një strategji e maskuar drejt
rivendosjes së kapitalizmit në Kinë, por një strategji krejt
e hapur. Ky grupim revizionist kapitalist i ardhur në
Kinë ka vendosur diktaturën e tij fashiste. Partia Komuniste e Kinës ekziston vetëm si emër, se në Kinë dominon
fraksioni më i fortë ushtarak që drejtohet nga grupi që
ka ardhur në fuqi dhe bën ligjin atje.
Politika e jashtme e Kinës është në unitet me atë
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të imperializmit amerikan dhe të kapitalizmit botëror për
dy qëllime: për t'u forcuar Kina në pozitat kapitaliste,
domethënë për t'u bërë një fuqi e madhe kapitaliste, dhe,
në drejtimin tjetër, për të kundërshtuar socialimperializmin sovjetik. Domethënë nga një anë mbron imperializmin dhe borgjezinë kapitaliste, nga ana tjetër ajo lufton
superfuqinë rivale, socialimperializmin.
Grupi në fuqi i Hua Kuo Fenit dhe i Ten Hsiao Pinit
e di se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kurdoherë kanë
qëndruar pranë kapitalizmit evropian që dominon në
Evropë dhe në shumë vende të tjera të botës. Prandaj
Kina nën drejtimin e këtij grupi bën haptazi të gjitha.
përpjekjet që ta fuqizojë unitetin e 4,Evropës së Bashkuarp
reaksionare dhe të Tregut të Përbashkët Evropian, të
tregut të koncerneve dhe të monopoleve evropiane e të
shoqërive shumëkombëshe, ajo përpiqet që ta fuqizojë
në një mënyrë të tillë edhe NATO-n, këtë aleancë agresive politiko-ushtarake që udhëhiqet nga imperializmi
amerikan kundër Bashkimit Sovjetik revizionist.
Kina nxit që ]ufta imperia]iste grabitqare në mes.
këtyre dy superfuqive të bëhet në Evropë. Për këtë që-Ilim, kurdoherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tentojnë (siç bënë këto kohët e fundit me anën e Karterit).
që të mos i acarojnë aq shumë situatat me Bashkimin
Sovjetik, Kina ngre zërin dhe atakon Karterin se po
bën gabime. Kjo tregon shumë qartë që Kina ka tradhtuar marksizëm-leninizmin, revolucionin dhe po bën një
krim të madh të pafalshëm kundër njerëzimit, se nxit
një luftë botërore imperialiste në kurriz të popujve të
botës, të cilët, nga ana tjetër, në mënyrë hipokrite (dhe
kjo është një karakteristikë e revizionistëve kinezë), i
merr gjoja në mbrojtje në një kohë kur imperializmi
amerikan dhe socialimperializmi sovjetik janë në kontradikta të mëdha dhe konkretisht po luftojnë për t'i rimarrë njëri-tjetrit tregjet botërore, domethënë për të rindarë botën.
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Kina hesht përpara veprimtarisë agresive të imperializmit amerikan, përpara manovrave agresive amerikane dhe flet vetëm kundër veprimeve agresive sovjetike.
Këtu duket .qartë njëanshmëria e strategjisë kineze, njëanshmëri drejt rabrojtjes së kapitalizmit botëror në kurriz të interesave të popujve të botës që kërkojnë liri, që
kërkojnë pavarësi, q.ë. përgatiten e janë hedhur në sulm,
në revolucion kundër shtypësve të huaj dhe të brendshëm, të cilët janë në aleancë me njëri-tjetrin.
Kjo është me pak fjalë strategjia e gjithë këtyre
udhëheqësve e personaliteteve kryesore kineze, me Mao
Ce Dunin në krye,- dhe tash me Ten Hsiao Pinin. Kjo
strategji do të vazhdojë dhe ka mundësi të sjellë acarimin e kontradiktave dhe rrezikun e shpërthimit të një
lufte të re termobërthamore. Këtu qëndron përgjegjësia
e rëndë e këtyre antimarksistëve, renegatëve dhe armiqve të popujve të botës. :
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KAOS NE USHTRINE KINEZE
Agjencia HSINHUA dha dje një lajm që ka rëndësi
të veçantë: «Komisioni ushtarak i Komitetit Qendror të
Partisë Ko ► uniste të Kinës ka vendosur të drejtojë në
shkallë të gjerë organizimin dhe disiplinën e ushtrisë, pse
ky është një faktor për ta konsideruar luftën e klasave si
hallkë kyç-. Sipas kinezëve, këtë disiplinë e kishin prishur Lin Biaoja dhe «katkrshja».
Thuhet, gjithashtu, se sistemi i centralizmit demokratik në parti nxjerr plotësisht në pah demokracinë, ndërsa
ruan unitetin e partisë. Kjo lë të kuptohet që ushtria
duhet t'u bindet plotësisht Hua Kuo Fenit dhe Ten Hsiao
Pinit, pse këtu qëndron uniteti i partisë, pra, rrjedhimisht edhe uniteti i ushtrisë, ndaj duhet të bëhet një luftë e vendosur kundër atyre që refuzojnë të pranojnë vendimet e Komitetit Qendror të Partisë e të komisionit të
tij ushtarak, duke u marrë me veprimtari fraksioniste,
duke lënë pas dore lidhjet e tyre organizative dhe duke
vepruar me komplote e me intriga.
Kjo tregon se në ushtrinë kineze aktualisht nuk ekziston disiplinë, duhet të ketë kaos dhe kundërshtime
ndaj udhëheqjes aktuale. Të «njëqind lulet» në ushtri po
«lulëzojnë» dhe, siç po duket, ky «indisiplinim» siç duan
ta quajnë kinezët, konsiston në moszbatimin e urdhrave,
bile edhe në organizimin e kundërshtimit të këtyre ur331

dhrave, që për grupin e Hua Kuo Fenit dhe të Ten
Hsiao Pinit do të thotë të komplotosh. Komisioni ushtarak u bën thirrje veçanërisht kuadrove, sidomos kuadrove të lartë, që të jenë shembull në respektimin dhe në
ruajtjen e disiplinës revolucionare. Kjo, siç duket, tregon se kuadrot e Iartë nuk janë dakord me Komitetin
Qendror dhe me qeverinë e Hua Kuo Fenit, prandaj, për
ta shuar këtë kundërshtim, deklarata në fjalë thotë se
ata që janë shembullorë duhet t'i lavdërojmë dhe t'i dekorojmë, kurse ata që thyejnë disiplinën, duhet t'i dënojmë rëndë.
Pra, në ushtrinë kineze ekziston rrëmujë dhe, natyrisht, po vazhdojnë spastrimet e të gjithë kuadrove kundërshtarë. Këtë të lë të kuptosh ky vendim që ka shpallur publikisht HSINHUA-ja dhe që është një vendim i
Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës.
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DASHNORET KINEZE E JUGOSLLAVE
NE MUAJIN E MJALTIT
Dashuria në mes Kinës dhe Jugosllavisë po shtohet
çdo ditë e më shumë. Aktualisht të dy këta dashnorë
janë në muajin e mjaltit dhe i hedhin lule njëri-tjetrit.
Pekini nuk lë pa vënë në dukje ngjarjen më të vogël
në Jugosllavi. Nuk mbetet asnjë aktivitet në Jugosllavi që
të mos i bëhet i njohur popullit kinez dhe kjo njohje bëhet pa dorashka, duke vënë mirë në dukje se në mes dy
partive, asaj të Kinës dhe Lidhjes së Komunistëve të
Jugosllavisë, ekzistojnë marrëdhënie të ngushta.
Tanjugu, gjithashtu, boton lajme nga Kina, por kurdoherë me tendencë, boton ato që i leverdisin për të forcuar pozitat e titizmit jugosllav në botë, duke thënë se
ja, Kina i mbështet pozitat politike, ideologjike, ushtarake ose diplomatike të Jugosllavisë, e njëkohësisht për
të vënë në dukje se këto pozita që mbron Kina në drejtim të Jugosllavisë, janë pozita «marksiste-leniniste».
Edhe Jugosllavia përpiqet kështu të përfitojë nga ajo
pak hije që i ka mbetur Partisë Komuniste të Kinës, sikur
gjoja është një parti marksiste-leniniste. Por ajo që është
më me rëndësi për Jugosllavinë, për titizmin, për gazetat
e agjencinë e saj Tanjug, është që të vënë mirë në dukje
kthesën që po bën Kina drejt kapitalizmit.
Prandaj në një korrespondencë të Tanjugut nga Pe333

kini theksohet mirë, se mbase njerëzit në Jugosllavi nuk
e kanë kuptuar si duhet, se politika e Ten Hsiao Pinit
është politika e zhdukjes së klasave në Kinë. Ten Hsiao
Pini me teoritë e tij e quan «të kuq», revolucionar, marksist-leninist, intelektualin borgjez që punon për shtetin
kinez se edhe ai lufton për socializmin. Teoria e Tenit e
ka likuiduar kështu nocionin klasor për intelektualët
borgjezë, bile edhe kundrejt proletariatit, dhe u ka sig,uruar intelektualëve paprekshmërinë, u ka dhënë të drejtën që askush të mos i angazhojë me detyra politike dhe
ideologjike, por t'i lërë rehat që të kryejnë detyrat teknike që u ka caktuar partia.
Kjo frymë e re e Ten Hsiao Pinit, sipas Tanjugut,
ka hequr frikën që ka ekzistuar deri tash në inteligjencien kineze se nuk duhej të merrej me studime, me shpikje, me racionalizime, por të merrej vetëm me politikë
dhe me ideologji dhe, sipas Ten Hsiao Pinit dhe Tanju-.
gut, është kjo arsyeja që e ka lënë Kinën prapa. Këtë
gjë e vë mirë në dukje Tanjugu për ata që ajo mendon
se nuk e kanë kuptuar tradhtinë e Hua Kuo Fenit dhe
të grupit të tij, tradhtinë e Ten Hsiao Pinit dhe të grupit
të tij. I intereson shumë Jugosllavisë një gjë e tillë, sepse kjo që po bëhet në Kinë, në Jugosllavi është bërë
prej kohësh dhe kjo e ndien veten të kënaqur që aktualisht një pikëpamje e tillë po zë vend si duhet, fuqimisht,.
edhe në Kinë.
Gjithë kjo propagandë që u bëhet Ten Hsiao Pinit
dhe Hua Kuo Fenit për ecjen e tyre në rrugën kapitaliste, natyrisht, demaskon Mao Ce Dunin, që edhe në ato
çështje për të cilat është propaganduar si marksist-leni-.
nist (që në fakt nuk ishte), të rrëzohet, të diskreditohet,
pra, të mbetet si njeri pa kurrfarë vlere.
Në fakt, në një koment tjetër Tanjugu përmend se
një gazetë, e cila nuk më kujtohet mirë tash, ka shkruar:.
«Meqë katërshja dhe Lin Biaoja kanë gabuar, ku ka qe334

në kryetari Mao kur ata drejtonin?». Mao Ce Duni nuk
drejtonte, nuk udhëhiqte, nuk ecej nën flamurin e ideve
të tij? Atëherë, duke atakuar «katërshen» dhe Lin Biaon,
atakohet tërthorazi Mao Ce Duni, atakohen edhe idetë e
tij, po këtë ata nuk e thonë haptazi. Natyrisht, Hua Kuo
Feni me Ten Hsiao Pinin nuk e thonë haptazi, bile ata
do të vazhdojnë të fshihen nën idetë e Mao Ce Dunit, por
indirekt është e qartë se ata godasin të gjitha ato pikëpamje pragmatiste, jomarksiste të Mao Ce Dunit. Udhëheqësit aktualë kinezë janë krejt reaksionarë, djathtistë, kurse Mao Ce Duni ruante disa forma, mbante një
qëndrim centrist në politikë dhe në ideologji, bënte edhe
një politikë eldektike.
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ÇAUSHESKU NE ROLIN E NDËRMJETËSIT
Çaushesku i Rumanisë është në Uashington, ku ka
vajtur të bisedojë me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Karter, si një «burrë i madh politik»,
si «personalitet ndërkombëtar». E priti Karteri, i cili bisedoi me të dhe i dha edhe çmimin, duke e quajtur një
nga proksenetët më të shquar të botës. Siç i dha Titos
titujt që meritonte, edhe Çausheskun Karteri nuk e la
pa ndonjë titull... bile dhe e përgëzoi për ndërhyrjet e
tij në mes Sadatit e Beginit dhe bëri që këta të dy të
takoheshin.
Çaushi patjetër i raportoi Karterit për të gjitha bisedimet e fshehta që ka bërë me Brezhnjevin. Në radhë
të parë, i transmetoi presidentit amerikan rekomandimet
e Brezhnjevit për marrëveshjet që janë në rrugë në mes
Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat, siç dihet, bëhen në kurriz të popujve të tjerë.
Çaushi nuk mungoi t'i tregonte presidentit amerikan edhe
sekretet që ka mësuar andej-këtej me anë të agjenturës
së tij brenda në Bashkimin Sovjetik ose në vendet e
tjera të Traktatit të Varshavës. Pra, Çaushi jo vetëm që
është një proksenet, por është edhe një agjent i dyfishtë,
i sovjetikëve dhe i amerikanëve. Ai nuk ka munguar t'i
tregojë Karterit të gjitha pikat e dobëta dhe t'i flasë për
dëshirat e satelitëve të Bashkimit Sovjetik.
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Përveç kësaj, në radhë të dytë, por që ka, gjithashtu,
një rëndësi të dorës së parë, ata biseduan edhe për çështjen e kinezëve. Pranë Karterit Çaushi është proksenet
edhe për çështjet kineze. Revizionistët kinezë e kanë
ngarkuar atë që t'i thotë kreut të imperializmit shumë
gjëra për të cilat duhet të merren vesh dhe të bien dakord
nëpërmjet Çausheskut. Ata u kërkojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndihma dhe kredi, u kërkojnë favore,
u shpjegojnë problemet e tyre dhe Karteri i shpreh Çausheskut mendimet e tij, qoftë për Bashkimin Sovjetik,
qoftë për Kinën. Domethënë Çaushesku është prokseneti
i tre burrave të shtetit: Brezhnjevit, Hua Kuo Fenit dhe
Karterit. Praktika e punës po bën që këto tri shtete të
mëdha ta kenë parasysh këtë mi që hiqet sikur është
marksist-leninist e që vozit nëpër gjirizet e kapitalizmit
botëror.
Po lexoj njoftimet e agjencive të lajmeve si UPI etj.,
sipas të cilave Rumania po i jep një rëndësi të madhe
vajtjes së këtij «burri shteti» në Uashington. Veç e veç
këto agjenci lajmërojnë se Çaushesku priti në audiencë
ministrin e Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, priti në audiencë ministrin e Bujqësisë, priti në audiencë ministrin e Arsimit, priti në audiencë ministrin e
Ekonomisë e kë nuk priti ai në audiencë të veçantë, veçse Karteri e priti pastaj këtë në audiencë, kurse ky, ta
merr mendja, nuk e priti Karterin në audiencë.
Pas largimit të tij nga Uashingtoni, Çaushesku medoemos do të çojë në Kinë të ngrohta, porositë e Karterit
se si të veprojë Hua Kuo Feni, ç'pret ky dhe ç'do t'i
japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj Çaushi me
siguri do t'i raportojë edhe Brezhnjevit ato çka i tha
Karteri për të dhe për punët që lidhin, me njëra-tjetrën,
të dyja superfuqitë botërore. Ky është misioni i Çaushit
në Uashington.
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TE JEMI VIGJILENTE NDAJ ZHVILLIMIT
TE NGJARJEVE NE ITALI
• Sonte në mbrëmje, në orën 20 °°, televizioni italian dha
komunikatën e «brigadave të kuqe-, e cila thoshte se kishte mbaruar gjyqi i Aldo Moros dhe se ai është dënuar
me vdekje. Këtë mesazh •le brigate rosse• e kishin hedhur në tri-katër qytete kryesore të Italisë së Veriut.
Pra, siç duket, kryetari i Partisë Demokristiane, presidenti i ardhshëm i Italisë, pesë herë ish-kryeministër
dhe tash së fundi promotori kryesor i bashkëpunimit të
demokristianëve me revizionistët italianë, mund të ekzekutohet këto ditë, në rast se qeveria italiane nuk bie në
gjunjë përpara kushteve që kanë vënë ato, domethënë
lirimin e gjithë të burgosurve pjesëtarë të këtyre brigadave (dhe këtë e them unë se «brigadat e kuqe» nuk thonë asgjë).
Ekzekutimi i Moros në vetvete nuk ka ndonjë rëndësi. Ky element i zgjuar i reaksionit kapitalist italian, me
gjithë rolin e rëndësishëm që ka luajtur pas luftës, edhe
po u likuidua, nuk prish ndonjë punë pse është qeveria
demokristiane, që është në fuqi gati që prej çlirimit të
ltalisë ajo që e solli këtë vend në pozitat aktuale, në
buzë të greminës. Me fjalë të tjera kjo parti i ka shkaktuar Ita]isë një katastrofë të pariparueshme. Ajo është
demaskuar keq para popullit italian, me masat shtypëge,
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me paaftësinë për të nxjerrë Italinë nga krizat politike,
ekonomike e shoqërore. Por, për fat të keq. Partia ish-Komuniste Italiane tradhtoi revolucionin dhe proletariatin, i erdhi në ndihmë •Partisë Demokristiane dhe, tok
me sindikatat e saj të fuqishme, u fut në shërbim të kapitalit italian dhe atij botëror. Që në kohën e Toliatit, ajo
hodhi tej format revolucienare të luftës dhe adoptoi
«kompromisin politik• dhe «format strukturore», domethënë «vajtjen në socializëm nëpërmjet reformave»..
Ka mundësi që kjo mënyrë e zgjidhjes së këtij problemi të mos gjejë përkrahjen e punëtorëve dhe të proletariatit italian dhe mund' të shpërthejnë demonstrata të
atilla që t'i kapërcejnë normat borgjezo-kapitaliste të
vendosura nga patronati italian. nga sindikatat dhe nga
partitë, kështu që mund të arrihet edhe në goditje, që do
të thotë në fillimin e luftës civile, e cila, duke mos qenë
e organizuar, do të shtypet•nga forcat e armatosura italiane. Në këto kushte do të hidhen në ilegalitet të gjitha
ato parti, me të cilat nuk janë dakord krahu i djathtë
demokristian dhe partia fashiste «Movimento Sociale Itaiiano», domethënë janë në luftë. Me fjalë të tjera ka
mundësi që partia revizioniste italiane të përçahet, një
pjesë e saj të futet në ilegalitet, pjesa tjetër të bëhet
shërbëtore e fashizmit; po r në këto kushte vihet në rrezik Partia Komuniste e Italisë (marksiste-leniniste) dhe të
gjitha ato grupime dhe personalitete demokratike përparimtare që ose do të futen në ilegalitet, ose do të kapen
dhe do të përplasen në burg.
Sidoqoftë unë mendoj që vrasja e Moros do të shkaktojë në Itali një situatë të ndryshme nga situata aktuale
e llafeve. Nën vellon e qëndrimeve «të vendosura e burrërore» të qeveritarëvë italianë, mund të kalohet në një
situatë më të rëndë. Sidoqoftë gjendja e sotme është krijuar nga vetë ata, ka qenë e përgatitur me kohë, duke
qenë në fuqi dhe në bashkëpunim me reaksionin kapita339

list që partia revizioniste të mos hynte në koalicion me
demokristianët. Këtë gjë nuk e kanë dashur dhe nuk e
duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra, në gjithë këtë veprimtari globale që po ndodh
në Itali kanë gisht Shtetet e Bashkuara me organizmat e
tyre të spiunazhit, me CIA-n. Italia është qendra kryesore ushtarake e NATO-s, prandaj pozitat ushtarake, politike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës
në këtë vend janë me rëndësi të jashtëzakonshme. Ato
nuk mund dhe nuk do të lejojnë që këto pozita të dobësohen, prandaj shikojnë se rruga nëpër të cilën po ecej
në Itali ishte kaotike dhe kërkojnë të vendoset një regjim
i fortë ushtarak diktatorial i veshur me petka të tilla që
të duket si •demokratik», por në të vërtetë të jetë një
regjim diktatorial fashist dhe kjo, mendoj unë, mund të
ngjasë.
Aktualisht neve na del detyrë ta ndjekim me kujdesin më të madh zhvillimin e ngjarjeve në Itali, por jo
vetëm atje, për arsye se ato që po ndodhin në Itali do
të kenë rrjedhime edhe në Evropë, veçanërisht në «Evropën e Bashkuar», në Tregun e Përbashkët Evropian, si
edhe në gjithë skakierën ndërkombëtare.
Ndjekja e ngjarjeve në Itali ka rëndësi të jashtëzakonslne për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, për arsye se një regjim fashist i vendosur atje rrezikon republikën tonë. Dy herë vendi ynë është sulmuar
nga borgjezia kapitaliste dhe nga fashizmi italian, por të
tretën herë fashizmi italian nuk do ta gjejë më Shqipërinë socialiste të papërgatitur. Përkundrazi, në qoftë se
Italia fashiste e ardhshme do të orvatet të na sulmojë
ashtu si Italia fashiste e kohës së Musolinit, ushtritë e saj
agresore kësaj radhe do të gjejnë vdekjen përpara brigjeve të detit Adriatik, përpara Republikës Popullore So.cialiste të Shqipërisë.
Aktualisht, si kurdoherë, por sidomos në këto situata
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që bëhen akoma më të turbullta, na vihet detyrë të forcojmë pozitat tona të brendshme, të aktivizojmë mbrojtjen tonë luftarake, mbrojtjen e bregdetit dhe gjithë
mbrojtjen e vendit, që kemi planifikuar. Kjo detyrë duhet të zërë vendin kryesor, por jo më pak kryesor duhet
të zërë vendin e vet edhe realizimi i planit ekonomik në
të gjitha degët, për arsye se në rast rreziku, prapavijat
e vendit tonë duhet të jenë të forta edhe ekonomikisht.
Me fjalë të tjera, ne duhet të freskojmë, përpara këtyre situatave, të gjitha masat dhe projektet që kemi
vendosur dhe që kanë marrë rrugë zhvillimi dhe zbatimi, por ato duhet të ecin krahas edhe me zhvillimin aktual të situatave.
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dër revolucionit dhe kundër luftërave nacionalçlirimtare.
Ne, nga ana jonë, ndihmojmë revolucionin dhe luftërat
nacionalçlirimtare të popujve, pra, do të thotë se jemi në
luftë të hapët me këta armiq të njerëzimit. Strategjia e
E SHTUNE
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VIJIE E RREZIKSHME
Sot paradite u takova me shokët sekretarë, të cilët
më raportuan për një varg problemesh që kanë trajtuar
gjatë mungesës sime kur isha në Gjirokastër, Sarandë
dhe Vlorë.
Midis të tjerash, ata më treguan se leximi i librit
«Shënime për Kinën» për përdorim të brendshëm, nga
Ditari Politik, ka shkuar mirë dhe ka bërë shumë përshtypje. Shokët propozuan që të zgjerohet edhe një çikë
më shumë rrethi i njerëzve për studimin e tyre. Unë
jam dakord me këtë propozim, vetëm rëndësi ka që materiali të mos bjerë në duart e armikut. Ata që do ta lexojnë, duhet ta kuptojnë, ta kenë të qartë atë me qëllim
që t'u shërbejë për të kuptuar mirë gjendjen e përgjithshme në të cilën luftojnë Partia dhe populli ynë. Kjo ka
rëndësi të jashtëzakonshme pse në rast se nuk e marrin
Shqipërinë dhe luftën e saj në kuadrin e strategjisë globale të armiqve imperialistë amerikanë, të socialimperialistëve sovjetikë, të socialimperialistëve kinezë dhe gjithë
reaksionit botëror, atëherë do të thotë se ata nuk kanë
kuptuar gjë.
Në radhë të parë, siç e kam thënë edhe në një shënim të mëparshëm, duhet kuptuar mirë se në mes Kinës,

Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, ekziston një strategji globale unike, strategjia kun342

Partisë sonë është një strategji e bazuar në marksizUm-ieninizmin dhe në luftë me strategjinë e imperialisto-kapitalistorevizionistëve.
Ne shohim se imperializmi amerikan është në aleancë me borgjezinë kapitaliste ose me «botën e dytë» për të
dobësuar Bashkimin Sovjetik revizionist, rivalin e tij
kryesor ekonomik,- politik dhe ushtarak. Për këtë ekziston
një strategji e njëjtë në mes Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe të gjitha vendeve të Evropës Perëndimore,
Japonisë, si dhe të mbarë reaksionit botëror. Këtë nuk e
luan as topi dhe duhet ta kuptojnë mirë anëtarët e Partisë. Siç e dimë dhë siç e kuptojmë, kjo strategji konkretizohet në lëmin ushtarak, në lëmin ekbnomik dhe në lëmin politik.

Strategjisë amerikano-kapitaliste botërore i është
shtuar tash edhe strategjia e socialimperialistëve kinezë.
Aktualisht ata janë në një vijë me imperializmin aTnerikan dhe me kapitalizmin botëror, synimi kryesor i të cilëve është të vendosin «kordonin sanitar», këtë herë kundër
socialimperializmit sovjetik dhe përpiqen që ta dobësojnë
këtë shtet revizionist në interesin e tyre. Në këtë synim
të tvre merr pjesë edhe Kina, e cila po ndjek atë strategji
që i vjen në ndihmë strategjisë amerikane, që ndihmon
edhe strategjinë e imperialistëve të tjerë kundër socialimperializrnit sovjetik, por që. njëkohësisht, edha ajo ndih,
mohet prej tyre për eu bërë një shtet i fuqishëin kapitalist.
Pra, për këtë strategji Kina jo vetëm mbështet me
propagandë, domethënë politikisht dhe iaeologjikisht, Tregun e Përbashkët EVropian dhe «Evropën e Bashkuar».
por i bën thirrje «botës së tretë», me fjalë të tjera të
gjithë popujve që janë nën zgjedhën e këiyre imperialis343

tëve dhe, veçanërisht, proletariatit të të gjitha këtyre
vendeve, që të bashkohen me borgjezinë, me kapitalin,
me shtetet kapitaliste në një unitet luftarak ideologjik
dhe ekonomik kundër socialimperializmit sovjetik.
Përveç kësaj, Kina, që është një treg i madh për kapitalizmin botëror, tash është hapur për ta. Ajo lidhi
edhe marrëveshje tregtare me Tregun e Përbashkët Evropian. Kjo marrëveshje do të thotë që Kina të bëhet
importuese e mallrave dhe e teknologjisë së Evropës kapitaliste, për të fuqizuar, natyrisht, veten e saj, por njëkohësisht edhe për t'i nxjerrë sadopak nga kriza vendet
kapitaliste të «botës së dytë» që bëjnë pjesë në këtë organizatë, për t'i ndihmuar ato të ulin inflacionin, të ulin
papunësinë etj. Në këtë mënyrë, këto vende do të rimarrin forca, do të bëhen më aktive në mbrojtjen e Kinës
ekonomikisht, politikisht dhe kundër Bashkimit Sovjetik.
Pra, me strategjinë e saj Kina po ndihmon, edhe për
llogari të vet, kapitalizmin evropian të mëkëmbet. Prandaj shohim që ajo të predikojë «aleancën e shenjtë» në
mes imperializmit amerikan dhe imperialistëve të tjerë
për një luftë botërore grabitqare kundër socialimperializmit sovjetik.
Vendet kapitaliste të Evropës, tok me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm që duan të vendosin rrethimin, «kordonin sanitar», kundër Bashkimit Sovjetik,
por një nga qëllimet e tyre është të shkëputin prej këtij
gjithë satelitët që ai mund të ketë dhe ka në Evropë. Për
këtë gjë veprojnë bashkërisht vendet kapitaliste të Evropës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina. Në këtë
plan kjo e fundit bën orvatje t'i zbutë marrëdhëniet, sidomos ato tregtare, me Hungarinë, me Çekosllovakinë,
me Bullgarinë dhe me Poloninë. Ajo tashmë ka formuar

një grup në Evropë me Jugosllavinë dhe me Rumaninë,
dhe që të tria synojnë të realizojnë planin e vjetër kapitalist, të degjenerojnë më tej vendet e ish-demokraeisë
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shkëputin këto nga Bashkimi .Sovjetik dhe
popullore,
t'i lidbin me kapitalizmin evropian dhe atë botëror. Tash
këtë politikë po e ndjek edhe Kina revizioniste në bashkëpunim me dy banditët e tjerë, njëri i vjetër, siç është
Titoja dhe tjetri më i riu, Çaushi i Rumanisë.
Kina u përpoq që të fuste edhe Shqipërinë në këtë
valle dhe të krijonte këtu, në Evropë, një pirosti me tri
këmbë, por nuk ia arriti dot këtij qëllimi, pse Partia e
Punës e Shqipërisë ia kuptoi qëllimet. Nga ana tjetër,
për ta realizuar «kordonin sanitar» kundër Bashkimit Sovjetik shohim se përveç kontinentit evropian, përpjekje
të shumanshme Kina po bën edhe në kontinentet e tjera,
me allishverishe të mëdha tregtare dhe ekonomike, në
radhë të parë me Japoninë, e cila ka nënshkruar me të
një marrëveshje tregtare me afat shumë të gjatë.
Amerikanët, japonezët dhe i gjithë kapitalizmi botë-ror mendojnë se strategjia e madhe që ndjekin ata për.
mbytjen e Bashkimit Sovjetik, pa kaluar nga një luftë
imediate bërthamore, ka mundësi të arrihet, kurse Kina
ka frikë nga një luftë lokale e Bashkimit Sovjetik kundër saj, sido që në dukje nuk e konsideron këtë si një gjë
të mundshme. Por dihet se Bashkimi Sovjetik, në qoftë
se mund të sulmojë në një pikë të dobët të zinxhirit
kapitalist botëror, këtë do ta bëjë në radhë të parë kundër Kinës. Kina ka frikë nga një sulm nga Bashkimi
Sovjetik. Për këtë ajo jo vetëm armatoset, por ecën bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë
zënë pozita më përpara, kanë krijuar baza kudo, në të
gjitha kontinentet, në Azi dhe në Afrikë etj.
Strategjia e Kinës aktualisht është të bëjë allishverishe me të gjitha vendet e Azisë, që nga Pakistani, India, Malajzia, Singapori, Indonezia, Filipinet etj. Kjo do
të thotë se, krahas influencës amerikane, në këto vende
përpiqet të infiltrojë edhe Kina, me qëllim që të zërë
vendin e saj për të nxjerrë përfitime nga gjaku dhe nga
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djersa e këtyre popujve, për të bashkëpunuar me klikat
-që sundojnë mbi ta dhe për të penguar penetrimin atje,
në këto situata, të socialimperializmit sovjetik.
Kina thotë se Bashkimi Sovjetik është bërë agresiv,
më agresiv nga imperializmi amerikan, prandaj ajo ndjek
kursin që të bashkohet me imperializmin amerikan dhe
me kapitalizmin botëror për t'i prerë hovin ekspansionit
sovjetik.
Në Afrikë, Kina 'aktualiSht nuk ka mundësi të bëjë
shumë gjëra, por ajo çka përpiqet të bëjë, është fillimi
asaj që kërkon të arrijë. Këtë synon teza pseudomarksiste-leniniste e «botës së tretë- që mbron Kina, domethënë
do që të njihet nga vendet e ndryshme të Afrikës si një
vend gjoja socialist, si një vend që është i pazhvilluar si
ato, që edhe kjo mbështetet te një imperializëm për të
luftuar një imperializëm tjetër dhe që gjoja lufton të
.ndihmojë në çlirimin e këtyre vendeve, gjë që në të vërtetë do të thotë konsolidim i statukuosë aktuale në këtë
kontinent. Me një fjalë, Kina mbështet klikat sunduese
të shteteve të ndryshme të Afrikës. Ajb, tok me imperializmin amerikan dhe• me kapitalizmin 'botëror që kanë
.zënë rrënjë në Afrikë, që kanë kontuaret e tyre, që kanë
bankat, që kanë dhënë kredi dhe që shfrytëzojnë pasuritë
e mbitokës dhe të nëntokëS, si edhe afrikanët, ndihmojnë
që të ruhet statukuoja dhe të pengojnë infiltrimin e mëtejshëm të socialimperializmit sovjetik në vendet e këtij
kontinenti, në fillim gjoja duke e demaskuar si një vend
kapitalist dhe jo si një vend socialist. Kina hiqet për vete
sikur është një vend socialist që gjoja përkrah aspiratat
e popujve që duan çlirimin, duan revolucionin e të tjera
e të tjera parulla demagogjike të udhëheqësve kinezë, që
orej kohës së Mao Ce Dunit.
Pastaj, në qoftë se Kina arrin të krijojë një influencë
të tillë politike në Afrikë, do të mendojë që të futet në
konkurrencë edhe me imperializmin amerikan e me kapi,
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talizmin botëror në këtë kontinent të pasur, të pashfrytëzuar akoma sa duhet dhe si duhet, të fillojë pijë gjakun popujve afrikanë. Por këtë gjë Kina mund ta bëjë
pasi të forcohet vetë ekonomikisht dhe ushtarakisht, domethënë pasi të kthehet në një fuqi të madhe socialimperialiste. Këtë krim ajo ka filluar ta kryejë, por mendon se do ta realizojë si duhet, duke u bashkuar me
s'crategjinë e madhe të imperializmit amerikan dhe të kapitalizmit botëror. Duke u futur, pra, në Afrikë Kina
mendon të ndihmohet nga vendet kapitaliste e imperialiste dhe t'i ndihmojë ato, derisa të arrijë në atë situatë
që një pjesë e madhe e pasurive të saj të ketë kaluar në
xhepin e imperialistëve amerikanë dhe të kapitalistëve
të tjerë, një pjesë tjetër e madhe t'i shërbejë borgjezisë
kineze që po krijohet e do të mahet, kurse pjesën tjetër
ta investojë dhe ajo, ashtu siç bëjnë imperializmi amerikan dhe socialimperializmi sovjetik në vendet neokoloniale. Pra, Kina është një shtet me synime neokolonialiste.

Pikërisht strategjia që po ndërton Kina, e qinosur me
strategjinë amerikane, realizohet me anë të këtyre taktikave. Këto ta'ktika, natyrisht, do të jenë të ndryshme,
çdo gjë nuk do të kalojë lisho brenda kësaj strategjie,
mbasi do të ketë edhe kontradikta e fërkime në mes tyre.
Këto fërkime aktualisht nuk janë shumë të dukshme, por
jo edhe fare të paqena (ose të padukshme). Shtetet e
Bashkuara të Amerikës dhe Karteri, për shembull, bëjnë
sikur nuk dëshirojnë që ta prodhojnë bombën me neutron,
kurse udhëheqësit revizionistë Einezë deklarojnë haptazi,
siç bëjnë edhe revanshistët gjermanë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë një gabim të madh që nuk po e
prodhojnë këtë bombë dhe nuk i japin bombën atomike
Gjermanisë revanshiste. Kjo është një nga kontradiktat
që po dalin në shesh. Kontradikta të tjera do të dalin
edhe në mes tyre e Bashkimit Sovjetik, sepse ky nuk do
të lejojë që Shtetet e Bashkuara të. Amerikës, Kina dhe
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shtetet e tjera kapitaliste ta rrethojnë atë me një «kordon sanitar» të ri amerikano-kinez. Edhe ai ka planet e
strategjinë e tij dhe po i çon ato përpara.
Vajtja e Brezhnjevit në Siberi ishte një paralajmërim serioz për Shtetet e Bashkuara të Arrierikës e për
Japoninë, por sidomos për Kinën, sado që kjo e vë veten
e saj në radhën e tretë, por këtu kinezët blofojnë.
Është me rëndësi të kuptohet se kjo është një strategji e madhe, e cila është e rrezikshme për njerëzimin,
për revolucionin dhe veçanërisht për vendin tonë, prandaj
ka rëndësi të posaçme vendimi i marrë nga Komiteti ynë
Qendror dhe nga Kongresi i 7-të i Partisë që të ecim me
këmbët tona, të ndërtojmë socializmin me forcat tona
dhe, kur themi me forcat tona, këtë parullë ta mendojmë
seriozisht për ta vënë në jetë ditë e natë, i madh e i vogël. Në qoftë se kuptohet mirë kjo strategji imperialisto-revizioniste, duhet të mbahet parasysh se për shkak të
saj në vendin tonë ndërtimi i socializmit mund të gjejë
dhe do të gjejë pengesa. Por kjo strategji ka edhe taktikat e veta, të cilat mund të jenë të ndryshme dhe ne
duhet të përfitojmë prej tyre. Të jemi të sigurt se të
gjitha shtetet imperialisto-revizionisto-kapitaliste nuk e
pëlqejnë qëndrimin tonë, ato e nënvleftësojnë politikën
e Partisë sonë, por në të njëjtën kohë ato e shohin se kjo
është një" politikë shumë e rrezikshme për ta. Strategjia
jonë me strategjinë e tyre janë në kundërshtim të pazgjidhshëm. Ne jemi në luftë me të gjithë k&ta armiq,
por në mes tyre në disa taktika ekzistojnë kontradikta
nga të cilat ne përfitojmë në dy drejtime: E para, me

punën dhe me luftën tonë të drejtë krijojmë mundësi që
të fitojmë simpatinë e popujve, të njerëzve përparimtarë
e të marksistë-leninistëve kudo në botë, që përbëjnë një
forcë të madhe e janë ndihmë kolosale për ne; e dyta, duke
pasur parasysh kontradiktat që kanë midis tyre udhëheqësit e këtyre shteteve borgjezo-kapitaliste, ne përpiqemi të
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.bëjmë tregti, ashtu siç e .kuptojmë ne këtë, domethënë në
pavarësi politike, pa koncesione politike dhe ideologjike.
Ne duhet ta ruajmë këtë opinion kaq të favorshëm
që ka siguruar në botë vija e Partisë sonë në lidhje me
drejtësinë e saj, me drejtësinë e politikës dhe me guximin e madh të qëndrimeve luftarake kundër armiqve të
saj, të revolucionit dhe të marksizëm-leninizmit. Kjo ka
një rëndësi të jashtëzakonshme dhe këtu qëndron forca
jonë. Ne duhet që edhe me kinën ta shikojmë këtë zhvillim, pse Kina do të përdorë ndaj vendit tonë një taktikë
që të mos i këputë të gjitha lidhjet për të na mbajtur
në heshtje kundër gjithë kësaj politike dhe strategjie armiqësore që po zhvillon ajo kundër njerëzimit. Ne duhet
të hedhim në balancë cilat janë më me interes: pesë plaçkat që na jep Kina, apo të vazhdojmë t'ua themi mendimin tonë hapur. Këtë çështje, natyrisht, duhet ta gjykojmë e ta vlerësojmë ca më tej, por, në përgjithësi, taktika
e Kinës është e tilië, kurse taktika jonë duhet të jetë taktikë revolucionare dhe luftarake.
Këto mendime i kam thënë edhe herë tjetër në librin
almperializmi dhe revolucioni» edhe në Shënimet e mëparshme për Kinën, por i ritheksoj përsëri e përsëri do
t'i ritheksojmë që të mos i harrojmë dhe të kemi mundësi t'i ndjekim këmba-këmbës zhvillimin e gjendjes botërore, zhvillimin e strategjive të ndryshme të armiqve
tanë dhe të mbështetim fuqimisht strategjinë dhe vijën
e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë. Por të mos
harrojmë se kjo bëhet në funksion të një Shqipërie socialiste të fortë, e cila duhet të ecë me këmbët e veta dhe
ka mundësi të ecë me këmbët e veta, se ne kemi një
popull heroik, një popull entuziast, revolucionar e të
bashkuar grusht rreth Partisë. Prandaj do të jetë një gabim i madh që ne të mos mbështetemi dhe të mos e
shfrytëzojmë këtë situatë për ta kalitur akoma më mirë
gjendjen e brendshme të vendit tonë dhe për të ecur
përpara. Dhe ne do të ecim kurdoherë përpara.
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17 PRILL 1978

DREJT KAPITALIZMIT
Në Pekin filluan dhe së shpejti do të përhapen në të
gjithë vendin «grupet e drejtimit të punëtorëve», siç i
quajnë, ose me fjalë të tjera grupet e vetadministrimit
ala jugosllav. Kjo, sipas kinezëve, është një metodë drejtirni me shumë efikasitet dhe gjoja nuk është një gjë e
re, por ka ekzistuar edhe më përpara. Kuptohet pse propagandohet kështu. Qëllimi është që të mos duket sikur
kjo është huazuar nga revizionizmi jugosIlav. Kështu, në
çdo fabrikë, një e treta e punëtorëve janë gjoja nën një
drejtim dhe me ta janë krijuar grupe të ndryshme. Për
shembull, në një ndërmarrje ka 8 grupe punëtorësh, një
nga të cilët është nën drejtimin e punëtorëve të repartit.
Ky grup gjoja drejton, pyet punëtorët, pyet njerëzit e
partisë, pastaj çdo gjë ia raporton drejtorisë nga varet
dhe nga kjo arrihet në konkluzionin se në drejtim janë
punëtorët, të cilët japin këshilla! Këto grupe merren me
aktivitete të tilla: njëri me punët e statistikave, grupi i
dytë me organizimin e jetës shoqërore dhe me standardin, grupi i tretë me çështjet e cilësisë së prodhimit, grupi i katërt me parkun e makinerive, grupi i pestë me
normat, grupi i gjashtë me sigurimin, dhe kështu me ra-;
dhë grupet e tjera e mbi të gjitha gjoja udhëheq partia.
Parimi i këtij organizimi është që gjoja punëtorët kanë
mendimet e tyre, të cilat mund t'i shprehin dhe pas kë350

tyre merr vendirn udhëheqja, domethënë kryesia borgjeze, që rri mbi ta. Një herë në tre muaj drejtori merr
mundimin dhe bën :mbledhje me punëtorët.
Tok me këtë organizim të vetadrninistrimit kanë filluar në shkallë të gjerë, gjithashtu, .edhe format stimuluese të shpërblimit të punëtorëve. Nga këto forma, sipas
gazetës -Zhenminzhibao», -ndihet një kënaqësi e madhe,
është rritur prodhimi, nga katër punëtorë që punonin
përpara në një vend, tash kanë mbetur tre, plani realizohet dhe tejkalohet, bile deri në 35 për qind». Këtë organizim, thonë se e kanë provuar në një ndërmarrje qymyrguri dhe u paska dhënë rezultate të mëdha. Rrogat
e punëtorëve, sipas -Zhenminzhibaos», janë rritur 35 për
qind dhe miniera nëpërmjet tatimit i ka dhënë shtetit
rreth 37 për qind më shumë mjete financiare sesa më
parë. Me këtë «Zhenminzhibaoja» do të tregojë se çështja
e stimulit material ka ndryshuar krejt situatat. Megjithatë kjo ka krijuar edhe kontradikta të mëdha me ata që
nuk pajtohen me këtë formë të re administrimi dhe
shpërndarjeje të të ardhurave, si edhe të stimulit material.
Por ne mendojmë se sistemi i vjetër i stimulit jomaterial, ka qenë më i mirë. Me vendosjen e stimujve ma-terialë kanë filluar grindjet dhe, siç duket, është shumë
e vështirë që kjo situatë të zgjidhet shpejt, ashtu siç e
do udhëheqja revizioniste e Hua Kuo Fenit dhe e Ten
Hsiao Pinit. Siç thonë kinezët, duhet të ndryshojë kuptimi i ndërgjegjes së vjetër lidhur me atë, me të cilën.
ishin mësuar më përpara dhe tash është vështirë që të
vendoset përnjëherë se cila formë është revizioniste, e
para, apo kjo e fundit, e reja. Kuptohet se e reja është
revizioniste, është titiste, është forma e vetadministrimit
për ta kthyer Kinën në një vend kapitalist e për të krijuar një shtresë të fuqishme të borgjezisë kineze, e cila
+04
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të sundojë në ekonominë kapitaliste që po ndërtohet në
këtë vend.

Adaptimi, pra, i formave të vetadministrimit titist në
Kinë vërteton se Kina po ecën me hapa të shpejtë drejt
rivendosjes së kapitalizmit.

B MART£
18 PRILL 1978

FASHIZMI PO NGRE KRYE KUDO
Kriza e madhe ekonomiko-politike e kapitalizmit botëror, e imperializmit dhe e socialimperializmit, IZa shkaktuar varfërimin, mjerimin dhe shtypjen e masave të gjera punonjëse, shtypjen e proletariatit dhe shtimin e papunësisë, të inflacionit, të urisë, por nga ana tjetër edhe
të revoltës popullore kundër kësaj gjendjeje katastrofike,
në të cilën po e çojnë njerëzimin kapitalizmi botëror,
imperializmi dhe revizionizmi modern.
Kësaj revolte të madhe të popujve në vendet kapitaliste dhe revizioniste borgjezia kapitaliste përpiqet t'i
gjejë një ilaç. Por ilaçi i tyre është ai i përhershmi, ngri-

tja në këmbë e diktaturës fashiste, e asaj force brutale,
regresive, gjakatare që shtyp masat e punonjësve, që

zhduk çdo liri demokratike, çdo formë pseudodemokratike parlamentare dhe zbaton ligjin e kapitalit të madh në
kalbëzim.
Revizionizmi modern, titizmi, hrushovizmi, eurokomunizmi dhe revizionizmi kinez kanë ndihmuar e po
ndihmojnë në rimëkëmbjen e fashizmit në botë, jo vetëm
në vendet ku sundojnë drejtpërdrejt kapitalistët e imperialistët e vjetër, por edhe në vendet revizioniste ku është
zhdukur regjimi socialist e është vendosur regjimi kapitalist dhe ku ka marrë frenat borgjezia e re revizioniste e
mbështetur në aparatet e saj shtypëse.
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Revizionizmi modern ishte ai variant i socialdemokracisë që u erdhi në ndihmë kapitalizmit botëror në kalbëzim dhe imperializmit amerikan pas Luftës së Dytë Botërore. Rrezikshmëria e tij fillestare qëndronte në atë se
kjo ideologji, ose kjo rrymë e madTie regresive, fshihej
nën maskën e marksizëm-leninizmit, hiqej sikur regjimet
socialiste në ato vende ku sundonte proletariati vazhdonin të ishin në fuqi dhe se gjoja në to risundonte proletariati. Por, në fakt, në këto vende regjimi socialist u
rrëzua, pushteti i diktaturës së proletariatit u përmbys
dhe u rivendos pushteti i klasave të larta që u krijuan
dhe që morën fuqinë në dorë.
Revizionistët modernë me pikëpamjet e tyre demagogjike, pavarësisht se ndërtojnë kapitalizmin, po bëhen
konkurrentë të kapitalizmit të vjetër, dëshirojnë dhe luftojnë për rindarjen e botës, rindarjen e tregjeve e të zonave të influencës. Në vendet ku në fuqi është borgjezia
kapitaliste, revizionistët modernë, me partitë e tyre pseudomarksiste, nëpërmjet reformave të strukturës, nëpërmjet kompromiseve, dëshirojnë të infiltrohen në pushtetin e kapitalit dhe nëpërmjet kësaj të mund të nxjerrin
fitime në dobi të një borgjezie të re, krahas borgjezisë
së vjetër, dhe të shtypin kështu më mirë kërkesat e ligjshme politike, demokratike të vërteta dhe ekonomike të
proletariatit dhe të masave të popullit. Por si për kapitalizmin e vjetër dhe për kapitalizmin e ri revizionist, për
vetë regjimet e tyre aktuale në fuqi, është krijuar një
situatë shumë e rrezikshme. Pse? Sepse popujt, që sundohen e shtypen nga kapitalistët e vjetër e ata të rinj,
revizionistët, shohin se po çohen drejt një mjerimi akoma
edhe më të madh ekonomik, politik e moral. Prandaj
ata janë ngritur në revolta, në greva, në demonstrata për
ta penguar këtë shtypje. Kështu që në të gjitha këto vende borgjezia e vjetër dhe ajo e re po vendosin një diktaturë të fortë.
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Në vendet kapitaliste dhe ato imperialiste fashizmi
po gjallërohet, po ashtu po gjallërohet atje edhe një fashizëm i një natyre tjetër, por me të njëjtin qëllim dhe
me të njëjtën ideologji, natyrisht të maskuar, për të shtypur revoltën e popujve. Fashizmi shohim se po ngre
krye kudo, por veçanërisht këtë ne e konstatojmë më
shumë në Itali dhe në Gjermaninë Perëndimore.
Në Itali lëvizja fashiste po merr forma kërcënuese,
për arsye të dobësimit të borgjezisë italiane dhe të rrugës
pa krye në të cilën është futur vendi. Qeveritë borgjezo-kapitaliste të demokristianëve, të socialdemokracisë dhe
të partive të tjera, nuk janë në gjendje të dalin nga kjo
rrugë. Fashizmi në Itali jo vetëm përfaqësohet nga disa
parti si Lëvizja Shoqërore Italiane, e Djathta Nacionale,
që kanë deputetë në parlament dhe që andej propagandojnë marrjen e pushtetit prej tyre, por ka organizuar,
gjithashtu, grupe të mëdha të panumërta ilegale. Këto
grupe veprojnë në drejtim të dobësimit të pushtetit pseudodemokratik të borgjezisë italiane, luftojnë për të
tmerruar masat punonjëse dhe proletariatin, luftojnë po
ashtu çdo përpjekje të borgjezisë revizioniste italiane që
të infiltrohet në punët e kapitalit të madh italian. Këto
grupime të panumërta bëjnë krime të çdo lloji, sulme me
banda, rrëmbejnë persona të ndryshëm, rrëmbejnë personalitete politike si Aldo Moron, u kërkojnë haraç, i
vrasin,sulmojnë bankat etj. Në të gjithë Italinë ata kanë
krijuar një situatë shqetësimi dhe frike të madhe të jashtëzakonshme në masat e gjera tk" . popullit. Kjo e keqe
po rritet dita me ditë dhe revizionistët e të gjitha partitë
e tjera pseudodemokratike italiane nuk kanë ç'bëjnë, nuk
veprojnë dhe me siguri ato do ta pësojnë, po ashtu siç e
pësuan në kohën e ardhjes së Musolinit në fuqi.
Ne konstatojrnë se parti të ndryshme të borgjezisë
kapit&iste, përveç Partisë Demokristiane që është në fuqi
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dhe tregon një pazotësi shemb-ullore, apostafat dobësi
shembullore, të gjitha të tjerat bëjnë një demagogji
shurdhuese e pa emër kundër terrorizmit, nuk flasin aspak për fashizmin që po ngrihet dhe nuk u bëjnë thirrje
masave të gjera të popullit që të ngrihen në këmbë dhe ta
përballojnë me vendosmëri një situatë të tillë kërcënuese.
Nuk përjashtohet mundësia që fashizmi të vijë në
fuqi në Itali në forma mundet pak më ndryshe nga ai i
kohëve të Musolinit. Por edhe në mos ndodhtë kaq hapur, prapëseprapë borgjezia e madhe italiane, me demokristianët në krye, me krahun më reaksionar të saj, do
të formojë një qeveri të ashpër kundër masave të popullit, të ashpër natyrisht kundër elementëve progresistë
dhe gjoja për të mbajtur rregullin e «për të shëndoshur»
gjendjen e krimbur në Itali, do të vendosë një regjim të
fortë ushtarak, diktatorial, fashist.
Pra në Itali fashizmi aktualisht ecën përpara pa gjetur asnjë ndalesë serioze. Ajo që mund ta pengojë ardhjen në fuqi të fashizmit atje është kryengritja popullore
kundër kapitalit italian dhe atij të huaj që sundojnë në
këtë vend, ndryshe Italia do të vazhdojë të gjendet në
një konfuzion akoma më të madh. Vetëm në një kryengritje popullore, në revolucion punëtorët do të thonë
fjalën e tyre, do të thyejnë prangat që u kanë hedhur
në duar borgjezia kapitaliste dhe shërbëtorët e saj deri
te revizionistët toliatistë dhe berlingueristë dhe do të
spastrojnë nga kokat e tyre helmin ideologjirc që këta po
u futin me shiringa çdo orë e çdo ditë. I vetmi shpëtim
i Italisë nga kjo murtajë që i turret është, pra, rezistenca e
Në rrugën akoma më të hapët drejt fashizmit po ecet
në Republikën Federale • të Gjerrnanisë. Atje, përveç partive të kapitalit të madh revanshist që janë në fuql; janë
organizuar dhe zhvillojnë, nën dritën e diellit, pikëpamjet e tyre revanshiste për unifikimin e të dy shteteve
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gjermane dhe për dominim brenda dhe jashtë Evropës,
parti të ndryshme borgjeze...
Ky organizim bëhet hapur në Gjermaninë Perëndimore. Atje janë krijuar shoqëri të ndryshme dhe të
shumta me fashistë të vjetër dhe me të rinj që bëjnë
haptazi propagandë naziste hitleriane. Ato kanë shtypin
e tyre, botojnë «Majn Kampfin», të gjitha kujtimet e
Gëbelsit, të Gëringut dhe të të gjithë shefave historikë të
nazizmit gjerman. Këto shoqërira bëjnë mbledhje çdo
muaj, organizojnë darka dhe dreka, ku pihet birrë e këndohen këngë revanshiste përpara syve dhe nën hundën e
policisë, nën hundën e ushtrisë dhe të policisë sekrete të
Republikës Federale të Gjermanisë. Domethënë në Gjermaninë Perëndimore çështja e vendosjes së diktaturës
fashiste nuk zhvillohet në ato forma siç po veprohet në
Itali, por në forma të hapëta. Kështu, një mëngjes të
bukur, me këto forma të hapëta organizimi, fashistët do
të vijnë në fuqi. Edhe në Gjermaninë Perëndimore nuk
mungojnë aktet terroriste, vjedhjet, vrasjet. Edhe atje
këto bëhen në shkallë të gjerë, por jo si në Itali, për
arsye se forca e kapitalizmit gjerman është akoma në
gjendje të dominojë situatën e brendshme të vendit dhe
të mos jetë përpara atyre krizave të mëdha ekonomike
dhe politike që kanë pllakosur borgjezinë kapitaliste italiane. Në Gjermani pozitat e kapitalit janë më të fuqishme, bile më të fuqishme nga të gjitha vendet e tjera
kapitaliste të Tregut të Përbashkët Evropian. Kapitali
gjerman dominon mbi Tregun e Përbashkët Evropian,
bile rrezaton forcën e tij ekonomike dhe jashtë Evropës.
Në këto kushte gjendja ekonomike në Gjermaninë
Federale është shumë më e mirë se ajo e Italisë, prandaj
mundësia e shpërthimit të revoltave të masave punonjëse
italiane është më e madhe sesa në Republikën Federale
të Gjermanisë. Përveç kushteve të forta ekonomike, borgjezia- e madhe kapitaliste gjermanoperëndimore ka një
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forcë shtypëse më mirë të organizuar nga forca shtypëse
e borgjezisë kapitaliste italiane. Kjo i jep asaj mundësi
që të lejojë lirisht veprimtarinë e rezervës së saj, diktaturën fashiste, të krijojë shoqëri e grupime të ndryshme
legale që të propagandojnë haptazi kohën e hitlerizmit.
Në Francë po ashtu shohim të ekzistojë akoma një
situatë konfuze. Ekziston gjoja një luftë më demokratika
në mes partive të ndryshme, por konstatojmë se borgjezia kapitaliste franceze në fuqi në zgjedhjet e fundit fitoi dhe nuk e la «të majtën», bashkimin e partisë komuniste me partinë socialiste, që të merrte fuqinë ose të infiltrohej, siç tenton partia revizioniste italiane të infiltrohet në pushtetin e kapitalit të madh.
Disfata e këtyre dy partive të borgjezisë, e partisë
revizioniste franceze dhe e asaj socialiste, në këto zgjedhje bëri që tash ato të përçahen. Kjo është vepër e
kapitalit të madh francez, i cili po përgatit dhe ai momentin e përshtatshëm për vendosjen e një diktature fashiste. Kjo do të ndodhë, kur ta shikojë rrezikun që do
t'i turret në mënyrë më kërcënuese, si dhe kur të shohë
se në të gjithë Komunitetin Evropian situata po ndryshon.
Në qoftë se situata në Komunitetin Evropian ndërron në
favorin e diktaturës fashiste, atëherë borgjezia kapitaliste franceze, natyrisht, do të përpiqet të fitojë dhe të
likuidojë edhe ajo kundërshtarët e saj, qofshin këta edhe
të dobët. Në të njëjtën kohë ajo do të dominojë, gjoja në
format e vjetra demokratike që kurdoherë do të thotë me
forma shtypëse, shfrytëzuese ndaj proletariatit dhe masave
punonjëse të vendit, në interes të borgjezisë së madhe
kapitaliste.
Po t'i hedhim një sy të përgjithshëm situatës botërore, shohim se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
ngjet e njëjta gjë. Shoqëritë fashiste atje po shumëzohen e po aktivizohen. Në këtë vend, si kudo në botën
kapitaliste, ekziston po ashtu një krizë- e madhe, ekono358

mike dhe politike, e cila reflekton dhe fuqizon krizën
ekonomike edhe në të gjitha vendet e tjera kapitaliste që
janë të lidhura me kapitalizmin amerikan.
Në Afrikë po ashtu shohim racizmin e bardhë që të
dominojë dhe të luftojë me ashpërsinë më të madhe për të
ruajtur pozitat e tij sunduese mbi popujt e varfër të
këtij kontinenti të madh. Ky racizëm ndihmohet, siç
ndihmohet edhe brenda në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër zezakëve dhe kundër elementëve demokratë
përparimtarë, nga ana e imperializmit amerikan. Organizohen shumë mbledhje, fliten shumë fjalë, mbahen shumë diskure për çështjen e Rodezisë, për çështjen e pakicës së bardhë që dominon në Afrikën e Jugut etj., etj.,
shkon atje Vensi apo Ovensi, por të gjitha këto janë demagogji për të gënjyer masat e gjera të popullit që
ngrenë krye për çlirimin nga zgjedha e neokolonializmit.
Në gjithë këtë situatë ne shohim se edhe Kina e
Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit, trashëgimtare e
Kinës së Mao Ce Dunit, me politikën e saj kundërrevolucionare, po ndihmon ardhjen në fuqi të fashizmit. Kina
aktualisht është bërë një nxitëse e luftës grabitqare imperialiste botërore dhe ndihmon me të gjitha forcat dhe
mjetet e saj, propagandistike dhe ekonomike, këtë zhviIlim të tmerrshëm të fashizmit dhe të një lufte të re
botërore. Ky është një krim i pafalshëm, një krim që do
të mbetet një njollë e errët, e pashlyeshme në historinë e
njerëzimit.
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MASKAT PO BIEN...
Revizionizmi modern në të gjitha vendet ish-socialiste dhe në të gjitha partitë e vendeve kryesore kapitaliste po i heq maskat njërën nas tjetrës. Ndërkohë
Bashkimi Sovjetik bën përpjekje që të fshihet nën maskën e leninizmit. Këtë maskë ai përpiqet ta ruajë, ta
përpunojë, por nuk bën përpjekje ose këto përpjekje kanë dështuar, që partitë e tjera revizioniste ta ruajnë edhe
ato këtë maskë për të fshehur tradhtinë dhe devijimin e
tyre nga marksizëm-leninizmi.
Vendet e ish-demokracisë popullore, shtetet e Lindjes, që bëjnë pjesë në Traktatin e Varshavës dhe në
KNER, deri diku (them deri diku dhe jo si Bashkimi
Sovjetik), ruajnë disa tipare dhe herë pas here bëjnë
aluzione se «i qëndrojnë besnike marksizëm-leninizmit»,
por në realitet tri të katërtat e propagandës së tyre, për
të mos thënë qind për qind, si dhe qëndrimet dhe veprimet e tyre, janë revizioniste, kapitaliste.
Kur duan të ndërrojnë maskën, ato e bëjnë këtë me
qëllim që të ushtrojnë presion mbi ato parti revizioniste-fashiste, që e kanë hedhur tej katërcipërisht ideologjinë
tonë të lavdishme, por veçanërisht përpiqen të bëjnë presione ekonomike, ushtarake dhe politike ndaj dy vendeve:
JugosIlavisë dhe Rumanisë, të cilat hiqen sikur mbajnë
një qëndrim të pavarur nga Bashkimi Sovjetik, megji360

thëse të gjithë e dinë se Rumania në këtë drejtim blofon, kurse Jugosllavia shalon në dy kuaj, edhe në kalin_
sovjetik, edhe në atë amerikan e të kapitalizmit botëror.
Sidoqoftë Jugosllavia ka doktrinën e vet anarkosindikaliste, antimarksiste në tërësi, në teori dhe në praktikë,
kurse Rumania ruan akoma disi format organizative të tëashtuquajturës parti komuniste rumune, ruan disa forma
të strukturës, por në realitei edhe ajo është krejtësisht
në rrugën kapitaliste dhe e varur nga Bashkimi Sovjetik.
Veprimet e saj të hapëta, gjoja të pavarura ndaj politikës së Bashkimit Sovjetik, janë një fasadë, një truk, ose
një manovër e koordinuar sovjeto-rumune për të prurëe për të shpurë, për të lidhur dhe për të zgjidhur marrëveshje dhe mosmarrëveshje që ekzistojnë midis Bashkimit
Sovjetik dhe vendeve kapitaliste, si dhe midis vendeve
kapitaliste me njëri-tjetrin. Pra, rumunët janë bërë proksenetët e një kauze të turbullt të shitjes së klikave te njëri e te tjetri, janë bërë ndërmjetës për ujdi gjoja paqësore, në realitet ujdi të përkohshme e në qoftë se mund
të arrihen, të udhëhequra nga Bashkimi Sovjetik dhe nga
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë edhe
Çaushesku, i cili hiqet si një politikan dhe diplomat «i
madh», është në të njëjtën kohë agjent i sovjetikëve dhe
i imperializmit amerikan.
Titistët më duket se po përgatitin Kongresin e tyre
të 11-të. Tezat e këtij kongresi nuk i kanë shpallur, po
kanë publikuar një libër prej 380 faqesh të Eduard
Kardelit, në të cilin ai shtron vijën që duhet të ndjekë
Jug(isllavia pas këtij kongresi në forcimin e vetadministrimit. Ky libër, për të cilin në parathënie thuhet se është
aprovuar nga mbledhja e fundit e Komitetit Qendror të
Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, do të shërbejë.
për diskutimet që do të zhvillohen në këtë kongres:
Eduard Kardeli, dhe Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, e kanë tradhtuar prej kohësh marksizëm-leni-361

nizmin. Ai, si me thënë, e «ka perfeksionuar» (të kuptohet: e ka kalbëzuar) Jugosllavinë me strukturën që ka
shpikur ose që ka adaptuar në epokën aktuale, strukturën e vetëqeverisjes ose të vetadministrimit. Kjo është
teoria e vjetër e anarkosindikalistëve, e diskredituar dhe
e luftuar nga Marksi dhe nga Lenini. Por revizionistët
jugosllavë në hyrjen e librit të Kardelit pretendojnë se
tash nuk bëhet më fjalë për ekzistencë ose jo të kësaj
strukture vetadministruese në Jugosllavi. Kjo strukturë,
sipas Kardelit, është vendosur, ka marrë forma të mira,
vetëm se vihen detyra, do t'i radhis më poshtë cilat janë
këto «detyra speciale» të periudhës së ardhshme, për ta
forcuar akoma më shumë këtë strukturë ekonomike.

Kjo strukturë ekonomike, siç e dimë, bazohet në
individin gjoja të shoqërizuar, i cili nuk ka më nevojë
për një shtet, as për një shtet socialist të centralizuar,
as për një diktaturë të proletariatit dhe as për një parti
marksiste-leniniste. Ky individ i shoqërizuar në komunë,
e cila konsiderohet baza e kësaj strukture, mendon vetë
për punën që kryen, për investimet që bën, për fitimet
që ndan, për mbivlerën që krijon dhe për drejtimet në
të cilat do ta investojë këtë mbivlerë për zhvillimin e
mëtejshëm të ekonomisë. Dhe ky është absolutisht i lirë
të veprojë pa ndërhyrjen e kurrkujt dhe, si me thënë, pa

shikuar rreth e rrotull ç'po bëhet. Çdo komunë e çdo
ndërmarrje ka planin e vet. Nga ky plan, natyrisht, udhëheqja revizioniste e komunës, nxjerr edhe disa prerogativa që i duhen Federatës, domethënë qeverisë qendrore,
kokës së diktaturës së borgjezisë së re. Kjo diktaturë,
sundon në fakt në të gjithë Jugosllavinë në mënyrë
fashiste, nëpërmjet një strukture ekonomiko-organizative
dhe me mjetet e represionit të policisë, të sigurimit dhe
të ushtrisë.
Në shoqërinë pseudosocialiste jugosllave individi ka
rolin kryesor dhe vepron në këtë «komunë vetadminis362

truese», ku puna është shoqërizuar, por këtij individi i
duhet edhe një ngritje politike, për ta kuptuar si duhet
këtë formë të re e të përshtatshme të «administrimit
socialist» të pasurive të Jugosllavisë. Ngritjen e ndërgjegjes te individi, që ta kuptojë thellë politikisht këtë vetadministrim, duhet ta bëjë partia ose Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë.
Pra, dy çështje vihen në platformën e kongresit: çështja e .forcimit të mëtejshëm të kësaj forme anarkosindikaliste të prodhimit në Jugosllavi, që quhet «socialiste» dhe çështja e rolit të partisë. Por ky rol vazhdon
të jetë kurdoherë vetëm një rol edukues, edukues në
drejtimin e kuptimit gjoja polifiko-teorik të kësaj strukture pseudosocialiste, por në realitet të kuptimit e të veprimit organizativ për të grabitur djersën e popullit jugosllav në interes të klasës së re borgjezo-kapitaliste. Kjo
klasë e re borgjezo-kapitaliste formohet nga të deleguarit
në komunë, të cilët gjoja janë të deleguar nga punëtorët.
Këta bëjnë diskutime me punëtorët, të cilat i përpunojnë
dhe pastaj problemin e trajtojnë me drejtorin dhe me
shtabin e tij. Pra është drejtori që merr vendime, sepse
fjalën e fundit e ka ky dhe njerëzit e shtabit të tij. Drejtori, gjoja në emër të punëtorëve, vendos për çdo gjë:
për planin, për fitimet, për falimentimet, për tregtinë,
për shitjen, për blerjen etj. Natyrisht, këto transaksione
bëhen në favorin e një klike, e cila ngjitet nga poshtë-lart derisa arrin në Federatë. Kështu që klasa punëtore,
punonjësit dhe inteligjencia shfrytëzohen me formula
pseudomarksiste, gjoja se kanë një liri të plotë të vendosin e të vetëqeverisin, por, në fakt, përveç fjalëve nuk
kanë asnjë të drejtë, sepse vendimet merren nga një
klasë e re kapitaliste e stratifikuar.

Aktualisht veprime të njëllojta, siç po ndodhin në
Jugosllavi, ne shohim të bëhen edhe në Rinë. Tash edhe
atje është ngritur në parim që «i kuq» është edhe tekni363

ku, domethënë për të qenë «i kuq» mjafton të jesh teknik. Fjalët teknik dhe «i kuq» nuk kanë asnjë ndryshim.
Likuidohet kështu ekzistenca e klasave dhe vihet në radhë të parë tekniku, intelektuali, ai që punon me mendje
dhe që ka një dallim kulture nga masat e gjera qindramilionëshe të popullit kinez. Teknikët në Kinë konsiderohen si «mjeshtër të ndërtimit të socializmit» dhe kanë
zyrtarisht përkrahjen e autoriteteve të partisë dhe të atyre
shtetërore. Ata duhet të respektohen, të nderohen, të favorizohen në radhë të parë, sepse «ndërtojnë të mirat
materiale•, të cilat i shërbejnë socializmit ala Hua Kuo
Fen e Ten Hsiao Pin, domethënë kapitalizmit. Prandaj
është e natyrshme që këta teknikë të quhen «të kuq»,

dhe punëtorë të një shoqërie «të re» socialiste, e cila
nuk flet më për njëfarë diktature të proletariatit. Kështu,

për udhëheqjen aktuale kineze nuk ekziston më Iufta e
klasave, pse klasat janë shkrirë, derisa intelektualët janë
shkrirë me klasën punëtore, bile ata janë vënë mbi klasën
punëtore dhe mbi fshatarësinë. Prandaj, është e kuptueshme që në Kinë nuk mund të ketë një luftë klase të
bazuar në teorinë marksiste-leniniste, atje do të ketë një
luftë klase, por në bazë të teorisë revizioniste, socialae-

mokrate, kapitaliste.
Këtej lind e njëjta gjë, krijimi i një shtrese të re
borgjezo-kapitaliste, e cila po merr në dorë fuqinë në
Kinë. po krijon, po ndihmon dhe favorizon kuadrot e saj,
të cilët i vë në drejtim për të shfrytëzuar klasën punëtore, fshatarësinë dhe gjithë punonjësit. Bile teoria që
zhvillohet aktualisht në Kinë shpreh hapur se këta teknikë. të cilët përbëjnë «kyçin e ndërtimit të socializmit»,
duhet të mos ngarkohen dhe të mos shqetësohen me politikë dhe me teori, por të merren vetëm me shpikje e
me racionalizime, të kryejnë një revolucion tekniko-shkencor pa një udhëheqje ideologjike.
Për të fshehur këtë tradhti të madhe, revizionistët
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kinezë nuk mungojnë të thonë që, kur të kenë kohë, njerëzit e kësaj shtrese të re, ose kjo klasë e re që po
dominon aktualisht në Kinë, mund të merren një çikë
edhe me politikë, të lexojnë edhe ndonjë libër teorik,
por teoria dhe politika për ta duhet të shkojnë në radhën
e dytë dhe të tretë, se me këtë duhet të merren e të
japin mendimin e tyre vetëm disa njerëz, ose disa shtresa,
të cilat i cakton udhëheqja! Por në këtë zallamahi, sigurisht jo pa qëllim, shkohet nga njëri ekstrem në tjetrin, shkohet deri atje saqë gazeta «Zhenminzhibao» thotë
se të gjithë duhet të shkruajnë dhe të shprehin çdo gjë
që kanë në zemër dhe të mos i dëgjojnë më fjalimet e

sekretarëve të partisë, të cilat janë bërë të mërzitshme,
pse ka arritur puna deri atje, saqë asnjë gazetë, qoftë
edhe gazeta qendrore, «Zhenminzhibao• dhe të tjerat,
nuk lexohen nga publiku kinez. Ky është gjoja rezultat i
punës armiqësore të -të katërve», por kjo do të thotë që
e gjithë «teoria» dhe «struktura» e ndërtuar në kohën e
Mao Ce Dunit duhet të rrëzohet. Kështu edhe në Kinë po
restaurohet aktualisht një strukturë dhe një superstrukturë e re kapitaliste, nën udhëheqjen e Hua Kuo Fenit,
të Ten Hsiao Pinit e të bandës së tyre dhe maskat po
bien, ose janë aq të holla, saqë nëpërmjet tyre duket fytyra e .këtyre tradhtarëve të marksizëm-leninizmit, e këtyre kapitalistëve të vjetër, që Maoja i kishte konservuar,
i kishte përkëdhelur, i kishte sjellë në fuqi dhe i kishte
edukuar gjoja me teorinë e tij. Tash ata kanë marrë fuqinë në dorë dhe po ndërtojnë kapitalizmin me forma
strukturore gati të njëllojta me ato të revizionitëve
jugosllavë.
Me kohë ne do të shohim më qartë edhe organizimin
strukturor të ekonomisë kineze, po që tash duket se
komunat popullore do të marrin atje formën e komunave
vetadministruese jugosllave dfie, në Kinë, do të krijohet
gjendja e vartësisë nga kapitalizmi botëror, veçanërisht
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nga ai amerikan, i cili është më i pasuri dhe më i predispozuari për të bërë investime në Kinë, për të shfrytëzuar
pasuritë e mëdha të këtij vendi me hapësira të gjera, për
të shfrytëzuar krahët e shumtë të punës që ekzistojnë
atje aq të lirë. Kështu fitimet e kapitalistëve kinezë do
të bashkohen me fitimet e kapitalistëve të huaj dhe do të
nxirren nga kurrizi, djersa dhe gjaku i klasës punëtore
dhe i fshatarësisë kineze.
Kina aktualisht po bën një propagandë të madhe
mbi ndryshimet që ndodhin atje në drejtim të zhvillimit
politik, ideologjik, organizativ, ekonomik dhe ushtarak.
Ajo përhap në botë shumë literaturë, e cila sipas mendimit"tonë, nuk ka efekt të madh. Përkundrazi efekti i
saj është i kundërt me atë që presin udhëheqësit kinezë,
pse njerëzit përparimtarë dhe burrat e shtetit e kttptojnë
brendinë e kësaj literature, kuptojnë qëllimet e vërteta
të udhëheqjes kineze dhe reflektojnë se prapa këtij vandaku të madh me letra, që përhapen në shtetet e ndryshme të botës, nuk ekziston ajo çështje që propagandohet
se gjoja në Kinë udhëheq marksizëm-leninizmi dhe ndërtohet socializmi.

Kina dërgon dhe pret nga të gjitlia vendet kapitaliste e revizioniste, me përjashtim të Bashkimit Sovjetik,
me qindra delegacione. Sipas të thënave të një ambasadori francez del se vetëm në Francë kanë shkuar 400
delegacione. Një numër kaq i madh delegacionesh, në
mos edhe më shumë, kanë shkuar edhe në Gjermani, në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Japoni e kudo gjetkë, përveç numrit të madh të delegacioneve, të turistëve
e të spiunëve që kanë mbuluar, gjithashtu, qytetet e Kinës. Të gjitha këto delegacione, të gjithë këta njerëz
venë, natyrisht, në vendet e mëdha kapitaliste të botës
për të kontraktuar mallra me kredi që dëshiron të marrë
Kina nga këto shtete. Njëkohësisht këta njerëz që dërgohen në këto vende përgatiten e njihen atje me jetën ka366

pitaliste, me zhvillimin kapitalist e kthehen në Kinë «të
armatosur» me ideologjinë borgjeze dhe me mënyrën borgjeze të jetesës, të cilën e përhapin në vendin e tyre,
atje ku punojnë. Ky lumë njerëzish përbëhet kryesisht
nga ata teknikë profesionistë që Ten Hsiao Pini i quan
«të kuq», por që në fakt ata janë ajka e reaksionit kinez,
e cila doli mbi ujë me ardhjen në fuqi të udhëheqjes aktuale revizioniste kineze.
Ne pamë se si precipituan ngjarjet në Kinë brenda
një kohe të shkurtër. Prej rreth një viti u rehabilituan
atje të gjithë armiqtë e socializmit që ishin dënuar nga
Revolucioni Kulturor kinez. Këta njerëz nuk ishin dënuar dhe degraduar nga «katërshja•, siç pretendojnë Hua
Kuo • Feni dhe Ten Hsiao Pini, por ishte vija e Mao Ce
Dunit, vija e tij centriste që kishte bërë dallimin në mes
atyre • që mund të qëndronin në pushtet e në parti dhe
atyre që nuk duhej të qëndronin, për arsye se ishin reaksionarë me damkë. Këta reaksionarë me damkë Mao Ce
Duni nuk i kishte likuiduar, përkundrazi ata vazhdonin
të punonin, por natyrisht nuk kishin më pozitat e mëparshme të rëndësishme, dhe, kur themi se këta ishin goditur nga Mao Ce Duni, këtë e mbështetim në vetë dokumentet që ka publikuar Hua Kuo Feni.
Kur ne lexojmë detyrat e Zyrës së Përgjithshme për
të cilën kam shkruar edhe më përpara, konstatojmë se
ishte ky organ, që kishte shtënë në dorë gjithë drejtimin
e Kinës dhe bënte vlerësimin e punëve dhe të njerëzve.
Kjo zyrë i vlerësonte dhe i caktonte njerëzit në punët
që mendonte dhe asnjë anëtar i Komitetit Qendror, bile
as i Byrosë Politike ose i Komitetit të Përhershëm të
Byrosë Politike të Komitetit Qendror nuk mund të aprovonte një person në një funksion, sidomos të lartë, pa.
Iejen e Mao Ce Dunit.
Pra. ishte Mao Ce Duni ai që kishte caktuar njerëzit
në udhëheqje, në të gjithë piramidën, veçanërisht njerë367

.zit kryesorë në stadet e ndryshme të piramidës së partisë
dhe të shtetit. Mirëpo ardhja e Hua Kuo Fenit në fuqi
i dha fund vijës së Mao Ce Dunit dhe solli në fuqi, në
vendet e tyre të mëparshme, gjithë morinë e njerëzve të
reaksionit më të zi, të cilët ishin skartuar nga punët e
-shtetit. Domethënë gjithë teoria dhe praktika e Mao Ce
Dunit u dënua. Ky dënim nuk thuhet haptazi, por praktikohet. Kjo do të thotë se teoria e Mao Ce Dunit nuk
ekziston. Revolucioni Kulturor ka mbaruar dhe kjo u
deklarua zyrtarisht në kongresin e fundit që bëri Hua
Kuo Feni. Revolucioni Kulturor jo vetëm mbaroi, por u
«korrigjuan• gabimet që ishin bërë gjatë zhvillimit të tij,
pse për Hua Kuo Fenin dhe për Ten Hsiao Pinin të
gjitha ishin të gabuara. Kështu Mao Ce Duni mbeti në
mauzole vetëm një kufomë, brenda në trupin e të cilit
s'ka asnjë organ. Revizionistët kinezë vetëm nga ana e
jashtme e ruajnë emrin e Mao Ce Dunit, pse brendia dhe
«mendimi» i tij janë hedhur poshtë, siç janë hedhur poshtë zemra dhe të gjitha organet e tjera.
Ky emër, natyrisht, u duhet revizionistëve e kapitalistëve kinezë për të maskuar veprimtarinë e tyre keq'bërëse kundër popullit kinez, për të shtypur elementin
punëtor revolucionar, për të shtypur çdo revoltë brenda
në Kinë dhe për të aktivizuar kthimin e saj, të strukturës
dhe të superstrukturës së saj në një shtet dhe në një
ideologji kapitaliste idealiste.
Nuk ka rëndësi nëse aktualisht Kina ka lidhje apo
jo me partitë revizioniste italiane, spanjolle apo franceze.
Pikëpamjet e Partisë Komuniste të Kinës janë të njëilojta me pikëpamjet e këtyre tri partive dhe me pikëpamjet e të gjitha partive të tjera revizioniste që janë
dhe që nuk janë në fuqi.
Në Itali Kina ka dërguar me qindra delegacione.
Vetë funksionarë të ambasadës italiane në Pekin u thonë
njerëzve tanë se Kina aktualisht •ndien një hidhërim për

situatat që ngjasin në Itali dhe dëshiron që qeverisë aktuale italiane t'i japë ndihmë, duke lidhur marrëveshje
të mëdha me monopolet kryesore, siç janë FIAT-i, -Montekatini», ENI etj., etj. Kjo keqardhje nga ana e Kinës
për dobësimin e pushtetit kapitalist italian, natyrisht,
është një mbështetje që i bëhet edhe partisë revizioniste
italiane, e cila prapa skenës, është bërë një pjesëtare
e kapitalit italian. Ajo ka arritur «kompromise historike»
me demokristianët dhe deklaron publikisht se nuk është
më «në opozitë» me ta, domethënë me kapitalin italian.
Edhe në veprimet e qeverisë italiane, partia revizioniste
e Berlinguerit është pjesëtare, siç është pjesëtare në
shtypjen e klasës punëtore italiane, në ringjalljen e fashizmit në Itali nën maskën e «brigadave të kuqe». Ajo
është pjesëtare, gjithashtu, në frenimin e demonstratave
të fuqishme të masave popullore që duhet të zhvilloheshin aktualisht në Itali me rastin e grabitjes së Aldo
Moros.
Pra, politika kineze ndaj kapitalit italian është. e
njëllojtë me politikën e partisë revizioniste italiane. Partia e Berlinguerit është kundër diktaturës së proletariatit
dhe kundër luftës së klasave, është një parti reformiste, një parti e kretinizmit parlamentar. Prandaj të
dyja partitë revizioniste, e Kinës dhe e Italisë, puqen në
këtë rrugë të tradhtisë, të dyja këto parti e kanë braktisur rrugën revolucionare.
E njëjta gjë ngjet edhe me partinë revizioniste spanjolle. Siç e dimë, kjo parti mblodhi kongresin e saj të
parë që pas mbarimit të luftës civile. Në këtë kongres,
që nuk ishte kongres i një partie marksiste-leniniste, por
i një partie fashiste, si me thënë, renegate, Karriljoja,
sekretar i përgjithshëm i kësaj partie, në raportin që
paraqiti, haptazi hodhi poshtë tezën që partia spanjolle
të quhet leniniste. Ai shpjegoi se në periudhën e tanishme të zhvillimit të kapitalizmit, termi -leninist» dhe
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«ideologjia leniniste» janë anakronike. Nuk mund të
shkohet në socializëm me pikëpamjet e vjetra leniniste,
tha ky renegat në këtë kongres. Prandaj partia jonë, u
shpreh Karriljoja, duhet të quhet vetëm parti marksiste-demokratike-revolucionare. Me pikëpamjen e Karriljos
u bashkua shumica dërrmuese e delegatëve, vetëm nja
200 veta nuk votuan për heqjen e termit marksist-leninist nga partia, por edhe ata që e kundërshtuan ishin
elementë formalistë, pse në fakt qëndruan në parti dhe
pranuan gjithë programin e saj.
Pra, programi i partisë revizioniste spanjolle është
i qartë. Karriljoja deklaroi se «ne jemi një parti eurokomuniste si ajo e Italisë dhe e Francës, ne e pranojmë
regjimin mbretëror, e konsiderojmë mbretin Huan Karlos
një element përparimtar dhe e mbështetim. Ne bëjmë
pjesë në parlament dhe nëpërmjet reformave dhe tok me
partitë e tjera do të shkojmë drejt ndryshimeve akoma
më të mëdha demokratike deri në socializëm».
Kinezët janë dakord me vijën e partisë tradhtare
spanjolle. Ata bile kanë qenë dakord që më parë me regjimin diktatorial të Frankos, të cilin e njohën me kohë
dhe lidhën me të marrëdhënie diplomatike dhe tregtare.
Më parë se të legalizohej tok me partinë e tij, Karriljoja
vajti në Pekin, bisedoi me «shokët» kinezë dhe ra dakord
me ta, dhe kjo gjë është deklaruar, që mbreti Huan
Karlos i Spanjës tok me mbretëreshën do të vizitojnë
Pekinin e do të priten atje me nderime të poSaçme.
Pra edhe me partinë revizioniste spanjolle Partia
Komuniste e Kinës është në një vijë, është po ashtu në
një vijë për të mbrojtur jo vetëm kapitalin spanjoll dhe
bazat amerikane në Spanjë, por për t'iu kundërvënë Bashkimit Sovjetik.
E njëjta gjë ngjet edhe me Partinë Komuniste revizioniste Franceze, që, siç e dimë dhe siç e kemi thënë,
e ka hedhur tej diktaturën e proletariatit dhe teorinë e
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luftës së klasave. Kjo parti humbi në zgjedhjet parlamentare dhe shumë francezë, që përpara votonin për të,
patën deziluzione të mëdha dhe votuan për partinë socialiste të Miteranit.
Aktualisht po ndodh një çarje e mëtejshme në partinë revizioniste të Marshesë, përçarje që e çon këtë parti
drejt një tradhtie më të hapët, drejt një veprimi më të
gjerë në kthimin e tërë partisë, të bazës së saj nga e djathta, duke e zhveshur edhe nga ato pak ndjenja të
«ideve proletare» që mund të ekzistojnë në bazë. Kjo luftë po ndërmerret nga ish-shokët e Marshesë, të cilët e
akuzojnë këtë dhe Komitetin Qendror që ka dalë nga
Kongresi i 22-të i partisë revizioniste franceze se nuk
janë akoma sa duhet të djathtë, nuk janë sa duhet në
mbështetje të kapitalizmit francez. Prandaj ata kërkojnë
që të zhvillohen diskutime të gjera dhe të lira në të
gjithë partinë, në të gjitha forumet, deri edhe në komitetin e saj qendror që do të mblidhet nga fundi i muajit
prill, pikërisht për të analizuar disfatën e kësaj partie.
Pra, Partia Komuniste e Kinës që mbështet kapitalin
francez, kjo parti që ka dërguar në Francë afro 400 delegacione të ndryshme për të marrë eksperiencë dhe kredi
nga ky vend, nuk mund të mos jetë dakord me rrugën e
partisë revizioniste franceze që shkon drejt forcimit të
pushtetit të kapitalit në Francë. Kjo i intereson Kinës,
sepse është në një vijë politike me të.
Të njëjtën vijë ndjek Kina edhe me të gjitha partitë
e tjera revizioniste në botë. Natyrisht, këto lidhje akoma
nuk janë deklaruar, por i kanë kapërcyer deklaratat, derisa.Kina mban lidhje miqësore dhe merr kredi të mëdha
nga shtetet kapitaliste, ku vegjetojnë liëto parti pseudomarksiste, që i shërbejnë pikërisht këtij kapitali, që ndihmon edhe në mëkëmbjen e kapitalit kinez.
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FLASIN FAKTET
Në Kinë po zbatohet këmba-këmbës sistemi i vetadministrimit në shembullin e vetadministrimit jugosllav.
Një metodë të tillë «të re» shtypi kinez nuk e ka shpallur
e nuk e ka trajtuar zyrtarisht, por në fakt atje po Zbatohet në praktikë dhe po shpjegohet ky vetadministrim
revizionist, natyrisht pa e deklaruar. Revizionistët kihezë
nuk e deklarojnë këtë vetadministrim, sepse, po ta deklarojnë, kjo do të thotë që zyrtarisht ata bashkohen me
teorinë e Titos për të krijuar të njëjtin pushtet që është
vendosur në Jugosllavi, pushtet kundër diktaturës së proletariatit, kundër drejtimit të pushtetit nga klasa punëtore dhe nga partia marksiste-leniniste e vërtetë, pararoja e kësaj klase.
Në Kinë, me ardhjen në fuqi të grupit të puçistëve

revizionistë, të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit, po
vendoset kapitalizmi. Përhapjen e zbatimit të teorisë së
vetadministrimit në Kinë e ka marrë përsipër JugosIlavia. Tanjugu po i bën propagandë kësaj vepre të fundit
të Kinës, e cila gjoja po vë në vend të drejtat sovrane
të punëtorëve, për të marrë pjesë në administrimin e
ekonomisë.
Ky parim i ri i rëndësishëm, thotë Tanjugu, i garantuar nga kushtetuta, që është miratuar kohët e fundit
në Kinë, është plotësuar edhe me një parim tjetër, sipas
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të cilit thuhet se një pjesë e fiiimit të siguruar nga kolektivat punonjës do të përdoret për nevojat e tij, për
shërbimet publike dhe për strehimin. Ky na qenka gjoja
një parim i ri i vetadministrimit titist në Kinë. Me fjalë
të tjera, në Kinë, pavarësisht nga këto parime, të cilat
nuk..janë zbatuar kudo, sipas Tanjugut, për arsye se ka
shumë njerëz që nuk e kuptojnë këtë gjë, po ecet drejt
një administrimi të pavarur të ekonomisë dhe sigurisht të
pacentralizuar. Kjo provohet në praktikën e gjërave. Tanjugu thekson sidomos se kjo pavarësi është vendosur në
kompleksin metalurgjik të Pekinit ku punojnë 50 mijë
punëtorë.
Pra, vetadministrimi kinez i jep funksione diktato-

riale drejtorit, i cili duhet të pyetet për gjithçka dhe ka
fjalën e fundit. Funksioni i sekretarit të partisë është
ndarë .nga ai i drejtorit, por funksionin më me përgjegjësi, sipas kushtetutës së fundit, e ka drejtori. Pra, drejtori përgjigjet për zbatimin e planeve dhe për organizimin
e prodhimit. Na rroftë në këtë mes vetadministrimi punëtor!, •
Praktika në Kinë ku po zbatohet ky vetadministrim
dhe shpjegimet që jep vetë Tanjugu, vërtetojnë se punëtorët nuk kanë të drejtën për asnjë fjalë sipas kapitullit
të kushtetutës mbi të drejtat e shtetasve. Të drejtën e
fjalës„e ka elementi i zgjedhur, i caktuar nga diktatura
fashiste, që është vendosur në Kinë, që është vendosur
më parë edhe në Jugosllavi. Këta bëjnë ligjin, ata janë
ajo klasë e re kapitaliste që sundon mbi ekonorninë, mbi
poIitikËn, mbi ideologjinë.
Pra, vetadministrimi titisto-kinez, që ne kishim -pa-

rashikuar, po vendoset në Kinë dhe po merr forma konkrete të gjera. Tok me të merr forma edhe mënyra e administrimit, marrin forma edhe lidhjet e kapitalizmit të
ri kinez me kapitalistët botërorë. Por, sipas informatave
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që kemi, në Kinë nuk shkon çdo gjë në mënyrë të qetë.
Ka kundërshtime në popull, në ushtri, në universitete, ka
po ashtu kontradikta në mes grupit të Hua Kuo Fenit
dhe atij të Ten Hsiao Pinit. Ky i fundit, sipas të dhënave,
dhe siç po del nga fjalimet dhe nga shkrimet zyrtare, po
merr preponderancë dhe pushtetin në duart e tij, kurse
Hua Kuo Feni ka mbetur në rang të dytë, pavarësisht se
është kryetar i partisë.
Duket qartë se Ten Hsiao Pini, njeriu i Liu Shao

mund të quhet <<Aziani», me Tajlandën, me Birmaninë,
me Indonezinë, me Filipinet, me Kamboxhian, por jo
edhe me Vietnamin, për arsye se ky e kundërshton një
tendencë të tillë.
Kjo është politika aktuale që po duket se po zhvillohet nga grupi i Ten Hsiao Pinit që ka ardhur në fuqi.

Çisë dhe i Çu En Lait, po ngre lart figurën e Çu En Lait,
emrin e tij, veprën e tij, për të mos ngritur hëpërhë figu,
rën dhe veprën e Liu Shao Çisë, kurse emri i Maos,
megjithëse nuk po shuhet, mbahet vetëm sa për formë.
Kjo tregon se edhe Hua Kuo Feni, i cili gjoja u zgjodh
nga Mao Ce Duni dhe mbështetet në atë aureolë të zbehtë
të Mao Ce Dunit, lihet ng harresë ose në hije nga Ten
Hsiao Pini dhe nga grupi i tij më i fuqishëm.
A do të vazhdojë një situatë e tillë? Këtë do ta shohim më tej, por ne sidoqoftë shohim se në Kinë po merren masa rrënjësore nga grupi revizionist, fashist, monarkist i Ten Hsiao Pinit, rehabilitohet gjithë borgjezia e
madhe, kjo po zë postet kyç në të gjithë sektorët e aktivitetit të jetës në Kinë dhe ecet drejt konsolidimit të
aleancave politike dhe ushtarake, mundet në heshtje, po
tregtare në dritën e diellit, me kapitalizmin botëror, me
imperializmin amerikan dhe me imperialistët e tjerë evropianë e japonezë.

Politika e Ten Hsiao Pinit synon të krijojë bashkimin
aziatik që t'i përngjasë Bashkimit Evropian, kuptohet një
bashkim politik, ideologjik, ekonomik dhe ushtarak nën
drejtimin e Kinës. Duket, pra, që Kina nuk pati sukses
me teorinë e «tri botëve», pse kjo teori ishte pa baza

dhe false. E njëjta gjë do të ngjasë edhe me idenë e
revizionistëve kinezë për të krijuar një grupim të ri, që
374

375
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ELOZHET E PATURPSHME TE «SKËNTEJAS»
Këtu nuk do të bëj veçse të përsëris ato që thotë
gazeta rumune «Skënteja- më 23 prill 1978. Ja ç'shkruan
kjo e paturpshme gazetë:
«Në kronikën e ngjarjeve politike të javës vizita që
bëri Nikolae Çaushesku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënohet si një ngjarje kryesore me një rëndësi të
jashtëzakonshme, si në planin e marrëdhënieve të dyanshme, ashtu edhe në fushën e jetës ndërkombëtare. Misioni i ri i paqes, mirëkuptimi dhe miqësia e shkëlqyer
që u krye me këtë vizitë, nxori akoma edhe një herë në
pah aftësitë e njohura tashmë të presidentit të Rumanisë,
energjitë e tij të pashtershme, që janë vënë në shërbim
të interesit të vendit, të çështjes së paqes dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar, largpamësinë dhe realizmin e tij
në shqyrtimin e problemeve të rëndësishme të botës së
tanishme, në përputhje me aspiratat thelbësore të të
gjitha kombeve të botës. Të gjitha këto aftësi që i kanë
sjellë kryetarit të shtetit rumun një konsideratë dhe vlerësim në të gjitha shkallët si nxitës i një politike të re
thellësisht konstruktive, u shprehën plotësisht edhe këtë
herë duke rritur akoma më shumë autoritetin ndërkombëtar të Rumanisë socialiste».
Ja ç'elozhe, ç'ditirambe i thuren këtij agjenti më të
ndyrë të Bashkimit Sovjetik dhe të kapitalizmit botëror,
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shërbëtorit të imperializmit amerikan, këtij prokseneti,
që sjell e shpie fjalë në çdo vend ku shkon, që merr çeqe
për vete dhe për klikën e tij dhe që e ka shitur Rumaninë
të gjithë, kokë e këmbë, te të huajt. Këtë gjel të fryrë
gazeta e tij e paraqet në një mënyrë të atillë, sikur ky
rregullon gjithë politikën botërore dhe sikur Rumania na
qenka bërë kërthiza e botës, të gjithë shikokan nga Rumania, të gjithë pritkan nga Çaushi të rregullojë problemet ndërkombëtare, të rregullojë politikën paqësore, të
tregullojë çështjen e çarmatimit, të rregullojë çëshkjet e
konflikteve që shkaktojnë imperializmi amerikan dhe
socialimperializmi sovjetik, të organizojë miqësinë në
mes popujve, të krijojë ujdinë në mes borgjezisë kapitaliste dhe proletariatit e të tjera e të tjera poshtërsi. U
bëra 70 vjeç, por deri tash nuk kam parë në shtypin e
asnjë vendi borgjezo-kapitalist, bile as edhe revizionist që
t'u bëhen elozhe të tilla udhëheqësve të tyre ose ndonjëperScini me rëndësi dhe jo siç është ky.
Kjo vërteton tezat e Partisë sonë se Çaushesku dhe.
klika e tij sundojnë mbi një popull që, si duket, nuk ka
shpirtin e nevojshëm revolucionar për ta hedhur poshtë•
këtë «udhëheqës• pa vlera, për ta penguar në aktivitetin
e turpshëm e minues, jo vetëm në atdheun e vet, por edhnëar kombte.DhÇausë
miku . 1 ngushtë dhe i sinqertë i Kinës së Mao" Ce Dunit, i
Kinë's së Çu En Lait, i Kinës së Hua Kuo Fenit dhe i Kinës së Ten Hsiao Pinit. «Më thuaj me kë rri, të të them
se kush je». Pra të gjithë këta që numërova janë të një.
ka1ibri, janë të një natyre, janë njerëz që përhapin veçseerë të keqe.
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E PREMTE
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PAPA DHE VALDHAJMI U LUTEN BANDITEVE
ITALIANE
S'ka asnjë gjë për t'u çuditur që papa i Romës bëri
një deklaratë të shkruar me dorën e tij, ku u lutet «në
gjunjë•, e theksoj «në gjunjë» banditëve që kanë rrëmbyer Aldo Moron që ta lëshojnë. Por për t'u çuditur
është se edhe Kurt Valdhajmi, Sekretar i Përgjithshëm i
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u drejtoi një mesazh kriminelëve italianë që ta lëshojnë Aldo Moron. Ky
njeri, që udhëheq Kombet e Bashkuara, hyn në bisedime
me banditët që vrasin, që presin, që rrëmbejnë, që detyrojnë njerëzit të paguajnë haraçe kolosale, si me një entitet politik. Ky Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës së
Kombeve të Bashkuara trajton çështjen e këtyre banditëve sikur të jetë çështje e një populli, si çështja e popullit të Palestinës, i cili lufton për lirinë e atdheut të tij,
për lirinë dhe për atdheun, që ia kanë rrëmbyer sionistët,
ose sikur ndërhyn në mes racistëve të bardhë dhe luftëtarëve të Azanisë që luftojnë të fitojnë të drejtat e tyre
nacionale, politike, demokratike. Ky është një skandal
në shkallë ndërkombëtare. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara me këtë që bëri merr
fytyrën e një personi pa vlerë, e një personi në shërbim
të disa fuqive të errëta, që kanë interes të mbështetin
politikisht «brigadat e kuqe», t'u shërbejnë këtyre në
qëllimet që kanë dhe të diskreditojnë me këtë gjest Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
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DISKRED1TIM I RENDE
Një fjalë e urtë e popullit tonë thotë: •Ç'ka barku,
nxjerr bardhaku», domethënë kur dehesh, atëherë i nxjerr
haptazi mendimet që deri në atë kohë i mbaje fshehur.
Por këtu çështja është ndryshe.
Karteri që priti Çausheskun nuk ishte i pirë, përkundrazi ai ishte krejt esëll, bile ishte në fillim të pritjes
së këtij farë «burri» që vinte nga Rumania për të diskutuar me padronin e tij «për problemet e mëdha ndërkombëtare», megjithëkëtë lëshoi «xhevahiret• e mëposhtme.
Pritja zyrtare u bë në platformën përpara Shtëpisë
së Bardhë, ku ishin rreshtuar trupat që do të bënin parakalimin dhe rojën e nderit përpara Çaushit. Filluan hirnnet. Çaushi qëndroi gatitu, kur, në vend që të binte
himni i Republikës Popullore të Rumanisë, filloi himni
i mbretit Karol të Rumanisë! Çaushi vazhdoi të rrinte
për nder me duart poshtë dhe kokën lart, kryelartë që
banda e famshme e ushtrisë amerikane luante himnin e
mbretit Karol dhe të dashnores së tij Lupesku. Iku kjo,
pa gëk, pa mëk, vetëm se të gjitha agjencitë e lajmeve
dhe gazetat e botës këtë turp të madh që i bëri Karteri
«mysafirit» të tij rumun e kapën dhe e vunë në dukje.
Kjo tregon, natyrisht, arrogancën e padronit mbi shërbëtorin, të cilin mund ta poshtërojë si të dojë dhe shër379

bëtori jo vetëm nuk proteston, por bën sikur s'ngjan
asgjë dhe vazhdon bisedimet, herë buzëqeshur, herë hijerëndë, si presidenti me presidentin.
Përveç kësaj në bisedime me Çausheskun, ku asistonin edhe gazetarë, zoti Karter, i cili hiqet sikur është
mik i arabëve dhe ka kontradikta me izraelitët, Beginin
dhe Dajanin, në mes të muhabetit, në vend që të thoshte
në kryeqytetin e Izraelit, Tel-Aviv, tha në Jerusalem,
kryeqyteti i Izraelit, domethënë në barkun e Karterit ekzistoka i rrënjosur mendimi se Izraeli duhet të ketë si
kryeqytet Jerusalemin. Për Karterin Jerusalemi i përket,
pra, Izraelit. Këtë e tha Karteri, por mbasi ia panë gabimin që bëri, të nesërmen ai dha një intervistë të vogël
dhe e riparoi këtë lapsus linguae.
Një tallje e tillë ngjau po ashtu në Bolivi a në Peru,
vendi nuk më kujtohet ekzakt, po njoftimi është i agjencive të lajmeve. Këtë herë çështja s'ka lidhje me Çausheskun, po me Republikën Popullore të Kinës të Hua
Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit.
Në një stadium po zhvilloheshin lojna sportive me
pjesëmarrjen e disa shteteve dhe, kur hynin ekipet, luhej
himni kombëtar përkatës i çdo shteti. Kur hynë kinezët
në stadium, kërciti himni i Çan Kai Shisë. Në këtë rast
kinezët nuk qëndruan gatitu, siç bëri Çaushesku, po protestuan, prishën radhën, u bë një katrahurë dhe kërkuan
riparimin e këtij gjoja gabimi pa dashje. Autorët pranuan
se kishin bërë gabim, por thanë se nuk kishin himn të
Republikës Popullore të Kinës. Pra, kaq është e njohur
Kina në Amerikën e Jugut. Kryetari i ekipit kinez tha:
«E kemi ne pllakën me himnin tonë kombëtar». Atëherë,
organizuesit e festës sportive ia kërkuan atë dhe. u thanë të viheshin në radhë se «do ta vëmë t'i bjerë himnit
të republikës suaj». Dhe kinezët u vunë në radhë që të
dëgjonin himnin e tyre, por «për fat të keq», u dogj
aparati tok me filmin, me pllakën plastike ku ishte re380

gjistruar himni i Kinës! Kështu që sportistët kinezë nuk
patën kënaqësinë të dëgjonin në një vend të Amerikës
Latine himnin e republikës së Hua Kuo Fenit!
Të tilla gjëra u bëjnë bota kapitaliste dhe imperialistët satelitëve, shërbëtorëve të tyre, të cilët i diskreditojnë, dhe i diskreditojnë pse i njohin mirë sa u vlen
lëkura, i kanë psikologjisur mirë botëkuptimet që udhëheqin Kinën e Rumaninë dhe kualitetin e stofit të udhëheqjeve të tyre. Prandaj ua bëjnë këto skerco nëpër
stadiume dhe vende publike. Mirë t'ua bëjnë të tillë njerëzve dhe të tilla shteteve, që udhëhiqen nga klika antipopullore pa nder e pa skrupull.
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me imperializmin amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë në ujdi me Kinën që kjo ta bëjë këtë
gjë, pavarësisht se Kina duket sikur interesohet më tepër
për Tregun e Përbashkët Evropian sesa për tregun amerikan. Kjo, në realitet, nuk është e vërtetë, për arsye se
E SHTUNË
29 PRILL 1978

QELLIME KINO-AMERIKANE
NË EVROPE
Duken shenjat e një taktike, sipas së cilës Shtetet e
Bashkuara të Amerikës përpiqen të arrijnë në disa marrëveshje me Bashkimin Sovjetik për sa i përket SAL1T-2,
prodhimit të bombave me neutron, ose marrëveshjeve të
tjera SALT. Një gjë e tillë kinezëve gjoja nuk u pëlqen,
në fakt nuk u pëlqen, por ka mundësi që kjo të jetë
edhe një taktikë nga ana e tyre. Gjatë kësaj periudhe
kinezët po veprojnë në një drejtim të përcaktuar së toku
me imperializmin amerikan. Cili është ky drejtim? Ky

drejtim ka të bëjë me përpjekjet e Kinës për t'i dhënë
mundësi ekonomisë së Tregut të Përbashkët Evropian që
të forcohet dhe kështu të zbutë ca krizën e madhe që ka
mbuluar Evropën Perëndimore.
Kjo do të thotë që Kina të kthehet në një treg të
madh e të fuqishëm për Tregun e Përbashkët Evropian
dhe të thithë superprodhimet që kanë shkaktuar krizën
në vendet e këtij tregu, që vuajnë nga inflacioni dhe nga
papunësia, pse nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë në
përqindjen e dëshiruar kapacitetet prodhuese të industrisë së tyre shumë të zhvilluar. Pra, meqenëse Kina bën
thirrje që Bashkimi Sovjaik kërcënon Evropën, taktika e
saj është që t'i ndihmojë këto shtete si aleate e tyre që
është. Ndihma në drejtimin që thashë është e koordinuar
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shoqëritë shumëkombëshe dhe kapitali amerikan ndihmohen njëkohësisht, sepse edhe ato ndodhen në Evropë,
ku kanë investime të mëdha. Pra, Kina, duke mbajtur si
fasadë marrëdhëniet e saj me Evropën Perëndimore dhe
me Tregun e Përbashkët Evropian, ka mbajtur njëkohësisht marrëdhënie të zhvilluara ekonomike edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç marrëdhënieve të
veçanta që ka vendosur dhe i zhvillon në shkallë të gjerë me to.
Një taktikë e tillë forcon NATO-n, pse Kina jo vetëm bërtet se vendet e Evropës Perëndimore duhet të
jenë'të forta ekonomikisht, ushtarakisht dhe të bashkuara
politikisht, por thotë se këto vende të «botës së dytëduhet të jenë edhe në aleancë me Kinën që bën pjesë në
«botën e tretë», për të përballuar një invadim nga ana e
Bashkimit Sovjetik, invadim që Kina ngul këmbë se do
të bëhet në Evropë. Kështu, si Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, edhe Kina i vënë rëndësi jo vetëm forcimit
ekonomik por edhe forcimit ushtarak të NATO-s dhe të
«Evropës së Bashkuar».
«Evropën e Bashkuar» Kina mund ta ndihmojë efektivisht me hapjen e tregut të madh kinez, siç po bën,
kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndihmojnë «Evropën e Bashkuar», domethënë NATO-n, me armatime
moderne që të mund të përballojë një luftë me Bashkimin
Sovjetik. Në të njëjtën kohë Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe vendet e Evropës Perëndimore bëjnë një
politikë «të zbutjes» me Bashkimin Sovjetik, me qëllim
që të fitojnë kohë, që të mundin të përmirësojnë situatat
ekonomike brenda, të zhdukin deri diku inflacionin dhe
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të zvogëlohet kështu kriza e madhe që i ka mbërthyer.
Për këtë edhe Kina i ndihmon.
Nga ana tjetër, Kina ia ka hapur dyert për tregti
edhe Japonisë. Edhe tregtia e Kinës me Japoninë bëhet
po ashtu në ujdi me imperializmin amerikan. Si imperializmi amerikan, ashtu edhe Kina, kanë interesa të më-

,

.dhenj që Japonia të dalë nga kriza botërore dhe të gjendet në situata të forta në rast të një lufte me Bashkimin
.Sovjetik. Këta objektiva synojnë përpjekjet e Kinës për
të nënshkruar Traktatin e Paqes me Japoninë, duke
kluduar në marrëveshje formulimin e luftës kundër he.gjemonizmit. Por japonezët akoma nuk binden për një
gjë të tillë, për arsye se dhe ata përpiqen që të mos e
.acarojnë Bashkimin Sovjetik. Brezhnjevi që shkoi në
Siberi, siç e kam thënë dhe herë tjetër, ka pasur dy qëllime: t'i thotë Kinës se unë po i forcoj pozitat e mbrojtjes dhe të invadimit prej teje, në rast se bëhet diçka,
por njëkohësisht paralajmëron me këtë edhe Japoninë
për një luftë bërthamore.

Kështu ne shohim që Kina është inkluduar plotësisht
në strategjinë imperialisto-kapitaliste dhe vepron tok me
fuqitë imperialiste për një luftë të re botërore ose për
dobësimin dhe për likuidimin e fuqisë së Bashkimit Sovjetik socialimperialist. Në këtë drejtim Kina ka marrë
përsipër jo vetëm të ndihmojë në fuqizimin e Tregut të
Përbashkët Evropian nga ana ekonomike, por nëpërmjet
marrëclhënieve politike, ideologjike dhe ekonomike që ka

lidhur me kohë edhe me Jugosllavinë e me Rumaninë,
synon t'i vijë në ndihmë edhe për demoralizimin e satelitëve të Bashkimit Sovjetik.
Dihet se Jugosllavia dhe Rumania janë dy shtete, sidomos e para, që tërë jetën kanë synuar të realizojnë
një demoralizim të tillë. Dhe Kina këto dy vende mendon
t'i ketë si pika mbështetjeje, apo të koordinojë veprime
me imperializmin amerikan, me titizmin dhe me Çau.384

sheskun e grupin e tij, për të infiltruar pikëpamjet e saj
revizioniste dhe mundësisht për t'u dhënë edhe ndihma
ekonomike vendeve satelite të Bashkimit Sovjetik, siç
janë Çekosllovakia, Hungaria, Polonia etj.
Titoja dhe Çaushesku, me format dhe me metodat e
tyre, punojnë, gjithashtu, prej kohësh që edhe Gjermania
Perëndimore të depërtojë në shkallë të gjerë në vendet
e Evropës Qendrore e Lindore me kreditë e mëdha që u
jep atyre. Tash në këtë mes do të lUajë një rol të veçantë
edhe Kina revizioniste e Hua Kuo Fenit. Aktualisht ne
po shohim përpjekjet që bëhen nga ana e Kinës në këtë
drejtim, por një ditë do të shohim se këto përpjekje do
të konkretizohen edhe me gjoja investime kineze në
këto vende, me zbutjen e marrëdhënieve me to, me krijimin e marrëdhënieve «vëllazërore» njëlloj siç po i ndërton gjoja me Jugosllavinë dhe me Rumaninë, me qëllim
që të ndihmojë kësisoj në kalbëzimin e socialimperializmit sovjetik. Ky është një plan i vjetër i imperializmit

amerikan, i vendeve të «botës së dytë• dhe sidomos i
imperialistëve evropianë, por këtij plani i shtohet tash
edhe socialimperializmi i ri kinez.
Nëpërmjet këtyre veprimeve Kina ka siguruar që të
ndihmohet edhe ajo nga imperializmi amerikan dhe aleatët e tij për t'u forcuar ekonomikisht dhe ushtarakisht.
Sigurisht për fuqizimin e saj ekonomik dhe ushtarak ajo
ka rënë në ujdi me imperializmin amerikan dhe do të
përpiqet që t'i forcojë akoma më tepër punën dhe luftën
e saj në ndihmë të strategjisë së madhe të imperializmit
dhe të kapitalizmit botëror për të likuiduar ose për të
dobësuar socialimperializmin sovjetik. Do të krijohet kë-

shtu, si rrjedhim, një situatë e favorshme për imperializmin amerikan, i cili do të qëndrojë kurdoherë lidershipi
i kapitalizmit botëror, por edhe Kina synon të luajë një rol
pak a shumë të njëllojtë me grupimin e «Evropës së
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Bashkuar», të cilën po e ndihmojnë edhe ajo vetë edhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kënaqura
që Kina vepron intensivisht në këtë drejtim. Nga ana
tjetër, shohim se ajo po përgatitet brenda të shtypë dhe
të shuajë çdo rezistencë që pengon ecjen e saj në rrugën
drejt kapitalizmit. Aktualisht konstatohet se atje po veprojnë shumë grupe që përpiqen kush të ketë fuqinë
në dorë.
Në radhë të parë është grupi i Hua Kuo Fenit, i cili,
pa u mbështetur në maoizmin, e shfrytëzon atë për të
forcuar pozitat e veta. Është pastaj grupi i Ten Hsiao
Pinit, i cili është në kundërshtim me maoizmin dhe ka
pikëpamje të theksuara dhe të hapëta kapitaliste. Është,
gjithashtu. grupi i Vu Tehut dhe i Çen Hsi Lienit, të
cilët e mbështetin Hua Kuo Fenin, por janë në mes të
rrugës kundër Ten Hsiao Pinit dhe deri në njëfarë shkalle kundër «katërshes». Brenda në Kinë ekziston, më së
fundi. rezistenca e madhe e «katërshes», dhe me këtë nuk
kuptohen vetëm katër figurat që u likuiduan, por gjithë
elementët e periudhës së luftës nacionalçlirimtare dhe të
periudhës së mëvonshme që vazhdoi nën udhëheqjen e
Mao Ce Dunit. Gjithë kjo masë e madhe kuadrosh dhe

toni, Tiencini në të gjitha vendet turistike, ekonomike
etj. të Kinës. Bile janë vënë nga Hong-Kongu trena të
veçantë, specialë, modernë, vetëm për turistë.
Kina, pra, në mos është bërë që tash, do të bëhet një
vend i preferuar për gjithë llumin imperialisto-kapitalist,
i cili do të vërshojë në tërë këtë vend për ta degjeneruar
dhe për të përgatitur atje si duhet terrenin për investimin e kapitaleve të huaja dhe për t'i siguruar këto investime. Pra, nga të gjitha anët që ta marrim, nga ana ekonomike, ushtarake, politike, ideologjike, morale dhe nga
ana e strategjisë dhe e aleancave të kinezëve, shohim se
Kina e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit po ecën revan drejt kthimit të saj në një kështjellë të kapitalizmit
botëror.

njerëzish me një botëkuptim, natyrisht, jounik, nuk e
shikon mirë këtë udhëheqje, këto ndryshime që po bëhen
dhe këtë vijë që po ndiqet. Prandaj ekziston ai kaos, ai
konfuzion dhe ajo luftë e brendshme, Iuftë që, natyrisht,
çdo grup përpiqet ta dominojë në favorin e gjithsecilit.
Çështje të tjera që atje po u vihet rëndësi janë demoralizimi dhe degjenerimi i kuadrove dhe i popullit kinez. Vjedhjet dhe degjenerimi moral, siç informohemi,
janë të mëdha, por, duke lexuar gazetat kineze dhe gazetat perëndimore, konstatojmë se sistematikisht po përgatitet atje zhvillimi i një turizmi të madh, ndërtohen
hekurudha moderne që do të çojnë nga Shangai, Kan386
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haptazi një vijë kapitaliste, qoftë në ekonomi, në arsim,
në ushtri e kudo. Atje shtrohet çështja që në fuqi të vijnë kapitalistët e brendshëm dhe kapitalistët që ndodhen
jashtë Kinës, të cilëve u bëhet thirrje të rikthehen në
atdhe ose të punojnë jashtë për «atdheun e madh» kinez.
Përveç kësaj, po merren masa për një spastrim raE 11£N£
1 MAJ 1978

POLITIKE E KAPITALIT TE MADH
Kina po ecën me hapa të mëdhenj e të sigurt drejt
vendosjes së kapitalizmit. Atje ekziston një situatë jashtëzakonisht e vështirë, ka grindje e përçarje në udhëheqje, sidomos midis grupit të Ten Hsiao Pinit dhe atij të
Hua Kuo Fenit. Ten Hsiao Pini, që është përfaqësuesi më
tipik i kapitalizmit kinez, përfaqësuesi i borgjezisë kompradore, ka marrë frenat dhe bën çmos që të vendosë
njerëzit e vet kudo, në të gjitha kyçet, në ushtri, në
polici, në ekonomi etj.
Gjithë elementët e llumit të borgjezisë, të llumit të
klasave që u shtypën përgjysmë nga Revolucioni Kulturor, për arsye të politikës antimarksiste të Maos, aktualisht janë në pushtet dhe, siç duket, Ten Hsiao Pini e
klasa që ky përfaqëson, po i shkojnë çështjes deri në
fund. Vendimet që merren tregojne.: qartë se Ten Hsiao
Pini dëshiron që, brenda një kohe shumë të shkurtër, në
Kinë të vendoset diktatura e egër fashiste, me fjalë të
tjera, që ai të bëjë ligjin.
Për të arritur këto qëllime, në Kinë po bëhen mbledhje të shumta e të shumëllojshme: ekonomike, politike,
arsimore, ku marrin pjesë nga një mijë deri gjashtë mijë
veta. Në këto mbledhje përcaktohet rruga që duhet të
ndiqet paskëtaj në të gjithë sektorët e jetës së vendit.
Vija që shtrohet në mbledhje të tilla kaq të gjera është

dikal kundër gjithë elementëve përparimtarë revolucionarë. Këta dënohen, burgosen, pushkatohen me etiketën
se gjoja kanë persekutuar njerëz në kohën e Revolucionit
Kulturor, se gjoja janë ata që ia sollën Kinës këtë f atkeqësi e se janë partizanë «të katërshes». Pra, nën flamurin
e luf tës kundër «katërshes», grupi i Ten Hsiao Pinit, sidomos, po vepron me shpejtësi që në Kinë të likuidohet
politika oportuniste e Maos për arsye se ajo politikë nuk
i leverdis vendosjes së kapitalit të madh.
Për këtë gjë Kina është bërë aktualisht preja e imperializmit të jasfitëm. Me qindra delegacione të mëdha
të shumëllojshme po shkojnë atje, që nga Shtetet e Bashkuara .të Amerikës, nga Japonia dhe nga gjithë Evropa
Perëndimore, me përjashtim të socialimperialistëve sovjetikë..Këto. delegacione forcojnë lidhjet e revizionistëve
kinezë me kapitalin botëror për marrjen e kredive të panumërta të mëdha për armatime dhe për ndërtim uzinash e kombinatesh. Kreditë nga kinezët merren me kamatë të lartë, me 7-8 deri në 10 për qind interes, nëpërmjet shteteve, por sidomos nëpërmjet bankave. Në fakt

të gjitha bankat e vendeve të ndryshme, që nga ato të
Anglisë, të Gjermanisë Perëndimore, të Francës, të Tregut të Përbashkët Evropian, e sidomos të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës e të Japonisë, po i akordojnë
Kinës kredi të shumta në armatime dhe në ekonomi për
ndërtim ndërmarrjesh industriale. Pra, në këtë drejtim
imperializmi amerikan e ai botëror po futen kokë e
këmbë në Kinë. Po vërtetohet ajo që ka parashikuar Par-

tia jonë se Kina, nga një vend gjoja socialist, do të
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shndërrohet në një vend të vërtetë kapitalist dhe do të
mbajë formën e socialimperializmit.
S'është çudi, dhe duken shenja, që socialimperializmi
kinez, disa herë për të balancuar kontradiktat që ka me
imperializmin amerikan, do të afrohet edhe me socialimperializmin sovjetik. Aktualisht në shtypin botëror flitet
se zëvendësministri i Jashtëm sovjetik Iliçev, i cili merret me çështjet kufitare, ka disa javë që ka shkuar në
Pekin. Ai është pritur në aerodrom dhe, kur është pyetur
se sa kohë do të rrijë, është përgjigjur se do të qëndrojë
gjatë. Flitet, gjithashtu, se do të bihet në ujdi midis të
dyja palëve dhe sovjetikët, për të përmirësuar marrëdhëniet me kinezët, do të heqin disa divizione nga kufiri!
Por ne themi se revizionistët sovjetikë në asnjë mënyrë
nuk do ta dobësojnë potencialin e tyre ushtarak në kufirin me Kinën. Çështja qëndron në atë që edhe Bashkimi
Sovjetik përpiqet të infiltrohet në këtë -dasmë» të madhe që po ngjet në Kinë, për të hedhur edhe ai ganxhat,
për të financuar ata elementë që në Kinë janë me revizionistët sovjetikë, dhe të tillë atje duhet të ketë. Qëllimi

është të kalbëzohet sistemi kapitalist që po vendoset në
Kinë. Por kalbësira nuk sjell veçse kalbësirën. Prandaj
për ne nuk është çudi që marrëdhëniet e Kinës gradualisht mund të përmirësohen edhe me Bashkimin Sovjetik.
Për sa i përket teorisë së «tri botëve•, kjo sipas
mendimit tim, është diskredituar në sytë e popujve. Vetë
popujt e së ashtuquajturës botë e tretë tallen me këtë
pseudoteori dhe këto tallje po dëgjohen gjithnjë e më
shumë në opinionin botëror. Shumë njerëz thonë se teoria e «tri botëve» e Kinës ka qëllim dominues, ka qëllim
imperialist, se Kina nuk është më ajo që pretendohej në
kohën e Mao Ce Dunit, gjoja sikur ishte vend socialist,
përkundrazi, ajo po bashkohet me kapitalizmin botëror.
Asnjeri nuk gabohet, askënd nuk mund të gënjejë Kina
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me politikën e saj gjoja socialiste, që në fakt është një
politikë antisocialiste dhe kapitaliste.
Në këtë politikë ne shohim se Ten Hsiao Pini dhe
grupi tij është më radikal sesa ai i Hua Kuo Fenit në
ecjen përpara drejt rimëkëmbjes së kapitalizmit. Në pamjen e jashtme, por edhe në brendi, duhet të ketë kontradikta në mes këtyre dy grupeve. Njëri (grupi i Tenit),
kërkon të shkojë më shpejt dhe më me vendosmëri në
kapitalizëm, tjetri (grupi i Huasë) dëshiron edhe ai të
shkojë në këtë rrugë, por duke përdorur vijën dhe taktikën oportuniste të lëkundshme të Maos. Cila vijë do të
fitojë? Aktualisht duket se vija e Ten Hsiao Pinit ka
epërsi dhe bën të ecet me vrull përpara, por nuk përjashtohet që edhe vija e Hua Kuo Fenit t'i shkaktojë një
pengesë serioze vijës së Ten Hsiao Pinit.
Ten Hsiao Pini po përpiqet të likuidojë të gjithë ata
udhëheqës, sidomos të lartë e të mesëm të Kinës, që kanë
treguar lëkundje në periudhën nga vdekja e Çu En Lait,
pas likuidimit të Ten Hsiao Pinit dhe pas ardhjes në fuqi
të Hua Kuo Fenit. Të mos harrojmë se vetë Hua Kuo
Feni, gjatë kësaj periudhe, ka qenë kundër Ten Hsiao
Pinit. Tok me Hua Kuo Fenin kanë qenë sidomos Vu
Tehu, Çen Hsi Lieni dhe shumë të tjerë. Më vonë, kur
Hua Kuo Feni e likuidoi krejtësisht rezistencën e elementit më radikal, më revolucionar, sidomos grupin e -të
katërve», siç e quajnë ata, atëherë u krijua një situatë e
favorshme për rikthimin në pushtet të Ten Hsiao Pinit.
Rikthimi i Ten Hsiao Pinit në pushtet, sigurisht, ka qenë
rezultat i presionit të bërë nga krahu i djathtë i Partisë
Komuniste të Kinës dhe, kur themi i partisë, kuptojmë i
udhëheqjes në të gjitha shkallët dhe në radhë të parë i
ushtrisë, që i detyroi Hua Kuo Fenin dhe grupin e tij të
hynin në pazarllëqe me Ten Hsiao Pinin e me grupin
e këtij. Siç duket, grupi i Ten Hsiao Pinit duhet të ketë
pasur pozita të forta në elementët ushtarakë, se ata bë391

nin ligjin, se në sajë të tyre u bënë puçi dhe goditja, në
sajë të tyre u mor fuqia nga Hua Kuo Feni, u mashtrua
opinioni se Hua Kuo Fenin gjoja e kishte caktuar Maoja
etj. Ky mund ta kishte caktuar, por situata i dha krahë
kësaj rryme të madhe reaksionare dhe ajo nxori përpara
Ten Hsiao Pinin, tek i cili kishte besim se kauza e saj do
të fitonte, po të vinte ky në fuqi. Kështu, Ten Hsiao Pini
dhe shokët e tij iu imponuan grupit të Hua Kuo Fenit,
prandaj tash, sigurisht, ekziston një rivalitet që do të rezultojë ose me likuidimin e njërit grup ose të tjetrit, ose
me thellimin akoma më shumë të kontradiktave për të
ardhur medoemos në një konkluzion të ri. Ky konkluzion

i ri mendojmë se nuk do të jetë një konkluzion revolucionar progresist, por do të jetë përsëri një konkluzion
reaksionar, fashist. Koha do të tregojë se si do të zhvillohen marrëdhëniet.
Për sa i përket politikës kineze me shtetin tonë, kjo
zhvi.11ohet në armiqësi të plotë. Për të gjitha arsyet që
dihen, politika kineze është një politikë e kapitalit të
madh që po ngrihet atje, është një politikë që po e vë
këtë vend në aleancë me borgjezinë kapitaliste dhe me
imperializmin amerikan, prandaj Kina nuk mund të durojë që një Shqipëri e vogël socialiste dhe revolucionare
t'i dalë përballë dhe të demaskojë politikën e saj. Po ja
që Partia e Punës e Shqipërisë dhe Republika Popullore
Socialiste e Shqipërisë, sido që janë të vogla, për të keqen e armiqve janë të forta e të çelikta, prandaj janë në
gjendje t'i bëjnë ballë me sukses kësaj politike të egër kapitaliste, shtypëse, shfrytëzuese të Kinës revizioniste dhe ta
demaskojnë. Kjo u djeg dhe do t'u djegë shumë revizionistëve kinezë, se politika e Partisë sonë, që udhëhiqet nga

ideologjia marksiste-leniniste, është aq e qartë, saqë gëzon
zemrat e masave të gjera punonjëse të botës dhe shikohet
e ndiqet me simpati të madhe jo vetëm nga proletariati, por
edhe nga elementët përparimtarë e liridashës të borgjezisë.
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KETO S'KANE NEVOJE PER KOMENT
Ish-presidenti batakçi dhe fashist me damkë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Riçard Niksoni, në kujtimet që ka botuar tash së fundi shkruan mbi Mao Ce Dunin dhe Çu En Lain gjëra, për të cilat komenti është i
panevojshëm.

«Unë i dua njerëzit e së djathtës», i pat deklaruar
kryetari Mao Riçard Niksonit gjatë vizitës që ky bëri në
Pekin në vitin 1972. Kështu shkruan ish-presidenti i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kujtimet e tij,
disa pjesë të të cilave janë botuar sot nga gazeta «Nju-Jork Tajms». Këtë lajm e jep AFP-ja.
Më poshtë vazhdojnë fjalët me të cilat Maoja i është
drejtuar Niksonit: «Njerëzit thonë se ju jeni i së djathtës.

se partia republikane është e së djathtës, se kryeministri
anglez Hith është, gjithashtu, i së djathtës. Ata thonë,
gjithashtu, se Partia Kristiandemokrate e Gjermanisë Perëndimore është e së djathtës. Unë jam relativisht i lumtur kur këta njerëz të së djathtës arrijnë në pushtet».
Ish-presidenti amerikan tregon në kujtimet e veta
për udhëtimin që bëri në Kinë, udhëtim ky që «habiti
botën», thotë AFP-ja, por ai nuk thekson asgjë të rëndësishme lidhur me bisedimet e zhvilluara me Maon.

Më poshtë AFP-ja, duke nxjerrë citate nga kujtimet
e botuara të Niksonit lidhur me kryeministrin Çu En
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Lai, shkruan se ky, me gjithë moshën e madhe, kishte
memorie të përsosur, në një formë shumë të mirë, dhe
mendja e tij ishte gjithmonë e mprehtë.
Më poshtë Niksoni shkruan: «Unë e dija se Çu En
Lai ishte thellësisht i ofenduar nga refuzimi që i kishte
bërë Xhon Forster Dallesi, në atë kohë sekretar amerikan i
shtetit, duke mos i dhënë dorën në Konferencën e Gjenevës në vitin 1954. Kur unë u takova për herë të parë,
e pashë dhe, duke ecur drejt Çu En Lait, thotë Niksoni,

kur duart tona u takuan, i thashë se një epokë mbaroi
dhe një tjetër filloi», dhe kaq. A kanë nevojë për koment
këto pohime «të sinqerta» të xhelatit amerikan? Aspak.
Vetëm që të jetë komplet duhet të shtoj edhe diçka tjetër:

Kur «timonieri i madh» qenka i lumtur që të djathtët kanë ardhur në fuqi, është e qartë se ky pseudomarksist ka qenë i lumtur që dërgonte ambasadorin e tij
të jashtëzakonshëm e fuqiplotë t'u shtrëngonte dorën
gjakatarit Pinoçet të Kilit dhe xhelatit spanjoll Franko.
«Timonieri i madh», pra, nuk ishte vetëm dashamir i të
djathtëve, që vinin në fuqi në shtete të ndryshme, por
ishte dashamir edhe i diktatorëve fashistë.

E MERKUR£
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PUSHTETI BORGJEZ KAPITALIST ITALIAN
NE QORRSOKAK
Brigadat terroriste në Itali po e diskreditojnë nga
koka në këmbë pushtetin e kalbur kapitalist të këtij vendi. Me çështjen e Moros ata po diskreditojnë të gjitha
partitë që nga ajo demokristiania dhe deri te partia revizioniste e Berlinguerit, ato po demaskojnë dhe po komprometojnë, po ashtu, me veprimtarinë e tyre institucionet më të larta shtetërore, senatin dhe parlamentin, të
cilëve Moroja u ka bërë një letër dhe u kërkon që të
diskutohet çështja e tij në këto instanca të larta dhe të
merren masa për t'i shpëtuar kokën.
Moroja, një person politik italian, po e fut gjithë pushtetin borgjez kapitalist italian në një qorrsokak dhe e
bën çështjen shtetërore e konstitucionale një treg për
prakst të banditëve me njerëzit politikë. Kur ndonjë
pjesëtar i bandave terroriste që vrasin, presin e vjedhin
arrestohet nga policia, ato rrëmbejnë nga një personalitet politik dhe, si kusht për lirimin e tij, kërkojnë të
lirohen të burgosurit kriminelë. Në këto situata është
vënë ky regjim i kalbur i kapitalit. Sidoqoftë, kjo tregon
se fashizmi në Itali po mëkëmbet seriozisht dhe e ka në
1 Nga greqishtja — allishverishe, dallavere.
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grusht qeverinë aktuale të demokristianëve, e cila nuk di
nga t'ia mbajë.
Në këtë rrugë Partia Socialiste Italiane e Nenit dhe
e Kraksit përpiqet të arrijë në një kompromis. Disa parti
të tjera bëjnë naze, por do të shohim se si do të konkludojnë. E tërë kjo do të përfundojë me turp për Demokracinë Kristiane dhe për partnerët e saj në këtë vend.

E PREMTE
5 MAJ 1978

PRITJE PERRALLORE

Pashë në televizionin italian vajtjen me tren të kryetarit «të urtë» Hua Kuo Fen në Phenian. Ai u prit nga
presidenti «i madh» Kim Ir Sen. «I madhi» priti «të urtin», u takuan dy «timonierë të mëdhenj», ai i popullit korean dhe ai i popullit kinez. Takim skandaloz! Por akoma
më skandaloze është pritja përrallore që iu bë Hua Kuo
Fenit, e cila nuk cilësohet dot as mbretërore, as perandorake, se ia ka kaluar çdo termi superlativ. Televizioni
tregonte gjithë rrugët e Phenianit mt;ushur me popull, me
vajza të bukura të veshura si balerina, që mbanin lule në
kokë e në duar, mbanin, gjithashtu, edhe elbazei dhe prapa popullit këto elbaze dukeshin të mëdha me diametër
7-8 metra. Një mori ngjyrash, brohoritje të çmendura,

dance e ceremoni në mes të rrugës, dhënie statujash që
simbolizojnë «miqësinë» kino-koreane, që simbolizojnë
ndihmën që Kina i ka dhënë ushtarakisht Koresë për
çlirimin e saj, pa çka se disa vjet më parë koreanët edhe
varret e ushtarëve kinezë i prishën.
U përqafuan të dy presidentët e mëdhenj «të botës
së tretë», ose njëri i «botës së tretë» dhe tjetri i -«botës së
paangazhuar». U puthën «bota e tretë» me «botën e paangazhuar». Kjo është e natyrshme, por që të dy është
e ditur se ia kanë me hile njëri-tjetrit.
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1 Freskuese, që përdoret në verë.
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Kim Ir Seni, natyrisht, do të kërkojë ndihma ekonomike nga kryetari «i urtë» dhe ky do t'i japë diçka, por
Kim Ir Seni kërkon që kryetari «i urtë» kinez të ndërhyjë pranë miqve të tij amerikanë, që këta të bëjnë bisedime me Korenë e Veriut t'i zbutin çështjet, të heqin
gjoja trupat nga Koreja e Jugut, gjë që nuk mund të
bëhet dhe as Kina nuk e do një gjë të tillë e të tjera e të
tjera budallallëqe, të cilat nuk i beson as njëri, as tjetri.

Kyçi, këtu, qëndron te ndihma ekonomike, pse ky «udhëheqës i madh i Koresë dhe i tërë botës» siç e quan Radioja e Phenianit, ka falimentuar politikisht dhe ekonomikisht dhe Huaja ndjek qëllimin që Kim Ir Seni të mos
lidhet me Moskën.
Por Kim Ir Seni, pas takimit me Huanë, thuhet se do
të shkojë në Moskë. Të shohim do të shkojë apo jo. 14ë
qoftë se do të vejë, me siguri atje Kimit nuk do t'i bëhet
një pritje siç organizoi ky për Huanë, për Titon, për
Bokasën dhe për gjithë mbretërit e perandorët, pritje që
i kushtojnë me miliona dollarë popullit korean. Në Mos-

kë Kim Ir Seni do të kërkojë po ashtu ndihma dhe Moska do t'i bëjë presione që ai të mos qëndrojë në dy
karrige, në karrigen kineze dhe në atë sovjetike. Me presione revizionistët sovjetikë janë mësuar dhe nuk pushojnë t'i bëjnë këto atje ku u shkojnë.
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ALDO MORON E EKZEKUTUAN
Sot agjencitë e lajmeve njoftuan se Aldo Moron e
vranë të ashtuquajturat brigada të kuqe, që nuk janë
veçse brigada të zeza, brigada fashiste si repartet skuadriste që vepronin në kohën e Musolinit.
Aldo Moron, presidentin e Partisë Demokristiane
Italiane, që është në fuqi që nga çlirimi i Italisë, e rrëmbyen terroristët në mes të rrugës 55 ditë më parë, pasi
kishin prerë të gjitha linjat e telefonave të lagjes rreth
e rrotull dhe si vranë në vend katër-pesë rojat e tij. Kjo
tregon se fashizmi në Itali, nën mbrojtjen e demokristianëve të djathtë dhe të bankave e të monopoleve kapitaliste, është organizuar në reparte dhe jo vetëm në partinë
fashiste italiane që quhet «Movimento Sociale Italiano»
dhe «Destra Nacionale», por edhe në njësite guerile në
qytete, njësite të cilat çdo ditë vrasin e grabitin nëpër
rrugë njerëz të pasur, pleq, mesoburra, gra, vajza, deri
edhe kalamanë.
Këtyre banditëve qeveria italiane s'ka ç'u bën, ajo
është e pafuqishme, megjithëse i ka shtuar shumë karabinierinë, sigurimin, policinë dhe një sërë repartesh të
tjera të këtij lloji. Kjo tregon dy gjëra: krimbjen e pushtetit pseudodemokratik të Italisë, tregon po ashtu se fa-.
shizmi atje po përgatitet dhe po vepron nën drejtimin
e diktaturës së kapitalit, e cila nuk është veçse përfaqë399'

suesja e kapitalit të madh financiar italian në shërbim
dhe në bashkëpunim me imperializmin amerikan, me
CIA-n dhe me vende të tjera kapitaliste të botës, sidomos të Tregut të Përbashkët Evropian që mbrohet nga
Kina. Kina, pra, mbron të gjitha ato qeveri që bëjnë pjesë
në «Evropën e Bashkuar» dhe në Tregun e Përbashkët
Evropian, koncernet kapitaliste që e përbëjnë këtë treg,
mbron edhe qeverinë fashiste italiane, të cilat të gjitha së
bashku luftojnë kundër proletariatit dhe revolucionit.
Kështu Kina e ka vënë veten matanë barrikadës, ajo
është vënë në anën e luftës kundër revolucionit proletar.
Sot të gjitha radiot dhe televizioni italian nuk kishin
veçse pallavra, pallavra, pallavra, nekrologji e heshtje dhe
këto jo vetëm nga zyrtarët, por edhe nga punëtorët e
doktrinuar prej sindikatave, të cilat janë vënë në shërbim të kapitalit. r.shtë e tmerrshme, është e urrejtshme
të dëgjosh fjalët e bosëve sindikalistë, të aristokracisë
punëtore italiane dhe të shohësh se si ata me fjalë bombastike i kanë nënshtruar punëtorët të dëgjojnë llogjet e
e tyre dhe të mos i lejojnë të veprojnë. Pikërisht në
rastin e kësaj ngjarjeje jo të gëzuar të këtyre ditëve për
demokristianët dhe për borgjezinë italiane, kur këtyre u
vranë presidentin e partisë, Aldo Moron, që ishte një
nga udhëheqësit më të shquar dhe më të zgjuar të borgjezisë kapitaliste dhe të Vatikanit, veprimi i punëtorëve
do të sillte katastrofën për kapitalizmin italian.
Të gjitha forcat pseudodemokratike të Italisë janë
të bashkuara në këtë hidhërim dhe, kur flas për forcat
pseudodemokratike, kam parasysh gjithë udhëheqësit e
partive politike italiane, me partinë revizioniste të Berlinguerit në krye, e cila, nëpërmjet krerëve të saj, bën
deklarata, nekrologji dhe panegjirike për Aldo Moron dhe
predikon se data e humbjes së këtij «demokrati të madh»
duhet të bëhet më shumë, më mirë e më fort dita e bashkimit të të gjitha partive politike italiane kundër «bri-

gadave të kuqe». Mirëpo ky unitet nuk nxjerr në shesh
asgjë të mirë për proletariatin dhe për popullin e shumëvuajtur italian, përkundrazi, ai i përgatit atij zinxhirë
akoma më të fortë, përgatit ardhjen e fashizmit në Itali
me forma të tjera, përgatit forcimin e ushtrisë, të agjenturës, të policisë, të karabinierisë, të SIM-it e të një mijë
e ca organizatave të tjera subversive legale e ilegale të
borgjezisë reaksionare italiane dhe botërore.
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arsye se ekziston një armiqësi e thellë në Rinë dhe, që të

spastrohet kjo armiqësi, duhet të bëhet një rrëmujë e
madhe. Jashtë, — vazhdoi Maoja, — kanë frikë nga rrëE MERKURE
10 MAJ 1978

Ç'TREGOJNE DISA DOKUMENTE
PER MAO CE DUNIN?
Për të përcaktuar më mirë ç'kam shkruar në Ditarin
Politik për Çështje Ndërkombëtare, u hodha një sy disa
shënimeve që janë mbajtur nga shokët tanë, kur janë takuar me Mao Ce Dunin. Po shënoj këtu disa fakte në
lidhje me këto biseda dhe me ngjarje të tjera në Kinë.
Në radhë të parë, dy shokë shqiptarë, Vangjel Moisiu
dhe Myfit Mushi, në qoftë se nuk gabohem, i pari kuadër
në aparatin e Komitetit Qendror të PPSH, dhe i dyti përkthyes, që kishin shkuar në Kinë, kaluan nga Shangai
dhe, më 16 gusht 1967, pa kërkuar fare u çuan të takohen
me Maon. Ky i priti dhe bisedoi me ta një orë e gjysmë.

Përkthyes ishte «i famshmi» Fan, i cili tash është këshilltar në ambasadën kineze në Tiranë dhe është bërë një
nga armiqtë e betuar të Partisë së Punës të Shqipërisë,
kurse në atë kohë ishte pasues i Revolucionit Kulturor
dhe bile nga më të zellshmit.
Ç'u tha konkretisht Mao Ce Duni dy miqve shqiptarë? Ai u tha se «aktualisht ne jemi në revolucion dhe ky
revolucion ishte i domosdoshëm të bëhej. Ne kemi menduar dhe i kemi thënë shokut Hysni dhe një shoku tjetër
që ishte në delegacion, se ky Revolucion Kulturor do të
mbarojë brenda tre muajve, por u gabuam, sepse ky revolucion mund të vazhdojë edhe tre vjet akoma, për
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muja, kurse ne nuk kemi frikë» dhe u shpjegoi atyre që
•ky Revolucion i Madh Kulturor bëhet nga hunveibinët,
prandaj quhet revolucion i hunveibinëve. Hunveibinët
janë «gardistët e kuq», por veç tyre janë edhe të revoltuarit, me të cilët shumë herë hunveibinët nuk bien dakord dhe të dyja palët bëjnë sipas kokës së tyre». Këto
janë fjalët e Maos. «Ne duhet t'i spastrojmë të gjithë

njerëzit e këqij, vazhdoi ai më tutje, të cilët, — sipas tij,
— ndahen në tri kategori: të këqijtë, të këqijtë e mesëm
dhe të pafajshmit». Se ç'do të bënte me të këqijtë, Maoja
nuk tha gjë; për të këqijtë e mesëm theksoi se duhet t'i
edukojmë, kurse të pafajshmit duhet t'i vëmë në vendet
e tyre. Kështu, spastrimi me këtë ka mbaruar, pas tij

vjen organizimi dhe pastaj qetësia.
11,1aoja u foli shokëve tanë veçanërisht për Çen Jinë.

Ai u tha se «Çen Jia është reaksionar dhe duhet të pushohet si ministër i Jashtëm, por hëpërhë nuk e pushojmë, se nuk kemi me cilin ta zëvendësojmë». Në këtë
kohë Mao Ce Duni pyeti përkthyesin Fan: «Po ti, je me
Çen Jinë apo jo?» «Jo. — iu përgjigj Fani, — unë jam
kundër, bile e kam kritikuar», dhe i tregoi Maos: «Ne u
mblodhëm në sallën e Asamblesë Popullore, ku ishin me
mijëra veta, Çen Jia doli dhe bëri autokritikë përpara
gjithë popullit. Atje ishin edhe Çu En Lai, Lin Biaoja,
Çian Çini e të tjerë. Çen Jia u përkul tri herë. Kur u
përkul herën e parë, tha: «Shoku Mao Ce Dun, unë kam
gabuar dhe kam tradhtuar», pastaj, kur u përkul të dytën
herë përpara Çu En Lait, i tha këtij: «Shoku Çu En Lai,
unë kam bërë gabime dhe kam tradhtuar». Të tretën
herë u përkul dhe u tha shokëve të Revolucionit Kulturor: •Unë kam bërë gabime dhe kam tradhtuar». Mao
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Ce Duni porositi Fanin t'ua shpjegonte këtë shokëve tanë
duke i pyetur: «E dini ju këtë?»
— Jo, nuk e dimë! — u përgjigjën shokët tanë.

«Atëherë duhet ta dini që Çen Jia ka tradhtuar, që
Ho Luni ka tradhtuar, që Liu Shao Çia ka tradhtuar dhe
Pen Çeni, gjithashtu, ka tradhtuar. Liu Shao Çia, —
vazhdoi Maoja, — që më 1934 ka qenë një agjent i Guomindanit, ka nxjerrë nga burgu njerëz (dhe numëroi një
varg emrash, të cilët kishin zënë poste të rëndësishme
dhe ishin deri në Komitetin Qendror e në drejtimin e organizatave të partisë në qendër e në provinca), në mes
të të cilëve Lo Zhui Çinin, Ho Lunin e të tjerë e të tjerë.
Po këta i dini ju?» pyeti prapë Maoja.
— Jo, nuk i dimë! — iu përgjigjën shokët tanë, —
se ne dimë vetëm ç'thotë •Zhenminzhibaoja».

Mao Ce Duni u tha se ««Zhenminzhibaoja» nuk i
shkruan këto gjëra, por ju duhet të lexoni gazetat e hunveibinëve, sepse ata i kanë zbuluar këto, duke lexuar gazetat e asaj kohe. Pra, Liu Shao Çia dhe gjithë ata persona, që kanë qenë të lidhur me armikun, qenë rehabilituar dhe kishin zënë postet e tyre të vjetra».
Ai u tha po ashtu se këta njerëz dhe shumë të tjerë
kishin zënë pozita të forta në distrikte dhe «Ne, — u tha
Maoja, — kemi 270 distrikte e secili nga këta ka komandën e vet ushtarake, pra komandojnë ushtarakët. Në
drejtim, — vazhdoi Maoja, — ka shumë ushtarakë, prandaj këta ne duhet t'i fitojmë njërin pas tjetrit, se në
ushtri ka vërtet njerëz të mirë, po ka edhe njerëz të këqij.

Ushtria luan një rol të rëndësishëm, prandaj ne duhet ta
bëjmë atë me vete».
Maoja vazhdoi t'u thoshte shokëve tanë se «në Kinë
është vendosur revizionizmi modern. Këtë unë nuk e kisha parë, por e pashë më pas, prandaj kam ngritur tash
në këmbë hunveibinët që janë një masë e gjerë demokratike për të shtypur revizionizmin modern, për të mos e
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lejuar këtë të përhapet dhe për ta spastruar, por për
këtë na duhen tre vjet».
Maoja nuk mungoi t'u thoshte shokëve tanë, që kishin shkuar për të ndihmuar në përkthimin e citateve të
tij edhe në gjuhën shqipe, se «këto citate nuk janë ndonjë
gjëkafshë». Modesti e Maos! «Unë kam thënë shumë
herë, — vazhdoi ai, — që të botohen citatet e Marksit,
Engelsit, Leninit dhe të Stalinit, po këtë nuk ka kush e
bën».

Me fjalë të tjera, Mao Ce Duni përpara shokëve tanë
pranoi se në Kinë kishte hedhur rrënjë të thella me kohë
revizionizmi modern dhe gjoja për ta zhdukur atë (por
që në fakt ai ishte i prirë vetëm sa për të zhdukur klanin e Liu Shao Çisë, të Ten Hsiao Pinit, të Pen Çenit, të
Ho Lunit e të tjerë, që përmenden në këtë dokument)
shpërtheu Revolucionin Kulturor me studentët dhe me
nxënësit e shkollave. Maoja veproi kështu pse nuk i kishte mbetur gjë tjetër, se partinë s'e kishte në dorë, organizatat e masave nuk i kishte në dorë, edhe ushtrinë
nuk e kishte të tërë plotësisht në duart e tij, për arsyet
që kam thënë në shënime të tjera. Ushtria kineze, e dalë
nga lufta, ruante ato karakteristika të vjetra të «zotërve
të luftës• dhe udhëheqësi kryesor ushtarak në provinca e
në distrikte ishte si mbret. Ky kishte atje njerëzit e tij,
bënte siç mendonte, në qoftë se i pëlqenin urdhrat e Pekinit, i zbatonte, në qoftë se nuk i pëlqenin, nuk i zbatonte. Me një fjalë, çdo komandë ushtarake në provinca

ishte një mbretëri më vete dhe këtë e vërteton Maoja me
gojën e tij.
Thëniet e Maos tregojnë se në Kinë jo vetëm që ishte
vendosur revizionizmi, por ato vërtetojnë çka kam konkluduar në Ditarin Politik, që marksizëm-leninizmi atje nuk
mësohej. Maoja gjoja kishte ngulur këmbë për të shtypur
veprat ose citatet e katër klasikëve, po këto nuk kishte
kush t'l bënte! Kjo do të thotë se atje askush nuk ishte
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në rrugën marksiste-leniniste që të mund të shtypte veprat ose citatet e udhëheqësve tanë të mëdhenj.

Edhe modestia e Maos, për sa u përket citateve të
tij, është pa baza, se, po të ishte kështu, ai mund të jepte
urdhër që të botoheshin më parë citatet e Marksit, Engelsit, Leninit dhe të Stalinit, pastaj të vetat. Por çështja
qëndron që citatet e klasikëve s'kishin vend në Kinë,
kurse citatet e Maos duhej të udhëhiqnin ecjen gjoja
drejt socializmit.

Maoja u pohoi shokëve tanë se nga çlirimi e deri në
kohën kur po fliste «ne kemi ruajtur të gjithë kapitalistët». Ruajtjen e kapitalistëve, dhënien e të drejtave politike, ideologjike dhe ekonomike atyre, unë e kam trajtuar
më parë. Tash këtë e pohon edhe vetë Maoja. «Kemi

ruajtur, — pohon ai, — gjithë inteligjencien e vjetër borgjeze, sepse nuk kemi kush na shkruan një libër, kush
na shkruan një dramë, nuk kemi profesorë dhe pedagogë
të rinj, prandaj i kemi mbajtur pedagogët e vjetër në të
gjitha shkollat dhe universitetet. Për këto arsye, në çdo
punë në Kinë ekziston stili i vjetër. Edhe unë jam një
njeri i vjetër, edhe stili im është i vjetër, edhe vjershat
e mia janë vjersha të vjetra». Në këtë mënyrë Mao Ce
Duni identifikon veten e tij me ruajtjen e kapitalistëve
dhe të pedagogëve borgjezë.

Pra, që nga viti 1949, kur u çlirua Kina, dhe deri
më 1967, domethënë pas 18 vjetëve, iu kujtua Mao Ce
Dunit se Kina drejtohej nga kapitalistët, se struktura e
vendit ishte në rrugën kapitaliste dhe drejtohej nga kapitalistët, po ashtu edhe superstruktura drejtohej nga eiementët e borgjezisë dhe nga kapitalistë. Kështu, sipas
Maos, Revolucioni Kulturor do ta bënte këtë spastrim
brenda tre muajve, «por u gabuam, — tha ai, — prandaj
ky do të vazhdojë tre vjet». Në fakt ky «revolucion»
vazhdoi shumë vjet dhe s'u bë gjë tjetër veçse kjo që rezulton aktualisht: gjithë kundërrevolucionarët, reaksiona406

rët e kapitalistët, në sajë të Mao Ce Dunit, të Çu En Lait
dhe të klikave të tyre, erdhën përsëri në fuqi në Kinë.

Në këtë bisedë të Maos me shokët tanë ndodhej edhe
Jao Ven Juani. Kjo do të thoshte se Jao Ven Juani ishte
njeriu i besuar i Mao Ce Dunit, bile ai bëri një ndërhyrje
gjatë fjalës së Maos dhe tha që në Shangai ka deri në 9
për qind elementë që duhen spastruar.
Shënimet e kësaj bisede ndodhen të plota në arkivin
e Komitetit Qendror.
Fill pas takimit me Mao Ce Dunin në Shangai. të dy
shokët u kthyen në Pekin, ku morën kontakt me Kan
Shenin. Ky u habit kur mësoi se këta qenë takuar me

Mao Ce Dunin dhe iu lut që t'i tregonin mbi përmbajtjen
e bisedës që kishin bërë, për arsye se nuk e dinin ku
ishte Maoja dhe nuk mund të merrnin kontakt me të.
Shokët tanë u habitën nga një gjë e tillë, i treguan Kan
Shenit thelbin e bisedës, ky i falënderoi dhe u tha se
«Mao Ce Dunin e kemi vënë në një vend që të mos e dijë kurrkush, ai ka lidhje vetëm me një o me dy shokë,
për arsye se mund t'i hedhin ndonjë bombë sovjetikët
dhe të na e likuidojnë». E tërë kjo pra ka ngjarë më
16 gusht 1967.
Më 8 korrik 1966 Maoja i shkruan një letër Çian
Çinit, përmbajtjen e së cilës e kam shtjelluar në Ditarin
Politikl dhe nuk është nevoja ta përsëris këtu, vetëm
përsëris edhe një herë datën e letrës, që është shkruar
më 8 korrik 1966. Edhe në këtë kohë Mao Ce Duni ka
qenë i izoluar në Çansha, atje ka ndenjur 10 ditë në një
shpellë, krejt i izoluar, pa lajme. Lajme i kishte dërguar
vetëm Çian Çini, së cilës ai i ishte përgjigjur me letër.
Më 13 shkurt 1971 u lajmërua vrasja e Lin Biaos në
ato versione që kam trajtuar diku në këtë Ditar.
1 Shih: Enver Hoxha.
vëll. 7, f. 465.
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Kurse, sipas agjencive të lajmeve, Bob Haldeman,
ndihmës i Niksonit, ka dhënë njoftim se më 1969 sovjetikët i kishin propozuar presidentit amerikan që së bashku
të sulmonin Kinën dhe veçanërisht të bombardonin qendrM atomike kineze në Sinkiang. Presidenti Nikson
gjoja nuk e kishte pranuar këtë propozim të sovjetikëve
dhe më vonë, kur Bobi e deklaroi këtë në një artikull e
në një intervistë dhënë televizionit, Kisingeri tha se nuk
i kujtohej një gjë e tillë, domethënë ai as e mohoi, as e
pohoi. Ky propozim nga sovjetikët, siç thashë, është bërë
në vitin 1969.
Në maj 1973 ne kemi marrë nga Pekini një radiogram që na bën të ditur se më 16 prill 1973 Çu En Lai,
i shoqëruar nga një nëpunës anglez dhe një amerikan që
punonin për televizionin dhe radion kineze, kishte mbledhur gjithë specialistët e huaj të këtyre dy sektorëve të
propagandës kineze, domethënë folësit e përkihyesit e
gjuhëve të huaja, të cilëve u mbajti një fjalim, duke u
thënë se «qëndrimet e kinezëve në kohën e Lin Biaos

kanë qenë shumë të gabuara dhe të egra ndaj funksionarëve të huaj, që punonin në radiotelevizionin kinez».
Ai u kërkoi ndjesë për çdo gjë që ishte bërë kundër tyre,
për pakënaqësitë që u ishin shkaktuar, bile edhe për masat që qenë marrë kundër tyre. Çu En Lai u tha, gjitha-

shtu, se u fliste në emër të Mao Ce Dunit, duke u vënë
përpara citatin e Maos, sipas të cilit të huajt duhet të
bashkohen me popullin kinez, të njihen me të, bile janë
të lirë edhe të martohen me vajza kineze, ose vajza të
huaja mund të martohen me burra kinezë.
Po në këtë datë Çu En Lai i lajmëroi ata që asistonin
në këtë mbledhje (të gjithë ishin të huaj), se «do t'ju
lexojmë disa dokumente, të cilat vetëm sa do t'i dëgjoni
dhe nuk do të mbani asnjë shënim, nuk do të regjistroni
gjë». Kështu, ai u lexoi letrën që Mao Ce Duni i shkruante Çian Çinit më 8 korrik 1966 dhe që e përmenda më
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sipër. Siç duket, këtë letër Çu En Lai dhe Çian Çini
kanë përdorur për të treguar se Maoja gjoja fliste kundër Lin Biaos, sepse ky kishte shkruar një artikull, ku
shpjegonte se ç'është grushti i shtetit i dhe këtë e kishte
shkruar aq bukur, thoshte Maoja, saqë s'kishte parë kurrë
një artikull të tillë, por përmbajtja e artikullit e shqetësonte. Ai në këtë letër i jepte, gjithashtu, edhe disa këshilla të tjera Çian Çinit, për të cilat unë kam shkruar
më parë në këtë Ditar.
Le të bëjmë tash një rikapitulacion. Më 8 korrik
1966, Maoja, i fshehur në një shpellë, i shkruan letër
Çian Çinit. Më 1969 sovjetikët gjoja i propozojnë presidentit amerikan që të bashkohen të dy shtetet për të sulmuar Kinën dhe qendrën e saj atomike të Sinkiangut.
Më 13 shkurt të vitit 1971 shpallet vrasja e Lin Biaos.
Natyrisht, kur është vrarë ekzaktësisht Lin Biaoja, këtë
e dinë kinezët që nuk e kanë thënë, prandaj nuk dihet se
kur ka ndodhur, por në këtë datë është njoftuar zyrtarisht kjo vrasje.
16 prilli i vitit 1973 është data e bisedës së Çu En.
Lait me punonjësit e huaj të radiotelevizionit kinez.

Nga të gjitha këto mund të konkludojmë se në Kinë pas.
çlirimit nuk ka ekzistuar një pushtet i afirmuar i diktaturës së proletariatit, as një pushtet i afirmuar i një
demokracie përparimtare, por një pushtet kaotik, ku në
të gjitha instancat, në superstrukturë dhe në strukturë,
ndodheshin kapitalistët, fshatarët e pasur, çifligarët dhe
inteligjencia e vjetër. Në këtë çështje kanë pasur akord
të plotë në pikëpamjet politike, filozofike dhe në veprimet
praktike Liu, Maoja, Çuja, Teni, Peni, iksi dhe ipsiloni.
Në një moment, pas gjithë peripecive lidhur me vdekjen e Stalinit dhe më vonë, Mao Ce Duni konstatoi se
fraksioni i Liu Shao Çisë po bëhej i rrezikshëm dhe kërkonte ta rrëzonte Maon. Në Kinë vazhdimisht kanë ekzistuar fraksionet e klanet dhe secila nga këto përpiqej
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të kishte fuqinë. Kështu, fuqinë në këtë kohë e kishte
marrë Liu. Tash Maoja donte t'ia rimerrte, prandaj dhe
u shpërthye Revolucioni Kulturor. Ky revolucion nuk ki-

shte kurrfarë karakteri proletar, ishte me fjalë të tjera
një grusht shteti i bazuar në autoritetin e Maos dhe në
thirrjen që ai u bëri njerëzve të ekzaltuar, që ishin hunveibinët, dhe asaj pjese të ushtrisë, që i besonte Mao
Ce Duni dhe tek e cila ky kishte influencë. Dhe Maoja ia
arriti qëllimit përkohësisht.
Duket qartë se Mao Ce Duni ishte eliminuar jo pse
ishte radikal dhe marksist-leninist, por se ishte kapogrupi, dhe këtë e vërtetojnë letra që ai i drejton Çian Çinit,
biseda që ka bërë me shokët tanë në Shangai. mosditja
se ku ndodhej Mao Ce Duni nga ana e Kan Shenit, njërit
prej udhëheqësve më të mirë të Kinës. Pra, Mao Ce Duni
nuk kishte besim tek askush, as te Kan Sheni, pra nuk
ishte një marksist-leninist.

Mao Ce Duni, sipas të gjitha këtyre që përmenda
dhe fakteve të tjera, ishte për turbullira. Ai ishte për
anarki, pse kishte humbur nocionin e një organizimi, qoftë edhe borgjez kapitalist, pale nocionin marksist të diktaturës së proletariatit, që as nuk e mendonte fare. Vrasja
e Lin Biaos u bë në kushte shumë misterioze. Me siguri
Mao Ce Duni e ka mënjanuar Lin Biaon dhe Çu En Lai
me grupin e tij e kanë ekzekutuar në një formë ose në
një formë tjetër.

Gjatë Revolucionit Kulturor, pra, grupi i Mao Ce Dunit mori fuqinë, u krijua një grup tjetër i ri me Çian Çinin, Jao Ven Juanin e të tjerë, por ekzistonin atje edhe
grupi i Çu En Lait, edhe revizionistët e tjerë, ekzistonin
edhe grupi i Liu Shao Çisë dhe i Ten Hsiao Pinit. Ky
i fundit në Revolucionin Kulturor u përkul, u thye dhe
gjoja po riedukohej, por do të dukej përsëri në skenë më
vonë, ashtu siç ndodhi.
410

Këto dalin nga ato pak dokumente që kemi dhe që
janë shpjeguar në Ditarin tim.

Me fjalë të tjera, Kina e Mao Ce Dunit dhe populli
kinez sundoheshin nëpërmjet klaneve të ndryshme shumë të fuqishme, nëpërmjet shefave të plotfuqishëm në
provinca të ndryshme. Kjo Kinë vazhdonte dhe vazhdon
të jetojë me apelacione të reja, por me forma organizimi
të kohës së mesjetës dhe të dinastive perandorake. Pra,
pas revolucionit kundër japonezëve dhe Çan Kai Shisë,
në Kinë u krijua një republikë perandorake, perandori i
parë i së cilës ishte Mao Ce Duni, që për një kohë Liu
Shao Çia me shokë u përpoqën ta rrëzonin.

Pavarësisht se në Japoni ekzistonte perandor Mikadoja, atje u zhvillua një industri e fuqishme, lindën e u
rritën shoqëri e koncerne të mëdha industriale, që krijuan një proletariat të madh, varrmihësin e perandorisë
dhe të feudalizmit japonez, kurse në Kinë kjo nuk ngjau.
Në luftën nacionalçlirimtare kundër Japonisë dhe
kundër Çan Kai Shisë shikojmë po atë organizim të vjetër të perandorisë kineze, e cila u rrëzua, me përjaShtim
të mbretërisë së Mançukuosë, që ishte okupuar nga Japonia, por administrimi qëndroi gati i njëllojtë si në kohën
e perandorisë, kurse në provinca sundonin •<zotërit e luftës», ose përfaqësuesit e mëdhenj kapitalistë e latifondistë, të cilët ruanin prerogativa të mëdha dhe ishin gati
mbretër në provincat e tyre. Ata as që e pyesnin Pekinin
dhe perandoreshën, veçse paguanin taksat.

Në kohën e luftës nacionalçlirimtare në Kinë vazhdoi
e njëjta gjendje. Natyrisht, u krijuan zonat e çliruara, që
ishin të okupuara nga Guomindani e Çan Kai Shia, dhe
zona të okupuara nga japonezët. U krijuan po ashtu armata të ushtrisë nacionalçlirimtare, që gjoja komandoheshin nga Mao Ce Duni, por në fakt të gjithë udhëheqësit kryesorë, si Lin Biaoja, Pin De Huaja, Çen Jia,
Çu Deja, iksi dhe ipsiloni, ishin «zotër të luftës», por jo
411

të njëllojtë me sundimtarët provincialë të kohës së perandorisë, megjithëse në fakt ata komandonin gjithë ushtrinë e provincave ku vepronin. Çdo provincë ishte nën
drejtimin e një personi, i cili kishte njerëzit e vet në të
gjitha repartet, divizionet, komandat dhe me këta që i
kishte të afërmit e tij, vepronte lirisht pa pyetur kërrkënd.
Një organizim i tillë u trashëgua edhe pas çlirimit
dhe ne pamë se në gjithë zhvillimin e situatës që atëherë dhe deri tash në Kinë sundojnë klane, grupime të
shumta. Kjo vërteton atë që thotë Mao Ce Duni, se të
gjithë këta nuk e pyesin Pekinin. Ata që drejtonin në
provinca ishin të plotfuqishëm dhe në fakt as që pyetnin
për qendrën.
Ne shohim kështu që grupi i Çu En Lait kishte drejtimin e ekonomisë, ai i Pin De Huasë, që u Iikuidua dhe
u zëvendësua nga Lin Biaoja, kishte ushtrinë, Çen Jia
kishte politikën e jashtme, kurse Mao Ce Duni qëndronte
në majën e piramidës si lejleku me sqep të verdhë dhe
drejtonte nëpërmjet Zyrës së Përgjithshme. Megjithatë
klanet ekzistonin, kontradiktat në mes gjithë këtyre grupimeve ekzistonin, provincat dhe drejtuesit e tyre që
ishin ushtarakë drejtonin me plotfuqishmëri.
rshtë e qartë që grupi i Liu Shao Çisë ishte një grup
tjetër i fortë, kurse ai i Ten Hsiao Pinit kishte në dorë
partinë dhe influencë të madhe në ushtri. Liu Shao Çia,
që kërkonte ta eliminonte Maon, tok me Ten Hsiao Pinin, Çu En Lain dhe grupime të tjera të ndryshme, në
një moment të caktuar bënë një koalicion, por këtë ua
prishi Maoja, duke u bashkuar me grupe të tjera si me
atë të Biaos, me grunin e Çian Çinit, të Çen Po Tasë etj.
Çu En Lait, që nuk ishte në një grup me Ten Hsiao
Pinin, iu desh ta zëvendësonte Lin Biaon dhe të rehabilitonte Ten Hsiao Pinin, të cilin e rehabilitoi dhe e vuri
pikërisht në ushtri si shef të Shtabit të Përgjithshëm,
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sepse Teni kishte mbështetjen kryesore në ushtri dhe në
parti. Çu En Lai mendoi kështu se do të vazhdonte të
mbante në dorë ekonominë dhe Ten Hsiao Pini, si aleat
i grupit të tij, do ta mbështeste me anë të ushtrisë për të

likuiduar «katërshen». Mirëpo Çu En Lai vdiq dhe Mao
Ce Duni, për të balancuar këto grupime, ngriti «gjilpërën
nga kashta», solli Hua Kuo Fenin, e emëroi këtë në vend
të Çu En Lait dhe rrëzoi Ten Hsiao Pinin, se po bëhej i
rrezikshëm. Mirëpo Hua Kuo Feni nuk kishte mbështetje sa duhej dhe, për të dominuar katastrofën, u detyrua
ta risiTite Ten Hsiao Pinin përsëri në krye dhe ta rehabilitonte.
Tash nuk ekziston më një unitet në mes Ten Hsiao
Pinit dhe Hua Kuo Fenit. Ky i fundit është më i dobët,
nuk ka mbështetje aq të sigurt, kurse Ten Hsiao Pini ka
mbështetje më të sigurt në ushtri, ai ka njëkohësisht
mbështetje në administratë dhe në ekonomi. Li Hsien
Nieni ëndërron të luajë rolin e Çu En Lait si organizator,
si drejtues ekonomik e mundësisht si moderator, por ai
nuk është ndonjë «kokë» dhe nuk është në gjendje ta
zëvendësojë Çu En Lain. Sidoqoftë, aktualisht Li Hsien
Nieni anon nga Ten Hsiao Pini, grupi i të cilit tani dominon. Do ta mbajë Hua Kuo Fenin Ten Hsiao Pini, apo
do ta eliminojë, këtë do ta shikojmë më vonë.
E tillë është situata në Kinë. Kështu mund ta ripërcaktojrnë ne edhe një herë këtë situatë, që natyrisht, do
të bëjë që Kina të shkojë drejt një pushteti kapitalist,
imperialist, drejt një diktature personale fashiste të një
grupi ushtarakësh, me Ten Hsiao Pinin në krye ose me
ndonjë tjetër që mund të vijë nesër në fuqi.
E gjithë historia e Kinës është histori e guvernatorëve të plotfuqishëm, e «zotërve të luftës», e mareshalëve
dhe e kryetarëve të grupeve që nga Mao Ce Duni, Liu
Shao Çia, Çu En Lai, Ten Hsiao Pini, Hua Kuo Feni e të
tjerë. Kështu që atje s'ka asgjë marksiste-leniniste; s'ka
asgjë socialiste.
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E ENJTE
11 MAJ 1978

TREGTINE E JASHTME DUHET TA SHIKOJMË
KURDOHERE NE PRIZMIN E SITUATAVE
Me shokët e Kryesisë së Qeverisë diskutova sot për
probleme të tregtisë së jashtme. Ata preokupohen veçanërisht për këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë së
vendit. Por duke u njohur me disa të dhëna, u theksova
se vazhdimisht duhet ngulur këmbë te drejtuesit e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme që marrëdhëniet tona
tregtare me vendet e tjera, veçanërisht për eksportin,
por edhe për importin, duhet t'i shikojnë në prizmin e situatave, domethënë në interesin ekonomik të vendit tonë
dhe në kushtet që janë krijuar aktualisht. Me fjalë të
tjera, situatat për zhvillimin e tregtisë së vendit tonë me
vendet e huaja, të cilat janë të gjitha kapitaliste, duhet
t'i konsiderojmë të vështira.
Në këtë fushë ne duhet ta kemi të qartë se do të
hasim në vështirësi politike dhe ekonomike që përmblidhen në çështjen e presionit të jashtëm kundër vendit
tonë. Pra, këtij presioni ne duhet t'i bëjmë ballë dhe përballimi i tij nuk duhet të konsiderohet vetëm si një slogan, por të zbërthehet e të kuptohet si duhet dhe të punohet që kjo të bëhet seriozisht e me sukses.
Në radhë të parë, politika dhe ideologjia jonë marksiste-leniniste duhet të jenë të vendosura, të pamposhtura dhe të paprekura., Në çështjet politiko-ideologjike
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ne nuk duhet të bëjmë asnjë lëshim. Po bëmë këtu lëshime, atëherë do të na ngjasin të këqija. Prandaj këtë gjë
shokët e tregtisë së jashtme duhet ta kenë parasysh.
Çështjet e tregtisë, të importit dhe të eksportit, ashtu
siç kanë anën e tyre ekonomike, kanë edhe anën politike.
Sigurisht ana ekonomike ka rëndësi për ne dhe ne duhet
të eksportojmë sa më shumë mallra, sa më shpejt, me
cilësi të mirë dhe me çmime të leverdishme. Prandaj, në
këto situata aktuale të presionit kapitalisto-revizionist,
duhet të kemi parasysh të luftojmë që t i shesim me çmime ndërkombëtare mallrat tona, në tregjet e mëparshme,
ose në tregje të reja që duhet të gjejmë. Dhe, në këto
momente të para, sidomos gjatë këtyre dy vjetëve që po
kalojmë, ne do të marrim parasysh edhe ca humbje ekonomike. Ndryshe, në qoftë se nuk do t'i marrim parasysh këto humbje, atëherë do të na krijohen vështirësi
të mëdha ekonomike, nuk do të mundim dot të krijojmë
atë devizë apo klering për të importuar mallrat e domosdoshme e të nevojshme për ekonominë tonë e në radhë
të parë për industrinë që po ngrihet. Prandaj diçka sakrificë ne do të bëjmë. Në qoftë se nuk mund ta shesim,
për shembull, kromin me çmimet ndërkombëtare, do të
pranojmë ta shesim edhe me disa dollarë më pak, për .
arsyenëtPoiDursnaqëdjp
shitur dhe pa kontraktuar 500 mijë apo 600 mijë tonë
krom, për ne kjo është devizë e vdekur, që nuk qarkullon dhe që nuk mund ta mbajë dot në kurriz ekonomia
jonë. Përkundrazi ajo rrezikon të na krijojë inflacion për
arsye se minierat nuk mund t'i mbyllim, punëtorët do
t'i paguajmë dhe çdo ditë do të vazhdojë të nxirret një
sasi minerali, që nuk shitet. Pra, në këtë mes ne duhet
të bëjmë sakrifica, dhe kur them kështu kam parasysh
ato 'ekonomike.
Të njëjtën gjë mund të themi edhe për hekur-nikelin.: Natyrisht, armiqtë sabotatorë Kiço Ngjela me Abdyl
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Këllezin i kanë favorizuar çekosllovakët, duke kontraktuar me ta hekur me cilësi të lartë dhe me përmbajtje
të lartë nikeli. Në fakt ai hekur-nikel tash ka mbaruar
por, edhe në qoftë se nuk ka mbaruar, na auhet për metalurgjinë tonë. Në këto kushte ne mund t'u japim çekosllovakëve hekur-nikel, por me cilësi më të ulët dhe,
.gjithashtu, me përqindje nikeli më të ulët. Por ne duhet
të kemi parasysh se çekosllovakët nuk do ta marrin më
.hekur-nikelin tonë me të njëjtin çmim që ua kemi dhënë
përpara. Patjetër ata do të kërkojnë uljen e çmimit. Natyrisht ne do të luftojmë për ta ruajtur çmimin e parë,
por në fund do ta pranojmë këtë ulje çmimi, pse, në
fakt, edhe cilësia e hekur-nikelit ulet. Për këtë arsye
neve nuk mund të na leverdisë që ta vështirësojrnë ose
ta pengojmë eksportimin e hekur-nikelit në Çekosllovaki.
Kështu duhet menduar edhe për mallrat e tjera.
Ministria e Tregtisë së Jashtme duhet të ketë parasysh edhe me kë bëjmë tregti. Duke i konsideruar të gjithë partnerët tanë aktualë në tregti si vende kapitaliste,
duhet të bëjmë edhe diferencim ndërmjet tyre dhe të
.dimë të përfitojmë nga koniunkturat. Ne kemi krijuar
tregje me vendet e ish-demokracisë popullore, të cilat më
parë na kanë dhënë edhe kredi që ne tash po ua lajmë
çdo vit në rregull dhe do t'ua lajmë deri në fund me
.mallrat tona të eksportit. Kështu, për shembull, Hungarisë nuk i kemi më borxhe, Bullgarisë po ashtu. Me radhë ne do t'ua shlyejmë borxhet edhe Polonisë, ÇekcAlovakisë dhe Rumanisë.
Por ne dimë se Bashkimi Sovjetik dhe vendet e ish-demokracisë popullore, duke parë se marrëdhëniet tona
politike dhe ekonomike me Kinën janë vështirësuar shumë,
kanë marrë vendime dhe kanë thënë që 4<të bëjmë përpjekje për ta afruar Shqipërinë, të mos pengojmë tregtinë
me të, përkundrazi t'i bëjmë avanca». Kjo do të thotë
«të përpiqemi ta ëmbëlsojmë Shqipërinë dhe ta futim
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nën sqetullën tonë•. Kuptohet, kësaj gjëje ata nuk do
t'ia arrijnë kurrë. Ne këtë e kemi dhe duhet ta kemi
kurdoherë parasysh, por duhet edhe të përfitojmë, domethënë ta vazhdojmë traditën e marrëdhënieve tregtare
me vendet revizioniste, si me Poloninë, me Rumaninë,
me Gjermaninë e me Hungarinë,. t'u shesim dhe të blejmë mallra prej tyre. Natyrisht, çmimet me to duhet t'i
diskutojmë, të qëndrojmë në çmimet stop ose në çmimet
ndërkombëtare, por në tregti të mos jemi sektarë. Tregtia është allishverish. Ajo duhet të jetë souple dhe në
këtë çështje të tillë duhet të jemi edhe ne. Prandaj të
bëjmë një tregti të zgjuar dhe t'ua shpjegojmë shokëve
jo një herë, por shumë herë këto situata. Në këtë drejtim
duhet një mobilizim i madh nga ana jonë.
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REZULTATET E VIZITES SE BREZHNJEVIT
NE BON
Nga leximi i shtypit të huaj, në lidhje me vizitën e
Brezhnjevit në Bon, mund të nxjerrim disa konkluzione:
Të dyja palët u morën vesh për 25 vjet, domethënë
lidhën njëfarë marrëveshjeje 25-vjeçare mbi parimet e
zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike dhe në çdo pesë
vjet duhet t'i konkretizojnë këto marrëdhënie.
Një gjë del, se Bashkimi Sovjetik pranoi të vihet
një klauzolë që zbatimin e kësaj marrëveshjeje e shtrin
edhe në Berlinin Perëndimor, domethënë në përputhje
me statusin që është përcaktuar për këtë pjesë të Berlinit nga katër fuqitë e mëdha. Gjermania Lindore
nuk ka ç'të thotë për këtë, megjithatë, siç po duket, asaj
nuk i ka ardhur mirë për arritjen e një marrëveshjeje të
tillë.
Pra, Bashkimit Sovjetik, për sa u përket marrëdhënieve tregtare, veçanërisht me Berlinin Perëndimor, i
intereson të ketë të tilla marrëdhënie, por, për sa u përket lidhjeve kulturore, për arsyet që dihen, a'i nuk i pranon këto.
Siç duket, gjatë vizitës shumë personalitete gjermanoperëndimore theksuan se e dëshirojnë unitetin e
Gjermanisë me Berlinin dhe bashkimin e familjeve gjermane. Këtë mundet që nuk ua thanë sovjetikëve drejt-
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përdrejt. Kjo s'dihet, por as në shtypin sovjetik, as në
shtypin e Gjermanisë Lindore nuk del një gjë e tillë.
Tjetër çështje me rëndësi që del është se rusët duket
sikur kanë pranuar parimin e paritetit të përafërt në
forcat ushtarake në Evropën Qendrore. Kjo, natyrisht,
është -në interes të qeverisë federale gjermane dhe është
ngritur në lidhje me bombën me neutron, që Karteri njëherë deklaroi se do ta fabrikonte, pastaj senati gjoja e
ndaloi. Bomba me neutron do të bëhej për arsye se forcat ushtarake tankiste, sidomos sovjetike, në Evropën
Qendrore ishin shumë të mëdha dhe del sikur në këtë
çështje u morën vesh disi që këto të pakësohen dhe
Gjermania Perëndimore, domethënë Shmidi, dha njëfarë

shprese që ta rishikojnë edhe ata këtë problem.
Tashti se sa do të zbatohen këto marrëveshje në
praktikë, kjo varet jo vetëm nga Bashkimi Sovjetik dhe
nga Gjermania Federale, por edhe nga NATO-ja, varet
sidomos nga marrëdhëniet e Bashkimit Sovjetik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera të
NATO-s, shtypi i të cilave, në përgjithësi, i vë në dukje
bashkëbisedimet që u zhvilluan dhe ato farë rezultatesh
që u arritën në mes Brezhnjevit dhe Shmidit. Megjithatë,
shtypi perëndimor lë të kuptohet se ato nuk kanë ndonjë
rëndësi shumë të madhe, nuk nxorën ndonjë gjë të rëndësishme në pah. Sidoqoftë edhe këto marrëveshje që u
arritën, varet se sa do t'i mbajnë parasysh e do t'i zbatojnë, natyrisht rusët.
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E SHTUNE
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t'i blejë këto materiale ushtarake, pastaj do të blejë gjithashtu patentat teknologjike të tyre për prodhuar
vetë.
Sipas shtypit që kam lexuar këto ditë, Britania e
Madhe është e gatshme ta ndihmojë Kinën, duke i shitur armë

KINA BLEN ARME
Këto kohë duken qartë përpjekjet e Pekinit për të
blerë materiale ushtarake nga Franca dhe nga Anglia.
Për këtë Ku Muja, zëvendëskryeministër i kinës, shkoi
në Francë, ku u takua me Zhiskar d'Estënin dhe m2 Remon Barin.
Shohim, gjithashtu, se një tjetër shef i shtatmadhorisë kineze, Fu Si Shua, u ka deklaruar ekspertëve japonezë në Pekin se Kina do të blejë armë në Francë, do të
blejë raketa antitanke «Hot». Po ashtu edhe në Angli
shkoi një mision ushtarak i kryesuar nga Ku Ming, ministër i ngarkuar me planifikimin, i cili do të zhvillojë
bisedime me qarqet afariste angleze, sigurisht edhe ky
për armë.
Kina po trumbeton dhe po bën propagandë, duke
akuzuar Bashkimin Sovjetik se 'kërkon të zaptojë botën
dhe po bën kudo tregti të armëve, gjë që është e vërtetë.
Por edhe Kina ecën në këtë rrugë, veçse është hala e dobët dhe kërkon të forcohet, të forcojë, në radhë të parë,
potencialin e saj ushtarak. Për këtë arsye ajo përpiqet të
modernizojë mbrojtjen. Modernizimi i mbrojtjes së saj
konsiston në blerjen e avionëve të rinj luftarakë e të
transportit, të armëve kundërtanke dhe kundërajrore me
pajisje elektronike. Prandaj Kina ka dërguar delegacione
pranë prodhuesve perëndimorë. Në radhë të parë, ajo, do
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SABOTATOREVE KINEZE T'U QENDROJME
ME GRUSHT!
Bisedova ca me shokët e Qeverisë në lidhje me specialistët kinezë, që punojnë në industrinë tonë e në ndërtimin e objekteve të reja. Mua më duket se shokët e bazës, të cilët kanë lidhje me këta specialistë, bëjnë lëshime, se kanë frikë mos shkelet vija që kemi caktuar.

Ndërkaq «nazet• e kinezëve shtohen në mënyrë skandaloze. Edhe kur janë mbaruar objektet, këta nuk duan t'i
dorëzojnë. Prandaj u dhashë porosi shokëve që, kur objekti ka mbaruar, t'u thuhet kinezëve që ta dorëzojnë; në
qoftë se nuk e dorëzojnë, atëherë ta marrin në dorëzim
specialistët tanë dhe t'u thonë që, po të ngjasë gjëkafshë,
jeni ju përgjegjës.
Kinezët përpiqen që të pengojnë futjen në punë të
objekteve të reja. Ata duan, gjithashtu, të qëndrojnë për
të na sabotuar diçka nga ato që kemi ndërtuar së bashku.
U thashë shokëve me këtë rast që në drejtim të tyre të
jenë shumë vigjilentë, se kinezët i kanë ndërruar të gjithë specialistët e mëparshëm dhe, në vend të tyre, kanë
sjellë të tjerë, sigurisht elementë sabotatorë.
Ne nuk duam të sillemi keq me ta, përkundrazi, por
çështja është se nuk mund tnejojmë që kur një objekt
i industrisë së vendit tonë ka mbaruar, të mos shfrytëzohet për qejfin e sabotatorëve kinezë. Në asnjë mënyrë
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nuk duhet kuptuar kështu qëndrimi me ta. Atyre duhet
t'u kërkohet nga ana jonë disiplinë, se janë shthurur në
punë, t'u kërkohet të sillen me kohë materialet që akoma nuk po vijnë dhe t'u thuhet se për këtë janë përgjegjës. Për ato pjesë ndërrimi që ne mund t'i bëjmë
vetë, specialistët tanë duhet t'i hyjnë punës dhe t'i sigurojnë, pa pritur që të vijnë nga Kina, se kinezët mund
të mos na i dërgojnë. Po të vijnë, le të mbeten në rezervë.
Kështu duhet ecur me sabotatorët kinezë, mendoj unë, e
jo duke u bërë lëshime.
Sabotime dhe sjellje të poshtra nga teknikë dhe specialistë kinezë na ngjasin kudo ku ata punojnë, si, në
uzinën •Traktori», në Fabrikën e Letrës, në Uzinën e
PVC-së në Vlorë, në Uzinën e Përpunimit të Naftës në
Ballsh. Taktika që ndiqet nga kinezët është e njëjtë: Ata
kërkojnë që ne t'i dëbojmë, po ne nuk e bëjmë këtë, ne
u japim bukë, por edhe u kërkojmë të punojnë. Ne nuk
duhet e nuk mund të rrimë duarkryq për ato objekte,
linja ose pjesë që mund t'i bëjmë vetë dhe të lëmë një
impiant të tërë pa punuar, duke qëndruar në pritje derisa t'u vijë qejfi Hua Kuo Fenit dhe Gën Biaos të japin
urdhër që të na i dërgojnë, bile edhe të sabotuara, siç
ndodhi me një turbinë që u montua në Fierzë, e cila
ishte defektoze në pikën më nevralgjike të saj.

Revizionistët kinezë mendojnë se ne nuk do të kemi
guximin t'i kundërshtojmë dhe ata të veprojnë nga ana
e tyre «hiq e mos e këput• që të na dëmtojnë ekonomikisht. Por durimi, sjellja e mirë me ta kanë një kufi. Ne
sillemi e duhet të sillemi mirë me ata që sillen mirë. Pavarësisht se kemi kundërshtime të shumta dhe të papajtueshme ideologjike, se ata janë revizionistë e ne jemi
marksistë-Ieninistë, ne duhet të sillemi korrektë, por kur
ata na sabotojnë, ne duhet t'u qëndrojmë përballë me
grusht përpjetë dhe ky grusht, kur e do nevoja, t'u bjerë
edhe mbi kokë.
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U thashë shokëve të Qeverisë që ne ta shpejtojmë
përgatitjen e letrave përfundimtare. Këto letra të jenë
të qarta, t'u numërohen mirë kinezëve të gjitha ç'na
detyrohen, për ato që na kanë ardhur dhe për dëmet që
na kanë sjellë me vonesat e tyre të jashtëligjshme, për
çdo objekt që e kemi vënë me vonesë në shfrytëzim, për
çdo kombinat që është vënë në funksionim me dy deri
pesë vjet vonesë. T'ua themi, gjithashtu, qartë se ata po
shkelin kontratat dhe marrëveshjet për një pjesë të madhe të kredive, që janë të firmosura nga qeveria kineze,
e cila duhet të na japë objektet e caktuara në kohën e
caktuar. Kjo punë duhet të bëhet sa më parë, se kinezët
jo vetëm nuk do të na i japin ato që i kanë për detyrë
t'i realizojnë, por ne duhet t'u lëmë të kuptojnë se taktika e tyre nuk shkon te ne.
Në rast se kinezët nuk do t'u përgjigjen kërkesave
tona të drejta, atëherë ne duhet të marrim masa fë mëtejshme që ta demaskojmë veprimtarinë e tyre armiqësore dhe sabotuese ndaj Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë.
Revizionistët kinezë mendojnë se ne nuk do ta bëjmë
një gjë të tillë, por këtë ne do ta bëjmë, pse e kërkon
interesi i madh i Partisë së Punës të Shqipërisë, që s'duhet ta lejojmë të cenohet, e kërkon marksizëm-leninizmi,
që duhet ta mbrojmë deri në fund, pa marrë parasysh
sakrificat. Neve na bie të bëjmë sakrifica për interesin
nderit dhe të autoritetit marksist-leninist të Partisë sonë,
për nderin dhe respektin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Bota le të shohë se kush ka të drejtë,
kush ka gabuar e kush përpiqet që t'i bëjë dëm tjetrit.
Ne mendojmë se një grusht të tillë e meriton plotësisht
grupi revizionist tradhtar renegat i Kinës nacionaliste dhe
kapitaliste, me Hua Kuo Fenin dhe Ten Hsiao Pinin në
krye.
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KINEZET I BEJNE PRITJE MADHESHTORE
ÇAUSHESKUT
Sot përsëri Çaushi me gjithë madamën u nis për në
Pekin. Atje u pritën që dje me një kryeartikull pompoz,
ku kinezët ngrenë në qiell këtë agjent të sovjetikëve e
lëpitkë të amerikanëve. Ata ngrenë në qiell për «heroizmat» e saj borgjezinë rumune, që, me nder, ka mbushur... në çdo luftë e përpjekje që ka bërë, por që edhe
këto i ka bërë për t'u shërbyer hitlerianëve, Antoneskut,
Karolit dhe jo marksizëm-leninizmit. «Zhenminzhibaoja»
ngre në qiell «heroizmin» e borgjezisë rumune dhe luftërat e saj çlirimtare, ngre në qiell Partinë Komuniste
të Rumanisë si një «parti e lavdishme marksiste-leniniste» dhe Çausheskun si një «burrë të madh». Turp!
Në aerodrom kishin dalë katër mijë veta që brohoritnin, hidheshin përpjetë e tundnin lule dhe flamurë ala
kinezçe. Në rrugë, njoftonte agjencia HSINHUA, kishin
dalë mbi 100 mijë veta. Sheshi Tien An Men ishte mbushur plot me popull, me vajza dhe me gra të veshura
me kostume të bukura dhe me lule në duar, që pritnin
këtë «kondukëtor», siç quhej Antonesku.
Do të shohim shëtitjet e Çaushit, banketet e fjalimet dhe do të kemi rast të flasim përsëri për këta tradhtarë të paturpshëm të marksizëm-leninizmit, që abuzojnë
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me teorinë tonë, të cilën e shkelin nën këmbë dhe popullin e tyre e futin nën zgjedhën e kapitalit. Por asgjë
nuk do t'u dalë mirë. Koha punon për popujt, për revolucionin dhe jo për këta banditë, të cilët vijnë dhe do të
zhduken si floku i borës në ujë.
E ENJTE
18 MAJ 1978

PROAMERIKANE TE VJETER
Koha vërteton se në Kinë po ndodhin ato që ka thënë Partia jonë. Në Ditarin tim Politik kam theksuar se

gjatë luftës nacionalçlirimtare Mao Ce Duni dhe shtabi i
tij kanë qenë në kontakt të ngushtë me imperialistët
amerikanë dhe, pavarësisht se ata hynë në luftë me Çan
Kai Shinë, i ruajtën përsëri marrëdhëniet e ngushta miqësore dhe e pranonin ndihmën e imperializmit amerikan.
Diku në Ditar është shënuar po ashtu se në Uashington, në Senatin Amerikan, ekzistonin dy lobi, njëra në
favor të Çan Kai Shisë dhe tjetra në favor të Mao Ce
Dunit. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmonin
në të dy krahët, natyrisht, ndihmonin më shumë Çan Kai
Shinë,.po edhe Mao Ce Dunin nuk e Iinin pa e ndihmuar,
në një kohë që ky, Çu En Lai, Çu Deja e të tjerë ishin në
konflikt me Bashkimin Sovjetik dhe me Kominternin, të
cilët pranë shtabit të Maos, me sa dimë ne, nuk kishin
asnjë përfaqësues ushtarak, kurse koha aktualisht nxjerr
në shesh se marrëdhëniet e shtabit të Mao Ce Dunit me
oficerët imperialistë amerikanë kanë qenë të ngushta.
Në një lajm të agjencisë HSINHUA në datën e sotme
që po mbaj këto shënime, thuhet: «Shoqata popullore
kineze e miqësisë me vendet e huaja dha sonte një pritje
në sallën e madhe të popullit për nder të delegacionit të
ish-grupit të vëzhguesve ushtarakë amerikanë, i përbërë
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nga 40 veta. Delegacioni kryesohet nga Paul Domke» (të
gjithë këta vëzhgues ishin agjentë të ushtrisë amerikane).
Më poshtë, agjencia HSINHUA th.ofë se në banket
merrnin pjesë Huan Huaja, ministër i Punëve të Jashtme,
Van Pin Nani, kryetar i shoqatës mikpritëse e të tjerë e
të tjerë dhe vazhdon se «miqtë nga grupi i vëzhguesve
ushtarakë amerikanë gjatë luftës antijaponeze erdhën në

dhënë kontributin e tyre në miqësinë midis popullit kinez
dhe atij amerikan. «Neve do të na pëlqente të punonim së

Çun Çin dhe vizituan Jenanin. Në ato kohë kryetari
Mao Ce Dun, Çu En Lai, Çu Deja, Jeh Çien Jini dhe
udhëheqës të tjerë të partisë e të ushtrisë qenë takuar
me ta në shumë raste. Disa miq shikuan faktet dhe njof-

edhe elozhe të tjera për spiunët amerikanë, që kalonin
nga nffisiti në njësit, nga një vend i çliruar në një vend
tjetër të çliruar në kohën e luftës kunar japonezëve dhe
kundër Çan Kai Shisë.
Pra, vetë kinezët nxjerrin në shesh gjëra që' deri
tash nuk i thoshin, pse aktualisht ua do interesi i forcimit të marrëdhënieve miqësore dhe të aleancës me qeverinë imperialiste amerikane. Faktet dhe dokumentet, që

tuan objektivisht mbi gjendjen reale në bazat nilkshtetëse revolucionare dhe mbi vendosmërinë, .forcën dhe politikën e Partisë Komuniste të Kinës e të ushtrisë, të
udhëhequr prej saj në luftën këmbëngulëse të rezistencës.
Si rezultat disa prej tyre, duke përfshirë ata nga shtabi
i ushtrisë amerikane dhe të ambasadës amerikane në
Kinë më vonë u dëbuan dhe u persekutuan».

Njof timi i HSINHUA-së vazhdon: «Kjo mbrëmje
ishte një rast shumë i gëzueshëm për ata kinezë dhe
amerikanë që njohën njëri-tjetrin gjatë asaj periudhe. Ata
shtrënguan duart me njëri-tjetrin dhe biseduan në grupe
nga dy dhe nga tre për të ripërtëritur miqësinë e tyre.
Ata dolën në fotografi para tablosë së madhe: «Kjo tokë
është kaq e bukur»».

Në banket foli Van Pin Nani, i cili tha se «populli
kinez . nuk i ka harruar kurrë ato që kanë bërë miqtë e
tij në kohën kur ai ndodhej në vështirësi dhe kanë ushqyer gjithmonë ndjenjat e miqësisë për të dhe kanë vlerësuar • përpjekjet e tij. Që atëherë, , vazhdoi ai, —
kanë kaluar gati 30 vjet dhe në Kinë janë bërë ndryshime të mëdha, ndryshime që mendoj se ju duhet t'i shihni
më shumë tash që po vizitoni edhe një herë vendet që
keni parë më parë».
Më poshtë ai theksoi se shumë miq amerikanë kanë
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bashku me miqtë tanë për forcimin e mirëkuptimit reciprok dhe të miqësisë midis popujve tanë, për normalizimin e marrëdhënieve midis të dy vendeve tona në bazë
të Komunikatës së Shangait».
Këto thotë njoftimi i HSINHUA-së, në të cilin bëhen

ne supozonim, por nuk ishim shumë të sigurt nëse
tonin apo jo, vërtetojnë se Mao Ce Duni dhe shtabi i tij
në kohën e luftës, në Jenan e gjetkë. kishin në fakt lidhje jo vetëm me gazetarin Edgar Snou dhe me të tjerë
si ky, por qeveria amerikane kishte dërguar edhe një
shtab të tërë prej 40 vetash, siç thuhet tash. Po ata mund
të ishin edhe 400 veta, ushtarë dhe oficerë amerikanë, të
cilët spiunonin ushtrinë nacionalçlirimtare kineze dhe veprimet e saj. Në shënimet e mia unë kam cituar Edgar
Snoun, i cili ka shkruar se «Rrinim tërë natën me Maon
dhe me shokët e tjerë, luanim poker, Mao Ce Duni na
vinte në dijeni kur do të sulmonte dhe ku do të sul-

monte», pra i vinte në dijeni amerikanët për planet e
betejës. Kjo do të thotë se që në kohën e luftës nacionalçlirimtare, Kina e Mao Ce Dunit nuk ishte në anën e
Bashkimit Sovjetik, nuk bashkëpunonte ngushtë me të,
përkundrazi, simpatitë e Mao Ce Dunit, të Çu En Lait
dhe të udhëheqësve të tjerë kinezë ishin për imperializmin amerikan dhe për «demokracinë amerikane•. Këtë
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mendim e kam shprehur në shënimet e Ditarit tim Politik ku .shkruaj për Kinën dhe për qenien e spiunëve
amerikanë në shtabin kinez, për të mos folur për takimet
e Mao Ce Dunit me udhëheqësit kryesorë ushtarakë amerikanë si me Marshallin dhe Vandemejerin.
Në një libër që po lexoj, shkruar nga Fejto, redaktor i gazetës «Lë Mond» të Francës, flitet, midis të tjerash, për marrëdhëniet e ngushta dhe mirëkuptimin që
ekzistonin në mes Çu En Lait dhe Kisingerit. Në substancë ai thotë që Kisingerit i pëlqeu shumë Çu En Lai,
për arsye se ishte njeri i një race tjetër, me sjellje prej

Ce Duni ia ktheu: «Zoti doktor (pse doktor e thërriste
ai Kisingerin), më duket se po ndërhyni në punët tona
të brendshme». Kjo ishte një shaka dhe të gjithë qeshën
ha-ha-ha. Të tilla bisedime zhvilloheshin në mes amerikanëve dhe kinezëve. bisedime plot humor dhe plot dashamirësi për njëri-tjetrin.

mandarini dhe se diskUtimet e tij nuk ishin të ashpra ose
këmbëngulëse. Diskutimet Çu En Lai i bënte me butësi,
me ëmbëlsi. Kështu i karakterizon Kisingeri të tetë herët që u takua me kinezët si diskutime në mes të intelektualëve. Edhe kur ai shkonte në Pekin bënte pazarllëqe
për të përgatitur dhe për të zhvilluar mendimet e presidentit të tij bataçki, Niksonit.
Kisingeri, vazhdon gazetari francez me origjinë gjermane, mbeti shumë i kënaqur nga Çu En Lai, për arsye
se mendimet e tij gjenin terren të përshtatshëm, dhe
thekson se ai nuk e donte Ten Hsiao Pinin, për arsye se
ky ishte arrogant e imponues dhe amerikanit Kisinger
nuk i pëlqenin imponimet. Me Maon, — thotë ai, — Kisingeri sillej ndryshe, për arsye se Maoja ishte «timonieri
i madh». Dhe në një vend redaktori i gazetës «Lë Mond»

thotë se, kur shkoi Fordi në Kinë dhe u takua me Mao
Ce Dunin, ky i tha presidentit amerikan: «Bëre mirë që
erdhe, për arsye se mund të vete të takohem me zotin».
Kërceu menjëherë Kisingeri dhe i tha: «Eshtë e mira që
të mos e pranosh atë ftesë qiellore». Mao Ce Duni e
pyeti atëherë Kisingerin: «Përse të mos e pranoj?» dhe
ky i tha: «Të mos e pranosh, se perëndia dhe ti, në qoftë
se do të bashkoheni, do të bëni një fuqi të madhe». Mao
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E SHTUNE
20 MAJ 1978

MERCENARIZMI NE RENDIN E DITES
Fuqitë e mëdha imperialiste, imperialistët amerikanë, socialimperialistët sovjetikë dhe imperialistët e tjerë,
si ata francezë, anglezë e të tjerë, për të ruajtur pasuritë
ose më mirë shoqëritë e tyre që shfrytëzojnë ish-kolonitë
e që aktualisht janë kthyer në neokoloni, përdorin vazhdimisht mercenarë.
Dihet se Republika Franceze ka me kohë një repart,
i cili është bërë i famshëm dhe quhet «Lëgion ëtrangër».1 .
Kjo është një njësi që i ka shërbyer asaj në Afrikë, në
Meksikë e kudo ku ia ka dashur nevoja për të pushtuar
koloni, për të shtypur revoltat e autoktonëve dhe për të
mbajtur rendin dhe qetësinë në kolonitë.
Siç dihet «Legjioni i huaj» francez përbëhet nga
«vullnetarë» me rrogë, vullnetarë të një biçimi të ri, njerëz kriminelë. Domethënë të gjithë ata të huaj që bëjnë
pjesë në këtë legjion janë delinkuentë, njerëz që kanë
bërë krime të natyrave të ndryshme, elementë aventurierë, «desesperados», që shiten me kontratë për 5 ose
për 10 vjet dhe komandohen nga oficerë francezë, ose
oficerë të huaj që dalin nga vetë legjioni.
Në kohët e kaluara shumica e legjionarëve kanë qenë gjermanë, italianë, austriakë e të tjerë, trafikantë dro1 Frëngjisht — legjion i huaj.
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gash, njerëz që merreshin me proksenetin e grave, vrasës. Të tillë njerëz, pra, bënin pjesë në këtë legjion, prandaj kuptohet çfarë morali ka mbrojtur ai dhe çfarë
aktesh të shëmtuara dhe në ç'mënyrë i kryente atje ku
dërgohej. Shpjegime për këtë nuk duhen.
«Legjioni i huaj» francez ekziston akoma, bile ka dy-tri ditë që presidenti i Francës Zhiskar d'Estëni mori
vendim dhe nisi 800 veta nga ky për në Katanga të Zairesë, në Kongon Belge, për arsye se gjoja atje ndodhen
nënshtetas francezë, specialistë që punojnë në miniera,
të cilët «duhen mbrojtur» nga të ashtuquajturit xhandarë katangezë, që kanë hyrë nga kufiri i Angolës për
të çliruar Zairenë, duke filluar nga krahina e Shabës.
Kjo krahinë është domeni i vjetër i Çombes, ku ka miniera të pasura të uraniumit, të diamanteve etj. Atje
janë ngulur edhe shoqëritë amerikane, angleze, franceze
dhe belge. Me fjalë të tjera, Katanga dhe gjithë Zaireja
është nën sundimin e këtyre fuqive të mëdha imperialiste, që e shfrytëzojnë.
Sulmi mbi Katanga i të ashtuquajturve xhandarë
katangezë bëhet për të dytën herë. Kush janë këta xhandarë katangezë? Këta nuk janë veçse mercenarë, të cilët
përgatiten në Angola nga ana e socialimperialistëve sovjetikë dhe e kubanezëve dhe me siguri të shoqëruar
edhe nga oficerë të këtyre dy shteteve. Ata i ndërmarrin
këto ndërhyrje në Zaire për të rrëzuar Mobutun dhe për
ta bërë Zairenë një vend gjoja demokratik, bile edhe
«socialist», siç mund ta quajnë nesër Etiopinë dhe të
futet nën suazën e socialimperializmit sovjetik.
Pra, në Zaire kanë vajtur mercenarë belgë dhe francezë. Por mund të shkojnë edhe mercenarë marokenë, të
ciMt kanë pasë shkuar atje edhe herën e parë. Amerikanët nuk kanë dërguar akoma mercenarët e tyre në këtë
vend, por Karteri deklaroi se do të dërgojë mjete, armatime dhe ndihma të tjera materiale për gjerzeral Mobu28 — 130

433

tun. Kina po e ndihmon po ashtu këtë gjeneral -të famshëm» dhe agjencia kineze e lajmeve HSINHUA, si dhe
gazeta «Zhenminzhibao» po gërthasin për këtë si gomari
që pëllet kur ka uri, se edhe Kina ka uri për tregje.
E njëjta gjë u bë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur ishte gjallë presidenti Kenedi në sulmin që ndërmori ky kundër Kubës në Gjirin e Derrave,
duke dërguar atje mercenarë kubanë që i kishte stërvitur
në Majami, por në atë rast këta mercenarë pësuan disfatë.
Kubanezët aktualisht janë bërë «Legjioni i huaj» i
Bashkimit Sovjetik. Ushtria kubane po përdoret si mercenare nga sovjetikët, veçanërisht në Afrikë, në Etiopi
kundër Somalisë, në Ogaden dhe në Eritre. Atje luftojnë
trupa mercenare kubane që drejtojnë njëkohësisht trupat
etiopiane për të pushtuar Eritrenë dhe për të likuiduar
Somalinë, me fjalë të tjera për të krijuar atje një koloni
të re sovjetike. Kjo u arrit edhe në Angola, ku kubanezët,
të ndihmuar nga sovjetikët, mbështetën Neton, e sollën këtë në fuqi dhe aktualisht mbajnë një numër të konsiderueshëm mercenarësh kubanë në këtë vend për të luftuar
kundërshtarët e Netos, domethënë njerëzit e amerikanëve
dhe të ish-kolonizatorëve të tjerë, për të vendosur mirë
influencën dhe tregun sovjetik në këtë vend.
Të njëjtat situata përgatiten në Rodezi, në Zambia,
po kështu edhe kundër Sudanit. Mercenarizmi sot është
bërë i modës. Mercenarët i futin në luftime kundër popujve që ngrihen për të fituar lirinë dhe pavarësinë kombëtare, për të hequr qafe zgjedhën e shfrytëzuesve imperialistë të jashtëm dhe të aleatëve të tyre të brendshëm.
Mercenarët, të përdorur nga kapitalizmi botëror, quhen
si ushtri çlirimtare që «mbrojnë» sovranitetin dhe lirinë
e popullit në fjalë. Ka mercenarë, siç janë mercenarët
shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjetkë,
që armiqtë tanë i stërvitin për kohë të volitshme për ta.
Këta janë gjakatarët e Ballit Kombëtar dhe disa plehra
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të organizatave të tjera tradhtare, të cilët bashkëpunuan
gjatë luftës me gjermanët dhe me italianët dhe tash hanë
në grazhdin amerikan, bëjnë propagandë dhe stërviten.
Por te ne nuk do t'u shkojë kjo lojë, jo me mercenarët,
por as edhe me vetë ushtritë e imperialistëve ose të
socialimperialistëve që do të guxojnë të prekin pavarësinë dhe kufijtë e atdheut tonë socialist.
Pra mercenarizmi është një mjet që po zhvillohet

për mbrojtjen e neokolonializmit dhe për të maskuar
ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të forcave të armatosura të
shteteve kapitaliste në vende të ndryshme të botës ose
për të fshehur qëllimet e rindarjes së fregjeve dhe të
pushtimit të tokave të shteteve gjoja të pavarura, por që
janë nën influencën e nën shfrytëzimin e një shteti tjetër imperialist.
Prandaj popujt që rrezikohen nga ndërhyrjet me
armë dhe aktualisht nga diversioni i shumëllojtë i imperialistëve të huaj në bashkëpunim me shtypësit e brendshëm, duhet të jenë vigjilentë dhe të kuptojnë karakte-rin e pseudokryengritjeve të nxitura nga jashtë me qytetarë dhe nënshtetas të vendeve të tyre. Ata duhet .W
kuptojnë mirë se këta të arratisur politikë në përgjithësi
përfshihen në •Legjione të huaja» të fuqive imperialiste.
Këtu nuk përjashtohet që të ketë edhe ndonjë njeri që
ka ndryshuar mendim dhe përpiqet të mbajë qëndrim të
mirë, por, në përgjithësi, këta mbulohen nga qëllimi i
keq dhe i përgjithshëm që është vullneti i asaj fuqie
imperialiste që i përdor këta njerëz ose këto grupe nje-rëzish për të nënshtruar një popull, për të rrëzuar një
udhëheqje kapitaliste dhe për të zëvendësuar një tjetër,
me fjalë të tjera për të fituar ose për të rifituar një treg
të humbur. Prandaj populli dhe revolucionarët e një vendi të tillë, siç është Zaireja ose çfarëdo vendi tjetër, si
Angola, Etiopia, Somalia, vendet e Azisë, ato të Azisë së
Mesme etj., duhet të dallojnë mirë një kryengritje të
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brendshme të kurdisur nga elementët e reaksionit dhe të
drejtuar nga fuqitë e huaja, nga kryengritësit dhe revolucionarët e vërtetë të përbërë nga elementë luftëtarë
të popullit, që kanë në shpirt lirinë dhe pavarësinë e
vendit të vet dhe që. për ta fituar këtë, bëjnë sakrificën
më të madhe.
Çështja këtu qëndron në orientimet e drejta politike
që duhet t'i jepen lëvizjes së brendshme për çlirim.
Orientimi më i drejtë dhe më i saktë është orientimi
marksist-leninist. Këtë orientim nuk mund ta japë dhe
nuk mund ta zbatojë si duhet përveçse një parti marksiste-leniniste e vërtetë.

E DIEL
21 MAJ 1978

KINA ERDHI NE FUND TE DASMES
ME PESHQESHE TË VOGLA
Miryësia e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po trashet vazhdimisht. Me dhjetëra dhe me qindra
delegacione të ndryshme amerikane, sidomos ushtarake,
po shkojnë në Kinë. Këta venë të veshur civilë, por
mbajnë pozita kyç në shtatmadhorinë amerikane. Krahas
tyre, në Kinë shihen edhe dclegacione të mëdha japoneze, të kryesuara nga ish-gjeneralë, që gjatë Luftës së Dytë
Botërore kanë luftuar për robërimin e popullit kinez. Të
gjithë këta, amerikanë, japonezë e të tjerë, përveç ministrit të Jashtëm e ministrit kinez të Mbrojtjes priten krahëhapur në Kinë edhe nga udhëheqësit kryesorë të saj dhe,
në radhë të parë, nga Ten Hsiao Pini dhe Hua Kuo Feni.
Dje, më 20 maj, mbërriti në Kinë edhe Zbignjev
Brzezhinski, ndihmësi i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet e sigurimit kombëtar, tok
me zonjën e tij, me një mision të posaçëm nga ana e presidentit Karter. Atë e priti nxehtësisht e me shtrëngime
duarsh ministri Huan Hua. Po atë pasdite, Huan Huaja
zhvilloi bisedime me të. Brzezhinski, një njeri me fytyrë
të mprehtë si thikë, vete në Kinë për të shitur armë, për
të tatuar pulsin e forcës kineze dhe mundësitë se si t'u
shërbejë Kina më mirë interesave të kapitalizmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
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Ky funksionar i lartë amerikan ka shkuar në Kinë
me një shtab të tërë këshilltarësh të sigurimit kombëtar
amerikan. Sigurisht, tratativat do të jenë të gjera dhe
të frytshme për të dyja palët. Në fakt në fjalimin e tij
Brzezhinski tha se «ne jemi të lidhur me Kinën me një
miqësi të madhe dhe së bashku po hapim një epokë të re
në botë». Kjo do të thotë se në perspektivë të dyja superfuqitë imperialiste, njëra e formuar dhe tjetra në formim
e sipër me ndihmën e së parës, kanë vendosur një aleancë tash për tash të fshehtë, por që po zbulohet çdo ditë e
më shumë, për të zaptuar botën dhe për të gjunjëzuar e
për të eliminuar partnerin e tyre të tretë të rrezikshëm,
socialimperializmin sovjetik.
Natyrisht, situata do të zhvillohet në ato forma dhe
në ato pamje të shëmtuara që do të rrezikojnë paqen botërore, për arsye se Bashkimi Sovjetik, sipas mendimit
tim, si një superfuqi e madhe, nuk do të rrijë duarlidhur aq sa Kina e Ten Hsiao Pinit, aleate e imperializmit amerikan, t'i shkelë atij mbi këmbë.
Socialimperializmi sovjetik po vepron kudo, ai po vepron në Afrikë, po vepron, gjithashtu, në Azi. Në Afganistan ai solli në fuqi njerëzit e tij, të cilët do të ngatërrojnë situatën. Ai po vepron edhe në Gjirin Persik nga

ana e Pakistanit. Pakistani do të gjendet kështu në mes
dy zjarresh, zjarrit sovjetik dhe zjarrit indian. Kashmiri
do të dalë përsëri mbi ujë dhe intrigat e sovjeto-amerikanëve e të kinezëve do të bëjnë punën e vet në interesin
e tyre dhe në dëmin e popujve të tjerë.
Të tria këto superfuqi imperialiste kanë krijnar ose
po krijojnë shtabet e tyre në vende të ndryshme të botës.
Këto shtabe po i forcojnë, po i armatosin dhe po i përpunojnë politikisht për t'i ndërsyer njërin kundër tjetrit
në interes të tyre dhe në dëm të këtyre popujve.
Ky rrezik i madh që po u turret popujve të botës,
nuk mund të ndreqet dhe të luftohet me teorinë false të
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titizmit mbi vendet gjoja të paangazhuara. «Vendet e
paangazhuara» aktualisht janë preja e fuqive imperialiste, ato janë nën influencën e tyre dhe veprojnë, ashtu
siç po u diktojnë padronët e jashtëm. ashtu siç vepron

edhe Titoja. Prandaj mbledhjet e së ashquajturës organizatë e vendeve të paangazhuara, herë bëhen në Beograd. herë në Kajro, në Lusaka, në Algjer dhe tash në
Kolombo. Byroja koordinuese, në rang ambasadorësh dhe
ministrat e jashtëm të këtyre vendeve po mblidhen përsëri në Kubë, bëjnë llafe, dhe thonë pallavra, shtrojnë
situatat e përgjithshme, njohin se këto nuk janë të shkëlqyera, përkundrazi, janë të turbullta, pohojnë se fuqitë e
mëdha po ndërhyjnë në punët e brendshme të shteteve
të tyre dhe predikojnë se këto influenca dhe këto ndërhyrje duhet t'i luftojnë. Por të gjitha këto janë vetëm
fjalë. Jugosllavia, që hiqet si udhëheqësja e këtij grupi-

mi, por që është plotësisht nën ndikimin e imperializmit
amerikan dhe bën lojën e tij, përpiqet të krijojë përshtypjen sikur dëshiron të nivelojë mosmarrëveshjet midis Etiopisë dhe Somalisë, midis Vietnamit dhe Kamboxhias e të tjera, e të tjera, prandaj bredhin nga të katër
anët ministri i Jashtëm jugosllav Miniçi dhe ky që po e
zëvendëson atë aktualisht.
Ne shohim se Etiopia po lufton në Ogaden dhe tej
kufijve të Ogadenit për të pushtuar Somalinë, për të pushtuar Eritrenë, për të likuiduar Xhibutin. Në Vietnam
dhe në Kamboxhia Jugosllavinë nuk e dëgjon kush, pavarësisht se ajo është mike me Kinën. Më kot Titoja
ndërhyn në Kore dhe gjoja përpiqet të puqë Kim Ir
Senin me Karterin. Mund t'i arrihet këtij qëllimi vetëm
kur Kim Ir Seni të bëhet një lake i Karterit dhe jo të
vijë Karteri në pozitat e Kim Ir Senit e kështu me radhë

në të gjitha vendet e së ashtuquajturës botë e tretë, të
së ashtuquajturës botë e paangazhuar.
«Botën e tretë» Kina jo se e ka harruar, por tash nuk
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para i bën bujë të madhe, nuk u bie shumë gongeve, për
arsye se pësoi një disfatë politiko-ideologjike dhe këtë ia
shkaktoi Partia e Punës e Shqipërisë. Por njëkohësisht
vendet e së ashtuquajturës botë e tretë, të cilën Kina kishte për qëllim ta fuste në suazën e saj, në ndikimin e
saj, nuk e hanin këtë pseudoteori çlirimtare, nuk e hante
as populli i cilitdo vendi «të botës së tretë», por këtë nuk
e hanin as udhëheqësit reaksionarë borgjezë kapitalistë të
këtyre vendeve.
Siç kam thënë edhe herë tjetër, udhëheqjet e këtyre
vendeve të porsaçliruara janë nën ndikimin e perandorive të ndryshme si amerikane, sovjetike, franceze, japoneze etj., etj. Kështu që Kina ka ardhur nga fundi i das-

mës dhe vjen me peshqeshe të vogla. Mundet që këto
peshqeshe të shtohen më vonë, por atëherë popujt do të
jenë zgjuar më shumë dhe do të ngrihen akoma më me
forcë e më rreptë në revoltë e në revolucion dhe jo vetëm kundër socialimperializmit të ri kinez, por edhe kundër imperialistëve të vjetër. Kështu që Kina do të izolohet dhe do të mbetet një fuqi e madhe kapitaliste pa
influencë politike dhe ideologjike në botë. Megjithatë ajo
nuk do t'i humbasë shpresat që të sundojë botën, që të
sundojë mbi popujt dhe t'i shfrytëzojë ata në interesin e
një klike të re që ka qenë e mbrojtur nga Mao Ce Duni,
por që tash ka dalë mbi ujë dhe ka marrë pushtetin dhe
frenat në Kinë.

E 11£NE
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EDHE NJE PROVE E ALEANCES KINO-AMERIKANE
Zbignjev Brzezhinski, ndihmës i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurimin kombëtar,
shtroi një banket të madh lamtumire në Pekin.
Në fjalimin që mbajti me këtë rast, sipas agjencisë
HSINHUA ai theksoi se bisedimet e tij në Pekin ishin «të
dobishme, të rëndësisbme dhe konstruktive». Po citoj tekstualisht fjalimin e tij. ashtu siç e jep HSINHUA-ja:
«Bisedimet tona ishin të dobishme, pasi ne shqyrtu-

am në mënyrë të sinqertë pikëpamjet tona përkatëse për
problemet ndërkombëtare; ato ishin të rëndësishme, pasi
ky shqyrtim nxori në shesh se ne kemi pikëpamje të niëjta kryesisht për problemet më të rëndësishme ndërkombëtare; ato ishin konstruktive, pasi do të lehtësojnë normalizimin e marrëdhënieve tona të dyanshme në frymën
e Komunikatës së Shangait». Doktor Brzezhinski tha:

«Dëshiroj të theksoj se vetëm ata që aspirojnë të stmdojnë të tjerët kanë arsye të kenë frikë zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve amerikano-kineze».
Ai vazhdoi të thotë se «bisedimet që u zhvilluan me
kryetarin e Këshillit të Shtetit Hua, zëvendëskryetarin e
Këshillit të Shtetit Ten, ministrin e Jashtëm Huan dhe me
zyrtarë të tjerë të lartë kinezë, theksojnë rëndësinë e konsultimeve të rregullta e të thella midis vendeve tona në
këtë nivel, të cilat do të vazhdojnë. Me një përmirësim
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dhe mirëkuptim të pozitës së Kinës, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës do të jenë në gjendje të kenë mirë parasysh
pikëpamjet kineze. Jam i bindur se e njëjta gjë është e
vërtetë edhe për palën kineze».
Brzezhinski vazhdoi se «bisedimet tona ishin të sinqerta dhe u zhvilluan në frymën e miqësisë së vërtetë,
por edhe atje ku nuk jemi dakord, unë mendoj se ka një
respekt të theksuar reciprok për pozitat tona të veçanta.
Një çështje, — vazhdoi Brzezhinski, — doli veçanërisht
e qartë: pikëpamjet tona të përbashkëta ishin më të rëndësishme se mosmarrëveshjet tona. Ne, të dyja palët,

kundërshtojmë përpjekjet e të tjerëve për të kërkuar një
botë monolite. Ne mendojmë se me anë'fë vigjilencës dhe
të forcës, sipas jush, lufta mund të shtyhet dhe, sipas
nesh, lufta mund të evitohet».
«Ne, — theksoi Brzezhinski, — mendojmë se popujt
e botës dëshirojnë sovranitetin kombëtar». Doktor Brzezhinski deklaroi se «asnjëri prej nesh nuk dërgon grabitës
ndërkombëtarë që hiqen si të paangazhuar për të çuar më
-tej ambiciet e fuqive të mëdha në Afrikë. Asnjëri prej
nesh nuk kërkon të imponojë bindjen politike të fqinjëve
tanë me anë të forcës ushtarake». Kuptohet se me këtë ai
bën aluzion për Bashkimin Sovjetik dhe për Kubën.
Në përgjigje ministri i Jashtëm Hua tha: «Doktor
Brzezhinski dhe grupi i tij po i japin fund vizitës së tyre
në Kinë». Ai theksoi se «nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, ne arritëm të kuptonim më mirë pikëpamjet e
njëri-tjetrit mbi një sërë problemesh të mëdha ndërkombëtare dhe të dyja palët shprehën dëshirën për të
vazhduar çuarjen më tej të zhvillimit të marrëdhënieve
kino-amerikane në përputhje me parimet e Komunikatës
së Shangait».

të Paqësorit. Eshtë në interes të përbashkët të të dy popujve tanë të zgjerojnë kontaktet reciproke e të forcojnë
mirëkuptimin reciprok dhe miqësinë. Ne do të vazhdojmë
të punojmë për këtë qëllim në të ardhmen. Dëshiroj t'i
shpreh këtu popullit amerikan urimet e mira të popullit
kinez».
Nuk është nevoja të zgjatem më shumë dhe t'u bëj
komente këtyre fjalimeve të të dy personaliteteve të rëndësishme amerikane dhe kineze. Kjo vërteton tezat e
Partisë sonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Kina, dy vende kapitaliste imperialiste, janë në unitet të
plotë mendimi dhe veprimi, janë në aleancë me njëri-tjetrin kundër revolucionit, kundër lirisë dhe pavarësisë së
popujve.

,

«Vizita e Brzezhinskit ishte e dobishme për të dyja
palët», tha Huaja. Ai shtoi se «populli kinez e ka ndier
gjithmonë miqësinë ndaj popullit amerikan në anën tjetër
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Aust edhe materialin e fundit të vëllimit të dytë të «Shënimeve për Kinën» «A mund të quhet revolucioni kinez
një revolucion proletar?». Do të jetë mirë që me këtë
material të njihen edhe udhëheqësit kryesorë të partive
motra marksiste-leniniste.
E HENE
22 MAJ 19";8

SHENIM
Më lajmëroi Ramizi se sot do të takohet me shokun
Aust, kryetarin e Partisë Komuniste të Gjermanisë (m-1).
Ai do të bisedojë me ne mbi gjendjen e partisë së tij dhe
luftën e saj në Gjermani, luftë kundër borgjezisë kapitaliste, kundër dy superfuqive, kundër «tri botëve» dhe
kundër veglave të revizionistëve kinezë, që janë grtunbuIluar rreth «Rote Fahnes» e disa grupimeve të tjera, të
cilat marrin direktiva nga Pekini. Siç i kishte thënë Austi
shokut Gjylani Shehu, kur po vinte nga Hani i Hotit, nga
erdhi, gjendja në partinë e tyre është e mirë, nuk ka asnjë mosmarrëveshje në radhët e komunistëve gjermanë
në lidhje me teorinë e «tri botëve». Po ashtu atje edhe
për Mao Ce Dunin ka filluar të vihet në diskutim qenia
e tij lëre si «marksist i madh•, por edhe thjesht si marksist. Pra diskutime po bëhen atje për këtë çështje dhe
asnjë shqetësim nuk ka.
Ramizi do të bisedojë më gjatë me shokun Ernst
Aust, pastaj ne do t'i japim atij të lexojë edhe librin
«Imperializmi dhe revolucioni». Le të mbajë dhe ai me këtë rast shënimet që dëshiron, pse sigurisht ky lexim mendojmë se do ta ndihmojë atë, por ai mund të na bëjë edhe
neve vërejtje, po të ketë, për këtë libër.
I thashë Ramizit që t'i lexojë njëkohësisht shokut
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IMPERIALIZMI FRANCEZ DHE MBLEDHJA
E NIVELIT TE LARTE FRANKO-AFRIKANE
Në Paris u bë mbledhja e nivelit të lartë franko-afrikane. Vendet që morën pjesë në këtë mbledhje përfaqësojnë një minibotë afrikane nën sundimin e kolonializmit francez. Të gjithë krerët e kësaj minibotë «të tretë»
ishin mbledhur në Elize nga Zhiskar d'Estëni. Atje, si në
kohën e konventës së Leones dhe të kolonizatorëve të
vjetër, diskutuan për çështjet që u përkasin dhe për masat që duhet të marrin paskëtaj për forcimin gjoja të
miqësisë franko-afrikane.
«Tri botët» e Kinës pra, po bëhen copa-copa, bota e
francezëve, bota e amerikanëve në Jug të Afrikës, bota e
sovjetikëve në Angola, Mozambik dhe Etiopi etj.
Pikat kryesore të mbledhjes franko-afrikane janë
këto:
Së pari, sigurimi afrikan. Kryetarët e këtyre shteteve dhe qeverive të 22 vendeve afrikane shprehën dëshirën që të jenë në një konsultim të vazhdueshëm, me
qëllim që të arrihet sa më parë një konkretizim i solidaritetit të tyre. Pra, udhëheqjet e këtyre shteteve afrikane solidarizohen plotësisht me Francën.
Së dyti, çështja e Zairesë. Pjesëmarrësit përmendën
konfliktet afrikane, sidomos ngjarjet në Shaba. Ata theksuan me forcë të drejtën për sigurimin e të gjitha shtete446

ve brenda kufijve të tyre, cilido qoftë regjimi i tyre poli-tik. Me fjalë të tjera, Zhiskar d'Estëni dhe Franca e tij
borgjezo-kapitaliste janë të gatshëm që të dërgojnë parashutistët e tyre, në rast se vihen në rrezik regjimet
dhe qeveritë që janë mike të Francës në këto 22 vende•
afrikane.

Së treti, bashkëpunimi kundër thatësirës në Sabel..
Për këtë udhëheqësit e kësaj mbledhjeje shprehën kënaqësinë e tyre të madhe për vendimin e Parisit, i cili dha
160 milionë franga (një vërë në ujë) për të vaditur Sabelin. Franca i dha këto lëmosha më shumë për të fituar lëndë të para për vete të saj, sesa për të mirën e popullit
të Sabelit.
Së katërti, gjendja ekonomike. Pjesëmarrësit shqyr-•
tuan pasojat e gjendjes ekonomike në Afrikë dhe theksuan domosdoshmërinë që të vazhdohet dhe të thellohet
dialogu Veri-Jug. Me fjalë të tjera, Franca dhe vendet e
tjera të Evropës të ndihmojnë shtetet afrikane dhe veçanërisht 22 vendet e këtij kontinenti, përfaqësuesit e të
cilave u mblodhën në Paris, në mënyrë që të mos i kër-,
kojnë ndihma Bashkimit Sovjetik.

Së pesti, u diskutua, gjithashtu, çështja e zhvillimit..
Përfaqësuesit e vendeve afrikane në këtë mbledhje ngulën këmbë në domosdoshmërinë për të marrë nga fuqitë
e mëdha të industrializuara një ndihmë më thelbësore •
për financimin e planeve të ekuilibrit afrikan dhe çmuan
veçanërisht vendimin e Francës për të shtuar gradualisht
ndihmën e saj për vendet më pak të zhvilluara. Kjo çështje është e qartë.
Gjithashtu u mendua edhe për fondin e solidaritetit
afrikan. Udhëheqësit e vendeve që morën pjesë në këtë
mbledhje, ranë dakord që të merren sa më parë masat
e nevojshme për zbatimin e fondit të solidaritetit afrikan.
Po ashtu u vendos dhe u mor shënim me kënaqësi
për zhvillimin e marrëdhënieve të shteteve afrikane me
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Komunitetin Ekonomik Evropian dhe të kushteve të zbatimit të konventës së Leones.
Pra, kjo mbledhje franko-afrikane e nivelit të lartë
u bë për të konsoliduar lidhjet e këtyre 22 shteteve, ku
sundon borgjezia kompradore me padronin e metropolit,
Francën e Zhiskar d'Estënit, domethënë me kapitalizmin
francez. Kjo konferencë do të vazhdojë të mblidhet çdo
vit dhe është caktuar që më 1979 mbledhja të bëhet në
Kigali të Ruandës.
Vetëkuptohet, pas kësaj mbledhjeje, se sa «të lira»,
sa «të pavarura» dhe sa «sovrane» janë këto 22 shtete të
Afrikës, se sa janë «zhdukur» në to kolonializmi francez, sundimi i monopoleve dhe i koncerneve të Francës,
sa është «zhdukur» influenca franceze nga këto vende.
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KINA PERPIQET TA MBAJË AFRIKEN NEN
SUNDIMIN AMERIKAN
Instituti Ndërkombëtar i Studimeve Strategjike në
Londër ka lëshuar një deklaratë, në të cilën thuhet se
është dëmtuar ekuilibri strategjik i botës, për arsye të
përhapjes së konflikteve dhe të rreziqeve të konflikteve
të tjera në «botën e tretë». Në këto vende të së ashtuquajturës botë e tretë, që Kina e konsideron si forcën
kryesore të revolucionit, imperialistët amerikanë, anglezë,
francezë e të tjerë, kanë hedhur thonjtë. Në Afrikë, për
shembull, ata kanë krijuar dhe ruajnë avantazhet e perandorive të tyre, duke shfrytëzuar pasuritë e popujve
të këtij kontinenti. Por, imperialistët janë të alarmuar
për ndërhyrjen e Bashkimit Sovjetik në Afrikë ku ai shet
armë, por edhe u jep ndihma ekonomike vendeve ose
klikave që sundojnë atje, të cilat janë lidhur ngushtë me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Francën, me Anglinë, me Belgjikën, me Gjermaninë Perëndimore dhe me
vende të tjera kapitaliste të pasura.
Pra, «bota e dytë» është ajo që e ka nën sundim
«botën e tretë», këtë botë që Kina do ta bëjë mbështetjen
e saj. «Bota e tretë» përsëri qëndron në mbështetje të
saj, mendon Kina, por kjo «botë» në të vërtetë është me
imperialistët dhe jo me imperializmin e ri kinez. Me fjalë
të tjera, teoria e «tri botëve» e revizionistëve kinezë
29 - 130
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shrben për ruajtjen e statukuosë së shfrytëzimit nga ana
e imperializmit amerikan dhe e fuqive të tjera iinperialiste mbi popujt e Afrikës.
Instituti Ndërkombëtar i Studimeve Strategjike në
Londër i thotë Evropës se •ne dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës duhet të marrim masa e të jemi më të fortë
përballë Bashkimit Sovjetik. Duhet që vendet perëndimore t'i ndihmojnë ekonomikisht më shumë vendet e pazhvilluara dhe t'i sigurojnë ato për një afat të gjatë». Kjo

do të thotë që vendet perëndimore ta forcojnë më mirë
sundimin e tyre neokolonialist mbi Afrikën.
Pra Afrika është bërë objekt rivaliteti kolonial në
mes imperializmit amerikan e socialimperializmit sovjetik
dhe Kina, me tezën e «botës së tretë», nuk është veçse
një satelit i imperializmit amerikan, që përpiqet t'i mbajë
të lidhura dhe nën sundimin e imperializmit amerikan
vendet e Afrikës. Kështu pikëpamjet e Partisë sonë vërtetohen katërcipërisht.
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SHOKET GJERMANE JANE DAKORD
ME QENDRIMET TONA
Shoku Ramiz na raportoi për bisedimet përfundimtare që pati me shokët e Partisë Komuniste të Gjermanisë (marksiste-leniniste), Ernst Aust dhe Kohn, të cilët
lexuan dhe mbajtën shënime për librin •Imperializmi
dhe revolucioni», si edhe për materialin e fundit të vëllimit të dytë të librit «Shënime për Kinën», dhe pikërisht për pjesën me titull: «A mund të quhet revolucioni
kinez një revolucion proletar?».
Shokët gjermanë u prononcuan dhe në parim janë
plotësisht dakord me të gjitha problemet e tezat që shtron
Partia jonë për sa u përket imperializmit, revolucionit,
Kinës, teorisë së -tri botëve» etj., etj. Ata na bënë neve
edhe disa vërejtje. Vërejtjet e tyre, që në fakt ishin në
përgjithësi dashamirëse dhe shoqërore, më të shumtat kishin të bënin me disa çështje që duhen saktësuar më
qartë, megjithëse, siç e thanë edhe vetë, nuk kishin arritur dot që me një të lexuar të kuptonin ekzaktësisht
ç'ishte shkruar për ato çështje ku ata kishin vërejtje.
Kur shoku Ramiz ua shpjegonte duke u thënë se kjo ose
ajo çështje është kështu ose ashtu, ata thoshin se ne
jemi plotësisht dakord, por nuk e dëgjuam mirë shpjegimin, prandaj mund të ishte edhe faji i përkthyesit, tash
jemi plotësisht të qartë.
Cilat janë vërejtjet e shokëve gjermanë që ne mund
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t'i mbajmë parasysh? Një nga ato ishte ajo që themi ne se
gjatë revolucionit demokratiko-borgjez kinez janë marrë
disa masa, ka pasur disa shfaqje të revolucionit socialist.
(Me të gjitha tezat e tjera tonat ata ishin dakord.) Mua
më duket se ne e kemi thënë këtë, po mund ta saktësojmë edhe më shumë, për shembull, ata shtetëzuan
bankat, shtetëzuan transportin, shtetëzuan .tregtinë e jashtme, pavarësisht ç'u bë e si u bë më vonë me to. Edhe
të tjerat ishin vërejtje të kësaj natyre. Pra, vërejtjet e
tyre kishin për qëllim vetëm saktësim. Shokët gjermanë
thanë se do të vijë koha që ky material, ky libër kaq i
rëndësishëm dhe kaq i nevojshëm për komunistët do të
botohet dhe prandaj mendojnë që armiku të mos ketë
ku të kapet asgjëkundi. Në fakt armiku s'ka ku të kapet
aty, por gjermani është gjerman dhe i do gjërat me një,
dy, tre, katër, a, b, c... Sidoqoftë, vërejtjet e shokëve
gjermanë neve do të na ndihmojnë dhe ato i mbajtëm në
shënim. Do të vijnë pas këtyre edhe shokë të partive të
tjera marksiste-leniniste. Ne duhet t'i dëgjojmë me kujdes mendimet e vërejtjet e tyre, që t'i kemi parasysh
në botimet e ardhshme dhe, në qoftë se ka vend për të
bërë ndonjë korrigjim, ndonjë shtesë, ndonjë përcaktim,
ne këto duhet t'i bëjmë.
U bënë kështu dy shokë kryesorë nga partitë motra
marksiste-leniniste, shoku japonez dhe shoku gjen -nan,
që morën dijeni për këtë libër të rëndësishëm, «Imperializmi dhe revolucioni». Tash e mbrapa me kohë dhe njëri
pas tjetrit do të vijnë edhe shokët e partive të tjera. Ky
është një sukses për Partinë tonë, pse shokët që e lexuan, si gjermani, edhe japonezi, të cilët janë kuadro të
ngritur, u treguan të hapët dhe të sinqertë, ata i preokuponte çështja që materialet e Partisë së Punës të Shqipërisë duhet të jenë pasqyrë e ndritur e marksizëm-leninizmit, pse për të tilla materiale kanë nevojë partitë
marksiste-leniniste dhe ato të tilla janë.
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POLITIKE DINAKE NDAJ EMIGRACIONIT
EKONOMIK E POLITIK
Siç e dimë dhe siç e kemi analizuar, Kina e sotme,
që quhet «socialiste», ndjek një politikë ekspansioniste
imperialiste. Kur them ekspansioniste, dua që këtë çështje këtu ta kufizoj vetëm në lidhje me problemin e popullsisë së madhe dhe të emigracionit ekonomik dhe politik jashtë kufijve të Kinës.
Kina është pothuaj një kontinent i tërë, prandaj nuk
dihet ekzaktësisht numri shumëmilionësh i popullsisë së.
saj. Zyrtarisht deklarohet se ajo ka 800 milionë, 900 milionë ose 950 milionë banorë. Pavarësisht nga saktësia e
numrit të njerëzve, fakt është se Kina ka një popullsi
jashtëzakonisht të madhe. Përveç kësaj, në kohë. të ndryshme, nga regjime të ndryshme dhe për arsye ekonomike
etj., nga Kina janë larguar rrie miliona njerëz. të tjerë
gati në të gjitha vendet e botës, ku janë vendoSUr, janë
bërë vendës dhe kanë marrë ose jo nënshtetësinë e atij
shteti ku . kanë shkuar.
Në të gjitha këto vende të botës . kinezët janë përpjekur të punojnë, të nkjetrin bukën, të krijojnë ekonominë e vet; shumë prej tyre kanë mundur edhe të pasurohen, të bëhen tregtarë të mëdhenj, industrialistë, të
arrijnë të marrin në duart e tyre edhe pushtetin e vendit
ku janë vendosur. Emigrantët politikë ose ekonomikë ki453

nezë janë vendosur jo vetëm në vendet e Azisë, por edhe
në Evropë e në Amerikë. Karakteristikë është se ata
kudo që janë, kanë ruajtur gjuhën, zakonet dhe dashurinë
për vendin e lindjes. Të marrim, për shembull, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, ku ekziston një numër i konsiderueshëm emigrantësh kinezë, saqë në qytete të mëdha,
sidomos në ato perëndimore amerikane përballë oqeanit
Paqësor dhe në Nju-Jork e gjetkë, ekzistojnë lagje të tëra
të banuara prej kinezësh, të cilat quhen Çajna-taun.
Tendenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është
që të asimilojë shpejt emigrantët e huaj, që këta të marrin tiparet karakteristike të jetës amerikane, me çoroditjen, degjenerimin dhe prakticizmin e banorëve të këtij vendi. Dhe në fakt jeta amerikane i ndryshon shpejt
karakteristikat e emigrantëve. Monopolet e mëdha amerikane, trustet, fabrikantët, me një fjalë kapitalistët, imperializmi amerikan, i lidhin përnjëherë ekonomikfsht eMigrantët e huaj, i gllabërojnë, i shtrydhin politikisht, i
edukojnë që ta duan e ta mbrojnë qenien e tyre si shtetas amerikanë ose si punonjës të Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Kjo nuk do të thotë se atje të gjithë emigrantët jetojnë mirë. Përkundrazi, emigrantët në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës kanë vuajtur të zitë e ullirit
gjatë gjithë jetës. Aktualisht atje emigrantët janë në masë pa punë, rrojnë me nga një «supë popullore›., ose me
një pension jashtëzakonisht të vogël sa për të mbajtur
frymën. Pra, si për të gjithë, edhe mbi emigrantët kinezë
vepron kjo jetë mbytëse dhe shtypëse amerikane.

Megjithatë vihet re se brezi i vjetër i emigrantëve
ka gjetur disa mënyra që të grumbullohet si nacionalitet
dhe të ruajë tiparet e veta, qytetërimin e vet dhe, me sa
ia lejojnë ligjet e vendit, toleranca e kulturës vendëse,
zhvillon atje edhe kulturën e tij. Por bosët, që kanë tendenca ekspansioniste e imperialiste, elementët e emigra454

cionit, që kanë ose tregojnë zgjuarsi në tregti, në dallavere, në gangsterizma dhe krijojnë një forcë ekonomike,
duke shfrytëzuar të tjerët, mbështeten nga imperializmi
dhe bëhen shërbëtorë të tij. Në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, për shembull, ka shumë kinezë, të cilët jo vetërn janë bërë pasanikë të mëdhenj, por kanë zënë edhe
pozita të rëndësishme në administratën amerikane e në
sektorë të ndryshëm të jetës së këtij vendi, deri edhe në
sektorin e armëve atomike.
Ashtu si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo
çështje bëhet edhe më shumë evidente në vendet e Azisë,
në Vietnam, në Malezi, në Singapor, në Indonezi e gjetkë,
ku ka kinezë me shumicë. Midis tyre atje ka të varfër,
por ka edhe të pasur, ka që kanë marrë shtetësinë e vendit, ka që s'e kanë marrë, ka nga ata që kanë luftuar për
pavarësinë e vendit ku janë vendosur, ka të tjerë që kanë
luftuar për t'u pasuruar në kurrizin e popujve të këtyre
vendeve. Pra, ka emigrantë kinezë që janë armiq të popujve të atyre vendeve ku kanë shkuar, ka edhe miq të
tyre. Disa emigracione kineze kanë arritur të kenë edhe
influencë të madhe në qeveritë e këtyre vendeve, kuptohet, qeveri kapitaliste. Kështu, për shembull, në Singapor
e në Tajlandë ka ministra kinezë. Edhe në Indonezi kolonia kineze ka qenë mjaft e madhe dhe e pasur, po kështu
edhe në Vietnam, për arsye të emigracionit të kohëve të
vjetra, por edhe të kohëve të reja.
Gjithë kjo popullsi, që është larguar nga Kina, përbëhet prej rreth 50-60 milionë kinezësh të përtejdetit,
siç i quan Pekini. Ata përbëjnë, pra, një armatë të madhe

të Kinës dhe, kur kjo është shndërruar tash në një vend
kapitalist, atëherë gjithë këta kinezë të përtejdetit kthehen në një burim force ekonomike, politike, ideologjike
dhe strategjike për Kinën. Në këtë drejtim ne shohim se
qeveria kineze, edhe në kohën e Mao Ce Dunit, por sidomos në kohën e tanishme, çështjes së kinezëve të përtej455

detit i vë një rëndësi ihumë të madhe. Ajo i kunsideron
këta jo vetëm thjesht si kinezë, por si kinezë që duhet
të punojnë, që duhet të mbajnë lidhje dhe të ndihmojnë
me të gjitha mjetet dhe me çdo mënyrë republikën kineze.
Pra, ne shohim se të gjitha ato emigracione të fuqishme
kinezësh që ekzistojnë në vendet imperialisto-revizioniste-kapitaliste përbëjnë për Kinën jo vetëm një potencial
ekonomik, por njëkohësisht edhe një potencial që ndikon
për interesat e Kinës në politikën e vendit përkatës, ku
këta emigrantë jetojnë, punojnë dhe kanë pasuritë ekonomike ose rrethet e tyre me influencë.
Është e kuptueshme se, pavarësisht nga lidhjet diplomatike, shtetet e ndryshme ku banojnë grupe të mëdha
emigrantësh kinezë bëjnë shumë kujdes për veprimtarinë
e këtyre të fundit. Sigurisht, disa i përdorin këta për të
influencuar brenda në Kinë në favorin e tyre, kurse ata
kinezë të përtejdetit, që përpiqen të minojnë shtetin ku
jetojnë në interes të Kinës, vëzhgohen, dëbohën ose persekutohen. Pra, nga të dyja anët, qoftë nga ana e Kinës,
qoftë nga ana e vendeve borgjezo-kapitaliste-revizioniste
ku jeton ky emigracion kinez, ekzistojnë fërkime të
mëdha, që karakterizohen nga tendencat kapitalisto-revizioniste të këtyre fuqive, ekzistojnë kontradikta antagoniste, rivalitete dhe luftë.
• Aktualisht Kina i përkëdhel shumë kinezët e përtej-.
detit, u ka hapur atyre portat. Pavarësisht se kush janë,
të gjithë, pa dallim, ftohen të venë në Kinë, po të duan
edhe të qëndrojnë, të jetojnë e të punojnë atje, të japin
me qira pasuritë e tyre ose përsëri të largohen dhe të
kthehen në vendin ku kanë pasur banimin dhe pasurinë,
vetëm Kinën të mos e «harrojnë», dhe për të të punojnë
e të kryejnë detyra. Përveç kësaj, kinezët e kontinentit,
në Asamblenë Popullore, kanë krijuar edhe vende të posaçme për «vëllezërit» e përtejdetit, bile këta mund të
zgjidhen deputetë edhe në këtë asamble të madhe dhe,
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po të duan, mund të rrinë në Kinë, pc të mos duan„
mund të kthehen andej nga kanë ardhur.
Pra, shohim që në grupe dhe në mënyrë individuale
venë e vijnë në Kinë të tillë emigrantë që politikisht
janë kundër socializmit, për arsye se këta elementë, që
bëjnë udhëtime nëpër Kinë, janë nga ajo kategori njerëzish, vijnë nga ajo klasë, që është pasuruar nga emigracioni, që ka influencë në vendin ku kanë emigruar dheqë Kina e sotme kapitaliste tregon interes për ta.
Këtu nuk është çështja vetëm e kinezëve të Tajvanit,
e «vëllezërve të Tajvanit», siç quhen nga kinezët e kontinentit, sepse Tajvani është pjesë e Kinës, por këtu flasim për gjithë kinezët që janë shpërndarë në botë, sepsesa për banorët kinezë të Tajvanit, këta, cilëtdo qofshin,
bile dhe miqtë e shokët e Çan Kai Shisë, janë të lirë të
shkojnë në Kinë, ku u jepet tokë dhe ndërtojnë shtëpi
private në bregdetin e bukur kinez të Kantonit, në Hanxhou etj. Këto zona të Kinës janë mbushur me vila private të pasanikëve të Tajvanit e të kinezëve të përtejdetit
dhe një gjë e tillë do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Mirëpo ka vende që nuk e pranojnë një politikë tëtillë dinake të Kinës, jo se qeveritarët e këtyre vendeve.
janë të drejtë, jo se janë demokratë, por se edhe ata janë
njëlloj si kinezët dhe, siç kërkojnë ekspansion, ata kërkojnë edhe mbrojtje. Kështu në Indonezi Suhartoja, kur
goditi Partinë Komuniste të këtij vendi, me Aiditin në
krye, dhe vrau 500 mijë veta, ai dërrmoi po ashtu emigracionin kinez, vrau një shumicë të tyre, u konfiskoi pasuritë dhe i largoi nga vendi. Megjithatë në Indonezi ka.
akoma kinezë.
Aktualisht një gjë e tillë ndodh edhe në Vietnam.
Ngjet kështu për arsye se në kohën e pushtimit francez,
gjatë gjithë luftës që u zhvillua në Vietnam kundër imperialistëve amerikanë, në regjimin e Ngo Din Diemit dhe të
Van Thieut, kinezët kanë luajtur një rol negativ, armi457

qësor kundër popullit vietnamez dhe luftës së tij. Këtu
e kam fjalën për ata kinezë që bashkoheshin me imperialistk agresorë francezë, japonezë dhe amerikanë, si
dhe me Van Thieun, për ata kinezë që janë pasuruar nga
lufta, që kanë shfrytëzuar dhe kanë shtypur popullin
vietnamez dhe që kanë qenë kundër luftës nacionalçlirimtare që ky u ka bërë pushtuesve. Natyrisht, në dies
gjithë këtyre kinezëve në Vietnam duhet të ketë edhe
njerëz të thjeshtë, sidomos punëtorë, që kanë luftuar
për çlirimin e këtij vendi.
Sot Kina është në konflikt politik dhe ideologjik me
Vietnamin dhe ndaj tij ka edhe rivendikime territoriale.
Por, edhe Vietnami, politikisht dhe ideologjikisht është
në pozitat e Kinës. Ai është një vend që po shkon drejt
likuidimit të socializmit, po ndërton një shtet revizionist,
borgjez, kapitalist, duke ruajtur format socialiste. Në këtë
rrugë, Vietnami përsëri ka mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Kështu, Bashkimi Sovjetik me Kinën janë në
konkurrencë për influencë në Vietnam dhe pikërisht
forca e madhe njerëzore kineze që ekziston në Vietnam
bën pjesë në «vëllezërit e përtejdetit», të cilët punojnë
dhe qëndrojnë të lidhur me Kinën. Sidomos, aktual isht,
gjithë emigrantët kinezë, që kanë qenë në Vietnamin
e Jugut dhe janë pasuruar, mbrojnë pasuritë e tyre dhe
për këtë kanë mbështetjen e Kinës. Siç duket, Vietnami
dëshiron që t'i shpronësojë këta pasanikë, ai ka të drejtë
edhe t'i dëbojë dhe shumë i ka dëbuar. Sipas agjencisë
HSINHUA, 70 mijë kinezë janë hedhur kohët e fundit
përtej kufijve të Vietnamit. Kina për këta po ngre tash
zërin dhe përdor terma jo vetëm të hidhur, por edhe ofendues kundër Vietnamit. Nga ana e kinezëve flitet me
indinjatë dhe me zemërim në mbrojtje të këtyre emigrantëve, që janë bankierë, tregtarë të mëdhenj e pasanikë, të cilët Kina i paraqet sikur janë njerëz të thjeshtë,
elementë «punëtorë», «ish-luftëtarë», njerëz që «perseku458

tohen» nga vietnamezët etj. Kjo është pikërisht një punë
reaksionare, sepse, që të dyja palët, ud -Hhiqen nga qëllime borgjeze, nacionaliste, shoviniste, nga një ideologji
jomarksiste, jointernacionaliste, të dyja palët duan që
kush të mbrohet e kush të përfitojë. Këtu kanë lindur
dhe do të thellohen kontradikta akoma më të mëdha në
mes Kinës dhe Vietnamit.

Kina, me politikën e saj antimarksiste, shoviniste
dhe ekspansioniste e demaskon veten sepse bazohet në
mendimin se me numrin e madh të popullsisë dhe me pasuritë e mëdha që ka e që do t'i shfrytëzojë për t'u f uqizuar ekonomikisht dhe ushtarakisht, gjykon se është në
gjendje të likuidojë çdo rezistencë rreth e rrotull saj, por
edhe në botë, që mund t'i bëhet politikës së saj ekspansioniste dhe socialimperialiste. Në këtë drejtim një Kinë
e tillë s"ka se si të ketë sukses dhe të ndjellë simpatinë
dhe përkrahjen e popujve, të proletariatit dhe të njerëzve
demokratë përparimtarë në botë, por ajo ka mbështetjen
e borgjezisë, të kapitalizmit. Janë borgjezia dhe kapitalizmi botëror që e ndihmojnë Kinën që edhe kjo t'i ndihmojë ata e jo të bëhet rrezik për ta. Kina rrezikon botën
me një luftë të re botërore e me rivalitete që do të rezultojnë me konflikte të përgjakshme në kurriz të interesave
të popujve.
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VEPRIME QË NUK NA ÇUDITIN

PLAN I ÇMENDUR I FASHISTËVE KINEZE

Pardje, në datën 26 maj, agjencia angleze e lajmeve
Rojter njof tonte se gazeta «Uashington Post» shkruan që
Kina i ka përhapur trupat gjatë kufirit të saj me Vietnamin në kuadrin e rritjes së armiqësisë me qeverinë e
Hanoit. Në një njoftim me burim nga Hong-Kongu kjo

Sido që është e zorshme dhe e lodhshme për mua, e
kam për detyrë që, në interes të marksizëm-leninizmit, të
revolucionit e të mbrojtjes së atdheut tonë socialist, të
ndjek dita-ditës të rejat e radiove dhe të agjencive të lajmeve, të lexoj me kujdes shtypin e huaj, sidomos atë
evropian, sepse këto flasin për të gjitha problemet ndërkombëtare, duke përfshirë edhe problemin e Kinës e politikën e saj.
Nga gjithë ky lexim, natyrisht, duhen nxjerrë konkluzione pak a shumë të sakta, sepse, në mënyrën e shtruarjes së çështjeve jo vetëm nga forma, por sidomos nga
përmbajtja, te të gjitha agjencitë e lajmeve të shteteve
kapitaliste ose në gazetat e tyre ekzistojnë tendenca të
ndryshme, të cilat, në rast se nuk njihen si duhet, të pengojnë që të nxjerrësh të vërtetën për një problem ose
për një tjetër.
Sidoqoftë, këto që lexoj jam përpjekur t'i shoh me
syrin marksist-leninist. Ne i ndjekim me vëmendje dhe
i shohim ngjarjet në prizmin e Kongresit të 7-të të Partisë e të studimeve që ka bërë Komiteti ynë Qendror, sidomos në lidhje me Kinën, dhe konstatojmë se parashikimet e Partisë sonë vërtetohen në jetë. Praktika tregon

gazetë thotë se kinezët në fillim të këtij muaji kanë informuar ambasadën vietnameze në Pekin se po i anulojnë
të gjitha ndihmat për ndërtimin e veprave që janë parashikuar në Vietnam. Disa burime bëjnë të ditur se kinezët
kanë përforcuar trupat e tyre në kufirin me Viefnamin,
se kanë ngjarë bile edhe incidente me armë dhe janë vrarë e janë plagosur njerëz. Ky është një informacion që,
sigurisht, duhet marrë me kujdes.
Por asgjë nuk na çudit që të jenë ndërmarrë të tilla
veprime nga ana e Kinës. Natyrisht, këto janë veprime
ekstreme, por shohim se kinezët veproinë njëlloj edhe te
ne, sikurse në Vietnam, për sa u përket specialistëve dhe
të ashtuquajturave ndihma që na japin, me të vetmin
ndryshim që ne nuk kemi kufij të përbashkët me Kinën
që ajo të përhapë trupat e saj të armatosura në kufi dhe
të krijojë incidente luftarake. Megjithatë ajo krijon incidente të tjera në vendin tonë. Ambasada kineze dhe
specialistët kinezë te ne po veprojnë dhe po krijojnë incidente në vendet e punës.
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rrugën antimarksiste të Kinës, rrugë që po e çon atë me
shpejtësi drejt shndërrimit në një shtet socialimperialist,
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në aleancë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qëllim që edhe ajo të krijojë kolonitë e saj nën
prizmin e neokolonializmit dhe për të kundërshtuar fuqinë tjetër socialimperialiste, Bashkimin Sovjetik. Kina
ka hyrë kështu thellë në aleancë me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, për të zaptuar botën së toku me to, për të
ruajtur sferat e tyre të shfrytëzimit, për të krijuar edhe
Kina sferat e veta e për t'i ngushtuar zonat e influencës
socialimperializmit sovjetik. E gjithë kjo veprimtari bëhet në kurriz të popujve, kundër luftës së tyre të çlirimit
dhe kundër revolucioneve proletare. Pra Kina ka hyrë në
ndeshje me marksizëm-leninizmin.
Nëpërmjet shtypit të huaj dhe informacioneve të sigurta që kemi, nga njerëz, të cilët janë në kontakte me
personalitete kineze dhe amerikane, na bëhen të njohura
shumë gjëra interesante për vajtjen e Brzezhinskit në
Pekin, për bisedimet, për qëllimet që ndiqen dhe për rezultatet e këtyre bisedimeve.

Vizita e Brzezhinskit në Kinë vërteton atë që ka
thënë Partia jonë në Kongresin e 7-të dhe që .është pasqyruar në të gjitha qëndrimet e saj politike, se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës nuk janë aspak në tërheqje e në
dif ensivë, përkundrazi, janë në ofensivë në të gjitha anët
e botës. Baza dhe thelbi i bisedimeve të Brzezhinskit
me udhëheqësit kinezë kanë qenë shqyrtimi i strategjisë
së dy vendeve ndaj Bashkimit Sovjetik, pra, se si. ta kundërshtojnë këto dy fuqi imperialiste Bashkimin Sovjetik në veprimtarinë e tij imperialiste.

Të dy këto shtete, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, nëpërmjet bisedimeve të Brzezhinskit me
udhëheqjen kineze, kanë arritur në marrëveshje për një
strategji të përbashkët, për koordinim veprimesh, ndarje
pune e dhënie ndihme reciproke, për të eliminuar ose për
të kufizuar në maksimum depërtimin dhe influencën e
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Bashkimit Sovjetik, sidomos në Afrikë dhe në Azi, në radhë të parë, por edhe në koritinente të tjera.
Sipas lajmeve që kemi lexuar dhe nga informacioni
që kemi, ndër të tjera del se Kina përpiqet të marrë drejtimin e luftës nacionalçlirimtare në Rodezi -dhe në Namibi për të çuar në një zgjidhje paqësore në binarët e tezave amerikane, por pa dalë vetë në skenë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, me qëllim që në këto vende t'u
pritet rruga Bashkimit Sovjetik dhe Kubës.

Me fjalë të tjera, Kina, për t'u bërë edhe ajo superfuqi, po kthehet në një shtet mercenar, ashtu siç është
kthyer në një shtet të tillë Kuba. I pari është shtet mercenar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse i dyti
i Bashkimit Sovjetik. Këta po bëjnë të njëjtën gjë, dalin
me të njëjtat parulla. Edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Kuba flasin për çlirimin nacional, për luftën nacionalçlirimtare, për ecjen drejt socializmit. Edhe Kina po ashtu flet
e do të flasë për luftën nacionalçlirimtare, për çlirim dhe
për socializëm në të gjitha këto vende, ku përpiqet të futë
hundët e për këtë ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ne shohim, pra, që Kina të futet në Somali dhe në
Etiopi, të përkëdhelë Agostino Neton dhe Angolën. të dërgojë ministrin e saj të Jashtëm në Zaire, si dhe te presidenti kriminel dhe i falimentuar Mobutu, dhe tash, sipas
konkluzioneve që nxjerrim nga këto informata, merr përsipër po ashtu edhe luftën në Namibi e në vende të tjera
të Afrikës.
Kina do të depërtojë në këto vende, natyrisht me
dhënien e armëve, duke i shitur ose duke i falur ato. Aktualisht Kina nuk bën ndonjë shpenzim tg - madh për këto armë. për arsye se është në bashkëpunim me Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Këto të fundit armatimet e veta
ua japin këtyre popujve, që luftojnë jo vetëm kundër
Bashkimit Sovjetik, por edhe kundër vetë Shteteve të
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Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Kinës. Këtu çështja
është të mbështeten krerët e këtyre vendeve për të kundërshtuar ndërhyrjen sovjeto-kubane, për të pranuar
ndërhyrjen amerikano-kineze, për të ruajtur statukuonë
mbi kurrizin e popujve. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës nuk rrinë krejt prapa skene. Vërtet ato nuk
dërgojnë ushtarë të tyre në këto vende, por dërgojnë
ndihma të tjera. Aktualisht edhe Kina përpiqet të ndihmojë me armë dhe me materiale. Hëpërhë ajo nuk dërgon
ushtarë, po mund të vijë koha që edhe ushtarë të dërgojë.
Eshtë e qartë pikëpamja e drejtë e Partisë sonë, e cila
prej kohësh ka thënë se teoria e «tri botëve» e Mao Ce
Dunit nuk është një teori marksiste, por një teori kolonialiste, që i hap Kinës perspektivën e zaptimit të tregjeve
në botë për t'u bërë superfuqi nën maskën e socializmit
•dhe të ideve të marksizëm-leninizmit. Pra, siç po del, Kina ka marrë përsipër të luajë një rol kolonizues në Afrikë. Pikërisht me këtë rol mund të shpjegohen të gjitha
vajtjet e ardhjet e krerëve të këtyre vendeve gjysmëkoloniale, siç është, për shembull, edhe vizita e fundit në
Kinë e Robert Mugabës, udhëheqës i Frontit Patriotik të
Zimbabves.
Brzezhinski, sipas informacioneve, duhet të ketë thek.suar se disa njerëz gabojnë kur thonë se amerikanët janë
në tërheqjc dhe në difensivë, ose se Shtetet e Bashkuara
të Amerikës janë dobësuar përpara Bashkimit SoVjetik,
ose që po e ndalojnë ekspansionin e tyre. Përkundrazi, —
paska thënë ai, — Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë
të forta, ato nuk i braktisin miqtë dhe janë në gjendje t'i
bëjnë ballë çdo sfide të Bashkimit Sovjetik, se ato janë e
kurdoherë do të jenë superiorë ndaj Ilashkimit Sovjetik
në çdo fushë dhe garantojnë miqtë e tyre në çdo pikë të
globit edhe ata në Evropë, ku Bashkimi Sovjetik nuk guxon dot të sulmojë, se e pret disfata.
Natyrisht, këto pikëpamje të Brzezhinskit janë pra,
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nuar nga Kina, pse kjo të gjitha çka thotë për luftën iminente, për sulmin mbi Evropë nga ana e Bashkimit Sovjetik, që as ajo nuk e beson, të gjitha këto, siç i kemi
shpjeguar edhe herë të tjera, kanë për qëllim të shuajnë revolucionin në Evropë, të ngjallin frikën në radhët e
revolucionarëve evropianë. Përpjekjet e Kinës synojnë që
në botë të mos krijohen parti marksiste-leniniste, të cilat ta tërheqin proletariatin në luftë kundër borgjezisë,
por ky proletariat dhe gjithë popujt e Evropës t'u nënshtrohen NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Evropës dhe
Tregut të Përbashkët Evropian, pra, të bëhen shërbëtorë dhe mish për top i këtyre shteteve që luftojnë të dalin nga kriza dhe të kenë mundësi ta ndihmojnë Kinën
për t'u bërë superfuqi, t'i krijojnë Bashkimit Sovjetik një
psikozë se në Evropë gjoja po përgatitet lufta dhe të heqë vëmendjen nga Azia. Ky është plani i çmendur i fashistëve kinezë.
Brzezhinski ka vënë në dukje në Pekin se Shtetet
e Bashkuara të Amerikës evitojnë për çdo rast ballafaqimin dhe komprometimin e, drejtpërdrejtë, por në shumë
raste veprojnë përmes miqve të tyre, si në ngjarjet e fundit në Zaire, ku vepruan përmes elementëve francezë
cihe belgë. Këtë kërkojnë Brzezhin,ski ahe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëjë edhe Kina në interes të
tyre.
Duke analizuar ngjarjet që po zhvillohen në Azi,
Brzezhinski ka paraqitur një tablo të politikës sovjetike
dhe ka folur kundër Bashkimit Sovjetik në mënyrë të hapët. Ai ka folur për rrethimin që Bashkimi Sovjetik përpiqet t'i bëjë Kinës, prandaj Kina të mbështetet te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadrin e kufizimit të
Bashkimit Sovjetik në Azi ai ka theksuar se Shtetet e
Bashkuara të Amerikës nuk janë kundër traktatit të Kinës me Japoninë, duke përfshirë në të edhe dispozitat antihegjemoniste, dhe, siç duket, e ka këshilluar Kinën të
30 -- 130
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zhvillojë marrëdhënie edhe me Indinë, ka shpjeguar shqetësimin për gjendjen në Pakistan etj.
Për çështjen koreane Brzezhinski, sipas këtyre të
dhënave, ka ritheksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bisedojnë me Kim Ir Senin pa praninë e Pak
Çen Jisë, kurse kinezët u janë referuar fjalimeve të Hua
Kuo Fenit në Kore. Me një fjalë, mirëkuptim reciprok,
pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dinë se Kina është
për qëndrimin e amerikanëve në Korenë e Jugut.
Luhen letrat Kinë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të dyja palët janë të kënaqura për zhvillimin e tyre. Për
mosrealizimin e plotë të dëshirave të tyre, Kina i kupton
vështirësitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, megjithatë këto janë dashamirëse ndaj saj dhe ndaj politikës
që ndjek ajo.
Për sa i përket çështjes së Tajvanit, kjo është mjaft
e komplikuar, por jo e pazgjidhur. Të dyja palët, sipas
informatave që kemi, theksuan nevojën që të zhvillojnë
me të shpejtë shkëmbimet tregtare. Brzezhinski paska
thënë se Hua Kuo Feni e ka situatën në dorë, pse ai i
zotëronte problemet, se, kur fliste, shpesh largohej nga
teksti i përgatitur dhe ngrinte probleme të reja, pa pyetur Ten Hsiao Pinin ose ministrin e Jashtëm kinez, që
ishin të pranishëm, kurse Ten Hsiao Pini mbetet, ka thënë Brzezhinski, kompetent en brevet.
Nga informacioni dhe gazetat që lexojmë kuptohet se
të dyja palët kanë vendosur që bisedimet e zfivilluara të
mbahen të fshehta. Por, sado të fshehta që të mbahen,
ato prapë po dalin jo vetëm nëpërmjet informacionit dhe
shtypit. Ato vërtetohen edhe me veprimet në jetë të Kinës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Planet e
komplotot e thurura do të vërtetohen, gjithashtu, në
Afrikë, në radhë të parë, si dhe në vendet arabe, në Gjirin Persik e në shtetet rreth e rrotull, sidomos në Azi, ku
edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Kina tok me
46Q

Japoninë, në solidaritet të plotë midis tyre dhe pavarësisht se nuk kanë një traktat marrëveshjeje, po veprojnë
për interesat e tyre, megjithëse gjejnë vështirësi të mëdha.
Kina është armiqësuar gati me të gjitha vendet e
Azisë që ka rreth e qark saj. Edhe ajo pseudomiqësi që
ekziston midis tyre, është pa kurrfarë baze, e gënjeshtërt.
Shumë herë kjo pseudomiqësi është kthyer në armiqësi
në mes Kinës dhe shteteve të tjera. Ja, për shembull, si
mund të jetë Kina në miqësi me Afganistanin, i cili është
nën ndikimin e drejtpërdrejtë dhe absolut të sovjetikëve? Si mund të jetë tash Kina mike me Pakistanin, kur
mikun e saj Ali Butan ia ka dënuar me vdekje Zia ul
Kani? India, e cila është një kontinent i tërë, në unitet
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin
Sovjetik e në kundërshtim të përhershëm me synimet kineze për dominim në botë dhe për Tibetin, veçanërisht,
mund të jetë vallë një mike e Kinës? Jo, nuk mund të jetë, për të mos folur më tej për Indonezinë, si dhe për
shtetet e ashtuquajtura socialiste, përveç Kamboxhias, që
aktualisht janë në armiqësi të hapët me Kinën.
Edhe Vietnami gjendet në pozita, si me thënë, të
shkallës së fundit të marrëdhënieve pseudomiqësore me
Kinën, bile është në konflikt me të, në konflikt për çështje territoriale dhe në konflikt për arsye të nënshtetasve
kinezë që banojnë në Vietnam. Në mes Kinës dhe Vietnamit lëshohen komunikata të turpshme, agresive, të
egra, si nga njëra anë, ashtu edhe nga ana tjetër. Të mos
harrojmë pastaj se edhe udhëheqësit e Vietnamit janë
pro revizionizmit sovjetik dhe kanë mbështetjen e plotë
të tij. Vietnami dëshiron që me kinezët marrëdhëniet t'i
ketë të qarta, domethënë të spastrojë nga vendi i vet kolonën e pestë kineze, kurse kinezëve nuk u intereson një
gjë e Natyrisht, njëra palë thotë se «kinezët po torturohen, po dëbohen, po rrihen dhe po vriten-, kurse pala tjetër thotë se «këto s'janë të vërteta, se kinezët janë
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arratisur ilegalisht dhe të tjerët po largohen nga Vietnami me dëshirën e tyre e ne i lejojmë të ikin», bile vietnamezët kanë pranuar kërkesën e kinezëve që në portet
e Vietnamit të vejë edhe një anije e Kinës që t'i marrë
këta emigrantë dhe t'i çojë në Kinë.
Kinezët thonë se në këtë çështje është dora e sovjetikëve. S'ka asnjë dyshim që sovjetikëve u pëlqen një situatë e tillë, që Vietnami të bëhet një bastion kundër
Kinës, por Kinës nuk i intereson që Vietnami të futet
nën influencën e sovjetikëve. Kinezë e sovjetikë po ndërhyjnë në çështjet e brendshme të popujve të Indokinës,
pra, jo vetëm në Vietnam, por edhe në Laos, në Kamboxhia, në Tajlandë e gjetkë.
Kjo është tabloja që mund të nxjerrësh aktualisht
nga vizita e Brzezhinskit në Pekin, nga situata e botës në
përgjithësi dhe nga politika në zhvillim e Kinës në këtë
botë të turbullt me greva të mëdha, me kriza të fuqishme politike, ekonomike dhe ushtarake. Duket qartë qëndrimi reaksionar i Kinës në këto situata. Prandaj popujt
e botës dhe revolucionarët e demokratët e vërtetë shohin se Kina është bërë me të vërtetë një fuqi, e cila nuk
lufton për socializmin, për revolucionin, por lufton për
t'u bërë një fuqi e madhe dhe tok me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të rindajnë më mirë me njëra-tjetrën tregjet botërore dhe të shfrytëzojnë për një kohë
akoma më të gjatë popujt e botës që kërkojnë liri dhe
pavarësi.
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E DIEL
28 MAJ 1978

KINA — MERCENARE POLITIKE E IMPERIALIZMIT
AMERIKAN
Duket qartë që Kina jo vetëm lidhet me imperializmin amerikan, jo vetëm është mbështetur te ky imperializëm, por është bërë zëdhënësja dhe mercenarja politike.
e tij. Propaganda kineze në një shkallë të marrëzishme
po ngul këmbë se Evropa, me sot me nesër, do të sulmohet nga Bashkimi Sovjetik. Kjo propagandë është në ujdi
me imperializmin amerikan dhe ka për qëllim ta ndihmojë këtë për arsye se imperializmi amerikan ka kontradikta me «Evropën e Bashkuar• dhe me Tregun e Përbashkët Evropian. Kjo do të thotë që, megjithëse janë në
aleancë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontradikta të thella veçanërisht me shtetet kapitaliste të Evropës. Prandaj presionet e amerikanëve, plus edhe presionet e bëra nga ana e Kinës, presione ekonomike me
hapjen e saj ekonomike në botë, bëjnë që këto shtete kapitaliste të Evropës të frikësohen dhe të mendojnë se në
ç'drejtim duhet të veprojnë kundër Bashkimit Sovjetik.
Shtetet e Evropës Perëndimore jo se e dëgjojnë Kinën,
por •fjalët e saj i regjistrojnë, pse e dinë se këto janë të
koordinuara me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ato dinë, gjithashtu, se, në rast rreziku, dhe rrezikun e një sulmi nga ana e socialimperializmit sovjetik
nuk e ekskludon kapitalizmi evropian, pa ndihmën ushta469

rake dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
nuk mund t'i bëjnë dot ballë ushtrisë revizioniste sovjetike.
Kina, duke ngulur këmbë dhe duke u fryrë në vesh
pa pushuar si me një 'bori udhëheqësve dhe popujve të
Evropës se vendet e tyre do të sulmohen nga Bashkimi
Sovjetik, i cili është agresor dhe përbën sot, sipas kinezëve, rrezikun më të madh që i turret botës, i ndihmon,
kështu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të konsoliduar pozitat e tyre politike, ekonomike dhe ushtarake në
Evropë.
Nga ana tjetër, presioni i Kinës ndaj këtyre vendeve
bëhet, natyrisht, edhe në lidhje me tregtinë. Shtetet e
Evropës dëshirojnë të dalin nga kriza, dhe tregu kinez
është një ndihmës i madh për ta. Prandaj dashkan ose
nuk dashkan, e kuptokan ose nuk e kuptokan propagandën kineze të nxitjes së luftës, shtetet e Evropës Perëndimore e regjistrojnë atë. Por ajo që është edhe më skandaloze qëndron në atë që Kina nuk u bën thirrje për
veprim kundër socialimperializmit sovjetik vetëm Monopoleve kapitaliste të Evropës Perëndimore dhe ushtrive
borgjeze të kësaj zone të botës, por edhe popujve e proletariatit të këtyre vendeve, që t'u nënshtrohen kapitalizmit evropian dhe imperializmit amerikan, sepse vetëm
kështu do të përballojnë rrezikun iminent, që gjoja çdo
ditë qëndron si shpata e Damokleut mbi kokën e popujve
të Evropës.
Kjo çështje përbën pikërisht mercenarizmin në politikë të Kinës në shërbim të imperia]izmit amerikan. Kuba
është një mercenar politik, por edhe ushtarak, është një
«legjion i huaj» i socialimperializmit sovjetik, kurse Kina

aktualisht deri në këtë kohë, nuk është akoma veçe një
mercenar politik.
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E HENE
29 MAJ 1978

DOKUMENT SEKRET AMERIKAN NË DORE

TË KINEZËVE. BESIM I MADH!
Sot agjencia amerikane e lajmeve Asosiejted Pres jep
nga Uashingtoni të dhëna mbi bisedimet e këshilltarit të

posaçëm të sigurimit kombëtar amerikan, Brzezhinski me
autoritetet e larta zyrtare kineze. Këto lajme flasin se
bisedimet me kinezët përfshijnë diskutimin e një dokumenti sekret të Shtëpisë së Bardhë. Ne ua thamë kinezëve pikëpamjen tonë për botën, thotë kjo agjenci, dhe ata
na paraqitën pikëpamjen e tyre. Sipas një zyrtari amerikan, në Uashington u diskutua se ku kishte paralelizma
dhe, natyrisht, të tilla kishte.
Eshtë e qartë se bisedimet mbi botën bëhen në favor
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e të kinezëve dhe
në disfavor të popujve. Zyrtari amerikan, emrin e të cilit
nuk e dha agjencia, tha se Brzezhinski diskutoi tri orë
me ministrin e Jashtëm të Kinës, Huan Huanë për çështjen SALT.
Siç duket, Kina po vihet në korent nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës për veprimet e tyre ushtarake
dhe për lidhjet me Bashkimin Sovjetik. Natyrisht. Brzezhinski po e vë në korent udhëheqjen kineze aq sa u intereson Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo më
shumë. Një ndihmës i lartë i Brzezhinskit, që quhet Samuel Nansikton, sipas agjencisë, njoftoi po ashtu se zyr-
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tarët kinezë morën dijeni mbi memorandumin e 10-të të
presidentit Karter, memorandum ky që përbën një studim të Shtëpisë së Bardhë mbi gjendjen strategjike në
botë. Ky dokument nuk është botuar, por nga zyrtari i
mësipërm ai u cilësua si një dokument konfidencial që u
është dhënë vetëm kinezëve. I tillë është besimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës.

E HENE
29 MAJ 1919

Ç'THOTE NJ ✓RI, S'THOTE TJETRI.
SI DO TE ZHVILLOHET SITUATA?
Konflikti kino-vietnamez po acarohet çdo ditë e më
shumë. Të dyja palët bëjnë çmos që kontradiktat të trashen. Ka filluar të jepen komunikata lufte nga Ministria
e Jashtme e Kinës dhe nga Ministria e Jashtme e Vietnamit. Dy vende të ashtuquajtura socialiste kanë hyrë
në konflikt, bile, sipas disa agjencive, në kufirin vietnamo-kinez ka edhe shkëmbime armësh. Edhe kjo mund të
jetë e vërtetë, për arsye se ka shumë njerëz që kapërcejnë ilegalisht kufirin vietnamez për në Kinë.
Përveç kësaj, i ngarkuari ynë me punë në Berlin na
informon se e kanë takuar dhe kanë biseduar me të veç
e veç ambasadori kinez dhe ambasadori vietnamez. Si i
pari dhe i dyti kanë sulmuar njëri-tjetrin.
Ambasadori kinez i ka thënë shokut tonë se «vietnamezët sillen barbarisht kundër kinezëve, të cilët prej kohësh jetojnë në Vietnam dhe kanë luftuar për çlirimin e
tij. Në e kemi ndihmuar Vietnamin si gjatë luftës dhe
më vonë, por vietnamezët nuk tregohen mirënjohës, përkundrazi, ndaj kinezëve po marrin masa të rrepta: i dëbojnë, i rrahin, i torturojnë dhe i vrasin. Mbi 70 mijë
(kinezë) në një gjendje të mjeruar janë kthyer në Kinë si
refugjatë. Për këtë arsye, — theksoi ambasadori kinez,
— ne kemi larguar nga Vietnami gjithë specialistët tanë
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që punonin atje•. Kjo do të thotë se Kina vepron ndaj
Vietnamit siç veproi Hrushovi kundër nesh që hoqi specialistët. Ajo, natyrisht, i ka lënë në mes veprat që duhej
të ndërtonte në Vietnam, i cili luftoi kaq shumë kundër
imperializmit amerikan dhe bëri sakrifica të mëdha. Kina
ia ka prerë Vietnamit edhe kreditë.
Kurse ambasadori vietnamez i tha shokut tonë të
kundërtën, se •është Kina ajo që po i acaron situatat.
është kjo që i nxit kinezët, që banojnë prej kohësh në
Vietnam, për të sjellë pengesa në rindërtimin e këtij
vendi». Ambasadori vietnamez tha se «Vietnami, i cili u
shkatërrua nga lufta, tash po ndërton socializmin me
forcat e veta dhe nuk mund të lejojë lulëzimin e industrisë private dhe të spekulantëve, qofshin me origjinë kineze ose me çdo nënshtetësi tjetër. Prandaj veprimi ynë,
— vazhdoi ambasadori vietnamez, — është i drejtë. Në
këto kushte Kina mban qëndrime armiqësore dhe ka tërhequr gjithë specialistët që punonin te ne dhe që kishin
marrë angazhim të ndërtonin impiante dhe kombinate.
Kështu Kina hakmerret kundër popullit heroik vietnamez, për arsye se ne shtetëzuam pasurinë që kishin vënë
spekulantët në kurriz të popullit gjatë gjithë kohës së
pushtimeve të ndryshme të Vietnamit•.
Kjo është situata zyrtare. I ngarkuari ynë me punë
në Berlin iu përgjigj drejt dhe u tha se Qeveria dhe
Partia jonë nuk mund të imagjinojnë që të ngjasin gjëra
të tilla në mes dy vendeve miq dhe vëllezër, të cilat duhet të zgjidhen me bisedime, në mënyrë shoqërore. vëllazërore dhe internacionaliste; rrugë tjetër nuk ka për
vendet socialiste dhe për partitë komuniste. Vietnamezi i
tha të ngarkuarit tonë me punë se ne kemi kërkuar nga
qeveria kineze që këto çështje t'i bisedojmë, por ajo nuk
.na është përgjigjur.
Siç duket situata në mes Kinës dhe Vietnamit po
acarohet. Ky acarim është edhe midis Vietnamit dhe
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Kamboxhias. Kina tok me Kamboxhian luftojnë Vietnamin, pse ky mbështetet te sovjetikët. Kjo mbështetje e
Vietnamit te sovjetikët nuk është në rrugën marksiste-leniniste, pse revizionizmi sovjetik ka qëllime ekspansioniste dhe dominimi e se edhe vetë udhëheqja vietnameze
është me pikëpamje revizioniste. Natyrisht, kjo udhëheqje, po të ishte në rrugën marksiste-leniniste, do të gjendej në konflikt edhe me udhëheqjen kineze, e cila është
revizioniste, edhe me udhëheqjen sovjetike, që, gjithashtu,
është e tillë dhe, në qoftë se Kamboxhia nuk do të mbështetej nga Kina aktuale e Hua Kuo Fenit, këto që po ngjasin në mes Kamboxhias dhe Vietnamit nuk do të ngjisnin.
Kamboxhia pretendon se Vietnami synon të krijojë një
federatë indokineze si ajo e kohëve të kaluara, kurse
Vietnami deklaron se kjo është shpifje.
Në këto situata dhe me këto parti që nuk janë
marksiste-leniniste ose që janë të tilla në dukje, por jo
në brendi, çdo gjë mund të ngjasë. Edhe nga ana e Vietnamit mund të ketë tendenca aneksimi dhe dominimi,
edhe nga ana e kamboxhianëve mund të ketë po ashtu
ringjallje të armiqësive nacionale dhe, këtij zjarri, natyrisht, tash i hedhin benzinë si kinezët, ashtu edhe sovjetikët. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë e turpshme, armiqësore, kundërrevolucionare.
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E IIENE
29 MAJ 1978

KUJT T'I BESOHET?
TË VERTETEN DO TA TREGOJE JETA
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Vietnamit në një komunikatë që shpalli dje, më 28 maj, propagandën e Kinës në lidhje me popullsinë «hoa», me origjinë kineze, që gjendet në Vietnam e që po largohet me
shumicë për në atdhe, e konsideron shpifje trashanike,
që ka për qëllim të prishë miqësinë ndërmjet popullit
vietnamez dhe atij kinez. Komunikata në një varg pikash përpiqet të vërtetojë se vietnamezët kanë mbajtur
qëndrim humanitar internacionalist dhe miqësor ndaj popullsisë «hoa» me origjinë kineze.
Kjo popullsi është vendosur në Vietnamin e Veriut
dhe në Vietnamin e Jugut dhe ka pranuar ndershmërisht, thotë komunikata, ligjet e Republikës Socialiste të
Vietnamit. Sipas komunikatës, popullsia «hoa» ka luftuar
krah për krah me vietnamezët në luftën për çlirim dhe
20 vjet me radhë ajo ka qenë në unitet me popullin vietnamez; fëmijët e saj kanë ndjekur shkollat vietnameze
dhe janë bërë kuadro, inxhinierë, mjekë, arkitektë etj.,
etj.
Pas këtyre komunikata vietnameze vë pyetjen: Pse
tash ndodh një situatë e tillë? Është shkakluar nga Kina,
për arsye se kjo, sipas komunikatës, ka deklaruar që kinezët e përtejdetit duhet të kthehen në atdhe, ndryshe
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ata që nuk kthehen, do të quhen tradhtarë. Janë hapur
zëra se Kina mbron Kamboxhian dhe do të luftojë kundër Vietnamit, thekson komunikata. Kjo situatë, shpjegon
ajo, është krijuar nga popullsia «hoa» për arsye se Republika Socialiste e Vietnamit ka marrë masa, siç janë marrë masa të tilla në të kaluarën në vetë Kinën dhe në
vendet e tjera të ish-demokracisë popullore, për shtetëzimin e industrisë dhe të tregtisë private. Në këtë rast,
popullsia kineze, e cila ka marrë nënshtetësinë vietnameze, e kundërshton një vendim të tillë dhe, e nxitur
nga Kina, përhap ato parulla që përmenden kundër vietnamezëve. Në fakt qytetarët me kombësi kineze në Vietnam i kanë shitur të gjitha pasuritë, kanë riblerë me to
sende me vlerë, të cilat i marrin me vete dhe kalojnë në
Kinë.
Pra, e tërë çështja, sipas vietnamezëve, qëndron në
arsyen se Kamboxhia, e cila ka sulmuar Vietnamin, ndihmohet nga Kina; se Vietnami ka marrë masa për shtetëzimin e tregtisë dhe të industrisë private, gjë që është
e drejtë; dhe se qeveria kineze ka lëshuar një deklaratë,
në të cilën u bëhet thirrje «vëllezërve të përtejdetit» që
të kthehen në Kinë. Sipas komunikatës, të gjitha këto
gjëra janë kthyer në parulla armiqësore kundër Vietnamit, në pretendime absurde e të paqena se gjoja vietnamezët i rrahin kinezët «hoa», i vrasin, i persekutojnë, i
kanë marrë përpara si berrat dhe i çojnë në kufirin kinez etj., etj.
Në fund, vietnamezët i bëjnë thirrje Pekinit që bashkërisht t'i zgjidhin këto probleme me bisedime, pse
mosmarre- veshje në mes të dy vendeve, në fakt, ekzistojnë, siç ekzistojnë edhe në mes vendeve të tjera socialiste, por, shton komunikata e qeverisë vietnameze, këto
gjëra duhet të zgjidhen me bisedime. Siç e njohim ne,
Kina nuk dëshiron bisedime. Pse nuk dëshiron? Se nuk
ka të drejtë dhe, në qoftë se do të futet në bisedime,
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atëherë do t'i dalin të palarat në shesh. Prandaj preferon më mirë të sulmojë, të presë marrëdhëniet ekonomike, të acarojë marrëdhëniet politike dhe të përpiqet t'u
imponohet popujve me madhësinë e saj, me prestigjin e
shtetit të madh, që popujt dhe shtetet e tjera t'i qëndrojnë si konkë në këmbët e para dhe t'i bëjnë temena.
Po këto gjëra nuk hahen në kohën e sotme.

E M ARTE
30 MAJ 197&

LETER PLOT SHPIFJE DHE PËRGJIGJJA JONE
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë sonë i kishte dërguar Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë kineze një letër,.
ku i parashtronte disa kërkesa për materiale të ndryshme për disa ndërmarrje ushtarake, që shtabi kinez ka
detyrime ndaj nesh të nënshkruara e me afate. Letra e
Shtabit tonë ishte me frymë shoqërore, por natyrisht,.
precizonte që, për sa i përket objektit ushtarak, ne jemi.
këshilluar me shokët kinezë që gjoja ndihmojnë atje, por
ata kanë lidhur duart dhe thonë se «nuk kemi eksperiencë të ndërtojmë një vepër të Atëherë ne i kërkuam shtabit kinez materialet e nevojshme që duhet të.
na jepen dhe i thamë se e marrim vetë përsipër ndërti-min e këtij objekti.
Pritëm një muaj e gjysmë, dy muaj e gjysmë se
mos kinezët na përgjigjeshin, po asgjë. Atëherë filluam
ta kryenim vetë me sukses këtë ndërtim. Tash kinezët,
në letrën e tyre të poshtër plot shpifje dhe provokacione,.
përpiqen që fajin të na e lënë neve. Por argumentet e
tyre janë pa baza dhe s'kanë asnjë vlerë. Revizionistët.
kinezë kërkojnë të shkruar me të zezë mbi letër të bardhë që ne, shqiptarët, të marrim një vendim, sipas të cllit për ata shtatë a tetë specialistë kinezë, që i kanë 11dhur duart, të themi se nuk kemi më nevojë, prandaj të
kthehen në Kinë. Ky është një provokacion i përgatitur
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prej tyre dhe ka për qëllim që t'u japim shkas të tërheqin gjithë specialistët e tyre nga Shqipëria, ashtu siç
bënë me Vietnamin. Por ne nuk e hamë provokacionin
.e tyre dhe do t'i përgjigjemi letrës që na dërguan. Oficeri
që mori në dorëzim letrën e shtatmadhorisë kineze i tha
.dorëzuesit se, për sa u përket specialistëve, nuk është
puna për të marrë ndonjë vendim. Se ç'mendoni ju e
ç'vendim do të merrni për ta, është punë për ju dhe bëru
.si të doni, por për ne ata mund të qëndrojnë atje.

E MARTE
30 MAJ 1978

PERSHENDETJE E NJË ORGANIZATE
QE NUK EKZISTON
Organizata e gruas në Kinë i ka dërguar një përshëndetje Kongresit të 8-të të Bashkimit të Grave të Shqipërisë. Përshëndetja bëhet nga e ashtuquajtura organizatë e gruas • e Kinës, që nuk ekziston gjëkundi. Kjo do
të thotë se është një nëpunës i Gën Biaos ai që e ka bërë
përshëndetjen:
Përveç kësaj, në përshëndetje nuk zihet fare në gojë
emri im, kurse emri i Mao Ce Dunit dhe i kryetarit Hua
Kuo Fen nuk harrohen. Kjo «përshëndetje» nuk është,
pra; veçse një provokacion në dy drejtime: Në rast se ne
do ta lexojmë këtë në Kongres, atëherë do të revoltohet
tërë Kongresi . dhe do të ngrihet kundër Kinës. Në qoftë
se nuk e lexojmë, atëherë kinezët do ta botojnë dhe gjoja
do të gjejnë një pretekst që «Ne, kinezët, e kemi përshëndetur : Kongresin e 8-të të Grave të Shqipërisë, por ju
shqiptarët nuk .e lexuat atë, domethënë jeni ju që prishni• dhë sabotoni miqësinë shqiptaro-kineze». Të tillë intrigantë të poshtër dhe provokatorë janë udhëheqësit revizioniStë kinezë. Por neve s'na e hedhin dot. Ne nuk
do ta lexojmë këtë përshëndetje në Kongres •dhe •as d()
ta botojmë, por, pasi të kemi botuar të gjitha përshëndetjet e delegacioneve që erdhën në Kongres ose që na përshëndetën me telegrame, do të botojmë një shënim të
vogël, ku të themi se ka ardhur edhe një telegram përshëndetjeje nga organizata e gruas e Kinës.
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39 MAJ 1918
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DAVID BENKIS I SEMURE SHUME RENDE
• Sot mora një lajm të hidhur nga ambasadç ■ri ynë në
Paris, i cili na njofton se Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Komuniste Revolucionare të Kilit, shoku David Benkis është në agoni dhe duke vdekur nga një sëmundje e
pashërueshme, nga kanceri. Më erdhi shumë keq për të.
Që disa javë përpara unë e kisha lajmëruar ambasadorin
tonë që të kërkonte ta takonte udhëheqësin e partisë kiliane, t'i çonte atij përshëndetjet e përzemërta të miat
dhe të të gjithë Partisë sonë dhe t'i uronte shërim. Ai e
priti ambasadorin tonë i kërrusur shtrat, e falënderoi
dhe i dha përshëndetje për mua e për të gjithë shokët e
tjerë.
Ruaj kujtimet më të mira për këtë shok me vlerë, i
cili ka qenë te ne dhe e ka dashur me gjithë shpirt Partinë e Punës të Shqipërisë dhe atdheun tonë. socialist,
që ai e konsideronte si atdheun e tij dhe ishte dakord
me pikëpamjet e Partisë sonë.
Ne do të humbasim një shok me vlerë, por të rrojë
Partia Komuniste Revolucionare e Kilit.
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VDIQ SHOKU YNE I DASHUR DAVID BENKIS
Një lajm i trishtueshëm na erdhi nga Parisi, vdiq
shoku ynë i dashur, David Benkis, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Komuniste Revolucionare të Kilit. Shokët
kilianë do të na dërgojnë .në Komitetin Qendror biografinë e tij për ta transmetuar me radion tonë dhe për ta
botuar në shtypin tonë.
Mendoj që nga ana e Komitetit Qendror të Partisë
sonë dhe nga unë t'i bëjmë një telegram ngushëllimi Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Revolucionare të
Kilit, dhe, meqenëse do të bëjnë ftesa, në qoftë se një
ftesë e tillë na vjen edhe neve, mendoj se duhet të -dërgojmë edhe ne një anëtar të Komitetit Qendror që të
marrë pjesë në varrimin e tij.
Të rrojë Partia Komuniste Revolucionare e Kilitl
Të rrojë kujtimi i shokut tonë të dashur Benkis,
marksist-leninist i shquar!
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E MERKURE
31 MAJ 1978

KINA MBRON NEOKOLONIALIZMIN NE AFRIKE
Pas ngjarjeve në Kolvezi, Zaire, ne mund të japim
një mendim për to, që e nxjerrim nga të gjitha të dhënat
e shtypit të huaj. Çështja e invadimit të Katangës ose e
Shabës, nga mercenarët katangezë të ardhur nga Angola
vërtetoi se Zaireja nuk është veçse një koloni e Francës
dhe e Belgjikës, ku ekzistojnë interesa të mëdhenj edhe
të imperialistëve amerikanë. Prandaj hyrja në Katangë,
në Shaba, i alarmoi të gjithë këta dhe u vërtetuan tri gjëra:
E para, Mobutu është një kukull e korruptuar dhe
regjimi i tij është i kalbur aq sa nuk është në gjendje
të përballojë dot as edhe një sulm, qoftë ky edhe i vogël
nga ana e vendësve.
E dyta, interesat e Francës në këtë vend janë të mëdhenj, pse për të dytën herë ajo ndërhyri në Zaire, një
herë tok me Marokun, dhe herën e dytë vetë drejtpërdrejt.
E treta, Belgjika është aty si në shtëpinë e saj. Pra,
nuk kanë ndryshuar shumë gjëra në këtë vend, veçse i
është dhënë njëfarë pavarësie Zairesë, por në fakt shoqëria monopoliste «Sociëtë Onërale», shoqëria e përgjithshme, dhe bankat belge kanë interesa shumë të mëdhenj
prandaj të gjitha këto duan të bëjnë ligjin atje.
Belgët nuk e duan Mobutun, preferojnë një front, i
cili është krijuar dhe e ka qendrën e vet në Bruksel. Ky
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front bën përpjekje ta rrëzojë Mobutun dhe të vijë vetë.
në krye të Kongos Belge, kurse francezët duan të qëndrojë Mobutu. Prandaj, në incidentin e fundit të Shabës,.
u dukën qartë mosmarrëveshjet mials kolonialistëve francezë dhe belgë. Belgët, më parë se të kryhej veprimi i
parashutistëve francezë dhe ai i trupave të tyre, deklaruan se do të dërgohej kjo ekspeditë, kështu që paralajmëruan katangezët për rrezikun që u turrej. Qeveria
belge dërgoi në Katangë njerëzit e saj, por me vonesë,
mengadalë dhe të armatosur rëndë, në mënyrë që të
mos lëviznin dot shpejt në veprimet e tyre. Pak punë u
prishte belgëve nëse disa evropianë u vranë ose humbën
në xhunglat e Zairesë.
• Kurse Franca veproi nga ana e vet me shpejtësi. Për
këtë arsye gazetat belge, natyrisht ato që kam kënduar,
kanë filluar ta sulmojnë Francën, ta kritikojnë që ajo
është kështu, apo është ashtu dhe të mbrojnë Belgjikën,
domethënë të mbrojnë interesat e tyre kolonialistë në
këtë vend afrikan.
Kështu pra, ndodhën ngjarjet atje. Por është interesante se këtë situatë që mbrojnë kolonialistët e regjur
francezë dhe belgë në Kongo, e mbron dhe Kina. Kjo
është vënë në një barrikadë me Mobutun, me Francën
kolonialiste dhe me Belgjikën kolonialiste. Ministri i Jashtëm kinez, Huan Hua, nuk mungoi të vente edhe vetë
në Zaire, ku u takua me Mobutun. Ai i shtrëngoi dorën
këtij krimineli, këtij fantoshi të francezëve se gjoja luftoi për lirinë dhe për pavarësinë e Zairesë. Kjo është skandaloze. Edhe një herë tjetër vërtetohet pjesëmarrja aktive e qeverive imperialiste, të vjetra apo të reja, në ndarjen e botës, në mbështetjen e qeverive reaksionare kukuIla në kontinente të ndryshme.
Kina jo se nuk e kupton, ajo e kupton mirë se Afrika
është një kazan që zien, se kolonializmi në Afrikë nuk
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është zhdukur, se fuqitë e vjetra koloniale kanë atje baza
të shëndosha dhe këto baza mbahen me forca të armatosura, duke vënë në krye të këtyre popujve sa për dukje
disa elementë kukulla të kolonialistëve të vjetër. Por
këto kukulla nuk kanë aprovimin dhe nuk i duan masat
e afrikanëve që po zgjohen, që po ngrihen në luftë, që
zhvillojnë kulturën e tyre. Ato konstatojnë se kufijtë aktualë të shteteve kukulla janë vendosur sipas interesave
të kolonialistëve. Pra, neokolonializmi po lulëzon në Afrikë dhe kjo sjell të gjitha ato të këqija që ngjasin në
këtë kontinent si në Ogaden, në Angola, në Zaire, në
Eritre, në Somali, në Urundi, në Burundi në të katër
anët e Afrikës.
Ky është një problem shumë i madh, në të cilin
janë kredhur duart e gjakosura të imperialistëve, të vjetër dhe të rinj, që i manipulojnë këto vende dhe këta popuj gjithsecili në interesin e vet dhe në dëm të popujve
që duan të luftojnë.
Në Afrikë ka një mozaik shtetesh, kufiri ekzakt i të
cilave nuk mund të përcaktohet, për arsye të minoriteteve, të nacionaliteteve, të kulturës akoma të pazhvilluar
dhe të ideologjive të ndryshme që ak -tualisht po përhapen në popujt e ndryshëm të kësaj zone të botës. Tash
po bëhet këtu një zgjim i madh i popullatks, po kristalizohet ndërgjegjja e çdo kombi me karakteristikat e veta
gjuhësore, ekonomike, politike, ideologjike, po kristalizohet uniteti shtetëror, i cili po pengohet nga kolonialistët
e ndryshëm, që nuk mund të lejojnë të ngjasin ndryshime në ato që kanë vendosur ata,. prandaj preferojnë ndërhyrjen e tyre, edhe me armë, për të shuar çfarëdo pengese që mund të prishë statukuonë. Imperialistët e rinj
dhe të vjetër, duke ndërhyrë me armë dhe duke armatosur kukullat e tyre të çdo vendi, akuzojnë njëri-tjetrin
për ndërhyrje në këtë kontinent. Dhe në fakt kontinenti
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afrikan është bërë sot një arenë lufte, një treg i madh
tokash e shtetesh, ku secili përpiqet të rrëmbejë më shumë, të ketë më shumë shtete nën diktatin e vet për t'i
shfrytëzuar më mirë. Kjo është tragjedia e Afrikës, popujve'të'së ciMS, natyrisht, do t'u duhet një kohë mjaft
e gjatë që të..arrijnë në lirinë dhe në pavarësinë e vërtetë të tyre.
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DURRRS, E ENJTE
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TË DEMASKOJMË RENEGATËT E KOMBIT
SHQIPTAR
Jemi në Durrës, pse sot u hap Kongresi i 8-të i Bashkimit të Grave.
Në pushimin e seancës së parë të Kongresit u thashë
shokut Ramiz dhe shokëve të tjerë, sikur t'i japim përgjigje njëfarë Hyseni, «shqiptar» nga Maqedonia, nënkryetar a nuk e di se ç'është i Veçes së Shkupit të Maqedonisë, i cili, në një fjalim të tij, akuzon Shqipërinë se
nxit nacionalizmin dhe irredentizmin dhe se ne gjoja nuk
e trajtojmë mirë minoritetin maqedonas.
Duhet t'i bëjmë këtij një përgjigje të shkurtër, t'i
japim një surup, ku ta cilësojmë si renegat të kombit
shqiptar dhe si një shërbëtor të shovinistëve maqedonas.
T'i themi që, më parë se të interesohet për një popullsi
shumë të vogël me kombësi maqedonase, e cila jeton dhe
ka të gjitha të drejtat në vendin tonë, është mirë të interesohet për popullsinë e madhe shqiptare që është sa
një e treta e gjithë Maqedonisë dhe që shtypet e i mohohen shumë të drejta. T'i thuhet po ashtu se, në qoftë
se dëshirojnë që ne të hapim defterët se kush është shovinist dhe irredentist, neve s'na bëhet vonë. Jemi gati ta
bëjmë një gjë të tillë dhe bota do të kuptojë më mirë
se kush është shovinist dhe kush është viktima e këtij
shovinizmi, janë maqedonasit apo shqiptarët. Shokët ishin
dakord t'i japim një surup kësaj qelbësire.
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E ENJTE
1 QERSHOR 1978

NE KONFLIKTET E AZISE JUGLINDORE
DUKET QARTE DORA E KINËS
Tash u bë e qartë për ne se konflikti kino-vietnamez është provokuar nga Kina si hakmarrje e saj kundër
Vietnamit. Kjo është e tmerrshme, antimarksiste, antinjerëzore. Kina po u vjen kështu në ndihinë kapitalistëve
spekulatorë kinezë të Sajgonit të cilët kërkojnë të arratisen nga Vietnami. Këtë problem ajo e ka kthyer në një
çështje të emigracionit në përgjithësi të ish-banorëve
vietnamezë me kombësi kineze, por që , jetojnë në Vietnam .qysh •100 vjet përpara.
. Në Ministrinë e Punëve•-të Jashtrhe të Vietnamit në
Hanoi kanë thirrur ambasadorin tonë dhe.njëri nga drejtOrët e kësaj ministrie e ka informuar . për gjendjen e
marrëdhënieve në mes Kinës- dhe Vietnamit. Ai i tha, në
mes të tjerash, se më 12 maj qeveria kineze, me një notë
drejtuar Ministrisë vietnamezë të Punëve të Jashtme, në
mënyrë të njëanshme njoftoi se do t'l ndërpresë Vietnamit dhënien e ndihmave..për ndërtimin.. e 21 objekteve
të rëndësishme ekonomike dhe ushtarake. Duke shpifur
kundër Vietnamit, kinezët kanë bërë të ditur se fondet
për 100 objektet më kryesore që përfshiheshin në marrëveshjen e nënshkruar gjatë luftës, do t'i..përdorin për sis-,
temimin në Kinë të emigrantëve kineië të larguar nga
Vietnami.
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Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Vietnamit,
ambasadorit tonë i thanë se Kina që nga viti 1975 nuk
i ka dhënë më ndihma Hanoit, kurse në vitin 1977 i ka
ndërprerë edhe dhënien e kredive. Vietnamezët bëjnë të
ditur se Kina u ka krijuar vështirësi të mëdha në ndërtimin e veprave, duke vonuar projektet, pajisjet, makineritë, lëndët e para etj. Po ashtu kinezët u sjellin pengesa
vietnamezëve edhe me specialistët. Për ne, pra, është e

qartë se Kina, nëpërmjet shantazhit dhe presionit ekonomik mbi Vietnamin, ka hyrë në një luftë me karakter
kapitalist kundër këtij vendi.
Të njëjtat veprime bëjnë udhëheqësit kinezë edhe
me ne, pavarësisht se në vendin tonë nuk - ka emigracion
kinez. Dihet se divergjencat tona me ta janë për çështje ,

Por mosmarrëveshjet tëhelamdiogjke.
dhe kontradiktat që kemi ne me kinezët, për probleme
ideologjike dhe politike ata tash i kanë shtrirë edhe në
marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike, ku kanë filluar .
sabotimnëhklgjer.
Kuptohet, pra, se kinezët përpiqen ta dëmtojnë
namin, që ndjek një politikë prosovjetike. Më duket, dhe ,
kështu është, se Vietnami përpiqet të mbrohet nga një
infiltrim në masë i kinezëve, të cilëve nuk do t'u bëhej.
hiç vonë që ta rrëzonin qeverinë aktuale të Vietnamit
nga brenda dhe të vendosnin një qeveri kukull, ashtu siç
u orvatën të realizonin një gjë të tillë edhe te ne me
çin e kurdisur me tradhtarët Beqir Balluku, Petrit Dume,•
Abdyl Këllezi e të tjerë.
Kinezët që jetojnë në Vietnam nuk i aprovojnë ato
çka thotë Kina dhe këtë, sipas agjencive të lajmeve,
vërtetojnë mitingjet e mëdha që po bëhen nga popullsin
vietnameze me kombësi kineze, në të cilat dënohen aktet
e Kinës dhe ku vetë emigrantët kinezë deklarojnë haPur se ato që thotë Pekini kundër Vietnamit janë shpifje. ,
Vietnamporskudëtegav,cilkn
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qenë vegla të kukullave të Sajgonit në kohën e Van
Thieut. Pikërisht këta janë njerëzit që mbron aktualisht
Kina.
Duket qartë, gjithashtu, që Kina përkrah Kamboxhian,
e cila është bërë një satelit dhe vegël e saj kundër Vietnamit. Pra lufta psikologjike dhe ekonomike që Kina po
i bën Vietnamit s'ka si të mos jetë e lidhur me agresionin
që ngjet në mes vietnamezëve dhe kamboxhianëve. Me
siguri kamboxhianët nuk janë në rrugë të drejtë. Ne nuk
dimë akoma se si e qysh kanë vepruar vietnamezët ndaj
kamboxhianëve, por duke u nisur nga platforma e përgjithshme e Kinës kundër Vietnamit ne mund të arrijmë
në gjykimin që, pavarësisht se edhe nga ana e vietnamezëve mund të ketë qëndrime jomarksiste, pse udhëheqja
e tyre nuk qëndron në pozita të shëndosha parimore,

dora e Kinës në konfliktet e krijuara në alë zonë është
e qartë.
Natyrisht, kur Kina ndërhyn në shumë mënyra për
të gjunjëzuar Vietnamin, Bashkimi Sovjetik është kurdoherë i gatshëm të mbështetë të gjithë ata që i rezistojnë
këtij presioni. Ca më tepër vietnamezët prej kohësh kanë
pasur ndihmën e sovjetikëve, pse janë afër me vijën e
tyre revizioniste, pavarësisht se dëshirojnë të mbajnë njëfarë ekuilibri. Çështja është se edhe Bashkimi Sovjetik
ka pasur e ka planet e tij hegjemoniste në këtë zonë dhe
është përpjekur e përpiqet ta rrethojë Kinën.

Pra në Azinë Juglindore po ndeshen dy superfuqi
socialimperialiste për të vënë nën influencën e tyre popujt dhe kombet që kanë luftuar për liri dhe që përpiqen të ndërtojnë vendet e tyre pas shkatërrimeve të mëdha që u sollën luftërat agresive imperialiste. Natyrisht,
kjo do ta demaskojë akoma më shumë qëndrimin reaksionar, antimarksist, kapitalist të udhëheqjes kineze dhe
të doktrinës së saj maoiste, do t'i demaskojë më tej bandën e Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit.
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BASHKËSHORTJA E DAVID BENKISIT DO TE
MIREPRITET NE VENDIN TONE KURDO QE TE vur
Dje ose pardje lajmërova ambasadorin tonë në Paris
që të shkonte tek e shoqja e Benkisit, shokut kilian që
vdiq, t'i paraqiste ngushëllimet e Komitetit Qendror dhe
të miat e t'i thoshte asaj që ta konsiderojë giciipërinë si
atdheun e saj të dytë dhe, kurdoherë që ta shohë të
nevojshme e të volitshme, do të mirëpritet në vendin tonë
si një shoqe e nderuar dhe bashkëluftëtare e shokut tonë
të shtrenjtë, Benkis.
Ajo u mallëngjye tepër dhe e falënderoi, falënderoi
Komitetin tonë Qendror për këtë qëndrim. Nga ana jonë
ne do t'i vëmë kurora në varrim dhe, në qoftë se do të
venë edhe shokë të tjerë, do të dërgojmë edhe ne ambasadorin tonë në Paris si të deleguar të Komitetit Qendror.
Por, sapo marrim vesh, shokët kilianë thonë se varrimi
do të bëhet në mënyrë të thjeshtë, familjare, do të asistojnë vetëm disa shokë të partive të tjera të Amerikës
Latine. Megjithatë, në qoftë se do të dëshironin, ambasadori ynë do të jetë gati të vejë e të bëjë homazhe mbi
varrin e shokut tonë, Benkis.

KINA — TELLALL I NATO-S NE AZI
Politika imperialiste që ndjek Kina bën që marrëdhëniet kino-vietnameze të acarohen çdo ditë e më shumë. Sekretari i parë i ambasadës së Vietnamit në Pekin
shkoi në ambasadën tonë dhe u takua me ambasadorin.
Edhe zëvendësatasheu ushtarak vietnamez u takua, gjithashtu, me atasheun tonë ushtarak në Pekin dhe biseduan
për çështjen e konfliktit që po acarohet midis këtyre dy
vendeve.
Kina, siç e kam theksuar dhe siç po njoftojnë të
gjitha agjencitë e lajmeve, nën pretekstin se gjoja Viet-

nami po persekuton kinezët që jetojnë atje prej 100 vjetësh, po shkon drejt prerjes edhe të marrëdhënieve diplomatike me Vietnamin. Çështja nuk ka arritur deri në
këtë pikë, por duket që këtu do të vijë. Këtë përfundim
ne e nxjerrim nga bisedimet që bënë diplomatët vietnamezë me shokët tanë në Pekin, «Kina, — thanë ata, —

po grumbullon forca në kufirin e Vietnamit, po ne nuk
trembemi. Ne kemi lindur dhe jetojmë në luftë, jemi ndeshur me shumë armiq, prandaj, po ta duan nevoja dhe
interesi i atdheut, mund ta bëjmë edhe një luftë tjetër.

Kina na akuzon se gjoja ne po persekutojmë kinezët
që banojnë në Vietnam, por kjo nuk është aspak e vërtetë — pohuan diplomatët vietnamezë. — Ne shtetëzuam
pasuritë si të tregtarëve vietnamezë, ashtu edhe të viet492
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namezëve me origjinë kineze, për arsye se po ndërtojmë
socializmin dhe nuk mund të lejojmë që këta kapitalistë
të disponojnë fabrika, toka e pasuri të tjera. Pas kësaj
mase që morëm ne, Kina ka ngritur altoparlantet gjatë
gjithë kufirit tonë, — vazhduan vietnamezët, — dhe u
bënë thirrje kinezëve që jetojnë te ne të largohen sa më
parë nga Vietnami dhe të kthehen në atdheun e tyre, pse
jeta e tyre në Vietnam është në rrezik».
Vietnamezët u thanë, gjithashtu, shokëve të ambasadës sonë se Kina ka prerë marrëdhëniet ekonomike me
ta, ka ndërprerë furnizimin e materialeve e të pajisjeve
për ndërtimet që bëheshin në Vietnam me ndihmën kineze, ka tërhequr gjithashtu edhe mbi 1 000 specialistë të
saj që punonin atje. «Këto, — theksuan ata, — janë veprime armiqësore që bëhen me qëllim që të na gjunjëzojnë, gjë që ne as e kemi bërë dhe as do ta bëjmë kurrë. Ne nuk gjunjëzohemi, përfunduan vietnamezët, ne
kemi politikën e shtetit tonë, të partisë sonë të pavarur
nga kurrkush dhe bëjmë ashtu siç e do interesi ynë».
Eshtë pra e qartë se Kina për interesat e saj synon
të likuidojë udhëheqjen aktuale vietnameze, të cilën e
akuzon si prosovjetike. Kjo udhëheqje mund të jetë dhe
në fakt është prosovjetike, por Kina me veprimet që bën
e nxit akoma më shumë atë që të afrohet më tepër me
sovjetikët, për arsye se pikëpamjet e udhëheqjes aktuale
vietnameze nuk janë marksiste-leniniste, por revizioniste.
Pra, një shtet socialimperialist, si Kina, kërkon që
Vietnami të jetë i varur prej tij dhe jo prej sovjetikëve.
Kjo tregon se Kina dhe sovjetikët luajnë kartën e tyre

kolonialiste mbi popujt e Azisë Juglindore, veçanërisht
mbi Vietnamin. Sovjetikët kanë influencë në Vietman
dhe sigurisht e ndihmojnë atë, kurse Ramboxhia është
futur nën sqetullën e Kinës. Sipas vietnamezëve Kina
i ka dhënë Kamboxhias armë të shumëllojshme si në Cilësi, edhe në sasi, të cilat ajo i përdor kundër Vietnamit.
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Pra shpërthimet në kufirin kamboxhiano-vietnamez janë
sigurisht të shtyra nga kinezët.
Revizionistët kinezë, si duket, kanë në plan t'i imponojnë Vietnamit politikën e tyre, ta rrethojnë këtë e ta
gjunjëzojnë. Por një qëllim i tillë do të sjellë medoemos
një konflikt të rëndë, në qoftë se kinezët nuk largohen
nga këto synime. Politika aktuale e Rinës është e tillë që
mund të shkaktojë një konflagracion kufitar me Vietnamin.
Natyrisht, në një eventualitet të tillë, sovjetikët da
të bëjnë presione të mëdha në kufirin kino-sovjetik, ata
nuk do ta lënë Vietnamin që të shtypet nga kinezët, përveç që vetë vietnamezët do t'i kundërvihen agresionit, se
janë të fortë dhe dinë të luftojnë trimërisht.
Sidoqoftë, sipas agjencive të lajmeve, flota sovjetike
ka dalë që tash nga Vladivostoku dhe ndodhet në ujërat
e Paqësorit rreth e rrotull Filipineve, pra, në afërsi të
kufirit vietnamez. Ky patjetër është një inkurajim për
vietnamezët dhe për këtë Kina alarmohet.
Kina ka krijuar në kufirin e saj me Vietnamin një
gjendje shumë të rrezikshme, por kjo situatë nuk do të
jetë në favorin e saj, pse me këtë kurs ajo po i shton
armiqtë kundër vetes. Në veriperëndim edhe në veri ajo
është e rrethuar nga sovjetikët, kurse në jug ka vietnamezët që duhen konsideruar si armiq të fuqishëm të
Kinës dhe që nxiten prej asaj vetë që të mbajnë qëndrime armiqësore.
Për sa i përket Koresë, pavarësisht se Kim Ir Senit
i vajti për një vizitë Hua Kuo Feni, as njëri, as tjetri
nuk kanë besim te shoku-shoku. Kimi e shikon hipokrizinë e kinezëve, se hipokriti e kupton mirë hipokritin,
por ky njeri mendjemadh, kërkon të arrijë bashkimin e
Koresë në mënyrë paqësore dhe Kina të bëhet një xhandar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në realitet ndodh e kundërta: Kina është bërë me të vërtetë
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xhandar, veçse xhandar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra, jo për të ndilunuar Kim Ir Senin, po për të
ruajtur statukuonë në atë zonë. •
Si xhandar i imperializmit botëror dhe në kthesën
4rië po bën për të arritur në stadin e një superfuqie
perialiste, Kina po tregon interes veçanërisht për Afrikën.
Ministri i saj i Jashtëm, Huan Hua, pasi përrallosi në
Organizatën e Kombeve të Bashkuara. për të ashtuquajturin çarmatim, u takua përnjëherë me sekretarin e Departamentit të Shtetit Amerikan, Vensin, dhe, pasi mbaroi bisedimet me të, u nis për. në Zaire. Duket qartë se
ministri i Jashtëm i Kinës dhe ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u konsultuan për veprimet e mëtejshme
që duhet të ndërmarrin të dyja palët në Afrikë kundër
sovjetikëve dhe kubanezëve. Kubanezët janë bërë mercenarët e sovjetikëve, por edhe kinezët aktualisht po
hen mercenarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Cilat janë interesat që e lidhin Kinën me Mobutun?
Nuk ka të tjera përveçse qëllime kolonialiste, pse Mobutu dhe regjimi i tij janë krejtësisht të degjeneruar, armiq të popullit kongolez, janë një agjenturë e ndyrë e
imperializmit amerikan, .francez, belg dhe mbahen në
këmbë me përkrahjen e këtyre tri fuqive imperialiste që
shfrytëzojnë pasUritë e mëdha të Kongos. Atëherë ç'kër
kon Kina në këtë mes? Mos kërkcin të ndihmojë vallë
luftën nacionalçlirimtare 'të pOpullit kongolez? Në asnjë
mënyrë! Ajo po përpiqet të infiltrohet në Afrikë, sidomos në Kongo, ku situata është e kalbur dhe e vështirë
dhe, tok me imperialistët amerikanë, ajo ose do të mbajë
në fuqi Mobutun, ose. do të sjellë një kukull të re që këtë
herë të favorizojë jo vetëm amerikanët, francezët, belgët,
por edhe kinezët, të cilët duan pjesën e tyre në këtë
vend të madh të. Afrikës. •
Revizionistët kinezë që e kanë futur Kinën në rrugën
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e kapitalizmit, nuk mund të rrinë pa ndërhyrë edhe në
vende të tjera.
Çfarë ndihmash do t'i japë Kina Mobutut?
Sigurisht, së pari, do t'i japë kredi me para, të cilat
është e qartë se do të venë në xhepin e klikës së Mobutut. Me këto kredi Kina do të përpiqet që të marrë disa
koncesione në këtë vend, po koncesioni kryesor për të
është që në Zaire të ruhet statukuoja aktuale, domethënë
të ruhet dominimi i koncerneve amerikano-franko-belge.
Pastaj Kina, duke u hequr si një vend socialist, do

te përpiqet të gënjejë popullin kongolez, duke i thënë se
gjoja Bashkimi Sovjetik po e kërcënon dhe se shpëtimi
nga influenca e revizionistëve sovjetikë këtij populli do
t'i vijë nga Kina dhe nga Mobutu, prapa të cilëve qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca etj.
S'është e pamundur që Kina të dërgojë edhe forca të
armatosura në Zaire dhe këto forca mund të bëjnë pjesë
në atë kontingjent ndërkombëtar që përmendi Karteri,
kur u bë mbledhja e Traktatit të NATO-s në Uashington.
Kjo forcë ndërkombëtare ka filluar të veprojë në Zaire
clhe kontingjenti i parë i saj përbëhet nga trupat e mbretit Hasan të Marokut. Forca kineze mund të venë në
Zaire jo me uniformë, por nën maskën e specialistëve për
të stërvitur ushtrinë e Mobutut dhe për të luftuar edhe
vetë të maskuar si «specialistë ekonomikë» ose si edukatorë ushtarakë.
Udhëheqësit kinezë që më 1977 janë shprehur dhe
kanë bërë deklarata zyrtare të përsëritura se do t'i ndihmojnë Mobutun dhe Zairenë. Vetë Hua Kuo Feni i ka
dërguar një mesazh të tillë Mobutut. Pekini bëri të ditur
se pranonte të gjitha masat e marra . nga Perëndimi për
të përkrahur presidentin Mobutu dhe në veçanti ndërhyrjen ushtarake franko-belge.

Pra Kina po zhvillon një politikë imperialiste krahas
32 - 130
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politikës amerikane dhe tok me të kundër influencës sovjetike në kontinentin afrikan. Në këtë kontinent, ashtu
si edhe në kontinentet e tjera, Kina po merr pjesë si të
gjitha vendet imperialiste në rindarjen e botës. Kjo është
e qartë.
E MARTE
6 QERSHOR 1978

ASGJE NUK MUND TE MBULOJE PADREJTESITE
QE I JANE BERE KOMBIT SHQIPTAR
ME COPETIMIN E TRUALLIT TË TIJ
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Sot na lajmëruan se delegacioni i Akademisë sonë të
Shkencave, me Stefanaq Pollon në krye, që kishte shkuar
në Prizren, i ftuar për të marrë pjesë në konferencën që
do të mbahet atje nga data 6 deri më 9 të këtij muaji për
100-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, do të kthehet në Shqipëri. Anëtarët e delegacionit akoma nuk janë
nisur për t'u kthyer.
Si e pse ka ndodhur kjo punë?
Me siguri, pasi shokët tanë dorëzuan kopjen e kumtesave të tyre, jugosllavët duhet të kenë kërkuar që
tanët të ndryshonin tekstet. Natyrisht këta nuk kanë
pranuar të ndryshonin asgjë dhe janë larguar. Ata kanë
bërë shumë mirë dhe ne këtë kthim të tyre dhe arsyen
përse, duhet ta bëjmë të njohur në gazetë. Vendosëm
që menjëherë, pa u kthyer në Tiranë, ata të shkojnë
në Kukës dhe në shtëpinë e kulturës të këtij qyteti t'i
mbajnë kumtesat që do të lexonin në Prizren. Kështu,
populli i Kosovës do të dëgjojë fare mirë brendinë e
kumtesave të delegacionit tonë, të cilit nuk iu dha mundësia t'i lexonte në seancat plenare që do të zhvilloheshin në Prishtinë. Edhe kjo, përveç manifestimeve të
tjera që do të zhvillohen në vendin tonë, do të shkojë
shumë mirë.
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Shovinistët titistë jugosllavë u gjendën ngushtë në
këto situata. Duhet të flitet nga ata për të vërtetën historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, apo nuk duhet?
Atyre nuk u leverdis aspak që të thuhet e vërteta ashtu
siç është, prandaj preferuan të merrnin më mirë masa
për ta larguar delegacionin tonë, sesa t'i lejonin historianët tanë të thoshin të vërtetën dhe këtë ta dëgjonte gjithë
populli i Kosovës. Por, pavarësisht nga largimi i tyre, titistët shovinistë prapë humbën, populli i Kosovës do të
zemërohet akoma më shumë dhe kumtesat e historianëve
tanë, si edhe gjithë manifestimet e tjera të mëdha që po
bëhen e do të bëhen me rastin e 100-vjetorit të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit në Shqipëri, do t'i dëgjojë e do t'i
shohë populli i Kosovës.
Dielli me shoshë nuk mund të mbulohet, nuk mund
të mbulohet padrejtësia që i është bërë kombit shqiptar
nga Porta e Lartë e Perandorisë Osmane, nga shovinistët
serbë, nga shovinistët malazez dhe nga fuqitë e mëdha
imperialiste të Evropës, që copëtuan truallin shqiptar.

Më njoftuan se jugosllavët u tërhoqën nga kërkesa:
që bënë në lidhje me kumtesat që shokët tanë do të mbanin në Prishtinë me rastin e organizimit të sesionit
shkencor mbi 100-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Ata, duke pasur frikë se largimi i delegacionit tonë
do të bënte patjetër një përshtypje jashtëzakonisht të
rëndë për ta në gjithë popullsinë shqiptare që jeton në
tokat e veta në Jugosllavi, u tërhoqën me bisht në shalë,
prandaj ne u dhamë urdhër tanëve që të qëndrojnë në
konferencë dhe të mbajnë kumtesat që janë përgatitur
dhe vendosur të lexohen.
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NE KUFIRIN KINO-VIETNAMEZ PUNA KA VAJTUR
TE PUSHKA DHE TE THIKA
Përsëri çështja e kufirit kino-vietnamez. Situatat atje
po ashpërsohen, nga kinezët po mbahen qëndrime të
egra, armiqësore dhe fashiste. Ata po hakmerren dhe, siç
duket, e drejta është në anën e vietnamezëve dhe e padrejta nga ana e kinezëve.
Vietnamezët, siç e kam shënuar dhe disa herë të
tjera, morën masa dhe shpronësuan tregtarët e pasuruar
gjatë luftës amerikano-vietnameze. Ndërmjet tyre kishte
edhe tregtarë me kombësi kineze. Me fjalë të tjera vietnamezët shpronësuan spekulatorët. Mirëpo kjo nuk u leverdisi spekulatorëve me kombësi kineze, prandaj disa
prej tyre u arratisën në vende të ndryshme, kurse të tjerët kërkuan të kthehen në Kinë. Kërkesa e këtyre për t'u
kthyer në Kinë nxitej nga Pekini, me qëllimin që të
shtohet armiqësia midis dy vendeve dhe t'i krijohen
Vietnamit situata të vështira kufitare dhe ekonomike.
Diplomatët e huaj janë ftuar disa herë në Drejtorinë
për Evropën të Ministrisë vietnameze të Punëve të Jashtme në Hanoi dhe u janë komunikuar afërsisht këto gjë-

ra: Në kufirin tokësor midis Vietnamit dhe Kinës ka
pasur ballafaqime; ushtarët kinezë janë futur në territorin
vietnamez, ku kanë zhvendosur piramidat, kanë ngritur
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objekte të ndryshme, bile kanë ndërtuar edhe rrugë. Të
gjitha këto janë shenja lufte. Shpeshherë grupe të mëdha
ushtarësh kinezë janë futur në territorin e Vietnamit,
kanë rrethuar fshatrat dhe kanë kërcënuar rojat kufitare
duke u drejtuar pushkën dhe duke u nxjerrë thikat. Deri
në thika ka vajtur puna.
Po ashtu drejtori i kësaj drejtorie në Hanoi u ka
thënë diplomatëve të huaj se, gjatë bisedimeve midis
autoriteteve lokale të të dy vendeve, kinezët kanë nxjerrë dhe kanë vendosur mbi tavolinë pistoletat. Kohët e
fundit kinezët kanë dislokuar në kufirin me Vietnamin
artileri të rëndë dhe shumë trupa. Ditët e fundit aeroplanët ushtarakë kinezë kanë shkelur hapësirën ajrore të
Vietnamit.

Siç del, në kufi duhet të ketë pasur edhe goditje me
armë, se funksionari vietnamez ka thënë që banorët e
zonave kufitare vietnameze kanë bërë një luftë të ashpër
për të mbrojtur tokat e tyre, bile, ka vënë në dukje
ka pasur edhe të plagosur. Ai u tha diplomatëve se «turbullirat në kufirin tokësor me Kinën kanë filluar që prej
vitit 1974. Marrëveshja kufitare midis autoriteteve koloniale franceze në Vietnam dhe Kinës dihet që është nënshkruar në shekullin e 19-të, por që atëherë në kufirin
midis dy vendeve kanë ndodhur shumë ndryshime>.. Vietnamezët pohojnë se në vitin 1958 të dyja palët kanë pranuar të njohin kufirin aktual dhe ne, — thonë ata, — i
kemi propozuar palës kineze për të nënshkruar një marrëveshje për kufirin, të përcaktojmë vendkalimin e vijës
kufitare ashtu siç vepruam edhe me Laosin. Por pala
kineze nuk e ka pranuar marrëveshjen, duke thënë se
midis dy vendeve nuk ka probleme. Në fakt, veprimet
kineze, tregojnë se Kina ka pretendime ndaj territoreve
vietnameze.
Veprimet e kinezëve janë të koordinuara me sulmet
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e Kamboxhias kundër Vietnamit, të cilat, gjithashtu, i
kanë shkaktuar shqetësime të mëdha Vietnamit. Përveç
çështjes së mbrojtjes së territorit, atij i janë krijuar edhe
telashe ekonomike.
Drejtori i Drejtorisë për Evropën në Ministrinë vietnameze të Punëve të Jashtme u tha diplomatëve të huaj
se një pjesë e madhe e emigrantëve kinezë që janë larguar për në Kinë punonin në sektorin e peshkimit, kështu që plani i zënies së peshkut nuk do të realizohet,
duke i shkaktuar kështu vështirësi të reja vendit për
këtë ushqim kryesor të popullit vietnamez. Ai, gjithashtu,
deklaroi se Kina ka ndërprerë edhe ndihmat ekonomike
në drejtim të Vietnamit.

Megjithëkëtë diplomati vietnamez tha: «Ne nuk do
t'i nderim dorën Kinës, do të marrim shembull nga Shqipëria, do të mbështetemi në forcat tona». Ai informoi se
«Kina ka tërhequr pjesën më të madhe të specialistëve
të saj dhe, midis atyre që kanë mbetur, një pjesë janë
njerëz të mirë, të cilët duan ta ndihmojnë sinqerisht
Vietnamin, por midis vetë specialistëve kinezë ka grindje,
kështu që as këta nuk guxojnë të na ndihmojnë». (E
njëjta gjë ngjet edhe te ne me specialistët kinezë. Njerëzit e mirë janë hequr njëri pas tjetrit dhe tash ata që
kanë mbetur në vendin tonë jo vetëm që kanë lidhur
duart, por shumë prej tyre janë zëvenduar me njerëz që
kërkojnë të sabotojnë.)
Diplomatëve të thirrur në këtë takim, ku ishte edhe
ambasadori ynë, iu komunikua se «kohët e fundit një
specialist kinez që njihej si një shok shumë i mirë dhe
donte sinqerisht të ndihmonte Vietnamin, vrau veten.
Pala kineze na akuzoi për këtë. Kinezë£ na akuzojnë, —
tha ai, — se jemi të lidhur me sovjetikët, gjë që s'është e
vërtetë, se ne (vietnamezët) s'jemi të lidhur as me sovjetikët. as me kinezët, ne ecim në rrugën tonë».
Një nga zëvendësit e ministrit të Punëve të Jashtrne
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të Vietnamit thirri veçanërisht arnbasadorin tonë dhe e
informoi se «Në datën 30 maj qeveria kineze na dërgoi
përgjigjen e notës sonë të datës 18 maj. duke vazhduar
me shpifjet e saj. Qeveria kineze njoftoi se ka vendosur
të anulojë ndërtimin e 51 veprave të tjera në Vietnam
me një vleftë prej 1 miliard juanësh dhe, së bashku me
21 veprat e anuluara më parë, vlefta e përgjithshme
arrin në shifrën 1 miliard e 600 milionë juanë. Duhet
thënë, — theksoi ai, — se Kina në këtë mënyrë ka hequr
dorë plotësisht nga ndihma për Vietnamin, sepse ato pak
vepra që kanë mbetur, kanë një vlerë prej 300 milionë
juanësh. Ndërkaq, — vazhdoi vietnamezi, — kinezët thonë nga ana e tyre se Vietnami, në vend që t'i jetë mirënjohës Kinës për ndihmën e dhënë, ka ndërmarrë veprime hakmarrëse kundër saj, se ne (vietnamezët) po
trashëgojmë veprimtarinë e administratës reaksionare të
Ngo Din Diemit, se po sabotojmë miqësinë midis popujve- etj.

Funksionari vietnamez theksoi se «nga nota kineze
kuptohet që Kina është kundër politikës së brendshme e
të jashtme të Vietnamit, se ajo kundërshton transformimet socialiste në Jug dhe saboton ndërtimin e socializmit në mbarë Kina ka vënë në përdorfm, për
këtë qëllim, gjithë aparatin e saj propagandistik kolosal
për të shpifur kundër Vietnamit, për të nxitur ndjenja
shoviniste e hakmarrëse te kinezët kundër Vietnamit, për
të ulur prestigjin e tij ndërkombëtar. Të tilla veprime të
turpshme, skandaloze, që kanë ngjyrë fashiste dhe tendenca ekspansioniste, po zhvillon Kina ndaj Vietnamit.
Kina dhe Kamboxhia kërkojnë ta rrethojnë Vietnamin dhe ta detyrojnë që t'i përulet diktatit të Pekinit.
Kjo është thjesht një politikë agresive, imperialiste nga
ana e Hua Kuo Fenit, Ten Hsiao Pinit dhe e bandës fashiste që ka ardhur në fuqi në Kinë.
Kinezët kërkonin që tregtarët spekulatorë me kom504

bësi kineze të qëndronin në Vietnam dhe të bënin një.
kolonë të pestë kineze për të sabotuar nga brenda ndërtimin e Vietnamit. Ne u besojmë këtyre që na thonë
vietnamezët, sepse aktualisht shohim se Kina po mban
një qëndrim plotësisht armiqësor ndaj Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Partisë së Punës të
Shqipërisë. Ajo vepron kështu për arsye se Partia jonë,
siç e kemi thënë edhe herë të tjera, mbron vijën e saj
të drejtë marksiste-leniniste, ka pikëpamjet e saj politike
dhe ideologjike, të cilat nuk përputhen me parimet kineze, që nuk kanë asgjë marksiste. Kinezët edhe te ne kanë
sabotuar, na kanë ndërprerë furnizimin bile edhe plotësimin e saldos tregtare që është në favorin tonë. Ata po
e ngadalësojnë furnizimin me makineri dhe me pajisje
të veprave të kontraktuara, kurse kreditë që na kanë dhënë, sigurisht, që do t'i presin. Jemi të sigurt se kreditë që
na kanë caktuar kinezët për vitet e ardhshme për të
ndërtuar një hidrocentral dhe disa objekte të tjera, nuk
do të na i japin. Bile edhe për veprat që janë duke u
ndërtuar, specialistët kinezë po na sabotojnë, kurse nga
Kina nuk po na dërgohen pajisjet dhe veglat e nevojshme, domethënë ato pjesë që duhen për kompletimin e
këtyre veprave.
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KINA KËRKON NJE COPE TOKE NEN
DIELLIN AFRIKAN
Në Paris u mblodh një komision i vendeve afrikane
për të diskutuar mbi çështjen e organizimit të mbrojtjes
së shteteve të këtij kontinenti. Kjo është një masë e diktuar nga Uashingtoni për të krijuar një forcë ushtarake
nga ana e vendeve të Afrikës gjoja për të ndaluar ekspansionin sovjeto-kuban. Por e vërteta është se fuqitë
imperialiste — imperializmi amerikan dhe ai francez,
belg, anglez dhe të tjera fuqi kapitaliste të Evropës dëshirojnë të ruajnë statukuonë në Afrikë, domethënë të
ruajnë influencën dhe të mbrojnë pasuritë që kanë vënë
atje, të mbrojnë tregjet dhe bankat që thithin gjakun e
popujve afrikanë.
Për t'i mbajtur këto shtete nën ndikimin e tyre, fuqitë imperialiste përpiqen të organizojnë një ushtri «të
përbashkët» ose një .koalicion» të vendeve afrikane, prapa krahëve të të cilave të jenë metropolet që i drejtojnë
këto neokoloni.
Më aktive në këtë drejtim është Franca, e cila kërkon t'i lidhë mirë pas qerres së saj të gjitha shtetet frankofone të Afrikës, domethënë shtetet ish-koloni të Francës, ku interesat e kësaj të fundit janë të mëdhenj. Në këtë
drejtim Zhiskar d'Estëni po bën përpjekje të mëdha. Por
përpjekje po bën, gjithashtu, edhe Kina. Siç kam shënuar
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në një vend të Ditarit, Huan Huaja, ministër i Jashtëm
i Kinës, shkoi në Zaire, ku zhvilloi bisedime të ngushta
e të përzemërta me xhelatin e popullit të Zaires, Mobutun. Këtej del se edhe Kina, si një superfuqi e re kolonialiste, do ta ndihmojë Zairenë me armë dhe me .propagandë për të ruajtur pushtetin e amerikanëve, të
francezëve, të belgëve dhe të kolonizatorëve të tjerë në
këtë vend, si dhe në vendet e tjera ku sundojnë këto fuqi
imperialiste.
Mirëpo ka edhe shtete të tjera të Afrikës që e kundërshtojnë këtë grumbullim shtetesh. Midis tyre është
Algjeria. Por edhe Libia, Tunizia, Etiopia, Angola etj.
janë kundër këtij grumbullimi shtetesh. Me një fjalë

gjendja në Afrikë aktualisht është shumë e turbullt. Atje
kanë futur duart e tyre deri në bërryl fuqitë imperialiste.
Duket qartë se imperializmi amerikan, ai francez, belg,
anglez etj., domethënë •<bota e parë» dhe «bota e dytë»,
jo vetëm nuk janë larguar nga Afrika, jo vetëm që e sundojnë fuqishëm atë, por dëshirojnë që ky sundim të
vazhdojë, me qëllim që të vazhdojë edhe shfrytëzimi i
popujve të Afrikës në favorin e metropoleve.

Edhe Kina ka hyrë aktualisht në këtë valle si një
fuqi e tretë imperialiste për të kërkuar për vete një copë
tokë nën diellin afrikan, e mbështjellë me një mbulesë
që ajo e quan «bota e tretë», dhe me një politikë gjoja
kundër socialimperializmit sovjetik. Por ky është një blof,
sepse Kina, duke bërë thirrje që të bashkohen popujt e
së ashtuquajturës botë e tretë me «botën e dytë» dhe me
imperializmin amerikan, ka deklaruar se kështu do t'i
bëhet ballë socialimperializmit sovjetik. Me fjalë të tjera
Kina, siç ka deklaruar edhe vetë, është për statukuonë
aktuale. Në këtë statukuo ajo kërkon të peshkojë për veten e saj, domethënë jo vetëm të përfitojë favoret e imperializmit amerikan dhe të fuqive të tIera imperialiste
për të modernizuar ushtrinë dhe ekonominë, por duke u
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bërë një satelit i fuqive imperialiste, të përfitojë nëpërmjet tyre që të futë edhe vetë turinjtë e saj në kontinente të ndryshme, ku popujt aspirojnë dhe luftojnë për
çlirimin e plotë të tyre.
shtë për këto arsye që mbledhja ndërkombëtare mbi
sigurimin afrikan që u hap të hënën në Paris shihet me
sy të mirë nga udhëheqësit kinezë. Sipas tyre kjo mbledhje do të kontribuojë në kundërbalancimin e influencës
sovjetike në Afrikë, gjë që është një nga shqetësimet
kryesore të strategjisë së jashtme të Kinës. Udhëheqësit
kinezë, ndërsa nxitojnë të mbështetin planet e fuqive
imperialiste, do të dërgojnë edhe një herë në Zaire ministrin e Jashtëm për t'i dhënë ndihma materiale Mobutut.
Kina e Mao Ce Dunit, e udhëhequr nga një ideologji
jomarksiste, po e tregon, pra, qartë se shkon me vrap
drejt vendosjes së një regjimi imperialist, ndërsa ndaj
vendit tonë vepron në mënyrat më të egra kapitaliste.
Ambasadori i Kinës në Tiranë as nuk merr mundimin të
bëjë vizitën që kërkojnë rregullat diplomatike dhe kur
thërritet në Ministrinë e Punëve të Jashtme, me zor vete,
pse e di që në këto vizita në Ministrinë tonë tk` Punëve
të Jashtme do t'i bëhen kërkesa që ne me të drejtë ia
adresojmë qeverisë kineze për të respektuar kontratat
e marrëveshjet që Kina ka nënshkruar me ne për dhënien e ndihmës ekonomike dhe për mbarimin në afatet
e caktuara të veprave që kemi ndërmarrë dhe që jemi
duke i ndërtuar.
Taktika kineze synon të na sabotojë për të mos arritur t'i ndërtojmë plotësisht këto vepra, për t'i lënë ato
në mes. Bile specialistët kinezë janë këshilluar posaçërisht që të lidhin duart dhe, në vend që të punojnë 8 orë.
ata vijnë rrotull, punojnë vetëm dy orë dhe pastaj mblidhen në banesat që u kemi vënë në• dispozicion, sikur
kanë ardhur këtu të bëjnë kura mjekësore dhe pushime.
Kur ne kërkojmë prej tyre që të ndërhyjnë, të marrin
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masa së bashku me specialistët tanë për të zgjidhur ndonjë problem, apo për të mënjanuar ndonjë defekt, siç
ishte rasti i skories në furrnaltën e Kombinatit Metalurgjik, ata nuk lëvizin as majën e gishtit, duke na thënë që
ju duhet të pritni derisa Pekini ta studiojë këtë çështje,
pastaj do të na lajmërojë se kur e qysh do të merren
masa. Dhe një qëndrim i tillë mbahet edhe për procese
nga më elementaret dhe më të njohurat.
Por nuk është vetëm çështja e specialistëve kinezë.
që kanë lidhur duart. Problemi qëndron edhe te makineritë e uzinave që kanë filluar të ndërtohen dhe që nuk
po na vijnë. Kinezët gjejnë për këtë vonesë një mijë e
një pretekste për të na sabotuar. Për sa i përket tregtisë,
kjo, si me thënë ka arritur afërsisht në zero dhe saldoja
në favorin tonë ngrihet në 300 milionë juanë, pse ka
mallra që duhej të vinin që në vitin 1975, por që edhe
sot akoma nuk po vijnë. Ky është një sabotim i vërtetë
ekonomisë sonë nga ana e kinezëve, se mallrat që duhej
të vinin nga Kina janë çeliqe, traktorë, materiale e pajisje që kanë një rëndësi të madhe për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë dhe të ekonomisë sonë. Kurse ne,
nga ana jonë, gjithçka duhej të eksportonim sipas kontratave dhe marrëveshjeve, i kemi realizuar qind për qind,
bile edhe më shumë. Edhe për sa i përket marrëveshjes
tregtare të vitit 1978, kinezët as që duan ta vënë ujin
në zjarr. Ata nuk dëshirojnë ta nënshkruajnë dhe nxjerrin për këtë një mijë e një pretekste të paqena.
Tash gjithë aktiviteti, mendimi dhe ndihma e Republikës Popullore të Kinës është përqendruar drejt vendeve të së ashtuquajturës botë e tretë, ku Kina shpreson
të krijojë lidhje dhe tregje për veten e saj në frymën e
neokolonializmit dhe në bashkëpunim me neokolonialistët
aktualë, imperializmin amerikan dhe shtetet e tjera të
fuqishme kapitaliste që kanë lëshuar rrënjë të thella në
këto vende. Kina përpiqet të miqësohet me klikat tradh509

tare të këtyre vendeve që sundojnë popujt e tyre dhe që
janë në aleancë të ngushtë me imperializmin amerikan,
atë francez, belg, anglez etj.
Pra, si konkluzion, del se afirmimi jo i zakonshëm i
përkrahjes së Pekinit për regjimin e kalbur reaksionar
properëndimor të Mobutut, është një punë e koordinuar
dhe koincidon me planet e pesë fuqive kryesore perëndimore, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të bashkërenduar me njëri-tjetrin përkrahjen e
tyre për regjimet afrikane reaksionare që mendohet se
kërcënohen nga iniciativat e përkrahura nga sovjetikët.

Kështu fuqitë imperialiste kanë hyrë në Iëvizje dhe
janë vënë në grindje njëra me tjetrën për të ndarë botën.
Ato kanë hyrë në garë kush e kush të shtypë më me
forcë, të gënjejë më shumë dhe të shfrytëzojë më tepër
popujt që kërkojnë çlirim, që aspirojnë dhe luftojnë për
pavarësi.
Nga ana tjetër na vijnë lajme se edhe Bashkimi Sovjetik po vepron në këtë drejtim. Nga burime të sigurta
mësojmë se në dhjetorin e vitit të kaluar, në Berlin, na
qenka bërë një mbledhje e fshehtë e ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve të Traktatit të Varshavës
ku rolin e Bashkimit Sovjetik në Afrikë është ngarkuar
ta luajë Republika Demokratike Gjermane. Për këtë qëllim në Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës Demokratike
Gjermane është ngritur edhe një seksion për bashkëpunim me ushtritë e vendeve në zhvillim të Afrikës. Sipas
të dhënave në këtë seksion që mbulon AngoMn, Mozam-

bikun, Kongon, Libinë, Etiopinë etj., punojnë rreth 2 mijë
oficerë dhe specialistë ushtarakë gjermanolindorë. Në
krye të këtij seksioni qëndron gjenerali Helmut Pot. Në
vartësi të këtij seksioni funksionon edhe shërbimi i sigurimit të shtetit, i specializuar për vendet afrikane, një
numër prej agjentëve të të cilit stërvitin aktualisht forcat ushtarake të vendeve afrikane që theksuam më lart.
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Pra, siç po shohim, në mes amerikanëve, francezëve, belgëve dhe kinezëve, nga një anë, e Bashkimit Sovjetik dhe vondeve pjesëtare të Traktatit të Varshavës,
nga ana tjetër, po mprehen thikat për të vepruar në
Afrikë, për të rindarë këtë kontinent në mes tyre. Kjo,
natyrisht, do të shkaktojë gjakderdhje dhe popujt e Afrikës do të nxiten të bëhen mish për top për interesat e
fuqive të mëdha imperialiste.
Ne duhet t'i demaskojmë veprimet e këtyre agresorëve që po gjakosin popujt dhe që janë duke përgatitur
një luftë të madhe botërore. Tezat e Partisë sonë në.
Kongresin e 7-të të saj po vërtetohen që të gjitha njëra
pas tjetrës. Jeta vërteton se Partia jonë ka të drejtë dhe
zhvillimin e situatave në botë e gjykon saktësisht në
prizmin marksist-leninist.

E MERKURE
E ENJTE

7 QERSHOR 1978

8 QERSHOR 1978

SHË NIM
Shoku Ramiz na raportoi shkurtimisht për bisedën
qe pati me Rexh Bërçin, kryetar i Partisë Komuniste
Anglisë (m-1) në lidhje me librin dhe revolucioni» të cilin e lexoi këtu. Në përgjithësi ai ishte
plotësisht dakord me pikëpamjet e Partisë sonë. Kishte
disa vërejtje, por ato nuk ishin të rëndësishme. Vërejtjet e tij lidhen me leximin vetëm një herë të këtij libri
dhe, si duket, nuk i ka kapur dot si duhet momentet
që kemi theksuar ne dhe që ai kërkonte të theksoheshin.
Sidoqoftë biseda e tij ishte pozitive, Bërçi ishte plotësisht dakord dhe shqetësimi i tij kryesor është që të
mbrojë Shqipërinë, sepse po e kërcënojnë, mbasi gjithë
lufta e revizionistëve është drejtuar kundër saj.
Sidoqoftë shoku Ramiz do të bisedojë më gjatë me
të sot dhe do t'ia shpjegojë tërë ato çështje që nuk para
i kishte të qarta ose nuk i kishte kuptuar mirë dhe do
të mbajë shënime për vërejtjet që do të bëjë. Kështu që
nesër ose pasnesër shoku Ramiz mund të na raportojë
plotësisht për rezultatet e bisedimeve me Rexh Bërçin.
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TE PARTIA DHE TE POPULLI YNE
NUK PINE UJË FRIKESIMET
Mbrëmë morëm një radiogram nga ambasadori ynë
në Pekin, i cili qe thirrur në Ministrinë e Punëve. të
Jashtme nga Y Xhani, zëvendësministër i Jashtëm i Kinës, për të paraqitur një notë në përgjigje të notave
tona. Nota e kinezëve ishte plot me sulme dhe me shpifje

kundër nesh, duke na akuzuar si përçarës të miqësisë, si
njerëz që hamë fjalën, si njerëz që kemi bërë 180 gradë
kthesë etj., etj. Për këto sulme ambasadori nuk e pranoi
notën. Mospranimi i notës më duket se është gabim për
arsye se një veprim i tillë mund t'u shërbejë kinezëve si
pretekst që edhe ata të mos i pranojnë notat tona. Mirëpo
në perspektivë ne do të kemi shumë pretendime ndaj kinezëve, pse këta nuk do t'i mbajnë premtimet e tyre dhe
për to ne do t'u bëjmë nota.
Rruga e Kinës për ne është e kuptueshme, atë e kemi
marrë vesh me kohë. Kina qëndron në pozita thellësisht
armiqësore ndaj marksizëm-leninizmit, ndaj Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë. sidomos ndaj Partisë
së Punës të Shqipërisë, e cila lufton për mbrojtjen dhe
për pastërtinë e marksizëm-leninizmit kundër deviatorëve,
renegatëve, revizionistëve dhe aleatëve të amerikanëve,
siç janë edhe kinezët. Po ne s'kemi pasur kurrë frikë
33 - 130
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nga armiqtë, cilëtdo qofshin këta, e nuk na trembet syri
as nga revizionistët kinezë.
Këta mendojnë të na frikësojnë, duke kurdisur shantazhe kundër nesh, vazhdojnë të na bëjnë presione ekonomike, por te Partia e Punës e Shqipërisë, te populli
shqiptar nuk pinë ujë këto frikësime. Tërë jetën kanë
luftuar dhe tash vazhdojnë të luftojnë dhe do të luftojnë
deri në fund Partia me popullin për triumfin e kauzës
së tyre të drejtë dhe të kauzës së madhe të revolucionit.
Armiqtë do t'i mposhtim dhe do të jemi kurdoherë më të
fortë, çdo ditë e më të fortë, pse me ne janë popujt, me
ne janë marksistë-leninistët e vërtetë, me ne është proletariati botëror. Kundër nesh janë borgjezia, kapitalizmi,
imperialistët, revizionistët, por këta janë një grusht dhe
frikën s'ua kemi, përkundrazi, na e kanë ata. Në qoftë
se ndokush do të guxojë të prekë kufijtë tanë, ne jemi
gati të luftojmë dhe t'i tregojmë vendin.
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E PREMTE
9 QERSHOR 1978

KINA SYNON TA BEJE VIETNAMIN
NJE KOLONI TE SAJ
Historia nuk përsëritet, ajo vazhdon. Kur Vietnami
luftoi heroikisht dhe e mundi imperializmin amerikan,
me mijëra dhe me dhjetëra mijë vietnamezë, të cilët
kishin bërë krime dhe sigurisht do t'u kërkohej llogari,
u sulën në ambasadën amerikane për të kërkuar viza, të
tjerët, sidomos kalamanët, imperialistët amerikanë i hipën
barkave, i morën deteve dhe i çuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Aktualisht historia e të ikurve nga atdheu vazhdon
këtë herë me kinezët, që kanë marrë nënshtetësinë vietnameze me kohë, Shumë prej tyre, kur ishte në fuqi Ngo
Din Diemi, spekuluan, grabitën popullin vietnamez dhe
u bënë organizatorë të tregut të zi që i ktheu në pasanikë.
Pas fitores mbi imperializmin dhe klikën e Thieut kundër
këtyre pasanikëve me origjinë kineze Vietnami mori masa për shtetëzimin e pasurive që kishin vënë gjatë kohës
së luftës në kurriz të popullit që luftonte. Këtë herë kinezët e Kinës u revoltuan dhe provokuan ashpërsimin
e marrëdhënieve kino-vietnameze. Kjo është politika imperialiste që ndjek Hua Kuo Feni, kjo ka qenë edhe politika e Maos dhe e Çu En Lait. Në kohën që këta ishin
gjallë, politika e tyre ka qenë e maskuar, sikur gjoja
ndihmonte Vietnamin të luftonte dhe, në fakt, Kina atë515

herë i ka dhënë atij ndihma, por më pas udhëheqja kineze bashkëpunoi ngushtë me Niksonin për të dëmtuar
Vietnamin.
Aktualisht kjo politikë vazhdon në forma të tjera.
Ten Hsiao Pini dhe Hua Kuo Feni që ta mposhtin
Vietnamin, domethënë ta bëjnë një koloni të tyre, kurse
Vietnami lufton për pavarësinë dhe sovranitetin e tij.
Në këto situata Vietnami mbështetet edhe në ndihmën e sovjetikëve, edhe në ndihmën e vendeve të tjera
të Evropës, edhe në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga vendet kapitaliste të kontinenteve të ndryshme Vietnami ka marrë kredi, por këto janë të pakta.
Ndihmat më të mëdha, me sa shohim, ai i merr nga Bashkimi Sovjetik, kurse Kina aktualisht ia preu. Kjo është
një politikë armiqësore dhe barbare nga ana e Kinës, e
cila, e bashkuar me Kamboxhian, udhëheqjen e së. ciiës
e ka vegël të sajën, mendon që në mos ta sulmojë; ta
detyrojë Vietnamin të bëhet raja i saj. Por vietnamezët
s'janë nga ata që tremben lehtë; këta kanë edhe guxim,
edhe forcë dhe mund t'i rezistojnë fare mirë një agresioni
kinez. Për sa i përket Kamboxhias, vietnamezët këtë
mund ta rifitojnë fare shpejt dhe më parë se t'i vijnë
ndihmat nga ana e Kinës. Por në rast të një konflikti
midis Vietnamit dhe Kamboxhias, Bashkimi Sovjetik medoemos do të lëvizë nga veriu në kufijtë e Kinës dhe :do
t'i shkaktojë Kinës së Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao
Pinit në mos një luftë të deklaruar, shqetësime jashtëzakonisht të mëdha.
Kundërshtimet kino-vietnameze nuk janë vetëm 'për
tregtarët spekulatorë kinezë që. jetojnë në Vietnam, prej
të.cilëve me qindra mijë janë.larguar dhe për të tërhequr
të tjerë po shkojnë edhe vaporë kinezë. Midis këtyre dy
vendeve ka edhe probleme:kufitare të pazgjidhura që kanë ekzistuar para kolonializmit francez. Që në kohën -e
-Mao •Ce Dunit e të Çu En Lait u fol se ato . gjoja do të
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zgjidheshin, po në fakt nuk u zgjidhën. Problem përbën
për Kinën dhe Vietnamin edhe çështja e ishujve që bien
erë vajguri, ishuj që gjenden në hyrjen e oqeanit Paqësor dhe të Oqeanit Indian. Kina dëshiron t'i ketë ata nën
pushtetin e vet, kurse Vietnami pretendon se janë të tijtë.
Në këta ishuj po përzihen edhe Filipinet, edhe Zelanda e
Re; pbr edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Sovjetik. Kështu që po i turren rreziqe të mëdha
Lindjes së Largme, vetë Kinës së Mao Ce Dunit dhe të
Ten Hsiao Pinit që flet me aq arrogancë se mund t'i përballojë sulmet sovjetike dhe pretendon se lufta rrezikon
Evropën dhe jo atë vetë.
Aktualisht, qoftë jashtë, qoftë brenda, Kina gjendet
në pozita shumë të dobëta ekonomike, politike, ideologjike. Brenda vendit pushteti i Hua Kuo Fenit dhe i Ten
Hsiao Pinit nuk është akoma i stabilizuar. Po ashtu në
arenën ndërkombëtare ende nuk është konsoliduar aleanca e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me
vendet e Evropës Perëndimore, megjithëse kjo aleancë
mund të konkretizohet. Tash palët janë në fillim të marrëdhënieve. Kina po merr nga Ferëndimi premtime,
merr, gjithashtu, edhe kredi ekonomike, teknologji moderne, armatime, avionë etj., etj. Dufiet akoma kohë që
këto të vërshojnë në Kinë më me shumicë, po, sidoqoftë,
do të shkojnë atje tok me ashpërsimin e situatës në këtë
pellg të madh popujsh, domethënë gjatë ashpërsimit të
situatave kino-sovjetike.
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E SHTUNE
10 QERSHOR 1978

LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT, — MOMENT
KRUCIAL NE HISTORINE HEROIKE
TE POPULLIT TONE
10 qershori i vitit 1878, dita kur u mblodh në Prizren
Lidhja e Shqiptarëve, është një datë e shënuar e historisë
heroike të popullit tonë. Ajo ishte një ngjarje me rëndësi
të madhe historike për fatet e kombit tonë, pse bëhej në
kohën kur Porta e Lartë e Perandorisë Osmane, në bashkëpunim me carizmin rus dhe me perandoritë e tjera të.
Evropës, kërkonin ta copëtonin dhe e copëtuan atdheun
tonë.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit ishte ai moment krucial
gjatë të cilit të gjitha energjitë e popullit tonë, patriotizmi i tij i pashoq, dashuria për atdheun, për tokën. për
gjuhën, përpjekjet e tij politike dhe diplomatike e bashkuan atë si një grusht të vetëm për t'u bërë ballë turqve,
serbëve, malazezve, gjermanëve, austro-hungarezëve, grekëve, pse që të gjithë këta së toku ishin bashkuar kundër
popullit shqiptar.
Këtë datë ne e kujtojmë kurdoherë me admirim dhe
nderim të jashtëzakonshëm, pse ka qenë frymëzuese për
luftërat e mëvonshme të popullit shqiptar deri në ditët
tona. Të parët tanë rilindas, që me pushkë dhe me penë
luftuan për truallin arbëror, na kanë lënë mbresa të pashlyeshme e që prej gati tre-katër brezash vlojnë në gja518

kun dhe në zemrat tona. Në Luftën tonë Nacionalelirimtare i kishim kurdoherë parasysh qëllimet e larta të tyre
për mbrojtjen e lirisë dhe të pavarësisë së vendit, për
sovranitetin e atdheut, për çlirimin nga imperialistët e
ndryshëm dhe nga feudalët e borgjezia e shitur te të
hua jt.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit nuk ishte vetëm një
mbledhje udhëheqësish të shquar politikë, ushtarakë e të
kulturës ose vetëm një mbledhje idealiste. Ajo përfaqësonte vullnetin e gjithë kombit shqiptar, që nga skaji i
jugut deri në Mitrovicë e Kaçanik, në Plavë, në Guci e
deri në Tivar. Udhëheqësit e saj ishin bij të popullit me
mendje të ndritur dhe me një kurajë të hekurt që, për
kompaktësinë e kombit shqiptar, për kompaktësinë e trojeve shqiptare, të cilat rrezikoheshin të copëtoheshin nga
armiqtë e huaj shovinistë. kishin një qartësi të madhe
ideologjike, politike dhe ushtarake.
Ata nuk u kufizuan në memorandume shterpe drejtuar Kongresit të Berlinit ose Fuqive të Mëdha, por këto
memorandume u shoqëruan me një mobilizim të madh e
të gjithanshëm të masave të popullit shqiptar në Kosovë,
në Maqedoni, në Jug, në Grudë dhe në Hot, në Tivar e
kudo. Dhe aksionet diplomatike të Lidhjes u shoqëruan
edhe me aksione luftarake dhe me një propagandë e agjitacion të thellë e të zjarrtë.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit u bë epiqendra e luftës
çlirimtare, ajo demaskoi lakmitë e serbomëdhenjve, të
shovinistëve malazez e të grekëve. Të gjithë këta, sidomos sllavët, i ndihmonte carizmi rus që luftonte për pansllavizmin. për bashkimin e gjithë sllavëve. për të dalë në
Mesdhe dhe në Adriatik. Dhe carizmi rus u favorizua nga
perandoria e Vilhelmit I dhe e Bismarkut.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe lufta patriotike për
të cilën bënte thirrje ajo ishte një nga pikat nevralgjike
në «Çështjen e Orientit, «Çështjen e Orientit• historia519

nët e borgjezisë e kanë shkruar sipas qejfit të tyre dhe
Shqipërinë e kanë përdorur në këtë çështje si një monedhë tregu për të plotësuar dëshirat e carëve rusë, të kralëve serbë, të knjaz Nikollës të Malit të Zi dhe të mbretërve të Greqisë, kurse popullin shqiptar, që ishte një
popull me vitalitet të madh, me kulturën, me gjuhën dhe
me shkollat e tij, një popull që kishte luftuar në shekuj
dhe vazhdonte të luftonte, e harruan, ata nuk e përmendin në librat e tyre. Por populli shqiptar e shkroi vetë
historinë me armë në dorë, ai derdhi gjak, por edhe armiqtë nuk i la të qetë, u shkaktoi dëme të rënda. Për fat
të keq, forcat e armiqve tanë të bashkuar i thyen përpjekjet e popullit shqiptar, por Lidhja Shqiptare që u
mbajt në Prizren e që krijoi degët e saj në gjithë Shqipërinë, si dhe luftërat që bëri ajo për truallin arbëror,
lanë mbresa aq të mëdha në mbarë popullin tonë, sa këto
shërbyen e do të shërbejnë edhe më vonë për forcimin e
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.
Shovinistët, cilëtdo qofshin këta, me çdo petk që të
vishen dhe me çfarëdo ideologji që të mbulohen, çështjen e madhe të popullit shqiptar nuk do të mund ta
shuajnë dot kurrë, ajo çdo ditë që kalon po forcohet
dhe po rrënjoset në zemrat e shqiptarëve, kudo që janë.
Sidomos patriotizmi i vëllezërve tanë të Kosovës, të Dibrës, të Gostivarit, të Tivarit, të Ulqinit, të Plavës e të
Gucisë etj., do të qëndrojë kurdoherë i ndezur për atdheun e përbashkët, për lirinë, për demokracinë, për unitetin kombëtar.
Në Prizren këto ditë u bë një mbledhje përkujtimore sa për të thënë se u kujtua kjo ngjarje. Ne dërguam
në Kosovë delegacionin e shkencëtarëve tanë, me Stefanaq Pollon në krye, për të marrë pjesë në sesionin shkencor të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit që do të mbahej në
Prishtinë. Organizatorët kosovarë të këtij sesioni, të cilëve u kishte zënë këmbët kjo datë kaq e shënuar në disfa520

vorin e tyre, u thanë shokëve tanë të ndryshonin referatet, të ndryshonin titujt dhe konkluzionet e kumtesave
të tyre. Shokët tanë refuzuan dhe u nisën të largoheshin.
Por pas pak ata, sigurisht pasi morën urdhër nga Beogradi, thanë se hiqnin dorë nga kërkesat e tyre dhe se shokët tanë mund t'i mbanin referatet. Kështu që tanët i
mbajtën ato ashtu siç i kishin përgatitur. Megjithatë
është fakt se Tanjugu nuk jep asnjë të dhënë mbi këtë
sesion shkencor, ku për bujë kishin thirrur rreth 100
«shkencëtarë» borgjezë, pse, po të flitej për kumtesat e
tyre, ishin të detyruar të flitnin dhe për kumtesat e shokëve tanë. Por ne nuk do t'i lëmë pa i transmetuar në
radio kumtesat tona, që populli i Kosovës t'i dijë pikëpamjet tona shkencore rreth Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Disa udhëheqës kosovarë me gjithë Tanjugun luftën
e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit e kanë katandisur në një
luftë gjoja për alfabetin, për shkollat, për pedagogjinë,
gjëra fare për të qeshur. Kështu këta u shërbejnë shovinistëve serbë dhe përpiqen të deformojnë historinë. Ne e
kemi të qartë se nuk mund të presim ndonjë gjë të mirë
nga njerëz të tillë me kombësi shqiptare që deformojnë
faktet, konkluzionet, rrjedhimet e kësaj lufte të madhe të
popullit heroik të Kosovës dhe të të gjithë Shqipërisë.
Kurse te ne çështja e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
u bë një problem me të vërtetë i madh i mbarë popullit,
po mbahen konferenca, shkruhen artikuj, vihen në dukje luftërat që janë bërë, njerëzit e shquar dhe idetë e
mëdha që frymëzonin popullin.
Përveç kësaj propaganda jonë po shkon kreshendo
dhe sot më 10 qershor, në orën 18 00, në sallën e Teatrit
të Operës e të Baletit, do të mbahet një mbledhje solemne, ku do të flasë shoku Ramiz Alia mbi rëndësinë e
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në të janë ftuar edhe
pleq patriotë nga të gjitha anët e Shqipërisë.
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Nesër, në datën 11 qershor, do të bëhet një miting i
madh solemn në sheshin <•Skënderbej, ku përpara eshtrave të Abdyl e të Naim Frashërit, të vëna në një shtrat
topi dhe të mbuluara me Flamurin Kombëtar, do të parakalojë populli i Tiranës dhe ne do të vemi të bëjmë
homazhe. Pastaj do të mbahet një fjalim i rëndësishëm
për rëndësinë historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
dhe për udhëheqësit e saj të shquar.
Pas mitingut në mënyrë solernne, jo si në një ceremoni funebre, por në mes entuziazmit dhe duke kënduar
këngë patriotike. do t'i çojmë eshtrat e Abdylit e të Naimit në varrezat e reja që janë ndërtuar për ta në Parkun e Madh të Tiranës. Tok me varret e dy përfaqësuesve
të mëdhenj të Rilindjes sonë ne kemi përgatitur edhe
varrin e Sami Frashërit. eshtrat e të cilit ndodhen akoma
në Stamboll, pse qeveria turke nuk ka vendosur të na i
japë. Qeveria osmane e ndau Kosovën dhe pjesë të tjera
të tokave shqiptare nga Shqipëria, por aktualisht Republika Turke nuk duhet të ndajë vëllezërit Frashëri, të
cilët vërtet janë tre, por për popullin tonë ata janë një
e të pandarë, janë simbol i diturisë, i patriotizmit, i lirisë,
i sovranitetit, i luftës së popullit shqiptar për pavarësi
dhe për sovranitet.
Në vendin tonë prej muajsh po zhvillohet një fushatë e gjerë për t'i shpjeguar popullit në mënyrë shkencore rëndësinë e madhe të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, luftërat e të parëve tanë me armë dhe me penë, me
dituri e me diplomaci, për t'i treguar atij rezistencën
e pashoqe që ka bërë kundër gjithë botës. që kërkonte
t'i shkelte të drejtat e ta copëtonte. siç e copëtoi. Janë
bërë dhe po bëhen nga të katër anët konferenca shkencore. Pra i madh e i vogël te ne tash e ka të qartë
këtë periudhë të lavdishme të historisë së tij. Edhe pas
konferencës kombëtare shkencore, që do të fillojë në datën 12 qershor në Tiranë, do të bëhen po ashtu konfe522

renca shkencore edhe në disa qytete të tjera kryesore si
në Shkodër, Gjirokastër, Elbasan, Korçë. Dibër dhe Kukës.
Kështu që ne po forcojmë e po kalitim patriotizmin
e popullit tonë. ndihmojmë po ashtu në forcimin e krenarisë së ligjshme dhe të frytshme të të gjithë vëllezërve
tanë të Kosovës. të Malit të Zi e të Maqedonisë që vuajnë nën regjimin e serbomëdhenjve titistë.
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Bashkimi Sovjetik dhe te Stalini.. Prandaj në atë. kohë
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PROBLEMI I POPULLSISE SHQIPTARE QE BANON
NE JUGOSLLAVI
Problemi i Kosovës, i krahinave të Dibrës, të Strugës, të Gostivarit, të Tetovës etj., në Republikën e Maqedonisë dhe i shqiptarëve në Malin e Zi për ne qëndron
gjithmonë në rend të ditës.
Padrejtësia e madhe që i është bërë Shqipërisë nga
Porta e Lartë Osmane, nga Perandoria Cariste Ruse, nga
Perandoria Prusiane, nga ajo Austro-Hungareze dhe nga
fuqitë e tjera kapitaliste evropiane është evidente. Kjo
është një plagë e hapët, e cila do të vijë duke u malcuar,
është një padrejtësi flagrante e imperialistëve dhe e shovinistëve serbo-malazez.
Deri tash problemin e vëllezërve tanë shqiptarë që
jetojnë në trojet e veta shekullore në Jugosllavi, problemin e tokave shqiptare që u ndanë nga mëmëdheu dhe
iu dhanë haraç Serbisë dhe Malit të Zi, ne, komunistët
shqiptarë, e kemi trajtuar kurdoherë në rrugë marksiste-leniniste dhe kështu do ta trajtojmë edhe në të ardhmen.
Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare ne nuk e shtruam

çështjen nacionale në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare në Maqedoni dhe në Mal të Zi të Jugosllavisë së
vjetër, të kralit serb. Këtë për arsye se të dy popujt tanë
qenë ngritur në luftë kundër të njëjtit armik. u rreshtuan
në koalicionin e madh antifashist dhe u mbështetën te
'524

nuk vihej aspak problemi i çështjes ,së populls,isë dhe i
tokave shqiptare në Jugosllavi..Atëherë. shtrohej problemi
që të. ngriheshin në luftë tok me ne kosovarët dhe shqiptarët e. viseve tona në Jugosllavi. Pastaj, në bazë të teorisë marksiste-leniniste dhe të zgjidhjes së drejtë të çështjes së kombësive në shtetin jugosllav, i cili përbëhej
nga shumë kombe, e drejta e vetëvendosjes duhej. t'u jepej të gjitha kombësive në mes .të të cilave edhe asaj
shqiptare që përfshihej në shtetin jugosllav. Kështu vepruam ne në atë kohë dhe kjo ishte. një rrugë e drejtë.
Gjatë kohës së Luftës Nacionalçlirimtare ne bashkëpunuam .me komunistët e me partizanët jugosllavë dhe
pasi çliruam atdheun tonë, Shqipërinë, nga nazifashistët
u dhamë urdhër divizioneve tona që të kalonin dhe ato
kaluan në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi për t'i
çliruar këto vende, në bashkëpunim me partizanët jugosIlavë.
Forcat tona Nacionalçlirimtare arritën tej Vishegradit, deri në Bosnjë dhe në Hercegovinë. Ne shkuam atje
me mendime të pastra dhe të qarta komuniste e marksiste-leniniste, kurse jugosllavët, edhe pse quheshin komunistë dhe në atë kohë ne besonim se ishin të tillë, nën
pretekstin se gjoja luftonin.elementët ballistë, morën masa dhe vranë mjaft njerëz nga popullsia shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, po kështu edhe në Mal të Zi.
Gjatë kohës së Luftës së Dytë Botërore, Italia fashiste, pas sulmit hitlerian mbi Jugosllavinë, shpalli «Shqipërinë e madhe», domethënë gjithë trojet e Shqipërisë, të
banuara nga shqiptarë, ajo. i bashkoi me Shqipërinë. Ne
e luftuam këtë veprim me karakter imperialist, antishqiptar, shtypës, skllavërues, e luftuam, gjithashtu, demagogjinë nacionaliste dhe fashiste të regjimit musolinian të
Mustafa Krujës, të Shefqet Vërlacit dhe të të gjithë kuislingëve.të tjerë që erdhën më vonë e që bashkëpunuan
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me ita]ianët dhe me gjermanët. Kjo çështje slishte të
bënte aspak me qëndrimet politike dhe ideologjike të
Partisë sonë. Lufta jonë ndoqi në këtë drejtim rrugën e
vërtetë të çlirimit në bazë të aspiratave të popullit shqiptar, të ndjenjave të thella antifashiste çlirimtare dhe internacionaliste në bashkëpunim me popujt e Jugosllavisë
dhe me popullin grek që luftonin, si dhe me aleatët sovjeto-anglo-amerikanë.
Pas Ç]irimit të Shqipërisë dhe të Jugosllavisë, prapë
qëndrimi i Partisë sonë ishte i drejtë, marksist-leninist.
Ne i tërhoqëm forcat tona ushtarake nga Kosova, nga
Dibra dhe nga Mali i Zi, nga Bosnja e Hercegovina. Gjithë partizanët shqiptarë u kthyen në Shqipëri dhe bashkëpunimi ynë i sinqertë me jugosllavët, flas nga ana jonë,
filloi të futej në një rrugë pak a shumë të drejtë, megjithëse shikonim qëndrime e veprime që nuk na dukeshin
shumë të drejta, por këto ua vinim moskuptimit ose sjelljeve jokorrekte të individëve të ndryshëm dhe jo të udhëheqjes jugosIlave. Në të vërtetë doli se çështja nuk ishte
kështu. Më vonë, gjatë viteve 1947-1948, pikëpamjet antimarksiste, shoviniste, imperialiste dhe fashiste të titistëve do të dilnin më qartë në dritë. Kështu deri atëherë,
sidomos nga ana jonë. përpiqeshim që marrëdhëniet tona
me JugosIlavinë të ishin miqësore.
Kur unë shkova për herë të parë në JugosIlavi, siç
e kam shënuar edhe në shkrime të tjera, në bisedën që
pata me Titon, u ngrit edhe çështja e Kosovës dhe e të
gjitha viseve shqiptare që i janë atashuar JugosIlavisë.
Ai më pyeti mua se cili ishte mendimi ynë për këtë problem. Iu përgjigja Titos se Kosova e viset e tjera me
popullsi shqiptare që i janë aneksuar JugosIlavisë (Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi), janë toka shqiptare, të
banuara nga shqiptarë, prandaj i përkasin Shqipërisë dhe
tani që ne jemi dy vende socialiste, janë kushtet që ky
problem të zgjidhet drejt. Titoja, natyrisht, për të fshe526

hur lodrën e tij të djallëzuar e antishqiptare, pohoi se kjo
është e vërtetë, se nuk mund të mohohej një gjë e tillë,
se në kohët e mëparshme janë bërë padrejtësi ndaj Shqipërisë, prandaj këto toka dhe kjo popullsi i përkasin Republikës Popullore të Shqipërisë, por ju duhet të na
kuptoni, se jemi akoma në fillim të punës për konsolidimin e pushtetit tonë, prandaj, në rast se ne do të bëjmë
një gjë të tillë, domethënë në rast se do t'ia kthejmë këto
territore Shqipërisë, atëherë reaksioni serb do të ngrejë
krye dhe do të na dëmtojë në konsolidimin e pushtetit
tonë popullor. Dhe Titoja shtoi se kur ky pushtet të fuqizohet, atëherë puna do të zgjidhet dhe këto toka do t'i
kthehen Shqipërisë...
Mirëpo më vonë u kuptua se ai ishte një shovinist,
një fashist, një element antimarksist dhe antishqiptar.
Qëllimi i tij nuk ishte t'i jepte Shqipërisë tokat e grabitura nga Serbia, nga Maqedonia e Mali i Zi, por ta fuste
edhe vetë Shqipërinë në Federatën Jugosllave si një republikë të saj të shtatë.
për këtë proI tillë ishte qëndrimi ynë pas
blem dhe jam i bindur se ky qëndrim nga ana jonë ishte
i drejtë. Edhe Bashkimi Sovjetik dhe Stalini, që nuk i
njihnin akoma në atë kohë se ç'ishin Titoja dhe titistët
dhe që pak e njihnin edhe Shqipërinë, si u duk. nuk mendonin ndryshe, se nuk bënë asnjë vërejtje, asnjë sugjerim.
Pas demaskimit të titizmit situata ndryshoi krejtësisht. Ndryshuan, duke u sqaruar çdo ditë e më mirë, pikëpamjet tona politike për Federatën Jugosllave në përgjithësi, si dhe për udhëheqjen e Partisë Komuniste JugosIlave dhe për çështjen e shqiptarëve dhe të tokave të
tyre, që ishin përfshirë padrejtësisht në Federatën Jugosllave.
Natyrisht, gjithë qëndrimi ynë, që nga ajo datë dhe
deri më sot, vazhdon të jetë i njëjtë.
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Cili është ky qëndrim? Qëndrimi ynë ka qenë dhe
është që vëllezërit tanë që jetojnë. në Jugosllavi, në Kosovë, në Mal të Zi dhe në Maqedoni janë në vatrat e tyre,
në toka shqiptare. Këto toka janë grabitur nga serbomëdhenjtë, nga malazeztë me ndihmën e fuqive të mëdha
imperialiste të asaj kohe, prandaj i përkasin Shqipërisë... Ky ka qenë dhe është mendimi ynë, mendimi i Partisë sonë dhe të tilla janë dëshirat e zjarrta të mbarë. popullit shqiptar, të popullit të Kosovës, të popullit shqiptar të Malit të Zi dhe të Maqedonisë. Për këtë nuk ka
asnjë fije dyshimi dhe këtë dëshirë nuk mund ta luajë
as topi.
Por, duke i pasur të qartë këta objektiva, ne nuk
kemi dashur të hyjmë dhe nuk do të hyjmë në konflikt
të armatosur për çështjen e bashkimit me mëmëdheun të
trojeve shqiptare nën Jugosllavinë. Në këto situata një
veprim i tillë nuk mund të realizohet. Ai do të ishte i gabuar. Veç në luftën tonë kundër titizmit ne i kemi mbrojtur me vendosmëri të drejtat kombaare, gjuhën, zakonet
dhe doket e vëllezërve tanë që jetojnë në Jugosllavi, pse
këta po merreshin nëpër këmbë njëlloj dhe po në atë
mënyrë që kanë qenë marrë edhe nga serbomëdhenjtë,
nga stërnipërit e"knjaz Nikollës dhe • të shovinistëve maqedonas.
Titoja, Rankoviçi, Tempoja, Dushani dhe gjithë banda e revizionistëve jugosllavë e kuptonte qartë se çështja
shqiptare në Jugosllavi nuk mund të shlyhej. Nuk .mund
të mbulohej drita e diellit me shoshë, nuk mund të errësohej kjo dritë, nuk mund të .shuheshin ndjenjat . .e patriotizmit kosovar. .Prandaj.• titistët, duke u përpjekur që
të ruanin maskën e një regjimi socialist dhe të partisë së.
tyre fashiste borgjeze si një parti gjoja marksiste-leniniste, vepronin me dy faqe. Nga njëra anë gjoja u jepnin
shqiptarëve që banojnë në Jugosllavi të gjitha «të drejtat», dhe nga ana tjetër realizonin planin e serbomë529

dhenjve që konsistonte në zbatimin e gjenocidit kundër
shqiptarëve. Ata filluan sistematikisht vrasjet, burgosjet
e internimet e shqiptarëve në Goli Otok e gjetkë, si edhe
shpërnguljen e tyre në masë për në Turqi.
Plani i serbomëdhenjve ishte që këtë etni shqiptare
ta likuidonin, pse qëndronte si pykë në mbretërinë e tyre serbokroate. Dhe titistët, që ndiqnin po këto qëllime,
për interesat e tyre shovinistë, këtë etni shqiptare të lidhur ngushtë nga gjaku, nga traditat dhe nga gjuha e
ndanë në mes. Me një pjesë krijuan një krahinë gjoja autonome të Kosovës, kurse pjesën tjetër ia dhanë Maqedonisë për të krijuar kështu gjoja një shtet maqedonas. Me
këtë ndarje titistët ndiqnin dy qëllime: e para, të dobësonin forcën e unitetit dhe të patriotizmit të shqiptarëve
dhe rivendikimet e tyre ligjore për më shumë të drejta
brenda Federatës, por edhe për bashkim me atdheun e
tyre, me Shqipërinë socialiste dhe, e dyta. për të krijuar
një shtet hibrid me shqiptarë, maqedonas dhe turq, gjoja
si një pjesë e pandarë e Federatës Jugosllave por, në
fakt, për të neutralizuar tendencat probullgare të maqedonasve.
Titistët duke i ndarë shqiptarët dhe duke ndjekur
politikën grabitqare imperialiste të kralëve serbë, shpresonin që më vonë të bënin, siç po bëjnë, rivendikime tokësore në drejtim të Maqedonisë së Egjeut deri në Selanik dhe të Maqedonisë Pirine dhe kështu të zmadhonin
Republikën Federative të Jugosllavisë në kurrizin e të
tjerëve. Pra, tërë plani i titizmit ishte që Shqipërinë ta
gllabëronte plotësisht në Republikën Federative të Jugosllavisë. Në të njëjtën kohë ata kishin rivendikime edhe
ndaj Greqisë, në Maqedoninë e Egjeut, kishin rivendikime edhe ndaj Bullgarisë, bile synonin të kalonin edhe
më tej deri në Trieste dhe në Istria në kufirin me Italinë.
Të tilla ishin synimet ekspansioniste dhe imperialiste
të këtij shteti pseudosocialist jugosllav. Këto ne i kup34 - 130
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tuam që kur filloi prishja jonë me Jugosllavinë, që kur
pamë se pikëpamjet e Titos dhe të shokëve të tij ishin
pikëpamje shoviniste, fashiste.
Qëndrimi ynë në këto situata jo vetëm ka qenë i
drejtë, pse e demaskuam këtë bandë renegatësh, por morëm haptazi në mbrojtje edhe vëllezërit tanë shqiptarë që
jetonin në Jugosllavi. Ne ngritëm fuqimisht zërin tonë
kundër persekutimit, kundër gjenocidit, kërkuam që shqiptarët e Jugosllavisë të kishin shkollat e tyre, të kishin
të drejtë të ruanin zakonet, këngët, kulturën shqiptare
dhe unitetin e tyre etnik. Këto të drejta ne i mbrojtëm
politikisht, pa bërë ndërhyrje të ndonjë lloji rjetër në këtë çështje. Pra, politikisht dhe në bazë të ideologjisë sonë
marksiste-leniniste bëmë vetëm mbrojtjen e të drejtave
të vëllezërve tanë të një gjaku. Dhe mund të themi me
siguri se mbrojtja që u bëmë ne vëllezërve tanë shqiptarë në Jugosllavi pati efektet e saj.
Ne pamë se Titoja, duke ndjekur një politikë aventurore, duke e hedhur poshtë maskën socialiste, duke e
shndërruar Partinë Komuniste Jugosllave në Lidhje të
Komunistëve të Jugosllavisë, me një fjalë në një parti
pa kockë, hyri në luftë me Bashkimin Sovjetik dhe
ne. Nën pretekstin e frikës nga Bashkimi Sovjetik ai
mbështet plotësisht tek imperializmi amerikan dhe te kapitalizmi botëror, të cilët e ndihmuan Jugosllavinë fuqimisht dhe me të gjitha mjetet: ekonomike, luftarake.
politike dhe Titoja u bë kështu vasali i tyre. Në këto
metamorfoza prej kameleoni që vareshin nga dëshirat e
imperializmit amerikan dhe të kapitalizmit botëror, Titoja
ra në kontradikta dhe në kundërshtime të ashpra me
elementët ultrashovinistë dhe prosovjetikë, si me Rankoviçin. me Tempon dhe me shumë të tjerë si këta.
Në këto situata grupi i Tito-Kardelit, pasi likuidoi
grupin e kryesuar nga Rankoviçi, likuidim në kuptimin
që e shtyri atë në errësirë dhe jo me burgim dhe ndësh530

kim, atij i duhej të fuqizonte elementët e forcat antiserbe, pse vetë ishin prokroatë, prosllovenë. Një nga këto
forca antiserbe ishin shqiptarët. Përveç asaj, duke u përpjekur që të fshihte krimet e bëra prej vetë Titos dhe
prej Rankoviçit, si edhe për të gënjyer shqiptarët se me
likuidimin e grupit të Rankoviçit po krijohej në JugosIlavi «një situatë e ndryshme në krahasim me përpara»,
grupi Tito-Kardel filloi gjoja t'i përkëdhelte veçanërisht
shqiptarët e Kosovës, duke lëshuar pak frerin e tmerrshëm, litarin që u kishte lidhur për fyti, gjeti disa renegatë shqiptarë, i vuri këta në krye dhe u detyrua të hapte
edhe disa shkolla, të botonte edhe disa gazeta për popullsinë shqiptare etj., etj.
E gjithë kjo ishte një politikë dinake, me të cilën
ishim të bindur se nuk do të mund të gënjenin dot shqip-.
tarët që janë përfshirë në shtetin jugosllav. Shqiptarët e
dinin mirë se ishte pikërisht ky grup, me Titon në krye,
duke pasur në krahun e vet qoftë Rankoviçin, qoftë xhelatë të tjerë si ky, që e kishin vrarë e burgosur, që i kishin
rrëmbyer tokat dhe nderin popullsisë shqiptare. Prandaj
politika false dhe demagogjike e Beogradit asgjë nuk
mund të ndryshonte në ndjenjat e shqiptarëve. Kjo ishte
qartë një politikë shoviniste. Ne vazhduam ta demaskonim me të madhe këtë politikë shoviniste dhe mund të
them se kontribuam në rritjen e rezistencës dhe për ruajtjen e kompaktësisë së shqiptarëve në viset shqiptare në
Jugosllavi, ndihmuam që grupi i Titos, kundër vullnetit
të tij, të detyrohej të bënte disa lëshime dhe deri vitet
e parafundit të vendosnim edhe kontakte tregtare dhe
kulturore me Kosovën si një krahinë autonome.
Për sa u përket marrëdhënieve me shqiptarët e Ma.lit të dhe me ata të Maqedonisë, mund të themi se
titistët i kishin ngritur barrierat dhe vazhdonin t'i mbanin ato të ngritura kundër nesh, kundër kontakteve tona
me vëllezërit shqiptarë në këto dy republika. Veçanërisht
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shqiptarët e Malit të Zi nuk kishin asnjë të drejtë as nga
ato që gjoja fituan kosovarët në bazë të kushtetutës. Deri
në vitet e fundit në Mal të Zi nuk kishte as shkolla, kurse në Maqedoni popullsia shqiptare kishte disa të drejta,
vetëm se rronin nën terrorin e egër të shovinistëve fashistë maqedonas. Edhe aktualisht ekziston një ndryshim
i dukshëm në qëndrimin ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës dhe asaj të Dibrës, të Strugës, të Gostivarit, të Tetovës etj., me një fjalë të të gjithë shqiptarëve në Maqedoni. Këta të fundit jo vetëm persekutohen, por edhe
shpronësohen dhe në vendet e lëna bosh nga shqiptarët
për shkak të këtyre shpronësimeve, sillen nga zona e
Egjeut elementë maqedonas. Për të realizuar këtë politikë
shpronësimi të shqiptarëve, autoritetet maqedonase financohen nga Beogradi, u jepen para maqedonasve që t'ua
blejnë tokat shqiptarëve, u ndërtojnë shtëpi dhe u krijojnë komoditete të veçanta, me qëllim që të forcojnë, arbitrarisht e artificialisht në dëm të shqiptarëve pozitat e
maqedonasve në mënyrë të alambikuar në këtë republikë
hibride dhe të krijuar në format, në mënyrat dhe me idetë imperialiste të kohëve të kralëve serbë e malazez.
Jugosllavët e shohin se sa ditë që kalojnë, aq më
tepër po zgjohet popullsia shqiptare që banon në tokat
e veta në Jugosllavi. Kjo popullsi shqiptare, sidomos rinia, që ruan traditat e vjetra të gjyshërve e të stërgjyshërve të saj, që ruan dashurinë e zjarrtë për unitetin
e kombit në një shtet të vetëm shqiptar socialist, për
njësinë kombëtare, për njësimin e gjuhës së vet amtare,
po zgjohet politikisht, po zgjohet ideologjikisht dhe shikon gjithnjë e më qartë greminën ku po shkon JugosIlavia e ku kërkon t'i tërheqë edhe shqiptarët. Prandaj në
shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi
në forrria të ndryshme rezistenca ka filluar të rritet, ashtu
siç ka filluar të shtohet kundër tyre edhe shtrëngimi i litarit në fyt, siç kanë filluar të shtohen zinxhirët e Beo-
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gradit, presionet dhe kërcënimet e fashistëve jugosllavë
dhe të veglave të tyre shqiptare që sundojnë në Kosovë.
Aktualisht është krijuar një situatë që pavarësisht
nga lufta ideologjike, të cilën ne nuk e kemi shuar kurrë, në mes republikës sonë dhe Jugosllavisë, janë vendosur marrëdhënie normale tregtare dhe kulturore. Marrëdhëniet tregtare jugosllavët dëshirojnë t'i zhvillojnë
dhe ne nga ana jonë i zhvillojmë ato në interesin e përbashkët. Për sa u përket marrëdhënieve kulturore që kanë
një rëndësi të madhe, ne i zhvillojmë veçanërisht me popullsinë shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë e të Malit
të Zi gjë që revizionistëve titistë nuk u intereson. Sigurisht zhvillimin e këtyre marrëdhënieve; plotësisht ata
nuk mund ta pengojnë, por qitin gjithfarë pengesash,
gjejnë mënyra dhe marifete që masat e gjera punonjëse
të popullsisë shqiptare të Kosovës të mos bien në kontakt me kulturën e zhvilluar, me artin, me muzikën e Re.publikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Megjithatë
ata janë të detyruar të pranojnë diçka dhe ne s'kemi
humbur asnjë rast për të dërguar në Kosovë, në Maqedoni e në Mal të Zi grupet tona teatrale, muzikale, ansamble popullore me valltarë etj. Përveç këtyre, me vetë
kërkesën e autoriteteve shqiptare të Kosovës dhe me aprovimin e Beogradit që s'ka ç'bën, kemi disa vjet që dërgojmë vazhdimisht profesorë të Universitetit të Tiranës
për të dhënë leksione në Universitetin e Prishtinës. Titistët janë të detyruar ta bëjnë këtë lëshim nga vetë ekzistenca e një Shqipërie socialiste të fortë dhe nga zgjimi
e nga forcimi i ndjenjave të unitetit të shqiptarëve, i
ndjenjave të tyre patriotike, politike dhe ideologjike të
shqiptarizmit, në Kosovë dhe në të gjitha viset e tjera
shqiptare në Jugosllavi. Janë këto ndjenja që i detyrojnë autoritetet titiste që këto lidhje kulturore dhe artistike
me vendin tonë të mos i pengojnë plotësisht. Këto lidhje
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edhe pse nuk janë shumë të gjera, ushtrojnë një efelet
të madh në popullsinë shqiptare atje.
Përveç këtyre efekt të madh ushtrojnë radioja dhe
televizioni ynë, që dëgjohen e shikohen me etje të madhe nga të gjithë ata shqiptarë, në qytete, bile edhe në
fshatra që kanë aparate radioje e televizioni. Me gjithë
mjetet moderne që përdorin jugosIlavët, dhe ata përdorin
mjete të shumta, për të penguar emisionet e televizionit
dhe të radios sonë nuk ia arrijnë dot plotësisht qëllimit
të tyre. Kjo është tash një nga luftërat kryesore që po
bëjmë dhe që do të vazhdojmë të bëjmë ne, luftë politike, luftë ideologjike, luftë kulturore për të mbajtur gjaIlë ndjenjat e patriotizmit dhe për të ndihmuar vëllezërit
tanë shqiptarë në JugosIlavi që të zhvillohen në fushën e
kulturës, të ruajnë ndjenjat e dashurisë së zjarrtë për atdheun...
Megjithatë nuk ka ardhur akoma koha që ne të kërkojmë bashkimin e tokave dhe të popullsisë shqiptare që
jeton në tokat e veta në Jugosllavi me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Në këto situata, po ta
shtronim një gjë të tillë, do të bënim gabim. Në situata
të tjera që mund të krijohen, si, për shembull, në rast se
Federata Jugosllave do të prishet, ose në rast se sovjetikët do të sulmojnë Jugosllavinë, ose do të vendosin në
mënyra të tjera influencën e tyre në Serbi, në Maqedoni
e në Mal të Zi, ose në rast se imperializmi amerikan dhe
NATO-ja do të orvaten të futen në Jugosllavi, atëherë
po, ne nuk mund të qëndrojmë duarlidhur. Në një rast
të tillë do të jenë krijuar të atilla situata që shqiptarët,
tokat e të cilëve padrejtësisht i janë shkëputur Shqipërisë dhe i janë dhënë Jugosllavisë, duke ndihmuar veten,
do të përpiqen të gjejnë rrugën e bashkimit me atdheun
e tyre. Atëherë ata do të kenë ndihmën e Republikës
Popullore Socialiste të Shqipërisë, e cila nuk do të lejojë
më që shqiptarët e Maqedonisë të bëhen preja e bullga534

romëdhenjve, që Kosova të mbetet e robëruar nën sundimin e serbomëdhenjve dhe shqiptarët e Malit të Zi të
mbeten shërbëtorët dhe rajatë e malazezve.
Ne, në pozitat aktuale të Ballkanit, e veçanërisht të
Jugosllavisë, duhet të jemi shumë vigjilentë e të zgjuar
dhe asnjëherë të mos kemi besim në asnjë buzëqeshje
false të revizionistëve jugosllavë. Nuk duhet të kemi besim tek ata për arsye se vazhdimisht kanë dashur dhe
duan shkatërrimin e Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë, duan dobësimin dhe likuidimin e entitetit të
madh shqiptar në JugosIlavi, duan, gjithashtu, që Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë dhe Partia e Punës
e Shqipërisë të shkatërrohen. Ata duan pra, dhe për këtë
edhe kanë punuar e punojnë, që të shkatërrohet shteti i
diktaturës së proletariatit në Shqipëri dhe Shqipëria të
bëhet preja e imperialistëve të rinj në mes të të cilëve
janë edhe vetë revizionistët shovinistë jugosllavë, fashistët italianë dhe monarko-fashistët grekë. Ata, në mënyrë
të fshehtë por shumë herë edhe të hapët, përpiqen që të
përsëritet, në një shkallë akoma edhe më të madhe, historia e Traktatit të Paqes së Shën Stefanit dhe e Kongresit të Berlinit. Por këtë herë do të jetë jo vetëm e
vështirë, por e pamundur që ata të realizojnë planet e
tyre të urryera për të copëtuar Shqipërinë. Sot Shqipëria
nuk është më ajo e kohëve të kaluara. Sot ata kanë përballë një shtet të diktaturës së proletariatit, të forcuar
ekonomikisht, politikisht, ideologjikisht dhe ushtarakisht,
pra një shtet të pathyeshëm e të pakapërcyeshëm. Përveç kësaj politika e drejtë e Partisë dhe e shtetit tonë
socialist ka krijuar një situatë shumë të favorshme në
masat e gjera përparimtare të të gjithë botës dhe Shqipëria e shqiptarët nuk gjenden më në ato pozita që u ndodhën në kohën e luftës turko-greke që çoi në Traktatin
e Paqes së Shën Stefanit dhe në Kongresin e Berlinit.
Situatat sot kanë ndryshuar dhe janë në favorin tonë,
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megjithëse ambiciet dhe qëllimet grabitqare dhe likuidatore të fqinjëve tanë dhe të fuqive të mëdha ndaj Shqipërisë
nuk kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar vet6m mënyrat dhe
metodat e realizimit të komploteve të tyre, prandaj këto
mënyra dhe këto metoda ne duhet vazhdimisht t'i përgjojmë, t'i njohim dhe në kohën e duhur të marrim masa
që t'i demaskojmë dhe t'i shkatërrojmë deri në fund.
Aktualisht revizionistët kinezë janë në unitet të
plotë me ata jugosllavë, për arsye se si jugosllavët, edhe
kinezët, kanë një padron, Shtetet e B -ashkuara të Amerikës dhe kapitalin botëror. Të dy këto shtete aktualisht
paraqiten sikur janë kundër Bashkimit Sovjetik imperialist. Por në këtë lodër të tyre imperialiste e grabitqare
dhe pjesëmarrës në grabitjen e në shtypjen e madhe që
ushtrojnë mbi popujt e botës, imperializmi ndërkombëtar dhe kapitalizmi botëror me atë amerikan në krye.
çështja shqiptare është në rendin e ditës të këtyre dy
miqve të rinj revizionistë, që deri dje shaheshin e griheshin me njëri-tjetrin, por tash janë bashkuar dhe sidomos janë bashkuar në qëllimet e tyre komplotuese kundër vendit tonë, Shqipërisë. Armiqtë kapitalistë e revizionistë nuk mund ta honepsin që Shqipëria të jetojë e
lirë. e pavarur, sovrane, nën pushtetin e diktaturës së
proletariatit dhe e udhëhequr nga një Parti marksiste-leniniste.
Prandaj Kina, nga ana e saj, do të ndërmarrë dhe ka
filluar të ndërmarrë me të madhe masa drakoniane për
bllokadë ekonomike dhe politike ndaj Shqiiiërisë socialiste dhe, në bashkëpunim me revizionistët jugosllavë,
do të kurdisë edhe komplote kundër integritetit territorial
të vendit tonë, komplote këto që nuk do të mund të realizohen kurrë. Jugosllavët, nga ana e tyre, u lejojnë sovjetikëve të bëjnë edhe ata investime në Kosovë, siç
lejojnë edhe amerikanët, francezët e të tjerë që të investojnë atje me miliona dollarë. Këtë ata e bëjnë për të de536

moralizuar popullin shqiptar të Kosovës dhe të viseve.
të tjera shqiptare në Jugosllavi, për ta shkombëtarizuar,
për ta bërë popull apolitik. Revizionistët jugosllavë përpiqen të futin te populli shqiptar që jeton në tokat e veta
në Jugosllavi degjenerimin perëndimor, të përhapin ryshfetin, amoralitetin etj. Në këtë çështje titistët do të ndihmohen edhe nga kinezët, të cilët e filluan këtë punë që
kur dërguan në Jugosllavi «të deleguarin» e tyre Sajfudinin, që, siç e dimë, duartrokiti politikën nacionale të
renegatit Tito duke thënë se «Çështja nacionale në JugosIlavi është zgjidhur më së miri, në rrugën marksiste-leniniste».
As Jugosllavia e Titos, as Bashkimi Sovjetik i Brezhnjevit dhe i Hrushovit, as Kina e Mao Ce Dunit, e Çu En
Lait, e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit nuk e kanë.
zgjidhur çështjen nacionale. Pas vdekjes së Stalinit në
Bashkimin Sovjetik dominojnë rusomëdhenjtë; në Kinë.
dominojnë hanët; në Jugosllavi dominojnë serbo dhe
kroatomëdhenjtë e kështu me radhë. Prandaj Kina dhe
Jugosllavia punojnë jo vetëm legalisht në këtë drejtim.
por edhe ilegalisht. Për këtë arsye ne duhet të jemi shumë vigjilentë në këtë çështje. Propaganda jonë duhet të.
jetë intensive në drejtim të të gjithë botës për të vënë në
dukje vijën e drejtë të Partisë dhe të shtetit tonë të diktaturës së proletariatit, për të vënë në dukje fitoret e arritura në fushën e kulturës e në çdo fushë tjetër, zhvillimin socialist të vendit tonë, por sidomos të bëjmë që realiteti ynë të reflektojë dhe të futet thellë në zemrat dhe
në mendjen e vëllezërve tanë shqiptarë në JugosIlavi. Të.
mos lëmë, gjithashtu, që ata të merren nëpër këmbë politikisht, ideologjikisht dhe ekonomikisht nga serbomëdhenjtë, rusët, bullgarët, kinezët dhe amerikanët.
Ne duhet të parashikojmë se, pas vdekjes së Titos,
në Jugosllavi do të lindin e do të zhvillohen probleme
kapitale. Përse? Sepse Jugosllavia është një burg popujsh.
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Klikat revizioniste jugosllave duan dhe do të përpiqen
ta ruajnë unitetin aktual të Federatës, por çështja do të
shtrohet se nën drejtimin e kujt do të jetë kjo Federatë, nën drejtimin e serbëve, apo të kroatëve. Për sa u
përket elementëve shovinistë brenda vendit. këta janë dy
forca në rivalitet me njëra-tjetrën, pse janë forca kapitaliste, fashiste, që edhe ato duan të ruhet rederata dhe
politika grabitqare e carëve serbë dhe e borgjezisë fashiste kroate. Por, edhe për këta, çështja shtrohet se kush
do të dominojë, serbët apo kroatët. Këta do të përpiqen
të përdorin si vegla të tyre të tjerët. Kroacia do të bashkohet me Slloveninë, mundet edhe me Bosnjë-Hercegovinën, e cila do të jetë një qendër e diskutueshme në
mes tyre dhe serbëve. Mali i Zi mund të bashkohet ose
të mbajë anën e Serbisë, kurse serbët do të përpiqen të
vënë nën zgjedhë e nën kërbaç shqiptarët e Kosovës.
Edhe Maqedonia ka, po ashtu, mundësi të bëhet ose një
vegël e serbëve, ose të bëhet preja e Bullgarisë së madhe e nxitur nga sovjetikët.
Pas vdekjes së Titos, këto situata të brendshrne në
Jugosllavi, do të shfaqen, por çfarë shfaqjesh në ç'forma
dhe me ç'intensitet do të jenë, për këtë duhet të jemi vigjilentë dhe jo vetëm për të ndjekur rrjedhën e tyre, por
sidomos pasojat e tyre. Këto pasoja ne duhet t'i parashikojmë, pse tendencat e ndryshme rivale brenda Jugosllavisë, që të fitojnë mbi njëra-tjetrën do të mbështeten
patjetër në forcat e jashtme si imperializmi amerikan
dhe NATO-ja, ashtu dhe Bashkimi Sovjetik dhe organizata e Traktatit të Varshavës që veprojnë intensivisht që
tani. Për të dyja palët Jugosllavia paraqet interes shumë të madh, strategjik dhe ekonomik, pse në këtë vend
.janë investuar kapitale të mëdha, qoftë nga ana e imperializmit amerikan dhe e kapitalizmit botëror perëndimor, qoftë nga ana e kapitalizmit rus. Kështu që•secila

538

nga këto grupe kapitalistësh do të kërkojë t'i ruajë dhe
t'i forcojë pozitat që ka fituar në këtë vend.
Imperializmi rus në planet e tij grabitqare kurdoherë
ka synuar të dalë në Mesdhe e në Adriatik. Mesdheu ka
qenë ëndrra e carizmit, ëndrra e Dostojevskit, i cili thoshte se Stambolli duhet të jetë i Rusisë, domethënë Dardanelet dhe Bosfori, Marmaraja, tërë Thesalia dhe Thraka. Po kështu Perandoria Serbe duhej të ishte ajo perandori e sllavëve të Jugut që tok me Rusinë të pushtonin
gjithë Ballkanin dhe t'u qëndronin përballë fuqive • perëndimore.
Edhe tani synimi i revizionistëve sovjetikë është që
të dalin në Ballkan. Por dalja e tyre në Ballkan ndesh
në vështirësi, për arsye se NATO-ja, imperializmi amerikan dhe satelitët e tij duhet të nënshkruajnë vdekjen e
tyre, në rast se lejojnë, në mënyrë paqësore ose me ndonjë sulm ushtarak, që Jugosllavia të futet nën suazën e
perandorisë cariste, e perandorisë së re ruse. Në këto
situata vendi ynë vihet në rrezik sulmi si nga njëra palë,
ashtu edhe nga tjetra, dhe jo vetëm një herë veças nga
njëra palë dhe pastaj nga tjetra, por edhe nga të dyja
palët së bashku. Në qoftë se përpara katastrofës që mund
të shkaktojë Bashkimi Sovjetik, duke pushtuar me sulm
Jugosllavinë, imperializmi amerikan lidh duart, ne do të
gjendemi përballë armikut imperialist rus, të cilin duhet
ta përballojmë dhe do ta përballojmë me forcat ton,a të
unifikuara edhe me ato të vëllezërve tanë shqiptarë që
jetojnë në Kosovë, në Mal të Zi e në Maqedoni. Ne sigurisht do të kemi në këtë rast edhe ndihmën e asaj pjese
të popujve luftëtarë jugosllavë që nuk do të pranojnë
robërinë e rusëve, domethënë ndihmën e partizanëve jugosIlavë. Në rast të një lufte në mes Rusisë hrezhnjeviane dhe Jugosllavisë, me Titon ose pa Titon, unë mendoj
se do të ketë me dhjetëra mijë jugosllavë që do të luftojnë. Kjo do të jetë një forcë që do të vihet në aleancë me
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ne për të rezistuar kundër pushtimit rusomadh. Në qoftë
se Bashkimi Sovjetik do të futet në Jugosllavi me mënyra
të tjera, domethënë duke ushtruar influencën e tij, nëpërmjet forcave të brendshme, pra jo me anë tër-luftës,
atëherë metamorfoza që do të ngjasë do të jetë më e ngadalshme. Këtë metamorfozë në Jugosllavi ne duhet ta
ndjekim pse do të ketë rreziqe të mëdha jo vetëm për pavarësinë dhe për sovranitetin e vendit tonë, por do të
ketë pasoja të rënda edhe për vëllezërit tanë në Jugosllavi.
Pra, infiltrimi paqësor i imperializmit rus dhe vendosja e influencës së tij në Jugosllavi, që do të jetë një
influencë robëruese për popujt e Jugosllavisë. do të krijojë një moment special jo vetëm sepse do të nxitë shovinizmin serb, që ka shtypur, vazhdon të shtypë e do të
shtypë vëllezërit tanë kosovarë, si dhe ata shqiptarë që
rrojnë në viset e tjera shqiptare në Maqedoni dhe në
Mal të Zi, por do të bëhet një kërcënim serioz edhe për
Republikën Popullore Socialiste të ghqipërisë.
Prandaj të gjitha këto ngjarje që mund të ngjasin,
ne duhet t'i parashikojmë që tash dhe që tash të jemi të
përgatitur. Për të përballuar këto ngjarje si brenda dhe
jashtë, ne duhet ta përpunojmë opinionin në favorin e
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe në favorin e revolucionit, pse një përgatitje e tillë përbën
një barrikadë të fuqishme kundër lakmive të fqinjëve
shovinistë dhe imperialistëve, që qëndrojnë prapa krahëve të tyre.
Mësimi i madh i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, patriotizmi dhe zgjuarsia e udhëheqësve të saj, e prindërve
dhe e gjyshërve tanë, nuk do të shkojë kot. Shqipëria
nuk do të gjendet kurrë më në ato pozita që u gjendën
gjyshërit tanë. Megjithatë, edhe pse ishin në pozita të
vështira e të rënda, ata luftuan me guxim e me vetëmohim për mbrojtjen e tërësisë së truallit e të kombit
540

shqiptar, kundër cungimit të kufijve të Shqipërisë. Sot
ne nxjerrim mësime jashtëzakonisht të vlefshme nga
lufta, nga vuajtjet, nga përpjekjet, nga zgjuarsia e tyre,
nga organizimi i tyre për luftë, nga sinkronizimi i përpjekjeve të tyre në një front të përbashkët, në'një luftë
frontale për të përballuar situata të ndërlikuara, vështirësi të mëdha dhe armiq të fortë. Edhe kunciër nesh armiqtë do të jenë të shumtë,.clo të jenë dinakë, do të jenë më të armatosur, por aktualisht ekziston një Shqipëri
e lirë, një Shqipëri e pavarur dhe sovrane, ekziston diktatura e proletariatit, ekziston një Parti marksiste-leniniste e çeliktë, që, në unitet me popullin, ecën përpara
dhe mund e do t'i rezistojë çdo orvatjeje, çdo komploti
e çdo sulmi nga ana e armiqve dhe do të dalë fitimtare
kundër tyre.
Këtë situatë, këto mendime, këto pikëpamje, këtë
pjekuri të Partisë sonë, ne duhet ta bëjmë mish e gjak
të mbarë popullit tonë, që nga më i madhi dhe deri te
më i vogli, duhet ta bëjmë, gjithashtu, mish dhe gjak
të vëllezërve tanë shqiptarë në Kosovë, në Mal të Zi dhe
në Maqedoni dhe të të gjithë shqiptarëve që jetojnë kudo
në botë. Përveç këtyre, këtë politikë të drejtë, këto pikëpamje të drejta e të qarta ne duhet t'ua bëjmë po ashtu
të qarta të gjithë miqve tanë të panumërt që kemi në të
gjitha kontinentet e botës.
Politika dhe qëndrimet tona ndaj vëllezërve shqiptarë në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi duhet të
jenë vëllazërore e të matura dhe të mos mendojmë se këto
çështje të mëdha politike, ideologjike dhe etnike i kuptojnë njësoj të gjithë vëllezërit tanë në Jugosllavi. Duhet të kemi parasysh, në radhë të parë, se ata rrojnë atje
nën shtypjen e regjimit titist, se në të kaluarën kanë
vuajtur të zitë e ullirit, kanë provuar gjenocidin në kurrizin e tyre, kanë qenë të detyruar të shpërnguleshin
në Turqi dhe të flinin në hajatet e xliamive. Tash mi541

jëra prej tyre po bredhin rrugëve të Evropës, ku bëjnë
punë nga më të rëndat nëpër fabrikat e kapitalistëve për
të nxjerrë një krodhë bukë. Shumë prej tyre që janë pa
punë, kthehen përsëri në Jugosllavi ku jetojnë në mjerim të madh.
Zhvillimi dhe zgjimi i tyre politik dhe kulturor me
gjithë arritjet e deritanishme është akoma prapa. Prandaj ne, shqiptarët e Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë, duhet të kemi durim me ta dhe të mos i gjykojmë vëllezërit tanë shqiptarë në Jugosllavi me atë masë
që gjykojmë mendimet, veprimet dhe sjelljet e njerëzve
tanë në Shqipëri. Populli shqiptar që jeton në Republikën
Popullore Socialiste të Shqipërisë është shumë përpara.
Ai ka avancuar në çdo pikëpamje. Tek ai është rrënjosur thellë ideja e unitetit dhe e besimit ndaj Partisë së
tij të lavdishme të Punës. Populli shqiptar luftoi e derdhi gjak për lirinë që gëzon sot, derdhi djersën për
jetën e lumtur që gëzon sot, kurse vëllezërit tanë të
Kosovës është e vërtetë se kanë luftuar dhe vazhdojnë të luftojnë, por mbi ta ekziston kërbaçi shovinist sllav. Burgjet, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi janë
plot me shqiptarë, kundër të cilëve, sipas lajmeve të gazetave të huaja, përdoren torturat. Është për këto arsye
që në këto burgje ka revolta. Por revolta më e madhe
ekziston në gjirin e popullit kosovar dhe të shqiptarëve
në Mal të Zi ose në Maqedoni. Rinia e sotme e kësaj popullsie shqiptare në këto vise e ka të theksuar ndjenjën
e demokracisë së vërtetë, që do të thotë urrejtje kundër
pseudodemokracisë shoviniste serbomadhe. Studentët me
kombësi shqiptare në Universitetin e Prishtinës dhe në
përgjithësi gjithë rinia dhe nxënësit shqiptarë, kudo ku
janë në Jugosllavi, qofshin në shkolla, qofshin në punë,
ushqejnë dashuri të zjarrtë për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, e manifestojnë këtë dashuri dhe
rezistojnë kundër masave shtypëse të autoriteteve serbe
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dhe të shërbëtorëve të tyre shqiptarë në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi.
Serbët, ashtu si përpara në kohën e mbretërisë së
Karagjorgjeviçëve, edhe tash nën regjimin e Titos nxitin
në popullsinë shqiptare fenë myslimane, bile kemi informata se ata kërkojnë ndihmën e Turqisë për t'u dërguar
libra, gazeta e broshura turke që t'i shpërndajnë në Kosovë e në Maqedoni. Me këtë rrugë ata përpiqen të shuajnë ndjenjat patriotike te kosovarët dhe te të gjithë shqiptarët në Jugosllavi. Shovinizmi serb i ka dhënë një rëndësi të madhe zhvillimit të ndjenjave fetare te shqiptarët_
Për këtë qëllim janë hapur mejtepet dhe nxiten fëmijët
e vegjël të venë të mësojnë elifbenë, të venë nëpër xhami etj. Po ashtu shovinizmi serb për të shpartalluar unitetin e shqiptarëve në Jugosllavi përdor edhe mjete të
tjera si vëllavrasjen për hakmarrje, e cila është shumë e
zhvilluar dhe nxitet e zhvillohet më tej nga ana e tij.
Këto janë probleme që ekzistojnë në vëllezërit tanë
shqiptarë në Kosovë, në Maqedoni e në Mal të Zi. Këto
janë probleme me të vërtetë shqetësuese dhe ne me
shembullin tonë, me literaturën tonë, me mjetet e propagandës sonë, me radio e me televizion. të kemi kurdoherë
parasysh që të edukojmë edhe vëllezërit tanë kosovarë.
me ndjenjat e përparimit, që ata t'i luftojnë në radhët
e tyre këto të këqija që i nxit armiku i tij i përhershëm,
shovinizmi serb.
Natyrisht ne duhet të kuptojmë se një rol të rëndësishëm do të luajë këtu brezi i ri i shqiptarëve në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Por edhe brezi i vjetër duhet të bëjë atje përpjekje të mëdha që bijtë dhe
bijat e tij t'i mësojë që të ecin në rrugën e shqiptarisë.
në rrugën e nderit, t'i largojë nga veset e këqija, nga jeta
e shthurur dhe amorale, t'i edukojë ata që të duan, në
radhë të parë, atdheun, unitetin e kombit shqiptar. Me
këtë punë brezi i vjetër ta nxitë brezin e ri që të mësojë
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në shkolla, qofshin këto të hapura edhe nga Jugosllavia.
por që me ndjenjën e vet të patriotizmit të dijë të spastrojë nga mësimet, sidomos nga politika agresive dhe
3hfarosëse e shqiptarëve të Jugosllavisë që zbaton klika
-e Beogradit, tendencat antishqiptare, të dijë të ndajë grurin nga egjri, të ndajë të mirën nga e liga, ta shkelmojë
të ligën dhe të pajiset me virtytet e mira të kombit tonë.
Në këtë edukatë dhe në këtë ndihmë të madhe që
ne duhet t'u japim vëllezërve dhe motrave tona shqiptare
.në Jugosllavi, të kemi parasysh se duhet të jemi të durueshëm, t'i shohim çështjet ashtu siç janë, të vështira,
për vëllezërit dhe për motrat tona të matanë kufirit, por
të vështira dhe të zorshme edhe për anën tonë, pse ek.ziston një kufi, ekzistojnë tela me gjemba që e pengojnë
seriozisht frymën e shëndoshë që fryn nga Republika
Popullore Socialiste e Shqipërisë drejt Kosovës, drejt
Dibrës e viseve të tjera shqiptare në Maqedoni, drejt
Plavës e Gucisë etj. Prandaj duhen gjetur mënyrat, format, mjetet dhe të kihet shumë durim. Me durimin dua
të them këtë që politika jonë të mos jetë një politikë e
.nxituar, duke menduar se ajo çka dëshirojmë ne, të cilën
e dëshirojnë edhe shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë e
të Malit të Zi mund të realizohet në një kohë të shkurtër. Jo kjo nuk mund të realizohet kaq shpejt. Ne duhet
të ndjekim, sidomos për këtë çështje, një rrugë të tillë që
vetë kosovarët, vetë dibranët, gostivarasit, tetovarët e të
tjerë, vetë shqiptarët në Mal të Zi ta ndiejnë nevojën e
një edukimi të tillë patriotik dhe të gjejnë mjetet, mënyrat dhe format se si ta mbajnë gjallë, ta shumëzojnë dhe
ta kalitin këtë sa më drejt. Ata vetë, duke u bazuar në
atë pseudokushtetutë jugosllave që edhe ligjet i shkel,
kur vjen çështja për të drejtat e shqiptarëve, duhet të
përpiqen që të gjejnë mënyrat e drejtpërdrejta ose të tërthorta për të fituar hap pas hapi atë ndërgjegje të lartë
-që, kur ta dojë nevoja dhe kur ta sjellë koha e situata,

t'i shërbejë çështjes së përbashkët të Shqipërisë sonë të
shtrenjtë.
Në popull ka një fjalë të urtë që thotë: «Ndihmo më
parë •veten, që të të ndihmojë zoti» që është kundër
shprehjes: «Ndihmomë, o zot!» Këtë shprehje e këtë
je pesimiste e ka lëshuar një person që natyrisht nuk e
kishte të qartë nga ana filozofike çështjen e forcës së vetvetes dhe në një moment mjerimi. Por, shoku që kishte
afër; që pa dyshim do të ketë qenë njeri përparimtar,
që kuptonte kotësinë e besimeve fetare, iu përgjigj zjarr
për zjarr, atë që thashë: «Ndihmo më parë vetveten, pataj të të ndihmojë zoti». Kjo do të thotë që ndihmo vetveten, se zoti s'ka për të të ndihmuar kurrë. Prandaj
edhe kosovarët dhe gjithë shqiptarët në Jugosllavi kështu
duhet ta kuptojnë këtë çështje. Shqipëria, Republika jonë
Popullore Socialiste, është ndihmësja kryesore e tyre.
Kjo ndihmë nuk u ka munguar dhe nuk do t'u mungojë
kurrë vëllezërve dhe motrave shqiptare në Jugosllavi,
por, në radhë të parë, ata, vetë me forcat e tyre, duhet të
ngrenë lart ndërgjegjen, të ngrihen politikisht dhe ideologjikisht për momentet oportune që do të sjellë rrjedha
e historisë, pse kjo rrjedhë do të marrë vazhdimisht në
të ardhmen rrugën e materializmit dialektik dhe do të
fshijë, do të spastrojë e do të rrëzojë përtokë gjithë .kalbësirën e shoqërisë së vjetër borgjezo-kapitaliste titiste
që sundon në Jugosllavi dhe në të gjithë botën.
Prandaj duhet të përgatitemi për këto situata, të përgatitemi ne, kosovarët, dibranët, gostivarasit, tetovarët e
të tjerë dhe vëllezërit e motrat tona në Mal të Zi. Kaloi
ajo kohë që Fuqitë e Mëdha dhe serbomëdhenjtë, malazeztë, ustashët e revizionistët sovjetikë, grekët e megaliidesë dhe italianët fashistë mund të luanin me fatet e
popullit tonë, mund të preknin si të donin dhe të ndanin
në mes tyre tokat e Shqipërisë. Jo, ajo kohë nuk do të
vijë kurrë më. Kohë të tjera më të bukura do të vijnë
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për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, por
kohë të bukura do të vijnë edhe për vëllezërit tanë që
jetojnë në tokat e tyre, në mjerim dhe në skllavëri prej
qindra vjetësh që nga koha e Perandorisë Osmane, derisa
iu dhanë mbretërisë së. Karagjorgjeviçëve dhe që vuajnë
edhe sot nën shtypjen e renegatëve titistë jashtë kufijve
të cunguar të Shqipërisë. Ne vetë me duart tona, me .forcat tona, do ta ndërtojmë këtë unitet të kombit shqiptar.
Këtë detyrë të shenjtë na i kanë lënë amanet ta plotësojmë të parët tanë. Në mos arriftë dot brezi ynë që ta
plotësojë atë, duhet të përgatitim fushën që djemtë dhe
vajzat tona ta kryejnë këtë detyrë ndaj mëmës sonë të
dashur Shqipëri.

E MËRKURE
14 QERSI1OR 1978

HUAN HUAJA NE ROLIN E KASNECIT DHE
TË INTRIGANTIT TË SHBA-SE
Siç po duket, imperializmi amerikan dhe fuqitë e
mëdha kapitaliste të Evropës Perëndimore, me në krye
Francën, Anglinë, Belgjikën etj., kanë organizuar një forcë ushtarake prej 15 a 30 mijë vetash (shifra nuk mund
të përcaktohet saktë, po agjencitë e lajmeve thonë se
duhet të jenë 15-20 mijë veta), «për të mbrojtur» shtetet
afrikane, veçanërisht Zairenë kundër synimeve sovjeto-kubane.

Me fjalë të tjera imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror e së toku me ta edhe Kina, përpiqen të
ruajnë pushtetin e tyre në shtetet afrikane, të mbrojnë
pasuritë e veta të grabitura në këto vende, të mbrojnë
bankat dhe koncesionet e tyre kapitaliste.
Për fat të keq të këtyre popujve, të cilët tash po e
shohin ç'është Kina, ministri i Jashtëm kinez është kthyer
në emisar të imperializmit amerikan në Afrikë dhe kudo.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara përdornin si
emisar Titon, por ky u plak, prandaj tash kanë nxjerrë
Çausheskun dhe Huan Huanë, ministrin e Jashtëm kinez
i cili pa pikë turpi shkoi në Zaire, u takua me Mobutun
dhe me gjithë autoritetet e këtij vendi dhe u premtoi
atyre ndihmë të madhe ushtarake dhe ekonomike që të
mbrohen nga socialimperializmi sovjetik. Kështu Kina po
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fut këmbët në Afrikë dhe, nën maskën e <<botës së tretë
të luftës kundër socialimperializmit sovjetik, po kthehet në një fuqi imperialiste. Socialimperializmin sovjetik
ajo dëshiron ta zëvendësojë vetë, por meqë nuk e ka forcën ekonomike dhe potencialin ushtarak si të sovjetikëve,
është bërë mesit i amerikanëve, u bën këtyre qejfin, merr
ndihma nga ata dhe nga aleatët e tyre, bën me një fjalë
punën e kasnecit, të intrigantit dhe të proksenetit.

Natyrisht, kjo politikë e Kinës nuk u vjen për hosh
titistëve, të cilët duan ta ruajnë maskën e pseudoteorisë
së tyre të «vendeve të paangazhuara» dhe të udhëheqësit
të «vendeve të paangazhuara». Titistët konsiderojnë se
shtetet afrikane janë «të paangazhuara», por ngjarjet tregojnë se mosangazhimi i tyre është një gënjeshtër. Etiopia, «shtet i paangazhuar», është e angazhuar te Bashkimi
Sovjetik, Somalia, «shtet i paangazhuar», ishte e angazhuar. rrie sovjetikët dhe tash u angazhua me amerikanët.
Zaireja, që mbahej si një shtet. gjoja i paangazhuar, tash
u angazhua me të gjithë, domethënë është në shërbimin
dhe nën shtypjen e të gjithë imperialistëve. Po ashtu shtetet e tjera si Gaboni, Nigeria e të tjera, e të tjera që
quhen frankofone, çfarë «shtetesh të paangazhuara» janë?
Këto janë plotësisht të angazhuara me Francën, e cila
vazhdon dominimin e saj kolonial në to. Pra teoria e
«vendeve të paangazhuara» është një blof i kurdisur nga
jugosllavët dhe nga imperializmi amerikan, pse në fakt
ky del më hapur kundër synimeve të Bashkimit Sovjetik
që kërkon të rindajë botën. Kjo do të thotë se
mi amerikan dhe aleatët e tij, Imperialistët e tjerë, kërkojnë që shtetet e ashtuquajtura, të paangazhuara të vazhdojnë të jenë të angazhuara me ta.
Gazetat «Borba» dhe <<Politika» të Beogradit në këtë
drejtim përpiqen të vënë ,në dukje mirë pakënaqësinë e
titistëve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që, megjithëse janë frymëzueset e.Jugosilavisë për teorinë e <<të
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paangazhuarve», po e vertëdemaskojnë thelbin e «paangazhimit» me veprimet aktuale për t'i mbrojtur 'këto koloni
ose neokoloni të tyre. Gazetat zyrtare të Beogradit nuk
lënë pa zënë njëkohësisht në gojë, me këtë ras4 edhe
veprimet e Kinës.
Fjalimin e ministrit të Jashtëm jugosllav në OKB
e lexova me vëmendje. Në pjesën që bënte fjalë për çarmatimin, ai e fuste Kinën në listën e një fuqie të madhe,
e llogariste si njërën nga fuqitë e mëdha që posedojnë
armën atomike, me një fjalë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Sovjetik, Francën dhe Anglinë.
Natyrisht, kjo akoma nuk tregon divergjencat e thella në mes Jugosllavisë dhe Kinës. Sidoqoftë, interesat e
Jugosllavisë, për të mos u demaskuar krejtësisht, e lypin
që kjo të thotë diçka në këtë drejtim dhe ministri i ri i
Jashtëm jugosllav, i cili Zëvendësoi tash Miniçin, e shikon me pesimizëm të ardhmen e <<vendeve të paangazhuara», ndaj theksoi se ka superfuqi që përpiqen ta shkatërrojnë këtë organizatë të «shteteve të paangazhuara», që
në fakt nuk ekziston, ashtu siç ka thënë me kohë Partia
jonë.
Jugosllavia, e cila qëndron në dy karrige, për sa u
përket Kinës dhe Bashkimit Sovjetik do ta luajë këtë politikë të ekuilibrit, të ekuidistanc 6
. në mes Bashkimit Sovjetik, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Natyrisht, balanca e saj aktualisht anon më tepër nga
aleanca kino-amerikane, por prapë frika e bën Jugosllavinë titiste që të mos i djegë gurët edhe me Bashkimin
Sovjetik, me gjithë këmbënguljen e Tenit e të Hua Kuo
Fenit që Jugosllavia, Rumania, Turqia dhe Greqia (se
Shqipërinë ata e dinë që nuk merr pjesë), të krijojnë një
front të fortë antisovjetik. Mirëpo unitet midis këtyre

vendeve nuk mund të arrihet kurrë, pavarësisht se Ten
Hsiao Pini, sipas informatave të sigurta që kemi, gjatë
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bisedimeve që pati me Çausheskun e mburri këtë si «një
burrë shteti të zotin, me perspektivë, një politikan të
madh, që i reziston me kurajë të madhe imperializmit
sovjetik».
Por Çaushesku nuk është veçse një agjent i sovjetikëve, i vënë prej tyre që ta luajë këtë rol. Edhe Teni e
di fare mirë që Çaushesku është një proksenet, por që të
dyja palëve, edhe sovjetikëve, edhe kinezëve, u leverdis
që ta kenë për allishverishe. Sovjetikëve nuk u prish shumë punë pseudorezistenca e Çausheskut, pse, në fakt,
Rumania është mbushur me oficerë sovjetikë, bile edhe
me ushtri sovjetike të kamufluar. Edhe kinezët e dinë
këtë gjë, e dinë, gjithashtu, edhe jugosllavët, të cilët e
shfaqin shumë herë mosbesimin e tyre nëpërmjet ambasadorëve që shprehen se nuk kanë besim te Rumania, jo
vetëm te politika aktuale e saj, por edlie për faktin se
ata e njohin Rumaninë dhe udhëheqjen rumune ç'vlerë
kanë në rast të një konflagracioni që mund të ngjasë me
Bashkimin Sovjetik.
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DESHMI E KALBËZIMIT TE SHTETIT BORGJEZ
ITALIAN
Mbrëmë Radio Roma njoftoi se Xhovani Leone, president i Republikës Italiane dha dorëheqjen për arsye se
akuzohet se ka marrë ryshfete nga shoqëria amerikane e
aeroplanëve •«Llokhid». Ç'tregon kjo? Kjo tregon kalbëzimin e shtetit italian, të demokracisë borgjeze italiane
në përgjithësi dhe të Demokracisë Kristiane në veçanti.
Një sërë udhëheqësish italianë, ministra e kryeministra, deri te presidenti i republikës, Leone, kanë ngrënë
ryshfete nga kjo shoqëri amerikane. Por me siguri nuk
janë vetëm Leone, Rumori, Tanasi e Gui të Italisë që
janë ngatërruar në skandale të këtilla. Ryshfete kanë
ngrënë edhe krerë shtetesh e partish nga njëri ose nga
tjetri vend kapitalist. Për sa i përket Italisë skandalet
zbulOhen njëri pas tjetrit, sipas rasteve dhe kushteve politike që luhen në kurriz të popullit italian. Këtë herë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës luajtën lodrën e shantazhit të tyre që kur partia revizioniste italiane shpalli
dëshirën për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Kjo dëshirë
1indi nga biSeda dhe marrëveshja midis Moros dhe Berlinguerit, që përfundoi me triumfin e Moros në Partinë
DeirnOkristiazie.
• Pas këtij akti politik të Moros, që ishte në disfavor
të imperializmit amerikan, i cili e konsideron Italinë si
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një aeroplanmbajtëse të tij, si një pikë nevralgjike me
rëndësi të NATO-s, Moroja u rrëmbye nga «brigadat e
kuqe». Këta i bënë gjyqin dhe më në fund e vranë, ngjarje që u kthye në një skandal të madh. Kur vranë Moron
në Itali ishte duke u zhvilluar gjyqi i disa ministrave, si
Tanasi e Gui, që kishin ngrënë ryshfete nga «Llokhidi».
Për sa i përket Rumorit këtij sikur ia mbuluan,
mbuluan edhe ngjarjen e Moros, por, si duket presioni
amerikan është akoma i madh, prandaj detyruan edhe
Leonen të jepte dorëheqjen. Kështu Italia hyn përsëri
në një krizë të madhe politike, e cila ligjërisht duhet
të zgjidhet brenda 15 ditëve, por do të shohim si do të
venë punët, kush do të jetë presidenti pasardhës dhe në
sa kohë do të zgjidhet ai, do të vijë përsëri një demokristian në krye të shtetit italian, apo do të vijë ndonjë
element laik. Megjithatë, kjo çështje do të diskutohet
patjetër, siç do të diskutohet edhe qeveria e ardhshme
italiane, pse qeveria aktuale është e detyruar t'i paraqesë
dorëheqjen presidentit të ri që do të zgjidhet.
Flitet se president do të zgjidhet Fanfani, njeriu më
i fortë i demokristianëve. Në qoftë se do të zgjidhet.Fanfani, duket qartë që grupi i tij do të ketë manovruar mirë
bashkë me amerikanët në këto rrethana, duke likuiduar
konkurrentin e vet, Moron, duke likuiduar edhe Leonen,
për të marrë fuqinë. Natyrisht, Fanfani është element i
së djathtës së demokristianëve, prandaj ardhja e tij si
president, po të realizohet, patjetër që do të forcojë pozitat e së djathtës fashiste demokristiane dhe Italia do të
ecë në rrugën e një diktature fashiste në shërbim të
interesave amerikanë dhe të NATO-s. Sidoqoftë kriza në
Itali do të thellohet akoma më shumë dhe tok me këtë
krizë do të diskreditohen të gjithë ata që e kanë mbrojtur këtë situatë në këtë vend. Këtë situatë në Itali e
kanë mbrojtur jo vetëm revizionistët italianë, por edhe
revizionistët kinezë.
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Revizionistët kinezë do të shohin te Fanfani, në qoft.
se ky vjen në fuqi, një element shumë të përshtatshërn
për reaksionin në Evropë. Koha do të na tregojë se si do
të zhvillohen ngjarjet në këtë vend fqinj, i cili na detyron të forcojmë vigjilencën.
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PANORAMË E SHKURTER E «DIPLOMACISE
BOTERARE» KINEZE
Diplomacia kineze, me ardhjen në fuqi të ekipit Hua
Kuo Fen-Ten Hsiao Pin, karakterizohet nga një histeri
luftënxitëse. Ajo është një diplomaci e shpejtuar, e marrë dhe pa kurrfarë arsyetimi dhe principialiteti. Në gjithë veprimtarinë e këtij ekipi, që erdhi me puç në Kinë
dhe likuidoi edhe ato mbeturina të njëfarë demokracie
borgjeze revolucionare që ekzistonin, tash shohim një
shpejtim jashtëzakonisht të madh me një inkoherencë
dhe marrëzi të papërshkruar. Kjo sigurisht vjen nga ideja, nga strategjia që ndjekin kinezët, strategji e cila u
dikton udhëheqësve të tyre aktualë fashistë që të restaurojnë sa më parë kapitalizmin në vend dhe ta bëjnë këtë
një superfuqi imperialiste.
Kjo politikë e Kinës është e tillë, për arsye se kështu
paraqitet edhe gjendja e brendshme e këtij vendi, konluze dhe e paprinciptë, sepse edhe para se të vinte në
fuqi ekipi aktual, pra, edhe nën drejtimin e Mao Ce Dunit
dhe të Çu En Lait, siç e kam shpjeguar shumë herë të
tjera më parë, politika e tyre nuk ishte një politikë konsekuente, qoftë edhe e një demokracie borgjeze. Në politikën e Maos dhe të Çu En Lait ne shihnim një paqëndrueshmëri, një lëkundje sa djathtas, majtas, një
mungesë kriteri dhe principialiteti. Nuk njihej mirë dhe
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nuk përcaktohej qartë objektivi që kërkonte të arrinte
politika e Mao Ce Dunit. Kjo politikë edhe në arenën
ndërkombëtare ishte një politikë eklektike, por eklektike
e kufizuar, sektare, pa principe të caktuara si duhet. Ne
konstatonim se strategjia kineze një herë anonte nga e
majta, një herë tjetër nga e djathta, por shumë herë ajo
ishte centriste. Një politikë e tillë ishte koniunkturale
dhe kishte një objektiv, por ky ishte i lidhur me'dobësinë
ekonomike të vendit dhe me mungesën e kapacitetit politik të ekipit që jetoi e veproi nën drejtimin e Mao Ce
Dunit. Ka rëndësi të kuptohet se mbështetja te Bashkimi
Sovjetik, pra, strategjia e aleancës me të kundër imperializmit amerikan, bëhej jo nga qëllime parimore, por nga
synimi që Kina të fuqizohej ekonomikisht dhe ushtarakisht, duke u mbështetur te Bashkimi Sovjetik.
Kur Kina pa se kjo rrugë ishte pa krye për strategjinë e saj, atëherë mori një drejtim centrist, gjoja agresiv,
kundër dy superfuqive, edhe kundër Bashkimit Sovjetik,
edhe kundër imperializmit amerikan, pse të dyja këto
superfuqi, respektivisht me Hrushovin dhe me presidentin Lindon Xhonson në krye, po binin në marrëveshje me
aq sa binin. Këto marrëveshje Kina i konsideronte jo në
interesin e saj. Gjatë kësaj kohe ajo, duke mos pasur një
politikë stabël dhe parimore marksiste-leniniste, përgatitej të anonte dhe anoi nga strategjia proamerikane për të
prishur aleancën në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik dhe për të anuar balancën
drejt një miqësie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës
kundër Bashkimit Sovjetik.
Kjo ishte pika e parë .e strategjisë bazë të Mao Ce
Dunit dhe të Çu En Lait. Mirëpo gjatë kësaj kohe kjo
politikë mbetej një politikë e mbyllur, një politikë, si me
thënë, e izoluar vetëm në dy drejtime. Hapja e Kinës në
botë varej nga këto dy drejtime. Kur ishte në aleancë me
Bashkimin Sovjetik, hapja e Kinës ishte shumë e ngushtë,
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vetëm drejt vendeve pro Bashkimit. Sovjetik, kurse, kur
ndryshoi strategjinë dhe mbajti pozitë centriste, Mao Ce
Duni e ngushtoi akoma më tepër hapjen e Kinës në botë.
Kina filloi një detantë dhe një hapje më të gjerë në politikën botërore kur u vu të ecte. drejt një miqësie me
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e filluan, natyrisht, Mao Ce Duni me Çu En Lain, por, pas vdekjes së
tyre, Hua Kuo Feni dhe Ten .Hsiaci• Pini morën frenat
ndër dhëmbë dhe, duke bërë puçin,- duke likuiduar «katërshen», siç e quajnë ata, e eila i kishte penguar dhe do
t'i pengonte në një veprimtari të tillë aberrante, të ma-:
rrë, siç po zhvillohet aktualisht, zgjeruan rrugën drejt
restaurimit kapitalist dhe tash po bëjnë përpjekje të mëdha për të fituar kohën e hurribur.- •

Në se konsiston kjo kohë e humbur? Kjo konsiston:
në atë që qoftë socialimperializmi sovjetik, qoftë imperializmi amerikan, kanë livadhisur sipas interesave të tyre.
Si njëri ashtu edhe tjetri, •gjatë' këtyre momenteve poli-;!
tike në të cilat ka kaluar Kina, kanë- vepruar në botë për
rrethimin dhe për izolimin 'e saj. Izolimi i Kinës ishte i•
dyfishtë, izolim nga ana e sovjetikëve dhe izolim nga ana
e amerikanëve. Politika e të dyja .superfuqive në këtë
drejtim zhvillohej drejt zgjerimit të sferave të
cës së tyre, drejt zgjerimit të tregjeve, për fuqizimin cihe,
për hegjemoninë e njërës dhe të tjetrës. Njëkohësisht kjo•
politikë zhvillohej edhe për ta detyruar Kinën që të
ndronte e izoluar, ose njëri apo.tjetri t'i•impononte kësaj.
vullnetin e vet, të bënte që strategjia kineze të kthehej
në drejtimin e njërit apo të tjetrit. Kështu që gjatë kësaj•
politike të marrë, antimarksiste th.Mao Ce Dunit, Bashkimi Sovjetik arriti deri diku që. të kishte një influencë
të madhe rreth vendeve aziatike f si, për shembull, në
Afganistan, në Indi, deri diku edhe në Pakistan, për të
mos folur për influencën amerikane, •angleze ose france-:
ze, e cila ushtrohej drejtpërdrejt dhe' në mënyrë të
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shme në Indonezi, në Filipine, në Japoni, në Korenë e
Jugut. Në Azi mbeteshin Vietnami, Laosi dhe Kamboxhia,
që ishin në luftë me imperializmin amerikan.
Lufta e imperializmit. amerikan me Vietnamin e detyronte Kinën ta mbronte Vietnamin sa për sy e faqe,
sepse më vonë politika e saj tregoi ajo anonte nga imperializmi amerikan dhe përpiqej që Vietnami të pajtohej
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur Vietnami u
çlirua. Kina u mundua që këtë vend ta fuste nën sqetuilën e saj, pra nën influencën e vet, ose ta nxiste drejt
nënshtrimit përpara imperializmit amerikan që Vietnami
të hynte përsëri, në një zgjedhë të re, por në forma të
tjera •paqësore»,, nën sundimin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës dhe jo të Bashkimit Sovjetik. Kina veproi
kështu sepse në këto kohë ajo, pas vajtjes së Kisingerit
në Pekin dhe me manovrat e tij e të Niksonit, e kishte
ndryshuar strategjinë . nga pro Bashicimit Sovjetik në proamerikane. Pra, për sa i përket Azisë, në këto situata
ndodhej Kina kur erdhi në fuqi ekipi i Hua Kuo Fenit
dhe i Ten Hsiao Pinit.

Për sa u përket lidhjeve të saj me Evropën, këto
ishin pothuajse zero. Kina, derisa rronte Mao Ce Duni,
në marrëdhëniet e saj me vendet e ndryshme të botës, në
përgjithësi, kishte vënë si kusht çështjen e Tajvanit, domethënë kush propozonte të vendoste marrëdhënie me të,
duhej të sqaronte nëse ishte me Tajvanin apo me Kinën.
Një shtet që mbante lidhje diplomatike me Tajvanin, nuk
mund të hynte as në marrëdhënie diplomatike, as tregtare dhe as ekonomike me Kinën.

Aktualisht Kina ndodhet në situata të vështira.
E para, për të realizuar synimet e saj strategjike për
t'u bërë superfuqi, synime që u përcaktuan që në Kongresin e 10-të të Partisë Komuniste të Kinës 1, kur ishin
1 Ky kongres u zhvillua nga 24-28 gusht 1973.
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gjallë Maoja dhe Çu En Lai, Kina duhej të mbështetej
fuqimisht tek imperializmi amerikan dhe në vendet e
tjera kapitaliste të zhvilluara të botës. Një mbështetje e
tillë i nevojitej Kinës, për të fuqizuar ekonominë e saj
dhe për t'u armatosur deri në dhëmbë me teknologji moderne. Ky, pra, ishte objektivi i madYi i strategjisë kineze.
Mirëpo nuk mund të realizohej në rast se Kina s'do të
ndihmohej nga fuqitë imperialiste perëndimore, meqenëse nuk mund të merrte më ndihma nga imperializmi
tjetër, ai sovjetik.

E dyta, Kinës i duhej të çante rrethimin diplomatik.
Prandaj ajo kaloi nga faza e izolimit të saj, e një politike
të mbyllur dhe të ngurtë, në fazën e marrëdhënieve diplomatike, në fillim me disa shtete kapitaliste të Azisë, që
mendonte se do të pranonin hegjemoninë e saj, dhe pastaj me të gjitha shtetet kapitaliste, revizioniste e fashiste,
duke u futur kështu në xhironin e gjithë politikës impe-

rialisto-kapitaliste të botës perëndimore.
Çështja e tretë lidhej me gjendjen e saj të brendshme që ka shumë rëndësi për Kinën. Kjo gjendje duhej
stabilizuar, pse, pavarësisht se Huaja me Tenin morën
pushtetin, kundërshtarët e kësaj klike puçiste nuk ishin
vetëm katër veta, siç deklaronte propaganda zyrtare, por
ishin me miliona. Vetëm gjatë Revolucionit Kulturor, derisa u bë puçi i Hua Kuo Fenit, në parti kishin hyrë 18
milionë njerëz të rinj, të cilët ishin të frymëzuar nga ky
revolucion. Gjithë këta njerëz nuk mund të pranonin
përrallat e Hua Kuo Fenit dhe agresivitetin e papërmbajtur të Ten Hsiao Pinit, prandaj do t'i nxirrnin klikës
puçiste, siç po i nxjerrin dhe do t'i nxjerrin edhe më vonë vështirësi në drejtim, në ekonomi, në stabilizimin e
saj.
Kësaj çështjeje grupi i Hua Kuo Fenit përpiqet t'i
gjejë zgjidhje, por zgjidhja nuk mund të jetë as radikale,
as e shpejtë. Ajo do të jetë një zgjidhje e përkohshme
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dhe kaotike, për arsye se forcat e brendshme politike dhe
ekonomike në Kinë janë në kuncTërshtim me njëra-tjetrën.
Njerëzit e grupit, që akoma kanë besim te vija e Mao Ce
Dnnit (që nuk është marksist-leninist), mendojnë se kjo.
është një vijë marksiste-leniniste. Pra vija centriste e
Mao Ce Dunit .ka adeptë të shumtë në Kinë. Këtë vijë
deri në njëfarë shkalle e ka adoptuar Hua Kuo Feni, i cili
përpiqet të realizojë një aleancë centriste me majtistët
për të frenuar grupin djathtist që udhëhiqet nga Ten
Hsiao Pini. Pasuesit e Tenit pa asnjë parim, duke i hedhur të gjitha poshtë, që nga Mao Ce Duni, që nga Revolucioni Kulturor dhe frenimet e Hua Kuo Fenit,
dëshirojnë që kalimi i Kinës në kapitalizëm, në socialimperializëm, të bëhet me shpejtësi të madhe. Por pavarësisht se .përplasen mendime, pikëpamje, klasa dhe shtresa të ndryshme, duhet theksuar se në gjithë aktivitetin e
jetës në Kinë, qoftë në industri, qoftë në bujqësi, qoftë
në arsim, në kulturë e në çdo fushë tjetër, në vija të
përgjithshme Hua Kuo Feni me Ten Hsiao Pinin për sa
u përket modernizimit të vendit dhe forcimit të ushtrisë
janë në një vijë. Mirëpo mënyra e arritjes së këtij objektivi .midis këtyre të dyve ka diferenca.
Pavarësisht se grupi i Hua Kuo Fenit, domethënë

aleanca centristo-majtiste, është më i fuqishëm nga ai i
Tenit, ky i fundit vihet re që ecën më me guxim dhe më
me shpejtësi përpara në rrugën e tij. Tashmë në Kinë jo
vetëm që është bërë rehabilitimi i elementëve borgjezë e
kapitalistë të deklaruar, monarkistë dhe agjentë të fuqive
të huaja, por këta janë duke marrë postet e vjetra dhe
janë përcaktuar të atilla masa që kundërshtarët, domethënë të gjithë ata që e quajnë veten majtistë, të eliminohen
dhe janë duke u eliminuar me shumicë nga funksionet e
tyre shtetërore dhe të partisë. Kjo e frikëson shumë grupin e Hua Kuo Fenit, por ky nuk ka çfarë të bëjë. Gjendja në ushtrinë kineze, ka të njëjtat karakteristika. Kjo
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ushtri, ashtu si dhe populli dhe partia, është e përçarë,
gjë që duket në masat që po merren në bazë kundër.
kuadrove të ashtuquajtur të majtë. Këto masa ndeshin në

që po e vërteton me vepra se ndjek dhe zbaton udhëzimet dhe propozimet e Uashingtonit.
Në të njëjtën kohë Kina, duke vijuar politikën e saj
të shfrenuar, tok me ekipet e panumërta të oficerëve të

një rezistencë të madhe; prandaj në krye të ushtrisë ato
merren me ngurrim, për arsyë se nuk është stabilizuar
akoma forca më reaksionare e djathtë fashiste e Ten
Hsiao Pinit.

shtatmadhorisë së ushtrisë së saj, dërgon edhe qindra delegacione për çështje ekonomike dhe tregtare, të përbëra
jo nga një, po nga 20-30 veta. Kina kërkon të zhvillojë

Në këto situata në politikën dhe në diplomacinë
neze shohim një histeri të paparë ndonjëherë jo vetëin në
historinë e Kinës, por as në historinë e Bashkimit Sovjetik
revizionist, kur grupi i Nikita Hrushovit erdhi në

ekonominë. Por për ta arritur këtë, në të njëjtën kohë rne
forcimin e ushtrisë, asaj i duhen kredi kolosale. Këto
kredi Kina përpiqet t'i sigurojë nga të gjitha shtetet imperialiste që përmenda, të vjetra dhe të reja. Me kreditë
e tyre ajo kërkon të marrë teknologji të re që të zhvillojë
ekonominë e saj si ekonomi e një shteti të madh kapitalist.

Një histeri të tillë ne e kemi parë vetëm në regjimin
tist. Me qindra delegacione ushtarake kineze shohim të ,
bredhintasgëk ebotsnprvd
ndryshme kapitaliste, si në Shtetet e Bashkuara të Ame- .
rikës,nFacJpoiëAngl,Gjerma
Perëndimore, në Belgjikë, në Rumani, në Jugosllavi, e kudo. Kjo tregon që Kina është në ethe..Po ç'janë këto

ethe?
E para, këto ethe janë për të siguruar armatime m&derne, për të siguruar kredi, për të marrë teknologji të
re ushtarake dhe për të armatosur forcat e mëdha njerëzore kineze.
E dyta, për të nxitur psikozën e luftës imperialiste,
domethënë për të kërcënuar Bashkimin Sovjetik gjoja
një aleancë kino-amerikane dhe. me të gjitha shtetet kapitaliste perëndimore të zhvilluara. Ekipet e panumërta
të specialistëve ushtarakë që shkojnë jashtë Kinës, marrin
kontakte me shtabet kapitaliste botërore .për të siguruar
armë, për të siguruar një aleancë të ardhshme kundër
Bashkimit Sovjetik, për të nxitur luftën ndërimperialiste;
duke menduar që të tjerët t'ia nxjerrin Kinës gështenjat
nga zjarri. Kështu udhëheqja kineze vrapon të fitojë besimin tek imperializmi amerikan dhe te të tjerët se. te
Kina ata kanë një mike të besës; që është e gatshme dhe
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Drejtimi tjetër i strategjisë kineze është aktualisht
infiltrimi i saj, kudo ku ka mundësi, në të gjitha vendet
e së ashtuquajturës botë e tretë, nën ngjyrën e aleates
së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës, Anglisë,
Japonisë etj. Duke u hequr si përkrahëse e «botës së tretë», Kina jep aktualisht një ndihmë shumë të vogël, pse
është larg t'i ndihmojë të tretët, të konkurrojë në këtë
drejtim imperializmin amerikan dhe imperialistët e tjerë.
Ajo bën një politikë demagogjike, me të cilën nuk i gënjen dot popujt e Afrikës, të Azisë dhe të Amerikës
Latine se gjoja është për çlirimin e tyre nga superfuqitë.
Të gjithë tash e shohin qartë se Kina nuk është më
një shtet socialist, se ajo e ka braktisur revolucionin dhe
është bërë aleate e gjakpirësve të popujve, jo vetëm e
imperialistëve, por edhe e klikave grabitqare borgjezo-kapitaliste-fashiste që sundojnë mbi popujt e ndryshëm
ku orvatet të infiltrojë.

Ne shohim që Kina, me këtë kurs që ndjek, përpiqet
të krijojë rezervën e vet politike, më vonë edhe ekonomike, domethënë të krijojë zonën e saj të influencës, tregjet e saj. Por aktualisht, duke pasur iluzionin se politika
titiste në shërbim të amerikanëve me pseudoteorinë e
36 - 130
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«botës së paangazhuarr> është një politikë fitimprurëse,
udhëheqja kineze përpiqet të vihet në aleancë me klikën
e Titos, të përfitojë kohë për të dalë në krye të vendeve
gjoja të paangazhuara, që gjoja ndjekin këtë teori titiste.
Ky është një iluzion, por kinezët përpiqen që ta bëjnë
realitet, domethënë të ndihmojnë edhe këta, ashtu siç
ndihmon Titoja, imperializmin amerikan dhe të marrin
po ato kredi nga amerikanët, bile më shumë nga sa ka
marrë ai si shpërblim për këtë politikë që ka ndjekur.
Nga ana tjetër, Kina ndjek vijën e propagandimit absurd për të ndihmuar që vendet e NATO-s dhe të Tregut
të Përbashkët Evropian të forcohen, të forcojnë, gjithashtu, unitetin e tyre politik, ideologjik dhe ekonomik
kundër Bashkimit Sovjetik, pse rrezikohen nga ai me një
luftë të tretë botërore. Tërthorazi Kina u thotë këtyre
shteteve që të konsolidojnë miqësinë ushtarako-politike
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe miqësinë
ushtarako-politike dhe ekonomike me Kinën, duke u hapur këtyre tregun e saj të madh që të investojnë në këte
vend kapitale të mëdha për ta financuar, por njëkohësisht edhe për të fituar të ardhura të mëdha për veten e
tyre.
Çështja tjetër është se Kina ka intensifikuar propagandën e saj në vende të veçanta, si, për shembull, siç
duket tash, në Ballkan. Ajo ka marrëclhënie të mira me
dy shtete të Ballkanit, me Jugosllavinë dhe me Rumaninë, dhe mendon që këto dy shtete të bëhen një barrierë
në shërbim të NATO-s kundër Bashkimit Sovjetik.
Përveç kësaj Kina bën presione ekonomike, politike
dhe ideologjike te ne që të thyhemi dhe të zbatojmë strategjinë e saj. Por këtij qëllimi revizionistët kinezë nuk
ia arrijnë. dot me ne, ata nuk ia arrijnë dot as me Jugo-

sllavinë e Titos, pse Titoja është dobk, kurse Çaushi i
Rumanisë është një agjent i maskuar, po i maskuar keq, i
sovjetikëve. Si Titoja, ashtu edhe Çaushesku përfitojnë
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në të dy tablotë, hanë në të dy grazhdet, në mos në 15
grazhde.

Kina zhvillon demarshe politike edhe drejt Turqisë
e Greqisë, të cilave u jep mend që të kenë kujdes ndaj
socialimperializmit sovjetik, i cili i rrezikon etj., etj., sikur këto dy shtete duhej të pritnin Kinën e Hua Kuo
Fenit dhe të Ten Hsiao Pinit që ta mësonin rrezikun e
revizionizmit sovjetik, të socialimperializmit sovjetik. Por
kjo për Kinën do të thotë që ti, Turqi, dhe ti, Greqi,
mbahuni fort tek imperializmi amerikan. Të njëjtën gjë
bën Kina edhe me Italinë dhe me Spanjën.
Sot shkon për një vizitë në Pekin mbreti i Spanjës,
trashëgimtari i pushtetit fashist të Frankos. Natyrisht,
atje Huan Karlosit do t'i bëhet një pritje siç u bëhet
mbretërve në Kinë.

Në Azi shohim, gjithashtu, një aktivitet të etshëm të
Kinës në drejtim të Kamboxhias. Kamboxhian Kina e ka
nën thundër dhe bën si i thotë kjo. Partia e Kamboxhias
nuk është një parti komuniste, ajo është tërësisht një satelite e Partisë Komuniste të Kinës dhe nuk rron veçse
në saje të Kinës. Nga ana tjetër, Kina bën avanca të njëpasnjëshme në drejtim të Indisë, marrëdhëniet me të cilën, siç dihet, i ka pasur shumë të acaruara, p -or tash përpiciet që t'i përmirësojë. Mirëpo këto marrëdhënie nuk ecin
ashtu si dëshiron Kina. Kjo po përpiqet ta harrojë Ali Buton dhe të lidhet me kundërshtarin e tij në Pakistan, gjë
që hyn në strategjinë e saj të prishjes së rrethimit.

Strategjia e Kinës synon, gjithashtu, që të ndihmojë
dhe të inkurajojë shahun e Iranit dhe të gjithë sheikët e
gjirit të Omanit. Të tëra vendet e këtij gjiri, tok me Arabinë Saudite, janë objektiva aktualë të politikës dhe të
diplomacisë kineze, e cila, me influencën e saj, përpiqet
që këto vende t'u qëndrojnë besnike aleancave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ato të forcojnë unitetin
në mes tyre për t'u bërë ballë sovjetikëve.
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Ndaj Japonisë Kina bën një politikë nxitëse 'për të
konkluduar traktatin e miqësisë, por do që në këtë traktat të figurojë termi «kundër hegjemonizmit». Me fjalë
të tjera Kina dëshiron që ta lidhë Japoninë me një traktat kundër Bashkimit Sovjetik. Mirëpo Japonia, e cila
është në një vijë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
megjithëse ka përfitime të mëdha nga afrimi me Kinën
e sotme, e sheh fare qartë politikën që ndjek kjo dhe nevojat që e shtyjnë të bëjë një politikë të tillë. Ajo i njeh
mirë, gjithashtu, psikologjinë kineze dhe atë të udhëheqjes aktuale kineze dhe nuk bie në ato kurthe që kërkon
t'i imponojë kjo. Natyrisht, Japonia nuk është kundër një
bashkëpunimi të ngushtë, sidomos ekonomik, me Kingh,
e cila ka lëndë të para të çdo lloji që asaj i nevojiten
shumë, prandaj nuk është në kundërshtim me një modus
vivendi miqësor me Kinën. Por në të njëjtën kohë Japonia u ruhet tendencave ekspansioniste të Kinës ndaj Bashkimit Sovjetik, i cili përbën një rrezik për Japoninë, në
rast se kjo pranon kushtet e Kinës për nënshkrimin e një
traktati të miqësisë ose të mossulmimit me të.

Për sa i përket Koresë, Kina nuk është shumë e
ngrohtë me Kim Ir Senin, pse edhe ky është një batakçi.
Kim Ir Seni ndjek një politikë megalomane dhe ka shumë borxhe dhe këto borxhe i kërkohen. Kimi kërkon t'i
Iajë borxhet me ndihmën e Kinës, por edhe të Bashkimit
Sovjetik. Kështu që edhe ai ka një politikë të balancës,
lëkundet herë nga njëri, herë nga tjetri, që të përfitojë
sa më shumë nga një biçim shantazhi, aq sa mund të
luajë rol «shantazhi» i një myflizi.
Në drejtim të Filipineve, të cilat janë një koloni ose
si të thuash gjysmëkoloni, nën influencën e imperializmit
amerikan, Kina shohim të dërgojë njërin pas tjetrit udhëheqësit e saj kryesorë që të bisedojnë me Markosin. Ajo
dërgon, gjithashtu, në Birmani, në Bangladesh, në Tajlandë, udhëheqës të kalibrit të lartë, që nga Li Hsien Nieni e
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deri te Ten Hsiao Pini. Gjithë këto vajtje-ardhje, gjithë
kjo politikë dhe kjo diplomaci synojnë që të çajnë rrethimin e krijuar më parë kundër Kinës, t'i bëjnë këto
vende dashamirëse ndaj «Kinës së re» dhe t'i japin mundësi kësaj të fillojë të bëjë tregti me to dhe të vendosë
marrëdhënie kulturore. Kina përpiqet të krijojë një pakt
në mes këtyre vendeve, i cili t'i bëjë ballë eventualisht
një sulmi sovjetik, pse, sipas saj, edhe Vietnami është
bërë tash një bazë e sovjetikëve, prandaj me Vietnamin
Kina është në thikë e në pikë. Sovjetikë -i me flotën e tyre
vijnë vërdallë në Detin e Kinës dhe në Oqeanin Indian,
ndihmojnë kështu Vietnamin dhe pëi.piqen jo vetëm ta
mbajnë, por edhe ta forcojnë rrethimin e Kinës.
Ekziston kështu një garë e egër në mes këtyre dy
superfuqive. Imperializmi amerikan, ka mashat e veta që
e aktivizojnë këtë kundërshtim dhe dëshiron e përpiqet
që Kina të bëhet plotësisht e varur nga politika e tij dhe
nga politika e aleatëve të tij perëndimorë.

Prandaj në këto momente konstatojmë që aktiviteti
më i madh politik, ideologjik, ushtarak dhe ekonomik i
Kinës zhvillohet në Evropë, nuk mbetet pas edhe në Amerikë, pastaj në një shkallë më të dobët në vendet e Azisë.
Për ndërhyrjen në Afrikë revizionistët kinezë ndjekin pikërisht atë politikë që bënte dikur Titoja në kohën
e lulëzimit të tij si agjent amerikan. Kina del në mbrojtje të politikës amerikane në Afrikë, ajo propagandon
statukuonë, domethënë mbështet me këtë interesat e kapitalizmit amerikan, francez, anglez, të racistëve të Afrikës së Jugut etj. Kjo gjë ka nxitur urrejtjen jo vetëm të

popujve të Afrikës, të cilët humbën çdo iluzion mbi politikën gjoja socialiste të Kinës, por dhe ata udhëheqës,
që kanë marrë ndihmë nga Kina, tash flasin hapur se
Kina është bërë një zëdhënëse dhe shërbëtore e Shteteve
të Bashkuara të. Amerikës.
Kina është pro krijimit të «legjioneve të huaja» në.
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Afrikë, për të mbrojtur klikat afrikane të shitura tek
imperializmi amerikan dhe tek imperialistët e tjerë. Kina
po e mbështet këtë politikë në Afrikë duke dërguar atje
emisarët e saj kryesorë, si ministrin e Jashtëm Huan Hua,
i cili zhvillon haptazi bisedime me Mobutun, atakon që
nga Zaireja sovjetikët dhe kubanezët, mban lidhje me
Etiopinë, ku nuk ka interesa të mëdhenj dhe ku janë futur sovjetikët, nxit Somalinë etj., etj. Politika e Kinës në
Afrikë është e shpëlarë dhe demaskuese për të, pse i
shërben politikës skllavëruese të imperializmit amerikan
dhe të imperialistëve të tjerë të vjetër, që nuk janë zhdukur nga Afrika dhe vazhdojnë edhe sot, njëlloj Si më
parë, t'u pinë gjakun popujve afrikanë.
Kjo është me pak fjalë strategjia e Kinës.
Por, duke e analizuar këtë politikë të vazhdueshme
eklektike dhe koniunkturale, imperialistët amerikanë dhe
ata perëndimorë që tash po u përgjigjen avancave kineze,
për arsye se kanë interesa të mëdhenj ekonomikë dhe politikë. Kështu ata vënë përpara Bashkimit Sovjetik një
fuqi tjetër të madhe, Kinën, së cilës i japin armatime
dhe teknologji të re. Në të njëjtën kohë imperialistët
ndjekin me kureshtje dhe me dyshim politikën e Kinës,
pse ajo në një moment, kur ta shikojë veten pak a 'shumë të fortë, mund të bëjë një gjysmë kthese për të arritur

në një kthesë tjetër të re dhe të bëhet përsëri aleate e
Bashkimit Sovjetik.
Këtë politikë të Kinës e ndjek edhe Bashkimi Sovjetik, pavarësisht nga lufta e sipërfaqshme dhe kontradiktat që ekzistojnë në mes Bashkimit Sovjetik dhe Kinës.
Bashkimi Sovjetik vazhdon të ngulë këmbë që ta kthejë
Kinën nga ana e tij. Por edhe imperializmi amerikan dhe
imperialistët e tjerë këtë eventualitet e ndjekin me kujdes të madh, nuk janë budallenj që të futen në luftë për
interesat e Kinës. Kinën, po, ata mund ta futin në luftë
me Bashkimin Sovjetik për interesat e tyre, dhe pikërisht
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këtu shohim që Karteri të zbatojë një politikë, si me
thënë, me dy krerë, njëra e Vensit, «pëllumbit» dhe tjetra e Brzezhinskit, «skifterit». Vensi si këshilltar i presidentit amerikan është për një politikë jo shumë të ashpër, ai nuk është për një politikë të luftës së ftohtë me
Bashkimin Sovjetik, por për një politikë të bashkekzistencës paqësore, kurdoherë në interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse Brzezhinski është për një politikë shumë më të shpejtuar në afrimin me Kinën dhe për
një ashpërsim korrespondues me Bashkimin Sovjetik nga
ana tjetër.
Karteri përpiqet të qëndrojë në dy karrige dhe të
gjejë një rrugë të mesme, të kënaqë edhe dhinë edhe
lakrën. Kjo mundet që e shkakton atë mosinvadim t.ë Kinës me shpejtësi më të madhe nga ana e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, për të cilën ato i kanë mundësitë.
Kjo nuk do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës
kanë lidhur duart. Jo, ato veprojnë fuqimisht, edhe sot i
japin Kinës teknologji dhe armatime, influencojnë në
shtetet borgjeze kapitaliste të zhvilluara të Evropës dhe
tek anëtarët e NATO-s që të zhvillojnë tratativa me Kinën. Tratativat, natyrisht, janë të koordinuara me amerikanët, fitimet ekonomike, politike dhe ushtarake që do
të rrjedhin prej tyre janë në interesin jo vetëm të Gjermanisë Perëndimore, të Francës, të Anglisë ose të Belgjikës, por edhe në interesin e amerikanëve, për arsye
se interesat e ,.Evropës së Bashkuar» dhe të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës janë të pleksura ngushtë ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht. Prandaj palët nuk
veprojnë në mënyrë të veçuar. Në sipërfaqe duket sikur
ky është një veprim që kryhet në mënyrë të veçuar. por
në strategji interesat e të gjithëve janë të përbashkët.
Në vija të përgjithshme kjo mund të jetë, sipas mendimit tim, panorama e politikës dhe e diplomacisë absurde,
reaksionare, luftënxitëse dhe kapitaliste të Kinës aktuale.
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Kjo është një politikë e paprinciptë, e paprinciptë në
platformën e një shteti borgjezo-kapitalist, pse për Kinën
s'mund të flitet më për çështjen e principeve marksiste-leniniste, që nuk ekzistojnë gjëkundi. Politika aktuale e
demaskoi dhe po e demaskon këtë vend çdo ditë e më
shumë. Kina po e humbet besimin në botë. Shtetet me
të cilat ajo bën allishverishe, e kuptojnë fare mirë politikën e saj të paqëndrueshme, të dyshimtë, kapitaliste
e që u intereson. Ato nuk janë të bindura në qëndrueshmërinë e politikës kineze, kurse popujt e kanë humbur
krejt besimin ndaj Kinës dhe po binden se ajo s'ka qenë
kurrë një shtet socialist, se Partia Komuniste e Kinës
s'ka qenë kurrë një parti marksiste-leniniste. Çdo ditë
Kina demaskohet dhe kështu vërtetohet qëndrimi i drejtë
dhe parimor i Partisë sonë, i cili përqafohet dhe propagandohet nga popujt dhe nga njerëzit përparimtarë të
vendeve të ndryshme të botës. Them njerëzit përparimtarë, pa përmendur këtu, në radhë të parë, komunistët,
revolucionarët, të cilët shohin te vija e Partisë sonë një
politikë konsekuente për çlirimin nga robëria e kapitalit,
e imperializmit dhe e socialimperializmit.

E MARTE
20 QERSHOR 1978-

JASHTE DUART NGA VIETNAMI!
Marrëdhëniet kino-vietnameze po acarohen çdo ditë
e më shumë, për fajin e imperialisto-fashistëve kinezë.
Vietnami, sipas mendimit tim, është i pafajshëm në këtë
çështje. Kinezët po i bëjnë presion që ai t'i nënshtrohet
politikës së tyre hegjemoniste, po asaj politike për të cilën ata shajnë Bashkimin Sovjetik revizionist.

Bashkimi Sovjetik revizionist është me të vërtetë një
shtet që synon vendosjen e hegjemonisë së shtetit të
madh, por edhe Kina aktuale nuk qëndron më pas se ai
kur kërkon që Vietnami t'i nënshtrohet. Për këtë qëllim
Kina ka krijuar pretekstet që ta rrethojë Vietnamin, t'i
vështirësojë më tepër këtij situatën e brendshme, situatën politike, ekonomike, punën ndërtimtare, si dhe gjendjen e sigurimit të tij shtetëror. Për këtë Kina mbështet
e vë në veprim Kamboxhian që është bërë një satelit i
vërtetë i saj.

Udhëheqja kamboxhiane nuk është një udhëheqje
marksiste-leniniste. Veprimet e saj, që pas çlirimit, nuk
tregojnë në asnjë mënyrë një pjekuri të tillë ose një qëndrim të tillë marksist-leninist ndaj problemeve ndër- ,
kombëtare,ndj hivmeqtëdaritë dhe sidomos ndaj popullit të vet.
Nga të gjitha të dhënat e agjencive të lajmeve dhe
në bazë të lajmeve zyrtare del se vietnamezët u kanë
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propozuar kamboxhianëve që të bisedojnë për çështjet
kufitare. Por të çudit fakti që Kina, e cila vetë ka biseduar me disa të tjerë për probleme kufitare, kamboxhianët nuk i lejon që të bisedojnë me vietnamezët dhe të
bien dakord për caktimin e piramidave të kufirit. Po
përse e bën këtë gjë? Sepse do që ta nxitë Kamboxhian,
sikundër po e nxit, kundër vietnamezëve. Edhe këta të
fundit, natyrisht, kanë pretendimet e tyre dhe u përgjigjen deri në njëfarë shkalle sulmeve të armatosura të
kamboxhianëve, kurse në çështjen e qëndrimeve politike
vietnamezët tregohen më të arsyeshëm. Përveç kësaj Kina nxori më pas edhe çështjen e emigrantëve kinezë,
gjoja të persekutuar nga Vietnami dhe ka marrë edhe
masa të tjera. Ajo ka lënë në baltë të gjitha angazhimet
për të ndihmuar rindërtimin e Vietnamit, i ka prerë, pra,
këtij kreditë. i ka prerë furnizimet me materiale ndërtimi dhe ka tërhequr të gjithë specialistët kinezë që kanë
qenë dërguar në Vietnam. Kjo është një politikë shovi-

niste, imperialiste, antimarksiste, prandaj këtë çështje ne
nuk duhet ta lëmë kështu, pavarësisht se Vietnami mund
të ketë simpati për Bashkimin Sovjetik dhe ne vetë jemi
të bindur se udhëheqja aktuale vietnameze ka prirje drejt
një miqësie specifike me revizionistët sovjetikë. Natyrisht, këtë miqësi ne nuk e aprovojmë, por në këtë rast
nuk duhet të lëmë pa e mbrojtur popullin vietnamez.
Kohë më parë kemi botuar një artikulli në të cilin
theksuam se mosmarrëveshjet në mes Kamboxhias dhe
Vietnamit duhet të zgjidhen në mënyrë shoqërore e vëllazërore dhe të mos ndërhyhet në punët e njëri-tjetrit. Ne
theksonim po ashtu që Kina duhet t'i favorizojë këto
bisedime në mes këtyre dy shteteve socialiste. Mirëpo
1 •shtë fjala për artikullin e botuar në gazetën «Zëci 1
më 5 janar 1978 «Një konflikt i huaj për interesat e lartë
lë popujve të Vietnamit e të Kamboxhias».
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Kina veproi ndryshe. Atëherë ne duhet të rishkruajmë

një artikull, për të cilin ia dhashë tezat shokut Ramiz.
Në këtë artikull ne duhet të mbrojmë Vietnamin. Esenca
e tezave të këtij artikulli është që imperialistët dhe shovinistët e huaj duhet t'i largojnë synimet e tyre nga Vietnami dhe të tërhiqen. «Jashtë duart e imperialistëve nga
ku të vëmë në duVietnami!» të jetë titulli i
kje se Vietnami është një popull heroik, një popull që ka
luftuar deri në fitore dhe u bë shembull heroizmi. qëndrueshmërie, sakrifice kundër imperializmit më të egër
që ka njohur njerëzimi, kundër amerikan.
Për të arritur këtë fitore ai derdhi gjak, u dogj e u përvëlua, prandaj meriton respektin e të gjithë popujve të
botës. Në këto momente, kur populli heroik i Vietnamit
po bën të gjitha përpjekjet dhe po derdh djersën e vet
për të rindërtuar vendin e tij krejtësisht të shkatërruar,
për të likuiduar mbeturinat e luftës që u bë kundër armiqve reaksionarë vietnamezë dhe bashkëpunëtorë të
amerikanëve, atij po i nxirren vështirësi ekonomike, politike etj. Prandaj ky qëndrim indinjon gjithë popujt e

botës për këto çka po i bëhen Vietnamit.
Vietnami duhet të lihet i lirë dhe t'i zgjidhë me
Kamboxhian në mënyrë paqësore mosmarrëveshjet që
ekzistojnë. Në qoftë se ndonjë shtet i madh ka mosmarrëveshje me Vietnamin. këto nuk duhet të zgjidhen pa
bisedime paraprake ose duke i bërë presione të dënueshme ekonomike dhe politike për ta nënshtruar. Ne me të
gjitha forcat jemi absolutisht kundër një politike të tillë
armiqësore ndaj një populli vëlla socialist që ka luftuar
për dhjetëra vjet me radhë kundër imperialistëve të shumëllojtë.

1 Ky artikull u botua në gazetën «Zëri i popullit»

më 2 4

ersh or 1978.
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E MARTE
20 QERSHOR 1978

KONGRESI I 11-TË I LKJ DHE KINEZET
Sot në mëngjes u hap Kongresi i 11-të i Lidhjes së
Komunistëve të Jugosllavisë, ku foli . Titoja. Për këtë
kongres famëkeq revizionist do të kem rastin të flas më
vonë, kur të kemi marrë materialet e kongresit, veçanërisht fjalimin e Titos.
Sot mund të them se në këtë kongres siç u njoftua
nga Beogradi kanë marrë pjesë mbi 100 delegacione partish. Ç'janë këto parti? Këto janë parti të çdo lloji, një
çorbë derri që s'e merr vesh i pari të dyfin se ç'tendenca, ç'teori e ç'qëllime kanë. Të gjitha, që nga ajo që i
ka ftuar dhe të gjitha ato që kanë shkuar të marrin pjesë
në këtë kongres, janë parti të kapitalit.
Në kongresin e jugosllavëve, natyrisht, ne nuk jemi
ftuar. Edhe sikur të ftoheshim, ne do ta hidhnim boshtë
me neveri ftesën .e titistëve. Por atje s'kanë vajtur as
vietnamezët, më duket se edhe një parti tjetër, që tash
nuk e kam parasysh.
As Kina nuk ka marrë pjesë, domethënë nuk ka dërguar delegacion, vetëm se telegrami i përshëndetjes i dërguar nga Hua Kuo Feni, bile para se të hapej kongresi,
tekstin e të cilit agjencia HSINHUA e dha që dje, është
një dokument i gjatë prej tri faqesh, i shkruar me një
ngrohtësi të jashtëzakonshme, me një dashuri të pakufishme, me një respekt të madh për Partinë Komuniste
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Jugosllave ose Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, për
Titon, udhëheqësin «e madh» të saj. Të tillë janë termat
që përdor telegrami i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës për këtë renegat dhe për këtë parti
fashiste.
Ç'nuk thotë Hua Kuo Feni në këtë telegram. Ai harron krejtësisht se ç'ka thënë e ç'ka bërë më parë «Partia
Komuniste e Kinës» kundër Titos, i lëpin të gjitha ato
që ka thënë dhe Titon e sistemin e tij vetadministrues,
veprimtarinë revizioniste e kapitaliste të kësaj partie
ngre e i paraqet si kuintesencën e marksizëm-leninizmit
më të kulluar. Të tillë renegatë e reaksionarë gjenden
aktualisht në udhëheqjen e Kinës, por, natyrisht, do të
kem rast të flas edhe për këtë telegram dhe në përgjithësi për qëndrimin kinez ndaj Lidhjes së Komunistëve
të Jugosllavisë.
Fakt është se dje një nga bosët kapitalistë të kësaj
Lidhjeje të Komunistëve të Jugosllavisë tha se në kongresin e tyre do të marrin pjesë mbi 100 parti me tendenca politike të ndryshme, që përfaqësojnë ato rryma,
të cilat në vendet e tyre, në mënyrat e tyre, ndërtojnë
socializmin dhe për këto parti që ndërtokan socializmin,
Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë ka një respekt
të madh.
Dëgjova po ashtu se ky bos revizionist jugosllav në
intervistën që dha dje për hapjen e kongresit tha se
Partia Komuniste Jugosllave, ose Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, do të lejojë që brenda saj të ekzistojnë edhe minoritete. Kjo, tha ky, nuk është për pluraiizëm, por mendimet minoritare do të lejohen të ekzistojnë
në parti. Kjo është edhe e natyrshme dhe blof si ta
quash, pse në këtë parti të kalbur nuk do të lejohen asnjëherë kundërshtarët e regjimit në fuqi, do të merren
masa drakoniane, por të maskuara, kundër të gjithë atyre
që do të jenë në kundërshtim me pikëpamjet e Lidhjes
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së Komunistëve të Jugosllavisë. Një deklaratë e tillë bëhet për opinion, për atë që gjoja regjimi aktual
në Jugosllavi po e zhvillon demokracinë e vet vetadministruese, pra jo në format siç zhvillohet në shtetet
demokratike borgjeze, por në një formë specifike. Natyrisht kjo formë ,<specifike» nuk lejon të ekzistojnë parti
të ndryshme në Jugosllavi, por i respekton pikëpamjet e
korenteve minoritare si brenda në parti, ashtu edhe jashtë në elementin jokomunist. Këndej del esenca .e gënjeshtrës, regjimi jugosllav është një regjim kapitalist i
ngritur që t'i shërbejë imperializmit amerikan dhe kapitalizmit botëror si shembull gjoja i një sistemi hibrid
pseudosocialist, por në fakt kapitalist. Me këtë maskë bëhen përpjekje për të gënjyer popujt dhe ato shtete që
aspirojnë me të vërtetë drejt një demokracie përparimtare, drejt shkëputjes së zinxhirëve skllavërues të imperializmit dhe të kapitalizmit botëror. Gjithçka në këtë
drejtim mbulohet me teorinë e«të paangazhuarve», me
pseudoteorinë e socializmit specifik për çdo vend, duke
përfshirë këtu edhe teorinë eurokomuniste, të cilën bosi
i djeshëm që dha intervistën, e lavdëroi, pavarësisht se
<•ka disa gjëra të vogla me të cilat ne nuk pajtohemi, por
këto nuk kanë ndonjë peshë të madhe», siç tha ai.
E gjithë kjo ideologji pseudomarksiste e mashtruese
bëhet pikërisht për zgjatur jetën kapitalizmit botëror
dhe për të vazhduar nga fuqitë e mëdha shfrytëzimin e
tyre barbar ekonomik dhe shtypjen politike të vendeve
të tjera të vogla. Pra, Titoja, që kurse lindi dhe derisa
të mbyllë sytë, ka qenë dhe vazhdon të jetë një agjent
dinak i kapitalizmit botëror, i cili e ka blerë atë dhe
Jugosllavinë kokë e këmbë. Titoja po tërheq hosh e zvarrë në rrugën e tij të tradhtisë edhe Kinën e Mao Ce
Dunit. të Hua Kuo Fenit, të Ten Hsiao Pinit, të Çu En
Lait e të të tjerëve.

574

E ENJTE
22 QERSHOR 1978

DISA MENDIME PER KONGRESIN E 11-TE TE
LIDHJES SE KOMUNISTEVE TE JUGOSLLAVISE
Kongresi i 11-të i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë i filloi punimet e tij më 20 qershor. Në këtë kongres, në qoftë se nuk gabohem, merrnin pjesë 2 000 e ca
delegatë. Përveç delegatëve, në kongres merrnin pjesë
1 000 gazetarë, të ftuar të tjerë sa të duash dhe gjithë
përfaqësuesit diplomatikë të akredituar në Beograd me
përjashtim të përfaqësuesve shqiptarë, vietnamezë, kubanë dhe kinezë. Megjithatë Komiteti Qendror i Partisë
Komuniste të Kinës i kishte dërguar këtij kongresi një
telegram të zjarrtë përshëndetjeje.
Me fjalë të tjera, ky kongres ishte një •panair», një
panair i madh, që nuk u ngjan panaireve të zakonshme,
që bëhen në qytete ndryshme të botës, panaireve të
veglave bujqësore, panaireve ekonomike, tregtare etj. Jo,
ky ishte një panair i veçantë që u përngjet atyre panaireve, që në gjuhën frënge quhen «foire», ku kushdo, me
para apc pa para, mund të hyjë. Këto lloj panairesh bëhen nëpër sheshe dhe esplanade ku shiten çfarëdolloj
plaçkash, që francezët i quajnë «camelote»., domethënë
plaçka pa vlerë. Aty, që të shiten këto vjeturina e mbeturina të ndryshme, del ndonjë njeri që mban «fjalime»,
mburr mallin e tij të vjetër, të krimbur e bën pazarllëqe.
Të tjerë më tutje bëjnë fokuse, ca luajnë kumar me
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letra, disa të tjerë qëllojnë me pushkë në stande, e rrëzojnë ato që u thonë «kokë turku» dhe marrin nga një
shishe verë, që është treçerek ujë dhe një çerek bojë e
kuqe, ose nga një kukull, ose ndonjë stilolaps. Të tilla
janë këto panaire. Pastaj, në to ka një zhurmë shurdhuese që shkaktohet jo vetëm nga reklama boshe, pa
kripë e shitësve llafazanë që duan të shesin vjetërsirat e
tyre, por edhe nga disqet muzikore që dëgjohen nga
standa e cilitdo që ka paguar vendin dhe ka ngritur një
barakë në sheshin ku bëhet ky panair.
Me një panair të tillë mund ta krahasojmë këtë
.kongres të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë.
Natyrisht, kasneci kryesor i këtij «panairi» ishte
Josip Broz Titoja, i cili filloi t'i shesë «les camelotes».,
plaçkat e tij të ndyra, me fjalë të tjera teoritë e tij antimarksiste dhe kapitaliste të falimentuara. Por kasneci i
këtij «panairi» ka edhe një meritë dhe kjo konsiston
në atë që ai ka mundur të rrojë mirë për vete, të hajë e
të pijë në pallatet që ka ndërtuar dhe të arrijë moshën
.86 vjeç. Kështu që këtij kasneci të këtyre teorive false, të
veshur me rroba të shkëlqyeshme të bardha, i mungonin
vetëm dekoratat se, po të fillonte t'i vinte, ato jo vetëm
që do t'ia mbulonin krejtësisht gjoksin, por ca prej tyre
do t'i duhej t'i varte edhe në pantallona.
Edhe muzika nuk mungoi. Në hapjen e këtij «panairi», me keqardhje duhet thënë se u këndua edhe himni
i lavdishëm i klasës punëtore, i proletariatit botëror,
«Internacionalja», megjithëse titistët e kanë flakur atë tej.
Internacionalizmi i titistëve konsiston në kozmopolitizmin, në përhapjen e ideve tradhtare që kanë për qëllim
robërimin e popujve nën sundimin e kapitalizmit.
Ajo që të binte në sy e të bënte përshtypje përnjëherë në këtë «panair» ishte se përrallat e Titos dëgjohe.shin me mërzi, se ato ishin përralla të njohura e të përsëritura kushedi sa herë. Kur lexon raportin e mbajtur
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nga Titoja, përgjithësisht të krijohet me të vërtetë një
përshtypje mizerabël, por një gjë e tillë vihej re dhe në
emisionet e televizionit jugosllav, në fytyrat e atyre që e
dëgjonin këtë gjel të rrjepur, të cilit i merrej goja dhe
thoshte banalitete që i ka përsëritur për vite me radhë.
Të gjitha ishin gjëra të përgjithshme, asgjë të re nuk
kishte, gjëra me dy-tri kuptime, me të cilat mund të qëndrosh në të njëjtën kohë jo në dy, por në dhjetë karrige.
Në fytyrat e diplomatëve, kur fliste Josip Broz Titoja në këtë të ashtuquajtur kongres të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, dukej një indiferentizëm i madh,
kurse delegacionet, që janë 160 gjithsej dhe që përfaqësojnë lloj-lloj partish, disa dëgjonin me vërejtje, disa të
tjerë bënin muhabet e s'çanin kokën fare për ato që përralliste Titoja. Edhe duartrokitje nga pjesëmarrësit në
kongres kishte pak. E për çfarë të duartrokitnin? Asgjë
të re s'kishte në raportin e Titos, atje nuk ekziston as
unitet mendimi, as unitet veprimi, pavarësisht se Titoja
e theksoi një gjë të tillë. Duartrokitje frenetike pati në
sallën e kongresit, kur Titoja tha se nuk do ta lexonte
të tërë raportin, veçse një shkurtim, disa pjesë të tij.
Atëherë, po, me të vërtetë pati duartrokitje. Me këtë
spektatorët e «panairit» donin t'i thoshin mirë ke menduar, sepse do të na mërzitësh, nuk të dëgjojmë dot.
. Kjo ishte karakteristika e përgjithshme e këtij kongresi panair, për të cilin propaganda jugosllave, duke dashur t'i bëjë bujë të madhe, fitoi të kundërtën, domethënë fitoi pikërisht atë që ky kongres ishte me të vërtetë
një panair, me shumë lloj njerëzish, me mendimesh e lloj-lloj ngjyra fytyrash, me lloj-lloj veshjesh,
me fjalë të tjera, ishte një karikaturë mendimesh, njerëzish dhe qëndrimesh.
Një kongres të tillë, ose një panair të tillë,. natyrisht,
jugosllavët nuk mund ta bënin në një vend sidokudo, por
në Beograd,•dhe për t'i dhënë famë atij, si dhe herët e
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tjera, e bënë në pallatin «Sava». Në atë ndërtesë janë bërë mbledhjet e konferencës për -sigurimin evropian»,
mbledhjet e -vendeve të paangazhuara» që i udhëheq
vetë Titoja dhe Jugosllavia. Kongresi, pra, u vendos të
mbahej atje ku janë bërë mbledhje të tilla ku blihen e
shiten vende dhe popuj. Këto lloj mbledhjesh, domosdo.
duhet të bëhen edhe në një pallat madhështor. Ky është
pallati -Sava» që, sipas Radio Beogradit, u ka kushtuar
Shteteve të Bashkuara të Amerikës 16 e ca milionë doIlarë e, sipas Tanjugut, është nga më modernët në Evropë.
Kështu të gjitha masat ishin marrë që ky kongres
të ishte kongresi i hedhjes hi syve popujve, që nuk flenë. Ai u bë me një pompozitet banal dhe me një përmbajtje qesharake pa ideologji realiste, pale marksiste-leniniste që as mund të bëhet fjalë, pa një politikë të përcaktuar. E tërë përmbajtja e raportit ishte një përrallë e
shthurur, tamam siç janë në realitet mendimet e veprimet anarkosindikaliste të Titos, të titizmit dhe të shtetit
pseudosocialist jugosllav.
Në bazë të të dhënave të agjencisë jugosllave të lajmeve, Tanjug, Titoja, siç thashë më sipër, nuk e lexoi të
gjithë raportin, por pjesërisht dhe për këtë ai u duartrokit
nga ata që merrnin pjesë në këtë kongres. Kështu, mërzia që do të shkaktohej, po të lexohej i tërë raporti, u
zvogëlua, si të thuash, por, të marra nga ana konkrete,
ato që tha Titoja janë kuintesenca e gjithë mendimit dhe
veprimit titist. Me fjalë të tjera, ato shprehin gjithë vijën e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë.
Pra pjesët e raportit që lexoi Titoja dhe që i transmetoi agjencia Tanjug janë konsideruar kryesoret, të tjerat, pjesët e lëna jashtë, janë anësore, të parëndësishme
ose fletë fiku. Natyrisht, ky koment i shkurtër e i shpejtë
që unë po u bëj thënieve të Titos, të këtij renegati të
marksizëm-leninizmit, është i bazuar në atë çka thashë
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më lart, në versionin e shkurtër të raportit, por kur të
kem kohë, gjatë pushimeve, mund t'i hedh një sy edhe
tërë fjalimit të tij. Sido që e di që do të më hajë kohë,
megjithatë, mendoj se ia vlen barra qiranë ta lexoj të tërë
raportin e Titos për të parë si i shtron ai edhe çështjet
sekondare.
Në këtë kongres, të cilit titistët jugosllavë i dhanë
bujë kaq të madhe, u mbajt vetëm një raport, domethënë nuk raportoi njeri tjetër veç Titos. Ai u vendos në
këtë kongres si shpirtadha e gjithë veprimtarisë së keqe
të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, ose, po të përdorim fjalë adapte për jugosllavët, Titoja, në pragun e
vdekjes së tij, donte të afirmohej si një udhëheqës legjendar i Jugosllavisë, i cili ka bërë atje ligjin. E çfarë
ligji ka bërë Titoja për 40 e ca vjet me radhë në Partinë
Komuniste të Jugosllavisë, që tash quhet Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, pra në këtë parti që tërë jetën
e saj nuk ka qenë një parti komuniste e vërtetë, por një
parti me plot rryma deviacioniste, që më vonë u shndërrua në një aneks të sigurimit të shtetit jugosllav,
UDB-së? Ç'rol ka luajtur Titoja në këtë parti që në një
moment u fsheh dhe ia la vendin Prontit Popullor të JugosIlavisë, i cili përmblidhte të gjitha shtresat e të gjitha botëkuptimet politike dhe ideologjike që përplaseshin në Jugosllavi? Më vonë, pas rjëfarë eksperience të
keqe, Titoja dhe shokët e tij ia kthyen plotësisht turirin
kësaj partie 180 gradë dhe në fakt e likuiduan krejtësisht
duke i lënë një rol krejt të parëndësishëm, pa asnjë efekt
në realitet. Më vonë akoma, pavarësisht se Partia Komuniste e Jugosllavisë formalisht ekzistonte, ajo ishte si
një organizatë amorfe, jovepruese, joluftarake. Por, ku:
në këtë parti, që po kthehej në një grup inekzistues, përsëri u paraqit rreziku nga serbomëdhenjtë dhe nga mbeturinat rankoviçiane, atëherë Titoja bëri prapë një kthesë, si të thuash, liberalo-dogmatike, liberale në brendi.
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dogmatike në sipërfaqe, derisa të likuidonte kundërshtarët e tij.
Titoja, pra, dha vijën në këtë kongres para vdekjes
së tij. Po çfarë vije? Pikërisht këtë duhet të analizojmë
ne, natyrisht, në bazë. të raportit të tij të shkurtuar. Por
kjo s'ka rëndësi, se njësoj është si të analizosh raportin
e .plotë, apo versionin e shkurtuar, bile ky i fundit është
më i qartë për të gjithë, se drurët e shtrembër, kur nuk
ekzistojnë fletët e degëve të tyre, duken më mirë. Edhe
«druri» atje është shtrembëruar dhe tharë, edhe fletët
kanë rënë, ashtu siç do të bien një ditë edhe Titoja dhe
titizmi.
Në përgjithësi e theksoj, raporti i Titos, mbajtur në
Kongresin e 11-të, pra vija e Lidhjes së Komunistëve të
Jugosllavisë, nuk ka asnjë bazë teorike. Ky raport është
pasqyrimi më ekzakt i bisedimeve të përditshme që bën
Titoja me lloj-lloj njerëzish, natyrisht me njerëz të kalibrit «të madh», të cilët ia kanë rritur mendjen aq tepër,
saqë ai vetë ka arritur në konkluzionin se muhabetet e
llogjet mbi politikën e përgjithshme dhe mbi koniunkturat në botë përbëjnë një thesar të madh, që ky goxha
njeri «me kokë të madhe» na e përpunoka dhe na nxjerrka një «gjellë», të cilën, në mënyrën e tij, përpiqet që
t'ua. servirë gjithë atyre që. kanë oreks ta hanë dhe t'i
këndojnë këtij kuzhinieri ,të falimentuar hosanara pa baza.
Por, në fakt, Titoja është një barbar, është një judë e
një agjent i vjetër i kapitalit botëror dhe pseudokonkluzionet ose formulimet, që gjoja ai nxjerr nga evenimentet
që ngjasin në botë, nuk janë veçse fragmentare, të paqëndrueshme, pa kurrfarë baze teorike dhe vazhdimisht
të ndryshueshme si ngjyra e kameleonit.
Në se konsistojnë vijat kryesore të ideologjisë titiste?
Ç'të lexosh në raportin e Titos! Çdo gjë është për të vënë
duart në kokë. Titoja, në vija të përgjithshme, thotë se
.ekzistojnë blloqe, ose grupime ushtarake shtetesh, nga
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njëra anë NATO-ja, nga ana tjetër Traktati i Varshavës.
Ky është një realitet, por pse ekzistojnë këto dy grupime ushtarake? Pikërisht kësaj çështjeje as nuk i futet
Titoja, se, po t'i futej, atëherë do të dilnin në shesh
qëndrimet e vërteta të tij. Mirëpo Titoja qëndron në dy
karrige, ose, siç pretendon ai, në një karrige «asnjanëse»,
gjoja në kundërshtim me njërin dhe me tjetrin. Dhe ky
qëndrim na quhet «qëndrim i paangazhuar». Ky është
«deduksioni i madh teorik» i këtij mburraveci, ose i një
discoureur dans une foire aux pueesi.
Pra si konkluzion «i thellë» del që, nëse ekzistojnë
vende të angazhuara me pakte ushtarake, ekzistojnë
edhe «vende të paangazhuara», të cilat janë të organizuara dhe udhëhiqen nga Beogradi, nga Titoja, që e ka vënë
veten në krye të tyre.
Tash unë nuk do të analizoj se ç'brendi ideOlogjike,
politike dhe organizative ka kjo farë bote e paangazhuar,
por dua të theksoj se kjo është ajo pseudoteori, ku
mbështetet dhe me të cilën reklamohet ky renegat.
Çështja tjetër që Titoja ngre në raportin e tij është
se pasuritë e botës nuk janë ndarë mirë, prandaj, vë në
dukje ai, shtetet e pasura duhet të ndihmojnë ato më të
varfrat ekonomikisht, se, sa për vete të tij, Titoja ka
marrë ndihma kolosale nga kapitalizmi botëror për shërbimin e madh që i ka bërë dhe vazhdon t'i bëjë për kaq
dekada me radhë. Kjo është njëra dada e Titos që do të
thotë shumë gjëra, por që s'thotë asgjë. Le të grijë ai sa
të dojë për ndihmën që shtetet e pasura duhet t'u japin
vendeve të varfra. Kapitalizmi dhe imperializmi botëror
nuk u japin asgjë popujve, shteteve që vuajnë në varfëri, përveçse kërbaçit, robërisë, luftës dhe shtypjes së egër
barbare.
1 Frëngjisht — ai që mburr mallin e vet me zë të lartë në
një pazar plaçkurinash.
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Dadaja tjetër, ose kënga e përhershme e imperializmit, e shteteve të mëdha kapitaliste dhe e Titos së
toku, është problemi i çarmatimit. Titoja bën thirrje
«për çarmatim të plotë e të përgjithshëm». Të tërë, kapitalistë, imperialistë e revizionistë, duke e konsideruar
këtë si një nga problemet më të rëndësishme që është i
lidhur ngushtë me çështjet e paqes e të sigurimit ndërkombëtar, çirren për çarmatim, kurse në fakt të tërë po
armatosen. Të gjitha këto shtete që gjoja janë për çarmatim, janë bërë tregtarë të armëve dhe Jugosllavia titiste
është bërë një nga blerësit kryesorë të këtyre armëve të
ndryshme, natyrisht, me kredi por edhe falas. Pra, ky
kasnec i imperializmit amerikan, i revizionizmit sovjetik
dhe i gjithë kapitalizmit botëror, flet «për çarmatimin»,
por flet me një «seriozitet» që s'bind njeri.
Titoja, gjithashtu, nuk harron t'u bëjë thirrje të
dyja superfuqive që të bien në bisedime, të merren vesh
me njëra-tjetrën. Kuptohet qartë se sa pa themel janë
të gjitha këto thirrje, ose më mirë të themi muhabete
që Josip Broz Titoja i bën nga të katër anët e botës, ku
ka bredhur, ku ka marrë dekorata, ku ka ngrënë e ka
marrë kredi. Prej këtej ky renegat ka arritur në një
mendim të tillë se bota vjen rrotull kërthizës së tij dhe
këto slogane, që ai lëshon si pa të keq, janë mendime
të thella teorike e politike që vërtitin shoqërinë njerëzore. Sipas këtij tartareci bota ecën në rrugën e socializmit,
të gjitha «vendet e paangazhuara» janë futur në socializëm. Teoria e Titos «shpjegon» që vajtja në socializëm nuk mund të realizohet në bazë të teorisë së Marksit dhe të Leninit, të teorisë e të veprimit revolucionar,
por nëpërmjet reformave. Dhe reformat për Titon janë
muhabetet boshe, janë muhabetet që e largojnë revolucionin, që duan ta fikin revolucionin, që bëjnë të gënjelien
popujt se gjoja me diskure, me votime, ose me një lëmoshë që mund t'u hedhin, të arrijnë në konkluzionin se
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kanë fituar të drejtën e vetëvendosjes, të mosangazhimit,
se gjoja këta popuj e këto shtete po ngjitin shkallët njëra pas tjetrës me sukses drejt socializmit, duke pasur në
krye Mobutun dhe gjithë kapitalis-tët e tjerë reaksionarë.
Po përse duhet Titoja të mendojë ndryshe në Jugosllavi? Ai nën këtë petk e nën këtë gënjeshtër po ndërton
kapitalizmin, po krijon një shtresë kapitaliste të fortë
dhe një pushtet kapitalist të drejtuar nga një diktaturë
fashiste. Prandaj ky sharlatan, ky antimarksist, ky antidemokrat, regjimin dhe pikëpamjet e tij kërkon t'i shesë
te të tjerët, që janë si edhe ai, si një ecje drejt socializmit. «Vendet e paangazhuara», vendet e «botës së tretë»
të miqve të tyre kinezë ose të «botës në zhvillim», të
mikut të Titos, Çausheskut, të gjitha së toku, sipas tij,
përbëjnë atë forcë kolosale revolucionare që do të përmbysë kapitalizmin dhe do ta çojë botën në socializëm
dhe në komunizëm.
Këto edhe një varg çështjesh të tjera të tilla përbëjnë atë pseudoteori titiste që Titoja zhvilloi në Kongresin
e 11-të të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Ai foli
edhe për partinë, zuri në gojë edhe internacionalizmin.
Por për çfarë partie foli ai, për një parti marksiste-leniniste, për një parti revolucionare? Jo, ai theksoi se duhet
demokratizuar në shkallë të gjerë partia. Por, pavarësisht se tha që në gjirin e kësaj pseudopartie marksiste
jugosllave ekziston centralizmi demokratik, domethënë që
pakica i nënshtrohet shumicës, pavarësisht se me fraza
ai u shpreh se brenda në partinë e tij lejohen të shfaqen
mendimet hapur për ato probleme që diskutohet, se lejohen të ekzistojnë edhe pakica, të gjitha k'ëto janë parulla boshe, sepse diktatura fashiste e partia fashiste nuk
lejojnë kundërshtarë, i futin në burg këta, i internojnë,
i pushkatojnë. Këtë gjë po e bën Titoja çdo ditë në JugosIlavi. Kjo që bën tash Titoja është një fasadë e rreme
që ai përpiqet t'ia veshë Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë.
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Por Titos i duhet të flasë në këtë mënyrë për arsye
se ai do që të shkëputet një herë e mirë nga teoria marksiste-leniniste. Për të Marksi, Engelsi dhe Lenini kanë
vdekur, megjithëse në raportin e tij në këtë kongres nuk
harroi të theksonte «domosdoshmërinë për të studivar intensivisht krijimtarinë revolucionare dhe mendimin teorik të Marksit, Engelsit dhe Leninit, për të ndjekur studimet marksiste të kohës në botë». Teoria dhe praktika
e revolucionit dhe ndërtimi i socializmif sipas marksizëm-leninizmit nuk kanë qenë dhe nuk janë kurrë të
pranueshme nga Titoja, ato nuk mund të pranohen kurrë
nga revizionizmi modern dhe nga socialdemokracia.
Të gjitha rrymat antimarksiste, që janë ose nuk janë
në fuqi, teorinë dhe praktikën e revolucionit sipas mësimeve të Marksit dhe të Leninit, i luftojnë me të gjitha
mjetet, prandaj Titoja në Kongresin e 11-të të Lidhjes
së Komunistëve të Jugosllavisë u paraqit si përkrahës
të gjitha rrymave pseudomarksiste, si përkrahës i eurokomunizmit e i çfarëdolloj rryme e partie që ka në programin e vet, qoftë edhe formal, disa shenja që të çojnë
në të ashtuquajturën demokraci ose përparim. Pra Titoja
s'doli si përkrahës i pluralizmit në vendin e tij, por kudo
në vendet e tjera. Ai predikoi pluralizmin dhe ngriti kapelën përpara këtyre varianteve të ndryshme të ndërtimit të socializmit ose pikëpamjeve të ndryshme të pseudokomunistkve, të cilët e shikojnë dhe duhet ta shikojnë.
sipas Titos, zhvillimin në kushtet konkrete të vendit të
tyre. Me një fjalë, ata duhet t'u adaptohen kapitalizmit
dhe reformizmit borgjez anarkosindikalist, fashist të maskuar etj.
Është pikërisht për këtë vijë e për këto pikëpamje
që predikoi Titoja që Kongresi i 11-të i tij mori tamam
pamjen dhe përmbajtjen e një panairi, ku kishin ardhur
delegacione të partive të ndryshme nga të katër anët e
globit tokësor. Të kuptohemi një vend nuk përfaqësohej
584

nga një parti e vetme në kongres, por nga 4-5 parti dhe
të.katër.apo të pesë partitë janë ideologjikisht dhe politikisht të pranueshme për Titon, për këtë pseudomarksist.
Me këtë vijë që ndjek Titoja do t'i tregojë botës se Jugosllavia po bëhet edhe qendra e një socializmi të vërtetë
me fytyrë demokratike dhe është një vend ku konvergojnë të gjitha rrymat progresive. Pavarësisht se Titoja flet
«për mundësinë e çdo përvoje specifike historike për të
pasur një vlerë të përgjithshme», pra, se nuk duhet të.
ketë një qendër të vetme të drejtimit për lëvizjen punëtore, ai në fakt, e konsideron Jugosllavinë si një qendër
të lëvizjes punëtore botërore, qendër që ia kalon edhe.
Moskës. Prandaj agjencitë e lajmeve njoftojnë se, kur
fliste Titoja në këtë kongres, Ku]akovi, anëtar i byrosë
politike dhe sekretar i KQ që kryesonte delegacionin e
Partisë Komuniste revizioniste të Bashkimit Sovjetik,
shfrynte dhe i binte bankës i nevrikosur me kalemin e tij.
Tash t'i shikojmë një çikë më konkretisht këto probleme që trajtohen në raportin.e Titos, që, në mënyrë të
përgjithshme, i theksova më lart, por t'i marrim një nga
një, ashtu siç i ka lexuar Titoja dhe siç i ka paraqitur
agjencia shtetërore jugosllave, Tanjug.
Titoja tha: «Jugosllavia socialiste, e vetadministruar
dhe e paangazhuar, qëndron në baza të foria dhe të
shëndosha, të cilat janë shtyllat e sigurta të së ardhmes së saj». Në fakt realiteti qëndron ndryshe. Jugosllavia është një mozaik popujsh dhe përveç kësaj në këta
popuj është e zhvilluar ndjenja e nacionalizmit dhe e
shovinizmit, mbi të gjitha ndjenja e shoVi,nizmit serbomadh dhe kroatomadh. Të dyja këto tendenca në Federatën Jugosllave janë jo në disharmoni, por në kundërshtim të ashpër njëra me tjetrën, prandaj, pas vdekjes.
së Titos, gjithsecila prej tyre do të përpiqet të dominojë.
mbi të tjerët. Serbomëdhenjtë, për shembull, do të luftoj585

në të dominojnë jo vetëm mbi kroatët, por edhe mbi
sllovenët, mbi bosnjakët, mbi shqiptarët dhe mbi maqedonasit. Kroatomëdhenjtë po ashtu do të kenë tendenca
të theksuara për të dominuar mbi serbë -t- dhe mbi popujt
e tjerë.
Në mënyrë të vetvetishme i ashtuquajturi regjim
socialist vetadministrues e ka krijuar një situatë të tillë
të lëkundshme dhe aspak të qëndrueshme në Jugosllavi.
Aktualisht, edhe tash që Titoja jeton, këto tendenca ekzistojnë të theksuara në Federatën Jugosllave, për arsye
se Jugosllavia nuk është një vend socialist, por një vend
kapitalist, që gjoja është i vetadministruar. Me fjalë të
tjera, njeriu, të cilin jugosllavët e «kanë ngritur në piedestal», në fakt, është skllav i një shoqërie të re kapitaliste, e cila ekziston në shumë qendra jugosllave. Ekzistenca e këtyre qendrave me tendenca centrifugale e bën
Jugosllavinë pseudosocialiste një vend jo të sigurt dhe
aspak të qëndrueshëm.
Këto nuk mund të jenë spekulime, siç pretendon
Titoja, por janë fakte të vërtetuara nga zhvillimi ekonomiko-politik dhe organizativ i Jugosllavisë. Këtë e shpjegon vetë gjendja aktuale jugosilave nga çdo pikëpamje.
Në qoftë se shikohet në Jugosllavi njëfarë uniteti në Federatë, ky unitet është fiktiv, i mbajtur në këmbë për
interesat imediatë. Por në të ardhmen në Jugosllavi do
të ketë friksione dhe fraksione të thella, pavarësisht se
diku në këtë raport Titoja pretendon se në Lidhjen e
Komunistëve të Jugosllavisë ka dhe duhet të ketë centralizëm demokratik, përndryshe i hapet rrugë fraksionizmit. Në Partinë Komuniste të Jugosllavisë, që aktualisht quhet Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, fraksionizmi ka mbretëruar kurdoherë dhe kundër tij janë
marrë masa të rrepta dhe të egra nga fraksioni që ka pasur fuqinë në dorë. Me një fjalë, fraksioni i kryesuar nga
Titoja ka qenë dhe është më i forti, ai i ka eliminuar ose
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i. ka tulatur fraksionet e tjera. Pra këto fraksione, që
kanë ekzistuar dhe ekzistojnë edhe sot, i japin trajtën
Jugosllavisë aktuale dhe asaj të ardhshme.
Titoja, në raportin e tij prej 30 000 fjalësh, sipas
Tanjugut, nënvizoi se «parimi i shumëllojshmërisë së formave të reja në rrugën e ndërtimit të socializmit, është
një proces që po fuqizohet dhe që po i kalon kufijtë frenues të shteteve, rajoneve apo blloqeve». Kjo nuk është
e vërtetë. Imperializmi dhe kapitalizmi botëror i çdo tipi,
qoftë ai amerikan, qoftë socialimperializmi sovjetik, qoftë ai kinez, të gjithë e luftojnë socializmin shkencor, socializmin e vërtetë të ndërtuar në bazë të teorisë marksiste-leniniste, kurse socializmin ala titist ose socializmin
që predikojnë eurokomunistët, ata në asnjë mënyrë nu:k
e kundërshtojnë, përkundrazi bëjnë përpjekje që si e si
edhe më shumë ta futin nën diktatin e tyre.
Vetëvendosja e popujve, që ngrihet gjoja prej Titos
si një parim i madh, është një blof, sepse popujt nuk
mund të vetëvendosin në një vend kapitalist. Është fakt
se edhe pas çlirimit të Jugosllavisë popujt e ndryshëm,
që luftuan për lirinë e tyre, nuk u lejuan të vetëvendosnin, të vepronin siç dëshironin, por ata me forcë u bashkuan në një Federatë, që u quajt Republika Socialiste
Federative e Jugosllavisë.
Një nga këta popuj, që nuk u la dhe nuk lihet në
asnjë mënyrë edhe sot e kësaj dite që të vetëvendosë,
është popullsia shqiptare prej afro dy milionë banorësh
që rron në truallin e vet. Popullsia shqiptare që banon
në trojet e veta në Jugosllavi nga numri e kapërcen popullsinë e Maqedonisë së bashku me atë të Malit të Zi.
Prandaj, të pretendosh dhe të luftosh gjoja për vetëvendosjen e popujve të tjerë, kur në vendin tënd dhe me
teorinë tënde, gjoja socialiste, nuk e ke krijuar mundësinë
dhe nuk e ke lejuar një gjë të tillë, ky, e theksoj përsëri,
është një blof.
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Titoja, siç e vura në dukje më lart, nuk i trajton
problemet teorikisht, veçse konstaton se ekziston, për
shembull, shfrytëzimi, duke marrë parasysh shpërndarjen
e pasurive botërore nga disa blloqe shtetesh ose shtete
të fuqishme. Prandaj ai bën thirrje që kjo shpërndarje
të marrë një formë më të mirë. Por se si do ta marrë
kjo shpërndarje këtë formë, më ç'fsrma e me ç'mënyra,
ai nuk shprehet për këtë. Po të shprehet, atëherë ai do
të dalë në rrugë të kundërt me atë që predikon. Prandaj
Titoja vetëm konstaton dhe lutet që diçka të bëhet në
këtë drejtim. Kjo është një tezë e njohur e Titos, tezë
të cilën ai vazhdon ta llomotitë nga të katër anët, kudo
që bredh.
«Marrëdhëniet në lëvizjen • punëtore dhe në atë përparimtare në përgjithësi janë të pandashme nga rrymat
e sotme botërore», tha presidenti Tito. Edhe për këtë
problem duket sikur ka thënë një gjë të madhe, por në
fakt ai vetëm konstaton një realitet dhe nuk thotë asnjë
fjalë se çfarë duhet të bëjë kjo lëvizje punëtore dhe përparimtare. Natyrisht, ky renegat i marksizmit nuk shprehet, se s'ka se si ta thotë një të vërtetë të domosdoshme,
reale, që është revolucioni. Por Titoja shprehu kënaqësinë
«për zbatimin gjithnjë e më të madh në praktikë të parimit të barazisë midis partive dhe lëvizjeve, të pavarësisë së secilës dhe të përgjegjësisë së saj ndaj klasës punëtore, kombit dhe respektimit të parimeve të pavarësisë.
mosndërhyrjes dhe marrjes parasysh të ndryshimeve».
Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Titoja aprovon
gjendjen aktuale në botë, rrymat dhe tendencat e ndryshme, sipas të cilave që të gjithë, edhe fashistët, edhe
Pinoçeti, edhe Frankoja dhe regjimet e tyre paraqiten si
demokratike dhe përparimtare. Pra të gjitha këto rryma
Titoja i fut në një kanal: në kanalin e përparimit dhe
ky kanal, sipas tij, lufton për pavarësinë e kombeve,
ton për socializmin. Ky është një absurditet i madh,
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është një aprovim në realitet i përpjekjeve politike dhe
demagogjike të kapitalit botëror. Në këtë mënyrë Titoja
përpiqet të mbrojë dhe mbron partitë e ndryshme të borgjezisë, të cilat i shërbejnë kapitalit të çdo vendi. Pra ai
punon që ky kapital të riforcohet, të mund të mbajë nën
zgjedhë punëtorët dhe të luftojë kundër rivendikimeve
politike dhe ekonomike të klasës punëtore për ndryshimin e regjimit kapitalist. Domethënë Titoja është për
statukuonë dhe ndihet mjaft i kënaqur që Jugosllavia titiste ka arritur në një gjendje që me të gjitha partitë, të
çfarëdolloji që të jenë ato, të mbajë lidhje, të shkëmbejë
mendime, të miqësohet, gjoja të diskutojë për problemet
e lidhjes punëtore e të lëvizjes përparimtare, por në realitet që puna të ecë mbarë për kapitalizmin nën një formë pseudodemokratike.
Në një paragraf të raportit të mbajtur në kongres
gjen një mendim shumë karakteristik të renegatit Josip
Broz Tito. Ai, vë në dukje Tanjugu, vlerëson përpjekjet
për të imponuar konceptet politike dhe ideologjike mbi
partitë dhe lëvizjet brenda «vendeve të paangazhuara»
dhe atyre «në zhvillim» si në kundërshtim me «interesat
jetikë të këtyre vendevp dhe të së drejtës së tyre për të
vendosur lirisht rrugën e zhvillimit të tyre». Me fjalë të
tjera, kjo do të thotë që teoria marksiste-leniniste, që
është një armë e fuqishme për shkatërrimin e borgjezisë
dhe për ndërtimin e socializmit, është një ideologji ose,
si të thuash, një botëkuptim i papranueshëm nga ana e
Titos për t'iu imponuar «vendeve të paangazhuara», dhe
atyre «në zhvillim•, për t'u treguar rrugën e vërtetë të
zhvillimit të tyre. Pra, sipas Titos, del që këto «vende të
pazhvilluara» ose duhet të zhvillohen në mënyrë spontane, nën influencën e atyre shteteve të mëdha e të fuqishme që i kanë të dyja duart brenda këtyre vendeve,
ose duhet të qëndrojnë në situatat aktuale pseudodemokratike, të rrojnë me këtë farë pavarësie dhe sovraniteti
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të rremë që u kanë dhënë kolonialistët e rinj edhe të vjetër. Kështu Titoja ndien një kënaqësi të madhe që këto
vende në zhvillim të kullosin në ato ngastra të vogla që
u kanë caktuar fuqitë imperialiste dhe kolonialiste.
Sigurisht, në raportin që i paraqitej Kongresit të
11-të të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, presidenti «i famshëm» jugosllav nuk mund të mos fliste gjerë
e gjatë mbi situatën ndërkombëtare, por trajtimi i këtyre
problemeve nga ana e tij ishte më tepër një numërim i
thjeshtë faktesh dhe jo nxjerrja në shesh e shkaqeve që
i shkaktojnë krizat sot në botë.
Titoja foli për krizën e Lindjes së Mesme, duke thënë se politika e Izraelit na qenka një politikë agresive
dhe ekspansioniste. Ai tha se kriza e Lindjes së Mesme
duhet zgjidhur dhe se një gjë e tillë duhet të arrihet me
pjesëmarrjen në bisedime edhe të Organizatës për Çlirimin e Palestinës, e cila duhet të sigurojë të drejtat kombëtare të popullit palestinez.
Çfarë tregojnë këto që grin Titoja në këtë të ashtuquajtur kongres? Këto tregojnë dhe vërtetojnë atë që ai
është një njeri i shitur tek imperialistët amerikanë, tek
ata që Izraelin e kanë bërë veglën e tyre. As që u prishet
punë Shteteve të Bashkuara të Amerifies apo ndonjë
fuqie tjetër imperialiste, në rast se bëhen konstatime të
tilla të sipërfaqshme, pa u futur në arsyet e vërteta të
këtyre krizave të mëdha, pse Titoja nuk mungoi të fliste
edhe për krizën e përgjithshme që ka përfshirë tërë botën
kapitaliste.
Edhe gjendjes në Afrikë presidenti Tito i dha një
«zgjidhje» dhe, siç pretendohet, përcakton si zgjidhje të
vetme të vatrave të rrezikshme zhdukjen e plotë të mbeturinave të fundit të kolonializmit dhe të racizmit, dhënien e pavarësisë Namibisë e Zimbabvesë dhe dhënien
fund të aparteidit në Republikën e Afrikës së Jugut.
Të gjitha këto janë thënë me qindra mijëra herë,
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prandaj as me një fjalim të Titos në Kongresin e 11-të
të partisë së tij nuk shpjegohen dhe nuk zhduken neokolonializmi dhe shtypja e popujve në Afrikë e kudo gjetkë
ku sundon kapitali. Por që t'i hyjë këtij problemi e ta
analizojë atë nga ana teoriko-politike dhe organizative,
këtë gjë nuk e bën Titoja, jo sepse nuk e kupton, por se
është e rrezikshme ta bëjë një gjë të tillë se, fundi i
fundit, ai nuk e kupton një zgjidhje me të vërtetë radikale dhe marksiste-leniniste të kolonializmit. Vetë Jugosllavia e tij është një koloni e kapitalit amerikan dhe e
gjithë kapitalit botëror, përderisa në këtë vend janë investuar me miliarda dollarë, përderisa tri të katërtat e
pasurive jugosllave .gjenden në duart e bankave dhe të
koncerneve të huaja imperialiste.
Titoja hiqet si organizatori dhe udhëheqësi i të ashtuquajturave vende të paangazhuara, prandaj Organizatës
së Unitetit Afrikan ai i jep «rëndësi të madhe» dhe rekomandon që parimet e saj të merren parasysh, të merren si bazë për zgjidhjen e problemeve në Bririn e Afrikës. Organizata e Unitetit Afrikan që i shërben në fakt
kolonializmit, se në të dominojnë klika kapitaliste
shërbim të imperializmit, i leverdis Titos, kurse organizatat e tjera, të eilat nuk i përshtaten drejtimit jugosllav,
Titoja i quan si faktorë që përçajnë «lëvizjen e mosangazhimit». Kjo gjë u vu re edhe në fjalimin që mbajti në
këtë kongres Miniçi, ministri i Jashtëm i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ai atakoi, pa e zënë në
gojë, edhe Kinën, e cila mbron teorinë e «botës së tretë».
Me teorinë e tyre të «botës së tretë», tha Miniçi, fuqi të
mëdha kërkojnë të imponojnë vullnetin e tyre dhe të
përçajnë «botën e paangazhuar».
Pra Titoja e mbron tezën e tij skllavëruese për popujt, por nën drejtimin e imperializmit amerikan, jo nën
drejtimin e një fuqie tjetër imperialiste. Presidenti Tito
tregohet shumë i bindur ndaj politikës agresive ekspan,
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sioniste dhe neokolonialiste të imperializmit amerikan, se
nga ky imperializëm ai ka pasur dhe vazhdon t'i ketë të
gjitha ndihmat, qofshin këto ndihma morale, materiale
edhe ushtarake në rast nevoje.
Teorisë së tij të «lëvizjes së mosangazhimit• Titoja
kërkon t'i japë një konsistencë,. një fond të qëndrueshëm,
që kjo nuk e ka dhe nuk mund ta ketë kurrë. Ai përpiqet
që të luftojë të gjithë ata të ashtuquajtur interesa të huaj
(lhe politikën e blloqeve, .të cilat duan që problemet ndërkombëtare, në përgjithësi, si dhe marrëdhëniet midis
blloqeve dhe fuqive të mëdha, të influencojnë në kombet
e ashtuquajtura të paangazhuara dhe ta përçajnë këtë lëvizje. Në fakt Titoja dëshiron të lihet i lirë, që ta drejtojë ky këtë farë lëvizje në interesin e kapitalit amerikan dhe të atij botëror.
Titoja mendon se «vendet e paangazhuara» kanë një
vitalitet të madh dhe mund të përballojnë të gjitha rre.ziget për të mbrojtur unitetin e tyre. Kështu ato mund
të realizojnë aspiratat e tyre të përbashkëta dhe, sipas
tij, të arrihet që gjithsecili të mbesë një shtet i pavarur
revolucionar. Ai nnk mungoi të përmendë konferencën
ministriale të •vendeve të paangazhuara» në Beograd, - e
cila duhet të japë fryte të veçanta për të kapërcyer gjoja
vështirësitë e tanishme brenda lëvizjes. Ky është një
blof. Asnjë vështirësi nuk po kapërcehet, e kundërta ngjet
në realitet. Në këtë botë të ashtuquajtur të paangazhuar
jo vetëm që ka kontradikta të thella midis vetë këtyre
vendeve dhe midis tyre e imperializmit, por ka edhe luftëra të armatosura, ka gjakderdhje.
Për sa i përket gjendjes në Evropë Titoja vuri në
dukje se ekzistojnë situata .të paqëndrueshme dhe se problemi i «sigurimit evropian» është një problem me rëndësi të madhe që e dua• ‘popujt - etj., etj. Që popujt e :të
gjitha vendeve të këtij kontinenti duan një Evropë pa
luftëra, kjo është një e •vërtetë,;por këtë nuk e dëshirojnë

ata që sundojnë mbi popujt. Pastaj që të arrihet ky «sigurim evropian», natyrisht, duhet të kalojë shumë ujë
nën urë, domethënë duhet të zhvillohen më parë një sërë
procesesh revolucionare kundër atyre shteteve evropiane
që janë inkuadruar në blloqe dhe nuk e lejojnë këtë «sigurim evropian», gjithashtu, duhet likuiduar kapitalizmi
në përgjithësi në shtetet evropiane që nuk janë në blloqe
dhe të vendoset shteti i diktaturës së proletariatit. Vetëm
në këto rrethana mund të flitet për një sigurim të vërtetë
evropian. Për një sigurim evropian ala Tito nuk mund të
flitet, një gjë e tillë nuk mund të arrihet. Këto janë fjalë
boshe për të bërë njëfarë pasqyre të përgjithshme të situatës në Evropë.
Por, me gjithë mossuksesin e saj, Titoja tha se është
arritur një rezultat i rëndësishëm në procesin e detantës
dhe këtë ai e lidh me personin e tij. Natyrisht, nuk flet
Titoja për personin e tij, por për Beogradin që ka qenë
një nga qendrat ku u bënë të famshmet mbledhje në erë
të «sigurimit evropian», ose të mossigurimit evropian që
nuk dhanë asgjë. Si shembull të bashkëpunimit të mirë që
duhet ta ndjekë gjithë Evropa, ai përmend Jugosllavinë,
e cila është bërë «model i përsosur» i zbatimit me konsekuencë në praktikë të dispozitave të Konferencës së Helsinkit.
Ç'tregon në realitet kjo që vetë Titoja pohon me gojën e tij? Kjo tregon se regjimi i tij është në bashkëpunim të plotë me të dy blloqet, si me NATO-n ashtu
edhe me Traktatin e Varshavës. Nga të dy blloqet Titoja
përfiton, prandaj Jugosllavia ka marrëdhënie të mira me
secilin nga këto blloqe. Atëherë kujt ia rekomandon ai
një gjë të tillë? Natyrisht, ua rekomandon dy blloqeve
dhe atyre vendeve evropiane që nuk janë futur në këto
blloqe.
Pra, sipas Titos, të dy blloqet duhet të ndjekin atë
rrugë që ka ndjekur dhe po ndjek Jugosllavia ndaj tyre.
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Dhe, për sa i përket mbledhjes së Beogradit, domethënë
vazhdimit të mbledhjes së Helsinkit për evropian», Titoja u bën elozhe të mëdha «vendeve të paangazhuara» për qëndrimin e tyre lidhur me këtë çështje
të rëndësishme. Në fakt ato nuk luajtën asnjë rol në këtë
maskaradë, por, që t'i japë një vlerë të madhe Jugosllavisë, që e udhëheq gjoja këtë lëvizje të «vendeve të paangazhuara», Titoja pretendon se një qëndrim i tillë ndaj
çështjes së sigurimit dhe të bashkëpunimit evropian nuk
është vetëm në interesin e shteteve, por në interesin e
popujve.
Pra Titoja na del gjoja se interesohet jo për çështjet e shteteve të atyre vendeve të Evropës që bëjnë pjesë në blloqe, por më shumë për çështjet e popujve të Evropës dhe të botës. Domethënë në një mënyrë false ai
ngre autoritetin e paqenë të mbledhjeve të Helsinkit dhe
të Beogradit, si dhe atë të «vendeve të paangazhuara».
edhe pse këto shtete nuk përfaqësojnë aspak vullnetin e
atyre popujve për të cilët flet ky kasnec i Beogradit.
Kasneci i Beogradit flet në emër të shtetit të tij dhe
u drejtohet shteteve të tjera. Kështu ai njeh plotfuqishmërinë e shteteve kapitaliste që dominojnë botën. Konkretisht në vend që ky t'u thotë popujve se çfarë rruge
duhet të ndjekin që këto shtete kapitaliste të dobësohen
dhe të shkatërrohen për të arritur në një unitet, në një
sigurim, jo vetëm evropian, por botëror, ai u drejtohei
shteteve kapitaliste të Evropës për një bashkëpunim dhe
vëllazërim të ngushtë me njëri-tjetrin. Se çfarë është kjo,
për të gjithë ne është e qartë. Kjo është një thirrje socialdemokrate, një thirrje e një elementi që i shërben me
zell të madh kapitalit botëror.
Nga çështjet e Evropës presidenti jugosllav në raportin e tij hidhet e flet për turbullirat në botë dhe i numëron ato një e nga një. Ai përmend çështjen e Lindjes së
Mesme dhe thotë se Izraeli ndjek një politikë agresive
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dhe ekspansioniste. Po përse Izraeli ndjek një politikë
të tillë dhe kush është prapa këtij shteti agresiv dhe ekspansionist, këtë Titoja nuk e vë në dukje. Por ai thekson
se kjo politikë e Izraelit përçan vendet arabe dhe nuk
lejon një zgjidhje të qëndrueshme dhe të drejtë që në
fakt kërkohet nga gjithë komuniteti ndërkombëtar.
Sipas Titos, zgjidhja e krizës së Lindjes së Mesme
'shtë në dorë të vendeve arabe. Po çfarë duhet të bëjnë
këto vende? Të jenë në unitet, thotë Titoja. Por në ç'baza
duhet të jetë ky unitet? Kush e krijon unitetin e vërtetë
midis vendeve arabe dhe kush e përçan këtë? Në këtë
analizë është e zorshme të futet një renegat i marksizëm-leninizmit, sepse ai nuk mund të bëjë një analizë klasore
të gjendjes shoqërore, politike dhe ekonomike në vendet
arabe dhe nuk mund të gjejë kyçin e këtij uniteti.
Titoja, gjithashtu, foli dhe për dy vatrat e turbullta
në Afrikën e Jugut. Për Titon, problemi në këto vende
zgjidhet me eliminimin e bastioneve të fundit të kolonializmit dhe të racizmit, domethënë me sigurimin e pavarësisë së Namibisë dhe të Zimbabvesë dhe dhënien fund
të aparteidit në Republikën e Afrikës së Jugut. Është fakt
që regjimi i Republikës së Afrikës së Jugut është një
regjirn me të vërtetë reaksionar, por kolonializmi nuk
mbaron, siç thotë Titoja, me dhënien e lirisë namibianëve dhe zimbabvianëve. Kolonializmi është futur thellë në
Afrikë, prandaj, për ta zhdukur atë, për të zhdukur shtypjen dhe koncesionet e imperialistëve dhe të kapitalistëve
të botës duhet të bëhet një qilizmë e thellë në këto vende. Në qoftë se duhet bërë një analizë e situatës së vendeve të Afrikës dhe të kolonializmit në këto vende, atëherë kjo duhet të jetë një analizë shkencore, një analizë
klasore, ku të preken, kuptohet, të gjitha ato klika që janë
të lidhura ngushtë me kolonizatorët e ndryshëm dhe që
vazhdojnë të shtypin popujt afrikanë. Mirëpo një tradh595

tar i marksizëm-leninizmit nuk mund t'i hyjë një analize
të tillë.
Titoja i përmend të gjitha ngjarjet që ndodhin në
botë, në Evropë, në Azi, në Afrikë etj., etj., për të treguar se është në korent të tyre dhe jep nga një mendim
të përgjithshëm se si duhet të jenë këta popuj dhe si duhet të përmirësohet kjo gjendje. Ai nuk e gjen të .arsyeshme të futet thellë në trajtimin e këtyre problemeve,
për arsye se gjoja për 40 vjet me radhë ka folur për to.
Po çfarë tha presidenti jugosllav për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Bashkimin Sovjetik? Asgjë.
Ai u bëri thirrje atyre që të kapërcejnë gjendjen e tanishme të pakënaqshme në marrëdhëniet midis tyre, domethënë i këshilloi që të miqësohen. Kjo gjë, vuri në dukje ai, nuk është vetëm në interesin e tyre, por është në
interes edhe të të gjithë botës. Pra Titoja u bën thirrje
dashamirësisë dhe zemërgjerësisë së imperializmit amerikan dhe të socialimperializmit sovjetik, që të ulen në bankë dhe të bisedojnë me njëri-tjetrin më qetë, miqësisht
dhe t'i zgjidhin në paqe mosmarrëveshjet që ekzistojnë
midis tyre. Por cilat janë këto mosmarrëveshje, pse ekzistojnë këto midis tyre, ç'kërkojnë të bëjnë këto fuqi të
mëdha imperialiste? Jo, këto çështje Titoja nuk mund t'i
prekë dhe nuk i prek. Bile ai mundi të theksonte se.gjendja e marrëdhënieve midis dy fuqive nuk është si në vitin 1961, kur konferenca e Beogradit e «vendeve të paangazhuara» u bëri thirrje fuqive të mëdha që të fillonin
bisedimet midis tyre dhe të dobësohej lufta e ftohtë.
Kurse në realitet ishte politika oportuniste revizioniste
e hrushovianëve që drejtohej drejt miqësisë me Stitetet e Bashkuara të Amerikës, një miqësi, natyrisht, që
Bashkimi Sovjetik t'ua hidhte Shteteve të Bashkuara të
Amerikës për të fituar hegjemoninë, për të rifitnar tregje
në botë, për të krijuar perandorinë e tij. Natyrisht Titoja
e ndihmoi Bashkimin Sovjetik të ecte në rrugën që kishte

hyrë. Ai ndihmoi gjithashtu edhe imperializmin amerikan. që të ruante koncesionet që kishte në botë. Pra krijimin e një gjendjeje të tillë Titoja e konsideron si një
akt të madh diplomatik që ka bërë ai për ujdinë e këtyre
dy supershteteve imperialiste, për paZarllëqet e tyre në
kurrizin e popujve.
Përsëri edhe në këtë raport, që i paraqitej Kongresit
të 11-të, renegati Tito nuk mungoi të fliste për takimin
e nivelit të lartë të «vendeve të paangazhuara» në Kolombo ku gjoja u bënë përpjekje për uljen e tensionit. Në
fakt, që prej asaj kohe tensioni në vend që të jetë ulur,
është ngritur, veçse Titoja këtë ngritje tensioni e konsideron «ulje», jo vetëm në Evropë, por në të gjithë botën.
Rruga për të dalë nga vështirësitë e tanishme duhet
të gjendet, vë në dukje Titoja, por nuk thotë asgjë se si
mund të dilet nga këto vështirësi. Titoja thekson besimin •e. tij në shfrytëzimin, siç pretendon ai, të bisedimeve rriidis qeverive dhe personaliteteve të larta të shtetit si :dypalëshe, ashtu edhe shumëpalëshe. Pra, për Titon,
zgjidhja e problemeve ndërkombëtare varet nga personat kryesorë, nga klikat që sundojnë mbi vendet dhe
mbi popujt. Me këtë, në fakt, ai e hedh poshtë të gjithë
pseudoteorinë e tij të vetadministrimit, të ngritjes së
rolit të njeriut, të ngritjes së rolit të klasës punëtore etj.
Domethënë, Titoja, duke dashur të shpjegojë një problem, rrëzon tezat e falsifikuara që mbron më. poshtë.
Ekzistojnë, natyrisht, kontradikta të mëdha në thëniet gjenerike të tij, për arsye se këto thënie nuk kanë. asnjë
bazë.•teorike, asnjë bazë klasore. Te Titoja nuk mund të
gjesh asnjë ide konsekuente të një udhëheqësi borgjez
me • mendime të qarta të përcaktuara. Tipike te Titoja
është pikëpamja e një anarkosindikalisti të pafiksuar si
duhet në mendimet e tij të ngatërruara dhe të sipërfaqshme.
Duke folur për çështjet ndërkombëtare, presidenti
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Tito ngre lart rolin e Jugosllavisë dhe politikën e saj të
jashtme, e cilëson këtë si një politikë shumë aktive dhe
jo vetëm shumë aktive, por edhe konsekuente, të bazuar
në parimet e pavarësisë, të sovranitetit, të integritetit territorial, të mosndërhyrjes dhe të së drejtës së çdo vendi
e kombi për një zhvillim të pavarur e të tjera, e të tjera
profka të tilla.
Politika e Jugosllavisë ësfitë një politikë e varur, një
politikë mashtruese, joparimore, një politikë që i çon ata
që i besojnë asaj në skllavërim dhe në shfrytëzim nga
fuqitë e huaja, është një politikë që kërkon të nxjerrë
fitime të majme për Jugosllavinë dhe veçanërisht për klasën sunduese në Jugosllavi. E tillë është kjo Jugosllavi e
Titos dhe kjo politikë e kësaj Jugosllavie.
Jugosllavia me politikën e saj nuk ka krijuar besim
te popujt. Asnjeri nuk e dëgjon dhe asnjeri nuk ia var
asaj. Jugosllavia e Titos dhe personalisht Titoja është vetëm një proksenet, që shkon andej e këtej, që flet e llomotit, që bën llogje pa bukë dhe ndërmjetëson te njëri e
te tjetri, duke çuar llafet e njërit te tjetri dhe duke kërkuar lëmoshë për veten e tij, në radhë të parë, por edhe
për të tjerët nga fuqitë e mëdha. Me fjalë të tjera, Titoja
me politikën e tij është një transmetues i vullnetit të
atyre që e paguajnë.
Titoja vuri në dukje shkëmbimet e mendimeve që po
zgjerohen vazhdimisht midis Jugosllavisë dhe personaliteteve kryesore shtetërore (dhe këtu qëndron gjithë politika
e Jugosllavisë në marrëdhëniet me personalitefet kryesore shtetërore dhe qeveritare) dhe marrjen shpeshherë
parasysh të mendimit të Jugosllavisë. Pse, pyet Titoja,
merret parasysh mendimi i Jugosllavisë? Për arsye, thotë
ai, se ata kanë «respekt për përvojën e madhe• të këtij
vendi lidhur me trajtimin e çështjeve kryesore, në vend
që të thotë se kanë një respekt të madh për shërbimet
që shërbëtori i bën zotnisë.
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Me vendet «socialiste• ai tha se Jugosllavia ka marrëdhënie të mira dhe të frytshme. Kurdoherë JugosIlavia ka pasur marrëdhënie të mira me këto vende, sido që
Titoja, si agjent i amerikanëve dhe i anglezëve, është përpjekur dhe përpiqet që këto vende t'i futë në suazën e dy
padronëve ose të shumë padronëve të tij kapitalistë dhe
t'i shkëputë nga tutela dhe shfrytëzimi i socialimperializmit sovjetik. Në këtë rrugë, natyrisht, Titoja nxjerr
fitime për veten e tij, qoftë nga imperializmi amerikan
dhe kapitalizmi botëror, qoftë edhe nga vetë këto vende
të ashtuquajtura socialiste, të cilat duan të ndërrojnë
zgjedhën, të dalin nga zgjedha e socialimperializmit rus
dhe të futen nën zgjedhën e imperializmit amerikan apo
të revanshistëve të Bonit me shokë.
Titoja, gjithashtu, foli dhe për marrëdhëniet jugosllave me fqinjët e saj. Si i paraqiti këto marrëdhënie ai
në këtë raport? Ai i paraqiti të mira dhe dashamirëse
nga ana e Jugosllavisë, por fakt është që as me Bullgarinë, as me Shqipërinë, as me Greqinë, as me Hungarinë këto marrëdhënie nuk janë ashtu siç thotë Titoja. Ka
mosmarrëveshje midis Jugosllavisë dhe këtyre shteteve,
bile mosmarrëveshje të mëdha që shkaktohen për arsye
të politikës revizioniste fashiste qoftë të Bullgarisë, qoftë
të Jugosllavisë e qoftë të Hungarisë. Pa për sa u përket
marrëdhënieve me Shqipërinë, natyrisht, këto nuk mund
të jenë të mira, për gjithë ato të këqija që ka bërë dhe
po bën Jugosllavia titiste ndaj Shqipërisë dhe popullsisë
shqiptare që jeton në tokat e veta në Jugosllavi.
Presidenti jugosllav theksoi më poshtë se çështjet nacionale në Jugosllavi i kanë zgjidhur më së miri. Ai nuk
mungoi të kërkonte që edhe fqinjët e saj të sillen po në
atë mënyrë me pakicat kombëtare jugosllave siç po sillet
Jugosllavia me pakicat kombëtare në republikën e saj.
Mirëpo, po të shikojmë historinë e qëndrimeve të mbajtura ndaj popullsisë shqiptare në Jugosllavi, jo vetëm
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në kohën e kralëve serbë, por edhe në kohën e Titos
deri tash, do të konstatojmë se ato janë qëndrime shoviniste të një shteti kapitalist, shfrytëzues. Vetë titistët kanë pohuar me gojën e tyre se Kosova është krahina më e
prapambetur e Jugosllavisë. Lëndët e para të Kosovës
kalojnë në republikat e tjera, asnjë investim me rëndësi
e që duhet bërë atje nuk bëhet, Kosovën po e rrjepin nga
pasuritë e saj dhe kosovarët po i lënë në varfëri. Fakt
:9:shtë se shqiptarët e Kosovës nuk kanë akoma atë liri
dhe nuk gëzojnë akoma ato të drejta demokratike që
pretendohet se ua kanë dhënë titizmi dhe socializmi vetadministrues. Këto janë një blof.
Një titist tjetër, njëfarë Vidiçi, që pak ditë më përpara foli në Kongresin e 8-të të Lidhjes së Komunistëve
të Serbisë, e përmendi këtë qëndrim «demokratik socialist të Federatës dhe të Serbisë• ndaj shqiptarëve të Kosovës, veçse ai nuk mund ta mbulojë diellin me shoshë.
Ky titist foli, gjithashtu, edhe për Lidhjen Shqiptare të
Prizrenit, të cilën e quajti «ngjarje historirce me rëndësi
të madhe në luftën e popullit shqiptar kundër osmanëve». Por Lidhja Shqiptare e Prizrenit nuk ka pasur vetëm këtë qëllim që përcakton ky, pra vetëm luftën kundër osmanëve. Qëllim kryesor ajo ka pasur ruajtjen e
unitetit të kombit shqiptar, të trojeve shqiptare dhe pikërisht sepse ato u ndanë dhe iu dhanë Serbisë e Malit të
Zi. Këto gjëra për të janë të shkuara, prandaj thotë se
duhet të harrohen dhe kërkon që të pranohet realiteti ekzistues, domethënë, sipas tij, shqiptarët të pranojnë të
qëndrojnë nën thundrën e serbit dhe Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë të mbyllë gojën për këtë realitet «të bukur».
•
Për sa u përket atyre kosovarëve, të cilët nga tribuna
e Kongresit të 11-të të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë e akuzuan Republikën Popullore Socialiste të
Shqipërisë si një vend etatist dogmatik, si një shtet na600

cionalist irredentist etj., dua të theksoj se të gjitha këto
që thanë ata janë pikëpamjet e qëndrimet e vërteta të
regjimit titist ndaj popullsisë shqiptare që banon në tokat e veta në Jugosllavi dhe ndaj Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë. Pra nuk shërben shumë maska
që përdor Titoja, sepse njerëzit e tij po i thonë haptazi
ato që ai i thotë tërthorazi.
Si për Kosovën, ashtu edhe për gjithë Jugosllavinë,
është një blof ajo që thotë Titoja se «veprimtaria jugosIlave në çështjet e jashtme ka një bazë të gjerë sociale
dhe pikërisht këtu masat tona punonjëse thonë fjalën
e tyre vendimtare». Kjo nuk është e vërtetë. Njerëzit,
punonjësit në Jugosllavi, nuk thonë asnjë fjalë vendimtare, fjalën vendimtare atje e thonë ushtria që drejton
Lubiçiçi dhe sigurimi i shtetit jugosllav. Të tjerët punojnë
dhe të tjerët fitojnë, punojnë robërit e rinj dhe fiton
shtresa e kapitalistëve të rinj.
Në këtë raport Titoja bëri fjalë edhe për çarmatimin, por tezat e tij mbi çarmatimin janë të njohura, janë
tezat e gjithë kasnecëve në botë, të të gjithë atyre që janë të lidhur pas qerres së fuqive të mëaha, nga të cilat
marrin .armë, marrin kredi, marrin teknologji, por që janë
të lejuar të flasin fraza të përgjithshme për çarmatimin.
Zaten edhe vetë fabrikantët e armëve flasin për çarmatimin, por të tjera thonë e të tjera bëjnë. Edhe Titoja po
këtë gjë ka bërë dhe po bën. Pa ato që thotë ai se «në
botë po forcohet besimi, se paqja dhe sigurimi ndërkombëtar nuk mund të ruhen përgjithmonë mbi një ekuilibër forcash ushtarake dhe ndarjes në blloqe», janë fjalë
boshe. Këto blloqe, si blloku i NATO-s, blloku i Traktatit
të Varshavës e blloqe të tjera që do të krijohen në të
ardhmen, do të ekzistojnë.
Kina është një nga këto fuqi të mëdha që shkon drejt
krijimit të blloqeve, të cilat nuk mund t'i zhdukë fryma
e shenjtë ose pallavrat e njëfarë antimarksisti, siç është
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•Titoja. Këto do t'i zhdukë vetëm forca e popujve. Vetëm
revolucioni, vetëm proletariati i frymëzuar nga ideologjia
marksiste-leniniste mund t'i shkatërrojë blloqet, t'i prishë planet e imperialistëve dhe të marrë fuqinë në duart
e tij. Marrja e pushtetit nga ana e proletariatit dhe e masave të gjera të popullit është ajo forcë që mund t'i shkatërrojë blloqet dhe mund të lejojë një zhvillim përparimtar të njerëzimit pa u mbështetur në forcat ushtarake të
blloqeve. Blloqet nuk zhduken kështu siç veprojnë revizionistët kinezë, jugosllavë, italianë e të tjerë.
«I gjithë komuniteti ndërkombëtar dëshiron të shohë
dhënien fund të garës së armatimeve...», thotë Titoja.
Po, po, komuniteti ndërkombëtar e kërkon një gjë të tillë,
sepse armatimet gllabërojnë pasuri të mëdha materiale
dhe ekonomike dhe gozhdojnë njerëz, që i përgatitin ato
për gjakderdhje, por veçse zhdukja e këtyre situatave
nuk mund të bëhet pa luftë dhe pa revolucion.
Luftërat duhet të jenë luftëra çlirimtare. Edhe Titoja
flet për luftërat nacionalçlirimtare dhe arrin deri atje
.sa të thotë që luftërat nacionalçlirimtare kanë shkaktuar likuidimin e plotë të kolonializmit dhe arritjen e së
drejtës së popujve për vetëvendosje. Në fakt, nuk është
kështu, siç pretendon ky kasnec i kapitalizmit. Këta popuj janë përsëri në skllavëri, të shtypur e të shfrytëzuar
nga ana e kapitalit, por në forma të ndryshme, jo më në
format e vjetra të kolonizimit, por në ato të neokolonizimit. Kurse Titoja,. në vend që të predikojë, se si
popujt mund ta shkundin zgjedhën, dhe këtë konkretisht
ai s'mund ta bëjë, flet se kjo zgjedhë gjoja mbahet nga
disa «dogmatikë», «sektarë», ose «pseudorevolucionarë»,
prandaj duhet vepruar kundër tyre dhe pretendimeve
monopolizuese, ngado që të vijnë këto. Me fjalë të tjera,
ky renegat dëshiron që të ruhet statukuoja e sotme e botës. Këtu ai bashkohet plotësisht me kinezët: Që të ruhet
kjo statukuo duhet të luftohen «dogmatikët», «sektarët»,
02

«pseudorevolucionarët», domethënë të gjithë ata që ndjekin dhe zbatojnë, në teori dhe në praktikë, teorinë e
Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Titoja të gjithë
ne na quan pseudorevolucionarë.
Më poshtë në raport, duke folur për këtë problem,
Titoja del me konkluzionin se vetëm pavarësia e vendeve e fituar në këto forma, në këto mënyra e të gjitha
këto në këtë pasivitet ose në një aktivitet muhabeti midis krerësh kapitalistë, siç bëjnë Titoja dhe partnerët e
tij, me fjalë të tjera, «e dhënë» nga imperialistët në format që njihen e që në realitet nuk japin as lirinë, as
pavarësinë, as sovranitetin, përkundrazi lejojnë shfrytëzimin e popujve, përbëjnë premisat e përparimit për të
arritur në sigurimin e paqes.
Pra teoria e Titos është e pleksur me një mënyrë të
tillë që ai thotë se «në zhvillimin e komunitetit ndërkombëtar mbi bazën e avancimit të pashembullt të forcaVe
prodhuese, nuk ka ekzistuar asnjëherë një ndërvartësi
dhe lidhje kaq e madhe midis vendeve». Domethënë,. ky
«përparim» teknik i zhvilluar nga kapitalizmi botëror për
interesat e tij dhe jo për interesat e popullit, është në f avorin e komunitetit ndërkombëtar dhe kjo gjë i ka lidhur vendet njëri me tjetrin. Pra, këto vende, sipas Titos, duhet të jenë të kënaqura nga ky zhvillim. Por, në
fakt, çfarë zhvillimi është, kush përfiton nga ky zhvillim
i shkencës ose i teknikës? Natyrisht, siç e thashë, nuk fitojnë shtresat punonjëse, nuk fiton proletariati, nuk fiton
fshatarësia. Teorizime të tilla gjenerike ntlk e shërojnë
plagën e madhe të shoqërisë që ka për emër fjalën e
urryer kapitalizëm.
Titoja vuri në dukje se kjo situatë është e tillë, por
ka edhe kontradikta të thella që shkaktohen, sepse pasuria e akumuluar në botë është në duart e disave. Kjo
çështje, sipas tij, nuk është e drejtë, «këto kushte nuk
janë të barabarta, janë thellësisht të padrejta dhe të pa603

pranueshme». Domethënë kini mëshirë, ju, imperialistë
amerikanë ose socialimperialistë sovjetikë, ose ju vende
të tjera kapitaliste që keni akaparuar pasuritë e botës
dhe skllavëroni vendet, lëshoni disa thërrime që të rrojnë
edhe popujt e vendeve të tjera. Titoja për veten e tij
nuk ka pse të qahet, për arsye se ai ia ka hipur kalit.
Cilit kalë? Kalit imperialist. Domethënë ai e ka shitur
mirë vendin e tij te kapitalistët e huaj. Dfie që ky Tito
dhe titizmi si teori të fshihen nën maskat gjoja demokratike, gjoja socialiste vetadministruese, kjo s'u prish shumë punë këtyre vendeve të huaja kapitaliste, .përkundrazi u ndreq, sepse teori të tilla mund të gënjejnë njerëz dhe popuj.
«Aspiratat e popujve, thotë Titoja, po hasin në kundërshtimin e atyre, të cilët kërkojnë të ruajnë pabarazinë dhe pozitat e veta monopoliste». Por imperializmi,
kolonializmi ose neokolonializmi, që i rezistojnë me forcë
përparimit janë aleatë të Titos. Ky nuk u thotë popujve
çfarë duhet të bëjnë dhe, natyrisht, nuk mund t'u thotë,
sepse nuk pranon tezat leniniste, nuk pranon teorinë e
Marksit. Si të gjithë revizionistët, Titoja është një reformist, një anarkosindikalist, një agjent i borgjezisë, i kësaj shoqërie me klasa ku mund të rrojnë të lumtur dhe të
kënaqur vetëm ata që ruajnë pabarazinë dhe pozitat e
tyre monopoliste.
Kështu duhet kuptuar gjoja mendimi filozofik i Titos
ose pikëpamjet e tij gjoja revolucionare. Fraza bajate
gjen sa të duash në 80 faqet e raportit të Titos. «Paqja
duhet të ruhet, sepse është kusht vendimtar për ekzistencën e gjithë njerëzimit...•, thotë ai. Por, si të ruhet
kjo paqe? Kush e prish këtë dhe cilët janë shkaktarët e
luftërave? Për këto s'ndihet fare Titoja, ai vetëm thekson
se «bashkekzistenca paqësore ëshfë e vetmja alternativë
ndaj katastrofës bërthamore». E zbuloi gjithë të vërtetan
Dhe si konkluzion renegati Tito deklaroi: «Një përgje- ,
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gjësi e madhe historike bie mbi këdo që luan me
në kurriz të lirisë e të pavarësisë së popujve të tjerë».
Pra nga ky konkluzion «i madh» Titoja nënvizon se «socializmi që prej kohësh ka dalë jashtë kuadrit të shteteve, rajoneve apo blloqeve dhe është bërë i paevitueshëm
në zhvillimin shoqëror dhe në përgjithësi i pranueshëm,
është evident në praktikë në një shkallë të lartë».
Domethënë, sipas Titos, shoqëria socialiste, ku më e
plotë e ku më pak e plotë, jo vetëm është zhvilluar; por
është vendosur në të gjithë rruzullin botëror, për arsye
të dëshirës për paqe. Por ai nuk tregon në këtë raport të
tij as si është vendosur ky socializëm, as se ç'luftëra janë
bërë dhe ç'duhet bërë për këtë socializëm. Vetëm thotë
se «çdo lëvizje përparimtare, nëpërmjet ideve dhe veprimeve të veta, jep kontribut në këtë luftë dhe, ndërsa
bashkohen në rrymën kryesore botërore të luftës për një
pamje socialiste të njerëzimit, këto tipare të ndryshme
përbëjnë substancën, kuptimin dhe karakterin e socializmit si një proces botëror».
Këto janë fraza boshe tamam tipike revizioniste, reformiste dhe aspak revolucionare, që tingëllojnë si ajo
kambana e prishur që nuk dëmton kërrkënd dhe nuk mobilizon njeri. Krejt ndryshe mendojnë popuit që vuajnë.
Aspiratat e tyre konkretizohen në luftëra të përgjakshme
kundër shtypësve, kurse Titoja lufton me fraza. Lufta e
Titos i përngjan luftës që thoshin francezët, «en dentelles- (me pasnbuk) dhe jo luftës revolucionare.
Titoja nuk tregon atë rrugë që duhet, rrugën e shfrytëzimit të kontradiktave që elczistojnë, por të kundërtën.
Ai vetëm konstaton se këto kontradikta ekzistojnë në
periudhën e zhvillimit të socializmit. Ç'bëjnë icëto kontradikta? «Këto kontradikta sjellin si rezultat, — thotë ai,
— arritjen e shpejtë të synimeve historike për emancipimin e punës dhe të njeriut në vendin e tij dhe afirmimin e atyre korrenteve dhe rrymave demokratike në ma605

rrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat lejojnë e nxitin transformimet përparimtare të shoqërisë dhe forcimin e pavarësisë, barazisë dhe bashkëpunimin e gjithanshëm».
Është i kuptueshëm absurditeti i këtyre frazave pa
brendi, rreshtimi i disa ideve banale pa kurrfarë shpirti
revolucionar. Nuk mund të gjesh shpirt revolucionar, nuk
mund të gjesh shkaqet e vërteta ekonomike të ekzistencës së kontradiktave në ato që thotë Titoja, sepse ai nuk
mund të mendojë mbështetur në materializmin hrstorik
dhe dialektik për t'i shpjeguar këto kontradikta, pse lindin, kush i shkakton dhe si duhen shfrytëzuar këto që
të mund të sjellin atë gka predikon Titoja. Pra ai nuk
bën gjë tjetër vetëm se llomotit.
Në këtë raport Titoja prek edhe problemin e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare, se këto e kanë mbajtur gjallë Jugosllavinë. Mirëpo këto marrëdhënie,-të Jugosilavisë me shtetet kapitaliste kanë qenë specifike. Titoja ua ka shitur Jugosllavinë kapitalistëve të huaj.. Tri të
katërtat e pasurive të këtij vendi mund të thuhet me siguri se janë në duart e të huajve.
Si konkluzion Titoja thotë se «vetëm me anë të një
ndryshimi radikal në këto marrëdhënie do të . ishte e mundur të koordinoheshin interesat e gjithë faktorëve të ekonomisë botërore dhe do të krijoheshin bazat për një sigurim, paqe dhe begati të përgjithshme». Pastaj ai ankohet,
duke thënë se «vendet e zhvilluara si një e tërë, nuk
kanë treguar vullnet politik... në zgjidhjen e problemeve
ekonomike të botës. .». Për Titon vendet e zhvilluara
janë një e tërë, ato nuk janë vende të shkëputura kapitaliste, ku gjithsecili sipas ligjit kapitalist e sipas ligjit të
xhunglës lufton kush e kush t'ia hedhë tjetrit, t'i imponohet tjetrit, të përfitojë nga tjetri me pak mundime,
të shfrytëzojë masat e gjera të popujve. Prandaj Titoja
ka shpresë dhe predikon që këto vende në unitet të tregojnë një vullnet politik e një gatishmëri të mjaftueshme
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për t'u angazhuar në masën e duhur për zgjidhjen e problemeve ekonomike të botës. Dhe më poshtë, duke folur
për këtë problem, ky «burrë i madh» nuk mungon të tregojë «madhërinë e tij», duke thënë se «në kontaktet që•
ka pasur me udhëheqës të shteteve të tjera, pala jugosllave ka theksuar kurdoherë rëndësinë e krijimit të një-rendi të ri ekonomik ndërkombëtar më t'ë drejtë, duke
theksuar se kjo është në interes të të gjithëve».
Pra kasneci jugosllav, që shkon në të gjitha kryeqytetet e vendeve kapitaliste e revizioniste, takohet ebisedvn me njerëz të shquar të kapitalit dhe u thotë atyre që krijimi i një rendi të ri ekonomik botëror do të jetë•
në, interes të të gjithëve. Domethënë Titoja i ka këshilluar ata që të shkarkohen ca nga pasuritë e mëdha që
kanë dhe t'ua japin të tjerëve. Mirëpo ata nuk e kanë•
dëgjbar këtë profet të një «bote të re», së cilës nuk i vë•
emër, edhe pse e quan «socialiste». Në realitet ky socializërn nuk vlen për kërrkënd, për popujt jo e jo, por
edhe për kapitalistët, miqtë e tij. Këta miq i japin Titos
me. shokë disa lëmosha për t'i mbajtur në fre njerëz të
tillë, që propagandojnë ndyrësira, por që t'u japin nga pasuritë e tyre popujve të varfër, të cilët i krijojnë këto pasuri,•kjo është gjë që s'bëhet dhe që nuk mund të fitohet,
përveçse me luftë dhe me armë.
Por mbi këtë problem ky kasnec tjerr fraza dhe prediken se, po të zbatohen këto teori të tij, do të ketë një
qëndrueshmëri ekonomike ndërkombëtare me pasoja tëfavorshme për «vendet në zhvillim». «Këto marrëdhënie
të drejta do të hapnin tregje me mundësi të mëdha për
shitjen e mallrave dhe shërbimet nga vendet industrialisht të zhvilluara. Shkurt do të krijoheshin marrëdhënie
të reja tregtare, të cilat do të ishin edhe në përfitim të
vendeve të zhvilluara», vë në dukje Titoja. Presidenti
jugoSilav u mëson kështu tregtarëve të mëdhenj të ar-mëvedhe pasanikëve miliarderë se si duhet të zgjerohet
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tregtia dhe të zhvillohet ekonomia! Ata e dinë fare mirë
këtë rrugë dhe e ndjekin atë, por në interes të tyre dhe
jo në interes të popujve. Dhe pikërisht nga fitimet e këtyre tregtarëve e miliarderëve të mëdhenj përfiton Titoja,
veç atij i duhet t'i thotë këto fraza, sepse duhet të fshihen lakmia, shtypja, shfrytëzimi i egër i kapitalizmit, miliardat që fitohen mbi kurrizin e popujve.
Dhe dadaja mbi dadatë e tjera të Titos është «lëvizja e mosangazhimit». Kjo, «lëvizja e mosangazhimit»,
jo vetëm që e preokupon Titon, por në sajë të kësaj
lëvizjeje ai ka përfitime të mëdha, se i shërben ruajtjes
së statukuosë imperialiste në kurriz të popujve, i sjell
të ardhura të majme Jugosllavisë nëpërmjet kredive dhe
shitjes së pasurive të saj të mbitokës dhe të nëntokës
shteteve të huaja kapitaliste.
Ka vështirësi, thotë Titoja, në «vendet e paangazhuara», por këto do t'i kalojnë të gjitha. Ka rreziqe, dhe
këto do t'i kalojnë të gjitha dhe do të ruajnë unitetin e
tyre. Në realitet rreziqet aspak nuk kalohen, por vështirësohen dhe lëvizja nuk është aspak e paangazhuar, por
është thellësisht e angazhuar me imperialistët e ndryshëm.
Ky revizionist u bën thirrje «vendeve të paangazhuara» që të mos përdorin forcën, të mos përdorin agresionin në marrëdhëniet reciproke midis tyre, sepse «qëndrime të tilla përbëjnë një kërcënim shumë të madh për
marrëdhëniet ndërkombëtare» dhe për këtë është luftuar
qysh në fillim. Pra Titoja këtyre popujve që ai i quan se
janë «të paangazhuar», u predikon bashkekzistencë paqësore revizioniste, një mënshtrim dhe një kërkim frazeologjik të të drejtave të tyre.
Por ç'duhet të bëjmë thotë Titoja? «Ne duhet të
bashkohemi në përpjekjet e reja për të gjetur rrugën e
drejtë për zgjidhjen paqësore të konflikteve për çdo rast
konkret». Fjalë e madhe! Sikur këto zgjidhje nuk .po bëhen! Por çështja shtrohet se kush i bën dhe si qëndrohet
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përpara këtyre zgjidhjeve, pse ekzistojnë konflikte, kush
i nxit dhe si likuidohen këto konflikte?! Këto duhen
shpjeguar, por pikërisht këto nuk i shpjegon TTtoja e sigurisht, të tilla gjëra s'mund t'i shpjegojnë dot teoritë
e tij false reaksionare. Ato i shpjegon vetëm marksizëm-leninizmi.
Titoja mendon se këto probleme do t'i zgjidhë konferenca e ardhshme ministriale e <<vendeve të paangazhuara» që do të bëhet në Beograd, e cila 4<duhet t'i
kushtojë një vëmendje të veçantë gjetjes së zgjidhjeve të
situatës së tanishme», sepse deri tashti s'është gjetur
zgjidhja. Mirëpo kjo «lëvizje e mosangazhimit» nuk është
një lëvizje e sotme. Ka dhjetëra vjet që Titoja e ka predikuar atë së toku me Nehrunë, me Sukarnon e me të
tjerë dhe gjë nuk ka zgjidhur, përkundrazi ajo vështirësoi dhe vazhdon t'i vështirësojë të gjitha situatat. P.shtë
e kuptueshme që ajo do t'i vështirësojë situatat, për arsye se shërimi i vetëm, dalja e shpejtë e popujve nga
një situatë e tillë, nuk realizohet me frazat boshe, me
mbledhjet e famshme pa bukë të Beogradit e të Kolombos, por me luftë të përditshme të armatosur kundër
shtypjes dhe shfrytëzimit kapitalist.
«Lëvizja e mosangazhimit» nuk luan asnjë rol në
marrëdhëniet ndërkombëtare, siç pretendon presidenti i
Jugosllavisë, përkundrazi është rezistenca e çdo populli
dhe e grupe-popujsh të bashkuar për të mbrojtur të drejtat nga kolonizatorët ose neokolonizatorët, ajo që mund
të japë fryte dhe të luajë një rol në marrëdhëniet
ndërkombëtare. Tjetër rrugë nuk ka, rruga e Titos është
një rrugë e gënjeshtërt. Asnjë problem ndërkombëtar
nuk ka zgjidhur «lëvizja e të paangazhuarve», përkundrazi, problemet ndërkombëtare po acarohen Vazhditnisht
dhe Titoja me shokët e tij bëjnë vetëm llafe, llogje, sa
herë që u jepet rasti. ••
«Vendet e paangazhuara» nuk veprojnë asnjëherë të
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bashkuara, ato janë të përçara. Pretendimi i Titos se veprimtaria e tyre e përbashkët ka pasur pasoja në zhvillimin
edhe në zgjidhjen e problemeve të vërteta thelbësore
është një blof..Asnjë problem thelbësor nuk mund të zgjidhej nga një «front» ose nga një «lëvizje» e tillë pa baza
teorike, pa qëllime të caktuara dhe pa një luftë të ashpër
kundër të gjithë atyre që u dalin përpara. Pastaj ata që
do ta bëjnë këtë luftë, dhe që Titoja i ka si shokë lufte,
të tërë janë të angazhuar me fuqitë imperialiste dhe bëjnë lojën e tyre. Ata, pra, llafe mund të bëjnë sa të duan,
por asgjë nuk kanë në torbë.
Pasi i thotë të gjitha këto, zoti Tito thekson se
ja e mosangazhimit» ka hasur në «vështirësi». Kjo po,
është e drejtë. Ai, gjithashtu, thotë se «kundërshtarët e
saj përpiqen ta përçajnë dhe ta dobësojnë». Edhe kjo është, gjithashtu, e vërtetë, për arsye se «lëvizja e mosangazhimit» është një mashtrim për popujt, për revolucionarët,. por ajo është një mashtrim edhe për imperialistët e
ndryshëm. Disave kjo lëvizje u intereson, disa të tjerëve
jo. Imperializmit amerikan dhe socialimperializmit sovjetik
u intereson kjo lëvizje, megjithatë ata kanë të angazhuarit e tyre që i tërheqin. nga hunda, prandaj njëri përpiqet
të kundërshtojë tjetrin, kurse marksistë-leninistët e luftojnë atë si një lëvizje antimarksiste, si një lëvizje në
shërbim të superfuqive. Dhe kështu duhet konsideruar
ajo e të luftohet konkretisht kundër saj, jo me fjalë, jo
në sipërfaqe, jo me parulla, por me luftë që me të vërtetë
problemet thelbësore, për të cilat bën fjalë Titoja, të dalin në dritë. Pra lufta kundër atyre që i manipulojnë popujt me frazeologji dhe me të tilla grupime false, që nuk
sjellin asnjë fitim për popujt, është në interes të popujve.
Armiqtë e «politikës së mosangazhimit» janë marksistët e revolucionarët e vërtetë, por kundër janë edhe superfuqitë. Superfuqitë në aparencë janë për mosangazhimin, por në realitet janë për angazhimin e të gjithëve,
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mundësisht ndaj tyre. Titoja predikon «mosangazhimin»,
por në realitet nxit angazhimin, kurse ne, marksistët, ne,
revolucionarët, e luftojmë «mosangazhimin», se e dimë
ç'fshihet pas kësaj parulle. Nën maskën e «lëvizjes së
mosangazhimit» fshihet nënshtrimi ndaj klikave kapitaliste, të cilat bëjnë llafe dhe shkëmbejnë pasuritë e vendeve të tyre vetëm në fitim të klasës që përfaqësojnë, të
klasës së të pasurve.
«Lëvizja e mosangazhimit» nuk është aspak «faktor
shumë i fuqishëm në balancën dhe në stabilitetin e tanishëm botëror...», siç pretendon Titoja. Përkundrazi, një
pretendim i tillë nuk ka baza. Vetëm një parti e vërtetë
marksiste-leniniste ka unitet dhe nuk mund të flitet për
unitet në një parti revizioniste, socialdernokrate, demokristiane apo republikane. Jo. Në të tilla parti ka fraksione
të ndryshme, të cilat përbëjnë njëfarë uniteti për disa interesa të përbashkët që i lidhin këto, në kundërshtim me
tendencat e partive të tjera, por brendapërbrenda tyre
nuk ka kurrfarë uniteti.
Ekziston unitet në Lidhjen e Komunistëve të JugosIlavisë? Pretendohet se po, por ky unitet konsiston në
unitetin e asaj klase borgjeze kapitaliste që është krijuar
në vend dhe që është lidhur me kapitalin e Fluaj për të
luftuar tendencat e ndryshme centrifugale, për të luftuar
tendencat e shkëputjes së republikave nga Federata e cila
hifton kundër tendencave shoviniste nacionaliste, që janë
nxitur dhe po nxiten nga një regjim i tillë shfrytëzues
kapitalist, siç është regjimi aktual jugosllav. Ekziston unitet në Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë midis shtresave që janë të favorizuara, që së bashku me kapitalin
jashtëm përfitojnë nga grabitja e popullit jugosllav. Ne
mund të themi se ky lloj uniteti ekzision në Lidhjen e
Komunistëve të Jugosllavisë, por unitet tjetër atje nuk ka
dhe nuk mund të ketë. Përkundrazi, Partia Komuniste e
Jugosllavisë asnjëherë nuk ka qenë një parti marksiste-
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Edhe pas Luftës së Dytë Botërore, kur mendohej se Partia Komuniste e Jugosllavisë ishte me të vërtetë një parti që do të ndiqte rrugën marksiste-leniniste
dhe do të ndërtonte socializmin në shembullin e praktikës
leniniste, praktikës revolucionare të Bashkimit Sovjetik,
e kundërta u vërtetua në jetë.
Në Jugosllavi pseudokomunistët, që kishin ardhur në
fuqi me Titon në krye, që në fillim iu futën luftës k -undër
qenies së partisë një parti legale, një parti në udhëheqje,
një parti që frymëzohet nga teoria e Marksit dhe e Leninit dhe nga praktika revolucionare e shembulli i Bashkimit Sovjetik. Sigurisht ata përdorën disa terma «autentikë», por kjo bëhej jo se jugosllavët dëshironin të ishin
origjinalë ose specifikë në ndërtimin e socializmit në
vendin e tyre. Jo. Këta janë terma që ata i kaiië përdorur
vetëm për t'u maskuar. Jugosllavia e Titos shkeli dëshirat, interesat dhe gjakun e popullit jugosllav dhe dëshironte, dhe për këtë u përpoq që në fillim dhe ia arriti, të
ndërtonte në Jugosllavi jo socializmin, por të restauronte
kapitalizmin e shkatërruar gjatë luftës kundër hitlerianëve, të ndërtonte një kapitalizëm nën drejtimin e një klase
të re kapitaliste dhe jo nën drejtimin e Karagjorgjëve
ose të kralëve të tjerë. Pra titistët, me Titon në krye,
që në fillim i kishin sytë nga Perëndimi, nga fuqitë perëndimore dhe ata dëshironin, u përpoqën dhe e krjuan
një parti të tillë, e cila t'i shërbente veprimtarisë së tyre
të djallëzuar për të vendosur në Jugosllavi një regjim të
ri kapitalist, i cili do të ishte në unitet me kapitalizmin
botëror dhe në luftë me Bashkimin Sovjetik socialist,
revolucionar, me atdheun e Leninit dhe të Stalinit.
Këtë çështje ne e kemi analizuar dhe herë të tjera.
Nuk ishte e rastit që, në kohën kur Jugosllavia fitoi luftën, Titoja dhe grupi i tij në fakt luftuan të mbanin për
një kohë në ilegalitet Partinë Komuniste të Jugosllavisë,
ose t'i jepnin rëndësi të jashtëzakonshme organizimit të
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kësaj partie në format specifike. Për sa i përket punës
politike dhe ideologjike, partia e zhvillonte nëpërmjet
Frontit Popullor, frontit të gjerë të masave të popullit.
Titizmi, pra, partinë u përpoq dhe e fshehu nën maskën
e Frontit që në fillim. Përse bëhej kjo? Kjo b"ëhej që të
mos dukej përnjëherësh që kjo parti nuk ndiqte rrugën
e Marksit, Leninit dhe Stalinit. Me rrugën që kishte nisur kjo parti do të bëhej dhe u bë, në fakt, një vegël në
duart e sigurimit të shtetit, u kthye në një organ në
shërbim të sigurimit të shtetit. Kjo ishte e organizuar
gjoja si një parti, por Rankoviçi dhe Titoja e bënë atë
konkretisht një vegël të tyre për të forcuar diktaturën
fashiste, diktaturën kapitaliste që ata po vendosnin iië
Jugosllavi. Kjo mënyrë e të kuptuarit të rolit të partisë,
të organizimit dhe të vijës së partisë, e realitetit të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, bëri që të mos ndërtohej
socializmi në fshat dhe ndërtimi i industrisë të merrte
një rrugë drejt një bashkëpunimi të ngushtë me shtetet
kapitaliste perëndimore, drejt një shkëputjeje progresive
dhe më në fund radikale me Bashkimin Sovjetik gjoja se
ky ndërhynte në punët e brendshme të saj.
Jo, nuk është kjo arsyeja. Arsyeja ishte se e ashtuquajtura Parti Komuniste e Jugosllavisë, me Titon në
krye, ishte kundër kolektivizimit. Ai bëri që fshati jugosllav të qëndronte në pozitat e mëparshme për sa i përket pronësisë, për sa u përket drejtimit dhe organizimit.
Titoja shtetëzoi pasuritë e disa tradhtarëve të kohës së
luftës dhe me këto krijoi fermat. Teoria që udhëhiqte
Titon me shokë ishte teoria e Buharinit, e populistëve dhe
e integrimit të kapitalizmit në «socializëm», gjë që do të
thoshte të kundërtën, që socializmin ta integronte në kapitalizëm dhe këtë do ta bënte pikërisht ajo Parti Komuniste e Jugosllavisë që s'ishte një parti komuniste, por
një parti antimarksiste në shërbim të sigurimit të shtetit.
Pra, në Jugosllavi nuk udhëhiqte Partia Komuniste
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me një ideologji të vërtetë marksiste-leniniste, atje nuk
ekzistonte dhe nuk u vendos diktatura e proletariatit..JugosIlavia u quajt një Federatë Demokratike Popullore, por
në realitet ajo ishte dhe ecte në rrugën e një shteti borgjez kapitalist dhe drejt vendosjes së një diktature fashiste.
Kjo shkoi shumë larg, shkoi aq larg saqë, kur u vendos totalisht sistemi kapitalist në JugosIlavi, diktatura e
UDB-së së Rankoviçit, u bë shumë e rrezikshme. E gjithë kjo u bë jo thjesht nga pikëpamja e titizmit, por sepse ekzistonin kontradikta midis grupeve. Grupi serb,
duke pasur në dorë sigurimin e shtetit dhe ushtrinë, donte që të vendoste hegjemoninë e serbomëdhenjve në gjithë Jugosllavinë. Titoja është kroat, ai donte që të mbante
ekuilibrin kapitalist, që natyrisht është e pamundur, midis këtyre tendencave shoviniste, të cilat mund të zhdukeshin vetëm duke pasur në krye një parti marksiste-leniniste. Përderisa kjo parti marksiste-leniniste nuk
ekzistonte në drejtimin e Jugosllavisë, këto tendenca shoviniste u theksuan, u acaruan më shumë, saqë grupi i
Rankoviçit u bë i rrezikshëm për grupin tjetër, kroat, i
cili dhe ky nga ana e tij për grupin slloven. Natyrisht,
pas tyre do të vinin edhe malazeztë, edhe shqiptarët, edhe
maqedonasit. Për ta ruajtur këtë unitet kapitalist për një
kohë të gjatë, që nga çlirimi i Jugosllavisë; që nga shkëputja prej Bashkimit Sovjetik e vendeve të tjera socialiste
dhe deri te likuidimi i Rankoviçit, Titoja u detyrua të
merrte masa dhe arriti të likuidonte grupin serb shovinist të Rankoviçit.
E çfarë bëri në këtë mes Titoja? Ai vuri njerëzit e tij
të drejtonin. Ç'do të thotë vuri njerëzit e tij? Domethënë
Titoja vuri ata njerëz që ishin për regjimin kapitalist dhe
për zhdukjen e asaj force të partisë fashiste jugosllave
në shërbim të UDB-së. Grupi i Titos, që fitoi kundër grupit serb, partinë e reduktoi në një organizatë amorfe dhe
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nëpërmjet kongresesh fiktive u bënë ndryshime në rolin
e partisë. Këto ndryshime konsistonin në atë që partia
të mos ishte më një vegël e Ministrisë së Brendshme, por
kjo ministri të dominonte vazhdimisht në jetën jugosIlave, grushti i saj të ndihej, të merreshin masa të rrepta
dhe partia të bëhej një gjë e paqenë. Me fjalë të tjera
partia të ruante emrin, Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë, një emërtim gjoja marksist, por në fakt partia
nuk drejtonte më jetën në Jugosllavi, qoftë edhe në mënyrë fiktive. Asaj iu dhanë atributet e një grupimi pa
konsistencë për edukimin e komunistëve dhe të masave,
iu dha rëndësi Frontit (ideja e vjetër). Partinë titistët nuk
mund ta likuidonin, atë duhej ta mbanin sa për formë,
por në realitet roli i saj u zhduk, mori fund.
Lidhjet e ngushta të Jugosllavisë me kapitalin botëror kërkonin, natyrisht, që Jugosllavia të krijonte njëfarë
drejtimi shtetëror dhe një administrim e zhvillim të ekonomisë së brendshme në rrugën josocialiste, duke e quajtur socialiste, por në të vërtetë adapte për interesat e kapitalizmit të huaj. Dhe kjo u bë. Vendimi i krijimit të
vetadministrimit jugosllav u mor. Kjo është teoria gjoja
e madhe marksiste-leniniste, modeli i fundit i socializmit
specifik titist, por që, sipas tyre, i ka bazat në teorinë
marksiste-leniniste. Gjithë kjo është një blof.
Të gjitha këto ndryshime e teorizime bëheshin
kapitalistët e huaj të siguroheshin jo vetëm ligjërisht, por
edhe konkretisht, që kreditë dhe pasuritë e tyre të shfrytëzoheshin dhe të mos rrezikoheshin nga kryengritjet e
masave punonjëse. Për këtë arsye u zhdukën edhe formalisht organet e pushtetit të diktaturës së proletariatit,
u shkatërruan këshillat popullorë, baza e pushtetit të
diktaturës së proletariatit, u decentralizuan ekonomia e
planifikimi dhe u ruajt administrata burokratike në gjithë Jugosllavinë. Në duart e Federatës u konservuan
drejtimi ushtarak, forca shtypëse, sigurimi i shtetit dhe e
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gjithë administrata, tregtia e jashtme, deri në njëfarë
shkalle edhe arsimi e kultura. Por edhe këto të fundit u
decentralizuan në një masë të madhe.
Federata mbajti grushtin kryesor të diktaturës dhe
me këtë ruajti administratën, së cilës i dha një forcë të
madhe. Njerëzit e administratës, qoftë në qendër, qoftë
nëpër republika, do të ishin dhe u bënë shtresa e re kapitaliste e Jugosllavisë.
Për sa i përket ekonomisë, bazës së shoqërisë, ajo u
decentralizua, u quajt vetadministruese dhe doli teorin
pseudomarksiste, sipas së cilës gjoja janë vetë punëtorët
që administrojnë pasuritë e tyre dhe nëpërmjet të deleguarve ata planifikojnë punët në ndërmarrjet e tyre, planifikojnë investimet, shpenzimet, planifikojnë edhe të
andhurat dhe i ndajnë këto të ardhura, i japin edhe një
kuotë Federatës, që kjo të mbajë forcën goditëse dhe të
ruajë pseudounitetin e Federatës Jugosllave.
Pra çdo republikë punonte për hesap të vet, secila
nga ato udhëhiqej nga vetadministrimi «socialist». Të gjitha ndërmarrjet, brendapërbrenda republikës qofshin të
mëdha, qofshin të vogla, kishin këshillat e veta të punëtorëve, që gjoja bënin ligjin dhe prodhonin sipas interesave të tyre të veçantë, pa marrë parasysh nevojat e
republikës. Shkurt këto ishin «vetë zot, vetë shkop». Po
kush ishte zot këtu? Ishin këshillat e punëtorëve, ishin
punëtorët? Jo, në asnjë mënyrë. Gjithë kjo që thuhej
ishte një blof. Zot në ndërmarrje ishin drejtuesit e këtyre
ndërmarrjeve, të cilët bënin si të donin dhe i ndanin si
të donin të ardhurat. Një administrim i tillë anarkist lejonte spekulime të mëdha, lejonte shfrytëzimin e krahut
të punës dhe të mendjes së punëtorëve në favor të drejtuesve të ndërmarrjeve që majmeshin në kurriz të punëtorëve.
Kjo teori titiste u përngjiste atyre teorive dhe metodave që zhvillohen në vendet kapitaliste perëndimore të
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Evropës, ku edhe punëtorët kanë në ndërmarrje nga një
aksion të vogël, por në realitet aksionet e mëdha të ndërmarrjeve janë në duart e kapitalistëve, ata bëjnë ligjin
atje, kurse punëtorët quhen sikur marrin pjesë në administrim.
Pra në këshillin e administrimit të një ndërmarrjeje
të madhe kapitaliste në Perëndim ka edhe ndonjë punëtor
përfaqësues të këtyre aksioneve. Edhe në këshillat ose në
të deleguarit, siç i quajnë titistët, në sistemin vetadministrues futet ndonjë punëtor. Por ç'kanë ata në duart e
tyre? Kanë hapëset e kashtës, se pushtetin e mbajnë të
tjerë në duar: ata që bëjnë tregtinë me jashtë, që caktojnë çmimet në treg, që planifikojnë se ku duhen e ku
nuk duhen bërë investime, ku nuk janë ato rentabël për
ndërmarrjen, por janë rentabël për xhepin e tyre etj.,
etj. Këtej rezulton që një numër i madh njerëzish, që
udhëheqin këto të ashtuquajtura ekonomi vetadministruese e që përbëjnë në tërësi socializmin vetadministrues
jugosllav, janë pasuruar aq, saqë titistët, me Titon në
krye, u alarmuan. Ata u alarmuan edhe për arsye se kishte lëvizje, kishte kontradikta të mëdha midis punëtorëve e drejtuesve të ndërmarrjeve dhe midis republikave.
Disa republika ishin më të zonjat për të siguruar kredi
nga kapitalet e huaja disa jo, dhe kapitalistët e huaj kishin
interesa të veçantë. Nga njëra anë, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe vendet e zhvilluara perëndimore kishin
interesa të investonin dhe të akaparonin pasuritë e Jugosllavisë, por kishin preferenca të mëdha në Kroaci, në
Slloveni, më pak në Mal të Zi, fare pak në Kosovë dhe
hiç fare në Maqedoni. Nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik,
i cili ka prirjet e tij për dominim në Jugosllavi, preferonte më tepër Serbinë dhe Malin e Zi, bastionet e vjetra
të pansllavizmit.
Kështu që edhe në mes republikave ky farë administrimi i «socializmit specifik» krijoi turbullira të mëdha,
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por krijoi njëkohësisht atë shtresë kapitalistësh që u duhej regjimit të Titos dhe kapitalistëve të huaj të mëdhenj,
që kishin investuar dhe që bënin nëpërmjet grupit të
.fuqishëm të Titos politikën në Jugosllavi dhe të gjithë atë
politikë që përmendëm më lart, gjoja ndërkombëtare.
Në jetën ekonomike të Jugosllavisë ky vetadministrim
solli të këqijat më të mëdha për arsye se regjimi i ri ishte
një regjim kapitalist i pastabilizuar, domethënë klasa sunduese nuk ishte e formuar si duhet dhe nuk kishte në
dorë, sidomos, frenat e ekonomisë dhe të pasurive të
Jugosllavisë. Përqindja më e madhe e kësaj pasurie ishte
në duart e koncerneve dhe të kapitaleve të huaja, të cilat
ishin futur thellë dhe i kishin aq të koklavitura punët
në këtë rrjetë merimange, saqë këta njerëz, domethënë
kjo shtresë e madhe kapitalistësh në Jugosllavi që po
formohej, nuk kishte përveçse një synim: të mbushte
xhepat e saj, pra të vidhte sa të mundte dhe si të mundte
më mirë. Kështu që sot ne shohim një krizë të madhe në
Jugosllavi në kuadrin e krizës së madhe të shteteve kapitaliste.
Jugosllavia është një shtet vasal i këtyre shteteve
kapitaliste, prandaj kriza në këtë vend do të ndihej akoma më shumë, ajo do të ishte akoma më e madhe se në
vendet kapitaliste, në padronët e saj. Sot kostoja e jete:sës në Jugosllavi është ngritur pa masë dhe buxheti jugosllav ka një deficit të madh tregtar me miliarda, me gjithë
miliardat që ajo ka marrë nga kapitali i huaj. Pra ekonomia jugosllave është krimbur, ajo është në duart e të
huajve. Në Jugosllavi nuk ndërtohet socializmi, përkundrazi atje ekziston një kapitalizëm nën drejtimin e një
shteti anarkosindikalist, fashist, vidh të vjedhim, siç i
thonë një fjale. Diktatura fashiste që ekziston në këtë
vend, bën çmos që ta mbajë këtë situatë dhe të sigurojë
kapitalin e huaj dhe klasën borgjeze kapitaliste që është
në zhvillim. Kjo bëhet në kurriz të punonjësve të Jugo,
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sllavisë, në kurriz të unitetit të Federatës Jugosllave dhe
krijon e acaron kontradiktat midis klasave që u formuan
në Jugosllavi, si dhe republikave të ndryshme jugosllave.
Prandaj nuk është i vërtetë, por i gënjeshtërt pretendimi i Titos se «Komiteti Qendror i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë ka pasur dhe ka unitet për të gjitha
problemet kryesore të ndërtimit socialist e të politikës së
jashtme jugosllave»-. Sigurisht, Komiteti Qendror i Lidhjes
së Komunistëve të Jugosllavisë është kryesisht një komitet kapitalist që mbron interesat e klasës kapitaliste që
sundon në Jugosllavi ose më mirë të klasës që graffit atje,
por Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë nuk ka asnjë
forcë se në të nuk ekziston një platformë marksiste-leniniste, kështu që nuk mund të ketë unitet në radhët e saj.
Titoja kërkoi që të ketë unitet mendimi dhe unitet
veprimi në Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë. Por,
përderisa ajo nuk udhëhiciet nga një ideologji marksiste-leniniste, nuk mund të ketë në të unitet mendimi e as
veprimi. Këtë e di mirë Titoja dhe prej kësaj vuan, por
nuk mund ta vendosë dot një gjë të tillë, se është një
antimarksist, është kapitalist, socialdemokrat, element
parazitar.
Tash, në Kongresin e 11-të Titoja bëri thirrje për
çështjen e centralizmit demokratik në parti. Por ky parim
në Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë nuk ka asnjë
kuptim marksist-leninist. Duke folur mbi centralizmin
demokratik, Titoja kërkon të thotë që komunistët duhet
t'i binden diktaturës fashiste të shtetit jugosllav, të administratës shtetërore kapitaliste jugosllave. Ky gjoja është
thelbi i centralizmit demokratik në partinë titiste, të cilën
Titoja e reklamon për t'i dhënë njëfarë konsistence, njëfarë qëndrueshmërie socializmit vetadministrues jugosllav.
Vetëm centralizmi demokratik, thotë Titoja, «garanton demokracinë më të gjerë e më të mundshme në formulimin e politikës, në aprovimin e vendimeve dhe në
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unitetin e fortë për zbatimin e tyre». Kjo, si dhe shumë
të tjera, është një thënie boshe, se partia ose Lidhja e
Komunistëve të Jugosllavisë, është një front ku përplasen
rryma të ndryshme, interesa të ndryshëm vetjakë. Nuk
bëhet pa qëilim ajo që Titoja vë theksin në rolin kryesor
të njeriut në shoqërinë socialiste vetadministruese, domethënë «në mbrojtjen e të drejtave të njeriut», siç thotë
Karteri. Në fakt, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Jugosllavi, të drejtat e njeriut janë reduktuar në zero. Njeriu në Jugosllavi është i shtypur nën
peshën e grushtit të diktaturës fashiste, nën peshën e
dyfishtë të kapitalizmit të huaj dhe të kapitalizmit shtetëror jugosllav.
Duke parë që nuk mund të ketë as unitet mendimi
dhe as unitet veprimi në Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, Titoja tha që mund të ekzistojnë edhe pakica
në parti dhe në fakt ato ekziStojnë. Prandaj në një parti
të tillë, në një shtet të tillë pseudosocialist, nuk ka dhe
nuk mund të ketë unitet mendimi dhe veprimi. Titoja
ekzistencën e pakicave dhe. të mendimeve të ndryshme,
e lejoi, si të thuash, por shtoi se çdo komunist duhet t'i
bindet shumicës dhe shumica është grushti i diktaturës
fashiste.
«Pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e popullit punonjës dhe
e qytetarëve në zgjidhjen e të gjitha problemeve të shoqërisë së tyre...» është një blof, sepse mbledhje mund
bëhen sa të duash në Jugosllavi, mund të merren dhe
vendime në këto mbledhje, por vendimet zbatohen sipas
interesit të klasës, sipas interesit të atyre që janë vënë në
krye të punëve, në krye të ndërmarrjeve vetadministruese. Ata bëjnë ligjin dhe thonë fjalën e fundit në shtetin
vetadministrues jugosllav.
Sistemit të delegatëve, që pë'rmenda më lart, Titoja
i vë një rëndësi të madhe, se gjoja krijon mundësinë që
iniciativat e miliona vetave të gjejnë shprehje. Ky është
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një mashtrim. Këta delegatë, edhe sikur të jenë një unitet i zgjedhur, nuk kanë asnjë influencë dhe asnjë kompetencë në drejtimin e ndërmarrjes. Këta mund të blihen
e të shiten kur të duash nga bosët e ndërrnarrjes dhe nga
vetë Titoja e Kardeli, me shokë. Në librin «Drejtimet e
zhvillimit të sistemit politik të vetadministrimit socialist»,
gë Kardeli botoi para këtij kongresi, thuhet se ky sistem
vetadministrues ka edhe anët e tij të këqija, të cilat duhet
të luftohen dhe të shërohen vetë, vetëm duke e ngritur
në një lartësi të madhe ndërgjegjen e punonjësve, ndërgjegjen e njeriut. Në qoftë se ngrihet ndërgjegjja e njeriut, vazhdon Kardeli, atëherë ne do t'i zhdukim këto të
meta. Po si mund të formohet ndërgjegjja e njeriut me
një parti pseudomarksiste, me një parti që nuk ka një
bazë teorike të shëndoshë dhe shkencore, siç është teoria
e marksizëm-leninizmit? Si mund të flitet për një shkallë
të lartë të ndërgjegjes së njeriut në një shoqëri me një
zhvillim kaotik të ekonomisë ku grabitet, vidhet pasuria
dhe ku çmimet ngrihen dita me ditë në interesin e klasës
kapitaliste vendëse dhe në interes të kapitalistëve të huaj
që kanë investuar miliarda në këtë ekonomi të çoroditur?
Dhe këtë realitet e njeh Titoja, sepse thotë që •ne nuk
pretendojmë se çdo gjë në sistemin tonë funksionon në
rregull, ose se të gjitha çështjet e paraqitura në kushtetutë janë zgjidhur praktikisht».
Ka akoma vështirësi, thekson pastaj Titoja, lidhur
me bazën materiale të shoqërisë.
Jo ka akoma, por ka shumë. E tërë shoqëria jugosllave është e kalbur dhe Jugosllavia titiste është shndërruar
në një shesh shfrytëzimi, grabitjeje dhe mjerimi për popujt që jetojnë në këtë vend. Vetadministrimi nuk ka
sjellë asnjë zhvillim ekonomik dhe shoqëror në Jugosllavi.
Atje janë ngritur ndërmarrje e prodhohen mallra, por të
tëra këto, sikundër edhe në vendet siç e vura
në dukje dhe më lart, nuk shkojnë në , interes të masave
punonjëse, por të kapitalistëve.
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Por me Jugosllavinë ku sundojnë revizionistët titistë
ngjet edhe një gjë tjetkr: dominojnë dumpingu dhe tregjet ndërkombëtare kapitaliste, që nuk e lejojnë këtë
vend të eksportojë mallrat që prodhon pikërisht në këto
ndërmarrje të përbashkëta me kapitalin e huaj. Për këtë
arsye tregtia jugosllave ka një disbalancë të jashtëzakonshme, me rreth afro 3 miliardë dollarë, në mos më shumë, sepse kapitalistët kurdoherë i fshehin si të ardhurat
e tyre, ashtu edhe disfatat që pësojnë. Edhe një vend i
krimbur si Jugosllavia në mënyrë të veçantë, që rrezikohet të rrëzohet si një kala prej karte, përpiqet ta fshehë
kalbëzimin e saj.
Përparim ekonomik nuk duket në Jugosllavi; vetadministrimi nuk ka sjellë asgjë në këtë drejtim, asnjëfarë
demokracie në vend dhe asnjë zgjidhje të problemeve të
ndryshme të klasave që janë krijuar në shoqërinë jugosllave, të cilat janë në antagonizëm njëra me tjetrën.
I tillë është vetadministrimi jugosllav, e tillë është
Lidhja e Komunistëve të Jugoslravisë, i tillë është rendi
ekonomik jugosllav, që kanë krijuar socializmi vetadministrues dhe gjoja politika e paangazhuar e Jugosllavisë.
I gjithë ky mjerim, që ka mbuluar Jugosllavinë, fshihet
nën këto parulla e teori. Për të gjithë njerëzit me mend
në kokë, që dinë të analizojnë ngjarjet, faktet, që dinë
t'i konfrontojnë ato, është e qartë se sistemi socialist vetadministrues është një formë rudimentare e një kapitalizmi kaotik anarkik, që ka siguruar pasurimin e një klase
dhe u garanton të ardhura të mëdha investitorëve kapitalistë të huaj.
Sistemi socialist vetadministrues jugosllav i shërben
kapitalizmit botëror, veçanërisht atij amerikan dhe kinez,
që të mashtrojë popujt, t'i tërheqë këta nga rruga e socializmit dhe e revolucionit dhe t'u japë iluzionin ose
t'u- krijojë atë fokus që lëvizjet dhe përpjekjet e tyre për
çlirirn, për demokracinë e vërtetë dhe për vetëvendosje,
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t'i kanalizojnë në rrugën Agosllave. Prandaj
botëror investon në Jugosllavi dhe këtë e bën për dy ar-sye: Së pari, për shfrytëzimin e pasurive të Jugosllavisë
dhe të krahut të lirë të punës të jugosllavëve dhe, së dyti, për të mbajtur gjallë një sistem të tillë pseudosocialist
që t'u shërbejë atij, pra kapitalizmit botëror dhe revizionizmit modern si zjarrfikës i revolucionit në të gjitha
vendet ku këta kanë hedhur kthetrat e tyre.
Ky vetadministrim, kjo shoqëri vetadministruese, ka.
krijuar një papunësi të madhe në Jugosllavi dhe ka bërë
që me qindra mijë, bile edhe miliona njerëz, të emigrojnë
si në kohët e para në vende të tjera kapitaliste, ku bëjnëpunë të rëndomta për të fituar bukën e gojës. Ata janë
të detyruar të emigrojnë, sepse në këtë vend, të ashtuquajtur socialist, nuk kanë punë, «as punë krahu, as punë truri», pse, në qoftë se ekzistojnë në Jugosllavi vlera
që krijohen si rezultat i punës mendore, këto blihen nga
kapitalistët e jashtëm, ashtu siç blihet edhe forca e krahut. Forca e krahut të punës në Jugosllavi emigron jashtë
dhe shpërblehet fare pak. Po edhe brenda në vend ajo.
shfrytëzohet me mëditje, me të ardhura të pakta dhe rron.
si mos më keq, duke qenë kurdoherë nën thikën e ngri-•
tjes së çmimeve, të uljes së nivelit të jetesës.
Për sa u përket njeriut dhe shoqërisë në Jugosllavi
socializmi vetadministrues u ka sjellë këtyre degjenerimin,
imoralitetin. Jeta perëndimore e shthurur, drogat dhe
shtëpitë publike janë përhapur kudo. Vetë Titoja pohoi
në raportin që i paraqiti Kongresit të 11-të se Jugosllavia
është një shtet me kufij të hapur, kush dëshiron mund të..
hyjë atje, ashtu siç mund të dalë kur të dojë, kushdo
është i lirë të bëjë kontrabandë, nga jashtë ose nga brenda.
Atëherë mund të kuptohet fare lehtë se çfarë politikë
moralizuese bëjnë kjo farë Lidhje e Komunistëve të JugosIlavisë dhe ky Front Politik Jugosllav. Asgjë të mirë.
nuk sjell kjo po]itikë, përkundrazi shtyn më tej njerëzit
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dhe shoqërinë jugosllave që po shkon drejt greminës. Në
qoftë se në Jugosllavi ekziston një fond i ndershëm, atë
do ta gjejmë te shqiptarët, deri diku te malazeztë dhe në
disa vise të Serbisë, sidomos në malësi, kurse në qytete
shoqëria është krejt e degjeneruar; shkollat janë kthyer
në qendra degjenerimi; klubet e natës, sallat e vallëzimit
janë bërë qendra drogash, ku «edukohet» lumpenproletariati dhe ku përpunohet degjenerimi i qytetarëve.
Kjo është e gjithë shoqëria vetadministruese socialiste e Jugosllavisë.
Pavarësisht se ne jemi kundërshtarë të rreptë të revizionizmit titist, të regjimit të tij kapitalist, raportin e Titos unë e lexova me vëmendje dhe përshtypja ime reale
është se ky raport është si një kofin me plehra. Plehrat
janë ato fraza të përgjithshme, fraza gjoja moralizuese,
fraza që u përngjasin kryekëput gënjeshtrave të atyre
diplomatëve kapitalistë borgjezë që, për të të futur në
thes, të thonë fjalë të mira, të cilave vetë nuk u besojnë
kurrë dhe që kanë për qëllim të të vënë në gjumë. Kështu
:është edhe ky raport, një raport frazash, pa brendi, pa
moral, pa teori, apostafat i ndërtuar në një mënyrë të
atillë për të gënjyer, por se sa do ta gënjejë popullin
jugosllav edhe ky është një problem që shtrohet.
Populli jugosllav nuk është një popull budalla, që.
mund të hajë çfarëdo bari që i servir Titoja. Ai është
një popull i zgjuar dhe që ka luftuar. Në qoftë se aprovon me kokë çka thotë ky kasnec i imperializmit amerikan, aprovimi është një blof, se populli jugosllav, në
përgjithësi, e shikon realitetin e hidhur që ka sjellë ky
regjim në vendin e tij dhe kjo e bën atë të mendojë për
të ardhmen. Jo vetëm popullin jugosllav e shqetëson e
ardhmja, • por edhe kapitalistët që kanë investuar në Jugosllavi dhe ata nuk e kanë keq kur mendojnë se ç'do të
bëhet pas Titos.
Realiteti i sotëm të bën të mendosh se pas vdekjes
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së Titos në Jugosllavi do të ngjasin ndryshime, se duhet
thënë që në mashtrime Titoja ka pasur autoritet dhe
mashtrimet e tij kanë zënë vend, për arsye të grushtit të
fortë që rëndonte mbi popujt në Jugosllavi. Ky grusht do
të ekzistojë edhe në të ardhmen por, me vdekjen e Titos,
acarimet midis shovinistëve serbë, kroatë dhe kontradiktat
midis republikave të ndryshme do të thellohen më shumë
dhe, qoftë «informbyroistët», siç i quan Titoja kundërshtarët e tij prosovjetikë, qoftë rrymat e tjera me tendenca ruse, bullgare, apo properëndimore, amerikane,
franceze etj., etj., do të dalin më në pah, do të shfaqen,
do të përplasen me njëri-tjetrin dhe nuk do të ekzistoj:::
më ai autoritet pseudomoral që kishte Titoja për t'i qetësuar disi ato. Është fakt që Titoja, përveç mashtrimeve
që përdorte, diti ta ngrejë personin e tij në një nivel të
lartë dhe ta personifikojë këtë me «strategun e shquar që
krijoi Jugosllavinë e re socialiste vetadministruese», pavarësisht se ky simbol e ky autoritet është i kalbur, i
degjeneruar. Fakt është, gjithashtu, që ky autoritet, i
ndihmuar nga klikat e brendshme, por edhe nga kapitalizmi i huaj, të cilit i ka shërbyer dhe i shërben, e krijoi
këtë kult të Titos. Prandaj sa është gjalre. Titoja, Jugosllavia disi po mbahet në këmbë, disi frenohen kontradiktat atje. A do të mundin Dolanci, Kardeli, Lubiçiçi të
bëjnë presione ose të dominojnë mbi rrymat e kundërta
që janë gjallë e të forta në Jugosllavi? Kjo do të duket më
vonë, pas vdekjes së Titos, pse edhe aktualisht tendenca,
rryma e presione ekzistojnë dhe këtë e vërtetojnë raporti
i kongresit, fjalimet që u mbajtën atje, si edhe masat e
tjera që u morën para kongresit për të shuar "këtë rezistencë që shfaqej, që zhvillohej në forma të ndryshme,
bile nganjëherë edhe të acaruara, si për shembull, në
Kroaci, në Serbi dhe në Kosovë.
Me pak fjalë, Titoja bëri testamentin e tij politik,
siç thonë agjencitë e lajmeve, por ky testament ishte
40 - 130
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testamenti i një politikani të falimentuar, testamenti i
falimentimit të Jugosllavisë, i falimentimit të kapitalizmit
në Jugosllavi, i degjenerimit dhe i shitjes së Jugosllavisë.
Në këto drejtime mund të afirmojmë pra se raporti
i Titos në Kongresin e 11-të të Lidhjes së Komunistëve
të Jugosllavisë ishte me të vërtetë një testament i përshtatshëm për personin e tij revizionist, antimarksist, për
këtë renegat të marksizëm-leninizmit.

E NVERKURE
28 QERSHOR 1978

POLITIKE ME QELLIME DOMINIMI NE PELLGUN
E AZISE SE LARGME
Artikulli ynë në mbrojtje të Vietnamit doli në një
kohë kur çështja kino-vietnameze po ashpërsohet çdo ditë
e më shumë. Në këtë artikull mbronim hapur Vietnamin,
kurse Kinën, pa e zënë në gojë, e dënonim për akte armiqësore ndaj Vietnamit.
Pavarësisht se udhëheqja aktuale vietnameze mund
të jetë me tendenca pro miqësisë me Bashkimin Sovjetik
revizionist, dhe natyrisht kjo nuk është e mirë e do t'i
sjellë një dëm të madh ecjes së Vietnamit në rrugën socialiste, në konfliktin aktual që zhvillohet në kuf irin
kino-vietnamez, faji kryesor qëndron te kinezët. Ë shtë e
qartë se udhëheqësit kinezë dëshirojnë që në gadishullin
e Indokinës, domethënë në Vietnam, Laos, Kamboxhia,
Tajlandë etj., të dominojnë dhe të influencojnë ata në
zhvillimin e këtyre vendeve, në drejtim të interesave të
Kinës, që, kuptohet, janë interesat e një shteti të madh
kapitalist, socialimperialist. Këtë gjë nuk e pranojnë as
Vietnami, as Laosi dhe këndej rrjedhin të gjitha incidentet politike, ideologjike, diplomatike dhe ushtarake që
po zhvillohen kohët e fundit në këtë zonë.
Kamboxhianët pas çlirimit ndërmorën një sërë aktesh të papara ndonjëherë në zhvillimin e ndonjë shteti
që fiton lirinë dhe pavarësinë. Ata zbrazën nga popullsia
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të gjitha qytetet pa asnjë dallim, duke filluar që nga
Pnom-Peni dhe deri te qyteti më i fundit. Qytetet u
braktisën, kështu, krejtësisht, në to mbeti vetëm një
mër funksionarësh të regjimit dhe ushtarë. Përveç kësaj
ambasadat e vendeve mike të akredituara në Kamboxhia
kanë mbetur krejt të izoluara dhe vazhdojnë të qëndrojnë
të izoluara, sikur të mos ekzistonin fare dhe jo sikur
janë institucione përfaqësuese të vendeve mike që kanë
ndihmuar luftën e Kamboxhias. Dhe çfarë 1zolimi u kanë
bërë! As rrijekë nuk u dërgojnë kur sëmuren punonjësit
e ambasadës sonë ose familjarët e tyre, bile edhe ushqimet me zor ua japin, nuk i lejojnë të bëjnë një çap
përpara, kufirin e lëvizjeve të tyre e kanë të caktuai• dhe
diplomatët rrojnë sikur të ishin në një kamp përqendrimi.
Kjo është skandaloze. Me gjithë ndërhyrjet e ambasadorit
tonë tek «i famshmi» Jeng Sari, që na hiqej si një puro
komunist, kamboxhianët nuk kanë marrë as edhe një
masë. Më vonë u lirua ky rrethim vetëm për jugosllavët,
kurse kinezët mund të bredhin nga të katër anët.
Për sa i përket princit Sihanuk, për një kohë të
gjatë ky nuk u dëgjua fare dhe s'dihej nëse ishte vrarë apo ishte gjallë. Por këto kohët e fundit doli që na
qenkësh gjallë dhe bëri një deklaratë kundër Vietnamit.
Ne e dinim që Sihanuku kishte kundërshtime me regjimin aktual të Vietnamit. Kundërshtimet e tij bazoheshin
në çështje të tilla si ajo e armëve, të cilat, sipas kamboxhianëve, furnizoheshin nga Kina, por Vietnami i pengonte të kalonin në Kamboxhia, e të tjera mosmarrëveshje. Fakt është se qeveria aktuale e Kamboxhias, e cila
pas dy-tre vjetëve çlirim mezi doli në dritë për të treguar kush janë këta udhëheqës, që në fillim ndërmori
një drejtim politik kundër Vietnamit. Më pas ky qëndrim,
siç thuhet, u konkretizua edhe me veprime ushtarake,
për çështje kufitare, për çështje popullsie etj. Ka mundësi që në mes Vietnamit dhe Kamboxhias të ekzistojnë
628

probleme kufitare që nga koha e kolonializmit lrancez, të
ekzistojnë te njëri ose te tjetri minoritet kamboxhian ose
vietnamez. Të tilla probleme nuk janë aspak të çuditshme, për arsye se kudo ku kanë sunduar, imperialistët
kanë bërë të tilla ndarje e të tilla padrejtësi. Atëherë
këto padrejtësi, natyrisht, duhet të zgjidhen në rrugë paqësore, sidomos në mes dy shteteve që quhen socialiste.
Por në këtë rajon këto probleme nuk u zgjidhën dfie nux
mund të zgjidhen në këtë rrugë, për arsye se po ndërhyn,
në radhë të parë, Kina, e cila dëshiron që Indokina të
jetë e përbërë nga shtete që të jenë vasale të saj.
Udhëheqja e Kamboxhias është e predispozuar dhe
është vënë në shërbim të Kinës, prandaj Kina nëpërmjet
Kamboxhias po i nxjerr Vietnamit pengesa politike e
ushtarake dhe, siç e kam theksuar edhe në shkrime të
tjera, në kufirin e të dy shteteve kanë ngjarë luftime,
janë kryer vrasje dhe djegie fshatrash. Kamboxhianët
janë mburrur shumë, kanë deklaruar me pompozitet se
kanë vrarë me mijëra vietnamezë, se ushtria kamboxhiane po korr fitore, me fjalë të tjera, kanë lëshuar komunikata bombastike fitoresh të mëdha luftarake, sikur të
flitej kundër imperialistëve amerikanë. Me sa kemi lexuar, nga ana e vietnamezëve tregohet urtësi dhe bëhet
një argumentim më i mirë i qëndrimit të tyre; këta nuk
tregohen aq matamorë, siç po tregohen kamboxhianët.
Kuptohet që kamboxhianët po veprojnë të shtyrë dhe në
emrin e kinezëve për t'i bërë presion Vietnamit.
Siç duket, presioni i Kamboxhias ndaj Vietnamit nuk

pati sukses. Atëherë duhej të krijonte edhe Kina incidentet e veta, domethënë të dilte vetë në skenë dhe fakt
është që ajo doli. Preteksti u gjet. Siç kam shkruar edhe
më parë në bazë të njoftimeve që japin shtypi vietnamez
dhe agjencitë e lajmeve, qeveria vietnameze mori masa
politiko-ekonomike për të përballuar vështirësitë e mëdha që i ka krijuar lufta. Ajo moli masa sidomos për
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konfiskimin e pasurive të të gjithë atyre pasanikëve,
qofshin këta vietnamezë, qofshin me origjinë kineze ose
të ndonjë kombësie tjetër, që gjatë gjithë kohës kur Vietnami luftonte kundër amerikanëve ose francezëve, ishin
pasuruar me gjakun e popullit vietnamez. Qeveria vietnameze mori masa kundër të gjithë atyre që u kishin
shërbyer regjimit reaksionar që u përmbys dhe CIA-s.
Sipas mendimit tonë ky ishte një hap i drejtë, i ligjshëm
dhe i domosdoshëm, bile duhej bërë më parë, por më
mirë vonë se kurrë.
Midis kinezëve të përtejdetit, qoftë në Indonezi, qoftë
në Indokinë e gjetkë, ka, natyrisht, punëtorë të thjeshtë,
ka njerëz shumë të ndershëm, po ka edhe trafikantë,
tregtarë të mëdhenj spekulatorë dhe kompradorë. Pra në
Vietnam të tillë njerëz duhej të kthenin medoemos të
gjitha ato që i kishin grabitur popullit vietnamez. Mirëpo
emisarët e Kinës së Hua Kuo Fenit ngri'tën zërin e tyre
kundër kësaj mase. Zëri kinez u përhap në gjithë Vietnamin për të krijuar situatën se «në mes Kinës dhe Vietnamit po ashpërsohen marrëdhëniet, prandaj kinezët që
jetojnë në Vietnam, domethënë popullsia «hoa», duhet të
kthehet në Kinë» dhe u krijua kështu panik. Kjo ishte e
lehtë të realizohej, për arsye se në Vietnam ka një numër
të madh kinezësh, të cilët aktualisht po bëhen një kolonë
e pestë e Kinës në këtë vend. Kështu, me nxitjen e Kinës
dhjetëra mijë emigrantë kinezë me nga një grusht plaçkash në krahë filluan arratisjen në masë nga kufiri
vietnamezo-kinez drejt Kinës. Kjo u bë shkak i incidenteve diplomatike nga ana e Kinës kundër Vietnamit për
të acaruar gjendjen në këtë vend dhe për t'i nxjerrë këtij
pengesa në ndërtimin e ekonomisë.
Kina filloi nga «protestat» dhe demaskimi i Vietnamit. Dhe çfarë demaskimi! Me shprehje nga më të ndyrat, pa kurrfarë freri, tamam sikur të demaskonte hitlerianët ose militaristët japonezë. Kina mori në mbrojtje,
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pa përjashtim, gjithë banorët kinezë me nënshtetësi
vietnameze dhe e akuzoi e vazhdon ta akuzojë VTetnamin
si një shtet barbar që «persekuton bashkatdhetarët kinezë», që «ushgen ndjenja armiqësore kundër Kinës• dhe
që «është i shitur dhe nën influencën e socialimperializmit sovjetik».
Sipas informatave që na japin vetë vietnamezët, në
kufi kinezët kanë grumbulluar forca ushtarake dhe avionët e tyre po shkelin vazhdimisht hapësirën vietnameze.
Natyrisht, Vietnami mbrohet. dhe në këto rrethana ka
marrë edhe ai masa për të forcuar kufirin përpara një
gjendjeje të tillë të rrezikshme.
Përveç këtyre dhe artikujve të panumërt e të përditshëm të shtypit kinez kundër Vietnamit, përveç prerjes së të gjitha ndihmave ekonomike që ka nënshkruar
me Vietnamin e tërheqjes së gjithë specialistëve. tash
Kina mbylli edhe tri konsullatat vietnameze që ishin në
Kinë. Në fillim udhëheqja kineze kërkoi që në Ho Shi
Min (Sajgon) dhe në Hajfong të ngriheshin dy konsullata
kineze, të cilat, duke mbajtur në lidhje emigrantët kinezë
që banojnë në Vietnam, të bëheshin atje epiqendra të
spiunazhit kinez. Natyrisht, pasi u mbyllën konsullatat
vietnameze në Kinë, vietnamezët nuk pranuan hapjen e
konsullatave të Kinës në Vietnam.
Pas gjithë këtyre qeveria kineze kërkoi të dërgonte
dy anije. një në Hajfong dhe një në Ho Shi Min. për të
marrë emigrantët kinezë. Vajtja e këtyre dy anijeve kishte qëllime të tjera të rrezikshme për Vietnamin, i cili
ka vuajtur shumë nga politika e kanonierave, prandaj
nuk pranoi që t'i imponoheshin ultimatume të tilla nga
ana e kinezëve. Kështu vaporët kinezë që u nisën për të
marrë pasagjerët, kanë qëndruar jashtë ujërave territoriale të Vietnamit. Kjo situatë e vështirë, e keqe dhe e
rëndë që krijuan kinezët, meriton të dënohet dhe ne e
dënuam.
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Është e padiskutueshme se revizionistët sovjetikë dëshirojnë të kenë influencë në Vietnam. Vietnami nga ana
e tij duke pasur në udhëheqje elementë prosovjetikë,
natyrisht, e konsideron Bashkimin Sovjetik si mbrojtës
të vet. Në këto situata, dhe sipas informatave të pakontrolluara, të dhëna nga kinezët dhe nga agjencitë e ndryshme të lajmeve, sovjetikët i furnizojnë vietnamezët me
armë. Por pse, a nuk furnizon edhe vetë Kina Kamboxhian dhe vende të tjera me armë?

Aktualisht shohim se konfliktet në Azi po shtohen
dhe po acarohen. Kina po bën një politikë të tillë që
kushdo e shikon se ka qëllime ekspansioniste, ka qëllime
dominimi, në mos akoma ekonomike, por synime politike
dhe ideologjike. Kina dëshiron që mendimet dhe politika e
saj të dominojnë në gjithë pellgun e Azisë së Largme.
Me kë është mirë Kina në këtë pellg? Me asnjë. Me Korenë ajo sa për sy e faqe i ka marrëdhëniet të mira; me
Japoninë kërkon të nënshkruajë një traktat mossulmimi,
por kjo akoma nuk po pranon diktatin kinez që të vihet
në marrëveshje ,klauzola e «hegjemonizmit», aluzion kundër Bashkimit Sovjetik. Nga ana tjetër Japonia nënshkruan marrëveshje detare për peshkimin me Korenë e Jugut,
gjë për të cilën udhëheqja kineze proteston me fë macthe.
Me Indonezinë Kina bën përpjekje që të afrohet, por kjo
është shumë prudente. Duket sikur Kina është në marrëveshje të mira me Filipinet, mirëpo këto janë nën influencën e amerikanëve. Kina përpiqet të rregullojë disi
punët edhe me Indinë, por më kot e .ka, India nuk mund
të pajtohet me të, ajo mbështetet te sovjetikët dhe tek
amerikanët njëkohësisht dhe e shikon me sy të keq afrimin e Kinës me Pakistanin. Tash së fundi «i famshmi»
Gën Biao vajti e inauguroi një rrugë automobilistike që
lidh Pakistanin me Kinën, e cila i shtohet një rruge tjetër
që është ndërtuar më parë nea ana e Kinës e që lidh këtë
me Nepalin. Nga të dyja këto rrugë India shikon rrezikun
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e Kinës në rast lufte. Prandaj asnjëherë ajo nuk do tëjetë në miqësi të vërtetë me Kinën, por mund jetë në
miqësi vetëm në mënyrë formale.
Duket, pra, qartë nga kjo politikë e Ten Hsiao Pinit

dhe e Hua Kuo Fenit se Kina nuk është një vend socialist dhe politika e qeverisë së saj nuk mund të jetë kurrsesi një politikë e një shteti socialist, por një politikë
ekspansioniste, imperialiste, një politikë e kapitalistëve të
rinj të etur për fuqi, që po demaskohet dita-ditës, përpara
opinionit botëror. Kjo është një politikë në mbështetje të
imperializmit amerikan në mënyrë shumë të poshtër, shumë të ndyrë, njëlloj si politika e Çausheskut dhe e Titos.
Por ky i fundit i bënte më me «dinjitet» ndyrësitë e tij,
ndërsa Kina ka lëshuar gjithë diplomatët, ushtarakët dhe
ekonomistët e saj nga të katër anët e Evropës, si muhaxhirët e dikurshëm, për të bindur shtetet e ndryshme që
të bashkohen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në
të njëjtën kohë që të marrë prej këtyre vendeve kredi,
teknologji, për t'u bërë një superfuqi. Në Afrikë Kina po
ndihmon haptazi imperializmin amerikan dhe është bërënjë zëdhënëse e Karterit në këtë kontinent. Por një politikë të tillë të Kinës po e shikojnë tash me mosbesim të
gjithë popujt afrikanë, ata janë irrituar e indinjuar prej .
saj.Ambdorëthevafiknlsptme.
diplom.atët tanë dhe e dënojnë politikën mashtruese të
Kinës, ata mburrin dhe respektojnë politikën e drejtë
dhe të guximshme të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe
të Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, që mbron të drejtat dhe interesat sovranë të popujve
të botës nga lakmitë e fuqive të mëdha imperialiste, nëmes të të cilave është futur tash edhe Kina.
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NË KINË PO DEPERTOJNE MËNYRAT E FITIMIT
DHE TË JETESËS BORGJEZE
E kam theksuar edhe herë tjetër se hapja e Kinës
drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të
tjera kapitaliste të zhvilluara të Evropës si dhe drejt Japonisë do të sillte me vete edhe investime të mëdha të
kapitaleve të ndryshme në Kinë. Këto investime po bëhen
si nëpërmjet kredive shtetërore, ashtu edhe nga ana e
shoqërive gjoja private, me fjalë të tjera, nga koncernet
e ndryshme.
Sipas të dhënave që na vijnë nga burime të sigurta,

rezulton se Hua Kuo Feni ka aprovuar marrjen e kredisë
së parë nga Republika Federale e Gjermanisë prej 1 miliard e 500 milionë dollarësh. Kjo kredi është akorduar nga
ana e njërës prej degëve kryesore të firmës Krup, gjatë
vizitës që bëri Ku Muja në Republikën Federale të Gjermanisë.
Pritet, gjithashtu, që së shpejti të aprovohet edhe një
kredi tjetër për industrinë, që do ta kapërcejë me siguri
miliardin. Kjo kredi për të cilën është rënë dakord të
akordohet nga Rokfeleri gjatë bisedimeve të vjeshtës që
ka bërë ai me Li Hsien Nienin, do të destinohet për petrokiminë. Të dhënat thonë se brenda këtyre dy vjetëve
kreditë e Kinës nga Perëndimi, domethëhë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, Anglia, Republika Federale e
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Gjermanisë, Franca, Kanadaja, Japonia etj., do të arrijnë
ose kanë arritur në 10 miliardë dollarë. Këto janë marrë
me siguri, por kushedi se sa kredi të tjera do të jenë
akorduar dhe janë marrë nga Kina.
Me fjalë të tjera, po vërtetohet parashikimi ynë se
Kina e Hua Kuo Fenit dhe e Ten Hsiao Pinit, që ndërroi
strategji dhe u bashkua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera kapitaliste, do të ndiqte rrugën kapitaliste dhe do të transformohej në një vend të
përshtatshëm për krijimin e koncerneve dhe të karteleve
të ndryshme të shoqërive shumëkombëshe, që janë karakteristikat e imperializmit aktual botëror në kalbëzim.
Nga ana tjetër, shohim se në shumë ndërmarrje të

mëdha në Kinë, e veçanërisht në ato të qymyrgurit, drejtimi është decentralizuar dhe janë krijuar në to
e punëtorëve•. «Këshillat e punëtorëve» nuk janë veçse
format anarkosindikaliste jugosllave të organizimit, që do
të shërbejnë për restaurimin më shpejt e më mirë të kapitalizmit në Kinë, për rrjedhjen si lumë të kapitaleve të
vendeve imperialiste dhe për forcimin e klikës sunduese
kapitaliste në këtë vend në dëm të klasës punëtore, të
fshatarësisë së varfër dhe të fshatarsisë së mesme kineze.
Sipas të dhënave që kemi, gjendja në fshatin kinez
është shumë e mjeruar, atje ka varfëri. Edhe në qytete të
mëdha, po edhe në fshatra (komuna, siç i quajnë kinezët),
janë zhvilluar huliganizmi, vjedhjet, kusëritë. Mungojnë
ushqimet në treg, fshatarësia ka filluar të zmadhojë oborret, të prodhojë edhe për vete në këto oborre, të nxjerrë
prodhime në treg, gjë që lejohet aktualisht nga regjimi.
Nuk organizohet fare grumbullimi i prodhimeve bujqësore nga shteti, por nxiten prona e vogël dhe interesi
privat në radhët e fshatarësisë, nxiten spekulimet dhe
tregu i zi në kurriz të masave punonjëse të qytetit.
Në shumë qytete, po sidomos në Pekin, janë hapur
mjaft vende të korrupsionit, në ekrane jepen filma të
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borgjezisë amerikane dhe të asaj të vendeve perëndimore
etj., natyrisht, pa harruar filmat jugosllavë dhe rumunë.
Sa për filmat shqiptarë, ata janë hequr krejtësisht nga
ekranet kineze. Turizmi në Kinë, gjifhashtu, po ngrihet e
po zhvillohet në një industri të veçantë. Janë hapur kudo
pika të shumta turistike, po ngrihen me shpejtësi hotele
të mëdha moderne në shumë qendra turistike, ku sivjet
dhe vitet e ardhshme parashikohet të priten me miliona
turistë të huaj. Është e qartë, Kina nuk mund të bëië
përjashtim nga vendet e tjera kapitaliste të botës. Prandaj të gjitha mënyrat e jetesës. të fitimit. të spekulimit
e të degjenerimit po përhapen dhe do të zhvillohen në
Kinë, siç po zhvillohen edhe në vende të tjera kapitaliste
dhe imperialiste.
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SHENIM
I dërgova Ramizit për redaksinë e gazetës «Zëri i
popullit» artikullin me titull: «•Teoria e botës së paangazhuar» dhe «teoria e tri botëve» në unitet për mbrojtjen e statukuosë imperialiste». Artikulli do të botohet
nesër.
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PARTIA JONE U THOTE TË VERTETEN POPUJVE
AFRIKANE MBI GJENDJEN NË KONTINENTIN
E TYRE

tetën. Ne kemi informata të shumta që shtetet afrikane,
njerëzit përparimtarë dhe udhëheqës përparimtarë afrikanë, mbështetin me të gjitha forcat pikëpamjet e Partisë sonë, pikëpamjet tona politike dhe ato për ndërtimin
e socializmit në Shqipëri. Ato nuk mungojnë të thonë
përherë që Shqipëria dhe Partia e Punës e Shqipërisë
janë të vetmet forca të lira dhe sovrane në botë, që thonë
të katër të vërtetat në fytyrë, pa pasur frikë nga kurrkush, pse janë të pavarura, pse ndërtojnë socializmin me
forcat e veta dhe kanë guximin e madh të luftojnë imperialistët, socialimperialistët, imperialistët e rinj kinezë
e cilëtdo qofshin të gjithë ata që shtypin popujt.

Dy artikujt që u përgatitën për tezat që i kisha dhënë me kohë shokut Ramiz, njërin në mbrojtje të Vietnamit dhe për të demaskuar Kinën për provokacionet dhe
shantazhet që i bën atij dhe tjetrin kundër lëvizjes «së
paangazhuar» jugosllave dhe .<tri botëve» të Kinës, në
lidhje me Afrikën, dolën mirë. I pari pati jehonë jashtë
dhe i dyti u botua sot. Me siguri që edhe ky do të bëj~
jehonë, sidomos në vendet e Afrikës dhe në të gjitha ato
vende të botës që vuajnë nga shfrytëzimi barbar i imperialistëve të vjetër dhe të rinj dhe nga ideologjitë që luftojnë për t'i mbajtur këta popuj të nënshtruar te kapitalizmi botëror. I rekomandova Ramizit që artikujt në
fjalë jo vetëm të transmetohen nga mjetet e propagandës
sonë në shumë gjuhë, por, si kurdoherë, ata duhet të përkthehen dhe t'u dërgohen pa vonesë ambasadave tona
jashtë, të cilat t'ua shpërndajnë miqve tanë, në radhë të
parë ambasadorëve të vendeve të Afrikës dhe miqve tanë
të ndryshëm afrikanë.
Ne besojmë se pikëpamjet e Partisë sonë do t'i ndihmojnë njerëzit në botë që të shikojnë më qartë se ç'po
ngjet në kontinentin afrikan, do të ndihmojnë sidomos
afrikanët vetë, të cilëve ky artikull do t'u thotë të vër638
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Ramizi më raportoi për bisedimet që pati me udhëheqësin kryesor të Partisë Komuniste Revolucionare të
Kilit, Palacio, i cili u thirr nga ne të merrte njohuri për
librin •Imperializmi dhe revolucioni». Ai erdhi me dy
shokë të tjerë, që kanë punuar në radion tonë. Këta, kur
arritën, na thanë se kishin po ashtu një material të tyre,
të cilin na e dhanë që të njiheshim me të. Ne, natyrisht,
e morëm dhe kështu ata lexuan materialin tonë, ne lexuaTn materialin e tyre.
Materiali i tyre konsiston në një apologji që ata i
bëjnë Mao Ce Dunit. Në këtë material ata godasin gjithë
vijën revizioniste të Hua Kuo Fenit e të Ten Hsiao Pinit,
teorinë e «tri botëve» etj., etj., por mbrojnë Mao Ce
Dunin dhe e konsiderojnë këtë si një marksist-leninist të
madh. Ramizi më vuri në korent për këtë material dhe
ne biseduam së toku se si duhet t'ua kundërshtojmë të
gjitha tezat e tyre në mënyrë shoqërore dhe bindëse, me
argumente teorike, politike, ideologjike dhe të mbrojmë
pikëpamjet tona.
Edhe Palacioja me shokët e tij e lexuan librin stonë
dhe në takimin e parë që patën me Ramizin, i cili vajti
e u bëri vizitë, pse kur erdhën ai nuk ishte në Tiranë,
por në Shkodër, ata i thanë se e kishin studivar librin,
se atë e gjejnë të drejtë dhe janë dakord me të gjitha

çka shkruhet në të, por kemi disa vërejtje të vogla.
Ramizi u tha se edhe ai do ta lexonte materialin e tyre
dhe u kërkoi të takoheshin përsëri më 29 qershor dhe të
diskutonin. Kështu Ramizi më raportoi sot rezultatin e
bisedimeve që pati me kilianët.
Për sa u përket vërejtjeve që kishin kilianët për
librin tim, këto ishin vërejtje insinjifikante, për gjëra
të vogla, por qëllimi ishte gjetkë, ishle te materiali i
tyre. Ramizi më tha se e kishte filluar diskutimin me ta,
duke i marrë një nga një të gjitha ato çështje që ngrinin
ata në materialin që na dorëzuan. Ai i ka diskUtuar ato
nga pikëpamja jonë marksiste-leniniste, që njihet, sepse
kishte parë që argumentimet e kilianëve nuk qëndronin
dhe ata hidheshin nga një mendim në një mendim tjetër,
duke bërë një lidhje mekanike t"-ë çështjeve. Ramizi bëri
shumë mirë që diskutoi kështu, domethënë që mori për
bazë e si të pranuar argumentimet e tyre dhe pastaj duke
shpjeguar qëndrimin tonë me fakte e argumente bindëse.
Ata mbeteshin, s'ecnin dot. Atëherë hidheshin në një argument tjetër dhe Ramizi përsëri u thoshte: Ta pranojmë
për një moment edhe këtë argument tuajin dhe të supozojmë se ju keni të drejtë, dhe u vinte përpara probleme
e fakte që tregonin të kundërtën, ua numëronte këto një
nga një dhe u thoshte: Si i shpjegoni ju këto? Meqenëse
ju i pranoni argumentimet e mia, që i nxjerr në bazë të
pikëpamjeve tuaja, — i pyeste ai, — si mund të qëndrojë
argumenti final që Mao Ce Duni është ashtu siç thoni
ju? Ata mbeteshin. Ja, për shembull, — u ka thënë Ramizi,
— a nuk e ka nxjerrë vetë Mao Ce Duni teorinë e «tri botëve»? Po takimi me Niksonin çfarë është? — i ka pyetur
ai. Argumentimi i kilianit për këtë ishte se kjo qe një
pjekje e thjeshtë, për t'u thënë Shteteve të Bashkuara të
Amerikës që të lidhnin marrëdhënie diplomatike. Po në
fakt, — u tha Ramizi, — këto marrëdhënie diplomatike,
sa ishte gjallë Mao Ce Duni, nuk u lidhën. Megjithatë
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KILIANET I BEJNE APOLOGJI MAOS
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nga imperialistët amerikanë u lidhën marrëdhënie të tjera me Kinën, që kur Mao Ce Duni ishte gjallë.
Një argument tjetër, që u ka vënë përpara Ramizi,
është ajo që Mao Ce Duni teorinë e «tri botëve» e kishte
thënë më 1974.
Kilianët - pretendonin se këtë nuk e ka thënë Mao Ce
Duni, por Ten Hsiao Pini në Kombet e Bashkuara.
Ta pranojmë, — u tha Ramizi, — po pse nuk e kundërshtoi atëherë Mao Ce Duni këtë teori? A nuk do të
thotë kjo se edhe ai ishte dakord me të?
Jo, ai s'ishte dakord me këtë teori, kishin thënë shokët kilianë, por nuk kishte atë forcë që ta kundërshtonte.
Mirë, e pranojmë edhe këtë, po a mund të thoni ju,
— i pyeti Ramizi, — ku e gjeti Mao Ce Duni atë forcë
që rrëzoi përsëri Ten Hsiao Pinin dhe ç'nuk tha kundër
tij? Të gjitha të këqijat ia numëroi njërën pas tjetrës,
atëherë si mund të themi se ai kishte forcë ta rrëzonte
Ten Hsiao Pinin dhe nuk kishte forcë hidhte poshtë
• teorinë e «tri botëve» që shpiku ai? As kjd huk qëndron,
— u tha Ramizi.
Po takimi i Mao Ce Dunit me Niksonin, mund të
barazohet me takimin e Stalinit me Rusveltin? — thanë
ata. Kjo çështje, — u ka thënë Ramizi, — duhet marrë në
kohën e saj, Stalini nuk ndryshoi asgjë në vijë, kur u takua me Rusveltin e me Çërçillin, përkundrazi, ai mbrojti
pikëpamjet mbrojti Bashkimin Sovjetik, interesat e popujve dhe, në fakt, një sërë popujsh pas
Luftës së Dytë Botërore fituan lirinë, demokracinë dhe
vendosën diktaturën e proletariatit, kurse takimi që bëri
Mao Ce Duni me Niksonin dha rezultate të tjera dhe ua
tregoi ato e ç'qëllime të tjera kishte Maoja. Kështu me
radhë një sërë argumentesh që jepnin kilianët rrëzoheshin njëri pas tjetrit.
Megjithëkëtë, kilianët nuk hiqnin dorë nga pikëpamjet e tyre, kështu që secili mbeti në pikëpamjet e veta,
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sido që më në fund thanë se do të reflektonin. Edhe
Ramizi u tha që e mira është të reflektojnë. Ne, —,u tha
Ramizi, — jua thamë hapur mendimet dhe duhet të vazhdojmë të jemi miq, por mendojmë se duhet të ruhemi
nga intrigat e kinezëve, që kërkojnë të na përçajnë etj.,
etj. Çështja për të cilën biseduam, natyrisht, është një
çështje parimore, mundet që ju edhe argumentime të
mos keni shumë, se nuk keni pasur mundësi, por si marksistë që jemi, mendimet duhet t'i themi haptaZi dhe ne
haptazi jua thamë ato që mendojmë.
Unë mendoj se kilianët dhe veçanërisht ky, Palacioja,
jane në pozita revizioniste. Situatat e detyrojnë këtë që të
luftojë vijën aktuale të Hua Kuo Fenit dhe të Ten Hsiao
Pinit; për arsye se janë demaskuar haptazi pikëpamjet
kapitaliste të Kinës. Mirëpo edhe pikëpamjet e kilianëve
janë revizioniste dhe Palacioja, që t'i ruajë këto pikëpamje oportuniste, Hua Kuo Fenin dhe Ten Hsiao Pinin i
ndan nga Maoja, të cilin vazhdon ta quajë marksist-leninist të madh. Ai gjoja nuk e kupton se Mao Ce Duni
nuk është marksist, nuk e kupton rrjedhën e gjithë këtyre devijimeve, që janë në bazë të Partisë Komuniste të
Kinës dhe të udhëheqësit të saj kryesor, Mao Ce Dunit.
Palacioja dhe shokët e tij janë përpjekur të gjejnë një
sërë argumentimesh e barazimesh mekanike «për të vërtetuar». që edhe në Kinë po vërtetohet ajo që ngjau në
Bashkimin Sovjetik, lufta e hrushovianëve kundër Stalinit. E njëjta gjë, — thonë ata, — ngjet, gjithashtu, në
Kinë, lufta e fraksionit të djathtë të Hua Kuo Fenit kundër marksist-leninistit të madh, Mao Ce Dunit.
Ramizi të tëra këto ua hodhi poshtë kilianëve me argumentime. Pra, në qoftë se këta do të vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat e mbrojtjes së pikëpamjeve të Mao Ce
Dunit, çështja e luftës kundër «tri botëve» etj., është efemere, është e përkohshme, pse, në rast se Pinoçeti, për
shembull, bie ose rrëzohet, këta përnjëherë do ta harroj643

në •qenien e tyre kundër teorisë së «tri botëve» dhe, si pjesëtarë të një shteti ku ka ardhur një borgjezi, si me 'thënë, një çikë më demokratike se regjimi fashist i Pinoçetit
në Kili, do të bëhen aleatë të Hua Kuo Fenit e të Ten
Hsiao Pinit.
Unë i thashë Ramizit që një kopje në spanjiSht të kësaj bisede t'ia dërgojë ambasadës sonë në Paris, e cila të
thërresë shokun Arrudal në ambasadë dhe ta lexojë
materialin tonë, pse ka mundësi që ky person, Palacioja, i Partisë Komuniste Revolucionare të Kilit, i.cili
është aktiv, të intrigojë në partitë e tjera marksiste-leniniste të vendeve të Amerikës Latine. Kështu, që të mos
gjenden gafil shokët brazilianë ose shokët marksistë-leninistë të partive të tjera, t'ua dërgojmë këtë material që
Palacioja të mos arrijë të shtrembërojë pikëpamjet e vërleta marksiste-leniniste të Partisë sonë, që gjenden në
'brin «Imperializmi dhe revolucioni». Kështu ramë dakord
të.veprojmë, por luftë ëSlitë kjo, ne do të përpiqemi t'i
bindim shokët kilianë, se ata mund edhe të reflektojnë,
por mund të qëndrojnë në pikëpamjet e tyre për -këtë
çështje ose nesër mund ta shikojnë rrugën e drejtë, ne
akoma asnjë shpresë nuk duhet të humbasim, por nga•parimet nuk duhet të lëvizim.
-

1 Një nga udhëheqësit e PK të Brazilit.

644

E PREMTE
30 QERSHOR 1978

KAZHIMIEZH MIJALI U LARGUA DEFINITIVISHT
NGA VENDI YNE
Sot u largua përgjithmonë nga vendi ynë Sekretari i
Përglithshëm i Partisë Komuniste të Polonisë, Kazhimiezh Mijali, i cili me dëshirën e tij shkoi në Kinë.
12 vjet më parë ne bëmë një sakrificë të madhe, pranuam të vinte në Shqipëri, ku ai të mund të punonte
lirisht për forcimin e Partisë Komuniste të Polonisë. Pas
largimit të tij nga Polonia, kur e morën vesh, udhëheqësit revizionistë polakë e bënë skandal këtë ngjarje dhena dëbuan ambasadorin tonë. Edhe ne për reciprocitet
dëbuam ambasadorin e tyre. Kështu që nga ajo kohë
me Poloninë ne nuk kemi ambasadorë, por të ngarkuar
me punë.
Këtij personi, Kazhimiezh Mijalit, i krijuam për 12
vjet rresht të gjitha mundësitë dhe i dhamë ndihmë që
të punonte për forcimin e Partisë Komuniste të Polonisë.
Radioja jonë transmetonte në polonisht, përveç materialeve tona, edhe artikujt që shkruante ai. Atij ne ia shtypnim materialet,. i shtypnim revistën «Flamuri i kuq» dhe
e ndihmonim ta shpërndante; sa për shpenzimet që bënte ai këtu, ato nuk llogariteshin dhe as që mund të bëjmë
fjalë për to. Kazhimiezh Mijali kishte në dispozicion një
shtëpi, kishte një shok të mirë përkthyes dhe gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në Shqipëri ai ishte i lirë
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të shkonte ku të donte, merrte koritakt me ne, udhëheqësit, fliste me dashamirësi për Partinë e Punës të Shqipërisë etj., etj.
Gjatë gjithë kësaj periudhe as ai s'kishte ndonjë të
qarë nga ne, as ne s'kishim ndonjë të qarë nga ai, pikëpamjet tona korrespondonin.
Por erdhi një kohë kur Beqir Balluku dhe grupi
tij tradhtuan. Ne nuk e dimë nga e mori vesh ai këtë,
por Mijali filloi të kritikonte parimisht Partinë tonë kur
ne merrnim masa për forcimin e demokracisë së brendshme, për luftën kundër burokratizmit, për zbatimin e
vendimit për qarkullimin e kuadrove, për forcimin e
tyre etj., etj. Kazhimiezh Mijali mori iniciativën dhe, në
një mënyrë të egër, duke i quajtur këto vendime që
merrnim ne si vendime revizioniste, na barazoi me Hrushovin dhe me Titon, por ne i dhamë zjarr për zjarr
përgjigje dhe që atëherë marrëdhëniet tona u ftohën.
Gjatë • gjithë kohës kur marrëdhëniet e tij me ne
ishin të mira, ne i kishim pasë thënë këtij personi që
lidhjet e tij me shokët e partisë në Poloni bëheshin të
pamundura nëpërmjet shokëve të ambasadës sonë, sepse
kjo ishte e rrethuar krejtësisht nga njerëzit e sigurimit
polak, prandaj i qemë lutur që, kudo që të dëshironte ai,
shokët polakë mund të vinin jashtë Shqipërisë ose në
Shqipëri të merrnim kontakt me ta ne ose ai Por
asgjë s'u bë gjatë kësaj kohe dhe kjo ishte një pikë e dyshimtë.
Më në fund e më në bisht arriti një person që e
lajmëroi atë të vente në Romë. Siç e kam theksuar edhe
herë të tjera, ky person vinte në emër të sigurimit polak. Ne e këshilluam Mijalin të mos verife, të mos piqej
dhe të mos bisedonte me të. Megjithatë. në kundërshtim
me ne, ai vajti dhe na raportoi se ai nuk ishte agjent, po
ishte dërguar nga policia. Të gjitha çfarë i tha ky person
Mijalit, ai ia tha edhe shokut tonë që kishte vajtur më
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parë në Romë dhe mori kontakt me të. Kështu që ai nuk
ishte gjë tjetër veçse një agjent i sigurimit polak. Nga
kjo kohë, natyrisht, marrëdhëniet tona me këtë person u
prenë. Megjithatë Mijali te ne ishte i lirë të shëtiste, të
vente kudo për pushime, vilat i kishte në dispozicion,
por ai nuk dëshironte të dilte.
Kur bëmë Kongresin e 7-të të Partisë ne i dërguam
ftesë Partisë Komuniste të Polonisë. Ftesën ne ia dhamë
Mijalit, por ai refuzoi të vinte në Kongres dhe, me të
mbaruar punimet Kongresi ynë, na sulmoi duke dalë si
mbrojtësi i teorisë së «tri botëve» në kundërshtim me
vijën e Partisë sonë. Natyrisht, ne i dhamë përgjigje,
por atëherë ai mori kurajë dhe na shkroi një letër shumë të poshtër, që i përngjiste letrës së Zhyrkesë dhe
asaj të Hillit të Australisë; kishte, pra, një burim, Pekinin. Kazhirniezh Mijali u bë kështu zëdhënësi i Pekinit
brenda në tokën tonë. Qëndrimi i tij •u bë, pra, i pamundur në Shqipëri. Megjithatë ne nuk i thamë që të largohej dhe ai deklaroi se do të vdiste në Shqipëri.. Ne ia
bëmë të qartë se nuk do ta dëbonim jashtë, veçse në
qoftë se do të donte të ikte vetë. Mund të vesh ku të
duash, i thamë, ne jemi gati të të japim leje të largohesh.
Kështu, pas pak kohe, ai kërkoi të vente në Kinë dhe
ne ia dhamë lejen të shkonte.
Dje, para se të largohej, shoku Koci Zengo, që ka
ndenjur 12 vjet me të dhe që e di se si mendonte përpara dhe ç'mendon aktualisht, që njihte fare mirë pikëpamjet që Mijali kishte ndaj Kinës, ndaj Partisë Komuniste të Kinës, ndaj Çu En Lait, ndaj Mao Ce Dunit dhe
këto ia kishte shprehur me kohë, ia numëroi të gjitha,
edhe anën e mirë, edhe anën e tij të keqe. Zengoja i tha
që ti ke pikëpamje të kundërta me tonat, por të këshillojmë që të mos bëhesh armik i Shqipërisë në Kinë dhe ta
kesh të qartë se kinezët do të të shtrydhin mirë, pastaj
do të të hedhin tej. Këtë që po të them, fute në xhep, se
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kështu do të të ngjasë. Kur fliste Zengoja, dhe të gjitha
këto ia thoshte në mënyrë të qetë e shoqërore, Mijali
gante dhe deklaroi se «Nuk do të bëhem kurrë armik i
popullit shqiptar dhe i Partisë së Punës të Shqipërisë.
Ato që ka bërë Partia e Punës e Shqipërisë për mua dhe
për partinë time unë nuk mund t'ia harroj kurrë, por
situatat u krijuan të tilla që unë nuk mund të qëndroj
më këtu». Zengoja ia përsëriti se asnjeri nuk e kishte
ndaluar të shkonte ku të donte. Ti ke pikëpamjet e tua
dhe ruaji ato, — i tha ai, — por për pikëpamjet e tua
ti më ke folur vetë, ti ke qenë kundër teorisë së «tri
botëve» dhe kundër vijës së Partisë Komuniste të Kinës,
por se ç'të shtyu të biesh në luftë me Partinë e Punës të
Shqipërisë, me të cilën ke qenë në akord të plotë, unë
nuk e kuptoj. Sidoqoftë, kjo është puna jote dhe të vesh
e të qëndrosh me shëndet në Kinë.
Kështu u ndanë të dy, por Mijali ishte i dërrmuar,
pse në fdkt e di se ç'do të bëhet me të në Kinë. Ai do
të qajë me lot për Shqipërinë sikundër qau, në rast se
tek ai njeri ekziston me të vërtetë njëfarë ndershmërie,
por unë jam i bindur se ndershmëri nuk ekziston tek ai.
Kazhimiezh Mijali duhet të jetë urdhëruar të vepronte
kështu siç veproi kundër nesh dhe më së fundi të linte
Shqipërinë dhe të shkonte në Kinë, ku ai mund t'u shërbejë më mirë atyre që e komandojnë.
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TREGUESIT
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TREGUESI I LËNDËS

A

Afrika - nga zhvillimi politik
shoqëror. Planet dhe veprimtaria e imperialistëve e revizionistëve në Afrikë - 94-97, 102- 105, 313-314, 346-347, 359,
434, 438, 446-448, 449-450,
464, 484-487, 506-511, 547-548, 595-596, 633
Afrimi, marrëveshjet dhe bashkëpunimi kino-amerikan 54, 162-105, 170-171, 189,
235-236, 245-2443, 269-270,
296, 312-313, 324-329, 382-385, 427-431, 437-438, 441-443, 461-468, 469, 470, 555-556, 560-561, 565-566
Agresioni ushtarak itaiian i 7
prillit 1939 kundër Shqipërisë
dhe lufta e popullit shqiptar
kundër pushtimit fashist 303-307
Aleanca dhe rivaliteti amerikano-sovjetik - 11, 13, 103,
194, 347-348, 382
Aleancat po/itike dhe qëndrimi
i revizionistëve kinezë ndaj
tyre - 269-270, 566-568
Ambasada e Kinës në RPSSH

- 293, 316, 460, 473, 508
159,
368-369
- në Kinë - 3-4, 493, 513

Ambasadat e RPSSH -

-

në Vietnam - 158, 489,
503
- në Kore - 162
- në Francë - 482, 492, 644
- në Itali - 79, 265
- në Kamboxhia - 5, 147
Amerika Latine - lëviz jet politike revolucionare në këtë rajon - 434, 463, 470, 482, 483,

496, 644-661
Anglia - 65, 67, 246-247, 420-

-421, 449, 54'i. 634-635
Armatimi, armët bërthamore;
armatosja e fuqive imperialiste e revizioniste - 11-12, 40,
94-95, 165-166, 178-179, 193,
230, 272-273, 321-322, 345,
347, 419, 420-421, 438-439,
463-464, 560, 582
Azia - nga zhvillimi politik
shoqëror. Planet dhe veprimtaria e imperia/istëve e revizionistëve në Azi - 240-241, 247-

-248, 345-346, 435-436, 438,
455, 466-467, 491, 494, 556-559, 561, 563, 590-591, 632
B
Ballkani - probleme po/itiko-historike të Ballkanit - 34,

259, 535-536, 539-540, 549-550
Bashkimi Sovjetik në periu-
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dhën e Leninit dhe të Stalinit
- 44-45, 113-114, 154, 172-173, 318-320, 527
Bashkimi Sovjetik socialimperialist
-

degjenerimi i jetës ekonomiko-shoqërore në BS 254-255, 268-269, 353, 537
- strategjia globale dhe politika
socialimperialiste
sovjetike - 6-8, 16, 27, 41,
113-114, 244-245, 342-343,
347-348, 418-419, 438, 491,
539-540, 547-548, 566-567,
610-611
- politika hegjemoniste dhe
e diktatit ndaj partive dhe
vendeve revizioniste 185-187, 360-361, 538-539,
585
- marrëdhëniet, kontradiktat me Kinën - 242-245,
321-322, 390, 458
- qëndrimet armiqësore kundër RPSSH - 81, 321, 327,
416-417, 474
Shih edhe: Aleanca dhe
rivaliteti amerikano-sovjetik; Superfuqitë dhe synimet e tyre imperialiste.
Përpjekjet e revizionistëve kinezë për ta shndërruar Kinën në superfuqi
Biloget ushtarake të fuqive imperialiste e revizioniste - 13-14, 132-133, 166, 250-251,
278-279, 495-496, 510, 580-581, 593-594, 601-602
Borgjezia. Partitë borgjeze. Borgjezia e re në vendet revizioniste - 33-34, 61-69, 114, 209-
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-214, 227, 268-270, 350-351,
354-356, 364, 366-367, 377,
388

ç
Çekosllovakia 416

122-124, 344,

D
Diktatura e proletariatit - 200,
254, 268, 369-370
Diplomacia e vendeve borgjeze
e revizioniste - 94, 242-249,
265-279, 437-438, 441-443,
471, 503-504, 554-568
E
Engels, Frederik - 33-34, 66,
94, 102, 122, 125-126, 160-161, 291
Eurokomunizmi dhe lufta kundër tij - 181, 184, 353, 369- 371, 587
Evropa, «Evropa e Bashkuar»
dhe qëndrimi i revizionistëve
kinezë ndaj tyre - 40-41, 175,
217, 281-282, 329, 340, 343- 344, 348, 382-384, 4130, 419,
464-465, 469-470, 547, 557-558, 565, 567, 592-594
F
Fashizmi dhe fashistët e kohës
së sotme; lufta kundër ture 151-152, 177-178, 216-222,
280-282, 303-304, 339-340.
353-359, 399-400, 552, 588,
619
Feja në vende borgjeze e revizioniste. Vatikani - 65, 122-124, 400

Franca - nga zhvillimi historiko-poiitik i Francës; marrëdhëniet, kontradiktat e szj me
vendet e tjera - 18-19, 29-32,
43, 61-69, 73, 116-119, 216,
218, 256, 348, 432-433, 446-448, 449, 484-486, 506-507,
547-548, 567
Fshatarësia në Kinë - 70, 210,
231-232, 635
G

Greqia - 87, 120-121, 253, 549
GJ
Gjermania
- para dhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore - 66-67
- RF e Gjermanisë - 246-247, 256, 347, 355-358, 366,
389, 393, 417, 418-419, 449,
510, 567, 634-635
I
/mperializmi - strategjia globale, 'kantradiktat dhe kriza
gjirine tij - 50-51, 111-112,
157, 242, 344-347, 353-355,
385-386, 415, 449, 486-487,
506, 566
- gjendja e brendsh► e
e rënduar në Itali dhe politika
e -jashtme - e borgjezisë italiane
- 150-152, 216-221, 280-282,
303-305, 338-341, 355-356,
369, 378, 385-386, 399-401,
551-552
lzraeli - 161, 590, 594-595

Japonia, imperianzmi japonez
- 60, 69, 188-189, 247, 345,

389, 411, 556-557, 564, 632
Jugosllavia, revizionizmi jugosllav
- degjenerimi politik dhe
ekonomiko-shoqëror
në
Jugosllavi. Kongresi i 11- të i LKJ - 181-183, 200-202, 209-210, 213-214, 353,
537-538, 542-543, 572-626
- agjenturë e imperializmit,
politika demagogjike e
sabotuese ndaj lëvizjeve
nacionalçlirimtare e revolucionare të popuive 102-104, 112, 134, 164-162,
174-184, 192, 344-345, 360- 364, 548-549, 588-589, 596-603, 615
- lidhjet dhe bashkëpunimi
me revizionistët kinezë dhe
me vendet e tjera - 103,
134-136, 180-183, , 192-194,
258-259, 266, 298-299, 333-335, 372-373, 384-385
- qëndrimet armiqësore antishqiptare të revizionistëve jugosllavë në Kosovë
dhe në krahinat e tjera
me popullsi shqiptare në
Jugosllavi - 153, 195, 201-202, 500, 528-535, 542-544,
587, 600, 625
- qëndrimet armiqësore kundër RPSSH
526-536,
540, 562-563, 599-600
Shih edhe: Teoritë «vendet e paangazhuara. dhe
«vendet në kritika kundër tyre

Kamboxhia - gjendja e brend-

653

shme politiko-shoqërore d'te
konflikti i saj me Vietnamin
- 3-10, 25-28, 96, 108-110,
148-149, 158-159, 267, 272-273, 439, 468, 475, 494-495,
502-503, 516, 569-570, 627-633

-

Kapitalizmi - kontradiktat dhe
kriza në gjirin e tij - 72, 239-240, 270-271, 334, 346-347,
350-351, 353, 364, 385-386,
388-389, 406

-

«Katërshja». (banda e katërshes) në Kinë - 130-131, 145-

-

-146, 225, 270-271, 331, 334-335, 386, 407
Kina - g jendja e brendshme
dhe politika e jashtme revizio-

-

niste kineze
-

-
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gjendja e brendshme politike, ekonomike e shoqërore në Kinë - 42. 59-60, 89-93, 99-101, 112,128-129, 130-133, 138, 154-156, 179-180, 210-211, 223-231, 247-248, 250-252, 263-264, 266, 277-278, 318-330,
350-352, 364-366, 372-374,
386-387, 388-389, 402-413,
453, 481, 634-636
strategjia globale, puzita
proimperialiste e udhëheqjes kineze dhe afrimi e
bashkëpunimi i saj me
qeveritë e klikat fashiste
të vendeve të ndryshme
- 29-32, 40-43, 59-60, 96-97, 196-203, 222, 227-230,
239-241, 242-249, 256, 342-348, 365-367, 383-386, 389-390, 397-398, 420, 449-450,

-

-

-

496-498, 506-510, 547-549,
554-568, 633
veprimtaria minuese e
përçarëse e revizionistëve
kinezë ndaj luftërave çlirimtare e revolucionare
të popujve - 103-104, 267,
312-314, 359, 369-371, 463-468
qëndrimet jo të drejta
ndaj emigracionit kinez
- 453-459, 489-490, 493-495, 504-505
kontradiktat me revizionistët sovjetikë - 54, 83-84, 242-245, 285, 318-319,
322-324, 366-367, 382-383,
429, 463-464, 468, 560-561
afrimi e bashkëpunimi me
revizionistët jugosllavë 56. 129, 134-137, 192-193,
204-205, 209, 258-259, 298-299, 328, 333-334, 536-537,
549, 562, 572-573
marrëdhëniet me revizionistët rumunë - 52, 129,
136-137, 259, 328, 379-380,
384-385, 425-426, 549-560,
562-563
marrëdhëniet dhe konflikti kino-vietnamez
279.
460, 467-468, 473-474, 476-477, 489-491, 493-495, 501- 505. 515-517, 565, 569-571,
630-631
qëndrimi ndaj konfliktit
kamboxhiano - vietnamez
- 6-8, 20-21, 28, 96, 275-278, 489-491, 494-495, 502- 503
- marrëdhëniet me Japoninë. Traktati kino-japo-

nez - 69, 156, 188-189,
345, 366, 384, 389, 465-466, 564
qëndrimet armiqësore kundër PPSH e RPSSH - 22-24, 36-39, 53, 74, 77-78, 83-86, 273-274, 283-296, 308-311, 315-317, 327-328, 392,
422-424, 479-480, 490, 505,
508-509, 513, 536, 562-563

Kontradiktat në vendet imperialiste e revizioniste - 239-

Kina - Partia Komuniste (revizioniste) e Kinës

- 195, 201-202, 524-538,
542-544, 587, 600-601
Kreditë imperialiste e revizioniste - 13•, 162, 179, 184, 188-189, 193, 257, 300-301, 303-305, 313-314, 326, 346, 366-367, 371, 385, 389-390, 560-561, 615-616, 633, 634-635

-

konfuzioni politik, ideologjik e organizativ në parti (vijat, komplotet, lufta
për pushtet) - 52-54, 56-58, 69-71, 89-93, 99-100,
138-146, 152-157, 206-207,
223-228, 325-326, 367-368,
372-373, 386-387, 390-392,
412-413, 554-558
- veprimtaria agjenturore e
sabotuese kundër lëvizjes
m-1 ndërkombëtare - 49-50, 115-118, 125-127, 251-252, 368-371
Klasa punëtore - qëndrimi i
revizionistëve kinezë ndaj rolit
udhëheqës të saj - 226-227,
229-230, 350-351
-

-240, 288, 347-349, 592, 597,
603-604
Koreja; pozitat revizioniste të
udhëheqjes koreane - 162-163, 167, 397-398, 439, 466,
495-496, 564

Kosova dhe trojet e tjera me
popullsi shqiptare në Jugosllavi

Lenin, Vladimir Iliç - 34, 44-45, 51, 54, 55, 65, 67, 136,
150, 154, 173, 254-255, 268,
283, 290-291, 294

Lëvizja komuniste marksiste-leniniste ndërkombëtare
-

Klasat dhe lufta e klasave.
Trajtimi antimarksist i këtij
problemi nga revizionistët kinezë - 69-71, 180, 223-225, 227- 230; 268-273, 333-334, 364-365. 370-371, 388-389; 406- 407, 560

-

-

Kolonializmi, neokolonializmi
- 15, 17, 102-103, 268-269,
346-347, 432-436, 446, 461-462, 484-487, 496, 502, 591-592, 595-596, 604

-

Partia Komuniste Revolucionare e Kilit. Pozitat
prorevizionistëve kinezë të
grupit të Palacios - 482,
483, 640-644
Partia Komuniste e Gjermanisë (m-1) - 444-445,
451-452
Partia Komuniste e Anglisë (m-1); përkrahja e
Rexh Bërçit për PPSH 512
Partia Komuniste e Polonisë (m-1); pozitat prokineze dhe agjenturore të
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Kazhimiezh Mijalit 645-648
Lëvizjet dhe luftërat nacionalclirimtare e revolucionare të
popujve - 15, 17-18, 240-241,
378
Lindja e Mesme - politika
dhe veprimet e fuqive imperialisto-revizioniste në këtë zonë
- 10, 30-31, 94-97, 247-248,
278-279, 517, .590, 594-595
Lufta - shkaqet e shpërthimit
të luftërave. Pozita luftënxitëse e revizionistëve kinezë 40, 94-95, 115-116, 178, 249,
312-314, 464-465, 540, 560

M
Marksizëm-leninizmi - armë
dhe busull për udhëheqje e
veprim. Mbrojtja dhe zbatimi i
tij nga partitë marksiste-leniniste dhe PPSH - 19, 55, 200,
295, 414-415
Marks, Karl - 33-34, 54, 55,
68, 125-126, 283, 290-291
Mercenarizmi, mercenarë 432-436, 463-464, 469-470,
484-485, 565-566
Ministria e Punëve të Jashtme
e RPSSH - 13, 508
Ministria e Tregtisë së Jashtme
e RPSSH - 414, 416
Minoriteti grek në Shqipëri 233-234, 253

N
NATO; qëndrimet e revizionistëve kinezë ndaj saj - 13-14, 41, 54, 194, 200, 218,
329, 383-384, 419, 465, 497,
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534, 538-539, 550-551, 562,
567

Organizata e Kombeve të Bashkuara - 197-198, 378, 496
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